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Hondenbezitter verplichtpoepzakje te hebben

DEZEWEOÊ

ZANDVOORT - Hondenbezitters moeten voortaan een zakje of
een ander middel bij zich dragen,
om de poep van hun viervoeter op
te kunnen ruimen. Niet voldoen
aan deze 'draagplicht' moet bestraft worden met een boete. Dat
is het enige middel om de mentaliteit van de hondenbezitters te veranderen, vindt het college van
Burgemeester en Wethouders.
Het constateert dat nu niemand
de poep van zijn hond opruimt.

Het college komt deze maand met
een raadsvoorstel voor vergaande
maatregelen. Want: het aantal hondenbezitters in Zandvoort dat de poep
van de eigen viervoeter opruimt, is
nihil.

De belangrijkste oorzaak is, dat
hiervoor vrijwel geen boetes uitgeschreven kunnen worden, meent het
college. Vanwege de bewijslast. Alleen
bij een 'heterdaadje' kan er opgetreden worden. Maar tot nu toe is er nog
geen hond op heterdaad betrapt. Daarom wil het college deze maand de AlHeterdaadje
gemene Plaatselijke Verordening
De gemeente heeft in 1992 maatrege- (APV) aanpassen.
len genomen m de hoop dat de mentaliteit van de hondenbezitter zou veranHierin moet een 'draagplicht' voor
deren, maar dat is niet gelukt. De hondenbezitters opgenomen worden.
meesten laten de uitwerpselen van Zij moeten een opruimmiddel, dus
hun dier gewoon op straat liggen.
een hondepoepzakje, bij zich hebben.

Weekmedia

Ook al garandeert dat met dat de poep
ook daadwerkelijk wordt opgeruimd.
De 'normgedraging' waarnaar gestreefd werd, is: dat hondenbezitters
er voor zorgen dat hun dier de openbare weg niet met uitwerpselen vervuilt,
of dat zij het 'na het feit' opruimen.
Om dat af te dwingen helpen alleen
boetes, aldus het college.

Abraham

nontlasting in Zandvoort' werd vastgesteld. Het uitlaten van honden concentreert zich steeds meer tot bepaalde
gebieden. De Jumbo Vac, een soort
stofzuiger waarmee een ambtenaar de
hondepoep te lijf gaat, heeft daardoor
een groter rendement in deze gebieden.

Ane Koper ziet morgen
j~
'Abraham' Wat dat 'm
O
zal brengen, is hem nog een
raadsel Behalve dan dat zijn
vele vrienden en kennissen
een receptie voor hem hebben gepland in De Zonnehoek Deze week m de rubriek
Achter de Schermen

Een aantal dieren wordt ook uitgelaten in de zogenaamde hondentoiletten
zoals langs de Prinsesseweg. In welke
Volgens B en W is er wel enig resul- mate dat gebeurt, is echter met betaat geboekt nadat in januari 1992 de kend. Daarover wordt in het voorstel
nota 'Aanpak vervuiling door honde- met gesproken.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Resultaat

Afscheid van dr.ir. S.L. Louwes

Flatbewoners boos over
plan woonwagencentrum
ZANDVOORT - Bewoners
van de Keesomstraat zijn
een
handtekeningenactie
begonnen tegen de komst
van een woonwagencentrum voor hun deur. De gemeente wil drie kleine
woonwagencentra stichten
in Zandvoort en hoopt binnenkort tot een keuze van
de locaties te komen. Naast
de Keesomstraat zijn ook de
Cornelis Slegersstraat en de
Heimansstraat kandidaat.
„We gaan donderdagavond
massaal naar de commissie
Ruimtelijke Ordening," zegt
een bewoonster van de Keesomstraat. „We zijn overal buiten gehouden en dat is vreselijk
frustrerend. We zijn zeer verbolgen." De gemeente wil een
kampje van ongeveer vier a vijf
woonwagens plaatsen op het

zijn. Het is een gevolg van de
richtlijnen van de provincie.
Dit centrum is in feite al 'wégbestemd' in het bestemmingsplan Circuitgebied.

voetbal veldje voor de meest
westelijke flat. De bewoners
van de 62 flatwoningen zijn
daar fel op tegen. „Zowel voor
onszelf, als voor de woonwagenbewoners. Voor ons is het
niet leuk om vanaf ons balkon
op een woonwagencentrum uit
te kijken. En voor de woonwagenbewoners is heel vervelend
dat zij daardoor geen enkele
privacy meer hebben." Volgens
haar zijn de woonwagenbewoners er dan ook allerminst gelukkig mee.

Om de integratie tussen
woonwagenbewoners en andere ingezetenen te bevordeien,
moeten er drie kleinere centra
geschapen worden, van gemiddeld vier a vijf woonwagens.
„Dit is een eerste aanzet, om
vanuit het oogpunt van de
ruimtelijke ordening te bekijken wat de meest geschikte locaties zijn," zegt Snelders. „Dat
is de normale procedure. Uiter'Wegbestemd'
aard komt er ook gelegenheid
Volgens gemeentevoorlichter voor inspraak. Dat er weerSnelders moet het woonwagen- stand is, is logisch. Dat zul je
centrum op het Keesomplein altijd krijgen."
op den duur helemaal weg. De
De 'voorlopige vaststelling lowoonwagenbewoners hebben
in het verleden al laten weten, catiekeuze' komt vanavond in
dat zij het daar niet mee eens de commissie.

Verontwaardiging over subsidiestop
De dr.ir. S.L. Louwes wordt voor de laatste keer op het Zandvoortse strand gehesen
ZANDVOORT - De reddingboot
dr.ir. S.L. Louwes is gisteren voor de
laatste keer vanuit Zandvoort uitgevaren. Volgende week komt er een tijdelijke vervanging. De nieuwe reddingboot Annie Poulissen wordt waarschijnlijk in november ten doop gehouden, als Zandvoort het 170-jarig
bestaan als reddingsstation viert.
De Louwes, hier gestationeerd in 1959,
hield vorige week woensdag zijn laatste
oefentocht. Dat gebeurde zonder plechtigheden maar wel in gezelschap van de schepen 'Donateur' uit Wijk aan Zee en de Valentijn uit Noordwijk. Afgelopen zaterdag
moest het schip bijna opnieuw te water
voor een allerlaatste redding, maar de

drenkeling was gevonden voordat er daadwerkelijk uitgevaren werd. Gisteren voer
het voor het laatst uit naar zijn nieuwe
bestemming, Zaanstad. Het schip is verkocht aan een particulier die meer oude
reddingboten heeft. Het zal voortaan waarschijnlijk worden gebruikt voor pleziertochtjes en representatie-activiteiten.
Een van de komende dagen arriveert er
een ruim zes meter lange rubberboot ter
tijdelijk vervanging van de Louwes. In november wordt de nieuwe reddingboot verwacht, van hetzelfde model als de Valentijn uit Noordwijk: een aluminiumschip,
uitgerust met de modernste communicatie-apparatuur en voor de aandrijving twee
waterjets. Hiermee kan het een snelheid
van zo'n zestig kilometer per uur halen.

Foto Persbureau Zandvoort

Het boothuis aan de Thorbeckestraat is
deze winter verbouwd om dit schip, groter
dan de Louwes, te kunnen plaatsen. Burgemeester Van der Heijden zal het aanstaande zaterdag om half vier heropenen.

Jubileum
De doop van het nieuwe schip, de 'Annie
Poulissen', is waarschijnlijk op 12 november. Daarmee wordt tegelijk een belangrijk
jubileum gevierd. Op 11 november 1994 is
het 170 jaar geleden dat de Noord- en Zuid-Hollandse reddingmaatschappijen werden opgericht.
Toen, in 1824, werd ook het reddingsstation Zandvoort geopend. Op 25 februari
van het volgende jaar werd al de eerste
redding verricht.

'Als je onderwater blijft, is het goed te doen'
ZANDVOORT - Een uitzonderlijk
groot aantal
waaghalzen deed zaterdagmiddag mee aan de traditionele Nieuwjaarsduik in
Zandvoort. De 35-ste nieuwjaarsduik in deze gemeente
vond plaats onder het toeziend oog van honderden
belangstellenden.
Terwijl menig toeschouwer
de winterjas nog eens goed
dicht trok, verwisselden zo'n
tachtig kinderen en volwassenen hun sportkleding voor het
zwempak om vervolgens de kille Noordzee in te duiken. Dat
gebeurde na een uitgebreide
warmmg-up, bedoeld om een
soort 'sauna-effect' te bereiken'. De 'duikroute' werd aangegeven met een 'carpool-strook', voor die gelegenheid
was er een witte, katoenen
Volkswagen Kever gebouwd
om te strandpoolen.

dienst Jazz Behind the Church,
van het jaarlijkse jazzfestival.

Gunstig
De temperaturen zijn dan
echter heel anders. Het zeewater was met acht graden zelfs
nog drie graden warmer dan de
temperatuur op het strand. „Ik
vind het erg meevallen," reageerde een van de deelnemers
na afloop. „Maar dat vind ik al
bijna tien jaar." Hij deed voor
het 24-ste achtereenvolgende
jaar mee aan het evenement.
„Zo is het goed te doen, als je
maar onderwater blijft. Dan is
het bijna hetzelfde als in de zomer."

Ook volgens Coen Lucas, een
Zo'n tachtig kinderen en volwassenen, begeleid door een
'strandpoolauto', doken zaterdag in de koude Noordzee
van de organisatoren van de
Foto Persbureau Zandvoort Haarlemse
zwemvereniging
Rapido '82, waren de omstanmers liepen ook dit jaar erg uit- deelnemer was dominee Boe- digheden gunstig. „Dat vereen, al was het merendeel jon- yinga uit Bloemendaal. De de klaart ook het grote aantal deelger dan dertig jaar. De jongste 71-jarige radiopredikant is geen nemers. Als het acht graden onwas dit keer de zevenjarige Jor- onbekende in Zandvoort: Boe- der nul vriest, hou je hooguit
De leeftijden van de deelne- rit Bakker uit Haarlem; oudste yinga verzorgt meestal de kerk- twintig zwemmers over."

ZANDVOORT - Bij de reddingsbrigades in Noord-Holland ib + giote verontwaardiging ontstaan over
het voornemen van de provincie om de subsidie aan
het Rampenfonds te stoppen. Uit dit fonds financiert
de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van
Drenkelingen (KNBRD) onder andere de kunststof
'rampenvletten'. Bij o verstromingen in de toekomst
kan de subsidiestop 'rampzalig' zijn.
De oranje rampenvletten zijn
de enige boten die te gebruiken
zijn onder omstandigheden als
in het ondergelopen Limburg,
zeggen leden van de Zandvoortse Redding Brigade. Daarom
moet de voorraad op peil gehouden worden, zowel het aantal, als de kwaliteit van het materiaal. Het aantal vletten is
momenteel toereikend, maar er
zal altijd geld nodig blijven om
materiaal, zoals motoren, te
vervangen. Aanschaf en onderhoud worden geregeld door de
KNBRD, met subsidie van de
provincies.
De provincies
Noord-Holland, en Zeeland,
dreigen echter de subsidieverlemng te stoppen.
Volgens leden van de ZRB
kan dat 'rampzalig' zijn. „Als je
straks met een rubberboot

Inbrekers slaan toe
in buurtcentrum
ZANDVOORT - Het buurtcentrum aan de Celsiusstraat
is in de nacht van 29 op 30 december bezocht door inbrekers.
Ze kwamen het centrum in
door de voordeur te forceren.
De daders verdwenen met medeneming van een tv, geluidsapparatuur en een onbekend
bedrag aan geld. Verder forceerden ze de flipperkast, het
voetbalspel, de biljarttafel en
koelkastsloten.

hebben in Limburg hun waarde
volop bewezen. De ZRB gebruikt de vletten voornamelijk
als opleidingsboot en tussendoor voor roeiwedstrijden. Ook
het Roeispektakel wordt hierin
gevaren. De brigade had vier
vletten meegenomen naar Limburg, plus een rubberboot. In
Nederland zijn er zo'n 120 gestationeerd, waarvan 53 ir
Noord-Holland. Zij blijven eigendom van de KNBRD en
kunnen desgewenst allemaal
ingezet worden bij rampen. De
reddingsbrigades hebben zich
verplicht de bemanning te léveren. In Limburg zijn ongeveer
zeventig vletten gebruikt.

moet rondvaren en je komt in
het prikkeldraad terecht, is het
afgelopen," zegt Rolf Kuiper,
als vrijwilliger werkzaam op
het servicecentrum van de
KNBRD. Dirk Luttik: „De huidige capaciteit aan vletten moet
in stand gehouden worden.

Bemanning
Hulpverleners zijn er altijd
wel, maar dan heb je ook materiaal nodig." Daarom hopen zij
dat beide provincies alsnog op
andere gedachten worden gebracht.
De wat logge maar ijzersterke, kunststof oranje vletten

Natuurlijk,

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003" j

(ADVERTENTIE)

WENSEN U EEN KAASGAAF

Barteljorisstraat 11
Haarlem-centrum
Gen. Cronjéstraat 87
Haarlem-noord

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

W.C. Beverhof
Beverwi|k
Zandvoortselaan 155
Heemstede

donderdag 6 januari 1994
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FAMiLIEBERICHTEN

Carlo
wordt a.s. zondag een kwart eeuw.
Hartelijk gefeliciteerd
Veel succes en gezondheid.
Veel liefs.
Mama

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Uw gasbedrijf adviseert!

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De stukken van het plan "verbetering van de woonomgeving en sociale veiligheid" Nieuw-Noord liggen t/m 17 januari ter inzage bij woningbouwvereniging
EMM en bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze
afdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur geopend.

)CEMEENTE

Voor de week van 27- 1 2 t/m 02-0 1
Normaal
jaarverbruik

27
33
40
46
53
60
66
73
80
86
93
99
109
119
129
139
149
166
182
199
215

Totaal vanaf
1 november **

Kosten
deze week

ƒ 14.85
ƒ 18.15
ƒ 22.00
ƒ 25.30
ƒ 29.15
ƒ 33.00
ƒ 36.30
ƒ 40.15
ƒ 44.00
ƒ 47.30
ƒ 51.15
ƒ 54.45
ƒ 59.95
ƒ 65.45
ƒ 70.95
ƒ 76.45
ƒ 81.95
ƒ 91.30
ƒ100.10
ƒ109.45
ƒ 1 1 8.25

245
305
365
426
487
548
609
671
731
791
853
913
1004
1096
1187
1279
1370
1522
1674
1828
1978

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:
- maandag 10 januari 1994 20.00 uur commissie Financiën
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

OMDRAAIEN RIJRICHTING HALTESTRAAT
Vanaf 10 januari 1994 zal de gemeente van start gaan met de voorbereidingswerkzaamheden (aanpassen verkeersborden, bestrating) voor het omdraaien
van de rijrichting Haltestraat. De gemeenteraad heeft hiertoe onlangs besloten.
Rond 19 januari 1994 zal de maatregel effectief zijn.
Vanwege de veranderde verkeerssituatie dient men extra voorzichtig te zijn.

INFORMATIEBIJEENKOMST BOMENPLAN

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

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Week
streefverbruik*

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

in Zandvoort Centrum-Zuid
Prinsesseweg 36
(naast de bibliotheek)
Aparte baby- en
peuter groepen.
Aanmelding v.a. heden
Bel voor info en/of
inschrijfformulier
Marion van der Zwet
Tel. 30042 b.g.g. 17720

HAARLEMMERSTRAAT

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

In het voorjaar van 1994 start de gemeente met het uitvoeren van het bomenplan Haarlemmerstraat. In verband hiermee wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Deze wordt gehouden op dinsdag 11 januari 1994, 20.00 uur in
de Raadzaal van het Raadhuis Zandvoort.
Voor nadere informatie: sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
telefoon: 02507-61577.

VOORLICHTINGSAVOND NIEUW-NOORD

Y ! T A <m<le met 'n kant heeft goede
voornemens voor 1994f want zij
VERLAAGT de PRIJZEN DRASTISCH
Finn Karelia:
hele collectie

Bijvoorbeeld:
Pantalon

40%

Prijs'93 ƒ 169,=

Willem en Mirjam

NIEUW-NOORD TER INZAGE

uitgerekend voor U!

ADVERTENTIES

Wij willen
langs deze weg
iedereen bedanken
voor
de fantastische dag.
Het was met l woord
geweldig

W M

STUKKEN VERBETERING WOONOMGEVING

STOOKAKTIE 93/94
Per 1 februari start
het particulier
Kinderdagverblijf

Op vrijdag 7 januari a.s. hoopt de heer A. Koper de respectabele leeftijd van vijftig jaar te bereiken. Om deze belangrijke
gebeurtenis voor onze markante plaatsgenoot niet onopgemerkt voorbij te laten gaan bieden wij Ane en zijn vrouw op
die dag een feestelijke bijeenkomst aan in:
Restaurant De Zonnehoek, Zeeweg 98, Overveen
Om half vijf m de namiddag vangen wij aan met een feestelijke instuif voor een ieder die de jarige persoonlijk geluk wil
wensen
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aan deze gebeurtenis
deel te nemen.
Namens de vrienden:
De feestcommissie Abraham Koper

i

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

In'94/129,=

KORTING

In april 1994 start de gemeente met de uitvoering van het plan 'verbetering van
de woonomgeving en sociale veiligheid' Nieuw-Noord. In verband hiermee
wordt een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze wordt gehouden op donderdag 13 januari 1994, van 20.00 tot 22.00 uur in 'tStekkie, Celsiusstraat 190.
Voor nadere informatie: sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs en
Cultuur, telefoon: 02507-61443.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.

Bijvoorbeeld:

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11 januari 1994!

Rok

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
8.15- 9.00 uur
Corn. Slegersstraat
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoff plein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45- 14.30 uur
14.45- 15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)
15.45- 16.30 uur

Prijs '93 ƒ 149,=

In '94 ƒ 79,=

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Bijvoorbeeld:
Trui

Bijvoorbeeld:
Blouse

Bijvoorbeeld:
Jack

Prijs '93 ƒ 139,=

Prijs'93 ƒ 169,=

Prijs '93 ƒ 299,=

Op 2 maart 1994 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

In'94/159,=

Op dinsdag 18 januari 1994 vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad.
Op die dag kunnen op het hoofdstembureau op het Raadhuis, Swaluéstraat2te
Zandvoort, van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
De benodigde formulieren hiervoor zijn tot en met de dag van de kandidaatstelImg kosteloos op het Raadhuis verkrijgbaar.

In '94 f 79,=

ln'94 ƒ 98f=

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschnjving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKEL1JKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DBZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie: sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking,
telefoon 02507-61467.

T 1 T ••wade, met 'n
Grote Krocht 19, Zandvoort

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Kroon Mode

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB .*andvoort

Tel. 02507-14160

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Chess Society
dankt haar sponsor

Café Neuf
en wenst haar sponsor,
leden, vrienden en
bekenden
een héél gelukkig
en gezond
1994

HAARLEMS U U
HARDHOUT***»

OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343/Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spalarm
5 langbrandend

ARNING
v/h Frank
Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Tel. 02507-30890

Studio 1 l 8 Conny Lodewijk
Toegewijd aan de danskunst
Jazz-dance - Hip Hop - Streetdance - Showdance
Voor jongens vanaf 10 jaar o.l.v. Karim Raihaïni
Pré ballet vanaf 4 jaar
Klassiek ballet vanaf 6 jaar
Klassiek ballet volw.
Kinderjazz vanaf 6 jaar
Tienerjazz
Jazzballet volw.
Conditioning (op hedendaagse muziek)
Lichaamshouding, buikspieroef., etc. etc.
o.l.v. Conny Lodewijk
Studio adres: Corn. Slegersstraat 2A
Zandvoort.
Bel voor info. 17789 - 12598.

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Haltestraat 55
Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
'herenslips en
singlets
2 STUKS

21,95
MT 5-6-7-8
WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

Attentie: Opgelet:
Vanaf maandag 10 januari a.s.
heeft Tutti Frutti

UITVERKOOP
Op alle tweedehands kleding

20% KORTING
Tevens kunt u nog skikleding
inbrengen (dames, heren en
kinderen)

TUTTI FRUTTI
Corn. Slegersstr. 2/2 Zandvoort
Geopend: woe t/m za van
10.00-13.00 en 14.00-17.00
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Verzamelbeurs
en rommelmarkt
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommelmarkten
en verzamelaars kunnen
zondag
weer terecht op
de Verzamelbeurs Zandvoort in het Gemeenschapsliuis.
De beurs is geopend van 11
tot 17 uur en de entree is gratis.
Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L. Davidsstraat, is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldingen), grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop.
Liefhebbers van treinen kunrien er altijd hun hart ophalen.
Er locomotieven, wagons, rails
en andere toebehoren te koop,
alles van verschillende merken.
Er is een groot aanbod van
Marklin treinen en toebehoren
van na 1960, waaronder een
aantal zeldzame objecten. Men
kan deze kopen of ruilen voor
Marklin-materiaal van vóór
1960.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v.d. Eijken,
tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
12303.

Vrije busbaan
ZANDVOORT - Vanaf de
hoek
Boekenrodeweg/Zandvoorterweg in Aerdenhout wordt een vrije busbaan aangelegd tot aan station
Heemstede/Aerdenhout. Deze krijgt een lengte
van 550 meter.
Het plan, opgesteld door de
vervoersmaatschappij NZH,
wordt gerealiseerd door de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Die zullen er subsidie
voor aanvragen bij het Eijk. De
kosten zijn geraamd op anderhalf miljoen gulden.
Buslijn 80, Zandvoort-Amsterdam vice versa, ondervindt
zomers veel vertraging van het
toeristenverkeer naar en van
Zandvoort. Met de busbaan
wordt dat voor een deel opgelost. Over een busbaan op de
rest van het traject naar de badplaats wordt nog nagedacht. De
kans dat die er over het hele
traject komt, is klein. Sommige
stukken van de Zandvoortselaan of Zandvoorterweg zijn
waarschijnlijk te smal.

Inbraken in
woningen

donderdag 6 januari 1993

'Op een grindpad ging hij plotseling koppie onder'

ZANDVOORT - De teams
van de Zandvoortse Redding Brigade die in het ondergelopen Limburg hebben geholpen, gaan zo weer
terug als het moet. Iedereen
stond meteen al weer standby na terugkomst. Maar
ook al was de samenwerking in Limburg uitstekend, de 18 redders hadden
heel wat obstakels te overwinnen. Letterlijk. Af en toe
wisten zij niet wat hen overkwam. Zowel het water als
de duisternis verhulden
vele verrassingen.

Antennes
Hetzelfde overkwam een van
de redders toen hij in het pikkedonker een ondergelopen
woning binnenging. Het luik
van de watermeterput, vlak
achter de voordeur, was verdwenen. Een ander, Onno Joustra, ging eveneens koppie onder. Hij struikelde over een
tuinhekje dat door het water
onzichtbaar was. „Soms zag je
vanuit de boot antennes boven
het water uitsteken," vertelt
Rolf Kuiper. „Dan wist je: daar
staan auto's, daar moeten we
tussendoor slalommen. Als je
een bomenrij zag, wist je datje
bij een dijk zat." Alleen elektriciteitskasten op straat waren
makkelijk terug te vinden:
daar kwamen soms flinke
rookwolken uit.
De Zandvoorters werden alle
kanten opgestuurd. „Waar iets
gebeurde, daar werd je ingezet," verklaart Patrick Vos. Hij
reed die dagen met een Jeep
met boten op een trailer alle
vier de windrichtingen op. Ze
werden onder andere ingezet

ZANDVOORT - Zo'n 25
ouderen die wel 'er op uit...
maar niet alleen' willen,
hebben zich al aangemeld
voor dit nieuwe project van
de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort. Binnenkort
kunnen er vijf groepen van
start.

Er zijn voldoende gegadigden
ZANDVOORT - In een wo- voor een leesgroep, een fietsning aan de Dr. C.A. Gerke- groep, een wandelgroep, een
straat is vorige maandagavond museumgroep, en een theater-,
tussen zeven en 12 uur inge- schouwburg- en concertgebroken. De daders forceerden bouw-groep. Dat zegt coórdinade achterdeur om binnen te ko- tor Nathalie Lindeboom van de
men. Ze namen onder meer sie- SWOZ, initiatiefnemer van het
raden, cd's, een videocamera project 'Er op uit... maar niet
en een fototoestel mee.
alleen'. Zij gaat deze mensen
Onbekenden hebben in de binnenkort uitnodigen om elnacht van woensdag op don- kaar eens te ontmoeten. Er
derdag 30 december ingebro- kunnen ook al afspraken geken in een woning aan de Keesomstraat in Zandvoort. Ze
kwamen binnen via het bovenraam van de keuken. De bewoners missen onder meer een videorecorder, cheques en zilveren munten.
ZANDVOORT - In Café Neuf
wordt woensdag 12 januari een
politiek café gehouden over het
onderwerp: Zandvoort badplaats of woonplaats? Het publiek krijgt gelegenheid tot het
stellen van vragen. Organisatie
en presentatie van deze en andere politieke avonden in de regio zijn in handen van de redactie van het Haarlems Dagblad.

Zandvooi-ts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 -18648. Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (emdred).
Vormgeving/Gpmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 5626271.
Faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere taneven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

Er moeten drie a vier visboten gestald worden, maximaal
vijf. Daarnaast moet er een
tractor kunnen staan om de taoten naar het strand te vervoeren. Het gaat om 50 vierkante
meter grond en een huurprijs
van 500 gulden per jaar. Volgens de gemeente is de huurprijs 'redelijk' gehouden omdat
de eigenaren sportvissers zijn,
en om te voorkomen dat 'ter
compensatie van een (te) hoge
huurprijs de gevangen vis beroepsmatig verhandeld gaat
worden'.
In het verleden werden de bo
je van tweehonderd biggen er
ten op de openbare weg gestald,
maar twintig kunt redden..., als maar door nieuwe maatregelen
je de rest ziet verzuipen..., dan van de gemeente is dat sinds
is het wel slikken." Theo Kosenige tijd verboden. Ter comter: „Sommige mensen, die er
pensatie heeft het college van
niet geweest zijn, vinden dat
Burgemeester en Wethouders
het geen ramp is. Omdat er
besloten 'enige bemiddelende
geen doden gevallen zijn Maar steun te verstrekken aan de
als je dit hebt meegemaakt,
houders van de visboten.' Daarweetje dat het juist wél een
naast had de Sportraad Zandramp is."
voort aangedrongen op een geschikte locatie. De vissers zelf
wilden eigenlijk liever een ontCadeaubon
heffing, zodat zij hun boten wel
De Zandvoorters, waarvan
op straat konden laten staan.
sommigen voor de hulpverleHet bestuur van de vereniging
mng verlofdagen hebben opge- heeft daar diverse keren bij de
nomen, gaan dan ook zo weer
gemeente op aangedrongen.
terug als het nodig is. Dirk Luttik: „Toen ik thuis kwam heb
ik eerst een douche genomen
en schone kleren aangetrokken. Daarna heb ik meteen m'n
spullen klaargezet voor als we
ZANDVOORT - Wat het ongeer weer heen moesten. Dat hebben de anderen ook gedaan. le- oorloofd afsteken van vuurwerk betreft, is het opvallend
dereen was onmiddellijk weer
standby." Voor sommigen was rustig gebleven m Zandvoort.
het afgelopen zaterdag al weer Dat zegt medewerker Marco
Klem van het Bureau Halt, dat
zover.
jongeren die opgepakt zijn, alHet zag er even naar uit dat
ternatieve straffen oplegt. Dit
zij weer in actie moesten kokeer hoefde Halt niet m actie te
men, maar dit keer liep het
komen. „Het is heel rustig gegoed af.
weest en er zijn geen vreselijke
ongelukken gebeurd," aldus
De hulpverlening is overal
erg gewaardeerd, ook m de ge- Klein. „Het is een Oud en
Nieuw geweest zoals wij ons dat
meente Zandvoort. De Zandkunnen wensen. Van veel vervoorters kregen van het getier en weinig overlast." Volmeentebestuur een bedankgens hem is dat vooral te danbrief plus een cadeaubon als
ken aan de uitgebreide campagteken van dank voor hun inne rondom het afsteken van
spanning.
vuurwerk.
Door anderen wordt niet uitgesloten, dat de politie een paar
kleine gevalletjes van illegaal
afsteken door de vingers heeft
multi-functionele ruimte voor gezien. Als de jongeren niet wilouderen komen, gemakkelijk den meewerken aan een alterbereikbaar en toegankelijk natieve straf, zouden zij een
voor mmdervaliden. Dat is ook zware boete krijgen.
een plek voor stichtingen die
zorg rond ouderen bieden, zoals Welzijn Ouderen Zandvoort
en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
ZANDVOORT - Voor

'Als je de rest van de biggen
ziet verzuipen, is het slikken'
De Zandvoorters hebben een
ervaring achter de rug die zij
niet snel zullen vergeten. Enerzijds door de omvang van de
watersnoodramp. „Stel je maar
eens voor dat heel Haarlem,
Zandvoort en de andere gemeenten in de regio onder waDe reddingsbrigades werden onder andere ingezet voor evacuatie van mens en dier, plus het ter staan," aldus Rolf Kuiper.
vervoer naar ziekenhuizen
Anderzijds door de onverwachte ervaringen. „Bijvoorbeeld
voor evacuatie van mensen en opgave, met name in de volleeen meubelzaak waar je achter
deed die het nog," vertelt Lutdieren, en voor het rondbrendig duistere woonwijken, waar tik. „Maar de lokale zender
de ramen werkelijk alle meugen van voedsel en medicijnen. door het wegvallen van de elek- had ook gezegd dat ze een wit
belen ziet ronddnjven," zegt
triciteit ook de straatlantaarns laken uit het raam moesten
Theo Koster. „En dan hangt er
waren uitgevallen. Enig houhangen. Dat werkte wel goed." ergens een bord: 'Aanbieding,
Laken
vast gaven alleen zaklampsigDe samenwerking met ande- dompelpompen'."
Als de boten eenmaal in het
nalen van bewoners, of kaarsre instanties was uitstekend.
water lagen, was het soms bijjes die hier en daar achter de
Maar de meeste indruk
Met name met de reddingsbrina onmogelijk om de weg te
ramen werden aangestoken.
gade uit IJmuiden, 'twee hanmaakten de omstandigheden
vinden. „We moesten naar beEen enkele ploeg had het geluk den op een buik met Zandvan mens en dier in de getrofneden kijken om de straateen taxichauffeur mee te krijvoort'. Maar ook met het leger. fen streek. „De mensen waren
naamborden te vinden." Als ze gen, die bepaalde wijken goed
Patrick Vos: „Op een gegeven
erg geëmotioneerd," zegt Lutgeluk hadden, staken deze
kende. „Bewoners die geèvacu- moment hadden we een paar
tik. „Als hulpverlener ben je
soms nog net boven het water
eerd wilden worden, lieten dat viertonners van het leger nowat afstandelijker, maar het
uit.
weten via zaklampsignalen of
was wel één brok ellende wat je
dig. Die kregen we binnen een
Vooral 's avonds was het een via de telefoon. Bij sommigen
daar meemaakte." Kuiper: „Als
mum vantijd."

'Toch de beste Kerst die ik ooit hebmeegemaakt'
Kerstmis 1993 is voor een
aantal van de redders vrijwel
ongemerkt voorbijgegaan.
Voor sommigen viel het feest
bijna letterlijk 'in het water'.
„In de vakantie-boerderij waar
wij waren ondergebracht, heeft
de beheerder nog een kerstboom neergezet. Maar dat is alles wat we ervan gemerkt hebben," zegt Theo Koster over

zij n ploeg. De meesten stonden
er niet eens bij stil dat het
Kerstmis was: „We waren alle
notie van tijd kwijt."
Sommigen kwamen op eerste Kerstdag terug, anderen
pas daags erna. Ze hadden het
er graag voor over: „Tijdens
een evaluatie op vrijdagochtend, waar zo'n vijftig brigades

Ouderengroepjes
starten binnenkort

aan een lijst voor een telefooncirkel.

maakt worden over wat men
precies gaat doen, waar en wanneer, en in hoeverre er kosten
aan verbonden mogen zijn.
„Het is ontzettend leuk dat
we al zo'n aantal aanmeldingen
binnen hebben. Maar er kunnen zich natuurlijk nog veel
meer mensen opgeven. En dat
geldt pok voor andere soorten
groepjes. Zo zijn er bijvoorbeeld nog twee dames waarvan
de een in een eetgroep wil en de
ander in een groepje voor dagjes erop uit," zegt Nathalie Lindeboona. Verder valt er nog te
denken aan bijvoorbeeld groepjes voor zwemmen of spelletjes.
Daarnaast wordt er gewerkt

Lindeboom begeleidt het opstarten van de groepjes, ondersteunt deze waar dat nodig is en
levert zo mogelijk ook materiaal aan. Bijvoorbeeld theaterprogramma's, lijsten van musea en wandel- en fietsroutes.
Zo is bijvoorbeeld ook al contact gelegd met de bibliotheek
voor de leesgroep. Deze wordt
daar binnenkort een keer door
de bibliothecaresse uitgenodigd.
Belangstellenden
kunnen
nog steeds voor informatie of
aanmelden terecht bij de
SWOZ, Koninginneweg l in
Zandvoort, telefoonnummer
19393.

Ondersteuning

uit het hele land bijeen waren,
werd er gevraagd wie terug
naar huis wilde," zegt Luttik.
„Dat waren er maar twee. En
die gingen alleen maar omdat
ze terugmoesten wegens andere omstandigheden."
„Toch is het de beste Kerst
die ik ooit heb meegemaakt,"
zegt Kuiper, die in vijf dagen
tijd drie uur geslapen heeft.

„Kerstmis draagt de gedachte
bij zich van; 'iets doen voor andere mensen'. Al deze mensen
hebben geprobeerd een praktische uitvoering aan die kerstgedachte te geven. Belangeloos
en met heel veel inzet. Proberen om anderen toch nog een
goede Kerst te verzorgen, dat is
toch het beste wat je kunt
doen?"

Jaarwisseling
rustig verlopen

CDA: Pellikaanhal past binnen recreatiebeleid
ZANDVOORT - Het CDA,
afdeling Zandvoort, is voor
het instandhouden van diverse accommodaties zoals
sporthal De Pellikaan, plus
monumentale panden in
Zandvoort. Dit is een van de
vele onderwerpen in het
programma van het CDA
voor de komende gemeenteraads verkiezingen.
Uitgangspunten voor het
CDA voor de komende raadsperiode zijn: een veilig, sterk,
schoon en activerend Zandvoort. Hier volgen enkele punten uit het programma. Volgens het CDA moeten er op
meerdere plekken accommodaties zijn voor toneelvereni-

MENINGEN

Politiek café

Stalling voor
vissersboten
ZANDVOORT - De gemeente wil een deel van het
voormalig
gasbedrijf-terrein verhuren aan Zeevisvereniging Zandvoort. Hiermee komt zij enkele leden
tegemoet. Zij hebben boten
maar die mogen niet meer
op straat gestald worden.

door Joan Kurpershoek
Putten zonder deksel, tuinmuurtjes, paaltjes en andere
obstakels onder water. De
Zandvoorters zijn deze allemaal tegengekomen. Struikelend, of plotseling zonder vaste
bodem onder de voeten, op die
manier moesten zij soms hun
reddend werk doen in Limburg. „Iemand liep over een
ondergelopen grindpad naar
een woning. Plotseling ging hij
koppie onder. Bleek dat er ook
een tuinvijver lag," vertelt Dirk
Luttik, een van de 18 Zandvoorters in het watersnoodgebied.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Prinsessewegplan: verplaatsen van het probleem
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

De familie Teunisse reageert
mede namens een aantal andere bewoners uit de Haarlemmerstraat op een interview in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
30 december 1993. Daarin pleiten twee bewoners van deze
straat ervoor, om brommers en
vrachtverkeer richting centrum voortaan achter de huizen
langs over de 'busweg' (Prinsesseweg) te leiden. Bewoners uit
het 'begin' van de Haarlemmerstraat, aan de noordkant, zijn Het discussiepunt: moeten vrachtverkeer en brommers rechtdoor over de Haarlemmerstraat
hier tegen. Hun huis ligt vlak blijven rijden, of op den duur rechtsaf over de Prinsesseweg?
Foto Persbureau Zandvoort
langs de busweg, alleen met een
klein achtertuintje of 'plaatsje'
sesseweg-plan zijn alle proble- tuurlijk is het vervelend dat er te van hun woonhuis weer net
ertussen.
men opgelost. Het is al erg ge- vrachtverkeer en brommertjes zo hard.
Nee, dat dit probleem effecOngetwijfeld zijn de heren noeg dat dwaze automobilisten door onze mooie HaarlemmerVan Liemt en Sandbergen keu- met plusminus honderd kilo- straat rijden. Van de laatste tief moet worden opgelost, is
rige actievoerders. Ze zijn al- meter per uur over deze Bus- hebben we zomers zelfs heel zeker. (Denk ook maar aan de
leen vergeten de bewoners aan baan racen, terwijl ze daar niet veel last, omdat ze het trottoir bewoners van de Zandvoortsevoor iedereen die er loopt on- laan). Maar zoals het comité
het begin van de Haarlemmer- eens mogen rijden.
Maar we hebben het al eens veilig maken. Want er is een te Haarlemmerstraat dat voorstraat (rijrichting rechts) en de
bewoners aan de Prinsesseweg eerder geschreven: eerst moet smal fietspad en als het druk is, stelt met het Prinsessewegte vragen wat die ervan vinden, er een ongeluk gebeuren, hoe nemen ze voor hetzelfde geld -plan, dat is zeker niet de oplossing, omdat je andere mensen
als het vrachtverkeer bijna vreselijk dan ook. Misschien het trottoir.
Bepaalde oplossingen, zoals dan met het probleem opzadelt.
door de achter- (Haarlemmer- wordt er dan wat aan gedaan.
straat), de zij- en de voortuin Om echter op het probleem te- aangedragen door de heren Van Politieke onrust of niet, het colvan de Prinsesseweg zou gaan rug te komen: naar onze me- Liemt en Sandbergen, zoals een lege van Burgemeester en Wétrijden. Dit is dus gewoon het ning gaat het verkeer dat bij- rotonde op het kruispunt Kost- houders zal nog de nodige
probleem verplaatsen en daar voorbeeld voor Gran Dorado verlorenstraat/Tolweg, zullen hoofdbrekens over dit prozijn de voornoemde bewoners bestemd is, bij de kruising een verbetering van het pro- bleem moeten oplossen.
J.B. Teunisse
Zandvoortselaan/Tolweg
bleem geven, maar geen oploshet absoluut niet mee eens.
HaarHet is toch te gek voor woor- rechts de noord in, om bij het sing. Want dat brommertje of namens verontruste bewoners
lemmerstraat
Zandvoort.
den dat je denkt: met het Prin- bungalowpark te komen. Na- de vrachtwagen raast ter hoog-

gingen, koren en andere culturele instellingen.
Gedacht
wordt aan De Krocht, 't Stekkie
en het Gemeenschapshuis. Verbeteringen daaraan moeten
vanuit particulier initiatief ondernomen worden, waarbij de
verenigingen een belangrijke
rol kunnen spelen, aldus het
CDA. 'De gemeente kan in de
opstartfase ook gedeeltelijk fiStructuurschets
nancieel ondersteunend zijn.'
De sporthal De Pellikaan
De vorig jaar gemaakte
past binnen de uitgangspunten Structuurschets van Zandvan het recreatiebeleid. 'En al- voort moet aangepast worden.
leen op de huidige locatie'. Wel Een van de uitgangspunten is
moeten de exploitatielasten 'structurele kwaliteitsverbetevan de gemeentelijke sportac- ring waarbij woon-leefgenot
commodaties omlaag gebracht voor de burgers in hun eigen
worden. Dat kan door het ver- woonplaats een hoge prioriteit
hogen van tarieven en privati- heeft.'
sering. Daarnaast is het CDA Wat het verkeer betreft: er
voor een kinderboerderij in moet al in Haarlem een opsplitNieuw-Noord en meer openba- sing gemaakt worden van verre speelgelegenheden in de ove- keer naar- en van Zandvoort
Strand/Zuid/Centrum en Zandrige woongebieden.
De monumentenzorg vraagt voort-Noord/circuitgebied.
om blijvende aandacht. 'Juist Verder: de komende vier jaar
in deze tijd is het van belang dat geen dure onderzoeken: polihistorische en gezichtsbepalen- tiek en burgers moeten de prode gebouwen/monumenten in blemen gezamenlijk aanpakstand blijven en daar waar no- ken en zo goed mogelijk oplossen. Wel onderzoek naar de modig opgeknapt worden.'
Ook het CDA is voor het be- gelijkheid van een parkeergarahoud van de huidige drie ver- ge in het dorp, met een
zorgingshuizen in Zandvoort. rechtstreekse aansluiting vanMet daarin ondermeer een uit de invalswegen Zandvoortwijkziekenboeg en een aantal selaan en Zeeweg. De noodzaak
verpleeghuisbedden. 'Het CDA van doortrekking van de Herzal meewerken aan: voorko- man Heijermanweg moet opming van teveel inleveren van nieuw bekeken worden. Dit zou
plaatsen en inrichten van plaat- wel de mogelijkheid van extra
sen voor psycho-geriatrische parkeerplaatsen geven. Een
Zandvoortse
ingezetenen.' pendelbus/treintje kan dan
Daarnaast moet er 'op een cen- voor het vervoer naar en van
traal punt in Zandvoort' een strand zorgen.

Sport en spel
voor 55-plussers

Zandvoorters van 55 jaar en
ouder gaat donderdag 13 januari de 'Sport- en spel-instuif weer van start. Belangstellenden kunnen een
gratis proefles volgen.

De instuif is voor diegenen
die wel eens 'de benen willen
strekken'. Deze wordt gehouden op donderdagmiddag van 2
tot 4 uur in de Pellikaan-sporthal. De activiteiten zijn onder
andere: koersbal, badminton,
gymnastiek, tafeltennis en jeu
de boules. De deelnemers kunnen zelf kiezen waar zij aan
meedoen. Volgens de orgamsatoren is samen sporten behalve
gezond voor lichaam en gerst
ook nog eens erg gezellig. Er
wordt een pauze ingelast waarin men iets kan drinken.
De kosten zijn 2,25 gulden per
keer, de eerste (proef)les is gratis. Geïnteresseerden kunnen
gewoon langskomen De ingang
van de Pellikaanhal ligt tussen
de A.J. van de Moolenstraat en
het rangeerterrein van de NS.
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de Belbus.
Deze moet een dag tevoren besteld worden bij de receptie van
het Huis in de Duinen, tel.
13141. Een enkele rit kost 1,50
gulden, een retour 2 gulden.

ANBO ondervraagt politici over
plannen voor het ouderenbeleid
ZANDVOORT - Ouderenvereniging ANBO gaat de
Zandvoortse politieke partijen nader aan de tand voelen, in verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen. De partijen zijn
uitgenodigd voor een discussiemiddag in het Gemeenschapshuis op donderdag 13 januari. Ouderen,
ook mensen die geen lid
zijn, kunnen vragen stellen
over het partijprogramma.
Aanvang twee uur 's middags.
Afdeling Zandvoort van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen telt zo'n 1050 leden. Die komen op voor hun
materiele en immateriële belangen. 'Een belangrijk punt
daarbij is de idee, dat het beleid
dat de ouderen raakt, niet zonder en voor, maar met ouderen
gemaakt dient te worden.' Dat
schrijft woordvoerster A. Carbaat in een persbericht van de
ANBO. Zij wijst er op dat de

gemeenten - door de decentralisatie - sinds kort veel meer te
zeggen hebben over het plaatselijke ouderenbeleid. Hoe het beleid er uit gaat zien, hangt dus
voor een belangrijk deel af van
de plaatselijke politieke partijen.

Ouderenbeleid
Vandaar dat de ANBO graag
wil weten hoe die er over denken. Carbaat: 'Vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen stellen wij prijs op een
toelichting van de partijen met
betrekking tot de punten: weizijn, huisvesting en emancipatie ten aanzien van het ouderenbeleid. De ouderen willen een
duidelijk beeld krijgen in hoeverre hun belangen m de partijprogramma's zijn terug te vinden en hoe de politieke partijen
daarmee denken om te gaan in
de komende vier jaar.'
Aandachtspunten zijn voor
de ANBO onder andere: de realisatie van een centraal hulppunt in het Gemeenschaps-

huis, bouw van semorenwonmgen, aanpassing van bestaande
woningen, de bouw van een serviceflat voor 'wooneigenaren',
instellen van een seniorenraad
en onderzoek naar de behoefte
aan 'groepswonen'. Daarnaast
wordt nog een toelichting verwacht op een aantal algemene
punten in de partijprogram
ma's.

Vragen
Alle partijen krijgen voordat
de discussie losbarst de gelegenheid om in een inleiding van
tien minuten in te gaan op bo
vengenoemde zaken. Tijdens
de forumdiscussie hebben alle
aanwezigen de mogelijkheid
om aan de vertegenwoordigers
van de politieke partijen vragen
te stellen.
Het Gemeenschapshuis is te
vinden aan de L. Davidsstraat,
nabij het busstation van bus 80
en 81. Verdere inlichtingen zijn
te verkrijgen bij mevrouw A.
Carbaat-Alders, Burg. Van Alphenstraat 59-12, tel. 18780.
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Slechts één dag!!!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

OPENBARE VERKOOP
va.159.2de JACK voor

O.L.Y. ANJ4 V/D VOORT

1 GULDEN
Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzetengeannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m de importeur
• méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen, tegen dumpprijzen!
3/4 Dames ea

Studioadres:
Oranjestr. 12

Ba.fi • "Restaurant

Tpnnetioeh
|IÉ^p||:|4^p«.

tterenfasseri

Suede Dames- en Heren jacks

va, 199.va.

NIEUW£ COLLECTIE

Tel. 19701
Voor een goede start in 1994!

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

*De, (jutte, *Toine.

JANUARI - VISMAAND

wenst alle vrienden, bekenden,
relaties en iedereen die wij
vergeten zijn een héél goed 1994

98.Gedurende de maand januari beste-

MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.-

den wij extra aandacht aan
VISGERECHTEN.

Wij zijn tot 1 febr. '94 gesloten.

Onze chefkok heeft een speciale viskaart samengesteld met diverse voor-

Boul. Barnaart 14

tot 40 %

WANNEER: DEZE WEEK (ZONDAG 9/1
OOK OPEN) van 10.00 -18.00 uur
l WAAR:
IN WINKEL ITALIA LEATHER
H ALTESTR.11, ZANDVOORT

Wij bieden u de mogelijkheid zelf aan
de hand van deze kaart een 3-gangen
menu samen te stellen a f

zonderlijk besteld worden.

DE ZEESCHUIMERS

SCHIESSER
AANBIEDING

WEEKENDAANBIEDING

Daarnaast blijven vanzelfsprekend
onze vleesgerechten (inclusief wild)

WENSEN AÜE UdEN EN

250 gram
Allerhande
Appeltaartje

verkrijgbaar.

AMERIKAANSE
T-SHIRTS

Op elke dag van de week kunt u bij

2 stuks
29,95

ons terecht (m.u.v. vrijdag 7 januari).

EEN SpORTJEF EN

1994!

MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Wij brengen alleen van

M

M

•

12.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 21.00 uur

Snackbar
„de Zilvermeeuw"

Telefoon 02507-30184
(voor advies & afspraak)

1. Lorentzstraat 105, huur ƒ 753,52 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige)
gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.710,-zijn.

SNOWWHITE
AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Vr.pr. ƒ85.000,Tel. 16822

Ruilrubriek
1. 4-kamerwonmg 1 e etage, Celsiusstraat ƒ 529,56 excl.
stookkosten per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.
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een voorspoedig 1994

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Uithoornse

VLUtNIGlNC \ A N

„La Rondïne"

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Amstetveens
.. Weekblad

ZANDVOORTSE ü
HUURDERS

Ristaurante Pizzeria

Reactie:
Uiterlijk op 31 januari 1994 schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
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Soc. de Manege
presenteert zaterdagavond vanaf 21 .00 uur
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LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 19/20 januari en op 16/17 februari aandacht

lingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby, tel.
020-647.5393.

VOORRAAD

Huisje moet
afgebouwd. Nieuw
elektra, eigen grond.

Tocwijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. belastbare maandinkomen
wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de
minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

Uith

'94

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN

CENTRUM

Amster

bcuce

Een goede gelegenheid om in januari en februari één of

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Voorlopige toewijzing:
De daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten
kantore van EMM.

StadsbE

Bel voor meer info: 19701

meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leer-

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Reactie:
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Nieuwsblad
Gaaspcrdanu.?
dcNicuwc
Ul/cesper -

•MICU W
M.i.v. 1 januari ook op vrijdagmorgen en vrijdagavond les!
ledere door-de-weekse ochtend les met kinderopvang.

voor scholen en schooltypen.

2. Garage 67 A Keesomstraat, huur ƒ 80,51 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen
aan de Keesomstraat 273 t/m 395.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van
lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam
van de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te
worden getoond.

.Uiemer
-Courant;

voor de kinderen

Ontwerpster

Tollensstraat t/o 2, Zandvoort
Tel. 15546

Voor leden komt beschikbaar

SPIERVERSTEVIGING
STEPS
PRÉ- EN JAZZBALLET

Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid voor ongebonden
mensen v.a. 30 jaar. Corr. gekleed, entree ƒ 15,00
Koffie, hapje en huisje special. Info of reserveren tel.

Vanaf ƒ 20,- gratis, anders ƒ 2,50
bezorg kosten

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Div. soorten. Ook lessen zonder springen!
Tevens jeugdaerobic

Bakkerij PAAP

Nu ook uw snacks
thuisbezorgd!
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

AEROBICS

39,50.

De gerechten kunnen echter ook af-

Kroon Mode

'V C

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

en hoofdgerechten.

O.I.V. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

HALTESTRAAT 55

HAP1

Sig.mag. De Krocht

sn

Uithoornse
SI Courant:

WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGELIJKS NI

Kerkstraat 1 2, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

IDEAAL LEREN...?
OP ZAJERDAG SWDEREN!
De loterdogotodemie is erkend door
Opleidingen:
de HKnister van Onderwijs en Weten- ' Public relations: Basiscursus, NGPR-A en NGPR-B
sAopaenopgnndvandeWetop
Marketing en verkoop: Praktijkdiploma NIMA-A,
de erkende onderwijsinstellingen.
NIMA-B
en NIEUW: NIMA Sales-A
De mondelinge lessen worden
gegeven op zaterdagochtend
/ Management: Management-assistent(e) I en II
HIEUW: Praktijkdiploma Midden-Management
van 9 tot U uur.
Logistiek management
leslokaties:
Administratie: Basiskennis boekhouden
Amsterdam (Kernen),
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Arnhem, Den Bosdi,
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Den Haag, Rotterdam,
Praktijkdiploma
loonadministratie, Basiscursus belastingrecht
Utredit, Zaandam
en Zwolle.
Informatica: Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS,
Tekstverwerken met WordPerfect, PDI modules MG.l,
Uartdata:
MG.2
en MG.3, AMBI modules HE.O en HE.l
vanaf /J.
Toerisme/recreatie:
SEPRI
januari I994

fvislie

zaterdagochtend: hel betere alternatief

2 A T [ R D A

Postbus 20 8200 AA Lelystad tel. 03200 - 26 8 95 fax 03200 - 26 3 34
Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1993/94
dhr/niw
straat
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit m>ar

/«3WWDS

05! 19
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VERENIGINGEN
Berichten voor de rubriek 'Veremgingsnieuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort.

Kunst en geloof
ZANDVOORT - Het werk
van kunstenaar Gerrit Elings is
van 9 tot en met 26 januari te
zien in het gebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Zandvoort. Zijn schilderijen
zijn gebaseerd op bijbelverhalen. Op zondag 9 januari staat
de dienst in het teken van de
tentoonstelling. Op 18 januari
houdt Gerrit Elings een inleiding over de relatie 'Kunst en
Geloof'. De aanvang is acht uur
's avonds, de toegang gratis. De
tentoonstelling is geopend op
zondagen tot half een 's middags. En 18 januari vanaf half
acht 's avonds. Ook is het werk
na afspraak te zien. Daarvoor
kan gebeld worden met tel.
14573 of 13356.

Expositie
ZANDVOORT - Marco van
der Maas exposeert tot 6 maart
m Galerie Modern Matters. De
opening van de expositie vindt
plaats op 9 januari om twee uur
's middags, waarbij Wally Tax
een live optreden verzorgd.
Marco van der Maas is voormalig student van de Rietveld academie. Zijn liefde voor het
schilderen komt tot uiting in
zijn schilderijen, die zich kenmerken door intense kleuren,
mystieke beelden, sfeer en
diepgang. Galerie Modern Matters is te vinden in de Kerkstraat 22.

Schoolbasketball
ZANDVOORT - In de Pellikaansporthal wordt zaterdag
15 januari het jaarlijkse school-basketballtoernooi gehouden.
De eerste wedstrijd begint om
10 uur, de laatste eindigt rond
kwart over vier. De prijsuitreikmg vindt plaats rond half vijf.

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur;
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

j Kerkdiensten
Weekend:
8/9 januari 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana-

Arie 'Abraham' Koper

Achter de Schermen ...

'Zandvoort heeft best lekkere grond'
Wat 'ze' precies in het hoofd hebben, weet hij niet, want
hij mag zijn eigen feestje niet organiseren. Een onbekende
feestcommissie heeft hem dit uit handen genomen en het
wordt derhalve een Surprise Show. Maar of 'ze' er even rekening mee willen houden: Abraham Koper houdt niet van
liedjes of toespraken, een beetje gezelligheid is hem genoeg.
door Everhard Hebly

IJPTIG JAAR WORDT
sel. Maar een ding staat vast:
Arie Koper vrijdag 7 ja- Zandvoort zal weten dat Arie
nuari. Hij had eerst nog Koper morgen Abraham ziet.
een bescheiden feest in
Waarom al die moeite wordt
petto voor familie en vrienden, gedaan is met verwonderlijk,
gewoon gezellig thuis. Maar
want laten we even eerlijk zijn:
Arie kent vrij veel mensen en
wie heeft hem nooit een straatnog meer mensen kennen Arie. je zien leggen of ergens bezig
Als straatmaker, tuinaanlegger gezien bij het helpen aanleggen
of van de Reddingsmaatschap- van een tuintje? Hij is sinds 19
jaar als straatmaker werkzaam
pij, dus de huiskamer zou al
snel te klein zijn, wat hem
voor het Aannemingsbedrijf
Nelis en al die jaren vrijwel onafgebroken gestationeerd geweest in Zandvoort. Koper
In de rubriek Achter de
kent dus zo ongeveer iedere teSchermen gaat het
gel, stoep en onwillige boomZandvoorts Nieuwsblad
wortel.
op zoek naar de 'mens'
„Ik heb meestal hier zitten
achter bekende Zandpielen, ja, maar het bevalt
voorters. Deze week
goed. Het is heel gevarieerd
Straatmaker Nummer
werk, want we doen alle soorEen: Arie Koper, die
ten aannemingswerk, zoals
morgen Abraham te zien
sportvelden en geluidswallen.
krijgt.
Maar wat die jonge jongens
doen, dat tikken-tikken en achteruit kruipen, hoef ik gelukkig niet meer te doen. Dat kost
je je rug, iedereen die dat werk
noopte uit te wijken naar een
doet, komt een keer aan de
andere locatie.
beurt. Ik ben voorman en
draag zorg voor de begeleiding.
Het gekke is dat ik nu hetzelfAchteruit kruipen
de tegen die jongens zeg als
Een plotsklaps opgericht
wat oude collega's vroeger tefeestcomité had echter nog an- gen mij zeiden: 'hou je hemd in
dere plannen en nam de orgaje broek'. Daar lachten we toen
om, maar nu weet ik beter."
nisatie van het jubileum op
zich. Wat hem nu boven het
hoofd hangt, is hem een raad-

V

j Weekenddiensten
Weekend:
8/9 januari 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

sZandvoorts
Nieuwsblad
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of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Arie Koper ziet binnenkort Abraham
algemeen goed bij. Ondanks
het kleine budget dat er beschikbaar is.

Koper: „De gemeente Zandvoort is er heel serieus mee bezig. Dankzij onze jarenlange
vertrouwensrelatie herstellen
we sommige dingen uit eigen
Serieus
beweging. Bijvoorbeeld tegels
De straten van Zandvoort lig- die omhoog gedrukt worden
gen er volgens Koper over het
door boomwortels en daardoor

gevaar opleveren voor voetgangers. Wat dat betreft kan er
best veel in Zandvoort. Het is
leuk om hier te werken, zo
langzamerhand ken je alles en
iedereen. Zandvoort heeft ook
een lekkere grond. In de Bollenstreek is de grond heel nat
en sta je binnen de kortste keren in de modder. Hier is de
grond altijd droog. Het enige
wat je af en toe aantreft is puin.

Vooral in het centrum kom je
nog regelmatig oude vuilnisbeltjes tegen."

Tuintjes
Wie Koper met van de straat
kent, kent hem als walbaas van
de KNRM waar hij ook al 19
jaar aan verbonden is, of als
aanlegger van tuinen. „Dat is
een hobby van me en ik werk

Terugdringen inbraken
eerste prioriteit politie
De zelfkritiek van de politie
van Kennemerland-Zuid is een
uitvloeisel van een onderzoek
dat onlangs onder de bevolking
in de regio is gehouden. De zogenaamde politiemonitor, zoals de enquête wordt genoemd,
is een door het ministerie van
Binnenlandse Zaken ontwikkeld meetinstrument. Daarmee
wordt de mening van de bevolking over de politie gemeten. In
1991 vond dit onderzoek voor
het eerst plaats, vorig jaar werd
dit herhaald.
Voor wat betreft het district
Kennemerland-Zuid, waaronder de eenheden Bloemendaal,
Heemstede/Bennebroek
en
Zandvoort ressorteren, wordt
op basis van het onderzoek geconcludeerd, dat de prioriteiten voor 1994 zullen moeten bestaan uit klantvriendelijk gedrag van de politieambtenaren,
goede voorlichting, goede preventieve zorg en verbetering
van de slachtofferhulp.
De politierapporteurs geven
openlijk toe, dat het hier ernstig aan schort. „Uit de berichten blijkt nog te vaak dat de
politie haar klanten onvoldoende vriendelijk bejegent, onterecht doorverwijst of -stuurt,
niet reageert op meldingen,
klachten afdoet met de mededeling 'stuur maar een brief'
dan wel op andere wijze onvoldoende aandacht besteed aan
de bij de politie steun zoekende
burger." Er moet, volgens districtschef C.J.A. Couzijn, een
'attitude omslag' komen bij de
politieambtenaren.

Sceptisch
Met name de Zandvoorters
blijken behoorlijk sceptisch te
staan tegenover het politiewerk. Volgens de gegevens van
het onderzoek is de tevredenheid van de Zandvoortse bevolking over 'haar' politie van 61
procent in 1991 gedaald naar 56
procent in 1993 (63 procent
voor heel Kennemerland). De
zeer ontevredenen stegen zelfs
van 3 naar 22 procent. Die ontevredenheid komt ook tot uit-

ZANDVOORT - De bevolking in Kennemerland-Zuid is
in toenemende mate ontevreden over het werk van de
politie. De felste klagers zijn de inwoners van Zandvoort.
De politie moet serieuzer aandacht besteden aan de slachtoffers van misdrijven en klantvriendelijker gaan werken.
Met deze opvallende opmerkingen in het districtsplan 1994
heeft de politie van Kennemerland-Zuid de hand in eigen
boezem gestoken. Voor Zandvoort is er goed nieuws en
slecht nieuws. Het aantal diefstallen van en uit auto's is
vorig jaar opnieuw gedaald. Daar tegenover staat een stijging van woninginbraken en inbraken in bedrijven.
drukking m het aangif tepercentage, dat voor Zandvoort lager
ligt dan voor de rest van Kennemerland. Belangrijkste redenen om geen aangifte te doen:
'het helpt toch niets' (41 procent) en 'ik vond het niet zo
belangrijk' (32 procent). Daarnaast vindt 51 procent van de
Zandvoorters dat de politie te
weinig in de buurten komt.
De top vier van de Zandvoortse klachtenlijst wordt gevormd
door hondepoep (65 procent),
te hard rijden (55 procent), fietsendiefstal (40 procent) en inbraken (35 procent). Aan die
laatste klacht gaat de politie
van Zandvoort in 1994 prioriteit
geven. Vorig jaar werden er in
Zandvoort 189 woninginbraken
en 129 inbraken in bedrijven gepleegd. Dat vindt men een onaanvaardbare stijging. Er zal
dan ook op korte termijn een
projectteam worden opgericht,
die het aantal inbraken met minimaal 10 procent moet gaan
terugbrengen.

Autodiefstallen
Positief nieuws is er ook nog.
Door het project autocriminaliteit, vorig jaar bekroond met de
Hein Roethof prijs, is het aantal
diefstallen van- en uit voertuigen voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald, ditmaal
met respectievelijk 15 en 7 procent. Ook het aantal bromfietsdiefstallen daalde, met 6 procent en met hetzelfde percentage ook de gevallen van vernieling en vandalisme.
Politie en gemeentebestuur
zullen zich tevens op korte ter-

Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
ZANDVOORT - De campagne 'Net zo nat met minder water' is
023-244553.
succesvol
geëindigd. De actie, die in september startte, was een
weg 15:
initiatief van het Waterleidingbedrijf Noord-Holland in samenZondag 10.00 uur: ds. C. van de
werking met de handel. Het doel om veertigduizend waterbespaVate, Viering Heilig Avond- B Burgerlijke stand
rende douchekoppen te verkopen is ruimschoots behaald. Gedumaal
rende de actie zijn er 45.500 waterbesparende douchekoppen
Roomskatholieke Kerk, Grote
verkocht door sanitairwinkels, rjzerwarenzaken en installatie- en
Krocht 45:
Periode:
loodgietersbedrijven. Door de actie wordt op jaarbasis 640 milZaterdag 19.00 uur: pastor P. 28/12/'93 - 3/l/'94
joen
liter water bespaard. Bij verwarming van het douchewater
Meyer
Ondertrouwd:
komt
er nog een bezuiniging bij op gas van 2,7 miljoen kilo en op
Zondag 10.30 uur: pastor P. Luiten, Jan-Willem en Visser, elektriciteit
3,4 miljoen kwh. De milieuwinst voor Noord-Holland
Meijer, Doop van de Heer
Bianca
bedraagt zeven miljoen kilo minder CO2.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Overleden:
schap NPB, Brugstraat 15:
Heemskerk, Pieter Cornelis,
Zondag 10.30 uur: 'Geloof en oud 72 jaar
Kunst', Gerrit Elings en eigen Buddenborg geb. Van der
leden
Schaar, Ursula Maria, oud 93 ZANDVOORT - Podotherapeut Gabriëlle Trouw houdt vrijdag 14
Religieuze Kring Aerdenhout- jaar
spreekuur van tien tot 12 uur 's morgens in het Zand•Bentveld, Oscar Mendliklaan 5 Corbée, geb. Van der Geest, januari
voorts
Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen 2. Mensen
Aerdenhout:
Christina Maria, oud 93 jaar
voetklachten, of klachten die daaruit voortvloeien, kunnen
Zondag geen dienst
Korting geb. Hofste, Alberta met
informatie krijgen. Voor een eventuele verdere behandeling
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Wilhelmina Elisabeth, oud 82 dan
is een verwijsbriefje van huisarts of specialist noodzakelijk.
218, Haarlem.
jaar
Polak, Cornelis Adrianus, oud
Geen opgave
Het adres van podotherapeut Gabriëlle Trouw is: Van HogenJehova's Getuigen:
69 jaar
dorpstraat 73 te Haarlem. Tel. 023-329245.

Douchekoppencampagne succes

Podotherapie Gezondheidscentrum

mijn gaan buigen over preventieve maatregelen tegen drugsoverlast. Door nieuwe regelgevmg in de APV, de Algemene
Plaatselijke Verordening, wil
men voorkomen dat nieuwe
koffieshops de kans krijgen
zich m Zandvoort te gaan vestigen.
De meeste aandacht bij de bestrijding van de criminaliteit
gaat dit jaar naar inbraken in
woningen en bedrijven
(Archieffoto Weekmedia)

Koesteren
IS HET afgelomet uw goede
H'OEpen
voornemens? On-

derzoeken hebben uitgewezen
dat het maar zeer weinig mensen lukt om te veranderen
Misschien juist daarom een
goede reden om er maar met
eens aan te beginnen.
Een van die lastige eigenschappen die ik bezit, is dat ik
zo verrekte eigenwijs ben
Wantrouwig zijn en daarbij
dan dat eigenwijze, het zit m
m'n genen. Nou komt het me
in sommige gevallen wel ten
goede, maar over het algemeen
geeft het me vaak een onrustig
gevoel. Dan voel ik gewoon dat
het voor geen meter klopt.
Dat had ik nu laatst ook bij
dat verhaal van de gemeente
over die iepen. Ja, eigenwijs als
ik ben, begin ik daar weer opnieuw over. Dan gaan ze bij de
gemeente verkondigen, dat er
niets aan die lepziekte te doen
is. Dat ze alleen maar nieuwe
bomen kunnen planten. Maar
als ik de directeur van de bomenstichtmg en de Heidemij
gesproken heb, vertellen ze een
heel ander verhaal. Deze bomen kan men injecteren, kost
maar een gulden per centimeter van de stamdiameter Dat
wil zeggen dat, als een boom
een stamdoorsnede van vijftig
centimeter heeft, het vijftig
gulden per jaar kost om deze
iep te vrijwaren van lepeziekte.
Duur? Ja, wat is er nu duurder. Als het planten van een
nieuwe boom al zo'n duizend
gulden kost! Dan heb ik het
nog niet gehad over de kosten
van het verwijderen en opruiFoto Persbureau Zandvoort men van de zieke boom, plus
alle schade die zo'n zieke boom
meestal samen met de jongens bij de gezonde bomen kan aanvan Kwekerij van Kleef. Ik heb richten. Verder is de kans
hier in Zandvoort al heel wat
groot dat het nieuwe boompje
tuintjes aangelegd. 'Mijn' tuitotaal niet aanslaat en er weer
nen zijn al een stuk of drie keer een nieuw boompje gekocht en
in de prijzen gevallen Ik heb
geplant moet worden. Huppede tuin van de huidige burgekee, weer duizend gulden!
meester bijvoorbeeld aangeIn Bloemendaal zijn ze het
gelukkig ook met me eens Molegd en die van de vorige ook.
Tuinen aanleggen is heel dank- numentale bomen worden
daar gekoestert en men laat ze
baar werk. Ik zie graag blijde
niet ziek worden en wegteren.
gezichten."
In Zandvoort wordt al het oude
vernietigd of ze laten het triest
genoeg totaal verpieteren, zonder dat ze het zelf beseffen. En
dan komen ze achteraf met een
beleid, afgestemd op de lege gaten, die ze zelf veroorzaakt
hebben door met adequaat op
te treden.
Dat geldt niet alleen voor onze
bomen maar ook voor onze
huizen. En achteraf hoor je ledereen altijd maar jammeren.
'Wat zonde van dit en van dat.'
Neem nu dat prachtige oude
Zandvoortse centrum. Waar is
het gebleven? Ik zal nooit vergeten dat ik eens een dia-voorstelhng te zien kreeg. Voor de
Monumentencommissie, ijlings opgericht om de boel
blijkbaar te redden, liet een
ambtenaar van de provincie
plaatjes zien van de laatste monumentale panden die Zandvoort nog bezat.De provinciemedewerker had het over het
pand Bennoheim. Een week later dreunde de moker tegen de
voorgevel en velde het gebouw.
Weer een monumentaal pand
minder, opknappen zou alleen
maar geld kosten dus hup... En
Zandvoort sliep weer verder.
Trouwens, beste Monumentencommissie: misschien kunnen
jullie die plaatjes van de panden op de Krocht en het Raadhuisplem er ook vast even uithalen. Het staat zo slordig bij
de volgende voorstelling1
MARTHA BURGER

Nieuwe Klink bericht over Bevrijdinj
en Historie van Haltestraat
ZANDVOORT - In het
eerste nummer, 14-e jaargang, van Klink, stelt
Maarten Weber dat het
Genootschap wat meer activiteiten mag ontplooien,
gezien de groei van het
aantal leden.
door Harry Opheikens
Er is een bladzijde gereserveerd voor reacties van lezers. Verder in het nummer
een artikel van de heer H.
Dees over de Kleine Krocht
nummer 2, een klein huisje,
maar met een lange geschiedenis. Pastoor Bertus Voets
schreef weer een artikel over
een stukje godsdienstgeschiedenis. In de hoofdrol
ene pater M. de Wit, die in de
17-e eeuw priester m Zandvoort werd.
Naar aanleiding van een
schitterende foto op de hartpagina's schreef Maarten
Weber een artikel over de
Haltestraat. De foto betreft
een opname uit 1937.
De Historische vereniging
Bomschuit Bouwclub en
folklorevereniging De Wurf
hebben wat nieuws te melden
voor 1994 op het gebied van
hun huidige en toekomstige
activiteiten.
Hoewel de oorlogstijd niet
echt iets is om met plezier
aan terug te denken, zijn er
met het oog op vijftig jaar bevrijding, toch wat hermneringen opgeroepen, daar in
Zandvoort de oorlog toch een

Ook in 1925 kende Zandvoort wateroverlast
zware stempel heeft gedrukt.
Harry Opheikens heeft een
artikel geschreven over hoe
Zandvoort een onderdeel werd
van de Atlantic Wall. Hopelijk
leveren herinneringen nog reacties op. Foto's zijn heel erg
welkom al zal dat uit deze periode moeilijk zijn.

Ook m Klink een artikel van
'Wood'. Hij schrijft een leuk artikel over zijn Opoe, Jans van
Heintje Knars. Hoe actueel is
het laatste artikel in deze
Klink. Na een stevige regenbui
zien we een aantal straten onder water staan. Ook in 1925
kende men dat probleem (zie

foto bij dit artikel).
Niet-leden die gemteresseerd zijn kunnen nog lid
worden van de vereniging,
waarna zij automatisch de
Klink in de bus ontvangen.
Daarin valt ook van alles over
de Genootschapsavond te lezen.
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interlanden sprelgroep

VERHUIZEN?

Huis-aan-huis verspreiding

Verhuizen is vakwerk!

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Vanaf 10 januari zijn wij op
maandag en dinsdag gesloten.
Tevens gelegenheid voor Uw
receptie of feest tot 50 pers.
Boulevard Bamaart 22
2041 JA Zandvoort

Van ma. t/m vrij:

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

ƒ 12,50

op *vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,^ p.p.

Zandvoorts
l Nieuwsblad

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

zoeken wij nog enkele

Telefoon 02507-15445

Wit Verhuizingen

,,winterse" daghappen
voor

Ten behoeve van de verspreiding van:

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

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

BEZORG(ST)ERS
Telefoon:

02507-17166

VRHUIZRS

za. en zo.

leuke weekendvoor ƒ
menu s

NU MET 30 STUKS

ONS SUCCESARTIKEL

GRATIS!

29,50

Keuken open van J8.00-23.00 uur
woensdag's gesloten
Tel. 02507-12061

UU IJ UU€NS€N
t€D€R€€N
€€N H€€L
VOORSPOEDIG
€N G6ZOND
1994

Remy & Vvonne Drcioijer

VLOEIBAAR

SCHUURMIDDEL

FRIENDS ULTRA COMPACT

BROEKLUIERS

zonder krassen glanzend schoon,
citroen of normaal

voor girls en boys, hersluitbaar,
met super absorberend vermogen

FLACON 500 ML

PAK 36 STUKS

VOEL JE FRISFA DEODORANT
diverse fijne geuren

SPUITBUS 150 ML

VOORDEELPAK180 STUKS
MOOI GERUITE

THEEDOEK
100% katoen. Diverse kleuren,
ca. 60 x 60 cm

TOM POES

PAPIEREN
ZAKDOEKJES

TANDENBORSTEL

tissue kwaliteit, zachter dan ooit

zoek uit: hard, medium of doublé action

ORIGINELE JORDAN

COMPLETE MAALTIJD
MET ZEEVIS, VLEES OF KIP

LITERBLIK

ELDERS

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

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

WILT U ER OOK ZEKER VAN ZIJN DAT
U STRAKS OP EEN PARTIJ STEMT DIE
OUDEREN NIET VERGEET?
Kom dan naar ons politieke forum
op 13 januari om 14.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
Inl.: tel. 18780.

VOLOP VIRS VOORBttlj

ANBO-afdeling Zandvoort
ITALIAANSE
Stationsplein 217/6, goed onderh. driekam app. op 1e
et. Opp. 70 m . Parkeren op eigen terrein. Ind : entree, hal, woonkam., open keuken met inb.app., badk.
met douche, 2 slaapk., balkon. Serv.k ƒ 250,- p.m.
Vrpr. ƒ 169 000,-k k

FRUXANO

JUS D' ORANGE

FLES
0.5 LITER

TOMATEN
PUREE
geconcentreerd

VRIESVERSE

VISSTICKS
graatloze vis met een krokant laagje

DOOS 10 STUKS

voor een grote stapel pannetoeken

met echt
vruchtvlees
PAK 75 CL
ELDERS

Hogeweg 56/8, goed onderh. driekam app. op de 2e
et Ind: entree, hal, 2 slaapk., badk met wastafel,
toilet en ligbad, woonkamer, open keuken met inbouwapp Serv k ƒ 425,- p.m.
Vr.pr. ƒ 189500,-k.k
De
Favaugeplein
41 II,
uniek
gesitueerd
dnekam.spp. op de 3e et met schitterend uitzicht
over zee en strand. Ind hal, keuken met mb app.,
ruime L-vormige woonk met open haard en ruim balkon op het westen, 2 slaapk., toilet, badk. met wastafel en ligbad. Serv k. ƒ 300,- p.m.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k

CONIMEX

KROEPOEK
NATUREL-KLEIN
ook ideaal voor bij de borrel

GEEN CENT TE VEEL.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

HONIG

ERWTENSOEP

VAN

SCHAIK

JO SCHOLTEN

PANNEKOEKMIX

KILO 40

oud-hollands recept, goed voor
1.5 liter
lekkere
maaltijdsoep

ZEEUWS MEISJE

BONCHER VERSE

MARGARINE

ROOMKAAS

ook om te braden

naturel of met ananas

BAAL 75 GRAM
ELDERS

PAK 250 GRAM

ELDERS

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

HBL

KILO
iedereen leest de krant altijd en overal

DIRK VAN DEN DDOEK

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schattplein -HOOFDDORP Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM. Hyacintenstraat -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD. Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID)' Rljnslraat 48
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Verbazende kortingen tijdens de opruiming
op Meubelboulevard Diemen

Min 20. Min 25. Min 40. Nee, Meubelboulevard Diemen wordt nier geteisterd door een
koudegolf. Wél door een kortinggolf. Verbazendhoeveel procenten van de prijzen afvliegen.
Elke stijl is op z'n voordeligst: van klassiek tot modern, van romantisch tot Scandinavisch,
van manou tot leer en van design tot rustiek. Snel naar Meubelboulevard Diemen, dan heeft u de meeste keus!

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
Ringweg afrit S113/Diemen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN136. Vrijdagavond koof avond tot 21.00 uur

SkxipkQiner Ccntram

BELA

\

vaiiRccimljk

JËJ meubelcenter

altijd toonaangevend

C4RIDKX

25 jaar hifi specialist losse
kwaliteitsapp.: dus maatwerk

YAMAHA^ harman/jcardon
ISQ3S
-iDoltir Surround Protolkar

] TEAC

HI-FI UITVERKOOP

o.a.:Yamaria«1050grootseversterker:2x 145/250watt
'o.a: JBL boxen: LX 750 nwste. 3 weg zuilboxen; 10 -175 Watt; per paar
o.a.: B & W boxen p.p.: V 201 nu ƒ 348; DM 500 nu ƒ 498; Matrix 804?; DM 630 p.p
o.a: T * A -120/4 weg Iransmissionlmes boxen: 2 x 37 Kg!' occ.'
o.a: Yamaha Dolby Pro-Logic; Teac; Harman/Kardon; Infimty e.a. div. Sony-Es: 20% korting.

B&W

AUTORIJSCHOOL

CARIDAX HIFI

ƒ 1499
ƒ 1198
ƒ 1498
ƒ 2198

Adm. de Ruyterweg 131

(tussen J. van Galen/J. Evertsenstr.) A'dam 6837362 na 10.00 uur

Rectificatie

Wij wensen
iedereen een
gelukkig 1994

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Pnmera

ƒ 1999
ƒ 1598
ƒ 199B
ƒ 4600

BELA MODERN

mijndëïs

JLamvétt L&

Grootste prijs volt gegarandeerd in januari

Jackpot op
7 miljoen!
De Postcode Loterij begint het staat weer op zeven miljoen gulnieuwe jaar met een grandioos den en dat betekent dat hij er in
prijzenvuurwerk. De Jackpot januari gegarandeerd uit gaat!

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Kerkplein (i Zandvuort
Tel.: 02507-l 3540

VERLATE KENNISGEVING VAN LIQUIDATIEVERKOOP DIE GELD OP MOET BRENGEN
Bunkii-r: Nuliiinul \\cstminsliT Bank. l .K. Dmsi.m. Ni-dcrlands BT\V-nr.: M. XIII-352.K2-l.Bni. Inschrijving KvK: 250.3X0.

VERKOOP IN HET HOLIDAY INN
CROWNE PLAZA.
HOOFDDORP
Planeetbaan 2, Hoofddorp,

Tel.: «2503 - 50000. Fax: 02503 - 50521.
V ri jdag 7 januari: I I .00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.januari:10.00 - 18.00 uur

TE KOOP IS EEN SELECTIE UIT DE BOVENSTAANDE VOORRAAD

Te koop is ondermeer een prachtige
collectie meubels, w.o. ingelegde suite-en
eetkamertafels in 3 delen met bijpassende
stoelen. Kabinetten, hoek- en wandkasten,
koffie- en wijntafels. Tevens Chesterfields,
lederen bankstellen, prints, spiegels met allemaal schitterende lijsten. Alles moet weg.

Het extra Kerstmiljocn kwam
terecht bij een stel compleet
overdonderde deelnemers in
Almcre. Pernillc La Lau bracht
hen het goede nieuws, samen
met een gepast glas champagne.

Eind januari is het dan zover!
Dan is de t r e k k i n g van de
Jackpot van zeven miljoen. Wilt
u nog meedoen voor de zeven
miljoen? Vul dan nog vandaag
de WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in en stuur 'm op.
En het mooie van de Postcode
Loterij is dat u niet alleen kans
maakt op fantastische geldprijzen. Ook in dit nieuwe jaar
steunt u weer een groot aantal
goede doelen. Want de Postcode
Loterij is de loterij met een hart
voor mens en natuur! •

PUBLIEKE AANKONDIGING

BESPAAR TOT 80%

Tijdens de feestelijke decembertrekking viel de Jackpot van 5,5
miljoen gulden op een n i e t verkocht lot. De Jackpot stijgt
nu tot de magische grens van 7
miljoen. Hoger gaat hij niet, dus
in januari zal notaris Van Os net
zolang lotnummers (rekken tot
de winnaar bekend is.

Het kan nog!

EIOEWNEHIS

De goederen die te koop worden aangeboden, zijn van Engelse bedrijven in financiële moeilijkheden, die tot verkoop overgaan om een faillissement te voorkomen en
belasting en schuldeisers te kunnen betalen.
Vanwege de recessie worden voor
ƒ 3.000.000,- splinternieuwe meubelen en
goederen te koop aangeboden en direct afgeleverd, met kortingen tot 80%!

Voor de tweede keer in v i j f
maanden w i n t deze maand
iemand in Nederland de grootste
prijs uit de lotcrijgeschicdenis.
U m i s s c h i e n ? Wij wensen u
alvast alle geluk van de wereld.

Deze crisis-verkoop omvat ook: collectie van 3.000 ingelijste prints v.a. ƒ 5,p.st. En ook 84 ingelegde eetkamertafels met
kortingen tot 80%. Bij elke tafel zijn de
bijpassende stoelen gratis. Tevens 500 stuks
handgeslepen kristallen cognac-, wijn,whisky- en sherryglazen. Voorts: karaffen,
schalen, flessen en vazen. Alles moet weg.

Komend? \ a n a f d c A4 Den Huug Amsterdam neemt u de afslag
Hoolddorp/Aalsmeer en verMilgens rijdt
u rk'htinK Ho«rddorp. Na ca. 5(10 meter
lig) hel hotel links van u.

80%.Tevens bieden wij aan 92 unieke handgemaakte Italiaanse 3-delige eetkamertafels,
hotel kwaliteit. Moet tegen elke prijs worden
verkocht. Wegens de lage prijzen van de meubels, moeten wij een bijdrage in de bezorgkosten vragen van f 75,- tot 75 km. Meer dan
75 km: in overleg.
Let op: dit is geen veiling. Betaling:
contant of via Eurocard, Visa, American
SPIEGEL MANIA!
Express, Diners Card, girobetaalkaart of
Voor ƒ 5.000.000,- geslepen spie- eurocheque. Dit is de grootste verkoop, ooit in
gels, allerlei vormen en maten. Sommige Nederland gehouden.
zijn ƒ 3.000,- waard en gaan nu weg vanaf
Georganiseerd door Inter UK Sales & Marketing.
slechts ƒ 25,- p.st. Grote kleurenprints in
Inlichtingen: Inter UK Home office,
sierlijst, veel soorten, allemaal ƒ 595,- waard,
Unil 3, Walerfronl Marine. Doek Roaü. Lythmn.
nu voor ƒ 75,- p.st. Voor ƒ 3.000.000,- klokLancanshire FY8 5AQ, England.
Tel.: (0944 - 253) 795 402
ken en andere kunstvoorwerpen.
Fa.v (.0944 - 253) 794 277
Alles moet weg, met kortingen tot

Een grieperige winnaar krijgt van
Pernillc een stevig medicijn: één
miljoen gulden. Daar kan wel een
extra dekentje van af!

De winnende
Thuisbingonummers:
26 december
6
7
9
10
11

13
16
18
20
22

25
26
27
30
31

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

34 41
36 43
37 44
39
40

J ƒ40,- (vier lotnummers) ij ƒ20,- (twee lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers) ij ƒ10,- (één lotnummer)

Dit zijn ook de
winnende
nummers van
groen blok A!

StraatPrijs
2 januari
f 3OOO
5473 CA

A.u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van het reg/ement

J dhr. U mevr

Postcode: i

i

l l

i-i

Postbanknummer:

i

i

Plaats:

Datum:
!

Handtekening

NATIONALE
LOTERIJ

Prijs
ƒ 25.OOO
5473 CA 257

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SONYV BOSE HI-FI SET
Topklasse kombinatie, 43 cm losse komponenten.
STRGX211; Receiver 2x45 Watt, digitale tuner 30 voorkeuzezenders, 2 paar luidspreker-aansluitingen.
TCW290; Dubbel cassettedeck, feather-touch, high-speed
dubbing, dolby B+C.
SONYHI-8TRAVELLER CDP209; CD-speler, digltal-servo, custom edit.
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespri|S'3330 - BOSE 201 boxen met uniek Direct-Reflecting voor stereo in
de hele kamer.
Totaal adviesprijs'2199.STEREO TRAVELLER

•MAw^MMINRiB ^

1949.-

Flat en Square Hi-Black TrimtCCR810.8mm camcorder. HiFi
ron beeldbuis, teletekst en afstereo, super lichtgewicht '2695sündoediening Adviespnjs'1799 -

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1549»"
1299.- EHEr
SONY TRAVELLER
PANASONIC 70 CM

STEREO TELETEKST

1499.SONY 70CM KVC2921

PHILIPS / WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

1699.1299.-

PANASONICGSCM"
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

rw4 COO
taan? 05JÏI>"

SONYCAMCORDER

m^iMe,

1299.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SAMSUNGCAMCORDER

Type KGC2511; Adv. '1269.-

8mm systeem, fader, Bxzoom, ttel
generator en afstandbediening.

HIJ?*! 11QQ _
iian? t ISJSJi

829.-

Typ R7V10; Magnetron
+ hete-luchtoven + grill.
29 liter inhoud, 750 Watt
vermogen, draaiplateau,
5 standen, 60 minuten
tijdklok, roestvrijstalen
binnenruimte met zelfreinigende achterwand
en gratis kookboek.

GRUNDIG63CM
TELETEKST
KLEUREN-TV

449.- PfilUPS HI-FI VIDEÖT

Type T63-530; 63cm black
matrix flat square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst, monitorlook, scart-aansluiting, On
Screen Display, hoofdtelefoon-aansluiting en mfra
rood afstandbediening.
Adviespriis'1579.-

VR702, MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo Adv.'1795.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel' HiFi stereo video.
Ned Philips garantie '1395-

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv'2075 -

JVC VHS HI-FI VIDEO

1395.-

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST
28ML8926, Uw eigen privé
bioscoop. Adviespri|s'3295 -

2495.PHILIPS 28PV7976

70 CM MATCHLINE

63 CM MATCHLINE

1795.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

GV240; "Beste koop". VHSHO.TELETEKST/PDC '1709.-

PANASONIC NN5259

TypeR3G14; 1000 Watt grill.

rr«P4 ccc
iJafe? DDu."

-

PANASONIC VHS HI-FI

1195.-

SIEMENS WASAUTOM. PANASONIC NN8550
MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
BAUKNECHT WA6500

SIEMENS KS31VOO

Dpen,stereo '1683.-

1099.-

995.-

VR223, Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

749.-I

sianM""-

679.PHILIPS VHS-HQ VIDEO
2"iB12;LCD-afstandbed..'1045.-1

PHILIPS /WHIRLPOOL
BCC speelt reeds 24 jaar op
PHILIPS/
zeker en verkoopt uitsluitend
KOMBI MAGNETRON
de allerbekendste topmerken
WHIRLP001
AVU920; Luxe 3 in 1 kombi l
met officieel Nederlands ga850
magnetron. Adviesprijs'1 299.rantiebcw.|S Fabrikanten en TOEREN
importeurs leveren ons graag
BOVENen met alleen vanwege onze
zeer grote omzet Ook omdat LADER
wii een snelle, zeer modern Type AWG089; Opvolgervan SHARP LUXE 3 IN 1
geoutilleerde Technischel de nu reeds legendarische KOMBI MAGNETRON
R8R50; 36 liter inhoud, digitale |
Dienst hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaaKi. PHILIPS CC1 OOQ. Adv.*1445.- bediening, 850 Watt endraaispit
B v kleuren-tv service in- en
buiten de garantieli)d uiterlijk
de volgende werkdag Bi| BCC
'kopen is een verademing 1800 TRN BOVEN L AD E R
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzi|de
BCC. waar men nog ti|d voor
u heeft!
_ AEG TURNETTE
Inklusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

"

duur. afstandbediening. '1145.-1

745.PHILIPS GR1021 37CM

R81 80; 750 Watt + draaiplateau. l

KOOP ZONDER
RISICO

o/o «

Hol

B as

-r AU •

**

.• m

ÊMO

afs«a"<lbe<)

799.-

s p e .

239.
—..i^

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1099.-

O ires.'39

SONY DISSELAAR
BLAUPUNKT VIDEO

„O..MÏ10.-

bo,en.

7

229.

l ^ y , , i, i"

5 JAAR

atsi.be'

D L FR. KOEL!

RTV535;3koppen, VHS. '1445.-

l Oerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica
l bovenblad. Officiële garantie.
159 . •

209' •*"'••'^.BASS '220 -

"^rreJhaJfiii

899.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.- V325, VHS-HQ, prefekt beeldif
LCD-afstandbediening. * 1220.- j

e ,reversedecK.

\f \J l w • '

379.259.-

AKAI VHS VIDEO+PDC

•400.-

1348.- AKAI3 KOPPEN VIDEOl
BLAUPUNKT63CM

STEREO TELETEKST

898.QQQ _
ööö.
j 3O.

0 IAM°

Bem.-129.-

Compa>-'-*•'"~' '

QQ »

sic.'

,-asseUe "•

AM-FMra^"ss
prvJJ'^|fl>

TOPMERKWASDROGER PELGRIM SUPERLUXE
Wasdroger. Adviesprijs*495.- GAS-ELEKTRO FORNUIS

395.425.-

m 279.-

l ZANUSS1140 LITER

525.-

.Q _
/->

595.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

PANASONIC VIDEO
J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-1

De laagste prijzen van Nederland! BijY:

JVC 3 KOPPEN VIDEO

TDKSA90-II
BASF E180VISION

10 voo r
3 voor

38.
19.

G.
LO
FM,MG.L

ZANUSSI WASDROGER

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO

/JCQ _
*!«)«)•

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS / WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis l
TypeAMB523; Adviesprijs'945.- kookboek. Adviespri|s'1735.-1

BAUKN./BOSCH/AEG
TURBOJ TEAM

[MOULINEX]
OVEN

..
KONDENSDROGER

OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje. '595.-

KOOKPLAAT
nw^ 7OO SUPER
L?jfc? 1 39 •"4-pits gaskookplaat. *298.ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

DX20;afstandbediend '879.-1

ZANUSSI VRIESKAST

428.-

449.-

l Type Z6050; Adviesprijs*599.

428.-

Inkl. afstandbediening. '699.-1

A

d

°

STUNT U

1205JN;4-pfls. Adviesprijs-450.-

MIELE DROGER

PELGRIM KOOKPLAAT

318.-

478.|BAUKNECHTLUXE*

548.-

PELGRIM WASEMKAP

l BOSCH VRIESKAST

WA15; AdviBSprijs'245.-

'jypeGSD 1311; Adv. *848.~

799.-

-i Meer budget door de gratis
) BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

ETNA KOOKPLAAT

OOO
«f«I«|B

f Type AFB594; Vrieskast. '725.-

Dlversei-i""i

NVJ42; 3 koppen, afstandbediening, inklusief PDC. *1252.-l

RANTENKAART

Elektronisch regelbaar. '1445.-

rr«7A
taan?

l PHILIPS/WHIRLPOOL

BETER EN GOEDKOPER!

PANASONIC VHS-HQl
VIDEORECORDER

EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Aoviesprijs. '1575.- 1

K
'«

HRD640; PDC voorbereid,]
perfekte beeldkwaliteit,!
afstandbediening. Adv. '1319.-1

STUNT! VHS-HQ VIDEO

*\PRIJS

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

BAUKNECHT160LTR

678.-

BCC

355.-

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

GRUNDIG51 CM TEKST
GRUNDIG 37 CM

PELGRIM FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. *1 425.-

w* 399-" ATAG GAS-ELEKTRO
IGNIS DROGER AWF020
495.l BOSCH KTF1540

ND;

l ti F-> • •

BLALIPUNKT55CM
SUPER TELETEKST
pWi 7QQ _ JVC VHS-HQ VIDEO

\rnft

255.-

| PHILIPS 160 LITER

0307-.2X7

F340; VHS-IHQ, PDC voorbeIS63-30; Adviespri]s'1799.- reid, afstandbediening. "968.- l

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

. hoold.ele.oon

-ed'l.'380 -

IS70-39; Adviesprijs'1999.- F360; HQ-3 koppen. '1098.-l

1099.-

KN5404; Gas-elektro. '1 049.-

1145 LITER KOELER

1398.-

t
i

INDESIT G/E FORNUIS

| INDESIT 140 LITER

SLV425; VHS-HQ, longplay.
4 DA-PROkoppen, shuttle. '1330.-

SONY3 KOPPEN VIDEOl

879.-I

899.-

359.'

GRUNDIG VIDEO + PDC

SONY4KOPPEN VIDEO

FMA925C; Luxe 3 in 1 kom- 1
bi-magnetron. tnkl. hete-lucht- 1
oven en grill. Adv.*849.-

845.- ~SHARP 3 IN549.1 KOMBI

320 LiterZ-deurs koelkast '1 398.-

ARISTONA HQ VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

369.-I

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen i Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- TypeMX245TB(zw);28liter,digitaal, draaiplateau. Adv. '549.bieding? Adv.'1549.-

BAUKNECHT 2304

SUPER TELETEKST

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

BOSCH 280 LITER

VR312; 3 koppen, perfekt beeld, l
LCD-afstandbedienmg.'1145.-l

ls DM
.•v«nals

EMf
Z49."l
PHILIPS / WHIRLPOOL

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS / WHIRLPOOL
pTgii CCC _
E3ÜJ DD9.

945.PHILIPS 55CM KTV

395.-

MIELE 1100TOEREN
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS CE6270 63CM
PHILIPS 4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING Videorecorder,
dubbele speet-1

995.-

SHARP R2V11

425." Type WA1 99; 1 1 0Otoeren. '1 849.-SHARP 2 IN 1 KOMBI

1299.-

1995.- PHILIPS VIDEO + PDC
PHILIPS 25PV7966

MAGNETRON OVEN

MOULINEX FM1115

INDESIT 2-DEURS

899.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

PHILIPS; 70 CM KTV
KTV
STEREO)TELETEKST
TELETEKST

INDESIT PROMOTIE

BAUKNECHT 1100 TRN

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615, HO TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (8uur).' 1990.-

LUXE WASAUTOMAAT

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. "749 -

HRD910, TOPKLASSE!' 1649 -

1175.-

ZANUSSIWASAUTOM.

749.- ~~ 459.SAMSUNG RE570

SHARP 3 IN 1
KOMBI
MAGNETRON

51 CM KLEUREN-TV

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VW G521

Type 2596; Adviesprijs.'799.- Snel ontdooien en verwarmen.

SUPER TELETEKST

329.-

rim? ou9B"|

MIELE KOEL/VRIES

8x motorzoom. fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv '2220.-

F60,8mm systeem, 6xzoom, supenmpose, autofocus. Adv."2299 -

37 CM KLEUREN-TV

BOSCH VW PS2100

Type ARG280; Adv. '1235.-

TOPMERKCAMCORDER
999.SONY 55 CM KVM2Ï31

n
s
n

649.-

BAUKNECHT VW 3PR

849."

PTjiF4 CQQ
Effiy ÜÖ9."

STEREO TELETEKST
SONY KVC2121
STEREO TELETEKST

6 programma's, 12 couverts en |
geruisarm: Adviespnjs"999.-

Voorlader. centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs'1 299.-

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op "oog- PHILIPS / WHIRLPOOL
hoogte". Adviespnjs. '1099 - Type AWG719; Adv. '1235.-

teletekst

TR50. Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom. hifi, autofocus '2550-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

I STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

2800 toeren. Adviespnjs. '249.' WH155; 3 standen. Adv.*280.-1

169,

348.PIN-CODE |
Electronisch betalen
met uw PIN-code.
zonder extra kosten

158,

OPENINGSTIJDEN:

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
l BEVERWIJK
l ALKMAAR
"Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
l Beverhof 16 (alleen witgoed) l (Achter Noorderkade/Groamarkt)

B
liaKf
10o>
l
ATAG WASEMKAP

I

zaterdag .9 tot 5 uur.
^0^°or.pKtf«B:
overige filialen donderdag

1 tot 6.3O uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOND;
.. .. 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

7 tot 9 uur
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'Body weight control' wekt Fitness Paradise tot leven
Remy Draaijer van Fitness Paradise, in de
Paradijsweg heeft met de modernste apparatuur een zogenaamd body weight controlprogramma ingevoerd. En het programma
lijkt aan te slaan, aangezien er steeds meer
mensen zijn die aan de conditie werken en
proberen af te slanken, yoor te lichte personen die wat zwaarder willen worden, is het
programma eveneens geschikt.

Badmintontoernooi
in Pellikaanhal
ZANDVOORT - In de Pellikaan-Sporthal wordt zondag 16 januari het jaarlijkse
Dirk van den Nulft-vrienden/bekenden-toernooi
plaats.
BADMINTON
Zoals altijd zal door de vele
koppels op sportieve wijze worden gestreden om de prijzen m
de onderdelen: heren-, damesen mixeddubtael. Deze onderdelen worden weer onderverdeeld
m de zogenaamde winnaars- en
verliezers-poules, waardoor zowel de recreanten als de (oud) competitie spelers met gehjkwaardige tegenstanders kunnen strijden om de ereplaatsen.
Uiteraard is dit toernooi met
alleen voorbehouden aan leden
van Sporting Club. Iedereen
mag aan dit toernooi deel te nemen. De eerste partijen beginnen om half tien. De kosten taedragen 7,50 gulden per persoon
per onderdeel. Opgave kan geschieden bij Gerrit van den
Nulft, telefoon 02507-19645 of
Jaap
Enderman,
telefoon
02507-30952.

door Aaldert Stobbelaar

ODY WEIGHT control
is een conditie- en afslankprogramma met
gegarandeerd blijvend
resultaat geeft en ideaal is voor
mannen en vrouwen met overgewicht. Het programma bevat
echter ook een training voor
diegene die zichzelf te licht vinden. Daarbij wordt gesteld dat
vooral beweging en voeding
goed op elkaar afgestemd moet
zijn.
„Steeds meer mensen worden zich bewust over hun gezondheid," vertelt Remy
j Draaijer. „Het vooroordeel
j over fitness centra, dat bestond, is weg en daarom gaan
steeds meer mensen zich bezig
houden met conditie. De drempel die er was is verdwenen.
Ook wij hebben hier een open
zaak en iedereen is vrij om te
komen. Het zijn niet alleen de
mensen met overgewicht, die
zich melden, maar ook te lichte mensen komen binnen. Afvallen gebeurt door training en
voeding, terwijl het zwaarder
worden met krachttrainingen
kan worden bereikt."

Zandvoorts j
Nieuwsblad

Draaijer vermeldt verder, dat
het trainingsprogramma bestaat uit cardio fitness, krachttraining en stretchoefeningen.
Bij cardio fitness wordt gebruik gemaakt van uiterst moderne apparaten waaronder
een computer gestuurde loopband, roeiergometers, stepmachines en hometrainers. Deze
training geeft een verbetering
van de toestand en werking
van het hart- en vaatsysteem
en een verbetering van het
zuurstof opname vermogen van
de longen en het bloed.
Bij krachttraining wordt gebruik gemaakt van moderne
fitness apparaten en losse gewichten. De voordelen van
krachttraining zijn het verhogen van ruststofwisseling, het
verkrijgen van meer spierkracht, sterkere pezen en botten waardoor een betere talessure preventie.
Door het doen van stretchoefeningen worden de spieren
soepeler en langer, zodat de
men zich makkelijker kan bewegen.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

; Programma

Professioneel
Remy Draaijer houdt de computergestuurde loopband in de
Foto Persbureau Zandvoort
Het body weight control-pro„We pakken het zeer profes- gaten
gramma bestaat uit het invulsioneel aan," gaat Draaijer verlen van een medische vragender. „Dat moet ook wel want
blijkt tevens uit de mededeling
Draaijer heeft voor het aflijst, die vertrouwelijk is, een
het was hier een beetje een
van de enthousiaste Draaijer
slankprogramma zes belangrijhartslagmeting in rust; bloeddode boel. We hebben het nu
dat het programma 'wetenke richtlijnen opgesteld. Die
drukmeting, gewicht, meting
zijn als volgt: train iets minder
weer aardig opgebouwd en van schappelijk onderbouwd' is.
van het vetpercentage, bereke- tien uur 's morgens tot tien uur „Ik heb de sportacademie geintensief, langzaam maar zeker
volgd en om op de hoogte te
afvallen is het beste, combining streef gewicht en tijdsduur 's avonds is er wat te doen in
om dit te bereiken, conditietest Fitness Paradise."
neer het trainen met een goede
blijven volg ik diverse cursusen een flexibiliteitstest.
„Bovendien gaat er een soci- sen. Bovendien werk is samen voeding; regelmaat is belangHet opstellen van een perale functie vanuit. Vele sportmet fysiotherapeuten in Zand- rijk, het stellen van een redeZANDVOORT - Ton van Kempen en Olaf Cliteur, de
lijk doel en het opstellen van
soonlijk trainingsprogramma, beoefenaars krijgen contact
voort. Het is de bedoeling ietwee eerste teamspelers van Café Neuf/Chess Society, hebmand die gezond is bezig te
een schema voor een langere
een thuisoefenprogramma,
met elkaar en praten na de oeben afgelopen jaar een grote stijging geboekt op de speelhouden, maar ook mensen die periode. Voor het gewichtstoe- sterktelijst van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond.
voedingsadviezen en berekefeningen verder. Omdat het
ning ruststofwisseling worden hier niet te groot is, is het oefe- blessures hebben, te laten reva- name programma wordt een
Van Kempen steeg maar liefst 313 plaatsen, terwijl Cliteur
lideren en naar die gezondheid hogere voedingsopname en
eveneens door Remy Draaijer
nen erg persoonlijk."
goed was voor een winst van 184 plaatsen.
verzorgd.
krachttraining geadviseerd.
De professionele aanpak
toe te laten werken."

Van Kempen en Cliteur
stijgen op ratinglijst

Lindeman wint
Kersttoernooi

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Door een
nederlaag tegen Ter Bruggen heeft Jack van Eijk het
Kersttoernooi van de Zandvportse Schaak Club niet op
zijn naam kunnen schrijven. Nu ging de overwinning
naar Lindeman, met een
fraaie score van 11 punten
uit 12 partijen.
SCHAKEN

Speelweek van 6 1/ni 12 Januari

en
firollen

De 21 aanwezige leden van de
Zandvoortse Schaak Club hebben de afgelopen twee weken
fel gestreden voor de winst in
het Kersttoernooi. Lindeman,
vorig jaar nog tweede, pakte nu
de titel, ondanks zijn enige verlies in de vijfde ronde tegen
naaste belager Jack van Eijk.
Van Eijk liet zijn eindoverwinning liggen, door in de achtste
ronde te verliezen van Ter
Bruggen en een remise tegen
Edward Geerts.
De eerste tien van het Kersttoernooi zijn als volgt: 1. Lindeman 11 punten. 2. Van Eijk 10,5.
3. Ayress 9. 4. Geerts 8,5. 5. Jansen 8. 6. Ter Bruggen 7,5. 7. Den
Drijver 5,5. 8. Berkhout 5. 9.
Dambrink 4. 10. Atkinson 4.
De Zandvoortse Schaak Club
kent op dit moment een zeer
voorspoedig seizoen. Zeven
nieuwe seniorleden en ook enkele jeugdleden meldden zich
bij de schaakclub. Louis Dambrink weet, in de interne com-

SCHAKEN

Nico Huijboom steeg 85
plaatsen en voor Fred van de
Klashorst was er een kleine
winst weggelegd. Bij het verschijnen van de nieuwe ELOratinglijst blijken diverse spelers van Café Neuf/Chess Society, ondanks dat het eerste team
petitie, iedere aanval op zijn wat matig draait, persoonlijk
koppositie af te slaan, maar een aardig succes geboekt te
Lindeman, Ter Bruggen, Ayress, Geerts, Jansen en nieuw(ADVERTENTIE)
komer Boer zullen in de tweede
helft van deze competitie, die
vanavond begint, de achtervolging inzetten.
In de rapidcompetitie staat
na drie ronden Jack van Eijk
ongeslagen bovenaan. Goede
tweede is John Ayress. Op 10
februari krijgt de rapidcompetitie een vervolg. Het schaakteam, dat uitkomt in de externe
competitie, heeft indruk gemaakt en gaat met zes punten
uit drie wedstrijden aan de leidmg. De mannen van Edward
Geerts rekenen stilletjes op een
kampioenschap.
Bij de Zandvoortse schaakjeugd werd de zesde ronde gespeeld van de interne competitie. De uitslagen: Rebecca Willemse-Manon van Eldik 1-0, Nanouk Marquenie-Marc Habets
a/ 12 jaar
1-0, Henk Willemse-Bart Timmermans 1-0, Bas van der Meijde succesvolle
Manon van Eldik 1-0, Rebecca
afslankmethode
Willemse-Nanouk Marqueme
1-0, Bas van der Meij-Florian
* kilo's lichter
van der Moolen 0-1, Jonathan
Edwards-Niels Filmer remise.
*geen hongergevoel
In verband met de kerstva*bevat essentiële
kantie schaakt de jeugd vanavoedingsstoffen
vond met, maar volgende week
donderdag breekt het schaak* lekker en gezond
geweld weer los. De opleiding
tot een hoger schaakniveau
Verkrijgbaar bij bakkerij :
loopt bijzonder goed onder de
deskundige leiding van Ayress
Visser, Haltc.\traat 23, Zandvoort
en Dambrink.

MALSOV1T

hebben in 1993. Bovendien werden er dit jaar negen in plaats
van zeven spelers op de lijst
vermeld.
Veruit de meest succesvolle
Chess-speler was Ton van Kempen. Ook voor de nummers
twee en drie van Café Neuf/Chess Society, respectievelijk
Olaf Cliteur en Nico Huijboom
was 1993 een goed jaar. Cliteur
rukte verder op, terwijl Nico
Huijboom, mede dankzij een
succesvol veteranenkampioenschap 85 plaatsen veroverde.
Fred van de Klashorst boekte
tot slot 18 plekken winst en
leunt weer tegen de 400 sterkste
spelers van Nederland aan, dat
zo'n 26.000 aktieve spelers kent.
Ben de Vries en Dennis van
der Meijden speelden het afgelopen jaar geen toernooien, die
meetelden voor de ELO-lijst en
consolideerden hun plaats.
Voor Jako Otte viel er helaas
een daling van ruim honderd
plaatsen te noteren. Nieuw op
de lijst zijn Nico Handgraaf en
Jean Paul Westerveld. Beide
spelers bevinden zich wehswaar rond de 5500e plaats, doch
hun vermelding bevestigt de
opkomst van Chess Society.
Ook op de Noord-Hollandse
lijst stegen de Chess-spelers.
Hier was er voor Ton van Kempen 52 plaatsen winst, voor Olaf
Cliteur 20 plaatsen, Nico Huyboom steeg 12 plekken en Fred
van de Klashorst ging twee
plaatsen omhoog. Cliteur, die
ook op de lijst van de Amsterdamse Schaakbond vermeld
staat, pakte hier en passant 31
plaatsen mee. Behalve topper
Van de Klashorst mag Cliteur
zich rekenen tot de sterkste negen procent van Nederland.
Huijboom en De Vries behoren tot de sterkste twaalf procent van alle schakers. Van
Kempen mag zich tot de sterkste 14 procent rekenen. Morgenavond treedt de hoofdmacht van Café Neuf/Chess Society aan tegen het eerste van
Aalsmeer. Voor de lagere teams
gaat de interne competitie verder, waarin iedereen, ongeacht
schaakniveau, nog steeds ingepast kan worden.

Opgave nummer 1: Mat in twee
zetten. Zwart begint.
Oplossing van schaakprobleern
46 (Mat in twee zetten, zwart
begint): l
- Lc5+; 2. Khl - Tfl
en mat.

Nieuwjaarshockeywedstrijd
ZANDVOORT - Gemeente-ambtenaren plus raadsleden
komen zondag oog in oog te
staan met leden van de plaatselijke hockeyvereniging ZHC.
Het gaat om een sportieve ontmdeting: de traditionele nieuwjaarswedstrijd op het kunstgras van ZHC, bij Zandvoort
Nieuw-Noord. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

Ajax-zaterdag
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen ontvangt dit weekend de zaterdagselectie van
Ajax. De gasten spelen tegen de
zaterdagvoetballers van ZVM.
De wedstrijd, uiteraard op zaterdag, begint om 14.30 uur op
het terrein aan de Dumtjesveldweg. Voor die tijd, aanvang 12
uur, spelen de b-junioren tegen
elkaar.

Inbrekers gestoord
ZANDVOORT - Onbekenden hebben in de nacht van
Oud op Nieuw ingebroken in
een woning aan de Kostverlorenstraat. De daders kwamen
binnen door een ruit in te gooien met een steen. Vervolgens
vernielden ze diverse voorwerpen en namen een klein geldbedrag, pasjes en een armband
mee. Ze hadden ook nog een
aantal goederen neergezet om
mee te nemen. Maar kennelijk
werden de inbrekers gestoord
en hebben ze die spullen maar
laten staan.

Poolse gezinnen op tijd verrast met kerstpakket
j

ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort en omliggende gemeenten hebben een
aantal Poolse gezinnen een
fijne Kerstverrassing kunnen bezorgen. Nog net voor
de feestdagen kregen zij tot
hun grote verbazing een
kerstpakket uitgereikt.

GEHEEL
_
NEDERLANDS l
GESPROKEN

A.L
Dagelijks
13.30
Za/Zc/Wo
15.30

A.L
Dc/Vr/Ma/Di
15.30

16 Jaar
Dagelijks
19.00
21.30

Maandag en Dinsdag
8 gulden
GasthuiBplein 5 - 2042 JM Zandvoort. TëïrÖ2507-18686

Het initiatief ging uit van een
aantal leden van de Stichting
Een Hart voor Polen, uit Haarlem, die jaarlijks tientallen kinderen naar Zuid-Kennemerland haalt. Zij worden hier een
paar weken lang verwend en
vertroeteld. Een unieke kans
voor de kinderen, die in een van
de armste en meest vervuilde
steden van Polen wonen: het
zuidelijk gelegen Chorzow. De
vervuiling is te wijten aan de
zware hoogoven- en chemische
industrieën. „De stad kent het
hoogste sterftecijfer van heel
Europa," zegt Rien Couvreur,
een van de 'gastouders' uit
Zandvoort.
De armoede is er enorm, weet
hij. „Mensen in Nederland zijn
vaak ontevreden. Maar als je de

leefomstandigheden in Polen
en de omringende landen ziet,
mag je je handen dichtknijpen
dat je hier geboren bent." Couvreur is er zelf enige keren geweest om kinderen op te halen
en weg te brengen. Vlak voor de
feestdagen trok hij er naar toe
om er zo'n 25 kerstpakketten
heen te brengen. Deze waren
afkomstig van particulieren uit
Zandvoort en omgeving. Bovendien hadden zij geld geschonken om in Polen voor nog
een aantal gezinnen paketten
samen te stellen. In totaal kónden er zo'n vijftig overhandigd
worden.

Gastgezinnen
De pakketten vormen een
soort 'nazorg' voor gezinnen
met kinderen die in Nederland
zijn geweest. „Voor zover de
middelen het toelaten," zegt
Couvreur. „Er gaat veel particulier geld in zitten." Zo gaat
dit voorjaar een van de bestuursleden, opticien Wim Kamerman, bij zo'n honderd kinderen de ogen controleren. Vermoedelijk komen er zo'n vijftig

dringend behoefte aan nog enkele gezinnen," zegt Couvreur.
„Liefst mensen die twee kmderen m hun gezin kunnen opnemen, voor de kinderen zelf is
het prettiger als ze met z'n
tweeen zijn." Belangstellenden
kunnen contact opnemen met
Rien Couvreur, dr. De Visserstraat 3, tel. 15004. Of de voorzitter van de stichting Een hart
voor Polen: C. Tromp, tel. 023 245952.
De kinderen komen dit jaar
van 20 juli tot en met 5 augustus. De ene dag vertoeven zij m
het gezin, de andere dag wordt
er een gezamenlijke activiteit
georganiseerd.
Binnenkort
wordt er een introductie/voorhchtmgs-avond gehouden voor
aspirant-gastgezinnen.
Te gast bij een gezin van - in totaal - negen personen, xvoonachRotary Zandvoort heeft ontig op een zolderkamer van 30 vierkante meter. Behalve het langs duizend gulden gestort,
kerstpakket werd hier ook 150 gulden voor kolen achtergelaten genoeg voor de reiskosten van
vier kinderen. Er is dus meer
geld nodig om de Poolse kmderen een fijne vakantie te bieden.
in aanmerking voor een bril. De ren naar Zuid-Kennemerland. Giften zijn welkom op girobrillen worden dan later naar Naast de familie Couvreur zijn nummer 60185 van de Stichting
er nog een paar gastgezinnen in Een Hart voor Polen, Haarlem,
Chorzow gebracht.
Ook dit jaar komen er kinde- Zandvoort. „Maar we hebben gevestigd in Overveen.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
* * * NIEUW IN ZANDVOORT ***

Pim's Housing Service

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-advi'rlenlicri voor zakenman en particulier kunnen
worden ge/el over l of 2 kolommen breedte in il i verse
Ictterjcroolten.
Particulieren ver\vij/en wij naar de speciale bon op de
[wjsitKi „MICIUTS".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
/ANDVOOKTS NIKUWSBLA!) ƒ0.45 per millimeter.
.Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
l i kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
algevc'n//.diden aan:
* Xandvoorls Nieuwsblad. Caslluiisplein 12.
2042 JM Xamlvourt:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
/. Xandvourts Nieuwsblad. Amslelveens Weekblad. Uillioornse Courant, de Kunde Vener. Aalsmeerder Courant. alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wees per. J 5.33 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/.e overige aantrekkelijke advertenticcombhialies in dr Micro s /jjn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
"k Voor brieven onder nummer wordt l regol extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 7.50 adm.kosten.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmnmners
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt j 5.-- in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.5%
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U kunt de tekst van uw Micro-adverlenticcombinatie Z
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel.: 02507-17726.

Divers personeel
gevraagd

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Wie heeft er zin in een

bijverdienste
van

± ƒ 400 per maand
Het enige wat u moet
doen is het weggeven
van videobanden van
onze nieuwste
MODECOLLECTIE
Uniek in Nederland.
EN U VERDIENT
SLAPEND GELD
NOU JA!

Bel nu
05756 - 4829/5024
NIK NIK MODE
Woninginrichting

(dit nummer is niet voor btv.orgklachten) of zenden aan:

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Woningruil
900 RUILADRESSEN
in A'dam. Informatie bij Het
Oosten. Tel.: 020-588.2281.
Aang. 2 kmr.ben.won. met
tuin, 2 min. v. centrum. Gevr.
ruimere woning. Tel.: 19880.
Aangeb.: 4-kamerflat, 1 hoog,
Haarlem, huur ƒ 650,-. Teruggevr.: 3/4-kamerflat/woning
ZVoort. Tel.: 023-401512.

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

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
A. Belanger - Amsterdam
R. Broers - Uithoorn
H. F. W. Colijn - Amsterdam
J. Molenaar - Amsterdam

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Vaillant geyser middel
groot, ook v. douche, in top Gepensioneerde
schilder
conditie, ƒ 175. 02507-18829 zoekt nog wat binnenDL- sluitingstijden, gelden vuur plaatsing in dc/t'lfde week.
Voor de betaling ontvangt u een aeeeptgirokaart.
Keukenblok, z.g.a.n., 180 br. of buitenwerk. Tel.: 02507roestvrij stalen aanrecht, blad 30339 na 18.00 uur.
met 1 spoelbak ƒ 150,-. 2 Wij matten alle biezen- en rieWastafels bijna nieuw ƒ 100,- ten stoelen. Tevens stoffeerOproepen
Therapieën
Telefoon: 02507-15130.
werk. 020-6196017 ook 's av.
Mededelingen
*•T.k. mooie, blauwe was- • ANNULERINGEN van uw
Moeite met goede voorne- tafel + mengkraan, keurige
HASSING B.V.
advertentieopdrachten kunt u
* De ANBO adviseert. Stem mens? Schrijf naar Centrum staat ƒ 40,-. Tel.: 02507-18829. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
"HOUD-DE-MOED-ERIN".
op een partij die echt wat
richten aan Centrale OrderafSTOK B.V.
Br. onder FR-EU-D v.d. blad.
doet voor ouderen.
deling Weekmedia, Postbus
Kunst
en
antiek
OZONTHERAPIE
Gezocht: getuigen ongeval
156, 1000 AD Amsterdam.
hoeft niet duur te zijn.
op 28 sept. '93, 11.30 uur
BUSHOFF
Bel: 02963-4201.
*T.k. antieke pijpenpeuter
tussen groene Golf/witte VolDieren en
FRANSE
± 1750. Prijs ƒ 125,-.
vo Station achter flat SophiaVoor voordeliger
Telefoon: 02507-17193.
weg. Tel.: 02507-15384.
dieren VAN LEEK
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
ELSENGA ELECTRO
* Help de Polen. Stuur 'n
Veilinggebouw Amstelveen
benodigdheden
Bel: 02963-4201
Heden inbreng nieuw adres
voedselpakket! Wij hebben
DE KLOET
evt. 'n adres: 02907-5235.
Spinnerij 33, Industrieterrein Legmeer, Amstelveen Welke paardengek wil mijn
Huishoudelijk
* Kom naar het politiek forum
paard verzorgen in de weekInfo: 020-6473004.
van de ANBO op 13 januari.
enden. Max. 3 u. p.d. ƒ 10,personeel
p.w. Inl. Marlous, tel.: 12434.
•*• Mooi, lief vlindertje
gevraagd
Zalenverhuur
Radio/tv/video
ik hou van jou. Een nieuwj
1994. Kusjes jouw Nijntje.
Lessen en clubs
Gevr. flinke hulp in de huis- * T.k. kleuren-TV, kleinbeeld
Party-service
Nederlands grootste
houd. voor '/2 dag per week, spelend te zien. Vr.pr. ƒ 135,VLOOIENMARKT Utrecht, grens Z'voort/Bentveld, vlakPELIKAAN
Tel.:
02507-38355.
ATELIER
JPH
VEEMARKTHALLEN 8-9 JAN. bij bushalte. Tel.: 023-246141.
Tekenen en schilderen in het uw adres voor koud buffet
Open van 9-17 uur.
en bittergarnituur.
Tropenmuseum of Beelden
Duizend kramen over 2 dgn. Gevraagd per direkt liefst
Verhuizingen
Tel.: 02507-18812/15619.
schetsen in het A.P. museum
vrouwelijke hulp in de huisOrg. v. Aerle B.V.,
houding in Buitenveldert voor
of Aquarelleren in de Hortus.
04920-25483.
VERENIGINGSGEBOUW
een volledige werkweek. Bij X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Nu nog enkele plaatsen vrij.
De Krocht
kamerverhuizingen. Voll. verz Info + folder: 020-6977985.
VLOOIENMARKT voorkeur i.b.v. rijbewijs.
Reacties uitsluitend overdag. Dag-nachtserv. 020-6424800 ENGELS v. beginners en half Grote Krocht 41, Zandvoort,
AALSMEER
Tel.: 020-6690299.
gev. ƒ5. p/u. Begin 10/1 en tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
SPORTHAL DE BLOEMHOF
voor
13/1. Progress 020-6738412.
Zo. 9 jan. 10-17 uur
Schoonheid en
Winkelpersoneel
Midland B.V. 033-751167.
Zoek je een leuke job als: BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
verzorging
mannequin, dressman of
gevraagd
Voor trouwfoto's
fotomodel. Bel BOA Bureau: Zoekt u ruimte voor vergade030-722727. Erv. niet vereist, ring, feest, club of party?
SPAR SUPERMARKT
Foto Boomgaard
SUN RENT ZANDVOORT wij verzorgen opleiding. Alle Komt u dan eens praten met
ZANDVOORT
mij, A.J. v.d. Moolen,
Grote Krocht 26 vraagt leerling slager, geen Verhuur van zonnehemels leeftijd, en maten gevraagd. Gemeenschapshuis,
tel.:
ervaring vereist en een meisje Philips sun mobile
• Wij behouden ons het 02507-14085 of 19652.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
voor de vleeswarenafdeling.
Gratis bezorgd en gehaald recht voor zonder opgave van
• Zie de colofon voor opga- Bel voor een afspraak met
redenen teksten te wijzigen
Bel voor reservering en
Dhr.
Souwens
02507-14361,
Erkende relatie/
ve van uw rubieksadvertentie.
of niet op te nemen.
inlichtingen 02507-30183.
na 18.00 uur 023-373935.
bemiddelingbureaus
Micro's Weckmetlia
Postbus 156 - 1000 AU Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Bi-Sex Privélijn
Direkt-Apart met Bi-meisjes
(18) en of jongens (18). Lekkerü 06-340.350.72 0,75 pm.

06-320.350.44 SM-LIVEBOX
1 gpm. Lady SM. Live!
06-320.360.33 Lekker livesex
met 'n ondeugende meid! Bel
me naar 'n hoogtepunt!!gpm
Aanbid je MEESTERES! Ze
doet
! S.M.
1 gpm.
06-320.332.32.
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen, (zelfs telnr).
Bel 06-9737. (75 cpm.).
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330. 79. (75 cpm.).

DIREKT-PRIVE Regio Noord
Holland, meisjes (18) vertellen
je alles, zelfs hun adres en of
tel.nr. 06-9812
1gpm.

GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel: 064909. Mannen bel: 06-9512.
(75 cpm.).

06-Nummers
06-320.328.77 Live met een
verpleegster. Doe m'n uniform maar omhoog! 1gpm.
06.320.332.22. Direct Live
met een straatmeid van 18. Ik
lig al klaar voor jou! 1 gpm.

Hete eenzame vrouwen
(30+) zkn ANONIEM sexcontact. Bel 06-9511 (75 cpm).
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705. (75 cpm.).
HETE-MEISJES (18) die eenzaam zijn zkn snel sexkontakt. Bel nu 06-9780. 75 cpm.
Hier kun je direct live met een
rijpe dame, 1 gpm. Ik wil mannen spreken 06-320.322.76.
Homo Direkt-Apart. Regio N.
Holland. Met hele hete jongens (18 jr). 06-9852
NU 50 cpm.
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. (75 cpm.).
HOMO-DIREKT-APART: Zoek
je 'n hete knul (sexgesprek).
06-9830. Voor slechts 50 cpm.
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy 18?
06-320.330.18. (75 cpm.).
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul (18) uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613. (75 cpm.).
Lesbi-Agressie
06-320-326-04
1gpm.
Live op z'n Frans! 1gpm. M'n
mond staat al open te wachten! 06.320.350.51. Echt Live!!
Live sexbox 24 u., 100 cpm

Live 06-320.320.61
Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LIVESEXBOX! Direct live met
de lekkerste meiden! 1 gpm.
06.320.329.79! Echt Live!
Mag ik in uw slipje voelen?
Kom maar jongeman! Nu ga
ik bukken. 1 gpm 06-95.09.
Nieuw: 35 plus sexdating.
Volop RIJPE-VROUWEN zkn
sexkontakt. 06-9616. ƒ 1 pm.
Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!
06-350.230.20. ƒ 1,-pm.
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen. Ook apart
voor intiem. 75 cpm 06-96.07
PARTNERRUIL-Privélijn,
Direkt-Apart met vrouwen en
mannen voor een hete sexruil.
06-340.350.71
0,75 pm.
POLITIEAGENTE LiveSex! 1
gpm. Ik stap in je auto en pak
je hard aan. 06.320.323.83.
PORNO Paradijs! 1 gpm.
Grieks standje .06.320.324.05
Op z'n Frans .06.320.323.40
Black Sex . . . .06.320.331.33
Sexmeisjes .. .06.320.324.74
Ruige Porno . .06.320.324.14
REAL SEX! 1 GPM.
Stewardess., .06.320.322.77
Winkelmeisje .06.320.327.06
Serveerster ., .06.320.327.66
Verpleegster .06.320.330.93
Politieagente, .06.320.331.06
Sekretaresse .06.320.360.06
Rijp vrouwtje, tikje ordi
Igpm.
06-320-326-65

DIREKT-PRIVE voor 'n sexgesprek of afspr. met meisje
(18). 06-320.326.56 75 cpm.
Erosclub! De Madam verbindt
je Live door naar de lekkerste
meiden. 1gpm 06-320.321.89.
Ervaren vrouwen willen met
jou een Livegesprek! Voel
m'n BH! 1 gpm 06-320.325.54.
EVEN VLUG direkt apart met
allemaal leuke meisjes (18).
Bel 06-9822. (75 cpm.).
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
Met 'n hete boy (18 jr). Bel
06-340.350.17
nu SOcpm.
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
Gay Dark-roomü Bel
06-340.350.16
nu SOcpm.
GAY-SPECIAL Direkt-Apart
Gay-Boy (18 jr)!! Bel
06-340.350.19
nu SOcpm.
Gebabbel, gebabbel, 75cpm.
BABBELBOX de enige echte!
06.320.330.02 Gezellig hè?
Geheim:"Af" zei ze!!
1gpm
06-320-327-20
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.17.
GRIEKSE LIVESEX! 1 gpm.
Alleen Grieks standje!
06-320.360.88. Direct Live!
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11..(75 cpm.).
Braz. op de boerderij!
1 gpm.
06-320-329-19
Direct Live met een lekkere
Rijpe Negerin! 06-320.360.44.
Alleen met jou schatjeMgpm.
DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn. Vraag haar
telnr. Bel 06-9810. (75 cpm.).
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon. Bel 06-9880.
Vrouwen bellen gratis, ƒ 1 pm.
Direkt SEXKONTAKT met 'n
hete vrouw bij jou in de regio.
06-350.290.53. (75 cpm.).
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) voor een sexkontakt. 06-340.310.01 75 cpm.
Rijpe Verpleegster. Ik zit pp
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
Rijpe volle negerin!
1 gpm.
06-320-324-02
Rijpe VROUWEN Live! Van
30+ die 2x 'n hoogtepunt willen! 1 gpm. 06.320.324.54.
SCHOOLJUF Sandra zoekt
een opwindend heet sexkontakt. 06-320.330.42. ƒ 1- pm.

Sex-Adres
Dames geven hun adres
en tel.nr. ƒ 1,- p.m.

Naaimachine
specialist
LidAVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072 -.

Maandags gesloten'!
TIENERLIJFJE (18) Live kun je
me direct nemen. 06-320.328.
11. Direct live met mij.1 gpm.
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met ondeugende meisjes 18. Bel nu 06-9776. ƒ 1 pm.
Verboden lusten
1gpm
06-320-322-72
Zoek je 'n GRIEKS standje
met rijpe vrouwen? Sexkontakt! 06-320.320.55. 75 cpm.
Zoek jij hete meisjes (18)?
Bel SEX(thuis)KONTAKT.
06-320.326.33. (75 cpm.).
SEXCLUB Direct! Je komt
Live in een orgie terecht. Doe
je mee! 1gpm 06.320.323.76
Sexkontakt met meer dan 400
ondeugende vrouwen.
:
Bel 06-9604. (75 cpm.).
',
SM-KONTAKTLIJN: strenge
afspraken bij jou in de regio.
06-320:325.80. ƒ 1,-pm.
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99. (75 cpm.).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811. (75 cpm.).
06-320.320.59. SEXSTANDJESÜ Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer? 1 gpm.
06-320.321.93. LiveSex met
een meisje van 18 jr. 1 gpm.
Wil jij m'n slipje aan?
06-320.321.98. Mollige Volle
Vrouwen die een livegesprek
willen. 1 gpm. Pak me schat!
06-320.326.18. Live praten
met meisjes van 18 jr. Doe
tongstreelmassage. 75 cpm.

Diverse clubs

Dames laat ook van je
horen, bel: 4953079

020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen - geen extra kosten).
TIENERGRIEKS!
• Wij behouden ons het
06-320.320.62.
1 gpm recht voor zonder opgave van
Zonder schaamte bukken!
redenen teksten te wijzigen
Lekker strak jongen. 18 jr.
of niet op te nemen.

06 - 96.88

Tel. 13529

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam.
Erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Te koop
aangeboden
diversen

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Salontafel met glas ƒ 75; hk.
tafel wit ƒ35; wollen mantel
dms. oud-roze mt 44 ƒ35,-;
Hugo Boss z. scheerw. hr. mt
567350; camel chromelamp
met glas ƒ50. Tel. na 18.00
uur 02507-19071.
•*Te koop Ventomatic gasoven 4-pits, kleur bruin, goede staat ƒ 250: 02507-19994.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Te koop
gevraagd
diversen

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Adres:
Postcode:
Telefoon: .

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Naam:

Ik koop damesromans: Bouquet, Intiem enz., 08878-1126.
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel.: 15760.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
Ziet u het financieel niet
meer zitten? Maken schuldeisers en deurwaarders het u
lastig? Bel Nefram! Wij hebben dé oplossing in huis voor
particulier en ondernemer.
Telefoon: 01899-29144

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

MEUBELPlfJN
LEIDERDORP

Mcubelplein Leiderdorp ligt p;il aan de M

tussen Rotterdam en Amsterdam, afsl-i

Leiderdorp/Hoogmade. [Ir is volop gratis parkeerruimte. Mcubelplcin Leiderdorp '
sponsor van 'Goede tijden. Slechte tijden'. Alle meubelen in deze TV-serie zijn vcrkrii
baar bij: Baalbergen Meubelen, Groenwegen Meubelen, Houweling Interieur. KooremJ
\Voonadviseurs, Lederland, Mijnders Meubelen, Slaapkamer Centrum. Stoutenbtv
Wooncenlrum, Vallial Woonidceën. Informatie: 1)71-416585. Openingstijden: Maand».
13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 9.30-17.30 uur.
Donderdag koopavond 9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur.
lïxtra koopavond: woensdag 5 en vrijdag 7 januari.

DONDïRDAG

KOOPAVOND!

Vrije tijd
1-15

5/6 januari 1994

'Een gekleurd pak en geschminkt
gezicht maken je nog geen clown'
clown die een combinatie
brengt van humor en bewegmgstheater, heel fascinerend."

Igor de Kort is niet alleen bezeten van clowns, hij is ook
clown. Regelmatig treedt hij als Grieschka de clown op
tijdens feesten en partijen. „Helemaal gratis doe ik het
niet," zegt hij. „Maar een goed optreden, waarbij het
publiek precies reageert zoals je wilt, is natuurlijk
onbetaalbaar."
GOR LAAT HET pak, de Bloedbruiloft van Garcia Lorca
pruik en de enorme flap- en in musicals als Mireille van
schoenen zien waarmee Gaunot en De Engel van Amhij optreedt. „Die pruik heb sterdam van Lennaert Nijgh.
ik zelf gemaakt," vertelt hij. Kon ik toch nog een beetje zin„Ik wilde een energieke, be- gen."

Acrobatische toeren

I

Kikkerprikker
duikt in
afvalbak
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag: de
trekker die blij ft.

weeglijke clown zijn, met
een woest-wilde haardos.
Maar een geschikte pruik
bleek moeilijk te vinden. Ik
heb toen een langharige
pruik zó bijgekm'pt dat ik
van die piekerige stekels
kreeg. Grieschka de clown
heb ik zelf bedacht. Hij
heeft een eigen persoonlijkheid, eigenlijk is hij mijn
tweede ik."
door Charles Soria
„Ik hou met zo van die standaardclowns, zoals Ronald McDonald er eentje is. Een pak en
een geschminkt gezicht alleen
maken je nog geen clown. Dat
begint pas met je stem en je
mimiek. Je moet het gewoon
uitstralen, een clown zijn."
Fascinatie voor theater in de
ruimste zin van het woord had
Igor al van jongsaf aan. Tussen
zijn negende en zijn 15-e zong
hij in een jongenskoor dat zelfs
ooit samen met het Concertgebouworkest optrad. Toen hij de
baard in de keel kreeg, moest
hij van het koor af.
„Dat koor was een belangrijk
deel van mijn leven," zegt Igor.
„Toen ik daarmee moest stoppen, viel ik in een gat. Gelukkig
vond ik al snel een alternatief:
toneelspelen. Ik werd lid van
een amateurtoneelvereniging
en speelde in stukken als De

Film
„Ik heb ook in korte voorlichtingsfilmpjes gespeeld, daar
kwam ik terecht via een castingbureau. De filmpjes gingen
bij voorbeeld over kinderen die
gepest worden op school of een
jongen die van het platteland
naar de stad verhuist en wat hij
dan allemaal meemaakt. Cabaret heb ik ook gedaan. Op de
middelbare school trad ik met
het programma Mijn Droom op
in theater De Krakeling in Amsterdam."
Optreden als clown doet hij
pas sinds een jaar of drie. Zijn
meer dan gewone belangstelling voor het clowneske bestaat
veel langer. Hij verzamelt
clownsboeken, ansichten met
clowns erop, en heeft een knipselarchief met artikelen uit
kranten en tijdschriften over
clowns.
Wie zijn eigenlijk zijn idolen
op clownsgebied? „Ik heb er
meerdere," antwoordt hij.
„Herman van Veen is geen
clown zoals Popov, maar wel
een allround-entertainer die
veel clowneske elementen in
zijn voorstellingen verwerkt.
Wat ik aan Van Veen zo bewonder, is zijn aandacht voor het
detail. Hij is heel beweeglijk,
zijn mimiek is vaak tot in de
kleinste details grappig."
„Wie ik ook goed vind, is Jan-

EN GROTE waadvogel als
de reiger verwacht je
langs de oevers van meren
en grote rivieren, waar ze het
ene kikkertje na het andere aan
de scherpe snavel prikken.
Maar de reiger (Ardea cinerea)
is de mens naar de stad gevolgd. In de grachten van de
binnenstad en de vijvers van de
buitenwijken vindt de reiger genoeg vissen en amfibieën om
van rond te komen. En als het
aanbod wat minder is, kan hij
zich altijd nog vergrijpen aan
een korst brood, een klokhuis,
of een patatje mét.
Want de reiger is van een
pure slooteter - kikkers, vis,
kikkervis - verworden tot een
afvalopruimer eerste klas. De
gier van Amsterdam, zeg maar.
Dus is de blauwgevederde kikkerprikker een regelmatige verschijning langs de grachten,
want die worden helaas door
Amsterdammer en toerist
maar al te vaak aangezien voor
OEVEND DE besneeuwde
afvalbak. Vanwege dit overstelberghellingen af, slalom- Rome (tachtig kilometer van
pende voedselaanbod trekt het
mend langs kerstkaart- deze stad) al vanaf eind decemstedelijke deel van de Nederlandse reigerpopulatie des win- achtige dennebomen of vrolijk ber kan worden geskied op zo'n
ters niet langer naar het zuiden. in een arreslee door verstilde 1500 tot 2000 meter hoogte? Het
Liever zit de reiger op een dorpjes onder een strakblauwe leuke van wintersport in Italië
dekschuit of hoog op de fraai- hemel. Voor veel Nederlanders is dat wie een dagje niets voelt
bewerkte gevel van een grach- is wintersport het jaarlijkse voor het winterse geweld, de
tenpand. De priemende oogjes hoogtepunt in de vrije tijd. Wie cultuur in de vorm van een hisvlak boven de lange, dolkvor- liever bij de kachel zit met een torische stad binnen handbemige snavel tasten het donkere goed boek kan dit artikel beter reik is. Andere bestemmingen
grachtwater en de directe om- ongelezen laten. Voor de fans in Italië: de Abruzzen, Latium
geving op eetbare zaken af. Als hier wat gewone en ongewone en Alto Addige. Informatie: 020hij genoeg heeft van het uit- tips in diverse wintersportge- 616.8244/45.
CANADA trekt jaarlijks meer
zicht gaat hij traag op de wie- bieden.
Voor de reiswereld blijft het toeristen die van skiën en...
ken om met langzame, diepe
vleugelslagen een andere plek segment wintervakantie van ruimte houden. Geen gedrang
te zoeken. De schrille, rauwe groot belang. Prognoses van de bij de skiliften, maagdelijke gekreten weerkaatsen tussen de ANWB stellen dat deze winter bieden en vooral de geoefende
huizen als hij met zo'n veertig weer zo'n één miljoen 250 dui- skiërs komen er graag. Een gekilometer per uur over de zend Nederlanders op winter- lief d skigebeid is dat van Whistsport gaan. Oostenrijk, Zwit- ler, door het blad Snow Coungracht scheert.
Een andere bron van stads- serland en Frankrijk scoren al try Magazine voor de tweede
reigervoedsel zijn de plekken, vele jaren hoog, hoewel van di- keer uitgeroepen tot het beste
waar vissers hoopvol hun hen- verse zijden 'concurrentie' skigebied van geheel Noordgels uitwerpen. Geduldig, met komt van de zijde van de voor- Amerika. Ook in Banff in Alberuiterlijk van een slecht in de malige Oosteuropese landen en ta is het goed skién.
Wie liever de Franse sfeer
kleren zittende oude man van Canada en Amerika.
ITALIË doet ook zijn best, al proeft, dejoie de vivre, kan naar
wacht de reiger rustig z'n kansen op een toegeworpen visje is de onbekendheid in Neder- Quebec. Ondanks dat de tempeaf. En waar zo'n visje hem vrij- land nog groot. Wist u bij voor- raturen in Canada behoorlijk
wel zeker wordt gegund: Artis. beeld dat op de Monte Termi- laag zijn, is het er buiten aangeWOLTHOORN & DE GROOT nillo, bekend als de berg van naam. Plezierige bijkomstig-
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Journalist Ivar Dobber uit
Weesp en zijn Deense vriendin
Klrsten Thomsen hebben een
droom verwezenlijkt. Bijna een
jaar lang zijn ze op reis
geweest. Schrijvend en
fotograferend trokken ze door
India, Nepal, Thailand,
Maleisië, Singapore, Indonesië,
Nieuw-Zeeland en Australië.
Met maar liefst 76 volgeschoten
filmrolletjes keerden Ivar en
Kirsten in Weesp terug. Vol
verhalen. Over hun wereldreis
vertellen ze aan wie het maar
horen en zien wil in vijf
afleveringen: 'Wesopa
Oriëntaals en Down Under.'

Igor de Kort: 'Zodra ik in vol ornaat mijn woning verlaat, bén ik
Grieschka de clown. Sommige kinderen uit de straat denken
echt dat op mijn adres een clown woont'
go Edwards, die totaal absurde
Amerikaanse clown. Hij is zeer
direct, verkleedt zich in de
meest maniakale uitdossingen,
trekt gekke bekken en vliegt en
springt als een gestoorde over
het podium. Edwards is gewoon absoluut maf: een geweldige vakman. Popov heb ik een

keer zien optreden met het
Russisch Staatscircus. Eigenlijk vond ik hem tegenvallen.
Hij is een van de grootste circusclowns die de wereld ooit
gehad heeft, maar zijn optreden
vond ik niet echt grappig, een
beetje te routinematig. Hij is
een zogenaamde white-face-

De bezetenheid voor het
clowneske zit Igor blijkbaar in
de genen. Op een toneelschool
of kleinkunstacademie heeft
hij nooit gezeten. Ook heeft hij
nooit een workshop clownerie
gevolgd. „Ik heb cursussen bewegingstheater en tapdansen
gedaan, en lees heel veel over
variété en clownerie," legt hij
uit. „Verder ben ik door schade
en schande wijs geworden."
„Ik ben eigenlijk begonnen
als rmme-clown, je kent dat wel,
achter mensen aanlopen, hun
bewegingen nadoen, acrobatische toeren uithalen, dat soort
dingen. Op Koninginnedag 1990
trad ik voor het eerst op als
Grieschka, of eigenlijk was het
de voorloper van Grieschka. Ik
werkte in een feestartikelenwinkel en ze hadden een clown
nodig om publiek te trekken.
Die kans liet ik natuurlijk niet
liggen, dus met een pak van de
zaak stond ik daar het koningmnedagpubliek te vermaken."
„Het was toen eigenlijk nog
niet echt een act. Ik improviseerde wat, maakte gekke beesten van ballons, deed wat
tapdanspasjes. Het publiek reageerde enthousiast en dat stimuleerde me om door te gaan."
„Het contact met het publiek
is heel belangrijk," vervolgt
Igor. „Het is het bekende verhaal van de wisselwerking tussen clown en publiek: je kunt je
improvisaties afstemmen op de
mensen die naar je kijken. Ik
treed bijvoorbeeld op bij
schoolfeesten, verjaardagen en
promoties. Je hebt dan altijd
mensen die op de voorgrond
willen staan en zo iemand pro-

Slalommen door besneeuwde bossen

Met wereldreizigers
op stap door India

I

VAR DOBBER verhaalde
in 45 artikelen in de
Nieuwe Weesper (ook
een uitgave van Weekmedia) over de wereldreis, beschreef verbazing en frustraties van Kirsten en hem.
Deze reisverslagen vormderi de basis voor de presentatie in het Weesper theater
Foto Ivar Dobber
City of Wesopa. De eerste De befaamde Taj Mahal in Agra
avond, dinsdag 11 januari,
staat India centraal.
aan van culturen en religies. bedevaartsoord Varanasi aan

Dobber en Thomsen reisden Natuurlijk brachten zij een be- de heilige Ganges-rivier. Het
drie maanden door dit enorme zoek aan de befaamde Taj Ma- tweetal reisde het hele land
land. Zij troffen er een mozaïek hal in de stad Agra en aan het door. In Kovalam, in de zuide-

heid: de service in Canada is
hoog, het personeel vriendelijk
en de gidsen enthousiast. Informatie: 070-361.4111.
FINLAND presenteert zich
met 'Wintersport anders' en terecht. Waar kun je twee- tot zesdaagse hondesleetochten maken waar je onder begeleiding
van een gids met een team van
vijf honden als een koerier van
de tsaar door Lapland glijdt en
in blokhutten overnacht? Langlaufen is in Finland een al eeuwenlang beoefende winteractiviteit en met Finnair wordt
rechtstreeks naar Helsinki gevlogen vanwaar de langlaufactiviteiten kunnen worden gestart.
Finland biedt veel: er zijn
vanuit de Finse hoofdstad excursies naar het Russische St.
Petersburg en stedentrips naat
Tampere en Turku, om Helsinki zelf, vol fraaie architectuur,
niet te vergeten. Informatie:
020-671.9876.
OOSTENRIJK is vanouds de
grote trekker in de winter voor
de Nederlanders. Vooral de Gemütlichkeit, de Glühwein, de

lijke punt van India, troffen zij
het mooiste strand van India
aan.
Conflicten tussen moslims
en hindoes maakten Bombay
een bij zonder onrustige stad tijdens hun bezoek. Vandaar dat
Ivar en Kirsten snel doorreisden naar het spectaculaire Rajasthan. Daar troffen zij trotse,
getulbande mannen aan en
kleurig-geklede vrouwen. Ze
bezochten de enorme forten en
de kameelsafari in de Tharwoestijn was één van de hoogtepunten van de reis.
Wat het vervolg van de presentaties over wereldreis betreft: op l februari staat Nepal
centraal. Daarna volgen Thailand, Maleisië en Singapore (op
15 februari), Indonesië: Java en
Bali (op l maart) en Nieuw-Zeeland en Australië (op 8 maart).
De lezingen u orden gehouden in
theater City of Wesopa, Herengracht
23 in Weesp. Entree vijf gulden per
persoon. Tegen Inlevering \an dit artlkel bij de kassa van de City ontvangt u
u een gulden korting (geldig voor niaxlmaal twee personen), l'assc-partouts
voor de vijf avonden kosten twintig
gulden, Weckmedla-Iezers betalen 18
gulden. Aanvang Is acht uur. Ue zaal is
open om half acht. Reserveren Is mogelijk op telefoonnummer 02!)40-l!l(i30.

duizend
en
jodelmuziek
1600
meter
en het ongehoogte en het
dwongen kawestelijk deel,
rakter lijken
Karkonosze.
daarbij sterke
Sneeuwzeker
troeven. De
van april tot
prijzen stegen
november en
er wel de laatvoor ons voorste jaren en
delig. Inforwellicht is het
matie: 020daarom leuk
625.3570.
voor gezinnen
NOORWEmet kinderen
GEN zal zeker
eens aan een
dit jaar weer
boerderijvameer Nederkantie te denlanders trekken, bij voorken, al was het
beeld in Stieralleen maar
marken in de
om er in feWaldheimat
bruari in LilleMurztal. Als
hamer
de
de kinderen
Olympische
genoeg hebWinterspelen
ben
van
bij te wonen.
sneeuw en ijs
Noorwegen,
spant de boer
zo weten kende koets in en
ners, is altijd
neemt
het
sneeuwzeker.
kroost
mee
Noors
naar wildvoe- Skiën in Winter Park, Colora- Het
do, USA. Jaarlijks valt er ge- Verkeersbuderplaatsen.
middeld negen meter sneeuw reau in AmInformatie:
Foto Winter Park Resoit sterdam geeft
020-612.9682.
graag mforSneeuwzekerheid is er niet in SCHOT- matie en meldt nog dat NoorLAND en het skiseizoen is kort, wegen ook voor vakantiegannamelijk van eind januari tot gers die niet skiën en 'alleen
eind april. Maar wie bij voor- maar' genieten willen van
beeld met de North Sea Ferries sneeuw en winterzon veel te
deze winter naar Edinburgh of bieden heeft. Informatie: 020Glasgow is gegaan, zou daar 671.0061.
De VERENIGDE STATEN
best in de omgeving eens een
paar dagen leuk kunnen skiën. trokken de laatste jaren mede
door de lagere dollar veel NeInformatie: 020-685.5051.
ZWITSERLAND blijft een derlanders en ook als winterse
topper en staat voor degelijk- bestemming rukt Amerika op.
heid, traditie en service. Men Veel Nederlandse reisorganisaweet wat men krijgt, hoewel dit ties hebben Amerikaanse skijaar toch een verrassing is te bestemmingen in hun promelden. Twee maanden gele- gramma en vooral Colorado
den werd m Saas Fee de groot- met de bekende plaats Aspen
ste sneeuwman ter wereld ont- werd populair evenals B reehuld. Swissi de Sneeuwman is kenridge, Vail en Keystone,
nu het symbool voor winterva- waar je, zegt de VVV aldaar,
kantie in Zwitserland en hij zal acht maanden van het jaar over
m diverse Zwitserse winter- acht bergen kunt skiën. More
sportplaatsen
staan
voor value and vanety for your mosneeuwzekerheid, kindervrien- ney roept men er nog bij en dat
delijkheid en gezellige winterse moet ons toch wel trekken. Er
activiteiten. Informatie: 020- zijn rechtstreekse vluchten van
Martinair naar Denver. Infor622 2033
GRIEKENLAND en winter- matie: 020-664.7746.
BULGARIJE trekt jaarlijks
sport? Ja, ook in de winter heeft
dit zonnige vakantieland wat te meer Nederlanders en terecht.
bieden. Parnassos, al geliefd bij Het is goedkoop, er zijn mogeApollo en Dionysos, heeft twin- lijkheden voor zowel skiën,
tig skihellingen met een totale langlaufen en wandelen en er is
lengte van 14 duizend meter. keus uit skigebieden Borovets
Op een kleine drie uur rijden met veel paden voor langlauvan Athene ben je er en het is fers, Pamporovo in het schitteRodopengebergte,
weer eens iets anders als je ge- rende
bruik kunt maken van liften die Bransko en het dicht bij Sofia
namen dragen zoals Hermes, gelegen Vitosha. Informatie:
Aphrodite, Odysseus en Bac- 020-624.8431.
BELGIË. De Ardennen hebchus. Bij het Grieks Verkeersbureau heeft men voor meer in- ben al menig Nederlands hart
formatie de gids Mountain Re- gestolen en vooral in de winter
fuges and Ski Centres. Infor- is dit gebied een skibestemming, waar je even snel naar toe
matie: 020-625.4212/3/4.
POLEN breekt ook door op rijdt op een zonnige morgen.
wintersportgebied. Zakopane Het Belgisch Verkeersbureau
is.bij de Polen zelf al vele jaren kan over de winterse bestemlang een begrip en ook Neder- mingen alle informatie geven.
landers wisten de laatste jaren Informatie: 020-624.5953.
DUITSLAND heeft voor windeze stad aan de voet van het
mooie Tatragebergte te vinden. terse pret veel in huis: gevaVoor westerse ogen valt er rieerde, romantische landnaast winters vertier ook veel schappen van de zee in het
te genieten van de bijzondere noorden tot in de Alpen in het
architectuur in dit Zuidpoolse zuiden. De Allgauer Alpen, de
gebied. De moeite waard en op Eifel, de; Harz, het Frankennog geen dag rijden van Neder- wald en nog veel andere gebieland zijn de Karpa Szklarska, den lenen zich uitstekend tot
het 280 kilometer lange Sude- wandelen, langlaufen, alpine
tengebergte met toppen tussen ski en andere winterse genoe-

beer ik dan tai] mijn optreden te
betrekken. Ze moeten dan bij
voorbeeld de clown helpen bij
een goocheltruc, maar je neemt
ze nooit echt te pakken, ik laat
ze altijd in hun waarde."

Kinderverjaardagen
„Op
kinderverjaardagen
maak ik van ballons beesten,
petten en hoeden en schmink
ik de kinderen als turtle, poes
of dinosaurus, al naar gelang
wat ze leuk vinden. Kinderen
kunnen dan echt met de clown
praten. Ze vragen dan bij voorbeeld of ik op een clownsschool
heb gezeten en of ik met mijn
clownsschoenen aan in bed
lig".
Alb Igor naar een optreden
gaat, gaat hij volledig geschmmkt en verkleed als
Grieschka de deur uit. „Zodra
ik in vol ornaat mijn woning
verlaat, ben ik Grieschka de
clown. De kinderen uit de
straat kennen me en sommigen
denken echt dat op mijn adres
een clown woont. Als ik de bus
of de tram binnenstap, is het
altijd lachen geblazen."
„De meeste mensen reageren
heel spontaan, anderen duiken
juist in elkaar en zijn bang dat
ik ze aanspreek. Kinderen gillen meestal: 'Hé, een Pipo!' Of:
'Kijk, een Bassie!' Een keer
moest ik naar een feest met de
trein. Toen ik het treinstel binnenstapte, zat .er een groep
mensen die niet meer bij kwam
toen ze mij met mijn clownskoffer zagen. Ik ging daar meteen op in en improviseerde een
act waarbij ik die mensen betrok. Het werd een dolle rit. Tijdens die treinreis heb ik die
complete coupé aan het lachen
gekregen. Inclusief de dienstdoende conducteurs."
Voor meer informatie: telefoon (020)
617.2423

gens. Dichterbij is Sauerland,
op enkele uren rijden van ons
land. Informatie: 020-695.8066.
Ook op CYPRUS kan je skién
en voor wie iets anders wil is dit
wellicht een opwindende bestemmmg. Informatie: 020624.4358.
LENI PAUL

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Deksels openen
Het openen van deksels
op conservenglazen gaat
soms moeilijk. Daar heeft
de Deese ingenieur Helge
Brix-Hansen het volgende
op gevonden: de JarKey,
die als hefboompje werkt.
Het deksel is hiermee makkelijk van de pot te wippen.
JarKey is te koop bij onder
andere Blokker, Familux
en in diverse supermakten;
kost circa zes gulden 95.

Leren koken
De Kleine Aarde in Boxtel (Noord-Brabant) geeft
van vrijdag 28 tot en met
zondag 30 januari een
weekendcursus
'koken
zonder vlees'. Er worden
maaltijden bereid met soepen, rauwkost, hoofd- en
nagerechten. Verder verschaft men informatie over
voedingsleer en diverse
produkten. De cursus is
speciaal bedoeld voor wie
niet in de buurt van Boxtel
woont. Kosten: tweehonderd gulden, inclusief
maaltijden,
overnachtingen en ingrediënten. Aanmelden voor 20 januari bij
De Kleine Aarde: telefoon
04116 - 84921.

Poppenbeurs
In Boekei (N.Br.) is zondag 9 januari de jaarlijkse
poppen- en berenbeurs.
Honderden hand-gemaakte poppen zijn er te zien en
te koop. Ook stands met
oude kant, stofjes, kleertjes en teddyberen. Poppendokter en (gratis) taxateur aanwezig. Zondag van
half 11 tot half vijf in Nia
Domo, St. Agathaplein 2 te
Boekei.

geeft u meer!

Valentino in Tuschinski
In Theater Tuschinski draait op zondagochtend 9 januari om half
11 's morgens de klassieker The Delicious Little Devil met m de
hoofdrol Rudolph Valentino.
De film vertelt het verhaal van een jong Iers meisje, Kitty McGuire,
die haar vader, moeder en oom onderhoudt. Ze neemt een baan
als solodanseres m een danslokaal en doet zich voor als Gloria de
Moine, de vroegere vlam van de hertog de Sauterne. Kitty is een
succes en wordt verliefd op Jimmy Calhoun, de zoon van een
schatrijke aannemer. Complicaties stapelen zich op als de hertog
de Sauterne arriveert en op Kitty aast. Alles komt uiteindelijk op

zijn pootjes terecht, omdat de hertog wegens oplichting wordt
gearresteerd en Jimmy's en Kitty's vader elkaar vinden.

The Delicious Little Devil is een stomme film uit 1919 en werd geregisseerd door
Robert Z. Leonard. De film wordt muzikaal begeleid door Joost Langeveld op het
beroemde Tuschinski Wurlitzer orgel.
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon bi| de kassa van Tusclunski betaalt u in plaats van 12 50 gulden slechts 9.50 gulden per persoon voor de film
'The Delicious Little Devil' op zondagochtend op 9 januari om half 11
Naam
Adres

Postcode

Woonplaats

geeff u meer1.
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T.k. div. inruilauto's tegen
hand.prijzen: Mits. Galant 1.6
GL, 9-'86, ƒ5250. Nissan BlueFeroza E.L. Inj. Resintop, km.
Zoekt u een AUTOMAAT ?
SEAT Autocentrum APC
RENAULT AMSTERDAM
bird 1.6 LX, st.bekr., LPG, 1154.000 '89; Charade 1.3 inj.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Jarmuiden 43
Top occasions met 1 jaar
'86,
ƒ
6250.
Mazda
626
1.8
LX,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Inkoop auto's tegen
limited km. 10.000 10/92;
Keuze uit 10 stuks
Amsterdam-Sloterdijk
garantie
LPG, 6-'89, ƒ 9950. Volvo 360
ANWB/BOVAG-koerslijst.
DIESELSERVICE
Charade 1.3 inj. Shiga km
020 - 6433733
Tel. 020-6133333
Wibautstraat 224
2.0 GL, LPG, 4-drs, 10-'89,
brandstofpompen; verstuivers Bel voor info 020-6369515.
niet duur!!!
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto37.000 '90; Charade 1.0
020-561 96 11
cil.koppen vlakken. Garage/
Tegen handelspnjs: Seat Tole- ƒ 9950. Nissan Sunny 1.4 LX,
Studenten 10 % korting.
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterBreeze, km 30.000 '91;
Let op! BOVAG autobedr. vermotorenrevisie FEENSTRA
do 1.8i CL, rood, LPG, 6-'92, 4-drs, LPG, 10-89, ƒ9950.
bestel-, vracht- en
Applause L.l. km 30.000 '92; T.k. tegen handelsprijzen:
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
koopt gratis uw aanb. in zijn
Nissan Sunny 1.4 L, 3-drs, 12V,
Industrieweg 27, Duivendrecht Showr. Medembl. 02274-4999.
personenauto's, -bussen
Applause X.l. km 90.000 '89; R21 TL HB, LPG, wit, 2-'92, ƒ 17.500 BEREBEIT, Amsteldijk
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Bui70
BESTELAUTO'S
en
pers.
1-'89, ƒ 10.500. Ford Escort
Tel. 020-I
020-6794842, 020-6908683.
Cuore TX zwart, km 20.000 ƒ 16.500. R21 TL Nevada, rood, 25, A'dam, 020-6627777.
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Diesel, 8-'85, ƒ4250. Citroen busjes v.a. ƒ3500. Garage
5-drs, Station, LPG, 2-'92,
Zie ATS telet. pag. 888
12/91;
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, AmstelRijsenhout,
lid
Bovag.
APK
KEURINGEN
ƒ70,
merk auto a cont. met vrijwar.
BX14E,6-'87,/5500.FiatUno,
ƒ18.500. R19 TR Chamade,
NIEROP-DAIHATSU,
Meer
dan
50
|aar
gevestigd:
veens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
klaar
terwijl
u
wacht.
D. FAAS
bewijs. Tel.: 020-6105478.
'90, 6-'86, ƒ4950. Opel Kadett
blauw, 4-drs, LPG, 5-'90,
Vancouverstr. 2-12,
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Garage West-Center:
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,1.6i, LPG, 4-'90, ƒ11.500.
ƒ10950. BEREBEIT, AmstelWilt
u
uw
auto
v.a.
1990
Amsterdam-West,
FordFiesta 1.1 L, 1-'89J8250. hout bij Aalsmeer, 02977- 020-6122476 (zonder afspraak) DIREKT a contant verkopen? per dag, ex. BTW
dijk 25, 020-6627777.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
020-6183951
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
BERBEIT,
Amsteldijk
25, 24229. Ook t.k. gevraagd.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Belt u voor inl. 03410-19354.
T.k. weg. omst. Renault 19 TR,
Tel.: 020-6371826.
020-6627777.
A.P.K.
KEURINGSSTATION
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
b.j. 6-'91, 42.000 km, 3-drs
Te koop gevraagd AUTO'S a De Lugt luxe en bestel vanaf
Keuren
zonder
afspraak
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
rood, ƒ 15.750,- in prima staat. Uw SUBARU dealers Wagenpark JOHAN BOOM,
contant met vnjwar.bewijs
Feenstra & Jimmink
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
Tel.: 02977-29942.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Tel.: 02908 - 24640
Asterweg
24A
A'dam
6364702
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
CASPARUS
B.V
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
Osdorp. Oranje hek
AD Amsterdam.
Casparuslaan 1
Tel.: 020-6105478
LAGE HUUR
AUTOBANDEN NODIG ?
Autobedrijf CRYNSSEN
•De advertentie-afdeling beCeintuurbaan 225
WEESP
+ 100 auto's v.a. ƒ 500,m. raGebruikte banden va ƒ 25.Crynssenstraat 10-14
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amhoudt zich het recht voor ad- Nwe bestel- en vrachtw.
3
900 GLS, 4 drs., '82, motor '87,
A'dam 020-6622204
Tel.: 02940-15108.
tot ƒ20.000,-.
Alle maten+merk. in voorraad.
Tel.: 020-6184402.
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
vertenties eventueel zonder dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,APK 1-'95, veel nieuwe onderDoor grote omzet goedkoopPrijzen incl. montage
APK-keurstation, reparaties
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
opgaaf van redenen te weige- p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
12 x Panda vanaf .. .ƒ 6.250 delen, ƒ3500. 030-368370
ste adres van Nederland
balanceren en BTW.
alle merken en schaderegeling. ren. (Art. 16 regelen voor het wagens. Autoverhuur SlootMeesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gast5 x Uno vanaf
ƒ 8.450
Perfecte garantie
haak. Tel.: 020-6431220.
ECU BAND
huisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Uno 1.1 S, 7/93 . ...ƒ19.250 SAAB SERVICE MOLENAAR
Gedipl. FOCWA monteur voor advertentiewezen).
Ruysdaelkade 75-77
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur Cilinderstr. 5 Amsterdam
Uno 75 SX 7/91
ƒ 18.250 HOOFDDORP, 02503-14097
al uw reparaties APK, laswerk,
A'dam 0/Z
Tevens inkoop van auto's
Noord. Tel. 020-6313648.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Tipo 1.4. Basic 8/92/22.950
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
020-6623167
a contant.
Ond., rep., APK.
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Toyota Starlet 11/91/16.750
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Incl. gar. Tel. 075-314618.
Diverse SAAB occasions
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Klaar terwijl u wacht.
Zoekt u een FIAT
SAAB 99, 900 en 9000
HETO CARS
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Ruilstarters en dynamo's.
Keuze uit 50 stuks
Grote beurt ƒ295.- inkl. VVN,
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Valkenburgerstraat 152.
GOUDSMIT FIAT
APK en BTW, tevens keuze div.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Tel.: 020-6240748.
Hans
Amstelveen
occas. Bovenkerkerweg 23
Esther
020 - 6470909
Grote sortering ONDERDELEN AMSTELVEEN. 020-6412030.
Fred
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
van schade-auto's, alle
Amstelstein - Suzuki
Zelf sleutelen of auto spuiten
Luuk
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
merken, alle bouwjaren.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
doe je bij HEINING HOBBYTammo
GEBR. OPDAM B.V.
Dealer
voor
A'veen
Uithoorn
Aalsmeer
en
de
Ronde
Venen
HAL. 02907-6999 A'dam,
3 regels
ƒ 40,75
Joop
Tel.:
02502-45435.
Nieuw
en
gebruikt
uit
voorraad.
Tel.:
02975
62055
Fiesta XR 2 Turbo 10/90
Sloterdijk 3.
Wim
voor elke extra regel
ƒ l3/75
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen)
Mondeo 1.8 CLX stat.w. 6/93
Ko
mm-prijs
ƒ 8,50
Mondeo 1.6 CLX 5-drs. 6/93
• De advertentie-afdeling beDick
Adverteren
in
deze
rubriek
mm-prijs met vignet
ƒ 8,50
Sierra GT, 4-drs
12/92
houdt zich het recht voor adJohan
Tel.
020
665.86.86
Albers Autobedrijf
vertenties eventueel zonder AUTORIJLES in Amsterdam.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ l O, l O
Ruud
FAX 020 - 665.63.21
Ford Service dealer
VOORDELIGER
opgaaf van redenen te weige- Een uitstekende opleiding, met
John
Postbus 156, 1000 AD A'dam
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
ren. (Art. 16 regelen voor het persoonlijke aandacht, voor
Ouke
niet breder dan twee kolommen).
Suzuki-Occasions
Amstel. Tel.: 02963-1767.
advertentiewezen).
Alex
een betaalbare lesprijs, ƒ35
Elly
T.k.
tegen handelsprijzen: Alto GL 5 drs ... '87 ƒ 6.950
per vol uur. Een eventueel herAlle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Truus
Alto GL
'90 ƒ 8.950
Scorpio 2.9i GL HB, wit,
examen is gratis. Bovendien
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Molly
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taAlto GL 5 drs ... '91 ƒ 10.950
schuifd., 1-'90, ƒ 19.000.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw ontvangt u een gratis theorieHarry
Nw mod. Escort 1.6, CLX HB, Alto GA
'89 ƒ 8.950
rief op aanvraag.
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl btw leerboek. Les in Mercedes.
Achmed
'90 ƒ 13.950
LPG, 7-'91, ƒ17.500. Nieuw Swift Club
Autorijschool
"ZECHNER".
Gratis leenauto
Voor meer informatie of advies, bel
Jan
mod. Orion 1.6 GLX, LPG, 1- Swift Unique . . . . '91 ƒ 14.950
Tel. 06-52-875125.
A.C.A. Tel. 075-351651.
VOOR GEGARANDEERDE
Marcel
'92, ƒ18.500. Escort L 1.6 D, Swift 1.3 G S . . . . '90 ƒ 14.950
OCCASIONS
Missot. specialist REM- en Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Bart
Swift 1.3 GS. . . . '91 ƒ17.950
1-'85, ƒ4950. Resta 1.1 C,
ALLE ONDERHOUDS
Theoriecursus gratis. Tel. 06FRICTIE-MATERIAAL.
Joost
3-drs, 1-'89, ƒ 8500. BEREBEIT, Carry Comm. . . . '90 ƒ 6.950
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
Bosboom
Toussaintstr. 43 52821994 b.g.g. 020-6932074.
Henk
Amsteldijk 25, 020-6627777.
HET PAROOL TROUW DE VOLKSKRANT WEEKMEDIA
SCHADE-EXPERTISE
Auto Amstelstad
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Liwout
RIJSCHOOL ROLF
Amsterdam Oud Zuid
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
Herman
Rijden bij Rolf is een begrip in
2e Jan Steenstraat 42-48,
Noodservice
Paul
Amsterdam. Met een goed
Hemonylaan 25, 020-6799100.
ONDERDEELVERKOOP
Tel.
020-6763829
Ad
team instructeurs geven wij op
Minervalaan 85, 020-6711888.
DOE-HET-ZELF ADVIES
HYUNDAI
Micha
een psychologische manier inop
zaterdag
van
Kees
tensief les en nog leuk ook!
OCCASIONS
10.00-13.00
uur
Ted
Hoog slagingspercentage en
AUTOKROOY
Kost B.V.
Cor
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
740 GL Automaat 2.3 ... 1/90
Peter
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Valschermkade 16, A'dam.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
940 GL LPG 2.3
2/92
Frans
Wij verzorgen ook 8-weekse
TEL. 020-6310615. 245 Station, LPG 2.3 . . . 2/92
Rolf
cursussen en examenroutes rij460 DL inj. 1.8
4/92 240 Polar (stationcar) LPG,
Ruth
den is vanzelfsprekend.
460
GLE
LPG
1.8
1/91
MEER GARAGE
rood, km 120.000 '92;
Timmo
SNELLER JE RIJBEWIJS (A/B).
440
GL
LPG
1.8
1/89
Hyundai dealer,
240 DL Sedan LPG, rood el.
Ferry
ALLE KLEUREN
Euro Drive Verkeersschool.
340 DL 1.4
2/89 sch.dak, km 79.000 10/90;
•OOK IN SPUITBUSSEN
Koen
occasions
Cursus: v.a. 2 weken,
340 DL 1.4
6/89 740 GL Sedan black-line, km
Wout
Linnaeuskade 5-7
otto nieuwenhuizen bv
reservering van het praktijkEscort CLX, Lpg, 1.6 . . . 5/91 170.000 '90;
Rob
Overtoom 515 Amsterdam
Tel. 020-692.9548
examen mogelijk. 2 Tot 3 dgn.
Opel Kadett 1.3 N
5/87 740 GL Estate, km 125.000,
Willem
(020) 6129804
theorie op video. Kst. min.
Voor een goede occasion:
VW Polo 1.3 CL
6/89 m '90; 740 GL Estate, km
Hugo...
VW Passat 1.6 CL
T.k. gebruikte onderdelen van ƒ895,-, 2 pers.-ƒ200,-.
&
125.000
m
'90;
Autobedrijf
WIM
van
AALST
Fiat 131 Panorama Station,
Diesel Variant
1/87 440DL/GL/GLTv.a. '88 t/m '92,
alle type's BMW, Mercedes en Rijtest ƒ 42,50: lessen/wkn, ook
ALLE ANDERE
'84, met APK
ƒ500,- Communicatieweg 6, Mijdrecht
Peugeot 205 XR 1.4 . . . 10/89 340 aut. v.a. '87 t/m '91
Peugeot. Garagebedrijf C. autom. 020-6840154/6828426.
ADVERTEERDERS
VISA GARAGE
Voor een goede occasion
CITROEN-DEALER
Schrauwen,
Teteringsedijk Wilt u meer dan een gewone
Seat
Marbella
900
spec.
11/89
in
de
grootste
autorubriek
VOLVO-NIEROP
Tel.: 020-6278410.
MAZDA DEALER
Tel.: 02979 - 84866
134, Breda. Tel.: 076-214918. autorijschool ? Probeer dan 's:
Vancouverstr. 2-12,
van Nederland
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
DONKER
RUTH MADURO. 020-6003882,
Amsterdam-West,
met een oplage 1.2 miljoen
OFF. VOLVO DEALER
Visserstraat 36
CHYPARSE, Soesterberg vult
Dank voor het vertrouwen
7 dagen per week.
020-6183951
AALSMEER
Nijverheidslaan
1,
WEESP
uw Citroen-veerbollen voor
en de prettige samenwerking
Adverteren in
Tel.: 02977-24247
Tel. 02940
18200/18008
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
in het afgelopen jaar.
deze rubriek
Autosloperij A. de Liede
Bovag
Garantie:
MAZDA 626 HB 2 GLX, bj. '89,
Tel.: 03463-51150.
Zowel Zakelijk als Privé
Tel. 020 - 665.86.86
Neem geen risico: orig.
blauw, stuurbekr., trekhaak.
een voorspoedig 1994
PTT-vrijwaring RDW
Adverteren in
Vr.pr.: ƒ 14.950. 020-6150263.
toegewenst
Opel Kadett 1.3 club, Sedan,
(s)loopauto's
deze rubriek
5/87
ƒ8.800.OTO/ICI Citroen
FAX: 020 - 665.63.21
HOOGSTE PRIJS
Johan Boom
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
150
auto's
&
bestel
va.
ƒ3000
Hogeweyselaan 21
Tel.: 020-6198691
Ook in Den lip 55, tussen
Weesp. 02940
18200/18008
ieder, rijden, geen bankinfo
1380 AG WEESP
Landsmeer en Purmerend.
Grote sortering ONDERDELEN
Aanbet.
ƒ
1500,
rest
24
mnd.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Opel Kadett Sedan 4 drs.
02940-16661
Tegen handelsprijzen: Merce± 50 auto's v.a. ƒ3.000.- tot
van alle schade-auto's, alle
jan. '86, 93000 km, d. blauw.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
des 300 D, autom., 1e eig.,
AX
1.0
E
6/87
ƒ
7.250
ƒ20.000.Tel.:
02908-24640.
merken, alle bouwjaren.
ƒ 7.950 OTO/ICI Citroen.
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Geop. van 9 tot 18 uur. Tevens
AX TGE 10/91 5 drs .ƒ 15.900wit, abs, alarm, 4-'86, ƒ 23.750,
Geldlening Celie, vraag uw
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 02940-16661.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
Nieuwkoop
Z.H.
01725-72481.
i.g.st.
BEREBEIT,
Amsteldijk
BX 16 1.1 TRI 11/87 .ƒ 8.950
inkoop van auto's a contant
maximum en de lage maandeTel.: 02502-45435.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
SUBARU 1.6 GL 1988, ƒ7.250, BX 14 TE 4/90
ƒ16.950 25, 020-6627777.
± 50 auto's APK gek. Den Inruilkoopjes + 50 auto's v.a.
Het HOOGSTE BOD?? Bel lijkse lasten. 020-6416607.
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
veel extra's. IMPORT USA BX 14 TGE 6/91 ....ƒ20.450
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
ƒ 500.- tot ƒ 7.500.voor vrijblijvende prijsopgaaf. Autoverzekering laagste bet.
CARS, Keurenplein 9, A'dam, BX 14 RE 3/88
ƒ10.950
Tel.
020
- 665 86 86 ^ Fax 020 - 665 63 21
Haarlemmerweg bij molen. Oostzaan, Kerkbuurt 83. Geop.
Loop, sloop en schadeauto's per mnd/kw. Celie alle verz.
020-6670121.
BX 14 Palmares1/89 .ƒ 12.500
Marjorie & Trix
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
020-6416607
ook
gezinspakk.
van
9
tot
18
uur,
tel.
02984-5607
m.
vrijwaring.
Tel.
020-6754193.
ZX Reflex 1.4 9/92 . .ƒ22.900
Zoekt u een MITSUBISHI ?
XM T Diesel 4/91 .. .ƒ39.900
Colt, Lancer,
Galant, Space Wagon
Kadett 1.3 S 1/86 . . . ƒ 7.950
GOLDCAR AMSTELVEEN
Ford Escort 4/90 . . . .ƒ 14.950
020 - 6433733
Sierra 2.0 CL 3/88 .. .ƒ11.950
VW Jetta 10/87
ƒ 9.950
ƒ12.950
Opel Corsa 1.4, 1/90 ƒ13.250 Renault 5 11/90
Albers Autobedrijf.
3-12 maanden qarantie
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Off. NISSAN-DEALER
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Ruime keuze in 2 CV occasions BROCKHOFF van LEEUWEN
Seat Ibiza 1.2 SX, 3-drs, zwart, alle leeftijden. Citroen Centrum T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
69.000 km, 8/91, ƒ13.950.
Omroepweg 2, Almere
Leende. Tel.: 04906-1528.
V.d. Pouw, Amstellandlaan 1
020-6332111 of 036-5360454
Weesp. Tel.: 02940-15110.
TIMO DE BRUYN
Tegen handelsprijzen: Nieuw
Voor occasions en reparaties: mod. Sunny 1.4 L 3-drs 12V,
van BX, Visa en 2CV6.
LPG, 4-'91, ƒ 14.500. Sunny 1.7
APK klaarmaken tegen gered, SLX, D 4-drs, 11-'89, ƒ 10.500.
prijz. Verk. van losse onderd. Sunny 1.4 LX, LPG, 4-drs, LPG
Tel 020-6680820 en 075-219777 11-'89, ƒ9950. Sunny 1.4 LX 3-

Daihatsu

Automaten

Seat

Renault

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

OUKE BAAS

Bedrijfsauto's

Subaru

Fiat

Accessoires
en Onderdelen

HEERE b.v.

Saab

MOOY & ZN

Suzuki

Ford

Rijscholen

TIJDELIJK

Toyota

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is
020-6656321

020-665 86 86

.PERSCOMBINATIE.

Hyundai

Volvo

NOOIT
MEER IN
DE FILE

autolak

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Citroen

Mazda

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Autosloperijen

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Algemeen

Mercedes-Benz

Huurkoop

Autofinanciering
en verzekering

SHOWROOM

Mitsubishi

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Nissan

«MINI'!

Met een advertentie in

is de verkoop van uw auto een fluitje vaiTeen cent.

Auto's te koop
van / 15.000,tot ƒ 20.000,-

drs 12V, 1-'89, ƒ10.500. BlueT.k. tegen handelspnjzen:
bird1.6LXLPG, 11-'86 ƒ 6.250.
Rover 214 SI, rood, '91, 30.000
BX 1 4 Toulouse, grijs met.,
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Amkm, ƒ16.250. Ford Escort 1.6
l.m. win, LPG-o.b., 2-'91,
sterdam: 020-6627777
GTI, '90, ƒ 15.500. HEERE BV:
ƒ 13.000. BX 14E, bl., 3-'87,
Tel. 020-6719154.
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldijk
Suzuki Swift GTi '91, ƒ 16950- 25, 020-6627777.
AUTO AMSTELSTAD
T.k. tegen handelsprijzen:
Minervalaan 85, 020-6799100
V.a. ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen Kadett 1.6i, 5-drs, StationwaSpec. in Zaanstad Garage. gon, 6-'90, ƒ 14.950. Vectra 1.8i
RENE SPAAN, 075-281193. GL, 5-drs, LPG, Hb„ 1-'91, wit,
Vraag tevens naar onze mrui- ƒ18.500. Vectra 1.8i GL, Hb„
beige metall., LPG, 4-'91,
lers en aantr. rep. prijzen.
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb.
ƒ19.500. BEREBEIT, Amstel'93. 38000 km. 5 drs d.gnjs XM V6 aut., airco, '90ƒ 29.500 dijk 25, 020-6627777.
met. ƒ 30 950. CASPARUS b.v. XM V6 aut., nov, '91 ƒ29.500
WEESP 02940-15108
XM Turbo D, abs, '91 ƒ32.500

Opel

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouwen de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
ft •••••• m* mmwmtmmm • •••••• • •• • •••••• mm mm mm im mi mm mm mm • tm « ••§• M mt mm • •MMMMH^

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Prijs incl.
B.T.W.

Peugeot

XM Turbo D, abs, '90/24.500
XM Comf 60.000 '90 ƒ 22.500
COBUSSEN
CX Turbo Diesel, '87 ƒ 14.500
4x BX TGD Br.,'91 v.a./17.500
AMSTERDAM
BX TGD Break, '90 / 14.750 WENST AL ZIJN CLIËNTEN
BX Turbo Diesel, '91 ƒ 19.750
EEN GEZOND EN VEILIG
BX TZD, '90
ƒ17500
NIEUWJAAR!!
BX TD, '90
ƒ 14.500
IMPORT USA CARS
PEUGEOT-DEALER
ƒ 6.500
Chevrolets Pick-up Blazer Full BX TRD, '87
Baarsjesweg 249 - 253
Size en S10 benz./diesel, grijs BX D, nw type, '86 ƒ 5.000
ƒ 15.500
Amsterdam 020-6121824.
kont. div. uitvoeringen Nieuw BX 19 TZI GTI. '90
ƒ 14.500 Peugeot 106, 09-'92, 10.000
model Pontiac transport en BX 16 TZI, '90
BX 16TZI, LPG, '90 ƒ13.500 km., zwart. Vrpr. ƒ17.995.
zeer veel andere modellen.
BX 16 TZI. LPG, '88 ƒ 7.500 Tel. 02972-64182.
DOOR INRUIL
BX TZI, LPG, '87
ƒ 6.000
Chevrolet Full Size
V.d. POUW Peugeot
BX 16 RS Service, '85/ 2.450
pick-up 2500 HD
. . . .92 BX 14 Cannes, lpg,'91/ 13.500
Amstellandlaan 1
Full Size Blazer 4x4
89 BX 14 Palais, '90
WEESP: 02940-15110
ƒ 12.500
Pontiac Firebird als nieuw 92 BX 14 TE, LPG, '87 ƒ 4.950 205 ace. 5 drs39.000 km 5/92
Ford Thunderbird
91 BX 14 RE, '86
ƒ 3.950 205 XR 1.
31000 km 2/91
Nissan Patrol Wagon 2 8
GSA Special, '83
ƒ 1.450 205 GE 1.1 64 000 km 5/90
TD GR. geel kent. 4x4, . 91 Visa 11 RE, '85
ƒ 3.000 205 Accent 28.000 km 1/92
Rover 825i Sterling
88 C 15 E1400, nov. '89 ƒ 7.500 309 XL 1.4 81.000 km 10/89
C 15 D, '90
ƒ 8.950 405 GLI
Alle auto's zijn voorzien
66.000 km 3/90
van alle mogelijke opties.
405 SRI
80.000 km 10/90
VISA Garage
IMPORT USA CARS,
Houtmankade 37, A'dam.
Keurenplein 9, A'dam.
Bewijsnummers van een
Tel: 020-6278410.
Tel. 020-6670121
geplaatste advertentie m deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen • Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
over het resultaat.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Saab 900i Sedan nw model, bj.
'88, Odoardo, centr. deurvergr.
SAAB SERVICE MOLENAARTel. 02503-14097

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/<3UK)Cii<SC[Ue.
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen

Chevrolet

Chrysler

i

Schrijf hier in blokletters

voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

2
3
4
bc
5
12 6
3 7
8
9
10

47,88

UI

QJ

j

L

64,04
80,19
96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer:

Adres:
•

Postcde + Plaats:
taai

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,1
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

§ t
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Chrysler Voyager begint nieuwe jeugd

Vorst'vernietigt'
autoruiten
Vorst heefT in sommige
gevallen een vernietigende
invloed op autoruiten. Veel
automobilisten rijden door
met steenslagschade. Hink
Kievit van Autotaalglas in
Amsterdam: „Als er niets
aan zo'n pit in de ruit gedaan wordt, komt er regenwater in terecht. Zodra het
gaat vriezen zet het water
uit met als gevolg dat de
ruit springt. Ook de kachel
op een koude ruit met
steenslagschade is funest."
Wie echter 'boven WA'
verzekerd is, kan zijn ruit
zonder kosten laten repareren. De verzekering dekt
de schade. De autoruitenspecialist vult aan de hand
van de groene kaart de benodigde formulieren in en
handelt het verder af met
de
verzekeringsmaatschappij. De verzekerde
hoeft niets voor te schieten
en rijdt veilig met een goede autoruit de winter tegemoet. Autotaalglas zit aan
de Contactweg 42b, 0206816558.

Continental komt
met regenband
Een brede band met optimale grip op een nat wégdek lijkt een tegenstelling.
Toch heeft bandenfabrikant Continental een band
ontwikkeld met opmerkelijk eigenschappen op zowel droog als nat wegdek:
AquaContact.
Bij een experiment bleken normale banden het
wegcontact bij 91 km/uur
te verliezen. De Continental SportContact verloor
zijn grip bij 95 km/uur,
maar de Aquacontact overtrof dit door tot 116
km/uur goede grip te houden. Met behulp van de
computer heeft Continental voor een twintigtal bandenmaten een profiel ontwikkeld.
Ook bij een extreem
breed loopvlak kan de
AquaContact voldoende
water afvoeren en daarmee
aquaplanning voorkomen.
Door de diepe middengroef
ziet de band er bijzonder
uit en hij lijkt uit twee delen te bestaan. Dit tweelingloopvlak resulteert in de
praktijk in een vijf procent
kortere remweg en in elf
procent minder kans op
aquaplanning. Een AquaContact
met
maat
185/60x14 voor bijvoorbeeld een Golf kost ongeveer 310 gulden.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Week media
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam.

Hyundai
boekt succes

S

TILSTAND IS achteruitgang en dus heeft
Chrysler haar succesnummer Voyager voor
het nieuwe modeljaar op tal
van punten verbeterd. De
nadruk ligt vooral op een
uitbreiding van de veiligheidsvoorzieningen.

Wat betreft het zitgedeelte
van de Voyager kan nog opgemerkt worden dat de passagierstoel voortaan m de lengterich
ting versteld kan worden en dat
in de LE- en SE-uitvoermg de
voorste achterbank vervangen
kan worden door twee stoelen.

Chryslers Voyager staat al jaren op eenzame hoogte en lijkt
onaantastbaar als meest succesvolle ruimtewagen. Er zijn
inmiddels al meer dan 3,5 miljoen Voyagers gebouwd. Hij is
al tien jaar in produktie, maar
nog lang niet aan het einde van
zijn Latijn. Integendeel, de Voyager wint alleen maar aan po- In de korte periode dat het
pulariteit.
team actief is, heeft het al voor
350 kwesties een oplossing geIn 1994 verwacht Chrysler in vonden. Zo was er bijvoorbeeld
Noord-Amerika een miljoen een tip om de rugleuning van de
exemplaren weg te zetten en in achterbank kantelbaar te maEuropa 100.000. In de VS heeft ken om voor kinderen een comChrysler met deze ruimtewa- fortataele slaappositie te realigen de helft van de markt in seren. Ook het geïntegreerde
handen, in Europa 22 procent kinderzitje is op verzoek van
en in Nederland veertig pro- Voyager-rijders gemaakt. Een
cent. Maar ruimtewagens in het Europese wens waren de
algemeen zijn zo populair dat hoofdsteunen achterin. En alChrysler het zich niet kan ver- dus geschiede.
oorloven de kwaliteit van haar
De eisen en wensen die in Euprodukt alleen maar te consolideren. De Voyager moet aan- ropa worden gesteld verschilmerkelijk verbeterd en nog len wezenlijk met die in Noordaantrekkelijker worden om Amerika. Wie met een volgeladen Voyager via de Duitse Auzijn positie te behouden.
tobahn naar de wintersport
blaast, belast zijn auto meer
Europese wensen
dan wie ook in de Verenigde
Chrysler beschouwt haar ei- Staten.
gen klanten als de belangrijkste
Vandaar dat de auto's die via
testrijders en raadgevers. Om Chrysler Import Holland op de
hun suggesties en klachten weg komen op verschillende
goed te behandelen is een jaar punten zijn aangepast. Zo zijn
geleden het Customer Problem de banden geschikt voor hogere
Resolution Team aangesteld. snelheden, de eventuele speed-

Chrysler biedt zijn Voyagerklanten de keuze uit acht verschillende motoren. Het programma is uitgebreid met een
twee zescilmder, een 3.0 V6,
met een vermogen van 108
kW/147 pk. Hij is al eens eerder
in de Voyager geleverd en nu
met verbeterde emissiewaar den teruggekeerd. Hij is gecombineerd met een viertraps automaat met uitschakelbare overdnve. Met een druk op de knop
schakelt hij maximaal tot de
derde versnelling. De Voyager
rijdt hierdoor bij lagere snelheden comfortabeler omdat er
minder wordt geschakeld.

Tweede V6

tegreerde kinderzitjes met driepuntsgordel leverbaar. De zitjes kunnen worden weggeklapt
als ze niet in gebruik zijn. De
Voyager was reeds voorzien
van energie-absorberende bumpers en een voor de achteras
geplaatste brandstoftank met
roll-over beveiliging. Chrysler
zelf bestempelt de auto dan ook
graag als veiligste in zijn klasse.

Nieuw dashboard
control werkt tot een hogere
snelheid, een oliekoeler houdt
de olietemperatuur ook bij
zware krachtinspanningen op
het juiste niveau en de blokkering op de veiligheidsgordels is
tweevoudig.
Voor het nieuwe modeljaar
legt Chrysler extra nadruk op
het aantal veiligheidsvoorzieningen. Alle modellen beschikken nu standaard over twee airbags met Amerikaanse afme-

tingen, dat wil zeggen een 60
literzak voor de bestuurder en
een 154 literzak voor de passagier. Verder beschikt iedere
Voyager over verbeterde kreukelzones, kme-polstering aan
de onderzijde van het dashboard, verstevigingsbalken in
portieren en schuifdeur, open
hoofdsteunen op alle zitplaatsen en grote zijspiegels.
Als belangrijke nieuwe optie
zijn twee in de achterbank gem-

Het belangrijkste nieuws in
het interieur van de Voyager is
het nieuwe dashboard. Het instrumentenpaneel is samen
met enkele schakelaars onder
een hoek geplaatst zodat het beter afleesbaar en bedienbaar is.
Hierbij is het centrale gedeelte
van het dashboard, met onder
meer het ventilatiesysteem,
dichter naar de bestuurder geplaatst: meer links en iets omhoog. De schakelaars aan
weerszijden van het paneel zijn
veel beter zichtbaar dankzij een
gewijzigde plaatsing.

De succesvolle 2.5 liter turbodiesel is uitgebreid onder handen genomen. Dit heeft geresulteerd in gunstigere verbruikscijfers en minder vervuilende
uitlaatgassen. De brandstofbesparing in de stad bedraagt
acht procent en bij 120 km/uur
zelfs twintig procent. De prestaties zijn de turbodiesel zijn wel
gelijk gebleven dankzij een
nieuw motormanagementsysteem en andere turtaocompressor.
Het
Voyager-programma
start met de 2.5 i S met een prijs
van 52.000 gulden en loopt door
de zeer luxueuze Grand Voyager 3.3i V6 LE ABS van ruim
96.000 gulden.

Combo is een 'grijze' voltreffer
T
IJDENS DE behandeling in de Tweede kamer van de nieuwe
gr ij skenteken-wetgeving werd veelvuldig gesproken over de Comboklasse. Daarbij doelden de
heren en dames politici
vaak op de nieuwe Opel
Combo. De jongste wettelijke eisen zijn hem op het lijf
geschreven. Een voltreffer
daarom van Opel.

Europees gezien kan het belang van lichte bedrijfsauto's
niet worden onderschat. De afgelopen jaren namen de lichte
bedrijfswagens ruim twintig
procent van de bedrijfsautomarkt voor hun rekening. Vo-

rig jaar werden er in geheel Europa 372.000 van verkocht.
Maar er is een verschuiving
in dit segment waarneembaar.
Naast de traditionele eisen van
lage kilometerkosten, veel laadruimte en een groot laadvermogen speelt nog iets anders. De
koper verwacht van een lichte
bedrijfswagen in toenemende
mate eigenschappen die je kunt
aantreffen in een personenauto.

De op een Fiesta gebaseerde
en onlangs tot 'Bestelauto van
het Jaar' gebombardeerde Ford
Courier vertoonde heel wat van
dergelijke trekjes en ook de
nieuwe Opel Combo speelt er
duidelijk op in. Hij is ontwprpen op basis van de in 1993 geïntroduceerde Corsa en dit heeft

zo zijn voordelen, want de Com- laadruimte boven het persobo heeft het gebruiksgemak en nencompartiment. Boven het
comfort van een personenauto. hoofd van de inzittenden zijn
bergvakjes
geconstrueerd.
Daarboven bevindt zich een
Compact
dakbox, die in feite de laadDe Combo is met name een ruimte verlengt.
Een belangrijk aspect van de
compacte auto geworden. Hij
heeft bijvoorbeeld een draaicir- nieuwe Combo is de lange
kel van even boven de tien me- reeks verkrijgbare opties. Veel
ter en daar kom je goed mee uit zakelijke gebruikers zoeken
de voeten m de stad. Wat be- immers een op maat gesneden
treft de laadmogelijkheden bedrijfsauto. Zaken als centrale
scoort hij opmerkelijke cijfers. portiervergrendeling, in hoogte
Het laadvolume meet 3130 liter verstelbare koplampen, een
en dit is liefst 500 liter meer dan speciale dakdrager en kunstzijn ogenschijnlijk grotere stof vloerbedekking zijn direct
voorganger. De laadruimte leverbaar. Evenals de Opel-permeet 181x155x126 zodat hij dus sonenauto's beschikt de Com- in de portieren, anti-duikprofieook weg weet met een zoge- bo over het volledige milieu- en len in de stoelen en automativeiligheidssysteem. Dit omvat sche gordelspanners.
naamd Europallet.
onder meer kreukelzones in de
Een aardig detail is nog de carrosserie, beschermbalken

Goed alternatief

RAI: Auto blijft tot 2010 dominant

G

OED
NIEUWS
voor de autobranche, want wat
overheid of milieubeweging ook nog
verzinnen, de auto zal de
komende 15 jaar zijn dominante positie behouden. Het aantal auto's zal
sterker stijgen dan het
gebruik. Dit zei drs.
Worm, algemeen voorzitter van de RAI Vereniging, onlangs op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RAI.

Honderd jaar vooruit krjken kan niemand, maar
voor een periode van 15 jaar
is wel wat te zeggen. De
overheid heeft dat gedaan
in het Structuurschema
Verkeer en Vervoer en het
Nationaal
Milieubeleidsplan, maar bij de RAI is
men van mening dat daarin
ontwikkelingen worden onderschat en overschat omdat 'de werkelijkheid niet
volgens modellen verloopt'.
De auto zal volgens de
RAI zijn positie behouden
en zelfs verstevigen. Het
aantal auto's op de Nederlandse weg neemt tot 2010
toe tot minimaal zeven miljoen en maximaal acht miljoen. Op dit moment zijn er
5.7 miljoen auto's in Nederland. Het aantal kilometers
dat men rijdt, stijgt minder
hard.

Worms. Het gebruik ervan
is de afgelopen jaren gestegen, maar dit is volgens
hem vooral toe te schrijven
aan de ov-jaarkaart voor
studenten. De RAI pleit
voor beter regionaal en
stadswestelijk
openbaar
vervoer en meer kansen
voor de bus.

De belangstelling voor
motorfietsen blijft bestaan,
maar de enorme verkoopstijgingen van de afgelopen
jaren worden niet meer gerealiseerd. Met enig voorbehoud verwacht de RAI rond
de eeuwwisseling in Nederland 350.000 motorfietsen
tegen 270.000 op dit moment.
Wat betreft het openbaar
vervoer durft de RAI geen
schatting te doen tot 2010.
Wel verwacht ze dat het
aantal treinreizigers in 2000
licht gedaald is en dat tram,
bus en metro enigszins in
populariteit stijgen.
Het aantal personenauto's stijgt sterker dan het getaruik, verwacht Worms.
„Dit wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste vergrijst
de bevolking. Ouderen houden zolang mogelijk hun

auto maar rijden er minder
mee. Ten tweede krijgen we
in toenemende mate te maken met meervoudig autobezit. In Nederland wordt
de achterstand op dit gebied ingehaald. Veel werkende vrouwen gaan over
een eigen auto beschikken,
terwijl hun partner veelal
ook een auto heeft", aldus
Worms.
Wel meer auto's dus,
maar ze zullen stiller, schoner en zuiniger zijn. De cijfers spreken duidelijk in die
richting. De veiligheid is
moeilijk in cijfers uit te
drukken. Worms: „Er is een
zekere strijdigheid met de
wensen omtrent en zuinigheid en milieuvriendelijkheid. Om daaraan te voldoen zullen auto's kleiner
en lichter worden. Verbetering van de veiligheid ech-

ter leidt tot constructies die
over het algemeen meer gewicht vragen. Daarnaast is
er de elektronica die verder
wordt ontwikkeld. In eerste
instantie gaat het erom de
visuele informatie bij slecht
zicht te verbeteren en botsingen te vermijden door
het tijdig waarnemen van
obstakels en kritische situaties. Later zullen er interactieve systemen tussen
weg en voertuig komen die
ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer een auto te dicht op de
voorganger dreigt te komen. Voor het gehele verkeer behoort een halvering
van het aantal verkeersdoden en een vermindering
van het aantal gewonden
met veertig procent in 2010
tot de mogelijkheden."
Het openbaar moet het de
komende jaren verder afleggen tegen de auto, meent

Er is keuze uit drie motoren.
De twee benzmeversies hebben
een cilinderinhoud van 1.4 liter.
De 1.4i heeft een vermogen van
44 kW/60 pk, de 1.4S1 is met 60
kW/82 pk iets levendiger en
vooral krachtiger. De 1.7 liter
dieselversie werd speciaal voor
de Combo ontwikkeld en komt
met een vermogen van 44
kW/60 pk aardig voor de dag,
maar het verbruik (gemiddeld

Snel om te leggen
sneeuwkettingen
De meeste wintersporters gaan met zomerbanden naar hun vakantiebestemming en in een winter
als deze zul je dan al snel
naar de sneeuwketting
moeten grijpen. Een ouderwetse sneeuwketting omleggen levert geheid vuile
handen en het is bovendien
nog een ellendig werk ook.

Weissenfels heeft kortgeleden een ketting op de
markt gebracht met een
magneetsluiting, waarvan
de haak bijna als vanzelfsprekend direct in het oog
valt. De naam van het ding
is Magnetik. Naspannen
behoort tot het verleden
(was met een deugdelijke
spanring ook al het geval),
want een ingenieuze ratelaanspanner geeft na het
omleggen van de ring direct genoeg spanning aan
de ketting.
Twee gele blokjes met zogeheten spanningsverdelingsveren zorgen voor een
gelijkmatige krachtverdeling over het bandoppervlak. Dit maakt de rubber
spanring overbodig. De
ketting kan de velg niet raken, wat hem zeer geschikt
maakt voor montage bij
lichtmetalen velgen. Speciaal voor terreinwagens
met zeer grote bandenmaten heeft Weissenfeld een
identieke maar verzwaarde
ketting, de Magnetik TL.

Vogel schrijft
over examens
6.9 liter per 100 kilometer) en
de prestaties (142 km/uur en m
twintig seconden naar 100
km/uur) zijn niet echt indrukwekkend.
De nieuwe Combo gaat ongetwijfeld een breed koperspubliek aanspreken. Hij is misschien zelfs een goed alternatief voor de verstokte particuliere grijs kentekenrijder, die
straks door de nieuwe wetgeving wordt geconfronteerd met
het hoge tarief van de wegenbelasting en de fiscale bij telling.
De Opel Combo is verkrijgbaar
vanaf 20.000 gulden inclusief
BTW.

Worms: „Aanleg van vrije
busbanen is nu eenmaal
vele malen goedkoper dan
van nieuwe railvoorzieningen. Het gebruik van tram,
metro en bus zal in bescheiden mate groeien. Wij zijn
voorstander van zo goed
mogelijke inzet van het
openbaar vervoer, want als
we niet oppassen komen we
nergens meer door de files.
In gezamenlijke campagnes
met de BOVAG gaan we
daar in 1994 aandacht aan
besteden."

Dakloos
rijden
inde
Cabriola

„Gemiddeld leggen we dagelijks met de auto ISkilometer af en in sommige gevallen zijn daar best alternatieven voor te verzinnen.
Na 2000 zullen er verschillende transferia gereed zijn.
We laten dan aan de rand
van de stad onze auto staan
en gaan verder met het
openbaar vervoer of de
fiets." Volgens de RAI gaat
de fiets aan populariteit
winnen door met name de
aanleg van fietspaden, meer
stallingsmogelijkheden en
beter aangeven van routes.

40 km/uur is hij lekker vlot.
Een rijbewijs heb je er niet voor
nodig en met een gemeentelijke
gen doorgevoerd voor de po- ontheffing mogen zelfs persopulaire Arola invalidenwa- nen jonger dan 16 jaar de Cagens. De meest opvallende briola besturen.
is wel een Arola als cabrioTegelijk met de cabriolet mlet: de Cabriola.
troduceert Waaijenberg de
jongste versie van de dichte
Het in- en uitstappen gaat bij Arola. Deze Arola 40 is evenals
de open uitvoering extra ge- de Cabriola voorzien van een
makkelijk omdat portieren en katalysator, wat hem direct al
raamstijlen ontbreken. Door uniek maakt in deze categorie
zijn formaat kan deze tweezit- voertuigen.
Comfort en gebruiksgemak
ter bijna overal komen in winkelcentra en voetgangersgebie- zijn in de Arola 40 aanmerkelijk
den. Met zijn topsnelheid van verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld
E NEDERLANDSE faD
brikant
Waaijenberg
heeft een aantal verbeterin-

Het eerste transport van
de nieuwe Hyundai H100 is
nog net voor het einde van
1993 aangekomen. In lange
rijen stonden de duizend
bestelwagens op de kade.
De H100 is tot dusver redelijk succesvol gebleken.
De auto werd in september m de verkoop genomen
en Hyundai verwachtte
zo'n 400 bestellingen te
kunnen noteren. Maar het
werden er 1200 in een
marktsegment dat uit niet
meer dan 6000 auto's bcstaat. Dit kassucces is voor
een belangrijk deel te danken aan de korting die Hyundai tot l januari gaf.
Deze kon oplopen tot 2500
gulden.

Rij-examinator F. Vogel
heeft een boekje geschreven met wetenswaardigheden over het rij-examen:
'Feiten en fabels over het
rij-examen'. Hij neemt al
meer dan vijftien jaar examens af en heeft kandidaten in alle soorten en maten aan zich voorbij zien
gaan. Genoeg om een boek
met anekdotes over te
schrijven. Het is voor bijna
tien gulden verkrijgbaar
via de uitgever verkrijgbaar, telefoon 04105-14726.

extra geluidsisolatie aangebracht en dankzij een grotere
brandstoftank is de actieradius
met 200 kilometer toegenomen
De extra zijruiten bieden een
veel beter zicht dan bij de oudere versies.
Elke Arola is in principe
maatwerk en wordt daarom ge
bouwd naar de individuele wensen. Voorbeelden van mogehjke extra aanpassingen zijn volledige handbedienmg. een rolstoellift en -bak en een op maat
gemaakte zitting.
Voor informatie: \\.uljeiibi>ri;. teh>fuun 088K.V1I251.
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HONDERDEN GULDENS VOORDEEL... OP = OP *

*NU OP ALLE UBICA-MATRASSEN 10% KORTING
METALEN LEDIKANT MONA

VOUWBEDDEN

BEDBAK MET LADEN

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN

i ONGEMONTEERD

2 LEDIKANTEN Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is voorzien van
DUBBEL
jC^—^wieltjes

Massief houl
i Ledikant in de maat
jj 80x190 + 2 laden ol
S 80x200 + 2 laden of
90x200 -f 2 laden

DIVAN
BED .

inclusief
lattenboderr
van 408 -

298

Wit MDF-ledikant
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden ol
80x200 + 2 laden ol
90x200 t 2 laden

KRIJGT U
LOGES?

Kleur: wit

80 x 190 nu voor 460.90 x 200 nu voor 495.-

zoekt u een
^ verstelbaar
slaapsysteem

151 cm breed
JSTtT-NU

1410.Spiegel op schuifdeur 175,3-DEURS

dooi algeronde hoeken
nclusiel2noofd-en
voeteneinde verstelbare
arlenbodems
2sup«rkwaliteits
jolyether matrassen
s a 40 olm. 14 cm dik
140x200 COMPLEET

-j

180x200 COMPLEET

989."

polyether matrasst'"
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT

%

198.

90 x 200 cm 2?a- nu
Ongemonteerd (ook in extra lengte leverbaar)

14.9O
^T5*1"
1499.-

1-persoons-8er135x220 ie^T200x200.14.^

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
Speciale maten gok leverbaar,
levertijd 2 dagen.

.... 169.179..... 198.. .. . 198..... 229.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

Auronde is leverbaar met de
volgende Komfortabel spiralen
Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
Handverstelbaar (rug- en voetendeel zijn afzonderlijk
met de hand in hoogte verstelbaar)
Automal (rugdeel is m b v een koordje in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand in hoogte
verstelbaar)
Extramat (ruqdeel is electnsch m hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar)
Eleclromal. (rug- en voetendeel zijn electnsch fn elke
gewenste stand te brengen)
vlak
880,915.1205,1240.1270,895.925,-

955.1220.1260,1290,1315.975,1325,1345,1020,1405.-

ju 1640.-

handv.
995,1030.1265.1445.1470,1495,1020,1050,1095,1235,1285,1470,1515.1550,1595,1115.1605,1625.1160,1685.-

auto.
1140,1175,1410,1735.1760,1790,1150,1190,1225.1370.1420.1750.1785.1820,1850.1245.1850,1885.1290,1945.-

extra
1690.1725,2835.2860,2890,1705,1740,1775.-

* Snelle levering
* Gratis thuisbezorgd
* gratis montage

•

electr.
2135.2170,-

2850,2885.2920,2950.1795,2985.1840,3045.-

3885,2290.3945.-

6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.
geruisloos, geen gepiep of gekraak
door de ..zachte", lichte en stevige bodyl
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel-t
tjes of grote meubelglijders, vooral han-ftCQMBINATl
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
2 kwaliteitSDOXSprinqS ("hotelbed") + 2
geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
stofzuigen.
past perfect in elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen, die hun „oude
bed" willen vervangen, maar de rest van
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
is zeer duurzaam en vergroot de duurzaamheid van uw matras aanzienlijk

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm. hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaapzijden doorgestikt.

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 nu
160x200 nu
180x200 nu

209..... 229.... .249..... 249.. . ..279.-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

... 329.. .. 359... . 398.... 398... . 449... ..498.-

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

219.239.259.259.298.-

120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 nu
160x200 nu
180x200 nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

.. . 339... .369.... 419.... 419... . 459.
.. .519.

auping
Auronde achterwand

4-SEIZOENEN

DEKBEDDEN
Polydaun thermo-dekbedden

179.
215.
305.
359.

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
schuimrubber-*? -Speciale
matras

± 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een sli|tvaste afdekking.

auping AURONDE 1000
bed en accessoires zijn van naturel beuken
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
in de kleuren.
mahonie gebeitst
alpine wit
ferrit
sable wit (licht beige)
bleu
parelgrijs
purper
siena (beige)
zwart
platme
• de vier houltinlen geldt een toeslag
Auronde achterwand

NU

Hoofd- en voeteneind elektrisch verstelbaar met een
scharnierpunt op kniehoogte.
80 x 200 \S&S- nu 775.90x200 Jfl95.- nu 775.-

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

lichtgewicht
kwaliteitsbinnenvering-;^
polyethermatras
matras

. ..269.
. ..289.... 319.... 319.... 359.... 398.-

259.

ELEKTRISCH
VERSTELBARE LATTENBODEM

SENIORENLEDIKANT

eniorenledikant 90 x 200
^compleet met elektrisch vertvy~stelbare lattenbodem + kwaliteitsschuimrubber matras 2}SO^
compleet nu

Seniorenledikant 90 x 200
.compleet met hoofd- en voetenemde. verstelbare
lattenbodem + kwaliteitsmatras.
SG 40 polyether 1>8S% compleet nu

NU 69.NU 98.NU 129.-

van

kwaliteitsbinnenvering matrassen.
1-persoons 198^
NU
200x200
28S:-nu 269.Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet). 240x200 359C-nu 325.extra lengte
Deze combinatie is normaal
135 x 220 23$.Nu is deze combinatie compleet
1298.- 200 x 220 330".Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt
240 x 220 3&g".-

SUPER POLYETHER MATRASSEN

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. 100% katoenen overtrek.

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

.. . .429.- 120x190 nu voor
.... 439.- 130x190 nu voor
nu voor
... .489.- 140x190
140x200 nu voor
... .489.- 160x200 nu voor
.. . .549.- 180x200 nu voor

... 729.... 749.... 759.... 759.... 869/
... 989.

A
T
R
A
S
S
E
M

Ellipsvormig kastje

Aureo bedlamp 425-

i Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
"" j
i maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
j
[* Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montagei

Breed bedbreedle + 106 cm
Hoog 48
Diep paneel
20
90 cm

3750,3780,2150,2190,2225.2410.2465.3740,3775.3820,3850,2245,-

Excl.
achterwand

SENIORENLEDIKANT

polydaun

kwaliteitspolyethermatras

s.g. 40 extra dik. hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele slramheid. beide slaapzi|dendoorQeslikl

•

223 cm breed

SYNTHETISCH DEKBED

$&*

•

jrtfjT-Nu 1535.'

spiralen en S G 40

989.

80x190 cm
90x190
140x190
140x190 '
'60x190 '
180x190 '
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200 '
160x200 '
180x200 '
200x200 '
90x210
160x210 '.
180x210 '
90x220
180x220 '

-?185 cm breed

Wil M D F ledikant
Ledikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverslelbare

160x200 COMPLEET

T
R
A
S 80x190 nu voor
nu voor
5 80x200
90x190 nu voor
E 90x200 nu voor
N 90x210 nu voor

•
•

Wit metalen ledikant
met een verende
lattenbodem 90x200

»*• IK •'<<"'

" ra
v-, v,

"•-\

2-DEURS

ONGEMONTEERD

verrijdbaar
met lattenMeeneempnjs bodem incl.
Nu ^7Q .
matras.

•it> i

Originele
•^ hotelcombinatie

N

68 cm

Kastdiepte

• 80x190

LOGES'

inclusief
lattenbodem
win i***

schuifdeurkast
218 cm Alpinewit
Kasthoogte

KRIJGT U

100
120
140

1570,1575.1580.1585-

160
180
200

1590.1595,-

,

0

-<«r

~•>-.

*^rr*-^

~'•*"•'~

auping

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen; te completeren met 2 eenpersoons matrassen
Reflex

600 soepel
606 stevig

AUPING MATRASSEN;
• Reflex 600/606
:
570.640.675,1030,-

590,655,-

Latex
'j

700 soepel
706 stevig

690,775,925.1060,690,-

725,790,-

Latex 700/706 l
70x190
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

805.
905.
950.
1455.
830.
925,975,1095.1315,1505,-

Auronde tafeltje 170,-

Auping heeft matrassen die precies
zijn afgestemd op de spiraal

975.-

A L' P l N G

1025,1120,-

M E E S T E

A U R O N D E

HET

B

E D

MET

M O G E L I J K H E D E N

auping

KOM NAAR
MAANDAG 13.00 tot 18.00 uur
DINSDAG T/M VRIJDAG van 9.00 tot 18.00 uur
DONDERDAG KOOPAVOND van 19.00-21.00 uur
ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur

j Het Auronde bed, uit solide
fbeukehout, is er ook in extra
hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;
bij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.

Auronde matras

AMERSFOORT

UTRECHT

Kamp 44
033-721295

Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
030-310428

SPECIALIST

H l LV E R S U M voor zetfouten n/n
Haverstraat 43
wij niet aansprakelijk
035-218975
en prijswijzigingen
onder voorbehoud

van

023-313039

IE AURONDE 2QOD
Hogere uitvoering! 55 cm
*Meerprijs 145."
bijpassende achterwand en
tafeltjes verkrijgbaar.

HAARLEM
HOUTPLEIN 6
023-313039
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*Woonwagenkamp Keesomstraat is vragen om moeilijkheden'
ZANDVOORT - Op het
voorlopige voorstel voor
drie nieuwe, kleine woonwagencentra in Zandvoort, is
een storm van protest geko
men Bewoners van de Keesomstraat kwamen donderdag in groten getale naar de
commissie van Ruimtelijke
Ordening om commentaar
te leveren Verplaatsen van
de woonwagens is geen mtegratiebeleid en bovendien
'vragen om moeilijkheden',
zeggen zij

Ook bij andere partijen is het
voorstel met gemengde gevoe
lens ontvangen Het college van
Burgemeester en Wethouders
heeft als voorlopig voorstel het
speelveld voor de meest weste
lijke flat aan de Keesomstraat,
het terrein voor manege Ruckert aan de Heimansstraat, en
het parkeer plus speelterrem
aan de Cornehs Slegersstraat
als locaties aangewezen In de
commissie Ruimtelijke Orde
nmg werd dit voorstel met ge
mengde gevoelens ontvangen
Hoewel de verhuizing door de
provincie wordt afgedwongen,

voelt D66 er eigenlijk helemaal wijnlaan, Brederodestraat en
mets voor, liet raadslid Klaas ir Friedhoffplein De door het
Annema weten
college aangewezen plekken
zijn meer geschikt voor wo
mngtaouw, vindt hij Volgens
Friedhoffplein
wethouder Fheringa moet er
Sommige politieke partijen haast gemaakt worden met een
denken eerder aan andere loca keuze Hij vreest dat anders de
ties Zo dacht Landman (GBZ) provincie zelf plekken gaat aan
aan de nog te bebouwen voet wijzen
balvelden bij het NS station, of
het braak liggende stuk grond
Zowel bewoners uit de Corne
tegenover de Beatrixschool lis Slegersstraat, als uit de om
Volgens PvdA raadslid Van geving Heimansstraat en de
Gelder kunnen de woonwagens Keesomstraat zijn met blij met
misschien beter geplaatst wor het voorstel Dat geldt ook voor
den in de wijken rond de Na de woonwagenbewoners van

Gedragscode tegen
vergissingen met
privé-gegevens

het Keesomplem Mensen uit
de Keesomstraat en de vrij ge
zellenflat aan het eind ven de
Lorentzstraat kwamen donder
dag massaal naar de commis
sievergadermg om te proteste
ren Daarnaast hebben zij ook
schriftelijk bezwaar aangete
kend Zij willen dat hun brief in
de raadsvergadering van 25 ja
nuari wordt behandeld Vol
gens hen komt het woonwagen
centrum voor hun deur tussen
drie flats te liggen, inclusief de
vrijgezellenflat aan de Lorentz
straat Die vormen samen een
U vorm, waardoor er van de pri

DEZE WEEK
Circuit

vacy van zowel flatbewoners plaatsen van woonwagens 'geen
als woonwagenbewoners mets integratiebeleid' De woonwa
overblijft
genbewoners zelf, van het Kee
somplein vinden dat zij al
ruimschoots geïntegreerd zijn
Moeilijkheden
,We zitten gelukkig met de an
'Een verdichting van de dere mensen op een lijn " zegt
woonbebouwing, waarbij 82 ge woordvoerder De Jong van het
zinnen geconfronteerd worden Keesomplem Volgens wethou
met een woonwagenstand der Fheringa krijgen de belang
plaats op slechts een tiental hebbenden nog een keer de ge
meters afstand, bevordert abso legenheid om hun bezwaren
luut met de maatschappelijke duidelijk te maken Hiervoor
situatie,' aldus de briefschrij wordt een inspraakavond geor
vers Het is 'vragen om moei gamseerd
lijkheden' Bovendien vinden
zij tweehonderd meter ver
Zie ook pagina 3

Een nationaal circuit is
n
van groot belang voor
O
Zandvoort Dat zegt Gemeen
te Belangen Zandvoort m het
deze week uitgekomen verkie
zingsprogramma

Bay Watch
Bay Watching is een j"
gouden kans
Dat O
zegt public relations man Pim
Kisjes HIJ was coördinator van
het onlangs opgeheven Be
ach Incentives Zandvoort was
een van degenen die aan de
wieg van de Parking Watchers
stonden en heeft ook een aan
deel in het plan voor Bay Wat
chers
Daarmee kan het
strand fun worden zegt hij
deze week in de rubriek Ach
ter de Schermen

Verkeer de andere kant op

Warmïng-up
Zandvoort 75 en Zand
Q
voortmeeuwen hebben
*j
het vervolg van de competitie
niet zittend afgewacht Zij ko
zen voor een warming up

ZANDVOORT - Een meuwe gedragscode ten aanzien
van vertrouwelijke stukken
moet voortaan voorkomen
dat prive-gegevens van bur
gers buiten de muren van
het raadhuis terechtkomen
Dat heeft burgemeester Van
der Heijden gezegd, nadat
kort geleden pnve-gegevens
over een Zandvoortse poli
tieman m de openbaarheid
waren gebracht Dat was
een fout, aldus Van der Heij
den

dervonden' Hij was eerst, in
1991, geschorst wegens verbo
den bezit van diverse 'schietwa
pens met munitie' Die waren
zowel bij hem thuis als op het
bureau gevonden, nadat hij in
ovespannen toestand en gewa
pend met een pistool zijn wo
nmg had verlaten De schorsing
moest echter ongedaan worden
gemaakt nadat de voorzitter
van het ambtenarengerecht,
mr G Guinau, een procedure
fout had ontdekt Schorsen kon
alleen als er een strafrechtehj
ke vervolging wegens misdrijf
was ingesteld Een dagvaarding
De naam en privé gegevens ontbrak echter
van de Zandvoortse politieman
waren verwerkt in een raads
voorstel dat begin deze maand Proeftijd
werd verspreid Een 'stommi
Daarna kreeg de hoofdagent
teit' en 'grove nalatigheid' een voorwaardelijk strafont
noemde burgemeester Van der slag, met een proeftijd van twee
Heijden het feit dat de gegevens jaar Maar ook hiertegen ging
m de openbaarheid waren ge hij met succes in beroep de op
komen WD en PvdA hadden gelegde straf was onevenredig
hem in de commissie voor Be zwaar, aldus het ambtenaren
stuurlijke Zaken om ophelde gerecht Uiteindelijk kreeg hij
ring gevraagd, van deze 'blun- een lichtere disciplinaire straf
der' zoals PvdA fractievoorzit voorwaardelijke plaatsing m
ter Jeannette van Westerloo dit een lagere rang met een proef
noemde Volgens Van der Heij tijd van twee jaar, ingaand in
den was de fout ontstaan door maart 1992
onderbezetting op het raad
De schadevergoeding, we
huis, in verband met de kerst gens de eerste twee besluiten,
dagen Betere werkafspraken wordt door het college van Bur
moeten dit soort dingen voort gemeester en Wethouders van
aan voorkomen
de hand gewezen Volgens de
korpsbeheerder rust er geen
vergoedingsplicht op de kwes
Schietwapens
tie er is met 'abnormaal of ex
Het college had juist over cessief' opgetreden Bovendien
deze kwestie met de hoofda heeft de schorsing een maand
gent besloten dat het vertrou geduurd en in die tijd heeft de
welijk behandeld moest wor politieman gewoon zijn salaris
den De man had een schade ontvangen Daarnaast heeft het
vergoeding verlangd van dertig- geen 'onomkeerbare gevolgen'
duizend gulden wegens beslis gehad voor zijn rechtspositie,
singen van de korpsbeheerder aldus het college
Daardoor had hij 'ernstig na
deel van immateriële aard on
Vervolg op pagina 3

Nieuwe exposities
cultureel centrum
ZANDVOORT - 'Zandvoort onder en boven de
grond', dat is de titel van een
nieuwe tentoonstelling m
het Cultureel Centrum
Zandvoort
Daarnaast
houdt de Zandvoortse kunstenaar Carlo van Kervel er
een expositie

Ramp
Er komt binnenkort een .f ^
vereniging voor car l l
poolers Zo n club is noodza
kelijk volgens voorzitter Vos
want carpoolen is een ramp
Zo zijn de meeste carpool
plaatsen van abominabele
kwaliteit De carpoolstrook bij
Muiden vindt hij een fabelach
tige oplossing maar ook een
soort schaamlap Tijdwinst
mag namelijk niet het enige
voordeel zijn
Vragen over bezorging9
vrijdag 9-12 uur . tel 17166
Advertenties: ..
tel. 17166
Redactie
.
tel 18648

Op heterdaad
betrapt

Voor het omdraaien van de rijrichting in de Haltestraat moet het trottoir op de kruising met de Zeestraat aangepast worden
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - In de Hal- verkeersgedrag te bestuderen
testraat is begonnen aan de Een en ander heeft te maken
voorbereidingen voor het
omdraaien van de rijrichZANDVOORT
De
tmg van het verkeer
VVD-vergadering van vorige
De zo omstreden maatregel, week donderdag heeft nog
aangevochten door onderne geen oplossing gebracht
mers uit deze straat, moet vol voor problemen binnen
gende week ingaan De streef deze partij De vergadering
datum is 19 januari De maatre werd verdaagd naar aangel is omstreden omdat de on staande vrijdag, vooral omdernemers een daling van het dat de omstandigheden irri
aantal klanten verwachten In taties opwierpen waardoor
principe gaat het om een proef
van een jaar In die tijd worden het overleg bemoeilijkt
er metingen gehouden om het werd Drie oud-raadsleden
zouden ondertussen kijken
naar mogelijke oplossingen

Nachtelijke verrassing

De tentoonstellingen worden
vrijdagavond om acht uur door
de wethouder van Cultuur, Jan
Termes, geopend Het werk van
Carlo van Erkel omvat onder
andere
olieverf schilderijen,
sculpturen en ceramiek 'Zand
voort onder en boven de grond'
is een tentoonstelling van de
Rijksgeologische Dienst in
Haarlem Zij komt naar Zand
voort met allerlei zaken die betrekking hebben op samenstel
ling van de bodem, oliewinnmg
vroeger en nu, gaswinning, gesteenten, schelpen en zo nog
meer
De tentoonstellingen in het
Cultureel Centrum Zandvoort,
Gasthuisplein 9b, zijn te zien
tot en met zondag 14 maart Het
centrum is wekelijks geopend
van woensdag tot en met zon
dag van 14 tot 17 uur De entree
is gratis

Waterstanden [
Datum
13 jan
14 jan
15 jan
16 jan
17 jan
18 jan
19 jan
20 jan

21 jan

HW
0417
0457
0535
0615
0648
0730
0810
0855
1000

LW
01 46
0029
01 14
0215
0244
0305
0335
0355
0454

HW LW
16271205
17051250
17481346
18281426
19051455
19451535
20361554
21 251645
22351735

Maanstand/getij
Spnngtij vrijd 14 jan 1705 uur
NAP+124cm
EK Woensd 19 jan 21 26 uur
Doodtij zat 22 jan 11 05 uur
NAP+67cm

ZANDVOORT - Bij een m
braak m een flatwoning aan de
Keesomstraat, op 6 januari
rond, tien voor half twaalf 's
avonds, is een 21-jarige Zand
voorter op heterdaad betrapt
Tijdens het verdere onderzoek
bekende hij het afgelopen half
jaar maar liefst zeven maal m
de Keesomstraat te hebben in
gebroken Door het openbre
ken van een bovenraampje kon
hij het grotere onderraam ope
nen Hij ontvreemde geluids
apparatuur, sieraden, cd's en
bank en girocheque's De
meeste goederen zijn inmiddels
aan de benadeelden teruggege
ven Een aantal van de gesto
len sieraden werden inbeslag
genomen bij een opkoper m
Amsterdam Tegen de man
wordt nader onderzoek inge
steld De 21 jarige Zandvoorter
is op 10 januari voorgeleid bij
de officier van justitie

De vergadering in 'Les Du
nes' was bijeengeroepen op ver
zoek van een aantal leden Zij
wilden 'revisie' van de kandida
tenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen in maart, oftewel
een andere samenstelling Dit
in verband met het opstappen
van lijsttrekker Ad Hendrikse
Daarnaast moest nog onder
zocht worden of er nog vol
doende vertrouwen in het be
stuur gesteld kon worden De
omstandigheden maakten ech

met het uiteindelijke doel, mm
der auto's door het dorpscen

trum te laten rijden De kosten gemoeid bedragen zestigdui
die met de huidige proef zijn zend gulden

het eerste onderwerp, ook al
gaf de voorzitter van de Kamercentrale Haarlem, Kroskinski,
duidelijk aan dat aan de volgor
de van de lijst met meer ge
tornd kon worden Ook dat gaf
de nodige irritatie mede omdat
Hendrikse geen gelegenheid
ter een goede discussie onmo ook nog een hoop kabaal van kreeg om zijn vertrek te moti
gelijk Het zestigtal leden zat een bruiloft, in een ander zaal veren
boven op elkaar in een veel te tje, binnendrong
kleine ruimte waar bovendien
De discussie bleef steken bij
Vervolg op pagina 3

VVD zoekt nog naar
oplossing geschillen

D66 kiest alsnog voor voortbestaan circuit
ZANDVOORT - De breuk
binnen D66 is vorige week
'gelijmd' Het amendement
waarin werd geëist dat het
circuit zou worden opge
doekt, is verworpen Daar
voor in de plaats kwam een
minder scherp amende
ment De kandidaten die
dreigden op te stappen, zijn
daardoor aangebleven

Binnen de partij was de vori
ge vergadering grote onenig
heid ontstaan over een motie
rond het circuit Daarin werd
gesteld dat de racebaan niet
aanvaardbaar is in Zandvoort
Er zou moeten worden gewerkt
aan de opheffing ervan, daar
voor moest een voor het milieu
aanvaardbare eindbestemming
komen Bijdragen van Rijk en
provincie voor aanpassing aan
de milieu eisen zouden moeten

(ADVERTENTIE)

worpen door de stemming 15
tegen 15 Een minder scherp
amendement werd wel aange
nomen met 20 tegen 11 stem
men Hierin staat dat het cir
cuit mag blijven bestaan, mits
er aan alle tien voorwaarden
wordt voldaan die door het Rijk
zijn gesteld De gemeente mag
echter niet garant staan voor
het circuit, of het financieel
steunen

worden besteed aan de sane
ring
Dit stond lijnrecht tegenover
het 20 jarig pachtcontract dat
vorig jaar nog tussen het circuit
en de gemeente Zandvoort
werd gesloten Daarom was het
amendement niet reëel vond
een aantal D66 ers Zes van de
kandidaten op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen
trokken zich terug waaronder
Han van Leeuwen, Jarg Weide
ma en Derek Visser
Vorige week besloten zij als
nog te blijven Aanleiding was
dat het amendement wei d ver

Raadbkandidaat Paul Brug
man heeft vorige week bedankt
voor zijn kandidatuur Zie hier
voor pagina 3

Extra opruim-koopavonden op
Meubelboulevard Diemen.
1VT
Clf"! i|-t *•!| |lr die krant moet ik hebben
-L ~ ***•*••• **•*• t-M-Js-^9 Omdat ik graag wil weten wat 7ich m
mijn omgeving afspeelt I er kennismaking ontvang ik het
7andvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad

Arie Koper en zijn echtgenote werden rond middernacht
verrast met een metershoge 'Abraham'
Toto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT Arie Koper
en zijn vrouw waren donder
dagavond rond middernacht
sprakeloos Klokslag twaalf
uur werd een 1500 kilo wegend blok beton m hun voor
tuintjp gezet, met daar bovenop een levensgrote Abraham
Koper was immers om twaalf
uur vijftig geworden En dat
zou hij weten, hadden vrien
den van hem voorspeld De
verrassing was met toestem
ming van de politie met een
shovel en een kraan van de
firma Nehs, Kopers werkge
ver, naar de Piet Leffei tstraat
gebracht Daar staat die nog
steeds „We doen hem bin

nenkort een offerte om het
spul weg te halen," zegt een
woordvoerder van het 'Feest
comité Arie Koper' Het co
mité had de bekende Zand
voorter (zie het interview in
het Zandvoorts Nieuwsblad
van vorige week) vrijdag ook
een receptie aangeboden in
De Zonnehoek, waar hij
heen gebracht werd met een
Mercedes uit 1950 „Het was
grandioos," zegt de woordvoerder, die zelf anoniem wil
blijven Koper zelf was diep
onder de indruk „Het is frjn
om te ervaren dat je zoveel
echte vrienden hebt"

Naam (m/v^ l
Arlrps 1 1 1

1
1

'
1

Postcode/Plaats |
lelpfnnn 1
Giro/Banknr

Speciaal voor de opruiming extra koopavonden op Meubelboule\ard
Diemen Op donderdag 13 en vrijdag 14 januari kunt u tot 21 00 uur
profiteren van de Opruiming Van Het Jaar'

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
RmguegafrtS113/Diemen Openbaar vervoer tramlijn 9 of bus CN136 Vrijdagatond koopmand tot 21 00 uur
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17 50 D half jaar ƒ 31 75 D jaar ƒ 55 50
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5t>26211
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedia Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

Het WQS voor mij fijn
The Boy froin down undcr is gcarrivccrd

SAMUEL
CHRISTIAN

dat er zoveel echte
vrienden maren
Bedankt
flrie Koper

xoon van
Bob en Odüc
Sprcnkcling-Koper

<
/
<C

6 januari 1994
35 FORREST HILL ROAD
HHNDERSON AUCKLAND

Een

OPA en OMA
Van harte gefeliciteerd met
jullie 40-jarig huwelijk

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7

harte gefeliciteerd

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 03-01 t/m 09-01 1994

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 2995,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Marloes

93128B
93129B
93130B
94001B
94002B
94003B

te ervaren

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Kinderen en kleinkinderen

Normaal
jaarverbruik

Week
srreefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

25
31
38
44
50
56
63
69
75
81
88
94
103
113
122
131
141
156
172
188
203

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Totaal vanaf
l november **

270
336
403
470
537
604
072
740
806
872
941
1007
1107
1209
1309
1410
1511
1678
1846
2016
2181

20,90
24,20
27,50
30,80
34,65
37,95

41,25
44,55
48,40

51,70
56,65

62,15
67,10
72,05
77,55
85,80
.
94,60
ƒ 103,40
f 111,65

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
93018B
93081B
93085B
93110B
93113B
93114B
93120B

Helmerstraat 4
Burg. v. Alphenstraat 63
Mr. Troelstrastraat 6
Brederodestraat 79
Hulsmanstraat 14
Dr. J.G. Mezgerstraat 90
Burg. Engelbertstraat 66

uitbreiding woning
wijz. entree
oprichten garage
uitbreiding serre
wijz. sanitairegroep
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 20 januari 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort. Voor nadere informatie
over de agenda kunt. u terecht bij de sector Grondgebied, af deling Bouwtoezicht
en Milieu, telefoon 02507-61545.

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

VOORLICHTINGSAVOND NIEUW-NOORD

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

Per 1 februari start
het particulier
Kinderdagverblijf

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht: en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 -12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Kosten
deze week

13,75
17,05

vergroten woning
vergroten woning
wijz. kamerverhuur in appartementen
wijz. gevelindeling
wijz. gevelindeling
plaatsen tuinhuis

Nporderstraat 28
Wilhelminaweg 40
Bakkerstraat 2
Grote Krocht 3-5
Kerkstraat 3
Merellaan kavel 6

Energiebedrijf Zuid-Kennetnerland
023-235123

Op donderdag 13 januari 1994, van 20.00 tot 22.00 uur is een voorlichtingsavond
over het te besteden krediet in Nieuw-Noord georganiseerd. Deze vindt plaats
in 't Stekkie, Celsiusstraat 190.
Voor nadere informatie: sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs en
Cultuur, telefoon: 02507-61443.

KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 2 maart 1994 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Op dinsdag 18 januari 1994 vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezing
van de leden van de gemeenteraad.
Op die dag kunnen op het hoofdstembureau op het Raadhuis, Swaluèstraat 2
te Zandvoort, van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd. •
De benodigde formulieren hiervoor zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos op het Raadhuis verkrijgbaar.
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

DE TUINMAN

50 jaar
Niks aan de hand, hè!!

in Zandvoort Centrum-Zuid
Prinsesseweg 36
(naast de bibliotheek)
Aparte baby- en
peutergroepen.
Aanmelding v.a. heden
Be! voor info en/of
inschrijfformulier
Marion van der Zwet
Tel. 30042 b.g.g. 17720

OPEN HUIS
ZATERDAG 15 januari 1994
van ll.OO tot 12.OO uur
in de BRUGSTRAAT 6

IJZERHANDEL
ZANDVOORT
feliciteert de

directeur van
Timmerbedrijf L. W. Paap
met zijn 50e verjaardag

Woonhuis gelegen in centrum van Zandvoort,
op loopafstand van winkelcentrum, strand en
openbaar vervoer.
Indeling: beg. grond: entree/hal, toilet/douche,
trapkast, woonkamer, ruime lichte keuken (uitgebouwd), kelder.
Ie verd.: 3 slaapkamers, waarvan l met wastafel,
studeerkamer.
•*• gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
* plaatsje op het oosten en schuur met achterom

VRAAGPRIJS: ƒ 179.000,- k.k.
INLICHTINGEN: CENSE MAKELAARS O.G.
TELEFOON 02507-12614

DOKTERSBERICHTEN

J. G. ANDERSON
HUISARTS
AFWEZIG
TOT 2 FEBRUARI
WAARNEMERS HUISARTSEN:
C. A. JAGTENBERG -TEL. 13355
F. B. WEENINK-TEL. 12499
SPREEKUREN VGLS AFSPRAAK

ADVERTENTIES

DANNY
Gefeliciteerd met het
behalen van je
MOTORRIJBEWIJS
Mama, Papa, Linda, Laura

M

•

Nadere informatie: sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking,
telefoon 02507 - 61467.

)GEMEENTE

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

TE KOOP
AANGEBODEN:
Voor leden komt beschikbaar
1. Mr. Troelstrastrastraat 62-21, huur ƒ 502,92 per maand, excl.
stookkosten.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3070,- zijn.
2. Garage 67 A Keesomstraat, huur ƒ 80,51 per maand.
Voorkeur bij toewijzing hebben de huurders van de woningen
aan de Keesomstraat 273 t/m 395.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van
lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam
van de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te
worden getoond.
Reactie:
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing:
De daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten
kantore van EMM.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. belastbare maandinkomen
wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de
minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

GARAGE
gelegen achter de Flemingstraat
te Zandvoort.
Koopsom: ƒ 15.000,- k.k.

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Van der Reijden
Makelaardij o.g.
Tel. 02507 -15531

CHRIS HARDENDOOD
Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en
singlets
2 STUKS
21,95
MT 5-6-7-8
WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

WIT GOED
;
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478
Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Zandvoort-Centrum
Te huur aangeboden

LEERLINGEN WERVEN?

Compleet ingerichte
2-kamerflat t/m mei

Tel. 02507-19837

WEEKENDAANBIEDING

Zandvoorts Nieuwsblad

Naaimachine
specialist

De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 19/20 januari en op 16/17 februari aandacht
voor scholen en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één of
meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te werven.

Lid AVVN

Gevuld

Fa. P. Klein

SPECULAASTAARTJE

STOKMAN

6,75

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Weekmedia

REPARATIE
ALLE MERKEN

Fa. Veldwijk

4 Muesli bolletjes

2,15

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

^-

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

De Spar

Sig.mag. Lissenberg

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

FEESTCOMMISSIE ABRAHAM KOPER: JJg'J

Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby, tel.
020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

GRANDIOOS EENfAN

donderdag 13 januari 1994
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Station Zandvoort
KNRM heropend
ZANDVOORT - Burgemeester van der Heijden
heeft zaterdag het gerenoveerde boothuis van de
KNRM station Zandvoort
heropend. Dit is geschikt gemaakt voor de nieuwe reddingtaoot die in november
wordt verwacht.
De stallingsruimte in het
boothuis is dieper gemaakt,
omdat de nieuwe boot langer is
dan de oude dr.ir. S.L. Louwes
waarvan vorige week afscheid
werd genomen. In totaal is er
aan de achterzijde van het gebouw twee meter aangebouwd,
aan de voorkant is een roldeur
aangebracht.

4

Wij zijn de dupe van twintig jaar flutbeleid'

ZANDVOORT - De plannen voor nieuwe woonwagenkampjes in Zandvoort
veroorzaken veel spanning
in het woonwagencentrum
aan het Keesomplein. Dat
blijkt uit het verhaal van de
49-jarige Kobus de Jong, die
je ook wel de 'vader' oftewel
de grondlegger van het
Zandvoortse woonwagencentrum zou kunnen noemen. Dit centrum moet nu,
als het aan de provincie ligt,
verdwijnen. De wagens moeten verspreid worden over
een stuk of vier kleinere
kampen in het dorp. De familie De Jong is daar absoluut tegenstander van, net
als andere inwoners van
deze gemeente. „Met hen
staan we op één lijn," aldus
De Jong.

De kantine is geheel gerenoveerd en er is een nieuwe toiletruimte gebouwd, plus speciale
douches om de overlevingspakken te reinigen van het zoute
water. Daarnaast is er nu ook
een speciale radiokamer, van
waaruit contact wordt onder- door Martha Burger
houden met onder andere Radio Scheveningen en de politie.
„We zijn één grote familie, we
Huldiging
hebben een hele hechte familieBurgemeester Van der Heij- band. Zo hecht zelfs dat veel
den huldigde KNRM-lid Theo mensen er jaloers op zijn." Kovan Koningsbruggen, die - als bus de Jong merkt dat wel eens
= vrijwilliger - het voortouw heeft aan reacties van anderen. Bijna
genomen bij de verbouwing. twintig jaar woont hij nu met
Daarbij kreeg hij hulp van nog zijn familieleden op het wooneen paar andere leden. Ook zijn wagenkamp, zijn moeder van
dochter, Monique, werd in het 84, zijn broers en zijn kinderen.
zonnetje gezet. Als studente Zij wonen verdeeld over zo'n
aan de HTS-bouwkunde, nu in
het laatste jaar, had zij alle tekeningen voor de verbouwing
gemaakt. Theo van Koningstaruggen, in het dagelijks leven
ambtenaar bij de gemeente
Zandvoort, is ruim een jaar
lang elke zaterdag plus maandagavond aan het werk geweest
m het boothuis.
„Met die nieuwe reddingboot
breekt ook een nieuw tijdperk
aan. Daar zijn we nu helemaal
klaar voor."

Rijverbod na
aanhouding
ZANDVOORT - Een 38-jarige man uit Zandvoort kreeg in
de nacht van 6 januari een rijverbod van vier uur opgelegd.
De politie had de man aangehouden wegens rijden onder
invloed. De blaastest wees uit
dat het alcoholpromillage van
de man 1,1 bedroeg.

Rijden onder
invloed

tien wagens.
Twintig jaar geleden richtte
deze voormalig kermisreiziger
samen met anderen de Stichting Katholiek Woonwagenwerk op. Deze richtte zich voornamelijk op decentralisatie, integratie en werkgelegenheid
van- en voor woonwagenbewoners. In die tijd kwam hij met
zijn gezin in Zandvoort wonen,
omdat hij een bestaan met
meer zekerheid in de toekomst
voor zijn kinderen belangrijk
vond. „Ook wethouder Termes
was toendertijd lid van deze
stichting, maar we hebben jarenlang geen contact met elkaar gehad," zegt De Jong. Wéthouder Flieringa heeft volgens
hem 15 jaar geleden gezegd:
'Laat ze maar gaan daar op dat
kamp. Ze hebben hun eigen
leefmilieu, morgen zijn ze mischien weer weg.' De Jong beweert dit met krantenknipsels
te kunnen bewijzen.

Pracht baan
De gemeente heeft volgens
hem in al die twintig jaar niets
gedaan om de integratie van de
woonwagenbewoners in Zandvoort, te bevorderen. „En dat
terwijl ze er zelfs voor betaald
kregen. Hierdoor raakten de
bewoners als het ware steeds
meer in een isolement. Zelf
hebben wij er altijd openlijk
voor gekozen om te integreren
met de Zandvoortse bevolking.

Ik ben een democratisch denkend man, ik bekijk het zo: ik
wil voor mijn kinderen een zekere toekomst. Zij zijn hier altijd op school geweest en er waren nooit problemen. Mijn
dochters hebben al jaren een
pracht baan in Zandvoort en
zelf heb ik een bedrijf in de omgeving van Haarlem, met contacten over heel de wereld. Ook
mijn kleinkinderen zitten hier
op school. Verder sponsor ik
drie sportteams. Dat is toch integratie?"
Volgens Kobus de Jong is er
meer aan de hand dan de gemeentebestuurders openlijk
zeggen. De gemeente heeft volgens hem een wanbeleid gevoerd ten aanzien van de woonwagenbewoners. „In al die jaren waren er geen problemen,
dat zal iedereen kunnen beamen." Tweeëneenhalf jaar geleden kwamen er woonwagenbewoners van een andere plaats
in Zandvoort wonen en daarmee begon volgens hem de ellende. De gemeente wilde zich
niet bemoeien met de problemen die tussen de families ontstonden en de zaak escaleerde.
De Jong neemt het de burgemeester hoogst persoonlijk
kwalijk dat hij nooit gereageerd
heeft op de aanklachten die hij
bij de politie indiende. „Ze kónden het probleem niet aan en
lieten alles maar op z'n beloop."

Flutbeleid

„Nu zegt de provincie ineens:
'Dat kamp geeft grote problemen. Als jullie niet snel een oplossing zoeken en het kamp andere locaties geven, dan doen
we het zelf.' Dat wordt dan nu
mooi verpakt in nota's en
nieuw integratiebeleid en er
wordt een politiek tintje aan gegeven. Maar nu zijn wij, terwijl
we al twintig jaar met een flutbeleid te maken hebben gehad,
er de dupe van. Het is toch belachelijk dat er vijftig jaar na de
oorlog nog zo met ons wordt
geschoven. In die twintig jaar
zijn we al drie keer verhuisd
naar andere locaties in verband
met nieuwbouw."
„Stellen we dan zulke hoge
Kobus de Jong met zijn jarige moeder. „We hebben een hele
eisen? Van onze kant bekeken
hechte familieband"

BLOEMENDAAL - Het rijden onder invloed van een 27jarige Overveense automobilist
heeft de man zijn rijbewijs gekost. De man reed op 8 januari
omstreeks half twee 's nachts
over de Bloemendaalse weg.
Hij viel op doordat hij zonder
licht reed. Bij zijn aanhouding
had de Overvener een promillage van 1,35. Naast de invorde- door Joan Kurpershoek
ring van zijn rijbewijs, kreeg de
man ook een proces-verbaal.
Dat zegt Petra Nijssen, medewerkster van Bureau Halt dat
werkzaam is in Zandvoort en
ZANDVOORT - In de nacht omliggende gemeenten. Het
van 7 januari zagen politiea- legt alternatieve straffen op aan
genten een 53-jarige automobi- jongeren die door de politie zijn
list uit Amsterdam tot twee opgepakt.
maal toe tegen een paal rijden
Zoals eerder in deze krant
in de Zeestraat en de Wester- was te lezen, heeft Halt een
parkstraat. Toen hij vervol- spectaculaire daling bewerkgens ook nog tegen de voorzijde stelligd van het aantal winkelvan de politieauto reed, waar- diefstallen door jongeren. Een
bij die lichte schade opliep, is daling van vijftig in 1991 naar
de man staande gehouden. De vijf in 1992, en vorig jaar slechts
Amsterdammer weigerde een twee. „Ze zijn allemaal blij dat
blaastest te doen, waarna zijn het zo kan," zegt Nijssen over
rijbewijs werd ingevorderd.
de opgepakte jongeren. „Blij
dat de schade zo geregeld wordt
en ze het op deze manier goed
kunnen maken. En natuurlijk
omdat ze niet in aanraking koZANDVOORT - In de Pellikaansporthal wordt zaterdag
15 januari het jaarlijkse school•taasketballtoernooi gehouden.
De eerste wedstrijd begint om
10 uur, de laatste eindigt rond
kwart over vier. De prijsuitreiking vindt plaats rond half vijf.

De bewoners hebben hun woonwagencentrum aan het Keesomplein zo mooi mogelijk ingericht,
met de gedachte dat zij hier nooit meer weghoefden
zitten we aan de rand van de
Zandvoortse
samenleving.
Vlak naast een manege, waar
we 's nachts veel lawaaioverlast
hebben van paarden die tegen
hun hok schoppen. Naar klachten daarover wordt ook niet
eens geluisterd. Alles laten ze
altijd maar aanwaaien. En als
er irritaties ontstaan, krijgen
wij al snel de schuld. Zij beslissen maar over ons, maar ze mogen toch ook wel met ons overleggen? Maar dat woord kennen ze kennelijk niet bij de gemeente."

Irritatie
„Het contact is slechter geworden, de irritatie neemt alleen maar meer toe. Dat vinden
wij zelf ook heel jammer. Wij
zijn óók inwoners van Zandvoort en hebben recht op een
fijne plaats waar wij met onze
familie kunnen wonen. We hebben het hier naar onze zin, laat
ons met rust. Doe het mijn
moeder, broers en kinderen

verboden afsteken van vuurwerk werden slechts twee j ongeren opgepakt, enkele dagen
na de jaarwisseling. Het succes
is te danken aan het feit dat er
veel aandacht is besteed aan de
projecten, zowel door de deelnemers als door de pers. Uitgebreide voorlichting op de scholen vormde eveneens een belangrijk onderdeel van het project, hier werd tevens aangegeven wat de gevolgen zijn van
winkeldiefstal. Niet alleen voor
de dief, maar ook voor anderen.

Lik-op-stuk

Aanrijding

Schoolbasketball

Ook op het afsteken van vuurwerk, buiten de toegestane tijden,
stond een alternatieve straf. Daarvan werd twee keer gebruik
gemaakt

men met de officier van justitie."
Haltbureaus bestrijden bepaalde vormen van criminaliteit die veel voorkomen onder
jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Voor veel jongeren die met Halt
in aanmerking zijn gekomen, is
het tevens de laatste keer, zegt
Petra Nijssen. „De meesten
staan er niet bij stil waar ze mee
bezig zijn," zegt zij over bijvoorbeeld het fenomeen winkeldiefstal. „Meestal ontstaat dat uit

Archieffoto Weekmedia

stoer doen, erbij horen, mee
willen doen. Soms omdat ze het
zogenaamd nodig hebben, andere keren vanwege de 'kick'
die het zou geven." Een en ander geldt ook min of meer voor
het jeugdvandalisme.
Het project winkeldiefstal is
een uitbreiding van de werkzaamheden van Halt, zo ook
het project Vuurwerk dat onlangs van start ging. Beide projecten zijn goed geslaagd. Voor

Daarnaast speelde het een
grote rol, dat winkeliers opgepakte jongeren meteen zouden
aangeven. Lik-op-stuk beleid
dus, onderling de zaak afhandelen was er niet meer bij. De politie maakte speciale formulieren waarmee de diefstal vlot
aangegeven kon worden en de
winkeliers kregen een aanplakbiljet 'We pikken het niet
meer'.
Een en ander gebeurde in
overleg met Ondernemers Vereniging Zandvoort. Deze vereniging heeft zich garant gesteld
voor de extra kosten, indien het
aantal opgepakte jongeren explosief zou stijgen. Het tegendeel was dus het geval.

niet aan, om ons uit elkaar te
rukken. Ze willen een paar wagens op onmogelijke plaatsen
gaan neerzetten. Dat geeft toch
juist irritatie. Opeens voldoet
het kamp niet meer aan de eisen, heeft de provincie het
duingebied nodig."
Volgens mevrouw De Jong
valt het kamp nu onder het bestemmingsplan voor het circuit. „Er zijn gewoon meer dingen aan de hand. Opeens zeggen ze tegen ons: 'Dat Keesomplein bestaat niet meer'. Dan
hebben ze het wel over ons.
Nou toen hebben wij l januari
1993 gezegd: dan betalen we ook
geen pacht meer. Eerst een contract, en we willen weten waar
we aan toe zijn. Zo ga je niet
met mensen om. Zo creëer je
alleen problemen. Is dat integratiebeleid?"
Volgens Kobus de Jong zat
hij op 4 januari nog op het raadhuis om te praten over deze
nieuwe problemen. „Maar dan
moet je de volgende dag van
anderen horen, dat ze het in de

commissievergadering
over
ons kamp gaan hebben. Geen
uitnodiging, niks krijg je te horen. Ze blijven maar schuiven
met ons. Ik kwam te laat binnen maar kon gelukkig nog
mijn verhaal doen. Anders praten en denken ze opnieuw voor
je."
„Toch kreeg ik een goed gevoel die avond. Ik voelde mij
samen met de andere tegenstanders verbonden en op één
lijn staan. Ik vond het heel fijn
dat de andere tegenstanders de
problemen niet op ons afreageerden. Daar is het dan toch
mischien goed voor. Dat de
Zandvoorters samen de ogen
en oren hiervoor opendoen. Dat
we gemeenschappelijk met elkaar denken en zeggen: 'Gemeente zoals jullie denken, dat
klopt niet. Weg met de vooroordelen, samen op één lijn. Nu
eens echt bij het begin beginnen. Eerst eens de trein op de
goede rails zetten, dan gaat ie
vanzelf lopen."

GBZ pleit voor circuit
ZANDVOORT - De parkeerbehoefte van de eigen
inwoners verdient prioriteit. Dat, en zo nog vele
andere zaken, staat in het
verkiezingsprogramma
van Gemeente Belangen
Zandvoort. Zo maakt GBZ
zich bijvoorbeeld ook
sterk voor het circuit en
voor ouderen.
Volgens GBZ zijn er ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de toenemende verkeersstromen en parkeerbehoefte op te vangen. Wat de
eigen inwoners betreft, pleit
zij voor parkeervignetten.
Verder moeten er 'flexibele
maatregelen' worden ingevoerd, af te stemmen op het
seizoen, zoals taewegwijzering en 'bestemmingsregulering'.
Het circuit neemt voor
GBZ een belangrijke plaats
in, in Zandvoort. Het heeft
een 'groot financieel belang
bij een nationaal circuit'. De
racebaan heeft een 'unieke
uitstraling waardoor Zandvoort over de hele wereld bekend is geworden'. Daarom
moet de gemeenteraad zich
'financieel sterk maken voor
een circuit met definitieve
A-status en Grand Prix.' Dit

ter bevordering van de nationale
en
internationale
naamsbekendheid van Zandvoort.

Ouderen
Op de voormalige voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen, bij het NS-station, moet
een wooncomplex voor ouderen komen, zegt GBZ. De bewoners moeten daar zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. 'In zo'n complex is een sociaal-culturele
ruimte gewenst, welke het sociaal contact bevordert. Indien noodzakelijk kan in het
wooncomplex
optimaal
thuiszorg worden verleend.'
Naast de gebruikelijke thuiszorg moet er ook 'gewone
hulp' komen. Bijvoorbeeld:
een handige man die kleine
reparaties verricht, zoals een
stekker aan een schemerlampsnoer. 'Gemeente Belangen Zandvoort zal het initiatief nemen om dit te realiseren gedurende de volgende
raadsperiode van vier jaar.
Daarnaast pleit de partij
voor onder andere meer politie te voet of op de fiets en
behoud van de karaktenstieke dorpskern. Voor het
strand moet tijdens het hele
seizoen een hondenverbod
komen.

Verbazing over plannen voor woonwagenkampen
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Mogelijk toch
een bushalte
dicht bij HiK
ZANDVOORT - De bewoners van Huis in het Kostverloren krijgen misschien
toch op korte afstand een
bushalte. Het vervoersbedrijf NZH is bereid hieraan
mee te werken. Als het doorgaat, komt de halte waarschijnlijk op de Kostverlorenstraat.

Jongeren vaak 'blij' met alternatieve straf
ZANDVOORT - Jongeren
die opgepakt zijn wegens zaken als winkeldiefstal of
vandalisme, zijn over het algemeen blij dat zij hun straf
via het Bureau Halt kunnen
'uitzitten'. De meesten krijgen spijt en zijn blij dat zij er
geen strafblad aan overhouden. Voor het merendeel is
het meteen de laatste keer.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft kort
geleden een gesprek gehad met
de directie van de NZH. Daarin
werd duidelijk gemaakt dat er
onder de bewoners van het
Huis in het Kostverloren grote
behoefte bestaat aan een bushalte op korte loopafstand
Daar is al jarenlang om gevraagd. „Ik ben altijd al van memng geweest dat er een bushalte op korte loopafstand moest
komen," zegt wethouder Jan
Termes van Welzijn. De
dichtstbij zijnde bushalte is nu
nog op de busweg/Pnnsesseweg, maar voor menig bewoner
van het HiK is dat te ver. Daardoor worden deze ouderen beperkt m hun bewegingsvrijheid. Uiteraard staat wel de
Belbus voor hen klaar, maar
deze moet altijd een dag van
tevoren worden besteld.
NZH en gemeente zijn onlangs nader tot elkaar gekomen, al moet er nog gesproken
worden over de definitieve oplossing. Volgens het college zijn
er twee mogelijkheden. De eerste is, dat er een bushalte bij de
ingang van het HiK komt. De
bus kan het wijkje weer makkelijk verlaten door een rondje
om het verzorgingshuis te rijden. De NZH is echter tegen
deze oplossing: het neemt meer
tijd in beslag en brengt daardoor meer kosten met zich
mee.

Kqstverlorenstraat
Het busbedrijf kan zich wel
vinden in de tweede oplossing:
twee bushaltes op de Kostverlorenstraat, nabij de kruising
met de Quarles van Uffordlaan.
Dat kan echter verkeerstechnisch bezwaren opleveren.
Daarom wordt deze mogelijkheid momenteel door een ambtenaar op technische punten
onderzocht. Een bezwaar zou
kunnen zijn, dat het overige
verkeer op de Kostverlorenstraat teveel wordt opgehouden, als de bus stilstaat bij een
van de haltes.

Verontwaardiging
over privegegevens
Vervolg van voorpagina
De raadsleden Van Caspel
(VVD) en Van Westerloo toonden zich woensdag bijzonder
verontwaardigd over het feit
dat al deze gegevens bij een
openbaar raadsvoorstel waren
gevoegd. Met name omdat er
vorig jaar al de nodige commotie is geweest over het uitlekken van privacy-gevoelige gegevens. Eerst in een vertrouwelijk stuk over woonwagenbewoners, dat bij diverse krante-redacties
op
het
bureau
verscheen. Een voorval waarvan indertijd VVD en PvdA indirect werden beschuldigd,
waarna op aandringen van de
andere partijen een uitgebreid
onderzoek plaatsvond. Dat leverde geen schuldigen op.
Later ontstond ophef over
een lijst met debiteuren van de
gemeente, die aan de Rekening
1992 was toegevoegd. Deze lag
ter inzage op het raadhuis en in
de bibliotheek. De landelijke
Registratiekamer heeft lange
tijd aangedrongen op een pnvacy-reglement in Zandvoort. Dat
is pas eind 1993 afgerond.

Paul
Brugman
(D66)
Zaal te klein voor
'Ik dacht eerst dat het een grap was' niet meer kandidaat VVD-vergadering

straat is nog weinig commentaar te horen. Dat betekent niet
dat iedereen het ermee eens is.
Binnen zo'n afstand van een
manege mag volgens buurtbewoner Droge normaliter niet
gebouwd worden. Hij wijst erop
dat voor de woningen aan de
Prof. Zeemanstraat een wal
werd aangelegd die stank en
vliegen moest tegenhouden.
„En dan mag je op deze plek
wel woonwagenbewoners neerzetten? Zijn dat dan beesten...?
Maar ik geef je op een briefje
dat dit probleem de nieuwe geBewoners en ondernemers
meenteraad in de schoenen
van de C. Slegersstraat zijn
wordt geschoven. Die mag de
deze week in allerijl bijeengekomen om het plan te bespreken De ruimte aan de Cornelis Slegersstraat is veel te klein, zeggen rottigheid van een ander open maatregelen te treffen. Zij omwonenden plus vertegenwoordigers van de basisscholen knappen."
zijn verbolgen dat zij niet even eromheen. De woonwagens zouden komen op de huidige pareen berichtje hebben gekregen keerplaats en het speelterrein.
Voorbarig
van de gemeente. „Men praat
Flatbewoners uit de Keesomimmers over onze voordeur," ben commentaar op de locatie- hebben zich ingeleefd in hun
zegt mevrouw Demoed, een van keuze. Directeur Snijders-Blok situatie. „De conclusie luidt dat straat, donderdag in grote getade bewoonsters. Zij en de ande- van de Mariaschool begrijpt deze groep mensen geen recht le naar de commissie Ruimteren zijn verbaasd over de loca- niet dat de gemeente 'het enige wordt gedaan. Er is geen groen lijke Ordening gekomen, vertiekeuze: het parkeer- en het stuk speelruimte in het cen- of tuin en het is er veel te wachten geen integratie door
de verplaatsing van de woonwaspeelterreintje in hun straat. trum voor kinderen wil opoffe- klein."
gens. Volgens hen is het 'een
„Dat is toch geen plek voor een ren'. 'Onverstandig en onredevolstrekt voorbarige konklusie'
woonwagenkamp? Zo midden lijk', noemt zij het plan. „En dat
Getto-vorming
van de gemeente dat integratie
in het dorp. Die mensen zijn wordt juist behandeld als iederDoor dat laatste is er nauwe- van de woonwagenbewoners op
groen gewend, die kun je niet een net met Kerstvakantie is.
lijks of geen privacy. Daardoor deze manier een redelijke kans
op een stenen plaats zetten. En Dat vind ik heel jammer."
„Van het speelterreintje verwacht Nijboer zelf dat er van slagen heeft. Zelf achten zij
als het om integratie gaat, kunnen ze er net zo goed huizen wordt heel veel gebruik ge- hoge hekken worden geplaatst die kans nihil. Daarom zijn zij
maakt," bevestigt directeur Nij- en er getto-vorming komt. het er ook niet mee eens, dat
neerzetten."
boer van de Hannie Schaft- Daarnaast verdwijnt het veel het college nu al adviseert een
school. Hij is eveneens 'over- gebruikte pad van de Slegers- vrijstellingsprocedure te starSpeelterrein
vallen' door het voorstel. Nij- straat naar de Prinsesseweg dat ten voor de plek op de KeesomOok de directeuren van de boer heeft deze week met zijn tussen de scholen ligt. „Het straat. Met name omdat er in
twee scholen aan het pleintje, leerlingen bekeken wat de voor- plan is een aanfluiting, de loca- totaal tien locaties in Zandeveneens tot hun 'verbazing' delen zouden zijn voor de tie is zeer ongelukkig gekozen." voort voor in aanmerking kunUit de omgeving Heimans- nen komen.
niet van tevoren ingelicht, heb- woonwagenbewoners zelf. Zij

ZANDVOORT - Bewoners
uit de omgeving Cprnelis
Slegersstraat en Heimansstraat zijn nog steeds verbaasd over een voorstel
voor een woonwagenkamp
in hun buurt. „Ik dacht
eerst dat het een grap was,"
zegt een woordvoerster uit
de Slegersstraat. „Het is een
waanzinnig idee om hier
woonwagens neer te zetten."

Vervolg van pagina l
Een tijdelijke oplossing werd
op dat moment gevonden door
oud-raadslid Pieter Joustra. Hij
zou samen met twee andere
voormalige raadsleden, Attema
en mevrouw Hugenholtz, proberen in kleiner verband naar
oplossingen te zoeken. Samen
met de tien kandidaten boven
aan de lijst. „De zaal was veel te
klem, dat gaf irritaties, iedereen zat er opeengepakt," zegt
Joustra. „Als irritaties, los van
de te behandelen onderwerpen,
de boventoon gaan voeren, dan
moet daarvoor een oplossing
komen. Dat was schorsen van
de vergadering. Wij hebben
aangeboden om m die tussentijd naar mogelijke oplossingen
te kijken."

ZANDVOORT
D66-raadslid Paul Brugman
komt na de verkiezingen
niet meer terug in de gemeenteraad. Hij heeft om
gezondheidsredenen
zijn
kandidaatstelling ingetrokken.
„Het heeft niets te maken
met de situatie binnen de partij," zegt Brugman. Hiermee
wil hij eventuele insinuaties
voor zijn. „Ik heb al een paar
jaar last van hartritme-stoornissen. Rond de kerstvakantie
zijn die toegenomen. Deels
heeft dat uiteraard ook te maken met de spanning van de
laatste vergadering. Maar voor
mij was dat een duidelijk teken:
als ik hiermee door zou gaan,
zou ik mijzelf geen goed doen."
„Daar komt nog bij dat ik in
de afgelopen raadsperiode er
ook nog suikerziekte bij heb gekregen, plus problemen met
mijn gehoor. Dat is 20 procent
achteruit gegaan. Daarom heb
ik voor mijn gezondheid gekozen. Dat betekent dat ik het wat
rustiger aan moet doen. Dan
kan ik niet nog eens een politieke periode tegemoet gaan, die
waarschijnlijk met veel spanningen zal verlopen. De situatie
is nu al moeilijk te doorgronden."
„Ook de partij zou ik er geen

Bestuur
D66-raadslid Paul Brugman:
„Niet omzien in wrok."
goed mee doen, als ik door zou
gaan. Het is natuurlijk niet
fraai dat ik nu pas afhaak. Maar
ik heb het niet bijtijds ingezien.
Wat dat betreft draag ik de volledige verantwoordelijkheid.
En nogmaals, wat de anderen
betreft, ik kijk absoluut niet om
in wrok. Ik denk dat het met de
rest wel goedkomt. Bovendien
blijf ik bij D66, over een tijdje
zal ik vragen of ik nog wat kan
doen."

Afgelopen zaterdag heeft een
gesprek plaatsgevonden. De
uitslag daarvan wordt pas morgen bekend gemaakt, als de
VVD-ers opnieuw bij elkaar komen om de vergadering voort te
zetten. Dan komt ook het volgende onderwerp op tafel: wel
of geen vertrouwen m het huidige bestuur. Volgens Hendrikse was het de taak van het bostuur om de kloof tussen de
twee partijen binnen de WD te
overbruggen. Toen hij dat zelf
moest doen, weigerde het bestuur aan het gesprek deel te
nemen. Het was wel bereid als
'toehoorder' aanwezig te zijn.
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Niet te geloven!"
SUPERSTUNT!
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Kwekerij

P. v. KLEEFF
v. Stolbergweg 1, tel. 17093

—•—--

U bent weer van harte welkom in onze ambachtelijke
slagerij om te profiteren van onze wekelijkse
specialiteiten en geweldige aanbiedingen

Wij zijn gesloten

Van 14 januari
t/m 30 januari

kenshaas

Tjerk Hiddesstraat 49, ruim driekam.app. op 3e et.,
balkon zuidoost. Ind. hal, toilet, badkam. met ligbad
en wastafel, moderne open keuken, L-vormige
woonk.,slaapk.
Vr.pr. ƒ 172.500,-k.k.
Trompstraat 5/4, gunstig gesitueerd vierkam.app. op
2e et., 2 balkons, uitzicht over zee. Ind. ruime hal,
woonk., 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken.
Vr.pr./ 184.000,- k.k.

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

Runder braadlappen
van 16,95 kilo

Prachtkv*ahteit

ANDDOEKEN

Brederodestraat 93, karakteristiek vrijst. woonh.,
diepe tuin op het zuiden, grondopp. 493 m2. Ind. Lvorm. woonk. met open haard, moderne keuken met
inb.app., 1e et. 3 slaapk., balkon zuid, luxe badk. met
ligbad, dub. wastafel en toilet. 2e et. zolderruimte.
Vr.pr. ƒ 624.000,- k.k.

nu voor 14,95 p. kilo
2 kilo

eni. enz. nu tot

Zandvportselaan 303, sfeervolle vrijst. villa met garage. Tuin (21 m diep) met optimale privacy, grondopp.
530 m2. Ind. ruime hal, L-vormige woonk. met open
haard, royale eetkeuken met inb.app., 1e et. 3
slaapk., balkon zuid, ruime badk. met ligbad, 2e et.
ruime zolder met mog. tot kamer.
Vr.pr. ƒ 420.000,- k.k.

WAARDE BON_ _WAARDEB_ON

HÉLfT VAM DE
HJUVE PRH*

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

25,-

Postcode:

• Naam:

BOUCHERIE

Grote krocht 5-7, Zandvoort

Daar kan geen
jpruiming aan lippen-

AMBACHTELIJKE KWAUTEÏÏSSLAGERIJ
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Aanbiedingen geldig t/m 18 januari

geeft u meer!
4 DAGEN ZUID-WEST WALCHEREN
Hotel Wülebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande aan
de Zeeuwse rivièra aan de zuidkant van Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle. Deze streek staat erom
bekend de meeste zonuren van Nederland hebben.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Wülebrord voor liefhebbers van strandwandelingen en
fietsen een gevarieerd arrangement met een culinair tintje in de periode van 11 tot 20 februari en van' 25 februari
tot 6 maart.
Het arrangement is op basis van half-pension en inclusief:
- kamer met douche en toüet
- 3 x ontbijt
- 2 x diner
- l x culinair 5 gangen menu of een gevarieerd koud en
warm buffet
- vanaf l maart gratis entree voor "Historama" in
Middelburg. Historama is geen museum of tentoonstelling, maar een mengeling van video, licht en geluid,
voorwerpen en documenten die tezamen het verhaal en
de vele hoogtepunten uit de geschiedenis van de Abdij
van Middelburg vertellen. (Boekt u voor de periode
voor l maart, dan wordt u een alternatief aangeboden.)
- l dag beschikking over een fiets met fietsroute
- wandelroutes
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 279,00 p p. Toeslagen:
l pers. kamer ƒ 10,- per dag, kamer met balkon ƒ 5,p.p. per dag, verlenging (op basis half pension) ƒ 75,p.p. per dag. Kinderen lot 2 jaar gratis. Kinderen 2 tot 12
jaar 50° o korting mits bij de ouders op de kamer.
Voor nadere informatie: Hotel Wülebrord, Smidsstraat 17,
4374 AT Zoutelande, tel. 01186-1215. Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande
volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

B on vöoif önzelezers
Deelname aan het 4 daagse arrangement in Walcheren is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde
adres:
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats

Telefoonnummer:
Aantal personen:

Kinderen:

Ie keuze datum:

2e keuze datum:

Organisatie in opdracht van Curator en Bank: De Vries Expertise en Bemiddeling BV, Amsteidam

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
everen en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vroog vrijblijvend offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Klein Hotel/Pension
te koop gevraagd
in Zandvoort
8 tot 10 kamers
goede locatie
Te aanvaarden na overleg.
Reacties onder n r. 448224 aan Zandvoorts Nieuwsblad.

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

CAFÉBEDRIJF ƒ 255,Handelskennis horecabedrijf,
Vakbekwaamheid restaurantbedrijf
en Vakbekwaamheid slijtersbedrijf.
Examens o.a. 1 juni 1994.
Voor deze cursussen is een vooropleiding niet nodig.

RlJ KSERKENDE VESTIGINGSDIPLOMA'S
Deopleidingen zijn schriftelijkte volgen of mondeling in o.a. Almere, Amstelveen,
Amsterdam, Beverwijk, Bussum, Haarlem, Hilversum, Maarssen, Purmerend,
Utrecht en Zaandam. GRATIS voorlichtingsavond startende ondernemers.
Vraag vrijblijvend een gratis studiegids aan bij het:
Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555,5602 BN Eindhoven.
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of 04750-15440.
Al meer dan 32 jaar
Het Instituut Vakonderwijs is erkend door
succesvolle opleidingen.
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.'

Van top tot teenprofessioneel
OPGELEID
Kies voor een vak met toekomst:

SCHOONHEIDSSPECIALIST - VISAGIST
PEDICURE - MANICURE
ONDERNEMER
SCHOONHEIDSVERZORGING
De keuze is aan u! Maar uw eerste keuze is de
belangrijkste: het Gerda Siemer College, al 60 jaar een
betrouwbaar opleidingsinstituut. Erkend door het
Ministerie van Onderwijs, voor zover de opleidingen
onder de WEO vallen.
Kom naar onze open dag, de nieuwe studiegids ligt
voor u klaar.

OPEN

nu

Halve
Prijzen

VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY!

DAG

22 januari 1994

van 11.00 tot 15.00 uui

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

020-6475449

er d a Siemer
C

O

L

L

E

G

Lid VAKOS, VOV EN ANBOS
Keizersgracht 790, Amsterdam
(tussen Utrechtsestraat en Amstel)
Telefoon 020-6246867

E
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Beelden van
Carla Lagas
HEEMSTEDE - De Zandvoortse kunstenares Carla Lagas uit Zandvoort exposeert tot
en met 31 januari in totaal 41
meelden in brons, keramiek en
jspeksteen in de openbare bijbliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Carla Lagas-Blok
woont sinds haar jeugd in
Kennemerland. Zij heeft haar
'eerste lessen ontvangen van de
fieeldbouwer H. van de Ende.
iEnige
jaren geleden heeft zij de
!
draad van het beeldhouwen
'weer opgenomen bij de beeldihoüwers Lia Verstege en Ge
van:..Ee. Haar eigen stijl is duidelijk terug te vinden in haar
Iwerk. Zij werkt abstract in dijverse steensoorten en kerajmiek, haar werk in brons is
'daarentegen figuratief. Te zien
jtijdens de gebruikelijke openingsuren van de bibliotheek.

*ersonalia

Achter de Schermen....

PimKisjes

'Met Bay Watching kan het strand fun worden'
zaakjes echt heel goed voor elkaar en dat blijkt ook wel uit
bodemonderzoek en geluidsmetingen."

In de rubriek Achter
de Schermen wij op zoek
naar de 'mens' achter
bekende Zandvoorters.
Deze week Pim Kisjes.
Hij stond mede aan de
basis van de Parking
Watchers en Bay Watchers en was de man
achter Beach Incentives
Zandvoort (BIZ). Was,
want BIZ Is per l januari
jl. opgeheven.

Bay Watchers
Zijn betrokkenheid bij Zandvoort is nauw verbonden met
de autosport en BIZ. Maar zo af
en toe borrelt er meer omhoog.
Dingen die leuk zijn om van de
grond de tillen en waar hij niet
beter van hoeft te worden. De
Parking Watchers bijvoorbeeld. Kisjes: „Waarom doe je
dat? Het hoort erbij en niet alles hoeft geld op te leveren.
Toen ik nog bij een reclamebureau werkte, hadden we het
principe om een keer per jaar
iets te verzinnen en uit te werken. Gewoon omdat het leuk

ZANDVOORT - BIZ is
niet meer. De vier partijen
van BIZ (Circuitpark Zandvoort, Holland Casino, Riche en Elysee Beach Hotel)
zijn volgens Pim Kisjes als
'maatjes' uit elkaar gegaan
en blijven elkaar de bal toespelen. Maar BIZ zelf was,
aldus Kisjes, op het laatst
een overbodige luxe.

• Het echtpaar Van de Poll-De
JLaat uit Zandvoort hoopt don_erdag 20 januari het 50-jarig
[huwelijksfeest te vieren. Het
echtpaar, dat aan het Van Fenemaplein woont, krijgt donderdagmiddag bezoek van burgemeester Van der Heijden en
zijn echtgenote. • Robbert
Drommel heeft zijn functie als
bestuurslid van de Zandvoortse
Reddingsbrigade wegens per- door Everhard Hebly
soonlijke
omstandigheden
neergelegd. Een opvolger voor
zijn portefeuille van materiaalZelfstandig pr-man en com-commissaris is nog niet gevonmunicatie-deskundige
Pim
den.
Kisjes richtte in 1992 Beach Incentives Zandvoort op en voerde het secretariaat. Duizenden
deelnemers boekten het afgelopen anderhalfjaar een of andePeriode:
4 - 10 januari 1994
re 'incentive' via BIZ. Het programma kon er bijvoorbeeld
Ondertrouwd:
Velker, Robert Marcel, en als volgt uitzien: racen op het
circuit, spelen in het casino,
Klüh, Sabine Andrea
Reinders, Andy, en Van der eten in Riche en tot slot slapen
in Elysee Beach. Daarnaast orPligt, Laila Anuska
ganiseerde BIZ nog activiteiten
Gehuwd:
Brabander, Marcus Hendrikus, als Italia Zandvoort en een Auen Cleary, Leanne Mae
tomobilia Veiling ten bate van
Geboren:
Unicef. Leuk voor de deelneEngel Laurens Gerardus, zoon mers, goed voor het imago en
van: Van de Poel, Ronald, en de ondernemers van Zandvoort
Lever, Inge Hendrina Johanna en afwisselend werk voor Kisjes.
Petronella
Sebastiaan Laurentius, zoon
van: Van der Storm, Eric LauOverbodig
rentius, en Wiebes, Joyce
Overleden:
„Het secretariaat was op het
Mol geb. Joosten, Engelina Jo- laatst een overbodige luxe en
het werd tijd om te vermindehanna, oud 55 jaar
Bune, Hermanus Johannes, ren, mede gezien de economische situatie", zegt Pim Kisjes.
oud 70 jaar

Burgerlijke stand

Pim Kisjes en de autorensport vormen de laatste jaren een onafscheidelijk duo. Maar zo af en toe borrelt er meer omhoog
(Archieffoto Weekmedia)

„Er moest bezuinigd worden
op de kosten. We zijn als maatjes uit elkaar gegaan en per bedrijf gaat men gewoon door met
het principe van de incentive.
Het is ook de bedoeling dat, indien mogelijk, ieder elkaar de
bal blijft toespelen. Het feit dat
Riche en Elysee Beach vorig
jaar nieuwe eigenaren hebben
gekregen, heeft niets met de opheffing van BIZ te maken. Bij
het Elysee Beach betreurt men
het zelfs. De evenementen die
we organiseerden blijven gewoon bestaan. Italia Zandvoort
bijvoorbeeld groeit uit tot een
presentatie van het Italiaanse
bedrijfsleven, waarbij de auto
nog wel centraal staat."
Haarlemmer Kisjes besteedde dertig tot veertig procent
van zijn tijd aan BIZ en was
veelvuldig in Zandvoort te zien.
Dat blijft zo. Allereerst omdat

hij de zo langzamerhand professionele schilderes Marianne
Rebel bijstaat op het gebied van
communicatie, ten tweede gaat
hij de Fiat Cinquecento Trophy
begeleiden en ten derde omdat
hij in samenwerking met een
circuitmedewerkster gestart is
met Pro Race.

Kijkfestijn
„We willen streven naar een
professionelere opzet van de
toerwagenraces. De N-klasse is
het neusje van de zalm, maar
kan beter. Het moet op een hoger peil komen zodat het veel
meer een kijkfestijn wordt. We
richten ons op sponsors en publiciteit en willen tegelijk de rijders meer publieksbewust maken. Dat heeft tijd nodig, maar
in 1995 willen we vruchten zien.
Of het publiek komt kijken,

Weekenddiensten
Diensten
15/16 januari 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043".
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagteriberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten.
Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur;
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend:
15/16 januari 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs.
I.G. Clement uit Haarlem, pastoraal medew. Nieuw Unicum
Gereformeerde Kerk, Jullanaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dhr. W. Volker, Amstelveen
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur:
Zondag 10.30 uur:
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs.

A.A. in 't Veld, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. J. Stenfert
Krpese (Remonstrants) uit
Driebergen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Geen opgave
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

hebben wij zelf in de hand. Vergeleken met het buitenland
maakt de toerwagenklasse veel
te weinig kabaal."
Kisjes en de autorensport
vormen de laatste jaren een onafscheidelijk duo. Hij is milieufunctionaris en bestuurslid van
de Knac Nationale Autosport
Federatie (KNAF) en was enkele jaren 'piloot' van een Porsche. Kortom, hij zit tot over
zijn oren in het racen en wil dat
graag zo houden. Hij verbaast
zich weieens over de vele negatieve geluiden over autosport.
„Waar hebben we het eigenlijk
over? Over een promille van het
Nederlandse wagenpark, dat is
nauwelijks de moeite om over
te praten."
„Niemand kletst mij aan het
verstand dat autosport hinderlijk is. Onder normale omstandigheden mag een race-auto

„De Parking Watchers heb ik
samen met Rini Kappel ontwikkeld en is een klinkend succes
voor Zandvoort geweest. In het
verlengde hiervan liggen de
Bay Watchers, dit proberen we
nu van de grond te krijgen. Het
is natuurlijk geen origineel
idee, want we hebben het afgekeken van de gelijknamige televisieserie, maar het is hier nog
niet eerder gepresenteerd. De
Parking Watcher doet alles
voor de toerist zolang die niet
op het strand is. Op het strand
heb je de Reddingsbrigade en
de strandpolitie, als die tenminste niet verdwijnt, maar tussen
die twee is een hiaat. Dat willen
we graag opvullen, in dezelfde
stijl als de Parking Watchers."

nauwelijks meer geluid produceren dan een straatauto. In
Zandvoort praten we over zestien weekeinden per jaar. Ik
denk eerder dat het te maken
heeft met onverdraagzaamheid
ten opzichte van de medemens
en van wat een ander leuk
vindt. Er zal ook wel afgunst
Reddingsbrigade
meespelen."
„We zoeken nog een beetje
„Laten we niet vergeten dat naar de juiste vorm, maar wilZandvoort door het circuit op len graag samenwerken met
de wereldkaart terecht is geko- Reddingsbrigade en Parking
men. Zonder het circuit is Watchers. We hebben de sponZandvoort een gewone bad- soring al helemaal rond en het
plaats zoals we er zoveel langs kost de strandpachters niets.
de Nederlandse kust hebben. Nu moet de gemeente nog een
Niets bijzonders dus. Al die mi- oordeel geven. En ja, wat levert
lieuverhalen zijn opgeklopte het Zandvoort op? Een beter
stemmingmaker ij waar mijn imago, want daar is nog wel het
haren van ten berge rijzen. Het een en ander aan te verbeteren.
zijn vaak overspannen reacties Bay Watching is een gouden
die nergens op slaan. Het cir- kans waarmee het Zandvoortse
cuit van Zandvoort heeft zijn strand 'fun' kan worden."

(ADVERTENTIE)
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E1IIGENLIJK ZIT de demo-

cratie soms vreemd in elkaar. Dat blijkt deze week
maar weer eens overduidelijk
door alle heisa rond het verplaatsen van woonwagens. De
provincie wil in plaats van één
groot centrum drie of vier kleinere kampjes, verspreid over
het dorp. Voor de integratie, of
met andere woorden: woonwagenbewoners en andere mensen uit Zandvoort moeten nader tot elkaar komen. Je kunt
je daarbij twee dingen afvragen. In hoeverre is er al sprake
van integratie? En: wie heeft er
baat bij de verhuizing?
In de stukken van het provinciebestuur die in het verleden op mijn bureau verschenen, heb ik daarover nooit gegevens teruggevonden. De
plannen zijn opgemaakt voor
een hele provincie tegelijk. Eigenlijk gaat het dus meer om
een principe-standpunt, zoiets
van: integratie moet zoveel mogelijk bevorderd worden.
Maar daarin kun je ook té
ver gaan. Dat lijkt te gaan gebeuren in Zandvoort. De woonwagenbewoners van het Keesomplein hebben geen enkele
behoefte om te verhuizen. ,,We
zijn al een heel eind geïntegreerd," zegt Kobus de Jong elders in deze krant. Maar ook in
de straten waar de kampjes
moeten komen, ontstaat onrust. Ook die mensen zitten
niet te wachten op een centrum dat er min of meer tussen
'gepropt' wordt.
Het gemeentebestuur zit
daarmee in een moeilijk parket: het voelt de hete adem van
de provincie al in de nek. Want
andere plekken in Zandvoort
kiezen is geen oplossing. De
woonwagenbewoners zijn ook
daarmee niet geholpen. Bovendien krijg je dan beslist dat op
die nieuwe locaties de bewoners in opstand komen.
In een van de commissies
zijn al de woorden 'burgerlijke
ongehoorzaamheid' gevallen,
maar dat is niet best voor de
verhoudingen met het provinciaal bestuur. Die zijn in de afgelopen raadsperiode toch al
danig op de proef gesteld op allerlei andere punten. Bijvoorbeeld op het punt milieu, of de
kwestie rond het kamp op de
Jac. P. Thijsseweg. Want ook
dat moet van de provincie verdwijnen, dat had eigenlijk al
maanden geleden moeten gebeuren. Het gemeentebestuur
weet kennelijk niet wat het
daar mee aan moet. Als de gemeente weigert mee te werken,
kan dat betekenen dat de provincie zelf ingrijpt. Hoewel dat
wel niet zo heel snel zal gebeuren. Dan zit er nog maar een
ding op: praten in Haarlem,
praten en praten.
JOAN KURPERSHOEK

Huldiging
jeugdkampioenen

Speelweek van 13 t/ni 19 Januari
Zo'H AVONTUUR HEB JE

DE AFGELOPEN 4QO JAAR

HOGHiET MEEGEMAAKT!
Innrae Hanen...
moeien i» teruuralzen in do tlin.
middeleeuwse
sirliaers terslaan

en oo uia
iarugknmen«aor
dBwarmenizzar

rnece
en ôc
^Trollen !

TINA
What's
love got to
do with it
Dagelijks
19.00

A.L.

Za/Zo/Wo
13.30 en
15.30

Wally Tax te gast
bij Modern Matters
ZANDVOORT - Met een
optreden van voormalig
popzanger Wally Tax, dit
keer keurig in het pak en
met een akoestische gitaar,
is zondagmiddag in de
Kerkstraat galerij een nieuwe tentoonstelling geopend.

van Studio Voorwerp uit Amsterdam, en 'Vliegende schotels' en sieraden van Luutske
Joritsma. Van haar is er ook
een bestek dat eerder in het Stedelijk Museum in Amsterdam
te zien was. Daarnaast een kamerscherm met tientallen kleine schilderijtjes en spiegeltjes.

„Daar zijn honderden uren in
Het is een expositie van de
schilder Marco van der Maas in gaan zitten," weet Raymond
Galerie Modern Matters. Deze Reurings. Het werk van expogalerie is zo'n twee maanden sant Van der Maas kenmerkt
geleden geopend en eigendom zich door opvallend felle kleuvan Donna Corbani en Ray- ren. Reden: een intensieve
mond Reurings. Behalve wisse- kleurbeleving. Oud-Outsider
lend exposities wordt er ook ei- Wally Tax beperkte zijn volugen werk van Corbani ver- me tijdens de opening voornakocht. Plus diverse andere melijk tot dat van achtergrondkunstvoorwerpen zoals lampen muziek.

Poepzakje
ZANDVOORT - Het is nu niet
te controleren of alle hondebezitters een poepzakje bij zich
dragen. Dat vindt de commissie
voor bestuurlijke zaken. Ook
van burgemeester Van der
Heijden. Van Westerloo (PvdA)
en Bosman (CDA) zijn tegen.
De eerste gaat het 'te ver', Bosman 'omdat toch iedereen weet
dat het niet gecontroleerd
wordt'. Alleen Van Caspel
(VVD) is er voor. „Maar de meningen in de fractie lopen sterk
uiteen." Van der Heijden pleit
ervoor de maatregel toch op te
nemen in de APV. „Dan kunnen
we op termijn ervoor zorgen
dat we wel kunnen optreden."

Bewoners Haarlemmerstraat
maken zaterdag rondje bomen

GEHEEL
NEDERLANDS
GESPROKEN

A.L.
Dc/Vr/Ma/Di
13.30 en
15.30

ZANDVOORT - Op het raadDe 'oude' popster Wally Tax beperkt zich tegenwoordig tot wat huis worden maandagavond 17
januari weer de Zandvoortse
rustiger liedjes
gehuldigd.
Foto Persbureau Zandvoort jeugdkampioenen
Dat gebeurt waarschijnlijk
door wethouder Termes van
sportzaken. Aanvang 7 uur. Het
gaat om de kampioenen tot 18
jaar. Onder hen worden voor
het eerst vier cadeaubonnen
verloot.

16 Jaar
Dagelijks
21..30

Maandag en Dinsdag
8 gulden
Gaethuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

ZANDVOORT - De bewoners van de Haarlemmerstraat maken zaterdag om
10 uur vanaf de Agathakerk
een 'rondje bomen'. Dat gebeurt onder leiding van Rob
Boekelman, hoofd plantsoenendienst bij de gemeente.
Hij laat zien welke bomen
gekapt moeten worden. Van
de Nederlandse Bomenstichting komt deze week
een expert voor een 'second
opinion'.

voor een 'karakteristieke monumentale straat'.
Nu is de bomenrij nog een
lege-gatenkaas, aldus Boekeiman. Volgens hem moet er 'uniformiteit' gekweekt worden,
met lange rijen bomen van min
of meer hetzelfde formaat. De
uitvoering van dat plan moet
begin februari van start gaan.
In ieder geval moeten elf bomen gerooid worden. Dat gebeurt bloksgewijs, waarna ook
in die volgorde nieuwe bomen
worden aangeplant.

De bewoners van de Haarlemmerstraat werden maandagavond uitvoerig ingelicht
over alle problemen en plannen
rond de bomen in deze straat.
Het plan was, het groenbestand
te optimaliseren, zo liet Boekeiman de volle publieke tribune
weten. Het streven is een 'monumentale
bomenaanplant'

Deskundige
Nog deze week komt er ook
een deskundige van de Bomenstichting een kijkje nemen. „De
situatie is belangrijk genoeg,"
zegt hij. Enkele Zandvoorters
hebben hem om zijn mening gevraagd. Niet iedereen is het
eens met de plannen van de ge-

meente. Eedden wat er nog te
redden valt, zo is hun mening
samen te vatten. Met een conserverend beleid. Zo mogelijk
preventief werken, om te voorkomen dat de nog goede oude
bomen het slachtoffer worden
van iepziekte.

Vitaliteitssysteein
Sommigen
verafschuwen
uniformiteit in de bomenrij.
„Dat zie je ook in Flevoland.
Daar lusten de bomen geen
brood van," aldus een van de
aanwezigen. Volgens hem is het
'individuele vitaliteitssysteem',
waarmee bomen gecontroleerd, in tegenspraak met het
bloksgewijs vervangen van bomen. Een raadslid wees op de
bomen in Bentveld: „Die zouden eerst gekapt worden. Maar
daar is moeite voor gedaan en
nu zijn zij behouden."

donderdag 13 januari 1994
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B.V. Accountantskantoor O. E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel
met de grote voordelen van klein. Zoals de grote persoonlijke
betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.
Allround en flexibel.
Klem, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct
kunnen worden ingezet.

Soc. de Manege Zandvoort

séda 1 a^c

presenteert zaterdagavond
voor ongebonden mensen v.a. 30 jaar

hele wintercollectie

feu
met div. artiesten en entertainment in 4 zalen.
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid tot 03.00 uur in de
nacht. Corr. kleding vereist.
Entree 15.Info 16023

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O. E. VAN DER HOEK VOOR:
• Accountantscontrole • Administratieve
dienstverlening • Algemeen fiscaal advies
•Financiële en automatiseringsadviezen
•Opleidingen

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR 0. E. VAN DER HOEK

llfl

ONDER LEIDING VAN DHR. O. E. VAN DER HOEK
REGISTER
ACCOUNTANT

OPENBARE VERKOOP
159.-

Gort van der Lmdenstraat 20, 2024 CB Zandvoort, Postbus 324,2040 AH Zandvoort.
Telefoon: 02507 -16271. Fax: 02507 -14405

2de JACK voor

MERKEN

1 GULDEN

InterLanden sprelgroep

Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg (st)ers

Te huur
v.a. 01-02-'94

AUTORIJSCHOOL

voor permanent, 1
pers. zit/sl.k. +
keukentje.
Gemeensch.
douche/toilet ƒ 475,p.mnd. incl.
Eén maand borg
vereist.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-1 8703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Telefoon: 02507-17166

ElQ

E W NE HLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Bellen v.a. 14-01 -'94
na 18.00 uur,
tel. 15620.

3/4 Dames en Herenjassen
va, 199.Suede Dames- en Heren jacks va, 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.NIEUWE COLLECTIE 20 tot 4B % KORTING

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

ARNING

[WANNEER: ZONDAG 16 JANUARI
van 10.00-18.00 uur

v/h Frank
Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

WAAR:

IN ONS FILIAAL
HALTESTRAAT 1 ZANDVOORT

Tel. 02507-30890

O.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

Wint u die superprijs van 7 miljoen?

De Jackpot op
z 'n top!
Deze maand wint voor de tweede maal iemand in
Nederland de Postcode Jackpot van zeven miljoen
gulden. U misschien?

Minder dan een halfjaar geleden ging Henny Huisman op
pad om de zeven miljoen uit te
reiken. De winnares was een
nietsvermoedende vrouw in
Delft die op dit moment met
man en kinderen geniet van
haar miljonairsleven.

"Ik was er zelf helemaal nerveus van," vertelt Henny Huisman nu. "Dat was de eerste
keer in mijn loopbaan dat ik
eigenlijk met goed wist wat ik
zeggen moest."

Nu meedoen
Henny Huisman zal eind deze
maand weer ergens m
Nederland aanbellen om zeven
m i l j o e n te bezorgen. Misschien wel bij u! Bent u er al
klaar voor? Henny brengt de
champagne voor u mee!

De eerste Jackpot-winnares
kan daarover meepraten. Na
vijf maanden genieten, begint
ze het nu pas echt te geloven.
"Wij hebben een fantastische
tijd," laat zij weten. •

Henny Huisman: "Misschien
kom ik eind deze maand wel bij
u op bezoek met de Jackpot van
zeven miljoen gulden."

1

9 17 26 38

3

10 18 27 40

4
6
8

11 19 28 43
14 20 31
15 24 36
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f 3OOO
7122 AA

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

liidirilnrp/HiKigmidi l r is M op ff itls pirkiimumu Muibd
spnnsnr \

di lijilin SliJi i tljdin

h i ir lil| H

.n Muiklu. C,

ludirdurp is

IA

i MuiU.Un llinuiling Ititi uir Kcxm.ni in

\\ oon uK i airs Kdirhml Mi| dus NkuUlin Slnpkirnr Cuuru l Stouunlmk

urn \ illnl \\ omiiJc.1 n Inlciimitu. 071 (1658
luur Dinsdip \\OLII Jig Vrndiu'; W l" W m r

Opinings |din MnnJig
DONDERDAG
KOOPAVOND!

Extra
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Miljonair
worden?
Vul snel de
bon in en
doe mee!

-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

J ƒ40,- (vier lotnummers)
U / 30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Naam:

[J dhr. Cl mevr.

Adres:
Postcode:

l l l l i-i l l

Postbanknummer:
Miulxlplun l uiknlorp lii,t (11! iin di Al (ussui Kolliiilim in Ai srirdim.

TOT-ZEVEN-MILJOENBON op deze pagina invult en
opstuurt, bent u nog op tijd
voor de t r e k k i n g van deze
superprijs.
"Doen hoor," zegt Henny
Huisman, "want de Jackpot
gaat er gegarandeerd uit, minstens twee maal per jaar! Ook
u kunt de gelukkige zijn."

U maakt natuurlijk alleen kans
op de Postcode Jackpot als u
meespeelt in de Nationale
Postcode Loterij. Meedoen is
simpel. Als u nu de WIN-

De winnende
Thuisbingonummers:
2 januari

Hoger kan de Jackpotmeter niet
stijgen: hij gaat eruit.'

Plaats:

150.94.01

Datum:
!

Handtekening

NATIONALE

Banknummer.

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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amerettenfestival
AMSTERDAM - Wie nieuw
lent op het gebied van cabaret
actie wil zien, kan van 18 tot
met 22 januari in Theater
allevue terecht. Drie finalis^ n van het Camerettenfestival
li ten dan zien wat ze in hun
0 ars hebben. Aan de bak ko'jj en: duo Ernesto & Marcelli" j, Meneer de Bruin en van de
3n ('snel en afwisselend') en
Is Austmann.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 13 januari 1994

Piet Mondriaan en Flower Power
staan centraal in cultureel '94

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN

Aen d'Amstel
en aen het IJ

'heaterfeest
AMSTERDAM - 'Een aanstetheaterfeest vol verras> gingen' en 'Theatraal festijn
)or hart, hoofd en edele delen'
breven de recensenten over
bewerking die toneelgroep
Appel maakte van Shakeseare's 'Zoals het u lijkt'.
Liefhebbers van spectaculair
peater kunnen dus tot en met
Iffl januari in Carré terecht.

Amsterdam heeft in 1994 een hoop te bieden op cultureel
gebied. Stond vorig jaar de Gouden Eeuw centraal, 1994
staat in het teken van de Flower Power en Piet Mondriaan.
„Dit jaar zijn er twee in het oog lopende topevenementen.
Het tulpenjaar, met als hoogtepunt tienduizenden tulpen
in de Nieuwe Kerk, en Mondjriaan aan de Amstel, een
expositie in het Gemeentearchief," licht Herman ter Balkt
van het VW toe.

Herman ter Balkt somt er nog
enkele op: „Van 6 maart tot en
met 19 juni is in het Allard Pierson Museum een tentoonstelling van Griekse sculpturen uit
de oudheid. En van 20 oktober
tot en met 15 januari is in het
Van Gogh Museum een overzichtstentoonstelling van Odilon Redon, een tijdgenoot van
Van Gogh. Het Amsterdams
Historisch Museum houdt van
9 juni tot en met 4 september de
tentoonstelling Bier!. Het museum toont Hollandse bieren
en brouwers van de 14-de tot de
19-de eeuw." Op een bierproefterras kunnen bezoekers genieten van een 'goudgele rakker'.

innenstadfoto's

AMSTERDAM - Fotograaf

è Dutabelman, de eerder met
elijk succes 'Nachtfoto's
' Amsterdam' exposeerde,
ert vanaf 14 januari in de
- ^lelkweg terug met een nieuwe
:rie foto's van de Amsterdambinnenstad. Hij zocht vooral
de plekjes op, die vanwege de
i iet graffiti bekladde muren
f 2n zekere dreiging in zich herflergen.
De Melkweg Galerie, Marnix:raat 409, is van woensdag tot
a met zondag tussen twee en
:ht uur gratis toegankelijk.

'orgy and Bess
AMSTERDAM - Van dinsdag
januari tot en met zondag 6
jbruari is Gershwins meestertuk Porgy and Bess te zien in
larré. Ruim 120 personen weren' mee aan deze beroemde
pera/musical. Reserveren kan
p nummer 6225225 of 06-9203.

Cees de jongen
AMSTERDAM - Op vrijdag
4 en zaterdag 15 januari geeft
e Stichting Kunstwerk extra
oorstellingen van de muziektieaterproduktie Kees de Jon:n. De voorstelling is gebaeerd op de gelijknamige rolan van Theo Thijssen.
Nieuwe de la Mar, telefoon
233462.

Jiider Milk Wood
AMSTERDAM - Tot en met
5 januari is in Prascati het
uisterspel Under Milk Wood 'A
lay for Voices' van Dylan Thojmas te zien. Een dag uit het
even in een dorp in Wales.
Het stuk is muzikaal bewerkt
_$oor Leonard van Goudoever
ifn wordt uitgevoerd door het
' Centraal Kamer Koor (telefoon
231223).

door Patrick Smit

H

ET IS DIT jaar vijftig
jaar geleden dat Piet
Mondriaan overleed,
één van de belangrijkste pioniers van de abstracte
schilderkunst. Aanleiding voor
het Gemeentearchief om een
tentoonstelling te organiseren.
De expositie Mondriaan aan de
Amstel omvat de periode 18821912. Ongeveer zestig werken
uit deze Amsterdamse tijd zijn
bijeengebracht, met bruiklenen
uit onder andere particuliere
verzamelingen in Europa en
Amerika. Het Amsterdamse
werk toont de aanzet voor Mondriaan zijn latere geometrische
composities.
De expositie
duurt van 18 februari tot en met
15 mei.
In het kader van het Mondriaan-jaar houdt het Stedelijk
Museum komend najaar een
expositie over de invloed van
Mondriaan op de kunst na 1945.
In de Beurs van Berlage is vanaf 14 december een reconstructie te zien van het Parij se atelier
van Mondriaan, waar hij werkte van 1921 tot 1936.

Tulp 400
Behalve Mondriaan wordt
ook de tulp dit jaar in de taloemetjes gezet. Je zou denken dat
de eerste tulp in Nederland
bloeide, mis! Vierhonderd jaar
geleden werd de eerste tulp
vanuit Turkije naar Nederland
gebracht. In april bloeien op
het Museumplein dan ook tienduizend tulpen in het patroon
van de Nederlandse en de Turkse vlag. VW-voorlichter Her-

man ter Balkt: „Het hoogtepunt van Tulp 400 is de tentoonstelling 'De Betovering van de
Tulp' ïn de Nieuwe Kerk. Tienduizenden tulpen worden speciaal in de bloei 'getrokken'
voor de tulpententoonstelling
van 7 oktober tot en met 6 november."

Podiumkunsten
Het Museumplein, Rijksmuseum en de Nieuwe Kerk spelen een hoofdrol in de manifestatie
Tulp 400, die op verschillende momenten dit jaar gehouden wordt Foto Archief Wcekmedia

Flower Power
Verder valt in het Rijksmuseum van 7 mei tot en met 31
juli de tentoonstelling 'Bloemen en planten' te bewonderen. Deze expositie schetst een
beeld van vijf eeuwen prent- en
tekenkunst van bloemen en
planten. „Het sluitstuk van
Tulp 400 is een groot tulpenveld op de Dam, hoewel deze
plannen nog niet helemaal
rond zijn," verklapt Ter Balkt.
De Stichting Sixties and Beyond speelt in op het thema Tulp
400. Als het aan voorzitter Preddy Wissink ligt, staat 1994 geheel in het teken van de Flower
Power: „Hierbij staat het Amsterdam in de zestiger jaren
centraal, toen de hoofdstad het
trefpunt was voor jonge bezoekers uit de hele wereld. De manifestatie wil bezoekers uit binnen- en buitenland laten zien
wat de betekenis van de sixties
is voor de negentiger jaren en
wat de invloed van deze periode
was op sociaal gebied met het
doorbreken van tal van taboes."
Eén van de activiteiten van
de stichting is een kunstroute
in februari en maart langs twintig Amsterdamse galeries. Ver-

der gaat in februari in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Introductie van de Amerikaanse kunst uit de jaren zestig
van start. De expositie bestaat
hoofdzakelijk uit werk dat in de
jaren zestig is aangekocht door
de toenmalige directeur Edy de
Wilde.
De maanden april en mei
staan in het teken van de literatuur uit de zestiger jaren. In de
zomermaanden juni, juli en augustus staan tal van sixties-con-

certen op de muziekagenda. In
de maanden augustus en september staat de Flower-Powermode centraal. In het laatste
kwartaal van 1994 wordt aandacht geschonken aan film, cabaret, toneel en wetenschappelijke activiteiten.

gekregen, maar ziet de toekomst van zijn activiteiten wel
zitten. „Het kost me veel geld,
maar ik houd er niet mee op.
Het draait nu op enthousiasme.
Het is een kwestie van geven en
krijgen. Je moet niet uitgaan
van de beperkingen, maar van
de mogelijkheden."

Enthousiasme

Naast Mondriaan en de FloFreddy Wissink heeft nog wer Power staan er nog tal van
geen financiële toezeggingen andere evenementen op de culvan de gemeente Amsterdam turele agenda. VVV-voorlichter

Jet Gretaen, medewerkster
van het Amsterdams Uit Bureau vindt het onmogelijk een
selectie te maken uit het rijke
aanbod aan podiumkunsten
voor het jaar 1994: „Het aanbod
is overweldigend groot. Als ik
een selectie maak, is het op persoonlijke titel." Het meest in
het oog springend volgens haar
is de Broadway-musical Cyrano de Bergerac. Bill van Dijk en
consorten staan van 13 maart
tot 29 augustus op de planken
van Carré. Verder speelt de Toneelgroep Amsterdam vanaf 5
februari het toneelstuk Richard III van William Shakespeare in de Stadsschouwburg.
De voorstellingen lopen door
tot 27 februari. En het Nationale Ballet geeft op 2 en 3 mei een
uitvoering van Shakespeare's
Midzomernachtsdroom
ten
beste.
Ook worden de jaarlijkse culturele evenementen in Amsterdam geprolongeerd: het Amsterdam Blues Festival (18 en
19 maart), het Amsterdamse
Kleinkunst Festival (van 20
maart tot en met 6 april), het
Vondelpark Openlucht Theater
(van 29 mei tot en met 21 augustus), Het Holland Festival (van
l juni tot en met 31 juni), het
Theaterschool Festival (van 13
juni tot en met 27 juni) en niet
te vergeten de Amsterdamse
Uitmarkt (van 26 augustus tot
en met 28 augustus).

HEEMSTEDE
- Kring
Heemstede van de NVVH heeft
op woensdag 19 januari een di-,'
avertelling door mevrouwKooger. De geschiedenis van
Michiel de Ruijter, Piet Hein,
Amsterdam en de lusthoven
langs de Amstel komt aan bod
tijdens deze historische voorstelling. De diavertelling begint om tien uur 's ochtends in
De Pauwehof aan de Achterweg 17a. Introducee's betalen
twee gulden vijftig.

Kant- en poppen
ZANDVOORT
Kring
Zandvoort van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen
heeft op dinsdagmiddag 18 januari om twee uur een tentoonstelling in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. 'Van kop tot pop' en
'Kantlijnen bij een versluierd
verleden', zo heet de tentoonstelling over poppen en oud
kant. Bezoekers betalen twee
gulden vijftig per persoon en
kunnen oude of kapotte poppen laten zien aan mevrouw
Oosterom-Van Dalen.
!

Diner in Heemstede
ZANDVOORT - Dinsdag 18
januari kan er door de leden
van de NVVH afdeling Haarlem en omstreken samen worden gegeten in bistro-restaurant Riant aan het Wipperplein 3 in Heemstede. Het diner, bestaande uit een voor-,
hoofd- en nagerecht, begint om
half zes 's middags. De kosten
zijn 25 gulden, exclusief de
drankjes. De bistro is te bereiken met de bussen 1-3-4-92-140
en 174. Opgeven voor 14 janua:
ri bij mevrouw Groenendijk,
tel. 287683.

Postzegelbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
op zondag 16 januari een post-j
zegelverzamelbeurs in het Ge-'
meenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Van twaalf tot
vijf uur 's middags komt alles
aan bod wat met postzegels,
poststukken en brieven heeft
te maken. Het Gemeenschapshuis is goed bereikbaar met
bus 80 en 81, toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en heeft een
ruime
parkeergelegenheid.
Voor inlichtingen en reserveringen kan er worden gebeld
met tel. 13241 of 16456.

4
KvK Lobby-platform voor Dat

Schiphol en snelle trein

SCHIPHOL - De Kamer dat wij perspectief moeten bie- daadwerkelijk komt, is volgens
an Koophandel van Am- den aan de groeiende beroeps- De Vilder een grote mate van

terdam, wil de activiteiten

bevolking in deze regio. De ge- regionale

consensus

nodig.

gevoel op het toneel is zo
mooi, dat heb je nergens anders'

p lobby-gebied gaan ver- publiceerde rapporten tonen Consensus kan ertoe leiden dat

, gToten. De KvK wil daartoe

aan dat het grootste deel van de er heel wat wordt bereikt. „Een
goed voorbeeld van een breed
gedragen project is de NoordZuidlijn, die door het Amsterdamse bedrijfsleven altijd vurig is bepleit," aldus De Vilder.
verlening in onze hoofdstad." „De ROA heeft eveneens de
„Wij moeten ons natuurlijk waarde van de aanleg van deze
wel realiseren dat de Noord- lijn aangegeven. Dan kan het
vleugel van de Randstad niet geen toeval zijn dat het kabinet
vanzelf het centrum van Euro- hoge prioriteit aan dit project
pa is. Wij hebben goede infra- geeft. Een belangrijke voorstructuur nodig om een aan- waarde voor het verkrijgen van
trekkelijke vestigingsplaats te een politiek draagvlak voor inblijven. Uitbreiding van Schip- frastructurele investeringen in
hol en de aanleg van de hoge- onze regio is dus eensgezindsnelheidslijnen is absoluut heid. Wij zullen moeten leren
noodzakelijk om niet stuurloos onze wensen en prioriteiten
af te drijven naar de periferie. eenduidig te presenteren, zoals
Ik kan mij geen alternatief voor bij de Noord-Zuidlijn is gedeze regio voorstellen waarvan daan." Uit een overzicht van de
de uitstraling op de werkgele- Kamer van Koophandel blijkt
dat de omzet in de regio Amgenheid zo groot is."
Over de besluitvorming over sterdam in het afgelopen jaar in
dit alles is De Vilder evenwel bijna alle sectoren sterker achniet echt gerust: „Eventuele fi- teruitgegaan is dan gemiddeld
nancieringsprotalemen mogen in Nederland. Dat geldt vooral
niet leiden tot het snoeien in voor industrie en groothandel,
belangrijke
infrastructuur- maar ook voor detailhandel en
maatregelen voor onze regio." diensten. Alleen in de bouw was
sprake van een omzetstijging in
Om te stimuleren dat beno- contrast met een sterke landedigde infrastructuur er ook lijke terugloop.

'net initiatief nemen voor de door Schiphol gecreëerde
juist hier
i Oprichting van het Amster- werkgelegenheid
wordt
gerealiseerd.
Zo
is Schipï a m Lobby Platform, dat
van direct belang voor de
;ich onder gaat bezighou- hol
zakelijke en financiële dienstlen met de toekomstplan-

len voor Schiphol en de ho;esnelheidspoorlijnen. Dat

.leeft KvK-voorzitter R. de
[milder maandag gezegd in

iijn nieuwjaarstoespraak.

„Wij horen vaak de opmermg dat ondernemers weinig
'an zich laten horen tijdens de
politieke discussie over deze
mderwerpen," aldus De Vilder.
.Daar hebben ze natuurlijk ook
•en Kamer van Koophandel
'oor. Toch denken wij dat het
Jcpnomisch belang van deze
wjecten nog beter aangetoond
<an worden als de ondernenérs zelf ook hun woordje
neespreken. Het Amsterdam
x>bby Platform moet Amsterlamse tppondernemers de mo:elijkheid bieden zich gezanenlijk te beraden en te uiten
'Ver het economische belang
•an; projecten als de hogesnellëiSslijnen en Mainport en Miie"ü- Schiphol."

Duidelijkheid
De Vilder ging verder uitgeweid op de plannen voor Schiplol in. Er is volgens hem vooral
behoefte aan duidelijkheid en
Is daarom blij met het beit dat het kabinet eind vorig
aar genomen heeft over de Plauologische Kernbeslissing voor
chiphol, waardoor de inpraak kan beginnen.
„De start van dit proces is
an belang maar het investeingsgedrag van het bedrijfsleen noodzaakt daarbij tot sneli-eid, duidelijkheid, bindende
fspraken en lange termijn
ommitment van betrokken
'verheden," aldus De Vilder.
Zekerheid over de ontwikkeing van de luchthaven is ook
en belangrijke vereiste voor
iet behouden en aantrekken
an internationaal georiënteerle bedrijvigheid. Dit behoort
ladrukkelijk tot de mainport
trategie."
De Vilder wees verder op de
conomische uitstralingseffecen van mainport Schiphol,
die resulteren in nieuwe berijvigheid en dus ook werkgeegenheid. Dit is belangrijk om-

heeft gepleegd en in het laatste
duet beelden we uit wat altijd
haar droom is geweest, maar
wat ze nooit heeft kunnen bereiken. Het is dus héél romantisch, maar niet het hele duet
door, want dat duurt acht minuten. Er zijn dus ook momenten dat ze kwaad is, of weg wil
rennen, maar ze keert toch altijd weer naar hem terug. Het is
in ieder geval heerlijk om te
dansen. Kylian heeft het een
beetje voor ons veranderd. Hij
was er niet helemaal tevreden
mee en heeft er wat statische
momenten uitgehaald."

„Wat me altijd in ballet
heeft aangetrokken? Over
het toneel gesleept te
worden," zegt ze lachend,

„dat leek me het einde; dat

gevoel van vrijheid. Toen ik
als meisje van zeven jaar
Romeo en Julia zag, was ik
zo onder de indruk dat ik
moest huilen, zó mooi vond
ik het."
door Arnoud van Soest

Programma omroep ZFM
Door de week
- AFM non-stop:
non-stop gevarieerde muziek
- 12.00-14.00 De Watertoren:
gevarieerde muziek, afgewisseld met
informatie over „Zandvoort en de regio"
- 14.00-16.00 De Duinpan
non-stop gevarieerde muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling:
alle bekende platen van toen en nu
knallen uit de radio
- 18.00-20.00 Muziekboulevard:
gevarieerde muziek afgewisseld met
informatie over „Zandvoort en de regio"
- 20.00-22.00 BPM:
dance-radio met party-info en interviews
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed:
easy-listening aan het pinde van de dag
Zaterdagmorgen
- 00.00-02.00 Nightflight
gezellig programma voor mensen die
nog niet willen slapen
- 02.00 07.00 ZFM non-stop
non-stop gevarieerde muziek
- 07.00-09 00 Vroeg Op:
gezellig ochtendprogramma me', onder meer een ochtendbladenoverzicht
- 09.00-09 30 Ruth
Levensbeschouwelijk programma:
- 09.30-12.00 Goedemorgen Zandvoort:
Informatief programma met aandacht voor activiteiten, actualiteiten
en sport

Zondagmorgen
- 00 00-10.00 ZFM non-stop
non-stop gevarieerde muziek
- 10.00-12.00 ZFM Jazz
Zaterdagmiddag en
zondagmiddag
- 12.00-14.00 Hand in hand:
gevarieerde muziek afgewisseld met
informatie over „Zandvoort en de regio"
- 14.00-16.00 De Badmuts:
2 uur lang gezelligheid en goede muziek
- 16.00-18.00 (zat.) Eurobreakdown:
ZPM's eigen Europese hitlijst
16.00-18.00 (zon.) Zandbak:
twee uur lang de nieuwste muziek met
film- en videoblok en het popmeuws
Zaterdagavond en zondagavond
- 18.00-20.00 Muziekboulevard:,
gevarieerde muziek afgewisseld met
informatie over „Zandvoort en de regio"
- 20.00-24.00 De Kustwacht:
een programma vol gekkigheid en gezelligheid met tussen 23.00 en 24.00
uur „het naspel" vol met romantische
muziek
ZFM is te ontvangen op 106.9 FM en
op de kabel via 105 FM.
Voor reacties: ZFM, Postbus 436, 2040
AK Zandvoort

ANAF 23 JANUARI treden de eredivisie en
de jongerengroep van
het Nederlands Dans
Theater gezamelijk
op in Het Muziektheater. Cora
Kroese, die kort geleden met de
aanmoedigingsprijs van het
Dansersfonds werd onderscheiden, danst in Heart's Labyrinth van Jirï Kylian en Fantasla van Hans van Manen.
Hoewel de 26-jarige danseres
in Amsterdam is geboren, verraadt haar accent dat ze het
grootste deel van haar jeugd in
het buitenland heeft doorgebracht (Zuid-Afrika, NieuwZeeland). Maar na een jaartje
op de Royal Ballet School in
Londen, werd ze in 1986 aangenomen bij de jongerengroep
van het Nederlandse Dans
Theater. Twee jaar later maakte ze de overstap naar het eerste. Er moest nog wel wat aan
haar techniek worden geschaafd, zo oordeelde artistiek
leider Kylian, maar ze had beslist talent en doorzettingsvermogen. Dat hij daarin niet de
enige was, blijkt uit de aanmoe-

V

Cora Kroese en Jorma EIo in Fantasia van Hans van Manen
Foto Dirk Bim.ilci.i

digingsprijs, die ze samen met
Boris de Leeuw van Het Nationale Ballet kreeg.
Over het vak van danser bestaan soms wonderlijke ideeën,
zo heeft ze gemerkt. Cora Kroese: „Sommige mensen denken
dat het een hobby is; dat je zes
dagen elders werkt en 's avonds
nog even op het toneel rondspringt. Krijg je daarvoor betaald, vragen ze ook wel eens
verbaasd. Ze zien natuurlijk alleen het eindresultaat, met muziek en kostuums. Dat je, zoals
voor elke baan, keihard moet
werken, juist om het er zo gemakkelijk te laten uitzien, dat
beseffen ze niet."

Belemmeren
Dat dansers hun lichaam al
op heel jonge leeftijd afbeulen,
heeft ook zijn invloed op de repetities, zo legt ze desgevraagd
uit. „Je wordt ouder en dan ontstaan er zwaktes, in je rug of in
je knieën, typische dansers-

kwaaltjes. Die pijn belemmert
je in die echte vrijheid van bewegen; je hebt altijd wel iets
van: oh, dat gaat niet zo goed
vandaag. Je ziet wel eens jongere dansers die nog helemaal
van 'Whap, ja lekker' gaan en
dan denk ik wel eens: wees toch
voorzichtig. Maar ja, toen ik zo
jong was - alhoewel, ik ben nu
26 - deed ik dat ook."
Op de vraag wat het allemaal
de moeite waard maakt, ondanks dat het soms van au gaat,
zegt Martin Muller, die in Kylians ballet een duet met haar
danst: „Het gevoel datje op het
toneel krijgt, is soms zo mooi;
dat krijg je nergens anders.
Noem het verliefdheid. Soms
duurt dat gelukzalige gevoel
maar tien seconden, maar het
is wel waar je het voor doet."
Op de vraag hoe- lang het
meestal duurt voor het de dansers duidelijk wordt wat de choreograaf voor ogen heeft, zegt
Kroese: „Dat verschilt per cho-

reograaf. Ik heb in verschillende werken van Hans van Manen gestaan en het duurt een
tijdje voor je hem echt begrijpt.
Hij heeft een heel eigen stijl:
strak, met een seksuele spanning tussen jou en je partner.
Vooral Fantasia is heel erg op
de vrouw geschreven; het is
vrouwelijk en sensueel, met
hele zachte en mooie muziek.
Maar ook al is het romantisch,
er zit toch altijd die spanning
in, die typerend voor Van Manen is. Dat speelse, dat verleidelijke, maakt het leuk om te dansen."

Gedroomd
En dat stuk van Kylian, willen we weten. „Dat is zóóó romantisch," roept Cora en giert
het bijna uit van de lach. „Ik
vlieg en zweef door de lucht;
inderdaad, iets waar ik altijd
van gedroomd heb." En dan
weer serieus. „Het stuk gaat
over iemand die zelfmoord

Na nog even over de spanning
tijdens de première gepraat te
hebben ('Er ligt een energieveld tussen jou en het publiek;
het ene moment leunen ze achterover en het volgende moment houden ze de adem in'),
vragen we of ze in een trance
naar de voorstelling toeleeft.
Nee dus. „Je bent er mee bezig,
maar je moet er ook van wégbreken. Als ik naar huis ga.
denk ik toch even aan m'n poesjes. Een beetje afstand nemen
is gezond; anders vreet je jezelf
helemaal op van de nervofaiteit."
Op de slotvraag, wat ze het
leukste aan haar haar vak
vindt, zegt ze ondeugend: „Het
dansen!" Waarna ze, voor de zoveelste keer tijdens het gesprek, in een vrolijke lachbui
uitbarst.
Het Nederlands Dans Theater l en 2
treden 23, 2H en 30 januari op In Het
Muziektheater. Er worden twee WITken van K>llan ultgctoprd (l'n Uullo
en Heart's Lauyrlnth) en twee werken
van Hans van Manen ('Concertante' •
een wereldpremière- en Fantasia). Beseneren: «253.455.
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Moetje Uiten!"
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Bafó - Restaurant
SÖt!
Ontwerpster

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

Telefoon 02507-30184
(voor advies & afspraak)

HAARLEMS ff U
HARDHOUT" **
OPENHAARDBOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Rijksweg 343, Velserbroek

023-375381

^/
°°o.

l

OPTIMA
FRAAIE

KOP & SCHOTEL
OF KOFFIEMOK

HAARDBLOKKEN

«*.3

ELDERS J&9tf

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

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

WAAROM ELDERS MEER BETALEN!

ideaal voor cappuccino, diverse
mooie kleuren. Zoek uit - per stuk

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

Glazenwassen]

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen •
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

JANUARI - VISMAAND
Gedurende de maand januari besteden wij extra aandacht aan
VJSGERECHTEN.
Onze chefkok heeft een speciale viskaart samengesteld met diverse vooren hoofdgerechten.
Wij bieden u de mogelijkheid zelf aan
de hand van deze kaart een 3-gangen
menu samen te stellen a ƒ 39,50.
De gerechten kunnen echter ook afzonderlijk besteld worden.
Daarnaast blijven vanzelfsprekend
onze vleesgerechten (inclusief wild)
verkrijgbaar.
Op elke dag van de week kunt u bij
ons terecht.

Fa. Gansner & Co.

HOME SWEET HOME
WITTE

PAKKEN

SPORTSOKKEN

VOOR

ELDERS j&r9lf

80% katoen - 20% polyamide.
Maten 39/42-43/46

ALLESREINIGER
citroenfris, zonder ammonia.
Fosfaatvrij

FLES 750 ML

ELDERS 2£8

PROBEERPRIJS

milde haarverzorging voor
iedere dag, geeft volume en glans.
Per flacon 250 ml

SET 2 FLACONS
VAN jBsWT VOOR 5.96
DAT IS SLECHTS

99 5r 89 99

DEPA TRANSPARANTE

HANDIGE

BOTERHAMZAKJES

VIDEOBEWAARDOZEN

PAGE GEDESSINEERDE

KEUKENROLLEN

royale maat

super absorberende
tissuekwaliteit

met goudkleurig rugdessin.
Diverse kleuren

ROL 100 STUKS

PAK 2 ROLLEN

ELDERS &£&

ELDERS $8

79 29

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het
volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat
voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend
is door het Ministerie
van Onderwijs.

Inschrijvingen geopend
voor de cursussen:
schoonheldsverzorging
manicure - nailstyling
visagie - make up artlst
pedicure
s portmassage
ondernemersdiploma
Aanvang nieuwe cursussen
in aug./sept. en jan./feb.

VOLOP VERS VOOROtH!
AIMHOF
MBTVRUCHm
DIVERSE SMAKEN
BEKER
0.5 L/TER l
ELDERS

Instituut de Korte
Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

MELKWIT

"srsss
ELDERS

PATURAIN

UNOX LEVERPASTEI
heerlijk op brood of toast,
in handige ritsblikjes

«sas,

METWINKRUIDEN

HAK APPELMOES

snelliltermaling

allerbeste kwaliteit

PROEFPAK 125 GRAM

GROTE POT 720 ML

MOOIE BLAMK€

KUIP
80 GRAM

ELDERS

ROYAL KRUIDCAKE
Zeestraat 46

GALA ROODMERK KOFFIE

SET 4
BLIKJES

afe

\ cJonMeit
2042 LC Zandvoort

FRANSE HELE FIJNE

lekker bij de koffie

LIEFST 400 GRAM

ttOSQG&WI

ANANASSCHUITJES
van échte chocolade, royaal gevuld
met slagroom en afgewerkt met een
frisse schijf ananas

SOURCY CITRON
MINERAALWATER

FLES 15 LITER
ELDERS J2rttf BIJ ONS

STUKS VOOR

Van ma. t/m vrij:

„winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.
ZCL. en zo.

leuke weekendvoor ƒ
menu s

DIRK VAN DEN DROEK

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag s gesloten

Tel. 02507-12061

^.»£!&^'4'L^W#ï:vteï&J*tf^^^^^^
LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN- Winkelcentrum Hannie Schaltplem • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAH: Hyacmtenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
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Chess veegt
vloer aan
met Aalsmeer
ZANDVOORT - Met een
verpletterende 6,5 tegen 1,5
overwinning op Aalsmeer
heeft de hoofdmacht van
Café Neuf/Chess Society
haar voornemens voor 1994
duidelijk gemaakt. De schakers van Chess speelden
duidelijk de frustaties van
de afgelopen twee wedstrijden van zich af en mogen
zich dankzij deze monsterscore weer subtopper noemen.
door Aaldert Stobbelaar
Het team van Chess speelde
tegen Aalsmeer eindelijk in de
sterkste opstelling. Dit betekende onder andere dat Walter
Gerhards ook weer van de partij was. Dat hij niet voor niets
een tocht van 250 kilometer
maakte, bleek uit het feit dat
juist hij Chess een zeer snelle 10 voorsprong bezorgde. Ook
Olaf Cliteur speelde als vanouds, dat wil zeggen op het
scherpst van de snede. Toen
zijn Poolse tegenstander Kaluzijnski de complicaties boven

Hoogoventoernooi
ZANDVOORT - Olaf Cliteur bijt vrijdagavond op
het Hoogovenschaaktoernooi in IJmuiden, met de
weekend-vierkampen, het
spits af voor de delegatie
van Café Neuf/Chess Society, die dit jaar maar liefst uit
zes man zal bestaan. Behalve de weekend-vierkampen,
waar Cliteur is doorgedrongen tot de hoofdklasse zal
hij ook in de eerste klasse
uitkomen van de dagvierkampen.

het hoofd groeide, tekende Cliteur voor 2-0.
Fred van de Klashorst en Ben
de Vries lijken ook de oude
vorm teruggevonden te hebben
en brachten met twee fraaie zeges Aalsmeer op de rand van de
afgrond. Door een enorme
blunder van Jacob de Boer
kreeg Aalsmeer de kans de achterstand te verkleinen tot 4-1.
Ton van Kempen werd ditmaal
de matchwinnaar, en dat niet
eens met een overwinning. De
gedreven Van Kempen stond
weliswaar een pion voor, doch
kon niet meer winnen, derhalve
tekende hij voor de winnende
remise.
Jako Otte speelde zondermeer zijn beste partij tot nu toe
in de Zandvoortse gelederen.
Hij gaf zijn sterke tegenstander
geen enkele kans en het drama
tekende zich af voor de schakers uit debloemenstad. Op het
eind van de avond zette Nico
Huijboom, eveneens na een
sterk gespeelde partij, de schitterende slotscore van 6,5-1,5 op
het scorebord.
Voor de competitie is het
jammer dat een sterk team als
Chess Society nog slechts een
theoretisch kansje heeft op de
titel. De competitie wordt op 18
februari voortgezet met een
wedstrijd in Haarlem, tegen het
vorig jaar uit de eerste klasse
gedegradeerde Het Oosten.

Bekercompetitie
:':ZANDVOORT - Op maandag
14 februari spelen Louis Dambrink, Jack van Eijk, John Ayrèss en Edward Geerts van de
Zandvoortse Schaakclub voor
d? eerste bekerwedstrijd van de
Noordhollandse Schaak Bond.
Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden want zij moeten
namelijk op bezoek bij het zeer
sterke De Vennep. Dit team
komt uit in de eerste klasse terwijl de Zandvoorters in de vierde klasse spelen.

Het werd een lange en spannend schaakgevecht, die pas na
de klok van 11 uur werd beslist.
Jack van Eijk hield zijn hoofd
er goed bij en zegevierde over
Ayress. Zijn overwinning lever-

ZANDVOORT - Op maandagavond 17 januari worden in het
Zandvoortse raadhuis de jeugdkampioenen 1993 gehuldigd. De
Sportraad Zandvoort begroet
op die avond alle jeugdige kampioenen onder de 18 jaar. De
huldiging vindt plaats om zeven uur. Nieuw in het programma is de verloting onder de aanwezige kampioenen van een
viertal cadeaubonnen. De opening wordt om ongeveer kwart
voor zeven verzorgd door voorzitter Andries van Marie. De gemeente Zandvoort is vertegenwoordigd door wethouder J.
Tertnes.

Lions organiseert
schoolbasketbal
Een overwinning voor ZHC, maar de ambtenaren hoefden zich niet te schamen voor hun spel
Foto Persbureau Zandvoort

De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen een geselecteerd hockeyteam van de
Zandvoortse Hockey Club en een team van gemeente-vertegenwoordigers, is wederom een leuke partij geworden. De ZHC'ers wisten deze partij met een 1-0 overwinning af te sluiten.
Slechts één raadslid, Gerard Versteege, was goed genoeg bevonden voor een plaats
in het Gemeenteteam. Dat team, bestaande uit ambtenaren, speelde vooral in de
eerste helft een uitstekende partij. Om onduidelijk redenen werd een doelpunt van
de ambtenaren door de scheidsrechter afgekeurd.

de een stijging op de rnaglijst
op van twee plaatsen hetgeen
nu een zesde positie betekende.
De twee nieuwkomers Van
Esveld en Bot moeten nog duidelijk acclimatiseren en kónden hun eerste partij niet in
winst omzetten. Het is ook niet
eenvoudig om bij een schaakpartij en de klok in de gaten te
houden en de zetten te noteren.
Met een paar weken zullen ook
deze schakers de kneepjes onder de knie hebben waardoor
op geduchte tegenstand kan
worden gerekend.
Vanavond begint de tweede

helft van de interne competitie.
Dat is een mooie gelegenheid
om op eerder geleden nederlagen revanche te nemen. Nieuwe
huisschakers zijn altijd weikom en gemakkelijk in te passen.
De eerste avond van 1994 begint de jeugd van de Zandvoortse Schaak Club met de zevende
ronde van de interne competitie. Op dit moment staat nog
steeds Thomas Hesse bovenaan maar zijn naaste rivalen op
het schaakbord zullen vanavond zeker proberen daar wijziging in aan te brengen.

Zeeschuimers geven show
op eerste kunstzwemgala

ASV Sandevoerde houdt
Nieuwjaarspuzzelrit
ZANDVOORT - De Palace
Nieuwjaarsrit van Autosportvereniging
Sandevoerde
vindt zaterdagavond weer
plaats. De rit wordt georganiseerd in samenwerking met
het Palace Hotel. De rit wordt
uitgezet door Maurice en
Joke van Megen en wordt geheel verreden binnen de grenzen van de gemeente Zandvoort.
De rit wordt verreden volgens het routebeschrijvingssysteem waarbij de deelnemers door middel van een
groot aantal genummerde
opdrachten, bijvoorbeeld eerste weg links, derde weg
rechts, na zes bomen links
etcetera., door de Zandvoortse straten worden geleid.
Snelheid speelt hierbij geen
enkele rol. De rit heeft een
lengte van twintig kilometer
en kent een maximaal toegestane rijtijd van ongeveer
twee uur.
Inschrijven voor de rit kan

ZANDVOORT - Na de
kerstdrive en een week vakantie werd het bridgen
weer vol enthousiasme door
de leden van de Zandvoortse Bridgeclub opgepakt.
Ook in deze vierde wedstrijd van de derde competitie stond het bridge op een
hoog niveau.

Chess
ZANDVOORT - Morgenavond speelt het zeer succesvolle tweede team van Chess
thuis tegen de reserves van de
Schaakclub uit Heemstede. De
Zandvoorters beginnen de wedstrijd met een comfortabele 1,50,5 voorsprong doordat Hans
van Brakel vorige week maandag remise speelde en Boudewijn Eijsvogel afgelopen vrijdag al een zeer belangrijke
overwinning behaalde.

In de A-lijn was bij de dames
Van Mancius en Veltman goed
te merken dat de rust hen goed
had gedaan. Verrassend werden zij eerste met maar liefst
62,20 procent. Hierdoor klommen zij een behoorlijk eind en
verlaten de degradatiezone.
Goede tweede werden Mevrouw Spiers en de heer Emmen, terwijl het echtpaar Hoogendijk derde werd.

vanaf half acht in de lobby
van het Palace Hotel aan het
Burgemeester van Fenemaplein. Deelname staat open
voor zowel de meer ervaren
rijders in de A/B- klasse als
ook voor de beginnende puzzelaars, de C-klasse. Speciaal
voor deze beginnende rittensporters is er bij een inschrijftafel een verkort basisreglement aanwezig zodat
ook deze deelnemers zonder
te verdwalen de finish weten
te vinden.
De inschrijvingskosten bedragen twaalf gulden per
equipe. Leden van de ASV
Sandevoerde genieten een
korting van twee gulden per
persoon. De eerste deelnemer zal om even over acht
uur starten vanuit de Beach
Bar terwijl de rit hier ook eindigt. Voor de winnaars in de
diverse klassen zijn fraaie bekers beschikbaar.
Informatie over deelname
aan deze rit zijn te verkrijgen
via telefoonnummer 13391.

Derde plaats Kuijper
in Oliebollenloop
ZANDVOORT - Vorige
week zaterdag stond de traditionele oliebollenloop op
het programma. In deze
loop, over 21 kilometer,
deed veteraan Gerard Kuijper het uitstekend door een
derde plaats te behalen.

enige meters weg van de Zandvoorter.
Ajebe was niet meer te achterhalen en Medemblik eindigde als tweede. Gerard Kuijper
handhaafde zich uitstekend en
liep naar een fraaie derde
plaats. „Een goede opsteker
voor de marathon van ApelAl meerdere jaren neemt doorn, die begin februari wordt
Kuijper deel aan deze wed- gehouden," stelde Kuijper.
strijd, die druk bezocht wordt.
Voor de halve marathon stonden zo'n 120 atleten aan de Oefenwedstrijd
start, waaronder de Ethiopiër
ZANDVOORT - De competiAjebe. Het traject dat door de
Waterleidingduinen liep, was tie voor de voetbalteams staat
voor Gerard Kuijper erg be- nog stil, maar de velden waren
kend, aangezien zijn trainingen in prima conditie voor het spelen van oefenwedstrijden. Zodaar plaatsvinden.
Na de start ontstond er een wel het zaterdag- als het zonkleine kopgroep waarbij Ajebe dagteam van Zandvoortmeeudirect de leiding nam. Na enige wen kwamen in de wei en ook
kilometers gaf Ajebe gas en liep Zandvoort'75 had lang genoeg
weg van de rest van het veld. stilgezeten.
Hierachter werkte Kuijper
Het zaterdagteam van Zandgoed samen met de sterke veteraan Medemblik, die behoort voortmeeuwen oefende op eitot de top 25 van Nederland. gen veld tegen eerste klasser
Medemblik versnelde na vijf ki- Ajax.. Dit werd een bijzonder
lometer en liep per kilometer aardige partij voetbal. De Amsterdammers waren technisch
beter, maar mede door uitstekende reddingen van doelman
Michel Winter duurde het tot
de veertigste minuut voordat
Ajax op 0-1 kwam. In de tweede
helft bleef Zandvoortmeeuwen
De dames Rudenko en Ru- uitstekend tegenspel leveren.
dolphus gingen er deze avond Echt grote kansen ontstonden
in de C-lijn eens goed voor zit- er niet. Ajax slaagde er kort
ten met als gevolg een uitste- voor tijd in de score op te voren
kend resultaat. Met een fraaie naar 0-2.
Het zondagteam van Zandscore van 62,24 procent werden
zij keurig eerste. De dames Van voortmeeuwen ontmoette vierden Nulft en Scipio volgden pri- de klasser Batavia'90 uit Lelyma op de tweede plaats. De der- stad. De feestdagen zat koplode plek ging naar de dames Van per Zandvoortmeeuwen kenneDuijn en Veldhuizen. De kop in lijk nog in de benen aangezien
de C-lijn is onveranderd. De da- Batavia weinig tegenspel onmes Van den Nulft en Scipio dervond. Het team uit Lelystad
voeren de ranglijst aan, gevolgd won dan ook eenvoudig met 3-0.
Ook Zandvoort'75 bereidt
door respectievelijk het echtpaar Potharst en de dames Ru- zich voor op het tweede gedeelte van de competitie. Daarvoor
denko en Rudolphus.
ging het op bezoek bij zondag
Inlichtingen over de Zand- eerste klasser Stormvogels.
voortse Bridgeclub zijn te ver- Door een doelpunt van Ferry
krijgen bij de wedstrijdleider Boom namen de Zandvoorters
de heer H.Emmen, telefoon een 0-1 voorsprong. In de tweede helft wat omzettingen in bei18570, alleen 's avonds.
de teams. Bij Stormvogels
werkte dat beter gezien de drie
doelpunten die vielen. In deze
gelijkopgaande wedstrijd bepaalde uiteindelijk Ferry Boom
met een fraai afstandsschot de
eindstand op 3-2.
Monique van der Werff hard
aan het trainen aan een nieuw
groepsnummer. Het is nog niet Z'75
helemaal af maar dit nummer
ZANDVOORT
Zandis technisch een stuk zwaarder voort'75 zet het oefenprogramzodat daar automatisch hogere ma aanstaande zaterdagmidpunten uit de bus zullen rollen. dag voort met een thuiswedDesalniettemin
werd
het strijd tegen eerste klasser Margroepsnummer zeer synchroon ken. Dit kan een aardige ontmaar ook met zeer veel plezier moeting worden. Marken staat
door de meiden gezwommen. op de ranglijst in de middenOndergewaardeerd door de moot. De aanvang is half drie.
jury behaalden ze een elfde
Dinsdagavond komt eerste
klasser Rijnsburgse Boys op
plek.
bezoek. Dit team draait mee in
de top van de eerste klasse.
Goede indruk
Deze wedstrijd begint om acht
Al met al lieten de Zeeschui- uur.
mers een uitstekende indruk
achter bij de jury en dat is toch
belanglij k zo vlak voor de Nederlandse
JeugdkampioenZANDVOORT - Vrijdagschappen. Vooral de zilveren avond houdt TZB de maandemedaille die het duet mee naar lijkse klaverjasavond in het
Zandvoort nam, is iets waar de clubhuis aan de Kennemerweg.
trainsters: Miep van der Aar, De opbrengst van deze avonden
Ingrid Duivenvoorden, Coby komt ten goede aan de softbalter Heijden en Arlette Sandber- afdeling. Voor deze avond is
gen maar ook de meiden zelf Café Bluijs bereid gevonden de
zeer trots op zijn.
sponsoring te verzorgen. De
klaverjasstrijd begint om acht
Inlichtingen over deze suc- uur en per koppel dient zeven
cesvolle afdeling van de Zee- gulden en vijftig cent te worden
schuimers zijn verkrijgbaar op betaald. Er zijn natuurlijk
fraaie prijzen te winnen.
tel. 02507-30591.

Aan kop in deze lijn blijft het
koppel Emmen/Spiers. Het
echtpaar Van der Meulen veroverde de tweede plaats en de
derde positie wordt nu ingenomen door het echtpaar Hoogendijk.
In de B-lij n hadden mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
Meer een goede avond. Met
57,50 procent pakten zij de eerste plaats, op de voet gevolgd
door het gelegenheidspaar van
de dames Berghoff en Jurriaans. Derde werden de dames
Polm en Rooijmans. Door dit
resultaat veroverden de dames
Polm en Rooijmans de eerste
plaats. De dames Jurriaans en
Meijer klommen naar de tweede plaats, terwijl de dames
Berghoff en Dröse stegen naar
de derde positie.

Zilver voor Zeeschuimers

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
liet Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

ZANDVOORT - De landelijke kunstzwemwedstrijd
is afgelopen weekeind gezwommen in het Limburgse
Nieuw Bergen. Ook de
Zandvoortse Zeeschuimers
vertrokken naar het zuiden.
Natascha Bakker en Sandra
Beugel behaalden een zilveren medaille

Natascha Bakker en Sandra Beugel

Oplossing van vorige week,
schaakdiagram l (Mat in twee
zetten, zwart begint): l
- Lf3;
2. Kfl - Thl en mat.

In de tweede helft was ZHC duidelijk beter. In het ambtenaren-doel groeide Frans'
Smits echter uit naar grote hoogte. Met katachtige reacties hield hij zijn doel
vooralsnog schoon. Het ZHC-team bleek, mede doordat beschikt werd over jeugdige
wisselspelers, een betere conditie te hebben en pakte vijf minuten voor het einde
een 1-0 zege.
Na afloop was het nog een gezellige bedoening in het clubhuis van ZHC, waar
onder het genot van een drankje en een hapje velen elkaar al het goede wensten voor
1994.

ZANDVOORT - Zaterdag aanstaande houdt The Lions het
jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi. Vijf Zandvoortse basisscholen strijden vanaf tien uur
om de fraaie wisselbeker. Zowel de meisjes als de jongens
komen in het veld. De uitreiking van de wisselbeker vindt
plaats omstreeks half vijf. De
strijd wordt zoals gebruikelijk
gehouden in de Pellikaanhal
aan de A.J. van der Moolenstraat.

Bridgers houden niveau hoog

Het schaakspel zorgt echter
vaak voor verrassingen. Zijn de
Zandvoorters in topvorm dan
is een verrassing mogelijk. Het
Zandvoortse team neemt op dit
moment in de externe schaakcompetitie de eerste plaats in.

Opgave nummer 2: Mat in twee
zetten. Zwart begint.

SPORT
Huldiging van
jeugdkampioenen

Van Eijk troeft Ayress af

ZANDVOORT - De eerste
schaakavond van het nieuwe jaar voor de leden van de
Zandvoortse Schaak Club
leverde de nodige spanning
op. In het Geemenschapshuis toonde Jack van Eijk
zijn klasse door in de interBij het tienkampen-toernooi ne competitie concurrent
zal Chess door vijf spelers ver- John Ayress terug te wijzen.

tégenwoordigd worden. In
groep 8 speelt Nico Huijboom,
in groep 5 komen Jako Otte en
Ton van Kempen -achter het
bord, in groep 4 schaakt Nico
Huijboom en Fred van de Klashorst treedt in de eerste groep
aan.

Ambtenaren goede partij voorZHC

Zandvoorts
Nieuwsblad

De kunstzwemverenigingen van Noord-Holland
binden meestal de sportieve strijd met elkaar
aan, maar voor het allereerste kunstzwemgala
hebben zij de krachten gebundeld. Aan het gala,
dat plaatsvindt op 15 januari, doen negen verenigingeit mee waaronder de Zeeschuimers uit
Zandvoort. Muziekuitvoeringen met tien tot wel
dertig zwemsters tegelijk beloven zeer spectacu-

lair te worden.
De Zeeschuimers zullen drie uitvoeringen laten zien, waaronder 'Cabaret', 'Duet Masters' en
'IJswals'. De twee uur durende kunstzweinshow
begint om half acht 's avonds.
De kunstzwemshow vindt plaats op zaterdag 15
januari in zwembad de Wilgenhoek in Z.O.
Beemster.

Samen met 21 andere verenigingen uit heel Nederland namen zij deel in de leeftijdscategorie 13 jaar en jonger.
19 solisten, 18 duetten en 14
groepen, in totaal 124 deelneemsters streden om een medaille in de wacht te slepen. De
gescoorde punten worden per
regio en nog eens apart per vereniging in een landelijk klassement opgenomen.
Bij de solisten verscheen
voor de Zeeschuimers de 11-jarige Monique van der Werff aan
de start. Op muziek van Paul
McCartney en een spectaculaire radslag als opening van haar
solo, veroverde zij een uitstekende negende plaats.
Voor een spectaculaire verrassing zorgden Natascha Bakker en Sandra Beugel bij de

duetten. De Zandvoortse dames zwemmen normaal gesproken zo rond de achtste
plek. Met een geheel nieuw
duet kregen ze een hoge waardering van de jury, maar een
terechte! Technisch staan ze
zeer hoog, artistiek waren ze altijd minder ten opzichte van de
technische waarde, alleen op
deze zaterdag, 9 januari, bleek
dat die tijden gekeerd zijn. Met
maar liefst drie zessen voor de
artistieke waarde, behaalde ze
een zilveren medaille. Nog een
maand en dan staan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen in het Friese Drachten voor
de deur. Deze wedstrijd is dan
ook een hele goede graadmeter
om te kijken hoe deze belangrijke kampioenschappen zullen
gaan uitpakken.

Oud nummer
Bij de groepsnummers ging
het iets minder met de Zeeschuimers maar dat was vooral
te wijten aan het feit dat ze een
'oud' nummer hebben gezwommen. Momenteel zijn: Natascha
Bakker, Sandra Beugel, Wendy
van der Broek, Minke Kortekaas, Annemieke Sindorf en

Klaverjassen TZB
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Gauw. Dofen!"
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Divers personeel gevraagd
GEZOCHT
Ambitieuze medewerkers voor de verkoop van levens-en
uitvaartverzekeringen.

DOOR
Monuta Verzekeringsgroep NV. Monuta is een snelgroeiende
verzekeraar, die levens- en uitvaartverzekeringen biedt en
bovendien de verzorging van uitvaarten regelt.

p-iKinii ..MK'.IUrS".

GEBODEN WORDT

l'I.UMllj; l- nnii;rll|k 111 (Ie- Milücncli- rilillc-:

/.\\!)\ OOHTS N I K t \ \ S l i l . \ l ) / ().!.> |«-i niilliim-lci.
>liiitinf:Mi|<l: ilin^(Kifi 15.00 tuit.
l knul «« tfk-l Icli'l -i-I»1 upgi'MMi: 02507-1 7 \(>(< ui
:il»r\i'n//cn<lrii ;l.m:

* Een zeer boeiende baan als adviseur van levens- en uitvaartverzekenngen op de particuliere markt.
* Een inkomen dat afhankelijk is van uw resultaten maar in de
regel ligt tussen

* /aiuiMiuii- N'irim-hl.wl. (ni-iliiii-plfin 12.
20I2.I\1 X.iii(Knuii:
l'Ult-mg i- ook mogelijk in dr Milp'liilc (imilmi.ilie:
/.. /..uickooih Niru«-lil.id. \m-lrKriMi- \\rrkblad. L'itllooniM' Cour.mt. (ir Koiuir \rlRT. \.lUm<Tldrr Omii.inl. .illr rdilirs i.in lirt Amsterdams Sl.iil.»l)l.ul. clc
MCIIWC \\rrsprr. / .ï.:S!i |>ri iliilliini'liT.
Sliiitiii£-iijil: iiin.iiidaj! 15.00 uur.
Inlormatii' o\i-i on/i- ovrri^r .uiittrkkclijkr aduTtcnncaMnbin.itk's in dr Micro'- /ijn op aam raag op un/c
kanluicii \rrkrijplu.ir.
* \ ooi briinrn ondri nuininfi wordl I tegel cxlia in
ickeniii" pcbtadlt. alsmede- / 7.00 .idm.kosten.
* BIJ plaatsing in dr Micto's \utrdcn jjern brwijsiuinimrl»
\cr-tuiml. Op UM/ork uoidl aan inKcrti'ridcr- builen
lift \ei>pieidlMgsgrbicd rrn kianl \ris|nurd. Hienooi
ucnclt / .>.-- in tekening gebracht.

ƒ50.000,- en ƒ70.000,' Carrière-perspectief binnen de in de Verzekeringsgroep
samenwerkende ondernemingen.
* Een uitstekende, interne, praktijkgerichte opleiding.
* Alle bij de functie behorende emolumenten.

*

\llc pnj/cn r\rl. 17.5ri HT\\
l knul clc Icksl uu uw MicTu-acKcMciiliccuiiiliinalic /

ZOEK DE MISLUKTE

GEVRAAGD WORDT
*
*
*
*

Een leeftijd die ligt tussen de 25 en 40 jaar.
Het bezit van een auto en een telefoon.
Een opleiding op minimaal mavo-niveau.
Persoonlijke eigenschappen als:
-tact en durf;
- doorzettingsvermogen;
-de wil om te slagen;
- goede contactuele eigenschappen.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
M. Veldhuis - Amsterdam
T. de Leth-Regter - Amsterdam
M. Veld - Amsterdam
J. Rikers - Amstelveen

Irleronisi li opgr\cn:

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

SOLLICITEREN

020-56262 71
(clil mmimci l* nicl \ooi bcvurgklarlilrn) ui «'11(1011 aan:
Micro's Wc-ekmcclia

1'oj.tbns 156 - 1000 AD Amsterdam
Dl' sluitinpstijdrn. gelden xooi plaatsing in de/elfde «eek.
Voor clc ijctaling onUangt n een aeeeplgirokaait.

Als u voor bovengenoemde functie m aanmerking wilt komen,
schrijf dan uw brief met c.v. binnen 14 dagen naar: Monuta
Verzekeringsgroep NV, t.a.v. de heer W. Spaans, Postbus 20,
7300 AA Apeldoorn. U ontvangt dan ons informatiepakket.

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

Oproepen - Mededelingen
Zondag 23 januari a.s. PARANORMAAL BEURS in Artis,
Koningszaal Plantage Middenlaan 43. Aanvang 11.00 uur.
Entree ƒ7,50. BIJ aankoop CD "Alone in the summer" van
ƒ 12,50 GRATIS entree. Als u geïnformeerd wilt worden over
astrologie, handlijnkunde, reiki, magnetiseren, pendelen, reincarnatie e.d. kom dan kijken.
GROTE VLOOIENMARKT
15 Jan. A'dam B'veldert
sporth. UvA, De Boelelaan 46
van 9-16 uur. 16 Jan. Landsmeer sport- en theaterz. Het
Dorpshuis, van 9-16 uur, toegang ƒ 2,50. Inl. 020-6140616.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Herman Rini, voorsp. reis
en fijne vakantie toegewenst
op Gran Canaria. Wim + Nico
* Katly, Marion, gezellig dat
jullie a.s. zaterdag weer thuis
komen. Gr. liefs, Nico-Wim.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Felicitaties
*•Alweer 15. Karin gefehciteerd. Fijne dag 17 jan. Opa
en oma Hofstra.
•*• Brigitte Hendriks, van harte
met je 30 jaar. Kusjes Esther.
* Eindelijk is het zover.
Linda en Marja.
baas,
* Gefeliciteerd hè
Tommie.
•*• Het is echt waar! Karin
wordt al 15 jaar! Ma. 17 jan.
Gefeliciteerd v. Don & Tonny.
* Het is waar, Brigitte 30 jaar.
H.G. Ma -i- Pa Koning.
* Hoera, Leen ziet Abraham,
Ben Sammy Ronny's schoonmoeder.

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruïmte

* ruime
sortering in

haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in

het
ziekenhuis

* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Oof; gespecialiseerd in
berenfmaotjwerken
Dinsdags gesloten
Heemstedestroat 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel. 020-6157107

Verloren en
gevonden

voor kleine wijk in de Noordbuurt (centrum)
en Kostverlorenstraat.
Aanmelden telefoon: 02507-17166.

Therapieën
OZONTHERAPIE
hoeft niet duur te zijn.
Bel. 02963-4201.
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel: 02963-4201

Radio/tv/video

Kunst en antiek
Moeder m. kind Larens int
ges. J.C. Verbruggen, 29x23
met verg lijst, ƒ400. 17009
Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng. Nieuw adresSpinnerij 33, Industrieterrein Legmeer, Amstelveen.
Info- 020-6473004.

HASSING B.V.
STOK B.V.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
* * * NIEUW IN ZANDVOORT * * *

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel.: 02507-17726.
Te huur aangeb. voor ± 3
mnd. 2 kam.flat in centr.
Br. o. nr. 762-02116 v.d. blad.
Te huur: bednjfs-/kantoorruimte, 35 'm2, 4 mtr hoog,
veel daglicht, c.v., in: Bednjvencentrum voor Vrouwen,
Amsterdam (voorm. Burgerziekenhuis). 020-6932309.
Te huur per 1-2-94 2 kam. +
keuken, douche, toilet, eig.
ing. bij Tolweg, 1 mnd. borg,
tel. na 20.00 uur. 16491.
Te huur: riante bedrijfs-/kantoorruimte, beg. grond, 45
m2, 4 mtr hoog, daglicht, c.v.,
in Bednjvencentrum voor
Vrouwen, Amsterdam (voorSchoonheid en
malig Burgerziekenhuis).
verzorging
Tel.: 020-6932309.
Te huur tot 25 maart: vakantie-app. Tel.: 02507-16122.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

HuwelijksFamilie
diner

Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

Onrperend
goed te koop
aangeboden

T.k. garage Burg. v. FeneVerloren 21 dec. j.l. gouden mapl. ƒ 19.500. 02507-14104.
schakelarmband, familiestuk.
Terug bez. wacht flinke beloning. Bel: 02507-18948.
Onroerende

Hoera! Mijn zus wordt 17 jan.
15 jaar! Van harte gefeliciteerd. Bianca.
* Karin, gefeliciteerd met je
15e Opa en Oma Drente.
•*• Lieve Bob en Odile, van
harte met jullie zoon Samuel.
Woninginrichting
Fam. Leijenhorst
* O, o wat zijn we blij met
onze nieuwe neef. Heel veel BEVEILIG UW HUIS NU !!!!
alarmsyst. incl.
aeluk Kusjes Bert en Nicole. kompleet
BTW en montage ƒ 795.-. Bel
voor gratis info 020-6950716.

* Gevr. een K TV voor T.
Stekkie i v.m. diefstal vorige.
liefst gratis. Tel. 17113
* Hogedruk boxen 65 Watt
klein, wit, merk Jamo ƒ75,-.
Tel.. 02507-18829.
•*• T k Diaprojektor Prijs ƒ 15.
Tel.' 02507-14936.
*Tk Kleuren-TV, kleinbeeld,
spelend te zien. Vr pr. ƒ 135,-.
Tel • 02507-30355.

bezorger/ster

goederen te koop
gevraagd

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Baby-artikelen
Inanna
POSITEKLEDING

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Erkende relatie/
l bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam.
Erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Lessen en clubs
Atelier André Birkhoff
weekend-cursus-Tiffany
21 t/m 23 januari
Overtoom 410, 020-6124440.
ENGELS v. beginners en half
gev. ƒ5. p/u. Begin 10/1 en
13/1. Progress 020-6738412.
Salsa Dansschool Caribeyo
o.l.v. Beyo Barton start weer
met nieuwe cursussen voor
begmn., semi gevord. en gevord. Gratis introductieles op
woensdag 19 jan. en do. 20
jan. en di. 15 febr. om 19 uur.
Bel voor inform. 020-6235282.

Queenie
Zandvoort

Te koop
aangeboden
diversen
* Bureau I-vorm, houten blad;
bureaustoel op wielen. Totaal
ƒ75,-. Tel.: 02507-14555.
Elec. fornuis met griloven
merk Kupperbush, z.g.a.n.
380 vr.pr. ƒ325. Tel.: 14840.
*Te koop: legpuzzels ƒ1,per stuk en diverse boeken
per stuk ƒ0,25. Tel.: 19968.

PIANO
SPELEN

Verhuizingen

schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK

De juiste
formule voor
uw receptie.
Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

06-Nummers
06-320.320.59. SEXSTANDJESÜ Ik wil 10 standjes doen,
ken jij er nog meer? 1 gpm.
06-320.321.98. Mollige Volle
Vrouwen die een livegesprek
willen. 1 gpm. Pak me schat!
06-320.326.18. Live praten
met meisjes van 18 jr. Doe
tongstreelmassage. 75 'cpm.

06-320.360.33 Lekker livesex
met 'n ondeugende meid! Bel
me naar 'n hoogtepunt! 1gpm
Aanbid je MEESTERES! Ze
doet
! S.M.
1 gpm.
06-320.332.32.
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen (zelfs tel.nr.).
Bel 06-9737
(75 cpm.)
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79.
(75 cpm.).
Braz. op de boerderij!
1 gpm.
06-320-329-19
Direct Live met een lekkere
Rijpe Negerin! 06-320.360.44.
Alleen met jou schatjeügpm.
DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn. Vraag haar
tel.nr. Bel 06-9810 (75 cpm.).
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon. Bel 06-9880.
Vrouwen bellen gratis.75cpm
Direkt SEXKONTAKT met 'n
hete vrouw bij jou in de regio.
06-350.290.53
(75 cpm.)
DIREKT-APART met hete
meisjes (18) voor een sexkontakt. 06-340.310.01 75 cpm.
DIREKT-PRIVE Regio Noord
Holland. Meisjes (18) vertellen
je alles, zelfs hun adres en/of
tel.nr. 06-9812
ƒ 1,-pm.
DIREKT-PRIVE voor 'n sexgesprek of afspr. met meisjes
(18). 06-320.326.56 75 cpm.
Erosclub! De Madam verbindt
je Live door naar de lekkerste
meiden. 1 gpm 06-320.321.89.
Ervaren vrouwen willen met
jou een Livegesprek! Voel
m'n BH! 1 gpm 06-320.325.54.
EVEN VLUG direkt apart met
allemaal leuke meisjes (18).
Bel 06-9822
(75 cpm.)
Gebabbel, gebabbel, 75cpm.
BABBELBOX de enige echte!
06.320.330.02 Gezellig hè?
Geheim:"Af" zei ze!!
1gpm
06-320-327-20
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames: 06-4909.
Mannen: 06-9512 (75 cpm.)
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar; er
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.17.
GRIEKSE LIVESEX! 1 gpm.
Alleen Grieks standje!
06-320.360.88. Direct Live!
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11
(75 cpm.).
Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zkn ANONIEM sexcontact. Bel 06-9511 (75 cpm).

Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705
(75cpm)
HETE-VROUWEN die eenzaam zijn zkn snel sexkontakt. Bel nu 06-9780 75cpm.
Hier kun je direct live met een
rijpe dame, 1 gpm. Ik wil mannen spreken 06-320.322.76.
Homo Direkt-Apart. Regio N.
Holland m. hele hete jongens
(18 j). 06-9852 NU 50 cpm.
Homo: Jongens (18) onder elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88(75 cpm)
HOMO-DIREKT-APART: Zoek
je 'n hete knul (sexgesprek).
06-9830. Voor slechts 50 epen.
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul (18) uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613
(75 cpm.).
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy van
18? 06-320.330.18 (75 cpm.)
Lesbi-Agressie
1gpm.
06-320-326-04
Live op z'n Frans! 1gpm. M'n
mond staat al open te wachten! 06.320.350.51. Echt Live!!
Live sexbox 24 u., 100 cpm

Live 06-320.320.61
Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LIVESEXBOX! Direct live met
de lekkerste meiden! 1 gpm.
06.320.329.79! Echt Live!
Mag ik in uw slipje voelen?
Kom maar jongeman! Nu ga
ik bukken. 1 gpm 06-95.09.
Nieuw: 35 plus sexdating.
Volop RIJPE-VROUWEN zkn
sexkontakt. 06-9616 100cpm.
Nieuw: hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam!
06-350.230.20.
ƒ 1,-pm.
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen. Ook apart
voor intiem. 75 cpm 06-96.07

Sex-Adres .
Dames geven hun adres
en tel.nr. ƒ 1,- p.m.
Dames laat ook van je
horen, bel: 4953079

06 - 96.88
SEXCLUB Direct! Je komt
Live in een orgie terecht. Doe
je mee! 1gpm 06.320.323.76
Sexkontakt met meer dan 400
ondeugende vrouwen.
Bel 06-9604
(75 cpm.)
S.M. Direkt-Apartlijn.
Je moet nu bellen, want je
meester en of meesteres
wacht. 06-340.350.74/ 75cpm
SM-KONTAKTLIJN: strenge
afspraken bij jou in de regio.
06-320.325.80
100cpm.
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sekontakt.
06-320.329.99
(75cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811
(75 cpm.).
TIENERGRIEKS!
06-320.320.62.
1 gpm
Zonder schaamte bukken!
Lekker strak jongen. 18 jr.
TIENERLIJFJE (18) Live kun je
me direct riemen. 06-320.328.
11. Direct live met mij.1 gpm.
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met ondeugende meisjes 18. Bel nu 06-9776ƒ 1 pm.
Trio-Sex Privélijn. Direkt-Apart
voor een heet sexcontact met
meer vrouwen en/of mannen.
06-340.350.73 75 cpm
Verboden lusten
1gpm
06-320-322-72
Zoek je 'n GRIEKS standje
met rijpe vrouwen? Sexkontakt! 06-320.320.55 75 cpm.
Zoek jij hete meisjes (18)?
Bel SEX(thuis)KONTAKT.
06-320.326.33
(75 cpm.)

Diverse clubs

BETTY'S ESCORT
POLITIEAGENTE LiveSex! 1 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
gpm. Ik stap in je auto en pak
je hard aan. 06.320.323.83.
REAL SEX! 1 GPM.
Stewardess.. .06.320.322.77
Winkelmeisje .06.320.327.06
HALTESTRAAT 55
Serveerster .. .06.320.327.66
ZANDVOORT
Verpleegster. .06.320.330.93
Politieagente. .06.320.331.06
Sekretaresse .06.320.360.06

KROON MODE

Rijp vrouwtje, tikje ordi
1gpm.
06-320-326-65
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
Rijpe volle negerin!
1 gpm.
06-320-324-02
Rijpe VROUWEN Live! Van
30+ die 2x 'n hoogtepunt willen! 1 gpm. 06.320.324.54.

Schiesser

aanbieding
damesslips
100% katoen
Tanga's 2 st. 15.95
Heupslips 2 st. 16.95
Tailleslips 2 st. 17.95

Te koop
gevraagd
diversen
Ik koop damesromans: Bouquet, Intiem enz., 08878-1126.
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel.: 15760.
*Te koop gevraagd: Honda
Vision. Tel.: 02507-15622.
* T.k. gevr.: 2 boxspringbedden. Alleen 90 breed. Bellen
tel. 30960.
* T.k. gevr. 2 boxspringbedden maat 2x60, br./2 mtr lang.
Alleen deze maat. Tel. 17165.

Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud.
GARAGE
Gratis broch. 070-3194137.
Tel.: 020-6945604.
TE KOOP GEVRAAGD
Financiën en
Tel. 02507-14534
Wilt u leren bridgen?
handelszaken
Bel BRIDGEHOME HOVING,
Muziek020-6431677. Cursussen voor
Onroerend goed
instrumenten
beg. en gev. Ook nog plaats
Autoverzekering
en woonruimte
op wedstrijdclub op dl.avond.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
te huur gevraagd * Engelse piano, omgebouw- Zoek je een leuke job als:
blijft toch goedkoper!
de pianola ƒ 250. Zelf v. trans- mannequin, dressman of
Bel nu: 02507-14534
port
zorgen.
02507-17409.
fotomodel. Bel BOA Bureau:
Marcel, 22 jr, zkt woonr. te
Ziet
u het financieel niet
030-722727. Erv. niet vereist,
Zandv. Huur tot ƒ500,- incl.
wij verzorgen opleiding. Alle meer zitten? Maken schuldTelefoon- 023-383848.
leeftijd, en maten gevraagd. eisers en deurwaarders het u
lastig? Bel Nefrarn! Wij hebben dé oplossing in huis voor
Woningruil
particulier en ondernemer.
Telefoon: 01899-29144
900 RUILADRESSEN
U kunt bij ons al
in A'dam. Informatie bij Het
v.a. ƒ 270,- voor
Vakantie
Oosten. Tel: 020-588.2281.
het eerste halfjaar
Nederland
Aangeb.: 4-kamerflat, 1 hoog,
een goede piano
Haarlem, huur ƒ650,-. Terughuren.
gevr.- 3/4-kamerflat/wonmg
Informeer NU al
Drente vak.h. bij boerd. v. 2
Z'voort. Tel.' 023-401512.
voor komende
pers. Veel mogelijkh., privacy
voor de werkende vrouw
Presentatie bij u thuis voor u
en uw zwangere vriendinnen.

Amsterdamseweg 202,
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
AMSTELVEEN
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Bloemen, planten
020 - 6413187
Dag-nachtserv.
020-6424800
en tuinartikelen
VERHUUR van PIANO'S
Boeken
al v.a. ƒ50 per mnd
Onderhoud,
Tijdschriften
Wegens beëindiging hobby
Bel voor onze voorwaarden:
Zalenverhuur
reparatie,
t o.a. patat-, spaghetti- en
02946-4292, Fa Holla & Zoon.
mayonaisestruikjes Inl. Apdoe-het-zelf
Tussen hemel en aarde. Blad pelmoesstr 12-93, Kombuis.
Party-service
Sport, spel en
over channehng, UFO's en
paranormale zaken Te koop
Nieuw behang of moet het
ontspanning
PELIKAAN
bij de AKO aan het Kerkplein.
plafond gewif Statendam
Personeel
uw adres voor koud buffet
knapt het op. Wij kunnen dat
en bittergarnituur.
aangeboden
voor U doen en bovendien Masseuse geeft sport-, ontTel: 02507-18812/15619.
(Geen
kunnen wij ook het oude be- spanningsmassage.
VERENIGINGSGEBOUW
Jonge vrouw zoekt schoon- hang voor u verwijderen. Bel sex.) Tel.: 020-6909635.
maakwerkzaamheden. Reac- voor een gratis en vrijblijven- • Wij behouden ons het
De Krocht
de prijsopgave. Telefoon: recht voor zonder opgave van
ties. Gr. Kracht 27A
020-6950716. Voll. garantie.
redenen teksten te wijzigen Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
of niet op te nemen.
schilder
voor
Oppas gevraagd/ Gepensioneerde
zoekt nog wat binnenBRUILOFTEN - RECEPTIES
aangeboden
Sportartikelen
of buitenwerk Tel.: 02507KOFFIETAFELS
30339 na 18 00 uur.
Zoekt u ruimte voor vergadel Aangeboden, gastgezin met • ANNULERINGEN van uw*Skipak mt 38/40 ƒ75,-, nng, feest, club of party?
ervaring. Tel.: 02507-12644. advertentieopdrachten kunt u ƒ50,- + ƒ25,-, kmderskipak Komt u dan eens praten met
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK mt 152 ƒ 35,- + ƒ30,-. 19606. mij, A.J. v.d. Moolen,
Dppas biedt zich aan voor 2_ (richten
i v j i n w i i u*ai
^ > c i i i i a i c Orderafwiuciai
aani Centrale
Gemeenschapshuis,
tel.:
° deling Weekmedia, Postbus * Skischoenen mt 38 ƒ 25,-. 02507-14085 of 19652.
uur. Tel . 16017.
Tel. 02507-19606.
'156, 1000 AD Amsterdam.

lfluffefBourguig;' nonne vanaf
! 30 personen,
i ƒ27.50
i per persoon
l Inlichtingen
l
tel. 13599

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

06-320.328.77 Live met een
verpleegster. Doe m'n uniform maar omhoog! 1gpm.
06.320.332.22. Direct Live
met een straatmeid van 18. Ik
lig al klaar voor jou! 1 gpm.

SCHOOLJUF Sandra zoekt
een opwindend heet sexkontakt. 06-320.330.42 100 cpm.
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
06-4656
Mannen bellen:
Plezier voor 2
06-9860
Telefoonsex ..06-320.326.56
Sex Direkt....06-340.310.01
75 cpm alleen mannen.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons hef recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

en rust. Inl.: 05911-2543.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Jeunet racefiets, 10 versnel,
in prima staat. Vraagprijs ƒ 90
Tel.: 02507-15808 na 18 uur.

Auto's en
auto-accessoires
T.k. Daihatsu Charade XT E,
b.j. '82, APK 11/94, zeer nette
auto ƒ1750. 02507-14840.
* T.k. Zastava Yugo 45, b.j.
'83, geen APK, defekt ƒ250.
Tel. na 19 uur 02507-18837.

Rijles auto's
en motoren

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Postcode:

Plaats:

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

vrije nja

Weekmedia
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'Trendkleuren in atv
kinderkamers
zijn geel en groen'

'Vis en logees
beginnen na drie
dagen te stinken'
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: vis sauteren a la meunière.
IT HET Frans vertaald
betekent vis sauteren a
la meunière, vis 'gebakken op de manier van de molenaarsvrouw.' Als u hiervoor vis
koopt, mag de kop er aan blijven zitten, maar vraag de visboer wel even of hij hem wil
strippen dat wil zeggen de ingewanden verwijderen, in zoverre
dit nog niet gebeurd is.
Verse vis kan men herkennen
aan de helderroze kleur van de
kieuwen. Een bruine kleur
duidt op minder verse tot bedorven vis. De kieuwen van de
wijting kunnen weieens een
bleke kleur hebben, dat is te
wijten aan een kieuwparasiet,
dit heeft echter geen invloed op
de kwaliteit van de vis.
Met het vorige in het achterhoofd kunnen we ook begrijpen
waarom vis, waar de kop is afgehaald, vaak niet al te vers is.
Een uitzondering op deze algemene regel vormt de Zeeduivel,
ook wel Hamvis genoemd. Bij
deze verwijdert men de kop direct na de vangst omdat deze er
nogal monsterlijk uitziet. Verder moeten de ogen bol staan
en het visvlees veerkrachtig
zijn, niet slap en week. De typische 'vislucht' ontstaat pas na
langer bewaren. Zoals Benjamin Franklin opmerkte: „Vis
en logees beginnen na drie dagen te stinken." Verse vis ruikt
fris en ziltig; gelijk de zee.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

U

Binnenhuisarchitecte Mieke de Wilde, betrokken geweest bij kinderhotel HoteldeBotel: ook in
slaapkamer moet geleefd kunnen worden

UDERS BESTEDEN
steeds meer tijd en
geld aan de inrichting
van kinderkamers dan vroeger en hun kinderen brengen er dan ook heel wat uurtjes door. De kinderkamer
anno nu is speels en gezellig. Vooral met behang zijn
leuke effecten te realiseren.

O

door Everhard Hebly

Ingrediënten: vis (bij voorbeeld schol, wijting, forel,
tong), l citroen, het sap van l
citroen, peterselie, zout, peper,
bloem, boter.
Voorbereiden: was de vis
grondig onder stromend water,
droog hem met keukenpapier.
Als u schol bakt, moet u hem
aan de dikke zijde een paar
maal diep insnijden. Kruid de
vis met zout en peper en haal
hem door de bloem.
Hak de peterselie fijn.
Bereiden: bak de vis aan beide zijden in boter gaar en goudbruin. Probeer hem niet meer
dan eenmaal te keren, dit voorkomt dat hij breekt.
Haal de vis voorzichtig uit de
pan en leg hem op een bord of
schaal. Voeg eventueel wat extra boter toe aan de in de pan
achtergebleven gebruinde boter. Blus dit af met wat citroensap en voeg van het vuur af,
gehakte peterselie toe. Schenk
dit over de gebakken vis.
Presentatie: afgarneren met
een schijfje geschilde citroen
en wat topjes peterselie. Gaat
erg goed samen met pommes
carré en wat aangemaakte sla
of rode biet op smaak gemaakt
met wat peper, zout, azijn en
een gesnipperd rauw uitje.
PETER VAN KLAVEREN

Twintig jaar geleden stelde
een kinderkamer niet zoveel
voor. Spelen deed je in de huiskamer, niet in de laatste plaats
omdat de meeste slaapkamers
zelden van verwarming waren
voorzien. De inrichting beperkte zich vaak tot (opklap)bed,
simpel behangetje en dito
vloerkleed, kast voor je kleren,
stoel om nog wat kleren overheen te hangen en, als je wat
ouder was, bureautje om je
huiswerk aan te kunnen doen.
Kortom, je had echt zwaarwegende motieven nodig om voor
een paar uur naar je kamer te
verkassen en meestal deed je
het niet voor je plezier.
Maar de tijden zijn veranderd
en het is zowaar leuk en gezellig geworden in de kinderkamer. De inrichting is vaak hélemaal op kinderwensen afgestemd en de jeugd brengt er dan
ook heel wat uurtjes door. Het
beste voorbeeld daarvan vinden we misschien wel in HoteldeBotel te Nijmegen, het eerste
kinderhotel van Nederland.
Het is een logeeradres voor kinderen van nul tot 12 jaar, van
wie de ouders in wisseldiensten
werken, op zakenreis zijn, er
zelf even tussenuit willen of die
hun kinderen een leuk uitstapje cadeau willen doen.

Tarzankamer
De inrichting van HoteldeBotel is geheel afgestemd op de
belevingswereld van kinderen.
Ze kunnen er logeren in bijvoorbeeld de Tarzankamer met
tijgerbehang, de roze Barbiekamer, de Berenkamer van Beer
Bob, de beestachtige Boerderij-

geeff u meer/

kamer, de Circuskamer of de
Junglekamer met hangmat.
Tussen het slapen en eten door
kunnen de kinderen naar hartelust spelen of deelnemen aan
een van de knotsgekke kinderactiviteiten.
In HoteldeBotel draait alles
om het kind. Binnenhuisarchitecte Mieke de Wilde van de
gelijknamige winkel te Overveen stond aan de basis van de
inrichting van het hotel. Ze constateert dat ouders tegenwoordig eerder bereid zijn geld uit te
geven voor de kinderkamer.
Wie zijn huis gaat inrichten, beperkt zich niet meer tot de
woonkamer. Ook in de slaapkamers moet geleefd kunnen worden.
„Behang is in Nederland helemaal terug van weggeweest.
Je bereikt er een veel mooier
resultaat mee dan met andere
materialen en de mogelijkheden zijn veel uitgebreider," zegt
Mieke de Wilde. „Ik werk zelf

veel met Designers Guild en Osborne & Little. Deze merken
hebben speciaal kinderbehang
met bijpassende stoffen. Designers Guild is leuk en speels,
Osborne & Little heeft veel behang met allerlei motieven als
bijvoorbeeld sterren en poezen.
Beelden die aansluiten bij wat
in het kind leeft."

Lambrizering
Mieke de Wilde adviseert om
bij het inrichten van de kinderkamer een lambrizering of 'border' aan te brengen. Dit hoeft
niet altijd van hout, ook behang
kan hier uitstekend zijn nut bewijzen en is bovendien goedkoper. Een kinderkamer is vaak
klein en in verhouding tot het
kind vrij hoog. Een lambrizering geeft de kamer een betere
maat en geeft ook het idee dat
de kamer niet zo hoog is.
Een bijkomend voordeel is
dat je na verloop van tijd het

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840

gedeelte onder de lambrizering
eenvoudig kunt vervangen
door een nieuw behang. Als kinderen op het behang hebben zitten tekenen, hoef je dan niet de
hele kamer opnieuw te behangen. Een 'border' is volgens
Mieke de Wilde ook geschikt
om langs een spiegel aan te
brengen, in plaats van een dure
lijst.
„De trendkleuren in kinderkamers zijn momenteel geel en i
groen, dit zijn lekkere fusse
maar tegelijk rustige kleuren.
Voor de gordijnen kiest men
veelal bonte stoffen. Het beste
is om daarbij een rustige vloerbedekking uit te zoeken. Dus
niet zo een waarop wegen en *,
dergelijke getekend zijn, want
dit geeft een rommelig beeld in
de kamer en daar worden kinderen drukker en chaotischer

(niet op vrijdag)

Winnaars van de
kerstkleurwedstrijd

„Omdat kinderen tegenwoordig meer tijd op hun kamer
doorbrengen, is het ook goed
om een werk- of speelplek in de
kamer te maken. Dat geeft ze de
mogelijkheid zich even terug te
trekken. Hoe klein een kamer
ook is, er is altijd wel een oplossing hiervoor te vinden. Ik probeer de mensen altijd zover te
krijgen dat ze iets kiezen wat
lang meegaat en ook leuk blijft.
Het schrikt af als ze om de paar
jaar de kamer opnieuw moeten
inrichten. Trends wisselen overigens met zo snel en boven- Inrichting met stoffen uit de Abracadabra kindercollectie van
dien: hoe gek laat je je maken?" Designers Guild

Frans richt fanclub voor Derrick op

Derrick. Indringend kijkt
de door Horst Tappert ge-

rmg van Derrick verscheen in
oktober 1974 en het ziet er voorlopig niet naar uit dat de serie
stopt.
Politiebeambten
in
Duitsland kunnen al met hun
zestigstee met pensioen. Tv-inspecteur Tappert is nu zeventig, maar voelt zich fit en heeft
nog volop zin om door te gaan."
„Derrick is een krimi met een
typisch Europees karakter,"
legt Van Nijnatten uit. „Geen
gooi- en smijtwerk, geen harde
actie, zoals in Amerikaanse politie-series als Miami Vice. Het
gaat meer om psychologisch
drama, om het verhaal. Dat is
ook het sterke punt van de serie. Soms is het of je een boek
leest. De spanning wordt heel
sterk opgebouwd. Als je Derrick toch wilt vergelijken met
een Amerikaanse politie-sene,
moetje denken aan The Streets
of San Francisco of Columbo."

aan, alsof hij op het punt

Vrouwen

hoor te onderwerpen. „Mein
Name ist Derrick, Kriminal-

„Kijkcijferonderzoek heeft
overigens uitgewezen dat Derriek het goed doet bij vrouwelijke kijkers. Derrick straalt gedegenheid, betrouwbaarheid en
rust uit. En veel dames vinden
Harry Klein, Derricks assistent, die door Fritz Wepper gespeeld wordt, heel interessant.
Van de Derrick-fanclub zijn
dan ook behoorlijk wat vrouwen lid."
De Derrick-fanclub Dem
Mörder keine Chance bestaat
sinds april 1993, heeft nu zo'n
45 leden en groeit nog steeds.
Fanclubleden krijgen gratis het
fanclubblad Mord Inklusive
thuisgestuurd, een magazine
vol artikelen en wetenswaardigheden over Derrick, een toptien van de favoriete Derrickepisodes van een fanclublid et
cetera. Dit voorjaar organiseert
de fanclub een fandag en een
excursie naar de ZDF-studio's
in München, waar veel binnenopnames van Derrick plaatsvinden. Voor Frans van Nijnatten zijn die studio's het heilige
der heilige.
„Het zou geweldig zijn om opnames van Derrick te mogen
bijwonen," verzucht hij. „Maar
een interview met Horst Tappert en Harry Klem of met de
schrijver van de serie, Herbert
Remecker, is natuurlijk ook
mooi."

Frans van Nijnatten (31) is
sinds zijn 15-e bezeten van
de Duitse politieserie
Derrick. Hij wilde zich bij
een Nederlandse club van
Derrick-fans aansluiten,
maar tot zijn verbazing
bleek die niet te bestaan.
Zelfs in Duitsland bestond
er geen vereniging van
liefhebbers van de
beroemde Duitse krimi.
Van Nijnatten kon dit
eenvoudigweg niet geloven
en richtte daarom Dem
Mörder keine Chance, de
eerste internationale
Derrick-fanclub op.

I

N VAN NIJNATTENS

woonkamer staat een levensgrote bordkartonnen uitgave van Stephan
speelde

Oberinspektor je

staat je aan een kruisverpolizei München. Ich möch-

Lunchen in de Wintertuin en
rondleiding in het 'Paleis'

Grand Hotel Krasnapolsky biedt in samenwerking met Weekmedia
een uniek arrangement waarin een bezoek het Paleis op de Dam is
opgenomen. De gasten kunnen genieten van een smakelijk en sfeervol lunchbuffet in de beroemde Wintertuin van Grand Hotel Krasnapolsky. Het buffet bestaat uit warme en koude gerechten, af te
ronden met een heerlijk dessertbuffet. Na de lunch steken de gasten
de Dam over naar het Koninklijk Paleis dat speciaal voor deze
gelegenheid zijn deuren opent. In het paleis staan professionele
gidsen klaar voor een rondleiding door de imposante paleisvertrekken op de begane grond en de eerste verdieping.
Grand Hotel Krasnapolsky betaalt de toegang en de rondleiding voor
de gasten in het Paleis. De prijs van dit arrangement bedraagt voor
lezers van deze krant ƒ 42,50 (exclusief drank). De data waarop het
Paleis zijn deuren opent zijn: 18, 19, 25 en 26 januari. Dat zijn dan
ook de data waarvoor dit speciale arrangement geldt.
Geïnteresseerden kunnen reserveren van maandag tot en met vnjdag van negen tot vijf uur op telefoonnummer 020 - 554.6114 onder
vermelding van Paleisarrangement. Vergeet u vooral niet op de dag
zelf de bijgaande bon ingevuld mee te nemen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze ingevulde bon op de dag van bezoek in het
Grand Hotel Krasnapolsky betaalt u voor het Paleisarrangement ƒ
42,50 (reserveren is verplicht).
Naam:

te Sie etwas fragen. Es geht
um Mord."
door Charles Soria

Frans van Nijnatten, voorzitter van de eerste en tot nu toe
enige Derrick-fanclub ter wereld, vertelt over zijn liefde
voor de Duitse politieserie. „Ik
sla geen uitzending over. Derriek is elke woensdagavond bij
de ZDF en donderdagavond bij
de BRT te zien. Sinds oktober
is de serie gelukkig ook weer
regelmatig op de Nederlandse
buis te bewonderen; bij de
TROS op maandagavond. Eén
keer in de maand zendt de ZDF
overigens een spiksplinternieuwe Derrick-aflevering
uit,
meestal op vrijdag. Een echte
Derrick-fan moet je op die
avonden absoluut niet storen."
„Kijken naar Derrick in gezelschap van andere Derrick-fanaten is het leukste," vervolgt
Van Nijnatten. „Je kunt - het
liefst natuurlijk na de uitzending - over details praten die
voor de doorsnee Derrick-kijker misschien oninteressant
zijn, maar voor de liefhebber
om te smullen. Soms zitten er
humoristische scènes in de serie. Zoals die bijna slapstickachtige scène waarin Harry
Klein, Derricks assistent, een
verdachte achtervolgt met zijn
gezicht verscholen achter een
krant."
Van Nijnatten laat een aantal
dikke ordners vol foto's van en
knipsels over Derrick zien, afkomstig uit diverse binnen- en
buitenlandse kranten en tijdschriften. In de mappen zit ook
zijn correspondentie met de
ZDF, de Duitse omroep die de
populaire politieserie produceert. „Ik verzamel alles wat
ook maar iets met Derrick te
maken heeft- kleine artikeltjes
uit televisiegidsen, interviews
met Tappert, roddelverhalen..."

Woonplaats:
Aantal personen:

(max. 2 personen)

geeff u meer!

Walvis
„Moet je dit bij voorbeeld
zien. Tappert heeft een prachtig buitenhuis in Noorwegen,
waar hij twee maanden per jaar
met zijn vrouw vakantie houdt.
Noorwegen is een van de weini-

'Horst Tappert
vond de fanclub
een fantastisch
initiatief en
wenste ons veel
geluk met onze
activiteiten'
Foto FJCM
van Nijnatten

ge landen waar de walvisjacht
nog niet is verboden en Tappert
schijnt een keer gezegd te hebben dat hij zich daar niet mee
wil bemoeien. Wordt er in het
roddelblad Bild Woche botweg
beweerd dat Derrick gewoon
vóór afslachten van walvissen
is!"
„Ik heb niet alleen 'Derrickrelikwieën' uit de media,"
merkt Van Nijnatten op. „Hier
heb ik een fax van de Duitse
politievakbond die de bevordering van Derrick tot 'Polizeirat'
eist. Wat dat in het Nederlands
betekent, weet ik niet precies;
het is in ieder geval een hogere
rang dan hoofdinspecteur. Die
fax werd naar de ZDF gestuurd
toen Tappert in mei dit jaar ze-

BOES

ventig werd. En dit hier is een
door Derrick geschreven reactie op de oprichting van Dem
Mörder keine Chance, de Derrick-fanclub. Hij vond het een
fantastisch initiatief en wenste
ons veel geluk met onze activiteiten."
„Wat ik het leukste vind uit
mijn Derrick-verzameling? Een
handgeschreven groet van de
nicht van Derrick. Mijn vriendin, die overigens ook is aangestoken met het Derrick-virus,
was in Duitsland, in het kader
van een studentenuitwisselingsprogramma. Toen ze erachter kwam dat een meisje
met wie ze sprak Derricks nicht
was, heeft ze meteen gevraagd
of ze iets op een papiertje wilde

krabbelen als aandenken. Dat
papiertje heb ik ingelijst."

In het Russisch
Derrick wordt wereldwijd in
meer dan honderd landen uitgezpnden. In Japan, Rusland,
India en zelfs in Zuid-Afrika is
de Duitse politie-inspecteur op
televisie te zien. „Het lijkt me
heel leuk om eens een aflevering te zien waarin Derrick in
het Japans of Russisch is nagesynchroniseerd," lacht Van Nijnatten.
,,In totaal zijn er nu zo'n 230
Derricks gemaakt. Ik heb er
zo'n zeventig op band staan.
Binnenkort bestaat de serie
twintig jaar. De eerste afleve-

Voor meer Informatie: Dein Mörder
keine Chance, Internationale Derrickfanclub. Postbus 741)91. 1070 Bit Amsterdam.

Meer dan honderdvijftig
kleurplaten kreeg de redactie van de ATV-pagina deze
weken binnen. Platen gekleurd met waterverf, stiften, kleurpotloden, alle
jeugdigde inzenders hebben duidelijk hun best gedaan om de kleurplaat zo
mooi mogelijk in te léveren. Helaas kunnen we niet
iedereen een prijsje geven.
Vandaar dat de redactie
een keus heeft gemaakt. De
volgende gelukkigen kunnen binnenkort thuis een
prijsje verwachten: Rosy
Piets, Amsterdam; Subrina
Ayib, Amsterdam; Rob
Kunst, Amsterdam; Candice Lim, Amsterdam; Nerissa Mac-Nack, Amsterdam;
Marco Borgman, Landsmeer; Esmee Brouwer,
Muiderberg; Bianca van
Zuylen, Weesp; Jurgen Jansen, Uithoorn; Barbara van
Leeuwen, Wilnis; Fedora
Ong, Amstelveen; Tom de
Boer, Zandvoort; Anouk
van Deursen, Zandvoort;
Daphne Duif, Duivendrecht; Detaby, Badhoevedorp; Tom Schrama, Aalsmeer.
Eervolle vermeldingen
krijgen de kinderen van de
Jan van Zutphenschool uit
Amsterdam en Floor Sterk
uit Amstelveen.

Winnaars puzzel
Niet alleen de kinderen"
waren actief maar ook zo'n
vijfduizend (!) volwassenen stuurden een oplossing in van de nieuwjaarspuzzel op deze ATV-pagina. De op te lossen de
spreuk was: een leven zonder feesten is een verre reis
zonder logement.
Uit de goede inzendingen
trokken wij de volgende
prijswinnaars: G.J. Radevan, Amsterdam; mevrouw
H. Polder, Amsterdam; C.
Buth-Kok,
Landsmeer;
S.P. Schox, Weesp; C.
Kragtwijk,
Amstelveen^
mevrouw A. Griffioen, Ouderkerk aan de Amstel; mevrouw A. Hoogeveen, De
Hoef; J. Haspels, Aalsmeer;
mevrouw E. Tol, Uithoorn;
Fam. C.J. Paap, Zandvoort.
Troostprijzen zijn voor:
F.J. Ronday, Amsterdam;
H. Ewoldt, Amsterdam; F.
Collignon, Amsterdam; C.
Engel, Amsterdam; D.
Heerings, Amsterdam; T.
Vegting-v.d. Heijden, Amstelveen; mevrouw G. v.d.
Pels-Lagerweij,
Amstelveen; Aletta Heil, Kudelstaart; Chr. van Leeuwen,
Uithoorn; B. Smits, Abcoude; mevrouw E.M. PragerBos, Amsterdam; H. Drommei, Zandvoort; P. Hoogendoorn, Weesp; A. Bras, Rijsenhout.
De prijsjes worden binnenkort opgestuurd.

Sologids
Jaarlijks gaan zo'n achthonderdduizend mannen
en vrouwen alleen op vakantie. Alleenreizenden en
alleenstaanden
hebben
ook zeer uiteenlopende vakantie- en contactwensen.
Er zijn liefhebbers voor individuele reizen, groepsreizen, luiervakanties of juist
een culturele rondreis.
Weer anderen willen contacten in hun eigen omgeving. Voor gezamenlijke
uitstapjes of uitbreiding
van de vriendenkring.
Voor al deze mensen is er
een nieuwe gids op de
markt: de Sologids 1994.
Hierin staan adressen en
omschrijvingen van zo'n
vijfhonderd reis- en contactmogeujkheden voor alleengaanden en alleenstaanden met of zonder
kinderen. In de gids staan
verder artikelen, tientallen
interviews en tips van mensen die al langer gebruik
maken van deze activiteiten.
De Sologids 1994 is een
uitgave van het PLOA
(Platform van Organisaties
voor Alleenstaanden), het
landelijk samenwerkingsverband van alleenstaandenorganisaties in Nederland.

De Sologids '94 is te bestellen
door overmaking van ƒ 17,80 (Inclustef porto) op gironummer •
5430319 t.n.v. PLOA, 's-Hertogenbosch o.v.v. Sologids.

V.a. ƒ 85. 5 veerbollen
T.k.: Citroen AX Van, b.j.-8-'87,
op druk brengen bij de Citroen 102.000 km, nieuwe banden en
Spec. in Zaanstad Garage. een goede auto. Pr. ƒ4000.
RENE SPAAN, 075-281193. Tel.: 02159-36981, na 18.00 uur.
Vraag tevens naar onze mruilers en aantr rep. prijzen.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-605 86.86. Fax 020-665 63 21
Schriftelijk- Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp: Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplein l 2, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

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

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XR 1.1 km 28.000
92
205 XT 1.6 Aut. 48.000
90
205 XL 1.1 km 59.500
90
205 GTI 1.9
75.000
88
309 GLX 1.4 km13.500
93
Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Chrysler - Amstelveen
Baarsjesweg 249 - 253
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Amsterdam 020-6121824.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.- 02975-61212.
Peugeot 106 XN, b.j. '92, rood,
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
44.000
km, veel extra's,
ƒ17.250. Tel.: 020-6341442.
Chrysler Lebaron Convertible,
rood, ƒ 15.995.
Peugeot 205 XL '90,49.000 km,
Subaru Aalsmeer 02977-30170.
626 1.8 HB 4/90
ƒ13.400 spec. velg./br. band.
Philips
rad./cass
m.a.fr.
626 2.0 GLX aut. 9/90/ 13.400
ƒ 14.500. Tel.: 020-6640924.
626 20 GLX, 10/89 ƒ10.800
Tel. 035-564444/561842.
Applause L.l. km 30000 '92;
Voor een goede occasion
Applause XI. km 90.000 '89,
MAZDA DEALER
Cuore TX zwart km 20.000
19 GTS aut., 11/89
ƒ 9.500
DONKER
12/91, Charade 1 3 inj. (limited)
19 TR, 5-drs 4/90
ƒ 9.900
Visserstraat 36
rood km. 10.000 '92; Feroza EL
21 TL HB 7/88
ƒ 7.000
AALSMEER
inj. (grijs kent.) km 105.000 '89.
21 GTS 5/90
10.900
Tel.: 02977-24247
NIEROP-DAIHATSU,
21 GTD Sedan 11/90 ƒ13.100
Vancouverstr 2-12,
Mazda 626, sed. 2.0 limited, 21 GTS Sedan 5/90 ƒ11.900
Amsterdam-West,
21 SD Nevada 10/90 ƒ 13.900
grijs, 8/87, ƒ 10.000.
020-6183951
Subaru Aalsmeer 02977-30170 21 GTD Nevada 10/89/ 12.400

Chrysler

Daihatsu

Renault

Daihatsu 850 Hijet handb.
kipbak, 7/86
ƒ2.700
Tel.. 035-564444/561842.

Fiat
CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP
Tel. 02940-15108.
8 x Panda vanaf
5 x Uno vanaf
Uno 1.1 S, 7/93
Uno 75 SX7/91
Tipo 1.4. Basic 8/92
Toyota Starlet 11/91

ƒ 6.250
ƒ 8.450
ƒ19.250
ƒ18.250
ƒ 22.950
ƒ 16.750

Fiat Tempra 1.6 IE 4/91/ 14.900
FiatTempraTur. D 5/91 ƒ 14.900
Rat Tipo 1.4 l 4/91
ƒ13.900
Rat Tipo 1.4 IE 4/90 ƒ10.900
Rat Tipo 1.7 D 5/91 ƒ14.200
Tel.: 035-564444/561842.
Rat Uno D Van 4-'86, wit, nw.
gespoten, gerev. motor, goede
staat, ƒ 2500. 020-6891419.

weet
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Citroen GSA special 1983,
APK nov. 1994, ƒ1.350.
VISA GARAGE
Tel.: 020-6278410.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Opel Corsa 1.2TR, 8-'85,
sedan, 74000 km, ƒ6750,-.
Gebr. Haaker bv,
020-6594859.

Citroen
Voor een goede occasion:
Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.' 02979 - 84866
Voor een goede occasion:
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866

BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900
BX 1.9 D 3/89
ƒ 9.000
Opel Kadett Sedan 4 drs.
BX 1.6 RE Break 8/89/11.200
jan. '86, 93.000 km, d. blauw BX 1.9 D 5/88
ƒ 7.800
ƒ7.950. OTO/ICI Citroen.
BX 1.6 RE Biarr.9/89 ƒ 8.900
Tel 02940-16661.
BX 1 6 TGI 3/90
ƒ 9.800
BX 1.9 TRD 3/89
ƒ 8.900
BX 1.9 TGD Break 2/91 ƒ 14.900
BX1.9TZI3/90
ƒ12.400
BX1.9TZI3/91
ƒ13.500
BX 1.4TGT 2/90
ƒ12.400
XM 2.0 l Amb. 1/91 ƒ22.200
Seat Ibiza 1.2 SX, 3-drs, zwart, XM 2.0 Turbo D 5/90 ƒ20.400
XM Turbo D. 5/90
ƒ20.400
69 000 km, 8/91, ƒ13.950.
Tel. 035-564444/561842.
V d. Pouw, Amstellandlaan 1
Weesp Tel.- 02940-15110.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
Volvo 340 DL Spec.,
1380 AG WEESP
65000 km
ƒ 13.800.02940-16661
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp 02940
18200/18008 AX 1 O E 6/87
ƒ 7.250
AX TGE 10/91 5 drs.ƒ 15.900
BX 16 1.1 TRI 11/87 .ƒ 8.950
BX 14 TE 4/90
ƒ16950
BX 14 TGE 6/91 ...ƒ20.450
BX 14 RE 3/88 . . . . ƒ10950
BX 14 Palmares1/89 .ƒ 12.500
Ford Escort, 1600 GT '90, rood, ZX Reflex 1.4 9/92 ..ƒ22.900
40 000 km , rood, ƒ 15.250.- XM T Diesel 4/91 .. ƒ 39.900
Kadett 1 3 S 1/86 .. ƒ 7.950
HEERE BV
Ford Escort 4/90 .. . ƒ 14950
Tel 020-6719154
Sierra 2.0 CL 3/88. ..ƒ11.950
Suzuki Swift GTi '91, ƒ 16950.V W Jetta 10/87 . . . . ƒ 9.950
AUTO AMSTELSTAD
Renault 5 11/90
ƒ12.950
Minervalaan 85, 020-6799100.
3-12 maanden garantie

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende Tel • 04906-1528.

TIMO DE BRUYN
BMW 3181, beige, 4-drs, 61 000
km, 1991, ƒ37800 Autobedrijf Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
"De Meer", Konnetlaantje 8,
Rijsenhout Tel.- 02977-22193. APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk van losse onderd.
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb Tel 020-6680820 en 075-219777
'93, 38000 km. 5 drs d grijs
met ƒ30950 CASPARUS b.v. Citroen 2 CV Club, bouwj. '84,
APK tot dec '94. Vr pr ƒ 2200.
WEESP 02940-15108
Tel.. 02963-5497 of 4938
Saab 900i Sedan nw model, bj
88, Odoardo, centr deur- Citroen Xantia 2.0i SX ABS,
ƒ39.900
vergr, licht met wielen Saab 5000 km 1993
Xantia
19D
X,
Service Molenaar 02503-14097 Citroen
3000 km, 1993
ƒ36900
Volvo 480 Turbo 1992,
CITROEN DORLAND
36 300 km, ƒ 42 500,Van VLOTEN BV, Volvo Dealer
Ring A'dam, afrit 116
Tel 020-6369222
Broek in Waterland

Austin

02903-1908.

BMW 316, 2/82, / 2.400
Te! 035-564444/561842.

XM V6 aut, airco, '90ƒ29500
XM V6 aut, nov '91 ƒ29.500
XM Turbo D, abs, '91 ƒ32.500
XM Turbo D, abs, '90/24500
XM Comf 60.000 '90 ƒ 22 500
CX Turbo Diesel, '87 ƒ 14 500
4x BX TGD Br.,'91 v a.f 17500
BX TGD Break, '90 ƒ 14.750
BX TZD,'90
ƒ17500
BX TD, '90
ƒ 14 500
BX TRD, '87
ƒ 6.500
BX 19 TZI GTI, '90
ƒ 15 500
BX16TZI, '90
ƒ14500
BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ 13.500
BX 16 TZI, LPG, '88 ƒ 7.500
BX TZI, LPG, '87
ƒ 6.000
BX 14 Cannes, lpg,'9V 13.500
BX 14 Palais, '90
ƒ 12.500
BX 14 TE, LPG, '87 ƒ 4.950
BX 14 RE, '86
ƒ 3.950
GSA Special, '83
ƒ 1.450
C 15 E1400, nov. '89 ƒ 7500
C 15 D, '90
ƒ 8.950

Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 - 665.63 21

VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam.
Tel 020-6278410

Austin Maestro (APK gek)
Vr pr ƒ 1950 Garage Boom BV
Oostemderweg 220, Aalsmeer

Audi
Audi 80 1 6C wit, 6/90, radiocass , trekhaak, ƒ 25 000.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Audi 80, mei '87, nieuw model
kleur
grijs,
1e eigenaar
ƒ10995 tel 020-6712004.

BMW
320i, nw mod , '91, zw., airco,
cd/rad , misl Vr pr. ƒ 46 000
incl BTW. Tel. 020-6628690

GEBR. HAAKER B.V.
off. Rat/Lancia dealer
Uno 45
01/87 ƒ 7.450
Uno 75 SX . . 10/88 ƒ 10.950
Uno 45 Lido . 05/89 ƒ11.950
Uno 45 ie .. . 12/90 ƒ13.950
Uno 45 ie . . . 01/90 ƒ 14.250
Uno 70 ie .. . 03/90 ƒ 16.750
Uno 75 SX . . 08/90 ƒ 19.250
U n o 7 5 S X . .02/91 ƒ22.750
Opel Corsa . . 08/85 ƒ 6.750
Toyota Starlet 09/86 ƒ 7.250
Mazda 323 . . . 07/88 ƒ11.750
Skoda 105 L . 04/89 ƒ 5.250

Kam. Onneslaan 10
in Badhoevedorp.

020-6594859.
Zoekt u een FIAT
Keuze uit 50 stuks
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen

020 - 6470909
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Ford

Rover

Saab

Nissan Micra 1.0 L,
rood, 4/89, ƒ11.000.
Subaru Aalsmeer 02977-30170

Opel Kadett m. 2 nwe voorbanden, b.j. '83, APK tot okt. '94.
Vr.pr. ƒ1750. Tel.:075-311406.

Ford Escort 1800 CL Diesel,
grijs, 02/89, ƒ 15.995.
Subaru Aalsmeer 02977-30170

Peugeot

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.

TEL. 020-6310615.
Sonata 1.8 i GL, 7/90 ƒ 10.900.
Tel. 035-564444/561842.

205 1.8 XLD 4/90
ƒ12.200
205 1.1, 5-drs, 6/90 ƒ11.900
205 1.9 GTI, 5/90
ƒ17.400
309 GL Profil 11/91 ƒ12900
405 1.9 GLD 9/90
ƒ14.500
405 1.9 GRI aut. 5/91 ƒ17.900
4051 6 GLI 7/90
ƒ11.900
405 MI-16 1.9 3/90
ƒ22.400
405 1.6GLXI 10/91 ƒ17.800
405 1.9 GLXD 11/91 ƒ17.800
405 GL V6 10/88
ƒ 9.200
405 1.9 GRI 1/90
ƒ12.400
405 1.9 GRD 10/91 ƒ16.400
605 2.0 SRI 6/91
ƒ12.300
Tel. 035-564444/561842.
Peugeot 305 GL, blauw met.,
6/'83, ƒ 2.250,-.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110

205 ace. 5 drs39.000 km
205 XR 1.
31.000 km
205 GE 1.1 64.000 km
Lancia Thema 16V, nov. '90, 205 Accent 28.000 km
nw model, lm. velgen, blauw- 309 XL 1.4 81 000 km
met., w. zaakauto ƒ 18.950. 405 GLI
66.000 km
Tel • 02979-85990.
405 SRI
80.000 km

Lancia

VOORDELIGER
Suzuki-Occasions

Mercedes-Benz

Subaru

5/92
2/91
5/90
1/92
10/89
3/90
10/90

Volvo
25 Volvo
Occasions o.a.

TIJDELIJK

Volkswagen

Ford Escort 1.4i CL, 55.000 km,
1990, zilvergr. metal Zuinig en
mooiizg.st 010-4751576.

Hyundai

Suzuki Vitara JLX, m. top,
sidekick, 10/89, ƒ 19.900
Tel. 035-564444/561842.

Toyota

Opel

Accord
20
EX
Sed.
10/90
ƒ 17.800
Civic
1.3
Luxe
3-drs
4/91
ƒ 15.200
Tel. 035-564444/561842.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Alto GL 5 drs ... '87 ƒ 6.950
Alto GL
'90 ƒ 8.950
Alto GL 5 drs ... '91 ƒ 10.950
Alto GA
'89 ƒ 8.950
Swift Club
'90 ƒ 13.950
Swift Unique.... '91 ƒ14.950
Swift 1.3 G S . . . . '90/14.950
323 HB 3d GLX PS 1.6i 1991 Renault 5TL 07/83, 70.000 km, Swift 1.3 G S . . . . '91 ƒ17.950
323 SED 4d LX aut. 1.3 1986 APK 09-94, i.z.g.st, zuinig! Carry Comm. . . . '90 ƒ 6.950
323 SED 4d GLX aut. 1.51988 ƒ 1400. Tel.: 020-6004427.
323 SED 4d LX 1.3
1987 Renault 9TL van part. 1984,
Auto Amstelstad
323 SED 4d GLX 1.5
1988 goed onderhouden, apk 9-'94 Off. Suzuki-dealer Amsterdam
323 SED 4d LX 1.6i
1991 ƒ 2000,-Tel. 020-6341506.
Hemonylaan 25, 020-6799100.
323 SED 4d LX 1.61
1991
Minervalaan 85, 020-6711888.
RENAULT AMSTERDAM
323 F 5d GLX 1.6i 1991
Top occasions met 1 jaar
626 HB 5d LX 2.0 1989
garantie
626 HB 5d Argos 2.0-12v1989
Wibautstraat 224
626 HB 5d LX 1.8i-16v 1992
Toyota Camry 2.0 XLE Turbo D,
020-561 96 11
626 HB 5d LX 2.0i 1992
blauw, 3/91
ƒ 15.400
RONDAY BV
626 SED 4d Exc. 1.8-12v1991
Tel. 035-564444/561842
45 jaar RENAULT specialist
626 SED 4d GLX 1.8-12v1991
PI. Middenin. 19-21 (bij Artis) Toyota Corolla 1.6 Ib, bj. '88,
626 SED LX LPG 2.0i
1991
Tel. 020-6237247.
nw. uitl., APK 11-'94, 54.000
626 SED 4d Tntion 1.8-12v1992
km. Vrpr ƒ 14.000 020-6967720
626 Coupé 2d GLX 2.0 1989
Safrane RT 3.0 aut. '92/ 5.900 Toyota stw. Tercel 1.5, 4 WD,
Alphine GT Turbo '88 ƒ47.500
ANDERE OCCASSIONS
rood, 1/87, ƒ 14.500
25 TXE '90
ƒ 19.500 Subaru Aalsmeer 02977-30170
Daihatsu Cuore 3d TX 1991 9 GTE '88
ƒ11.500
Peugeot 309 5d GL 1.3 1987 5 automaat '89
ƒ11.500
Opel Kadett 4d Life 1.4 1990 5 Pansienne '90
ƒ11.500
Mitsubis Galant 4d GL 1.61984 5GTL '87
ƒ 5.900
Golf 1,6 diesel, b.]. '82, APK
11 Broadway '86
ƒ 5.750
Draaierweg 10 (bij Praxis)
apr. '94. Vr.pr. ƒ2750. Tel.:
4 Express Kombi '86 ƒ 5.750
AMSTERDAM-NOORD
020-6951388.
Express '86
ƒ 5.000
Golf GTD Turbo 1/88 ƒ 12.400
BMW 316 l '88
ƒ 13.500 Golf 1.6 D Van 3/87 ƒ 6.600
Peugeot 505 SX ....f 6.900 Jetta 1.6 D 4 d. 8/90 ƒ12.400
T.k. Mercedes Benz 300D, '85,
Passat 2.0 CL 2/91 ƒ 19.800
Renault
19 TS, van part., b.j. Passat 1.8 D 7/90
o.a. c.v., alarm, c.d. Onderƒ15.900
1990,
ƒ11.500,-.
020-6684707.
houdsboekje aanw. ƒ 19.500.
Polo 1.4 D 11/88
ƒ 5.200
Tel. 02510-53008. Privé 53852.
Golf 1.8 i GL 7/90
ƒ15.400
Polo Pointer 7/86
ƒ 4.200
Tel. 035-564444/561842.
Rover 216 SE EPI,
T.k. VW golf, 1979, automaat,
11/89, ƒ9.200
Mitsubishi Lancer 1.2 GL, rood,
nogmz.g.st.APK1995J2000.
Tel. 035-564444/561842.
3/89, ƒ 10.000.
Subaru Aalsmeer 02977-30170 Rover-dealer voor Uithoorn, Tel. overdag 013-351035.
Amstelveen, Hoofddorp e.o. T.k. VW Passat diesel, 1-88,
Zoekt u een MITSUBISHI ?
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. 5-drs met trekh. APK 1-'95,
Colt, Lancer,
ƒ8000. Tel. 020-6997912.
Galant, Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
VW Jetta 1.3 '83 i.g.st. heeft
020-6433733
binnen gestaan, extra's, APK
Saab 900i 3-drs sch.d.,
gek. ƒ 2800. Tel.: 020-6229582.
d-blauw, m '85. Nieuwstaat,
VW Kever Speedster, b.j. '72,
ANWB + APk 1-'95. Stuurb.,
alarm ƒ7500. Tel. 080-550427. vuurrood, nwe kap, nwe remOff. NISSAN-DEALER
men, APK 12-'94. Vr.pr. ƒ 6800.
BROCKHOFF van LEEUWEN SAAB SERVICE MOLENAAR Tel.: 02975-61235.
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
HOOFDDORP, 02503-14097
•Auto te koop? Plaats m deze
Omroepweg 2, Almere
Ond., rep., APK.
rubriek. U zult verbaasd staan
020-6332111 of 036-5360454
Diverse SAAB occasions
over het resultaat.
Bluebird1.6SLX, 10«V 10.400
SAAB 99, 900 en 9000
Bluebird 2.0 E, 11/90 ƒ10.400
Tel.: 035-564444/561842.

T.k.: Nissan Sunny 1.6 Coupé,
AUTOBEDRIJF " DE MEER" b.j. '86, kl. wit, APK 7/'94, pr.
Fiesta 1.1 i CL, 3-drs
1989 ƒ7750. 020-6334034, 19-21 u.
Fiesta 1.4 i CLX, 5-drs 1990
Escort 1.3 CL, 3-drs
1986 Nissan Sunny Ronda, bj. '87,
5-drs.,
i.z.g.st. Pr.
Escort 1.4 i CL, 5-drs
1992 LPG,
Escort 1.4 i CLX, 5-drs 1992 ƒ4950,-. Evt. inruil kl. auto
Escort 1.6 L aut., 5-drs 1983 mog. Tel. 020-6341618.
Escort 1.6 CL, 3-drs
1987
Escort 1.6 CL aut., 3-drs 1988
Escort 1.8 XLD, 5-drs
1991
Escort Van 1.8 D, 2-drs 1991 Kadett 1.60 Car. 11/88ƒ 8.900
Sierra 1.6 CL Sp., 5-drs 1989 Kadett 1.3 HB 1/89
ƒ 9.500
Sierra 1.6 CL, 4-drs
1989 Kadett 1.6 D V. 10/88 ƒ 6.800
Sierra 2.0 i CL, 4-drs
1989 Kadett 1.5 Turbo 11/89/ 10.700
Scorpio 2.0, 4-drs 1990 Kadett 1.7 D Van 9/89 ƒ 7.900
Kadett 1.7 D Van 2/90 ƒ 9.400
ANDERE MERKEN:
Kadett 1.7 D 10/89
ƒ 8.400
Fiat Panda 1000 CL i.e. 1990 Kadett 1.614/90
ƒ10.900
Mazda 323 1.0, 4-drs
1987 Kadett 1.61 Car. 1/90 ƒ12.700
Opel Omega 2.0 SE
1988 Kadett 1.7 D HB 6/89 ƒ 9.80O
Suzuki Vitara JLX 1991 Kadett 1.3 S HB 1/86 ƒ 5.900
Volvo 740 GLE Estate
1987 Kadett 1.3 l Sed. 9/89 ƒ 9.800
Kadett 1.7 D HB 4/91 ƒ12.200
KONNETLAANTJE 8,
Omega 2.3 Car. 9/89 ƒ12.900
RIJSENHOUT
Omega 2.0 l Pearl 4/90114.800
Omega 2.01 LS 4/91 ƒ16.900
TEL.' 02977-22193.
ƒ13.400
Escort 1.6 D Van 12/87 ƒ 4.900 Vectra1.6l5/89
Scorpio 2.4 l CL 8/90 ƒ 14.300 Vectra1.8IHB11/89 ƒ14.000
Vectra 2.01 GL 9/90
ƒ16.600
Scorpio 2.0 CL 11/89 ƒ11.200
Vectra 1.7 D Sed. 6/89 ƒ 12.400
Sierra 1.8 Turbo D 9/90/ 13.900
Sierra 2.3 D 8/86
ƒ 6.900 Vectra 1.7 D S. 10/91 ƒ18.400
Tel. 035-564444/561842.
Sierra 2.0 l GL 10/89 ƒ 10.300
Sierra 1.8 Turbo D 4/91 ƒ 14.900 Opel Kadett 1.3N autom.
Sierra 20 l CL HB 8/9^ 13.900 10/'81 APK 11/'94 33.000 km +
Tel.' 035-564444/561842.
handbed./hft ƒ 3600,-.
Tel. 03480-20737.
Fiesta XR 2 Turbo
10/90
Opel Kadett 1.6S,
Mondeo 1.6 CLX 5-drs. 6/93
blauw, 4/89, ƒ 6.250.
Albers Autobedrijf
Opel Kadett 1.4i
Ford Service dealer
Live wit, 1/90, ƒ 13.500.
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Amstel. Tel/ 02963-1767.

Honda

Amstelstein - Suzuki

25 TX 12/90
ƒ 14.600
25 GTD 11/90
ƒ17.900
25 Tl 4/91
ƒ 18.900
5 SD 1.6 D Camp. 1/89/ 6.900
121 SED 4d LX 1.3i-16V 1991 11 GTD 5 drs 8/86
ƒ4.200
121 SED 4d GLX 1.3-16v1991
Tel.: 035-564444/561842

Nissan

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Suzuki

MAZDA VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052

Mitsubishi

Seat

T.k. Seat Ibiza 1.5 i CLX 34.000
Coupe 1.6 GL, 4/89 ƒ 6.900 km, 8-'91, kl. met. grijs. Vr.pr.
L II 1.8 GL, 1/89
ƒ 8.000 ƒ 13.500. Tel.: 020-6120954.
L II 1.8 GL Stat., 5/90 ƒ 12.500
Adverteren in
Legacy 1.8 DL, 1/91 ƒ13.500
deze rubriek
Tel.: 035-564444/561842.
Tel. 020 - 665.86.86

Mazda

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

AN l>£

SUBARU AALSMEER
NIEUW EN GEBRUIKT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Incl. BOVAG en VVN Inspectie
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.

740
740
740
740
240
240
460
440
340

GL Stationcar
'89
GL, LPG
'90
GL, Automaat
'89
GL, Diesel
'88
Van, Diesel
nov. '90
2.0, LPG
'85
GL
'91
GL
'90 t/m '93
Special
'86-'87

VOLVO
Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
340 5-drs. aut. '91; 340 3-drs.
aut. '90; 340 GL 3-drs aut. '89;
340 3-drs. aut. '88; 340 3-drs.
aut. '87; 440 GLT 120 pk '88;
440 DL L.P.G. o.b. '90; 440 1.8
wit '91 en '92; 740 GL Sedan
'90; 740 GL Estate '89; 240 station (van) 1e eig. nw.st. '86; 240
stationcar L.P.G. '92.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12,
Amsterdam-West,
020-6183951

Accessoires
en Onderdelen
AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten-i-merk. in voorraad.
Prijzen incl. montage
balanceren en BTW.
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6369515.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vnjwar.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.bewijs. Tel.: 020-6105478.
DIESELSERVICE
Wilt
u uw auto v.a. 1990
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/ DIREKT a contant verkopsn?
Belt u voor inl. 03410-19354.
motorenrevisie FEENSTRA
Grote sortering ONDERDELEN Industneweg 27, Duivendrecht Te koop gevraagd AUTO'S a
Tel. 020-6980639
van schade-auto's, alle
contant met vnjwar.bewijs
merken, alle bouwjaren.
Tel.: 02908 - 24640
APK KEURINGEN ƒ 70,
GEBR. OPDAM B.V.
klaar terwijl u wacht.
Tel.: 02502-45435.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
L.P.G.-mbouw ZAANDAM
Autosloperij A. de Liede
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
Neem geen risico: ong.
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
A.P.K. KEURINGSSTATION
PTT-vrijwaring RDW
Gratis leenauto
Keuren zonder afspraak
A.C.A. Tel. 075-351651.
(s)loopauto's
Feenstra & Jimmmk
HOOGSTE PRIJS
Asterweg 24A A'dam 6364702
MAKHLOUF
Tel.: 020-6198691
Ons AUTOPOETS- en
Autobedrijf CRYNSSEN
ACCESSOIRESINBOUWGrote sortering ONDERDELEN
Crynssenstraat 10-14
BEDRIJF
van alle schade-auto's, alle
Tel.: 020-6184402.
aan de Ellermanstraat 2
APK-keurstation, reparaties merken, alle bouwjaren.
in Duivendrecht.
alle merken en schaderegeling. GEBR. OPDAM B.V.
Het bedrijf staat garant voor
Tel: 02502-45435.
GARAGE ECONOOM
o.a.:
PROFESSIONELE reiniging van Repareert uw koppeling snel Het HOOGSTE BOD?? Bel
en vakkundig. Alle reparaties in voor vrijblijvende prijsopgaaf.
zowel het interieur als het
Loop, sloop en schadeauto's
één dag gereed.
exterieur van Uw auto.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Ook kunt U terecht voor de Ook uw autospecialist
INBOUW van elektronische ac- Fredenksplein 6, 020-6232505.
cessoires zoals autotelefoons, Gedipl. FOCWA monteur voor
radio's/cd spelers, maar ook al uw reparaties APK, laswerk,
voor: centrale deurvergrende- schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
ling, autoalarm enz. enz.
Incl. gar. Tel. 075-314618.
Wij nodigen U uit om eens bij
HETO CARS
ons rond te komen kijken waar- Grote beurt ƒ295.- inkl. VVN,
niet duur!!!
bij wij U tevens graag uitge- APK en BTW, tevens keuze div.
Studenten 10 % korting.
breid verder informeren!
occas. Bovenkerkerweg 23
bestel-, vracht- en
Altijd tot Uw dienst!
AMSTELVEEN. 020-6412030.
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Telefoon: 020-6921248
Uw auto vakkundig gepoetst
Zie ATS telet. pag. 888
1099 BW Amsterdam
en in de was ƒ 150 all-in.
(Duivendrecht)
Tel.: 020-6160447.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Missot. specialist REM- en
GARAGE ECONOOM
FRICTIE-MATERIAAL.
Repareert uw remsysteem snel per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Bosboom
Toussaintstr. 43 en vakkundig. Alle reparaties in
Tel.: 020-6371826.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
één dag gereed.

Autosloperijen

Autoverhuur

OUKE BAAS

Algemeen

Ook uw autospecialist
De Lugt luxe en bestel vanaf
Frederiksplem 6, 020-6232505. ƒ39,- per dag excl. BTW.
Zelf sleutelen of auto spuiten Tel.: 020-6161388 of 6003438.

150 auto's & bestel va. ƒ3000
doe je bij HEINING HOBBYLAGE HUUR
ieder, rijden, geen bankmfo
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra740 GL Automaat 2.3 ... 1/90 Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd. HAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,850 GLE Estate
3/93
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
940 GL LPG 2.3
2/92
• De advertentie-afdeling be-wagens. Autoverhuur Sloot460 DL inj. 1.8
4/92 Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
houdt zich het recht voor ad- haak. Tel.: 020-6431220.
460 GLE LPG 1.8 1/91
vertenties eventueel zonder
340 DL 1.4
2/89 ± 50 auto's APK gek. Den
opgaaf van redenen te weige- Opel Kadett ƒ 39 p.d.
340 DL 1.4
6/89 Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
All-in KM vrij.
Haarlemmerweg bij molen. ren. (Art. 16 regelen voor het
Escort CLX, Lpg, 1.6 ...5/91 020-6844079. Tevens'Inkoop.
advertentiewezen).
RENT A BRIK. 020-6922930.
VWPolo 1.3 CL
6/89
Wagenpark JOHAN BOOM,
VW Passat 1.6 CL
Zuider Akerweg 83, A'dam
Diesel Variant
1/87
Osdorp. Oranje hek
Peugeot 205 XR 1.4 ... 10/89
Tel.: 020-6105478
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
± 100 auto's v.a. ƒ500,OFF. VOLVO DEALER
tot ƒ 20.000,-.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Door grote omzet goedkoopTel. 02940
18200/18008
ste adres van Nederland
Bovag Garantie:
Perfecte garantie
T.k. Volvo 244 2.1, donk. rood, Geop. van 9.00 tot 19.00 uur
Tevens inkoop van auto's
'80, APK t/m 5-'94. Prijs ƒ 975.
a contant.
Tel. 020-6425072.

Huurkoop

CROEPSRETOUR

ZUIDFRANKRIJK

Rijscholen

Automaten

Uw SUBARU dealers

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

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

Volvo 240 GL 2.3 1/87 ƒ 7.700 Inruilkoopjes ± 50 auto's v.a.
ƒ 500.- tot ƒ 7.500.Volvo 240 V 2.3 D 8/88/ 9.800
Volvo 340 DL 4/88
ƒ 6.000 Oostzaan, Kerkbuurt 83. Geop.
Volvo 340 4 drs 10/89ƒ 6.900 van 9 tot 18 uur, tel. 02984-5607
Volvo 440 DL 7/91
ƒ 14.400
Johan Boom
Volvo 440 GL 4/92
ƒ 19.400 Ook in Den lip 55, tussen
Tel.: 035-564444/561842.
Landsmeer en Purmerend.
Volvo 245 GL, 1981, LPG, APK ± 50 auto's v.a. ƒ3.000.- tot
tot 4-'94, 218.000 km, pr. ƒ20.000.- Tel.: 02908-24640.
Geop. van 9 tot 18 uur. Tevens
AUTORIJLES in Amsterdam. ƒ3.900. Tel.: 020-6718194.
inkoop van auto's a contant
Een uitstekende opleiding, met
persoonlijke aandacht, voor
een betaalbare lespnjs, ƒ35
per vol uur. Een eventueel her- Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
examen is gratis. Bovendien
Keuze uit 10 stuks
ontvangt u een gratis theorieALLE KLEUREN
020 - 6433733
leerboek. Les m Mercedes.
-OOK IN SPUITBUSSEN
Autorijschool
"ZECHNER".
otto nieuwenhuizen bv
Tel. 06-52-875125.
Overtoom 515 Amsterdam
Autorijschool RUTH MADURO, 70 BESTELAUTO'S en pers.
(020)6129804
waar geduld en aandacht
busjes v,a. ƒ3500. Garage
voorop staan. Bel voor info Rijsenhout, lid Bovag.
T.k. gebruikte onderdelen van
en/of folder: 020-6003882.
Meer dan 50 jaar gevestigd: alle type's BMW, Mercedes en
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Bennebroekerweg 17, Rijsen- Peugeot. Garagebedrijf C.
Teteringsedijk
Theoriecursus gratis. Tel. 06- hout bij Aalsmeer, 02977- Schrauwen,
134, Breda. Tel.: 076-214918.
52821994 b.g.g. 020-6932074. 24229. Ook t.k. gevraagd.

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

autolak

Bedrijfsauto's

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Cdurant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Met een advertentie in SHOfRWAUTO 1-1-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent..,
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
r"--""----"-™-"™"---"-""""--"-"-"--"""-n

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
i
Prijs incl.
B.T.W.

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

Naam:.

Aantal regels

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschi|nt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer:

Adres: Postcde + Plaats: -

Handtekening:

l'JSI

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,}
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Sonata krijgt scherpe prijs mee

Volvo heeft nu
ook een zij-airbag
Enkele jaren geleden introduceerde Volvo een constructieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, het Side Impact Protection System (SIPS). Het
verder verbeteren van dit
systeem betekent het beperken of zelfs vermijden
van contact tussen de passagier en de auto.
Volvo heeft hierin een
nieuwe stap gezet: een zijairbag (of SIPS-airbag) in
de rugleuning van de stoel.
Het volledig opblazen van
de SIPS-airbag duurt vier
tot zes milliseconden en dit
moet voldoende zijn om te
voorkomen dat lichaam en
hoofd in contact komen
met de carrosserie. In 1989
kwam Volvo al eens met
een zij-airbag in het portier, maar na vele tests
bleek een airbag in de stoel
beter te functioneren.
De voordelen zijn talrijk:
- de bescherming is altijd
optimaal en onafhankelijk
van de positie van de stoel;
- er kan een relatief kleine
airbag (twaalf liter) worden gebruikt;
- het systeem biedt bescherming van de borstkas
die bij een zijdelingse aanrij ding de meeste risico's
loopt;
- door de bescherming van
de borstkas verbetert tevens de bescherming van
het hoofd, omdat deze op
grotere afstand van het
portier wordt gehouden;
- het systeem kan niet ongewenst in werking worden
gesteld door bijvoorbeeld
een trap tegen de deur.
Het gehele proces van de
SIPS-airbag is mechanisch
en staat los van elektrische
bedrading of schakelaars.
Als hij wordt geactiveerd,
komt hij tevoorschijn uit
een speciale spleet in de bekleding van de flank van de
rugleuning. Volvo gaat de
SIPS-bag vanaf modeljaar
1995 geleidelijk invoeren.

Unieke Nissan te
j
zien in Rotterdam j
De Nissan S-Cargo is nog
tot 13 februari te zien op de
tentoonstelling 'De Compacte Auto' in de Kunsthal
te Rotterdam. Het is de
tweede keer dat hij in Nederland
tentoongesteld
wordt, want in 1990 stond
hij ook op de BedrijfsautoRAI.

H

YUNDAI HEEFT de
nieuwe Sonata op de
Nederlandse markt
gebracht en afgezien
van het uiterlijk is het belangrijkste nieuws toch wel
de prijs. Hij is namelijk verkrijgbaar vanaf het bedrag
dat men in Nederland gemiddeld voor een nieuwe
auto bereid is uit te geven,
nog net geen 38.000 gulden.

Wederom een verrassing uit
Korea. Vorig najaar was daar
ineens de zeer betaalbare Kia
Sephia en nu is er een goedkopere Huyndai Sonata dan we
gewend waren met bovendien
een geheel nieuw uiterlijk.
Huyndai wil het nieuwe wereldmerk worden en is vastbesloten
om voor het jaar 2000 tot de tien
grootste autofabrikanten ter
wereld te behoren. Dit streven
heet intern Operation Grand
Ten en dit houdt in dat er jaarlijks een nieuw model wordt gelanceerd. De Lantra onderging
in 1993 al een belangrijke facelift en nu volgt dan de derde
generatie van de Sonata met als
wel zeer prettige bijkomstigheid de prijs.
De Nederlandse particulier
hanteert doorgaans als absolute pijn- en prijsgrens 40.000 gulden. Voor bedrijven ligt dit op

tóe Tigra

Is los
iPEL HEEFT definief b'esloten de Tigra in proj-uktie te nemen en dat zal
i de liefhebbers van een comipacte, sportieve coupé als
! muziek in de oren klinken.
:| De Tigra debuteerde in 1993
|als studiemodel op de autoshows in Frankfurt en London.
De uiterst positieve reacties
van het publiek op dit wondertje op wielen hebben voor Opel
de doorslag gegeven. De Tigra
wordt gekarakteriseerd door
een gedistingeerde vormgeving,
.anstekelijke rij-eigenschapien, hoge mate van veiligheid
en aantrekkelijke prijs. Hij
wordt aangedreven door de 1.6
iiter Ecotec zestienkleppenmo:or (80 kW/109 pk), die bekend
is om zijn hoge koppel bij lage
;oërentallen en lage brandstofrerbruik (6,5 liter per 100 kilometer).

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

zelfs crashtests uit met snelheden tot en met 100 km/uur en
dat is nog niet zo heel erg gangbaar in de auto-industrie. Normaal worden botsproeven genomen met snelheden tot 50
km/uur.
De carrosserie van de Sonata
is gebouwd met kreukelzones
en de bumperpartijen zijn erop
gemaakt de gevolgen van kleine
aanrijdingen (parkeerschade)
te beperken. Voor de chauffeur
is een airbag standaard in het
stuur gemonteerd. Huyndai
heeft hierbij gekozen voor de
Amerikaanse inhoudsmaat, namelijk 60 liter. De Europese
standaard is 32 liter. De duurdere typen hebben bovendien
standaard ABS op alle vier de
wielen.

50.000 gulden en Hyundai heeft
voor beide een afdoend antwoord. Naar onder uitbreiden,
heet dat in vakterminologie en
de Sonata is voortaan niet langer voorbehouden aan zakelijke rijders, maar komt ook binnen bereik van particuliere automobilisten.

rie is geheel het werk van Hyundai's eigen ontwerpstudio's.
Het ging erom de auto een eigentijds ontwerp mee te geven
en tegelijk een beetje de status
r als grote sedan. Natuurlijk
heeft hij wel de karakteristieke
Hyundai-grille die het familiegezicht bepaalt.

In vergelijking met het voorRuimer
gaande model werden de moDe nieuwe Sonata verschilt torkap en de kofferbakklep
aanmerkelijk van zijn voorgan- vlakker gestileerd, de dakstij ger. De styling van de carrosse- len slanker, de portieren iets in
het dak doorgetrokken en werd
de lijn langs de onderkant van
de ramen verlaagd en de overhang voor en achter verkleind.
De koplampen verdienen nog
even aandacht, want zij werden
kleiner. De lichtopbrengst is
evenwel groter dankzij nieuw
gevormde reflectoren.
De Sonata was al een grote en

ruime sedan, maar Hyundai
rekte de lengte nog eens met
twee centimeter op tot 4,70 meter. Belangrijker echter is de
verlenging met vijf centimeter
van de wielbasis. De spoorbreedte nam, afhankelijk van
het type, met drie tot vijf centimeter toe. Tel daarbij de dwarsgeplaatste motor en het zal duidelijk zijn dat er binnen weinig
over de ruimte te klagen valt. In
lengte, breedte en hoogte biedt
de Sonata heel veel ruimte voor
zijn geld. Meer dan menig ander mobiel uit zijn klasse.

Huyndai heeft veel zorg aan
opbergmogelijkheden besteed.
Typerend daarvoor is het uittrekbare rekje voor bekers of
blikjes. De auto heeft een grote
kofferruimte, die nog vergroot
kan worden door de achterleuning neer te klappen. Op één na
hebben alle typen een 60/40
wegklepbare achterleuning en
dat is veel praktischer dan een
leuning die je voor de helft kunt
De stoelen en achterbank zijn wegkleppen.
orthopedisch gevormd en de
zittingen zijn voorzien van een
anti-duikprofiel, die voorkomt Standaard airbag
dat je bij een aanrijding onder
De
veiligheidsconstructie
je gordel door naar • voren van de carrosserie werd verschiet. Het dashboard is licht sterkt ten opzichte van zijn
gebogen, overzichtelijk en heeft voorganger. Hyundai voerde

Ondanks de kleine buitenmaten is het interieur redelijk
ruim. De achterbank biedt
plaats aan twee (kleine) mensen. De kofferbak onder de glazen koepel heeft een inhoud
van 240 liter en in de rugleuning

V

OLKSWAGEN heeft er
een stationwagon bij.
Een Golf die 32 centimeter langer is dan zijn
naamgenoten. Eindelijk een
Variant, verzuchten velen
voor wie de 'gewone' Golf
net even te klein was.

van de achterbank is nog een
luikje voor de ski's aangebracht. Erg lang moeten die latten niet zijn, want dan raken ze
al snel het dashboard en dat is
allereerst onplezierig autorijden en bovendien nogal gevaarlijk.

Het afgelopen jaar is er voor
Volkswagen niet één geweest
om over naar de huis te schrijven. Forse winstdalingen en
ontslagen vielen het trotse
merk ten deel en bovendien
was er nog het vervelende 'akkefietje' met de nieuwe van General Motors afkomstige topman en van bedrijfsspionage

De Tigra is evenals de nieuwe
Opel Combo gebaseerd op de
nieuwkomer Corsa, die dus in
meer opzichten uitgroeit tot
een succes. De produktiestart
van de Tigra vindt eind 1994
plaats in de fabriek te Saragos-

beschuldigde Lopez. Nee, echt
leuk was het allemaal niet.
Maar toch gloort er hoop. De
Passat kreeg bijvoorbeeld een
nieuwe en beter passende jas,
er verscheen een nieuwe Golf
Cabriolet, we konden melding
maken van een revolutionaire
Golf Eco en nu is daar de Golf
Variant.
Vooral deze stationwagon
van de Golf is een hele goede
zet. Dit autosegment is er namelijk voor fabrikanten één om
terdege rekening mee te nouden. Zeker in deze tijd is het
bijzonder als van zeer redelijke
groeicijfers gewag gemaakt kan
worden. Alleen al in Duitsland
groeide het marktaandeel van

Wie neemt het op voor carpoolers?

AN DE faciliteiten
en voordelen voor
carpoolers valt
nog veel te verbeteren. Heel veel zelfs en
dat ondervinden (aspirant) carpoolers
dagelijks. Hoog tijd voor een
belangenvereniging. Een
dezer dagen wordt er
mogelijk een opgericht,
maar er zijn nog wel wat
leden nodig.

A

„Een hoge respons",
meent initiatiefnemer drs.
M. Vos, in het dagelijks leven directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst te
Utrecht. „De overheid zegt
dat er 500.000 carpoolers

Daarna volgen enkele tweeliter-versies die alle net even
meer te bieden hebben. Allereerst een verder aangeklede
GLE met de naam GLS en dan
nog drie zestienkleppers waarmee een top van 195 km/uur
mogelijk is. In de loop van 1994
komt er nog een drieliter V6 op
de markt, deze gaat waarschijnlijk meer dan zestig mille kosten. Hij staat nu al te boek als
directiewagen en heeft vrijwel
alle denkbare luxe aan boord.
En als het niet standaard is,
kan het worden besteld.

Golf stort zich op stationmarkt

De topsnelheid bedraagt
rond de 200 km/uur. Verder beschikt de Tigra over een volle• dig geïntegreerd veiligheidssysteem, dat bestaat uit twee airbags,
gordelspanners,
beschermbalkèn in de portieren
en anti-duikprofielen in de
voorstoelen.

Eind vorig jaar troffen 4750
carpoolers onder hun ruitenwisser een vragenformulier. Of ze de oprichting van
een belangvereniging voor
carpoolers zinvol achtten
en of ze dan ook lid wilden
worden. De Nederlandse
Vereniging ter Behartiging
van Belangen van Carpoolers i.o. (NVBBC) kreeg 225
reacties, waarbij 200 mensen te kennen gaven misschien lid te zullen worden.

ronde 'klokken' met duidelijk
afleesbare schalen. Alle instrumenten bevinden zich prima
binnen handbereik.

Voor de Sonata wordt keuze
geboden uit drie viercilinders
en een zescilinder. De serie begint met een 1.8 litermotor met
een top van 165 km/uur. Hij is
redelijk compleet uitgerust,
maar wie iets meer vermogen
en luxe wenst, zal zich beter
thuisvoelen in de tweeliter
GLE. Ook deze blijft onder de
magische 40.000 gulden.

stationwagons de afgelopen
vier jaar van 8,6 procent naar
13,4 procent en deze tendens
zet zich nog altijd door. Ook in
Nederland waar het marktaandeel in vier jaar tijd met bijna
twee procent steeg tot 7,5 procent. In absolute cijfers uitgedrukt: van 28.200 tot 36.000 auto's.

geveer net zo lang als bij een
oud type Passat. De laadruimte
tussen de wielkasten bedraagt
een meter en het maximale volume bedraagt ruim 1400 liter.
Dat zijn zeer redelijke cijfers.

Golf-techniek

466 liter

De bekende Golf-techniek is
voor het grootste deel overgenomen in de Variant. Wel verschilt hij op logische punten als
bijvoorbeeld de achteras, die
moest worden aangepast voor
een grotere belasting. De langere carrosserie en andere achteras maakten het mogelijk een
brandstoftank van zestig liter
in te bouwen. Met de zuinigste
dieselmotor is hierdoor een actieradius haalbaar van 1100 kilometer.

De sober en degelijk ogende
Golf Variant is 32 centimeter
langer dan de hatchback-uitvoering en beschikt over een
ruim laadvermogen. De bagageruimte is met een inhoud van
466 liter veertig procent groter
dan die van de normale Golf.
Bij neergeklapte achterbank
ontstaat een vrijwel vlakke
laadvloer van 164 cm lengte, on-

De Golf kennen we al jaren
als één van de betrouwbaarste
Europese auto's en de Variant
gaat ongetwijfeld naam maken
als veelzijdige vrijetijds- en gezinsauto. Hij is nu al leverbaar.
De prijzen van de vier benzineversies variëren van 34.200 tot
50.000 gulden. De prijzen van de
dieseluitvoeringen zijn op dit
moment nog niet bekend.

Al decennia lang is Volkswagen actief in deze klasse. Dertig
jaar geleden werd de Variantfilosofie gepresenteerd, met
veelzijdige en bijzonder ruime
automobielen. Met de eerste variant, een ruime versie van de
VW 1500 en 1600, bracht VW
direct een zeer succesvolle
multifunctionele auto voor de
particulier op de markt.

zijn, waar ik mijn twijfels
over heb, maar ze zijn heel
moeilijk in kaart te brengen. Er zijn 270 carpoolplaatsen in Nederland en
die hebben wij bezocht."

Het overleg met het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat zegt Vos voorlopig
te hebben opgegeven. Hij
beschikt inmiddels al over
zeventien visitekaartjes van
die 'bijenkorf' en heeft alDe vereniging wil de car- tijd een andere gesprekspoolbelangen behartigen en partner.
gesprekspartner zijn voor
overheid en andere bij mobiliteit betrokken organisa- Abominabel
Vos is zelf geen carpooler,
ties. Misschien zelfs een
luis in de pels, want er valt hij forenst per fiets, maar
nog heel veel te verbeteren heeft naar eigen zeggen een
op het gebied van carppol- milieutik. Hij heeft wel jaing. De vereniging in oprich- renlange ervaring als carting is in gesprek met diver- pooler en omschrijft die tijd
se carpoolbureaus over als een ramp. „De meeste
eventuele samenwerking. carpoolplaatsen zijn ave-

rechts gesitueerd en van
een abominabele kwaliteit",
aldus Vos. „Telefoon en verlichting ontbreken in de
meeste gevallen. Er dienen
opstapplaatsen in de transferia buiten de grote steden
te komen, want daar ontstaan de files. Een plaats
met een gedegen signaleringssysteem, dus hoe vinden carpoolers elkaar,
waarbij je geen briefjes aan
een bord hoeft te hangen.
Zonder thuiskom-garantie
heeft carpooling geen zin.
Een goede opstapplaats is
verder voorzien van telefoon en verlichting en heeft
gelegenheid om een plas te

NVBBC l.o.: telefoon 030-730223 of
Antwoordnummer 3101. 3500 VN
Utrecht.

Deze bestelwagen is alleen al opvallend omdat hij
slechts in beperkte oplage
gebouwd is voor uitsluitend de Japanse markt.
Nissan bracht hem in 1989
op de markt met de restrictie dat hij gedurende twee
jaar gebouwd zou worden
met een maximum aantal
van 20.000. Ze vonden tainnen de kortste keren een
Japanse eigenaar. Het aantal dat via particuliere import naar Europa werd gehaald is, op een paar vingers te tellen. De S-Cargo
staat op het onderstel van
de vorige Sunny-generatie
en heeft een 1.5 liter motor
van 54 kW/73 pk.
Ook de Nissan Micra,
Auto van het Jaar 1993,
staat in de Kunsthal van
Rotterdam als toonbeeld
van een compacte automobiel. Hetzelfde model werd
onlangs door Nissan aangeboden aan Innovam, het
opleidings- en trainingsinstituut voor de auto- en
tweewielerbranche. Innovam gaat deze Micra inzetten voor het uitvoeren van
examenopdrachten.

Volvo FH
Truck van het Jaar
De Volvo FH mag zich
dit jaar tooien met de internationale eretitel Truck of
the Year. Bedrij f sautojournalisten uit dertien landen
gaven hem gezamenlijk 74-"
punten. Zijn naaste concurrent, Iveco Eurostar,
moest met 46 punten genoegen nemen. De FH-serie werd onder meer geroemd vanwege zijn hoge
comfort, prestaties en veiligheidsniveau.

Steinmetz
maakt Astra dik
Steinmetz Opel Tuning
heeft een pakket om uw
Astra stationwagon op te
kalefateren. Hij wordt dan
rondom uitgedost met
spoilers en striping. Verder
maken andere buitenspiegels en een aparte grille
deel uit van het pakket.

Oldtimerbeurs
Motoren in Autotron
Op 15 en 16 januari wordt
in het Autotron te Rosmalen een grote internationale Oldtimerbeurs Motoren
gehouden. Er staan 150
oldtimers tentoongesteld
en er zijn ongeveer 200
stands met boeken, onderdelen en documentatie.
Het Autotron is te vonden
aan de Graafsebaan te Rosmalen en staat aangegeven
op de ANWB-borden.

In het Franse Sandouville is de honderdduizendste
Renault Safrane van de
band gekomen. Deze mijlpaal behaalde Renault anderhalf jaar na lancering
van de auto. In Nederland
werden er ongeveer 2200
verkocht. In Duitsland is
de Safrane de meest verkochte importauto in haar
i
segment.

„De fiscale faciliteiten
zijn voor carpoolers ook al
abominabel. Het wordt fiscaal niet of nauwelijks bevorderd. Carpooling staat of
valt voor een belangrijk
deel met de motivatie en
zonder beloning is die er
niet. De meeste mensen zitten nu eenmaal liever alleen
in de auto."
„De vereniging wil mede
trachten een gedragsverandering teweeg te brengen,
zoals je dit ook met roken
hebt gehad. Het enige aanwijsbare voordeel is de wisselstrook op de A1/A6. Een
fabelachtige
oplossing,
maar tegelijk een soort
schaamlap want het levert
alleen wat tijdwinst op. De
overheid zou ons inziens de
carpooler meer moeten belonen. Niet alleen fiscaal,
wij denken ook aan korting
op spitsvignetten, parkeertarieven, tolheffing en dergelijke. Om dat te organiseren is een belangenvereniging noodzakelijk."

!
j
j
j
|
i

100.000 keer
Safrane

doen en aansluiting op
openbaar vervoer."

Tijdwinst mag niet het enige voordeel zijn van carpoolen

j
;
:

EVO vindt rol overheid onvoldoende
E ondernemersorganisatie voor logistieke en
D
transport, de EVO, is gematigd positief over
de inhoud van het Nationaal Milieubeleidsplan
2.

De EVO, waarbij 36.500 bedrijven uit handel
en industrie zijn aangesloten, gaat met de overheict overleggen over de manier waarop de taakstelling voor het goederenvervoer moet worden
gehaald. Omdat zeventig procent hiervan plaatsvindt over een afstand korter dan vijftig kilometer blijft het vervoer over de weg de belangrijkste
vervoerstechniek.
De EVO is daarom van mening dat de inspanningen zich vooral moeten richten op het stimuleren van de produktie van vrachtauto's met
stillere en minder vervuilende motoren. Tegelijkertijd moeten zowel de overheid als de diverse

vervoersmarkten betere voorwaarden scheppen
voor binnenvaart, spoorvervoer en gecombineerd vervoer. De EVO stelt dat de overheid op
dit punt nog onvoldoende heeft gepresteerd. De
verhoging van de kosten voor het wegvervoer o m
daarmee het vervoer per spoor en binnenvaart tu
bevorderen, is geen juist middel, aldus de EVO.
De recente accijnsverhogingen zijn alleen aanvaardbaar voor de organisatie als de opbrengsten direct aan milieumaatregelen worden besteed. De EVO benadrukt echter wel dat het
milieu niet als excuus mag worden aangevoerd
om de financiën van de overheid meer op peil te
brengen. Als het zogenaamde rekening-rijden
wordt ingevoerd moet het goederenvervoer, aldus de EVO, compensatie krijgen in de vorm van
verlaging van de motorrijtuigenbelasting en
brandstofaccijnzen.

INDESIT 1200 TOEREN WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal, optimaal bedieningsgemak, regelbare
thermostaat, 18 wasprogramma's, regelbare centrifugegang, halve wasknop, zeer zuinig
en zelfreinigende pomp. Adviespnjs'1299.-

teletekst

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespri|s'3330

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

t O? Nteutus
2OO progromr

1949.

PANASONIC70CM*
STEREO TELETEKST

1499.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

301

400 Urijo Tijd, T«l«tcJc*it

STEREO TRAVELLER

500 Consument, linonrkM

Flat en Square Hi-Blach TnnitCCR810.8mm camcorder, HiF
ron beeldbuis, teletekst en afstereo, super-lichtgewicht '2695
standbediening Adviespnjs'1799-

1299.-

101

\M^f%J:M

201 055-7780^

2Ol («Hen i»

$00 ï)mro«i*

<fOt

fcnntmtrl'J"

SG*

feï)0 Sport
/«a UJ«t>r en i*
8OO lotifjbouiu «n layla

1549.-

31O tIflB«

s*o «oo

SONY TRAVELLER

X

8150 Ts

HU 1299. PANASONIC 63 CM"
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

FTjpj
Lafef oyio
olïli

SONY CAMCORDER

1299.-

SAMSUNGCAMCORDER
GCAMCORDER
8mm systeem,
m,fader,8xzoom,we
fader, 8x zoom, we
generator eniafstandbediening
afstandbediening

1199.-

TOPMERK
KCAMCORDER
CAMCORDER
F60; 8mm systeem,
r'steem,6xzoom,su
6x zoom, su

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen
longplay. Jog-shuttle, perfek
beeld, HiFi stereo. Adv.'l 795.

999.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel1 HiFi stereo video
Ned. Philips garantie '1395.-

799.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbedienmg. Adv "2075.-

28ML8926; Uw eigen privé
bioscoop. Adviespnjs'3295.-

LUXE WASAUTOMAAT

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

Type KGC251 1 ; Adv. '1 269.

INDESIT PROMOTIE

020-6474939

Tijdstip van levering?
BeldeBCC

m 229.-I

SHARP R2V11

m 249.-I

MIELE 1100TOEREN

945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI

INDESIT 2-DEURS

HRD910;TOPKLASSEH649

899.-

Type R3G14; 1000 Watt grill.

m 495.m 545.m 665.-

'W?

JVC VHS HI-FI VIDEO

1195.- ^ 399.-I

PHILIPS / WHIRLPOOL

SIEMENS WASAUTOM. PANASONIC NN8550

BOSCH 280 LITER

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ.TELETEKST/PDC.-1709.-

1055.-

lifofe? DDU."

VR223, Atstandbedienmg,
TELETEKST/PDC. "1245.eW
m b .a r e. b .O » e n

749.-

r: !S£Xï™.«ï.»

duur, alstandbediening.
bediening. '1145.-1
'1145.-

679.-

PHILIPS VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
.<XSSEI2«90

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.

~ 599.-

KOOP ZONDER
RISICO
BCC speelt reeds 21 jaar op
PHILIPS/
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste (opmerken
WHIRLPOOU
met ollicieel Nederlands ga850
tantiebtwi|S Fabrikanten em TOEREN
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze BOVENLADER
zeei grote omzet Ook omdat
wll een snelle, zeer modern
Type AWG089; Opvolger van
neoutilleerde Technische, de nu reeds legendarische
D,ensl hebben, die het begrip
SERVICE werkelijk waarmaakt, l t PHILIPS CC1OOQ. Adv.'l445.B v kleuren-tv service m enl
buiten de garantieti|d uilcrl,|k
de volgende werkdag Bi| BCC
kopen is een verademing 800 TRN BOVEN L A DER
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzi|de
BCC waar men nog ti|d voor
u heett'
Inklusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs/1375.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs'1299.-

~~ 879.-

899.-

luner. CD•910.-

ftlstanoDc-'- j^QQ

549

' 845.e-

••*

995.PHILIPS VIDEO + PDC

FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adv.*849.-

BAUKNECHT WA6500

SIEMENS KS31VOO

!

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

BOSCH 1000 TOEREN

BAUKNECHT2304
tï&A CCC

PANASONIC VHS HI-FI

^ 369.-I

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- Type MX245TB(zw); 28 liter, digitaal.draaiplateau. Adv. '549.biéding? Adv.*1549.-

ZANUSSI 2-DEURS

SONY VHS HI-FI VIDEO

VR312;3koppen,perfektbeeld,
ipen.perfektbeeld, |
LCD-afstandbedienmg."1145.bediening.'1145.-

m sig.-i

TypeWA199;1100loeren."1849.-

PHILIPS CE6270 63CM
PHILIPS 4 KOPPEN
KOPPENVHS
VHS
AFSTANDBEDIENING Videorecorder,
er, dubbele speelspeel-1
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 299.-I

PANASONIC NN5259
BAUKNECHT 1100 TRN

Eén dag voor levering
van 14.00 tol 16.00 uur.

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

995.-

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

Ondanks grote inhoud konv
pakte atmetingen. Adv. *749 •

TIJDENLIJN
020-6476219

320 Liter2<teurs koelkast "1398.-

1795.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

F55,4 koppen, stereo. '1683.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570

MOULINEX FM1115

NEWSD117; Versterker
2x40 Watt, 5 bands
equalizer, digitale tuner, 30
pre-sets, dubbel cassettedeck, high-speed dubbing,
CD-speler, shuffle play,
muziekkalender. Sony
boxen 2-weg systeem.
Afstandbediening.
Adviesprijs"! 000.-

Gten prijs-info i.v.m. konkurrentit
Md.konsumentenbelangen
Ma. Wn Vr. 10.00 lot 16.00 uur

m 199.-I
m 219.-I

459.-

SONY HIFI MIDI
SYSTEEM
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN

vraag, opmerking, probleem?
BeldeBCC

MAGNETRON OVEN

Type 2596; Adviesprijs. "799. Snel ontdooien en verwarmen.

749.-

Type 21ST2430; 55cm flat square
beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenaers, automatisch zenderzoeksysteem, stereo,
teletekst met geheugen en
infrarood afstandbediening.
Adviespnjs'1345-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST

699.' ZANUSSI WAS A UTOM.

m \itMc.'

SLV615; HQ TOPKLASSE! 4
koppen, longplay (Buur). '1990.

1395.-

MIELE VW G521

MIELE KOEL/VRIES

8x motorzoom, fader, 3 lux
hifi, autofocus. Adv. '2220

51 CM KLEUREN-TV

329.-

FTjEfr QCO l
irtjfcf OD«f.-|

m 749.-

Type ARG280; Adv. '1235.-

1099.-

37 CM KLEUREN-TV

799.-

BOSCH V W PS2100

PHILIPS /WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

|j;W?

649."|

BAUKNECHTVW3PR

849.-

j

1399.-

SONY55CMKVM2131 penmpose, autofocus.
iutofocus.Adv.'2299
Adv."2299
SUPER TELETEKST

III 449..

EÜEr

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte320 liter 2-deurs koel/vries
kombi natie. Koelruimte op "oog- PHILIPS/WHIRLPOOL
hoogte". Adviespri|S. "1099.
TypeAWG719; Adv. '1235.-

SAO EO

TR50, Lichtgewicht camcordei
Sxzoom,hifi,autofocus '2550

6 programma's, 12 couverts en l
geruisarm: Adviespnjs'999.- l

Voorlader, centnfugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs" 1299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

5 2O ICftO

1699.-

SONY KVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SHARP LUXE 3 IN 1
KOMBIMAGNETRON

38R50; 36 liter inhoud, digitale |
jedening, 850 Watt en draaispn

799.-

679.-

AEG TURNETTE

A HQ VIDEO
ARISTONA

deck.CO-s

afstandbed..M045.2SB12,lCD-afstandbed..'1045.-1

249.-

549.-

GRUNDIGiVIDEO
VIDEO + PDC l
;te koop"VHS-HQ, |
GV201; "Beste
TELETEKST/PDC.
VPDC.'1099.'1099.-

FORNUIS

«CHH.SÏÏS-JT. Baa
i^ffli'

«"""""t 229.-

779.-

Type KN5402WO; Adv. "849.-1

*'g«

528.598.-

BLAUPUNKT
1KT VIDEO

ETNA FORNUIS 14.00

RTV535; 3 koppen,
ppen,VHS.'144S.VHS. "1445.-1

130 L FR. KOELKA

599.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

SOHV3-KOPSDECK

SSECO-speier.

SLV425; VHS-HO, longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle."1330.-

255.355.-

'ch«orV
t 289 •"

899.

L

S«" ' Zmotoren.

1398.-

1348.-

898.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

"7QQ

ItlO.

GRUNDIG 51 CM TEKST

395.- nrg^
Kdfcf

749.

425.- rw^

428.-

ï

749.-

699.-

TOpiaASSE!

Type TD50; Adviesprijs*649.-

80Watt.dig<-»u
„decK,A-B«CI
d .'1199-

PHILIPS 160 LITER

899.-

nnfty «)£«)•" INDESIT WASDROGER
BAUKNECHT 160LTR

PANASONIC VIDEO

ONY W

SONY
A.20Watt

599.-I

FM.MG.LG-7'

alstandbee

30

ATAG INFRA TURBO

^1248.-

pre-se
Adv

1IO M

BAUKN./BOSCH/AEG

JVC 3 KOPPEN VIDEO

HRD640; PDC voorbereid,!
perfekte beeldkwaliteit,!
afstandbediening. Adv. "1319.-1

649.-

KONDENSDROGER

MOULINEX
OVEN

DX20; afstandbediend. "879.-

l Handig opzetvrieskastj'e. '595.-

.laadbaarscneer-

529.-

BORSTEL

rnet O

•.„.bsHoven*'
Komplete.800
niscne keu

Inkl. afstandbediening. "699.-1

.300,
_ _

449.-

*7QQ
f «f«f

lOPZETVRIESKASTJE

JVC VHS-HQ VIDEO

SUPER KOOKPLAAT
4-pils gaskookplaal. *298.-

198.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

~ 328.-

KOOKPLAAT
l ZANUSSI VRIESKAST Elektronisch regelbaar. *1445.- ETNA
1205JN;4-pils. Adviesprijs'450.l Type Z6050; Adviesprijs*599.-

~~ 428.-

PELGRIM KOOKPLAAT

l PHILIPS /WHIRLPOOL

318.-

l Type AFB594; Vrieskast. '725.•

478.-

PHILIP.?

|BAUKNECHTLUXE*

PHILIPS 63CM MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

D droos«er

mel_

548.-

PELGRIM WASEMKAP

l BOSCH VRIESKAST

WA15; Adviesprijs'245.-

[Type GSD1311; Adv. '848.-

1899.-

Ött
38 QS l

PIN-CODE |
D Meer budget door de gratis
\) BCC-cnrdf
Aanvrnag-folder in de winkel!

~~ 998.-I

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS /WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis l
TypeAMB523; Adviesprijs'945.- kookboek. Adviesprijs'1735.-

595.-

ft

J40; VHS-HQ, 3 koppen. "1104.-1

OQO
OSvSf-

EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. '1575.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektnsche oven, l
IGNIS DROGER AWF020 inkl. grill en kookwekker. '1510.-1

BOSCH KTF1540
pTgifr
COC

sselte S9

599.-I JVC WU'

uskj

495.-

^

Adv,espri,s

AKAI 3 KOPPEN VIDEOl

BETER EN GOEDKOPER!
BCC
PRIJS

O7O m
&jjim

ZANUSSI WASDROGER

GETEST
r.dub-

AKAI VHS VIDEO+PDC

STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 37 CM

898.-

TOPMERKWASDROGER PELGRIM SUPERLUXE
Wasdroger. Adviesprijs*495.- G AS-ELEKTRO FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

F340; VHS-IHQ, PDC voorbe-1
IS63-10; Adviesprijs'1799.- reid, afstandbediening. "968.- \

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

410; Gas-etektro fornuis. '1425.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

SONY3KOPPENVIDEOI

IS70-39; Adviespnjs'1999.- F360; HQ-3 koppen. "1098.-I

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

648.-I

PELGRIM FORNUIS

145 LITER KOELER

279.-

70KV9717; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeldif
LCD-afstandbediening. '1220.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

KN5404;Gas-elektro.-1049.-1

INDESIT 140 LITER

SONY 4 KOPPEN VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

&IN

ilnkl.g»fe

598.
348,

STUNT!! VRIESKIST!!

TBERKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l
mfituwPIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk- l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
zonder extra kosten | Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade.'Groamarkt) |

108.158.-

ATAG WASEMKAP

2800toeren. Adviespnjs. "249.- WH155; 3 standen. Adv.*280.-1

169.OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 6 uur.
l Badhoevadorp vrijdag
overige filialen donderdag

1 tot S. 30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND.
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

Auto's & motoren
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Semeente treedt hard op
;egen horecabedrijven
ZANDVOORT - Café's,
lotels en restaurants die
og niet voldoen aan het Beluit Horecabedrijven, kunen rekenen op 'hard optreen van de gemeente'. Zij loen ondermeer het risico
en procesverbaal of een
wangsom opgelegd te krijen. Ambtenaren starten
eze maand een nieuwe conrole.
„Hoeveel zo'n dwangsom is
angt van de situatie af," zegt
emeentevoorlichter
Egon
nelders. „Van de mate waarin
vel of niet voldaan is aan de
oorschriften van het Besluit
horecabedrijven." De milieuvetgeving voor horecabedrijen is op l december 1992 al
an kracht geworden. Reeds betaande bedrijven hadden tot
lecember vorig jaar de tijd om
de voorschriften te voljoen.

Milieu-ambtenaren
De gemeente heeft vorig jaar
w'n 180 van de ongeveer 240
jedrijven gecontroleerd. Daarwerd advies gegeven maar
)ok werden de ondernemers
log eens gewezen op de datum
' lat alles in orde moest zijn: l
iecember 1993. Bedrijven waar
log niet alle noodzakelijke
roorzieningen waren aangeroffen, werden in de gelegenleid gesteld deze alsnog aan te
mengen. Dit jaar wordt geconroleerd of dat gebeurd is. Die

Jeugdraad bijeen
in de Raadzaal

controle, uitgevoerd door milieu-ambtenaren, start nog deze
maand januari. Alle bedrijven
moeten tevens voldoen aan de
lozingsvoorschriften zoals vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

'Vetputten'
De eisen kunnen tot gevolg
hebben dat een aantal horecabedrijven dicht moet. Lang niet
alle kleine zaken kunnen de
hoge kosten als 'vetputten' en
dergelijke dragen. Dat geldt
met name voor kleine gelegenheden waar maaltijden worden
bereid. Ook veel café's en discotheken zijn op hoge kosten ge-

ZANDVOORT - De landelijke
D66-geschillencommissie heeft tien Zandyoortse D66-ers in het gelijk gesteld. Amendement 55 op
het verkiezingsprogramma,
waarin staat dat het circuit
moet worden opgeheven, is
nog geldig. Kandidaten die
eerder dreigden op te stappen, zijn desondanks gebleven.

Het amendement dat voor
een aantal gemeenteraadskandidaten aanleiding was om zich
terug te trekken, is nog steeds
van kracht. Het werd aangenomen in de ledenvergadering
van 14 december 1993. De terugtrekking gebeurde echter mondeling en dat heeft geen rechtsgeldigheid. In een ledenvergadering op 5 januari werd het
amendement opnieuw in stemming gebracht en vervolgens
verworpen. Een nieuw amendement, waarmee het circuit zou
worden gedoogd mits het zich
houdt aan alle milieu-eisen,
werd wel aangenomen. De kandidaten die eerder dreigden op
te stappen, waaronder lijsttrekker Han van Leeuwen, konden
hier wel mee leven.

Van Caspel definitief
lijsttrekker van VVD

Drie oud-raadsleden van de
VVD, Joustra, Attema en me/rouw Hugenholtz hebben nog
een poging gedaan de twee parijen tot elkaar te brengen. Dat
i- niet gelukt, meldden zij vrijlag aan de leden. Op dat moment werd de vergadering in
>es Dunes voortgezet, die een
veek ervoor moest worden afgebroken.
Hendrikse, alternatief kandi1aat van een groep VVD-ers,
vas bij de stemmingen de aan?ewezen kandidaat Van Caspel
;epasseerd. Hij trok zich echer terug omdat hij geen conact kreeg met zijn toekomstige
ractiegenoten. Bovendien wei?erde het bestuur op zijn wens
n te gaan, eerst de 'kloof' tus>en de twee 'kampen' binnen de
martij op te heffen. Volgens het
bestuur was dat juist de taak
/an de nieuwe lijsttrekker. Dat
natste was voor de aanhangers
'an Hendrikse reden om te
treigen met een motie van wanrouwen. De bestuurders wer-

Waterstanden
WATERSTANDEN

den echter 'op het nippertje gered' door interim-voorzitter
Kroskinski, in het dagelijks leven voorzitter van de Kamercentrale Haarlem. De verdeeldheid is daarmee nog niet opgelost, al kunnen bestuur en kandidaten wel eensgezind de verkiezingen tegemoet.

„Hulpverlenen vind ik
n
belangrijk Het zit in me
O
en je krijgt het er niet meer
uit " Dat zegt Nol van Bennekom, medewerker van het
Rode Kruis ,,lk kan me geen
leven zonder deze sociale be
wogenheid voorstellen " Begin deze maand is hij onderscheiden met de medaille van
Verdienste Deze week in de
rubriek Achter de Schermen

jaagd: zij moesten dure geluidwerende voorzieningen treffen.
Het laatste woord over deze
kwestie is voorlopig nog niet gesproken. Met name de toonzetting van het gemeentelijk persbericht, vooral het 'harde optreden', is bij Horeca Nederland
afdeling Zandvoort verkeerd
gevallen.
Ook voor de strandpaviljoens
gelden strengere regels. Eigenlijk moeten zij met ingang van
het nieuwe seizoen aangesloten
zijn op een riolering. Daar
wordt - op papier - aan gewerkt,
maar dat tijdstip is niet meer te
halen. Vermoedelijk wordt de
oude situatie dan nog even gedoogd.

Onderwijs
Stagelopen en stude- •• Q
ren Het zijn vormen l O
van scholing die in veel opleidmgen gecombineerd worden Drie studenten, 'werkzaam' in Zandvoort, vertellen
erover

In het zadel
Fietsvakanties zitten in de lift,
constateert de reisbranche
Dergelijke uitstapjes zijn niet
alleen weggelegd voor de rasfietser, want prestatie is maar
bijzaak Er zijn zelfs complete
gezinsreizen Een beetje trappen en veel genieten, daar
gaat het om

dat zij bij de geschillencommissie hebben geprotesteerd. Verzocht werd het opnieuw in
stemming brengen van het
amendement als 'procedureel
onjuist en dus niet relevant' te
verklaren. Zij hebben gelijk gekregen.
De uitslag was dinsdag bekend, voor het sluiten van de
aanmelding van kandidatenlijsten. Voor de lijst van D66 heeft
het echter geen consequenties
meer gehad. Alle kandidaten
zijn gebleven.
Zo ook lijsttrekker Van Leeuwen. Volgens hem kan het niet
betekenen 'dat de klok wordt
teruggedraaid.' „En zo wel, dan
is er altijd nog de duidelijke uitspraak van de leden dat het oorspronkelijke amendement onwerkbaar is. De intentie van de
laatste vergadering was in ieder
geval duidelijk."

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Bewoners van de Haarlemmerstraat en andere belangstellenden kregen zaterdag een uitgebreide rondleiding langs de iepen die gekapt
moeten worden
Foto Persbureau Zandvoort

Eerder fietspad, dan bomen weg
ZANDVOORT - Menig
automobilist zal verbaasd
hebben opgekeken toen hij
op zaterdagmorgen om tien
uur een twintigtal mensen
hevig discussiërend aantrof
aan de oneven kant van de
Haarlemmerstraat. Onder
leiding van de ambtenaren
Boekelman en De Koe (afdeling Groenvoorziening
van de gemeente) werd, zo-

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING
BEACH - HIM
Kerkstraat 13, 12841

KOLBERTS
Pashion - Panmo

JACKS
Brambilla - Lutha v.a.

vele modellen

Gif aangespoeld
in plastic zakjes

75,-

175,75,-

ZANDVOORT-Depolitie heeft gistermiddag
en -avond alle strandafgangen afgesloten omdat er gif is aangespoeld.
Het gaat om het schimmelbestrij dingsmiddel
Abron-Plus, dat is verpakt in plastic zakjes.
Sommige pakjes zijn
open.

als afgesproken, de staat tale bomenrij gecreëerd wor- werd naar voorbeelden in de
Kostverlorenstraat en Dr. Gervan een aantal iepen bespro- den.
Stambeschadigingen door kestraat. Verder is er een groep
ken.
Deze bomen staan op de nominatie om gekapt of overgeplant te worden. Inzet van de
onstane discussie was of er gekozen moest worden voor een
fasegewijze of bloksgewijze
aanpak. Deze monumentale
straat zal volgens plan voorzien
worden van een nieuwe rij aangeplante bomen. Dit plan, dat
voor het eerste gedeelte 75 duizend gulden gaat kosten, is
door Boekelman en De Koe
voor de gemeente ontwikkeld
en al enige tijden geleden door
de raadsleden gefiatteerd. Het
aanvragen van een kapvergunnmg voor 14 iepen en het geven
van de informatie-avond deed
echter veel sentimenten en andere emoties oplaaien onder
een deel van de Zandvoortse inwoners.

Groenbeleidsplan
Volgens Boekelman en De
Koe is dit plan opgebouwd uit
een vakmatig verhaal, gebaseerd op het Groenbeleidsplan
dat in 1977 werd opgesteld. De
bestaande bomen aan de oneven kant van de Haarlemmerstraat bevinden zich volgens de
gemeente in een zodanig deplorabele staat, dat deze bloksgewijze nieuwe aanplant nodig is.
Door verwijdering van de oude
bomen, die een 'gatenkaaseffect' veroorzaken en het aanplanten van sterke iepen, zal er
in het jaar 2000 volgens deze
ideeën een verse en monumen-

aanrijdingen, slechte grondvoeding, het doorgroeien van bomen in de fietspadband, boomrot en eenzijdige takopbouw,
waren termen die deze morgen
door Boekelman en De Koe gebruikt werden om de staat van
deze bomen aan te duiden. Een
gedeelte van de bewoners, vindt
de plannen van de gemeente
toch veel te radicaal. Zij pleitte
er deze ochtend nog steeds nadrukkelijk voor, om de bomen
te laten staan en zonodig te vertroetelen.
Maar volgens de gemeente
zijn veel bomen al in zo'n slechte staat, dat dit niet eens meer
mogelijk zal zijn. Het antwoord
van de Zandvoorters was datde
gemeente de laatste tientallen
jaren een zeer slecht beleid
heeft gevoerd. Zij vinden dat de
bomen al die tijd verwaarloosd
zijn en er tevens niet met de
nodige zorgvuldigheid is opgetreden tegen lepe ziekte. Bovendien wijten zij het doorgroeien
van de bomen in het fietspadband aan het feit dat het fietspad zeven jaar geleden is verbreed zonder rekening met de
bomen te houden. Sommige
van hen zien nog liever het
fietspad verlegd, dan dat de bomen moeten wijken.

bewoners die zich zorgen
maakt over de vermindering
van het aantal parkeerplaatsen
in deze straat. De groep vermoedt dat de beugels die de
nieuwe bomen moeten gaan beschermen, minstens een meter
parkeerruimte zullen innemen
per parkeerplaats. Hierdoor zal
volgens hen ook de veiligheid in
gevaar komen omdat bewoners
in verband met ruimtegebrek
haaks zullen moeten inparkeren.
De gemeente verzekerde de
bewoners dat de parkeerruimte
gelijk zou blijven. Ook de Bomenstichting heeft deze week
op aandringen van enkele bewoners, contact opgenomen
met Boekelman en een gesprek
gehad over dit plan. Iemand
van deze Stichting zal nog deze
week langs komen om zich in
dit plan te verdiepen en een visuele beoordeling te doen.
In februari zal de afdeling
Groenvoorziening
beginnen
met de uitvoering van het plan.

Mogelijk spoelen er ook
ontstekers aan, afkomstig
uit een andere container
van de Sherbro. Deze zijn
tot nu toe echter nog niet
gevonden.
In Velsen is Rijkswaterstaat begonnen met de opruimwerkzaamheden. Hoe
dat m Zandvoort opgelost
zou worden, was ook nog
met bekend bij het ter perse gaan van deze krant. Dat
werd besproken op een
speciaal in het leven geroepen crisiscentrum, in de
politie-strandpost in Bloemendaal aan Zee. Grote
vraag was of de volgende
hoogwaterstand een nieuwe lading met zich mee zou
brengen.
Burgemeester
Van der Heijden heeft gistermiddag op het strand
poolshoogte genomen.

(ADVERTENTIE)

Broodjesbar
Restaurant

Karakter aangetast
Het bloksgewijs aanplanten
van nieuwe (kleine en sterkere)
iepen zal volgens de Zandvoorters het karakteristieke beeld
uit hun straat halen. Verwezen

Het middel, dat onder
andere gebruikt wordt in
de landbouw, is gevaarlijk
bij inwendig gebruik. Of
ook aanraking met de huid
kwaad kan, was gistermiddag nog niet bekend. Het
gif is vermoedelijk afkomstig van een container, die
een maand geleden in de
Golf van Biskaje van het
Franse vrachtschip Sherbro is geslagen. De pakjes
zijn daarna door de Golfstroom naar de Noordzee
vervoerd. Dinsdag was er al
een aantal aangespoeld in
Noordwij k, gisteren werden er zakjes gevonden op
het strand van Zandvoort
en IJmuiden. In totaal zijn
er zo'n tweeduizend aangespoeld.

"HAROCAMO"
Kerkstraat 14,

tel. 12102

Strenge controle op 'illegaal' storten oud papier
ZANDVOORT - De gemeente gaat strenge controle houden op het dumpen
van papier naast de oud-papiercontainers in het dorp.
De stapels en zakken met
kranten en ander papier
worden nagekeken op
adressen. De daders lopen
het risico van een procesverbaal. Ook op de inhoud
van particuliere groenbakken komt bij het ophalen
meer controle.
Het gaat de gemeentereimging vooral om de stapels naast
papierbakken die nog lang niet
vol zijn. Dat was bijvoorbeeld
dit weekend het geval bij de
bakken in de Cornelis Slegersstraat, aan de overkant van het
postkantoor. Daar stonden zakken en dozen vol met kranten
en tijdschriften op de stoep. In
de containers konden nog makkelijk kranten en dergelijke gestopt worden.

Illegaal

Bij een steekproef bleek dat
dit oud papier, dat beschouwd
wordt als 'illegaal gestort afval',
uit een groot aantal verschillende straten afkomstig is. Op het
lijstje prijkten adressen op/in:
Boulevard Paulus Loot, posterparkstraat, Gasthuishofje, Brederodestraat, Schelpenplein,
Max Euwestraat, Leeuwerikenstraat, Gerkestraat en De
Schelp.
De gemeente heeft deze bewoners dit keer nog met rust
{M donderdag 27 jan. 14 23 uur
ü Pnngtij zat. 29 jan. 16.46 uur gelaten, maar gaat in het vervolg wel optreden. Aan de offiDatum
HW
LW HW LVV
20 jan 08.5503.5521.2516.45
21 jan 10.00 04.54 22.35 17.35
2 jan 11.05 05.54 23.44 18.46
3 jan 12.14 07.25 -.- 19.50
24 jan 01.16 08.55 13.26 21.15
" j a n 01.54 10.01 14.09 22.20
?6jan 02.3910.4614.4923.10
7 jan 03.15 11.14 15.27 23.44
8 jan 03.56 12.00 16.06 --.Maanstand/getij:
zat. 22 jan. 11.05 uur

Verdienste

D66-ers negeren
circuit-amendement

ZANDVOORT - Veertien jongeren uit Zandvoort vormen
sen Jeugdraad die op 8 februari
Dm 10 uur in het de Raadzaal
vergadert. Het zijn twaalf leermgen van de basisscholen
^roep 7/8 en twee van de eerste
klas Gertenbach Mavo. Het inilatief ligt bij de gemeente. Het
loei is tweeledig: politiek onlerwijs en een bedrag van 2500
gulden beschikbaar stellen
oor jeugdprojecten in de DerIe Wereld. Waar dat heen gaat
.vordt bediscussieerd door de
schoolfracties',
die
even
plaatsnemen op de stoelen van Onjuist
ie raadsleden. De vergadering
Volgens de tien eerder gevordt voorgezeten door burge- noemde D66-ers klopt deze
neester Van der Heijden.
gang van zaken niet. Vandaar

ZANDVOORT - VVD-er
^d Hendrikse is bij zijn
standpunt gebleven: hij
komt niet meer terug als
ijsttrekker van de Zandvoortse liberalen. Zijn plek
s definitief overgenomen
door Frits van Caspel, tot
een jaar geleden nog wéthouder van de VVD, sinds
ijn aftreden raadslid.

DEZE WEEK

groter aanbod van glas en papier. We springen daar tegelijk
op in, door het aantal papierbakken uit te breiden."
„Maar die volle zakken tussen de papiercontainers, dat is
natuurlijk wangedrag. We proberen de mensen te motiveren
om dat niet te doen. Het is heel
vervelend. Zoals bijvoorbeeld
bij het winkelcentrum m
Nieuw-Noord, daar lag het hele
kruispunt vol kranten. Die waren naast de container gegooid.
Onze mensen moeten daar dan
met een papierprikker achteraan."

Vanaf vandaag
weer geopend.
Ook om mee te nemen!
Voorlopig
Ma-Di-Wo Gesloten.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,75

Groenbak
Over de medewerking van de
Zandvoorters bij het gescheiden ophalen van vuil, is Den
Boer tevreden. „De kwaliteit
van het aanbod gft is goed te
noemen." Dat wil echter met
zeggen dat het tot nu toe vlekkeloos ging: in sommige groenbakken bleek toch plastic en
ander onverteerbaar spul te zitten. „Daarmee verknoei je een
lading van vijf a acht ton," aldus Den Boer, „en dat kost natuurlijk een hoop geld." Het betekent dat de hele lading 'verbrand' moet worden in plaats
van 'gecomposteerd'. VerbranPapier naast de container dumpen wordt binnenkort wellicht beboet als 'illegaal storten van den is een stuk duurder.
Foto Persbul eau ZanchoorL
afval'
Ook hiertegen worden maat„Het kwam al eerder voor," andere kant het gescheiden op- regelen genomen: „De vuilniscier van justitie wordt toestemming gevraagd om voortaan zegt Peter den Boer, afdelings- halen van gewoon en groente-, man maakt de groenbak eerst
procesverbaal te kunnen opma- hoofd Reiniging en Algemene fruit- en tuinafval (gft). „Door open. Als hij andere spullen teken. Voor bedrijven kan de boe- Dienst, „maar nog niet in deze de invoering van het gft gaan de genkomt, wordt het afval gete oplopen tot zo'n vijfhonderd mate." Hij ziet twee oorzaken. mensen hun afval meer schei- weigerd." Met andere woorden:
Enerzijds 'wangedrag', aan de den. Daardoor zien we ook een de groenbak wordt niet geleegd.
gulden.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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FAMILIEBERICHTEN
Na een gelukkig kortstondige ziekte, heeft ons
verlaten

Sweet Sixteen
Hiep, Hiep, Hoera

Engeltje (Emmy)
Geldermans-Paap
29-4-1924

13-1-1994
Weduwe van Joop Geldermans

Wij zijn blij met haar te hebben geleefd, gelachen
en gehuild.
Er vindt geen begrafenis of crematie plaats.
Fam. Van de Noort
Annie en Karel
Jeannette en Jan
Carla en Kees
Fam. Vink

OPENBARE
RAADSVERGADERING

21 januari

wordt DIANA 16 jaar
Van harte gefeliciteerd

Mama, Oom Joop
Rob/n en Mare

Mïeke Thape
Evenementenorganisatie

Met onze ervaring
wordt uw
bedrijfsfeest,
opening,
modeshow,
congres of beurs,
een echt evenement1

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 januari
1994 in het openbaar De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal en beginnen om
20.00 uur.
BIJ aanvang zal de burgemeester een nieuwjaarstoespraak "houden
Op de agenda staan verder onder meer de volgende punten
-

Jan
Jan en Ria
Anja en Peter

-

Corr. adres:
J. P. Vink jr.
Kochstraat 2a
2041 CE Zandvoort.

-

Morgen wordt

-

Diana
16 jaar.
Tot het eind strijdend is op 15 januari 1994 te
Zandvoort, op 82-jarige leeftijd overleden, mijn
lieve zorgzame man, onze vader, schoonvader en

-

Gefeliciteerd!

Oma Jodi

opa

WIJS

Jan de Vries
Zandvoort:
L. de Vries-den Hartog
Schoorl:
J. de Vries

Bel voor (vrijblijvende)
informatie.

RENE RUBELING

H. de Vries-Marré
Almere-Haven:
R. E. de Vries
A. M. Wennekes

02507 - 12441
Thorbeckestraat 18
2042 GM ZANDVOORT

Alkmaar
Hesüa en Michael
Schoorl:
Dagmar

- Opheffen standplaatsen woonwagencentrum
Keesomplem
- Krediet t b v herinrichting/aanpassing Badhuisplein
- Krediet en instemming intentieovereenkomst
EMM t b v overdracht gemeentelijk woningbezit
- Verhuur perceel grond Zandvoortselaan
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN:
* Stemmen m een stembureau naar keuze
* Stemmen bij volmacht

2042 AE Zandvoort, januari 1994
Boulevard Paulus Loot 57
Overeenkomstig de wens van de overledene zal
de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Met grote verslagenheid geef ik kennis dat geheel onverwacht is overleden mijn dierbare man

Boyd Hawkins
* 29 augustus 1933

Gewestregeling Zuid-Kennemerland
Automatiseringsplan 1994
Evaluatierapport reorganisatieproces
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Verlenging overeenkomst overeenstemmmgsvereiste Georganiseerd Overleg
Uitkering- en pensioenverordening wethouders
gemeente Zandvoort
Wachtgeldverordening
Arbeidsvoorwaarden-maatregelen overheidspersoneel 1993
Krediet t b v tankautospuit
Straatnaamgeving verlengde Merellaan
Verantwoording 1993 en begroting 1994 sociale vernieuwing
Krediet t b v Tolweg 10
Verhuur terrein Tolweg aan Zeevisvereniging
Wijziging afvloeiingsregeling openbaar onder-

f 17 januari 1994
Rineke Hawkins-Burgers

TjerkHiddesstraat95
2041JJ Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechügheid zal plaatsvinden vrijdag
17 januari om 14.45 uur in het crematorium Velsen aan de Duin en Kruidbergerweg te DriehuisWesterveld.

Met grote verslagenheid en verbijstering vernamen wij dat op 17 januari 1994

Boyd Hawkins

21-01-1994

2 maart a s zijn de gemeenteraadsverkiezingen
Alle stemgerechtigde Zandvoorters zullen half
februari de oproepingskaarten toegestuurd knjgen
Op deze kaart staat aangegeven bij welk stembureau de kiezers terecht kunnen Het is echter

WOONRUIMTE
GEVR.

ook mogelijk om te stemmen op een stembureau naar keuze
Hiervoor kan men zowel schriftelijk als mondeImg een verzoek indienen Op het Raadhuis is
een speciaal formulier voor een verzoekschrift
verkrijgbaar Hieraan zijn geen kosten verbonden Wel dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen
Het verzoekschrift moet uiterlijk 16 februari
bij de gemeente waar men als kiezer geregistreerd staat, worden ingeleverd
Als men het verzoek mondeling wil doen, kan
men met de' toegestuurde oproepmgskaart
naar de gemeente gaan Dit dient men uiterlijk
25 februari te doen
In beide gevallen wordt - wanneer het verzoek
wordt gehonoreerd - de oorspronkelijke
oproepmgskaart in een kiezerspas omgezet
Let wel! Het stembureau naar keuze moet
wel binnen de eigen woongemeente zijn.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLAN-

Voor meer informatie sector Middelen, afdeImg Financien, telefoon 02507 - 61417

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
94004B Emmaweg 4'plaatsen dakkapel
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

HORECABEDRIJVEN
In verband met de milieuwetgeving voor
horecabedrijven en de lozingsvoorschriften in
de APV hadden horecabedrijven tot 1 december
1993 de tijd aan de voorschriften te voldoen
In 1993 heeft de gemeente 180 horecabedrijven
gecontroleerd
Vanaf januari 1994 zullen de milieu-ambtenaren opnieuw controleren Bedrijven die dan nog
niet aan de voorschriften voldoen kunnen rekenen op hard optreden van de gemeente Zij
lopen onder meer het risico een procesverbaal
en/of een dwangsom opgelegd te krijgen

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
93111B Bentveldweg 101 wijziging woning
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Voor meer informatie sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
telefoon 02507 - 61552/61549

Werkend stel zoekt
gem. woonruimte voor

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

2 mnd.

36 jaar
GEFELICITEERD
ROEL, ROB, GERARD

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

ƒ 1000,-p. mnd.
Tel. 0652824437.

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

De Kempers Roef
en 't Kraaienest

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

zijn gesloten van 26 januari t/m zondag 30 januari.
Kudelstaartseweg 226-228 - Kudelstaart - Tel. 02977-24145

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Kroon Mode

AUTORIJSCHOOL

Haltestraat 55
Zandvoort

Single Dcince Party

Hans en Gonda Heierman.

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, beschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag De gemeente zal de nieuwe taxatiewaarden gebruiken voor de belastingaanslag over 1994

GEMEENTE CONTROLEERT

toe!

A. LAVERTU

Op dit moment vindt de gebruikelijke hertaxatie
van woningen en bedrijven in het kader van de
Onroerende Zaak Belasting (voorheen onroerend goedbelasting) plaats
Het kan zijn dat de taxateurs u vragen uw pand
van binnen te bekijken Dit m verband met een
goede waardebepaling
Krijgt u dit verzoek, wilt u dan zo vriendelijk zijn
hieraan medewerking te verlenen De taxateurs
moeten zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente

Voor nadere informatie Raadhuis Zandvoort,
Swaluestraat 2, telefoon 02507 - 61400

Wij wensen Rieneke heel veel sterkte en kracht

1OOJAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ZAAKBELASTING 1994 GESTART

Men kan ook stemmen bij volmacht
Ook hiervoor kan men een schriftelijk verzoek
indienen De procedure is hetzelfde als hierboven aangegeven De uiterste datum is ook
16 februari.
Men kan niet bn volmacht laten stemmen als
men tevens heeft verzocht te stemmen op een
stembureau naar keuze Tevens mag een kiezer
niet meer dan twee volmachten aannemen
De gemachtigde moet als kiezer geregisteerd
staan en moet de volmachtsstem tegelijk met
zijn eigen stem uitbrengen
Een andere manier is door het overdragen van
de oproepmgskaart aan een gemachtigde Op
de kaart zelf staat aangegeven hoe dit gedaan
moet worden
BIJ deze methode dienen verzoeker en gemachtigde m hetzelfde stemdistrict te staan ingeschreven

plotseling is overleden.

ADVERTENTIES

TAXATIE I.H.K.V. ONROERENDE

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-328750

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

ledere za.avond van 21.00 tot 03.00 uur in de nacht

Dansen, muziek en gezelligheid
v. ongeb. mensen v.a. 30 jaar

Soc. De Manege Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en
singlets
2 STUKS
21,95
MT 5-6-7-8
WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

presenteert za.avond Zuidamerikaans, disco, stijldansen
en saté eten. Corr. kleding verplicht.
Entree 15,-. Info 16023

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Uw gasbedrijf adviseert!

i
^Lm

GENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlincjh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

Hans-Marco, Petra, Marloes
Bedankt voor de receptie en de reis door
jullie aangeboden Het was grandioos
Jullie zijn een paar geweldige kinderen.

llll

HAARLEMS ff U
HARDHOUT** **
OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5langbrandend

2de JACK voor

1 GULDEN
Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende

P. v. KLEEFF

afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur

v. Stolbergweg 1, tel. 17093

Pappa, Mamma, Opa-Oma

Wij zijn gesloten

Van 14 januari
t/m 30 januari

80 JAAR JONG
Van harte gefeliciteerd door
uw Italiaanse, Amerikaanse
en Nederlandse
Kleinkinderen.

iedereen leest de krant altijd en overal

uitgerekend voor U!
Voor de week van 1 0-0 1 t/m 16-01 1 994

Kwekerij

Deze dag vergeten wij nooit.

OMA
MAHTINA

OPENBARE VERKOOP

STOOKAKTIE 93/94

méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

3/4 Dames en Heren jassen
va. 199.Suede Dames- en Herenjacks va. 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.*
NIEUWE COLLECTIE
tot 40 % KORTING

WANNEER: ZONDAG 23JANUARI
van 11.00-17.00 uur
WAAR:
VALKMOTEL
RIJKSWEG A4 SCHIPHOL
! WANNEER: DEZE WEEK (ZONDAG 23/1 OOK OPEN)
van 10.00 -18.00 uur
WAAR:
IN WINKEL ITALIA LEATHER
HALTESTR. 11, ZANDVOORT
o.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAh

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

23
29
35
40
46
52
58
63
69
75
81
86
95
104
112
121
130
144
158
173
187

Totaal vanaf
1 november **
293
365
438
510
583
656
730
803
875
947

1022
1093
1202
1313
1421
1531
1641
1822
2004
2189
2368

Kosten
deze week

ƒ 12,65
ƒ 15,95
ƒ 19,25
ƒ 22,00
ƒ 25,30
ƒ 28,60
ƒ 31,90
ƒ 34,65
ƒ 37,95
ƒ 41,25
ƒ 44,55
ƒ 47,30
ƒ 52,25
ƒ 57,20
ƒ 61,60
ƒ 66,55
ƒ 71,50
ƒ 79,20
ƒ 86,90
ƒ 95,15
ƒ 102,85

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 20 januari 1994
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'Echte bewonersparticipatie is meer dan inspraak'
Politiek bezig vanaf
de middelbare school
ZANDVOOBT
D66-lijsttrekker
Han
van Leeuwen, nu bijna
veertig, is vanaf de middelbare school 'politiek
bezig' geweest, zegt hij.
Dat was toen nog in 13muiden, waar hij is geboren en getogen. Vier
jaar geleden kwam hij
naar Zandvoort „Ik heb
hier eerst een jaar gewoond, voordat ik besloot om politiek iets te
gaan doen."
Dat besluit viel pas toen
duidelijk werd was dat hij
langere tijd in Zandvoort
zou blijven wonen. „Ik
koos voor D66. Vroeger
was ik wel PvdA-lid, maar
daarvan heb ik jaren geleden al afscheid genomen.
Ik stem al lange tijd D66.
Voorwaarde voor mij om
lid te worden, was wel dat
ik er een praktische invulling aan kon geven. Dat
kon in de steunfractie."
'Politiek bezig" is hij al vanaf de middelbare school.
Vooral op het maatschappelijk vlak, door werk in
stichtingen en actiegroepen, zoals tegen dumping
van kernafval.

Journalist
Van Leeuwen heeft verschillende beroepen en studies achter de rug. Zo volgde hij politicologie en rechten, beide studies tot en
met het kandidaatsexamen. Tussendoor was hij
onder andere vrijwillig welzijnswerker in Belfast,
voor de Stichting Hulp
Noord-Ierland, én taxichauffeur. Dat laatste leidde tot het landelijk voorzitterschap van de Groepsraad Taxi bij de vervoersbond FNV. Later had hij
een café in IJmuiden, en
nog later werd hij freelance
journalist voor landelijke
en plaatselijke bladen.

FourC
Vervolgens kwam hij als
bureauredacteur in dienst
van een uitgever van automatiserings-vakbladen.
Zes jaar later vertrok hij er
als plaatsvervangend directeur.
Vier jaar geleden verhuisde hij samen met Hennie Oosterbaan naar Zandvoort. Zij werd hier voorzitter van D66, waarvan de
termijn in maart afloopt.
Samen hebben zij Marketing-adviesbureau FourC
aan de Hogeweg.

Taxatie onroerendezaakbelasting
ZANDVOORT - De gebruikelijke hertaxatie van woningen
en bedrijven in het kader van
de Onroerende Zaak Belasting
(voorheen onroerend goedbelasting) vindt op dit moment
plaats. Alle woningen en bedrijven worden opnieuw getaxeerd
door een particulier bureau dat
door de gemeente is ingesteld.
In verband met een goede
waardebepaling kan het zijn
dat de taxateurs aan de bewoners of gebruikers van het pand
vragen of het pand van binnen
mag worden bekeken. De gemeente verzoekt dan ook aan
deze vraag te voldoen. De taxateurs moeten zich kunnen identificeren met een legitimatiebewijs van de gemeente.
De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de
hoogte van de aanslag. De gemeente zal de nieuwe taxatiewaarden gebruiken voor de belastingaanslag over 1994.

den van de gemeentelasten.
„Daarbij is belangrijk dat niet
iedere individuele aanslag,
maar het totaal van de gemeentehjke aanslagen van een burger wordt beoordeeld. Dat is de
basis van een goed minima-beleid."

De 'verkiezingskoorts' voor
de verkiezingen voor de
gemeenteraad neemt
verder meer toe. De
Zandvoortse burger moet
op woensdag 2 maart 1994
kiezen. Om een handje te
helpen verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad
vanaf deze week een
uitgebreid interview met
een lijsttrekker. Deze week
Han van Leeuwen, D66.

Parkeeropbrengsten

ZANDVOORT - De burger
moet meer invloed kunnen
uitoefenen op de eigen leefsituatie: hij moet meer betrokken worden bij beslissingen van het gemeentebestuur. Dit is een yan de belangrijkste items in het verkiezingsprogramma
van
D66 afdeling Zandvoort,
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart aanstaande. Dat zegt lijsttrekker Han van Leeuwen.
door Joan Kurpershoek
„Echte bewonersparticipatie Bij de toekomstige nieuwbouw rond het NS-terrein moet er een goede verdeling komen van sociale woningbouw en vrije sector
Foto Persbureau Zandvoort
is meer dan inspraak," vindt woningen, zegt D66-lijsttrekker Han van Leeuwen.
Van Leeuwen. „De gemeente
moet zich actief inzetten om de bewoners van het Keesomplein Het initiatief moet dan wel van- die beslissing heroverwogen „Sommigen vinden dit onmomening van de burger te peilen, niet willen verhuizen, moeten uit de bevolking zelf komen en worden. En wel met oog op de gelijk. Maar de gemeenteraad
voordat er belangrijke beslis- we er alles aan doen om hen die raden moeten democra- langlopende kosten ervan, kan zichzelf wel verplichten gesingen genomen worden. In daar te laten zitten. Je besluit- tisch gevormd worden. Daar- maar ook vanwege allerlei on- hoor te geven aan de uitslag van
plaats van dat er alleen maar ja vorming wint aan kracht op het naast pleit de partij al vele jaren zekere factoren, zoals het aan- een referendum. Ook na de eiof nee tegen een voorstel gezegd moment dat je ruimte geeft aan voor het referendum als moge- tal ambtenaren in de toe- gen besluitvorming. Wie zegt
'dat kan niet', die wil niet."
kan worden, moet de burger het standpunt van de minder- lijkheid om de bevolking te komst."
kunnen kiezen uit verschillen- heid. Het duurt wel langer, raadplegen.
Voor mensen voor wie de lasD66 wil over de raadhuisplanVolgens Van Leeuwen kan
de alternatieven. Dat vergroot maar het draagvlak is breder."
het referendum bijvoorbeeld nen een 'correctief referen- tendruk te groot wordt, die een
de betrokkenheid. En je voorD66 biedt ruimte aan bepaal- gebruikt worden voor grote uit- dum'. Dat houdt in, dat na het te laag besteedbaar inkomen
komt de onrust, waarvan we al
verschillende voorbeelden heb- de 'raden' die een bepaalde wijk gaven, zoals voor de nieuw- besluit van de gemeenteraad de overhouden, moet een minimaben gezien. Bijvoorbeeld over of groepering vertegenwoordi- bouw aan het raadhuis. „Als het bevolking om haar mening -beleid worden gevoerd. Oftehet woonwagenkamp. Als de gen, zoals een Seniorenraad. nog enigszins mogelijk is, moet wordt gevraagd. Van Leeuwen: wel: verminderen of kwijtschel-

Wat voor de burger geldt,
geldt ook voor de gemeenteraad, zegt Van Leeuwen.
„De gemeenteraad moet
meer greep krijgen op het
beleid van de gemeente, zij
moet in een eerder stadium
sturing kunnen geven aan
beleidsvorming." Met andere woorden: „De gemeenteraad moet de baas zijn in
een gemeente."

'Gemeenteraad moet de baas zijn in een gemeente'
„Ik heb vreselijke angst voor
die 'rijdende trein'. Als raadslid
krijg je het idee dat die trein
nog te stoppen is. Maar als je
dat ook daadwerkelijk wilt
doen, krijg je te horen: 'Dat kan
niet meer, de trein rijdt al'." Dat
komt dooreen 'onduidelijke besluitvorming', zegt hij. „Momenten waarop 'slechts' over
bepaalde details wordt gesproken, blijken soms achteraf beslissend te zijn. Daarnaast gebeurt het, dat de beantwoording van bepaalde vragen
wordt opgeschoven. 'Dat komt
later wel aan de orde', luidt dan
het antwoord. Vaak komt dat
antwoord helemaal niet. Dat
vind ik onzorgvuldig."

„De gemeenteraad moet kunnen kiezen uit verschillende
mogelijkheden, in plaats van zoals dat vaak gebeurt - alleen
maar ja of nee zeggen tegen een
voorstel. Dat bevindt zich dan
al in een te ver gevorderd stadium." Van Leeuwen waarschuwt dan ook tegen besluitvormings-processen die door
het college van Burgemeester
en Wethouders in gang worden
gezet, maar vervolgens door an- Verkeer
deren niet meer zijn te stoppen.
Als het aan D66 ligt, wordt
Dat komt maar al te vaak voor, aan sommige - eerder door het
college van Burgemeester en
vindt hij.

In Zandvoort groot tekort
aan weekend-pleegouders
ZANDVOOBT - In Zandvoort is een groot tekort aan
weekend-pleegouders. Dat
zegt de Centrale voor Pleegzorg uit Amsterdam.
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ten tot daar een keer een oplos- ming komen." Dat kan onder
andere door een grotere variasing voor komt."
tie aan woonvormen voor oudeDie flexibele verkeersoplos- ren te creëren, aldus Van Leeusing is volgens Han van Leeu- wen. Bijvoorbeeld een huurserwen wel noodzakelijk voor het viceflat voor ouderen. „Ik denk
woongenot in Zandvoort. Maar daarbij aan een grote groep oudaar is meer voor nodig. „Wo- deren die door een te hoog innen is een probleem in Zand- komen niet in aanmerking
gesubsidieerde
voort. Voor ouderen én jonge- komt voor
ren, veel jonge gezinnen trek- woonvormen. Zo creëer je voor
ken hier weg, omdat ze geen hen toch een veilige omgeving."
woning kunnen krijgen. Dat is
Een discussie over de vraag
niet alleen vervelend voor hen,
het heeft bovendien zijn weer- of Zandvoort een woon- of toeslag op de bevolkingssamen- ristengemeente is, heeft weinig
stelling. Daarom moet er een zin, vindt de D66-lijsttrekker.
goede verdeling komen van so- „Toerisme en wonen moeten
ciale woningbouw en vrije sec- samen kunnen gaan. Maar als
tor woningen bij de toekomsti- de woonfunctie wordt bedreigd
ge nieuwbouw rond het NS-sta- door projectontwikkeling, dan
tion. De verdeelsleutel die ooit kiest D66 heel duidelijk voor
door de gemeenteraad is vast- het belang van de bewoners."
gesteld, moet gehandhaafd blijIn het spanningsveld tussen
wonen en toerisme bevindt zich
ven."
„En er moet meer doorstro- onder andere het Zandvoortse

ZONDAGEN
de
MOOISTE FILMS

30 Januari 1994. A River Runs Through it.
27 Februari 1994. Lorenzo's OiL
27 Maart 1994.
Oeroeg.
24 April 1994.
The Crying Game.
29 Mei 1994.
Scent of a Woman.
Aanvaar 11.00 ( zaal open om 10.46 )
Lokatie: Cinmt Circu». Gistlmisplein 6. Zandvoort.
Prijs: 40 gulden voor Pssse-Partout.
12.50 kus* kaarten aan de kassa.
Na elke voorstelling een gratis kopje koffie in de foyer.

Informatie en reserveringen
02507-18686

ZANDVOORT - De vorige
eigenaar van een strandpaviljoen heeft vorig jaar bijna
drie maanden in gijzeling
gezeten wegens een schuld
van 136 duizend gulden. De
man had zich failliet laten
verklaren en werd aangehouden toen hij op het punt
stond om - vermoedelijk
voorgoed - naar Bonaire te
vertrekken.

Zomaar geld teruggeven aan
de burger, vanwege een overschot op de balans, is volgens
hem niet zinvol. „We worden
geconfronteerd met een hoop
Die aanhouding gebeurde op
bezuinigingen, daardoor terug- verzoek
van curator mr. A. van
lopende kwaliteit, plus nieuwe der Weijden
uit Haarlem, die
maatregelen van de gemeente vermoedde dat
echtpaar
om geld binnen te krijgen. Als met zwart geld ophet
zak zou verer dan een overschot is, in dit trekken. Er was sprake
van een
geval van de parkeeropbreng- ton. De nieuwe eigenaren
sten, geven we dat zomaar aan den dat zij dat bedrag meidzwart
onszelf terug. We geven elke hadden betaald, bovenop
de
hoofdbewoner gewoon een koopsom
van twee ton.
paar tientjes, ongeacht inkoDe Zandvoorter was op 25
men, gezinssamenstelling en- mei
1993 failliet verklaard als
zovoorts. Een bewuste keuze gevolg
van de verliezen die hij
voor de besteding maken we als met zijn
strandpaviljoen leed.
gemeentebestuur niet."
De verkoopsom ging naar een
de schuldeisers. AnHet overschot kan volgens aantal van
hielden samen nog 136
hem beter aan de algemene re- deren
gulden tegoed maar
serve toegevoegd worden. „Dat duizend
was geen geld meer voor,
maakt goedkopere investerin- daar
de Zandvoorter. In totaal
gen mogelijk, dan hoeven we aldus
zijn er nog zo'n veertig schuldminder te lenen.
eisers.
De reservepositie is nu ronduit slecht." Hoe dat geld be- Bankbreuk
steed gaat worden, zal de toeVan der Weijden deed na het
komst uitwijzen. Van Leeuwen faillissement
aangifte bij de poweigert uit principe om nog litie wegens 'bedrieglijke
bankvoor de college-onderhandelin- breuk', omdat hij vermoedde
gen afspraken te maken met dat er geld over was. Bij een
andere partijen.
kwamen afschrif„We zijn afhankelijk van het huiszoeking
van een bankrekening in
verkiezingsprogramma en van ten
tevoorschijn, waarde stembus-uitslag. Daarom Luxemburg
op
meer
dan
twee ton was gegaan we de collegevorming met stort. De politie
hield de man
open vizier tegemoet."
aan maar moest hem weer op
vrije benen stellen. Tot de
rechtbank pp l juli faillissementsgijzeling beval. Die werd
circuit. D66 accepteert volgens beëindigd
op 23 september, lanVan Leeuwen dat dit er is.
ger zou niet gerechtvaardigd
zijn.

Circuit
„Maar als er nog geen circuit
zou zijn en D66 zou moeten kiezen, dan zou de partij tégen een
racebaan gestemd hebben.
Maar de situatie is anders. Er is
een circuit in Zandvoort met
een twintigjarig pachtcontract
en dat ook van andere overheden bestaansrecht heeft gekregen. Wat wij dan nog kunnen
doen, is zorgen dat het zich aan
de regels houdt en de overlast
tot een minimum beperkt
wordt. Bovendien mag het ons
absoluut geen geld kosten."
Hulpmiddel daarbij zijn de eisen die 'Den Haag' aan het
Zandvoortse circuit heeft gesteld, alvorens de A-status
wordt verleend. Die eisen moeten strict nageleefd worden,
vindt Van Leeuwen. „Daarover
houden we regelmatig contact
met onze fracties in Provinciale
Staten en de Tweede Kamer."

Het beslag op de rekening in
Luxemburg is vorige week opgeheven, omdat deze van de
moeder van de man zou zijn.
Justitie heeft besloten niet óp
te treden, civielrechtelijke afdoening ligt het meest voor de
hand.

Nieuwe pasjes
Gran Doradobad
ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort kunnen op
dit moment nieuwe zwembadpasjes aanvragen voor
het zwembad van Gran Dorado, voor het jaar 1994. Tot
l februari geldt een lager tarief.

Met een pasje krijgt elke
Zandvoorter 50 procent korting
op het toegangskaartje, dat momenteel 16,50 gulden kost. Het
pasje kost de aanvrager 9,75
gulden, na l februari wordt dat
12,50 gulden. Er moet wel een
recente pasfoto voor worden ingeleverd. Volgens Michael
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw bnef opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Dorst, manager sport en recreaZandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw tie, worden er jaarlijks veel pastelefoonnummer. Inzendingen zonder -juiste - naam en/of adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer jes aangevraagd. „Gemiddeld
02507-18648.
zo'n twaalf- a dertienhonderd.
Maar het is ook een knappe
korting."

MENINGEN

ven geen bijzondere mensen te
zijn. Het kunnen mensen zijn
met en zonder ervaring met
kinderen, mensen die samenwonen, getrouwd zijn of alleenHet Comité Haarlemmerstaand. Ze vinden het leuk om
Voor kinderen die in een te- met kinderen om te gaan en straat komt nog een keer terug
huis wonen is het meemaken hebben daar ook genoeg tijd en met uitleg over het voorstel om
van een 'gewone' gezinssituatie energie voor.
vrachtverkeer en brommers
over de busweg/Prinsesseweg
zeer belangrijk voor hun ontVoor de kosten van een week- naar het dorpscentrum te leiwikkeling én leerzaam. Ook
voor kinderen uit gezinnen met end-pleegkind is een onkosten- den. In plaats van over de Haarveel problemen kan een week- vergoeding beschikbaar. De lemmcrstraat. Het comité reaend-adres een uitkomst zijn.
Centrale voor Pleegzorg houdt geert daarmee op de ingezonDaar kunnen ze even ontsnap- in februari speciale informatie- den brief van de familie Teunispen aan de spanningen thuis en -avonden over weekend-pleeg- se (Zandvoorts Nieuwsblad d.d.
6 januari), die - mede namens
ook de ouders kunnen weer op zorg.
Opgeven kan telefonisch on- een aantal anderen • tégen dit
adem komen.
voorstel is: van een aantal bewoWeekend-pleegouders hoe- der nummer 020-6461461'.
ners, aan de noordzijde en bij
het begin van de Prinsesseweg,
(ADVERTENTIE)
ligt het woonhuis bijna aan de
busweg. Meer verkeer over deze
weg geeft bij deze woningen
enorme overlast, aldus de familie Teunisse.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofd.ed.: J.M. Pekelhanng.
Hoofd commercie' J.F. Sas.

Wethouders gemaakte - plannen nog het een en ander gesleuteld. Sommige kunnen, net
als de raadhuisuitbreiding, verworpen worden. Bijvoorbeeld
het enkele jaren geleden gemaakte ontwerp voor een
Hoofdwegenstructuur. „Een
hoofdwegenstructuur vinden
wij onnodig. Er moet een flexibele benadering komen van het
verkeersprobleem, daar moet
dit jaar nog aan gewerkt worden. Je zou bijvoorbeeld spandoeken boven de weg kunnen
hangen om de richting aan te
geven. Verkeersborden vallen
's zomers - door het groen - nauwelijks op. En de toerist moet
vóór het dorp al kunnen zien
waar de parkeerplaatsen vol
zijn en waar nog ruimte is. Als
de problemen elders liggen, in
de omringende gemeenten,
moeten we daar wel over praten, maar we kunnen niet wach-

Ondernemer
drie maanden
gegijzeld

Terugdringen vrachtverkeer ons aller belang'

Geachte Heer Teunisse,
Wanneer men over algemene
belangen praat, gaat het om de
grootste gemene deler, plussen
en minnen tegen elkaar afwegen. Bewoners van de Haarlemmerstraat hebben zich in ruime
meerderheid
uitgesproken
voor onze argumenten en ideeen, anders waren wij er niet
eens aan begonnen. Natuurlijk
kun je het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.
Overigens waren wij niet vergeten ook de bewoners uit uw
omgeving te vragen naar hun
mening, hetgeen ook op de
handtekeningenlijst tot uitdrukking is gekomen, b.v. in de
vorm van de suggestie om het
vrachtverkeer enkel via de Zeeweg, Zandvoort te laten binnenkomen.
Overbelasting van genoemd
verkeer is door de jaren heen
een feit geworden, daar moet de
gemeente iets aan doen. De
Hoofdwegenstructuur biedt op
diverse punten een oplossing.
Je kunt oude situaties met een
toegenomen verkeersstroom
eenvoudig niet onveranderd laten. Plannen naar de toekomst
toe zijn hard nodig, als wij ervan uit mogen gaan, dat het verkeer, met verhoogde activiteiten zoals die in de Randstad
plaatsvinden, verder zal toenemen.
De gemeente kan een voorlopige oplossing (afhankelijk van
de invoering van de Hoofdwe-

ZANDVOORt

'Politiek luistert
niet naar ouderen'
ZANDVOORT - Politieke
partijen luisteren over het
algemeen veel te slecht naar
ouderen-organisaties. Die
klacht kwam donderdagmiddag duidelijk naar voren tijdens een politiek forum van de ANBO in het
Gemeenschapshuis.

De Haarlemmerstraat is eigenlijk alleen berekend op paard en wagen, stelde het Comité
Haarlemmerstraat laatst in een interview
genstructuur of delen daarvan)
zoals door ons aangedragen, als
een dwingende maatregel beschouwen om juist het zware
(vracht) verkeer terug te dringen, wat in ons aller belang is.
Vervoerders die 'moeilijker'
Zandvoort binnenkomen, zullen hun logistiek, zoals kleinere
vrachtwagens inzetten, aanvoerroute via de Zeeweg, verleggen.
Het is toch te gek voor woorden, dat (vracht) verkeer met
bestemming Noord over de
Haarlemmerstraat moet rijden. Dit verkeer zal toenemen,
daar de gemeente recentelijk
hoek Van Lennepweg/Linnaeusstraat zodanig heeft aangepast dat vrachtverkeer alleen
vanaf de zeekant Nieuw-Noord
kan binnenrijden, met als gevolg dat dat verkeer dus de
Haarlemmerstraat/Hogeweg
neemt om de Van Lennepweg
vanuit de zeekant te bereiken.
Daarom zijn dwingende maatregelen nodig om vervoerders
andes dan via de Zandvoortse-

laan, Zandvoort binnen te laten
rijden. Maar maak dan ook de
Grote Krocht eenrichtingsverkeer vanuit het Centrum en de
doorstroom wordt een feit.
Als je een en ander op een
rijtje zet, dan mag men concluderen dat toeleveringsbedrijven hun aanvoer meer en meer
zullen verleggen via de Zeeweg,
en hopelijk met kleinere
vrachtwagens.
Dit laatste
streeft men ook regionaal na,
Haarlem voorop.
Men kan niet spreken van
een probleem verplaatsen, daar
de situaties Haarlemmerstraat
en Prinsesseweg totaal verschillend zijn, als we alleen al
kijken naar het verschil in intensieve bewoning, alsmede
breedte van de wegdekken.
Men bereikt tevens dat het bestemmingsverkeer via de Prinsesseweg rechtstreeks het Centrum bereikt, voorzien van de
nodige parkeerplaatsen.
De meerderheid van stemmen is uiteindelijk bepalend
voor beleid, met andere woor-

De Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen afdeling
Zandvoort had vertegenwoordigers van de politieke partijen
gevraagd hun ouderen-beleidsplannen uiteen te zetten. Daarnaast moesten vragen beantwoord worden. Maar niet alle
antwoorden waren tot tevredenheid van de tientallen aanwezige ouderen. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk of er een Seniorenraad
komt. Zo'n ouderen-adviesraad
IE al vele jaren een vurige wens
van de ANBO, maar dan wel
een die enige zeggenschap
heeft. Het kwam er nooit door
in de gemeenteraad. 'Pikken of
stikken' was het altijd, aldus
ANBO-voorzitter Take Huberts.
Alleen van PvdA en CDA zijn
al langere tijd duidelijk voorstander, D66 schaart zich zo
langzamerhand ook achter
hen. Voor Gemeente Belangen
Zandvoort en de VVD hoeft het
niet zo nodig. Er hebben 'al zoveel raden' de revue gepas
seerd.

den als nagenoeg alle bewoners
van de Haarlemmerstraat er zo
over denken, dan vinden wij dat
wij dit in het algemeen belang
mogen eisen van de gemeente.
Wachten op ernstige ongevallen zoals Uzelf ook terecht
stelt, moet worden voorkomen.
Wij mogen daarom redelijkerwijs van de gemeente verwachten dat men onze zienswijze in
haar beleid zal meenemen. Halve antwoorden, zoals wij tot op
heden ontvangen hebben, zijn
onvoldoende. Politici moeten Verkiezing
beter luisteren. Wij krijgen de
Huberts waarschuwde dat de
indruk dat men daartoe meer politieke partijen hun standen meer geneigd is.
punt dit keer wel zouden terugvinden in het kiesgedrag van de
Het feit dat wij door vele be- ouderen. Dat bleek al bij de alwoners uit onze straat bena- ternatieve gemeenteraadsverderd worden om nogmaals hun kiezing die die middag onder de
goedkeuring van onze zienswij- aanwezigen werd gehouden.
ze te onderstrepen, zegt ons ge- GBZ en VVD kwamen niet vernoeg.
der dan respectievelijk 5 en 10
Wij houden u op de hoogte.
procent van de stemmen. Grote
Zandvoort
winnaar was de Partij van de
Comité Haarlemmerstraat
Arbeid met 41 procent. Het
Hans Sandbergen
CDA kreeg 27, D66 17 procent
Rene van Liemt
van de stemmen.
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Echtte gek!"
De Kempers Roef

GEZOCHT:
RUIM APPARTEMENT.

en 't Kraaienest

*3Eg

zijn gesloten van 26 januari t/m zondag 30 januari.

®• 5Z~*f~t

Kudelstaartseweg 226-228 - Kudelstaart - Tel. 02977-24145

SUPERSTUNT!
Met de prachtige en kwalitatief hoogstaande gefineerde
panelen van De Graaf krijgt elk interieur een exclusieve uitstraling
Er is ruime keus uit vele houtsoorten en afwerkingen

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling Warm en gezellig of zelfs
dromerig koel en strak zakelijk of
zelfs hi tec U kunt alle kanten uit1
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwand
systemen en treft u ook een exclusie
ve collectie parketvloeren
Voor een goede indruk wordt m
de showrooms alles getoond m royale
opstellingen U bent hartelijk welkom'

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassen
de oplossing Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze
Dat varieert van juweeltjes m
nobele houtsoorten (naturel of dek
kend gelakt) tot de GRAfoLUX® decor
panelen en van de helderstrakke
GRAfoLON® panelen tot de aluminium
plafonds m meer dan 70 kleuren

\
l

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdyk III),
tel 020 6134775 open maandag t/m
vrijdag 9 17 u en zaterdag 10 16 u
Vlaardmgen: Energieweg 2, telefoon 010
4347111, open maandag t/m vrijdag
8 30 17 u en zaterdag 9 12 30 u
,.x^

,

, of rode Spaanse wijn

\
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de Graaf blaf onds
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voor 2

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER EEN DAK.

geeft u meer!
3-DAAGS
WINTERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Baibizon Maastricht
hotel biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om van
af heden tot l maart aanstaande te genieten van een 3-daags
winterarrangement Maastricht is een gezellige stad met veel
cultuur histone de Maas met haar bruggen de mooie wmkels en de gezellige restamantjes cafés en brasseneen
Ook een bezoekje aan Duitsland en België behoort tot de
mogelijkheden dus vergeet uw paspoort niet1 Tijdens camaval zijn de winkels m Maastricht gesloten U verblijft in een
luxe hotelkamer voorzien van Idem entelevisie telefoon radio föhn minibar en moderne badkamer Veider beschikt
het hotel over een sfeervol restaurant en een gezellige bai

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

Per 1 februari start
het particulier
Kinderdagverblijf

WAARDEBON _ JAJAARDEBON
'

Profiteer deze week van onze

PIEKENAKTIE
100 gr.: Kalfsleverworst
Paardeworst
Leverkaas
Boterhammenworst
of Schouderham

Zaterdag 29 januari is iedereen
welkom op onze open dag van
10.00-15.00 uur
in Zandvoort Centrum-Zuid
Prinsesseweg 36

BOUCHERIE

(naast de bibliotheek)
Aparte baby en peutergroepen
EXTRA SERVICE voor onze klienten:
* verhuur van baby autostoeltjes
* erv. kinderkapster
* kind vriendelijke tuin.

Postcode:

l Naarm

Grote krocht 5-7, Zandvoort

AMBACHTELIJKE KWALITEfTSSLAGERU
Aanbiedingen geldig t/m 27 januari

Info 30042 b.g.g. 17720.

Snel een paar kilo's eraf?

Doe een Minikuur!

Uw arrangement bestaat uit
"• 2 x overnachting in een luxe hotelkamei
1
2 x uitgebi eid ontbijtbuffet
^ l x 3 gangen diner m reslaui ant Bai bizon
"* koffie met vlaai op het Onze Lieve Vi ouweplein
* enti eekaartje vooi het casino m Valkenbuig
* giatis gebruik van fietsen en sauna

Steeds meer mensen houden hun gewicht in de gaten. Maar
door de gezelligheidsdrankjes, kalorierijke maaltijden en
lekkere tussendoortjes van de afgelopen feestdagen is menigeen soms toch een paar ongewenste kilootjes aangekomen. Om die extra kilootjes snel en doeltreffend te laten
verdwijnen biedt een Minikuur uitkomst.

Minikuur is inmiddels het mooiste
bewijs van het succes van dit dieet,
dat verkrijgbaar is bij elke drogist,
reformzaak en apotheek en ketens
zoals Kruidvat, Etos en Trekpleister

De 01 ijs bedi aagt f215 pei pei soon op basis van een twee
peiioonskamei De toeslag vooi een eenpeisoonskamei bedraagt f 5 0 pei nacht Kindei en tot 6 jaai veibhjven giatis in
de kamei van hun oudeis en tot 12 jaai ontvangen zij 50' o
korting Voor gasten vanaf 60 jaai bieden wij een korting van

Inmiddels hebben al vele duizenden
mensen het gunstige effekt van zo'n
Minikuur aan den lijve ervaren Zonder al te veel moeite en zonder
honger te lijden verdwijnen de kilo's
als sneeuw voor de zon Minikuur

Voor extra informatie is er ook
een dieetinfolijn: telefoonnummer
04928 - 3012.

10% aan
Vooi meei infoimatie Golden Tulip Baibizon Maastncht Fo
l u m l l O Maastucht tel 043838231 Boeken is alleen moge
lijk dooi middel van het instui en van ondei staande volledig
ingevulde bon naai
Secietaiiaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3-daags wintei ai i angement m IV laas
tucht is alleen mogelijk dooi het instuien van deze volle
dig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vei meide adies
Naam
Adies
Postcode
Telefoonnr

Woonplaats
Aantal pei s

Keuzedata

g~e eft u meer!

Minikuur,
alles wat een
lijner nodig heeft
Minikuur is eeri smaakvol ogend
pakket met voor 5 dagen een
kalorie-arm ontbijt, lunchreep,
soep en dessert Met deze smakehjke gerechten krijgt u slechts
500 kaloneen binnen Aan kaloneen is dit zo weinig dat de
vetverbranding zeer snel op
gang wordt gebracht Zo verliest
u op een natuurlijke manier overtollig gewicht en wordt tevens
het lichaam gereinigd

wordt door veel lijners dan ook beschouwd als de 'turbo' onder de
afslankmiddelen Drs Rieks Hampsmk, de man die Minikuur ontwikkelde, is terecht verheugd over de
successen van dit dieet , Met maar
heel weinig kaloneen krijg je met
deze Minikuur alle voedingsstoffen
binnen die je lichaam van nature
nodig heeft Daarom blijf je je fit
voelen Aan het lijnen zijn dus geen
risico's verbonden
Integendeel
Omdat deze voeding zo rijk is aan
vitaminen en mineralen, is zo'n Mmikuur zelfs gezonder dan gewoon
minder eten Daarnaast zorgt een
intensieve vetverbranding voor een
snelle gewichtsafname van gemiddeld een paar kilo in een week',
aldus de enthousiast vertellende
Hampsmk

Snel afvallen
Minikuur is een gemakkelijk dieet,
rijk aan vitaminen en mineralen,
waarmee je snel kunt afvallen Afhankelijk van hoeveel men wil afvallen kan men kiezen voor een of
twee weken Minikuur Beperkt men
zich tot de inhoud van het Mmikuurpakket dan gaat het heel snel Begaat men af en toe een kleine zonoe, dan bereikt men het voor ogen
gestelde ideaalgewicht ook wel,
maar dan duurt het gewoon wat
langer Een bakje sla of wat fruit als
jextraatje betekent bij Minikuur ovenfgens niet dat men zondigt
Het grote aantal gebruikers van de

KOKEN MET MINDER VET
Bijna iedereen kent het 'na-het-afslank probleem' wel. Het
valt niet mee het streefgewicht vast te houden. 'Weight
Care' heeft daarom, naast de bekende Minikuur en Weight
Care dieten, het 'Slanke Lijn Receptenboek' ontwikkeld.
Hiervan is nu de derde, vernieuwde, oplage verschenen.
Voor veel mensen betekent afvallen en op je gewicht blijven
kaloneen tellen en dubbel koken
namelijk 1 keer voor jezelf en 1
keer voor de gezinsleden Met
het "Slanke Lijn Receptenboekje" behoren deze problemen alvast tot het verleden

Koken voor het hele gezin
In dit kookboekje staan 35 smakelijke recepten, die slechts 500
tot 600 kaloneen bevatten U
hoeft dus zelf geen kaloneen
meer te tellen Alle recepten zijn
eenvoudig te bereiden Ook
eventuele gezinsleden, die niet

op dieet zijn, ervaren de maaltijden als smakelijk U hoeft daarvoor slechts de opgegeven hoeveelheden te vermenigvuldigen
met het aantal tafelgenoten

Tips
Tevens staat m het boekje een
groot aantal tips en suggesties'
over afslanken Er worden diverse ontbijt- en lunchideeen gegeven, naast tips voor hapjes en
drankjes Ook worden veel gestelde vragen over afslanken
beantwoord Als extra bevat het
boekje nog een uitgebreide kaloneentabel

Bestellen
Het 'Slanke Lijn Receptenboekje'
kost slechts ƒ 12,95 (inclusief
verzendkosten) U kunt het bestellen door dit bedrag over te
maken
op
girorekening
333 91 95 ten name van GLN
Voeding m Aarle-Rixtel, onder
vermelding van 'receptenboek'
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*Achter de Schermen

Nol van Bennekom

Ik moet het vooral van de oudjes hebben'
Als vrijwilliger van het Rode
Kruis hielp Nol van Bennekom bijvoorbeeld bij de vliegtuigramp in de Bijlmer, maar
ook bij de brand in Pension
Van Vossen in Zandvoort

Het vrijwilligerswerk 'kost' hem
tijdens de wintermaanden vier
avonden per week, maar Nol van
Bennekom (63) doet het met plezier.
Hij kan zich er geen voorstelling van
maken hoe zijn leven er zou uitzien
zonder hulpverlening. Zijn grootste
zorg is: waar haal ik de vrijwillers
vandaan?

Toto Persbureau Zandvoort

bij om het leven gekomen. Het
Rode Kruis heeft direct na de
brand de pensiongasten opgevangen in het Hotel Bouwes."

door Everhard Hebly
OL VAN BENNEKOM zoals de vakantieprojecten en
wist al hoe de medaille rolstoelvervoer, en overal assisvan trouwe verdienste tentie verleent waar dat nodig
aanvoelde en nu dan, is. Dus op het circuit, de sportjinds
de
velden en -hal,
nieuwKoninginnel aarsreceptie
dag,
het
van het Nederstrand
en
landse Rode
noem
maar
In de rubriek Achter de
Kruis te Den
op. Nol van
Schermen gaat het
Haag, ook hoe
Bennekom is
Zandvoorts Nieuwsblad op
die veel beook nog stafzoek naar de 'mens' achter
langrijkere
lid regio en als
bekende Zandvoorters.
medaille van
zodanig zat hij
verdienste
bijvoorbeeld
Deze week een vrijwilliger
aanvoelt. Hij
in de aflossing
in hart en nieren: Nol van
ireeg
hem
bij de vliegBennekom,
oor zijn jaramp in de
plaatsvervangend
renlange inzet
Bijlmer. Daarcommandant van het Rode
op zowel lonaast verzorgt
Kruis afdeling Zandvoort.
kaal,
regiohij de EHBOKortgeleden werd hij er
naai, landelijk
opleidingen.
voor onderscheiden met de
als internatioZandvoort
medaille van verdienste.
naal niveau.
heeft geen eiHij wil het
gen EHBOniet
weten,
vereniging en
maar Nol van
de opleidinBennekom is voor velen het ge- gen vinden plaats onder auspizicht van in elk geval het Rode ciën van het Rode Kruis. Als
[Cruis Zandvoort. Hij is betrok- plaatsvervangend
commanken bij zo'n beetje alles wat er dant heeft hij veelal een coördiomgaat en met name bij de zo- nerende taak, maar in geval van
genaamde Colonne. De afdeling nood springt hij zelf bij.
Idie veel sociaal werk verricht,
Nol van Bennekom: „Hulp-

Genoegdoening
„Je moet het leuk vinden om
met mensen om te gaan en daar
krijg je genoegdoening voor terug. Het enige salaris is een bedankje. Ik sta er soms versteld
van hoe mensen kunnen opbloeien als je iets voor ze doet.
Dat raakt me echt veel meer
dan andere dingen. Bij de afdeling Zandvoort hebben we ook
te maken met de vergrijzing.
Elk jaar worden er wel een of
twee 65 jaar en dat is de uiterste
limiet. Maar ik ben blij dat ik
nog een beroep op de 'oudjes'
kan doen, want jongeren lijken
er al helemaal geen tijd voor te
hebben. Die zitten vaak liever
achter de computer en zeggen:

verlenen vind ik belangrijk. Het
zit in me en je krijgt het er niet
meer uit. Misschien is het een
soort virus. Het is in elk geval
vroeg begonnen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog woonde
ik in Rotterdam en toen trok ik
op met de Hollandse militairen. Ik ging de loopgraven in
om ze eten te brengen, dat was
dienstverlening aan hulpbehoeftigen en het is altijd geble-

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis vindt op donderdag 27 januari een middag
plaats van de ANBO (Algemene
Nederlandse Bond voor OudeWeekend:
(02507) 14561, Vermissings- ren). De heer J. Berkenbosch
22/23 januari 1994
dienst 023-383361, Asiel Zand- vertelt dan wat de ANBO op
POLITIE: Alarmnummer 06-11. voort
(tevens
pension) zowel landelijk-provinciaal als
In andere gevallen: tel. 13043. 02507-13888, Asiel Haarlem gemeentelijk niveau voor de
BRANDWEER: Alarmnummer 023-244443. Stichting Regionale ouderen doet. Tijdens deze
06-11. In andere gevallen Dierenambulance: 023-363476 middag zal onder meer worden
023-159500 of - voor info over- of alarmnummer 023-334323 (24
dag - (02507) 61584.
uur per dag), ook voor melding
AMBULANCE: Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
§06-11. Anders: tel. 023-319191 dieren.
(ongevalllen), Centrale Post Hulpverlening:
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informanemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- tie, advies en hulp tel. 17373, op
renbescherming
023-246899 alle werkdagen van 10.30-12.30
(gratis), Regionale Dierenam- uur. Schriftelijk: Postbus 100,
bulance
alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende Zandvoort: (voorheen Dienhuisartsen hebben een geza- stencentrum) Koninginneweg
menlijke
waarnemingsrege- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
ling: J. Anderson, B. van Ber- op dinsdag- en donderdagmidgen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Belbus: Om van de belbus (voor
me, P. Weenink. Informatie bewoners van 55 jaar en ouder)
daarover tijdens weekend, gebruik te kunnen maken,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dient men zich 24 uur van te
tijdens feestdagen via telefoon- voren op te geven bij Huis in de
nummer 30500. De spreekuren Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
van de dienstdoende arts zijn en 17.00 uur. De kosten per perzowel op zaterdag als zondag soon bedragen vanaf l juli 1991:
van 11.30 tot 12.00 uur en van ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,17.00 tot 17.30 uur. Een af- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
tandarts bellen,
Apotheek: Zandvoortse Apo- Spreekuur op werkdagen van
theek, H.B.A. Mulder, tel. 9.00-10.00 uur, maandagavond
13185. Openingstijden (alleen van 19.00-20.00 uur. Verder volvoor
recepten):
zaterdag gens afspraak. Deze hulpverle* Het hek jaar naar
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; ning, beschikbaar voor iedere
zondag
11.30-12.30
en inwoner van Zandvoort, is grakinderfilms
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- tis.
voor slechts f
ningstijden informatie over de Telef. Meldpunt Sexueel Geregeling via tel.nr. 13185.
weld: tel. 023-329393 op werkdaWijkverpleging: Voor spoedge- gen 12.00-14.00 uur en ma.avallen is het Kruiswerk Zuid- vond 19.00-21.00 uur.
•Kennemerland 's avonds, 's Zandvoortse Vereniging van
nachts en in het weekend te be- Huurders: Gratis advies voor
reiken via de doktersinforma- leden. Telefonisch spreekuur
tiedienst: tel. 023-313233.
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Verloskundigen: Mevrouw E.A. uur: 19783. Schriftelijk: P.. ,tde Boer-Burgh en/of mevr. bus 287, 2040 AG Zandvoort.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Woningbouwvereniging EMM:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
voort, tel. 02507-14437.
technische dienst: 17577. BeDierenarts: Mevrouw Dekker, stuurlij k spreekuur: iedere eerThorbeckestraat 17 te Zand- ste dinsdag van de maand van
voort, tel. 15847.
19.30 tot 20.00 uur.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.

Weekenddiensten

ven. Ik kan me geen leven zonder deze sociale bewogenheid
voorstellen en wil wat terug
doen voor de samenleving.
Overal waar ik woonde heb ik
sociaal werk gedaan en toen ik
in de jaren zeventig in Zandvoort kwam wonen, werd ik al
vrij snel via de EHBO-opleiding vrijwilliger bij het Rode
Kruis."
„Het wordt steeds moeilijker

ANBO-middag
gesproken over de punten waar
de ANBO zich op plaatselijk gebied sterk voor maakt, zoals
onder andere de realisatie van
een centraal hulppunt in het
Gemeenschapshuis, bouw van
seniorenwoningen en het instellen van een seniorenraad.
(ADVERTENTIE)

om nog vrijwilligers te vinden
terwijl de hulpvraag alleen
maar toeneemt. Dit heeft voor
een groot deel te maken met de
vergrijzing en de bezuinigingen
waardoor de thuiszorg belangrijker wordt. Als vrijwilliger bij
het Rode Kruis moet je geen
spectaculaire dingen verwachten, de nadruk ligt op ouderenzorg. Je moet niet sensatiebewust zijn, dan kun je beter naar

het
Vreemdelingenlegioen
gaan. Wij zullen ons in de toekomst zelfs steeds minder op
rampen gaan richten, maar
meer op de opvang daaromheen. Dat ligt ook dichter bij
waar we voor bedoeld zijn. Ik
kan me zelf nog goed herinneren dat we geholpen hebben
toen Pension Van Vossen in
een ver verleden afbrandde,
daar is toen een Duitse vrouw

'Ik ga niet ook nog eens een
ander helpen'. Wij moeten het
voor een deel van het Jeugd
Rode Kruis hebben, maar wat
extra jongeren zou wel een uitkomst bieden. Er is genoeg te
doen op bijvoorbeeld het circuit, de sportvelden of in de bejaardentehuizen. We houden
weieens promotiedagen, maar
die slaan hier m Zandvoort niet
zo aan. We krijgen vaker vrijwilligers binnen via de EHBOopleiding, dat werkt veel beter."

Daarnaast vertelt de heer
Berkenbosch over de vertegenwoordiging van de ANBO in
verschillende stichtingen en
werkgroepen ten behoeve van
ouderen. De middag in het Gemeenschapshuis begint om
twee uur en is ook voor nietANBO leden (vijftig-plussers).
ZANDVOORT - De bei- site bij kennissen willen.
Koor 'Voor Anker' zal de bij- bus, die binnen de gemeenHet bestellen van de bus kan
eenkomst opluisteren. '
tegrenzen van Zandvoort een dag van te voren worden
rijdt, heeft sinds kort meer gedaan bij het Huis in de Duitijd voor extra activiteiten. nen. Op het afgesproken tijdstaat de bus voor de deur,
Personen vanaf 55 jaar kun- stip
met de chauffeur wordt vervolnen gebruik maken van de gens
hoe laat die u
bus voor boodschappen, fa- weer afgesproken
komt ophalen. De kosten
miliebezoek en andere be- voor een
enkele rit zijn 1,50 gulzigheden.
den, een retour is twee gulden.
Met ingang van het nieuwe
Voor vervoer buiten Zandjaar verzorgt de bus niet langer voort kan er een beroep worden
het vervoer van de bezoekers gedaan op het Centrum voor
van de dagverzorgmg. Hiervoor Vrijwillige Hulpverlening. Dit
is een andere oplossing gevon- hanteert echter andere tarieden. Daardoor is er meer tijd ven, die op werkdagen tussen
ontstaan op maandag, dinsdag half elf en half één 's ochtends
en donderdag voor mensen die via telefoonnummer 17373 op
bijvoorbeeld een bezoek willen te vragen zijn. Voor bestellen
brengen aan de huisarts, een van belbus bellen met het Huis
boodschap willen doen of op vi- in de Duinen, tel. 13141.

Belbus Zandvoort
vaker beschikbaar

Fietsendiefstallen opgelost

Speelweek van 20 i/m 26 «Januari

KWH

ZANDVOORT - Vier
werknemers van de Nederlandse Spoorwegen zijn vorige week veroordeeld wegens fietsendiefstallen op
diverse stations in de regio.
Ook bij het NS-station
Zandvoort verdwenen fietsen.
Toen het ontdekt werd, in
maart 1992, was de diefstal al
vier jaar aan de gang. In totaal
waren er in die tijd zo'n tweehonderd fietsen ontvreemd. Behalve in Zandvoort gebeurde
dat ook bij de stations in Bloemendaal, Haarlem, Santpoort,
Driehuis, Beverwijk, Uitgeest,

Nieuw Vennep en Hoofddorp.
De mannen deden dat in werktijd en gebruikten daarbij een
busje van de spoorwegen. De
fietsen werden verkocht aan
andere medewerkers van de
NS. In totaal zijn er 41 mensen
gehoord. Zes daarvan zouden
betrokken zijn geweest bij de
diefstal, de anderen hebben
zich volgens het openbaar mimsterie schuldig gemaakt aan
heling. Vier mannen moesten
vorige week voor de rechter
verschijnen. De hoofdverdachte, een 47-jarige Haarlemmer,
kreeg 160 uur onbetaalde arbeid opgelegd, een 31-jarige inwoner van Krommenie 120 uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Denken
T JAN DE WEEK KREEG Ik
y weer dat onbestemde ge
voel van vroeger over mij
heen. Dat akelige gednl van de
zware langzame taoor die het
amalgaan m je tanden doet
schudden en van je trommelvliezen een uitgeknepen dweil
maakt. Na een paar dagen werd
het me te gortig en besloot ik
op onderzoek uit te gaan.
Na een gerichte speurtocht
kwam ik vanuit de Schoolstraat uit bij de plaats des on
heils. Bij de bouwput van het
nieuw te bouwen ABN/AMRO
gebouw werden metershoge
damwanden met geweld de
grond in getrild. Ik schat zo'n
twintig meter diep.
Dit is nodig voor de parkeergarage die ze eronder gaan
bouwen. Voordat ze met zo'n
wand begonnen, hing dat immens grote gevaarte aan een
kabel die verbonden was met
een kraan. Volgens mij een
vooroorlogs model. Nietsvermoedend liep er een oud omaatje te wandelen. Keurig tussen
de hekken door die daar speciaal voor ons geplaatst zijn.
Om ons voetgangers veilig te
stellen voor de werkzaamheden op dat bouwwerk.
Gelukkig keek zij niet opzij
Ik denk dat deze vrouw zich
wezenloos geschrokken was
van de hoogte van het metalen
gedrocht dat zich aan de kraan
als het ware leek vast te klampen. En dat gebeurde slechts
een paar meter bij haar vandaan.
Nou leer ik steeds meer dat
het wat makkelijker leeft als je
wat meer vertrouwen m mens
en dingen stelt. Niet altijd zo
nadenken maar je ook gewoon
eens over te geven en de dingen
op zijn beloop te laten. Dat probeer ik echt steeds meer...
Maar stel je nu eens voor dat
zoiets losraakt. Valt het plat
opzij... en plet het oude omaatje. Dan vraag ik me af wie er
dan verantwoordelijk voor zou
zijn. De burgemeester? Of de
uitvoerder van het bouwwerk?
Misschien de eigenaar van de
kraan? De kraandrijver? Of degene die de hekken moest
plaatsen en over onze veihgheid dient te waken? Een ding
is een feit. Achteraf-geklets. De
slachtoffers hebben er, afgezien van misschien een snelle
en pijnloze dood, helemaal
niets aan. Zoiets zit mij totaal
niet lekker.
Als ik later beneden bij het
Raadhuisplein aankom, blijkt
er grote stennis te zijn onstaan.
De Hema zit ineens zonder
stroom. De grote kabel die het
gebouw van krachtstroom
voorziet, is door de damwand
als een luciferhoutje in tweeen
gekliefd. Ach, een ongelukje zit
in een klein hoekje nietwaar?...
Laat mij nou maar lekker
blijven denken. Want die anderen doen het niet voor je hoor!
Toch effe vanmiddag bij het ge
bak langs lopen. Misschien
gaat alles wel voor de halve
prijs weg.
MARTHA BURGER

Geloof en Televisie
ZANDVOORT - Stijn Fens,
medewerker van het televisieprogramma Kruispunt van de
KRO, spreekt op 2 januari in de
Agathakerk. Het onderwerp
van de open avond, die dan
wordt gehouden, is 'Geloof en
televisie'. Er wordt gesproken
over mogelijkheden en dilemma's bij berichtgeving over
kerk en levensbeschouwing.
En hoe de verbinding tussen
kerk en maatschappij in be
paalde programma's wordt ge
maakt. Er zal ook ter inleiding
een aantal programma's met el
kaar worden vergeleken De
avond begint om acht uur.

(ADVERTENTIE)

GÏÏ'Ï fï»r,i wfeat
youcan'tfcili.

Verbazende kortingen
op Meubelboulevard Diemen

Kerkdiensten
Weekend:
22/23 januari 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Burgerlijke stand
Periode:
H - 17 januari 1994
Ondertrouwd:
Van den Berg, Cornelis Jacobus, en De Ronde, Allegonda
Elisabeth
Gehuwd:
2wemmer, Preddy, en Van der
Mije, Jacoba
Geboren:
Benny, zoon van: Water, Jaap,
e
n Ameye, Sabine Irene Rosa
Overleden:
Steijger
geb. Isbaner, Martha,
ou
d 88 jaar. Geldermans geb.
Paap, Engeltje, oud 69 jaar. De
vries, Jan, oud 82 jaar
Wisman,
Jan Wilhelmus, oud
8
3 jaar

Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves. Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mw. J. Broström-Bruin,
Roelofarendsveen
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: oecum.
dienst elders, onder auspiciën
van Raad van Kerken in Aercipnhout
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst, 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

WhatslovegottodowiÉit

A.L
Dagelijks
13.30
15.30

12 jaar

Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

30 Januari 1994. A River Runs Through it.
27 Februari 1994. Lorenzo's Ou.
27 Maart 1994.
Oeroeg.
24 April 1994.
The Crying Game.
29 Mei 1994.
Scent of a Woman.
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Opruiming op Mcubclboulcwril Hicincn l n mu /o'n beetje l a/'iiiit u maar o\ci
de liiii/enliogc kortingen in elke sti|l V.m klassiek tin modern, \.in rom.inusi.li tol
SijndiruMsih. Als u snel bent. hebt u de meesti keus'

MEUBELBOULEVARD DIEMEN
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NiettekorH"
CHWSTWNDL
GLÜHWEIN

van Petegem

l LITER
ELDER&5

BSS^-»
1,5 LITER

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

CASTILLO DE ALMANSA
RESERVA 1985

GUSBRECHT
VANAEMSTEL
VIEUX-

Kerkpad 6
Tel. / Fax. 02507 - 12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

vergelll^are p

***•

fel:

KUYPER
RUMPUNCH

DE

0,7 LITER
ELDERS 1^8"

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

1 JONGt „

IENEVER
WliT SCOTCH WH1J"

VAT

JHfri

BEERENBUR6

-M-'

***

KOFFIE- HERTOG
BACARWm»l

8

ELDERS

Almansa, vernoemd naar het gelijknamige stadje is een klein wijnbouw^ebied in
het uiterste Zuid Oosten van Nieuw Castilie in Spanje De zeer kalkrijke bodem,
het Inndkhmaat, met koud v» inden»; weer in de winter en hete zomers, zijn ideaal
voor het druiveras Ccncibcl, waaruit de wijnen van Castillo de Almansa voortkomen
Mano Bonete koopt jaarlijks- de hele oogst van dit beroemde kasteel
Hij vimfieert op traditionele wijze en in beperkte hoeveelheden
De wijn van Castillo de Alamansa wordt door hem uitsluitend ah reserva
op de markt gebracht Onze inkoper was diep onder de indruk van de kwaliteit
van de oogst 1985. Wilt u een sprookje van een wijn. dan is hier uw keuze

FLORYN
JOUKE DE JONGHE
JONGE JENEVER
BEERENBURG
1 LITER
1 LITER

ELDERS.22v98'

VERGELIJKBAREN QQOPRIJS.

VAT 69

*«
(De (jutte. *Toine

PROEFNOTITIES:
Kleur
Geur
Smaak
Aanbevolen bij
Serveertemperatuur

ld? !!

SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER

rood mot lichtbrumige tint
complex met iets vanille
overweldigend en verfijnd
vleesgerechten en kazen
17- 18 graden

wenst alle vrienden, bekenden,
relaties en iedereen die wij
vergeten zijn een héél goed 1994
Wij zijn tot 1 febr. '94 gesloten.

heeft alle dranken!

WAAROM MEER BETALEN
VOOR PRECIES HETZELFDE

Boul. Barnaart 14

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
' ^ ^Jfc. -$'fc &.(!. ^ &'*. ^'£. .$'/£. ^Ifc ^(S. .
SAS ZSS £$& Zfe Ê&S £ftS S&S £fe £fe £*£ é

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

ABRES

CENTRO Dl MARMl

STOKMAN

MARMER

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Communiceren
zonder
misverstanden

Mooiste marmer, graniet en leisteen
voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en
omstreken in voorraad.
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrechtbladen graniet en marmer

ons faxnummer is

Deze maand in de aanbieding:
LAPERTO BANEN 30 cm breed 2
beige genuanceerd ƒ 85,- incl. BTW per m

020-562.2027

I

Adres: de Flinesstr. 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

De Jackpot gaat er deze maand gegarandeerd uit

deze superpnjs. Deze maand
bereikte de Jackpot voor de
tweede keer m korte tijd de
maximumstand van zeven miljoen gulden. En dat betekent
dat hij er nu echt uit moet. De
notaris zal net zolang trekken
tot hij een lotnummer tegenkomt dat is verkocht.

Laatste kans
op 7 miljoen!
Dat kunt u z n a s
Over twee weken is het zover. Dan trekt de
,'J ' l " «enminNationale Postcode Loterij voor de tweede maal de [££]*?£, '££SS
Jackpot van zeven milioen en is iemand m Neder- u z j c h nog inschrijven om mee
land van de ene op de andere dag multi-miljonair. te doen aan de trekking van

Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Ook deze keer gaat Henny
Huisman op stap om de Jackpot-winnaars het goede nieuws
persoonlijk te brengen. En hij
zorgt steevast voor de leukste
prijsuitreiking van Nederland.

Kan het nog?
De enige manier om de Jackpot van 7 miljoen te winnen is
mee te doen met de Postcode
Loterij. Speelt u al mee, dan
zit u goed.
Speelt u nog niet mee? Vul
dan snel de WIN-TOT-7-MILJOEN-BON in en doe mee. En
doe het nog vandaag. Want uw
bon voor de komende trekking
moet u i t e r l i j k maandag 24
januari bij ons binnen zijn! •

Komt Henny Huisman binnenkort
bij u op bezoek met de 7 geldkoffers van de Postcode Loterij?

iiljonair
worden?
Vul snel de

bon in en
doe mee!

Luxe ontspanningsfauteuils nu met
kortingen tot

De winnende
Thuisbingonummers:
9 januari

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

2 12 18 29 42
3 14 20 30 43
6 15 22 35 45

'f

8 16 26 38
9 17 27 40

StraatPrijs

16 januari
ƒ 3OOO
6163

GZ

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
j ƒ40,- (vier lotnummers)

J ƒ20,- (twee lotnummers)

j ƒ30,- (drie lotnummers)

J ƒ10,- (één lotnummer)

A u fa uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletlers Deelname houdt tn aanvaarding van het reglement

Naam:
Adres:

J dhr. J mevr.
_

Postcode: l l l l l-l l l

150.94 01
Postbanknummer

Kom naar de aktieweken van
22 januari-5 februari 1994
bij uw Everstyl dealer:

U zoekt al jaren een echt comfortabele fauteuil?

Pak nu uw kans!

Overtoom 327,1054 JM Amsterdam, Tel: 020-6189421, di-vrij 9.30u-17.30u; za 9.00u-17

Extra
Prijs
ƒ 25.OOO
6163 GZ087

Plaats:

Datum:
Handtekening'

NATIONALE

Banknummer.

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Vrije tijd
-17

19/20 januari 1994

Kotopoulo
emonato

Fietsvakanties zitten in de
lift. Ze vragen een gedegen
voorbereiding. Ze zijn niet
slechts weggelegd voor de
'eter van Klaveren is kok in
•en restaurant. Hij doet in een rasfietser, want de prestatie
erie artikelen suggesties voor
is maar een bijzaak. Er zijn
liet-alledaagse recepten en legt zelfs complete gezinsreizen.
it wat er bij het bereiden van
Een beetje trappen en veel
lc maaltijd zoal komt kijken.
genieten, daar gaat het om.
Vandaag: een Griekse schotel
EGEN PROCENT van
an kip, citroen en aardappelen
de Nederlandse vaiit de oven.
kantiegangers
geEN GRIEKSE schotel van bruikt de fiets als vervoerkip, citroen en aardappe- middel tijdens vakanties en
len gebakken in de oven. dit cijfer wordt de laatste ja}p deze wijze bereid, worden ren steeds hoger. Een paar
e gebruikte aardappelen heerfietsers
jk croquant, dit terwijl het ci- honderdduizend
dus.
Het
werkelijke
aantal
roensap het kippevlees en de ligt nog veel hoger omdat
lijfolie lichter verteerbaar het percentage gebaseerd is
naakt. Schoorvoetend moet ik
oegeven dat het de Grieken, op de mensen die een georie ik in Nederland en in hun ganiseerde reis boeken. De
vakantie-fietigen moederland ken, het op individuele
en of andere onverklaarbare sers zijn in de statistieken
jze altijd beter lukt kotopou- niet terug te vinden.
lemonato te bereiden. Eigenardig, vooral omdat het zo'n door Everhard Hebly
envoudig gerecht is. Maar
oed, niet getreurd, wij kunnen
Gijsbert Valstar van de Fietsoed voetballen.
vakantiewinkel te Woerden
Ingrediënten voor vier perso- zegt dat er vooral toename is
cn: één grote panklare kip, 500 van het aantal 50-plussers dat
ram aardappelen, olijfolie, een fietsreis boekt. Valstar: „Ze
vvee citroenen, eetlepel orega- willen actieve en avontuurlijke
10, zout, peper, roomboter, vakanties en een fietsvakantie
is dan een goed en niet-gevaarEventueel teentje knoflook.
Voorbereiden: Snij het staart- lijk alternatief. Bovendien is
e van de kip en kruid hem van het helemaal niet primitief, het
nnnen en van buiten met peper kan zelfs heel comfortabel zijn
•n zout. Schil de aardappelen als je in hotels overnacht en de
•n snijd ze in de lengte in part- bagage laat vervoeren. Dat zijn
es. Verwarm de oven voor op de fietshotelvakanties en daar
Celsius. Pers de citroenen is duidelijk een toename te
zien. Bagagevervoer is overiat.
Bereiden: Leg de kip midden gens niet hetzelfde als een be>p een braadslede. Verspreid zemwagen."
:le aardappelen rond de kip en
Georganiseerde f iets (hotel) cruid ze licht met zout en pe- vakanties zijn vooral voor bejper. Giet er het citroensap en ginners aan te bevelen. Velen
Ven ruime hoeveelheid olijfolie zien als een berg op tegen de
over. Bestrooi het geheel met bagage die ze achterop of voorWegano en eventueel wat ge- op moet meenemen. Je moet
jiakte knoflook. Schuif de wel een lichamelijke inspanbraadslede de oven in. Om de ning leveren en dus ook over
'tien minuten de kip en de aard- enige conditie beschikken,
appelen goed bedruipen met maar een fietsvakantie heeft
het braadvocht.
niets met prestaties of de Tour
j Als alles na een a anderhalf de France te maken.
jimr gaar is, wat vlokken boter
over de kip en aardappelen lajten smelten. Serveren met een Genieten
Valstar: „De fiets moetje zien
frisse (Griekse) salade.
PETER VAN KLAVEREN als het vervoermiddel. Bij de

Verre fietsreizen zijn in

N

E

fietsen mee, want het is niet de
bedoeling dat een deelnemer
twee weken in de vrachtwagen
zit."
De voorbereiding is volgens
haar essentieel voor een geslaagde vakantie. In Azië wordt
vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van geasfalteerde we
gen, maar m Afrika zijn die nog
schaars en moeten dagelijks
vrij grote afstanden worden afgelegd.

Rok

Op vakantie in Spanje: 'Per fiets kom je in ieder klein gat en beleef je vaak verrassende ontmoetingen'
meeste van onze georganiseerde reizen wordt dagelijks niet
meer dan veertig kilometer per
dag afgelegd. Een rasfietser
vindt 150 kilometer per dag
heel normaal, maar voor de
meesten is er dan geen sprake
meer van vakantie. Het enige
waar het bij een fietsvakantie
om moet gaan is een beetje
trappen en veel genieten van de
omgeving waar je fietst. Op die
manier ervaar je een land of
streek veel meer dan wanneer
je er met de auto doorheen
reist."
„Je legt dan misschien een
grotere afstand af, maar je weet
later niet meer waar welke foto
gemaakt is. Per fiets kom je in
ieder klein gat en beleef je vaak

verrassende ontmoetingen."
Evenals iedere andere reis,
vergt de fietsvakantie een gedegen voorbereiding. Veelal
maakt men gebruik van de eigen vertrouwde fiets. De diver-

met drie versnellingen naar
Corsica wilt, moet je dat zelf
weten, maar daarmee kom je
niet verder dan de startbaan
van het vliegveld. Wij gven natuurlijk advies, maar een deel-

'Vrouw moet in Malawi rok
aan als ze dorp nadert'
se gespecialiseerde reisorganisaties geven de nodige adviezen
mee, maar deelnemers dragen
ook nog eigen verantwoording.

nemer is zelf verantwoordelijk
voor de kwaliteit van zijn fiets
en voor reserve-onderdelen.
Het soort fiets is sterk afhankelijk van de reisbestemming en
Startbaan
daar moet je vooraf bij stilValstar: „Als je met een fiets staan."
„Ook over het land en de cultuur moet je je goed inlezen. Je
moet er rekening mee houden
dat we in Nederland verwend
zijn met veel fietspaden en -routes. Frankrijk is naast Nederland en Denemarken het populairste vakantieland omdat
daar zo enorm veel mogelijkheden zijn. Naar Denemarken en
Frankrijk hebben wij fietsvakanties voor gezinnen met klei-

BOES

Foto ENFB

ne kinderen. Op die reizen is
meer begeleiding aanwezig en
functioneert het bagagevervoer
wel als bezemwagen."

Verre reizen
Bij de verre fietsreizen (Afrika, China) van Intour Reizen is
dit altijd het geval. Fietsen in
een ander werelddeel wordt
steeds populairder. Hier worden echter wel zwaardere eisen
aan fiets en deelnemer gesteld.
De voorbereiding is ook intensiever. Woordvoerster Margriet in 't Hout van Intour Reizen: „Aan deze reizen wordt
doorgaans deelgenomen door
fietsers met ervaring in verre
landen. Ze maken ook bijna altijd gebruik van hun eigen
ATB-fiets en dat zijn niet de
goedkoopste exemplaren. Dergelijke reizen zijn eigenlijk te
zwaar om een wildvreemde
fiets of een goedkoop brikje te
gebruiken."
„Tijdens onze reizen gaat er
altijd een vrachtwagen mee
voor alle bagage en eventueel
doet hij dienst als bezemwagen.
We nemen ook enkele reserve-

Intour Reizen informeert
vooraf de deelnemers uitvoerig
over het land en de reis In 't
Hout: „Ze krijgen een hteratuurlijst zodat ze zich in de cultuur van het land kunnen verdiepen. In Malawi bijvoorbeeld
mag een vrouw geen broek dragen en daar zul je rekening mee
moeten houden. Vrouwelijke
deelnemers moeten daarom
zorgen dat ze een rok hebben
die ze aan kunnen trekken als
ze een dorp naderen. We geven
verder medische en technische
tips. De verre reizen vergen
vaak maanden van voorbereiding. Ik heb het pas een keer
meegemaakt dat iemand achteraf beter niet mee had kunnen gaan. De deelnemers aan
deze fietsvakanties selecteren
zich zelf vooraf. Wie twijfelt begint er niet eens aan."
Dit zal mogelijk ook met de
kosten te maken hebben. Voor
een fietskampeersafari naar
Malawi bijvoorbeeld moet ongeveer vierduizend gulden worden neergelegd. Intour Reizen
organiseert ook individuele
fietsvakanties naar Afrika,
maar een georganiseerde reis is
volgens In 't Hout meer aan te
bevelen omdat er altijd een of
meer gidsen meegaan waarop
de deelnemers kunnen terugvallen.
Via onder meer de Fietsvakantiewinkel zijn bestemmingen als Cuba, IJsland, het GOS
en het Verre Oosten haalbaar.
In het GOS zijn zelfs alleen
maar georganiseerde fietsvakanties mogelijk. Valstar: „Er
is een toename in het aantal
verre fietsreizen, maar het
vraagt wel een intensievere
voorbereiding en je moet heel
flexibel zijn. De deelnemers
zijn meestal rasfietsers of mensen die mee willen omdat de
buurman ook geweest is.
Trendvolgers dus."
Voor fletsvakanties kan men terecht
bij ieder reisbureau. Ook de Eerste
Nederlandse Fietsersbond (ENFB)
kan de nodige informatie en tips geven
over fietsen in Europa. De Fietsbellijn
van de ENFB is, op woensdag en donderdag van half 11 tot vier uur bereikbaar vla 03480-16250. De Fietsvakantiewlnkei: 03480-21844. Intour Reizen:
02154-16650.

geeft u meer!

Bolletjes
in bomen

Volksliedjes in de Meervaart
t Kliekske is een Vlaams muziekgezelschap dat zondag 23 januari
om 12 uur een optreden geeft in de Meervaart. De groep bestaat
uit vier muzikanten die zo'n dertig verschillende volksinstrumenten
bespelen, variërend van een simpel rietfluitje tot hommel, draailier,
doedelzak, klompviool en koehoorn. Het programma getiteld 'Spelenderwijs' bestaat uit een gevarieerd aanbod van traditionele
liederen en dansen. Verder komt er ook een aantal eigen nummers
aan bod.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meen/aart, Osdorpplein
205, tel. 610.73.93 (ma. t/m za. van 11 tot vier uur), betaalt u
ln
plaats van 15 gulden slechts tien gulden. Kinderen tot en met 12
laar betalen vier gulden (normale toegangsprijs ƒ7,50).

Naam:.
Adres:

•.

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

KJTEE

geeft u meer!

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag: de
plataan als kerstboommet-ballen.

TTTIE ZICH NU ondanks mist
W en regen, westenwind op
straat begeeft en het waagt de
windgeteisterde Nassaukade
op te gaan, kan - als hij de moed
weet te vinden het hoofd uit de
kraag op te richten - van die
lollige kleine ragebolletjes aan
de kale boomtakken zien hangen. Met enige fantasie zou je
kunnen denken dat wij hier
Moeder Natuur haar eigenste
kerstboom-met-ballen
aanschouwen. Met een beetje kennis van zaken weet je dat je
naar een exemplaar van een
plataan kijkt. De kerstballen
zijn de vruchthoofdjes die beladen met zaad het einde van de
winter afwachten.
De Platanus acenjoha of Gewone Plataan is een boom van
de betonnen
biotoop: de
wortels weten
hun weg te
vinden onder
het asfalt en
het stadse stof
krijgt op het
glanzende
blad
geen
kans
zijn
boomvernietigende werk te
doen. Het immer in een stedelijke omgeving in de atmosfeer aanwezige vuil uitlaatgassen,
CO2, honde-

poep - heeft weinig vat op deze
robuuste boom.
In grote steden als Amsterdam, Londen en Parijs is de plataan dan ook massaal aangeplant, zo massaal soms dat ze
bepalend zijn voor het stadsbeeld. Het zijn bovendien stevige, windvaste bomen, die niet
snel het loodje leggen. De plataan heeft een mooie volle
kroon met grillige takken die
mooi aansluiten bij de stedelijke bebouwing. De bast lijkt beschilderd met levendige lichte
en donkere plekken.
Begin mei hult de plataan
zich in het groen, eind mei kpmen de katjes. Er zijn mannelijke en vrouwelijke, ieder aan
een eigen steeltje met daaraan
twee tot zes
bloemhoofdjes. De geelachtige, mannelijke katjes
verdwijnen
snel; uit de
rode vrouwelijke ontstaan
de sprieterige
bolletjes. Pas
na de winter
laten de sprieten los en
dwarrelt het
zaad - keurig
verpakt in harige vezels - in
het rond.
WOLTHOORN
& DE GROOT

IJ VEEL kinderzitjes is
het zo veel werk om ze
te monteren, dat als
het zitje eenmaal op de fiets
zit, het er ook nooit meer
vanaf wordt gehaald. De
Discovery
Kinderzitjes
daarentegen zijn, volgens de
fabrikant, zeer makkelijk te
monteren en eenvoudig
over te zetten van de ene
fiets op de andere. Het
maakt daarbij niet uit wat
voor fiets het is. Het kinderzitje past zowel op een opoefiets als op een mountainbike.
De nieuwe kinderzitjes zijn
verstelbaar, zodat het kind er
altijd goed inzit. Bovendien
voorkomt dit zitje dat de benen
van het kind tegen de benen
van de fietser aan kunnen komen. Daarnaast zijn alle zitjes
voorzien van een veiligheidsgordel. Omdat het kinderzitje
wordt vastgemaakt aan het frame en de beide achtervorken,

Test

en het hoofd van het kind. Dit
model kost 169 gulden. De prijs
van het achterzitje zonder hogere rug bedraagt 129 gulden,
terwijl het voorzitje voor 99 gulden in de winkel ligt. De Discoverylijn is te vinden in de meeste fietsenwinkels.

Voor meer informatie: AGU. Postbus
29, 1800 AA Alkmaar, telefoon 072610404.

(ADVERTENTIE)

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Reisorganisaties en verkeersbureaus zijn hier vertegenwoordigd en er is ook
een 'Reizigers informeren
reizigers'-gedeelte, waar
kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld
en dan niet alleen voor Nederland. De beurs is op beide dagen geopend van tien
tot vijf uur. Toegangsprijs
tien gulden. Kinderen tot
12 jaar betalen 3,50 gulden.

Snoeidagen
De Kleine Aarde houdt
op zaterdag 5 en 26 februari
een studiedag over het
snoeien van laagstamfruitbomen en kleinfruitstruiken.
De snoei van hard fruit
komt aan de orde op 5 februari. Zo worden laagstambomen van appels, peren en pruimen behandeld.
Naast een stuk theorie
leert men in de boomgaard
kijken naar de vorm en de
ontwikkeling van de bomen en de bijbehorende
snoei. Aanwezigen krijgen
volop de gelegenheid om,
onder deskundige begeleiding, zelf te snoeien. Op 26
februari gaat het over de
snoei van kleinfruit. Frambozen, bramen, kruistaessen en rode- en zwarte bessen komen aan bod.
De prijs is 65 gulden per
dag, inclusief documentatie. Aanmelden vóór 25 januari schriftelijk of telefonisch bij De Kleine Aarde.
Voor meer Informatie over de
studiedagen kan men terecht bij
De Kleine Aarde (Anita Maas),
postbus 151,5280 AD Boxtel, telefoon 04116-84921.

Nederlanders eten vergeleken met de rest van Europa heel weinig vis. De
oorzaak ligt volgens spmmigen onder andere bij de
"bereidingsdrempel.' Nederlanders blijven vaak
steken bij een paar soorten
en maken die dan op één
bepaalde manier klaar. De
firma Polaris visdelicatessen is van plan hier wat aan
te doen en brengt een serie
van 12 kookboekjes op de
markt die uitsluitend te
koop zijn bij de visspeciaalzaak. Vanaf l februari is
het eerste deeltje 'kabeljauw' te koop voor 3,95 gulden en elke twee maanden
verschijnt er een nieuw
deeltje.

kan tijdens het fietsen niet op
en neer en van links naar rechts
worden gegaan.

De uiteindelijke modellen
zijn getest door erkende onderzoekbureaus in heel Europa,
waaronder TNO in Nederland.
De zitjes zijn daarbij flink op de
proef gesteld in allerlei verschillende testen.
De door het Nederlands designbureau
Ninaber PetersKrouwel ontworpen lijn bestaat uit een voorzitje en twee
achterzitjes. Het voorzitje is geschikt voor kinderen van negen
maanden tot drie jaar en de
achterzitjes voor kinderen tot
zes jaar. Alle modellen zijn gemaakt van kunststof en hebben
waterdichte kussentjes die gewassen kunnen worden.
Het grootste model achterzitje heeft als extra een hogere rug
met een hoofdkussen voor
meer ondersteuning van de rug

Op Pad-beurs
Op zaterdag 5 en zondag
6 februari wordt in de Statenhal van het Congresgebouw in Den Haag de jaarlijkse Op Pad-beurs voor
actieve vakanties georgamseerd. Interessant voor
fietsers en buitensporters.

Viskookboekjes

Gebruiksvriendelijke
en veilige kinderzitjes
B

t Kliekske bestaat al 25 jaar en in die tijd hebben de leden geen
gelegenheid gelaten om originele liedjes te noteren en oude handschnften te ontcijferen om maar alles wat aan volksmuziek leeft,
vast te leggen. Veel liedmateriaal en de eventueel erbij horende
volksdansen werden zo bewaard en nieuw leven ingeblazen.
t Kliekske bestaat uit de muzikanten Herman Dewit, Rosita en
Oswald Tahon en Wilfned Moonen.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

DONDERDAG
KOOPAVOND!

Ieder boekje bevat dertig
recepten voor één soort vis
(borrelhapjes, voor- en tussengerechten, soepen en
hoofdgerechten). De recepten zijn gemaakt door cuisiniers Henk Prins en Jon
Eykens van restuarant 'Ie
Bastion' in Naarden vesting.

Kunststof kleurglas
Tot voor kort waren meekleurende brilleglazen alleen in glas verkrijgbaar.
De firma Essilor (de uitvinder van onder andere Varilux brilleglazen) introduceert het eerste kunststof
brilleglas dat zich bij daglicht
snel en effectief aan
alk1 lichtomstandigheden
aanpast.
Voor veel brildragers
kan een bril die is voorzien
van fototrope (meekleurende) brilleglazen een uitkomst zijn. Deze kleurt
buiten donker op bij het
toenemen van de lichtintensiteit en wordt weer
lichter bij het afnemen
hiervan.
Met de meekleurende
kunststof brilleglazen kan,
volgens de fabrikant, nog
beter aan de wensen van
veel brildragers worden
voldoen. Immers door de
kunststof uitvoering zijn
deze brilleglazen vijftig
procent lichter in gewicht
en bezitten een veel grotere
schokbestendigheid. Daarnaast hebben dikteverschillen in het glas als gevolg van sterkte, bij deze
kunsttofglazen géén mvloed op de kleur. De glazen kleuren egaal op en geven bescherming tegen UVstraling. De glazen zijn verkrijgbaar bij de VakmanOpticien.

donderdag 20 januari 1994
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'Ben jij al geweest?"
Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
TegelwerK. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

danben §
Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

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

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

SNOWWHITE

ARNING
v/h Frank

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Ontwerpster

Voor al uw dak-, zinken loodwerken.
En alle reparaties

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Telefoon 02507-30184
(voor advies & afspraak)

Tel. 02507-30890

Van ma. t/m vrij:

„winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

op vrijdag:

-FZUIGKAPFILTERS
^
FILTRES A HOTTfj
JOKER HOOD FILTERS >
ABZUGSHAUBEFILTERl"

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.
zo.- en zo-

leuke weekendvoor f 29,50
menu s
Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdags gesloten
Tel. 02507-12061

AFZUIGKAPFILTERS
formaat: 114x47 cm

KUNSTSTOF
PLANTENSPUIT

PAK 2 STUKS

met duidelijke maataanduiding
en doseerkop voor fijpe nevel
of straal. Diverse kleuren

WC PICKER
VLOEIBARE
TOILETREINIGER
met citroenkracht, fris en
hygiënisch ook onder de rand

FLES 750 ML

Voetje fris... voel je Fa..

LUXE
VOORRAADBUS

FA DOUCHE
diverse geuren

met speciaal vacuumhoudend
deksel zodat de inhoud lekker vers
blijft. Diverse kleuren

FLACON 250 ML

INHOUD 1.1 LITER

GLAZEN

ASBAK

rond en stapelbaar model
±10cm0

KATOENGEVOERDE
RUBBERHUISHOUDHANDSCHOENEN
met extra handgrip, maten: S, M en L
PER PAAR

PHILIPS
ALKALINE
BATTERIJEN
nieuwe formule,
gaan 2 x zo lang mee!

PENLIGHT MODEL
PAK 4 STUKS
ELDERS

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Hogeweg 56/8, goed onderh. driekam.app. op de 2e
et. 100 m van dorpscentrum gelegen. Ind.: hal, 2
slaapk., badk. met wastafel, toilet en ligbad, woonk.,
open keuken met inbouwapp.
Vr.pr. ƒ 189.500,-k.k.

VOLOP VERS VOOROHU

5P)P n p B r^Fv^n

i
l lll

Trompstraat 17/1, driekam.app. (vh 4) op 1e et., uitzicht over zee. Ind.: ruime hal, 2 slaapk. met vaste
kast, keuken, met app., toilet, badk. met wastafel en
ligb., ruime woonk. met open haard, balkon zuidwest.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

IN ONZE KODAK FOTOSHOPS

Tjerk Hlddesstraat 5, split levelwon. met ruime terrassen, schitterend uitz. over zee. Parkeerpl. op eigen
terrein. Ind.: beg.gr. berging, toilet, badk. met ligbad,
dub. wast. en toilet. Souterrain: 2 slaapk., badk. met
bad en toilet. 1e et.: slaapk. met terras. 2e et.: luxe
eetkeuken met app., riant terras op zuidoosten,
woonk. met open haard en balkon.

PfBFFKTE
KIEURFNFOTO'S

Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

KEMPENAAR
PETITS PAINS

HERO LENION- OF
ORANGE LIMONADE

voorgebakken witte puntbroodjes
altijd vers op tafel

SET 4 BLIKJES

PAK 4 STUKS

HALFVOLLE

CHOCOLADEMELK
een heerlijke drank voor jong en oud

CALVE PINDAKAAS
REUZEPOT 550 GRAM

afgedrukt in de Kodak ontwikkelcentrale op origineel Kodak papie

VAN
ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ONZE
FILIALEN METEEN KODAK FOTOSHOP

KRAT

MAKELAAR O.G.

BEST BIER

24FLESÜES

AankoopA/erkoop/Taxalies/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

MER DU 5UD
MAROKKAANSE

SARDINES

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

in plantaardige olie

BLIK 125 GRAM

•HSÜBHS2É3s&^T^* 113

CROMA
BAK & BRAAD

STIMOROL SUIKERVRIJE
KAUWGOM

voor een heerlijk bakresultaat
en lekkere bruine jus

OVENVERS
WIT OF BRUIN

KITEKAT

BROOD

HAPKLARE BROKJES

PAK 200 GRAM

SET

BLIKKEN

DAGVERSE MENKEN/MELKUNIE
HOLLANDSE MAGERE

MELK
ELDERS

V

LITERPAK
ELDERS

WEEKENDAANBIEDING

Slagroomschnitt

9,95

SCHMTZELS

DIRK VAN

BROEK

GRAM

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (cenlrum), Toolenbutg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM |ZUID|: Rljnstraat 48
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.FAF A favoriet bij
srgometer titelstrijd
ZANDVOORT - Zaterdag
anstaande zal AFAFA meetrijden aan de Nederlandse
ampioenschappen ergoneter roeien te Amsterdam,
owel bij de heren als de
ames heeft AFAFA enige
avorieten voor de titels.

roeien
Afgelopen jaar heeft het ergoleter roeien zo'n enorme groei
oorgemaakt, dat de wedstrijen niet meer in de sportzalen
an de Vrije Universiteit van
rasterdam gehouden kunnen
orden. Daarom is nu uitgeween naar de Apollohallen te
msterdam. De organisatie
eeft een druk programma te
erwerken. Zo zijn er diverse
idividuele nummers, teamedstrijden en zelfs Europese
>amwedstrijden. Deze laatstenoemde categorie bestaat uit
oeiers van de nationale selece van het deelnemende land.
oor wat betreft de andere ca;gorien is er onderscheid gelaakt tussen niet-roeiers, roeirs, leeftijden, gewichten en dales en heren.

Geslaagd
oernooi bij
Sporting
ZANDVOORT - Afgelopen
ondag werd in de Pelliaanhal het traditionele
)irk van den Nulft familien vriendentoernooi gehouen. Zoals altijd was het een
ijzonder gezellige badminon-gebeuren, waarin een
root aantal ingeschreven
oppels elkaar op sportieve
n vriendschappelijke wijze
estreden.

badminton
Er werd gespeeld in de onder.elen heren-dubbel, dames.ubbel en mixed-dubbel. Een
iroot aantal inschrijvingen in
Ie mixed-dubbel zorgde voor
eel spannende partijen, waarnj opvallend was dat veel wedtrijden pas werden beëindigd
"ia het spelen van een derde set.

TZB winst in
matige strijd
ZANDVOORT
In een
matige partij voetbal heeft
TZB een nuttige overwinning behaald op het zwakke
DSC'74, 2-1. De Zandvoorters lieten vele mogelijkheden liggen om de score een
beter aanzien te geven.

AFAFA zal zowel bij de dames als de heren met een team
verschijnen. Om een goed resultaat te behalen is er sinds de
Zandvoortse kampioenschappen veel en hard getraind. Hoewel iedereen goed is voorbereid
voor deze wedstrijden leeft het
besef dat het bereiken van een
eerste plaats een zeer moeilijke
opgave zal zijn. Beide Zandvoortse teams zullen de strijd
aanbinden met teams bestaande uit roeiers van bedrijven en
andere sportscholen in Nederland.

voetbal
Het gigantische overwicht
van TZB leverde een reeks van
kansen op. Slechts uit een daarvan wist Dennis de Leeuw te
scoren. De Zandvoorters speelden ongeconcentreerd wat
mede kwam door het dramatisch slechte spel van DSC'74.
Toen de kansen echter met benut werden besloot DSC'74
vlak voor de rust gelijk te maken, 1-1.
Een donderspeech van trainer Willem Koning en het mzetten van Fred Zwemmer leek
te helpen. Toch moest eerst nog
De Leeuw naar de kleedkamer,
omdat deze tegen zijn tweede
gele kaart opliep. Met tien man
was TZB nog te sterk voor de
Haarlemmers. Jeroen Swart
kopte uit een hoekschop de behssende treffer in. Een grotere
zege was mogelijk geweest
maar verder dan een bal op de
lat kwamen de Zandvoorters
met.

Medaille
Op de individuele nummers
zal AFAFA vertegenwoordigd
zijn door een achttal roeiers.
Bij de heren behoort een aantal
Zandvoorters tot de kanshebbers op een medaille. De 67-jarige Frans Rutgers is een van
hen. Rutgers heeft zich voor
zijn eerste deelname aan deze
titelstrijd serieus voorbereid.
Viermaal per week trainde hij
op de ergometer. Naast roeien
werd getraind met gewichten.
Een nieuw fenomeen aan het
AFAFA-front is de 43-jarige
Walter Kaufman. Deze Zandvoorter heeft de ergometer in
december 1993 ontdekt en
traint op niets anders meer. Hij
heeft grote vorderingen gemaakt en zal bij de met-roeiers
een niet te onderschatten tegenstander zijn.
Voor Willem Pijper zal het
een belangrijke dag worden.
Pijper behoort, gezien zijn tijden in 1993, tot de Nederlandse
top-tien. Hij wordt gezien als
eenbelangrijke medaille-kandidaat. Voor de Zandvoorter is
deze wedstrijd eveneens belangrijk om aan te tonen dat hij
een van de kanshebbers is om
uitgezonden te worden naar de
zogenaamde Crash-B sprints,
die jaarlijks in het Amerikaanse Boston gehouden worden.
Pijper dient zaterdag zijn tijd
iets te verbeteren. Ook maakt
Pijper kans uitgezonden te worden naar de World Police &
Fire Games in 1995 in Melbourne.
Bij de dames zal Ingrid van
der Peet hoge ogen gooien. Hoewel zij zich niet optimaal heeft
kunnen voorbereiden zal de
concurrentie goed op haar
moeten letten. Van der Peet
richt zich op een tijd die binnen
de top vijf ligt.

Lions wint
ondanks matig
basketbal
Een dribbelende scholier tijdens het schoienbasketbaltoernooi, dat gewonnen werd door de Nicolaasschool.

Nicolaasschool wint schoolbasketbal
ZANDVOORT - Het jaarlijks, door The Lions georganiseerde, schoolbasketbaltoernooi is ook dit keer
een groot succes geworden.
De laatste vier jaar ging de
wisselbeker naar de Oranje
Nassauschool, maar dit
keer behaalde de Nicolaasschool de fel begeerde eerste plaats.

schoolbasketbal

Nicolaasschool de basketbalstrijd. Slechts in de strijd tegen
de Hannie Schaftschool had de
Nicolaasschool het zwaar,
maar wist toch te zegevieren
met 14-12. In deze afdeling legde de Oranje Nassauschool beslag op de tweede plaats mede
door een 18-2 overwinning op
Bij de meisjes beheerste de de Van Heuven Goedhart-

ZANDVOORT - Het tweede achttal van Café Neuf/Chess Society is er niet in
geslaagd de ongeslagen
reeks in de derde klasse E
voort te zetten. De succesvolle schakers liepen tegen
een 3-5 nederlaag op. Verantwoordelijk hiervoor was
het geroutineerde tweede
team van de schaakclub
Heemstede.

Nieuwkomers
In de dames-dubbel B-finale
/as de eerste plaats voor Karin
'ostrijck en Petra Boot ten
oste van nieuwkomers Greet
lolenaar en Brenda Westhoen. De A-finale werd een overanning voor cluta-kampioenen
mnemiek de Buyzer en Ute
^laassens. Een fraaie tweede
laats was er voor Joke van
<ooy en Jeanette Bunt.

schaken
Ondanks dat Café Neuf/Chess Society 2 in twee vooruitgespeelde partijen een 1,5-0,5
voorsprong had genomen waarschuwde teamleider Olaf Cliteur zijn spelers voor de routine van Heemstede 2. Het heeft
echter niet mogen baten. Kees
Koper moest reeds na zeventien zetten zijn meerdere erkennen in zijn opponent, de van
Japanse afkomst zijnde Kikuchi.

Bij de heren-dubbel B-finale
adden routiniers Dick Enderlan en Bram van der Ban geen
ntwoord op het uitstekende
pel van Johan Driehuizen en
ien Bunt. De A-finale werd een
ijzonder spannende partij in
ne sets, waarin beide koppels
Ikaar geen duimbreed toegaen. Uiteindelijk kaapten Jan
'obe en Max van der Meulen
e winst weg voor de neuzen
an Kees van Loon en Richard
•erkman.

Fataal
De Heemstedenaren roken
dankzij deze snelle gelijkmaker
hun kans en kwamen, doordat
Jean Paul Westerveld, een zeker gelijkwaardige stelling volkomen uit handen gaf, zelfs op
voorsprong. Ook Peter van de
Beek blijkt ondanks goede vorderingen, met name als de tewerden door wethouder Jan
genstanders wat sterker worTermes hartelijk toegespro- den, de handen vol te hebben in
ken. Hij roemde de jeugdige de derde klasse. Van de Beek
sporters voor de geleverde kwam een stuk achter hetgeen
prestaties. Alle kampioenen hem fataal werd.
werden voorzien van een fraaie
oorkonde.
Dat er op een slechte avond
Foto Persbureau Zandvoort

Qaverjassen

Wethouder Jan Termes met enkele kampioenen.

In de ontmoetingsruimte van
e Agathakerk wordt vrijdagvond weer een klaverjasavond
ehouden. Aanvang 20.00 uur,
oegang gratis.

Kampioenen gehuldigd

Ongeveer honderd en veertig Sportraad, Andries van Marie,
jeugdige Zandvoortse sporters die de jeugdkampioenen 1993
werden maandagavond op het verwelkomde. Vrijwel elke tak
Raadhuis gehuldigd door het van sport was vertegenwoorDe wekelijkse schaakrubriek gemeentebestuur en de Sport- digd.
De kampioenen, in de leeftijd
ordt verzorgd door de Zand- raad Zandvoort.
Het was de voorzitter van de van zes tot en met achttien jaar,
oortse Schaak Club. Meer inurniatie over de problemen/olossingen is te verkrijgen op de
lubavond,
elke donderdag in
e
* Gemeenschapsnuis. Ook
an men informatie inwinnen
P de volgende telefoonnumicrs: 02507 - 15023, 17272 of ZANDVOORT - Maar liefst negentien equipes hebben afge•1085.
lopen zaterdag de Palace nieuwjaarsrit gereden. Voorzitter

Jchaakprobleem

P'ossing van vorige week,
2 (Mat in twee
tteii, zwart begint): l
+; 2. Kf(Hl) - Pg3 en mat.

ook positieve dingen gebeuren,
bewees voorzitter Hans Drost.
De praeses speelde tegen de
sterkste schaker van Heemstede, Konert, en had lange tijd
uitzicht op de volle winst. Het
verkregen voordeel was net
niet voldoende, waardoor tot
remise werd besloten. Voor
Hans Drost echter een persoonlijk succes, die al eerder dit seizoen aangetoond heeft dat zijn
vormcrisis van vorig jaar achter de rug is.
De stand in de wedstrijd werd
er echter niet rooskleuriger op
en ook Mare Kok deelde in de
malaise. Kok, die een van de
topscoorders is van zijn team,
verloor zijn partij, hetgeen hem
ruim tien maanden niet was gebeurd. Gelukkig zorgde Dennis
van der Meijden dat de eindstand een dragelijk aanzien
kreeg. In een subtiel gespeeld
eindspel, maakte de jongste
speler van Chess zijn kandidatuur voor het eerste achttal volledig waar. Door zijn overwinning werd stand 3-5 m het voordeel van Heemstede.

kon weer terugzien op een zeer
geslaagd evenement. "Het is
weer een heel geslaagd gebeuren geworden", aldus Leising.
"Er is door iedereen enthousiast gespeeld en bovendien waren er zeer veel toeschouwers
in de Pelhkaanhal. Volgend
jaar wordt dit toernooi zeker
weer georganiseerd. Ik heb
daar geen tijd meer voor maar
Chris van der Broek gaat het
overnemen".

Ayress vloert Ter Bruggen

Jan Vink van Autosportvereniging Sandevoorde gaf om vijf
voor half negen 's avonds het startsein voor de eerste
deelnemers aan de rit. De routebeschrijving zat vol met
trucs en vallen, maar alle deelnemers reden de rit uit
binnen de tijdslimiet. Het gemiddeld aantal fouten lag wel
op elf.

ZANDVOORT - In de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
revancheerde John Ayress
zich op een eerder dit seizoen geleden nederlaag tegen Ter Bruggen. In een zinderende partij buitte Ayress
zijn voordeel bekwaam uit.

De prijsuitreiking vond plaats
in de Beach Bar van het Palace
Hotel. In de C-klasse werd de debuterende equipe van G. Beumer
en D. Douglas eerste. De heren J.
Koper en R. Driehuizen werden
tweede, terwijl de derde plaats
werd behaald door het echtpaar
A. en L. Reurts. Vader W. Jansen
en dochter S. Jansen behaalden
in de B-klasse de eerste plaats.
Tweede werden E. Kraaijenoord
en H. Paap. De heren R. Kreuger
en H. Sebregts eindigden hier op
de derde plaats.

schaken

dachte was bij het Hoogoventoernooi waar hij deze week
aan de tien-kampen meedoet.
Hans Jansen en Peter de Boer
hadden een zware avond. Als
laatste spelers beëindigden zij
pas tegen de klok van twaalf
uur hun partij met remise.
Grootste klapper, maar dan
wel negatief, maakte voorzitter
Jan Berkhout. In deze interne
competitie speelde hij nog niet
eerder tegen Van Elk. Van Elk
zorgde dat Berkhout een verliespunt moest incasseren,
waardoor de voorzitter uit de
top-tien werd gestoten. Daarvan
profiteerde
Walther
Franck, die remise speelden tegen Gorter en nu de tiende
plaats inneemt. Door winst van
Wim den Oude op Reijer neemt
deze nu de elfde plaats in.
Nieuwkomer Bart Versteeg
steeg door een zege op Bot naar
de 21e plaats.

Evenals vorige week werden
negen partijen afgewerkt. En
dat er fel gestreden werd om de
overwinning blijkt wel uit het
feit dat zeven partijen winnend
werden afgesloten en slechts
bij twee partijen werd tot remise besloten. Door zijn overwinning verstevigde John Ayress
zijn vierde plaats op de ranglijst.
Ook Jack van Eijk had weDe volgende rit zal worden ge- derom een zeer goede avond.
Uitslagen Schiltmeijer-Klijn l O,
houden op zaterdagavond 19 fe- Hij klopte Edward Geerts, die
0-1, Atkinson-Gude O l,
bruari.
vermoedelijk al met zijn ge- Bot-Versteege
Reijer-De Oude O l. Berkhout-Van Elk

In de A-klasse was zeer sterk
gereden door H. Putter en N. Achterberg, maar zij pindigden toch
op de derde plaats. Een goede
tweede plaats werd behaald door
J. van de Pol en D. Visser. En
ondanks het feit dat de ervaren
Ruud de Beer niet met zijn vaste
bestuurder reed, maar met G.
Korteling, werden zij uiteindelijk
eerste in de A-klasse.

den aangeslagen.
Op maandag 21 februari moet
in Nieuw Vennep aangetreden
worden tegen De Vennep 3. Ook
dit team werd vorig jaar kampioen in de vierde klasse en bevindt zich thans in de middenmoot van de afdeling.

basketbal
Door de winterstop miste
Lions ritme. Dat kwam vooral
tot uitdrukking in het nemen
van vrije worpen. Van de 29 toegekende vrije worpen werden
er slechts vier benut. Ook Challengers bracht er niet veel van
terecht. De eerste helft werd afgebloten met een 16-22 voorsprong voor The Lions.
In de tweede helft bleef het
spel moeizaam verlopen. Verdedigend zat het nog wel redelijk in elkaar bij Lions, maar
aanvallend werd er veel gemist.
Toch hield Lions het wel snelle
maar matige Challengers onder
de duim. Eindstand 31-39. Ingrid de Boer met elf en Elles
van de Ende met tien, waren de
beste schutsters.
"De afwerking liet het geheel
afweten", stelde coach Peter
van Koningsbruggen. "Dat was
het hele punt. Overigens was
het veldspel ook matig, alleen
verdedigend stak het goed m
elkaar".

Casino-ZVM handbalsters
verkeren in grootse vorm
ZANDVOORT - Schagen
was voor de handballers van
Holland Casino-ZVM veel te
sterk. De koploper won eenvoudig met 27-15. De Zandvoortse dames hadden daarentegen een heel gemakkelijk partij. GVO werd in eigen huis met 6-23 afgedroogd.

Het grote overwicht kreeg in
de tweede helft een sterk vervolg. GVO sloeg een paar bressen in de Zandvoortse verdedigmg maar meer dan zes treffers
werden niet toegestaan. Aanvallend liet Holland Casino-ZVM
de bal vlot rond gaan en de mogelijkheden werden knap afgewerkt. Eindstand 6-23.
"Het samenspel verliep lekker", vervolgt Joost Berkhout
zaalhandbal
"We hebben hard gewerkt en
ook bij een grote voorsprong
Heren: Koploper Schagen bleven we goed doorgaan. Ja,
was duidelijk beter dan Hol- we draaien prima mee in deze
land Casino-ZVM. In een mum competitie".
van tijd keken de Zandvoorters
heren Goran Bogajevic
tegen een 7-0 achterstand aan. G, Doelpunten
Peter Pennings 3, Nic Grijekovic 3,
De badgasten wisten toch wel Patrick
Terpstra 2, Kees Hoek l Da
enige doelrijpe kansen te force- mes Mireille Martma 6, Claudia Paap
ren maar misten de zuiverheid 4. Margreet Sterrenburg 4. Wendy van
3, Diana Pennings 2. Astnd
bij de afwerking. Schagen Straten
speelde na de vlot verkregen Molenaar 2, Lmda Koper 2
ruime voorsprong geroutineerd handbal en bepaalde de
ruststand op 12-5.

Teamleider
Olaf Cliteur
meldde achteraf allerminst uit
het veld te zijn geslagen. "Dit
moest een keer gebeuren. We
hadden vooraf gerekend, op dit
moment, in degradatiegevaar
te verkeren. Met zes punten uit
vier wedstrijden staan we echter op een tv eede plaats en
draaien gewoon als een trein".
Daar de kloof met nummer l
Santpoort, behalve twee matchpunten ook zo'n vijf bordpunten bedraagt, moeten de kampiHet spelbeeld onderging m
oenskansen van de Zandvoor- de tweede helft totaal geen verters niet al te hoog meer wor- andermg. De Zandvoorters
konden aardig bijblijven mede
omdat Schagen niet alles uit de
kast haalde. De Zandvoorters
haalden niet hun normale mveau en vormden voor Schagen
dan ook geen bedreiging Eindstand 27-15.
01, Geerts Van Eijk 0-1, Ayress Ter
"Zijn we m normale doen,
Bruggen l O De partijen tussen Jan dan worden we met weggesen-Boer en Gorter tegen Franck ein
speeld zoals nu. Schagen was
digden m remise
duidelijk een maatje te groot
Jeugd: vorige week donderdag- De opdracht was om Schagen
avond werd de zevende ronde zo goed mogelijk tegenspel te
van de interne competitie ge- bieden, maar zij waren aan alle
speeld bij de Zandvoortse kanten beter", aldus coach
schaakjeugd. Clubkampioene Dirk Berkhout
Rebecca Willemse had wel een
Dames: "We hebben lekker
zeer goede avond door haar
twee partijen winnend af te kunnen oefenen", meldde
sluiten. Zij neemt door die re- coach Joost Berkhout. Dat
sultaten de koppositie weer in. bleek zeker wel uit het score
Florian van der Moolen werd verloop. Via een 1-12 ruststand
naar de tweede plaats verwe- liep Holland Casino-ZVM uit
zen, maar heeft nog twee partij- naar een gigantische overwinen te goed. Thomas Hesse ning van 6-23. Ondanks het
moest zijn tweede plaats inleve- zwakke fluiten, dat vooral teren door verlies tegen Remco gen de Zandvoortsen was gede Roode. Deze staat nu op een ncht, had het team van coach
Joost Berkhout geen enkel
fraaie vierde plaats.
Uitslagen Remco Roode Thomas moeite met het zwakke GVO.
Hesse l 0. Niels Fümer-Rebecca Wil De kansen werden goed benut
lemse 01, Henk Willemse Jonathan
Edwards 1-0. Bart Timmermans Bas en ondanks dat Berkhout vele
van der Meij O l, Manon van Eldik combinaties kon uitproberen
Mare Habets O l, Ehthia Hughan Bart bleef het Zandvoortse team geTimmermans O l, Rebecca Willemse concentreerd handballen.
Remco de Roode l O

Palace nieuwjaarsrit

autosport

;
haakdiagram
e

(8-2) en de combinatie van de
Van Heuven Goedhart- en Plesmanschool (16-2). Door een beter doelsaldo werd de Nicolaas
tweede.
Zoals vermeld ging de totaalprijs, de fraaie wisselbeker,
naar de Nicolaasschool. Op de
tweede plaats eindigde de Hannie Schaftschool, terwijl de
Oranje Nassauschool als derde
eindigde.
Organisator Peter Leising

Verlies voor Chess-reserves

In de B-finale bleken Max Pe(ersen en Ria Al net iets te sterk
oor Rik Pimentel en Ria de
.eeuw. De A-poule finalisten
aven een gave show weg waarKees van Loon en Joke van
•ooy de winst binnenhaalden
oor Hans en Ina van Brero.

'Pgave nummer 3: Mat in twee
en. Wit begint.

school. In de jongenspoule hadden de Van Heuven Goedharten Plesmanschool te weinig
spelers, waardoor besloten
werd een combinatie van deze
twee scholen te laten spelen.
Dat leverde een aardig succes
op, want dit team eindigde keurig netjes als derde. De Hannie
Schaftschool bleek de sterkste
bij de jongens te zijn. Daarvoor
moest de Hannie Schaft wel afrekenen met de Nicolaasschool

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
zijn de wedstrijdstop van
een paar weken ongeschonden doorgekomen. Al was
het spel niet te best Challengers werd met 31-39 verslagen.

Standen voetbal

KNVB-zaterdag Tweede klasse
Lelystad 67' 11-19 VRC
11-11
Valleivogels 11-17 Ter Leede
11-10
SDC Putten 11-14 Candia 66
11-9
Zandv 75
11-13 Woudenberg 1 1 - 8
Zevenhoven 11-12 Aalsmeer
11-5
HCSC
11-12 RKAVIC 1 1 - 2
Vierde klasse
Kmerland
11-20
SIZO
12-17
RCH
12-17
Zuidvogels 12-16
UFC
Velsenoord

BI kwartier
11-11
SCW
11- 9
Altius
11-6
Zandvoortm ws11-

12-16 HBC
11-14 Hillegom

KNVB zondag vierde klasse
Zandvoortm 11-15 DSOV
TYBB
11-13 Heemstede
HFC H lem 11-12 Van Nispen
Alliance
11-11 SV United
Hoofddorp 11-11
DSS
Onze Gez
11-11 DIO
HVB zondag
THB
De Brug 2
DSK
BSM 2
DEM 6
Overbos

12- 5
11-2

11-11
11-10
11-10
11-10
11-9
11- 9

tweede klasse
10-17 NAS 2
12-12
11-16 Terrasvogels 2 1 0 - 7
11-16 TZB
11- 7
9-12 DSC'74
10- 4
11-12 HYS
12- 3
11-12

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een zwarte
Opel Astra type GSI is op 15
januari tussen kwart over één
en vier uur 's middags gestolen
vanaf het Burgemeester Fenemaplein. De vrij nieuwe auto
stond afgesloten geparkeerd en
was voorzien van spoilers. De
auto is op onbekende wijze
weggenomen.

donderdag 20 januari 1994
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'Alt je vtwg bent.."
Felicitaties

Harley,
gefeliciteerd met je 1e verjaardag1
Je broertje Rebel

Succes olie kleine advertenties
voor de /akenman «MI particulier

* Gefeliciteerd' Diana wordt
zestien jaar Bram Marjan
Joyce Naomi Daisy
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020-5626271

* Gerard jr alvast van harte
en een prettige dag'
Groetjes Cil

Huwelijksdiners

* Gerard jr nog 2 nachtjes1
Hartelijk gefeliciteerd
Kusje JimmyV
* Hiep hiep hoera morgen
wordt mijn zusje Kelsey
1 jaar Van harte Cmdy'

Inlichtingen
tel. 13599

* Moedertjes van harte
gefeliciteerd
Rmaldo Janny Manon
* Oma van der Eist 80 jaar
Van harte'
Loes Kees Tmeke Wayne

Queenie
Zandvoort

Therapieën

Radio/tv/video

OZONTHERAPIE
hoeft niet duur te zijn
Bel 029634201
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel 029634201

•*• Philips kleuren TV 66 cm
beeld 12 kan tiptoets prima
beeld ƒ100 Tel 17357
* Te koop Philips ktv 63 cm
ƒ75 Nordmende ab ƒ125
spelend te zien 02507 14043

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

MK ro's ^ i e'krm dia

1000 AD Am-ti rdam

W Groen - Uithoorn
A J. Hulskemper - Amsterdam
J E Land - Amsterdam
W J v/d Torre v. Zeeuwen - Rijsenhout

l)( slullllir,slljilin y klit) voor pi l Hsltlf, lli (l(/(lf(l( wnk
\ o o r i l i bililiiif, onUiiifcl u un uu plfcirok l irl

Oproepen - Mededelingen

GROTE VLOOIENMARKT AMSTELVEEN
Sporthal de Escapade (ontheffing)

v

Flexibele opvang bij Stichting UK

Queenie
Zandvoort

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Gevraagd zelfstandige werk
ster bij thuiswerkende journa
liste 1x in de 14 dagen 4 uur
ƒ60 Tel 0250717753

een zaak van vertrouwen

- een haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

In 10 eigen kinderdagverblijven verzorgen wij kinderopvang
In 2 daarvan kunt u terecht voor FLEXIBELE DAG EN AVOND
opvang Bel voor meer informatie Stichting UK 0206206411
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

HASSING B V
STOK B V

Escapade 1 (200 kramen) Zondag 23 januari 10 00 17 00 uur UITZENDBUREAU ARTO is altijd op zoek naar gemotiveerde
ORGANISATIEBURO MIDLAND B V Tel 033751167
mensen voor verschillende administratieve functies
Zondag 23 januari a s PARANORMAAL BEURS m Artis m Amsterdam en omgeving
Koningszaal Plantage Middpnlaan 43 Aanvang 11 00 uur
Entree ƒ 7 50 BIJ aankoop CD Alone m the summer van Zo hebben wij per direct werk voor o a
ƒ 1250 GRATIS entree Als u geïnformeerd wilt worden over
astrologie handlijnkunde reiki magnetiseren pendelen rein * een BOEKHOUDKUNDIG/ADM medewerker op MEAO
BA/PD niveau met min 1 jr werkervaring (max Ift 28 jr)
carnatie e d kom dan kijken
* een afgestudeerde HEAO er BI die van zijn hobby zijn werk
GROTE VLOOIENMARKT
wil maken en zelfstandig wil werken
29 Jan Haarlem Schalkwijk
* een ervaren SECRETARESSE met goede kennis van de
Buffet
BourguigHet Schalker Erf 5 Feb Blari
Engelse taal i b v een secretariële opleiding en met enige
nonne vanaf
cum Sporthal De Grenspaal
jaren werkervaring
13 Feb Landsmeer Sport
30 personen,
en Theaterzaal het Dorpshuis
Heb je interesse in een van bovenstaande functies of wil je
f27.50
Inl 0206140616
angskomen om je te laten inschrijven' Bel dan snel voor
per persoon
meer info 020 6273094 of kom langs (met cv) N Z Voorburg
* Help de Polen Stuur n l
wal 158 Amsterdam
voedselpakketi Wij hebben
Inlichtingen
evt n adres 02907 5235
Met sp gez ADM KRACHT • Wij behouden ons het
voor het inboeken van zoek recht voor zonder opgave van
tel. 13599
* Ko je verjaardagsparty was l
geraakte stukken Soll Fa redenen teksten te wijzigen
geweldig wij hebben leuke |
Achterop BV Wegdam
uurtjes gehad Nico Wim
of niet op te nemen
Lieve Mollie je 3 meissies wil
den je even laten weten dat
ze zich ontzettend verheugen
op zaterdag1
En ze vroegen zich af of ze * Wil echtp dat mij hielp op
het al gezegd hadden''
9 1 94 na val m de Corn Sle
* Oom Jaap bedankt voor de gerstr mi| bellen? 17846
gezelligheid m Kirchberg
Maarten
Huishoudelijk
personeel
Voor trouwfoto's
gevraagd

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken

omco

Oppas gevraagd/aangeboden

Technisch personeel gevraagd
TECHNISCH BURO METAPART
in Amsterdam is gespecialiseerd in het installeren en beheren
van technische installaties in woning en utiliteitsbouw
Momenteel werken er ruim 100 medewerkers m dit gestaag
groeiende bedrijf Wij zoeken een

Dikwandig verwarmingsmonteur (m/V)

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
2

75 m Nieuwbouw casco

kantoorruimte
in spraakmakende architectuur in het centrum van
Amsterdam

hoek Droogbak-Buiten Vissersstraat

Huur ƒ 1100 p m Voor informatie Woningstichting Lieven de
Key afd verhuur bewonerszaken Veemarkt 83 1019 DB
Amsterdam tel 0206652566 tussen 9 en 12 uur
* * * NIEUW IN ZANDVOORT ***

XXX

DEBERKHOFF
Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam
Tel 020-6651313

School voor Consumptieve Beroepen

Hubertus Vakschool

Koeltechnisch monteur (m/v)

Reinaert de Vosslraat 27

De kandidaat is in de leeftijd tot 40 jaar heeft een
enthousiaste instelling en ervaring in onderhoudswerkzaam
heden en service verlening m b t koelinstallaties De
opleiding tot CFK monteur is voor deze functie gewenst

1055 CL Amsterdam

Tel 020 684 86 73

Wij bieden een prima werksfeer en tevens kennen wij goede
arbeidsvoorwaarden
Bent u geïnteresseerd belt u dan naar Metapart en vraagt u
naar mevrouw M Pappot telefoon 020 - 66 22 529

OPLEIDINGEN:

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BANKETBAKKEN/KOKEN/SERVEREN

O l L l S C M O C) l

A M S r E K IJ A M

• met ruim 300 leerlingen is de Berkhoff niet zo
massaal en daardoor erg overzichtelijk
• goede doorstromingsmogelijkheden naar
verschillende soorten van vervolgonderwijs
Aanmelding nieuwe leerlingen
(jongens en meisjes) voor 1 mei
De Berkhoff bevindt zich 5 minuten van het Amstel
station dus een goede bereikbaarheid van Den Helder
Dronten Lelystad Almere t/m t Gooi Vinkeveen

Hotelschool Amsterdam is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Horeca Onderwijs (MHO)
waar diverse opleidingsvarianten worden
aangeboden
Hotelschool Amsterdam leidt op voor de volgende
beroepen

manager/horeca-ondernemer
(MHO 4-jarig)
manager/horeca-ondernemer
verkorte opleiding (MHO-V 3-jarig)
• uitvoerend horeca-ondernemer
(UHO 3-jarig)
• gastheer/vrouw en restaurant- of
instellingskok (MHO 2-jarig)

Open avonden
dinsdag 1 februari
donderdag 10 maart
van 19 00 tot 21 00 uur

HOOFDSTAD
Gespec aliseerde beroepsople d ngen n
adm n stro' e brood en banketbakken hande
horeca mode en kled ng
Centrale d reet e en adm n strot e
Mar us Bauerstraat 2 1062 AR Amsterdam
Telefoon 020 6141506
Teefax 6690971

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

bezorger/ster
voor kleine wijk in de Noordbuurt (centrum)
en Kostverlorenstraat
Aanmelden telefoon 02507 17166

<ortom voor alle beroepen en relevante functies in
de gastvnjheidsindustne
Tot de extra mogelijkheden behoort het volgen
van eenToensme of een Catering management
specialisatie
'ijdelijk adres
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Amsterdam Tel 020 6184499

HOOFDSTAD
Gespec aliseerde beroepsople d ngen n
adm n strat e brood en banketbakken hande
horeca made en kled ng
Centrale d reet e en adm n strat e
Manus Bauerstroa' 2 1062 AR Amsterdam
Telefoon 020 6141506
Teetax 6690971

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100 p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

• Banketbakken
• Brood-banketbakken
• Koken en serveren
Inlichtingen en inschrijving
aan de school of telefonisch:
020-6848673

T k houten stapelbed in pri
ma conditie weinig gebr kl
naturel ƒ 450 Tel 14740
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

"GEFELICITEERD"
U heeft het tel nr van de
goedkoopste schilder/
stukadoor gevonden bel voor
vnjbl pr opgave 023358836
Baby-artikelen

Lessen en clubs

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534
Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevr woonruimte vanaf 1/3
t/m ± 30/6 vooi stagiair
Tel 076 613756 vr MENNO

Zoek je een leuke job als
mannequin dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
Woningruil
030 722727 Erv niet vereist
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd 900 RUILADRESSEN
in A dam Informatie bij Het
Oosten Tel 0205882281
Zalenverhuur
Aangeb 4 kamerflat Enge
landlaan 1 hoog Haarlem
huur ƒ 650 Teruggevr 3/4
Party-service
kamerflat/woning
Z voort
PELIKAAN
Tel 023401512
uw adres voor koud buffet
Aangeb gez 3 k w aan ge
en bittergarnituur
zellig winkelplein zeer een
Tel 02507 18812/15619
traal 1ste et met groot terras
VERENIGINGSGEBOUW
o/h z gr huiskamer + grote
badkamer huur ƒ 367 p m
De Krocht
Graag reacties 020 6850358
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
Financien en
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
handelszaken
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
Autoverzekering
ring feest club of party'
VA ƒ75 DORSMAN
Komt u dan eens praten met
blijft toch goedkoper'
mij A J v d Moolen
Bel nu 02507 14534
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652
Ziet u het financieel niet
meer zitten? Maken schuld
eisers en deurwaarders het u
Te koop
lastig? Bel Neframi Wij heb
gevraagd
ben de oplossing in huis voor
diversen
particulier en ondernemer
Telefoon 0189929144
Ik koop damesromans Bou
quet Intiem enz 088781126

Vakantie

Nederland
t BINNENHUIS
* T k juniorenbed wit 1 50 l Gasthuisplein 3 inkoop oud
(welcome) mcl matras hoes + antiek en inboedels
Drente vak h bij boerd v 2
lakens dekb ƒ75 Tel 17753 Tel 15760
pers Veel mogelijkh privacy
en rust Inl 059112543
T k oud geloogd grenen kin
Rijles auto's
der ledikant met matras
en motoren
vrpr ƒ550 Tel 0250718502
Rijwielen,
Alblas Verkeersscholen
motoren,
in 5 dagen
Sport, spel en
bromfietsen
UW RIJBEWIJS
ontspanning
Nieuwkoop 017248361
* 2 Racefietsen wegens
Masseuse geeft sport ont
overcompleet resp ƒ 100 en
Te koop
spanningsmassage
(Geen
ƒ 80 Tel 15808 na 18 u
aangeboden
sex) Tel 020 6909735
*Te koop gevraagd Honda
diversen
Vision Tel 02507 15622

De juiste
formule voor
uw receptie.
Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

•*• Gratis afhalen spulletjes
voor rommelmarkt Telefoon
02507 18803
*T k
magnetron
ƒ150
electr 2 pers onderdeken
ƒ 100 Tel 02507 18793
* T k olielamp type schip
pertje ƒ150 Tel 30050
T k pooltafel laken m gerep
worden pr n o t k T Stekkie
Tel ma t/m vrij 17113
vr nr Carla

06-Nummers

06 320 320 59
SEXSTAND
JESH Ik wil 10 standjes doen
ken jij er nog meer'' 1 gpm
Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
i SM
1 gpm
0632033232
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen (zelfs tel nr)
Bel 06 9737
(75 cpm)
* T k schildpadpopje ƒ 25 ANONIEME sexafspraakjeb
Sexkontaktlijn Amsterdam
kaviakooi ƒ 5
schemerl
(75 cpm )
gedr voet ƒ50 0250715817 06 320 330 79

MICRO'S

Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 0250717726

Daarnaast zoeken wij een

/"SCHOOL VOOR CONSUMPTIEVE BEROEPEN

Schoonheid en
verzorging

Pim's Housmg Service

Rubneksadvertentie7 Zie
T hr aangeb voll ingericht
voor
adres en/of telefoonnr
zomerhuis
+
verw
v
1
werk
Wij vragen een enthousiaste kandidaat tot 40 jaar met de
benodigde werkervaring die zowel zelfstandig als in een pers tot 1 3 94 Tel 13341 de colofon m deze krant
team een karwei kan opknappen

BEVEILIG UW HUIS NU ""
kompleet
alarmsyst
mcl
BTW en montage ƒ 795 Bel
voor gratis info 020 6950716
Fabneksrestanten v a ƒ 9 75
Alleen bij EUROPA PARKET
* Te koop slaapbankje v tie
nerkamer z g a n Prijs ƒ 100
Tel 17813
T k Craquele inboedel
Tel 0299048499

Nieuw behang of moet het
plafond gewit? Statendam
knapt het op Wij kunnen dat
voor U doen en bovendien
kunnen wij ook het oude be
hang voor u verwijderen Bel
voor een gratis en vnjblijven
de prijsopgave Telefoon
0206950716 Voll garantie

Prijswinnaars vorige week:

(ilit tiiliiiiiii t i- "U l voor bi/or^klulili n) of/tiulin l in

Postbus 156

Woninginrichting

ZOEK DE M I S L U K T E

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via
Gratis!
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven t verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Brieven onder nummer kosten ƒ7,05 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr bur v d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
bnef) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Voorlichtingsdagen:
Bavo
9 + 23 febr.
2e, 3e, 4e leerjaar 10 + 24 febr.
open middag/avond
17 febr.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

HOOFDSTAD COLLEGE
Gespec oliseerde beroepsopleid ngen in
adm nistrotie brood en banketbakken handel
horeca mode en kled ng
Centrale d rectie en administratie
Marius Bauerstraat 2 1062 AR Amsterdam
Telefoon 020 6I41506
Te elax 6690971

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG
Nieuw adres Spinnerij 33 In
dustrieterrein Legmeer Am
stelveen Info 0206473004
Verhuizingen
XYZ BV verhuizingen en
«merverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) Cupido postbus
22 4140 AA Leerdam
Erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

6 regels ƒ 9,52
TregelsJ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl 17.5% BTW.
i
Naam
Adres
Postcode:

Plaats

Telefoon

Svp in rubriek
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'Als piloot
kom je nog
eens ergens'
Marco van der Zanden
(11) uit groep acht van basisschool Nellestein weet
het al. Hij wordt straaljagerpiloot. „Dan kom je nog
eens ergens en je ziet veel
van de wereld," verwacht
Marco.
Om piloot te worden heb
je havo of vwo nodig, weet
Marco al. „Ik ben dit jaar
daarom al bij een vriendje
op school wezen kijken.
Die zit op de havo." Marco's beste vriend woont bij
hem in de straat. Bang om
zijn huidige vrienden van
zijn klas volgend jaar kwijt
te raken is hij dus niet.
Marco denkt dat het op
de nieuwe school heel anders zal zijn als op Nellestein. Meer huiswerk natuurlijk, maar toch leuker.

'Studie is van belang, ook al
vind je een hele andere baan'
De keu/e van een studierichting
na de middelbare school bepaalt in
grote lijnen nog altijd het
toekomstperspectief. Doorgaans
vindt de student na afoop van de
studie een werkkring die nauw
aansluit bij de genoten opleiding.
Toch gaat dit in een aantal gevallen
niet op. Er is geen 'passende
werkkring' of de werkkring valt
tegen. Dan het is het zoeken naar
een alternatief. Als de baan niets te
maken heeft met de opleiding, zijn
alle studiejaren dan voor niets
geweest? Of wordt de studie op een
andere, creatieve wijze benut? Een
onderzoekje.
door Oscar Borghardt
ENNEKE VAN SPANJE (33) is
free-lance journalist, een beroep bij uitstek waar mensen
min of meer toevallig 'inrollen'.
Van Spanje rondde de opleiding voor B-verpleegkundige af en was
een aantal jaren werkzaam als verpleeg-

L

ster in de psychiatrie. „In dat werk heb
ik vooral leren omgaan met mensen. Ik
kwam met allerlei soorten mensen in
aanraking, ook met mafketels."

Inschatten
„Door deze ervaringen kan ik mensen
goed inschatten en doorgronden. Daar
doe ik mijn voordeel mee in de journalistiek. Ook als journalist heb je contact
met allerlei soorten mensen. Het is belangrijk dat je deze mensen goed kunt
inschatten. Mijn achtergrond is niet per
se noodzakelijk om dit te kunnen. Ik
ken ook jonge mensen die anderen heel
goed kunnen inschatten."
Van Spanje heeft door haar werk als
verpleegkundige ook leren relativeren.
Maar dit heeft ook een keerzijde. „Daarmee moetje oppassen. Ik heb altijd wel
iets meegemaakt dat erger was, dan ik
nu door mijn werk meemaak. Maar dat
is geen uitgangspunt om in de journalistiek mee te werken."
Annemarie Kat (32) is mede-eigenaar
van de fietsenmakerijen Freewheel 1+2.
Voordat zij vijfjaar geleden startte met

deze zaken was zij verpleegkundige. Zij
voltooide de studie HBO-V. Ook Kat
heeft geen spijt van de jaren die zij aan
haar opleiding besteedde. „Ik denk dat
ik door deze studie mijn persoonlijkheid heb ontwikkeld."

Relatie
In de contacten met klanten put Kat
uit haar ervaringen. „Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om in een korte tijd
een relatie met iemand aan te gaan. In
de zaak ga je in feite ook steeds weer een
relatie met een klant aan. Verder denk
ik dat ik redelijk goed ben in het oplossen van problemen. Meestal slaag ik
erin hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden en concentreer ik mij
vervolgens op de belangrij kse punten.
Of ik tijdens mijn opleiding heb leren
relativeren? Dat weet ik niet. Ik relativeer sterk, maar ik denk dat altijd al in
mij heb gehad."
Allard Aris (23) werkt als assistent
van de food and beverage-manager bij
Cok Hotels in Amsterdam. Aris studeerde na zijn vwo enige tijd rechten. Nadat

'Het is hier
iedere dag
weer anders'
Al heel lang weet Ayse
Yildrim dat ze verpleegster wil worden. Ze gaat
daarom later naar de universiteit.
Ayse zit in de brugklas
van het Mondriaan Lyceum. Toch ziet ze de
meeste vriendinnetjes van
haar basisschool nog
steeds. Het verschil met de
vorige school is volgens
Ayse dat er hier geen vaste
tijden zijn.
„De vorige school begon
altijd om half negen en dan
was je om drie uur vrij.
Hier is het iedere dag anders. Je hebt nu wel meer
vrij maar ik vind de brugklas toch moeilijker."
Ook vindt Ayse dat haar
nieuwe school veel strenger is. „Je mag hier niet te
laat komen. Nee, dat
mocht vorig jaar ook niet,
maar als je hier zeven keer
te laat bent gekomen, moet
je je de volgende dag om
acht uur melden!"

hij zijn propaedeuse op zak had, stopte
hij met studeren.
„Nee, ik vind de studie helemaal geen
verloren tijd," aldus Aris. „Een studie is
een algemeen oriënterende zaak. Dat
betekent dat je toch meer bagage bij je
hebt. Daarnaast leer je door die studie
toch meer te letten op representatie en
dat is in ons werk van groot belang."

Sociale vaardigheden
Allard Aris is assistent van de food en
beverage-manager bij Cok Hotels. Het
werk varieert. Naast het draaien van
bardiensten en het verlenen van roomservice, verricht hij zonodig organisatorische werkzaamheden zoals het opstellen van werkroosters en het regelen van
partijen, zoals bijvoorbeeld bruiloften.
Daarnaast brengt het werk externe
contacten met bijvoorbeeld leveranciers met zich mee. Goede sociale vaardigheden zijn dan ook een vereiste voor
het werk. „Ik denk niet dat ik dit per se
tijdens mijn studie geleerd heb," meent
Aris. „Ik denk dat ik altijd al een goede
'sociale feel' heb gehad."

Marco van der Zanden
Foto Martyn Heil

'Je leert hier
wel veel meer
dan elders'

Ayse Yildrim
Foto Bram de Hollander

Serafettin Unal (12) zit
in de brugklas van het
Mondriaanlyceum. Hij
vindt deze school
• moeilijker dan de
basisschool. Dat komt
door het huiswerk.
„Maar je leert hier wel
veel meer dan op die
andere school," zegt
- Serfettin. „Hier krijg ik
Engels en
computerkunde, dat zijn
.leuke vakken. En straks
krijgen we vier uur gym
per week. Op mijn-vorige
school was dat maar een
één uurtje." Het vroeg
moeten opstaan vindt
Serafettin wel vervelend
aan deze school. En
sommigen van zijn
vriendjes van vroeger zijn
jammer genoeg weg.
Van Bassie en Adriaan
en andere tv-programma's
kent Serafettin 'professors
die met allerlei drankjes
en flesjes bezig zijn'. Hij
weet niet hoe het heet
maar zoiets wil Serafettin
later ook doen. Medicijnen
maken of zo.

'Je krijgt
hier allemaal
nieuwe vakken'

Leerlingen aan
de slag in de keuken van De Berkhoff, school
voor consumptieve beroepen
aan de Wibautstraat. Naast algemeen vormende vakken worden de jongens
en meisjes opgeleid in het banketbakken en koken/serveren. De
school voor
Voorbereidend
Beroepsonderwijs heeft vier
leerjaren, waarna doorstroming
naar de Middelbare Hotelschool
mogelijk is of via
het leerlingstelsel werkervaring
op te doen

De vader van Abdullah
Kaya (12) is schoonmaker
bij de KLM. Maar zelf wil
de brugklasser chirurg
worden. „Dan verdien je
veel geld. Ik wil ook naar
de universiteit. Dan moet
ik vwo gaan doen en nu
goeie cijfers halen."
Echt moeilijk vindt Abdullah het op zijn nieuwe
school niet. Dankzij het
huiswerk verveelt hij zich
's middags niet meer zo als
eerst.
„Je krijgt hier ook nieuwe vakken. Nu krijgen we
ook computerles, dat hadden we op de basisschool
niet." Meestal is Abdullah
om half drie vrij en ook
dat bevalt hem prima.

Foto Bram
de Hollander

Abdullah Kaya
Serafettin Unal
Foto Bram de Hollander

'Journalist bij
het Journaal
lijkt me leuk'
„Op de havo zit j e
minder in de klas en ben je
vaker thuis. Maar je moet
meer huiswerk maken,"
weet Marlies Dinjens (11).
Ze wil journalist worden.
„Mijn opa deed dat
vroeger. Ik vind verhalen
schrijven heel leuk. Als ik
nu voor school wat moet
schrijven moet je je aan
het onderwerp houden.
Dat vind ik meestal
vervelend."
Marlies ziet er niet
tegenop na de zomer naar
een nieuwe school te gaan.
Na acht jaar op de
basisschool Nellestein wil
ze wel wat anders. Haar
moeder is verpleegkundige
en haar vader repareert
computers.
Dat ze journalist wil
worden heeft ze van tv.
„Wat die man op het
Journaal doet, lijkt me
leuk. Peter d'Hamecourt
heet hij geloof ik. En als je
journalist bent, zie je ook
heel veel."

Marlies Dinjens
Foto Martyn Heil

Onderwijspromotie slaat nieuwe weg in:
Stap in de wereld van devideoclip!f
De rector van het Bredero Lyceum, J.
Ariëns, is enthousiast over de video-opname. Volgens Ariëns is de maker erin
geslaagd de cultuur en de sfeer van de
school in beeld om te zetten. „Iedereen
is enthousiast, ofschoon ouders eerst
moesten wennen aan het feit dat het
onderwijs reclame maakt. Sommigen
vinden het een verspilling van tijd en
geld. Maar de dynamiek binnen de
school is enorm toegenomen. We hebben goed moeten nadenken over wie we
zijn en wat we naar buiten willen brengen," meent de rector. Ariëns bagatellidoor Patrick Smit
seert echter de wervende invloed van de
. IES JE VOOR je toekomst, videoclip: „Als je denkt dat het aantal
dan kies je voor het Brede- scholieren groeit door het maken van
ro Lyceum!' Een stevige een filmpje, dan ben je verkeerd bezig."
housebeat luidt het begin
in van het voorlichtingsfilmpje van het Bredero Lyceum (mavo, Samenwerking
De oorsprong van de videoclip als
havo, vwo). Beeldflitsen van het schoolgebouw en van scholieren op weg naar voorlichtingsmateriaal ligt bij een doschool wisselen elkaar af. In het filmpje cent van de Scholen Gemeenschap Buwordt sterk de nadruk gelegd op de se- kesloote. Hij lanceerde het idee om de
cundaire onderwijsfaciliteiten die de school te promoten middels een videoschool te bieden heeft: koffieconcerten, opname. Nu heeft zijn idee navolging
excursies, werkweken. Het filmpje heeft gekregen van het Bredero Lyceum en
een hoog 'Stap in de wereld die marine het Nieuwendam College. Deze twee
scholen in Noord werken dit jaar voor
heet' gehalte.
het eerst intensief samen. Omdat de
scholen ieder een ander soort onderwijs
Overlevingstocht
bieden, kiezen zij voor samenwerking in
De video toont een clubje leerlingen plaats van concurrentie.
Het Bredero Lyceum en het Nieuwenop overlevingstocht in de Ardennen. Potentiële leerlingen spreekt dit zeker aan. dam College gaan als volgt te werk: leerWat zullen ze schrikken wanneer ze lingen van de achtste groepen op basismerken dat ze op het Bredero Lyceum scholen in Noord ontvangen een boekje
keihard moeten leren! Natuurlijk wordt met informatie over de twee scholen. De
ook uitgelegd waarom het Bredero Ly- kinderen zetten vragen op papier naar
ceum de juiste schoolkeus is voor een aanleiding van het boekje. Vervolgens
kind („Het slagingspercentage van onze struinen 'vertegenwoordigers' van de
scholieren ligt boven het gemiddelde PR commissie van het Bredero L7/ceum
van Amsterdam"). Een 'mellow' deuntje en het Nieuwendam College de basisvolgt de housebeat op, een korte uitleg scholen af. Zij tonen de leerlingen de
over het onderwijssysteem op het Bre- meegebrachte videobanden; na afloop
dero Lyceum volgt. Maar de nadruk ligt krijgen de leerlingen de gelegenheid tot
voornamelijk op de activiteiten die de het stellen van vragen.
TTpt filtrmip v;in lipt Nipuwpnrlmn nol^nhnnl dp Ipprlino-pn hiprit
„Mag ik even jullie aandacht, ik
zal het kort houden..." De rector
kijkt in zijn papieren en steekt van
wal. Vervolgens krijgen de
basisschoolverlaters en hun ouders
ellenlange betogen te horen over de
kwaliteiten van de school. Half in
slaap gesukkeld verlaten zij uren
later het schoolgebouw. Maar het
kan ook anders: Stap in de wereld
van de videoclip!

'K

besteedt in tegenstelling tot de video van het Bredero Lyceum weinig
aandacht aan buitenschoolse activiteiten. Dat hoeft ook niet, op de school zelf
moeten de leerlingen al flink de handjes
uit de mouwen steken.

Slogan
„Op het Nieuwendam College ga je het
maken," glimlacht een leerling. Met
deze slogan start het ongeveer drie minuten durende promotiefilmpje van het
Nieuwendam College. De school laat in
dit korte tijdbestek zien wat zij zoal in
huis heeft. Scholieren in actie!
Een jongen met een lasbril op zijn
neus last dat het hem een lieve lust is.
Daarnaast toont de video andere praktijklessen: jongens en meisjes volgen
het vak fijnmetaal, ze slijpen het één en
ander op een werkbank; toekomstige
automonteurs sleutelen aan voertuigen
in een zo compleet mogelijk ingerichte
garage; de elektro-cursisten rommelen
aan een stekkerdoos en timmerlieden
schaven aan ondefinieerbare objecten.
Je vraagt je af of de scholieren ook nog
theorielessen volgen.
Een commentaarstem legt de kijker
uit wat de school allemaal in de aanbieding heeft. „Op deze school wordt lesgegeven aan scholieren van 12 tot 18 jaar.
Zij volgen hier Middelbaar Beroeps Onderwijs of Kort Middelbaar Beroepsonderwijs. Wij bieden de scholieren een
nauwe aansluiting op de beroepspraktijk," werft de commentaarstem.

Riedeltje
Het populaire dance achtergrondmuziekje stopt abrupt om over te gaan in
een 'tea for two' riedeltje. Actiebeelden
van de horeca-opleiding begeleiden het
softe deuntje. De jongens en meisjes
vermaken zich prima in de keuken. Ook
tijdens het serveren van de maaltijd tovprpn 7.\\ ppn p-limlnoh nn bun

Aan het einde van het filmpje wordt nog
even een slogan uit de mouw geschud:
„Met deze opleiding ga je het maken. Jij
wil het toch ook maken?"
R. Reumer heeft zitting in de PR cornmissie van het Nieuwendam College.
Hij is uiterst tevreden over de videoclip.
„De reacties zijn overwegend enthousiast. De droge toespraken horen wat
ons betreft tot het verleden, dynamisch
is ons sleutelwoord. Onze invalshoek is
aantrekkelijk voor leerlingen. Voor de
clip is namelijk gebruik gemaakt van
realistische beelden, je ziet de leerlingen gewoon aan het werk. Je ziet niet
iets dat niet waar is, de clip geeft een
snel en goed beeld van de school," legt
Reumer uit.

Bijsmaak
Toch heeft hij puntjes van kritiek
kunnen vinden: „Volgens het filmpje
kan je je bij ons ook laten opleiden tot
mode-ontwerper, maar dat vak geven
we hier helemaal niet. Ook mis ik het
kantoor in bedrijf. De nadruk is nu wel
héél erg gelegd op de technische vakken." Maar deze negatieve puntjes wegen geenszins op tegen de positieve geluiden. De clip opent volgens Reumer
namelijk de ogen van ouders: „Beroepsonderwijs heeft bij een heleboel ouders
nogal een negatieve bijsmaak. Ik vind
het leuk om reacties te krijgen in de
trend van: „Goh, er wordt ook hard geleerd hier, wat een leuke school."
Het is de vraag of een videofilm in
staat is een accuraat beeld te geven van
de werkelijkheid. Maar het Bredero Lyceum en het Nieuwendam College zijn
in ieder geval de andere scholen in Amsterdam een stap voor. De kracht van
het beeld is immers sterker dan die van
het woord. Kinderen en ouders kunnen
zich na het zien van de video in ieder
geval iets voorstellen bij het geboden
onderwijs. Het onderwijs heeft de eerste
stan s?R7,et in de wereld van de videocliü!

Foto Bram de Hollander

'Archeoloog
lijkt me een
mooi beoep'
Over een halfjaar verlaat Pieter Siekermans
(11) groep acht van basisschool Nellestein. Voor het
zover is wil Pieter allerlei
open dagen van scholen
bezoeken. Hij weet nog
niet echt wat hij later wil
gaan doen.
Zijn vader, vertelt Pieter,
werkt thuis. Hij restaureert antiek. Maar dat lijkt
hem niets. „Archeoloog
lijkt me wel een mooi beroep. Maar misschien is de
lts ook wel een leuke
school."
Ook Pieter weet dat er
op een nieuwe school in ieder geval huiswerk gemaakt moet worden. Hoezo vervelend?
„Dan heb je tenminste
wat te doen als het regent,"
vindt Pieter. Hij hoopt
maar dat de leraren op de
nieuwe school net zo leuk
zijn als op deze school.

•^v" *&!*.•

Pieter Siekermans

Foto Mart ij n Heil
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Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING

NU OOK VOOR UW FOTO/KOPIEN IN KLEUR EN ZWART/WIT!!

AMERIKAANSE
T-SHIRTS
2 stuks

29,95
MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

110ÜO BOOIVKjAARD zanih^^^soras» ^SSBlïïBS
GEVRAAGD
een

BEHANG OPRUIMING

InterLanden sprelgraep

VERHUIZEN?

Huis aan huis verspreiding

HAROCAMO

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

Zandvoorts
l Nieuwsblad

Wit Verhuizingen

Live sexbox 24 u 100 cpm Rijpe Verpleegster Ik z.t op 5 M Direkt Apart Voor

n hurken Inkijk geen slipje
Live 06-320 320 61 m
Pak m
1 gpm 06 97 44
Sexkontakt met meer dan 400 SCHOOLJUF Sandra zoekt
ondeugende vrouwen
een opwindend heet sexkon
Bel 06 9604
(75 cpm ) takt 06 320 330 42 100 cpm

Gebabbel gebabbel 75cpm
BABBELBOX de enige echte
06 320 330 02 Gezellig hè?
Admiraal de Ruyterweg 410
GRATIS TELEFOONSEX voo
/HEAO
1055 ND Amsterdam
vrouwen Dames 06 4909
COLLEGE
Mannen 069512 (75 cpm
Tel 020 682 98 55
Fax 020 682 12 92
GRIEKS standje met ervare
vrouwen 35+ Kies maar e
zijn er 31 1 gpm06 320 327 17
Heerlijk DISCREET apart me
hete vrouwen uit Amsterdam De School voor Economische Administratieve
06 320 322 11
(75 cpm ) Opleidingen
Wil je verzekerd zijn van een baan
Hete eenzame vrouwen
Wil je werken in teamverband
(30+) zkn ANONIEM sexcon
Kies dan een van onze opleidingen
tact Bel 069511 (75 cpm)
•
Korte
opleiding administratie KMBO
Hete RIJPE VROUWEN (40+
(2 jaar diploma vooropleiding niet vereist)
zoeken snel sexkontakt'
Richtingen Administratie
Bel nu 06 9705
(75cpm
Secretanaat
HETE VROUWEN die een
• Lange opleiding administratie MEAO
zaam zijn zkn snel sexkon
(3 jaar diploma VBO/MAVO)
takt Bel nu 06 9780 75cpm
Richtingen Financiële administratie

Zeeburgerdijk 112
1094 AJ Amsterdam
Tel 020
Fax 020

692 76 45
692 24 79

Kom vooral voor meer informatie naar onze

MTS voor Mode en Kleding, Amsterdam

Lessen worden gevolgd in niveau groepen

maandag 7 februan en dinsdag 29 maart
aanvang 19 30 uur
De open avonden vinden plaats m onze vestiging aan de Admiraal de
Ruyterweg 410 (informatie over alle opleidingen) en m onze vestiging
aan de Plantage Doklaan 14 (nformatie over de korte opleiding KMBO)
Vraag onze informatiegids aan

HOOFDSTAD OOM Ei

Voorlichtingsavonden woensdag 19 januari dinsdag 8 februan en
donderdag 7 apnl 1994 aanvang 19 30 uur
Inloopmiddag op vn|dag 28 januan van 13 00 tot 16 00 uur

School voor Mode en Kleding, Amsterdam

Gespec aliseerde beroepsople d ngen m
l admin strot e brood en banketbakken hande
< horeca mode en kled ng
Centrale d rectie en adm nistrat e
Marius Bauerstroot 2 I062 AR Amsterdam
• Telefoon 020 6UI506
Teelax 6690971

4-jange opleiding VBO
Basisvorm ng en beroepsgerichte vakken
Examenvakken Nederlands/Engels/bednjfsadministrat e/vervaard gen
kleding/patroontekenen/textielwarenkennis
Voorlichtingsavonden dinsdag 18 januan maandag 7 februari en
woensdag 6 ipnl 1994 aanvang 19 30 uur
Modeshow
Woensdag 29 en donderdag 30 juni in het Rai Congrescentrum te
Amsterdam
Aanvang 20 00 jur plaatsen f 15 - p p
Donderdagmiddsgshow om 14 00 uur plaatsen f 10 - p p
Kaarten verknjgbaar op postrekening nr 5465501 n v de school of aan
de kassa van het Rai Congrescentrum

Gespec cl st,t dt_ bt_ ot-psop e d ng^r n

odn n st ot t L ood tn bi kp b kW ha d
ho ecQ mode en klcd nj
C° t ale d te' L en adn r st n t
Ma us Bout s aat
IPö^ AR Amstt -jam
Ipleloon CPO 6 4 l 50f
T e t t i x 66909 1

Homo Direkt Apart Regio N
Holland m hele hete jongens
(18 j) 069852 NU 50 cpm
Homo Jongens (18) onder el
kaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06 320 330 88(75 cpm)
HOMO DIREKT APART Zoek
je n hete knul (sexgesprek)
06 9830 Voor slechts 50 cpm
HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul (18) uit Amsterdam 1
Bel nu 06 9613
(75 cpm )
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy va'
18? 0632033018 (75 cpm)

Sex-Adres
Dames geven hun adres
en tel nr ƒ 1 p m
Dames laat ook van je
horen bel 4953079

06 - 96.88

Live Sexcontact

Sex 06-9715

Diverse clubs
020 6328686 Amber Escort
lieve (jonge) dames dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen geen extra kosten)
BUTTERFLY ESCORT
24 uur service

101HCMA

Escort 2000
24 uur service 7 d p w
Tevens kunnen wij leuke Hol
landse dames v a 1830 jr pi
voor avond en nacht Ervaring
nietbelangr Inl 0206911030
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

i vuor Or e i it G c
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VOOR COMMERCIËLE OPLEIDINGEN
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ELKE HEEK HfT
OKEUMS NIEUWS.

HET HELE JAAR VAKANTIE
VOOR F17O,- PER MAAND

btpdii

Het Stedelijk Centrum voor Oriëntatie en
Schakelen wil leerlingen, die nog geen keuze
gemaakt hebben voor een vervolgopleiding,
beroep of arbeid, helpen bij het maken van
keuzen
Kenmerkend is, dat er naast het lesprogramma op school een belangrijke plaats
is ingeruimd voor de praktijk door middel van
stage en excursies

Plantage Doklaan 14
1018 CM Amsterdam
Telefoon 020-6222513
Telefax 020-6386961

HOOFDSTAD
Gespec ol seerde beroepsopleidingen n
adm n strot e brood en banketbakken hande
horeca mode en kled ng
Centrale d reet e en adm n strot e
Manus Bauerstroat 2 1062 AR Amsterdam
Teleloon020 6141506
Teelax 6690971

Middelbare commerciële
opleiding

Geen wachttijden 100 cphm
Mag ik in uw slipje voelen?
Kom maar jongeman1 Nu ga
Groothandel
ik bukken 1 gpm 06 95 09
Nieuw 35 plus sexdatmg
Internationale handel
Volop RIJPE VROUWEN zkn
sexkontakt 06 9616 100cpm
Algemene commerciële
Nieuw hete meisjes
(18) uit
1
opleiding
Groot Amsterdam
06 350 230 20
/ 1 - pm
6FEB 9411 30/15 00 UUR
Onze Box Lekker met z n OPEN DAG (ZONDAG)
22FEB 94
20 00 UUR
tienen babbelen Ook apart VOORLICHTINGSAVOND
voor intiem 75 cpm 06 96 07 VOORLICHTINGSAVOND
22 MAART 94
20 00 UUR
Partnerruil Direkt Apart
Vrouwen en mannen voor n
HOOFDSTAD
sex ruil 063403507175cpm
Gespec al seerde beroepsople d ngen n
REAL SEXi 1 GPM
adm nistrat e brood en banketbakken hande
horeca mode ^n kled ng
Stewardess
06 320 322 77
Centrale d reet e en admin strat e
Winkelmeisje 06 320 327 06
Ma us Bautrstroat 2 1062 AR Amsterdam
Serveerster
06 320 327 66
Telefoon 020 6141506
Verpleegster 06 320 330 93
Teelax 6690971
Politieagente 0632033106
Sekretaresse 06 320 360 06

MUURVERFAANBIEDING
5 liter Flexatex wit

Stedelijk Centrum voor Oriëntatie
en Schakelen

VBO, handel

Korte opleiding detailhandel
(2 jaar)
Detailhandel (3 jaar)

Nieuwsblad
Gaasper da m t.
de Nieuwe
Iflfecsper

O O ( ',_ 13
MC l 'l il r

Vuur bereidend en middelbaar handol«;onr1pnA/ijs

Tel 020 611 99 25
Fax 020 611 68 42

dcNleuin.
Bijlmer

op collectie behang 1993

Schakelen

QNDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM

I

Courant =

1 l

Voor aanvullende informatie/folder kunt u
bellen 020-6222513

Karel Klinkenbergstraat 1
1061 AH AMSTERDAM

50% KORTING

0206471570

P j n je D kl n
t el )

Zandvoorts
IMieuwsblad

Credit Cdiüb

Stcd l k C it

OPLEIDINGEN

HOOFDSTAD C O L L A G E

DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn Vraag haar
telnr Bel 069810(75 cpm

zweet &
Durf jij'
06 340 350 72
75cpm
SM KONTAKTLIJN strenge
afspraken bij jou in de regio
06 320 325 80
100cpm
SM VOOR 2 direkt apart voor
n streng sekontakt
06 320 329 99
(75cpm)
THUIS SEX KONTAKT hete
meisjes (18) bij jou m de regio
Bel nu 06 9811
(75 cpm )
TIENERGRIEKSi
0632032062
1 gpm
Zonder schaamte bukken'
Lekker strak jongen 18 jr
Tikkeltje ONDEUGEND direkt
apart met ondeugende meis
jes 18 Bel nu 06 9776/ 1 pm
Zoek je n GRIEKS standje
met rijpe vrouwen'' Sexkon
takt' 06 320 320 55 75 cpm
Zoek jij hete meisjes (18)9
Bel SEX(thuis)KONTAKT
0632032633
(75 cpm )

Bedrijfsinformatiekunde
Directiesecretanaat
Management & Organisatie
Bank en Verzekeringen
Bedrijfscommunicatie & PR
• Lange opleiding administratie MEAO
(2 jaar diploma HAVO/VWO)
Richtingen Secretanaat
Administratie
Commercieel
OPEN DAGEN

4-jange opleiding tot middenkader
Vaktechnische vakken vervaardigen kleding/patroontekenen/
vaktechnieken/ C A D technieken
Creatieve vakken modetekenen/modevormgev ng/cultuurgeschiedenis
Commerciële vakken textielkennis/middenstandsdiploma/
ondernemersdiploma

K^BKBTOE
VRHUIZRS

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

Telefoon: 02507-17166

LTS en MTS voor MoHe en Kledng

smeerder
ourant:

vanaf ƒ 3,50

BEZORG(ST)ERS

Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon Bel 069880
Vrouwen bellen gratis 75cpm
Direkt SEXKONTAKT met n
hete vrouw bij jou in de regio
06 350 290 53
(75 cpm )
DIREKT APART met hete
meisjes (18) voor een sexkon
takt 0634031001 75 cpm
DIREKT PRIVÉ Reg N Hol n
sexgesprek met n heet meis
je (va 18) 069812// 1pm
DIREKT PRIVÉ voor n sex
gesprek of afspr met meisjes
(18) 0632032656 75 cpm
EVEN VLUG direkt apart met
allemaal leuke meisjes (18)
Bel 06 9822
(75 cpm )

Kerkstraat 14
Tel. 12102.

bijpassende rand

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

zoeken wij nog enkele

06-Nummers

voor de
bediening
(±19 jaar)

vanaf ƒ 3,50 p. rol

Verhuizen is vakwerk!

Ten behoeve van de verspreiding van

MICRON

vriendelijk
meisje

Vrijheid heeft een naam
Twmgo De auto die u het
hele jaar in de vakantiestemming brengt Want als
u een Twmgo wilt rijden,
dan betaalt u 24 maanden
slechts
ƒ170,-* per
maand De Twmgo is
niet zomaar een auto
De blonder vormgegeven dig,tale

U

merkt

dat

meteen

goed z/cht op de weghoudt

'RuilTlte-aUtO' deSign 6n

de grote binnenruimte met veel flexibiliteit
De stoelen tovert u zelfs in een handomdraai

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag De Krocht
T. Goossens
Fa. De Vonk

de Twmgo u snel waar u heen wilt Lekker naar
het strand of een
zonnig terras bijDesvoorbeeld
noods naar uw
werk, als het dan
toch moet Ga
daarom snel naar
de Renault-dealer
voor meer inforDe veelzijdige ruimte van het
matie over het interieur met neerklapbare
verstelbare achterbank
unieke fmancieringsaanbod En meteen beetje
geluk kunt u meteen instappen

Zandvoorts Nieuwsblad
RESS
Fa. P. Klem

tot een tweepersoonsbed om De
wereld verandert
als u in de Twmgo
gaat rijden Met
zijn levenslustige
motor van 55 pk
en 5 versnellingen brengt

monospace
stoelen en

voor een proefrit

Gasthuisplem12, Zandvoort

DE LEUKSTE VEMNDERIMG fM JE LEVEN,'

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

*) l Kredietsom ƒ 13925

Effektieve rente 11 4% - 24 maanden ƒ 170 per

maand met slotterm jn van ƒ 12750

II Kredietsom ƒ 15 900

Effektieve

rente 11 4% = 24 maanden ƒ 260 per maand met slottermijn van ƒ 12 750
Op bas s van financiering s m Renault F nancier ng volgens de gebruikel jke

voorwaarden Z j toetst elke aanvraag bij het BKR te Tiel Vraag
naar de exakte voorwaarden

Wjzigmgen voorbehouden

Renault adviseert ELF Ol en
O
>~~?>», WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE l • 92/S3

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel 02507-13360/12424

fè
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Robin Willemsen

Remco Koper

De tijd van zoeken naar een geschikte vervolgopleiding is voor veel leerlingen en hun ouders weer
aangebroken. Soms een lastige opgave, want: kies je voor een studie met erbij een stage? Of juist andersom:
werken met daarnaast een opleiding. Op deze pagina vertellen enkele leerlingen die werken of stage lopen
in een bedrijf, over hun opleiding en werk-ervaring. Op zoek naar hen kwam het Zandvoorts Nieuwsblad
terecht bij de Nicolaasschool, de Regionale WV Zuid-Kennemerland en café-restaurant De Zonnehoek.

'Zoveel mogelijk zelf doen'
ZANDVOORT - Toen
Remco Koper zijn stage bij
de afdeling Marketing en
Promotie van de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland
begon, voelde hij zich al snel
thuis. Als derdejaars student van de School voor
journalistiek heeft hij gekozen voor de studierichting
Public Relations en Voorlichting.
Van september '93 tot eind
februari '94 is er voor hem een
jlaats achter een van de bui eaus van het VVV-kantoor aan
'net schoolplem. Vooral het geven van de juiste informatie
door de telefoon was in het bein best spannend voor hem.
Maar na twee weken zat hij
selfs al een middag alleen op
kantoor. „Je probeert zoveel
mogelijk zelf te doen," aldus
Remco.
„Tijdens deze stageperiode
doe ik heel veel nieuwe ervarin_;en op. Je leert veel van de verantwoordelijkheden die een
jaan met zich meebrengt. Het
bedrijfsleven is wel even wat
anders dan school. Je gaat mee
naar vergaderingen en leert op
•en andere manier te spreken.
i Ook ervaar je hoe belangrijk
' het is om allerlei contacten en
informatie te hebben en de juiste toon te zetten. Bovendien is
het met deze kantoortijden wel
even wat anders dan dat onre, gelmatige
studentenleven,"
] /egt hij lachend.

Keuze
Remco volgt zijn opleiding
aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle, een 4-jange opleiding voor journalistiek. Er zijn verschillende stuj dierichtingen. Zo kun je ook
] kiezen voor radio, televisie, geI schreven pers of journalistiek

management. Hij wist dat hij
geen journalist wilde worden
maar de studierichting Public
Relations en Voorlichting trokken hem juist wel aan. Aangezien hij een stage-adres m de
toeristische sfeer zocht, kwam
hij uiteindelijk in Zandvoort terecht, waar ook veel familieleden wonen.
Administratief gezien vindt
hij het best een moeilijke stage.
Vooral het secuur schrijven
van mailing, correspondentie
en persberichten is belangrijk.
Zo heeft hij veel contacten met
hotels en restaurants. Bovendien krijgt Remco veel te maken met de verwerking van arrangementen. Niet alleen voor
vakantiegangers maar ook
vaak voor congresleden en hun
partners. Eventueel stelt hij alternatieve programma's op
voor de partners van die congresleden.

Beurzen
Waar hij het meest plezier in
heeft, is het medeorganiseren
van beurzen. Eind januari is er
een negendaagse beurs in Antwerpen. Daar gaat hij zelf ook
staan.
Voor deze ijverige student
gaat de laatste fase van zijn stage in. Nu is het belangrijk om
niet alleen uitvoerend bezig te
zijn, maar ook om zijn theoretisch en praktisch verworven
kennis op een beleidsmatige
manier toe te gaan passen. „Dat
is natuurlijk een moeilijke opdracht, maar ik heb al wat ideeén," vertelt Remco. „Meer werken aan imago-verbetering op
alle mogelijke manieren. Vooral bij de Duitsers staan wij er
niet best meer voor. Het is aan
ons de taak om dat negatieve
imago weg te werken."
M.B.

'Studeren én verdienen'

ZANDVOORT - Werken,
geld verdienen en nog studeren óók. Dat is voor de 19-jarige Robin Willemsen, leerling kok, een ideale combinatie. „Je studeert en daarnaast leer je in het bedrijf de
praktijk."
Robin werkt als leerling kok
vier dagen per week in cafe/restaurant De Zonnehoek aan de
noordtaoulevard, op de grens
van Zandvoort en Bloemendaal Een dag per week volgt hij
een middelbare beroepbopleiding (mbo) bij het IJmond College in Haarlem. Een opleiding
die vier jaar duurt en waar hij
wordt opgeleid tot zelfstandig
kok. „Maar ik doe het versneld",
ik doe twee leerjaren m eenjaar
tijd. Daarna wil ik mij verder
specialiseren Je kunt bijvoorbeeld leermeester worden"
Zijn einddoel? „Een eigen zaak,
een klein bistrootje. Maar dat
hoeft pas als ik dertig of 35 ben
Eerst wil ik mijn leermeesterpapieren halen, en dan nog een
paar jaar op een cruiseschip
werken Dat heeft mij altijd al
Maren Zuidam, 'stagiaire' op de Nicolaasschool: „In het begin zag ik de leerlingen meer als mijn eigen kleine broertjes en getrokken "
Martha Burger en Joan Kurpershoek

ZUSjeS

F0t0 Persbureau ZancKoon

Maren Zuidam:

'Ik zag de juf niet meteen als collega'
ZANDVOORT - In de rol blijven van
'jvffrouw', dat vindt de 17-jarige Maren Zuidam op de Nicolaasschool een
moeilijke opgave. Maren doet de vierjarige pedagogische academie voor beroepsonderwijs aan 'De La Salie' in
Heemstede (pabo). In het eerste jaar
gaan de studenten meteen al stage lopen op basisscholen.
De stageperiode van drie maanden die
Maren elke dinsdag doorbracht in groep
vier van de Nicolaasschool, gaf haar een
geheel andere kijk op kinderen, creativiteit
en haar eigen functioneren. „Omdat ik
vroeger zelf op deze school zat, zag ik de juf
van de klas niet meteen als een collega. Zij
was immers ook mijn eigen juf geweest. En
de leerlingen zag ik meer als mijn eigen
kleine broertjes en zusjes. Totale verwarring dus in het begin, maar ook wel heel
leuk natuurlijk," vertelt Maren.

Vooroordelen
„Eerlijk gezegd wilde ik psychologie
gaan studeren, maar omdat ik mij nog wat
te jong voelde en het vwo me niet trok,
besloot ik in overleg met mijn decaan om
eerst de pabo te gaan doen. Het eerste jaar
is een propaedeuse-jaar. Zodoende zou ik
eventueel daarna op de universiteit toege-

laten kunnen worden."
„Ik moet bekennen dat dat eigenlijk wel
mijn bedoeling was. Eerlijk gezegd zat ik
vol vooroordelen over die school. Ik dacht
aan tutjes, blokfluiten en breien. Ook het
creatieve gedeelte beangstigde mij, omdat
ik het idee had dat ik helemaal niet handig
was. Maar het is een fantastische school
met een enorme veelzijdigheid aan vakken
en mogelijkheden. Bovendien blijk ik best
wel cratief te zijn en speel ik met veel
plezier gitaar." Maren moet er zelf om lachen. „Dan merk je langzamerhand ook,
dat je kinderen op een andere manier gaat
zien, je gaat ze steeds leuker vinden." Een
van de moeilijkste dingen vindt zij 'uitleggen'. „Dat is een vak apart. Als je dat met
kunt of er geen geduld voor hebt, dan kun
je het onderwijs echt wel vergeten."

het jaar moet ze die inleveren. Hierop volgt
een beoordeling.
Op de Nicolaasschool wordt Maren begeleid door een mentrix (de juffrouw van
haar stageklas), vanuit de pabo door een
tutor-docent. Deze komt ook elke maand
langs om een les van haar bij te wonen.
Verder leert zij pedagogische observaties
uit te voeren en te verslaan. „In het begin
was ik heel zenuwachtig en verlegen als ik
voor de klas stond. Maar al snel bleek dat
minder te worden en werd ik zekerder. De
juffrouw en de kinderen zijn ontzettend
aardig, dat scheelt een hoop."

„Ik vind het vak heel leuk, al
doe ik thuis niet veel aan koken. Hier, in het restaurant,
heb je tenminste al je spullen
bij de hand." Soms is het flink
aanpakken, geeft hij toe „Bijvoorbeeld als er onverwacht
een groot gezelschap bmnenkomt, waarvan iedereen iets anders wil eten. Het is een vak
met voor- en nadelen. Je bent
bijvoorbeeld altijd aan het werk
als anderen vrij zijn, zoals 's
avonds, m de weekenden en vaak - tijdens feestdagen."
Daar heeft Robin inmiddels
wel mee leren leven. „Je krijgt
toch ook kennissen uit de horeca, die met hetzelfde te maken
hebben." Die kennissen zijn
voor een deel medeleerlingen
die hij op school tegenkomt.
„We zitten met ongeveer twintig mensen in de klas, waarpnder ongeveer de helft meisjes.
Een aantal volgt de opleiding m
versneld tempo. Je komt elkaar
buiten school regelmatig te-

„Verder heb ik bemerkt dat er ontzettend veel werkzaamheden en voorbereidingenbuiten de lestijd om gebeuren. Daar
had ik geen notie van. Leerkrachten zijn
vaak tot zes uur 's avonds op school. Vergaderingen, ouderavonden en werkvoorbeZenuwachtig
reidingen slokken veel van hun tijd op. Er
Vanuit de school krijgt ze een prima komt bij het vak veel meer kijken dan ik
Krop sla
voorbereiding op haar stage, door middel ooit vermoedde."
van een Instituut Practicum. Zo wordt ze
In De Zonnehoek wordt hij
voorbereid op de opdrachten die ze moet
Over twee weken begint zij aan haar vol- begeleid door een leermeester,
gaan uitvoeren, én op alle mogelijke din- gende stageperiode. Zij komt dan vier de chef-kok. Die houdt regelgen die ze dan kan tegenkomen. Alle voor- maanden in de groepen een en twee te matig een functioneringsgebereidingen op lessen, suggesties en op- werken, één dag per week. „Het uitleggen sprek met Robin en tekent zijn
merkingen van haar begeleiders; plus op- van rekensommen zal me dan vast wat takenboek af. Die taken zijn opdrachten die ze heeft uitgevoerd, zitten ge- makkelijker afgaan," aldus de lachende drachten die hij allemaal goed
bundeld in een stagemap. Aan het eind van juf.
moet kunnen uitvoeren, van

Robin Willemsen: „Het is leuk
om eten klaar te maken en
daarmee andere mensen het
naar de zin te maken"
1'otu Persbureau Zanchomt

het plukken van een krop sla
tot en met een vijfgangen menu
voor twee personen. „En dan
mag het qua inkoop met meer
dan 35 gulden per persoon kosten. Dat moet je zelf in de gaten
houden." Bij de opleiding hoort
ook, datje nog bij enkele andere bedrijven een jaar stage
loopt. Maar bang, dat hij na zijn
stages met meer aan de slag
komt, is hij met. „Onder koks
bestaat geen werkloosheid. De
mensen blijven toch eten."
Het koksdiploma wordt uitgegeven door de Stichting Vak
Horeca-opleidmg. Vóór deze
opleiding heeft hij de mavo gedaan, plus de laatste twee jaar
van een opleiding lager beroepsonderwijs (lbo) tot kok/kelner m Haarlem. „Ik had
geen zin meer om hele dagen
naar school te gaan. Het leek
me ideaal om te werken én te
studeren. Maar je kunt ook direct vanaf de lagere school naar
bet Lbo, dat duurt dan vier jaar.
Daarna kun je door naar het
mbo."

Warenkennis
Op school krijgt Robin diverse vakken zoals dranken- en
warenkennis.
Serveerkunde
richt zich onder andere op de
volgorde van het menu, computerkunde op het 'opslaan' van
menu's in een computer.

HERVORMD LYCEUM Zuid
voor VrW~O en HAVO

Brohmsstraot 7
1077 HE Amsterdam

INFORMATIEAVONDEN
voor ouders en leerlingen

mccccncicco;

31 jctniaccri 1994 1 9. 3 O
22 fekxruiairi 1994 19.3O u/mr

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

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

XXX

DE BERKHOFF
SCHOOL VOOR
CONSUMPTIEVE BEROEPEN

HERVORMD

Natuurlijk kies je voor het

Inschrijvingen geopend

scholengemeenschap voor VWO en HAVO

volgen van een opleiding

voor de cursussen:

Wibaulstraat 220
1097 DN Amsterdam Tol.: 020-6651313

Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam

een vertrouwd adres, dat

schoonheidsverzorging

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

manicure-nailstyling

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN

voor zover de cursus

onder de WEO valt, erkend

INFORMATIEAVONDEN
voor ouders en leerlingen

is door het Ministerie

van Onderwijs.

visagie - make up artist
pedicure

sportmassage
ondernemersdiploma

maandag 31 januari 1994 19.30 uur
dinsdag 22 februari 1994 19.30 uur

Aanvang nieuwe cursussen
in aug./sept. en jan./feb.

Open avonden:
dinsdag 1 februari
donderdag 10 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

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

IL

Vraag gratis studiegids
bij onderstaand adres

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Instituut de Korte
Nic. Witsenstraat 31017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94

telefoon 023-385478

_

19/20 januari 1994

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weelcmediakantoren:
Amstelveen: kanloor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 4ï ,?• Wee;p: Nieuwslraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen von Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ l O, l O

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

Citroen Xantia 2.0i SX ABS,
5000 km 1993
ƒ39.900
Citroen
Xantia
1.9D X,
3000 km, 1993
ƒ36.900
CITROEN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Broek in Waterland
02903-1908.

Suzuki

Algemeen

Amstelstein - Suzuki

150 auto's & bestel va. ƒ3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Chevrolets Pick-up Blazer Full
Size en S10 benz./diesel, grijs
kent. div. uitvoeringen. Nieuw
model Pontiac transport en
zeer veel andere modellen.
DOOR INRUIL:
Chevrolet Full Size
pick-up 2500 HD
92
Globemaster gr. kent
91
Full Size Blazer 4x4
89
Ford Thunderbird
91
Rover 825i Sterling
88

Accessoires
en Onderdelen

Service en
Reparatie

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

AUTOBANDEN NODIG ?
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Gebruikte banden va ƒ 25.DIESELSERVICE
Alle maten-nnerK. in voorraad. brandstofpompen; verstuivers
(s)loopauto's
Prijzen incl. montage
cü.koppen vlakken. Garage/
HOOGSTE PRIJS
balanceren en BTW.
motorenrevisie FEENSTRA
Tel.: 020-6198691
• Bewijsnummers van een
± 50 auto's APK gek. Den
ECU BAND
Industrieweg 27, Duivendrecht
Grote
sortering
ONDERDELEN!;
geplaatste advertentie m deze
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Cilinderstr. 5 Amsterdam
Tel. 020-6980639
van alle schade-auto's, alle'i
rubriek krijgt u alleen
Haarlemmerweg bij molen. Noord. Tel. 020-6313648.
VOORDELIGER
APK KEURINGEN ƒ70,
merken, alle bouwjaren.
toegezonden als u dat bij de
020-6844079. Tevens Inkoop.
SUBARU AALSMEER
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. klaar terwijl u wacht.
GEBR. OPDAM B.V.
opgave van de advertentie
Suzuki-Occasions
Wagenpark JOHAN BOOM,
Klaar terwijl u wacht.
NIEUW EN GEBRUIKT
Garage West-Center:
Tel.: 02502-45435.
kenbaar maakt. De kosten
Alto GL 5 drs ... '87 ƒ 6.950 UIT VOORRAAD LEVERBAAR Zuider Akerweg 83, A'dam
Ruilstarters en dynamo's.
020-6122476 (zonder afspraak)
daarvoor bedragen ƒ4,50
Het HOOGSTE BOD?? Bel i
Osdorp. Oranje hek
Alto GL
'90 ƒ 8.950 Incl. BOVAG en VVN Inspectie
Valkenburgerstraat 152.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
voor vrijblijvende prijsopgaaf. !
Alle auto's zijn voorzien
Alto GL 5 drs ... '91 ƒ 10.950
Tel.:
020-6105478
Tel.:
020-6240748.
Lakenblekerstraat 54
A.P.K. KEURINGSSTATION
Loop, sloop en schadeauto's •
Adverteren in deze rubriek
van alle mogelijke opties.
Alto GA
'89 ƒ 8.950 Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
± 100 auto's v.a. ƒ500,Grote sortering ONDERDELEN
Keuren zonder afspraak
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.,
Tel. 020 • 665.86.86
IMPORT USA CARS,
Swift Club
'90 ƒ 13.950
tot ƒ20.000,-.
Feenstra & Jimmink
ƒ 2.750.- Door grote omzet goedkoop- van schade-auto's, alle
FAX 020 - 665.63.21
Keurenplein 9, A'dam.
Swift Unique . . . . '91 ƒ 14.950 Justy '85
merken, alle bouwjaren.
Asterweg 24A A'dam 6364702
ƒ 4.750
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6670121.
Swift GTi
'91 ƒ 16.950 Justy '86
ste adres van Nederland
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 7.000
Autobedrijf CRYNSSEN
Swift 1.3 Gl
'91 ƒ15.950 Justy 1.2 '87
Perfecte garantie
ƒ22.750 Geop. van 9.00 tot 19.00 uur Tel.: 02502-45435.
Crynssenstraat 10-14
Swift 1.3 Sedan . '91 ƒ17.950 Legacy GL '91
Legacy Stat. '90 . . ' . . ƒ 18.750
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Tel.: 020-6184402.
Tevens inkoop van auto's
Inkoop auto's tegen
Auto Amstelstad
E 10, Van, '92
ƒ 9.750
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
APK-keurstation, reparaties
a contant.
Off. Suzuki-deaier Amsterdam
AMRIT. Tel 020-6153902.
Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl btw alle merken en schaderegeling. ANWB/BOVAG-koerslijst.
Chrysler - Amstelveen
AUTO SERVICE WETTER
Bel voor info 020-6313427.
Legmeerplein 28-32 A.'dam
Gratis leenauto
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
GARAGE ECONOOM
Subaru en Lada dealer
A.C.A.
Tel.
075-351651.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Minervalaan 85, 020-6711888.
Repareert uw koppeling snel Let op! BOVAG autobedr. verLADA S AM AR A 1.3 . . . 1990
koopt gratis uw aanb. in zijn \'
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
LADA SAMARA 1.1 . . . 1991 Missot. specialist REM- en en vakkundig. Alle reparaties in
Showr. Medembl. 02274-4999.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
FRICTIE-MATERIAAL.
één dag gereed.
LADA SAMARA 1.3 . . . 1988
Toussaintstr. 43 Ook uw autospecialist
HOOGSTE PRIJS voor elk l
LADA Niva
1984 Bosboom
Uw SUBARU dealers Ford Sierra 2.0 CLi aut. 1989 A'dam. Tel.: 020-6180443. Frederiksplein 6, 020-6232505. DE
merk auto a cont. met vrijwar. ;
SEAT Autocentrum APC
bewijs. Tel.: 020-6105478.
i'
Jarmuiden 43
Opel Kadett HB 1.3, Aut. 1985
Gedipl. FOCWA monteur voor
Noodservice
Voor een goede occasion
NIEROP-DAIHATSU
Amsterdam-Sloterdijk
Subaru Mini Jumbo 1992
al
uw
reparaties
APK,
laswerk,
Wilt
u
uw
auto
v.a.
1990
ONDERDEELVERKOOP
MAZDA DEALER
Feroza EL inj. (van) '89,
Tel. 020-6133333
Daihatsu Cuore
1988
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u. DIREKT a contant verkopen? !
Ceintuurbaan 225
DOE-HET-ZELF ADVIES
DONKER
Charade 1.3 TS inj. 16V div.
Belt u voor inl. 03410-19354. |
Incl. gar. Tel. 075-314618.
A'dam
020-6622204
op zaterdag van
Visserstraat 36
extra'slO.OOOkm '92; Applause
Zwanenburgerdijk 503
10.00-13.00 uur
Te koop gevraagd AUTO'S a ;HETO CARS
AALSMEER
LI 30.000 km, '92, Cuore TX
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Grote beurt ƒ295.- inkl. VVN, contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02977-24247
20.000 km, '92.
Skoda 105 L, 15.000 km,
Kost B.V.
Toyota Starl. '87 . . . .ƒ 6.750
APK en BTW, tevens keuze div.
Tel.: 02908 - 24640
Vancouverstr. 2-12,
04/'89, ƒ 3.950,-.
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Ruysdaelkade 75-77
Corol. Sed. Ipg 88 .. .ƒ 8.950 Valschermkade 16, A'dam.
occas. Bovenkerkerweg 23
A'dam-West, 020-6183951
Gebr. Haaker BV, 020-6594859.
Tel.: 020-6365052
A'dam 0/Z
Corol. HB 90
ƒ16.500
AMSTELVEEN. 020-6412030.
020-6623167
Suzuki Alt. aut. '91 . .ƒ11.750
121 SED 4d GLX 1.3-16v1991
GARAGE ECONOOM
Citr. BX, Ipg '90
ƒ10.750
Repareert uw remsysteem snel
Skoda Rapid '87 . . . .ƒ 2.750
323 SED 4d LX aut. 1.3 1986
en vakkundig. Alle reparaties in
AMRIT. Tel 020-6153902.
CASPARUS B.V.
323 SED 4d LX 1.3 1987 Toyota stw. Tercel 1.5, 4 WD,
ALLE KLEUREN
één dag gereed.
rood, 1/87, ƒ 12.500
Legmeerplein 28-32 A'dam
323
SED
4d
GLX
1.5
1988
•OOK
IN
SPUITBUSSEN
Casparuslaan 1
Ook uw autospecialist
Subaru Aalsmeer 02977-30170
323
SED
4d
LX
1.6i
1991
WEESP
niet duur!!!
otto nieuwenhuizen bv
Frederiksplein 6, 020-6232505.
323 F 5d GLX 1.61
1991
Overtoom 515 Amsterdam
Studenten 10 % korting.
25 Volvo
Tel. 02940-15108.
Zelf
sleutelen
of
auto
spuiten
(020)6129804
bestel-, vracht- en
626 H B 5d LX 2.0 autom. 1989
doe je bij HEINING HOBBY70 BESTELAUTO'S en pers.
Occasions
8 x Panda vanaf
ƒ 6.250 626 H B 5d Argos 2.0-12v 1989
personenauto's, -bussen
HAL. 02907-6999 A'dam,
busjes v.a. ƒ3500. Garage
T.k. gebruikte onderdelen van Sloterdijk 3.
5 x Uno vanaf
ƒ 8.450 626 H B 5d LX 1.8i-16v 1992
020-6794842, 020-6908683.
VOOR GEGARANDEERDE
Rijsenhout, lid Bovag.
alle type's BMW, Mercedes en
Uno 1.1 S, 7/93
ƒ19.250 626 HB 5d LX 2.0I 1992
Zie ATS telet. pag. 888
OCCASIONS
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Peugeot. Garagebedrijf C.
Tipo 1.4. Basic 8/92 ƒ22.950 626 SED 4d Exc. 1.8-12v1991
ALLE ONDERHOUDS
Bennebroekerweg
17,
RijsenD. FAAS
Amsterdam
Schrauwen,
Teteringsedijk
Tipo 1.9 TD . . . 2/93 ƒ30.950 626 SED 4d GLX 1.8-12v1991
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
hout bij Aalsmeer, 02977Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,134,
Breda.
Tel.:
076-214918.
Croma DiD . . . . 1/90 ƒ 19.950 626 SED LX LPG 2.0i 1991
Uw Volvo-dealer
SCHADE-EXPERTISE
24229. Ook t.k. gevraagd.
Honda V65 Sabre, 1100cc, b.j. per dag, ex. BTW
Toyota Starlet 11/91 ƒ 16.750 626 Coupé 2d GLX 2.0 1989
Tel. 020-6369222, MeeuwenAmsterdam Oud Zuid
Grasweg 3, A.'dam-Noord
1989, 44.000 km, weg. emigr.,
Nissan Sunny 1.69/91 ƒ21.950
laan 128, Amsterdam-Noord,
2e Jan Steenstraat 42-48,
Tel.: 020-6371826.
ƒ9.800,-. Tel.: 071-140593.
ANDERE OCCASIONS
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
FIAT UNO 45 S, bj. '89, met.
Tel.
020-6763829
De Lugt luxe en bestel vanaf
1991
grijs, i.z.g.st., APK 11-'94, Daihatsu Cuore 3d TX
ƒ39,- per dag excl. BTW.
340 GL, 5-drs., spec. aut., OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
Peugeot 309 5d GL 1.3 1987
47.000km.vr.pr. ƒ8.250,-.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
30.000 km, '91; 340, 5-drs. aut. oldtimerbestand v/h Ned. OldOpel Kadett 4d Life 1.4 1990
Tel. 020-6316727.
De scherpste prijzen voor
64.000 km, '91; 340, 3-drs, aut., timer Bureau. Tel. 02990-34065.
LAGE HUUR
Mitsubis Galant 4d GL 1.61984
Zoekt u een AUTOMAAT ?
TOERCARAVANS
34.000 km, '90; 340 GL spec., Peugeot 604 GTI aut., b.j. nov.
Nwe bestel- en vrachtw. m. raGOLDCAR AMSTELVEEN
100
occ.
met
Bovag-garantie
GEBR. HAAKER B.V. Draaierweg 10 (bij Praxis)
aut., LPG, 100.000 km, '89; 340 '83, APK, rnoet gerep., alle opdio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Keuze uit 10 stuks
ook grote kampeerart.shop
AMSTERDAM-NOORD
DL 3-drs„ aut., 65.000 km, '88; ties, ƒ 1200. 020-6765388.
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
Rij nu, betaal jan. '95
020 - 6433733
HULSKER LEIMUIDEN.
340, 3-drs., aut., 135.000 km,
wagens. Autoverhuur SlootUno S
Mooie zwarte Mazda 323F, b.j.
Oosterweg
1,
01721-8913
'88; 340, 3-drs., aut. 120.000
haak. Tel.: 020-6431220.
Uno 45,
03/86,
ƒ 6.750 9-'91, sportvelg., LPG, stereo
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week 10 min. van A'dam.
voorkomt
km, '87, 340 DL, 3 drs., aut.,
Uno 45 Jolly, 07/88, ƒ 10.250 install. Vr.pr. ƒ26.500. Tel.:
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan95.000 km, '86, 940 GL Sed?n
autodiefstal
Uno 45 i.e., 06/90, ƒ 13.950 06-58447595 of 070-3636288.
huisbladen van WEEKMEDIA.
'91, 240 Polar, LPG, 120.000
Aanbev. door verz.mij-en
Uno Sie, 01/90,
ƒ 14.250
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
km,
'92,
div.
Volvo's
440
Uno 1.1 Sie, 04/93, ƒ19.750
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
GL/GLT v.a. '88 t/m '92.
Uno 1.4 elegant 05/92,ƒ 19.750
Deze autorubriek staat elke v'eek in Het Parool,
Uno 75 SX, 10/88, ƒ 10.950 Wegens omstandigh. 230E, bj.
VOLVO-NIEROP
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Uno 75 SX, 08/90, ƒ 19.250 '87, i.z.g.st., autom., open dak,
Vancouverstr. 2-12,
Oplage 1,1 miljoen ex. Te. 020-6658686
U n o 7 5 S X , 08/92, ƒ24.750 140.000 km. 04113-1706.
Amsterdam-West,
• Deze autoruLriek
Tevens keuze uit ± 25 andere
020-6183951.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
Uno's. Max. ƒ 10.000,-/
740 GL Automaat 2.3 ... 1/90
aantrekkelijke korting.
850 GLE Estate
3/93
Kam. Onneslaan 10 MITSUBISHI COLT 1983 z.g.st.
940 GL LPG 2.3
2/92
APK tot jan. '95 ƒ2000. 020460 DL inj. 1.8
4/92
in Badhoevedorp. 6810198.
460 GLE LPG 1.8
1/91
STERREN Verkeersschool
Mitsubishi Lancer 1.2 GL, rood,
340 DL 1.4
2/89 * 5 *
•* *
340 DL 1.4
6/89
*
"
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
3/89, ƒ9.795.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Escort CLX, Lpg, 1.6 ...5/91
Zoekt u een FIAT
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 1.000,00
VW Polo 1.3 CL
6/89
Zoekt u een MITSUBISHI ?
Keuze uit 50 stuks
of
Peugeot 205 XR 1.4 ... 10/89
Colt, Lancer,
GOUDSMIT FIAT
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ775,00
Galant, Space Wagon
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Amstelveen
Motorrijlessen ƒ 50,00 per 60 min.
GOLDCAR AMSTELVEEN
OFF. VOLVO DEALER
020 - 6470909
geschikt voor alle auto's
Autorijlessen ƒ37,50 per les
020 - 6433733
IN SECONDEN GEPLAATST
Nijverheidslaan 1, WEESP
Theorie op Video GRATIS
NU te koop bij
Tel. 02940
18200/18008
Halfords, Brezan
Bovag Garantie:
Nieuwe leerlingen 3 Hotelovernachtingen in Europa Gratis.
VW-dealers, garages en
Speciale spoedcursussen theorie -f praktijk.
Fiesta 1.1. Cheers 1991
T.k.
voor
liefhebber
Volvo
144,
autoshops. Prijs ƒ 149,Off. NISSAN-DEALER
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
Mercury Grey 8.600 km
bj.
'68,
balken
+
motor
goed,
Info: 020-6846226
BROCKHOFF van LEEUWEN
ƒ 16.000,-. Tel.: 02977-29817.
APK 12-'93. Vr.pr. ƒ2000. Tel.: STAP IN rijopleiding
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N. VW Golf CL, bouwjaar 1989,
020-6684150. na 18.00 uur.
Ford Escort 1800 CL Diesel,
SPOED 2-4 weken opleid, ƒ 790 Theoriecursus gratis. Tel. 06Omroepweg 2, Almere
metallic groen. Prijs ƒ 13.500
52821994 b.g.g. 020-6932074.
grijs, 02/89, ƒ 12.995.
(3 term.) incl. prakt. ex.
T.k.a. v. part. donkergrijze
020-6332111 of 036-5360454
Telefoon: 020-6257405
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Volvo 440 GL nov. '91, 65.000 Lessen ƒ36 (in ex.geb. CBR).
RIJSCHOOL ROLF
Nissan 100NX, bj. '91, ƒ 23.500, V.W. Golf Mendison 1.3 CL, '90
km., in pr. staat, veel extra's Vrijbl. RIJTEST ƒ 25.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
kl. geel. 1e eig., 70.000 km. Tel. ƒ16.950.o.m. stuurbekrachting, spoiler, Fannius Scholtenstraat 89,
Amsterdam. Met een goed
Amsterdams Stadsblad • Buiterweldertse Courant • Diemer
08334-71713 na 18.00 uur.
Subaru Aalsmeer 02977-30170 centrale deurvergrendeling.
ma/vr 10-18 u., za 10-17 u.
team instructeurs geven wij op
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nissan Micra 1.0 L,
een psychologische manier inVW Polo 1.3 Coupe, blauw, 9- Pr. ƒ 20.000. Tel. 020-6722839. Info: 020-6816016.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
HYUNDAI
rood, 4/89, ƒ 11.000.
tensief les en nog leuk ook!
'89,
39.500
km.
Vr.prijs Volvo 245 GL, 1981, LPG. APK
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Subaru Aalsmeer 02977-30170 ƒ 10.900. Telef. 02975-67952.
Hoog slagingspercentage en
OCCASIONS
tot 4-'94, 218.000 km, pr.
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
toch
1e
10
lessen
ƒ35
p.u.
Nissan Sunny L 1,4,3 drs., febr. Weg. lease t.k. Golf Diesel '87, ƒ3.900. Tel.:020-6718194.
AUTOKROOY
Autorijschool RUTH MADURO, Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
waar geduld en aandacht
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N. '92, km.st. 20.000, antr. grijs, 140000 km, pr. ƒ 12.500,-. per- Volvo 343 Automaat, '81, nwe.
Wij verzorgen ook 8-weekse
ƒ19.000. Met radio/cass. op
staat incl. 2 mnd BOVAG. banden, motor goed, APK tot
voorop staan. Bel voor info
cursussen en examenroutes rijTEL. 020-6310615. slede. Na 19 u. 020-6948914. fecte
gar. na 18.00 u 02975-64104. 6-'94, ƒ 750, 036-5366572.
en/of folder: 020-6003882.
den is vanzelfsprekend.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.

Huurkoop

TIJDELIJK

Subaru

Auto's te koop
gevraagd

Chrysler

Seat

Mazda

Daihatsu

HEERE b.v.

Skoda

MOOY & ZN

Fiat

Toyota

Autoverhuur

autolak

QUKE BAAS

Volvo

Bedrijfsauto's

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-605 86 86

Van Vloten

Motoren/Scooters

Klassiekers en Oldtimers

Campers

Automaten

Volkswagen

Stoplock

Mercedes-Benz

Agto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Audi

Audi 80 1.6C wit, 6/90,
27.500km, radio/cass., trekh.,
FIAT 131, station model, b.j, ƒ22.500. Subaru Aalsmeer
1984, APK juli 1994, ƒ1500.
02977-30170
Tel. 020-6793177.
T.k. Audi 80 Turbo diesel, b.jr.
nov. '88, APK 1-1-'95, km.stand
115.000, goed onderhouden.
02946-4815 (antw. app.). Kleur
zilvergrijs, prijs: / 16.000.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

BMW

Fiat Panda 1000 1.E, 37.000
km, ƒ9.950.
BMW 325 TD Aut., bl. met. V
NIEROP 020-6183951.
93, alarmsyst, lm. velgen, Sony
Renault 5, 45.000 km, rood
CD syst, km 29000, zonne'87, ƒ7.200. NIEROPscherm, ƒ 59.800.020-6457932.
DAIHATSU, 020-6183951.
BMW 520i, '84, APK tot dec.
Seat Ibiza 1.2. L, '89;
km. 68.000 ƒ 9.500.Tel.: 020-6121824.
SUBARU 1.6GL 1988, ƒ7.250,
veel extra's. IMPORT USA
CARS, Keurenplein 9, A'dam,
020-6670121.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,- Daihatsu Cuore 3d TX,
1991, rood, ƒ 11.500
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052

'94, economie, reliable, i.g.st.,
all
garage
rees,
ƒ4500,
020-6153565/02510-61799.

Citroen
Voor een goede occasion:
Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
BX 14 RE'87 met 11 mnd APK,
nieuwstaat,
120.000
km.
Vr.prijs ƒ 5600,-. 02984-4136.

CHYPARSE, Soesterberg vult
Renault 21 GTS LPG, nieuw uw Citroen-veerbollen voor
model, grijsmet. 142.000 km, 4 ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
drs, 8/89, ƒ11.750. OTO/ICI
Tel.: 03463-51150.
Citroen. Tel. 02940-16661.
OTO/ICI Citroen
Volvo 340 DL Spec.,
Hogeweyselaan 21
65000 km
ƒ 13.800.1380 AG WEESP
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
02940-16661
Weesp. 02940
18200/18008
AX 1.0 E 6/87
ƒ 6.950
AX Plaisir 1/91
ƒ 16.950
AX TGE 10/91 5 drs.ƒ 15.900
BX 16 1.1 TRI 11/87 .ƒ 8.950
BX 14 TE 4/90
ƒ16.950
BX 14 RE 3<B8
ƒ10.950
BX 14 Palmares 1/89 ƒ 12.500
121 SED 4d GLX 1.3-16v, 1991,
XM T Diesel 4/91 ..ƒ39.900
48.000 km. donker groen metal. ƒ> 17.500. MAZDA VAN Kadett 1.3 S 1/86 . . . ƒ 7.950
VLOTEN CAR. 020-6365052 Ford Escort 4/90 . ...ƒ14.950
Sierra 2.0 CL 3/88 ...ƒ11.950
CLIO, okt '92, 5 drs. ƒ17.500. VW Jetta 10'87
ƒ 9.950
RONDAY BV, PI. Middenlaan Renault 5 11/90
ƒ12.950
19-21. Tel. 0206237247.
3-12 maanden garantie
FORD Sierra 2.0 CLi, aut.,
Ruime keuze m 2 CV occasions
50.000 km, ƒ18.500.
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 alle leeftijden. Citroen Centrum
Zwanenburg. Tel.. 02907-6572. Leende Tel: 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Peugeot 405 GXD m.'92,
70.000 k. electr. ramen, centr. Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
vergr., blauw, als nw. ƒ 19.500.
Visa Garage. Tel. 020-6278410. APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Subaru Mini Jumbo, wit, '91, Tel 020-6680820 en 075-219777
16.000 km. ƒ13.2550
HEERE BV
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Tel. 020-6719154.
op druk brengen bij de Citroen
Suzuki Swift Unique '91, Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
ƒ 12.950 •
Vraag tevens naar onze inruiAUTO AMSTELSTAD
Minervalaan 85, 020-6711888. lers en aantr rep. prijzen.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

NOOIT

Mitsubishi

Rijscholen

MEER IN
DE FILE

020-6594859.

Ford

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Nissan

Hyundai

Opel
Te koop: OPEL REKORD 2.2 inj.,
stationcar, bouwjaar november 1985,
APK tot november 1994, 145.00 km.
Vraagprijs ƒ 5500. Tel. 020-6960004.
KADETT, bj. '82, APK gekeurd
t/m juni. l.g.st. Vraagprijs
ƒ 1450. Tel. 020-6904496.
Opel Kadett 1.4i, 3-drs.,
3/90
ƒ11.500.Tel. 075-287733
Opel Kadett 1.6S,
blauw, 4/86, ƒ 6.950.
Opel Kadett 1.4i
Live wit, 1/90, ƒ 13.500.
Subaru Aalsmeer 02977-30170
T.k. Opel Kadett 1.6i Life,
nov.'90, 69.000 km, weg. emigratie, metall, d.blauw, 5-drs,
i.z.g.st., cass./radio, ƒ 14.250.
Bellen na 18 uur: 02977-42582.

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106
205
205
205
309
309

XR 1.1 km 28.000 ... 92
XT 1.6 Aut. 48.000 ... 90
XL 1.1 km 59.500 ... 90
GTI 1.9
75.000 ... 88
GLX 1.4 km 13.500 ... 93
1.3 Score kmSO.OOO ... 88
Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.

Peugeot 305 GL, blauw met.,
T.k. tegen handelsprijzen:
6/'83, ƒ 2.250,-.
Kadett
1.4i, 3-drs, 2/91,
ƒ12.750.- Kadett 1.4i, 3-drs. Subaru Aalsmeer 02977-30170
3/90, ƒ 11.750.- Vectra 1.8iGL,
V.d. POUW Peugeot
5-drs., LPG, Hb., 1/91, wit,
Amstellandlaan 1
ƒ 18.500. BEREBEIT,
WEESP: 02940-15110
Amste!di|k 25, 020-6627777.
205 Ace. 5 drs39.000 km 5/92
Adverteren in
205 XR 1.
31.000 km 2/91
deze rubriek
205 GE 1.1 64.000 km 5/90
Tel. 020 - 665.86.86
205 Accent 28.000 km 1/92
205 XT DieselSO.OOO km 1/92
309 XL 1.4 81.000 km 10/89
405 GLI
66.000 km 3/90
RENAULT AMSTERDAM
405 GL Aut. 48.000 km 2/91
Top occasions met 1 jaar
405 SRI
80.000 km 10/90
Tegen handelspnjs' Seat
XM V6 aut., airco, W 29.500
garantie
Toledo 1.8i CL, rood, LPG,
•Auto
te
koop?
Plaats in deze
XM V6 aut., nov. '91 ƒ29.500
Wibautstraat 224
6'92, ƒ 17.500.- BEREBEIT,
rubriek. U zult verbaasd staan
XM Turbo D, abs, '91 ƒ32.500
0
2
0
5
6
1
96
11
Amsteldijk 25, 020-6627777.
over het resultaat.
XM Turbo D, abs, '90 ƒ 24.500
RONDAY BV
Volvo 740 GL Diesel 1988, XM Comf 60 000 '90 ƒ 22.500
4 x B X T G D B r . , '91 v a.f 17.500 45 jaar RENAULT specialist
d.blauw, ƒ 18.950
ƒ 17.500 PI. Middenin. 19-21 (bij Artis)
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer. BX TZD, '90
Tel. 020-6237247.
MINOR MOTORCARS
BX TD, '90
ƒ 14.500
Tel.: 020-6369222.
BX TRD, '87
ƒ 6.500
De
ROVER-DEALER
voor AMBX 16 TZI, '90
ƒ 14.500 Safrane RT 3.0 aut. '92 ƒ 59.000 STERDAM en AMSTELVEEN
BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ13.500 Alpine GT Turbo '88 .ƒ47.500
ƒ19.500
BX TZI, LPG, '87
ƒ 6.000 25 TXE '90
Sloterkade 40-44.
ƒ11.500
BX 14 Cannes, lpg,'91/ 13.500 9 GTE '88
Tel.: 020-6177975
5
automaat
'89
ƒ11.500
ƒ 12.500
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb. BX 14 Palais, '90
5
Parisienne
'90
ƒ
11.500
'93, 38.000 km. 5 drs. d.gnjs BX 14 TE, LPG, '87 ƒ 4.950
ƒ12.500
ƒ 3.950 5 G T R '90
met. ƒ 30.950. CASPARUS b.v. BX 14 RE, '86
ƒ 5.900
C 15 E1400, nov. '89 ƒ 7.500 5 GTL '87
WEESP. 02940-15108.
SAAB SERVICE MOLENAAR
C 15 D, '90
ƒ 8.950 11 Broadway '86 . . . .ƒ 5.750
HOOFDDORP, 02503-14097
Sunny 1.6 SLX, 3 drs, nw moClio '92
ƒ17.500
del, st.bekr, grijsmet. 9'91,
VISA Garage
BMW 316 l '88
ƒ13.500
Ond., rep., APK.
23.000 km / 21.950. V.d. Pouw,
Peugeot 505 SX '87 .ƒ 6.900
Houtmankade 37, A'dam.
Diverse SAAB occasions
Weesp. Tel.: 02940-15110.
Tralie, 80.000 km .. . .ƒ 4.750
Tel.: 020-6278410.
SAAB 99, 900 en 9000

Renault

Rover

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Saab

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

r--------- -------------------------•••••••"•'•••••HI

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/( SU roeIHSCiue.
Prijs incl.
B.T.VV.

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

1
2
3
4
5
"3 6
3 1
8
'S)

$

i\
_L
!

-

-

- ~~ --~- - - -- •~ --- - ---

_U2.51_
128,66
144,82
160,98

9
10

Naam:

47,88
64.04
80,19
96.35

Telefoonnummer:

Adres:
Postede + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33:
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Weektnedia
1-21

Zestien GM-conceptcars in 'DemolitionMari

Drie dagen toeren in
Concours
des Cabriolets
De Stichting Concours
des Classiques uit Amsterdam organiseert van 3 tot
en met 5 juni de Concours
des Cabriolets voor oude
en nieuwe auto's waarvan
het dak kan worden verwrjderd.
De rit voert via de Benelux naar Duitsland. De belangrijkste bestemmingen
zijn de Nürburgring en de
steden Trier en Koblenz.
De rit, zo meldt de organisatie, tussen deze steden
kenmerkt zich door de
'schilderachtige
rivierbochten van de Moezel.
Vanaf de kastelen en
burchten bieden panorama's zicht op de wijnranken en de rivier.'
De Concours is geen
snelwegrace, maar competitie is wel een belangrijk
onderdeel. Het gaat met
name om behendigheid, intelligentie en doorzettingsvermogen.
Deelname aan de rit kost
975 gulden per persoon,
maar er moeten wel minimaal twee personen per
auto meerijden. Hierbij
zijn alle kosten voor maaltijden en twee overnachtingen inbegrepen.
Voor een inschrijvingsformulier kan men zich
wenden tot genoemde
stichting, telefoon 030=-^
4206597.

Jeep klimt funk omhoog

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekrnedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Superagent John Spartan bevrijdt San Angeles

Opel begeeft
zich op glad ijs

O

P 20 JANUARI is het zover: de onoverwinnelijke Sylvester Stallone is weer terug op het witte
doek. Dit keer als superagent John Spartan die in
'Demolition Man' de strijd
aanbindt met psychopaat
Simon Phoenix. Het meest
bijzondere is wel dat de bioscoopbezoeker zestien prototypes van General Motors De GM Ultralite Concept Car (rechts) en de Pontiac Banshee in 'Demolition Man'
te zien krijgt.
regel na een moordaanslag, die meone has to do the dirty job. U mohtion Man' te gaan. Er zijn
'Demolition Man' is een actiefilm die zich anno 2032 afspeelt
in het tot San Angeles omgedoopte Los Angeles, dat in 2011
het epicentrum van een alles
vernietigende aardbeving was.
Nou ja, bijna alles, want de
'good guy and bad guy' hebben
het in elk geval overleefd. Superagent John Spartan waarschijnlijk omdat hij in 1996
werd ingevroren als strafmaat-

hij uiteraard niet op zijn geweten had. Zijn rivaal Simon
Phoenix had dezelfde straf
moeten ondergaan maar wist te
ontsnappen.
In 2032 loopt Phoenix San Angeles of wat ervan over is te
terroriseren totdatiemand zich
herinnert dat het tijd wordt
John Spartan uit zijn benarde
en onderkoelde positie te bevrijden zodat hij jacht kan gaan
maken op zijn oude vijand. So-

begrijpt dat dit gepaard gaat
met veel actie-opnames, gevechten en wilde achtervolgmgen.

Vingeroefeningen
En nu komt General Motors
in beeld. Wie niet van de overdreven en gezochte Stallonethema's is gecharmeerd, maar
wel van auto's houdt, adviseren
we om toch maar eens naar 'De-

namelijk liefst zestien prototypes van General Motors te bewonderen en daar zitten een
paar hele aardige vingeroefenmgen bij. De 700 kilogram
lichte vierpersoons Ultralite
bijvoorbeeld krijgt in de film
een centrale rol toebedeeld. Hij
is voor de gelegenheid voorzien
van een Chevrolet-badge en
speelt voor politiewagen. Voor
de film werden tien replica's
van de Ultralite gebouwd.

Bij 'toeval' loopt John Spartan een Oldsmobile Aurora (die
in de loop van dit jaar nog op de
Amerikaanse
markt
verschijnt) met tal van technische
spitsvondigheden tegen het lijf.
Bij deze auto behoort een lekke
band tot de verleden tijd en kan
de V8-motor 75 kilometer blijven rijden zonder koelvloeistof.
Verder speelt de Lean Machine
een cruciale rol. Deze superzuinige driewieler met piepklein
148 cc viertakt motortje bewijst

dat het niet alleen om een statisch concept gaat, want m 'Demolition Man' rijdt hij wel degelijk. Vooral de ellendeling
Phoenix maakt dankbaar gebruik van deze eenzitter om files te ontwijken Als stand-m
treedt een voormalig GM-medewerker op die betrokken was
bij de ontwikkeling van de Lean
Machine. Deze stadsauto vereist een aangepaste rij techniek
omdat de 'stuurhut' in de bochten kantelt
Andere conceptcars met
mooie namen zijn bijvoorbeeld
de Pontiac Sunfire, de Cahforma Camaro, X-car, Buick Wild
Cat en vooral de Pontiac Banshee waar de nieuwe Firebird op
is gebaseerd En Stallone alias
Spartan zelf De held van San
Angeles in 2032 heeft in 'Demolition Man' zijn hart verpand
aan een klassieker, een rode
Oldsmobile 442 uit 1970.
EH

Opel doet met Omega een stap voorwaarts

Het marktaandeel van
Jeep in Nederland is gegroeid van 28 procent in
1992 tot 46 procent in 1993.
Voor 1994 worden in de
Wrangier en Cherokee een
aantal veranderingen doorgevoerd om de positie verder te verstevigen.
De Wrangier wordt met
automatische versnellingsbak leverbaar, dit in combinatie met de vierliter zescilinder. Daarnaast krijgt hij
andere buitenspiegels en is
de maximale aanhangermassa voor alle modellen
verhoogd tot 2500 kg.
In het Cherokee-programma is de zescilinder
4.0i mét handgeschakelde
versnellingsbak teruggekeerd en bij alle-modellen
wordt het onderstel veranderd, onder meer door toepassing van een andere stabüisatorstang. De toelaattaare aanhangermassa bedraagt voor de benzinemodellen voortaan 3300 kg en
voor de turbodiesel 2000
kgNieuw in de Cherokee
zijn de verstevigingsbalken
in de portieren. De Limited-versie van de Grand
Cherokee wordt rondom
voorzien van schyfremmen, in combinatie met
ABS.Hoofdsteunen op de achtertaank zijn standaard en
de uitrusting van de Grand
Cherokee Laredo wordt
nog verbeterd met airconditioning en lichtmetalen
velgen.

Het ijsracen in Frankrijk
begon ooit als grap, maar is
uitgegroeid tot een professionele autosport-discipline. Tot en met maart worden zeven wedstrijden georganiseerd met als absoluut hoogtepunt de 24-uurs
van Chamonix op 5 en 6
februari.
De races worden verreden op speciaal aangelegde
circuits, voornamelijk in
de Alpen. De banen zijn
smal en omgeven voor
sneeuwwallen.
Opel Frankrijk heeft er
twee speciale vierwielaangedreven en vierwielgestuurde Astra's voor ontwikkeld. Als krachtbron
fungeert de nieuwe 2,5 liter
V6-motor van Opel. In de
Astra is de cilinderinhoud
echter vergroot tot drie liter. De 320 pk sterke motor
is 'midscheeps' geplaatst
achter de bestuurdersstoel.
Het vermogen wordt via
een
zesversnellingsbak
overgebracht naar het 4x4systeem. Een van de
Astra's wordt bereden door
Paul Belmondo, zoon van
acteur Jean-Paul.

Verklikker
alarmeert
bij gladheid

E NIEUWE OPEL
Omega doet nauwelijks nog aan zijn voorganger denken. Carrosserie,
motor en onderstel zijn van
een volkomen nieuwe generatie. Net als voorheen
brengt Opel de sedan en stationwagen gelijktijdig op de
markt in drie versies.

D

De eerste Opel Omega dateert uit 1986. Sinds die tijd zijn
er 900.000 van verkocht in Europa en met een marktaandeel
van ruim twintig procent was
de stationwagen zelfs een taestseller in zijn klasse. De sedan
deed het met zo'n elf procent
iets minder, maar zeker niet
onverdienstelijk. Een Omega,
dat was duidelijk het einde om
in te rijden. Maar zie hier, Opel
komt met een geheel nieuw model die de vorige doet verbleken.

Balans
Opel wilde met de nieuwe
Omega een auto neerzetten die
alles heeft watje in dit segment
van de automarkt kunt wensen,
zonder dat het meteen overdreven aandoet. Kortom, een auto

stoel, boordcomputer, elektrisch bedienbare ramen achterm en een geluidsinstallatie
met acht boxen. In het topmodel MV6 ontbreekt het aan
niets.

Zuinig

van deze tijd. Het was even zoeken naar de juiste balans tussen 'state-of-art', een luxe uitrusting, een aantrekkelijke
prijs en een niet al te uitbundige carrosserie. Het heeft geresulteerd in een Omega die van
binnen aanmerkelijk ruimer en
comfortabeler is dan zijn voorganger, zonder dat de buitenmaten al teveel groter werden.
De voorzijde doet vermoeden
dat hij wat compacter is dan
zijn voorganger, maar dit is gezichtsbedrog. Hij is namelijk
een paar centimeter langer,
breder en hoger en dat is anno

1994 waarin klein en compact
de tover- en trendwoorden gedurfd van Opel. De Omega
kreeg een gedistingeerde neus,
herkenbare grille en vloeiende
lijnen. Hij heeft met een zijn
strakke aerodynamische vormgeving beslist een eigen gezicht.
Opel doet met deze Omega op
diverse gebieden een flinke
stap voorwaarts. Binnenruimte, comfort, rijeigenschappen,
veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn naar een hoog niveau
gebracht. Het interieur kreeg
een nieuwe indeling en dit is
vooral toe te schrijven aan de

voorruit die ten opzichte van
het vorige model bijna twintig
centimeter naar voren werd geplaatst.
De inzittenden hebben dan
ook niet te klagen over de
(been) ruimte. Dit geldt nog
sterker voor de stationwagen,
die over een maximale bagageruimte van 1800 liter beschikt.
Door de rugleuning van de (speciale) rechtervoorstoel voorover te klappen ontstaat een
vrijwel vlakke laadvloer van
bijna drie meter lengte.

een beetje misplaatst, want dan
lijkt het net of je met een vrij
kale auto te maken hebt. De
meest eenvoudige Omega is al
rijkelijk uitgerust met zaken
als ABS, twee airbags, stuurbekrachtiging, elektrische hoogteverstelling van de bestuurdersstoel, gescheiden temperatuurregeling links en rechts in
de auto, leeslampjes, een display voor het aflezen van de
buitentemperatuur, drie hoofdsteunen achterin. Een stapje
hoger bij de CD-uitvoering vind
je onder meer een verstelbare
De term basisuitvoering is heupsteun m de bestuurders-

Als een lachendeNinja Turtle in de Twingo
W

EG MET die motorkappen en kofferbakken.
Weg met alle overbodige toeters en bellen en ander
gezeur in het interieur. Dashboard? Weg ermee. Wij willen
ruimte, speelse eenvoud en bekeken worden. Lang leve de
Twingo.

Dat geldt vooral voor het interieur
waar het traditionele dashboard
met klokken en instrumenten gewoon ontbreekt. In het midden,
vlak onder de voorruit is een kleine spleet aangebracht met daarin
een display voor de snelheid,
brandstof en tijd. Dat schept weer
ruimte op de plaats waar bij de
concurrent klokken zitten. In de
Twingo barst het zowel voor als
achter van de opbergvakjes. De zit
achter het stuur doet wat denken
aan de Espace: hoog en met een
goed overzicht.

Kleine of, zo u wilt, compacte
auto's zijn 'in' en van de Renault
Twingo wordt beweerd dat hij de
trendsetter is. En terecht, want het
is o zo leuk om met een Twingo te
rijden. Je zit al na een paar kilometer glimlachend achter het stuur.
De Twingo laat zich typeren als
een mini-Espace, maar wie hem
omschrijft als een eigenwijze dondersteen, lief ding of leuk busje
komt ook aardig in de richting.
Zelf moet ik steeds aan Ninja Turtles denken. Veel mensen hebben
de neiging om liefkozende verkleinwoorden voor deze Fransoos
te gebruiken, maar vergeten dan
wel dat hij groot is in daden en
binnenruimte.

Scherpe prijs
De eenvoud van de Twingo is opvallend. Op verzoek van de marketingafdeling hielden de ontwerpers het simpel. In de Twingo ontbreekt het dan ook aan de extra en
vaak overbodige accessoires waarvoor je diep in de buidel moet tasten. Maar alles wat je echt nodig
hebt zit erop en eraan.

De stoelen en achterbank zijn als
net zo speels als de rest als de rest
van het interieur, alleen zijn ze wat
aan de korte kant. Ook hier draait
het om functionaliteit. De achterbank kun je verschuiven en geheel
omklappen zodat er een vlakke
laadvloer van ongeveer een meter
ontstaat. Als je alle vier leuningen
neerklapt heb je soort van bed. Je
ligt dan wel een beetje gegolfd,
maar slapen moet je ook met in
een auto doen.

Bij de dealer word je in feite
maar voor een keuze gesteld: welke van de zeven kleuren had u gewenst? De enige opties zijn een
groot schuifdak en airconditioning. Zonder die twee kost de
Twingo slechts 20.750 gulden en
voor dat geld krijg je een heerlijke
mini-bus voor de deur.
De 1,2 litermotor wordt door

sommigen als te traag bestempeld,
maar dat is onzin. Hij accelereert
sneller dan de meeste van zijn concurrenten en haalt zonder te mopperen zijn top van tegen de 150
km/uur. Bovendien is de motor
opvallend stil, zeker bij hogere
snelheden. Als je normaal rijdt, is
een gemiddeld brandstofverbruik
van 1:14 geen probleem voor de

Twingo. Het weggedrag is uitstekend, wat voor een belangrijk deel
te danken is aan de naar verhouding grote wielbasis. In bochten en
over hobbelige wegen gedraagt hij
zich zoals het hoort.
De buitenkant met de wat bolle
kikkerogen voor licht in het duister trekt nog steeds bekijks. De
Twingo is echt enig in zijn soort.

Het enige nadeel aan de Twingo
zijn de wel erg simpele en onlogisch geplaatste deurgrepen, waar
je bovendien je nagels op kunt breken. Het zal wel een financiële achtergrond hebben. Voor de rest
niets dan lof voor de betaalbare
Renault Twingo, die maar heel
snel het straatbeeld moet gaan bepalen
EVERHARD HEBLY

Voor de Omega zijn drie nieuwe Ecotec-motoren leverbaar
Een 2,0 liter viercilmder met
100 kW/136 pk, een 2,5 liter V6
met 125 kW/170 pk en een 3,0
liter V6 met 155 kW/211 pk.
Daarnaast is er nog een 2,5 liter
zescilinder turbodiesel beschikbaar met 96 kW/130 pk.
De ontwikkeling van het drietal
Ecotec-motoren geeft al aan
dat er sprake is van een nieuwe
generatie Omega. Een auto die
letterlijk en figuurlijk klaar is
voor de toekomst.
Hij voldoet, natuurlijk, aan
alle eisen die in 1996 van kracht
worden en springt bovendien
gemiddeld acht procent zuimger met brandstof om. In het
geval van de 2,5 liter V6 scheelt
het ten opzichte van zijn voorganger zelfs twaalf procent en
dat zijn cijfers waar we best enthousiast over mogen doen. De
forse turbodiesel doet overigens op dit front niets onder
voor zijn benzinebroeders,
want hij is met een verbruik
van 7,4 liter op 100 kilometer de
zuinigste van het stel.
Met deze nieuwe Omega wil
Opel meer dan alleen het vasthouden van haar huidige positie. Hij heeft zoveel te bieden en
zo'n redelijke pnjs/kwaliteitverhoudmg, dat het volgens
Opel mogelijk moet zijn de belangstelling voor de Omega verder aan te wakkeren.
Onderzoek wijst bovendien
uit dat zich in de hogere segmenten een opvallende verandenng voordoet. Kopers krijgen steeds meer moeite met
hun eigen ongebreidelde consumptiedrift en nemen steeds
vaker hun toevlucht tot duurzame gebruiksgoederen die
veel en langdurig waar voor
hun geld bieden. En het prijskaartje dat er aanhangt, moet
een fatsoenlijke prijs vermelden. Wat dit aangaat voldoet de
nieuwe Omega aan alle wensen

Bij Halfords is een nieuw
soort elektronische vorstverklikker
verkrijgbaar
dat begint te piepen bij
temperaturen lager dan
drie graden boven nul. Het
systeem is eenvoudig te installeren en bestaat uit een
alarmdoosje en een sensor.
De laatste wordt achter
de bumper vastgeplakt. Zodra de temperatuur zo laag
wordt dat er gevaar voor
gladheid bestaat, geeft de
alarmdoos een aanhoudend piepsignaal te horen
en begint er een rood lampje te knipperen. Uiteraard
kan het apparaat ook uitgeschakeld worden. Hij kost
een tientje.

Houd de ruiten
droog
Halfords heeft nog meer
nieuws voor automobilisten: Holts anti-condens.
Dit is een zakflacon met
glycol. Het schijnt dat wie
daar zijn autoruiten aan de
binnenkant mee inspuit, de
eerste twee weken geen last
meer heeft van beslagen
ruiten. Voor acht gulden
verkrijgbaar bij Halfords.

Halogeenlamp
vervangt gloeilamp
Philips brengt met de Visio een halogeenkoplamp
op de markt die geschikt is
voor koplamp-compartimenten voor traditionele
R2-gloeilampen. De Visio is
namelijk voorzien van een
R2-lampvoet.
Halogeenkoplampen
dragen bij aan de verkeersveiligheid, want ze leveren
veel beter zicht door de langere en bredere lichtbundel.
Tijdens zijn langere levensduur behoudt hij ook
vrijwel dezelfde lichtintensiteit. Het enige voordeel
van de R2-gloeilampen is
dat ze goedkoper zijn dan
halogeenlampen.
De Visio is verkrijgbaar
bij dealers en autoshops en
kost op vijf cent na achttien gulden. Voor meer informatie: 06-8406 (twintig
cent per minuut).

Beveiligingsprimeur voor Kenwood
Met Kenwoods nieuwste KRC-1054R (cassettetuner met cdwisselaar) loopt geen dief meer weg, want hij beschikt over een
drievoudige beveiliging Naar keuze kan het gehele apparaat uit
de slede worden genomen, het front worden verwijderd of gebruik
worden gemaakt van een persoonlijke beveiligingscode
Voor de zekerheid biedt hij ook nog een extra slotbeveihgmg
voor het deel dat achterblijft als alleen het front wordt meegenomen. Afhankelijk van de situatie en vooral van de parkeerplaats
bepaalt de eigenaar welke beveiliging hij kiest
De KRC-1054R heeft daarnaast een groot gebruiksgemak met
tal van snufjes zoals RDS/EON voor een glasheldere zenderdoorkomst en PTY waarmee je automatisch een bepaald type zender
(bijvoorbeeld klassiek) kunt laten zoeken. Verder schakelt hij uit
zodra zich een signaal voor de autotelefoon aandient. Hij is voor
1600 gulden verkrijgbaar bij iedere erkende Kenwood-specialist

Toyota biedt Eurocare
De standaarduitrusting van nieuwe Toyota's is met ingang van
dit jaar uitgebreid met een extra voorziening die met in geld is uit
te drukken: Eurocare. Hierdoor krijgt iedere Toyota-rijder drie
jaar de optimale zekerheid van mobiliteit en hulpverlening, overal in Europa.
Eurocare biedt 24 uur per dag hulp bij een ongeval, pech of welk
ander probleem ook onderweg. De combinatie van drie jaar garantie en driejaar Eurocare moeten het imago van Toyota verder
versterken. Toyota was in 1993 het meest succesvolle Japanse
merk en zag zijn marktaandeel ondanks de tegenvallende automarkt als een van de weinige fabrikanten toenemen.
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PHILIPS / WHIRLPOOL MAGNETRON

LOSSE
KOMPONENTEN

A V M 7 0 4 W I T , Inhoud 20 liter, 750 Watt nuttig vermogen, roterende
energieverdeler, tijdklok tot 60 minuten, traploos regelbaar, aparte ontdooistand.
Adviespnjs'649.-

299.-

^ J330

juck Trimt
...s teletekst en at

uLXXliening AaViespnjs'1799

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY STEADY SHOT

6 prog. timer tot 1 maand
vooruit, Quick-prog., OTR,
autom. koppenremiging en
42 v o o r k e u z e z e n d e r s . Afstandbediening met LCDdisplay. Adviesprijs* 1150.-

TR805. Hi-8 v i d e o c a m e r a
stabilisator, stereo ' 3 8 9 0 -

SONY TRAVELLER
TR50, Lichtgewichtcamcorde
Sxzoom hiti.autolocus '2550

649--1
f ™15J

599.- Ijffiy o49>"
STUNT 1000 TOEREN

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

^ SONYKVC2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
6 programma's, 12couvertsen l
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviespnjs'999 - [
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel
320 LITER SUPER
zeer zuinig Adviespnjs' 1299.KOEL/VRIES KOMBI
BAUKNECHT VW3PR
Geen 2-deurs koelkast maar een
echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
m
kombi natie. Koelruimte op"oog- PHILIPS/WHIRLPOOL
hoogte". Adviesprijs. '1099.- Type AWG719; Adv. '1235.BOSCH VWPS2100*
PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280: Adv. '1235.-

|j;W?

699.-

SONY CAMCORDER
8x motorzoom. lader 3 lux
hifi, autotocus Adv '2220

MIELE KOEL/VRIES

|j:JM

699."

LUXE WASAUTOMAAT
BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGC2511; Adv. - 1269.- INDESIT PROMOTIE
MAGNETRON OVEN
Type 2596; Adviespnjs.*799.- Snel ontdooien en verwarmen.

SAMSUNGCAMCORDER
8mm systeem, fader, 8x zoom. öte
generator en afstandbediening

749.-

rw4
-1-fQQ
l'J'Jfkf I l«f«7a

459.-

TOPMERKCAMCORDER
F60,8mm systeem, 6x zoom, su
SONY55CMKVM2131 penmpose.autofocus Adv.*2299
% SUPER TELETEKST

f 49«"

ZANUSSI WASAUTOM.

SAMSUNG RE570

BOSE/SHERWOOD

MINI-SET
Es^-moo
ii-ifw l U «9 9."

51 CM KLEURËN-TV
PHILIPS HI-FI VIDEO
| 37 CM KLEUREN-TVVR702.MATCHLINE 4 koppen
longplay, Jog-shuttle. pertek
beeld, HiFi stereo Adv'1795

999.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel' HiFi stereo video
Ned Philips garantie '1395-

MOULINEX FM1115

Unieke topklasse kombinatie'
2x40 Watt, 7 bands
elektronische equahzer.analyzer, digitale tuner.
30 pre-sets. timer, dubbel
auto-reverse cassettedeck.
HX-PRO CD-speler,
1-Bit Afstandbediening
BOSE 201 boxen 'Direct
reflecting' voor stereo in
de hele kamer
Adviespnjs'2587 -

SHARP R2V11

249.-I

PHILIPS/WHIRLPOOL [

MIELE 1100TOEREN
AVM610; 20 liter. Adv.'769.Type W750; Voorlader, RVS
280 LITER 2-DEURS
trommel
EN
kuip.
Adv.*2199.
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud komPANASONIC NN5259
pakie afmetingen. Adv. "749 BAUKNECHT 1100 TRN
TypeWA199;1100toeren.-1849.SHARP 2 IN 1 KOMBI
INDESIT 2-DEURS
TypeR3G14; 1000 Watt grill.

299.-I
319.-I

799,-

495.-

JVC VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
HRD91 0, TOPKLASSE' '1 649
STEREO TELETEKST
25GR5760, Flat square beeldbuis. teletekst, stereo en afstandbediening Adv'2075. SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615, HQ TOPKLASSE 1 '
koppen, longplay (8uur) '1990

899.-

1265.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.-

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST
28ML8926, Uw eigen privé
bioscoop Adviespnjs'3295 - PANASONIC VHS HI-FI
F55,4 koppen, stereo '1683-

1099.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

•^aaa^^^

vriend
noch
Vl

•_* r\an

1299.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240, "Beste koop". VHS
HQ, TELETEKST/PDC '1709

1099.-

369.-I

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- TypeMX245TB(zw);28liter,di-1
gitaal, draaiplateau. Adv.'549.-1
biedmg? Adv.'1549.-

ZANUSSI 2-DEURS

545.-

~ 1195.665.- SIEMENS
WASAUTOM.

Keren
u geen BOSCH 280 LITER
is
f, or-r. u een

^-^^„ net laagste P"W^,S?,
BCC neeü verreweg Jrt^B,,. te W» W* ...
B
.7-_,i hotwistl Deze «
, ang n ei *

BOSCH 1000 TOER EN
BAUKNECHT 2304

665.- BAUKNECHT WA6500
845.-

SIEMENS KS31VOO

*•°,£ö.htSrfe

399.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

PANASONIC NN8550

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
-MA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adv.'849.-

549.-I

320 Liter2-deurskoelkast'1398.-

995.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watl+draaiplaleau. |

599.-

Hollands
PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223, Afstandbediening,
TELETEKST/PDC '1245.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS/
/VHIRLP001

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs'1299.TOEREN
BOVENLADER
SHARP LUXE 3 IN 1
'ype AWG089; Opvolger van (OMBI MAGNETRON
de nu reeds legendarische 18R50; 36 liter inhoud, digitale |
'HILIPSCC1000.Adv.M445.jediening, 850 Watt en draaispit

i50

879.-

PHILIPS 4 KOPPEN VHS
Videorecorder, dubbele speeiduur, afstandbediening. '1145.-

899,

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312,3koppen,perfektbeeld, |
.CD-afstandbediening. '1145.-

800TRNBOVENLADER

ARISTONA HQ VIDEO

AEG TURNETTE

1049.-I

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

^\ocece

Inklusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'l 375.-

!SB12,LCD-afstandbed '1045.PHILIPS GR1021 37CM

395.- GRUNDIGVIDEO + PDC

\

GV201; "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC '1099.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535,3 koppen, VHS '1445.-

ETNA FORNUIS 14.00

528.-

130 L FR. KOELKAS

• •O^^HWlW

\

llfepCEBll

SONY4 KOPPEN VIDEO
SLV425; VHS-HO. longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle "1330.-

899.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
SONY3KOPPENVIDEOI
70KV9717; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ. prefekt beeld'l
LCD-afstandbediening. '1220.-1

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

599.-I

PANASONIC VIDEO
J40,VHS-HQ.3koppen '1104.-I

599.-I

JVC 3 KOPPEN VIDEO
HRD640, PDC voorbereid,I
perfekte beeldkwaliteit,]
afstandbediening Adv '1319.-l

INDESIT 140 LITER

PELGRIM FORNUIS

648.-I

355.145 LITER KOELER

410; Gas-elektro fornuis. *1425.-

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

898.-

ZANUSSI WASDROGER

EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. M575.-I

998.-!

Type TD50; Adviesprijs'649.-

PHILIPS 160 LITER
pl^i /IQ
rfM? 4SI
BOSCH KTF1540

pg^^TBiiiBBaaBa

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. '1510.-1

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS /WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis l
ypeAMB523;Adviesprijs'945.- kookboek. Adviesprijs'1735.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES
De
u c laagste
laayoiG
igste prijzen
LJHJ^C van Nederland! Bijv.:

SA90-II
10 voor
38.10voor
38.
TDKSA90-II
[ELLEiSOGXblacK lygor.n.^15 j
• ••U^ll

^ J M

•••^•ï^-l==7Tl

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

SUPER KOOKPLAAT

OPZETVRIESKASTJE

4-pils gaskookplaat. '298.-

Handig opzetvrieskastje. '595.-

JVC VHS-HQ VIDEO
DX20;afstandbediend '879-1

328.-

GRUNDIG51CMTEKST

GRUNDIG37CM

KN5404;Gas-elektro.'1049.-1

INDESIT G/E FORNUIS

395.-

699.-

BLAUPUNKT63CM
AKAI3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST
F340, VHS-IHQ. PDC voorbe-|
IS63-30, Adviespnjs'1799.- reid, afstandbediening. '968 -

598.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

ZANUSS1 140 LITER

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST
AKAI VHS VIDEO+PDC
IS70-39, Adviespnjs'1999 - F360, HQ-3 koppen. '1098.-l

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

V

NDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-1

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs'599.-

STUNT! VHS-HQ VIDEOl
Inkl afstandbediening °6£

428.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Elektronisch regelbaar. '1 445

ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4-pits. Adviesprijs'450.-

PELGRIM KOOKPLAAT

318.-

Type AFB594; Vrieskast. '725.-

lETÜ
EN
GOEDKOPER!!
PANASONIC VHS-HQ

478."
BAUKNECHT LUXE*

3 KOPPEN VIDEO met PDCI

BOSCH VRIESKAST

548.-

NVJ42PDC; Afstandbediening. Adviesprijs *1252.-

598.- MEfiKCENTRIFUGE ATAG WASEMKAP
169.348.- ~l OPENINGSTIJDEN:
k EO l A nm

STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE | DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
FCni_nlllL^
""• ••"^" • "^

M«« hudaat door de arati*
]Bc£eaïdP
anVraH-folder in de winkelt

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

Type GSD1311; Adv. *848.-

Electranisch betalen l HAARLEM
mrtïwPINÏcode
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
^^^f^ÖMm \ Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l ALKMAAR
l Winkelcentrum "De Beverhof " l Huiswaarderplein 1 1
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Grosmarkt)

2800 toeren. Adviespnjs. '249. WH1 55; 3 standen. Adv.*280.-

l m»»na»gmiaaag
l dinsdag t/m vrijdag
l zat*rdig .9 tot 6 uur.

1 tot 6.30 uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOND:

ELEKTRO-SUPERS l ÜSiZZ&Z.v$gg;••;•--77 ™ | uuuurr
.. donderdag

7 tot 9 uur
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Strand ook komend weekend dicht voor publiek

DEZEWEEil
Wild

ZANDVOORT - Het Zandvoortse strand blijft waarschijnlijk nog tot en met komend weekend voor het publiek gesloten. Dagelijks worden er gemiddeld nog zo'n
honderd zakjes met het landbouwgif Apron Plus aangetroffen en opgeruimd. Strandpachters krijgen vandaag bericht van de gemeente dat de opbouw van hun paviljoens
mogelijk pas later kan beginnen dan l februari.
Burgemeester Van der Heijden en zijn collega uit Bloemendaal hebben vorige week
donderdag een noodverordening afgekondigd, die tot en
met zondag wordt gehandhaafd. „Tenzij Rijkswaterstaat
duidelijk zegt dat het strand
schoon is." Voorlopig wordt de
zondag aangehouden, omdat er
dan de laagste waterstand is,
het moment waarop Rijkswaterstaat de situatie het best kan
bekijken."
De verordening verbiedt betreden van het strand, vanwege
gevaar voor de gezondheid. Het
landbouwgif, in Nederland een
verboden middel, is levensgevaarlijk. Op overtreding van
het verbod staat een gevangenisstraf van ten hoogste twee
maanden of een geldboete van
maximaal vijfduizend gulden.
De verordening werd vrijdagmiddag ingetrokken, op aanraden van Rijkswaterstaat, die de

coördinatie heeft bij het opruimen van de gifzakjes. „Wij kregen van Rijkswaterstaat duidelijk te verstaan dat de stranden
weer schoon waren," aldus Van
der Heijden. „Er was geen risico meer. Tot er zaterdag opnieuw zakjes werden gevonden.
Toen hebben we het verbod
weer ingevoerd." Het was waarschijnlijk voor het eerst sinds
de Tweede Wereldoorlog dat
het strand verboden gebied
was. Zondag leidde dat tot het
bijzondere beeld van drommen
mensen op de boulevard, maar
een leeg strand. Hier was alleen
een politiejeep te zien. De politie surveilleert constant op
strand en op de boulevard.
Van het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal zijn inmiddels duizenden zakjes gif
verwijderd. „We vinden er nu
gemiddeld nog zo'n honderd
per dag," zei brandweercommandant Schröder dinsdagavond. Zijn korps heeft, in samenwerking met de politie, zaterdag het opruimen overgenomen van Rijkswaterstaat. De
zakjes worden overgedragen
aan Rijkswaterstaat. Behalve
gif zakjes is er ook een tiental
dode vogels gevonden, waarvan
vermoed wordt dat zij in aanraking zijn gekomen met het gif.
De burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal komen
nog dagelijks bij elkaar voor nader overleg, samen met Rijkswaterstaat, brandweer, politie
en reinigingsambtenaren van
de gemeente. De strandpachters, die officieel vanaf l f ebruari hun paviljoens weer mogen
opbouwen, krijgen vandaag of
morgen hierover een brief van
de gemeente. „Het zou kunnen
zijn dat het opbouwen van de
paviljoens uitgesteld moet worden." Zelf acht hij die kans
klein.

Oplage: 5.250

„In de raadsvergade«3
ringen ging het er altijd
O
wild aan toe, maar ik bewaar
hele goede herinneringen aan
de uren na de vergadering."
Die herinnering komt van Johan Beerepoot, vroeger onder
andere directeur van het
Zandvoortse circuit, later exploitant van De Zonnehoek.
Dit weekend neemt hij 'mm of
meer' afscheid van Zandvoort. Vandaag in de rubriek
Achter de Schermen.

Ecomode
De mode speelt m op
-»
de milieutrend: ecomoƒ
de. Het gaat dan vooral om
het reduceren van risico's die
bepaalde stoffen op de dragers en de makers van de
mode hebben. Verder op de
ATV-pagina: Killarney keert terug naar de Roaring Twenties.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Bedreiging
met pistool

De gebruikelijke duizenden strandwandelaars kwamen zondagmiddag niet verder dan de boulevard. Het strand bleef totaal leeg, met uitzondering van een
ZANDVOORT - Een 28-jarige
surveillerende politiejeep
Zandvoorter is op 20 januari bedreigd met een pistool. De man
ZANDVOORT - In het cenkreeg, om één uur 's middags,
trum worden momenteel de
die kunnen op zo'n moment
op de Grote Krocht ruzie met
laatste groenbakken voor het
niet zoveel uithalen."
een andere jongeman. Er ontgroente-, fruit- en tuinafval
stond een woordenwisseling
rondgebracht. Naar verwachwaarbij
klappen vielen. De onExtremiteiten
ting zal iedereen rond half febekende man riep een metgezel
bruari voorzien zijn. In alle wijVolgens hem is dit een duidete hulp en die trok vervolgens
ken worden de groenbakken gelijk signaal dat het Zandvoortse
een pistool, waarmee hij de
leegd in de weken met even
rampenplan voltooid moet worZandvoorter bedreigde.
nummer, de grijze huisvuilemZANDVOORT - Als de zakjes met het landbouwgif Apron den. Er ontbreken nog 'uitwerEen getuige zag de dader een
mers zijn in de oneven weken
Plus tijdens het strandseizoen waren aangespoeld, was er kingsplannen'. Volgens Van
nabij gelegen café binnen gaan.
aan de beurt. Door de scheiding
De politie onderzocht het café
sprake geweest van een echte ramp. Volgens de Rampen- der Heijden had dat met zo'n
neemt het afval voor papier- en
en trof een pistool aan, dat ze in
wet was dat nu niet het geval. „Maar de kwestie is wel gebeurtenis als deze niets uitgeglascontainers aanzienlijk toe.
beslag namen. Op zondag 23 jabehandeld als was het een kleine ramp," aldus burgemees- maakt: „De coördinatie ligt in
Het aantal papierbakken wordt
dit soort gevallen altijd bij
nuari werd in Zandvoort een 21ter Van der Heijden. Het rampenplan in Zandvoort is nog Rijkswaterstaat."
uitgebreid. Een aantal glasbakjarige Aerdenhouter aangehpuniet
voltooid,
maar
dat
maakte
in
dit
geval
niet
uit.
„Je
ken wordt komend half jaar
den. Hij bekende de bedreiging
kunt dit beschouwen als een goede testcase."
Dit wordt bevestigd vanuit
vervangen door bakken waarin
met het in beslag genomen pikleurscheiding nodig is. Deze
Volgens de Rampenwet is er gelijke aanspoelen, én mensen andere bronnen. Rijkswaterstool te hebben gepleegd. De
pas sprake van een ramp als er er in directe aanraking mee ko- straat coördineert alle 'extrezijn groter dan de huidige conpolitie onderzoekt nu de hergrote hoeveelheden gif en der- men. Dat zei Van der Heijden miteiten'. Kustgemeenten hebtainers.
komst van het wapen. De verdinsdagavond in de raadsverga- ben geen bijzondere, speciale
dachte is nog steeds ingesloten.
dering naar aanleiding van vra- apparatuur en bovendien is het
gen van GBZ-raadslid Met- in het begin meestal nog onbeNoodzakelijke bezuinigingen
horst.
kend wat er ligt op het strand.
ZANDVOOET - De gemeente
Eén vat gif mag nog door de
Zandvoort neemt toch deel aan
gemeente verwerkt worden in
Later
de Gewestvorming in Kennehet kader van het chemisch-afmerland. De gemeenteraad had
Dat is nu niet gebeurd. Heel valbesluit, grotere hoeveelhehier bezwaar tegen omdat het
wat anders was het geweest, als den moeten door Rijkswatergewestbestuur op bepaalde
de zakjes een paar maanden la- staat worden opgeruimd.
punten geen garanties wilde geter waren aangespoeld. „BijDe huidige acties zijn ge- Het opruimen van de gifzakjes, vorige week overgenomen door ven. Zo was niet zeker of Zandvoorbeeld als spelende kinderen ze hadden opgepakt," aldus voerd vanuit een beleids/coör- de Zandvoortse brandweer, kan nu nog in rust gebeuren. Tij- voort in het gewestbestuur zou
Methorst. „Dan heb je wel men- dinatiecentrum in de politie- dens het badseizoen zijn de gevolgen waarschijnlijk niet te kunnen plaatsnemen. Bovensen in reddingsbootjes, maar post in Bloemendaal aan Zee. Overzien
Foto Persbureau Zandvoort dien zou de badplaats geen eigen structuurplan meer kunZANDVOORT - Noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen daardoor veel minder te doen
nen maken. Bosman, CDA,
hebben grote gevolgen voor het werk van de VVV Zuid- dan gebruikelijk. Een andere
kwam dinsdag met een motie
-Kennemerland. Met name de dienstverlening aan de balie oorzaak is het terugdraaien van
toch deel te nemen aan de interheeft er onder te lijden. De bezuinigingen zijn het gevolg de gemeentesubsidie uit Zandgemeentelijke samenwerking.
van het slechte weer in 1993 én het verlagen van de subsidie voort. De helft van de inkomDe overige partijen keurden dit
sten van de Regionale VW
door de gemeente Zandvoort.
af, tot VVD-er Van Caspel de
Zuid-Kennemerland bestaat uit
wensen vertaalde in eisen, toe„De zondagen zijn wij al aan te doen." Door de bezuini- subsidies uit zes gemeenten.
gevoegd aan de motie. Onder
dicht," Dat zegt promotion- gingen kwam in oktober ook Zandvoort en Haarlem zijn
die voorwaarden gaat de ge/marketingmanager
Eveline het redactionele blad De Rode daarvan de gemeenten die het
van der Stuyt. zegt Eveline van Draad te vervallen. Normaliter meest betalen. De subsidie van
ZANDVOORT - Bewoners van de gemeentewoningen in verspreid liggend woningbezit ontving: het gemeentebestuur meente met het gewest in zee.
had de intentie om alle gemeender Stuyt, „en doordeweeks is verschijnt dit om het halfjaar. de gemeente Zandvoort is vorig de Koningstraat en de Kanaalweg zijn zwaar teleurgesteld aan particulieren verkocht.
telijke woningen aan EMM te
er nu aan de balie meestal nog Verder werden twee belangrij- jaar echter in één klap met on- over de verwachte verkoop van hun huizen aan woningIn 1987 is er wel een andere verkopen. Aan de hand van inmaar één werkneemster aan- ke beurzen, in Londen, en Leip- geveer tien procent, zo'n 20.000 bouwvereniging Eendracht Maakt Macht. De gemeente is
naar de bouwkundige
ZANDVOORT - In een restauwezig. Kregen wij er vroeger 's zig, om budgetaire redenen af- gulden, omlaag gegaan.
hierover in onderhandeling, de gemeenteraad ging dins- woning aan de Kanaalweg ver- specties
kocht, weet Bep Vossen, vol- staat zou nog over de prijs on- rant aan het Kerkplein is in de
zomers nog twee seizoenkrach- gezegd.
dagavond
akkoord
met
een
intentie-overeenkomst.
De
ten bij, dit jaar zullen wij het
De andere helft van de in- meeste bewoners hadden echter zelf hun woning willen gens haar 'een vorm van rechts- derhandeld worden. De econo- nacht van maandag op dinsdag
ongelijkheid'. Daarvoor zou mische overdracht zou op l juli ingebroken. De voordeur werd
komsten wordt betrokken uit overnemen.
met slechts één seizoenkracht
Gemeentesubsidie
een bedrag betaald zijn van 42 1994 plaats kunnen hebben, de hiervoor geforceerd. Uit de kasreserveringen,
kaartverkoop
moeten doen. We zitten sowieduizend gulden. Na twee jaar is juridische overdracht uiterlijk sa verdween 500 gulden. Ook de
De bezuinigingen zijn deels voor concerten en theaters, de
so met te weinig personeel. Om
dit huisje weer verkocht voor l januari 1995.
fooienpot met 25 gulden werd
die reden zullen wij ook in het het gevolg van een slecht finan- landelijke geschenkbon, parti- door Martha Burger
Vervolg; op pagina 3 ontvreemd.
ongeveer 149 duizend gulden.
zomerseizoen al om half vijf cieel resultaat over 1993, als ge- cipatie van het bedrijfsleven en
Vragen die zij hierover stelde,
dicht moeten."
volg van de barre weersomstan- deelname van bedrijven aan
werden afgedaan als een 'fout„Het mag duidelijk zijn dat digheden dat jaar. De WV had beurzen en dergelijke.
je'. Volgens de gemeente kunwij daardoor minder service
zullen
de
huisjes
er
zeker
mooiBep
Vossen
uit
de
Koningnen alleen verspreid liggende
kunnen verlenen aan de toerisstraat probeert al vanaf 1987 er op worden."
woningen worden verkocht,
ten. Maar ook de verkoop van
(ADVERTENTIE)
haar
woning
van
de
gemeente
maar dat accepteert zij niet.
kaarten voor theater en concerte kopen. De stapel corresponVVD en PvdA zijn tegen ver- Dat was bij de Marisstraat en
ten is hierdoor vervallen. Mendentie bewijst de intensieve po- koop van de woningen. „Dit zijn de Secr. Bosmanstraat ook niet
sen moeten nu naar het theater1
gingen die zij steeds weer on- goedkope huurwoningen," al- het geval, zegt zij. Daar kregen
ALLEEN BIJ DIRCKm
bespreekbureau in Haarlem.
jdernam. De gemeente reageer- dus Van Westerloo (PvdA), huurders de mogelijkheid om
Behalve minder dienstverlede tot nu toe alleen maar 'heel „daar moeten we zuinig op het huis van de gemeente te koning betekent het voor ons zelf
vaag' op haar verzoeken. Begin zijn." Volgens Van Caspel pen.
ook dat hiermee inkomsten
januari 1994 stopte zij een laat- (VVD) is het in strijd met het
Eind december keek zij verwegvallen."
ste brief in de bus bij wethou- beleid dat de gemeente al jaren baasd op toen zij een algemene
„Eerlijk gezegd betreuren wij
ders,
raadsleden
en
zelfs
bij
de
die krant moet ik hebben.
voert. Tot nu toe werd alleen bewonersbrief van de gemeente
dit alles ten zeerste," aldus Eveburgemeester persoonlijk.
Omdat ik graag; wil weten wat zich in
Hne van der Stuyt. „In een badmijn
omgeving
afspeelt.
Ter
kennismaking
ontvang ik het
Zij kreeg antwoord van twee
Plaats zou de VVV toch min-,
Zandvoorts
Nieuwsblad
personen:
wethouder
Termes
stens tot acht uur 's avonds
en GBZ-raadslid Methorst. Vol13 weken voor maar ƒ 12,75
°pen moeten blijven? Je moet
gens Termes was het aan de gezoveel mogelijk service kunnen
meenteraad te besluiten aan
verlenen aan Zandvoorters en
wie de huizen zouden worden
BÈANCÖ
VE8MÖUTH
toeristen.
Wij
hebben
ons
jar
verkocht. In die gemeenteraad
enlang in allerlei bochten geHELE UUR
vroeg Methorst om aandacht
wrongen om het niet zover te
voor de wens van de bewoners.
laten komen. We vinden het
heel jammer, maar er is niets

Meer afvalbakken

Gifzakjes 'testcase'
voor het rampenplan

Wel in Gewest

VVV moet dienstverlening
in '94 sterk verminderen

Bewoners Koningstraat en Kanaalweg willen
zelf hun huurwoning van de gemeente kopen

Inbraak

Natuurlijk,

ARTINI

ELDERS SïOö"

Wethouder Flieringa staat 'in
principe niet negatief' tegen
verkoop aan de bewoners. Hij
laat het echter afhangen van
een onderzoek naar de renovatiekosten en onderhandelingen
met EMM.

| Waterstanden j
Datum
27 jan
28 jan
29 jan
30 jan
31 jan
1
'eb
2
'eb
3

HW
LW HW LW
03.15 11.14 15.2723.44
03.56 1.2.00 16.06 --.04.36 00.14 16.4612.46
05.15 00.45 17.2613.16
05.56 01.20 18.11 13.55
06.41 01.59 18.5514.36
07.26 02.45 19.4715.20

4

09.25 04.36 22.0617.10

'eb

feb

08.14 03.36 20.49 16.05

Maanstand/getij:
M dond. 27 jan. 14.23 uur
Springtij zat. 29 jan. 16.46
uur
NAP+133cm
dond. 3 feb. 09.06 uur

Renovatie

V

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

„Ik kan me voorstellen dat
EMM alleen een complex woningen in zijn totaliteit wil kopen. Ik kan op voorhand geen
toezeggingen doen." Renovatie
kan betekenen, dat de huursom
omhoog gaat. Van Bep Vossen
mag de gemeente ook wel het
hele huizenblok aan de bewoners overdoen. „Er is slechts
één bewoner die het niet wil De gemeente wil de huurwoningen in de Koningstraat en de
kopen, nou dat raken we echt Kanaalweg, nog gesticht door Onderling Hulpbetoon, verkopen
Foto Persbureau Zandvoort
wel kwijt hoor. In ieder geval aan EMM

Adres:
Postcocle/Plaats:L_. :

I

L

Telefoon: !
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
H kwartaal f 17.50 \ _] halfjaar ƒ 31.75 D jaar ƒ 55,50
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 FA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

donderdag 27 januari 1994

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

KROON MODE

Wij zijn verdrietig over het plotselinge overlijden van onze collega

Rob
Wij zullen zijn collegialiteit, enthousiasme en gevoel voor humor missen.
Miep, Eduard, Alex, Michel, Patrick, Liesbeth, Carry,
Joyce, Hero, Petra, jacqueline, Bram, Yvonne, Monique,
Oscar, Trudy, Janmaarten, Pieter, Paul, Jan, Jaap, Dick,
Marianne, Jpan, Eddie, Hans, Jps, Luuk, Wilfred, Ivar,
Robbert, Eric, Janna, Hans, Joris, René, Katinka, Henk,
Gerrit
Collega's en oud-collega's van de redactie van Weekmedia,
ook namens de collega's van de opmaak

Een

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Kwekerij

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Schiesser

P. v. KLEEFF
v. Stolbergweg 1, tel. 17093

aanbieding
damesslips
100% katoen
Tanga's 2 st.

Vanaf 31 januari
zijn wij weer geopend!

15.95

Heupslips 2 st. 16.95

Tailleslips 2 st. 17.95

AUTORIJSCHOOL

HAARLEMS ff U
HARDHOUT****

Parklaan 36, Haarlem,

KEUKTJE
Hartelijk Gefeliciteerd met
je 22ste verjaardag.
Families Keur - Visschcr - Wit.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 wmddroog
4 spatarm
5 langbrandend

lessen in
Nissan „Primera"

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

ClO E W N E N(_S

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Beauty-Studio

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Boul. Poulusloot25, tel. 02507-18766.

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

op de leeftijd van 51 jaar

OPENBARE
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

Haarlem:
Rob en Margo
Natacha
Rachel
Liza

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Correspondentieadres:
H. Smid
Van Lennepweg 2/24
2041 LG Zandvoort

Met leedwezen namen wij kennis van het plotselinge overlijden van onze medewerker

R. Boerrigter
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
toe om dit verlies te dragen.
Hoofddirectie
Perscombinatie N.V.
Amsterdam, 23 januari 1994

Voor leden komt beschikbaar
1 Lorentzstraot 244, huur ƒ 743,85 per maand, excl stookkosten
4-kamerwonmg mei cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande
uit tenminste 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ 4 650,- zi|n
2 Van Lennepweg 51-2, huur ƒ 444,22 per maand, excl stookkosten
3-kamerwomng
Toewi|zmg aan alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezmnen bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ 2 895,- zi|n
3 Lijsterstraat 2-30, huur ƒ 550,52 per maand, excl stookkosten
2-kamerwonmg met cv
Toewijzing aan alleenstaanden van 55 jaar en ouder
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 3 100,- zijn
Reactie

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze collega

Uiterlijk dinsdag a s voor 1200 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing

De daarop volgende vrijdag om 1200 uur in het raam ten kanlore van
EMM

Rob Boerrigter
In de negen jaar dat hij op verschillende deelredacties van Weekmedia voor onze krant werkte,
heeft Rob door zijn inzet, enthousiasme en vakkennis grote waardering afgedwongen.
Wij missen hem zeer en wensen Trudy en de kinderen bijzonder veel sterkte toe.
Namens de redactie en
hoofdredactie Weekmedia:
Jan Maarten Pekelharing

Komplete schoonheidsbehandeling

Tevens acne lidteken-behandeling volgens de
unieke Dr. Hayoun methode, (bekend van de media).

Janny Smid

De begrafenis heeft op woensdag 26 januari
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.

WINTERAANBIEDING
slechts

Op zaterdag 22 januari 1994 is, voor ons toch nog
onverwacht, van ons heengegaan onze zus,
schoonzus en tante

Zandvoort
Hansje en Ab
Mare en Carolien

Bij de Beauty-Studio

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-132 78

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

UJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter die gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

(dinsdag gesloten)

Tel.: 023-32 87 50

OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Uitvaartcentrum
Haarlem

Toewi|zmgscritena

Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM
BII het genoemde gezamenlijk max belastbare maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voorlOO% en de mmstverdiener voor 50%
meegenomen in de berekening

COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis
- dinsdag 1 februari 199420.00 uurcommissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 2 februari 1994 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 3 februari 1994 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

WIJZIGINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE

VERORDENING (APV)
De gemeenteraad heeft in de vergadering van
25 januari jl een aantal wijzigingen van de APV
vastgesteld
Het betreft o a de verplichting voor een
exploitatievergunning voor horecabedrijven, een
wijziging n a v het Vuurwerkbesluit, het opnemen van een beperkt vliegerverbod voor het
strand en diverse aanpassingen vanwege wetswijzigmgen
De wijzigingen treden per 1 februari 1994 m
werking
De wijzigingen liggen ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuuren bij
het bureau Voorlichting Een afschriftvan de APV
is tegen betaling verkrijgbaar Voor nadere informatie 02507 - 61478 of 61492

WONINGBOUWVERENIGING EMM

24 januari 1994

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van net
bezwaar
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het opheffen van de gereserveerde
invalidenparkeerplaats aan de westzijde
van de Hogeweg, ter hoogte van het
perceel Hogeweg 22 te Zandvoort.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

AMATEURKUNST IN
CULTUREEL CENTRUM
Vanaf 19 maart a s is in het Cultureel Centrum
weer de jaarlijkse tentoonstelling met werken
van amateurs uit Zandvoort
Als u zelf een aantal leuke voorwerpen hebt
gemaakt en u wilt aan de expositie meedoen,
dan kunt u contact opnemen met het centrum,
telefoon 02507-61570

SUBSIDIEREGELING
OUD-PAPIER

ONTWIKKELINGSPLAN
DOLFIRAMA E.O.

Rob Boerrigter
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel
sterkte toe
24 januari 1994
Directie en commercie
Weekmedia
Hiei bij willen wij u hartelijk danken voor het medeleven
dat u heeft betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van on?e lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa
en zwager

Leendert (Leo) Keur
De vriendschap en waardering die daaruit sprak waren
voor onb een grote troost.
Uit aller naam'
L J. Keur
Zandvoort, januari 1994

ADVERTENTIES

Lic Sol
Gefeliciteerd met
het behalen van je
bevoegdheid examinator
Hogere Bondsopleidingen
Zwemmend Redden!
M.O.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers
tel 14764-14090

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 17-01 t/m 23-01 1994
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

26
33
39
46
52
59
65
72
78
85
92
98
108
118
127
137
147
163
180
196
212

Totaal vanaf
l november **

319
398
477
556
635
715
795
875
953
1032
1114
1191
1310
1431
1548
1668
1788
1985
2184
2385
2580

Kosten
deze week
14,30
18,15
21,45
25,30
28,60
32,45
35,75
39,60
42,90
46,75
50,60
53,90
59,40
64,90
69,85
75,35
80,85
89,65
99,00
ƒ 107,80
ƒ 116,60

|

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

SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders
een principe-uitspraak gedaan over de ontwikkelmg van het Dolfirama en omgeving Het betrof met name de stedebouwkundige randvoorwaarden en de procedurevaststelling
Het voorstel is in de commissie Ruimtelijke Ordenmg aan de orde geweest op 6 januari 1994
De commissie heeft het voorstel van het college
gevolgd en het stuk voor inspraak vrijgegeven
De inspraaktermijn loopt van 31 januari t/m
25 februari 1994.
In het kader van de inspraak wordt een
inspraakavond georganiseerd op:
woensdag 16 februari 1994 om 20.00 uur
Raadzaal, Raadhuis (ingang bordes)
De plannen liggen tijdens de termijn ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 De afdeling is
geopend op werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur
Voor nadere informatie 02 507 - 61544 of 61492

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken hierbrj bekend dat in de gemeente Zandvoort gevestigde scholen, instellingen met een
sociaal of cultureel doel en sportverenigingen in
aanmerking kunnen komen voor een subsidie
voor het inzamelen van oud papier
Instellingen die voortoepassmg van de subsidieregeling m aanmerking wensen te komen worden verzocht zich voor 1 mei 1994 schriftelijk
aan te melden bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort
Organisaties die zich reeds hebben aangemeld
krijgen automatisch een aanvraagformuliertoegezonden
Nadere informatie omtrent de subsidieregeling
oud papier kan worden verkregen bij de sector
Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs
en Cultuur, tel 61497

VOORGENOMEN
VRIJSTELLINGVERLENING
(ARTIKEL 15 WRO)

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, het bepaalde m de
Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Regiement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het
advies van de teamchef politie, het besluit van de
gemeenteraad d d 2 november 1993 tot het veranderen van de rijrichting m de Haltestraat, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het instellen van een nieuwe rijrichting
(noord-zuid) in de Haltestraat, m.u.v. fietsers onder gelijktijdige intrekking van vroegerterzake genomen verkeersbesluiten en
verwijdering van vroeger terzake geplaatste verkeersborden;
- het laten vervallen van alle afzonderlijke
parkeerverboden in de Haltestraat,
Willemstraat, Koningstraaten Kanaalweg;
- het instellen van een parkeerzone voor het
gebied gevormd door Haltestraat,
Willemstraat, Kanaalweg, Koningstraaten
Pakveldstraat (gedeeltelijk).

GEMEENTE

KAPVERGUNNING
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Kostverlorenstraat - 2 bomen
- Zandvoortselaan - 3 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van deze aankondiging ter
inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 900 uur tot 1200 uur Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn
schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een edelmetaalgieterij gelegen aan de
Prmsesseweg 38 A te Zandvoort
2 een edelmetaalgieterij gelegen aan de Bakkerstraat 7 te Zandvoort
r

INSPRAAK
Geschokt vernamen wij het bericht van het overlijden van onze collega

AANGEVRAAGDE

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 15 WRO en
de artikelen l en II van de Aanvullende Bouwvoorschriften een bouwvergunning te verlenen
voor
de uitbreiding van de garage en de balkons
aan de woning Boulevard Paulus Loot 43 te
Zandvoort
Dit bouwplan ligt met ingang van 28 januari 1994
gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen belanghebbenden schriftelijk hun
zienswijze over het bouwplan en devoorgenomenvnistellingverlening naar voren brengen bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
of mondeling bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelmg

De aanvragen, de ontwerp-beschikking en de
andere stukken die op de aanvragen betrekking
hebben liggen met ingang van 31 januari 1994
tot 1 maart 1994 ter inzage by de sector Grondgebied, afd Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 900 - 1230 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 1 maart 1994 gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend
bij het college van Burgemeesteren Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe m staat is geweest
krijgt in een volgend stadium de gelegenheid
om beroep m te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94005B Zuiderstraat 10
uitbreiding serre
94006B Q v Uffordlaan 35 uitbreiden garage'
94007B Thorbeckestraat 18 vergroten woning
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schrifteljk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bit de beoordeling betrokken In sommige gevallen dienteen vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93107B Haltestraat 57 wijzigen gevel
93116B Dumweg 23 vergroten woonhuis
93122B Zandvoortselaan 208 plaatsen 2 erkers
Belanghebbenden, die door een vergunning )
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getrotfen, kunnen op grond van de wet AROB bmnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen Het Reiister bevindt zich bij de sector Grondgebied, aflelmg Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
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'Gemeenteraad kan veel sneller reageren'
Afstammeling van
'Jans de Kraai'
Gert-Jan Bluijs (34) is geboj-en en getogen in Zandvoort.
Achterkleinzoon van 'Jans de
Kraai' van de Buureweg en
zoon van Martin Bluijs, oprichter van de padvinderij Sint Willibrordus, waar hij nog tien jaar
welpenleider is geweest. Bluijs
is werkzaam als adjunct-directeur bij het lithobedrijf Nederlof. Een baan waarin hij als manager van ongeveer vijftig man
•veel met mensen te maken'
heeft. „Ik houd me met alle facetten bezig, personeelszaken,
planning, commerciële zaken
en investeringsbeleid."
Op 19-jarige leeftijd kwam hij
bij het CDA, toen hem werd gevraagd of hij interesse had voor
de politiek. „Het CDA heeft me
altijd aangesproken. Genuanceerd, maar zonder dat zaken
op de spits worden gedreven.
Het CDA is een stabiele factor
in de Zandvoortse politiek,"
vindt Gert-Jan Bluijs. Ook op
dit moment: „De sfeer is goed
en onze lijst is in harmonie opgesteld." Bijna negen jaar was
hij secretaris van deze partij, de
laatste acht jaar maakte hij
deel uit van de schaduwfractie.
„Daardoor ben ik behoorlijk
goed bij met alles, wat de politieke kwesties betreft." Op de
kandidatenlijst van het CDA is
hij min of meer dé begrotingsdeskundige. „Naast je dagelijkse werkzaamheden moetje ook
nog iets
maatschappelijks
doen," zegt Bluijs. Voor hem is
dat één van de redenen om zich
kandidaat te stellen voor de
nieuwe gemeenteraad. Maar
niet voor het wethouderschap.
Als het CDA een wethouder levert, dan wordt dat de ondernemer Gerard Versteege, van het
voormalige, gelijknamige autobedrijf. „Je moet helaas keuzes
maken in het leven: een wéthouderschap kan ik niet combineren met mijn baan en m'n
gezin." Waarom Bluijs dan
toch lijsttrekker is geworden?
,,De leden vonden dat ik min of
meer het gezicht van de partij
moest bepalen voor de aankomende verkiezingen. Bovendien: het is de fractie in de gemeenteraad die het beleid moet
dragen, de wethouder voert het
uit. Ik ben ervan overtuigd dat
Gerard dat oppakt."

MENINGEN

ZANDVOORT - „De gemeenteraad kan soms veel
sneller reageren op bepaalde zaken. Met name als het
de burger aangaat." Dat zegt
CDA-lijsttrekker Gert-Jan
Bluijs. „Politici zijn gekozen om voor de belangen
van de burgers op te komen.
Soms moet de raad heel direct en snel reageren en/of
oplossingen zoeken." Het
tweede interview met een
lijsttrekker in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen.
door Joan Kurpcrshock
me Als voorbeeld noemt hij
de verkeersveiligheid bij de
Mariaschool: na de discussies vorig jaar, is er nog
steeds geen oversteekplaats. „De gemeenteraad
had hier moeten ingrijpen,
het is een wild-west situatie
met al dat verkeer over de
busbaan, iedereen rijdt er
maar raak. Er had toen even
een oversteek geregeld moeten worden. Dan moet je
niet komen met moeilijke „De sfeer is goed bij het CDA," zegt lijsttrekker Gert-Jan Bluijs, hier tussen de drie andere hoogst geplaatste kandidaten voor de
verhalen over planologieën gemeenteraadsverkiezingen. V.l.n.r.: Ype Brune (no. 4 op de lijst), Gert-Jan Bluijs (1), Gerard Versteege (2) en Ruud van der Meij
en dergelijke, dan moet je (3)
gewoon beslissen."
voorkomen dat hij teveel ri- denbij planvorming. „Zo had je raad zitten en best wel kijk heb- woners en andere betrokkenen.
over de Haltestraat bijvoor- ben op de dingen. Maar zij moe- Nu zijn er ambtenaren en exter„Het kan moeilijk zijn om sico loopt."
beeld een werkvergadering ten altijd beslissen vanuit een ne adviseurs aan het werk gezet
meteen een beslissing te neDaarnaast moet de gemeente kunnen houden, waarin je met raadsvoorstel. Laat het eens en ligt er aan het eind een commen, maar op bepaalde mo- voorwaarden
scheppend bezig verschillende partijen filoso- een keertje andersom gebeu- pleet verhaal op tafel. Dan loop
menten ontkom je er niet zijn, zegt Bluijs,
zoals voor de feert over het oplossen van be- ren: laat ze eens een keer eerst je het risico dat het teruggenoaan.
bouw
en
exploitatie
van een paalde problemen. Waarin je je raad geven. Voor de structuur- men moet worden. Door voorSoms moet je daarente- parkeergarage in het centrum.
gedachten open kunt ventile- schets of voor de plannen voor overlegkun je dat voorkomen."
gen een beslissing een tijdje
gemeente moet zijn nek ren, zonder dat er onmiddellijk kleinere woonwagencentra had En dat is méér volgens hem,
uitstellen, ook al lijkt dat „De
durven uitsteken." Ook voor de consequenties aan vast zitten." tevoren gevraagd kunnen wor- dan dat de burger zijn zegje kan
vreemd. We zijn gekozen ondernemers, vindt hij: die
„Er zijn raadsleden die een den: hoe denken jullie daar- doen in de commissievergadeom zaken voor de burger te moeten meer betrokken wor- behoorlijke tijd in de gemeente- over? En dat geldt ook voor be- ringen.
regelen, maar ook om te

Geld voor cultuur
en ouderenbeleid
Maatschappelijke organisaties moeten op den duur meer
ruimte krijgen, vindt Gert-Jan
Bluijs. „Gemeenten beperken
zich steeds meer tot kerntaken,
andere taken v/orden in toenemende mate overgedragen aan
maatschappelijke instanties.
Aan die instanties moeten we
veel aandacht besteden." Gemeenten krijgen steeds meer
een makelaarsfunctie tussen
rijksoverheid en maatschappelijke organisaties, meent Bluijs.
,,De gemeenten krijgen minder
geld en worden zo meer op zichzelf teruggeworpen. De collectieve lastendruk moet omlaag,
dus zij zullen zich zakelijker
opstellen. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van
de burger: je kunt niet alles
gaan doorberekenen."
„Daarom moet de gemeente
klaar staan voor instanties die
taken overnemen," zegt Gert-Jan Bluijs. Dat slaat op ouderenbeleid, cultuur en zo nog
meer. „'t Stekkie bijvoorbeeld,
gebouw De Krocht en het Gemeenschapshuis, daar moeten
we geld in steken. De mensen
betalen heel wat belasting, dus
dan moeten we zorgen dat dat
soort dingen kunnen blijven
draaien. Op den duur kunnen
zij dat misschien zelfstandig."

Ouderen

Provincie wil
HiK toch sluiten

ZANDVOORT - Huis in
het Kostverloren moet toch
dicht. Dat zegt Gedeputeerde Staten van Noprd-Holland in het Uitvoeringsplan
Voorzieningen voor ouderen 1994-1996. Dit is dinsdag
gepresenteerd op het provinciehuis.

Het plan is een voorstel dat
op 2 februari wordt besproken
in de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie. De
definitieve vaststelling vindt
plaats op 21 maart. Mits het
plan alsnog wordt afgewezen,
maar daarop is nog maar weinig hoop. Op het provinciehuis
liggen al bezwaarschriften van
zowel de gemeente als het bestuur van het HiK. Zo ook enkele duizenden handtekeningen die door het personeel zijn
opgehaald. Dat heeft tot nu toe
geen resultaat gehad. Die acties
vonden plaats naar aanleiding
van het ontwerpplan dat vorig
jaar werd gepresenteerd. Nu, in
de definitieve versie is niets
veranderd.
Het gebouw, waar nu 97 ouderen wonen, moet geschikt gemaakt worden voor zelfstandige ouderenhuisvesting plus een
wijksteunpunt.
„De vlag hangt halfstok," zegt
Bernardine van Dril, directrice
van het HiK. „We zijn heel erg
bedroefd. Al moet het nog wel
door de politiek heen in februari en maart, het is nu nog een
ambtelijk voorstel."
De provincie wil dat er in de
toekomst meer nadruk wordt
gelegd op de thuiszorg, zodat
meer ouderen thuis kunnen
blijven wonen. „Voor de nieuwe
generatie ouderen is het misschien wel goed," zegt Van Dril.
„Maar voor de huidige bewoners is het zuur, een hele bittere pil. Sommigen moeten misschien toch verhuizen." Of het
HiK nieuwe acties gaat voeren,
is nog niet bekend.
De ouderenzorg wordt in de
toekomst geconcentreerd in
het Huis in de Duinen, maar
ook dit moet plaatsen inleveren. Het moet terug van 143
naar 120 plaatsen. Hier worden
wel mogelijkheden geschapen
voor de opvang van ouderen die
anders in een verpleeghuis terecht zouden komen. Het voordeel voor hen is, dat zij in Zandvoort kunnen blijven wonen.
Echte verpleeghuizen zijn immers alleen buiten deze gemeente te vinden.

Met ouderen kan ook rekening gehouden worden met de
nieuwbouw bij het NS-station.
Bluijs pleit voor woningen voor
verschillende takken uit de taevolking, waaronder specifiek
ook ouderen. „We moeten hen
een beetje in de buurt van het
centrum houden." Met die woningbouw mag verder niet te
lang gewacht worden, vindt hij.
De Pellikaanhal moet blijven
staan, vindt het CDA. Dure
nieuwbouw op het sportcomplex in Nieuw-Noord is niet nodig. „Afbreken is kapitaalvernietiging. Bovendien moet je
soort accommodaties verZANDVOORT - „Het CDA is geen verwezenlijkt zal worden. Zowel de aan- kruisingen en dus een vlottere doorstro- beeld de structuurschets van Zandvoort dat
uit 1992, waar een hoop kritiek op spreid over het dorp hebben.
voorstander van een grootschalige tasting van de natuur, als de financie- ming."
kwam. Voor hem hoeft er geen nieuw, Voor het gemak én de veiligaanpassing in de hoofdwegenstruc- ring zijn een probleem. We kunnen nakostbaar rapport van een extern bureau heid. Mensen die 's avonds wiltuurlijk
beslissen
om
die
weg
niet
aan
te
tuur." Dat zegt CDA-lijsttrekker
te komen. „De bestaande structuur- len sporten, moeten niet over
Gert-Jan Bluijs. „Ik heb altijd scep- leggen, maar dan moeten we accepteren Parkeren
De bewoners moeten hun auto gratis schets is niet per definitie slecht, maar donkere paadjes naar het sportwe met een probleem zitten."
tisch gestaan tegenover het plan om dat„Wat
het dorp betreft, pleit het CDA voor de deur kunnen zetten, vindt er staan wel zaken in die niet haalbaar complex in Nieuw-Noord fietal het verkeer door Zandvoort-zuid voor meer
woongebieden met een maxi- Bluijs. „Hoewel het parkeren meer in- zijn. De kosten daarvan gaan alle pro- sen."
te leiden, mede vanwege het kosten- mum snelheid
dertig kilometer per komsten genereert, is het niet nodig dat porties te buiten, zoals de afbraak van
plaatje." Daarnaast is hij voor gratis uur. Als het nietvannodig
De CDA-lijsttrekker voorziet
is dat de toerist de burger moet betalen om voor zijn flats bijvoorbeeld."
parkeren voor de eigen huisdeur. daar doorheen toert, moeten
„Maar zo staan er ook goede dingen dat het toerisme in Zandvoort
we dat ook eigen deur te kunnen parkeren. In prin„Al het verkeer moet zo snel mogelijk zien te voorkomen. Er zijn genoeg klei- cipe proberen we dat te voorkomen, de in. Onze eigen ambtenaren kunnen die, op den duur meer geld gaat opde goede richting pp. Naar Zandvoort- ne maatregelen mogelijk om het door- burger hoeft niet nóg meer gekort te met invloed van de gemeenteraad, er leveren, dan het kost. „Die opzuid kan dat over bestaande wegen, an- gaand verkeer hier te weren." Politiek worden door de overheid." Als de bur- best zelf uithalen. Voorwaarde is, dat er brengst moet gebruikt worden
dere oplossingen zijn erg duur. Wat en burgers dienen gezamenlijk de ver- ger met initiatieven of voorstellen komt, goede afspraken worden gemaakt en we om de leefomstandigheden van
Verkoop woningen
Noord betreft, is verlenging van de Her- keersproblematiek aan te pakken, staat moet daar goed naar geluisterd worden, elkaar op de hoogte houden. Als de raad de burger te verbeteren."
man Heijermanweg de beste oplossing. in het CDA verkiezingsprogramma. meent hij. Het CDA is tegen dure onder- alleen maar ja of nee mag zeggen tegen
Vervolg van voorpagina
Daarlangs zou je ook nog parkeerplaat- „Persoonlijk ben ik voorstander van zoeken de komende vier jaar. „Politici complete plannen, ben je al te ver geVolgens bewoner Bos van de
sen kunnen creëren. Maar dat heeft zo- meer eenrichtingverkeer. Zo kun je ver- zijn nogal makkelijk in het uitgeven van gaan. Dan is er in feite al een aantal
Kanaalweg is er veel interesse
veel voeten in aarde, dat dit niet snel keerscirkels vormen, met minder door- geld," aldus Gert-Jan Bluijs. Bijvoor- beslissingen genomen."
onder de twintig huurders uit
zijn straat en de Koningstraat.
Verder staan er twee woningen
De rubriek meningen staat open
in de Koningstraat al acht
voor uw reacties. U kunt uw brief
maanden leeg. Een ander, aan
. opsturen naar de redactie van
de Kanaalweg, heeft anderhalf
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
jaar leeg gestaan en is nu geZandvoort of afgeven op het rekraakt. Zelf huurt Bos twee
dactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
huisjes van de gemeente, hij
Zandvoort. Te lange brieven kunzou er graag een willen kopen.
nen worden ingekort. Vermeldt svp
Volgens hem zou er rekening
uw telefoonnummer. Inzendingen
gehouden worden met de bezonder - juiste - naam en/of adres
langen van de huurders. Dat
worden niet geplaatst. De redactie
schreef de gemeente in de beis telefonisch bereikbaar via numwonersbrief van december
van de leden dat het oorspron- ders zou er in het verkiezingsmer 02507-18648.
1993.
kelijke amendement onwerk- programma helemaal niets
Om het proces te begeleiden
baar is. De intentie van de laat- over het circuit komen te staan.
zou zelfs een projectgroep opste vergadering was in ieder geDat deze motie toen bij meergericht worden en overleg geval duidelijk".
derheid van stemmen werd
pleegd met de Vereniging van
aan kracht wint op het moBlijkbaar heeft de heer Van aangenomen, heeft meer met
Huurders. „Daar hebben wij
Leeuwen een selectief geheu- het gezonde politieke verstand ment dat je ruimte geeft aan het
niets van gemerkt," zegt Bos.
gen. Wat de intentie van de ver- van de oorspronkelijk voor- standpunt van de minderheid',
„Wie zijn dat dan? En als de
gadering betreft is hij vergeten stemmers van de anti-circuit wint wel bijzonder aan kracht
gemeente woningen verkoopt,
dat één van de indieners van motie te maken, dan met een als je een meerderheidsstandwaarom worden ze dan eerst
het anti-circuit amendement de duidelijke intentie van de ver- punt van een ledenvergadering
niet aan de huurders aangebovergadering opgeroepen heeft, gadering, zoals de heer van niet wenst te respecteren. Hij
den? Wij krijgen wel ineens een
om als zijn amendement afge- Leeuwen ons wil doen geloven. waarschuwt ons tegen besluittientje teruggestort van het wostemd zou worden (wat for- Een half ei is uiteindelijk beter vormingsprocessen die in gang
ningbedrijf, dat ik toendertijd
zijn gezet, maar vervolgens
meel dus niet kon, getuige de dan een lege dop.
heb
betaald als sleutelgeld. Op
door
niemand
meer
te
stoppen
Naar aanleiding van het interunanieme uitspraak van de gezo'n
moment vraag je je af of
zijn,
of
zoals
hij
het
zo
beeldend
schillencommissie), het politie- view dat u afgenomen hebt met
het al rond is? Door al dat vage
ke verstand te laten zegevieren de heer Van Leeuwen wil ik het zegt: 'ik heb vreselijke angst
gedoe worden bewoners zenuwen dan maar voor het nieuwe volgende opmerken. Zijn uit- voor 'die rijdende trein'. Als
achtig en achterdochtig. Dan
amendement te stemmen. An- spraak dat 'je besluitvorming raadslid krijg je het idee dat die
denk je bij jezelf: waarom doen
trein nog te stoppen is'.
ze dit? Zijn ze soms van plan
Wel, ik krijg als lid van D'66
(ADVERTENTIE)
het gevoel dat de rijdende trein Ook de speeltuin van Ducky Duck is al bijna klaar
Foto PtTsburyau Zandvoort om in de toekomst het hele
blok af te breken? Rust er soms
die tot de huidige kieslijst heeft
een nieuw bestemmingsplan
geleid, niet meer te stoppen is,
op?"
niet omdat de besluitvorming
Egon Snelders, persvoorlichonduidelijk is geweest, maar
ter van de gemeente Zandvoort,
juist door onzorgvuldige bezegt dat er geen plannen zijn
sluitvorming. De trein raast
de bestemming te verancievoort met op de bok een machiZANDVOORT - Aan de lijk rond de 60 a 70 duizend gul- voor de belasting," zegt Van der om
nist die alle rode seinen ne- Prinsesseweg, naast de den.
Zwet, „uiteindelijk zou het wel ren. Volgens hem zijn er forgeert. Zo'n machinist moet de openbare
„Maar we hebben er toch veel eens goedkoper uit kunnen val- meel twee gevallen bekend van
bibliotheek,
mensen die hun huis willen koconsequenties van zijn hande- wordt over een paar dagen zin in," aldus Marion van der len."
len dragen en zeker als hij tot een nieuw kinderdagverblijf Zwet. Bij een particulier kinDe open dag gaat gepaard pen.
Daarover krijgen zij binnentweemaal toe aangeeft dat hij geopend: Ducky Duck. Initi- derdagverblijf vallen de kosten met een hoop feestelijkheden,
de trein niet wil besturen als atiefneemster Marion van aanvankelijk wel iets hoger uit zo kunnen de kinderen gratis kort bericht, zegt hij. Volgens
wagon 55a (het anti-circuit der Zwet houdt er aanstaan- dan bij een gesubsidieerd ver- op de foto met een hele grote Methorst gaat het alleen al in
de Koningstraat om zeven
amendement) er aan gekoppeld
de zaterdag van 10 tot 3 uur blijf. „Maar die zijn aftrekbaar Ducky Duck.
adressen.
wordt.

'Geen grootschalige aanpassing hoofdwegenstructuur'

Lijsttrekker negeert uitspraak
landelijke geschillencommissie
Dr.ir. M. Dijkstra, lid van D66

afdeling Zandvoort, reageert op
uitspraken van Han van Leeu-

wen, lijsttrekker van deze partij
voor -de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart aanstaande.

Van Leeuwen deed zijn uitspraken in twee interviews, vorige
week geplaatst in het Zandvoorts Nieuwsblad.

Met stijgende verbazing heb
ik het interview met de lijsttrekker van D66, de heer H. van
Leeuwen, en zijn uitspraken op
de voorpagina in uw editie van
20 januari 1994 gelezen.
Om met het laatste te beginnen. De heer van Leeuwen
meent dat ondanks de uitspraak van de landelijke geschillencommissie over het anti-circuit amendement de klok
niet teruggedraaid hoeft te worden. Of zoals hij beweert en ik
citeer: „en zo wel, dan is er al'ijd nog de duidelijk uitspraak
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Ducky Duck houdt open da;

ZONDAGEN

open dag.

MOOISTE FILMS

Voor mij is in ieder geval duidelijk geworden dat als een uitspraak van de landelijke geschillencommissie genegeerd
wordt, dit met democratie niets
van doen heeft. Ongewild
draait de heer van Leeuwen in
dat opzicht zelf de klok terug.
dr. ir. M. Dijkstra
verontrust lid DG6
Ziindvoort

Les voor raadsleden
30 Januari 1994. A River Runs Through it.
27 Februari 1994. Lorenzo's OiL
27 Maart 1994.
Oeroeg;.
24 April 1994.
The Crying Game.
29 Mei 1994.
Scent of a Woman.
Aanvunj: 11.00 ( saai open om 10.46 )
Lokitie: Cinema Circui. Quthuuplnn 6. Zuiihoort.
Prijs: 40 gulden TOOT Pame-Partout
12.50 kMae kurtnx un de
Ne elke voorstelling oen gratis kopje koffie in de foyer.

Informatie en reserveringen
02507-18686

De gemeente organiseert dit
jaar zelf een cursus voor nieuwe raadsleden. Daardoor kunnen ook plaastelijke onderwerpen aan bod komen. Aandacht
wordt onder andere besteed
aan het functioneren van een
gemeenteraad, overlegvormen
en vergadertechnieken. Uitnodigingen hiervoor zijn gegaan
naar de eerste vijf kandidaten
per lijst. De cursus wordt gegeven door in- en externe deskundigen. De nieuwe raadsleden
die op 2 maart worden gekozen,
worden op 12 april geïnstalleerd. Met deze cursus wordt
geprobeerd hun inwerkperiode
zo kort mogelijk te laten zijn.

Ducky Duck is een particulier kinderdagverblijf. Er komt
een babygroep onder leiding
van een gediplomeerd kraamverzorgster. Daarnaast een
peutergroep waar Marion, moeder van twee dochtertjes, zelf
staat. In totaal zijn er twintig
'kindplaatsen'. Elke groep
heeft een slaap- en een speelzaal, verder is het dagverblijf
voorzien van kindertoiletten,
een douche, en een grote speeltuin aan de voorkant.
„Het heeft lang geduurd,
maar uiteindelijk is het dan
toch gelukt," zegt Marion van
der Zwet. Het kinderdagverblijf
zou vorig jaar april al opengaan, maar de vergunning werd
op het allerlaatste moment geweigerd: een kinderdagverblijf
zou niet passen binnen het bestemmingsplan. Begin januari
werd de vergunning alsnog verstrekt. „Dat heeft ons onze investeringssubsidie
gekost,"
zegt Van der Zwet. Doordat het
dagverblijf pas na 31 december
1993 kon worden geopend, was
die subsidie van de baan. De
financiële strop ligt waarschijn-

(ADVERTENTIE)

TOTALE OPHEÏ=RNG|ii^TVERK0Jig
Perzische,
Oosterse
en lyiarjökkainse berbertapïj*ëi:ii^
. • . .
, -• ,i,:«-?f\*j.Vi! 't :.:•••)'..'. r . ' • . . • •
,
-•.ï.-^^i'.rv.H'»*

KORTIN

enkele prijsvoorbeelden:

Shiras Perz
Chinees 5/8
Berber 5 kg
Mir Ind.
Nepal

297
183
200
200
170

x 211 normaal Jlêeüfiu
x 122 normaal yfff^nu
x 300 normaal^öStfnu
x 300 normaal i495"nu
x 240 normaal ;L428"nu

975,695,575,890,725,-

Na 15 jaar gevestigd te zijn in Amsterdam-West gaan wij naar een betere
lokatie verhuizen.
Wij zijn gespecialiseerd in handgeknoopte tapijten. Ook voor oude en
antieke tapijten bent u bij ons aan het juiste adres.
Natuurlijk zijn al onze tapijten voorzien van een certificaat van echtheid.

DfiVOUD OOSTERSE TAPIJTCN
Admiraal de Ruyterweg 48-50, A'dam, tel. 020-6161776
DONDERDAG KOOPAVOND
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FABRIEKSWINKEL
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte SG30 SG35 SG40 SG45 latex
80x190x14 115,- 130,- 145,- 165,- 390,80x200x14 120,- 135,- 150,- 170,- 415,90x190x14 125,- 140,- 160,- 190,- 425,90x200x14 135,- 150,- 170,- 195,- 440,120x190x14 175,- 195,- 205,- 235,- 545,130x190x14 190,- 210,- 225,- 255,- 605,140x190x14 205,- 225,- 240,- 280,- 645,140x200x14 210,- 230,- 245,- 285,- 665,160x200x14 235,- 265,- 285,- 315,- 765,180x200x14 265,- 295,- 320,- 345,- 875,200x200x14 300,- 330,- 355,- 385,- 985,TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR
Postjesweg 37
!nsu!irac!eweg 51"J
Papaverweg 17
Compressorstr. 23
Osdorper Ban 58

LET OP!!
SPECIALE
AKTIE

SCHILDERWERK

Kroon Mode
Dames
pantalons
elastische
band.

UNIEKE SPECIALE AANBIEDING
Alléén bij ons!!

Kwaliteitsmatrassen SG35

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

Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken.

Vraag vrijblijvend offerte.

10 mode kl.
Alle maten

79.95

College Beroepsonderwijs Amsterdam

- kraamverzorgende

O2O-6186O88
O2O-6937355
O2O-6324959
O2O-6331329
O2O-61O8O3O

Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
020-6715911
of kom langs op 5 februari om 10 30 uur
Fred Roeskestraat 90
(bij NS station WTC/zuid)

ilil
VLOT

EW

VAKKUNDBG

OPENBARE VERKOOP

C L A S H E R S T E L.

159.24

UUR * 3 6 5

Woningruil
aangeb.
HAARLEM

- gezinsverzorgende

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

2de JACK voor

DAGEN

1 GULDEN

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

Een 2 lange ddgop'eioing tot
• bejaardenhelpende
- gezinshelpende

Bei College Beroepsonderwijs Amsterdam
070 6 / l b 9 i 1
01 ko-n lang1; CD 5 februari om 10 30 uur

3/4 Dames en Herenjassen
va. 199.Suede Dames- en Herenjacks va. 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.*
N5EUWE COLLECTIE
tot 40 % KORTING

Fred Roes--es;raat 90
(bi| NS station WTC/zuid)

LKE WEEK
NIEUWS.

l WANNEER: DEZE WEEK (ZONDAG 30/1 OOK OPEN)
van 10.00-18.00 uur
(WAAR:
IN WINKEL ITALIA LEATHER
HALTESTR. 11, ZANDVOORT
o.l.v. ITALIA LEATHER WE A R. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

abonnee
Zolang ik hier \\oon, hebben wij al een abonnement op het Zandvoorts
Nieu\\ sblad Die krant hoort erbij en daar zeg ik geen woord teveel
mee Het is toch de enige mogelijkheid om op de hoogte te blijven van
\\ M ei m je woonplaats gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid o\ei, dat heeft \\el ander nieuws te melden.
Omdat de kinderen de deur uit /.ijn. heb ik nu alle tijd en daar wil ik wat
mee doen Ik heb me in het sociale le\en gestort, buurtwerk en zo. Dan
mei K je pas goed hoe belangrijk het Zandvoorts Nieuwsblad is.
De ledactie heelt altijd een open oor \oor ons en de mede\\eiking v a n de kiant is voor ons van groot belang. Via de
kiant leggen w e contacten en zijn \\e in staat ruime bekenclheid aan ons werk te geven.
Mijn man en ik gaan giaag uu. Muziek, toneel.
tentoonstellingen. \Ve gunnen ons tijd voor
uiiuiui /oge/egd liet Zandvooits Nieuwsbl.id bemin d.iai ook o\ei Gelukkig Fn xo
k \\amen \ve ei aditei dat hier in de buuit
een heel leuke exjiositie van schikleiijen werd gehouden \\aai /o n krant al niet goed voor is.
/.odia die m de bus ligt. lees ik 'm vluchtig door en m het
weekend neem ik ei echt de tijd voor Daar kijk ik naar uit...

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

- bejaardenverzorgende

AMSTERDAM-WEST
AMSTERDAM-OOST
AMSTERDAM©3-NOORD
AMSTERDAM-NOORD
AMSTERDAM-OSDORP

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Een 3 iange dagopleiding tot

90x200 cm.

WONINGSTOFFERING

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Haltestraat 55
Zandvoort

2 kam. flat met groot
balkon in plantsoen
alle voorzieningen
ƒ 325,- gevr. i.d. in
ZANDVOORT
Inl. tel. tussen
10.00-11.00 uur
tel.: 023-244122

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Een 3 jarige dagopleiding tot

AUTOBEDRIJF
TOLÉ
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD

- apothekersassistent
- doktersassistent
- tandartsassistent

Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

020-6715911
of kom langs op 5 februari om 10 30 uur
Fred Roeskestraat 90
(bi| NS station WTC/zuidl

ONTWERP-WATERBEHEERSPLAN
AMSTEL, GOOI EN VECHT TER VISIE
In het gebied van de Amstel, 't Gooi en de Vecht
(zie kaartje) zijn drie organisaties verantwoordelijk
voor het beheer van het oppervlaktewater:
- Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
(verantwoordelijk voor o.a. waterpeilen, waterhuishouding, dijkbeheer in het hele gebied)
- Zuiveringschap Amstel- en Gooiland (verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het Noordhollandse
deel van het gebied)
- Provincie Utrecht (verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het Utrechtse deel van het gebied)
De drie waterbeheerders samen hebben een ontwerpplan opgesteld voor het waterbeheer in het gebied
voor de periode 1994 -1998 en willen graag uw
mening horen over dit plan. Van 1 februari tot 1 april
1994 ligt het ontwerp-plan ter visie.
Inhoud
In het ontwerp-waterbeheersplan staan de maatregelen die de waterbeheerders de komende vier jaar
willen nemen. Daarbij staan de veiligheid en bewoonbaarheid van het gebied voorop. Het plan houdt
zoveel mogelijk rekening met alle belangen dié
spelen. Enkele maatregelen zijn:
- het uitbreiden van rioolwaterzuiverings-inrichtingen,
- het uitvoeren van een herstelplan voor water en
natuur Naardermeer,
- het aanpassen van waterpeilen,
- het maken van plannen voor baggerberging,
- het verwijderen van fosfaat uit het water voor de
Loosdrechtse Plassen.
Dit zijn maar enkele van de 77 maatregelen uit het
plan.
Waar kunt u het plan inzien?
Het ontwerp-lntegraal Waterbeheersplan Amstel,
Gooi en Vecht ligt van 1 februari tot 1 april 1994 tijdens
de openingsuren ter visie :
- op alle gemeentehuizen en bibliotheken in het
plangebied
- op de kantoren van de drie waterbeheerders.
Inspraakavonden
In februari vinden er drie inspraakavonden over het
plan plaats. Vertegenwoordigers van de drie organisaties zullen dan een toelichting geven op het ontwerpplan.
Belanghebbenden of belangstellenden kunnen op die
avond ook hun mening geven of vragen stellen.
De inspraakavonden vinden plaats op:
- maandag 7 februari 1994 in dorpshuis de Dobber,
Meenthof 14 in Kortenhoef
- woensdag 9 februari 1994 in sociaal-cultureel
centrum De Meijert, dr. J. van der Haarlaan 6
in Mijdrecht
- maandag 14 februari 1994 in gebouw Rehoboth,
Kerkstraat 12 in Ouderkerk a/d Amstel
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. De zaal is
vanaf 19.30 uur open.

Reacties
Als u wilt reageren op het ontwerp-plan kunt u dat het
beste schriftelijk doen. Zend dan uw gemotiveerde
reactie naar:
Stuurgroep Integraal Waterbeheersplan Amstel,
Gooi en Vecht, p/a postbus 97,1190 AB Ouderkerk
aan de Amstel.
Uw reactie moet uiterlijk 1 april 1994 binnen zijn.
Als u daar prijs op stelt, kunt u uw reactie kort na
1 april nog eens mondeling toelichten voor een
bezwarencommissie van vertegenwoordigers van
de drie organisaties. U moet dat in uw reactie wel
vermelden.
Wat gebeurt er na de inspraak?
Na 1 april worden de reacties verwerkt. Vervolgens
stellen de drie algemene besturen van de waterbeheerders het plan vast, waarna het moet worden
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.
Bestellingen
Een eigen plan bestellen kan door f 25,- over te
maken op girorekening 48219 van het
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht. U krijgt het
plan dan thuisgestuurd. Er is ook een brochure met de
hoofdlijnen uit het plan gemaakt. Die is gratis verkrijgbaar bij de drie organisaties.
Vragen
Als u vragen hebt over het ontwerp-plan dan kunt u
tijdens kantooruren terecht bij de drie waterbeheerders. Ook kunt u uw vragen stellen op één van de
inspraakavonden.

HOOGHEEMRAADSCHAP
AMSTEL EN VECHT
• Postbus 97,
1190 AB OUDERKERK A/D AMSTEL
Oranjebaan 13,
1184 NN OUDERKERK A/D AMSTEL
tel. 02963 - 31 53

ZUIVERINGSCHAP
AMSTEL- EN GOOILAND
• Postbus 1061, 1200 BB HILVERSUM
Larenseweg 30, 1221 CN HILVERSUM
tel. 035-881663/88 1675

PROVINCIE::UTRECHT
Postbus 80300, 3508 TH UTRECHT
Gahleilaan 15, 3584 BC UTRECHT of
Achter Sint Pieter 200, 3512 HT UTRECH'
tel. 030 - 58 34 57/ 58 24 44

\ls u ook \ \ i l t weten wat ei om u heen gebeuit. neemt u een
abonnement op hel /andvooits \ieuwsblad De krant die schrijft
ovei de plaals \vaai u woont

m mi|ii nmi>e\irm Jlspielt [er kennismakinu

ma ik kt /.imluiiuts \ium-hUl 13 weken voor maar ƒ 12,75

LOOSDRECHT
1

Daarna v.ord ik abonnee en betaal per O kwartaal ƒ17.50
O halfjaar ƒ 31.73 O jaar ƒ .riô..r>0

i
i
i
i
i

* ecu maandabonnement ia uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kuril u« abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-562.6211.
Stuur deze bon m een o|)en envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer
KXl'il, l(100 PA Amsterdam U hoeft neen poslzeuel te plakken.

Wie '11 abonnement heeft
weet meer!

ô

/ .
,' / MAARTENSDIJK
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Bomenstichting over Haarlemmerstraat

>

Achter de Schermen....

Johan Beerepoot

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Drie iepen nog vitaal genoeg'

'Dit is het best verzorgde strand van Europa'

ZANDVOORT - De vitaliteit van de meeste oudere
iepen in de Haarlemmerstraat is niet denderend.
Toch zijn er van de elf nog
drie bomen die nog een aantal jaren mee kunnen. „Die
staan er redelijk bij."

lemmerstraat. Het zal de straat
dan nog een redelijk groen
beeld geven. Tegen de tijd dat
de andere bomen wat groter
zijn, kan men verdere stappen
ondernemen. Dat zal voor veel
bewoners een geruststelling
zijn en hen tevreden kunnen
stellen." Bewoners van de
Dat zegt woordvoerder Ed- Haarlemmerstraat en omgewin Koot van de landelijke Bo- ving gaan een handtekeningenmenstichting. Een deskundige actie houden om de drie iepen
van zijn stichting, Parmentier, te redden.
heeft gisteren als 'second opi„De bomenstichting staat
| nion' een onderzoek verricht niet negatief tegenover het plan
naar de vitaliteit van de elf ie- van de gemeente om slechte bopen. Dat gebeurde op verzoek men te verwijderen en een nieuvan een aantal verontruste be- we bomenlaan te creëren," zegt
woners. Zij zijn het niet eens Koot. Dit plan, dat begin februmet het plan van de gemeente ari van start gaat, is ontwikkeld
oni de bomen te kappen.
door de heren Boekelman,
Volgens woordvoerder Ed- hoofd Plantsoenen, en opzichwin Koot kunnen de drie rede- ter De Koe. Het is gebaseerd op
lijke, ongeveer vijftig jaar oude het groenbeleidsplan uit 1989
bomen zeker nog een aantal ja- en omhelst een bloksgewijze
ren blijven staan. „Wij vragen aanplant van een nieuw soort
dan ook aan de gemeente om ze sterke en jonge iepen.
te laten staan en mee te nemen
in het nieuwe bomenplan Haar-

Aanrijdingen

ren zeventig praatte iedereen
in Zandvoort over het circuit.
In 1970 heeft er zelfs een principe-besluit gelegen om het circuit op te heffen en in 1972
werd met een meerderheid van
negen tegen acht toch voor het
circuit gekozen."

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende Zandvoorters. Deze
week Joban Beerepoot,
voormalig clrcuitdirecteur,
ex-bestuurslld van de WV
en Stichting Hippodrome
Zandvoort, voorzitter van
basketbalvereniging
The
Lions en tot zondag elgenaar van De Zonnehoek
aan de Kop van de Zeeweg.
Hij verkast naar Akersloot,
maar Zandvoort blijft hem
zien.

Wild
„In de raadsvergaderingen
ging het er altijd wild aan toe,
maar ik bewaar hele goede herinneringen aan de uren na de
vergadering. Dan ging iedereen
naar het Wapen van Zandvoort
en daar bleven we dan tot we
eruit gegooid werden. Dat was
een gezellige tijd."
„Omdat je in de horeca zoveel uren maakt, gaan de sociale en gezellige dingen vaak aan
je voorbij. Gewoon, omdat je
dan aan het werk bent, je hebt
bijna nergens meer tijd voor.
Dat heb ik de laatste jaren wel
gemist en ook al gaan mijn
vrouw en ik nu weg uit Zandvoort, ze zullen ons blijven
zien. We hebben er familie en
heel veel bekenden. Maar ik
krijg nu ook eindelijk tijd om
bijvoorbeeld de evenementen
Johan en Wilma Beerepoot staan zondag voor de laatste keer in De Zonnehoek aan de Kop van op het circuit en het jazzfestide Zeeweg
Foto Persbureau Zandvoort val weer eens te bezoeken. Ik
ga in elk geval niet stil zitten.
Dit was ook de reden dat ik bij
als het mistig is, blijft het ook
vangrail neergezet, die later
Ik ga veel golfen en rol wel
het circuit terecht ben gekoweer in een of andere bestuurshier rustig. Toen ik De Zonne- alsnog door Bloemendaal vermen. Maar toen ik daar in 1981 hoek overnam was het 's winvangen is."
functie. Zo is het altijd gegaan,
stopte, kon ik niet meer terug
ters alleen op zondag geopend,
op mijn veertiende jaar zat ik
naar een kantoor. Ik was teveel dat heb ik gelijk veranderd in
„Ik volg Zandvoort van een
al in het jeugdbestuur van een
gewend om mijn eigen gang te
zeven dagen per week. Een beafstand en denk dat men verkorfbalvereniging in Amstergaan. Ik had wel inmiddels
drijf als De Zonnehoek past be- standiger met het strand moet dam. Bovendien ben ik voorzitmijn horecapapieren gehaald.
ter bij mij dan een strandpavil- omgaan. Het strand is toch een ter van baskettaalvereniging
Het werd drie seizoenen Club
joen. Het is iets veelzijdiger en
zeer belangrijke exponent van
The Lions, waar ik zelf actief
Maritime. In 1985 kon ik De
vereist het gehele jaar meer or- Zandvoort. Voor zover ik het
speel. Ik heb Zandvoort altijd
Zonnehoek kopen en dat is
ganisatie en dat is nu eenmaal
kan beoordelen, vind ik dat
met interesse gevolgd en dat
toch heel wat anders dan de
mijn lust en mijn leven."
Zandvoort het best verzorgde
zal zo blijven."
strandhoreca. Op het strand
strand van Europa heeft met
duurt het seizoen zes maanden
een enorme keuze aan pavilZondag 30 januari is De ZonSoepeler
en dan werk je 24 uur per dag
joens en veel faciliteiten. Toen
nehoek tot 17.00 uur voor het
en zeven dagen per week. Daar„Bloemendaal is vanouds de ik nog bij het circuit werkte,
laatst onder leiding van Johan
na leid je een volkomen ander
badplaats van Haarlem en
heb ik altijd goed met de geen Wilma Beerepoot geopend.
leven. Het was een soort vrijZandvoort die van Amsterdam, meente kunnen werken en
Zijn opvolger heet Pim Aronecht mijn mening over ambteson, bekend van Kraantje Lek
heid blijheid en dat beviel me
maar heel wat Zandvoorters
wel goed. De enige zorg was
komen hier eten. Op het terras naren moeten herzien. In de ja- en Orangerie Elswout.
dan om aan het begin van het
zie je hen hier bijna nooit. Na
seizoen klaar te zijn met het
negen jaar De Zonnehoek heb
onderhoud aan de tent. In een
ik de indruk dat de gemeente
Bloemendaal soepeler is dan
relatief korte periode moetje
het verdienen en je bent erg
de gemeente Zandvoort. Nou
weersafhankelijk.
ja, behalve die keer dat ze hier
geen vangrail wilden aanbrenIn De Zonnehoek heb je zogen, dat was niet esthetisch gemer en winter een horecaleven noeg. Ik heb nog gevraagd of ze
en ben je veel minder weersafbloed aan de muur esthetisch
hankelijk al heb je natuurlijk
vonden, want er waren net enwel de seizoensinvloeden. Als
kele ongevallen gebeurd,. Met
het slecht weer is, gaan mijn
medewerking van circuitdirecgasten het strand niet op. Ja,
teur Hans Ernst heb ik zelf een

ZANDVOORT - Veel mensen in en ver buiten Zandvoort kennen Johan Beerepoot nog steeds als 'die man
van het circuit', waar hij in
1981 na negen jaar als directeur stopte. Sinds die tijd
beheerde hij driejaar Club
Maritime en daarna De
Zonnehoek. Met ingang van
zondag doet hij een stapje
terug.

„Er is nu duidelijk sprake
van achterstallig onderhoud,"
zegt Koot. „Dat een aantal boOp het Zandvoortse politie- men de laatste jaren sterk te
bureau is het de laatste maan- lijden heeft gehad, is overduideden een tijd van komen en gaan lijk geconstateerd. Aanrijdinvan politie-ambtenaren. Deze gen, te weinig plaats en slechte
week nam Henk Vermeulen af- voeding zijn grote oorzaken."
scheid. Hij was medewerker Dat hier in vroeger jaren te weivan de afdeling Bijzondere nig aandacht aan besteed is,
Wetten en coördinator Milieu. wijt hij eerder aan onwetendDaardoor hield hij zich vooral heid dan aan slecht beleid. door Everhard Hebly
bezig met horeca, winkelbedrij- Daarom is het volgens de Bpven en wapenwetgeving. „Maar menstichting ook belangrijk
met mijn werk voor de Stich- dat er maatregelen worden ge„Ik ben nu 55 jaar, waarvan
ting Zandvoort Promotie ga ik nomen.
ik er 38 gewerkt hebt. In de jagewoon door," aldus VermeuAls voorbeelden noemt hij ren dat ik bij het circuit werklen. Hij is altijd betrokken bij ruimere
groeiplaatsen, goede te, maakte ik altijd veel uren
voorbereiding en controle van bescherming tegen autoschade en toen ik daarna in de horeca
evenementen en de jaarmarkt. en eventueel injecteren tegen terecht kwam, was dat niet anDe werkzaamheden van de af- iepziekte. Ook vindt de Bomen- ders. De Zonnehoek is zeven
deling Bijzondere Wetten gaan stichting de bomen die geplant dagen per week geopend, dus
op dit ogenblik gewoon door en gaan worden 'gelukkig niet al te ga maar na. Vooral in de beginworden gecoördineerd door K. klein'.
jaren hebben mijn vrouw en ik
Boer.
hier tropenjaren beleefd. Ik wil
nu eens een stapje terug doen,
zodat ik tijd krijg voor dingen
waar ik nooit aan toe kwam.
Mijn vrouw is twaalf jaar jonDiensten
Dierenambulance: 023-363476 ger en wilde nog wat nieuws
29/30 januari 1994
of alarmnummer 023-334323 (24 beginnen. Zij heeft sinds nouur per dag), ook voor melding vember een petit restaurant
POLITIE: Alarmnummer 06-11. van zoekgeraakte of gevonden vlakbij de Kaasmarkt in Alkmaar, daar ga ik wat hand-enIn andere gevallen: tel. 13043. dieren.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
-spandiensten verrichten.
Voor Vrijwillige Waarom Alkmaar? We zijn ver06-11. In andere gevallen Centrum
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informa- huisd naar Akersloot en dan is
dag - (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op het logischer om naar Alkmaar
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30 te gaan dan naar Haarlem."
06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen Horecaleven
„Ik ben van oorsprong buinemerland.
Zandvoort: (voorheen DienDIERENAMBULANCE:
Die stencentrum) Koninginneweg tenlands correspondent omdat
renbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur ik altijd goed in mijn talen was.
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
023-334323
Belbus: Om van de belbus (voor
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, tis.
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag Telef. Meldpunt Sexueel Geen zondag alléén voor recepten. weid: tel. 023-329393 op werkdaOpeningstijden (alleen voor re- gen 12.00-14.00 uur en ma.acepten): zaterdag 11.00-13.00 en vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00
uur;
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Huurders: Gratis advies voor
Buiten de openingstijden infor- leden. Telefonisch spreekuur
matie over de regeling via elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Posttel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
»** >*• *** **• *** **• **» •*• **» **• **» *** *** *** **• •**
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
% Het /ic/e )i\nr naur *
nachts en in het weekend te be- technische, dienst: 17577. Bekinderfilms
reiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
tiedienst: tel. 023-313233.
:|:
voor
slechts ƒ 7® %
Verloskundigen: Mevrouw E.A. 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
de Boer-Burgh en/of mevr. Sociale
A.C.M. Gombert en/of P.J. van spreekuur tijdens de 'even' weder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsvoort, tel. .02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
presenteert
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
(i
', deze wenk:
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

Personalia

j Weekenddiensten

(ADVERTENTIE)

Behalve op posters wordt het
schilderij afgedrukt op stickers, T-shirts, honkbaljassen,
glazen en zo nog veel meer. „Dit
is echt fantastisch," zegt de
Zandvoortse.
Persmappen

j Kerkdiensten

| Burgerlijke stand
Periode: 18 • 24 januari 1994
Ondertrouwd:
Saarberg, Pieter, en Hengeveld,
Annie
Duivenvoorden, Jan, en Eli
veld, Kitty
Prent, Stefan, en Van Pareen,
Daniëlle Henriëtte
Geboren:
Nick, zoon van: De Grauw, Robërt, en Pinheiro, Trudy Jacqueline
Overleden:
Hawkins, Boyd, oud 60 jaar
Mesman geb. Moyon, Germaine Marie, oud 72 jaar
Smid, Janny, oud 51 jaar

\:
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gaan de hele wereld door. De
honkballer gaat gehuld in het
pak van de bekende Amerikaans club The Cardinals. De
'cardinal' is echter vervangen
door een specht. „Voor het gat
in de honkbalknuppel," aldus
Marianne Rebel. Het is de gebruikelijke humor die zij in
haar werken brengt. Het contact voor de opdracht ontstond
op een expositie in Haarlem.
„Daarna was alles binnen een
dag geregeld." Het is de bedoeling elk jaar een andere kunstenaar uit te kiezen. De stickers
en dergelijke worden daardoor
waarschijnlijk een collectorsitem.

ABN plant nieuwe bomen

*•"

ZANDVOORT - De ABN/AMRO zal weer hetzelfde
aantal bomen terugplaatsen
op het Raadhuisplein, als de
nieuwbouw voltooid is.

• * •:• •:• •:• * •:• * * •:• •:• * •:• * •:•

A.L.
Dagelijks
13.30
Wo/Za/Zo
15.30

Rebel maakt 'gezicht' van
Haarlemse Honkbalweek
ZANDVOORT - Werk van
de Zandvoorste kunstschilderes Marianne Rebel zal
dit jaar vermoedelijk over
de hele wereld te zien zijn.
Een schilderij van haar, van
een honkballer, is uitgekozen voor alle posters en al
het andere drukwerk van de
Haarlems Honkbalweek dit
jaar.

"Kind er

ders
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

A.L.
Dagelijks
19.00
Md/Di/Do/Vr
15.30

A

LS DE ZAKJES MET het
landbouwgif Apron Plus
tijdens het strandseizoen
waren aangespoeld, was er pas
sprake geweest van een echte
ramp. Volgens de Rampenwet
is dat nu niet het geval.
Geen ramp? Toevallig is er
een dode bruinvis aangespoeld
op het strand van IJmuiden.
Toevallig is er een aantal zeekoeten dood gegaan. Toevallig
moeten vissers hun verkleurde
vissen overboord gooien. Toevallig? Het is duidelijk: er is pas
sprake van een 'echte' ramp als
een gebeurtenis mensenlevens
kost.
Maar laten we eens door redeneren: wat gebeurt er met
een grote vis, die zijn kleinere
soortgenoot opeet? Verkleurt
die ook? Vast niet. Dus die grote vis krijgen wij weer lekker
opgediend, met kleine vergiftigde vis en al. Behalve de levende
have, sneuvelt ook het landschap als gevolg van het landbouw-bestrijdingsmiddel. Immers behalve het Apron Plus
wordt ook een flinke hap zand
verwijderd.
Gelukkig was het winter en
waren er weinig recreanten op
het strand. Strandtenthouders
hadden het geheid een ramp gevonden als die bende zomers
was aangespoeld. Wat moet je
met een leeg strand? Met een
lege kas?
Het is natuurlijk een regelrechte ramp zoals we met de
zeeën en oceanen omgaan. De
tranen springen in je ogen als je
ziet wat er allemaal zomaar in
zee gegooid mag worden. Wat
voor gammele wrakken er
rondvaren en hoe ontzettend
gemakkelijk, en dus volstrekt
onverantwoord, er met uiterst
giftige stoffen wordt omgesprongen.
Was het maar een ramp geworden, zoals de wet het bedoelde. Het klinkt natuurlijk
bot, maar was er maar een kind
met die troep in aanraking gekomen. Het publiek had op z'n
kop gestaan. Het had het misschien niet meer gepikt dat
overheden en zeeschuimers zo
ontzettend makkelijk omgaan
met het milieu, waar dat kind
had gehoopt nog lang in te spelen en gelukkig in te leven.
Maar goed, volgens burgemeester Van der Heijden was
het volgens de wet geen ramp.
Welterusten. Op sommige plekken is er al weer een laag olie
over de zakjes gespoeld. Zand
er over.
MARIANNE TIMMER

'Radio-stilte

Speelweek van 27 Jan. 1/nr 2 Feb

Weekend: 29/30 januari 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Hervormde
Kerk, verzorgd door de gezamenlijke pastores. Tevens kindernevendienst en opvang aanwezig voor kleine kinderen.
Collecte Lepra-project.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 18.00 uur dienst in Antoniuskerk, Sparrenlaan 9a,
Aerdenhout, pastor F. Meijer
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: dr. R.M. Nepveu, NPB, uit Naarden
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij-

Ramp

16 JAAR
Dagelijks
21.30

30 JANUARI 1994
A RIVER RUNS THROUGH IT
AANVANG 11.00 UUR
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Dat zegt vestigingsdirecteur
Van Kuijk, naar aanleiding van
eerder commentaar op het verwijderen van de twee bomen.
Deze moesten wijken in verband met de nieuwbouw. Dat

zou het gevolg zijn van de aanleg van de ondergrondse garage. Daarvoor moet zoveel
grondwater weggepompt worden, dat de bomen zouden uitdrogen en sterven. „Maar als
alles klaar is, zetten we weer
hetzelfde aantal bomen terug,
van dezelfde kwaliteit. Dat garanderen we. Het karakter van
het plein komt, voor zover het
de bomen betreft, terug."

(ADVERTENTIE)

TIMMERBEDRIJF RUITER
Specialist in dakramen en dakkapellen
Nijverheidsterrein 14,1645 VX Ursem. Tel. 02202-270C.Fax 2730.

Misschien wil uw buurman
ook laten bouwen
kunt u samen fl 500,in uw zak houden

Het bestuur van D66 heeft besloten 'gezien de huidige omstandigheden een volledige radio-stilte' naar de pers in acht
te nemen. Dat meldt het bestuur onder aan een persbericht over de uitslag van de landelijke Geschillencommissie.
Deze heeft tien D66 leden deels
in het gelijk gesteld. Zij hadden
- zoals eerder vermeld - de geldigheid van de herstemming
over het circuitamendement,
voor het verkiezingsprogramma, aangevochten.
In het amendement stond dat
het circuit moest worden opgeheven. Het werd aangenomen
in de vergadering van 14 december, waarna drie kandidaten,
waaronder lijsttrekker Van
Leeuwen, dreigden op te stappen. Om dat te voorkomen
werd het amendement op 5 januari opnieuw in stemming gebracht en verworpen. Volgens
de regels kon dat niet, zegt de
geschillencommissie. Zij heeft
er wel begrip voor dat het bestuur het opnieuw in stemming
heeft gebracht.

Rateltikkers op
Boulevard Barnaart
ZANDVOORT - Op de voetgangersoversteek op de Boulevard Barnaart is deze week een
rateltikkerinstallatie geïnstalleerd. Deze rateltikkers geven
een geluidsignaal waarmee aan
visueel gehandicapten wordt
duidelijk gemaakt of voetgangers kunnen oversteken. De
veiligheid van de voetganger
wordt hierdoor vergroot.
De werking van de rateltikkers is gekoppeld aan de drukknoppen, waarmee de voetgangers de verkeerslichten kunnen
beïnvloeden.

PROGRAMMA ZFM
Van maandag t/m vrijdag
- 12.00-14.00 De Watertoren
- 14.00-16.00 Non-stop muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling
- 18.00-20.00 Muziekboulevard
- 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed
- 24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
- 7.00- 9.00 Vroeg Op
- 9.00- 9.30 Levensbeschouwe
lijk programma
- 9.30-12.00 Goedemorgen
Zandvoort
- 12.00-14.00 Hand in hand
- 14.00-16.00 De Badmuts
- 16.00-16.00 Eurobreakdown
- 18.00-20.00 Muziekboulevard,
- 20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag
10.00-12.00 ZFM-jazz
12.00-14.00 Hand in hand
14.00-16.00 De Badmuts
16.00-18.00 De Zandbak
18.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
ZFM is te ontvangen op 106.9
FM en op de kabel via 105 FM.

donderdag 27 januari 1994
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Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Soc. „De Manege
Zandvoort

„winterse** daghappen

SHOARMA BROODJES,
SHASLICKS, KIPFILET, KABAB,
HAMBURGER, KAAS,
MERGAZ (WORST)

Zat. 5/2

„Back to the Sixties met The Dakota's

op vrijdag:

\i

accountantscontrole/jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Kontakt gezocht met part-time

BOEKHOUDER(STER)

Wij verzorgen ook schotels inkl.
salades en diy. sausen, met keuze uit:
pittah broodjes, patat, spaghetti, of
gebakken aardappelen.

.>.

9

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

Wij hebben overheerlijke

Mi

entree ƒ 15,00 - info: te!. 16023

ƒ 12,50

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ15,.

Kerkstraat 26
Zandvoort, tel. 02507-17887

zat. a.s. „Soul Night"
corr. kleding, v.a. 30 jaar

Van ma. t/m vrij:

voor

SHOARMA SHALOM

,
ONGEBONDEN MENSEN
'J\ \ v^ iedere zat.avond dansen, sfeer en
gezelligheid in

ie

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten

Gevraagd gezond verstand, mensenkennis, min. P D
Liefst ervaring op accountantskantoor
Inl tel 02507-19396

Geopend dagelijks
vanaf 15.00 tot 03 00 uur.

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 »3 96

PP

za. en zo.

leuke weekend'
menu s
voor ƒ 29,50
Keuken open van ƒ 8 00-23 00 uur
woensdag's gesloten
Tel. 02507-12061

WEEKENDAANBIEDING

Fries
suikerbrood

2 * 75
•^
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

SUNIL ULTRA
KRIJGT UW WASGOED STRALEND WIT EN HOUDT DE KLEUREN FRIS

DUURDER HOEFT NIET!

Dinsdagmiddag na 13 00 uur gesloten

FRAAIE

PANTYKOUSJES

SWEATER

actuele beenmode m diverse
moderne kleuren, een maat

met colkraag 50% katoen, 50% acryl
In diverse gemeleerde kleuren

NAVULPAK

MATEN S, M, L en XL

2 KILO

ELDERS

GOED VOOR
24 WASBEURTEN

A

LADY LUX

DOOSJE J PAAR

DAMES- OF
HERENSLIPS
100% katoen, keuze uit
diverse modellen en kleuren

MATEN: S, M, L en XL

PROBEERPRIJS
J
J
<-~~\
ll
'• ~ 'O
,
^- , i

-•

EXTRA KWALITEIT
KUNSTSTOF

ORIGINELE BON GIORNO

ANDY
ALLESREINIGER
normaal of met citroen
FLACON 750 ML

ELDERS

ELDERS.

CURVER EMMER
met handgreep
GOED VOOR

10 LITER
ELDERS jk

?~~"~

ELDERS

L-v

J

"

.

one
Qutte, Toi

OP UW WEKELUKSE BOODSCHAPPEN!
Wij zijn tot 1 febr. '94 gesloten.

Boul. Barnaart 14

VOLOP VIRS VOOROKU

IPOMMES
FRITES /

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
VRUCHTEN OP
ÜCHTE SIROOP 5?
"f

FRUITCOCKTAIL

CHRIS HARDENDOOD

WOLKJE KOFFIEMELK

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

halfvo1

m extra
voordelig

BLANKE KROKANTE

HALFLITERBLIK

POMMES FRITES

v

i

LITERPAK

telefoon 023-385478

HEERLIJKE

5 soorten vruchten op lichte siroop

REUZE POT 750 GRAM
kinderen
zijner

'i
ELDERS

NU

HAZELNOOTPASTA

ELDERS

,

•,

ELDERS

SLECHTS
Leeuwerikenstraat 16/8, goed onderh vierkam app
op 4e et Riant uitzicht over zuidduinen Parkeerpl op
eigen terrein Ind ruime hal keuken met inb app
balkon toilet 2 slaapk met vaste kast woonk (30
m ) met open haard balkon zuid badkamer met
douche en wastafel Geheel v v kunststof kozijnen
met dubb bpgl Serv k ƒ 350 p m
Vrpr ƒ 175 000,-k k

TAKSI EXOTIC
OF TROPICAL
n r *

l'

Oosterparkstraat 33a, nabi] centrum gelegen twee
onder een kap woning met parkeergelegenheid op ei
gen terrein Tuin op het zuiden Ind beg gr gang
toilet keuken bijkeuken woonk 1e et overloop
badk met douche 2 slaapk (vh 3) balkon zuid 2e
et zolderkam met wastafel
Vr pr ƒ 275 000 - k k

f t

-

GEBAK VAN
DE WEEK

t «

' i l m iü
^[ V» l il R1'
, l
L v. r i [j\j
SAMEN VAN A
VOOR

2.98
REMIA FRITUURVET

DAT IS PER PAK
SLECHTS

BLIKJES DELMONTE
TOMATENPUREE

r

De Favaugeplem 41 II, uniek gesitueerd drie
kam app (vh 4) op derde etage Schitterend uitzicht
over strand en ze= Ind hal toilet keuken met
inb app ruime L vomige woonk met open haard en
ruim balkon op het westen 2 slaapkamers badk met
wastafel en ligbad Serv k ƒ 300 p m
Vr pr ƒ 279 000 - k k

, j ;

\

' tweemaal geconcentreerd

per blikje
70 gram

l
{

ELDERS

u

}
' '

l
!

natuurzuiver

HAK WINTERGROENTEN

PAK 500 GRAM

zoek uit Hollandse bruine bonen,
kapucijners of witte bonen

ALTIJD LAAG GEPRIJSD

GROTE POT 720 ML

RIJK OPGEMAAKTE

ANANASSCHNITTE

iL

',

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

',

'l~
t

J

ELDERS

J V-

L-

DIRK VAN

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

LIEFSTE FILIALEN IN AMSTERDAM en ook

OOSTZAAN W nkelcentrujn Hann e Scha'lole n HOOFDDORP Marktlaan (cenlruml Tool-nburg NIEUW VENNEP Hooldweg VOLENDAM Hyacinlenslraat ZWANENBURG Dennenlaan ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat AMSTELVEEN NOORD Koslverlorenhol
EN NU OOK AMSTERDAM (ZUIDI R instraal 48
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Verslag
over reis
door Nepal
journalist lyar Dobber uit
Weesp en zijn Deense vriendin Kirsten Thomsen hebben een reis van een jaar gemaakt die hen voerde naar
India, Nepal, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië,
Nieuw-Zeeland en Australië. In een serie lezingen
('Wesopa Oriëntaals en
Down Under') neemt het
tweetal het publiek mee op
reis. Tijdens de tweede lezing met fraaie foto-opnamen, op l februari in de
City of Wesopa in Weesp,
staat het Himalay a-staatje
Nepal centraal.
VAR DOBBER EN Kirsten Thomsen brachten
gedurende een maand
een bezoek aan Nepal. Daarvan verbleven ze twee weken in en rond de hoofdstad
Kathmandu. Zo bezochten
ze de 'Durbar Squares' (Paleizen Pleinen) van Kathmandu en Bhakhtapur. In
deze laatste stad maakte
Bertolucci opnames voor de
film Little Buddha, die nu in
de bioscopen draait.

I

Ook verschillende tempels
die in de film voorkomen, zoals
het bedevaartsoord voor boeddhisten 'Bodhnath' en de
'Swayambhunath',
werden
door het tweetal vereeuwigd.
Dobber en Thomsen waren in
de plaats Pashupatinath getuigen van een crematie. Van deze
bijzondere gebeurtenis zijn in
de lezing ook beelden te zien.
Het tweetal toog naar de stad
Pokhara voor het maken van
een trektocht door het Himalayagebergte. De tocht vond
plaats in het gebied rond de Annapurna's. Deze trip leverde
een schat aan ervaringen én
mooie beelden op van de besneeuwde toppen van de Annapurna's, waarvan de 'Fishtail'
één van de bekendste is.

Mode speelt in op
milieutrend

Kip/kerrierol
Hoewel de interesse voor
onderwerpen op milieugebied enorm is toegenomen,
zijn er velen die hij het
woord alleen al onmiddellijk afhaken. Dat is nou precies het verkeerde gevolg
van een trend. Je wordt
overspoeld met informatie
en het vrijwillige aspect
krijgt het karakter van een
verplichting. Bedrijven spelen slim op deze 'trend' in.
Zo ook de kledingindustrie.
LEDING IS ÉÉN van
de grootste consumptiegoederen en de kledingindustrie daardoor één
van de grootste industrieën
ter wereld. Zelf noemen £
bedrijven het brengen van
milieu-vriendelijke kleding
een blijk van hun groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Maar je blijft je natuurlijk af
vragen of het op de markt
brengen van de zogenaamde
'eco-mode' niet gewoon slim
inspelen is op de markt.
Een groot Zweeds kleding-

door Trudy Steenkamp
(ook wel ecomode genoemd)
hangt.
In ieder geval, miheuvriendehjk of niet, de kledingrekken
van de modewinkels hangen
bijna, op het uitverkoopassortiment na, vol met de nieuwe
voorjaarsmode. Uiteraard, zou
je bijna zeggen, dit seizoen veel
natuurlijke kleuren zoals ecru,
wit, korengeel en klei-kleurige
tinten afgewisseld met mooie
warme tinten zoals henna,
kaki, diepgroen, bruin en indi-

K

Neushoorn
Tenslotte trokken Dobber en
Thomsen naar het Chitwan Nationaal Park. Gezeten op een
olifant kwamen ze oog in oog
met een neushoorn. Spannend
was de wandeltocht door het
gebied, waar ook tijgers en beren rondlopen. Ze sloten hun
bezoek aan Nepal in het nationaal park af.

Foto ZY Mode

concern dat sinds 1989 in Nederland is gevestigd en nu 24
vestigingen door heel Nederland telt, presenteert zich dit
voorjaar als de braverik die
zich terdege bewust is van de
grote milieuproblematiek. „Al
onze inspanningen richten zich
nu op het reduceren van de risico's die bepaalde substanties
hebben op de consument, de
mensen die in het katoenverwerkingsproces werken en het
milieu. Als je de risico's echt
wilt verminderen, of zelfs hélemaal wilt wegnemen, dan moet
je het probleem vanaf het begin
beetpakken. Dat is bij de planters en de verffabrieken."
„Daarin volledig slagen, kost
tijd. Het begint met wederzijds
begrip. Dan komt de wil daaraan te voldoen. Vervolgens de
deskundigheid en onderzoek.
Wij hebben dit allemaal," aldus
het concern. Toch houdt het bedrijf na deze woorden wel enige
slagen om de arm. Terecht,
want er zijn op' dit moment
geen grote kledingbedrijven die
kunnen waarmaken dat al hun
kleding milieuvriendelijk is.

Op 15 februari volgt de derde
lezing (over Thailand, Maleisië
en Singapore), op l maart komt
Indonesië in beeld en op 8
maart sluit het tweetal de reisverslagen af met Nieuw-Zeeland en Australië.
De lezingen worden gehouden in
theater City of Wesopa, Herengracht
23 in Weesp. Entree bedraagt vijf gulden per persoon. Tegen inlevering van
dit artikel bij de kassa ontvangt u een
gulden korting (geldig voor maximaal
. twee personen). Aanvang is acht uur.
De zaai is open om half acht. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer
02940-19630.

Foto Foxy Fashion

Foto ZY Mode

noreert. Ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat de klant
die de winkel binnenkomt naar
de kleding loopt die hem of
haar aanpreekt. Milieuvriendelijk of niet. Misschien is het nog

ven uitzoeken. Misschien vergis ik me ook wel, maar de vele
keren dat ik in een kledingzaak
rondhing, heb ik nog nooit iemand horen vragen waar de de
milieuvriendelijke
kleding
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Killarney keert terug
naar Roaring Twenties

^ACHTIG LANDEN preI senteerden zich op de
•*• deze maand gehouden
Vakantiebeurs. Ver-weg besternmingen, stedentrips,
actieve vakanties en nog
veel meer in het uitgebreide
aanbod. In 1993 besteedden
wij met z'n allen meer dan
tien miljard gulden aan vakantiegeld en ook voor dit
jaar is de reiswereld niet
pessimistisch.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

te vroeg om te concluderen dat
de consument best een biobak
buiten wil zetten, loodvrije benine wil tanken en glas naar de
glasbak wil brengen, maar toch
graag zijn eigen kleding wil blij-

Foto H & M

Het Zweedse bedrijf vervolgt
zijn persbericht dan ook met de
nogal vage woorden: „Wij kunnen nu zeggen dat sommige kledingstukken van ons milieuvriendelijk zijn en dat een groot
deel daarvan op weg is naar dit Muurschilderingen uit de Hellenistische tijd, in de Sidonite Cave in het Israëlische Bet Govrin
National Park
doel."
De intentie bij sommige grote
kledingbedrijven is er dus wel.
De vraag is alleen of de consument dit nobel streven ook ho-

(ADVERTENTIE)

BOES

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

MuilHlpluu U dudtirpiv sptulM»r \ 111 t.otik li|dui Skilut Ii]du
Alk nuukkn ui di/i 1 V Mm /i|li luklilgluir hi| llnlkry
Muikkii (,rinm.»i[:iii Muikkn l Itmuilinr; liut.rii.ur Kuiinm
\\ iKin IJMMUH l t.Jirl ind. Mi|iukn MiulnUn SI lipk inur C umin
Sit, iiLiihixL WiKinulliruni ui Vulli il Wo.iiuJii.in
InttiriiiiiiL 1)71 'tld'iKS M iM ig l udirdorp Volop pirkiurmnm
Opminptildin M Mild l|! l 11») 17 W uur
DONDERDAG
Dinultü VC.umdii, Vri|di(;') III 17 tl] uur
Diindirdlgkiui) nnnd') Ml 21 011 uur
KOOPAVOND!
/.mrdi e ') W 170(1 uur

«*•3
?

dus zien pientere ondernemers
een gat in de ouderenmarkt. Zo
is er van 16 tot 26 maart een
speciale sneeuwweek voor ouderen in het Oostenrijkse Magrain. Geen halsbrekende stuntjes langs besneeuwde gletdoor Leni Paul
schers, maar wel winterwandelingen, ijsstok- en langlaufwedInformatie
IERLAND. Wie er eens was, strijden.
gaat er weer terug en dat geldt Oostenrijks Verkeersbureau,
voor golfers, voor romantici die telefoon 020-612.9682.
graag per huifkar reizen en
DENEMARKEN. Een land
voor boekenwurmen die in het
Writers Museum in Dublin voor liefhebbers van rust, pittouren kunnen doorbrengen. Wie reske landweggetjes en van wahoudt van high society, gang- ter, want vrijwel overal in dit
sters, alcohol, gokken en deca- vriendelijke land ontmoet je de
dente luxe moet van 17 tot 20 zee. In het gratis bij het Deens
maart naar het Eoaring Twen- Verkeersbureau (telefoon 071ties Festival in Killarney, waar 230192) verkrijgbare Denemarje (aangepaste kleding ver- ken Magazine staan alle regio's
plicht) op het great Gatstay Ball beschreven en ook de vele moje lekker kunt uitleven. Infor- gelij kneden op sport- en recreamatie Iers Verkeersbureau, te- tiegebied. Alle accommodaties
worden eveneens genoemd.
lefoon 020-622.3101.

jaarlijks trekken ook meer Nederlanders naar dit interessante land. Een 'nieuwe' bezienswaardigheid zijn de pas voor
het publiek geopende muurschilderingen in de Sidonite
Cave in Bet Govrin National
Park, daterend uit de Hellenistische periode, ontdekt in het
begin van deze eeuw. Informatie Israëlisch Verkeersbureau,
telefoon 020-624.9642.

Shirting is het nieuwe modewoord van dit seizoen. De blou^se wordt steeds meer shirt en
grenzen tussen blouse en
jurk vervagen steeds meer.
Vloeiende lijnen domineren. De
blazer wordt meer een shirtj asje en de schoudervullingen verdwijnen nu echt. Evenals bij de
wintercollectie is het laag-overlaag dragen belangrijk dit seizoen. Kort over lang, wijd en
soepelvallend gecombineerd
met strak en rekbaar. Bovendien zien we bij de belijning nog
een andere trend ontstaan:
wrappmg, het draperen en knopen van kledingstukken.
De op het Verre Oosten gemspireerde kleding zien we dit
seizoen in veel winkels terug.
Veel variatie is er in de bovenstukken waarbij allerlei afgeleiden van oude kledingvormen
terugkeren. Goede voorbeelden
hiervan zijn de zogenaamde
Mao-jasjes, de pyjama en de tuniek. De bovenstukken worden
vooral gedragen op rokken, die
variëren van wikkelrok en rok
met banen tot lange gerende
rokken met knoopjes of splitten en smalle modellen met lycra of van tricot.
De broeken vallen voornamelijk soepel en sluik, met als enkele uitzondering de aansluitende jeansachtige modellen
met ritsjes in de pijp. Nieuw
zijn de pyjamabroeken met
wijdvallende pijpen en een
koordsluiting of elastiek in de
taille.
Voor de blauwe jeans zijn
geen modedictaten. De algemene tendens is nog steeds boszc
Alle belijningen van strak tot
halfwijd zijn geaccepteerd.
Nieuw zijn de oversized gedragen, extra-large modellen. En
ook in deze collectie krijgen we
te maken met de milieuvriendelijkheid. Jeans gemaakt van
gerecyclede en natuurlijke accessoires; de zogenaamde
Green Button-modellen.

De vertrouwde kroket en
frikandel hebben er een
pittige concurrent bijgekregen. Sinds kort ligt namelijk de kip/kerrie-rol in
de snackbar. Een mix van
malse stukjes kip, diverse
groenten en een pittige Indiase kerriesaus; dat alles
gehuld in een krokante
flens.

Telefoonkaartenbeurs
In De Rietschoot wordt
zaterdag 29 januari een
speciaalbeurs voor verzamelaars van telefoonkaarten gehouden. Tijdens deze
beurs, georganiseerd door
Kollektor, kan er geruild,
en verkocht worden. Ook
zijn er infp-stands aanwezig van beide Nederlandse
telefoonkaartenclubs. De
samensteller van de telefoonkaartencatalogus is
eveneens met een stand
aanwezig.
De zaal is geopend van 11 tot vier
uur en de toegangsprijs bedraagt
drie gulden. De velling wordt gehonden vanaf half drie en het Inbrengen Is mogelijk tussen
twaalf en één uur. De Rietschoot
is te vinden aan de Saskerstraat
22 in Alkmaar (Koedljk).

(ADVERTENTIE)

"Mij ophalen?
Niet nodig, ik
pak de Arola."
' Die brengt mij door weer en wind, bm^
nen en buiten de bebouwde_
kam. met een volle #
tank tot 200 km ver1
(Max snelheid 40 km/uur)
Vraag documentatie
aan over deze
fantastische
tweezitter
Servicepunu
in heel
Nederland ,1

Waaijenberg b v , fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen
tevens leverancier van rolstoel-mri|wagens
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z O , lel 020-6910518

geeft u meer!

Verzetstram rijdt door
straten van Amsterdam
Vanaf zondag 20
tot en met 27 februan rijdt de
Verzetstram door

de straten van
Amsterdam. De
Verzetstram
is
een authentieke,
vooroorlogse
tram waarvan,
net als in de
Tweede Wereldoorlog, de verlichting is verduisterd en het mterieur aangepast.

CIRKEL. Wie tussen de acht
en de 20 jaar jong is kan bij de al
tien jaar bestaande Stichting
Cirkel de leukste vakanties beleven.
Het accent ligt op kwaliteit,
met kleine en overzichtelijke
groepen en enthousiaste begeleiding betekent. Kennis maken met andere landschappen
en culturen in Nederland, maar
ook onder meer in Portugal,
Engeland en Spanje. Informatie telefoon 08348-2300.

GRATIS opa en oma op bezoek bij kinderen en klemkinderen die voor 3 juli of na 28
augustus hun vakantie doorbrengen in een van de compleet
ingerichte luxueuze bungalowtenten op een van de 250 beFIETSEN. Op de fiets heeft u stemmingen van Eurocamp.
SENIOREN. Ouderen blijven langer reizen dan ooit en meer vakantie roept de Fietsva- Informatie telefoon 033-635074.
kantiewinkel (telefoon 0348021844) en hij weet dat al 14 jaar. MARGO POLO kreeg beNieuw dit jaar arrangementen kendheid door de originele reiis Groningen, maar ook voor zen van de Amstelveense piofietsen in Tsjechië en op Me- nier op reisgebied Dolf Went
norca heeft deze winkel aan- (telefoon 020-643.0077). Dit jaar
trekkelijke programma's in onder meer trips naar Nowgorod in Rusland, Mongolië, Oezhuis.
bekistan en andere nog niet op
DE PANNE. Niet zo maar een massatoerisme ingestelde strebadplaats aan de Belgische ken.
kust, maar ook een plaats waar
VOETBAL. Wie van voetbal
je behalve lekker eten kunt
wandelen tussen groen en wa- houdt, wil dit jaar wellicht naar
ter. In de (gratis) wandelkalen- de wereldkampioenschappen
der nog veel meer wandelingen in de USA. Wie na de wedstrijzoals bijvoorbeeld in staatsna- den nog wat wil zien, kan een
tuurreservaten en langs histori- voordelig abonnement nemen
sche monumenten. Informatie waarmee je 45 dagen lang onbeVW De Panne, telefoon 0032- perkt met de Amtrak-treinen
door de States trekt. Informa58421818.
tie Incento, telefoon 02159ISRAËL is van alle tijden en 48586.

Deze ouderwetse
tram rijdt een

vaste route langs
verschillende lo-

caties in de stad
die een bijzonde-

re betekenis hebben gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Daarbij speelt de Februaristaking uit 1941 een belangrijke rol.
Deze staking was immers de eerste grote opstand tegen het
oppakken van joden door de nazi's.
De tram vertrekt vanaf de Prins Hendrikkade tegenover het Cen-

traal Station (naast het Victoriahotel) en vervolgt zijn route onder
andere langs het Jonas Daniel Meijerplein, de Hollandsche
Schouwburg, de Roetersstraat, de Van Woustraat, richting Ver-

zetsmuseum. Eeng gids geeft tijdens de rondrit de passagiers
achtergrondinformatie over de gebeurtenissen die toentertijd
plaatsvonden.

Het Verzetsmuseum biedt lezers van Weekmedia een korting
aan. Normaal kost een rit, inclusief entree in het museum 8,50
gulden. Als u zich aanmeldt op de evenementenlijn telefoonnummer 683.16.91, kunt u voor slechts zes gulden van dit
aanbod profiteren.

Bon voor onze lezers
U kunt zich opgeven op donderdagmorgen 27 januari en vrijdagmorgen 28 januari van tien tot een uur. De tram rijdt elke dag om 9,
11, 13 en 15 uur. U kunt alleen mee als u zich van tevoren

telefonisch opgeeft en in de tram onderstaande bon overhandigt.
Ja, ik ga mee met de Verzetstram met totaal

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats-

personen.

donderdag 27 januari 1994

Weekmedia 17

HET HELE JAAR VAKANTIE
VOOR F17O,- PER MAAND

Café Sam-Sam
preseiits
zondag 30 januari

MEXICAANSE
AVOND
LIVE MUSIC
riLMPESTlVAL ROTTERDAM MET
CJP-MENU 3 FILMS 15 PIEK
Gisteravond was de opening vandaag de eeiste
echte fcsuvaldag Omje een handieikingtegeven bij het maken van kuu/t
uit het gigantisehe aanbod stelden Filmfestival en ClPeen C|P menu SJIIKU
een selectie van drie films per dag (niet 's avonds) voor de C|P prijs van
ƒ 1 5 . - Dat is erg goedkoop, een losse filmkaart kost namelijk een tientje'
Pnkclc films uil het C|l' menu \oordc komende dagen Vrijdag de 28c l o
uur Sliould u c' /oi c Matlnlde' Ten fi anse film van l dwm Bailj om 12 11
uui \!citi s Dciit^LliItind Pen duitsc film die een origineel anti lacismc sij,
naalafgei.it DL laatste film om 14 45 uur is l misure idcind \an Chen Kuo
Pu een misdaadfilm uit Taiwan
Zaterdag de 29e l O u u r Hu' /1/nss sf aeticfilm uu de USA van lamcs C i
meion Om 14 15 uur Vale Abraao bijzondeic \eifilming van Madann
Bo\an van Plaubcit \an cineast Manocl dcOIivena De laatste f i l m is om
18 Ou uur Dan diaait Sihirlake lifc the neii froiu /ure een Fians/Pn
gels/Amerikaanse film van Peter I ncdman en Toni
[oslin waarin cineast Joslm de strijd tegen aids \ u
hest
Reserveren kan via O! O 41 l 1300 Programma-mformatie kun |e kri|gen via 010-2331399

AANVANG 18.00 UUR
TEL. 02507-19455

Dorpsplein 2
De meeste gein op hei Dorpsplein

extra
korting

LnterLanden sprelgrosp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
d Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg (st)ers
Telefoon: 02507-17166

Vrijheid heeft een naanr
Twmgo De auto die u het
hele jaar in de vakantiestemming brengt Want als
u een Twmgo wilt rijden,
dan betaalt u 24 maanden
slechts
ƒ170,-* per
maand. De Twmgo is
met zomaar een auto.
De bijzonder vormgegeven digitale U merkt dat meteen
snetheids en afstandsmeter zitten
midden op het dashboard zodat u aan het revolutionaire
goed zicht op de weg houdt
'Ruimte-auto'-design en
de grote binnenruimte met veel flexibiliteit.
De stoelen tovert u zelfs in één handomdraai

tot een tweepersoonsbed om. De
wereld verandert
als u in de Twmgo
gaat rijden. Met
zijn levenslustige
motor van 55 pk
en 5 versnellingen brengt
de Twmgo u snel waar u heen wilt Lekker naar
het strand of een
zonnig terras bijvoorbeeld. Desnoods naar uw
werk, als het dan
toch moet Ga
daarom snel naar
de Renault-dealer
voor meer informatie

het

De veelzijdige ruimte van het monospace
interieur met neerklapbare stoelen en
verstelbare achterbank

unieke financiermgsaanbod En met een beetje
geluk kunt u meteen instappen
voor een proefrit.
RENAULT

geeft u meer!
WESTFRIESE FLORA
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia haar
lezers een fantastische bus/boottocht aan naar de Westfnese
Flora in Bovenkarspel op maandag 21 dinsdag 22 woensdag 23 donderdag 24 en vrijdag 25 februari 1994
Het thema van de Westfnese Flora is Muzikaal Onthaal'
Duizenden tulpen in alle mogelijke kleuren staan geplant m
de hal van ca 5 000 m Naast de tulpenexpositie kunt u een
kijkje nemen op de Huishoudbeurs en een bezoek brengen
aan de Agribeurs Dit alles is in een groot gebouw te vinden
de hallen zijn overdekt

OVer

CD's
ZZTOP-ANTENNA
Hoewel ZZ Top al ruim
Iwmtigjaar actief is is dit
pas hun elfde plaat ZZ Top wordl vaak gezien al
de Normaal van Amerika IX o\ ei eenkomsten ?ijn
LI ook naar beiden maken Ickkei \ctte boeiclullc
rock ZZ Top expcnmentcerdc op vooigaandi
plaatopnamen wat met eleettomca maar keert op
de?e nieuwe cd tetug naar het beproefde ZZ Top
concept wat neerkomt op lecht op en neer rock cV
roll hiei en daai stevig leunend op bluespatronen /'WCHS/I/OII is de eersk
single \jtnAntenna V i. D prijs ƒ 39 95 MctCJP ƒ 35.95.

12,5% korting op
alle cd's en video's
bij V&D
MOZART'S REQUIEM
Hoewel Mozart \aak wordt afgeschilderd als een
vrolijke losbol componceide hij ook een behooi
lijk aantal werken die je m de catcgone kei k
muziek kunt langschikken Aan het eind \an zijn
leven staitte Mozarl met het componeten van zijn
Rcquccm dat na 7ijn dood dooi een leerling \an
Mozart werd afgemaakt Van alle ichgieu/L
muziek die Mozart schiccf is het Requiem \ e i u i t
het bekendste en dit werk wordt ook hogelijk gewaardeerd door de mecM
goddeloze types Deze uitvoering onder Van Karajan met de Wiener Sinj.
veiein is niet recent maar laat met na op de luisteraar giote indruk te ma
ken Alleen bij V & D te koop vooi ƒ 1 5 9 5 Met C|P ƒ 13,95

DE LEUKSTE VER/AMDER/NG iM JE IE\/EN/
") l Kredietsom ƒ 13 925 Effektieve rente 1 1 4% = 24 maanden ƒ 170 per
maand met slottermijn van ƒ 12750 II Kredietsom ƒ 15 900 Effektieve
rente 11 4% = 24 maanden ƒ 260 per maand met slottermijn van ƒ 12 750
Op basis van financiering i s m Renault Financiering volgens de gebruikelijke

voorwaarden Zij toetst elke aanvraag bij het BKR te Tiel Vraag
/joT^N,
naar de exakte voorwaarden Wijzigingen voorbehouden f^S^ft
Renault adviseert ELF Oliën
O
f~&++ WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE i • 92/'93

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel 02507-13360/12424

DEN1SEIANNAH
|azz zangeies van bijzondere klasse' Ze zingt zowel
bekende nummers als Peniuet, in hca\ en en \h
funn\ laknnne als ander minde! bekcndueik Vongjaai k\\amhaai C!L
buutcd uit en- trad /c \ ech uldig op met haat eigen kwat let Sindsdien k in
Dcnise Jannah bij de jazAi iliek in Nederland geen k\\ aad meer doen ZeiK
het bekende New Yorksc tijdsein ift The Villagc Voicc had een hele pagina
nodig om de gaven van Dems lannah te bejubelen Nou dan is er \ ast icb
bijzondcis aan de hand denken wc dan als nuchtere Hollan
dcrs klopt' Zij is een gioot talent heeft veel podiumpci
soonlijkheid en kan \erschillende stijlen aan Ga haar ?ien'
Dat kan op 29 l Purmerend De Purmari|n 02990 52355,62
Amsterdam, Nieuwe de la Mar 020-6247248 25 2 Apeldoorn
Orpheus 055-211899 en op 5 3 Zwolle Odeon, 038-218500
CIPIus voorstellingen worden door theaters en CIP speci
aal aanbevolen Prijzen varieren \an f 15,- tot ƒ 30,-, C|P
kortingen van l O tot 50 %

geeft u meer!
RECHTSTREEKS UIT FABRIEK

granieten aanrechtbladen

4 DAGEN ZUID-WEST WALCHEREN

Gri|s/zwart genuanceerd
O IA
per strekkende meter excl BTW
VVV/* 60 cm breed, 3 cm dik en op maat ge/
*
leverd

Hotel Wülebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande aan
de Zeeuwse nviera aan de zuidkant van Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle Deze streek staat erom
bekend de meeste zonuren van Nederland hebben

Deze aanbieding it geldig voor de maand februari.
Bij inlevering van deze advertentie!

BOUCHER NATUURSTEEN

Het programma ziet er als volgt uit
Groep I
09 00 uur Afvaart boot vanaf Steiger 7 aan de De Ruyteikade in Amsterdam Tijdens de schitteiende
vaartocht wordt u een kopje koffie met cake
aangeboden
11 45 uui Vervolgens wordt u een stevige Westfnese
winterkost maaltijd geserveerd
12 30 uur Aankomst m Broekei haven waar de touringcar
klaar staat om u naai de grootste overdekte
bloementuin te brengen
16 30 uur Nabij de hoofdingang staan de tourmgcais
klaar om u terug te brengen naar Amsterdam
Groep II
09 00 uur Vertiekpei toui ingcar vanaf Steigei 7
aan de De Ruyterkade in Amsteidam
1000 uur Aankomst Westfi lese Floi a
13 00 uur De touringcai s staan nabij de hoofdingang
gereed om u naar de boot te brengen waar u
een stevige Westfnese winteikost maaltijd
krijgt aangeboden Latei in de middag woi dt u
een kopje thee met cake geserveeid
16 30 uur Aankomst in Amsterdam
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
op de dag van verdek aan de kassa van Rederij NACO en na
telefonische reservering tel 020 6262466 betalen onze Ie
zers slechts f 49 - p p (mcl entiee Westfnese Hoi a) in plaats
van f 59

Bon voor onze lezers

Van der Madeweg 29, A'dam
Industrieterrein Ouder Amstel
Tel 020-0927150, fax 020-6651501
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Het arrangement is op basis van half-pension en inclusief
- kamer met douche en toilet
- 3 x ontbijt
- 2 x diner
- l x culinair 5 gangen menu of een gevarieerd koud en
warm buffet
- vanaf l maart gratis entree voor 'Historama" in
Middelburg Historama is geen museum of tentoonstelling, maar een mengeling van video, licht en geluid,
voorwerpen en documenten die tezamen het verhaal en
de vele hoogtepunten uit de geschiedenis van de Abdij
van Middelburg vertellen (Boekt u voor de periode
voor l maart, dan wordt u een alternatief aangeboden)
- l dag beschikking over een fiets met fietsroute
- wandelroutes
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 279,00 p p Toeslagen
l pers kamer ƒ 10,- per dag, kamer met balkon ƒ 5,p p per dag verlenging (op basis half pension) ƒ 75,p p per dag Kinderen tot 2 jaar gratis Kinderen 2 tot 12
jaar 50% korting mits bij de ouders op de kamer

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

KERAMIEK UIT WIENER WERKSTATTC IN
DEN BOSCH
Van 1903 tot 1932 was cl m Wenen een werk
plaats die we anno nu wellicht design atelier zouden noemen de Wicnu
Werkstattc l liei hielden \eischiliende kunstenaars zich bezig met het ont
werpen en decoreren \aninteneut s meubels stoffen en ook ketamiek DL
ontw et pen hadden vaak simpele geometrische \ormen die het belangt ijksk
kenmetk \oimcn Op de kciamickafdclmg van du instituut welkten vooi
namelijk vrouwen Hun werk was destijds zo origineel dat het heftige u
acties opriep het weid bejubeld en vciguisd Met deze expo in l lel Kruit
huis wordt \ooi het eerst m Ncdeiland dit onbekende maai wel boeiende
aspect\ande\Vienei Wcrkstatte belicht Het kruithuis bevindt zich aandi
Citadcllaan? Entree ƒ 3 met CJP gratis'

CJP + 6 x PER J A A R
CJP MAGAZINE
SLECHTS ƒ20,-!

C] P

Voor nadere informatie Hotel Willebrord, Smidsstraat 17,
4374 AT Zoutelande, tel 01186-1215 Boeken is alleen
mogelijk door middel van het insturen van onderstaande
volledig ingevulde bon naai
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

Deelname aan deze tocht naai de Westfiiese Floia is alleen
mogelijk na telefonische ieseivei ing tel 020 6262466 Deze
bon dient ingevuld ingelevei d te woi den op de dag van vei trek aan de kassa van Redeiij NACO De Ruyterkade Steiger
7 in Amsterdam De kosten bediagen f 49 pp
Naam

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Wülebrord voor liefhebbers van strandwandelingen en
fietsen een gevarieerd arrangement met een culinair tintje in de periode van 11 tot 20 februari en van 25 februari
tot 6 maart

SWATCH SUPER
SPEKTAKEL
Voor de deide keer orgamsci.it Puntime een trip
naai Parijs waarde spektakulairsteindoorsurfmanifcstatic ter wereld vsotdi
gehouden Net als voi ig jaat zijn ook nu weer allirkopstukkcn uit de tntu
nationale surfweield ptescnt Omlijst door swingende muziek en een
spetterende lasershow worden alle surfdisciplmcs uitge\oci d Bij de pi ijs in
begrepen is de reis naai Parijs en de entree Vertrek op 26 maart Pnj^
ƒ 179 Met C)P ƒ 159,- Meel informatie en boekingen Kias Ster V,i
kanties/Fumime04199 3622 ol 01720 9 1 4 1 4

Deelname aan het 4 daagse arrangement in Walcheren is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde
adres
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

)a. ik wil een C|P om te kunnen profiteren van korting op
theater, musea, concerten, films, cd's, boeken, tijdschriften
en reizen.
IkbLii HUL. I-I.LII 2b] i irLiini ijnig.di. blit-blin^ (JPuni
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Gcbooitedatum
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I landtekenmg
Stiuir

1U41

Telefoonnummer

Ben je nog geen 26 jaar en wil je ook
profiteren van de kortingen die in
deze ladder staan? Koop dan nu een
C|P. Dan krijg je ook 6 keer per jaar
gratis het CJP Magazine in de bus
Meer weten? Bel 020-6224059. Een
CJP is 12 maanden geldig vanaf de
aankoopdatum. Voor slechts ƒ 20,- te
koop bij VVV, theaters en Kras reisbureau's. |c kunt ook de bon gebrulken. Doen!
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Deze ladder is mede mogelijk gemaakt door OHRA en V& D
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donderdag 27 januari 1994

Nieuwe afslankmelhode

Hinderlijke hoestbuien...
wat doe je er aan?

Pleister
doet kilo's
verdwijnen

Snellere verbranding
De werkzame stof in de afslankpleister is een extrakt

van de fucus vesiculosus of
blaaswier, een algensoort
die te vinden is voor de Bretonse kust. Deze alg heeft
een positief effekt op dé stofwisseling, waardoor vetten
sneller verbranden. Omdat
de stof via de huid direkt in
de bloedbaan terecht komt,
is slechts een lage dosering
nodig voor een optimaal resultaat. De Svelt patch afslankpleister wordt iedere
morgen vóór het ontbijt aangebracht op een droge, schone huid. Eén pleister werkt
24 uur. Naast de pleisters
hoeft u geen dieet te volgen.
Natuurlijk moet u wel in de
gaten houden hoeveel kalorieën u naar binnen krijgt.
Verder is het belangrijk

^^jf KOAKiiomuvimiy/ooiimG PKSFMMK POSISUS 157 ;?«//r SC/WHO
wm VWHIWOOKDRIMIO m mm mimim

Hoesten kan een zeer hinderlijke, afmattende aandoening zijn, die vaak langer aanhoudt dan overige klachten bij griep en verkoudheid. U mag een hoest dan ook
niet te licht opnemen. Hoesten mag vervelend zijn,
toch is het een uiterst nuttige maatregel van het
lichaam omdat u door te hoesten de luchtwegen van
overtollig slijm ontdoet.

Voor wie op zoek is naar de ideale manier om af te
slanken, is er goed nieuws. Dit keer niet in de vorm
van een dieet, maar in de vorm van een pleister: de
Svelt patch. De komst van deze afslankpleister zal
misschien enige verbazing wekken; de resultaten spre-,
ken voor zich.
In Nederland kennen we de
pleister vooral als een heelmiddel dat over een wondje
wordt geplakt. Sinds kort
heeft de pleister echter meer
funkties. Ze wordt bijvoorbeeld gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met roken, tegen zee- en wagenziekte. Er bestaan zelfs
pleisters met hormoonpreparaten die de klachten in 'de
overgang' verlichten. Al deze pleistersoorten zijn voorzien van werkzame stoffen
die effektief optreden tegen
de genoemde klachten.

GEZONDHEID

vóór iedere maaltijd l of 2
glazen water te drinken.
Resultaten
Bij een testgroep van 100
personen die de pleisters gedurende 60 dagen gebruikte, werden de volgende resultaten geboekt: na één
maand werd 10% aan gewichtsverlies gekonstateerd
en na twee maanden bijna
157,,. De Svelt patch past
door zijn uitzonderlijk gebruiksgemak perfekt in deze
tijd. Verkrijgbaar bij drogist, apotheker en reformhuis. Voor meer informatie:
Tendem B.V. (038-217747).

Nu de winter is aangebroken, moeten we extra oppassen voor griep en verkoudheid, waarvan hoest vaak
het gevolg is. Ondanks goede
voorzorgsmaatregelen,
zoals warme kleding en voldoende rust kunnen vele Nederlanders niet voorkomen
dat ze een verkoudheid oplopen. Nattermann beschikt
over een uitgebreid assortiment produkten die de
hoestklachten verminderen
en er voor zorgen dat u zich
snel weer beter voelt.
Omdat een mens op verschillende manieren kan
hoesten, zijn er veel hoestmiddelen verkrijgbaar. Voor
het bestrijden van hoest is
het belangrijk dat de soort
hoest en de oorzaak van de
hoest bekend zijn.

Onderzoek bevestigt:

Nisyleen
bij griep
effectief

prikkel- of kriebelhoest
kunt u hoestprikkeldempende middelen
gebruiken.
Hiervoor heeft Nattermann
vier hoestsiropen ontwikkeld: Bronchicum siroop
(normaal en extra sterk)
voor volwassenen en Melrosum hoestdrank (normaal
en extra sterk) speciaal voor
kinderen. Bij produktieve
hoest, dus wanneer er slijm
meekomt, moet u deze middelen juist niet nemen. Het
noodzakelijke ophoesten van
slijm mag namelijk niet
worden tegengegaan.

Vastzittende hoest
Nattermann Mucodyne is
een uitstekend middel bij
vastzittende hoest. Het bestanddeel carbocisteine is
slijmoplossend en stimuleert
het ophoesten van slijm.
Droge hoest
Een zogenaamde vastzittenWanneer er sprake is van de hoest wordt dan een "proeen droge hoest waarbij duktieve" hoest. Om evengeen slijm in de keel vastzit, eens de keel te verzachten
is een middel dat de hoestre- en te beschermen tegen
flex onderdrukt zeer ge- prikkelende invloeden heeft
schikt. Ook in het geval van Nattermann ook een krui-

Hoe vervelend griep en
verkoudheid
kunnen
zijn, wist u al lang.
Wist u ook dat u de genezing kunt versnellen
met homeopathie? De
positieve
ervaringen
met het homeopathische
geneesmiddel Nisyleen
zijn bevestigd in een
Duits onderzoek.

densiroop en een viertal suikervrije pastilles in haar assortiment.
Voor meer inlichtingen:
Nattermann,
tel.: 020-5473944.

Nieuwe natuurlijke oplossing voor menstruatieklachten
De een heeft pijn in de onderbuik, de ander is prikkelbaar, een derde klaagt over hoofdpijn... Bij acht op de
tien vrouwen brengt de menstruatie aanzienlijk meer
teweeg dan alleen bloedverlies. Voor die nare bijverschijnselen is er nu een nieuw middel: Femynal.
Oorzaak
In het verleden zijn er talrijke theorieën ontwikkeld
over de oorzaak van menstruatiepijn. Zo hielden bepaalde onderzoekers het op
erfelijke factoren, terwijl anderen het vooral zochten in
een verkeerde voeding of
foutieve lichaamshouding.
Ook een verstoord evenwicht tussen de twee vrouwelijke hormonen (progesteron en oestrogenen) werd
genoemd. Nog niet zo lang
geleden heeft de wetenschap
echter ontdekt wat er
werkelijk aan de hand is.

Menstruatiepijn wordt veroorzaakt door een verhoogde afscheiding van de zogenaamde
'prostaglandines'.
Dit zijn hormonale stoffen
die onder andere abnormaal
sterke baarmoeder samentrekkingen kunnen veroorzaken. En dat verklaart bijvoorbeeld die kenmerkende,
krampende pijn in de onderbuik.
Oplossing
Tot voor kort kregen vrouwen met menstruatiepijn
meestal pijnstillers voorgeschreven. Nadeel van deze

middelen is dat ze slechts
tijdelijk werken. Bovendien
- en dat is nog belangrijker bestrijden ze weliswaar de
pijn, maar nemen ze de bron
niet weg. In tegenstelling
tot het nieuwe Femynal. Dit
snelwerkende middel tegen
menstruatieklachten
ontleent zijn kracht rechtstreeks aan de natuur. De
hoofdbestanddelen van Femynal zijn Moederkruid,
Paardekastanje en St. Janskruid: drie gewassen met
een zeer geneeskrachtige
werking. Zo remt Moederkruid op het juiste moment
de opbouw van het hormoon
prostaglandine.
Daardoor
worden onder andere krampen in de onderbuik tegengegaan.
Paardekastanje
zorgt voor de nodige verzachting en regelt bovendien een probleemloos ver-

Gezond blijven met anti-oxydanten
De meeste mensen willen graag oud worden en gezond
blijven. Een goede gezondheid bij het klimmen der
jaren is dan ook een wens van velen. Voor het behoud
van een goede gezondheid is het goed functioneren van
het menselijke afweersysteem van wezenlijk belang.
mindert de weerstand en
Vanaf 40
groeit vaak het besef dat we
Met het ouder worden ver- ons afweersysteem zouden

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drpgisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

moeten helpen; vooral vanaf
het 40e levensjaar speelt dit
een wezenlijke rol. Dan is
het goed te weten dat er nu
Redoxon Protector is. Dit is
een nieuw preparaat dat het
afweersysteem van de lichaamscellen in bloed, hart,
hersenen en andere vitale
organen extra wapent tegen
beschadiging en te snelle
veroudering.
Versterking natuurlijke
alweer
*'
Het natuurlijke afweersysteem van het lichaam bestaat uit enzymen die door
het lichaam\ zelf 'worden
aangemaakt en uit anti-oxydanten die via de voeding
worden opgenomen. Het afweersysteem beschermt de
cellen tegen beschadiging,
die wordt veroorzaakt door
de vrije radicalen. Deze veroorzaken o.a. beschadiging
van de celwand en van de
celkern (DNA), verandering
in de celstructuur en zijn de

voornaamste veroorzakers
van het verouderingsproces
in de cellen. Wanneer er
meer vrije radicalen zijn,
kan het natuurlijke af weersysteem de bescherming van
de cellen onvoldoende aan.
Verhoogde
aanwezigheid
van vrije radicalen komt onder meer tot stand door
luchtvervuiling, UV-straling
en bekende risicofactoren
zoals stress, roken, chemische stoffen in de voeding
en het gebruik van vet.

We kunnen ons afweersysteem versterken door dagelij kse aanvulling met de belangrijke
anti-oxydanten
van Redoxon Protector: Bèta-caroteen, vitamine E en
vitamine C. Deze werken
met het lichaam samen tegen beschadiging' en te snelle veroudering'.
Verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Voor meer informatie: Roche Nicholas, tel.:
04977-81833.

loop van de menstruatieperiode. En St. Janskruid op
zijn beurt, werkt kalmerend
en ontspannend op het
spier- en zenuwstelsel. Kenmerkeiide ongesteldheidsklachten als nervositeit en
prikkelbaarheid
behoren
daarmee tot het verleden.
Femynal is verkrijgbaar bij
drogist, apotheek en reformhuis. Voor nadere informatie: Indros & Pfluger, tel.
036-5320280.

Positieve resultaten
Aan het onderzoek namen
21 huisartsen en 94 patienten deel. De studie wijst uit
dat Nisyleen succesvol gebruikt kan worden bij kou
vatten met koorts. De artsen
beoordeelden de werking
van Nisyleen bij maar liefst
91% van de patiënten goed
tot zeer goed, bij 8% bevredigend en bij slechts l'X> onbevredigend. De klachten
blijken het snelst te verdwijnen als direct na het begin
van de klachten ieder uur
10 druppels Nisyleen wordt
genomen. Dan zijn de klachten na gemiddeld 5 dagen
geheel verdwenen.
Griep, verkoudheid,
bijholte-oiilhtekin<j
Griep vraagt om een geneesmiddel met brede aanpak.
Zo helpt Nisyleen bij de vele
verschijnselen van griep, zoals koorts, verkoudheid,
spierpijn en braken. Neusloop, verstopte neus of tra-

nende ogen, kunt u verhel-1
pen met Rinileen neusspjfay''
of neusdruppels. Dit pro-»
dukt is op basis van fysioio- i
gisch zout en bevat boven-*
dien homeopathische be-<'
standdelen. Deze zijn werk-*
zaam bij neusverkoudheid J
en ook bij verkoudheidsver-j
schijnselen door allergie \
voor huisstof, pollen en der- [
gelijke. Het produkt heeft \
geen schadelijke bijwerkm-J
gen en kan ook door kinde-!
ren gebruikt worden. Soms!
gaat verkoudheid gepaard S
met hoofdpijn of pijnlijke!
jukbeenderen. Dan is het i
goed om te proberen bijhol-J
te-ontsteking te voorkomen,'
bijvoorbeeld met Rinileen ta- j
bietten.
\
Folder
i
1
Over Nisyleen, Rinileen en •
de andere homeopathische-'
zelfzorgmiddelen van VSM
is een gratis folder te ver-"
krijgen. Belt u hiervoor
(gratis) met de VSM Homeopathielijn: 06 - 0996662.
Ook wanneer u vragen heeft
over homeopathie kunt u
hier (tijdens kantooruren)
terecht.

Gemakkelijk slank blijven
Zo vlak na de feestdagen zullen velen zich
weer aan een streng
dieet moeten onderwerpen teneinde het figuur
weer in orde te krijgen.
Zonde, want die gewichtsschommelingen
komen de gezondheid
niet ten goede. En ze
zijn zeker niet noodzakelijk. Tegenwoordig
is er namelijk ook een
vetblokker waarmee u
eenvoudig slank kunt
blijven.
Vetblokker
Deze Lipidplex vetblokker is
een produkt, waar iedereen
die slank wil zijn altijd al op
heeft gewacht. Want hoe gezond en matig je ook eet. er
zijn altijd wel gelegenheden
waar je eenvoudigweg geen
"nee" kunt zeggen tegen kalorierijk voedsel. Wie dan
dit produkt gebruikt, weet
dat gewicht en lijn daar niet
onder hoeven te lijden. Het
zorgt er namelijk voor dat
de vetten uit de voedingminder goed door het lichaam worden opgenomen.
Een uitgekiende kombinatie
van natuurlijke bestanddelen bindt de vetten, zodat

deze de darmwand niet langer kunnen passeren. Eén
tablet bindt maar liefst 20
tot 26.gram vet en deze vetten verlaten met de andere
voedselresten langs de bekende weg ons lichaam. Wie
drie tabletten per dag gebruikt, bespaart daarmee
dagelijks 540 tot 69O kalorieen.
Wetenschappelijk
.retest
In Nederland is Lipidplex
door een aantal artsen en
hun patiënten twee weken
getest en het resultaat was
dat men gemiddeld 2,5 kg
in die twee weken afviel,
zonder dat een dieet werd
gevolgd. De stoelgang verbeterde aanzienlijk en men

voelde zich zowel geestelijk
als lichamelijk erg lekker.
Gemakkelijk in gebruik
Lipidplex is een natuurlijk
middel, zonder bijwerkingen, dat eenvoudig in gebruik is. Vlak voor, tijdens
of na de maaltijd worden
één of meerdere tabletten ingenomen met water. De
werkzame bestanddelen in
Lipidplex doen de rest. De
maximale dosis is drie tabletten per dag. Deze kan
men het beste verdelen over
twee of drie maaltijden Een
pot Lipidplex bevat 60 tabletten en is verkrijgbaar bij
drogist, apotheker en reformhuis Voor meer informatie- TS-Products. afd
Consumentenvoorlichting,
tel. 03410-26966

Uitgebreid onderzoek in VS:

Vitaminen helpen tegen hartinfarct
De kans op hart- en vaatziekten wordt aanzienlijk
beperkt door geringe hoeveelheden van de vitaminen E
en C toe te voegen aan de voeding. Deze vitaminen
hebben een gunstig effect op het zogeheten 'slechte'
cholesterol LDL, dat schadelijk is voor de wanden van
hartvaten.
Die belangwekkende aanbeveling komt van onderzoekers van de Amerikaanse
Harvard Universiteit in Boston. na twee omvangrijke
studies in de Verenigde Staten bij totaal ca. 135.000
mannen en vrouwen, werkzaam in de gezondheidszorg.
De wetenschappers presenteerden hun onderzoeksresultaten tijdens het 65e Wereld Hartcongres in New Orleans. met ruim 30.000 deelnemers.
Twee grote onderzoeksinstituten van Harvard zijn ruim
tien jaar bezig geweest met
deze vitaminestudie. In het
onderzoek onder vrouwélij-

ke verpleegkundigen werkten uitsluitend deelnemers
mee, bij wie in 1980 geen
enkel spoor van hart- en
vaatziekten zichtbaar was
Met ditzelfde uitgangspunt
begon in 1986 de tweede
studie onder de ruim 45.OOO
mannen.
liltruVil
vilumiiic K 011 C
In beide gevallen bleek dat
de kans op hart- en vaataandoeningen afnam nadat op
regelmatige tijden gedurende een periode van twee jaar
een combinatie van de vitamine E en C werd ingeno-

men. In Nederland is vitamine E en C in de juiste dosering verkrijgbaar van het

veelgebruikte merk UltraVit.
Bij vrouwen daalde het risico op een hart- of vaatziekte
na gebruik van vitamine E
met ongeveer de helft. Bij
mannen nam de kans op een
hartkwaal met 26% af. De
verklaring voor dit verschil
is vooralsnog' onduidelijk.
Met name vitamine E heft de
schadelijke invloed van het
cholesterol-LDL (lage dichtheids cholesterol) op, dat onder invloed van zogeheten
'vrije radicalen' als het ware
oxydeert. De medisch directeur van de Nederlandse
Hartstichting in Den Haag,
de cardioloog W. Stiggelbout zegt "onder de indruk"
te zijn van deze studie.
UltraVit vitamine E en UltraVit vitamine C zijn verkrijgbaar bij apotheek, drogisterij en reformzaak. Vooi
meer informatie:
Kernpharm
B. V.,
tel.:
04130-41492.

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166

INDESIT 1200 TOEREN WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal, optimaal bedieningsgemak, regelbare
thermostaat, 18 wasprogramma's, regelbare centrifugegang, halve wasknop, zeer zuinig
en zelfreinigende pomp. Adviespnjs"1299.-

lüÉfe

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviesprys'3330

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST
Flat en Square Hi-Black Trinit
ron beeldbuis teletekst en af
standbedientng Adviespnjs'1799

1299.-

PANASONIC70CM*
STEREO TELETEKST

1499.-

~/

SONY STEADY SHOT
TR805, Hi-8 v i d e o c a m e r a
stabilisator, stereo ' 3 8 9 0 -

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder
3x zoom. hifi. autolocus '2550

599.-

Type ARG280; Adv. '1235.

rJïïTtf

SONY CAMCORDER

1299.1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

1299.-

SAMSUNGCAMCORDER
GCAMCORDER
8mmsysteem,fader.8xzoom,tite
m,fader.8xzoom,tite
generator eniafstandbediening
afstandbediening

1199.-

F60; Smmsysteem,
zoom, su
/steem, 6x
6xzoom.su

SONY55CMKVM2131 penmpose.autofocus.
lutofocus. Adv.'2299.
SUPER TELETEKST

1099.-

Type KGC251 1 ; Adv. '1 269.

749.-

Type 2 1 S T 2 4 3 0 : 55cm f l a t square
beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenoers, automatisch zenderzoeksysteem, stereo,
teletekst met geheugen en
infrarood afstandbediening.
Adviespnjs'1345.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

249.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

^1795.-

995.-

Easy 945."
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

E3Er

745."

PHILIPS GR1021 37CM

395.-

1245.495 •"" AEG LAVAMAT RVS

IjrJfef
ZANUSSI 2-DEURS

899.-

vriend noch

SLV615; HO TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (Buur)." 1990.-

1299.-

PT«E4 ccc _
Ij'jfe? DDu-

F55; 4 koppen, stereo.' 1683.-

J
AF1-U.— •--

749.-I

duur, afstandbediening. "1145.-

665.-

679.-

239.

-'

rr-L.

Vakkundig persone.
. .
met raad en daad terzi|de |
BCC. waar men nog ti|d voori
uheett!

s,aodbedlend.

2SB12;LCD-afstandbed.."1045.-

549.-

QQQ O«IO>

FWïi 7QQ _
Effi? fïlö-

GRUNDIG 51 CM TEKST

130 L FR. KOELKAS'

255.-

«

BCC
PRIJS

SSECO-speler.

410;Gas-elektro fornuis. '1425.-

, 289.-

I ZANUSS1140 LITER

m 425.m 495.-

ZANUSSI WASDROGER

l

EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-sel. Adviesprijs. *1575.-

TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

l PHILIPS 160 LITER

ATAG GAS-ELEKTRO
IGNIS DROGER AWF020

IBOSCHKTF1540

AKAI3 KOPPEN VIDEO

QQQ

TOPMERKWASDROGER PELGRIM SUPERLUXE
Wasdroger. Adviesprijs*495.- GAS-ELEKTRO FORNUIS

L-*~•-

699.-

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. *1510.-1

^A I?V

n,F

599.-I

AUDIO-& VIDEO CASSETTES
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
TDKSA90-II
10 voor
38.MAXELLEIBOGXblack 2voor
15.-

PANASONIC VIDEO

J40;VHS-HQ,3koppen."1104.ier.2-wegboxen.

JVC 3 KOPPEN VIDEO
HRD640; PDC voorbereid,I
p e r f e k t e beeldkwaliteit, l
afstandbediening. Adv.'1319.-1

lBAUKNECHT160 LTR

'

595.

INDESIT WASDROGER ATAGINFRA TURBO

459.-

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS /WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis l
TypeAMB523;Adviesprijs*945.- kookboek. Adviespnjs'1735.-1

BAUKN./BOSCH/AEG
PTjffk
CAQ

LÜüTv.a.O*lïlB

649.-

KONDENSDROGER

MOULINEX!
OVEN

OPZETVRIESKAST

328.-

DX20; afstandbediend. '879.-1

529.-

l ZANUSSI VRIESKAST

428.-

itruspers

Elektronisch regelbaar. *1445.-

ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4-pits. Actviesprijs*450.-

MIELE DROGER

l PHILIPS /WHIRLPOOL

i KIIM^***- "

DIVei a

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

l Type Z6050; Adviesprijs'599.-

.79.-! 03333!^-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

l Handig opzetvrieskastje. "595.-

JVC VHS-HQ VIDEO

PELGRIM KOOKPLAAT

318.-

l Type AFB594; Vrieskast. "725.-

mm-t

GRILL

PHILIPS'

KoniaWa
„ritlplaten.t

STUNTH

148.-

85.- LUX

478.|BAUKNECHTLUXE
548.J BOSCH VRIESKAST

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

|TypeGSD1311; Adv. "848.-

37.95

unicr^ ••••-

57.50

PIN-CODE
, Meer budget door de gratis
) BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

préj»k

La&f öïfö. !

145 LITER KOELER
TOPMERK. Adviesprijs'749.-

749.-

999.-

iüfrfi? D4OaH
PELGRIM FORNUIS

arcn.-3 7 <>--

AKAI VHS5 VIDEO+PDC
VIDEO+PDC

Losse komponenten 43cn,
Receiver 2x45 Watt; Cassettedeck soft-touch;|
CD-speler. Adviesprijs*! 500.-

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-eleklro. '1049.-1

INDESIT 140 LITER

SONY 3 KOPPEN
OPPEN VIDEO

SONY HI-FI SET
inkl. JAMO BOXENI

528.-1

ETNA FORNUIS 14.00
pTg«k CQQ
l
LHfi? OSfOi |

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

899.-

399.-

NDESIT
FORNUIS
l Type KN5402WO; Adv. '849.-1

weo

bediening. "699.-[
'699.Inkl afstandbediening.

428.-

Inklusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

.c G A R A N T I E

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
GRUNDIG 37 CM

799.-

AEG TURNETTE

30 p,.-, „M .....c.

F340; VHS-IHQ. PDC voorbe-|
IS63-30- Adviespnjs'1799.- reid, afstandbediening. "968.-

BLALIPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

1049.V

IS70-39; Adviespnjs'1999.- F360; HQ-3 koppen. "1098.-l
"1098.-

ARISTONA 55 CM
! STEREO TELETEKST

879.-

SHARP LUXE 3 IN 1

'ype AWG089; Opvolgervan
COMBI MAGNETRON
e nu reeds legendarische
R8R50; 36 liter inhoud, digitale l
'HILIPS CC1000. Adv/1445.»diening, 850 Watt en draaispit l

TERKOCHTE

1V201; "Beste koop"VHS-HQ, |
TELETEKST/PDC. "1099.-

70KV971 7; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ,
HO, prefekt beeld! f
LCD-afstandbediening.
bediening.'1220.'1220.-

898.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

r.dubbeldeck.

uRUNDIGVIDEO + PDCl

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4 DA-PROkoppen,shuttle.'1330.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS /
VHIRLPOOl
>50
'OEREN
JOVENLADER

800TRNBOVENLADER

SONY 4 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT63CM
STEREO TELETEKST

R8180;750WattH-draaiplateau. |

i§Er 899."

VR312; 3 koppen, perfekt beeld, |
LCD-afstandbediening."1145.-

. l BCC

1348.-

549.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI

KOOP ZONDER
RISICO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

549.-

1398.-

:
MA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

SIEMENS KS31VOO

A BCC speelt reeds 24 jaar op
' zeker en verkoopt uitsluitend
• de allerbekendste topmerken
•600.- met officieel Nederlands garO . ranliebc-wi|S. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
zeer grote omzet. Ook omdat
- 65 . |w,, een snelle, zeer modern
all ' •geoutilleerde Technische
D,enst hebben, die het begrip]
SERVICE werkelijk waarmaakt

VR223; Afstandbediening,
~ELETEKST/PDC. "1245.-

ARISTONA HQ VIDEO

KOMBI MAGNETRON

BAUKNECHT2304

995.

PHILIPS VIDEO + PDC

RTV535;3 koppen, VHS.' 1445.-1

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

955.- MOULINEX 3 IN 1

11 320 üter2-deurs koelkast '1398.-

1099.-

679.-

399.-l

1195.-

BOSCH 280 LITER

»^&^'^S^^'^yj^^^X^''^'^

369.-I

SIEMENS WASAUTOM. PANASONIC NN8550

GV240; "Beste koop". VHSHQ, TELETEKST/PDC. "1709 -

PANASONIC VHS HI-FI

Type R3G14; 1000 Watt grill.

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen! Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- TypeMX245TB(zw);28liter,di-1
gitaal, draaiplateau. Adv. '549.bieding? Adv/1549.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

BLAUPUNKT VIDEO

, ARISTONA 70 CM
l STEREO TELETEKST

269.
319.SHARP 2 IN 1 KOMBI
PANASONIC NN5259

INDESIT 2-DEURS

PHILIPS CË6270 63CM
PHILIPS4 KOPPEN VHS l
AFSTANDBEDIENING
Videorecorder, dubbele speelPHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adv.'769.-

BAUKNECHT 1100 TRN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

2495.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
[rommel EN kuip. Adv.*21 99.-

Type VW1 99- 1 1 00 toeren. '1 849.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

1099.-

PHILIPS/WHIRLPOOL |

Ondanks grote inhoud kompakteafmetingen. Adv. '749 -

HRD910;TOPKLASSEi"1649 -

28ML8926, Uw eigen privé
bioscoop. Adviespnjs'3295.-

459.- SAMSUNG 199.RE570
229.-l

799.-

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST

Type 2596; Adviesprijs.'799.- Snel ontdooien en verwarmen, l

SHARP R2V11

JVC VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

599.- MAGNETRON OVEN

INDESIT PROMOTIE

219.-I

Supersnel' HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie "1395.-

1265.-

699.-

MOULINEX FM1115

NEWSD117; Versterker
2x40 Watt, 5 bands
equalizer, digitale tuner, 30
pre-sets, dubbel cassettedeck, high-speed dubbing,
CD-speler, shuffle play,
muziekkalender. Sony
boxen 2-weg systeem.
Afstandbediening.
Adviesprijs'1000.-

999.-

25GR5760; Flat square beeld
buis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv "2075.

849.749.ZANUSSIWASAUTOM.

SONY HIFI MIDI
SYSTEEM
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN

TURBO-DRIVE HI-FI

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

699."

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST '

VR702; MATCHLINE. 4 koppen
longplay, Jog-shuttle, perfek'
beeld, HiFi stereo. Adv.-1795.-

529,

749.869.-

BOSCH VWPS2100

LUXE WASAUTOMAAT

51 CM KLEUREN-TV

37 CM KLEUREN-TV

649. "|

BAUKNECHTVW3PR

849.-

MIELE KOEL/VRIES

8x motorzoom, fader, 3 lux
hifi, autofocus. Adv. "2220.

TOPMERKCAMCORDER
K CAMCORDER

BI 449.-

\'j;»y

PHILIPS /WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

1699.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

6 programma's, lïcouvertsen l
geruisarm: Adviesprijs°999.- l

Voorlader. centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.-

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte320 liter 2-deurs koel/vries
kombmatie. Koelruimte op "oog PHILIPS/WHIRLPOOL
hoogte". Adviesprijs. "1099.- Type AWG719; Adv.'1235.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

SONY KVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

X^

598.-

inkt-a

348.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

348.

MERXCENTRIFUGE

ATAG WASEMKAP

2800 loeren. Adviespnjs. "249.- WH155; 3 standen. Adv.'280.-

169.-

OPENINGSTIJDEN:

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen
HAARLEM
BEVERWIJK
(ALKMAAR
met uw PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswsarderpleln 11
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkado/Groimarkt)

H 108.-

I

zaterdcg .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijdag
Maamanbroak vrijdag
overiga filialen donderdag

.1 tot B.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

dpnderdag 27 januari 1994

5 feekmedsia 17

l
lerste nederlaag
oor Dambrink
ZANDVOORT - Maar
;fst 22 leden van de Zandjortse Schaak Club stre^n in de interne competitie
l^jor het volle punt. De numier twee Ter Bruggen haalkoploper Louis Damijrink onderuit en nam zooende revanche op een eerr dit seizoen geleden ne:rlaag. Het was de eerste
iderlaag voor Dambrink.
SCHAKEN

11

Sterke revanche houdt Cliteur in hoofdklasse
ZANDVOORT - Op overtuigende wijze heeft Olaf
Cliteur zijn hoofdklasserschap op het Hoogoverfschaaktoernooi in Wijk aan
Zee weten te behouden. In
het weekend-vierkampentoernooi degradeerde Cliteur, ondanks twee remises,
uit de hoogste groep om vervolgens vier dagen later in
het dagvierkampentoernooi
terug te slaan. Door een sco-

re van 3 uit 3 in de eerste dammer toen over zich. heen eindspel het evenwicht. De der- de eerste klasse uitkomen. Zijn capte Jan van Gelder uit Nijmeklasse, keerde de Zandvoor- kreeg, zal hem nog lang heugen. de speler, uit de landelijke com- eerste tegenstander Duvekot gen. De Nijmegenaar mag zich
ter terug in de hoofdklasse. Na een enorm gevecht teken- petitie, was de Zandvoorter uit Deventer, was na 29 zetten niet alleen al jaren blindenkamSCHAKEN
De totaalscore van 4 uit 6 behaalde hij tegen vrijwel allemaal hoger geplaatste spelers.
In de eerste partij toonde hij
tegen ex-KNSB hoofdklasser
Plijter geen enkel respect en gaf
brutaal twee pionnen in de opening. De aanval die de Amster-

den de spelers vijf minuten
voor het verstrijken van de
speeltijd vrede, waarmee de
eerste goede stap gezet was.
Ook de tweede partij leverde
de Zandvoorter een halfje op.
Tegen de sterke Haitsma uit
Hardenberg, twee jaar geleden
nog uitkomend in de reservemeestergroep, bewaarde Cliteur in een bijzonder moeilijk

echter net iets te slim af. Door
een ongelukkige afloop van de
andere partijen in de laatste
ronde belandde Cliteur op de
vierde plaats, hetgeen degradatie betekende.

Murw
In het dagvierkampentoernooi moest de Chess-speler in

Door deze overwinning verevigde Ter Bruggen zijn tweee plaats. Pieter Boer leed een
ederlaag tegen Van Elk, die
lardoor naar de achtste plaats
eeg. Nieuwkomer
Harry
t anshande moest genoegen
j emen met een nederlaag tegen
ohn Atkinson, terwijl Bot en
an Esveld hun eerste winstmten binnenhaalden.

De Zandvoortse schaakjeugd
ireeg de negende les onder lei|ling van John Ayress en Louis
pambrink. Vanavond volgt de
<:iende les, terwijl volgende
j.veek de strijd verder gaat om
liet clutakampioenschap van
liet seizoen 1993-1994. De pas
10-jarige clubkampioene Re::>ecca Willemse ontving vorige
week maandagavond uit handen van wethouder Termes een
fraaie oorkonde voor het kampioenschap van vorig seizoen.

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen

pioen van Nederland noemen,
maar komt ook in de normale
competitie uit in de landelijke
derde klasse.
In een bijzonder scherp opgezette partij combineerde Cliteur met de zwarte stukken zijn
tegenstander in 16 zetten van
het bord, hetgeen hem behalve
de eerste prijs ook promotie
naar de hoofdklasse opleverde.

Zandvoort '75 laat
het al vroeg afweten
ZANDVOORT - Met een
overwinning had Zandvoort'75 een goede stap gemaakt richting eerste plaats
in tweede periode. Helaas
voor de Zandvoorters b)eek
het op bezoek zijnde De Valleivogels beter eri won met
0-2.

Uitslagen: Van Esveld-Schilteijer 0-1, Boer-Van Elk 0-1,
lijn-Versteege 1-0, Atkinsonanshande 1-0, Gude-Den Drijer 0-1, Hueting-Bot 0-1, Damrink-Ter Bruggen 0-1. Liefst
er remise's waren er te noten, namelijk de partijen Gorir-Lindeman,
Franck-De
ude, Jansen-Geerts en Lindenan-Ayress.
Volgende week donderdagvond komt in de externe comletitie het derde team van AalsJneer op bezoek. Voor de Zand« oorters zou het geen probleem
inoetén zijn deze match in
•|vinst om te zetten. De Zand••' 'oorters voeren de ranglijst aan
] net 6 punten uit 3 wedstrijden.
Bovendien hebben de Zand^oorters maar liefst 21 bord1 mnten.

compleet murw gespeeld en
overschreed, terwijl hij nog 11
zetten moest doen de bedenktijd. In de tweede ronde werd de
Amsterdammer Frits van Veen
slachtoffer van de aanvalslusten van de Zandvoortse deelnemer.
Met een score van 2 uit 2 was
er nog slechts één concurrent
over en wel de visueel gehandi-

VOETBAL

In de wedstrijd tegen De Bunkert wisselden de kansen. Toch verloor Zandvoortmeeuwen met 12-16

Foto Persbureau Zandvoort

Casino-ZVM raakt in de problemen
ZANDVOORT - De handbalwedstrijd tussen de mannen van Holland CasinoZVM en de reserves van De
Blinkert was uiterst belangrijk in de strijd tegen degradatie. De Zandvorters leden
een 12-16 nederlaag en zullen alle zeilen bij moeten
zetten om uit de degradatiezone te geraken.
HANDBAL

„Ik had iets meer verwacht
van deze wedstrijd", vond een
teleurgestelde
coach
Dirk
Berkhout. „Aanvallend schoten we echter te kort. We hebben alles geprobeerd om de
achterstand weg te werken en
er werd ook wel keihard gewerkt maar het zat er niet in.
Het wordt met de week moeilijker. Uit de laatste zeven wedstrijden zullen we toch zeker
vier keer moeten winnen om
veilig te zijn. Ook al waren de
spelers na deze wedstrijd erg

ZANDVOORT - Aanstaande
vrijdagavond organiseert Zandvoortmeeuwen de derde koppelklaverjas-wedstrijd in een
serie van zes. De opbrengst
ZANDVOORT - Tijdens ook bij de echte roeiers niet te
komt ten goede aan de ZVMde Nederlandse Roei Ergo- misstaan. Uiteindelijk was zijn
jeugd.
meter kampioenschappen tijd goed voor een fraaie vierde
Op elke laatste vrijdagavond in Amsterdam hebben de plaats. Pepijn Paap roeide naar
van de maand is de kantine van roeiers van AFAFA en Fit- een 9e plaats, Volkert Paap
Zandvoortmeeuwen, aan de ness Paradise in de top mee werd 12e, gevolgd door Walther
Duintjesveldweg, de plaats gedraaid. Voor het AFAFA- Kaufman en Remy Draayer op
waar geklaverjast wordt. Tij- herenteam was er zelfs een een 13e en 14e plaats. Martin
van Bergen Henegouwe eindigclens deze klaverjasavond is er bronzen medaille.
de als 17e.
een verloting met zeer fraaie
prijzen. De winnaars over het
ROEIEN
gehele jaar winnen een midHet dames team van AFAFA
week in een van de Gran Doramoest de Nederlandse titel van
De AFAFA was vertegen- 1993 verdedigen. De afstand die
do parken.
woordigd met zes deelnemers de vier roeisters moesten aflegOm aan het klaverjassen te en een dames- en herenteam, gen was duizend meter. Het
umnen deelnemen moet per terwijl Fitness Paradise drie lukte de dames van AFAFA wel
koppel zeven gulden en vijftig roeiers en een herenteam had hun tijd met maar liefst vijf se:ent worden betaald. De wed- ingeschreven.
conden te verbeteren, maar de
De heren dienden een afstand ' titel werd daarmee niet geproitrijd begint om acht uur, maar
de kantine van Zandvoort- van 2500 meter af te leggen. Alle longeerd. AFAFA eindigde toch
nieeuwen is al open vanaf half acht Zandvoortse deelnemers op een knappe zesde plaats in
bevonden zich in hetzelfde een tijd van 4 minuten en 8 seacht.
deelnemersveld.
conden.
De eerste vijfhonderd nieter
De herenteams van Fitness
roeiden de toppers gemiddeld
in een tijd van l minuut en 32 Paradise en Jaap AFAFA
seconden. Tot deze selecte Bloem Intersport hadden teDe wekelijkse schaakrubriek groep behoorde ook Pijper. De genstand van in totaal 14
wordt verzorgd door de Zanct- overige Zandvoortse deelne- teams. Net als bij de dames
yoortse Schaak Club. Meer in- mers konden het hoge tempo moest AFAFA de titel verdeditormatie over de problemen/o- van Pijper niet bijhouden en gen. Fitness Paradise roeide
P'ossingen is te verkrijgen op de roeiden om een plaats bij de naar een knappe tijd van 3 minuten en 11,1 seconden. In een
t'lubavond, elke donderdag in eerste vijftien.
spannende race zette AFAFA
'"-'t Gemeenschapshuis. Ook
Bij de finish had Pijper een een tijd op de klokken van 3
kan men informatie inwinnen
"P de volgende telefoonnum- voorsprong van twaalf secon- minuten en 10,9 seconden. In
mers: 02507 - 15023, 17272 of den opgebouwd. Zijn tijd van 7 de laatste heat bleken slechts
minuten en 48 seconden bleek twee teams sneller.
H085.

teleurgesteld, net zo als zij, blijf
ik er ingeloven".
Tot ver in de tweede helft gaven de teams elkaar niets toe.
Om beurten werd er een voorsprong genomen, die niet groter werd dan één treffer. Vooral
defensief waren de Zandvoorters goed op dreef, doch aanvallend was het onvoldoende. Bij
de rust leidde De Blinkert met
6-7.
In de tiende minuut na de
rust was het 9-10 in het voordeel van De Blinkert. Holland

Casino-ZVM liet toen enige mogelijkheden liggen. Hiervan
profiteerde De Blinkert en
voerde de stand op naar 9-12.
De Zandvoorters moesten toen
risico's nemen hetgeen bekwaam door het geroutineerde
De Blinkert werd afgestraft. De
Haarlemmers hielden de strijd
onder controle en wonnen met
12-16.
Doelpunten: Kees Hoek 4,
Jan van Duijn 3, Peter Pennings
3, Ronald Vos l, Guido Weidema 1.

In de beginfase ging Zandvoort'75 zeer voortvarend van
start. Met fanatiek aanvalsspel
werden enige kansen gecreëerd, die echter niet benut
werden. Na deze goede openingsfase zakte Zandvoort'75
weg en nam De Valleivogels het
initiatief over. De gasten kwamen toen al snel op een 0-1
voorsprong na een beoordelingsfout van doelman Krom.
De manschappen van trainer
Gerard Nijkamp probeerden de
schade goed te maken maar
slaagden er niet meer in het De
Valleivogels erg latsig te maken. De Valleivogels speelde
goed gegroepeerd voetbal en
voerde de stand vlak voor de
rust op naar 0-2. Met een hard
en laag schot werd doelman

De rit heen en weer naar het
circuit van Le Mans, waar de
bekende 24-uurs-races worden
gehouden, wordt binnen twee
Opgave nummer 4: Mat in twee dagen gemaakt: de deelnemers
zetten. Zwart begint.
worden zondag al weer terugverwacht. De opgave is: een zo
Oplossing van vorige week, laag mogelijk brandstof-gesuliaakdiagram 3 (Mat in twee bruik. Het is niet uitgesloten
zetten, wit begint): l DgG - Kh8; dat de wagens op één tank op en
~• Dg~ en mat.
neer rijden. De afstand wordt

geschat op zo'n 1700 kilometer,
de tankinhoud van de Audi's
'Turbo Diesel Injection' bedraagt 69" liter.
De teams zijn samengesteld
uit lezers van het tijdschrift Autoweek. Zij krijgen voor het vertrek nog een korte theorie- en
praktijkcursus 'zuinig rijden'.
Deze wordt gegeven door Gij s
van Lennep en de Oostenrijkse
Gerhardt Plattner, Guiness-recordhouder met de Audi 80
TDI.
De Audi's worden vrijdag in
de loop van de middag verwacht. Ze worden achter de garage opgesteld, waar het publiek ze kan komen bekijken.
Naar verwachting staan ze daar
ook zondagmiddag weer.

ZANDVOORT - De laatste
wedstrijden in de derde competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub leverden veel spanning op.
BRIDGE
In de A-lijn ging het echtpaar
Heidoorn er nog even goed voor
zitten en met resultaat. Met een
score van.(31,61 procent werden
zij ruimschoots eerste. De heren Spiers en Veldhuizen verlieten door een tweede plaats de
degradatiezone. Gedegradeerd
naar de B-lijn zijn het echtpaar
Van Gellekom, de dames Hagen en De Vries, Van Ackooy en
Drenth, en het echtpaar Smink.
In de B-lijn was het een wilde
avond met hoge toppen en diepe dalen. De heren Bakker en
Brandse speelden goed en trefzeker. Met een score van 62,14
procent werden zij eerste.

LUC Krom het nakijken gegeven.
Na de rust kwamen Hans
Hartkamp en Mark Balk in het
veld voor Faisal Soekhai en Edwin Ariesen. Met deze wissels
probeerde trainer Nijkamp het
tij te doen keren. De Zandvoorters slaagden er echter niet in
tot goede combinaties te komen. De Valleivogels liet Zandvoort'75 rustig komen en counterde er lustig op los. Daarbij
werden een paar goede mogeGepromoveerd naar de A-lijn
lij kneden, op een grotere voor- zijn de heren Bakker en Brandsprong, om zeep geholpen.
se, de dames Polm en RooijToen Zandvoort'75 met tien mans, Götte en Koning en Van
man verder moest, Jan Willem Beek en Hoogendijk. GedegraLuiten blesseerde zich, ont- deerd naar de C-lijn zijn het
stonden in de slotfase enige echtpaar Van der Werff, de dakansen maar de juiste richting mes Verhage en Visser, Van der
ontbrak. Rob Koning en Hans Meer en Santoro en de heren
Hartkamp verschenen in kans- Stomps en Verburg.
rijke positie maar misten
nauwkeurigheid.
In de C-lijn grepen de dames
Van Duyn en Veldhuizen hun
Stand in tweede klasse laatste kans op promotie. Met
KNVB zaterdag: 1. Lelystad 12- een score van 59,82 procent
21, 2. De Valleivogels 12-19, 3. werden zij eerste, gevolgd door
SDC Putten 12-14, 4. HCSC 12- het echtpaar Potharst. Verder
14, 5. Zandvoort'75 12-13, 6. Ze- promoveerden de dames Van
venhoven 11-12,7. Ter Leede 12- den Nulft en Scipio, Rudenko
12, 8. VRC 11-11, 9. Woudenberg en Rudolphus, Van Duyn en
12-10, 10. Candia 12-9, 11. Aals- Veldhuizen en het echtpaar
meer 12-5, 12. RKAVIC 12-2.
Potharst.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen speelde tegen
koploper Kermemerland de
beste wedstrijd van dit seizoen. Helaas bleef de koploper, na een snel verkregen
doelpunt, de Zandvoorters
met die 1-0 de baas.

hun doelpogingen.
Ook in de tweede helft bleven
VOETBAL
de badgasten het doel van Kennemerland bestoken. Met veel
Zo spelend is het onbegrijpe- inzet en goed voetbal werd gelijk dat Zandvoortmeeuwen zo tracht openingen te vinden in
laag op de ranglijst staat. Vol- de versterkte defensie van Kengens Teun Vastenhouw moet nemerland. Dat lukte een paar
dit de ommekeer zijn. „On- keer. De bal ging er echter niet
danks de nederlaag moet ik in. Een inzet van Van Rhee
mijn team een groot compli- kwam tegen de buitenkant van
ment geven voor het vertoonde de paal en een paar afstandspel in de enorme inzet. Ik heb schoten gingen naast of werden
voor de rest van het seizoen een prooi van de Kennemerveel vertrouwen in het team. De land doelman.
resultaten komen wel.
Deze goede en spannende
partij, die voortrefelijk werd geDoor een verdedigingsfout in leid, verdiende eigenlijk geen
de vijftiende minuut nam Ken- overwinnaar. Het team van
nemerland echter een 1-0 voor- trainer Teun Vastenhouw toonsprong. Daarna werd Kenne- de zich gelijkwaardig aan de
merland door Zandvoortmeeu- koploper.
wen op eigen helft terug geStand in de vierde klasse
drongen. De Zandvoorters KNVB zaterdag: 1. Kennemerspeelden als herboren en bouw- land 12-22, 2. SIZO 12-17, 3.
den aan een groot veldover- RCH 12-17, 4. Zuidvogels 12-16,
wicht. Met kunst en vliegwerk 5. Velsenoord 12-16, 6. IJFC 12en het nodige geluk bleef de 16, 7. Bloemenkwartier 12-13, 8.
ranglijst-aanvoerder overeind. SCW 12-9, 9. Altius 12-6, 10.
Ferry van Rhee en Rob van der HBC 12-5, 11. ZandvoortmeeuBerg hadden geen geluk met wen 12-5, 12. Hillegom 12-2.

De deelneemsters aan de dressuurwedstrijden poseren proosten op een succesvolle wedstrijd
Foto Persbureau Zandvoort.

Deelnemers tonen kunsten
in dressuurwedstrijden
ZANDVOORT - In ruitersportcentrum
Rückert
werd door de nieuwe eigenaresse Annemarie Blankenstein een onderlinge dressuurwedstrijd
georganiseerd. Alle ruiters, zowel bij
de junioren als de senioren
lieten voortreffelijke ruitersport zien.
RUITERSPORT
De senioren reden hun dressuurwedstrijd op zaterdagavond en de junioren lieten
zondagmiddag hun kunsten
zien. Op beide dagen was de
sfeer optimaal en waren de
prestaties van de deelnemers
zeer goed te noemen. Bij de senioren werden drie klassen verreden, namelijk proef BI, proef
B2 en proef LI. De 27 deelnemers lieten de toeschouwers
bijzonder aantrekkelijke dressuurproeven zien.

In de proef BI was het Sandra Bruyn, met Banjer, die de
eerste plaats opeiste, voor Patricia Eland met King. De derde
plaats, op geringe afstand was
voor Karin Kieft met Stranger.
In de klasse proef B2 was het
onderlinge verschil minimaal.
Annemiek Schuiten ging met
Pascal met de eer strijken. Goede tweede werd hier Yu Mey
Kwee op King, terwijl.de derde
positie werd ingenomen door
Miranda Heesemans met Surprice.
Noelle was met Goldstar in
de klasse proef LI veruit de
sterkste. Concurrente Annemarijn Laan, met La Reine, heeft
haar uiterste best gedaan, maar
moest op afstand genoegen nemen met een fraaie tweede
plaats.
Het deelnemersveld bij de junioren bestond uit maar liefst
43 starters. Ook deze jonge talenten verreden drie klassem,
proef A diploma, proef B diplo-

ma en de proef BI. Indezeklassen was de spanning te snijden.
Met minimaal verschil pakte
Nathalie Botschuyver, met
Little Q, de eerste plaats in de
klasse A diploma. Kort daarachter eindigde Roy Pennings,
met Surprice, op een tweede
plaats en Dagmar Mey reed,
eveneens op Surprice naar een
derde positie.
Groot was de spanning in de
strijd om het B diploma. Michelle Barents bereed Banjer
het beste en won met slechts
een half puntje voorsprong op
Astrid uit den Boogaard, die
Stranger bereed. De derde
plaats ging naar Michelle de
Koning met Banjer. Eveneens
weinig krachtsverschil in de
proef BI. Babs Engels was hier
de sterkste met Surprice. Joyce
van Egmond bereed eveneens
Surprice en finishte keurig op
een tweede plaats. De derde
plaats ging naar Cyntia de Keyzer op Anoeska.

ZANDVOORT - Het was
een buitengewoon succesvol weekend voor de basketbalteams van The Lions. De
overwinning van de dames
op Kometen (66-29) was verwacht, maar de heren deden
het onverwachts knap door
koploper Akrides 2 met 6052 te verrassen.
BASKETBAL
De dames hadden een gemakkelijke avond tegen De Kometen. In een hoog tempo werd De
Kometen al snel op een grote
achterstand gezet. Na dertien
minuten was de strijd beslist
gezien de 23-5 voorsprong voor
The Lions. De ruststand bepaalde Lions op 31-13.
In de tweede helft hield Lions
druk op De Kometen en via de
lange pass en snelle breaks
werd de score opgevoerd. Van
een wedstrijd was toen al geen
sprake meer omdat De Kometen niet opgewassen was tegen
The Lions. Met de regelmaat
van de klok scoorde Lions de
punten zodat de eindstand niet
verrassend was, 66-29.
Voor een sensatie zorgden de
mannen van coach Joop van
Nes. In een uiterst spannende
partij, die op hoog niveau
stond, bleef Lions koploper Akrides 2 de baas. Beide teams

(ADVERTENTIE)

Audi

Spannende bridge

Lions-heren verrassen
koploper Akrides

Schaakprobleem

ZANDVOORT - Ruim
twintig Audi's van het type
80 TDI vertrekken zaterdagmiddag om één uur van circuit Zandvoort voor een zuinigheidsrit naar Le Mans.
De auto's komen vrijdagmiddag aan bij Auto Strijder aan de Burg. van Alphenstraat.

SPORT

Onverdiend verlies voor Meeuwen

Brons voor 'droogroeiers'

Zuinigheidsproef voor Audi's

Zandvoorts
Nieuwsblad

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 1O2, 2O41 KP Zandvoort. Tel.: O25O7-1 45 65.

waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Na een 19-24 achterstand kwam Lions sterk terug
door de ruststand op een 29-25
voorsprong te bepalen.
In de eerste minuten van de
tweede helft zat Lions vast. Akrides profiteerde en nam vlot
een 29-34 voorsprong. Coach
Van Nes moest een time-out nemen om zijn spelers weer op de
rails te krijgen. Dat lukte, want
de achterstand werd omgezet
in een 39-36 voorsprong. Lions
leek toen te nerveus te zijn voor
een overwinning. Akrides leidde eerste met 39-44 en vervolgens met 48-52. Een mentaal
sterk Lions drong daarna fanatiek aan, stond geen score meer
toe en met een paar gerichte
afstandsschoten werd Akrides
op een nederlaag getrakteerd,
60-52.
„Tegen de gedoodverfde
kampioen winnen is natuurlijk
erg lekker," stelde coach Joop
van Nes. „Het liep heel erg
goed. Ik had al een nederlaag
ingecalculeerd, maar dit was
perfekt. Er zit heel veel in dit
team. Zijn we elke week compleet dan draaien we in de top
mee".
Topscorers heren: Willem
Lissenberg 13, Martin van der
Aar 13, Robert Draayer 13. Dames: Simone Beerepoot 14,
José Beerepoot 12, Ingrid de
Boer 12.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Citroen Xantia 2.0i SX ABS,
5000 km 1993
ƒ39.900
Citroen
Xantia
1.9D
X,
3000 km, 1993
ƒ36.900
CITROEN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Broek in Waterland
02903-1908.

Daihatsu
NIEROP-DAIHATSU
Ook voor uw occasion
Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West, 020-6183951

Fiat

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1
WEESP
Tel. 02940-15108.

Te koop: Citroen XM diesel
1990 donkerblauw, ƒ19.500,-.
Telefoon: 020-6402981.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

8 x Panda vanaf .. ..ƒ 6.250
5 x Uno vanaf
ƒ 8.450
Uno 1.1 S, 7/93
ƒ19.250
Tipo 1.4 Basic 8/92 ƒ 22.950
Tipo 1.9TD . . . 2/93/30.950
Croma DiD . . . . 1/90 ƒ 19.950
Toyota Starlet 11/91 ƒ 16.750
Nissan Sunny 1.69/91 ƒ21.950

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amop druk brengen bij de Citroen
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Spec. m Zaanstad Garage. Fiat Tempra 1.6 IE 4/91 ƒ 14.900
Amstelveen: ka"'ior Aemstelstijn, Laan van de Helende
RENE SPAAN, 075-281193 Fiat Tipo 1.4 l 4/91 ƒ13.900
Meesters 41, ?• Wee:p:iNieuwstraat 33; Zandvoort: GastVraag tevens naar onze inrui- Fiat Tipo 1.7 D 5/91 ƒ14.200
Uno 45 S 3/87
ƒ 5.900
huisplem 12; Uithoorn. Stationsstraat 60.
lers en aantr. rep. prijzen.
Tel.: 035-564444/561842.
XMComf 60.000 '90 ƒ22.500
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
FIAT VERMEY B.V.
XM V6 aut., airco, '90ƒ 29.500
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
XM V6 aut., nov. '91 ƒ29.500 Keuze uit ruim 35 occasions.
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
XM Turbo D, abs, '91 ƒ29.500 A. Philipsweg 13, Uithoorn.
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
XM Turbo D, abs, '90 ƒ 24.500 Tel. 02975-62020.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
XM Diesel, '92
ƒ 32.500
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
2xBXTGDBr., '91 v.a./17.500 GEBR. HAAKER B.V.
BX TZD, '90
ƒ 17.500
Rij nu, betaal jan. '95
BX TD, '90
ƒ 13.500
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Uno S
BX TRD, '87
ƒ 6.500
AUTO l-IN-3 MINI'S?
03/86,
ƒ 6.750
BX TRD, '86
ƒ 5.750 Uno 45,
3 regels
ƒ 40,75
BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ 13.500 Uno 45 Jolly, 07/88, ƒ 10.250
BX TZI, LPG, '87
ƒ 6.000 Uno 45 i.e„ 06/90, ƒ 13.950
voor elke extra regel
ƒ l3,75
01/90,
ƒ 14.250
BX 14 Cannes, lpg,'91/ 13.500 Uno Sie,
mm-prijs
ƒ
8,50
BX 14 RE, LPG '87 ƒ 3.950 Uno 1.1 Sie, 04/93, ƒ19.750
mm-prijs met vignet
ƒ
8,50
CX 20 '82
ƒ 1.250 Uno 1.4 elegant05/92J 19.750
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ l O, l O AX 11 E '89
8950 Uno 75 SX, 10/88, ƒ 10.950
AX10E'87
ƒ5.950 Uno 75 SX, 08/90, ƒ 19.250
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
C 15 Ê1400, nov. '89 ƒ 7.500 Uno 75 SX, 08/92, ƒ24.750
niet breder dan twee kolommen).
C 15 D, '89
ƒ 8.950 Tevens keuze uit ± 25 andere
C 15 E '87
ƒ 3.950
Uno's. Max. ƒ 10.000,-/
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
aantrekkelijke korting.
VISA
Garage
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taKam.
Onneslaan 10
Houtmankade 37, A'dam.
rief op aanvraag.
Tel.: 020-6278410.
in Badhoevedorp.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

1-16
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T.k. leggen handelsprijzen:
405 1.9 GRi, 1-'90. ƒ14.500.
405 GLD, 1-'91, ƒ17.950. 205
1.9 GTi VAN, 8-'90. ƒ17,500.
205 GE 5-drs. (si. 55.000 km),
2-'89, ƒ 10.750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.
V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205 Ace. 5 drs39.000 km 5/92
205 XR 1.
31.000 km 2/91
205 GE 1.1 64.000 km 5/90
205 Accent 28.000 km 1/92
20? XT DieselSO.OOO km 1/92
309 XL 1.4 81.000 km 10/89
405 GLI
66.000 km 3/90
405 GL Aut. 48.000 km 2/91
405 SRI
80.000 km 10/90

Rover
MINOR MOTORCARS
De ROVER-DEALER voor
AMSTERDAM en A'VEEN

Rijscholen

Suzuki

Renault

11 TD 5-drs 6/86
ƒ 4.200
Amstelstein - Suzuki
19GTSaut., 11/89
ƒ 9.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
21 TL HB 7/88
ƒ 7.000 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
21 GTS Sedan 5/90 ƒ 10.900
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
21 GTD Sedan 11/90 ƒ13.100
(Op afspraak gratis halen en brengen)
21 GTD Sedan 1/91 ƒ 12.900
21 GTS Nevada 8/87 ƒ 7.600
Compleet & voordelig
25 TX 12/90
ƒ 14.600
'N NIEUWE VITARA 'SAHARA'
25 GTD 11/90
ƒ17.900
VOORDELIGER . VOOR ƒ 33.995.- INCL. B.T.W.
25 Tl 4/91
ƒ 18.900
Compl. met: r.v.s. pushbar,
25 TXE 6/90
ƒ 14.900
Suzuki-Occasions spatb.verbr. 225/60-15 band.
5 SD 1.6 D Camp. 1/89/ 6.900
Alto GL 3 drs. .. .'85 ƒ 3.950 L.m. velg. met slotbouten en
Tel.: 035-564444/561842
Alto GL 5 drs ... '87 ƒ 6.950 een chroom wielcover.
RENAULT AMSTERDAM
Alto GL
'90 ƒ 8.950 Deze bijz. Vitara heeft 3 jr.
Top occasions met 1 jaar
Alto GL 5 drs ... '91 ƒ 10.950 fabr. gar. en wordt verkocht
garantie
Alto GA
'89 ƒ 8.950 met een gegar. inruilwaarde.
Wibautstraat 224
Swift Club
'90 ƒ 13.950 De wegenbelast. is ƒ 51.33
020 - 561 96 11
Swift Unique
'91 ƒ 14.950 p.mnd. De auto's zijn uit voorRONDAY BV
Swift GTi
'91 ƒ 16.950 raad leverbaar, maar wees er
45 jaar RENAULT specialist
Swift 1.3 G S . . . . '91 ƒ17.950 snel bij want OP = OP .
Alleen bij off. Suzuki-dealer
PI. Middenin. 19-21 (bij Artis)
Auto Amstelstad
Tel. 020-6237247.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
A'dam 020 - 6799100/6711888
Safrane RT 3.0 aut. '92/ 59.000 Hemonylaan 25, 020-6799100.
Alpine GT Turbo '88 .ƒ47.500 Minervalaan 85, 020-6711888.
25 TXE'90
ƒ18.750
9 GTE '88
ƒ11.500
70 BESTELAUTO'S en pers.
5 automaat '89
ƒ11.500
5 Parisienne '90
ƒ11.500 Golf GTD Turbo 1/88 ƒ 12.400 busjes v.a. ƒ3500. Garage
5 GTR '90
ƒ 12.000 Golf 1.6 D Van 3/87 ƒ 6.600 Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
5 GTL '84
ƒ 4.250 Golf 1.8 l GL 6/90
ƒ15.400
11 Broadway '86
ƒ 5.750 Golf 1.6 D CL 3/89 ƒ 9.800 Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977Clio RL 1.2, 5 drs. '92/ 17.500 Golf 1.6 GL 3/90
ƒ13.400 24229. Ook t.k. gevraagd.
BMW 316 l '88
ƒ 13.500 Passat 1.8 CL 3/91
18.900
Peugeot 505 SX '87 .ƒ 6.900 Passat 2.0 CL 2/91 ƒ 19.800
Adverteren in
Trafic 80.000 km 1e eigƒ 4.750 Passat 1.8 D 7/90
ƒ15.900
deze rubriek
ƒ 5.200
Weg. auto v/d zaak: Renault Polo 1.4 D 11/88
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 035-564444/561842.
11, '86, 48800 km volgens raipas ƒ 5.850,- evt. radio/cass. -f
autolock ƒ 250. 020-6325680.

ROVER 620 Si, nov. '93, roodmetallic,
3700
km,
prijs
ƒ45.000. Tel. 03404-12707.
Rover-dealer voor Uithoorn,
Amstelveen, Hoofddorp e.o.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.

Saab
Saab 900, 5-deurs, donkerblauw, 230.000 km, 1981.
Vr.pr. ƒ 1750,- Tel. 033-550079.
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Ond, rep., APK.
Diverse SAAB occasions
SAAB 99, 900 en 9000

Volkswagen

Klassiekers en Oldtimers

Subaru
SUBARU AALSMEER
NIEUW EN GEBRUIKT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Incl. BOVAG en VVN Inspectie
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.

** Apeldoornse Oldtimerbeurs **
van 11 - 13 februari AMERIKA-HAL
Info: Pro Mobiel Totaal telefoon/fax 070-3977210

DS 19-'6S Pallas HY mintgr., SAAB 96 GL 1978, rood, goede
havanna leer, Fr. imp., in smet- staat, versn.bak nieuw, APK,
tel. zr.g.st. Pr. ƒ18.000. Tel. mooi int., ƒ3500. 01751-77866.
SEAT Autocentrum APC
03461-2401, fax 03461-1207.
Adverteren in deze rubriek
Jarmuiden 43
Tel. 020 - 665.86.86
Amsterdam-Sloterdijk
DS 21 Pallas, '72, 5 versn., leer
Justy '85
ƒ 2.750.- inter., mooie originele auto,
FAX 020 • 665.63.21
Tel. 020-6133333
Justy '86
ƒ 4.750 ƒ8950. Tel: 020-6831122.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
2.0 Sierra 1.8 Station . . . . '88
T.k.: Seat BIZA 1.2 GLX 1/93, LegacyGL '91
ƒ22.750
Panda 1000 CL, wit, '86, nw.
Albers Autobedrijf
LPG, van 1e eigenaar. Vr.pr. Legacy Stat. '90 ... .j 18.750
model, i.z.g.st, apk 7/94,
Ford Service dealer
ƒ 16.000. Tel.: 020-6963317.
E 10, Van, '92
ƒ 9.750
ƒ 3.850.-020.6477937
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Zoekt u een FIAT
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Onderdelen voor: Austin - Rover Keuze uit 50 stuks
Escort 1.6 D Van 12/87 ƒ 4.900
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
GOUDSMIT FIAT
Volvo 245 GL, 1981, LPG, APK Legmeerplein 28-32
Scorpio 2.4 l CL 8/90 ƒ 14.300
tot 4-'94, 218.000 km, pr.
Amstelveen
Amsterdam
Scorpio 2.0 CL 11/89 ƒ11.200
KIMMAN
HAARLEM
'ƒ3.900. Tel.: 020-6718194.
020 - 6470909
Scorpio 2.91GHIA5/90/ 16.900
in
24
uur
geleverd
Scorpio 2.0 GLI 5/90 ƒ 13.900

Ford

Seat

020-6594859.

Accessoires en Onderdelen

Honda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

340, 3-drs. rood, A.P.K. tot '95,
bj. '83 ƒ 1750.Renault 5, 45.000 km.
VOLVO NIEROP
rood
'87
Tel. 020-6183951.
NIEROP-DAIHATSU
Lancia A 112, '85, APK 1-95, Tel. 020-6183951.
ƒ2750. Tel. 075-158723.
Rover 216 SE EFI 11/89
Mitsub. Galant 1.6 EL 5/87
ƒ9.200.-.
ƒ4900,-.
Tel.. 035-564444/561842.
Tel.: 035-564444/561842.
Toyota 1.3 DX
Mitsubishi Colt '80 m. APK 9/86
ƒ7.250.
f 750. Honda Civic '82, gn. APK
Gebr. Haaker BV,
ƒ750. LX 20 Athena ƒ1.250.
Tel. 020-6594859.
Visa Garage 020-6278410.
Subaru Justy '85 ... .j 2.750
Skoda Rapid '87 . . . . ƒ 2750
AMRIT. Tel 020-6153902.
Legmeerplein 28-32 A.'dam

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

metallic. Tel.: 077-822104.
T.k. tegen handelsprijzen:
Sierra 1.6 CL, 3-d., LPG, schuif/
kant.dak, met., 1-'91, ƒ 12.950.
Scorpio 2.9i GL HB, wit,
schuifd., wit, 1-'90, ƒ17.500.
Nw mod. Escort 1.6, CLX HB,
LPG, 7-'91, ƒ 16.500. Nw mod.
Orion 1.6 GLX, LPG, 1-'92,
ƒ17.500. Escort 1.4 CL, 5-d.,
6-'86, ƒ7250. Fiesta 1.1 C,
3-d, 1-'89, ƒ8500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

Land/Rangerover

Mazda

Mercedes-Benz

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Van Vloten

L II 1.8 GL, 1/89
ƒ 8.000
Legacy 1.8 DL, 1/91 ƒ13.500
Tel.: 035-564444/561842.

8 x 340 automaat v.a.
'87 t/m '91; 440 DL, L.P.G.,
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N. o.b. rood '90; 440 GLT inj. '88;
GLT inj. '90; 440 1.8 km.
TEL. 020-6310615. 440
45.000 '91; 440 1.8 km. 20.000
Wegens annulering order
'92; 240 Polar L.P.G. '92;
Lantra 18 GTI met leer bekl. 740 GL, Black-line Sedan '90;
VOLVO-NIEROP
type '93 blank kenteken van
Vancouverstr. 2-12,
ƒ39.950,- nu ƒ35.550,- ..
Amsterdam-West,
Meer Garage Linnaeuskade 7
1098 BD Amsterdam.
Tel. 020-6183951.
020 - 6929548.
850 GLT
3/93

Lancia
Lancia Y10, groen met., 10/91,
trekh., rad./cass., 43.000 km,
ƒ 13.000,-. Tel.: 020-6963102.
T.k. tegen handelsprijzen:
1e eig., Lancia Thema 2.0 IE,
div. extra's o.a. grijs metall.,
elektr. inklapb. spieg., autom.
verw.syst., elektr. schuifd.,
alarm, 10-'89, ƒ 14.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.
Voor een goede occasion
MAZDA DEALER
DONKER
Visserstraat 36
AALSMEER
Tel.: 02977-24247

GOLDCAR AMSTELVEEN
020 - 6433733

Bluebird 1.6 SLX, 3/90/ 10.400
Pnmera 2.0 SGX, 6/91 ƒ 17.900
Pnmera 2.0 LX, 6/91 ƒ 15.400
Tel.: 035-564444/561842.
Nissan 100, 1/91,
wit, 31.000 km
Toyota Brouwer 020-6360401.
Sunny 1.6i SLX Coupé, zwart,
2-'90, met-roker, nw.st., vr.pr.
ƒ 18.750. Tel. 030-964725.

Chrysler

Citroen

T k tegen handelsprijzen
Kadett
1.4i, 3-drs, 2-'91,
ƒ12.750. Kadett 1.4i, 3-drs,
3-'90, ƒ11.750. Kadett 1.4i,
LPG, 4-drs, blauw metall., 3-'91
(lichte besch.), ƒ 12.750. Vectra
1.8iGLHatchback, LPG, 1-'91,
wit, ƒ18.500. Kadett 1.7 D
Combo, 8-'90, ƒ 7450.
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
A'dam, 020-6627777.
T.k. van part.- Opel Kadett
1300N, '89, 3-deurs, trekhaak,
APK tot jan. 1995, wegens omstandigheden Vrpr.ƒ 11.500,-.
Telefoon- 02979-87540

Uw SUBARU dealers

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Tel. 023 - 339069; Fax 023 -362381

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad.
Prijzen incl. montage
balanceren en BTW.
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot. Garagebedrijf
C.
Schrauwen,
Teteringsedijk
134, Breda. Tel.: 076-214918.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
COROLLA 1.3 sedan, eind '91, Tel.: 02502-45435.
airco, alarm, 34.500 km.,
nw.staat, weg. omst. Vr.pr.
ƒ 18.000 Tel. 020-6248107.

Toyota

Previa2.4GL, aut. grijs 11/91,
Carina E 1.6 XLI, mauve met.
8/92
20.000 km.
Camry 2 L GL, TD, rd met.'89
Celica 1.6 ST. Coupé beige
met. '88
56.000 km
Toyota Brouwer 020-6360401.

Auto's te koop
gevraagd

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Toyota Corolla 1.6 Ib, b.j. '88,
nw. uitl., APK 11-'94, 54.000 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
km. Vrpr. ƒ 13.000 020-6967720 merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Automaten
Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 - 6433733

Wilt u uw auto v.a. 1990
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

autolak
ALLE KLEUREN
•OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam

(020)6129804

Noodservice
ONDER'DEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.

-t- Examen voor ƒ 1.000,00
of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 775,00
Motornjlessen ƒ 50,00 per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37,50 per les
Theorie op Video GRATIS

Nieuwe leerlingen 3 Hotelovernachtingen in Europa Gratis.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
STAP IN rijopleiding
SPOED 2-4 weken opleid, ƒ 790
(3 term.) incl. prakt. ex.
Lessen ƒ36 (in ex.geb. CBR).
Vrijbl. RIJTEST ƒ25.
Fannius Scholtenstraat 89,
ma/vr 10-18 u., za 10-17 u.
Info: 020-6816016.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
m. vrijwaring. Tel.

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inAutorijschool RUTH MADURO, tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
waar geduld en aandacht
voorop staan. Bel voor info toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S
en/of folder: 020-6003882.
• Bewijsnummers van een Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijgeplaatste advertentie in deze
den is vanzelfsprekend.
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
150 auto's & bestel va. ƒ 3000
cil.koppen vlakken. Garage/'
ieder, rijden, geen bankinfo
motorenrevisie FEENSTRA
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Service en
Reparatie

Algemeen

Huurkoop

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
± 50 auto's APK gek. Den Garage West-Center:
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 020-6122476 (zonder afspraak)
Haarlemmerweg bij molen. 2e Helmersstraat 15, A'dam.
020-6844079. Tevens Inkoop.
A.P.K. KEURINGSSTATION
AUTO SERVICE WETTER
Keuren zonder afspraak
Subaru en Lada dealer
Feenstra & Jimmink
LADA SAMARA 1.3 . . . 1990 Asterweg 24A A'dam 6364702
LADA SAMARA 1.1 . . . 1991
. Autobedrijf CRYNSSEN
LADA SAMARA 1.3 ... 1988
Crynssenstraat 10-14
LADA Niva
1984
Tel.: 020-6184402.
Ford Sierra 2.0 CLi aut. 1989
APK-keurstation, reparaties
Subaru Mini Jumbo . . . . 1992
alle merken en schaderegeling.
Daihatsu Cuore
1988
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Inruilauto's: Mitsubishi Galant
Ook uw autospecialist
1.6 GL, 9-'86, ƒ5250. Nissan
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Bluebird 1.6 LX, LPG, 11-'86,
ƒ6250. Nissan Bluebird 2.0 Gedipl. FOCWA monteur voor
GLD, 5-'84, ƒ 3250. Citroen BX al uw reparaties APK, laswerk,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
14 E, 3-'87, ƒ4950. Rat Uno
6.0 S, 5-'86, ƒ 4750. Ford Escort Incl. gar. Tel. 075-314618.
1.4 CL, 5-drs, 6-'86, ƒ7250.
HETO CARS
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Grote beurt ƒ295.- inkl. VVN,
A'dam, 020-6627777.
APK en BTW, tevens keuze div.
Toyota Starl. '87 ....ƒ 6.750 occas. Bovenkerkerweg 23
Corol. Sed. Ipg 88 .. .ƒ 8.950 AMSTELVEEN. 020-6412030.
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.

Corol. HB90
ƒ16.500
GARAGE ECONOOM
Suzuki Alt. aut. '91 ..ƒ11.750 Repareert uw remsysteem snel
Citr. BX, Ipg '90
ƒ 10.750 en vakkundig. Alle reparaties in
Skoda Rapid '87 ....ƒ 2.750 één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

AMRIT.

Legmeerplein 28-32
Amsterdam

'Valschermkade 16, A'dam.
LP.G.-inbouw ZAANDAM
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
Gratis leenauto
A.C.A. Tel. 075-351651.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Amsterdam, Almere en Zaanstreek

020-6153902.
Motoren/Scooters
Motorfiets m. zijspan, oersterk
merk Oeral nw ƒ6000. 072337551 of 05137-51475.

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Autoverhuur

OUKE BAAS

•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Campers

niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

D. FAAS
Camper VW LT28 D 170000 km Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,'83, compl. inger. met airco. per dag, ex. BTW
ƒ26.500. Tel. 01820-10016.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
De Lugt luxe en bestel vanaf
100 occ. met Bovag-garantie ƒ 39,- per dag excl. BTW.
ook grote kampeerart.shop
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
HULSKER LEIMUIDEN.
LAGE HUUR
Oosterweg 1, 01721-8913
N we bestel- en vrachtw. m. ra10 min. van A'dam.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Origin. American homecar p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
GMC, 6 pers., veel extra's. Uitv. wagens. Autoverhuur Slootinfo: 020-6940432 na 18 u.
haak. Tel.: 020-6431220.

Met een advertentie in SHOWROOIAÜTO l-IN-3

Off. NISSAN-DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
Omroepweg 2, Almere
020-6332111 of 036-5360454

Austin

850 GLE Estate
3/93
940 GL LPG 2.3
2/92
460 GLE LPG 1.8
1/91
360 2.0
1/84
340 DL 1.4
2/89
340 DL 1.4
6/89
Opel Rekord S 2.0
7/86
Escort CLX, Lpg, 1.6 ...5/91
VWPblo 1.3 CL
6/89
Peugeot 205 XR 1.4 ... 10/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO.DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie:

Volvo 240 GL 2.3 1/87 ƒ 7.700
Volvo 240 V 2.3 D 8/88/ 9.800
Volvo 340 DL 4/88
ƒ 6.000
Volvo 340 4-drs 10/89 ƒ 6.900
Volvo 440 DL 7/91
ƒ 14.400
Volvo 440 GL 4/92
ƒ 19.400
T.k. tegen handelsprijzen:
626 2.2i GLX HB, LPG, 4-'90, Tel.: 035-564444/561842.
ƒ17.250. Nieuw model 323 1.3i
LX 16V 3-drs, 1-'92, ƒ16.500.
626 1.8 LX 4-drs, LPG, 4-'89,
ƒ 10.500. 626 2.0 GLX Coupé,
12-'89, ƒ 15.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777.

Nissan

Opel

Citroen Visa bouwj 11-84, kleur
rood, APK tot febr '95 ƒ 2400,-.
Tel 0206648445

020-6153902.

OCCASIONS
AUTOKROOY

Mitsubishi

FIAT Tipo Turbo Diesel, feb.
'93, 38000 km 5 drs. d.gnjs
T.k tegen handelsprijzen:
met ƒ 30.950 CASPARUS b.v.
Audi 80 1.8 S, LPG, zwart me- WEESP. 02940-15108.
tall., st.bekr., 3-'91, ƒ20.500.
Sunny 1.6 SLX, 3 drs, nw moBEREBEIT. Amsteldijk 25,
del, st.bekr., gnjsmet. 9/91, Kadett1.6DCar. 11/88/ 8.900
A'dam. 020-6627777.
23.000 km ƒ 21 950. V.d. Pouw, Kadett 1.3 HB 1/89 ƒ 9.500
Kadett 1.7 D Car 8/90ƒ 9.400
Weesp Tel.. 02940-15110
Kadett 1.6 D V. 12/88ƒ 6.800
Suzuki Swift 1.6 GLX, autom. Kadett 1.5 Turbo 11/89/ 10.700
'91,
ƒ
23.950.Maestro APK gek Goede auto
Kadett 1.7 D C 10/89 ƒ 8.400
AUTO AMSTELSTAD
Vr pr ƒ 1475. Garage Boom BV
Kadett 1.6 l 4/90
ƒ10.900
Minervalaan
85,
020-6711888.
Oostemderweg 220. Aalsmeer
Kadett 1.6 l Car. 1/90 ƒ 12700
Kadett 1.3 S HB 1/86 ƒ 5.900
Kadett 1.3 l Sed. 9/89/ 9.800
Kadett 1.6 D Sed. 7/86ƒ 6.200
Kadett 1.2 S HB 1/88 ƒ 7.900
Chrysler - Amstelveen
Kadett 1.3 LS Car. 8/B8/ 9.200
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Kadett 1 7 D Car 10/89/ 10.600
• Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Kadett 1.6 l sed. 8/89ƒ 9.800
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212.
Kadett 1.7 D HB 1/91 ƒ 12.600
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Omega 23 Car. 9/89 ƒ 12.900
Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 14.800
Omega 1.8 LS 12/89 ƒ12.400
Vectra 1 8 l HB 11/89 ƒ 14.000
Vectra 2.0 l GL 9/90 ƒ 16.600
HELP' EEND IN NOOD
Voor een goede occasion.
T'IS EEN BLAUWE, bj '83 PR. Vectra 1 7 D Sed. 6/89/ 12.400
Autobedrijf
ƒ777 Na 18 u. 020-6756962 Vectra 1.8 S GL 5/90 ƒ 15.900
Tel. 035-564444/561842.
WIM van AALST
OTO/ICI Citroen
Communicatieweg 6, Mijdrecht
Opel Manta GSI, beige metal.
Hogeweyselaan 21
'88, Toyota Brouwer
CITROEN-DEALER
1380 AG WEESP
Tel. 020-6360401.
Te! 02979 - 84866
02940-16661

AX 1 O E 6 87 .
.ƒ 6.950
AX Plaisir 1/91
.ƒ16950
AX TGE 10'91 5 drs ƒ 15.900
BX 16 1 1 TRI 11 87 .ƒ 8.950
BX 14 TE 4 90 ....ƒ16.950
BX 14 RE 3-88 . . . . ƒ 10.950
BX 14 Palmares 1/89 ƒ 12.500
XM T Diesel 4/91
.ƒ39.900
XM 2 Oi 5/91
.ƒ31.500
Kadett 1 3 S 1/86 . .ƒ 7.950
Ford Escort 4/90 .. .ƒ 14.950
Sierra 2.0 CL 3 / 8 8 . . . ƒ 11.950
VW Jetta 10/87 . . . . ƒ 9.950
Renault 5 11/90 .. ..ƒ12.950
3-12 maanden garantie

25 Volvo

Hyundai

Hyundai Sonata 1.8 l GL 6/90 Uitnodiging: De Meteor meer
dan 10 jaar. Receptie/open
ƒ 10.900
huis za. 29 en zo. 30 jan. van
Tel.: 035-564444/561842.
10.00 tot 17.00 u. Joh. SiegerMazda 626, 2 Ltr. zwart,
straat 18, A'dam. 020-6945205.
'88
ƒ 12750.-.
Ford Sierra 2.0 CLi, 4 deurs
HEERE BV.
zwart, achterspoiler jan. 91 Tel. 020-6719154.
112.000 km ƒ18.500.
Nissan Sunny 1700 Diesel,
6261.8 HB 4/90
ƒ13.400
OTO/ICI Citroen. 02940-16661
zilver '90
ƒ11.750 626 2.0 GLX 12V 2/89/ 10.500
FORD Sierra 2.0 CLi, aut.,
HEERE BV
626 2.0 GLX, 8/91
ƒ 10.200
50.000 km, ƒ18.500.
Tel. 020-6719154.
Tel. 035-564444/561842.
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
Volvo 340 DL Spec ,
Zwanenburg. Tel 02907-6572.
65000 km
ƒ 13.800.Suzuki Vitara JLX m. top
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
sidekick, 10/89, ƒ 19.900.
Weesp. 02940
18200/18008 Mercedes 190 DSL. wit, '88,
Tel.: 035-564444/561842.
Voor een goede occasion. 130.000 km., Toyota Brouwer
Toyota Camry 2.0 XLE Turbo D Peugeot-dealer COBUSSEN, Tel. 020-6360401.
5/91, ƒ 15.400.
Baarsjesweg 249, Amsterdam T.k.: Mercedes 230 TE, autom.,
Tel.. 035-564444/561842.
Tel.: 020-6121824.
bwj.'91, centr. vergr., alarm,
electr. open schuifdak, stereo
Volvo 940 Estate GL 2.3 automaat, LPG, 1991, ƒ42.500.
mst. Vraagprijs ƒ 58 000,-.
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer.
Telefoon: 033-946089.
Tel.: 020-6369222.
ECHTE SAAB SPECIAL
Voor een goede occasion.
Peugeot-dealer COBUSSEN, 900 GLI Sedan stuurbekr. zeer
Baarsjesweg 249, Amsterdam spec., get. glas., licht met.
Zoekt u een MITSUBISHI ?
velgen. SAAB SERVICE MOLETel. 0206121824
Colt, Lancer,
HOOFDDORP, 02503-14097
Galant, Space Wagon

BX 1 9 GTI 1 '89
ƒ 8.900
BX 1 9 D 3 89
ƒ 9 000
BX 1.9 D 5'88
ƒ 7.800
BX 1 6 RE Biantz 9<89/ 8.900
BX 1 6 TGI 3-90
ƒ 9.800
BX 1 9 TRD 3/89
ƒ 8.900
BX 1.9 TZI 3'91
ƒ13.500
BX 1 4 TE Cannes 9/90/ 10 900
BX 1.6 TZI 3/92
ƒ16200
BX 1 9 TD 10/90
ƒ 11 200
XM 20 l 5/91
ƒ19.500
Tel. 035-564444/561842

AMRIT.

Sierra 1.8 Turbo D 9/90/ 13.900
Occasions
Sierra 2.0 CLX 4/91 ƒ 13.800
2.0
EX
Sed.
Sierra 2.3 D 8/86
ƒ 6.900 Accord
10/90
ƒ 17.800
Tel.: 035-564444/561842.
Civic
1.3
Luxe
3-drs
FORD ESCORT 1990 LX 1.9, 4/91
ƒ 15.200
Amsterdam
z.g.st., aircon., ster.cass. +
Tel. 035-564444/561842.
Uw Volvo-dealer
vele extra's. Imp. v. Canad.,
Ned. reg., prijs ƒ 9000 of hoogmet persoonlijke service
ste bod. Tel. 020-4201518.
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Taunus 1.6, luxe uitvoering, 4HYUNDAI
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
drs, b.j. '82, APK, i.z.g.st.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Audi

Volvo

STERREN Verkeersschool

20 Autorijlessen

TIJDELIJK

Bedrijfsauto's

Sloterkade 40-44.
Tel.: 020-6177975

* 5*
* *
*

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

r-------------------«---1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
K SULH)Cn<3Ciu e.

Peugeot

Prijs incl.
B.T.W.

205 1.1, 5-drs, 6/90 ƒ11.900
205 XRD 6/90
ƒ 12.200
309 GL Profil 11/91 ƒ12.900
405 1.9 GLD 9/90
ƒ14.500
405 1.9 GRI aut. 5/91 ƒ17.900
405 1.9 GLXD 10/91 ƒ19.800
405 Ml-16 1.9 3/90
ƒ22.400
405 1.6 GLXI 10/91 ƒ17.800
405 1.6 GRI Jub. 11/907 12.600
405 1.9 GLX Br. D 7/91 ƒ 17.200
405 1.6GLI 12/90
ƒ11.800
405 2.0 SX 10/89
ƒ 9.200
605 2.0 SLI 8/90
ƒ 17.200
605 SRD 2.0 9/91
ƒ24.500
605 2.0 SLI 1/91
ƒ 18.600
Tel. 035-564444/561842.

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

Naam:
Postcde + Plaats:
•

XR 1.1 km 28.000
XT 1.6 Aut. 48.000
XL 1.1 km 59500
GTI 1.9
75.000
GLX 1.4 km 13.500
1.3 Score kmSO.OOO

...
...
..
...
...
..

Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824

92
90
90
88
93
88

£
bi
£
"Ï3

^

. ...
-

47,88
64.04
80,19
96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer:

Adres:.

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106
205
205
205
309
309

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10

Handtekening:

l'MI

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 42113; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Micheiin is weer
onderscheiden
Tijdens de Autosalon van
Detroit ontving Micheiin
voor de vierde keer in vijf
jaar de prestigieuze J.D.
Power Award. Deze onderscheiding meet de graad
van tevredenheid van de
consument en kiest de beste bandenfabrikant op het
gebied van de eerste montage van in de VS verkochte auto's.
'J.D. Power and Associates' doet ieder jaar onderzoek onder 29.000 automobilisten die het afgelopen
jaar een nieuwe auto hebben gekocht. In het onderzoek wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kwaliteit en prestaties van de
banden.

Jaguar tart
de recessie
Jaguar heeft geheel tegen
de lijn van de auto-recessie
in 1993 een topjaar beleefd.
Wereldwijd werden 27.338
nieuwe Jaguar en Daimlers
aan de man gebracht en dat
was een verkoopstijging
van 22 procent. In de Verenigde Staten steeg de verkoop zelfs met 47 procent,
in Zweden met 55 procent,
in Signapore werd het resultaat van 1992 verdubbeid en in Australië en
Nieuw-Zeeland steeg het
met veertig procent.
In Nederland liep de markt
van topklasse-auto's met
circa dertig procent terug.
Jaguar Nederland ontkwam niet aan die tendens
en in absolute aantallen
liep het aantal nieuw geregistreerde Jaguars in Nederland terug met twintig
procent tot 328. Ten opzichte van de gedaalde
markt is dat echter een tevredenstemmend
resultaat, dat er zelfs toe leidde
dat Jaguar Nederland haar
marktaandeel in het luxesegment verbeterde tot 26
procent.

Peugeot lanceert
nieuwe
bestelwagen

Nieuwe 911 komt voor Porsche als geroepen

Twee nieuwe Kia's
getoond in Brussel

E

VENALS VOOR andere Duitse merken was
1993 een rampjaar
voor het wereldmerk
Porsche. Het verlies loopt in
de honderden miljoenen. De
nieuwe Porsche 911 Carrera
Cabriolet die deze maand
tijdens de Autosalon van
Detroit werd gepresenteerd
komt daarom als geroepen.
Meest opvallende vernieuwing hierbij is de windstpp
die automatisch op zijn
plaats komt als de kap
wordt geopend.
geruis binnen acceptabele gren-

Open Porsches zijn net zo
oud als de geschiedenis van de
sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen. De eerste Porsche
dateert uit 1948 en betrof een
356 met noodkap. De cabriolets
zijn niet meer weg te denken uit
het Porsche-programma en van
de oude 911 werd rond de veertig procent besteld als cabriolet.
De in Detroit getoonde Carrera Cabriolet is gebaseerd op de
in september geïntroduceerde
911 Carrera Coupe, het model
dat vorig jaar zijn dertigjarig
jubileum vierde. De cabrioletversie is voorzien van een zeer
hoogwaardige kapconstructie.
Ongeveer de helft van het dak
bestaat uit geperste stalen
plaatprofielen en ondanks de
stijve en vaste opbouw kan de
kap toch goed worden samengevouwen. Kenmerkend voor
de kwaliteit is dat zelfs bij snelheden van 270 km/uur het dak
niet vervormd en dat het wind-

De Boxer vertoont qua
comfort en uitrusting alle
eigenschappen van een
personenauto en heeft bovendien een buitengewoon
goede wegligging. Met de
Boxer komt Peugeot tegemoet aan het streven een
belangrijk marktaandeel te
veroveren op Europese
markt voor bestelwagens.

D

E TRIKE IS geen chopper
of cabriolet, maar wel
een blikvanger. Op drie
wielen om precies te zijn. Zeer
geschikt voor 'easy riders' die
hun wilde haren eens goed willen laten wapperen. Bekijks
verzekerd. En wat het nog leuker maakt: er is nu ook een
elektrische mini-trike voor de
kleintjes.

Peugeot past
405 Commercial
snel aan
Peugeot heeft zich als
geen ander razendsnel aangepast aan de nieuwe Nederlandse wetgeving op het
gebied van de zogenaamde
grijs kentekens. De bestaande 405 Break Commercial kan hier niet meer
op de markt worden gebracht, maar Peugeot heeft
onmiddellijk actie ondernomen door een nieuwe
versie te introduceren.

Om maar gelijk een misverstand
uit de wereld te helpen: je hebt er
geen motorrijbewijs voor nodig.
Rijbewijs B is voldoende. Triking
is geboren in het land van de oribegrensde mogelijkheden en dan ook
zo Amerikaans als het maar kan.
Sinds zes jaar bouwt Hans de Jonge als enige in Nederland met zijn
bedrijf Wil-Mac Europa in licentie
de originele Wil-Mac trikes. Nou
ja, origineel is niet helemaal het
juiste woord, want dan zou je haast
denken dat iedere trike hetzelfde
is. En daar zit hem de kneep. Er
bestaan alleen maar 'personal trikes', puur afgestemd op individuele wensen.
Het heeft geen zin een trike als
motor of auto te bestempelen, hij

Het dak is met .behulp
van een polyester constructie tien centimeter
verhoogd, achter de voorstoelen is een scheidingswand aangebracht, de zijruiten zijn geblindeerd en
hij is voorzien van een
vlakke laadvloer. Hij kan
op basis van alle bestaande
405 Breaks met geel kenteken worden omgebouwd.
De nieuwe Commercial
is, mits op voorraad bij de
importeur, nu reeds leverbaar. Er moet wel rekening
worden gehouden met een
levertijd van drie weken
die nodig zijn voor de ombouw. Hij is al verkrijgbaar
vanaf 28.775 gulden exclusief BTW.

Daihatsu brengt
Cuore Mirror

De klant betaalt voor de
extra's 300 gulden en dat
betekent een voordeel van
duizend gulden op de werkelijke waarde. De Cuore
Mirror is verkrijgbaar vanaf 16.995 gulden.

zen blijft.
De cabrioletkap heeft een
spannende hjnvoering en past
goed in de vormgeving van de
nieuwe Carrera-generatie. Het
design van de open versie
spreekt van dynamiek en soepelheid. De kapgedeelten boven
de achterruit werden afgerond
en de achterruit is recht van
vorm. De elektrische kapbediening is grotendeels overgenomen van de Carrera 2. Het open
en sluiten vergt slechts dertien
seconden. Bij deze nieuwe versie echter is het ook mogelijk
om de kap te bedienen bij draaiende motor. Uit veiligheidsoverwegingen moet de auto wel Voor ongeveer een 250.000 gulden bent u eigenaar van deze Porsche
stilstaan en daarom werkt de
bediening alleen als de hand- 911 Carrera Cabriolet
rem is aangetrokken.
gleuven die in het profiel zijn die uit een aluminium frame
De kap is voorzien van een aangebracht. Via de watergoten met netstofbespanning bestaat.
dubbelwerkend
afdichtsys- in de portierrubbers wordt het Als de kap gesloten is, ligt hij
teem. Als een meer dan gemid- water vervolgens afgevoerd. tegen de dakhemel zonder dat
delde hoeveelheid water, bij- Binnen blijft het volgens Por- dit ten koste gaat van de hoofdvoorbeeld in een wasstraat, niet sche droog.
ruimte. Bij het openen van de
door de buitenste rubberrand
Een uniek accessoire is het kap komt de windstop automakan worden afgevoerd, stroomt automatische windscherm, bij tische naar beneden. Hij wordt
het resterende water in opvang- Porsche wmdstop genaamd, dan achter de voorstoelen aan-

de ruit wordt met een speciale
lijm in de kapbekleding gelijmd. De lijm laat los door de
lijmnaad te verhitten. Het vervangen kost slechts 25 minuten.
Het interieur van de 911 Carrera Cabriolet is aantrekkehjker geworden dan dat van zijn
voorganger. Het kapmechamsme en de bevestiging van de
kapbekleding worden in het mterieur aan het oog onttrokken,
waardoor een glad oppervlak
ontstaat dat weer een ruimtelijk effect geeft. De dakhemel is
gebracht en sluit bij een geo- vervaardigd van materiaal dat
pende kap tegelijkertijd de ach- bijzonder geluiddempend en
terruimte af door middel van gemakkelijk opvouwbaar is.
een automatische uitgetrokken
afdekhoes. Hierdoor worden
Door het nieuwe systeem met
windwervelingen tegengegaan driepunts veihgheidsgordels
en blijft de bagage beschermd achterin is voor Porsche de weg
tegen stof, vuil en ongewenste vrij om de auto weer als open
inkijk. De windstop kan ook 2+2-zitter aan te bieden in de
door een handmatig te bedie- Verenigde Staten, Canada en
nen mechanisme in ruststand Australië. Dankzij een speciale
worden gelegd. Hij kan ook nog stalen gordelhouder voldoet hij
eenvoudig worden gedemon- namelijk aan alle wettelijke eiteerd zodat er ook met drie of sen met betrekking tot het gorvier personen open gereden delsysteem voor open sportwakan worden. De windstop vindt gens. De houder is tussen de
dan een plaats in de koffer- achterzittingen geplaatst en
ruimte naast de brandstoftank. dient als bovenste geleidingspunt voor de gordels. Hij is bekleed met schuim, dat weer is
Gelijmde ruit
overtrokken met de bekleding
Opvallend is verder het sys- van het interieur zodat een harteem waarmee de achterruit monieus geheel ontstaat. De
kan worden vervangen. Wan- rugleuningen van de achterzitneer de kunststof achterruit tingen zijn aangepast aan de
krassen vertoonde of anders- nieuwe vorm, maar kunnen
zins was beschadigd, moest tot niet meer worden neergeklapt.
De nieuwe 911 Carrera Canu toe de hele kap worden gedemonteerd voordat een nieuwe briolet komt in maart op de Neruit kon worden vastgenaaid. derlandse markt en krijgt een
Bij de nieuwe 911 Carrera Ca- prijskaartje van ongeveer
briolet is dit verleden tijd, want 250.000 gulden om zijn nek.

H

ET JAAR 1993 werd
voor het VW-concern
(Audi, Volkswagen,
Skoda en Seat) gekenmerkt
door een dramatische terugval. Volgens voorlopige
schattingen werden wereldwijd 3,1 miljoen concern-auto's verkocht tegen 3,5 miljocn in 1992, een daling van
ruim 11 procent. Ondanks
een verwacht verlies van 2,3
miljard DM, neemt het VWconcern nog wel de eerste
plaats in op de Westeuropese automarkt.
Dat het VW-concern in moeilijkheden verkeert is bekend,
maar de nu wereldkundig geworden cijfers zijn haast schok-

heeft zo zijn eigen kwaliteiten. De
voorzijde heeft wel wat weg van
een chopper, maar verder houdt
de vergelijking met motorfietsen
op. De zit achter het stuur is comfortabeler dan in menige hedendaagse auto. De Jonge verhaalt
zelfs van trikers die nonstop naar
Spanje rijden.

Hans de Jonge (links) van
Wil-Mac Europa

autoplaatwerkerij. De trike was in
Nederland een tamelijk onbekend
fenomeen en het kostte hem vier
jaar om van de Rijksdienst voor
Wegverkeer een typegoedkeuring
voor de Wil-Mac te krijgen.
Hans de Jonge was tot voor tien
De Jonge: „De achteras, motor
jaar geleden bedrijfsleider in een en versnellmgsbak zijn afkomstig
van een Volkswagen Kever. Voor
de rest maak ik alle onderdelen, de
body en het frame zelf. De Nederlandse eisen zijn veel zwaarder
dan in Amerika. Het komt erop
neer dat de polyester body van de
trike gelijk is gebleven aan de Amerikaanse versie. Verder heb ik alles aan moeten passen. Omdat het
totaalgewicht hoger dan 400 kilo
is, heb je als bestuurder een autorijbewijs nodig. Hij is 3,2 meter
langen 1,7 meter breed. Vooral aan
de breedte moet je wel even wennen. Je hebt in eerste instantie de
neiging om net als met een motor
overal tussendoor te gaan, maar
dat kan dus niet."
Voor de Wil-Mac-trike zijn twee
body's beschikbaar. Een gladge-

lijnde Three Star I en de vinniger
ogende Three Star II. Standaard
komt een trike op ongeveer 30.000
gulden, daar komt de onvermijdelijke 'aankleding' nog bij en die
kun je zo gek (of duur) maken als
je wilt. Dit geldt ook voor de in
december geïntroduceerde minitrike voor kinderen. De prijs van
dit speeltje voor achtertuin, stoep
en parkeerplaats ligt rond de 3.500
gulden.

wordt zelfs een negentien procent lagere jaaromzet verwacht. Het VW-concern heeft
met een omvangrijk pakket
maatregelen gereageerd op de
veranderde economische situatie. Centraal daarbij staan de
verbetering van de kwaliteit en
de verhoging van de produktiviteit.

bereikte verbeteringen worden
vooral teniet gedaan door de
omzetproblemen bij Seat en de
negatieve ontwikkelingen op de
Noordamerikaan&e automobielmarkt. Dit jaar wordt daarom een vierdaagse werkweek
ingevoerd. Voor de noodzakelijk geworden personeelsafvloeiing wordt gebruik gemaakt van vervroegde VUT,
Omdat de vooruitzichten een personeelsstop en het niet
voor 1994 weinig aanleiding ge- verlengen van contracten.
ven tot optimisme zijn de inIn West-Europa werden vospanningen om de kosten beter
te structureren van nog groter rig jaar twee miljoen auto's
belang. De op dit punt reeds door de vier fabrikanten gele-

De hatchback is afgeleid
van de sedanversie die
sinds enkele maanden geleden in ons land verkrijgbaar is. Hij wordt geleverd
met een 1,6 liter viercilindermotor en later in het
jaar komt daar een tweehter bij met twee bovenliggende nokkenassen en vier
kleppen per cilinder.
Vanaf maart kan de sedan SLX, en straks dus ook
de hatchback, standaard
worden voorzien van
stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling.
Van de Sephia zijn inmiddels 500 exemplaren in Nederland verkocht, waarover de importeur te Vianen
zich zeer tevreden toont.
De Sportage is een vierwielaangedreven alleskunner. Het is een compacte
wagen met een lengte van
slechts 4,05 meter en een
breedte van 1,71 meter.
Van binnen is hij ruim
dankzij onder andere de
grote wielbasis van 2,65
meter. De Sportage is voorzien van een tweeliter viercilindermotor of van een
stille 2,2 liter dieselmotor,
die recent door Kia is ontwikkeld.

Er komen meer
'grijze9 Amerikanen

Hans de Jonge: „Het idee voor de
mini-trike is afkomstig van een
klant. Die man wilde er graag een
voor zijn zoontje. Het is een copie
van de Three Star I geworden. De
mini-trike is bedoeld voor kinderen van drie tot zeven jaar. Hij
weegt 29 kilo en wordt aangedreven door een kleine elektromotor,
waarmee hij acht km/uur haalt.
Met een volle accu kun je er ongeveer twee uur op rijden. Daarna
steek je de stekker in het stopcontact voor het opladen."
„Waar je ook met een trike
komt, je hebt altijd bekijks. We
hebben het tijdens een clubdag
zelfs weieens meegemaakt dat enkele auto's op elkaar botsten omdat één van de bestuurders naar al
dip trikps zat te kijken. Het is voor
mij niet te volgen welk publiek een
trike koopt. Het zijn zowel motorrijders als automobilisten en heel
vaak oudere mensen. In Rotterdam en Den Haag rijden er redelijk
veel rond, maar wat ik dus niet
begrijp is dat ik nog nooit een trike
m Amsterdam heb verkocht."
Informatie: Wil-Mac Europa, telefoon 01720-34547.
EVERHARD HEBLY

De Chrysler Voyager en
Grand Voyager zijn er met
grijs kenteken en in tal van
uitrustingsniveaus.
Als
Van met normaal dak en
volledige separatiewand en
als High Roof met verhoogd dak en lage separatiewand.
Bij Jeep blijven de WrangIer, Cherokee en Grand
Cherokee met grijs kenteken leverbaar. Ze zijn alle
voorzien van een verhoogd
dak en de Wrangier 4.0 i
Wagon is bovendien aan de
achterzijde iets verlengd.
De Wrangier (vanaf 40.000
ex BTW) neemt een tamelijk unieke positie in omdat veel soortgelijke auto's
niet meer op grijs kenteken
verkrijgbaar zijn.
Tenslotte is er nog de
Dodge Ram Van in benzine- en dieseluitvoering.
Eén van de nieuwe uitvoeringen is een versie met
dubbele cabine, zodat emdelijk aan een lang bestaande vraag kan worden
voldoen. De Ram Van is al
verkrijgbaar vanaf 31.000
gulden ex BTW.

Seat levert
nieuwe Cordoba
Vanaf l februari heeft
Seat er een nieuw model
bij: de Cordoba. Hij is per
die datum leverbaar. De
prijzen variëren van 26.500
tot 44.000 gulden voor de
benzine-uitvoeringen en
van 32.000 tot bijna 40.000
gulden voor de dieseluitvoeringen.

Hyundai gaat in
Nederland bouwen

len ruim zes procent teruggelopen naar 251.000 auto's. In
Mexico werden meer auto's afgeleverd dan het jaar daarvoor,
terwijl in de Verenigde Staten
verd. Dit is 21,6 procent minder sprake was van een sterke tedan in 1992. Skoda was het em- ruggang.
ge merk van de vier dat voor
De automarkten in Zuidbevredigende cijfers zorgde. De
andere drie vielen ronduit te- Amerika werden in 1993 vooral
gen. Al negen jaar neemt het gekenmerkt door de aanhouVW-concern op de Westeurope- dend positieve ontwikkeling in
se markt onbedreigd de eerste Brazilië en Argentinië. De verplaats in. Ook aan het einde van kopen van Volkswagen stegen
1993 was dit nog het geval, on- daar met 37 procent toe 440.000
danks de daling van het totale auto's. Voor het VW-concern
marktaandeel van 17,5 naar heeft de Chinese markt verder
aan betekenis gewonnen. In
16,5 procent.
China nam het aantal levermIn de personenautomarkt te gen dankzij de economische
Noord-Amerika zijn de verko- groei toe met 46 procent tot
pen van de VW- en Audi-model- 132.000 auto's.

VW-concern zet alle zeilen bij
kend. Het concern spreekt van
de zwaarste recessie van de naoorlogse periode en van drastische afzetverliezen. In 1992
werd nog een winst van 147 miljoen gulden geboekt en in het
derde kwartaal van 1993 maakte het concern ook redelijke
winstcijfers, maar over het vierde kwartaal valt weinig goeds te
melden. Voor het hele jaar
moet worden uitgegaan van een
verlies, na belastingen, ter
grootte van 2,3 miljard DM.
De dalende afzet weerspiegelde zich ook in een tien procent
lagere omzet. Voor Volkswagen

Tijdens de vorige week
gehouden Autosalon van
Brussel heeft het Koreaanse Kia twee nieuwe modellen gentroduceerd: de Sephia Hatchback en de vierwielaangedreven Sportage.
Beide nieuwelingen worden na de zomer in Nederland leverbaar.

Terwijl veel andere merken hun programma van
modellen met een grijs
kenteken kleiner hebben
zien worden, zag Chrysler
Import Holland kans om
samen met twee carrosseriebouwers het programma van Chrysler, Dodge en
Jeep uit te breiden.

Trike staat borg voor veel bekijks

Peugeot heeft een nieuwe bestelwagen ontwikkeld: de Boxer. Hij is vanaf
juni in Nederland leverbaar in een groot aantal
verschillende uitvoeringen
en afmetingen en met een
zeer uitgebreid motorassortiment.

Daihatsu zet het nieuwe
jaar in met een actiemodel
van de Cuore: Mirror.
Hij is gebaseerd op de
driedeurs TS of vijfdeurs
CS en beschikt over extra
accessoires als een opberglade onder de bestuurdersstoel, lichtgrijze metallic-lak, speciale striping,
een make-up spiegel in de
zonneklep aan bestuuiderszijde en een wiswas-installatie voor de achterruit.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Hyundai brengt op de
Bedrij f swagenRAI van 10
tot 17 februari als Europese primeur een serie lichte
trucks. Het is voor Hyundai de start op de Nederlandse truckmarkt.
Voor ons land brengt het
nieuwe industriële activiteit met zich mee, want
twee van de drie modellen
worden in Nederland geassembleerd.
Het ligt in de bedoeling
zoveel mogelijk gebruik te
maken van Nederlandse
onderdelen en Hyundai
verwacht dat haar andere
Europese importeurs in de
toekomst gebruik zullen
maken van de assemblage
in Nederland.
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Safe - Rostaurant

Zonnchoek
Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023 - 252280
Aan onze gasten
WISSELING VAN DE WACHT
Op 4 januari was het negen jaar geleden dat wij ons met
hart en ziel op de exploitatie van „De Zonnehoek" stortten.
Middenin die vreselijk strenge winter waarin Evert van Benthem zijn eerste Elfstedentocht won.
Met heel veel plezier hebben wij sindsdien geprobeerd dit
veelzijdige bedrijf zo goed mogelijk te laten functioneren. Of
wij daarin geslaagd zijn, laten wij aan u ter beoordeling
over. Wél weten wij dat de activiteiten steeds meer toenamen, de omzet navenant meegroeide en de belangstelling
van het publiek steeds groter werd. Dit alles werd door ons
als uitermate prettg ervaren.
Nu achten wij echter de tijd gekomen om met de exploitatie
te stopen en nemen we aan het einde van deze maand
afscheid van „De Zonnehoek".
ZONDAG 30 JANUARI is voor ons de laatste openingsdag.
Wij zijn dan geopend tot 17.00 uur.
Wij ontvingen u m al die jaren graag als onze gast en danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze
allerbeste wensen gaan naar u uit.
Maar
De Zonnehoek" blijft natuurlijk bestaan en wordt
voortgezet door Pim Aronson die zijn horeca-sporen ruimschoots heeft verdiend bij „Kraantje Lek" en de „Orangerie"
op het Landgoed Elswout.
Vanaf DINSDAG 2 FEBRUARI bent u bij hem op alle dagen
van de week van harte welkom. Wij wensen hem heel veel
succes toe!
Wilma en Johan Beerepoot

14

SNOWWHITE

HEEFT U EEN ONDERGRONDSE
OLIETANK TE VERWIJDEREN?

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Inclusief eventuele

* STRAATWERKEN
* GROENVOORZIENING

Magazijn: Hofdijkstraat 26
- -Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Bel dan voor vrijblijvende^ ~"
prijsopgave
* kiwa-certificaat binnen 3 weken.
•>

• ZuiDHOEK B.V.

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

Aannemingsbedijf van grond-,
straat- en
rioleringswerkzaamheden.
LOOSTERWEG 35 - VOORHOUT
Voor inlichtingen: tel. 02522-12252

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

(na 18.00 uur: 32233)
(i.s.m. euroclean amsterdam)

BEZOEK ONZE LUXE MODELHUURWONING!
AAN DE GAASPERPLAS TE AMSTERDAM.
3- en 4-kamerappartementen.
Nellestein is een interessant, gunstig aan Gaasperplas en
Gaasperpark gelegen complex woningen, metro op een
kwartier afstand van de Dam. De afwisseling die Nellestein
vertoont is intern even groot als de buitengevels suggereren.
Er zijn dan ook maar liefst 76 verschillende woningtypen.
Een aantal woningen is van het type Maisonnette en
beslaat twee verdiepingen. Een ander aantal is uitgevoerd
met een vide. Deze vide is deels boven de woonkamer
gelegen en geeft tal van aparte gebruiksmogelijkheden.
De vele bovenwoningen hebben stuk voor stuk een
heerlijk royaal en beschut zonneterras.
Huurprijzen: variëren van ± f 950,- per maand tot
+ f 1.300,- incl. stook- en servicekosten.
Per direct te betrekken.
Bezoek de modelwoning
op Liendenhof 196, Gaasperdam

SUPERSTUNT!
U bent weer van harte welkom in onze ambachtelijke
slagerij om te profiteren van onze wekelijkse
specialiteiten en geweldige aanbiedingen

95

* ^m J

„

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

SCHOUDER KARBONADE
super mals

van 13,95 per kilo nu 12,95 per

Buitenveldertselaan 5, 1082 VA Amsterdam
telefoon 020 - 540 55 40

LEERLINGEN WERVEN?

Tkilo MOOIh HOLLANUi>L
BLANKE KIPFILET
4O
..««
van ^•Z-Q^^nu voor

Geopend vanaf 8-1-1994 iedere:
zaterdag van 12.00 - 15.00 uur
woensdag van 14.00 - 17.00 uur
vrijdag
van 16.00 - 20.00 uur

r\£]DeBoer
ZSÏTDenHartog
L/T^ Hooft

2 KILO

De nieuws- en huis-aan-huisbladen van' Weekmedia
hebben op 16/17 februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één of
meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële)
leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

profiteer nog 1 week van onze eigengemaakte

PAARDEWORST
ZEEWEG 98

2015 EC

OVERVEEN

BOUCHERIE
AMBAOmJKEKWJmrSSLAGERU

100 gram

Grote krocht 5-7, Zandvoort
Aanbiedingen geldig t/m 2 februari

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

TeleMedia start in Nederland...
U weet waarschijnlijk wat het meest gehanteerde boek
is. Dat is natitiirli/k het telefoonboek van PTT Telecom. Bijna
iedereen gebruikt het dagelijks en naar volle tevredenheid.
De populariteit van de telefoongids maakt het nu al tot
een hoogst interessant medium voor bedrijven die zichzelf met
succes aan een groot publiek willen presenteren.
Dat is dan ook precies de reden waarom PTT Telecom
heeft besloten de commerciële gebruiksmogelijkheden van de
telefoongids verder te verbeteren en uit te breiden voor adverteerders en gebruikers. Het verkopen en verder ontwikkelen
van advertentieruimte in telefoonboeken vraagt ervaring en
veel organisatie- en verkooptalent. Daarom heeft PTT Telecom
ons, TeleMedia, benoemd als officieel verkoopagent in
Nederland. PTT Telecom blijft overigens de uitgever van en
verantwoordelijk voor de telefoongids.
TeleMedia is een toonaangevend Zweeds bedrijf in de
exploitatie van telefoonboeken, andere gidsen en elektronische
informatie-diensten m Noord- en Oost-Enropa. TeleMedia
is een onderdeel van Telia, het Zweedse Tclecombedriif, dat
intensief samenwerkt met de Nederlandse PTT Telecom.

In Scandinavië is TeleMedia, overigens een particulier
bedrijf, marktleider niet vrijwel het totale bedrijfsleven
als cliënt. En nu is dus Nederland aan de beurt.
Daarom is TeleMedia op zoek naar ca. 200 enthousiaste medewerk(st)ers voor full-time functies op de gebieden van sales,
sales support en operations. We hebben actieve nieuwe medewerkers nodig die initiatief tonen en willen Itelpen om van
TeleMedia Nederland een groot succes te maken.
Wat kunt u verwachten? TeleMedia Nederland is een
brandnieuw initiatief waar u vanaf de start bij kunt zijn: het
'from scratch' opbouwen van het bedrijf.
U kunt rekenen op een dynamische, afwisselende baan,
een prima werksfeer en uitstekende carrièrekansen die u voor
een groot deel m eigen hand heeft. Ze zijn vooral afhankelijk
van uw eigen inzet en enthousiasme.
We hebben op korte termijn - de eerste trainingen
starten in april - behoefte aan talentvolle mensen bij wie het
pionieren in het bloed zit. TeleMedia Nederland zal gevestigd
worden in Amsterdam (gebouw Point West).

Join the TeleMedia team en bel: 06 - 0594.
Solliciteren kan maar op één manier: door - ook in liet weekend - te bellen met 06 - 0594. Maar dan moet u minimaal voldoen aan de gestelde eisen en zich volledig willen inzetten voor dit nieuwe bedrijf.
Als u belt volgt allereerst een korte telefonische selectie waaruit voor u en voor ons meteen duidelijk wordt of
het zinvol is de sollicitatie door te zetten. Als dat laatste zo is, krijgt u onmiddellijk een uitnodiging voor een korte
test die binnen 3 weken gehouden zal worden.
Voor de field sales mensen die deze test glansrijk doorstaan, volgt dan binnen enkele dagen ook nog een praktijksimulatie, ledere sollicitant kan dus rekenen op een snelle, maar zeer gedegen en vertrouwelijke procedure.
Reacties van gekwalificeerde vrouwen zijn bijzonder welkom. Wij verzoeken u uitsluitend te reageren op één
van de vacatures wanneer u denkt daarvoor echt in aanmerking te komen.

Field Sales Representative is hét gezicht van
TeleMedia naar de buitenwacht. Bezoekt klanten. Benadert
prospects. Sluit contracten af voor het plaatsen van advertenties.
Signaleert en grijpt kansen. Adviseert over advertentiemogelijkheden en lay-out en zorgt voor een nauwkeurige administratieve
afhandeling. Beschikt minimaal over een afgeronde HAVOopleiding en drie jaar commerciële buitendienstervaring. Is een
verkoper pur sang. Is gemotiveerd, resultaatgericht en voelt zich
uitgedaagd door forse targets. Toont grote inzet, kan organiseren, is vlot en overtuigend. Is bereid om veel te reizen en zo'n
50% van de werktijd de nacht in hotels door te brengen.
Beheerst het Engels. Leeftijd: 23 tot 30 jaar.

Tele Sales Representative is de 'stem' van
TeleMedia naar de buitenwacht. Benadert klanten en prospects
telefonisch uiterst actief, inventariseert wensen/kansen, sluit
advertentie-contracten af en adviseert over invulling van onder
meer de vormgeving. Heeft naast een HAVO-opleiding - of
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En zij w
altij d!

OFFICIËLE

PUBLIEKE AANKONDIGING

M

M
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Tliomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

VERLATE KENNISGEVING VAN LIQUIDATIEVERKOOP
DIE GELD OP MOET BRENGEN
| Hunkien: Nationul We.stminster Hunk, U.K Diviswn. Nederlands |
lïTW-nr.: NL X01-352.S24.HOI. Inschrijving KvK: 250.3HO.
l IDc goedax'n die te koop worden aan^ehoden. /ij n v;m linücls
bedrijven in riiianciclc iiiocilijkliL'dcn. die tul verkoop overiwan om l
een tïiillisseineiu ie voorkómenen belastingen sehulileiserMe kunnen l
heialen. Vanwege de recessie worden voor ƒ 3.000.000,- splinter-1
nieuwe meubelen en goederen te koop ;i;inj:ehoden en direct afgele- l
verd. mei koningen lot SO'J! Ver/ilverd thee- en kdtïiesen ies mei |
nielkkannetJL's en suikerpoljes. Met knrtinyen tut SO 7i.

BESPAAR TOT 80%
ll ^
^legen
^
^
^
^
^
^M
Alles moei.
welke
prijs
dan
ook.^
worden
verkocht.
Alle meubels

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN VAN
WONINGBOUWVERENIGING "EENDRACHT MAAKT MACHT"
voor een Algemene Vergadering in het kader van de besluitvorming een statutenwijziging op 10 februari 1994, aanvang 20.00
uur. De vergadering vindt plaats in de Tromp/de Wittzaal van
GRAN DORADO, Vondellaan 60 te Zandvoort.
De invoering van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen is de afgelopen maanden aanleiding geweest voor een heroriëntatie op de
structuur van de Vereniging E M M.
Op 14 september heeft een informatieve avond plaats gevonden in het
kader van de voorbereiding op de nieuwe structuur. Op 4 november jl.
zijn op een informatieavond de nieuwe ontwerp-statuten behandeld.
Op basis van de discussies is op 2 januari jl. een nieuw concept van
de ontwerp-statuten verschenen.
De leden zijn tot en met 16 januari 1994 in de gelegenheid gesteld
amendementen in te dienen.
Vanuit de leden zijn geen amendementen binnengekomen,
het Bestuur heeft opbasis van een nadere oriëntatie en diverse gesprekken met derden besloten zelf ten aanzien van de ontwerpstatuten een aantal amendementen in te dienen.
De ontwerp-statuten en de ingediende amendementen liggen op het
kantoor van E M M ter inzage. U kunt via onderstaande bon de
ontwerp-statuten en ingediende amendementen aanvragen.
Leden die tot nu toe de ontwerp-statuten hebben aangevraagd krijgen
de amendementen automatisch toegezonden.
De besluitvorming over de statutenwijziging op 10 februari kan alleen
plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister.
De Algemene Vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de
voorgestelde wijzigingen. Conform artikel 27 lid 4 van de huidige statuten is toestemming nodig van de Minister belast met de zorg voor
de volkshuisvesting. Bij eventuele wijzigingen van de Minister zullen
deze opnieuw aan de Algemene Vergadering ter besluitvorming worden worden voorgelegd.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft, conform artikel 27 lid 3 van
de huidige statuten, tweederde van de (door de op de vergadering
aanwezige leden) uitgebrachte stemmen.
Conform artikel 27 lid 5 van de huidige statuten treden de nieuwe
statuten niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Het Bestuur nodigt de leden van harte uit op de vergadering van 10
februari aanwezig te zijn.
namens het Bestuur
mevrouw M. A. Koper, secretaris.
O Stuur mij de benodigde stukken toe.
Naam:
Adres:
Postcode, Woonplaats:
Inleveren bij de balie of opsturen naar WBV EMM
Antwoordnummer 1, 2060 Wb Zandvoort (een postzegel is niet nodig).

l
l
l
l
l
|

Postcode Loterij: 143 miljoen voor mens en natuur in 1993

•
worden nog de/elfde dag afgeleverd. Oud meubilair wordt gratis l
meegenomen. Te koop is ondermeer een prachtige collectie meubels, l
w.o. ingelegde suile-cn eet kamen al eK in 3 delen met bijpassende l
stoelen. Kabinetten, hoek-en wandkasien. koffie-en wijmatels.olieverf- l
schilderijen, spiegels. Tevons Chesterfields, lederen bankstellen en
klokken. Schuldeisers wachten op betaling. Alles moet snel worden l
verkocht wegens schulden en geannuleerde orders. De/e crisis-ver- f
koop omvat ook: nieuwe collectie van 3.000 ingelijste prints v.n. ƒ 5.p.st. Beperkte voorraad handgesneden kristallen ciignac.-\vijn-. whisky,
en sherry g la/en. Voorts: karalïen. schalen. Hessen en va/en.

É^^^^^^^l^H^BHO^BI^^^^^^MH^^^^F^P-P^P-^H^^^H^H^^^^^^H^H

SPIEGELS

^^^MMHMM^^^^B^H^^^^^^Mi^H^^^^^^^^^M^M^MH

. Alles moet weg. Plus 1.000 spiegels.allerlei vormen en maten. Somj tuigen /ijn ƒ l .000.- waard en gaan nu weg v.a. slechts ƒ 25.- voorde
l goedkoopste. Grote kleurenprint s in sierlijsi: v.a. ƒ 75.-. Voor circa
| ƒ100.000.- aan olieverfschilderijen. Nederlandse. 'Franse en lingelse
l scènes. Sommige ƒ 1.500.- waard, nu vanaf slechts ƒ 75.-.Wegens de
l lage prij/en van de meubels, vragen wij een bijdrage in de he/orgI kosten van ƒ 75.- tot 75 km. Meer dan 75 km: in overleg.
l Betaling: contant of via Eurocard. Visa. American Hxpress. Diners
l Curd. girobetaalkaart of ettrocheque. Dit is de grootste verkoop, ooit
l in Nederland gehouden. Parkeergelegenheid voor 200 auto's.

Meespelen in de Postcode
Loterij is kans maken op
fantastische prijzen en rneewerken aan een betere en
schonere wereld. In 1993
keerde de Postcode Loterij
een record-bedrag aan prijxen u i t . Ook ging er een
record-bedrag naar de /.even
vaste goede doelen.

initiatieven op het gebied van
mens en natuur.
Het jaar 1993 was een jaar van
records, w a n t de Postcode
L o t e r i j keerde een recordbedrag van f 49.770.000 aan

Ook hij lic o\'i'rstroiiiiiiiixruini> in
Limburg sprong ik' l'oslcntlv
Loterij liij vu sc/iunk I miljoen
i (Kin lid Ruinni'iijoiiils.

143 m i l j o e n g u l d e n ! Deze
opbrengst ging in zijn geheel
naar mens en n a t u u r via de
vaste goede doelen van de
Postcode Loterij. N a t u u r monumenten, VluchtelingenWerk, Artsen zonder Grenzen,
N o v i b , U N I C E F en Wereld
Natuur Fonds zijn u daar bijzonder dankbaar voor.

VERKOOP IN HET HILTON HOTEL,
AMSTERDAM
Apollolaan 138- 140. Amsterdam.
Tel.: 020 - 678 07 80. Fax: 020 - 662 66 88.

Donderdag 27 januari: 12.00 - 20.00 uur
Vrijdag 28 januari: 10.00- 18.00 uur
Zaterdag 29 januari: 10.00- 18.00 uur

prij/.en u i t . Mei aU topper de
Postcode J a c k p o t van l i n i l joen gulden!
Multi-mil.jonair
En 1994 b e g i n t meieen uoed
met de tweede t r e k k i n u van
de/.e f a n t a s t i s c h e supu p i i | s '
Volgende week is er iemand in
N e d e r l a n d van de ene op de
andere dag i i u i l l i - m i l j o n .
l l e n n y Huisman naai het
nieuws weer persoonlijk hrengen. B l i j f i u dus meespelen.

Recordjaar
Dat geldt ook voor de honderden k l e i n e o r g a n i s a t i e s die
geld k r i j g e n v i a S t i c h t i n g
DOEN. Deze stichting steunt
uit de opbrengst van de Postcode Loterij honderden kleine

wfJiiisivril duur Ink-r UK Sak». & Mark-tint:. Inlidilmjai: IIIUT l'K Home
Office. L'nil ), Walcrl'nim Murine. Diurk Kiiad.'!.>lliam. l.anca-lliiv I-'YS 5Ag.
Knpland.Tel.: (0(144- 25Ji7«54(IM-';n:((HU4-25.l)7 l l4 271.Vuur inlichti
vc niel langer IL- bullen mul de alU. hulelre'.erM.Tmjien \an Nike Iv
Coiisuluinls ie Amslerdaiii. maardirixl Ie hellen mei: 020 - ?75 20 21).

\v;ml ook in l W l ' i j n er vele
mooie p r i j / c n lc w i n n e n . Ook
u\v h u l p vuur mens en n a l i i u r
b l i j f t luinl l u u l i ü . S|vch u noy
n i e t mee'.' \ ' u l d a n s n e l ile
\\ï.\-T()T-7-Mll..K)i;N'-lU)N
in en s t u u r 'in op! &

De winnende
Thuisbingonummers:

16 januari
8 18 30 39
10 22 32 40
11 23 33 41
13 24 34

ï
2
4
5

Zandvoorts Nieuwsblad

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
ƒ40,- (vier lotnummers)
j ƒ 30,- (drie lotnummers)

6 15 26 38
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 1 8, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Fa. De Vonk
Vondellaan 1 , Zandvoort
Stationsplein
6, Zandvoort
Het Station
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw /reuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

StraatPrijs
23 januari
ƒ 3000

J dhr. _J mevr

32O8 RE
Postbanknummer:

Handtekening:

Extra
Prijs
f

Datum:

NATIONALE

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZVDen Haag

25.OOO

3208 RE 010
J

...talentvol personeel gevra
Systems Operator Is de spil in het o m v a n g r i j k e

en woont binnen een straal van 50 km rond Amsterdam.

dataprocessing gebeuren binnen TeleMedia. Zorgt voor dara-

Beheerst het Engels. Leeftijd: vanaf 25 jaar.

processing vanuit interne bronnen en PI l

lelecom naar de

CustOITier Service Employee Geeft op klant-

TIS Dbase. Voert batchverwerking en back tip procedures u i t ,

gerichte wijze inhoud aan after-sales. Redigeert advertentie-

signaleert en rapporteert over fouten en ondersteunt zonodig

teksten, zorgt in samenwerking met de grafische afdeling voor

cle help desk.

lay-outs, informeert

e.d.,

Heeft een HAVO-opleiding, m i n i m a a l 2 j a a r ervaring met routi-

verwerkt klantgegevens in de database, behandelt allerlei vragen

nematige batchverwerking en grondige k e n n i s van l'C's ( M S -

en handelt klachten voortvarend af. Bezit een HAVO-opleiding,

Windows en DOS) en Novell network operating sysrems.

minimaal 2 jaar commerciële binnendienstervaring, is vertrouwd

Werkt /.eer nauwkeurig, beheerst her Engels, bezit een groot ver-

met het werken met computers en een overtuigende informant(e)

antwoordelijklu'idsgevocl en voelt zich thuis in een team. Woont

aan de telefoon. Is zeer servicegericht, kan beslissingen nemen en

binnen een straal van 50 km rond A'dam. Leeftijd: v a n a f 23 jaar.

klanten

over produkten, prijzen

gaat op een prettige, correcte wijze om met klanten.
Woont binnen een straal van 50 km rond Amsterdam en d r u k t

hoger - minimaal 2 jaar (tele)saleservaring. Is een enthousiaste
doorzetter met uithoudingsvermogen en overtuigingskracht.
Werkt graag in een team, heeft ervaring met beeldschermapparatuur en beschikt uiteraard over een klinkende telefoonstem,
uitmuntende commerciële kwaliteiten en beheerst het Engels.
Woont binnen een straal van 50 km rond Amsterdam. Leeftijd:
22 tot 40 jaar.

Customer Service Manager Zorgt ervoor dat

zich vlot uit in het Engels. Leeftijd: vanaf 22 jaar.

Analyst Programmer s de specialist binnen
r
TeleMedia op het terrein van applicaties voor de l IS l ) ba se.
Vertaalt probleemstellingen

Help Desk Employee Zorgt ervoor dat de TeleMedia-medewerkers

hun

software

en

hardware

optimaal

naai' f u n c t i o n e l e s p e c i f i c a t i e s en

programmaspecificaties, programmeert in C' en/ot SQL en voert
tests en debuggingprocedures u i t . I leeft een afgeronde

M1J>O-

kunnen gebruiken. Lost problemen snel en adequaat op, traint

opleiding en a a n v u l l e n d e

en adviseert gebruikers in het werken met het TeleMedia Infor-

minste 3 j a a r ervaring met het programmeren van n e t w e r k e n en

mation System (TIS) en standaard software, houdt de manuals

complexe Dbase systemen in C" en SQL. Heelt gevoel voor

bij,

systeemdocunientatie.

voert onderhoud uit t.h.v. r a n d a p p a r a t u u r en installeert

programmeer-cursussen, h e e l t ten

hard- en software.

Is bekend met Novell network o p e r a t i n g systems en heelt vooral

klanten tevreden zijn én blijven. Geeft leiding aan 10 medewer-

Heeft na een afgeronde opleiding op minimaal HAVO-niveau de

oog

kers, plant het werk en geeft instructie en training. Informeert

nodige automatiseringscursussen gevolgd, heeft ten minste 3 j a a r

Engels: no problem. Woont b i n n e n een s t r a a l van 50 km rond

klanten over het produkt, de administratieve afhandeling van

ervaring in een help desk functie en is volledig vertrouwd (ten

Amsterdam. Leeftijd: v a n a f 25 jaar.

orders, prijzen etc. Behandelt klachten. Heeft een afgeronde

minste 2 jaar ervaring)

opleiding op MBO-niveau en ten minste 4 jaar ervaring in een

DOS) en met Novell network operating systems.

commerciële binncndieiisrfunctie. Heeft minimaal 2 jaar leiding-

Kennis van SQL en C is prettig. Doorziet problemen snel, b l i n k t

gevende ervaring, kan delegeren, organiseren en anderen motive-

uit in het vinden van praktische oplossingen en het Engels vormt

ren. Durft beslissingen te nemen, is een stevige onderhandelaar en

geen probleem. Woont binnen een straal van 50 km rond

is zeer service- en klantgericht. Is bekend met computergebruik

Amsterdam. Leeftijd: vanaf 23 jaar.

L

voor de praktische

toepasbaarheid

van programma's.

met PC-systemen (MS-Windows en

*m
\ü*

TeleMedia is een o n d e r d e e l van de Telia Groep.
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donderdag 'il januari 1994
Winkelpersoneel gevraagd

ZOEK DE M I S L U K T E

De Gaper Drugstore
leerling verkoopster
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Onze voorkeur gaat uit naar een representatief, vrolijk meisje
tussen 10 en 18 jaar Voel je er wat voor om het drog./parf
vak te leren m een leuk team van collega's, neem dan contact
op met dhr P Olieslagers, De Gaper Drugstore, Kerkstr. 31,
2042 JD Zandvoort Tel 02507-12513
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Divers personeel gevraagd
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voor kleine wijk in de Noordbuurt (centrum),
Kostverlorenstraat
en wijkje oud Noord/v Lennepweg
Aanmelden telefoon 02507-17166.
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Micro's \Vt*f»kin<'<Iia
1'oMhiis 156 - 1000

AU Amsterdam
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Ben je student en/of zoek je
werk (18-25 jr) dan kun je bij
ons werken in de verkoop
Min opl HAVO Verdiensten |
± / 125,- p d Evt part-time.
Info tussen 19.00-21 30 uur
033-562771, Bladt Direct Sale

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr huish hulp 1 ochtend |
per 14 dagen / 15,- p u.
Tel- 02507-15114.

Queenie
Zandvoort

o m co

. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

te Amstelveen Zuid op zaterdag 29 januari m Keizer Karelcollege, Elegast 5 van 10 tot 15 uur. Inl 02990-40354 Volgende
beurs zat 4 juni.
GROTE VLOOIENMARKT
29 Jan Haarlem Schalkwijk, f en pruik als het
Het Schalker Erf van 9-16.00
uur, toegang ƒ2,50. 5 Feb.
nodig is!
Blancum, Sporthal De Grenspaal, 13 Feb Landsmeer,
Sport- en Theaterzaal het
Dorpshuis Inl. 020-6140616
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
Lieve Mar & Mama, gelukkig
is de operatie achter de rug
* bezoek aan
Herstel maar weer vlug We
huis of m
houden van je Bert, Cm, Ray.
* ruime
het
sortering m
ziekenhuis
* Mar hopelijk ben je weer
haarwerken * ziekenfondssnel en gezond thuis
en pruiken
leverancier
Mam-Herman
Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
* Rmi. Herman, hopend koeen afspraak!
men jullie bruin terug. Weikom thuis Liefs Nico, Wim
CHARLOTTE COIFFURES
Traiteur BERKHOFF SpareEN HAARWERKEN
ribslijn kant en klare maaltijOok gespecialiseerd in
den gratis bezorgd in Zandheren(maal)werken
voort Overveen en Bentveld
/ 3,50, tevens verz. lunches
party-service, feestelijk ontbijt (idee voor valentijndag). Heemstedestraat 28
bh Hoofddorpplein
Haltestraat 34 Tel 16368.
Amsterdam

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel/ 02507-17726

Therapieën
OZONTHERAPIE
hoeft niet duur te zijn.
Bel 02963-4201
Voor voordeliger
Simeonstherapie
VERMAGERINGSKUUR
Bel 02963-4201

Felicitaties

Oppas gevraagd/
aangeboden
Biedt zich aan.
OPPASMOEDER. Tel.. 12644.
Oppas gevr. v zondags v. 1
kind, 5 jr. Tel.' 15626.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Woningruil
900 RUILADRESSEN
in A'dam. Informatie bij Het
Oosten. Tel.: 020-588.2281.
Aang. 4 k flat A'veen. Gevr.
won. met tuin. 020-6436737.
Aangeb.. 4-kamerflat, Engelandlaan 1 hoog, Haarlem,
huur ƒ650,-. Teruggevr.- 3/4kamerflat/woning
Z'voort.
Tel.: 023-401512.
Wie wil onze 3 kam. bungalow
ruilen tegen een ééngezinswomng? (Geen Zandvoort-N).
Br. o. nr. 764-04131 v.d. blad.

* Het leven begint bij veertig'
GARAGE
Dus nog 10 jr te gaan. Wiebe,
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534
van harte. Peter & Brigitte.
* Hiep hiep hoera, opa Bos is
70 jaar. Zet de taart maar
Woninginrichting
klaar, xxx v Carola + Jessica.
* Lieve Carolien, hartelijk ge- Fabneksrestanten v.a. ƒ9,75
feliciteerd met je 18e verjaar- Alleen bij EUROPA-PARKET
dag, Mama, Mare, Ab.
T k houten stapelbed in pn
•*• Pa, van harte gefeliciteerd ma cond., weinig gebr., kl
met uw 70e verjaardag Nog naturel. Vr pr. ƒ450 14740.
Kunst en antiek
vele jaren. Ab & Liesbeth.
* Simone, een dikke knuffel
Tel 020-0157107
Verhuizingen
Veilinggebouw Amstelveen.
voor je verjaardag van
nuiuny
Hutchy
HEDEN INBRENG
voor veiling 7 en 8 februari.
* Manette, Jan, jullie borrel- * Simone gefeliciteerd zon- X.Y Z B.V. verhuizingen en Spinnerij 33, 020-6473004.
uurtje en dmer was geweldig. dag met je 23ste verjaardag kamerverhuizingen. Voll. verz.
Pa en Ma.
Dag-nachtserv 020-6424800.
Liefs Bob, NIC, Nico, Wim

Radio/tv/video

voor de particulier
3 regels

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven o verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje /rij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

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

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

Kleuren-tv, 55 cm, m. AB, teletekst, ƒ450, m. papieren,
defecte video 2000, frontl.,
stereo ƒ 50 Tel.. 02507-14919.
*T. Stekkie bedankt iedereen die gereageerd heeft op
de oproep v. een t.v. H. dank.
T k. Philips kl.t.v., 55 cm,
beeld, prima staat, ƒ 195,met afstand bed. Tel.: 15253
* T k Sony Hi-R installatie
met CD-speler, bandrecorder, ƒ 295,-. Tel.: 02507-15253.
* T.k. staal stapelbed ƒ 100; 2
p. ledikant ƒ75; onderschuif
ƒ50. Alles comp. Tel.- 14043.
* T k.a. beeldscherm + toetsenbord, ƒ 125. Niet goed,
geld terug Tel • 02507-16451

Huwelijksdiners

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Philips sun mobile
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

1

!
1
1
i

i

r

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93
9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Zandvoorts Nieuwsblad

Woonboten
Kuel led etkulsim ORCIM ekle
keew. Ej tkeoz ej soolnezew
ne nad nettez ez men koo
gon nerovetsrethca.

Financien en
handelszaken

Prijswinnaars vorige week:
A. Brom - Amstelveen
K. M. Schwab - Amsterdam
I. Weeda - Amsterdam
S. Jongepier - Duivendrecht

Inlichtingen
tel. 13599

* * * NIEUW IN ZANDVOORT *"

GROTE TREINENBEURS

Tel. 13529

uw receptie

* Gevr. scheepsserviesgoed
en petemblemen van Nederlandse rederijen 02510-42631.
Ik koop damesromans. Bouquet, Intiem enz., 08878-1126.
't BINNENHUIS
Gasthuisplem 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel.' 15760.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Oproepen - Mededelingen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

De juiste

Te koop
gevraagd
diversen

MiCRO

Drog Parfurmene Speciaalzaak is op zoek naar een

Su<M'«*hvolle kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier

16

Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Kleding
Mode Femay ontwerpster.
Tel • 02507-30184.
(Voor advies en afspraak )

Baby-artikelen
* T k combi wandelwagen
ƒ200,- Tel.' 02507-18793

Lessen en clubs

Autoverzekering
VA. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu- 02507-14534.Ziet u het financieel niet
meer zitten? Maken schuldeisers en deurwaarders het u
lastig' Bel Nefram! Wij hebben dé oplossing in huis voor
particulier en ondernemer.
Telefoon: 01899-29144

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
-

Vakantie
Nederland

een 3 in 1 haarstyler
een klokradio
een Walkman
een set van 4 E180 videobanden

Drente vak.h. bij boerd. v. 2
pers. Veel mogelijkh., privacy
en rust. Inl.: 05911-2543.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

Buffet Bourguignonne vanaf
ƒ27.50
per persoon

Vaar/surfsport
Te koop: nieuwe stalen roeiboten, 4 m, met spanen. Prijs
ƒ 995,-. Tel.' 02158-23978.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Queenie
Zandvoort

CUPIDO brengt u bij elkaar!
| Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
l Vraag gratis en vrijblijvend de
folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam.
Erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Muziekinstrumenten

Huwelijk en
kennismaking

PIANO
SPELEN

Nederlandse man zkt vnendin, 25 a 45 jr, lief karakter om
samen sauna of parenclub te
bezoeken Gn financ. bijbedoelingen. Br. met evt. tel.nr.
o. nr. 755-04011 v.d. blad.

Inlichtingen
tel. 13599

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij'

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
T.k. aangeboden electnsche
gitaar Ibanez + versterker
Peavey prijs n.o.t.k. 16182.
VERHUUR van PIANO'S
al v.a, ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Slechts

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
Dansles alleenstaanden
BRUILOFTEN - RECEPTIES
CHEZ ANDRÉ
KOFFIETAFELS
Info- 02510-50092
Zoek je een leuke job als Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party'
mannequin, dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau Komt u dan eens praten met
030-722727 Erv niet vereist, mij, A.J. v.d. Moolen,
tel..
wij verzorgen opleiding. Alle Gemeenschapshuis,
eeftiid en maten gevraagd 02507-14085 of 19652.

27 januari
28 januari
29 januari

500 KOSTUUMS

1500

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.' 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten
DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn. Vraag haar
tel.nr. Bel 06-9810 (75 cpm.)
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon. Bel 06-9880
Vrouwen bellen gratis.75cpm
Direkt SEXKONTAKT met 'n
hete vrouw bij jou in de regio
06-350.290.53
(75 cpm)
DIREKT-APART met ''hete
meisjes (18) voor een sexkontakt. 06-340.310.01 75 cpm
DIREKT-PRIVE Reg. N- Hol. 'n
sexgesprek met 'n heet meisje (v.a. 18) 06-9812// 1pm
DIREKT-PRIVE voor 'n sex
gesprek of afspr. met meisjes
(18). 06-320.326.56 75 cpm
EVEN VLUG direkt apart met
allemaal leuke meisjes (18)
Bel 06-9822
(75 cpm )
Gebabbel, gebabbel, 75cpm
BABBELBOX de enige echte1
06.320.330.02 Gezellig hè?
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames: 06-4909
Mannen: 06-9512 (75 cpm )
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen,1 35+. Kies maar, er
zijn er 3 1 gpm06-320327.17
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320.322.11
(75 cpm)
Hete
eenzame vrouwen
(30+) zkn ANONIEM sexcontact. Bel 06-9511 (75 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Van Gils

donderdag
vrijdag
zaterdag

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Party-service
PELIKAAN

STOKMAN

Herenmode

per stuk 349,-

Zalenverhuur

Sex 06-9715

Lid AVVN

FAILLISSEMENTSVERKOOP

*T.k.. rieten hondemand,
middelgroot/ 15. Tel.. 12536
T.k.' witte Keeshondjes, mgeent en ontwormd, 8 weken
ƒ375. 02159-37236 Bussum

*2
Goudentientjes
t k.
ƒ300,- Koning Willem III per 2
stuks. Tel. 02507-16964.
* Te koop dameslaarsjes
maat 36, bruin leder ƒ 25,-.
Nieuwi Tel. 02507-19968.
*T.k. 2 pers. elektr deken
ƒ75,-, 2 pers. sprei ƒ40,-, 1
pers. sprei ƒ 25,-. Tel.: 12521.
T.k. prima damesfiets ƒ 125;
grt konijnenhok ƒ 75, ouderwets waskastje ƒ 60. 15817.

Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
* 2 Racefietsen ƒ 80 per stuk, zoeken snel sexkontakt!
(75cpm)
samen ƒ 140. Technisch m Bel nu 06-9705
orde. Tel.: 02507-15808.
HETE-VROUWEN die eenzaam zijn zkn snel sexkontakt. Bel nu 06-9780 75cpm.
Rijles auto's
Homo Direkt-Apart. Regio N.
en motoren
Holland. Zoek je 'n hete Gay
voor maar 50 cpm. 06-9852.
Alblas Verkeersscholen
Homo: Jongens (18) onder elin 5 dagen
kaar. Hoor ze heet TEKEER
UW RIJBEWIJS
gaan 06-320.330.88(75 cpm)
Nieuwkoop, 01724-8361.
HOMO-DIREKT-APART: Zoek
je 'n hete knul (sexgesprek).
06-Nummers
06-9830. Voor slechts 50 cpm.
HOMO-KONTAKTEN
06-320.320.59. SEXSTAND- Direkt apart met een hele
JESü Ik wil 10 standjes doen, hete knul (18) uit Amsterdam!
(75 cpm.).
ken jij er nog meer? 1 gpm. Bel nu 06-9613
HOMOKONTAKTEN
Aanbid je MEESTERES! Ze
Zoek je snel een hete boy van
doet
i S.M.
1 gpm.
06-320.332.32. 18? 06-320.330.18 (75 cpm.)
ANONIEME sexadresjes van Live sexbox 24 u., 100 cpm
hete vrouwen (zelfs tel.nr.}. Live 06-320.320.61
Bel 06-9737
(75 cpm.)
Live Sexcontact
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79.
(75 cpm.). Geen wachttijden 100 cphm

Naaimachine
specialist

Bekendmaking!

Dieren en
dierenbenodigdheden

Te koop
aangeboden
diversen

Mag ik m uw slipje voelen
Kom maar jongeman' Nu ga
ik bukken. 1 gpm 06-95 09
Nieuw. 35 plus sexdating.
Volop RIJPE-VROUWEN zkn
sexkontakt. 06-9616 100cpm.
Nieuw, hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam!
06-350.230.20.
ƒ 1- pm.
'Onze Box' Lekker met z'n
tienen babbelen Ook apart
voor intiem. 75 cpm 06-96 07
Partnerruil Direkt Apart
Vrouwen en mannen voor 'n
sex ruil. 06-340.350.71 1gpm.
REAL SEXi 1 GPM.
Stewardess .06.320.322 77
Winkelmeisje 06.320.327.06
Serveerster . .06.320.327.66
Verpleegster 06 320.330.93
Politieagente .06.320.331 06
Sekretaresse .06.320.360.06
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
SCHOOLJUF Sandra zoekt
een opwindend heet sexkontakt. 06-320.330.42 100 cpm.
Sexkontakt met meer dan 400
ondeugende vrouwen.
Bel 06-9604
(75 cpm.)
S.M. Direkt Apart Voor
zweet &
Durf jij?
06-340.350.72
1gpm.
SM-KONTAKTLIJN- strenge
afspraken bij jou in de regio.
06-320.325.80
100cpm.
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sekontakt.
06-320.329.99
(75cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
meisjes (18) bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811
(75 cpm.).
TIENERGRIEKS!
06-320.320.62.
1 gpm
Zonder schaamte bukken!
Lekker strak jongen. 18 jr.
Tikkeltje ONDEUGEND, direkt
apart met ondeugende meisjes 18. Bel nu 06-9776/ 1 pm.
Zoek je 'n GRIEKS standje
met rijpe vrouwen' Sexkon
takti 06-320.320.55 75 cpm.
Zoek jij hete meisjes (18)?
Bel SEX(thuis)KONTAKT.
06-320.326.33
(75 cpm.)

10.00-21.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

250 HERENJASSEN

Normaal 895,-, 795,- en 695,NU

ROSSETTI, VINCENT, BODONI

per 2 stuks 650,'•~

Nieuwe maten,
nieuwe kleuren
prachtige kwaliteit
o a Kashmir

798 696, 590
COLBERTS art.nr.5l8907

NU SLECHTS 349,-

Diverse modellen in de
nieuwste kleuren 469,- en 369,-

750 PANTALONS

VAN GILS
per stuk 199,-

per 2 stuks 350,-

ROSSETTI, VINCENT, BODONI
per stuk 249,-

per 2 stuks 450,-

DAMESWINTERJACKS
EN HERENREGENJASSEN

Piachtige kwaliteit en in
de modernste
modekleuren
199.- en 179,NU SLECHTS

HERENJACKS

Zeer mooie facetgeslepen
250.'~ spiegels, Engelse import,
119,- modern en barok

ONDERGOED

Maten variërend van 60 x 90
85 x 145 etc

van 449,- voor 139,-

Slips
sokken

7,50
5,00

2 vo

boxershorts
T-shirts

98,-

PRIJZEN VANAF 249,-

Topmerken leer nu drastisch in prijs verlaagd
Faillissementsverkoop

Van Gils

Extra zondagverkoop
30 januari van 11 .OO-17.OO uur
in „de Looier", Elandsgracht 109-111, Amsterdam
Novotel A'dam, Europaboulevard 10
Organisatie Jim's Herenmode Venlo
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Ieren houden in de pub
hun volksgebruiken in ere

luchtvracht
Mftchiphol
eeft op
SCHIPHOL - Het vervoer

jan luchtvracht via Schip',ol heeft in de laatste vijf
maanden van het afgelopen
ar een opleving te zien ge-

Lepra-comité

leven, na een stagnatie in de

ierste zeven maanden van
J993. Daarbij bleek vooral
•ansito-vracht die tussen

fndere landen wordt veroerd via Schiphol, toe te
jemen. De Nederlandse im,ort en export bleven daar-

ij achter.
Dit zegt de Nederlandse Vereiging van Luchtvaartexpedijjeurs (NVVL) over de resulta" in de luchtvrachtsector in
993. Hoewel het aantal zendinen stagneert, blijkt er wel een
ename van gewicht per zen,ing. De tarieven stonden in het
fgelopen jaar behoorlijk onder
ruk. De expediteurs bespeuren de laatste maanden een
ihte verbetering en hopen dat
ji 1994 de druk op de tarieven
erder afneemt.
De NVVL constateert bij de
uchtvrachtbedrijven een groer optimisme over de ontwik:eling van het luchtvrachtverj-oer dan vorig jaar: 'Het dieptepunt in de economie lijkt duidelijk te zijn gepasseerd. VerVacht wordt dat de groei zich
Volgens een geleidelijke lijn zal
continueren. In eerste instantie
wordt de toename verwacht in
bet exportpakket, waarbij ook
het importpakket in de loop
i-an 1994 zich waarschijnlijk
prachtiger zal herstellen.'
De NWL verwacht impulsen
;an herstel van de economie in
ie Verenigde Staten en van de
/erdere groei in het Verre Oosen, met name in China. Het tot
itand komen van de Europese
Jnie heeft nog geen vervoertoename opgeleverd. 'Wel beVinnen in toenemende mate de
ontwikkelingen in Oost-Europaop exportgebied een bijdrage
jte leveren aan de luchtvrachtoranche,' aldus de NVVL.

Dichterliebe
De 'wereldberoemde' bariton
kax van Egmond geeft 30 januari een recital in de concertzaal
jvan Cristofori. Het stuk Dich.terliebe van Schumann staat op
^ijn programma. Reserveren:
626.8485.

Mime
De Italiaanse mime-kunsteiaar Beppe Costa brengt een
'oorstelling, waarin komedieslelen, story-telling en op de tra;ditionele Italiaanse folk geënte
muziek nauw verweven zijn.
Theater Bellevue, telefoon
624.7248.

„Thousends Are Sailing,"
zong de legendarische
folk/rockgroep The Pogues
uit Ierland. Zij verwoordde
hiermee het Ierse gebruik
om, vaak door
omstandigheden
gedwongen, de wereld in te '
trekken. Tussen het rijk
geschakeerde aanbod van
horeca-etablissementen in
Amsterdam nemen de Ierse
bars een aparte plaats in.

traal Station. Hij is dikwijls in
Ierland op vakantie geweest en
heeft een Ierse schoonzuster.
In de zaak werken vier Ieren,
een Engels meisje, een Schots
meisje en een miesje uit Wales.
Holla: „De atmosfeer is hier
enorm ontspannen. Ieren zijn
mensen die gauw met elkaar
praten. Je ziet dat mensen uit
Ierland en ook Engeland niet
zo gauw bij elkaar op bezoek.
Ze spreken eerder in het café
af."

door Oscar Borghardt

E PUBS ZIJN een trefplaats voor de vele le-

D

The Pogues

ren die in Amster-

dam en omgeving wo-

nen. Daarnaast frequente-

ren veel Engelsen en ook
Nederlanders deze pubs. De
sfeer is atijd gemoedelijk en De Ieren die elkaar in Mulligans ontmoeten houden oude volksgebruiken in ere
het is aardig om met karakteristieke gebruiken als storytelling en spontane folk-

song is aanraking komen.
Daarnaast komen de liefhebbers van een goed glas bier
ruimschoots aan hun trekken.
Miriam Feuts is samen met
haar Ierse compagnon eigenaar

van het Ierse Café Mulligans
aan de Amstel. Feuts leerde het
vak van Tommy Hayland van
het café The Dubliner in de Dusartstraat. Ruim vijf jaar geleden startte Feuts en haar compagnon in Mulligans.
Feuts: „Wij hebben vanaf het

begin veel Ierse klanten binnen
gehad. Vroeger waren dit er nog
meer dan tegenwoordig. Door
de recessie zijn veel Ierse
bouwvakkers vertrokken. Zij
werken nu in het voormalige
Oost-Duitsland."

Traditie

Geld voor eerste
deel Zuid-Tangent
AMSTELVEEN - Verkeersminister Hanja MaijWeggen heeft driehonderd
miljoen gulden beschikbaar
gesteld voor de aanleg van

ject moet in 1999 in gebruik
worden genomen. In eerste instantie wordt de nieuwe lijn
aangelegd als een vrije busbaan, maar deze kan later omgezet worden in een sneltramhet eerste gedeelte van de
Zuid-Tangent. De Zuid-Tan- baan.
gent is een hoogwaardige
van het eerste traopenbaar-vervoer verbin- jectOnderdeel
is
de
tunnel
onder de Buiding, die in de toekomst tenveldertbaan op
gaat lopen vanaf IJmuiden die momenteel wordtSchiphol,
aangevia Haarlem, Hoofddorp, legd. Binnenkort begint de
Schiphol, Amstelveen en
bouw van een tunnel onder de
Amsterdam-Zuidoost naar rijksweg A 4 en ook wordt dit
Weesp. Een zijtak loopt van- jaar gestart met de aanleg van
af Hoofddorp naar Aals- een tunnel onder de spoorlijn
meer en Uithoorn.
bij NS-station Hoofddorp.
De aanleg van de andere traHet eerste stuk betreft het
traject tussen Haarlem-Schalk- jecten van de Zuid-Tangent kowijk en Schiphol-Oost. Dit tra- men in een later stadium.

Clavecimbel

De Ieren die elkaar in Mulligans ontmoeten houden oude
volksgebruiken in ere. „Je hebt
bijvoorbeeld storytelling. Ieren
vinden het leuk om verhalen te
vertellen, dikwijls met veel humor. Dit is een oude Ierse traditie. Verder houden Ieren van
zingen. In het verleden speelden hier regelmatig Ierse muzikanten. Maar door het nieuwe
beleid van de gemeente kan dit
niet meer. Het gebeurt wel dat
klanten spontaan even muziek
gaan maken. Dat is heel leuk."
Als je op een drukke avond
Mulligans binnenstapt een
paar Guiness of Kilkenny's
drinkt en je ogen half dicht
doet, herinnert niets er meer
aan dat je je in het centrum van
Amsterdam bevindt. „Je kunt
wel zeggen dat een café als dit
een stukje Keltische cultuur in
Amsterdam is," aldus Feuts.
Guiness is de meest getapte
biersoort in Mulligans. Hoewel
de drank rijkelijk vloeit, is de

(ADVERTENTIE)

Alberto Rinaldi geeft 30 j anujari om half drie een concert op
de clavecimbel. Op het programma staan werken van
Bach en William Byrd. Het concert vindt plaats in de molen
van Sloten, telefoon' 0297745409, donderdag en vrijdag
tussen vijf en zeven uur.
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HAAR:
H AIRWAVE
Zeestraat 56
Zandvoort
tel. 02507-30838
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Brahms
Liefhebbers van J. Brahms
kunnen zaterdag in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw terecht.
In de serie Moments Musicaux worden twee vioolsonates
en een pianotrio uitgevoerd.
Het concert begint om kwart
over acht.

O
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MOERENBURG
Haltestraat 1

Theatergroep Stuiter speelt
zaterdag en zondag om half
drie een stuk over verstoppen
en onderduiken. 'Waar zit je?'
gaat over een joods meisje, dat
de Tweede Wereldoorlog meemaakt. Ze mag steeds minder
omdat ze joods is. Het stuk
toont de spanning, de lol, de
verveling en de angst van kinderen die niet gezien mogen
worden. Reserveren: 642.8896.

c
S

Zandvoort
tel. 02507-16123
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Jeugdtheater
Toffe Tommie Zorgenloos is
een musical 'Voor iedereen
vanaf zeven jaar', die dertig kinderen zaterdag en zondag opvoeren in De Krakeling. Over
zwerfkinderen in een grote,
drukke stad.
Het jeugdtheater brengt verder deze week een muzikale
voorstelling met kleine draaiorgeltjes en grote trommen (28/1)
en Huis aan de Amstel komt
woensdag 2 februari met een
stuk over werkelijkheid en fantasie. Reserveren: 624.5123.
Rinoceros trekt binnenkort
met een ontroerende en humorvolle voorstelling door de stad,
die 'Later word ik oud' heet.
Over aan het begin en aan het
eind van het leven staan. Het
stuk is in het Polanentheater
(30/1) en het Cleyntheater (9/2)
te zien.

Rotterdams

EN NIEUW GEZELSCHAP oprichten in
een tijd dat de kunstscène over geldgebrek
klaagt, lijkt een waagstuk, maar regisseur Jeroen Lopes Cardozo had al een aardige
reputatie opgebouwd met het
uitbrengen van kleinschalige
opera-produkties van Nederlandse origine.
Bovendien is de belangstelling voor opera de laatste jaren
sterk toegenomen. Met name
De Nederlandse Opera heeft
met spraakmakende produkties flink aan de weg getimmerd. Echter, nu datzelfde gezelschap van haar 'reisverplichting' is ontheven, zijn er momenteel geen gezelschappen
meer die met hun opera's het
hele land doorkruisen.

«H-H

Elisabeth II
De Toneelgroep Amsterdam
staat van zaterdag 29 januari
tot en met zaterdag 19 februari
op het toneel van Theater Bellevue. Zij speelt het toneelstuk
Elisabeth II van Thomas Bernhard. De monoloog als wapen
tegen dood en verval. De voorstellingen beginnen om half
acht 's avonds. Op woensdag 2
januari vindt de première
plaats. Reserveringen: telefoon
6247248.

Rinoceros

Bekende opera's op een
eigentijdse manier
uitvoeren en Nederlands
operatalent een kans geven
om zich te manifesteren.
Dat zijn de belangrijkste
doelstellingen van het
nieuwe gezelschap Opera
Amsterdam, dat met
L'Orfeo van Monteverdi in
de Stadsschouwburg staat.

Zandvoort

Rituele dansen van de Amerisaanse punkbeweging, dat is
«et thema van de fototentoonstelling van het werk van Keith
Holmes die momenteel in GaleFotogram, Korte Prinsengracht 33, is te zien. Informatie:
624.9994.

Komedie

Opera's in moderne,
prettig gesneden jas

door Arnoud van Soest

Biggles Band

Little Voice is een muzikale
komedie van de Engelse schrij*'er
Jim Cartwright, die bekend
s
geworden door zijn onconv
entionele stukken over gewoïe mensen. In 1992 won hij er in
ingeland de felbegeerde titel
Comedy
of the year 1992' mee.
?
leuni Touw en Hugo Metsers
v
oeren het donderdag en vrijdas uit in de Stadsschouwburg.

Typisch Iers

De 32-jarige Eric Holla beheert het Ierse café Dirty Nelly's in de Warmoesstraat. Het
café opende anderhalfjaar geleden haar deuren en wordt niet
door alle Ieren als een typisch
Iers café beschouwd. „Dat
komt misschien doordat ik in
Nederland ben geboren," vertelt de Amsterdammer.
Hij heeft echter al van jongs
af aan contact met Ieren. Zijn
vader is eigenaar van het jeugdBlarney Stone beschikt over hotel Het Anker achter het Cen-

•Grote Krocht 26

es

De Biggles Big Band speelt
ongecompliceerde jazz, gelardeerd met evergreens van
Glenn Miller, Count Basie en
Duke Ellington. En nu wil het
geval dat ze 30 januari weer optreden in Theater Odeon aan
het Singel. Het concert begint
om vier uur.

Het jaarlijks hoogtepunt in
een Iers café is St. Patricks
Day. Op 17 maart trekken alle
Ieren naar de cafés om hun beschermheilige te eren. Feuts:
„Meestal nemen ze twee dagen
vrij. Eén op de feestdag zelf en
de dag erna om een beetje bij te
trekken."
Paddy Wynne (37) is in het
Ierse Kildare geboren. Hij
woont al acht jaar in Nederland
en is manager van Blarney Stone, het Ierse café óp de Nieuwendijk. „De sfeer, de muziek
en de drank onderscheiden een
Ierse bar van andere cafés. Er
komen hier Ieren uit de hele
wereld. Ieren die hier wonen,
maar ook Ieren die op vakantie
zijn. Er wonen bijvoorbeeld
veel Ieren in de Verenigde Staten."

CT;

MAKE UP:

Verstoppen

St. Patrick

een schotel waarmee de programma's van Sky Sport kunnen worden ontvangen. Op zondag en maandag brengt deze
zender live-uitzendingen van de
wedstrijden uit de Engelse Premier League. Alle Ierse topspelers komen voor Engelse clubs
uit, dus de uitzendingen kunnen zich verheugen op een warme belangstelling. „Vooral als
wedstrijden van grote clubs, zoals Manchester United worden
uitgezonden is er veel belangstelling," vertelt Wynne, zelf
een supporter van Manchester
City. „Van de zomer zullen wij
ook de wedstrijden van het lerse elftal op het WK in Amerika
uitzenden."

ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein vindt op 30 januari een
oecumenische dienst plaats,
waarin zal worden gecollecteerd voor het lepra-project van
de Lokale Raad van Kerken in
Zandvoort. De Lokale Raad
steunde bijna twintig jaar lang
het Kasulu-project in Tanzania. Dat project is bijna afgerond en wordt over genomen
door plaatselijke artsen.
Het Lepra-comité heeft daarom een nieuw project gekozen,
dat Adamawa State heet. Dat is
een deelstaat in Noord-Nigeria,
waar ex-lepra-patiënten een
landbouwproject hebben opgezet. Er wordt dus voedsel geproduceerd en werkgelegenheid gecreëerd. Met de steun
van de Zandvoortse kerken zal
er een Steyertractor worden
aangeschaft.
De oecumenische dienst begint
om tien uur 's ochtends, na afloop kan er gezamelijk koffie
worden gedronken.
Giften zijn welkom op gironummer 1384256 ten name van
de Lokale Raad van Kerken,
Emmaweg 12, Zandvoort, onder vermelding van 'Lepra'.

In Dirty Nelly's treden regelmatig Ierse muzikanten op.
Vaak gaat het om spontane optredens. „Een paar leden van
The Dubliners waren hier eens
binnen. Zij hebben toen een optreden verzorgd." Een van de
leden van de legendarische lerse popgroep The Pogues kwam
eveneens naar Dirty Nelly's,
vertelt Holla. „Niet om te spelen, maar om naar voetballen te
kijken. Een paar andere leden
Potasch
van de band zochten hem en
troffen hem in de hoek voor de Theatergroep
Toetssteen
tv."
heeft al vele volle zalen getrokken met De Terugkeer van PoDirty Nelly's is op zondag- tasch en Perlemoer. Komende
middag en maandagavond weken staan ze voor het laatst
eveneens het trefpunt van lief- in Theater De Engelenbak. Het
hebbers van Engels voetbal. is een tragische klucht, die geHolla beschikt over Sky Sport baseerd is op de ware belevenisen tracht in samenwerking met sen van joden, die in het bevrijeen bierbrouwer in de toe- dingsjaar naar hun Mokum tekomst ook live-uitzendingen rugkeerden en niet bepaald met
van typische Ierse sporten zo- open armen werden ontvangen.
als Gaelic Football uit te zen- Reserveren: 626.6866.
den. „Een tijdje geleden zijn we
begonnen met set-dance. Dat is
Performances
een traditionele Ierse dans.
Twee van mijn personeelsleden
Het Visueel Theater brengt
zijn gediplomeerd dansleraar. dans, performances en installaDat loopt heel aardig meestal ties samen in een ruimte. Zaterzijn er ongeveer dertig mensen dag is er vanaf negen uur een
op de dansvloer."
programma in de Ruimte van
Blair, Anna van de VondelDirty Nelly's profiteert mede straat la.
van de opkomst van het uitgaanscentrum in de WarmoesIntrodans
straat. „Wij krijgen hier bijvoorbeeld een groepje NederIntrodans komt maandag
landse jongens binnen die voor- naar de Stadsschouwburg met
dat ze naar het Leidseplein een humoristisch stuk van chogaan hier een biertje komen reograaf J. Maillot. De voorsteldrinken. De tijd die ze hier bin- ling wordt als grillig en sprannen blijven, wordt steeds lan- kelend aangeprezen, waarbij de
ger."
dansvloer met een zee van kaarsen is gevuld.

c

OORBELLEN:
VRENI
BIJ HAIRWAVE

cö

stemming in Mulligans altijd
optimaal. De bezoekers zijn gemoedelijk, hebben veel gevoel
voor humor en zijn ontspannen. „Soms komen hier van die
typische Ierse karikaturen.
Mannen met lange baarden.
Maar de bezoekers variëren.
Wij krijgen bijvoorbeeld ook
veel toeristen binnen."

Foto Bram de Holhmder

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jacques Spaans van Opera
Amsterdam: „Wat nog wel eens
deze kant op komt, zijn operagezelschappen uit het vpormalige Oostblok, maar dat is vaak
erg traditioneel, om niet te zeggen oubollig. En zo'n Roemeense mezzo-sopraan mag dan in
eigen land een ster zijn, hier
vinden we het vaak beneden de
maat."
Kortom, er is een gat in de
markt en Opera Amsterdam wil
dat graag dichten met bekende
opera's, die in een modern jasje
worden gestoken. „Maar het
moet wel toegankelijk blijven,"

Scène uit L'Orfeo

voegt Spaans er meteen aan
toe. „Je hebt namelijk wel eens
bewerkingen waarbij je je afvraagt wat het origineel is geweest."
Als eerste produktie koos
Opera Amsterdam L'Orfeo van
Monteverdi uit, een opera met
prettig in het gehoor liggende
muziek. Het verhaal gaat over
de zanger en dichter Orfeus, die
zo mooi kan zingen dat 'zelfs de
bomen hun wortels uit de
grond trekken om de zanger te
kunnen volgen'. Zijn geluk
wordt echter danig verstoord
als zijn liefje door een slang
wordt gebeten en overlijdt.
Orfeus kan het verlies niet
verkroppen en gaat haar in het
dodenrijk zoeken. Omdat hij zo
mooi kan zingen, mag hij haar
van Pluto, god van de onderwereld, weer meenemen. De enige
voorwaarde is dat hij op reis
naar de bovenwereld niet om
mag kijken. En dat lukt natuurlijk niet, zodat hij zijn liefje
voorgoed aan het dodenrijk
moet afstaan. Uiteindelijk
wordt hij door de zonnegod
Apollo getroost en in de hemel
opgenomen.

Rouwproces
Spaans: „De regisseur ziet
het verhaal vooral als een rouwproces en belicht dat hele scala
aan emoties: van de ontkenning
- ze kan niet dood zijn - tot aan
het accepteren van haar dood.

Drie Rotterdamse rasmuzikanten/komedianten staan tot
Foto: Inez Grim en met zaterdag in De Kleine
Komedie met een 'Recht voor
Uiteindelijk zegt de zonnegod: zijn raap'-show, waar de muziJe hoeft haar niet te vergeten; kale gein van afspettert. Reserin de schoonheid van zon en veren: 624.0534.
sterren zul je altijd haar
schoonheid zien."
De enscenering is, zoals beAmstelconcert
loofd, eigentijds. Spaans: „Om
In de serie zondagmiddaghet verschil tussen de goden en concerten in de Amstelkerk
de aardse stervelingen goed voert het trio Van Kralingen,
duidelijk te maken, zijn de go- Pieterson en Crone om vier uur
den in extreme kostuums ge- werk uit van Schubert en
stoken en worden er felle kleu- Brahms. Reserveren: 6626663.
ren gebruikt. Bovendien bewegen ze zich in een groot wiel
over het podium: hoe belangrijker de god, hoe groter het wiel.
Sommige zijn vier meter in
doorsnee."
Ondanks de aardige vondsten heeft het stuk niet al te
beste recensies gehad. Er ging
namelijk wat mis met één van
de wielen, zodat één recensent
bang was dat het ding de orkestbak in zou rollen. Er waren
zelfs critici die meteen maar de
hele voorstelling afkraakten.
Maar gelukkig waren er ook
die de zang en het orkest prezen. De mankementen zijn al
lang verholpen, zo verzekert
Spaans. „En gelukkig las ik pas
in een Groningse krant dat de
recensent niet goed begreep
waarom de voorstelling in Amsterdam zo slecht was ontvangen. Maar ja, er is maar één
première en die kun je niet
de krant helpt
overdoen."

HUIS

L'Orfeo van Monteverd! wordt 2(i jatiuari in de Stadsschouwburg opgevoerd. Reserveren: (ÜM.2311.

u op weg

*

HONDERDEN GULDENS VOORDEEL... OP = OP *

*NU OP ALLE UBICA-MATRASSEN 10% KORTING
METALEN LEDIKANT MONA

VOUWBEDDEN

BEDBAK MET LADEN

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN

j ONGEMONTEERD

12 LEDIKANTEN Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is voorzien van

j Massief hout
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 * 2 laden

DUBBEL
DIVAN
BED .

inclusief
lattenboderr
van 408 -

298:

Wit MDF-ledikant

Kleur: wit
80 x 190 nu voor 460.90 x 200 nu voor 495.-

zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem?

Ledikant in de maal
80x190 + 2 ladenol
80x200 + 2 laden ol
90x200 t 2 laden

KRIJGT U
LOGES?

inclusief
lattenbodem
'...M****

schuifdeurkast
Kasthoogte
Kastdiepte

218 cm
68 cm

Originele
hotelcombinatie

Alpinewit

2-DEURS

ONGEMONTEERD

J
'

\-* 'V•>;'

151 cm breed

'

>~^f '

1410.-

Mooi algeronde hoeken
inclusief 2 noold- en
voeteneinde verstelbare
laltenbodems
TTsüpërTwahteits
polyether matrassen
s a 40 Dim. 14 cm dik
140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

Wil M D F ledikant
üedikant ook verkrijgbaar mei
dwars gespannen handverstelbare

889?

spiralen en S G 40
polyether matrassen
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

989.
989.-

44.00
' ***•**••
1 499.-

1-persoons-89r135x220 legr200x200;W0r240x200JB8^

90 x 200 cm 3?g.- nu
Ongemonteerd (ook in extra lengte leverbaar)

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
/Speciale maten ook leverbaar.
*
levertiid z dagen!

S 80x190 nu voor
80x200
90x190
90x200
90x210

nu
nu
nu
nu

169.voor
179.voor
198.voor
198.voor .... 229.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

Au ronde is leverbaar met de
^volgende Komfortabel spiralen
- Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
- Handverstelbaar (rug- en voetendeel zi|n afzonderlijk
met de-hand in hoogte verstelbaar)
— Aulomat (rugdeel is m.b v een koordje in hoogte
verstelbaar: voetendeel is met de hand m hoogte
verstelbaar)
— Extramal (ruqdeel is electnsch m hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
— Electromal (rug- en voetendeel zqn electnsch in elke
gewenste stand te brengen)

80x190 cm
90x190
140x190
140x190 '
'60x190 '
180x190 '
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
140x200 '
160x200 '
180x200 '
200x200 '
90x210
160x210 '
180x210 '
90x220
180x220 '

vlak
880,915,1205,1240,1270,-

895.925,-

955,1220.1260.1290,1315.975.1325.1345.1020.1405.-

handv.
995.1030.1265.1445,1470.1495.1020.1050,1095,1235,1285.1470,1515.1550,1595.1115.1605,1625.1160.1685.-

auto.
1140,1175,1410,1735,1760.1790,1150,1190,1225,1370.1420.1750,1785,1820,1850,1245,1850.1885,1290.1945,-

extra
1690,1725,2835,2860,2890,1705,1740,1775,-

SUPER POLYETHER MATRASSEN

electr.
2135,2170,-

2850,2885,2920,2950,1795,2985,1840,3045.-

3885.2290,3945.-

Polydaun thermo-dekbedden
2 kwaliteitsboxsprings ("hotelbed") + 2
kwaliteitsbinnenvering matrassen.
1-persoons
NU
200 x 200 "&&.- nu 269,
Leverbaar in: 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet). 240 x 200 359C- nu 325.extra lengte
Deze combinatie is normaal
135 x 220 230"."
.........
215.Nu is deze combinatie compleet
1298.- 200 x 220 330".- ......... 305.Nu 700.- voordeel zolang de voorraad strekt
240 x 220 39Q"..........
359.1

eniorenledikant 90 x 200
..compleet met elektrisch vert-o stelbare lattenbodem + kwaliv teitsschuimrubber matras 2JSO,
compleet nu

698.-

...269.
... 289.
... 319.
... 319.
... 359.
... 398.

80x190 nu
80x200 nu
90x190 nu
90x200 nu
90x210 nu

voor ....209.voor .... 229.voor
249.voor
249.voor .....279.-

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

. .. 329.
. .. 359.
. .. 398.
. .. 398.
. .. 449.'
. . ..498.'

219.239.259.259.298.-

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

l

Auronde achterwand

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

A
T
R
A
... 729.- S
... 749.... 759.- S
.. . 759.
... 869. E
... 989. LI

iSnecia'le maten bok levêrb'aa'r.

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers,
soepele, duurzame comfortabele volschuimrubber matras, ook geschikt
voor verstelbare bedbodems^ 100% katoenen overtrek.

... 339....369.... 419.... 419.... 459.'
519.-

auping

auping AURONDE 1000
bed en accessoires zijn van naturel beuken
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
in de kleuren.
mahonie gebeitst
alpine wit
fernt
sable wit (licht beige)
bleu
parelgnjs
purper
siena (beige)
platme
zwart
• de vier houltinlen geldt een toeslag
Auronde achterwand

nu voor
nu voor . . . .
nu voor
nu voor
nu voor

scharnierpunt op kniehoogte.
80 x 2001JJ8K- nu 775.90x200 J895.-nu 775.-

schuimrubbermatras

± 16 cm dik, comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beide slaapzijden voorzien van een slijlvasle afdekking.

80x190
80x200
90x190
90x200
90x210

179.

ELEKTRISCH.
VERSTELBARE
LATTENBODEM
Hoofd- en voeteneind elektrisch verstelbaar met een

1598.

lichtgewicht ^söécial
binnenvering-\^
matras

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

429.439.489.489.549.-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

Ellipsvormig kastje

Aureo bedlamp 425,-

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

j
j

[*- Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montage)

Breed: bedbreedte + 106 cm
Hoog :48
Diep . paneel
20
90 cm

3750,3780,2150,2190,2225.2410,2465,3740,3775,3820,3850.2245.-

DEKBEDDEN

^
COMBÏNATÏl

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

topkwaliteit, S.G. 44, extra dik 16 cm, hoog soortelijk gewicht,
dus extra duurzame, comfortabele stramheid, beide slaapzijden doorgestikl.

van
259.NU

4-SEIZOENEN

SENIORENLEDIKANT

SENIORENLEDIKANT

Seniorenledikant 90 x 200
.compleet met hoofd- en voeteneinde, verstelbare
lattenbodem + kwaliteitsmatras.
SG 40 polyether U89C- compleet nu

kwaliteitspolyethermatras

s.g. 40 extra dik, hoog soortelijk gewicht, dus extra duurzame,
comfortabele slramheid. beideslaapziidendoorgeslikl^

achterwand

i^:-Nu1640

NU 69,
NU 98.NU129.NU 159.-

Wit metalen ledikant
met een verende
lattenbodem 90x200

•ld-

• geruisloos, geen gepiep of gekraak
• door de „zachte", lichte en stevige body:
Spiegel op schuifdeur 175,- gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwieltjes of grote meubelglijders, vooral han3-DEURS
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
P
J185 cm breed
• geen pijnlijk harde sta-in-de-weg bij b.v.
stofzuigen.
• past perfect in elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen. die hun „oude
223 cm breed
bed" willen vervangen, maar de rest van
het
slaapkamer-interieur
willen
behouden)
Snelle levering
Gratis thuisbezorgd
• is zeer duurzaam en vergroot de duurgratis montage
zaamheid van uw matras aanzienlijk

SYNTHETISCH DEKBED

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT

verrijdbaar
met lattenMeeneempri|S bodem iricl.
Nu "\"JQ .
matras.

Excl.

;wolT- NU 1535

**
*

- 80x190

LOGES?

6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel.

JSTfh-NU

*

298:

KRIJGT U

100
120
140

1570,1575.1580.1585.-

160
180
200

1590.
1595,-

^ ~ -.<«.««., >fj ^
,--'-'^^^
•^"*^*^i

•W~**W*~»^».

"***«•v«».« ' iuxi^j
-'i-%4»«i v •^•x^V,

*^^^aupng

Voorzien van 2 eenpersoons spiralen: te completeren met 2 eenpersoons matrassen

AUPING MATRASSEN:
•:.'-. Reflex 600/606

'^l
''
600 soepel
606 stevig

700 soepel
706 stevig

^=r^

1030,590,655.-

^-

690,-

A'

Latex

.

ÉfcKOMNAAR

570,640.675,-

'^

925-

jp'

1060,690,725,-

790,-

70x190
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

Latex 700/706 i
805,905,

Auronde tafeltje 170,

950,
1455,
830,925,975,

1095,
1315,

1505,
975,
1025,
1120,

Auping heeft matrassen die precies
zijn afgestemd op de spiraal
HET BED
AUPING A U R O N D E
M E E S T E M O G E L l J K H E D E!

MET

aupng

P

MAANDAG 13.00tot 18.00 uur
DINSDAG T/M VRIJDAG van 9.00 tot 18.00 uur
DONDERDAG KOOPAVOND van 19.00-21.00 uur
ZATERDAG van 9.00tot 17.00 uur

[Het Auronde bed, uit solide
f beukehout, is er ook in extra
hoge uitvoering.
Dat is soms erg comfortabel;
bij in- en uitstappen en bij
het opmaken van het bed.

Auronde matras

AMERSFOORT

UTRECHT

Kamp 44
033-721295

Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
030-310428

HILVERSUM
Haverstraat 43
035-218975

SPECIALIST
voor zetfouten zijn
wij niet aansprakelijk
en prijswijzigingen
onder voorbehoud

van

023-313039

)E AURONDE 2000

Hogere uitvoering ± 55 cm
*Meerprijs 145."
bijpassende achterwand en
tafeltjes verkrijgbaar.

HAARLEM
HOUTPLEIN 6
023-313039
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Bewoners bereid om naar rechter te stappen

DEZE WEE/C!

'Iepen Haarlemmerstraat
moeten behouden blijven'
ZANDVOORT - Bewoners "van de Haarlemmerstraat zijn
bereid om naar de rechter te stappen, voor het behoud van
de oude iepen in hun straat. Zij willen dat alle gezonde
bomen blijven staan. Burgemeester Van der Heijden gaat
het bomenplan opnieuw bespreken binnen de gemeente.
Die toezegging deed hij dinsdagmiddag, nadat twee bewo-.
ners hem een lijst van 75 handtekeningen hadden overhandigd.
Het bomenplan houdt in dat
op den duur alle oude bomen in
de Haarlemmerstraat worden
gekapt en vervangen door jongere exemplaren. Maar volgens
burgemeester Van der Heijden
kunnen enkele oude iepen
hoogstwaarschijnlijk wel blijven staan. „Het blijkt dat vier of
vijf grote oude bomen in de
Haarlemmerstraat niet vervangen hoeven te worden," aldus
Van der Heijden. „Ik zal met de
wethouder van Ruimtelijke Ordening en de desbetreffende
dienst overleggen, om te zien of
deze bewaard kunnen blijven."

Vragen'
„Maar we moeten proberen
te onderkennen waar het om
gaat," zegt Van der Heijden.
„Het is logisch dat bomen die
ziek zijn, of onvoldoende resistent, vervangen worden. Het is
geen wild plan, maar goed voorbereid. De vervanging zal ge-

beuren met bomen die al behoorlijk gegroeid en dus met te
iel zijn," belooft hij.
Een en ander komt waarschijnlijk ook vanavond in de
commissie voor Ruimtelijke
Ordening aan de orde. PvdA-raadslid Van Gelder is van
plan vragen te stellen over de
kwestie. Volgens hem heeft de
gemeente met de juiste paden
bewandeld. Dat betreft met
name de kapvergunning: de gemeente heeft op 9 december
1993 een vergunning afgegeven,
maar dit niet gepubliceerd.
Daardoor waren belanghebbenden niet in de gelegenheid om
bijtijds bezwaar in te dienen.

In de maling
„We zijn min of meer om de
tuin geleid," zegt Elly Scheffer.
„Ik voel me zwaar in de maling
genomen." Zij heeft samen met
de heer A.M.H. Trossel de

„Sommige
bomen zijn
misschien
minder
vitaal, maar dat
wil niet zeggen dat zij ongezond zijn,"
zegt een bewoonster van
de Haarlemmerstraat

Project Winkeldiefstal/Halt
nagevolgd in heel Nederland
ZANDVOORT - Het zo geslaagde project Winkeldiefstal/Halt in Zandvoort,
gericht op jongeren tussen
12 en 18 jaar, gaat als voorbeeld dienen voor heel Nederland.
Het project van het Bureau
Halt Zuid-Kennemerland, de
politie en Ondernemers Verenigmg Zandvoort richtte zich op
jongeren die door de politie
werden opgepakt voor winkeldiefstal. Zij werden aan Bureau
Halt overgedragen om daar een
alternatieve straf opgelegd te
krijgen. Degenen die dat niet
wilden, moesten voor de officier van justitie verschijnen,
met alle kans op een strafblad.
Winkeliers werden benaderd

Vrijheidsberoving
en mishandeling
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Zandvoortse is op 28 januari
door haar ex-vriend van haar
vrijheid beroofd en mishandeld. Hij trok haar omstreeks
tien over acht 's avonds zijn wonmg binnen. Hij bond haar vast
op zijn bovenetage en begon
haar hoofd kaal te knippen. Op
een bepaald moment zag de
vrouw de kans om weg te vluchten, waarna ze de politie waarschuwde. Die hield de man vervolgens in zijn woning aan. De
man verklaarde dat hij de
vrouw uit wraak had mishandeld. Door haar haar af te knippen wilde hij voorkomen dat de
vrouw uit zou gaan met andere
mannen en bij hem zou blijven.

Waterstanden
Datum
feb
4
feb

HW
LW HW LW
08.14 03.36 20.4916.05
09.25 04.36 22.0617.10

fcb

10.36 05.24 23.2018.24

3

5
6

feb
11.50 06.54 _.- 20.05
feb
00.35 08.24 13.0521.24
8
'eb
01.4609.4014.0522.30
9
'eb
02.36 10.36 14.56 --.-1
0 feb 03.18 00.35 15.3611.04
11
feb 04.05 01.26 16.11 11.55
Maanstand/getij:
J-K dond. 3 feb. 09.06 uur
Doodtij zat. 5 feb. 23.20 uur
NAP+75cm
NM dond. 10 feb. 15.30 uur
7

Doord rammen

handtekeningen
ingeleverd.
Met uitzondering van één waren alle 75 handtekeningen
voor het behoud van de bomen.
En wel voor alle bomen, aldus
Elly Scheffer. Een besluit om
naar de rechter te stappen is
nog niet gevallen. „Maar we
overwegen wel de mogelijkheid," zegt zij.
„In feite zijn alle bomen gezond. Sommige zijn minder vitaal, maar dat betekent niet dat
zij ongezond zijn." Zij baseert
haar uitspraken onder andere
op een 'second opinion'-onderzoek door een medewerker van
de nationale Bomenstichting.
„Daarnaast willen we dat de gaten die tot nu toe gevallen zijn,
worden opgevuld met wat grotere bomen, zoals beloofd is.
Ook al is het door het gemeen- Strandpachters mochten dit weekend als enigen het strand op om hun terrastegels te redden
tebeleid een gatenkaas geworden, met wat oudere bomen erbij kan het toch nog wat worden. En desnoods stallen ze alvast wat bomen op de begraafplaats, die we hier later kunnen
neerzetten als er toch nog nieuDe gemeente geeft ook 'nawe gaten vallen."
ZANDVOpRT Het nacht gifzakjes hoog op het weekend bij uitzondering wel
strand is sinds gistermid- strand gegooid, er werd een toestemming het strand te be- zorg' bij de gif-affaire: die bedag weer voor iedereen toe- flink aantal gevonden tussen treden. Dat hield verband met staat voornamelijk uit het
Fietspad
gankelijk.
Burgemeester het opgehoopte vuil. Rijkswa- de ravage na de hoge water- plaatsen van waarschuwingsVolgens haar moet ook het Van der Heijden heeft giste- terstaat acht het strand mo- stand van vrijdagnacht. Grote borden bij de strandafgangen.
fietspad smaller gemaakt wor- ren om vijf uur de noodver- menteel echter schoon genoeg stukken talud sloegen die 'Vanzelfsprekend kan geen
den. Bij de rondleiding door de ordening ingetrokken, die om het weer vrij te kunnen ge- nacht weg, op sommige plek- honderd procent garantie worken langs het kustgebied zelfs den gegeven dat er geen enkel
Haarlemmerstraat, onder lei- de toegang tot het strand ven voor het publiek.
ding van de ambtenaren van de verbood. Het blijft mogelijk
stukken duinreep. Voor veel zakje meer op het strand ligt,'
strandpachters,
die
deze schrijft de afdeling Voorlichplantsoenendienst Boekelman dat er nog meer zakjes met
maand met de opbouw van hun ting in een persbericht. Bijvooren De Koe, bleek dat het fiets- het landbouwgif Apron Plus Opruimactie
Dat standpunt werd vrijdag paviljoen mogen beginnen, was beeld bij het verschuiven van
pad te dicht of zelfs helemaal
Rijkswater- al gemeld, maar burgemeester het een flinke tegenslag aan het zand, door de strandpachters,
tegen een aantal bomen is aan- aanspoelen.
staat
blijft
voorlopig
nog
Van der Heijden en zijn colle- begin van het nieuwe seizoen. kunnen er zakjes tevoorschijn
gelegd. Daardoor zijn de wortweemaal per week het ga's uit Bloemendaal en Velsen Bij menigeen sloegen meters komen.
tels in het gedrang gekomen.
strand inspecteren.
vonden het verstandiger om terras weg. „We hebben de
het strand nog enkele dagen strandpachters
toestemming
'Voorzichtigheid blijft dus ge„Als het fietspad versmald
Afgelopen week zijn er nog dicht te houden. Zondag zou gegeven om hun tegels te red- boden,' aldus Voorlichting. 'En
wordt, kan een aantal bomen
blijven staan. Bovendien wordt zo'n zestig gif zakjes op het hier de laagste waterstand zijn, den," zegt burgemeester Van indien iemand alsnog een zakje
het fietspad daardoor veiliger. Zandvoortse strand aangetrof- waardoor het strand goed. geïn- der Heijden. „Het was een vindt dan geldt nog steeds: kom
er niet aan! Markeer de plek en
Bromfietsers proberen zelfs fen. De laatste dagen werd het specteerd kon worden. Uitein- noodsituatie."
waarschuw de brandweer (tel.
twee fietsers naast elkaar in te een stuk minder. Het is niet uit- delijk gebeurde dat pas maanhalen, maar dat gaat vaak mis. gesloten dat er meer aanspoe- dag en dinsdag. Rijkswater- Zij waren zaterdag en zondag, 61584).' De brandweer heeft
Ik moet regelmatig met een len, of dat er zakjes onder het staat hield die dagen tegelijk sommigen ook nog later, druk zich afgelopen weken al intenkussentje en water naar buiten zand vandaan komen. Storm en een grote laatste opruimactie. in de weer om met scheppen of sief beziggehouden met de
Strandpachters kregen dit met shovels tegels terug te ha- schoonmaak en kan het gif op'
hoogwater hebben vrijdagom hulp te verlenen."
len van het strand en taluds op verantwoorde wijze verwijderen.
te hogen.

Strand weer open voor publiek

Aantal toeristen vorig jaar
met 15 procent verminderd

Archieffoto
\\'eekmedia

om alle diefstallen in ieder geval aan te geven. Het gevolg was
dat het aantal winkeldiefstallen
in Zandvoort drastisch omlaag
ging van ruim 50 in 1991 naar
vijf in 1992 en slechts twee in
1993.
Het project is nu door heel
Zuid-Kennemerland overgenomen, en dat gaat waarschijnlijk
ook landelijk gebeuren. Afgelopen dagen werden in Zandvoort
opnames gemaakt voor een
film voor Halt Nederland.

r"'

Volgens Eveline van der
ZANDVOORT - Zandvoort heeft vorig jaar bedui- Stuyt, hoofd promotie en mardend minder toeristen ge- keting van de VVV Zuid-Kennetrokken dan het jaar daar- merland, is er geen specifieke
voor. Volgens schattingen Zandvoortse reden voor deze
„Het past in een lanvan de VVV Zuid-Kenne- teruggang.
delijke, zelfs Westeuropese
merland was er in 1994 een trend.
De moderne toerist kiest
vermindering van 15 pro- niet meer
voor één grote, maar
cent van het totale aantal voor meerdere
kleine vakanovernachtingen.
ties. En vaak wil hij naar verre
bestemmingen. Die zijn tegenMet name toeristen uit het woordig heel goed betaalbaar."
westelijk gedeelte van Duitsland bleven vorig jaar weg uit
Zandvoort. Doorgaans vormen Promotieplan
De VVV Zuid-Kennemerland
zij zo'n 70 a 80 procent van het
contingent toeristen. Daar te- geeft in haar promotieplan
genover stond een lichte stij- voor 1994 aan, hoe men de teging van het aantal toeristen uit rugval wil opvangen. Onder andere door veel aandacht te behet oosten van Duitsland.

steden aan de traditionele Duitse markt. „We proberen ons
aandeel in die markt m ieder
geval te behouden en niet achteruit te laten gaan," aldus Eveline van der Stuyt. Ook de Nederlandse markt, nog steeds
van groot belang voor Zuid-Kennemerland, wordt uitvoerig bewerkt.
Daarnaast wordt geprobeerd
nieuwe markten aan te boren,
waaronder Groot Brittanië. Dit
met het oog op de recent te openen Kanaaltunnel. Ook in
Scandinavië liggen mogelijkheden, aldus de VVV, vooral nu er
een nieuwe passagiersterminal
in IJmuiden is geopend voor
veerbootverbindingen met die
landen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Door de storm van vrijdag kunnen er nog zakjes zitten tussen de rommel
Foto Persbureau Zand\oort

'Ons verdriet is niet te beschrijven'
dame langs van het Huis in de
Duinen. Ze zei: 'Nou, dat zal
binnenkort wel afgelopen zijn,
want jullie komen bij ons wonen. Het eten is al vanuit een
keuken geregeld en ze gaan
steeds meer fuseren.'

ZANDVOORT - „De klap
kwam keihard aan. Tijdens
de koffie wordt er over
niets anders gesproken."
Mevrouw Kerkman, bewoonster van het Huis in 't
Kostverloren in Zandvoort
kan haar tranen slechts
met moeite bedwingen. Als
lid van de bewonerscommissie weet deze vrouw,
weduwe van oud-wethouder Arie Kerkman, wat er
onder de bewoners leeft.
door Martha Burger

De verslagenheid is groot.
Via de krant moesten zij op
een kille en zakelijke manier
vernemen dat het bejaardentehuis waar zij wonen, toch uiteindelijk gesloten gaat worden, ondanks alle bezwaarschriften en acties die zij de
afgelopen maanden voerden.
„Eigenlijk hadden we al die
tijd nog de hoop. dat Gedeputeei de Staten het voorgestelde
plan zou herzien," zegt zij. De
gemeente, de verpleging en de
bewoners hadden zich sterk
gemaakt. Er waren bezwaarschriften geschreven en duizenden handtekeningen aangeboden. Een aantal van ons
was zelfs meegegaan naar
Haarlem, maar uiteindelijk is
er helemaal niets gewijzigd."

Ouderen in verzorgingshuizen ondervinden nu al elke dag 'aan den lijve' dat er op de
Foto Persbureau ZancKoort
bejaardenzorg wordt bezuinigd
„Ze zitten met ons verlegen.
Wij ouderen moeten het bezuren. Er wordt de laatste jaren
steeds meer op ons bezuinigd.
Elke dag ondervinden wij dat
aan den lijve. Hoe vaak horen
wij niet dat de uitgaven boven
de begroting zijn. Dat we terugmoeten naar de nullijn.

Oplage: 5.250

Maar wij hebben ook ons leven
lang hard gewerkt en meebetaald. Is dit dan onze dank?
Dat ze zo met ons omgaan.
Wat dit voor verdriet teweegbrengt is gewoon niet te beschrijven. Veel bewoners zijn
in de negentig. We hebben ook
honderdjarigen. Een aantal

woont hier al twintig jaar. Het
is toch verschrikkelijk dat je
op die leeftijd nog over een verhuizing na moet denken?"
„Het begon allemaal op zo'n
heerlijk dagje, vroeg in de zomer. We zaten met een aantal
bewoners lekker op het terras
in de zon. Opeens kwam er een

Volkomen in paniek gingen
we naar de directrice, mevrouw van Dril en vroegen
haar toen of het waar was. Ze
zei tegen ons: 'Geen sprake
van dat jullie weg moeten, wie
zegt dat?' Als je nu terugkijkt
dan moeten we toch concluderen dat die bewoonster van het
Huis in de Duinen gelijk heeft
gehad."
„Maar wat nu?... Wat kunnen we nu nog doen? Twee
keer actie voeren heeft geen
zin. We willen niet weg. Onze
vertrouwde omgeving en al dat
lieve personeel missen? Wij
houden van dit huis. En we
houden van mevrouw van Dril,
onze directrice. In april neemt
zij officieel afscheid. Dan gaat
zij m de VUT. Ook voor haar is
dit vreselijk. Dat merken wij
duidelijk," aldus mevrouw
Kerkman.
„Wist ik maar tot wie ik mij
persoonlijk kon wenden. Ik
zou hem of haar vragen: 'Strijk
alstublieft uw hand over het
hart, hebt medelijden met ons.
Laat het Huis in 't Kostverloren bestaan. Ook voor mevrouw van Dril zou dit het allermooiste afscheidscadeau
wezen'."

„Als ze dan zeggen,
«5
'Dram niet zo door',
O
dan zeg ik gewoon 'Dan moe
ten jullie er niet omheendraaien " Deze week in het Zandvoorts Nieuwsblad de derde
lijsttrekker aan het woord, in
aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen
van
2
maart aanstaande Jeannette
van Westerloo, lijsttrekker van
de PvdA

Uitdaging
Het was een uitdaging,
j~
haar nieuwe baan bij de
O
VVV Zuid-Kennemerland Dat
zegt Eveline van der Stuyt,
promotion/marketing manager van de Regionale VVV
Zuid-Kennemerland „En het
lag in de lijn van wat ik al
eerder gedaan had" Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

Schiphol
Inspraak over Schiphol
-7
heeft wel degelijk zin
f
Maar wie wat wil veranderen
moet wel met harde argumenten op tafel komen, wil er iets
gebeuren

Tante Bet

11

In Tuschinski wordt
Tante Bet, koningin van
de Jordaan tot leven qebracht
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur....tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Overval op
pompstation
ZANDVOORT - Twee tot
nog toe onbekende mannen,
gewapend met een vleesmes, hebben vorige week
woensdagavond het pompstation aan het Burgemeester van Fenemaplein overvallen. Zij kwamen rond
half acht het kantoortje tainnen en bedreigden de 63-jarige bediende met het mes.
Uit de kassa werd een onbekend geldbedrag gegrist, terwijl
ook de portemonnee van de
pompbediende werd meegenomen. Vervolgens gingen de
overvallers er vandoor over de
Boulevard Barnaart.
De politie is nog op zoek naar
beide overvallers. Hun signalement luidt als volgt: dader l is
tussen de twintig en dertig jaar
oud en heeft een zwaar fors postuur met een lengte tussen 1.75
en 1.80 meter. Hij was gekleed
in een lichtblauw spijkerjack
en een blauwe spijkerbroek,
droeg sportschoenen en een
witte pet. Dader 2 is eveneens
tussen de twintig en dertig jaar,
heeft een normaal postuur, is
tussen de 1.70 en 1.75 meter
lang, heeft donker, kort achterover gekamd haar en een snor.
Deze man droeg een kort zwart
stoffen jack en een donkere
broek.

Dijkstal te gast bij VVD
ZANDVOORT - Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter H.F. Dijkstal van de VVD is donderdag 10 februari te
gast bij de VVD afdeling Zandvoort.
Dijkstal houdt 's avonds een spreekbeurt in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat, aanvang 8 uur. Belangstellenden zijn
welkom. Dijkstal is woordvoerder van de commissie Welzijn en
Cultuur, Jeugdwelzijn, Politie en Sociale Vernieuwing. Verder is
hij ook voorzitter van de vaste kamercommissie voor verzoekschriften.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad
Naanv (m/v) L _ l _ J_
Adres: L J
Postcode/Plaats:
Telefoon:

i

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
U kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31.00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabtmnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62 11.
Stuur dtve bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken

710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

uitvaartverzorging
kennemerland bv

HOERA

Lijst 1

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

SHARON

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

Maandag 16 jaar
Gefeliciteerd Joycc

Zandvoort 15351 of 023-33 1975

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

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

ADVERTENTIES

oLangs de/e weg wil ik familie, vnen
den, buren en collega's hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het /iekenhuis
en bij mijn thuiskomst

Zeestraat 46

Ccifé
Som Som

voor

ƒ 12,50

Vrijdag 11 februari
aanvang 21.00 uur

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

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

ta. en zo.

leuke weekendvoor ƒ
menu s

-ö

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Keuken open van J8.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

telefoon 023-385478

Stationsplein 17/6, goed onderhouden driekam app
op 1e et Parkeerpl op eigen terrein Ind hal, woonk ,
open keuken met mb app , badk met douche, 2
slaapk, balkon
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Van Ostadestraat 21c, in dorpskern gelegen leuke
starterswoning Ind beg gr hal, woonk met plavuizenvl, open keuken met mb app, schuifpui naar achterplaatsje, 1e et 2 slaapk , ruime badk met hgbad
en toilet
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Van Speykstraat 3, ruime twee onder een kapwonmg Ind vestibule, gang, ruime woonk met erker,
semi open keuken met open haard, hobbykam , keider, achterplaats, 1e et 3 ruime slaapk, badk met
hgbad, douche, wastafel en toilet
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Tel 02507-12061

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

VERHUIZEN?

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Verhuizen is vakwerk!

SCHAIK

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Uw gasbedrijf adviseert!

AUTORIJSCHOOL

STOOKAKTIE 93/94
HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-1 8703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primers"

Voor de week van 24-1 t/m 30-01 1994
EIG E w NEHlS

ome

Vanaf heden
zijn wij weer geopend
en met frisse moed
gestart
Boul. Barnaart 14
(l/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

ovz

Normaal
|aarverbruik

Week
streefverbruik*

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

23
28
34
40
45
51
57
62
68
73
79
85
93
102
110
119
127
141
155
170
184

Totaal vanaf
l november **

342
426
511
596
680
766
852
937
1021
1105
1193
1276
1403
1533
1658
1787
1915
2126
2339
2555
2764

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

Kosten
deze week
12,65
15,40
18,70
22,00
24,75
28,05
31,35
34,10
37,40
40,15
43,45
46,75
51,15
56,10
60,50
65,45
69,85
77,55
85,25
93,50
ƒ 101,20

l

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS- SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

VERGADERING

KLACHTENSPREEKUUR

De volgendecommissievergadert volgende week
in het Raadhuis

OMGEVINGSZAKEN

- maandag 7 februari 1994 20.00 uur commissie Financien

De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voorvragen en klachten met betrekkmg tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente

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

WOENSDAG 2 MAART 1994
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
2 maart a s zijn de gemeenteraadsverkiezingen
Alle stemgerechtigde Zandvoorters zullen half
februari de oproepmgskaarten toegestuurd knjan
p deze kaart staat aangegeven bij welk stembureau de kiezers terecht kunnen Het is echter
ook mogelijk om te stemmen bij volmacht of bij
een stembureau naar keuze Wilt u weten hoe dit
m zijn werk gaaf Neem contact op met de
gemeente, telefoon 02507-61400
Op het Raadhuis is ook een folder verkrijgbaar
met informatie over het stemmen Overigens
zijn alle stembureaus m Zandvoort toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.

§

GEMEENTE ORGANISEERT OP

Het prijzenpakket bestaat uit een
hoofdprijs van de „HEMA" waardebon t.w.v. ƒ 200,
l O waardebonnen ad ƒ 25,-- van
„BOUCHERIE CULINAIRE7'
Tevens zal ons promotieteam zat. 12 febr. een gezellige
valentijn attentie uitdelen.

en

l Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

En de makelaar weet van wanten en kranten.

TELEFONISCH

Nieuwsblad

VniCNTIJNPUZZCL

ERKENDE
VERHUIZERS

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

OPENBARE COMMISSIE-

Ga stemmen i Want voordat de gemeenteraad
erover beslist, beslist u over de gemeenteraad

organiseren in de krant van l O februari a.s. een

OVZ

Wit Verhuizingen

uitgerekend voor U!

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

£>e

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

CHRIS HARDENDOOD

29,50

OPENHAARDHOUT

Uitvaartcentrum
Haarlem

Dorpsplein 2
Tel. 19455

o-

HAARLEMS U
HARDHOUT**

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

KflRflOKCnVOND

„winterse" daghappen

1OOJAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

-O

2042 LC Zandvoort

Van ma. t/m vrij:

Marja Teumsse

BedrijfKamerhngh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Fa. Gansner & Co.

8 FEBRUARI 1994 JEUGDRAAD
Op dinsdag 8 februari heeft de plenaire
openbare zitting van de Jeugdraad plaats.
Dit gebeurt in de Raadzaal van het Raadhuis
onder voorzitterschap van de burgemeester
van Zandvoort, de neer Van der Heijden.
Tevens zal de gemeentesecretaris tijdens de
zitting zijn officiële taak vervullen.
Aanvang van zitting is om 10.00 uur.
Tweeledig doel van de Jeugdraad is het bevorderen van de politieke educatie van jongeren en het
beschikbaar stellen van gelden voor een project
ten bate van de jeugd m de Derde Wereld
De Jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers
van zes Zandvoortse basisscholen (groep 7/8) en
de Gertenbach-MAVO (eerste klas) Elke school
wordt door twee leerlingen vertegenwoordigd
Voor nadere informatie 02507-61492

GEMEENTE

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
8 februari 1994!
De route loopt via de volgende halteplaatsen
8 1 5 - 9 00 uur
Corn Slegersstraat
9 1 5 - 10 00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
1 0 1 5 - 1 1 00 uur
Fnedhoffplein
11 1 5 - 1 2 00 uur
Tolweg
1 2 4 5 - 13 30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
1 3 4 5 - 14 30 uur
J P Thijsseweg
1 4 4 5 - 15 30 uur
Prof v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor
het oprichten en in werking hebben van een
bar/dancing gelegen aan de Haltestraat 20 te
Zandvoort
De beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 4 februari 1994 tot 5 maart 1994 ter 'nzage
bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicnt
en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt oaar ook
terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 -12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Pnnsesseweg 34
Tot 5 maart 1994 kan tegen de beschikking
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a de aanvrager,
b de betrokken adviseurs,
c degenen die overeenkomstig artikel 13 17 of
1318 van de Wet milieubeheer bezwaren
hebben ingebracht,
d degenen die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
e belanghebbenden die aantonen datzy redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 13 17 of 13 18 van de Wet
milieubeheer bezwaren in te brengen
De beschikking is na 5 maart 1994 van kracht,
tenzij voordien beroep is ingesteld en tevens op
grond van artikel 107 van de Wet op de Raad
van State bij de Voorzitter van de afdeling voor
de geschillen van bestuurvan de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage een
schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van
de beschikking of tot net treffen van een voorlopige voorziening

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94008B Vinkenstraat 9 plaatsen dakkapel
uitbreiding woning
94009B Zuidlaan 45
9401OB Bakkerstraat 2 hotel met kamerverhuur
94011B Swaluestraat 2 uitbreiding raadhuis
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag-en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bil de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
93129B Wilhelmmaweg 40 uitbreiden woning
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
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'Eromheen draaien is Popie Jopie doen'
door Martha Burger

TvdA zit in
mijn wortels'
Jeannette van Westerloo (45) komt uit een
Zandvoorts 'arbeidersgezin'. De
televisie
stond altijd op de VARA.
De krant was 'Het Vrije
Volk'. Zo ging dat vroeger bij haar thuis. Vader
bepaalde dat.
„Toen ik ging trouwen
dacht ik: 'Nou zal ik zelf
wel even uitmaken op wie
ik ga stemmen'. Maar uiteindelijk, na het wegstrepen, kwam ik toch weer bij
de PvdA uit. Het zit in mijn
wortels, zo vanuit de opvoeding meegegeven dat
het niet anders kan," aldus
Jeannette. Zij heeft altijd
gewerkt in winkels en horeca. Met mensen omgaan
vindt zij het heerlijkste wat
er is. Ze is getrouwd en
moeder van twee kinderen.
Ze heeft de moedermavo
gedaan en daarnaast veel
cursussen.
Jarenlang
werkte zij als vrijwilligster
in 't Stekkie waar ze ook
een bestuursfunctie had.
Daarnaast was ze veel actief op de school van haar
kinderen. „Een heerlijke
tijd!"
Jeannette was het de
laatste jaren met veel dingen in Zandvoort niet eens.
„Mensen zeiden tegen me:
als je dan zo'n grote mond
hebt, moet je in de politiek
gaan." Zo kwam ze in 1985
in het bestuur van de
PVDA terecnt, in 1989 in de
gemeenteraad, in de plaats
van Ineke van der Storm.
De volgende raadsperiode
werd zij herkozen. Jeannette houdt niet van wollig
taalgebruik en is zeer direct in de omgang. Dat
botst volgens haar nog wel
eens behoorlijk met wéthouders en andere raadsleden.
Contacten met mensen
heeft zij volop. „Ik kan er
eerlijk gezegd niet buiten,"
geeft zij toe.

Het Kraansvlak
open voor publiek
ZANDVOORT - Het duingebied 'het Kraansvlak' wordt op
16 februari beperkt opengesteld. Het is het enige duingebied langs de Hollandse kust
dat zich redelijk ongestoord
heeft kunnen ontwikkelen. De
duinvegetatie is er gaaf gebleven en vogels profiteren van de
rust.
Op 16 februari is het mogelijk om onder leiding van een
deskundige een excursie te maken. Deze begint om twee uur 's
middags bij manege de Bokkedoorns, alwaar de deelnemers
om vijf uur weer zullen terugkeren. De manege ligt aan de
Zeeweg naar Bloemendaal aan
de Zee en is met het openbaar
vervoer te bereiken.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan de wandeling. De kaarten kosten twee
gulden en zijn op werkdagen te
verkrijgen bij het hoofdkantoor van het Waterleidingbedrijf Noord-Holland aan de Essenlaan 10 in Bloemendaal.
Kinderen tot zes jaar kunnen
gratis mee.
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ZANDVOORT - „Duidelijkheid naar de burgers toe,
daar gaat het om in de politiek." Dat zegt Jeannette
van Westerloo, lijsttrekker
voor de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. „Ben je als college,
raadslid of partij ergens
voor of tegen, zeg dat dan
ook! En als je een beslissing
neemt, leg uit waarom en
neem daar dan ook de verantwoording voor."

dag dat het kon, zelfs nagelaten.
Wij waren er wel. Vervolgens
gaat de trein door. Als dan een
grote groep burgers tegen is,
moet je je verantwoordelijkheid naar buiten blijven uitdragen. Dat is beleid, dat is besturen."

Huisbaas
„Hetzelde geldt voor de mensen in de Koningstraat en de
Kanaalweg die d'e huurwomngen van de gemeente willen kopen. Hoe partijen ook draaien..., neem maar van mij aan
dat die mensen die woningen
nooit kunnen kopen. Niet één
partij stemt voor de verkoop
van goedkope huurwoningen
aan de bewoners. Dat weet ik
zeker. Die zijn veel te belangrijk voor Zandvoort. Maar nu
geven ze die mensen valse
hoop: de gemeenteraad zal de
beslissing nemen om ze te verkopen aan EMM. Geen enkele
partij zal hier tegen stemmen,
maar zeg dat dan eerlijk. Men
zal er met altijd blij mee zijn,
maar met een duidelijk antwoord hou je mensen in hun
waarde. Het is trouwens beter
voor de huurders want een
slechtere huisbaas dan de gemeente is er niet."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ambtenaren in
Zandvoort te
klein behuisd
ZANDVOORT - De arbeidsomstandigheden van
de ambtenaren op het Zandvoortse raadhuis moeten
drastisch verbeterd worden.
Dat zegt de Arbeidsinspectie in Amsterdam. Zij heeft
het gemeentebestuur uitgenodigd om met 'een pfan
van aanpak' te komen.

Het ambtelijk apparaat is
veel te klein behuisd, zegt me
dewerker De Jong van de ArJeannette van Westerloo
beidsinspectie. „Kr zitten teheeft dit de afgelopen raadspeveel mensen in de beschikbare
riode vaak gemist. In die tijd is
ruimte, vooral op de secretarie.
één ding voor haar glashelder
Bovendien is de klimaatbeheergeworden, zegt zij: de lastige
sing daar niet op toegesneden.
vragen die ze in deze raadspeVooral niet als er ook nog flink
riode stelde, werden haar vaak
wat apparatuur in de ruimtes
niet in dank afgenomen. „Als ze
staat. Deze geven veel warmte
dan zeggen, 'Dram niet zo
af, een beeldscherm is al snel 37
door', dan zeg ik gewoon: 'Moegraden."
ten jullie er niet omheendraaiDe Arbeidsinspectie heeft voen. Je moet mensen niet in de
rig jaar een groot inspectie-promaling nemen. Geef ze een duiject in Noord-Holland gehoudelijk antwoord. Daar hebben
den. In diverse gemeenten,
ze recht op en dan weten ze
waaronder Zandvoort, beantmeteen waar ze aan toe zijn.'
woorden de omstandigheden
Het verkiezingsprogramma
met aan de wettelijke eisen. De
van de PvdA Zandvoort komt
inspectie heeft Zandvoort eind
volgens Jeannette steeds weer
december gevraagd om met
uit bij die duidelijkheid. „Je
voorstellen te komen. Dat moet
moet als partij naar buiten toe
binnen vier maanden gebeuren.
uitdragen of je ergens voor of
„Als de gemeente zich in het
tegen bent." Zo zal de PvdA de De eerste vijf gemeenteraadskandidaten op de PvdA-lijst, voor de flats op de Van Lennepweg waar volgens de PvdA liften
vervolg niet aan de afspraken
volgende raadsvergadering een aangebracht moeten worden: v.Ln.r. Jos Dommeck, lijsttrekker Jeannette van Westerloo, Huub van Gelder, Jack van Eyk en Lia
houdt, schrijven we een nog
motie indienen ten aanzien van Terol
Foto Persbureau Zandvoort
wat krachtiger brief." Als de geToerisme
het beleid met betrekking tot
meente weigert maatregelen te
de busbaan:- 'Of je controleert ordening. Allerlei regels zijn er partijen over de verkeersschets voort-Zuid lang in de maling ge- dat een deel van de bevolking
„En dan die discussie Zand- nemen, kan zij op den duur rede verkeerd geparkeerde auto's opgesteld. Niet meer vliegeren en de hoofdwegenstructuur. nomen door andere partijen. daardoor op z'n kop staat. Maar voort badplaats of woonplaats? kenen op een proces-verbaal.
of je haalt die borden daar weg', met bepaalde vliegers op het Wij hebben hiervoor gestemd Bij ons wisten ze het al na één dan zeggen wethouders en Mensen, zolang er een zee is,
is het motto. „Keuzes maken strand, geen gevaarlijke balspe- want in ons verkiezingspro- avond. Uiteindelijk ga je zo met raadsleden opeens: 'We zijn er zullen we toerisme houden. Of
en dat dan ook uitvoeren, dat is len, enz. Gaan ze dat dan wel gramma '86-'90 stond al 'Cen- respect met mensen om. Niet niet bij betrokken geweest, we je moet die zee dempen. De Rood stoplicht
besturen. Als je als gemeente controleren?"
trum autoluw maken'. Kijk, als eromheen draaien en wollige werden erdoor overvallen.' Dat PvdA houdt zich liever bezig
Politiek Zandvoort is nog
een gedoogbeleid voert, ben je
je als raad vóór stemt, moetje taal gebruiken. Dat vind ik 'Po- zijn pure leugens. Alle politieke met de voorzieningen voor de druk in discussie over de voorverkeerd bezig. Bovendien
dat aan de burgers vertellen. pie Jopie' naar de burgers en maatschappelijke organen burgers. Zo lang die goed zijn, genomen uitbreiding aan de
steekt het schril af bij de pa- Pure leugens
Vertel ze ook duidelijk waar- doen."
zijn bij elkaar geweest. Er was kunnen toerisme en wonen pri- achterkant van het Raadhuis.
piermassa van de nieuwe APV,
„Zo verbaas ik mij ook zo voor je dat gedaan hebt. Vol„Hetzelfde gebeurde met de genoeg ruimte voor inbreng ma samengaan. Als het maar in VVD, PvdA en - in tweede mde Algemene Plaatselijke Ver- over dat gedraai van andere gens mij is de stichting Zand- structuurschets. Het is logisch maar dat hebben zij de laatste de goede verhouding ligt."
stantie - D66 vinden de huidige
plannen te duur. De PvdA
kwam zelfs met een geheel eigen, eenvoudiger en goedkoper
oplossing.
Volgens De Jong speelt de
discussie over de beschikbaar„Als gemeente ben je verplicht om heid van geld op den duur geen
De PvdA maakt zich sterk voor verhuizen, als je daarmee het HiK flats waar veel ouderen wonen. Bij- de burgers. En dan niet alleen zo vlak
goede informatie te geven. Hoe werkt rol: „Of er geld is of niet, er
liften voor ouderen en een multi- redt. Anders hoeft het van ons niet." voorbeeld op de Van Lennepweg. voor de verkiezingen."
iets, waar heb je recht op en waar vind moet een oplossing komen om
Volgens Jeannette van Westerloo Daardoor kunnen ouderen langer zelffunctioneel centrum, voor alle
„Zo ziet de PvdA ook het liefst een je dat? Er moeten duidelijke folders aan de wettelijke verplichtinmaatschappelijke en culturele za- had er al geld kunnen zijn voor een standig op hun eigen plek blijven womultifunctioneel centrum. „Wij zijn nen. „We hebben heel serieus gewerkt seniorenraad verschijnen in Zand- komen met duidelijk taalgebruik, zo- gen te voldoen. Het is net als bij
ken.
vanaf het begin tegen de dure uitbrei- aan het liftenplan," zegt Van Wester- voort. Helaas krijgen wij weinig steun als korte zinnen. Die moeten niet al- door een rood stoplicht rijden:
ding van het raadhuis. We hadden zelf loo, „ook in het verkiezingsprogram- van andere partijen. Maar waar komt leen op het raadhuis liggen, maar of je rijk bent of arm, je krijgt
Dat zegt zegt lijsttrekker Jeannette een ander voorstel, maar niemand van ma. Daarmee kun je daadwerkelijk die angst voor inbreng vandaan? Het overal waar veel mensen komen. Aan een bekeuring. Daar ontkom je
van Westerloo. „Wij vinden het een de andere partijen wilde daarover dis- iets doen voor ouderen, het hoeft niet kan juist fantastisch werken! In Zand- de balie van het raadhuis en in de niet aan."
schande dat stichtingen als Welzijn cussiëren. Ons voorstel valt twee mil- eens zoveel geld te kosten." Een ande- voort woont een hoog percentage spreekkamers moeten mensen netjes
Ouderen Zandvoort (SWOZ) en Cen- joen gulden goedkoper uit. Van dat re woning is straks voor deze groep AOW-ers. Zij moeten zonder pensioen en fatsoenlijk behandeld worden.
trum voor Vrijwillige Hulpverlening geld hadden we vast kunnen beginnen niet meer te vinden, waarschuwt zij. rond zien te komen. Een nieuw gebit, Eventueel helpen de ambtenaren ze
(CWH) nog steeds niet weten waar ze met het bouwen van een multifunctio- „En wil je nou ouderenbeleid voeren een nieuwe bril? Het kost allemaal met het invullen van de formulieren."
of niet?"
„Mensen hebben rechten. Ga niet
aan toe zijn. Zij wachten al vier jaar op neel centrum."
veel geld en dat is er vaak niet. Geef ze
ZANDVOORT - Op 30 januaeen duidelijk antwoord. Nu zijn de
„Veel plannen hebben zogenaamd goede informatie over hun rechten, gelijk een gevecht met ze aan. Behan- ri is op het Stationsplein een
problemen met het Huis in 't Kostvermet geld te maken. Neem van mij aan: maar zeg nooit dat ze hun zaakjes niet del ze met respect. Daar staan wij ontvreemde Volkwagen Golf teloren gekomen en opeens horen ze er Liftenplan
er is vaak geld voor plannen gereser- goed geregeld hebben. Velen konden voor, zorgen dat je ze niet afschrikt. rug gevonden. De auto was op
helemaal niets meer van. Wij zeggen
Daarnaast is er volgens haar ook veerd, er moet alleen wat sneller beslo- vroeger nog geen pensioen opbouwen Dat zijn de eerste dingen die je be- 17 januari in Amstelveen ontduidelijk dat we ervoor zijn dat de nooit serieus ingegaan op het PvdA- ten worden. Ook moeten de politici bij bedrijven. Die mensen hebben hoort te doen. Trouwens, het kost vreemd en zal aan de eigenaar
geen cent."
worden terug gegeven.
ANBO, SWOZ en CWH naar het HiK -voorstel om liften aan te brengen in meer luisteren naar wat er leeft onder recht op bijzondere bijstand".

'Met het liftenplan kun je daadwerkelijk iets doen voor ouderen'

Auto terecht

MENINGEN

Ducky Duck maakt
Vluchtheuvel- en wegversmallingsvirus nog aanwezig uitstekende start
Op de Van Lennepweg bij de
kruising Linnaeusstraat zijn extra vluchtheuvels aangebracht,
waarmee de rijstrook is verdeeld in een fietspad en een gedeelte voor auto's. Volgens sommigen, waaronder Frank Paardekoper, is het wegdek te smal
geworden.
Hopende dat het vluchtheuvel- en wegversmallingsvirus
over zijn hoogtepunt was,
moest ik een aantal weken geleden het tegendeel constateren.
Met angst en beven zag ik
vrachtwagens op de hoek Van
Lennepweg/Linnaeusstraat gelost worden. Aan de al te ronde
vormen van de stoepranden
kon de kenner reeds waarnemen dat het hier ging om kenmerkende delen van vluchtheuvels. En ja hoor..., ik wilde het
niet geloven, maar het virus
was niet weg, integendeel! Het
stak de kop, op op de Van Lennepweg en trouwens eveneens
bij de uitgang van het smurfendal aan de Vondellaan. Nu was
het wel te verwachten, want een
weg waarover men nog behoorlijk kon doorrijden (en nu heb
ik het niet over de motorisch
gestoorden die overal vol gas
rijden) was al schaars in ons
dorp.
Vraagje: wat is in 's Hemelsnaam de bedoeling van deze
geldsmijterij? Wanneer men
stelt dat het hier gaat om
vluchtheuvels in de letterlijke
zin des woords kan ik me er nog
wel iets bij voorstellen, maar
dan nog vind ik zebrapaden een
betere oplossing. De weg blijft
dan tenminste open voor het
(vracht) verkeer wat daar op de
hoek Van Lennepweg/Linnaeusstraat nu af en toe behoorlijk in de knel komt, als
gevolg van die misplaatste wegdekgezwellen.
Mevrouw C. Gerritsen reageert met een open brief naar
Gran Dorado, na een artikel in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
20 januari. Daarin staat dat
Zandvoorters voor 9,75 gulden
een nieuw zwembadpasje kunnen bestellen. Het pasje geeft
eenjaar lang 50 procent korting
op de entreeprijs.

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplem 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Het is 'wringen' voor bussen en vrachtwagens, na de aanleg van nieuwe vluchtheuvels op de
kruising Van Lennepweg/Linnaeusstraat
Foto Persbureau Zandvoort
Waarschijnlijk betreft het
hier een zaak waar de goede'n gelukkig nog in de meerderheid
- onder de kwaden moeten lijden. Met andere woorden: het
aantal aso's dat te hard rijdt en
daarbij zebrapaden en alle andere verkeersregels negeert is
nu dusdanig groot, dat de gemeente heeft besloten dat het
Zandvoortse wegennet dan
maar moet worden afgeknepen
en onberijdbaar moet worden
gemaakt zodat er nog meer files
komen.
'Als er door de files geen ver-

keer meer mogelijk is, gebeuren er tenminste ook geen ongelukken,' moet de gedachte van
de ambtenaren zijn. Mij dunkt
dat er in ons dorp steeds meer
ambtenaren verschijnen die
geen hoofdzaken van bijzaken
meer kunnen onderscheiden,
hetgeen helaas resulteert in de
uitvoering van allerlei hersenschimmen van bovengenoemde
ambtenaren. Zie het al evenzo
krankzinnige project van de
omgekeerde Haltestraat, hetgeen mijns inziens reeds nu een week na voltooiing - al als

Zwembadpasjes steeds duurder

dat wij ons zwembad De Duinpan, wat door de Zandvoortse
bevolking voor een goed deel
was gefinancierd, zouden kwijtraken. Er is toen afgesproken
dat de Zandvoorters een zwemkaart konden krijgen met 50
procent korting op het entreeHierbij wil ik mijn beklag geld.
doen over de gang van zaken
Per persoon zou er 7,50 gulvoor wat betreft het Gran Dorado zwembad. Toen het Vendo- den in rekening worden geramapark werd gebouwd heb- bracht voor het maken van een
ben wij als Zandvoorters gepro- pasje waarmee kon worden
testeerd, omdat wij vreesden aangetoond dat men Zandvoor-

ter was. Dit pasje kon worden
vervaardigd na overlegging van
een uittreksel uit het bevolkingsregister plus een pasfoto.
Er is toen door mij geïnformeerd of we elk jaar opnieuw
een pasje zouden moeten laten
maken. Ons werd echter de verzekering gegeven dat dis een
eenmalige zaak was. Tot onze
grote verbazing komen we er
nu achter dat we elk jaar 9,75
gulden per pas moeten betalen
om deze te verlengen. Voor
mijn gezin is dat al ongeveer 40

mislukt kan worden beschouwd. Wederom enkele
tienduizenden guldens doorgetrokken en afgevoerd door ons
al net zo merkwaardig rioleringstelsel.
Tot slot wilde ik maar zeggen
dat ze dat geld - nu geïnvesteerd
in nutteloze wegdekgezwellen beter aan deugdelijke herbestrating kunnen besteden. Te
beginnen met de Kostverlorenstraat bijvoorbeeld....
Frank I'aardekoper
Zandvoort

zijn de extra vluchtheuvels aangebracht om het oversteken veiliger te maken. De doorgang is
expres smal gehouden om het
verkeer te dwingen de snelheid
te verminderen. Tevoren is er
'overleg' geweest met transportbedrijf Van de Veld uit Nieuw-Noord, maar de nieuwe situatie
is lastig voor vrachtwagens, zegt
Van de Veld junior Zijn chauffeurs mijden zoveel mogelijk de
bocht vanaf de Linnaeusstraat
linksaf, richting Kostverlorenstraat. Maar het rechtsaf slaan,
richting zee, kan verwarring
veroorzaken, zegt Van de Veld
De bocht moet zo ruim genomen
worden dat het eerst lijkt of de
vrachtwagen linksaf gaat Andere weggebruikers krijgen de neiging rechts te passerere, zonder
dat de chauffeur dat in de gaten
heeft Voor bussen van de NZH
levert de nieuwe situatie weinig
problemen op, al wordt er wel
eens 'een stoeprandje meegenomen'. Het is 'iets meer sturen',
aldus een NZH-chauffeur.

ZANDVOORT - De belangstelling voor Ducky
Duck is nog erg groot, ondanks het uitstel van bijna
negen maanden. Dat bleek
zaterdag overduidelijk tijdens de open dag van het
kinderdagverblijf aan de
Prinsesseweg. Een groot
aantal belangstellenden
kwam een kijkje nemen.
De belangstelling was overweldigend op de open dag.
„Het was fantastisch," zegt
een glunderende Marion van
der Zwet achteraf. De toekomst van het kinderdagverblijf, dat afgelopen dinsdag
officieel van start is gegaan,
ziet er daardoor rooskleurig
uit. De interesse kwam zowel
van ouders die hun kinderen
hier plaatsen, als van aanstaande ouders. Het dagverblijf biedt plaats aan kmderen vanaf zes weken, tussen
acht uur 's morgens en zes
uur 's middags, gedurende
vijf dagen in de week.

Vergunning
Alle tegenslag van het afgelopen jaar was daardoor zaterdag snel vergeten. Dat betrof met name het uitblijven
van de vergunning. Het kinderdagverbhjf kon in feite vorig jaar april al openen. Manon van der Zwet was er toen
helemaal klaar voor en er
was zelfs een lange wachthjst. De verschillende ruim-

tes waren al bijna helemaal
ingericht, er waren al meubeltjes en speelgoed besteld.
Dat moest afbesteld worden
toen op het allerlaatste moment de vergunning werd geweigerd: een kinderdagverblijf zou niet passen in het
bestemmingsplan.
Uiteindelijk is er een aanpassing van het bestemmmgsplan geregeld, al was
dat volgens VVD-raadslid
Van Caspel met nodig geweest. Het betekent wel dat
Ducky Duck geen risico meer
loopt op korte termijn te
moeten wijken voor andere
ontwikkelingen op het gebied
van ruimtelijke ordening.
Dat lijkt het enige voordeel
van de vertraging. Verder
heeft het de familie Van der
Zwet duizenden guldens gekost, omdat de termijn voor
een
investeringssubsidie
werd overschreden.

Kinderkapster
„Maar we beginnen nu vol
goede moed," zegt Marion
van der Zwet, blij met alle
belangstelling van afgelopen
zaterdag. Het kinderdagverblijf beschikt over allerlei extra faciliteiten voor kinderen
en hun ouders. „Als extra service verhuren wij autostoeltjes voor baby's van nul tot
negen maanden. Daarnaast
beschikt het kinderdagverblijf over een kinderkapster
die eens per maand aanwezig
is.

Sluiting HiK

Het is begrijpelijk dat een gemeentebestuur bestaande uit
Volgens gemeentevoorlichter een burgemeester, drie wethouders, een secretaris en 17 raadsniet kan voorkomen dat
gulden en dan hebben wij nog leden
het Huis in het Kostverloren
niet eens gezwommen.
gesloten wordt. De ploeg is
Een volgende stap zal waar- niet
te vergelijken met een voetbalschijnlijk zijn dat wij Zand- elftal en elf invallers: tien veldvoorters niet meer mogen spelers en een vrouwelijke
zwemmen in Gran Dorado. doelverdediger. Aan beide doelMen zegt dat een en ander komt palen heeft zij een verkeersomdat er te veel misbruik van bord opgehangen met het opde pasjes wordt gemaakt. Ech- schrift: 'Verboden de bal in het
ter een eenvoudige controle doel te schoppen'.
aan de hand van de pasfoto
maakt misbruik mijns inziens
Kom mannen, zet 'm op. Julonmogelijk.
C. Gerritsen lie moeten winnen, het gaat om
Zandvoort bejaarden en hoogbejaarden.
De tegenstanders zijn niet zo
Gran Dorado was afgelopen da- sterk als verondersteld wordt.
gen met in de gelegenheid om
J.L.G. Nlessen
Zandvoort
commentaar te geven

Kinderen werden tijdens de opendag van Ducky Duck,
verrast met een levensgrote 'eend', ballons en andere feestelrjkheden

l

T
donderdag 3 februari 1994

MATRASSEN

FABRIEKSWINKEL

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Papaverweg 17
Compressorstr. 23

Fa. P. Klein

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Fa. Veldwijk

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

O2O-6186O88
O2O-6937355
O2O-6324959
O2O-6331329

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

90x200 cm

•

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kwaliteitsmatrassen SG35

M

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

UNIEKE SPECIALE AANBIEDING
Alléén bij ons!!

AMSTERDAM-WEST
AMSTERDAM-OOST
AMSTERDAM®8-NOORD
AMSTERDAM-NOORD

Thomsonstraat l,
2041 "TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

LET OP!!
SPECIALE
AKTIE

Maat en dikte SG30 SG35 SG40 SG45 latex
80x190x14 115,- 130,- 145,- 165,- 390,80x200x14 120,- 135,- 150,- 170,- 415,90x190x14 125,- 140,- 160,- 190,- 425,90x200x14 135,- 150,- 170- 195,- 440,120x190x14 175,- 195,- 205,- 235,- 545,130x190x14 190,- 210,- 225,- 255,- 605,140x190x14 205,- 225,- 240,- 280,- 645,140x200x14 210,- 230,- 245,- 285,- 665,160x200x14 235,- 265,- 285,- 315,- 765,180x200x14 265,- 295,- 320,- 345,- 875,200x200x14 300,- 330,- 355,- 385,- 985,TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR

Zand voorts Nieuwsblad

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar
1. Lorentzstraat 343, huur ƒ 743,85 per maand, cxcl. stookkosten.
4-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudcns en (onvolledige) gcx.inncn
bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 4.665,- zijn.
Reactie:
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing:
De daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore van
EMM.

WIJ ZIJN WEER GEOPEND

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

STOKMAN

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
Bij het genoemde gezamenlijk max. belastbare maandinkomen wordt
het inkomen van de mcestvcrdiener voor 100% en de minstvcrdiencr
voor 50% meegenomen in de berekening.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's

REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

S.V.H, meesterkok Rien Heemskerk
t/m 28 februari bieden wij ons
4-gangen menu
normaal 69,50 voor 59,50

geeft u meer/
MARTINI WORLD TROPHY
LATIN AMERICAN DANCING
Op zaterdag 26 februari 1994 vindt weer de MARTINI
WORLD TROPHY LATIN AMERICAN DANCING 1994
plaats. Dit is een top danswedstrijd tussen de wereld top
amateurs. Deze wedstrijd vindt plaats onder auspiciën
van de NADB in het wereldberoemde Kurhaus in Scheveningen.

M

Aangeboden
per 1 maart

GEM.
PART.FLAT

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741
AAN DE LEDEN VAN WONINGBOUWVERENIGING

E M M

Eindelijk is het zover . . .
E M M gaat op vrijdag, 4 februari 1994, verhuizen!
In verband hiermee is ons kantoor op 4 februari 1994 voor het publiek gesloten. Voor spoedgevallen zijn wij telefonisch bereikbaar op
de reguliere telefoonnummers:

kantoor:
technische dienst:

O P E N II AG

02507-17741
02507-17577

Vanaf maandag, 7 februari 1994, kunt u ons weer bereiken in het
nieuwe bedrijfspand aan de Thomsonstraat 1.

Gr. huisk., slp.k., k.d.t.,
kty, wasm., terras,
ruime parkeergel.
ƒ 875,- p.m.
excl. energie.
1 mnd borg.
Br. ond. nr. 452900.

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en
singlets
2 STUKS
21,95
MT 5-6-7-8
WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

FOOD, YOUR
FUTURE.
Vleesspecialist. Iedere dag anders.

Amsterdam
Wognumerplantsoen 4
Woensdag 9 februari
(15.00-21.00 uur)

Dit jaar tweemaal de Europese loterij
met een hoofdprijs van 7 miljoen netto
U kunt bij dit stijlvolle evenement aanwezig zijn door
gebruik te maken van een speciaal weekend arrangement bestaande uit:
- overnachting in luxe 2-persoonskamer met ontbijt
- welkomst cocktail-party
- buffet-dansant met twee orkesten
- gereserveerde plaats tijdens Martini World Trophy
- gebruik van alle faciliteiten van het Kurhaus, zoals
bijv. Casino
De prijs voor dit weekendarrangement bedraagt f 295,per persoon (toeslag l-persoonskamer f 75,-). Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ook bestaat de mogelijkheid alleen het diner-dansant bij te
wonen tijdens de Martini World Trophy. De prijs per
cóuvert bedraagt f 149,-.
U kunt zich inschrijven door het invullen van onderstaande bon en deze opzenden aan:
Secretariaat Weekmedia
Martini World Trophy
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Nederlandse Vereniging van Dansleraren, tel. 020647.83.33.

Bon voor onze lezers
Reserveringen voor deelname aan het weekendarrangement voor de Martini World Trophy op zaterdag 26
februari 1994 in het Kurhaus in Scheveningen.
Naam:
Adres:
Postcode: _
reserveert:

Woonplaats:
2-persoonskamer (aantal invullen)
l-persoonskamer (aantal invullen)
los COUVert (aantal invullen)

~-

geeft u meer!

Dit jaar organiseert de Stichting Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij (SENS) tweemaal de Europese loterij, waarvan de trekkingen respectievelijk plaatsvinden op 5 maart
en 8 oktober.
in Nederland, maar ook op één
Deze loterij is een gezamenlijk
initiatief van de Vereniging van van de vele andere grote prijzen,
want het Nederlands prijzenpakEuropese Staatsloterijen. Vanaf
ket bestaat onder andere ook uit
4 februari zijn de loten verkrijgbaar bij de verkooppunten van 7 prijzen van ƒ 50.000,-, 7 van
ƒ 75.000,- en 7 van ƒ 100.000,-.
de Staatsloterij, de PTT Postkantoren, de GWK's en bij alle De verkoop van de Europese
loten eindigt op zaterdag 5
filialen van Vroom & Dreesmann.
maart aanstaande. Op deze zaDe verkooppunten zijn herkenterdag vindt 's avonds de trekbaar aan de poster die speciaal
king plaats van het Nederlands
voor deze Europese loterij is geprijzenpakket. De trekking van
maakt. Ook dit jaar is er, naast
de hoofdprijs van 4 miljoen Ecu
de Europese hoofdprijs van 7
vindt dit jaar plaats in Portugal.
miljoen gulden netto, nog een
De uitslagen van de trekking
aantrekkelijk Nederlands prijzenworden maandag 7 maart 1994
pakket. Met een lot van ƒ 17,50
heeft men namelijk niet alleen gepubliceerd in de landelijke en
regionale dagbladen.,\/erder zal
kans op de grootste hoofdprijs

Prijzenpakket
netto uit te betalen
AANTAL PRIJZEN
7.000
7.000
700
700
700
70
7
7
7
7
7
7

PRIJS
100,"
200,500,-1.000,-1.000,
2.000,
5.000,
10.000,
25.000,
50.000,
75.000,
ƒ 100.000,

| 7 miljoen
' gulden netto
l (= 4 miljoen
6/7 troostprijzen ƒ 10.000,-- ' Ecu)

17,50

'ot

de uitslag bekend worden gemaakt via RTL 5 en Teletekst
pagina's 525/526.

Hoofdprijs
4 miljoen Ecu
De hoofdprijs van de Europese loterij is officieel
4 miljoen Ecu. Bij een
koers van ƒ 2,30 komt dit
neer op ongeveer 9 miljoen gulden.
In tegenstelling tot de andere prijzen van de Nederlandse Staatsloterij is dit
bedrag bruto. Van deze 9
miljoen wordt 25 procent
kansspelbelasting
ingehouden. De prijswinnaar
krijgt dan circa 7 miljoen
gulden „schoon" uitgekeerd.

EUROPESE LOTERIJ

De Europese loterij
Aan dit promotiemateriaal zijn de verkooppunten herkenbaar.

06-300495 servicenummer Staatsloterij

u.*.".-, 5 maart 1994

De Staatsloterij heeft een speciaal 06-nummer (50 et. per minuut) dat
gebeld kan worden: 06-300495. Via dit nummer krijgt men informatie
over de verkoopadressen van Staatsloten en Europese loten, de
trekkingsuitslagen en de verschillende spelvormen.

Weekmedia 17

Verkoopexpositie
Galerie Aeckerstijn
ZANDVOORT - Galerie AecIcerstijn houdt van 26 januari
tot 27 februari een verkoopexpositie met werken van beeldende kunstenaars Victor F.
Makau, Susanne Gast en Marie
Baarspul. John van Vliet op de
expositie op vrijdag 4 februari
om acht uur 's avonds.
De schilderijen van de Belgisch-Nederlandse kunstschilder Victor F. Makau dragen een
'fauvistisch' karakter. Hij zet
zijn impressies snel en raak op
het doek, zonder daaraan symtaolische betekenissen te verbinden. Susanne Gast en Marie
Baarspul startten in 1992 een
samenwerking in de vorm van
een keramisch project. Het
werk van beide kunstenaars
omvat zuilen en objecten.
De galerie, aan de Grote
Krocht 29, is geopend op
woensdag tot en met zondag
van twee tot vijf uur 's middags.

Activiteiten
voor jongeren
ZANDVOORT - Tieners
kunnen vrijdag 4 februarie
in 't Stekkie, Celsiusstraat
190 Zandvoot-Noord, kennis
maken met rolstoelbasketbal. Woensdag is er weer instuif.
„Sommigen zeggen dat het
makkelijk is, maar je kunt er
pas over meepraten als je het
gedaan hebt." Dat zegt jongerenwerkster Carla, van 't Stekkie. Zij zorgt vrijdagavond, tussen 8 en elf uur, voor professionele rolstoelen. Er wordt een
stevige partij basketbal gespeeld, belooft zij. Voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Meedoen
kost 2,50 gulden.
Elke woensdagmiddag is er
in 't Stekkie instuif voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Je kunt er
knippen, plakken, tekenen,
sporten en nog veel meer. Van 2
tot 4 uur, deelname kost 2 gulden.

donderdag 3 februari 1994

Achter de schermen...

Eveline van der Stuyt

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Ik vind dat we nu in de aanval moeten gaan' H

Cursus

misschien
1ETwatKLINKT
optimistisch, maar

31 jaar. Slank postuur. Representatief. Welbespraakt.
Woonachtig te Amstelveen. „Buiten mijn werkgebied,"
geeft ze met een lichte blos van schaamte toe. Desalniettemin leidt Eveline van der Stuyt de afdeling promotie en
marketing van de VVV Zuid-Kennemerland, een van de
drukste en belangrijkste banen in de toeristische sector
van Zandvoort. Met nog een full-timer en een part-time stagiaire zwaait ze de scepter over een werkterrein, dat een
groot aantal gemeenten omvat: Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede
en last but not least Zandvoort. Na een terugloop in het toerisme, is het nu tijd voor de aanval, vindt zij.

VVV Ztli

5' W

i

door Paul van Gageldonk
iVELINE VAN DER
STUYT volgde een opleiding aan de Hogere
Hotelschool in Den
Haag, liep daarvoor stage in het
Amstel Hotel in Amsterdam en
bleef daar meteen maar vijfjaar
werken, toen haar daar een
baan werd aangeboden. Na bij
de afdeling reserveringen en de
receptie gewerkt te hebben,
kwam ze uiteindelijk terecht
bij de sales-afdeling. Belangrijkste taak: het 'verkopen' van
het hotel bij bedrijven, het afsluiten van contracten en de
verhuur van zalen, het zogeheten banqueting. 'Mooie tijd',
vond ze. Bijzonder hotel. Hele
eer om er te mogen werken.
Vlak voor de ingrijpende vertaouwing van het hotel, in '89,
vertrok ze uit Amsterdam. De
toenmalige directeur Pieter
Vermeij werd commissaris van
een nieuw te bouwen hotel in
Zandvoort, het Elyse Beach
Hotel. Hij vroeg Eveline hem te
volgen en dat deed ze. „Ik
mocht in m'n eentje de sales-afdeling op poten zetten. Het was

Weekenddiensten
Weekend:
5/6 februari 1994

In de rubriek gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de mens
achter min of meer
bekende personen, al
dan niet op een
opvallende plek in
Zandvoort. Deze week
Eveline van der Stuyt,
promotion/marketing
manager van de
Regionale WV
Zuid-Kennemerland.

echt pionieren. De directeur
was er al, ik was er, maar het
hotel was nog niet afgebouwd.
Ik zat daar in een bouwkeet,
met een helm op, voor als ik
naar buiten moest en met maar
één telefoonlijn, waarmee ik
het hotel moest zien te verkopen aan bedrijven."

Uitdaging
Later vroeg haar baas mee te
gaan naar het Grand Hotel in
Amsterdam, het luxueuze vijfsterrenhotel dat gevestigd is in
het voormalige stadhuis. Maar
Zandvoort bleef haar trekken.
Toen bij de WV Zuid-Kennemerland salesmanager Karin
Terbeek weg ging, solliciteerde
Eveline direct. „Ik wilde wel
weer eens wat anders dan de
hotelbusiness. En dit was een
schitterende uitdaging voor
me. Het was ook min of meer in
het verlengde van wat ik al
deed."
Haar belangrijkste taak nu is

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
In andere gevallen: tel. 13043. Hulpverlening:
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum Voor
Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op
dag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30
AMBULANCE: Alarmnummer uur. Schriftelijk: Postbus 100,
06-11. Anders: tel. 023-319191 2040 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
stencentrum) Koninginneweg
DIERENAMBULANCE: Die- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
renbescherming
023-246899 op dinsdag- en donderdagmid(gratis), Regionale Dierenam- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
bulance
alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
023-334323.
bewoners van 55 jaar en ouder)
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen inwoner van Zandvoort, is gratandarts bellen.
tis.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Telef. Meldpunt Sexueel Getheek, H.B.A. Mulder, tel. weld: tel. 023-329393 op werkda13185. Openingstijden (alleen gen 12.00-14.00 uur en ma.avoor
recepten):
zaterdag vond 19.00-21.00 uur.
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; Zandvoortse Vereniging van
zondag
11.30-12.30
en Huurders: Gratis advies voor
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- leden. Telefonisch spreekuur
ningstijden informatie over de elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
vallen is het Kruiswerk Zuid- AG Zandvoort.
•Kennemerland 's avonds, 's Woningbouwvereniging EMM:
nachts en in het weekend te be- Klachtentelefoonnummer
reiken via de doktersinforma- technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. ste dinsdag van de maand van
de Boer-Burgh en/of mevr. 19.30 tot 20.00 uur.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Sociale
Verzekeringsbank:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Gemeenschapshuis, L. DavidsThorbeckestraat 17 te Zand- straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 3"4, tel. 14131. Open ma.
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Seaport

WV promotion/marketing manager Eveline van der Stuyt: „Zandvoort heeft nog steeds een hele
goeie naam. Toen hier die gifzakjes aanspoelden, kregen we geen enkele negatieve reactie."
Foto Persbureau Zandvoort

het opzetten van promotieplannen voor de regio en ook de
uitvoering daarvan. Regelmatig
reizen zij en haar medewerkers
naar grote vakantiebeurzen in
het buitenland om Zandvoort
en omgeving bij het toeristisch
publiek aan te prijzen. Dat gebeurt met audiovisuele middelen en grote, kleurrijke brochures, waarop het logo van de
VVV terug te vinden is: een
windsurfzeil voor de watersport, een tulp voor de bloemenattracties en een poort, die
staat voor de culturele evenementen.
Dit jaar zijn er extra veel activiteiten gepland. En dat blijkt
hard nodig, want het gaat niet
goed met de toeristenindustrie
in de regio. Uit onderzoeken
blijkt dat een plaats als Zandvoort, evenals trouwens andere

badplaatsen
in Nederland,
steeds minder gekozen wordt
als hoofdbestemming. „Men
komt hier nauwelijks nog voor
twee of drie weken naar toe,"
stelt Eveline vast, „en dat is-een
trend in de toeristenindustrie.
De gewoonten van de mensen
veranderen. Individualisering
speelt een grote rol. De moderne toerist is mondiger geworden, gaat kritischer nadenken."

Meer comfort
„Vroeger gingen mensen wel
tien, twintig jaar achter elkaar
naar dezelfde vakantiebestemming. Die tijd is voorbij. De
mensen zijn mobieler geworden. Ze willen verder weg en in
plaats van één grote, wil de toerist meerdere korte vakanties.
En voor de mensen die nog wel

Zondag 10.30 uur: ds. A. W. Snijders
Zondag 19.00 uur: Leerdienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Zondag 10.30 uur: pastor J. van
Diepen, Memisa-zondag
Vrijzinnige
Geloofsgemccnschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem, thema: Zintui|en, gezicht
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. L.C.M.
Blomjous-Wenniger (Doopsgej^nd), Aerdenhout
Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg
218, Haarlem.

Periode:
25 - 31 januari 1994
Geboren:
Maxime, dochter van: Van Hamersveld, Marcel, en Zwemmer, Cornelia
Desley, zoon van: Marcus, Ronald Johan, en De la Court, Jacqueline Peggy
Overleden:
Keulen geb. Van Moorsel, Cathrina Annette Helena Maria, oud
82 jaar
Stok, Frangois Philippe, oud 85
jaar

Burgerlijke stand |

een hoofdvakantie hebben,. Ionken tegenwoordig de ver-weg-bestemmingen, die nu zeer
concurrerend in prijs zijn."
Toegespitst op Zandvoort
blijkt dat binnen de groep Duitse toeristen, traditiegetrouw
driekwart van de toeristische
bevolking vormend, deze moderne geluiden zich ook duidelijk laten horen. „De Duitsers
uit het westen willen bovendien
steeds meer comfort," voegt
Eveline toe, „ze willen tegenwoordig ook een eigen badkamer. Oost-Duitsers, die je
steeds meer ziet in Zandvoort,
die hebben op dit ogenblik nog
niet zo veel te besteden."
Zo slecht als vorig jaar, toen
er 15 procent minder toeristen
naar Zandvoort kwamen, zo
slecht hoopt ze niet dat het in
1994 wordt. Maar zeker is dat ze

Anti-Duits
Zondag werd op Nederland l
in het KRO-programma Brandpunt een item uitgezonden over
het anti-Duitse sentiment in Nederland, waarin de Zandvoortse
Stichting Nederlands Duits Dialoog aan het woord gelaten
werd. Dorothée Gassen stelt dat
een deel van de informatie niet
klopt.

Speelweek van 3 t/m 9 Februari
*****

KEVTO

liet hele jaar naar
kinderfilms
voor slechts f 7tso

COSTNER
CLINT
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Over IJmuiden gesproken, is
zij niet bang voor concurrentie
van de hypermoderne Seaport
Marina, die in datzelfde IJmuiden binnnenkort wordt geopend? „Absoluut niet. We
moeten ons meer aantrekken
van de ontwikkelingen in het
oosten van Duitsland. De Oostzee heeft net zulke mooie stranden als hier. Ze zijn daar nu in
rap tempo hotels en restaurants aan het bouwen. Dat gebied wordt onze allergrootste
concurrent in de toekomst."
In het somberste scenario
zou dat dus betekenen dat geen
Duitser Zandvoort meer zal bezoeken. Zo pessimistisch is
Eveline ook weer niet. „Er komen ongetwijfeld nieuwe groeimarkten voor Zandvoort. Zandvoort heeft nog steeds een hele
goeie naam. Toen hier die gifzakjes aanspoelden, kregen we
geen enkele negatieve reactie.
Er was niemand die zijn vakantie annuleerde. Men heeft er
vertrouwen in dat alles weer
goed komt."
Dat vertrouwen heeft Eveline
ook. Het woord 'opgeven' komt
niet in haar vocabulaire voor en
Zandvoort vindt ze nog steeds
een fantastische plek om in te
werken. En omdat het nou eenmaal ingebakken zit in haar
manier van werken, stopt ze de
verslaggever, woonachtig te
Zandvoort, bij het afscheid nog
een kleurrijke folder over deze
badplaats toe. Zoiets heet nou
'toewijding'.

MENINGEN

(ADVERTENTIE)

t
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j Kerkdiensten
Weekend:
5/6 februari 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, collecte Werelddiakonaat
Gereformeerde Kerk, Juliana:
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Werelddiakonaats zondag
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D

de mouwen mag gaan opstropen. „Slecht weer mag nooit als
excuus gelden voor zo'n belangrijke terugloop. Ik trek me dit
dan ook behoorlijk aan. En ik
vind dat we nu dan ook in de
aanval moeten gaan." Haar
strijdplan richt zich vooral op
toeristen uit de omringende
landen. De landen waarop
Zandvoort altijd al aantrekkingkracht uitoefende: Duitsland, België en Frankrijk. Maar
ook 'nieuwe' landen, zoals
Groot-Britannië (interessant
geworden vanwege de Kanaaltunnel) en het Scandinavisch
gebied, bereikbaar geworden
via de nieuwe passagiersterminal in IJmuiden.

>«**** <•***<•** ***

A.L

A.L

12 Jaar

Dagelijks
13.30
Za/Zc/Wo
15.30

Dagelijks
19.00
Dc/Vr/Ma/Di
15.30

Dagelijks
21.30

Zondag ochtend. 27 Februari om 11 uur

LORENZO'S OIL
Nick Nolte en Susan Sarandon
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Zondag werd op Nederland l
in het KRO-programma Brandpunt een item uitgezonden over
het anti-Duitse sentiment in
Nederland. Volgens Brandpunt
is er in Zandvoort een 'praatgroep voor Duitsers' opgericht,
waar men regelmatig over discriminatie van Duitsers in Nederland spreekt. Dit is ook
voortreffelijk in beeld gebracht; inclusief opnames van
de stille, winterse badplaats
Zandvoort.
Echter, de zogenoemde
'praatgroep voor Duitsers' bestaat niet. De opnames werden^
gemaakt bij de Stichting Neder-'
lands-Duits Dialoog, tijdens
een drie uur durende discussie
over de beeldvorming tussen
Nederlanders en Duitsers.
De stichting is vorig jaar augustus opgericht met het idee
Nederlanders en Duitsers regelmatig over verschillende onderwerpen te laten discussieren. Het doel van de stichting is
het leveren van een bijdrage
aan de verbetering van de wederzijdse betrekkingen en een
betere verstandhouding tussen
Nederlanders en Duitsers.
Aanleiding tot oprichting waren verschillende gebeurtenissen in het voorjaar van 1993.
Bijvoorbeeld het verschenen
'Rapport Clingendael' over het
beeld van de jeugd ten opzichte
van Duitsland. Maar ook de politieke, sociale en maatschappelijke veranderingen in Duitsland en de berichtgeving in de
Nederlandse en Duitse media
over anti-Duitse of anti-Nederlandse sentimenten.

Praatgroep
Stichting Nederlands-Duits
Dialoog is daarom ook zeer verontwaardigd dat ze wordt vergeleken met een 'praatgroep
voor Duitsers'. De stichting wil
juist Nederlanders en Duitsers
met elkaar in dialoog brengen.
Tijdens de opnames werden
meerdere malen aan KRO-medewerker Peter Tetteroo vragen gesteld over de inhoud van
de reportage, omdat blijkbaar
meer waarde werd gehecht aan
de negatieve ervaringen van
Duitsers in Nederland, dan aan
de positieve ervaringen die de
meeste van ons hier hebben
meegemaakt. Als je in dit land
tien of twintig jaar met plezier
verblijft, kan er toch niet zoveel
mis zijn?
Als Duitser in Nederland kan
en mag je de duistere periode
van de laatste wereldoorlog, en
de gevolgen van die oorlog voor

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. Stuur
uw bnef naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor
dat 25 gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 0250718648.
Nederland, niet vergeten. Wij
kunnen de antipathieën van
sommige Nederlanders tegenover Duitsers begrijpen, mits
deze gebaseerd zijn op eigen ervaringen en leed. En niet, zoals
het Rapport Clingendael vorig
jaar maart aantoonde, dat men
Duitsers beoordeeld op clichés,
stereotypen en vooroordelen.
Of vooroordelen en clichés
makkelijk kunnen worden
overwonnen, weten wij niet.
Soms krijgen we de indruk dat
zoiets in tijden van economische achteruitgang moeilijker
is dan in tijden van vooruitgang. Als het slechter gaat denken veel mensen eerst aan zichzelf en wordt de ander snel
weer de boeman.
Desondanks blijven wij, als
betrokkenen bij de Stichting,
erin geloven dat Nederlanders
en Duitsers best als goede buren met elkaar kunnen leven.
Daarom hebben wij het initiatief genomen om met Nederlanders en Duitsers regelmatig
ronde tafel gesprekken te houden.
Wat betreft de situatie van
Zandvoort als badplaats is
men, ten dele, afhankelijk van
de (Duitse) vakantieganger.
Het gevoel van: 'Wij zijn blij als
ze komen en weer blij als ze
gaan,' is daarom volgens ons inherent aan het van toeristen afhankelijke seizoenswerk. Dit
zal, ten opzichte van Nederlanders aan de Moezel of Nederlanders in Benidorm, elders
niet anders zijn. Het is dus een
heel menselijke emotie, waar
geen kwaad achter schuilt.
Stichting Nederlands-Duits
Dialoog wil constructief aan
een positieve verstandhouding
tussen Nederlanders en Duitsers werken en juist niet 'olie
op het vuur' zijn van de tot vervelens toe in de media besproken anti-Duitse sentimenten.
Nederlands-Duitse Dialoog
Dorothée Gassen.

waarschijnlijk wordt het
m de nieuwe gemeenteraad een
stuk rustiger dan in de huidige
raad. De gemeente gaat namelijk zelf een cursus organiseren
voor de nieuwe raadsleden die
op 2 maart aanstaande worden
gekozen.
Normaliter lossen de politieke partijen dat zelf op, meestal
worden die cursussen gegeven
vanuit een landelijk hoofdbureau. Ten opzichte daarvan
heeft de cursus van onze gemeente een groot voordeel:
deze is toegespitst op de situatie op Zandvoort zelf, er wordt
aandacht besteed aan specifiek
Zandvoortse onderwerpen. Het
college, dat dit initiatief heeft
genomen, begeeft zich daarbij
waarschijnlijk wel op glad ijs.
Zodra Zandvoortse politici samen gaan praten over Zandvoortse zaken, moetje uitkijken: de cursus kan daardoor
wel een paar maanden langer
gaan duren. Kijk maar naar de
huidige discussie over de uitbreiding van het raadhuis, die
duurt al vele maanden. En de
ambtenaren maar wachten,
met z'n allen op een veel te
klein kluitje, zo klein zelfs dat
de Ambtenaremnspectie zich
ermee is gaan bemoeien.
Op zich kan een goede cursus geen kwaad, vind ik. Met
name als je denkt aan de moeite die de Zandvoortse partijen
afgelopen jaren (met name het
laatste) hadden om samen tot
een beleid te komen. Af en toe
was het een wanorde die je
meer aan een ander soort opleiding deed denken: een overlevingscursus.
Zo erg zal het met de gemeentelijke cursus niet worden, hoop ik. De nieuwe raadsleden krijgen immers algemene kennis over het functioneren van de gemeenteraad
(waarschijnlijk zoals het er in
andere gemeenten aan toe
gaat), maar ook over overlegvormen en vergadertechnieken. Dat zal voor menigeen
even wennen zijn. Want al zat
je als kersverse politicus nog
niet in de gemeenteraad, je had
toch altijd nog te maken met
het reilen en zeilen binnen je
eigen partij. Met name D66-ers
en VVD-ers hebben daarin de
afgelopen tijd behoorlijk wat
meegemaakt. Sommige ontwikkelingen zijn nauwelijks
nog te volgen, wat te denken
bijvoorbeeld van een 'radio-stilte' die voor partijleden
wordt ingevoerd.
Helaas valt er één ding niet
te leren, en dat is een beetje
respect voor elkaar. Want ook
daar ontbrak het nogal eens
aan in het verleden. Maar goed,
je moet altijd iets te wensen
overhouden. Zeggen ze.
JOAN KURPERSHOEK

Hondepoepzakje
niet verplicht
ZANDVOORT - Hondebezitters worden niet verplicht constant een poepzakje bij zich te dragen. Het
college van Burgemeester
en Wethouders heeft dit
voorstel ingetrokken.
Tegen het voorstel kwam vorige maand in de gemeenteraadscommissies van de diverse partijen veel commentaar.
Met name de PvdA vond de
draagplicht te ver gaan. Verder
twijfelden alle partijen aan de
mogelijkheid om controle uit te
oefenen. Ook burgemeester
Van der Heijden had daarover
zo zijn twijfels. Toch was hij er
wel voorstander van om de
maatregel op te nemen: op den
duur zou het toch mogelijk
moeten zijn om met zekere regelmaat tegen overtreders op te
treden, zo redeneerde hij.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 18-jarige
automobilist uit Hoofddorp
heeft op 29 januari nogal wat
opzien gebaard. Hij parkeerde
in de Louis Davidsstraat zijn
auto met vier wielen op het
trottoir, nagenoeg tegen een telefooncel. Hij deed dit omdat
zijn vriendin moest telefoneren. Hij bleek onder invloed
van alcohol, zo wees de ademtest uit. Hij had een promillage
van 1,6. De Hoofddorper kreeg
een rijverbod van zeven uur en
zijn rijbewijs, dat hij sinds eind
november in zijn bezit had,
werd ingevorderd.

Inbraak restaurant
ZANDVOORT - In een restaurant aan het Kerkplein is
tussen 24 en 25 januari ingebroken. De inbrekers drongen binnen nadat zij de voordeur hadden geforceerd. De fooienpot
met daarin 25 gulden werd meegenomen en uit de kassa werd
vijfhonderd gulden ontvreemd.

Kerkconcert in Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt vrijdagavond 4 februari een concert gegeven
door organist Jan Schouten en
viplist Joost Smit. Het 'populair-romantisch' concert begint
om acht uur 's avonds. Er zullen werken worden gespeeld
van Bach, Handel, Purcell en

Mendelssohn. Ook spelen
Schouten en Smit wat recenter
werk van Feike Asma, Jan Bonnefaas, Teke Bijlsma en Jan
Zwart. Het concert is gratis toegankelijk, na afloop is er een
schaalcollecte ten behoeve van
het restauratiefonds van het
kerkgebouw.

donderdag 3 februari 1994
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Weggelopen of
gevonden dieren

BIJ kleurshampoo of teintuur
de hele maand februari een
gratis gezichtskanon
BIJ J M Coiffeurs
Kerkstraat 22 tel 14040
Zandvoort

VERMIST' Onze RAKKER
zw /witte poes 12 jr lief
aanhankelijk witte buik/borst
vlek op neus + witte pootjes
* De Burkies hebben een rest zwart geen bandje Van
stamhouder Tim is zijn naam af 14 jan is zij niet meer thuis
Opa oma Burk
gekomen
Omg
Lorentz
straat Heeft u haar misschien
GROTE VLOOIENMARKT
13 Febr Landsmeer Sport gezien of in huis genomen be
en Theaterzaal Het Dorpshuis ons dan a u b 02507 13213
(alleen 2e hands) 19febr Uit
hoorn Sporthal De Scheg 26
Felicitaties
febr Blancum Sporthal De
Grenspaal Inl 0206140616
* Help de Polen Stuur n *HIEP HIEP HOERA ons
voedselpakket1 Wij hebben neefje Tim is geboren Ruben
Stephan Emma en Bart
evt n adres 02907 5235
* Lieve moeder Bets wat * Marja en Richard gefelici
maak je t toch gezellig zater teerd met 1jullie zoon Tim
dags koffieborrel Nico Wim Veel geluk Ma tipi jopi
* Marja Richard
* Moeder Marja
Gefeliciteerd met jullie zoon
je bent een kanjeri
en onze kanjer Oma Opa
Oma opa
*Tim gefeliciteerd
* Nico Wim bedankt voor de
en snel mee naar Ajax
gezellige uurtjes Liefs Bets
foos Pauline Hans en Riek Tante Therese & ome Edwin
•*•Tim
ik ben groos op je
Divers personeel
je overgrootmoeder

Zo hebben wij per direct werk voor o a
* KAS/BALIE medewerk(st)er i b v HAVO dipl met economie
* HTS er bedrijfskunde voor een logistieke functie
* ervaren SECRETARESSES met goede kennis van de
Engelse taal
* ADM MEDEWERKER i b v Assurantie B diploma

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Inlichtingen
tel. 13599

FOTOMODELLEN of meisjes
ook studentes leeft/erv on
bel v mode/tv/recl /catalogi
Zend duidelijke foto s m ge
gevens (ret) naar Internatio
nal Models Pb 801 1000 AV
A dam Inschr/tstfoto s gratis
Gevraagd onderaannemers
Tevens timmerlieden metse
laars en ijzervlechters
Tel 085217779
J M Coiffeurs
heeft plaats voor een
leerlmgkapster Per 1 maart
Ben je jong en enthousiast
bel dan 02507 14040

Queenie
Zandvoort

Rubrieksadvertentie
op
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
%
in deze krant

Woninginrichting
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures
bel dan 020 6273094 / 6237475 of kom langs
NZ Voorburgwal 158
Geloogd grenen meubelen
Oproepkracht voor type en
Horecapersoneel
De grootste keus in oude en nieuwe geloogde grenen
ander administratief werk
meubelen perfect gemaakt en afgewerkt o a broodkasten
gevraagd
Minimum aantal uren n o t k
servieskasten boekenkasten tv kasten boerentafels
Kennis Engelse taal noodza
babybedjes groot ass bedden ook verlichting
kelijk In havengebied West Afwashulp gevraagd voor
en woonaccessoires Kom nu kijken bij
Tel 0206114848 Lagendijk weekend Tel 0250712690

ANTIEK OLD INN
DE GRENEN WOONWINKELS

Dieren en dierenbenodigdheden

Westzijde 95 Zaandam tel 075 160078 dond koopav
Filialen in Hoorn en Dirkshorn

Amsterdam Zuid-Oost

Hondenschool
de Gouden Band
heeft een informatie avond op 3 februari
Bel voor tijd van aanvang 035 230553
T k Maltezer Leeuwtjes
• Zie de colofon voor opga
gratis thuisbez 0838554176 ve van uw rubieksadvertentie

GASHAARDEN
gasfornui
zen gevelkachels groot en
klein kookplaten In eigen
werkplaats getest 3 mnd ga
rantie Boeldaghallen Tol
straat 130 Adam 020
6646325 Koog aan de Zaan
Breed weer 41 075 164330
Papenpad 9 Zaandam 075
175652 Beemsterburgwal 12
Purmerend 0299032288

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

BEVEILIG UW HUIS NU ""
kompleet alarmsyst
mcl
BTW en montage ƒ 795 Bel
voor gratis info 0206950716

Fabneksrestanten v a ƒ975
Alleen bij EUROPA PARKET
* T k 2 1 persoons bed
ƒ 25 p st 2 rotankuipjes +
tafel ƒ10 pst 02507 16017
* T k ovale eettafel op ko
* Saloondeurtjes wit nu ko lompoot ƒ 250 02507 16610
pen voor ƒ 25 Neem schroe • Zie de colofon voor opga
vendraaier mee 02507 18829 ve van uw rubieksadvertentie

CUTÏCO

, een zaak van vertrouwen

HASSING B V
STOK B V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 0250717726
Te huur tot 14/5 ruim gem
zomerhuis Tel 02507 14058
Te huur voor 1 of 2 mnd eta
ge redelijke prijs met keu
ken Info 0250730538

De juiste

formule voor
uw receptie

Oppas gevraagd/
aangeboden
Gezellig gastgezin biedt zich
aan vader moeder jongen
van 9 jr en meisje van 3 jr
Kan elke dag voor baby peu
ter kleuter enz Alle spullen
aanwezig veel ervaring en
ref Tel 02507 13213

Jan Best

Verhuizingen

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

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93
9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen mcl 17 5% BTW

Leren VERHALEN
VERTELLEN
Gorssel (Gld) 11 13 mrt
Zuid Frankrijk 3 10 juli
Folder Postbus 1644 Adam
Tel 020 6246917
Zoek je een leuke job als
mannequin dressman of
fotomodel Bel BOA Bureau
030 722727 Erv niet vereist
wij verzorgen opleiding Alle
leeftijd en maten gevraagd

12 en 13 februari

Valentijn's
weekend
in

Queenie
Zandvoort
4 gangen menu
inol. ontvangstcockidii
en surprise

97.50

Telefoon

S v p in rubriek

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

Aangeboden elektrische roei
boot met reserve buiten
boordmotor Uitstekend ge
schikt voor Oceanisch onder
zoek Te bevragen bij elke
lachtwerf

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Studente zoekt kamer
omgeving Zandvoort
Tel 013681120 lola
Te huur gevraagd zomerhuis
je of ben verd + tuin voor 3
mnd apnl/mei/juni Tel na
1700 uur 029963035
T h gevr voor fam app of
won 2of3slaapkam huurpr
± ƒ 1200 vanaf mei of eerder
voor ongeveer 2 jaar
Tel 0250715713

Schoonheid en
verzorging

Te koop
aangeboden
diversen

Februari grijs en grauw
kom voor een kleurende
opfnsser naar
J M Coiffeurs 14040
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100 p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Kleding

per 2 pers
lel. 135<>3

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of party?
Komt u dan eens praten met
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652

Te koop
gevraagd
diversen
t BINNENHUIS
Gasthuisplem 3 inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760
* T k gevr zwart dressuur
jasje en witte rijbroek mt 44
Tel 18149

Financien en
handelszaken

Autoverzekenna

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper^
Bel nu 02507 14534
CUPIDO brengt u bij elkaar' Ziet u het financieel niet
Indien gewenst reeds binnen meer zitten' Maken schuld
1 week uw eerste contact eisers en deurwaarders het u
Vraag gratis en vrijblijvend de lastig'? Bel Neframi Wij heb
ben de oplossing m huis voor
folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364 particulier en ondernemer
(telefoniste) Cupido postbus Telefoon 0189929144
22 4140 AA Leerdam
Erkend voordelig en een van
Vakantie
Nederlands grootste relatie
organisaties
buitenland

Aangeb 4 kamerflat Enge
l landlaan 1 hoog Haarlem
huur ƒ 650 Teruggevr 3/4
kamerflat/wonmg
Z voort
Tel 023401512

Nieuw hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam1
SUPER-SEXPALEIS! 06 350 230 20
ƒ 1 - pm
Zapp van hoogtepunt naar hoogtepunt'
Partnerruil Direkt Apart Vrou
Standje Grieks Frans Stripteasc etc
wen en mannen voor n sex
ruil 0634035071 75 cpm
SUPER-SEXDATE! Rijpe Verpleegster Ik zit op
Hele scxafspraakjcs met Rijpe \ rouwen
m n hurken Inkijk geen slipje
bij jou m de buurt'
Pak m
1 gpm 06 97 44
SCHOOLJUF
Sandra zoekt
l cpn
een opwindend heet sexkon
Direkt SEXKONTAKT met n takt 0632033042 100 cpm
hete vrouw bij jou m de regio
Sex voor 2
06 350 290 53
(75 cpm )
Gratis voor vrouwen
06 4656
DIREKT PRIVÉ Reg N Hol n
Mannen bellen
sexgesprek/afspraak met n
06 9860
hete meid (18) 06 9812/f 1pm Plezier voor 2
Telefoonsex
06 320 326 56
Donkere volle vrouwen
Sex Direkt
0634031001
1gpm
0632032346
75 cpm Alleen mannen
EVEN VLUG direkt apart met Sexkontakt met meer dan 400
allemaal leuke meisjes (18) ondeugende vrouwen
Bel 06 9822
(75 cpm ) Bel 06 9604
(75 cpm )
Geheim Af zei zeM
5 M Direkt Apart Voor zweet
1gpm
06 320 327 20 6
Durf jij1?
GRATIS TELEFOONSEX voor 06 340 350 72 75 cpm
vrouwen Dames 06 4909 SM KONTAKTLIJN strenge
Mannen 069512 (75 cpm ) afspraken bij jou in de regio
100cpm
GRIEKS standje met ervaren 0632032580
vrouwen 35+ Kies maar er SM VOOR 2 direkt apart voor
zijn er 31 1 gpm06 320 327 17 n streng sekontakt
(75cpm)
Heerlijk DISCREET apart met 06 320 329 99
hete vrouwen uit Amsterdam THUIS SEX KONTAKT hete
0632032211
(75 cpm) meisjes (18) bij jou m de regio
(75 cpm )
Hete
eenzame
vrouwen Bel nu 06 9811
(30+) zkn ANONIEM sexcon
HOMOKONTAKTEN
tact Bel 069511 (75 cpm) Zoek je snel een hete boy van
Hete RIJPE VROUWEN (40+) 18? 0632033018 (75 cpm)
zoeken snel sexkontakti
Tikkeltje ONDEUGEND direKt
Bel nu 06 9705
(75cpm) apart met ondeugende meis
HETE VROUWEN die een jes 18 Bel nu 06 9776/ 1 pm
zaam zijn zkn snel sexkon Verboden lusten11
takt Bel nu 06 9780 75cpm 1gpm
0632032272
Homo Direkt Apart
regio Zoek je n GRIEKS standje
NrdHolland voor snel kontakt met rijpe vrouwen'' Sexkon
bel je 06 9852 NU 50 cpm takt' 06 320 320 55 75 cpm
Homo Jongens (18) onder el Zoek jij hete meisjes (IS)9
kaar Hoor ze heet TEKEER Bel SEX(thuis)KONTAKT
gaan 06 320 330 88(75 cpm) 0632032633
(75 cpm ]
HOMO DIREKT APART Zoek
je n hete knul (sexgesprek)
Diverse clubs
06 9830 Voor slechts 50 cpm

O6.96.Q6

06-Nummers
06 320 320 59 SEXSTAND
JES" 1 gpm Ik wil 10 standjes
doen ken jij er nog meer7
Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
iSM
1 gpm
0632033232
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen (zelfs tel nr)
Bel 06 9737
(75 cpm )
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontakthjn Amsterdam
06 320 330 79
(75 cpm )
Boerderij plezier
1 gpm
0632032919
DIREKT APART met hete
meisjes (18) voor een sexkon
takt 0634031001 75 cpm

DIREKT een heerlijk meisje
(18) aan de lijn Vraag haar
telnr Bel 069810(75 cpm)
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon Bel 069880
Vrouwen bellen gratis 75cpm
DIREKT PRIVÉ voor een sex
gesprek/afspraak met n hete
meid 18 06 320 326 56 75om
HOMO KONTAKTEN
TIENERGRIEKS 18 JAARi
0632032062
1 gpm Direkt apart met een hele
hete
knul (18) uit Amsterdam'
Zonder schaamte bukken'
Bel nu 06 9613
(75 cpm )
Lekker strak jongen

020 6328686 Amber Escort
lieve (\onge) dames dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur bij
U binnen geen extra kosten)

geeft u meer!
WESTFRIESE FLORA
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia haar
lezers een fantastische bus/boottocht aan naar de Westfnese
Flora m Bovenkarspel op maandag 21 dinsdag 22 woensdag 23 donderdag 24 en vrijdag 25 februari 1994
Het thema van de Westfriese Flora is Muzikaal Onthaal
Duizenden tulpen m alle mogelijke kleuren staan geplant in
de hal van ca 5 000 m" Naast de tulpenexposiüe kunt u een
kijkje nemen op de Huishoudbeurs en een bezoek brengen
aan de Agribeurs Dit alles is m een groot gebouw te vinden
de hallen zijn overdekt

* Snelbruin gezichtssolarium
ƒ50 sportwandrek ƒ 50 hout
opbergrek/25 0250714043
•*•Te koop 2 schapewollen
dekens eenp ƒ60
Tel 0250712536
•*•Te koop div dameslaars
jes maat 36 leder ƒ 25 per
paar Tel 02507 19968

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Woningruil

06.95.06

*Arzberg serv onderd wit
alles m 1 ƒ110 Ook los te
koop Tel 02507 15253

Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak)

Party-service
PELIKAAN

Mag ik in uw slipje voelen'
Kom maar jongeman' Nu ga
ik bukken 1 gpm 06 95 09
Nieuw 35 plus sexdating
Volop RIJPE VROUWEN zkn
sexkontakt 06 9616 100cpm

06.320.328.66

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Inlichtingen
tel. 13599
Queenie
Zandvoort

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
X Y Z BV verhuizingen en
Tel 0250718812/15619
kamerverhuizingen Voll verz
VERENIGINGSGEBOUW
Dag nachtserv 020 6424800

Lessen en clubs

Plaats

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

*T k 17 dlg Oosthoek ency
clop ƒ50 vitrine hk kastje
notenh ƒ 150 02507 15817
•*Tk Arzberg servies wit
kompl ƒ110 Ook los t k
Tel 02507 15253
Baby-artikelen
•*Tk computer buro (wit)
Radio/tv/video
ƒ50 of rullen voor 1 pers
*Te koop autostoeltje voor bed Tel 0250730210
* T k kleuren tv 16 kan met kind v a 9 mnd t/m 5 jaar * T k draadloze telefoon
afstbed groot beeld Vrpr ƒ65 Tel 0250718723
ƒ75 Tel 0250718149
ƒ185 Tel 0652936798
* T k stofzuiger Miele Sena
Zalenverhuur
* T k KTV Philips kleinbeeld
tor 1400 w i g st vr pr
met afstbed mooi beeld
ƒ125 Tel 0652937068
Vrpr ƒ195 Tel 30355
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

o.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

Postcode

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

*** NIEUW IN ZANDVOORT * * *

TAFELS

! WANNEER: ZONDAG 6 FEBRUARI
van 10.00 -18.00 uur
l WAAR:
IN ONS FILIAAL
HALTESTRAAT 11 ZANDVOORT l

Adres

een haarstyler
een klokradio
een Walkman
een set van 4 E180 videobanden

Pim's Housmg Service

antiek kopie klein
dik dun

3/4 Öames ert Herenjassen
va. 199.Suede Dames- en Herenjacks va, 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.NIEÜWE COLLECTIE 20 tot 40 % KORTING

Naam

-

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

KOLONIAALSTIJL

Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

De Madam \crbmdjcdoor
naar de Ickkcrstt vroimtn'

Rijles auto's
en motoren

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100cphm

SUPER-L1VESEX!

Vaar/surfsport

m 5 dagen

Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met marmer kasten
banken vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

1 GULDEN

Live Sexcontact
* Opvouwbare/opklapbare
HOME TRIMFIETS ƒ100
Inl tel 0250716085
* Skischoenen Nordica mt 38
ƒ 25 dam skip mt 38 ƒ 20
kind skip mt 152 Tel 19606

Alblas Verkeersscholen

Kunst en antiek

OPENBARE VERKOOP
va.159.2de JACK voor

Live 06-320 320 61

*Crossfts 8/12 jr ƒ25
br fiets ƒ50 Vespa Boxer
verz 94 voor knuts 18177

Prijswinnaars vorige week
G H de Cocg van Delwijnen - Amsterdam
M Bobeldijk - Vinkeveen
J Dijkstra - Aalsmeer
R P Narion - Amsterdam

gevraagd

UITZENDBUREAU ARTO
is altijd op zoek naar gemotiveerd personeel voor
administratieve functies m Amsterdam en wjjde omgeving

MiCRO

* Weggevlogen
papegaai
omg centr Inl 02507 17994

Buffet Bourguignonne vanaf
ƒ27.50
per persoon

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

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

Sportartikelen

Stacaravans te huur in de Bel
gische Ardennen al v a ƒ 250
p wk all in Inl 04459 1598
VERTEL VAKANTIE
m Zuid Frankrijk 3 10 juli
Folder Postbus 1644 Adam
Tel 020 6246917

Het programma ziet er als volgt uit
Groep I
09 00 uur Afvaart boot vanaf Steiger 7 aan de De Ruyterkade m Amsterdam Tijdens de schitterende
vaartocht wordt u een kopje koffie met cake
aangeboden
1145 uur Vervolgens wordt u een stevige Westfriese
winterkost maaltijd geserveerd
12 30 uur Aankomst m Broekerhaven waar de touringcar
klaar staat om u naar de grootste overdekte
bloementuin te brengen
16 30 uur Nabij de hoofdingang staan de touringcars
klaar om u terug te brengen naar Amsterdam
Groep II
09 00 uur Vertrek per touringcar vanaf Steiger 7
aan de De Ruyterkade in Amsterdam
l O 00 uur Aankomst Westfriese Flora
13 00 uur De touringcars staan nabij de hoofdingang
gereed om u naar de boot te brengen waar u
een stevige Westfriese winterkost maaltijd
krijgt aangeboden Later m de middag wordt u
een kopje thee met cake geserveerd
1630 uur Aankomst in Amsterdam
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
op de dag van vertrek aan de ka^sa van Rederij NACO en na
telefonische reservering tel 020-6262466 betalen onze lezers slechts f 49 - p p (|ncl entree Westfnese Flora) in plaats
van f 59-

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht naar de Westfriese Flora is alleen
mogelijk na telefonische reservering tel 020 6262466 Deze
bon dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO De Ruyterkade Steiger
7 in Amsterdam De kosten bedragen f 49 p p
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Datum

Aantal personen

yeekmedia 17

donderdag 3 februari 1994

'.•TOS VAN KEMENADE
l Commissaris van de KoI ningin in de provincie
" Noord-Holland, vindt dat
spraak wel degelijk zin heeft.
et is ook de mening van de
eeste gemeentebestuurders.
oewel die zich over het algeneen al een oordeel hebben ge,rmd, duurt het nog wel even
,or ze die kunnen inbrengen
de inspraak. Eerst worden in
komende weken' op allerlei
laatsen nog de informatie•onden gehouden.
Voorzitter van die avonden is
ob den Bakker. „Het is niet
.levant wie of wat ik ben," alus Den Bakker, „het enige dat
n belang is, dat ik als onaf.ankelijke van buitenaf ben
^ingetrokken om objectief de
ivonden te kunnen leiden. Ik
,n me wel voorstellen dat de
"ormatie-avonden een levenjff karakter krijgen. Want ielereen reageert natuurlijk vanjit zijn persoonlijke levensSfeer. Maar dat mag niet leiden
j)t lange verklaringen waarin
jl standpunten naar voren wor|en gebracht. Het gaat zuiver
|m de informatie."
Over de uitbreiding van
.chiphol zijn 26 meer of minler lijvige boekwerken verscheien. Moeten die worden behanleld op één avond? „Nee, dat is
nmogelijk. Zoals gezegd reateert iedereen vanuit zijn peroonlijke levenssfeer. Bovenlien is er iedere avond vanaf
uur een informatiemarkt
én daar kan men al veel te weten komen. Tijdens de avond
zelf gaat een panel in op algeinene vragen, terwijl in de zaal
deskundigen aanwezig zijn die
meer specialistische vragen
kunnen beantwoorden."
i De verschillende gemeenten
rondom Schiphol zijn inmidflels begonnen met de voorbereiding op de inspraak. Dat ze
uitgebreid de tijd daarvoor nenien, is logisch, gezien het aanial rapporten en de complexe
problematiek. En er zullen
sterke argumenten op tafel
inoeten komen, willen de kabinetsplannen bijgesteld worden,
schatten de gemeenten in.
Maar het is niet zo, dat ze geen
vertrouwen hebben in de inspraak. Ze kunnen ook moei[ijk anders; als ze niet inspreken is de kans dat Schiphol incetoomd wordt sowieso nul.

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Inspraak over Schiphol
geen schijnvertoning'
„Inspraak over de uitbreidingsplannen van de
luchthaven heeft wel degelijk zin. Dat, omdat
die twee elementen bevat. De eerste is datje
nog eens opnieuw kunt uitleggen waarom je tot
de keuze van de ontwikkeling van de luchthaven, het bevorderen van de werkgelegenheid,
het milieu-aspect en de veiligheids-aspecten
bent gekomen. De tweede is dat mensen hun
bezwaren en belangen naar voren kunnen

brengen. Nee, het is geen circus."

door Jaap Kok en Wimco in 't Veld
„Ik moet er vertrouwen in
hebben dat de inspraak zin
heeft. Als de overheid daar geen
rekening mee houdt, is het geen
goede overheid. En als de regering dat niet doet, dan moet de
Kamer haar maar terugfluiten," stelt de Amstelveense Milieu-wethouder Piet van den
Heuvel.
„Zodra het onredelijke van
iets wordt aangetoond, moet
het worden teruggedraaid. De
uitbreiding van Schiphol moet
in redelijke verhouding staan
tot de gevolgen van het leefmilieu. Deze afweging moet de
Amstelveense raad maken. Als
de Amstelveense en andere insprekers erin slagen de onredelijkheid goed naar voren te
brengen, moeten er aanvaardbare beslissingen genomen
kunnen worden."
Momenteel heeft Amstelveen
al behoorlijk wat overlast van
Schiphol. Een groot deel van
Amstelveen-Noord ligt nu al onder een aanvliegroute en heeft
daar volgens de wethouder 'gigantische overlast' van. De gemeente zal er tijdens de inspraakprocedure dan ook op
aandringen dat de belangen van
de bevolking 'maximaal gediend' worden.

gen denkt dat veel mensen het
moeilijk hebben met de inspraak. „En dat geldt ook voor
de gemeentebesturen. Het is eigenlijk voor de mensen ondoenlijk alles te bevatten. De
gemeente Uithoorn kan bijvoorbeeld onmogelijk de know
how voor 14 kilo rapporten in
huis hebben. Maar waar die er
niet is, huren we kennis in,"
aldus Verbruggen.
„Ik denk ook dat als Schiphol, het Rijk en de provincie
hun verstand gebruiken, kiezen
voor een milieuvriendelijk alternatief, ook al kost dat dan
zo'n twee miljard meer. Maar
voor een dergelijk bedrag zullen aanzienlijk minder mensen
hinder ondervinden van de
luchthaven. Dan wordt Schiphol ook sneller geaccepteerd.
Want er leeft veel zorg en angst
onder de mensen. Natuurlijk is
de uitbreiding van Schiphol
van economisch belang, maar
het moet hier wel leefbaar worden."

Van den Heuvel: „Het is te
ver gegrepen om te zeggen dat
er helemaal geen vliegroutes
over de gemeente mogen lopen.
We willen wel dat er zo min
mogelijk gebruik wordt gemaakt van de Buitenveldertbaan, waar we nogal wat last
van kunnen hebben. En het
aantal nachtvluchten moet zp- Gezamenlijk
Tussen Uithoorn en buurgedanig worden, dat het dragelijk
wordt in Amstelveen. Het gaat meente Aalsmeer zijn al de eerons om leefbaarheid en mini- ste contacten gelegd over een
malisering van de overlast."
gezamenlijk standpunt. De
Aalsmeerse
burgemeester
Hoffscholte (die ook Milieu in
Ondoenlijk
zijn portefeuille heeft) denkt
De gemeente Uithoorn wil aan twee reacties van zijn gedat er sowieso geen vliegtuigen meente: „We kunnen met alle
over de bebouwde kom gaan. Amstel- en Meerlanden-geFormeel lopen er geen routes meenten een gezamenlijke baover de gemeente, maar met sisreactie inbrengen waarin de
name het laatste jaar is de o ver- hoofdlijnen staan. In Den Haag
last in Uithoorn en De Kwakel krijgt men waarschijnlijk een
groter geworden. Schiphol en waar oerwoud van inspraakrede Rijksluchtvaartdienst heb- acties over zich heen. Samen
ben beterschap beloofd, wat met de zes A&M-gemeenten
voor één en mogelijk twee wij- staan we een stuk sterker. Er
ken vermindering van het la- wonen in die gemeenten totaal
waai zou moeten inhouden. zo'n 250 duizend mensen. Per
Maar voor de kern De Kwakel gemeente moet er een aparte
blijft de overlast onverminderd reactie komen waarin op de
voortduren. Dat probleem wil meer specifiek lokale aspecten
Uithoorn bij de inspraakproce- wordt ingegaan."
dure aan de orde stellen.
De burgemeester denkt dat
Milieu-wethouder Verbrug- bijstelling van de plannen mo-

Nederlands-Duitse
gastsprekers op
literaire avond
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gelijk is. „In een democratie
moetje met goede argumenten
toch iets kunnen bereiken. Ik
verwacht dat we met zinvolle
argumenten het parlement tot
ernstig nadenken kunnen
stemmen. Ook de landelijke politiek heeft de mond vol over
het milieu en heeft in het kader
van het NMP (Nationaal Milieuplan) en het NMP-Plus toch
de nodige nationale taken gesteld. Daar moeten we het parlement toch op aan kunnen
spreken."
Als de kabinetsplannen in
hun huidige vorm worden uitgevoerd, verdubbelt het aantal
geluidgehinderde woningen in
Aalsmeer, stelt Hoffscholte.
„We moeten daarom opkomen
voor de leefbaarheid van onze
gemeente. We zijn niet tegen
Schiphol, maar ook niet tegen
Aalsmeer." Mocht de uitbreiding die het kabinet voorstaat
toch doorgaan, dan wil Hoffscholte compensatie in de
vorm van een verbod op nachtvluchten en strenge controle op
de naleving van het vliegen volgens de officiële routes. Nu
wordt daar volgens Aalsmeer
nogal eens de hand mee gelicht,
wat extra overlast tot gevolg
heeft.

Jaap Pluim, voorzitter van de
deelraad Buitenveldert, denkt
niet dat de inspraak een schijnvertoning is. „Maar het is voor
mij nog de vraag of ik het tij wil
doen keren. Wat wij met de mspraak proberen te bereiken, is
dat er een beter produkt komt."
Jaap Pluim denkt dat er in de
deelraad Buitenveldert genoeg
deskundigheid aanwezig is om
goed met de inspraak om te
gaan. „Bovendien hebben we
op verschillende niveau's contacten. Zoals het Platform van
Lagere Overheden, met de deelraden Bijlmermeer en Osdorp
en met wethouder Jonker van
Amsterdam," aldus Pluim.
Jaap Pluim maakt zich wel
zorgen over sommige onderdelen van de plannen. „Zo staat
daarin, dat de Buitenveldertbaan alleen mag worden gebruikt bij een bepaalde windrichting. Ik ben bang dat daar
de hand weer mee wordt gelicht," aldus Pluim. „Wat dat
betreft zijn wij een andere mening toegedaan dan de centrale
gemeenteraad. Die ziet meer
het economische belang van
Schiphol, terwijl bij ons het
leefmilieu op de eerste plaats
staat."
Peter Sebek is lid van het da-

ZANDVOORT - In de open
bare bibliotheek Zandvoort
wordt op donderdagavond 17
februari een literaire avond gehouden. De avond gaat uit van
de Stichting Nederlands-Duits
Dialoog die zich inzet voor goede betrekkingen tussen Nederlanders en Duitsers.
Tijdens de avond, die om half
acht begint, zullen schrijver
Kester Freriks en docent Duitse cultuurkunde Peter Groenewold beide een lezing houden. Kester Freriks' lezing Tatenarm und Gedankenvoll gaat
over de haat-liefde verhouding
van de Duitse dichter Friedrich Holderlin met zijn geboorteland Duitsland. Kester
schrijft regelmatig over de
Duitse ontwikkelingen van toneel en literatuur in het NRC.
De lezing van Peter Groenewold is getiteld: De Mof voorbij
Hij zal het hebben over de oorlogstrauma's van Nederlanders, ongeacht hun geboortejaar en de beeldvorming tegenover Duitsers. Groenewold is
werkzaam aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkt
aan een dissertatie over de wederzijdse beeldvorming van
Nederlanders en Duitsers.
Het adres van de bibliotheek
gelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost en heeft onder is Prinsesseweg 34.
meer Milieu en Verkeer in zijn
takenpakket.
De
Bijlmer
maakt deel uit van Zuidoost.
ZANDVOORT - Uit het dieJuist door de vliegramp, ver- renasiel aan de Keesomstraat .
wacht Sebek dat de Schiphol- is op 28 januari een collectebus,
problematiek daar erg leeft.
fooienpot en tweehonderd gul-.
„We willen de bevolking zo- den uit de kassa ontvreemd. De
veel mogelijk betrekken bij de inbrekers drongen om twee miinspraak. Onze inzet is, dat de nuten over half vijf 's nachts
overlast tot een minimum be- het pand binnen. Dat kon worperkt wordt. De uiteindelijke den vastgesteld met behulp van
doelstelling, die waarschijnlijk een uitdraai van de kassarol.
pas op termijn realiseerbaar is, Om bij het gebouw te komen is
is dat er helemaal geen vliegver- het prikkeldraad om het buikeer meer boven de woonker- tenterrein door geknipt.
nen plaatsvindt. Voorts willen
we tussen elf uur 's avonds en
zeven uur 's ochtends een verZANDVOORT - Op 29 januabod op nachtvluchten bepleiten en een strenge handhaving ri is omstreeks half twaalf 's
van dit verbod." Sebek denkt avonds door onbekende (n) een
dat goede inspraakreacties ef- winkelruit, van 75 bij 225 centifect kunnen hebben op de kabi- meter, van een drogisterij aan
de Pasteurstraat vernield. Er
netsplannen.
werd niets uit de winkel meegenomen.

Inbraak dierenasiel

Winkelruit vernield

Feest met de Postcode Loterij... deze week gaat 7 miljoen eruit!

YANKS/SAM-SAM
PRESENTEERT
WOENSDAG l 6 FEBRUARI

voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en
omstreken in voorraad. "
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrecht-

BINGO

ibladen graniet en marmer

AVOND
*

lokATJE: ZAAl DORpSplEJN 2

*

AAIWANq: 20.00 UUR (ZAAl OpEIN l 9.00 UUR)

*

TOEQANq: VRJj

*

l 50 ZJTplAATSEIN

*

MARMER

Mooiste marmer, graniet en leisteen

Deze maand in de aanbieding:
LAPERTO BANEN 30 cm breed
beige genuanceerd ƒ 85,- incl. BTW per m'
II

Adres: de Flinesstr. 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

Het \\as een gewone maandagavond in Spijkenissc, tot
Reinout Oerlcmans op de hel
van nummer 7 drukte, zomaar in een klein straatje.

de

Nee, niet /omaar een slKiatje,
maar de 'Straal van de Week,
met de/c keer niet minder dan

Tel.02507-12524 • Haltestraat 26 • Zandvoort

MOOJE qROTE pRijZEIN

C EEN VOETbAl

MAAR koivi NAAR CJE biiNqo
DE MEESTE QE/'/V Op rlET Do/?pSp/E//V

iNfo 0 2 5 0 7 - 1 9 4 5 5

LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 16/17 februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één of
meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële)
leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

MMS
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,

Aalsmeerder Couianl, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

De hele straat

De keuken bestaat uit de Franse erfenis vermengd met de
cultuur van de inheemse choctaws en de uit Afrika
afkomstige negers. De Cajunkeuken is pittig en heeft een
smaaknjkdom die ongeëvenaard is.
De keuken kent veel verrassende combinaties. Zo wordt
naast zuur zoet gebruikt, naast zout pikant en naast heet
zoet Vlees en vis worden soms m een gerecht verwerkt.
„If the last bite is as good is the first and the taste changes
everytime in your mouth
That's Cajun'
Bon Appetit!
Speciahteitengerechten
uit de
The Cajun Louisiana kitchen

VOORGERECHTEN
SEAFOODGUMBO
pikante vissoep met krab, garnalen en kip.
CRAWFISHPIE
pastei gevuld met kreeftragoüt.
SMOKED CHICKEN SALAD
salade van gerookte kip met walnoten.
SHRIMPS WITH HORSERADISH SAUCE
grote garr.alen met Louisiana mienkswortelsaus.
HOOFDGERECHTEN
SHRIMP ETOUFFEE
pikante garnalenragoüt.

ƒ 6,50
ƒ10,50

12.000 gulden
overhandigen

aan de gelukkige die niet
vier loten mecspcelde in de
Posteode Loterij. De t w a a l l
andere \vinnaars van do
StraatPrijs - dat
was dus h ij n a

de hele stiaat!
- wei den .dn eet
hij de winnaar
thuis uitüeno-

Kciiionl Ocrlenian\ n maar al te
graai* (te gulle ga\tlicer voor de
StraalI1rij\winnaar\!

rij. de v r o l i j k s t e loterij van
Nederland. En door mee te
spelen, helpt u ook een gioot
aanlal goede doelen \ooi mens
en n a t u u r w a n t de Posteode
Lotei ij is de l o t e n ) met een
«*'
Vooi e'e'n t i e n t j e pei m a a n d
speelt u mee. Met dat tientje
m a a k t u e l k e \\eek en e l k e
maand kans op de meei dan
l i o n d e i d d u i / e n d pnj/en van
een tientje tot 7 miljoen in de

Postcode Lotenj en de Postcode B i n g o De/e week is de
eeiste liekkmg v a n 1994 Dat
hegint al goed vsant de Jaekpot
v an 7 miljoen gaal er gegaiandccul uil 1 •

Miljonair
worden?
Vul snel de
bon in en
doe mee!

ƒ 12,50
ƒ 22,50

ƒ 27,50

ALMOND GLACÉ CATFISH
ƒ25,50
meervalfilets (200 gr.) geblackened, geglaceerd met
amandelen.
CAJUN SPARE RIBS (600 gr.)
ƒ 28,50
BLACKENED RIB-EYE (400 gr.)
ƒ 38,50
blakeren (dichtschroeien in zeer hete olie) van het
vlees geprepareerd met Cajun kruiden.
BIG BANG GLACED LAMSRACK
ƒ 23,50
lamsrack geglaceerd met kruiden en mosterdsaus.

NAGERECHTEN
SWEET POTATO PECAN PIE
&
SOUTHERN WHIPPED CREAM
taart met noten en zoete aardappelen en
gearomatiseerde slagroom.
SORBET

13 winnaais van de PoslcodcStraatPiijs!
Rcinout mocht

digd. Het werd een
g e w e l d i g feest,
lei w i j l de h u r e n
die nog niet niecspeclden in de
Postcode Loterij
ongelovig met de
hoofden uu de ramen hingen. Toen
alle w i n n a a r s hij
elkaar waren,
maakte Reinout hekend
wie de gelukkigc w i n n a a r
was van de
Extra Pi ijs van
25.000 gulden.
Nu kon het
feest echt heginnen!
Winnen met de
hele straat en
nog een feest
op de koop toe
Dat kan alleen
hij de Nationale
Postcode Lote-

ƒ 8,50

ƒ 8,50

CHOCLATE DONUT ICE
ƒ 9,50
chocolade donut gevuld met vanillei|S en advocaat.
CAJUN COFFEE
'
ƒ 9,50
koffie met kruidnagel, kaneel en Southern Comfort.
Onze keuken is dag. geopend van 17.00 - 22.30 uur
zat. geopend vanaf 16.00 uur.

De winnende
Thuisbingonummers:
23 januari

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

1 12 21 32 41
3 15 22 34 42
4 17 24 36 45
7 18 26 39
8 20 31 40

StraatPrijs

j ƒ40,- (vier lotnummers)

J ƒ20,- (twee lotnummers)

j ƒ30,- (drie lotnummers)

J ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder tnvullen met blokletters Deelmme houdt m aanvaarding van hef reglement

Naam:

J dhr.

30 januari
ƒ 3000

Adres:

3208 RE

Postcode: l l l l i-i l l

Extra
Prijs
ƒ 25.OOO

Plaats:

Postbanknummer

Datum:

L.V.A J....L.'....". J

Handtekenin9

Banknummer

J mevr.

1509401
„^

• NATIONALE •
IQ) ff^ (eJEiFff2>/fïN [rö [E

•LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501ZVDen Haag

3208 RE 010

OU/

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

70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type 28ST2780; 70cm blackline super beeldbuis,
60 voorkeuzezenders automatisch zenderzoeksysteem, teletekst
met geheugen, 40 Watt stereo versterker, infrarode easy logic
afstandbediening en^2 scart.aanslu.t.ngen. "Beste koop".
«aviesprijs ^95.—
_

Iteletekstl

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
Hl R stereo Adviespnjs'3330.tJ^ifp'T

M%MwF^J m

SONY STEADY SHOT
TR805. Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo '3890-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewichtcamcorder,
8x zoom, hifi, autolocus '2550.-

1499.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

11599

Elll949 -

SONY63CMKTV
SUPER TELETEKST
Flat en Square Hi-Black Tnnitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'1799 -

JVC MINI HI-FI SYSTEEM
|NKL. CD-SPELER EN BOXEN
MX44; Optimaal bedieningsgemak infrarood
afstandbediening. 2x45 Watt. Spe'c ?o Peak
Indicator, motor g e s t u u r d e volum°knop
digi,a|e , un er met 40 v o o r k e u z e s t a t i o n s ;
dubbe| ca ssettedeck, auto-reverse, (uil logic,
high speed dubbing, CD-speler met editfuncties, programmeerbaar. JVC luidsprekers,
"-weg bass-reflex. Adviesprijs*1429.-

2749.-

raffipf 649.*l
749.-

1399.-

599.-

H&ZËr 1Z99."
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

rw4 cnn
tiflfAy

SONY CAMCORDER
3x motorzoom. (ader, 3 lux,
hifi, autofocus Adv.'2220.-

•J*/|L y

Dilif»"

f •VÏ9

1299.-

*

699.-

LUXE WASAUTOMAAT

599.-

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGC2511; Adv. '1 269.- INDESIT PROMOTIE
MAGNETRON OVEN
Type 2596; Adviesprijs. '799.- Snel ontdooien en verwarmen, l

SAMSUNGCAMCORDER
8nimsysteem,fader,8xzoom,ttel
generator en afstandbediening.

749.-

459.jj/wf
>o\

TOPMEFIK CAMCORDER
F60,8mm; ysteem. 6x zoom, suSONY 55 CM KVM2131 penmpose, autofocus. Adv."2299.-1
SUPER TELETEKST

rreïi QOQ
r-J-Tft? ö/fcïl."

MIELE VW G521

ZANUSSIWASAUTOM.

MIELE KOEL/VRIES

~~ 1199.-

999.-

869.-I

PHILIPS/WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280; Adv. '1235.<

1699.-

SONYKVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
INDESIT 1200TOEREN LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couvertsen l
WASVOLAUTOMAAT
Voorladér, centrifugegang geruisarm: Adviespri]S*999.- f
1200trn/mm., rvs trommel,
320 LITER SUPER
zeer zuinig. Adviesprijs' 1299.KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maareen
BAUKNECHT VW 3PR
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie Koelruimte op "oogPHILIPS /WHIRLPOOL
hoogte" Adviesprijs. '1099.- Type AWG719; Adv. '1235.BOSCHVWPS210o"

m 219.-I

1049.-

MOULINEX FM1115

m 229.-I
m 249.-I

51 CM KLEUREN-TV

449.-

37 CM KLEUREN-TV

329.Iteletekstl

SHARP R2V11
PHILIPS HI-FI VIDEO
BAUKNECHT 2-DEURS
UtUHb
VR702;MATCHLINE.4koppen,
longplay, Jog-shuttle. perfekt
beeld, HiFi stereo AeJv/1795.-.- W6 KVC2411 ; 240 liter dubbel
deurs koelkast, volautomaAf>f\
HHH • t i s c h e ontdooiing van het

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749 -

Ned. Ph.iipsgarantie '1395- 'll-"""y. regelbare thermostaat
en ondanks grote inhoud
, kompakte afmetingen.

FJS4 yioc
\-J-m? 't .C O. "

PHILIPS/WHIRLPOOL
MIELE1100TOEREN
AVM610; 20 liter. Adv. '769.Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'21 99 PANASONIC NN5259
BAUKNECHT 1100 TRN
Type WA199;1100 toeren. '1849.SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; 1000 Watt grill.

INDESIT 2-DEURS
JVC VHS HI-FfVIDEO
HRD910;TOPKLASSE' '1649 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeld
buis, teletekst, stereo en af
standbediening Adv.'2075.

PHILIPS
3 70 CM KTV
STEREO
O TELETEKST

1395.-

|j$j.y

899.-

1265.-

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST
28ML8926, Uw eigen privé
bioscoop Adviesprijs'3295 -

495."

ZANUSSI 2-DEURS

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE' 4
<oppen, longplay (8uur). '1990 -

noch PHILIPS/ WHIRLPOOL

1299.-

i t ntv dit Mvordt door
•\ van Nederland. Le* ££ vee l goedkoper

~~

GRUNDIG HI-FI VIDEO
V240; "Peste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC

^

369.-I

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen i Wat zegt u SAMSUNG 900 WAH
van deze AEG/BCC stuntaan- Type MX245TB(zw); 28 liter, dibiedmg? Adv.'1549.gitaal, draaiplateau. Adv. '549.-

M

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

665.-

BAUKNECHT WA6500

395.
GARANTIE

l

'HILIPS VIDEO + PDC
R223; Afstandbediening,!
ELETEKST/PDC. '1245.-

749.-

°

r, to = -» —
,o.en.'600.-

, sele c<o..

379.-

C WU
«uner.dubDe.d.« .
er,2-wegbo»ena'.
CD s p e . e r , 2 - w e g g

HILIPS4 KOPPEN VHS
deorecorder, dubbele speel-1
uur.afslandbedienmg. '1145.-1

~~ 679.-

HILIPS VHS-HQ VIDEO
R312;3koppen.perfektbeeld, l
D-afstandbedienmg.'1145.- [

KOOP ZONDER
RISICO
BCC speelt reeds 24 jaar op
ker en verkoopt uitsluitend

879.-1

._

,:„i;^ .„tetrliik

Sss^Ü

• 549.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3 koppen, VHS. '1445.-

KQQ

549.-

5 J A A R .__
BCC GAhi

6B10. InM, n e

nooldlc c

'

130 L FR. KOELRAS
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

l _»•,!\/ r nl Sn'u.ne.cus.urn ea,;

K O p S DECK

355.-

£N ,GE

ECHTE' '

145 LITER KOELER
JOPMERK. Adviesprijs'749.-

395.-

279.-

bSfjfr 415."
PHILIPS 160 LITER

tetecordei.
adviesp"is

1348.-

iirjM 495.-

BLAUPUNKT 63 CM
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST
F340; VHS-IHQ, PDC voorbe- 1
IS63-30; Adviesprijs'1799.- reid, afstandbediening. '968.-

BOSCHKTF1540

I BAUKNECHT 160 LTR

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

PANASONIC VIDEO
J40; VHS-HQ, 3 koppen. *1104.-

649.-

lOvoor
2voor
[MOULINEX]
OVEN

1899.-

.279.-

ZANUSSIWASDROG'ER

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed
g rlll-set. Adviesprijs. '1575.-

JypeJDSO; Adviesprijs*649.

399.419.459.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven, l
GNIS DROGER AWF020 Inkl. grill en kookwekker. '1510.-

ATAGINFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS/WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis
Type AMB523; Adviesprijs'945.- kookboek. Adviesprijs'1735.-

BAUKN./BOSCH/AEG

iSÊfv.a.649."
ONDENSDROGER
OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje. *595..BORSTEL,

»

,.TURBO
super siol

,

328.

pTO«% >|OQ

Lflflf 4.CO.-

Dlvetse

|GËZ»CHTS

'iss 799.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
l ZANUSSI VRIESKAST :leklronischregelbaar.'1445.- ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.Type Z6050; Adviesprijs'599.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
Type AFB594; Vrieskast. '725.-

-Aft-

BCC

I«W-

IPRIJS

478.-

999.-

MIELE DROGER

1299.-

258.-I

PELGRIM KOOKPLAAT

318.-

BAUKNECHT LUXE
STUNT'.',

IHERMOS

178.-

r
*
„„rmosk.n. A
Ko Hle"»«

~

548.-

PELGRIM WASEMKAP
«A15; Adviesprijs'245.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

598.-

""

| STUNT!! VRIESKIST!!

~» 108.-

MEffKCENTRIFUGE
ATAG WASEMKAP
280CHoeren. Adviesprijs.'249.- «H155; 3 standen. Adv/280.-

348.- EnÊr 169."

^^KLANTENKAART
i Meer budget dóór de gratis
) BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs'495.

599.-

399.'

W

STUNT! VHS-HQ VIDEO l
nkl. afstandbediening. '699.- [

399.-

alneembaar
!'._,!,«.'780..s

1124.-

529.-f

PHILIPS 63CM MATCHLINE
100 HERTZ KLEURENJV
M PRIJS

SONYP5-90HG8mm

JVC VHS-HQ VIDEO
DX20;afstandbediend. '879.- •llfei

BETER EN GOEDKOPER!

\\BCC

649. TDKD60

JVC 3 KOPPEN VIDEO
HRD640; PDC voorbereid,!
perfekte beeldkwaliteit,!
afstandbecienmg.Adv '1319.-1

595.-

au,o-reverse.

Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Buy.:

898.-

428.-

410;Gas-eleklro fornuis. '1425.-

NDESIT WASDROGER

1099.-

678.-

cyio l
D4O • "
PELGRIM FORNUIS

INDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST
AKAI VHS VIDEO+PDC
IS70-39; Adviesprijs'1999.- F360; HQ-3 koppen. '1 098.-

GRUNDIG 37 CM

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404;Gas-elektro. "1049.-

~ 255.-

"*«i.-

x e n a s '

/_

•1AQ - \PRIJS
14».

TWIN-CDs p

528.-

EJNA FORNUIS 14.00

BCC

l--'24?r; S^r:^:

.Sf^iËsS

1 1 INDESIT
FORNUIS
_
| Type KN5402WO; Adv. '849.- 1

OP ONÖ6ROEUN V

(

ZANUSS1 140 LITER

798.-

f WW.

TASAUTOMATEM

~~ 899.-

GRUNDIG51 CM TEKST

899.799 -

EG TURN AM AT
\DQ enige echte!

RUNDIGVIDEO + PDC
V201; "Beste koop"VHS-HQ, l
ELETEKST/PDC.'1099.-

SONY4 KOPPEN VIDEO
SLV425; VHS-HQ. longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle.'1330.-|tër=

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

_

de volgende werkdag. Bi| BCC J
kopen is een verademing.I
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde.|
BCC.-waar men nog ti|d voon ui. «
u heeft!

cTUNTlMlDl-:

teletekst

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi |
magnetron. Adviesprijs'1299.-

PHILIPS /
WHIRLPOOl

I'BOOTRNBOVENLADER

~ 679.-I

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
SONY3 KOPPEN VIDEOl
70KV9717; Adviesprijs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld'l
LCD-afstandbedienmg. '1220.-1

549.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplaleau. l

met olticieel Nederlands ga- 850
rantiebcwi|s. Fabrikanten en TOEREN
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze BOVENzeer grote omzet. Ook omdat LADER
wi| een snelle, zeer modern Type AWG089; Opvolger van SHARP LUXE 3 IN 1
geoutilleerde Technische
KOMBIMAGNETRON
Dienst hebben, die het begrip, de nu reeds legendarische R8R50; 36 liter inhoud, digitale
SERVICE werkelijk waarmaakt.. PHILIPS CC100Q. Adv.'l 445.Bv kleuren-tv service in- en
'

y"-»O«T»g>

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

845.-

995.-

rt.nd'n-'26-RISTONA HQ VIDEO
SB12;LCD-afstandbed.."l045.-1
PHILIPSGR102137CM

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht- [
oven en grill. Adv."849.-

BOSCH 1000 TOEREN
BAUKNECHT2304

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANPBEDIENING

399.

1195.
955.-

SIEMENS WASAUTOM.

SIEMENS KS31VOO
320 Uer2-<feurs koelkast '1398.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

199."l

SAMSUNG RE570

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

SSSSïïrü
dinsdag t/m vrijdag
1 ^•*••*•••jf «^ ***» o uur.

zonder extra kosten

"De BeverHof
uarerpie'""
een witgoed) | (Achter IMoorJiricado/Gro.m.rkt)

LM'jjJiMauyiHj.i

dl H>v
'ELEKTRO-SUPERSlSf
" "?orP vr'id««
IN OP R AnJnCTAn M«»™»nbroek vrijdag
HM UC nAIMUOI AUloveriga filialen donderdag

158.g tot 5.30 uur
IWUrMVUnlLJ*

'»t 9»"'

7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

^/eekmedig 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 3 februari 1994

Negen Hillegommers
blijven ZVM de baas

ZANDVOORT - In een uiermate slecht voetbalduel
ieeft het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen twee
^langrijke punten weggereven aan rode-lantaarndra'er Hillegom, 2-3. Zelfs nejen Hillegommers, twee
iadden een rode kaart gecregen, bleven op de been
egen een te doorzichtig
lanvallend Zandvoortmeeuven.

staande Martin Visser. Van
Rhee draalde echter te lang en
werd correct van de bal gezet.

Nonchalant

De Zandvoortse achterhoede
bleef echter nonchalant opereren en dat vroeg om moeihjkheden. Tien minuten voor het einde van de eerste helft was doelman Winter kansloos, toen er
opnieuw een gat viel in de Zandvoortse afweer, 0-1. Vijf minuten later lag de gelijkmaker in
voetbal
het doel. Wederom werd Ferry
van Rhee gevloerd, maar nu in
In de beginfase leek Zand- het strafschopgebied. De goed
;oortmeeuwen niets in de weg leidende scheidsrechter gaf een
e staan een overwinning te be- strafschop, die door Martin
lalen. Via Rob van der Bergh Visser beheerst m eej| doelpunt
^n de neven Bob en Pieter Bru- werd omgezet.
ie werden enige fraaie aanvalen opgezet maar dat leverde
Ook in de tweede helft bleef
uets op. Naarmate de wed- het geroutineerde maar wel
;tnjd vorderde raakten de zwak voetballende Hillegom
gandvoorters de greep op de rustig'overeind. Het tempo van
Wedstrijd geheel kwijt. Vooral de Zandvoortse aanvallen was
n de achterhoede rommelde veel te laag om de trage Hilleiet en het was aan doelman Mi- gomse defensie uiteen te spe:hel Winter te danken dat het len. Bovendien werden bij de
Zandvoorters de vleugels te
oorlopig dubbelblank bleef.
weinig in het spel betrokken.
Halverwege de eerste helft Reeds na twee minuten strafte
treeg Zandvoortmeeuwen een Hillegom wijfelend optreden
mmerieke meerderheid toen van de Zandvoorters af, 1-2.
ien Hillegommer de kleedkaner mocht opzoeken. Ferry
•an Rhee was doorgebroken en Rode kaart
perd net buiten het strafschop- De formatie van trainer Teun
;ebied neergelegd. De vrije trap Vastenhouw schrok wakker en
everde overigens niets op. De- voerde het tempo iets op. Bob
:elfde Van Rhee kreeg daarna Brune ging goed door en Ferry
:en goede gelegenheid de score van Rhee schoot knap de gelijke openen of hij had de bal maker in, 2-2.
>reed moeten leggen op de vrij
Met nog ruim een half uur te

SPORT

gaan leek het verweer van Hillegom gebroken. De goed spelende Chris Kuin brak door en
werd keihard neergelegd. Dat
betekende voor Hillegom de
tweede rode kaart. De Zandvoorters behielden vervolgens
wel het veldoverwicht, maar
aan de talrijke aanvallen ontbrak de scherpte.
Pieter Brune had pech met
een prachtig schot op de paal,
maar voor het overige was er te
weinig overleg in het spel.
De derde rode kaart ging naar
een Zandvoorter. Ronald Halderman snelde langs zijn tegenstander en werd vervolgens
neergelegd. De reactie vond de
scheidsrechter niet goed en
Halderman kon ook vertrekken, terwijl de Hillegommer
een gele kaart kreeg. Ook nu
hield Zandvoortmeeuwen een
overwicht, maar alles ging te
gehaast. Vlak voor het einde
plaatste Hillegom een counter
en daaruit werd geheel onverwachts gescoord, 2-3. Wat
Zandvoortmeeuwen ook nog Een speler van Zandvoortmeeuwen in duel met een tegenspeler van Hillegom. ZVM kon de numerie ke meerderheid niet uitbuiten en
probeerde het zat er niet meer
verloor
Foto Persbureau Zandvoort
in.
„Het was bedroevend slecht,"
meende trainer Teun Vastenhouw. „Ik ben gigantisch teleurgesteld en heb er goed de
pest in. Als je tegen negen man
niets maakt dan heb je het vre- ZANDVOORT - Een door maar daar tegenover stond een Soekhai en Mare Balk slaagden versterken. HCSC werd door
selijk slecht gedaan. Je moet blessures gehavend Zand- vrije trap van Edwin Ariesen, er echter niet m de juiste rich- het Zandvoortse offensief met
het spel dan breed houden, voort'75 heeft in Den Helder die net geen doel trof.
ting te vinden. In de 55e minuut de rug tegen de muur gezet. De
maar wij gooiden alles in de tegen HCSC een ongelukkiliep Zandvoort'75 tegen een bal wilde echter niet in het Heltrechter. We zijn nu degradatie- ge 2-0 nederlaag geleden.
In deze wedstrijd speelde de achterstand op. De Helderse derse doel. In blessuretijd
kandidaat maar ik gooi mijn Daardoor zijn de kansen op scheidsrechter een hoofdrol spits mocht in buitenspel posi- schroefde HCSC zelfs de score
kop niet in de wind, want het een tweede periodetitel defi- met vreemde beslissingen en tie doorgaan, waarna Ivar op naar 2-0, middels een snelle
moet toch kunnen met dit nitief bekeken.
gele en rode kaarten. Feisal Steen, die later in de wedstrijd counter.
team."
Soekhai brak door en werd bin- een rode kaart kreeg, met een
nen het strafschopgebied ge- correcte sliding de bal verover„Ik ben teleurgesteld over
voetbal
vloerd. De man in het zwart leg- de. De scheidsrechter zag ech- het resultaat, maar niet over
de de bal echter buiten het zes- ter dat de tuimeling van de het voetbal," aldus Nijkamp.
„Voetballend was het goed," tienmeter gebied neer. De vrije HCSC-speler door een overtre- „De inzet en het vertoonde spel
vond trainer Gerard Nijkamp. trap leverde niets op.
ding tot stand gekomen was en waren niet slecht. De tweede
„Het scoren blijft echter een
legde de bal op de stip. Daaruit periode moeten we maar vergegroot probleem. We hebben zewerd doelman LUC Krom ge- ten. De punten die we nu lieten
ker de kansen gehad." Ondanks Fysiek sterk
passeerd, 1-0.
liggen kwamen door de zwakke
de vele invallers was ZandIn de tweede helft kreeg
Johan van Marie en Ronald arbitrage en het niet kunnen
voort'75 gelijkwaardig aan Zandvoort'75 tegen het fysiek Bramzeel moesten toen het scoren. Het met scoren is een
HCSC. De Heldenaren begon- sterkere HCSC toch wat moge- veld in voor Craham West en zorgenkind, terwijl we een hadnen met een kopbal op de lat lijkheden op een treffer. Feisal Martijn Mulder om de aanval te vol kansen hebben gehad."

Ongelukkig verlies Zandvoort'75

Koploper ZVM onderuit
tegen hekkesluiter DIO
ZANDVOORT - Het blijkt
.at in de vierde klasse
"KNVB zondag het krachtsjrerschil tussen de 12 teams
ninimaal is. Koploper
üandvoortmeeuwen ging op
3ezoek bij het onderaan>taande DIO en werd met
;en 2-1 nederlaag huisIvaarts gezonden. Ondanks
peze nederlaag blijven de
Zandvoorters
bovenaan
;taan, maar moeten de eer;te plaats nu delen met
TYBB.

voetbal
.Nu spelen we eindelijk goed en
lan verlies je," aldus trainer
'leter Keur, die verder stelde
lat zijn team in eerdere wed'tnjden slecht speelde maar
vel de punten veroverde. Tot
'en half uur voetballen was er
nets aan de hand voor Zandl'oortmeeuwen.
Door schorsiny
,en werd een drietal basisspe-

lers gemist, maar desondanks
had Zandvoortmeeuwen het
beste van het spel. Zandvoortmeeuwen was in het eerste halfuur iets gevaarlijker en had de
strijd onder controle.

toch aan voor een offensief.
DIO loerde op de counter en
ZANDVOORT - Voor de
kreeg goede mogelijkheden om Holland Casino-ZVM handde wedstrijd definitief te beslis- balteams was het zondag
sen.
een teleurstellende dag. De
Doordat de Haarlemmers Zandvoortse mannen werniet scoorden bleef Zandvoort- den door koploper DSS met
Na een halfuur viel echter de meeuwen knokken voor een be- 28-15 weggespeeld terwijl de
eerste tegentreffer. De bal werd ter resultaat. In de slotfase leek dames nipt verloren van
door een DIO speler, na een af- Zandvoortmeeuwen nog een ge- HCV met 8-9.
geslagen hoekschop, bemach- lijkspel uit het vuur te slepen.
tigd en deze struikelde of liet Riek de Haan verkleinde in de
zich fraai vallen. De scheids- veertigste minuut de achterhandbal
rechter oordeelde dat dit een stand tot 1-2. In de slotfase forstrafschop was. Het betekende ceerden de Zandvoorters een Coach Dirk Berkhout had al rewel 1-0 voor DIO. Zandvoort- paar hele goede kansen. Philip kening gehouden met een nemeeuwen was even de kluts van de Heuvel kwam op vijf me- derlaag tegen het sterke DSS.
kwijt wat tot gevolg had dat ter voor de doelman geheel vrij, „Toch hebben we geprobeerd
drie minuten later het tweede doch Zandvoorter Serge van er wat van te maken en in het
doelpunt achter Ron Eerhard Lent, die het doel van DIO ver- begin kregen we goede kansen." Die kansen werden echter
lag, 2-0.
dedigde, redde met de voet.
gemist en DSS nam vlot een 3-0
Na tien minuten in de tweede
„We hebben het zelf uit han- voorsprong. Gestadig bouwde
helft leek de strijd gestreden den gegeven," gaat Keur ver- DSS de voorsprong uit en werd
voor Zandvoortmeeuwen. San- der. „Tot 0-0 hadden we het be- het voor de Zandvoorters een
der Hittinger liep tegen zijn tere voetbal. Ook met tien man hopeloze zaak. Ruststand 14-7.
De wedstrijd was gespeeld,
tweede gele kaart op en mocht bleven we sterker, maar vlak
gaan douchen. Met tien man voor tijd misten we een paar waardoor van enige spanning
geen sprake was. De koploper
zette
Zandvoortmeeuwenm goede kansen."
hield Holland Casino-ZVM
ruim op afstand. De Zandvoorters wisten wel enige keren
knap te scoren, maar het klasse

Zandvoortse dames was dat telkens een achterstand van een
doelpunt moest worden weggewerkt. Holland Casino-ZVM
slaagde daar wel in maar kon
echter niet doordrukken. De
ruststand was 5-6.
Ook in de tweede helft ontliepen beide teams elkaar niet. De
ZANDVOORT - De drie
verschil was te groot. Eind- spanning was tot de laatste se- deelnemers van Café Neufstand 28-15.
conde aanwezig. De zwaar ge- /Chess Society aan het
„Het was een volkomen te- schaduwde Mireille Martina, Hoogovens
Tienkampenrechte nederlaag, maar nu gaan toch goed voor vier doelpunten, toernopi hebben een goede
we viermaal op rij winnen,\al- probeerde vlak voor tijd met prestatie geleverd. Na het
dus een optimistische Dirk een wanhoopsschot de gelijk- succes van Olaf Cliteur bij
Berkhout. „Dat moet wel om maker te forceren. Haar inzet de dagvierkampen, legde bij
niet te degraderen. Ik en ook de werd echter gestopt waardoor
jongens blijven geloven in een Holland Casino-ZVM met een de tienkampers Nico Handgoed resultaat. De stemming is 8-9 nederlaag genoegen moest graaf een prestatie van formaat neer door met een scobest goed dus het moet kun- nemen.
nen."
„Het was een schitterende re van 6,5 uit 9 op een gepartij waarin we de kansen heb- deelde tweede/derde plaats
ben gehad," volgens Joost te eindigen in groep negen
Dames
Berkhout. „We kwamen net
Zowel HCV als de Holland iets te kort voor het verdiende
schaken
Casino-ZVM dames vertoeven gelijkspel. Toch ben ik tevrein de bovenste regionen. Dat al den over het handbal dat we
Ondanks dat de delegatie van
stond borg voor een spannende spelen."
Café Neuf/Chess Society wat
heren Kees Heek 7, Go kleiner was dan andere jaren,
partij handbal. „Een gelijkspel Doelpunten
Bogojevic 4, Richard Vos 2, Pahadden we wel verdiend," ran
tnck Terpstra 2 Dames Mireille Mar kan de vereniging toch terug
meende coach Joost Berkhout. tma 4, Margreet Sterrenburg 2, Wendy zien op een geslaagd toernooi.
Het grote probleem voor de van Straten l, Claudia Paap l
In groep negen speelde Nico
Handgraaf de sterren van de
hemel met zijn eerder genoemde score. Jammer was het dat
hij na het berekenen van de
weerstandspunten de derde
plaats in handen kreeg. Temeer
omdat door het terugtrekken
van een Duitse deelnemer uit
zijn groep, drie ronden voor het
einde, zijn twee concurrenten
Vorige week donderdag- tijen met zes punten ongesla- het punt cadeau kregen.
avond had de Zandvoortse gen bovenaan de ranglijst. Ook
schaakjeugd de tiende lesa- het aantal bordpunten, te vervond tot opleiding naar een ho- gelijken met het doelsaldo bij Rating-lijst
ger schaakniveau.
voetbal, is in het voordeel van
Aan de prestatie van het bede Zandvoorters. Het op be- stuurshd deed dit niets af en
Vanavond nemen de jeugdige zoek komende derde team van behalve dat hij ook net als Chschakers weer plaats achter het Aalsmeer, dat slechts twee pun- teur vorige week, aardig wat
bord met de 64 velden om hun ten uit drie wedstrijden behaal- plekken zal stijgen op de rating8e competitieronde te spelen.
de en vorige jaar met 2,5 tegen lijst van de KNSB, zal hij vol5,5 werd geklopt, moet te pak- gend jaar vermoedelijk toch in
groep 8 uitkomen.
Vanavond speelt het team ken zijn.
Ton van Kempen en Jako
van de Zandvoortse Schaak
Uitslagen interne competitie Mans Otte wisten zich met respectieClub in het Gemeenschapshuis hande
Bot 1-0, Versteege Huetmg l O,
velijk 4 en 4,5 punten te handde vierde partij voor de externe Klyn-Van
Esveld O l, Atkmson Reijer
competitie van de Noord-Hol- l 0. Gorter-Den Drijver O l, Van Elk haven in de sterke vijfde groep.
Van Kempen startte goed met
landse Schaak Bond. Het Zand- Geerts O l, Jansen Berkhout l O, Ay
O l, Ter Bruggen-Van een score van 2 uit 3. Geteisterd
voortse team staat na drie par- ress-Dambrmk
Eijk remise
door werkzaamheden boekte
hij in de doordeweekse partijen
drie nullen op rij. In het laatste
weekend was de noodzakelijke
eindsprint er echter en scoorde
Tweede klasse KNVB zaterdag
Van Kempen, mede dankzij een
Lelystad
13-23"
Ter Leede
12-12
schitterende zege m de slotron12-J.9
11-11
de op groepswinnaar Busman,
Valleivogels
VRC
de noodzakelijk 2 punten uit 3
SDC Putten
13-16
Woudenberg
13-10
12- 9
partijen.
HCSC
13-16
Candia
12- 5
Dit deed hem uiteindelijk op
Zandvoort'75
13-13
Aalsmeer
11-12
13- 2
een zesde plaats belanden, hetZevenhoven
RKAVIC
geen handhaving in groep vijf
betekende. Volgens Van KemVierde klasse KNVB zaterdag
pen moet er volgend jaar meer
Kennemerland
13-24
Bloemenkwartier 13-14
SCW
13-10
RCH
13-19
HBC
13- 7
13-18
Zuidvogels
13-17
Altius
13- 6
SIZO
Zandvoortmeeuwen 13- 5
Velsenoord
13-16
Hillegom
13- 4
IJFC
13-16

Handballers
komen niet
tot winst

schaken
én van de vliegers die in Zandvoort de lucht in gaat

iuidduinen zijn toneel van
liegerspectakel Tako Kichi
ZANDVOORT - Is vliegen een sport of een spel?
olgens Wilma Fischer van
e vliegerclub Tako Kichi
eeft het vliegeren elemenen van sport in zich. Maar
'olgens haar gaat het ook
"ft het bouwen van de vlieers en om de gezelligheid
an het vliegeren in clubver'and.
Vorig jaar is de familie-Ficher in Japan geweest. Daar
'erd de kunst van het vliegeren
'gekeken. Volgens Fischer
'Jn er verschillen: „In Japan
'estaan de vliegers uit papier,
erwijl wij dat weer omzetten in
ylondock. Verder hebben ze
zoveel verschillende soor|
n en typen vliegers, dat je je
'gen uit kijkt. Tijdens die reis
'ebben we veel mensen ont"oet en zo leer je ook veel."
Komende zondag, 6 februari,
,°rnen
de leden van vliegerclub
a
so Kichi bijeen voor hun
maandelijkse vliegerdag. De lo|atie is de Zandvoortse Zuid. Volgens Fischer wordt

daan. De vlieger werd vroeger
vooral functioneel gebruikt. Zo
werden vliegers in de vroege
eeuwen gebruikt om boze geesten te verjagen. Later werd de
vlieger gebruikt bij het verkennen. Dan werd een man in een
mand omhoog 'gevlogen'. Vliegers werden ook gebruikt om
op grote hoogte metingen te
verrichten. Tegenwoordig is
het vliegeren voor velen een
creatieve hobby.
Veel mensen is het te doen
om de bouw van de vlieger.
Daarna proberen ze de vlieger
in clubverband uit. Vroeger
werden de vliegers vervaardigd
van papiei en bamboe, maar tegenwoordig worden modernere
materialen
gebruikt zoals
kunstvezeldoek, inylar (plastic), spinakerdoek, ramin-rondhout, glasvezel en carbonbuis.
Het vliegerspectakel begint
Boze geesten
zondag in de Zuidduinen rond
Het vliegeren is de laatste ja- een uur of elf. Het zal van de
ren tot een serieuze hobby uil- hoeveelheid wind afhangen
gegroeid voor zowel oud als hoeveel hobbyisten met hun
jong. Het vliegeren wordt eigen- vliegers naar Zandvoort kolijk al door de eeuwen heen geer gevliegerd met verschillende
soorten vliegers. Zo zijn er
staande vliegers, die aan een
lijn worden opgelaten en stilhangend of wiegelend door de
lucht zwaaien. Ook zijn er
vechtvliegers, die door middel
van manipulatie in de gewenste
richting gestuurd kunnen worden. De stuntvliegers beschikken over twee tot vier lijnen.
Stuntvliegers hebben de ruimte
nodig om veilig en zonder anderen te storen te kunnen vliegeren. De liefhebberij is uitgegroeid tot een rage en de stuntvliegers zijn negatief in het
nieuws gekomen. Stuntvliegers
zijn verboden op het Zandvoortse strand in de zomerperiode. Voor vliegeren in de winter in de Zuidduinen bestaat
volgens Fischer geen verbod.

Nieuwkomer Hans Manshande speelde een leuke partij tegen Bot, die Manshande winnend afsloot. De snelste partij
was die tussen 'good old' Van
Elk en de teamleider van het
externe Zandvoortse team Edward Geerts.
De andere partijen duurden
daarentegen veel langer. De
partij tussen Gorter en Den
Drijver werd pas tegen de klok
van half twaalf met een positief
resultaat voor Den Drijver afgesloten. „Een ware martelgang,"
stelde Den Drijver, die toch duidelijk opgelucht en tevreden
was met zijn winst. Nog langer
duurde de strijd om de bovenste plaatsen op de ranglijst. Ter
Bruggen en Jack van Eijk kwamen over half twaalf remise
overeen, terwijl ranglijstaanvoerder Louis Dambrink erin
slaagde de aanval van John Ayress af te slaan.

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingcn is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in,
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Opgave nummer 5: Mat in twee
zetten. Wit begint.
Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 2 (Mat in twee
zetten, zwart begint): 1. ... Lh3+; 2. Kgl-Tfl en mat.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een 54-jange
Zandvoorter is voor de tweede
maal in vier maanden bestolen
van zijn personenauto. Zijn
rode Mazda 323 GT, ter waarde
van 22 duizend gulden, stond
voor zijn woning m de Haarlemmerstraat geparkeerd. De
Mazda werd tussen 25 en 26 januari door onbekenden ontvreemd.
Uit de Karel Doormanstraat
werd tussen 26 en 27 januari
een groene Mazda 626, ter waarde van 45 duizend gulden, gestolen.

Handgraaf derde op
Hoogoventoernooi

Louis Dambrink slaat aanval
John Ayress bij Schaak Club af
ZANDVOORT - In de 17e
ronde van de interne competitie van de Zandvoortse
Schaak Club zijn geen
schokkende uitslagen te
melden. In de negen partijen werd wel langdurig gevochten om de overwinning
maar verrassingen deden
zich niet voor.

Schaakprobleem

STANDEN VOETBALCLUBS

in zitten. Ook Jako Otte kwam
bijzonder goed uit de verf in de
vijfde groep. Met een score van
4,5 uit 7 leek de m Noordwijkerhout woonachtige Chess speler
zelfs voor een stunt te gaan zorgen. Helaas eindigde Otte met
twee nederlagen, maar handhaafde zich met gemak in deze
groep.

PROGRAMMA ZFM
Van maandag t/m vrijdag
- 12.00-14.00 De Watertoren
- 14.00-16.00 Non-stop muziek
- 16.00-18.00 Hitversnellmg
- 18.00-20.00 Muziekboulevard
- 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed
- 24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
- 7.00- 9.00 Vroeg Op
- 9.00- 9.30 Levensbeschouwe
lijk programma
- 9.30-12.00 Goedemorgen
Zandvoort
- 12.00-14.00 Hand m hand
- 14.00-16.00 De Badmuts
- 16.00-16.00 Eurobreakdown
- 18.00-20.00 Muziekboulevard,
- 20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag
10.00-12.00 ZFM-jazz
12.00-14.00 Hand m hand
14.00-16.00 De Badmuts
16.00-18.00 De Zandbak
18.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
ZFM is te ontvangen op 106.9
FM en op de kabel via 105 FM.

Bloedige overval
ZANDVOORT - Op 27 januan is een 54-jarige Haarlemmer
op het Badhuisplem overvallen. Het slachtoffer wilde rond
twee uur 's nachts m zijn auto
stappen. Hij werd door twee
mannen met een boksbeugel in
zij n gezicht geslagen en liep een
flinke hoofdwond op. Vervolgens beroofden de daders hem
van zijn trui en jas, met daarin
zijn portemonnee. Tijdens de
overval droegen de mannen
waarschijnlijk een kous over
hun hoofd Ze renden weg via
het Wagenmakerspad in de
richting van het Gasthuisplem
Het slachtoffer is m het ziekerihuis aan zijn hoofdwond behandeld.

Topscorers
B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)

Vierde klasse KNVB zondag

Hoogoventoernooi
De sterke schaker van de
Zandvoortse Schaak Club Edward Geerts doet het op het
Hoogovertoernooi erg goed.
Tot de voorlaatste, achtste ronde, op het Tienkampentoernooi
staat de Zandvoorter op een gedeelde tweede plaats in zijn
groep. Bij winst in zijn laatste
partij zit er promotie in. Afgelopen zaterdag wist Geerts in een
spannende partij, ondanks een
griepaanval, remise te spelen
tegen de nummer 1.

Zandvoortmeeuwen 12-15
TYBB
12-15
Van Nispen
13-14
DSOV
12-13
Hoofddorp
12-13
SV United
13-13

HFC Haarlem
Alliance
DIO
Onze Gezellen
Heemstede
DSS

12-12
13-12
12-11
13-11
12-10
12- 9

NAS 2
Terrasvogels 2
TZB
DSC'74
HYS

12-12
11- 7
11- 7
11- 4
12- 3

Tweede klasse HVB zondag
THB
DSK
De Brug 2
Overbos

BSM 2
DEM 6

11-19
12-18
11-16
12-14
10-12
11-12

D. de Leeuw(TBZ)
;

B. Paap (ZVM-zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Na weken lange doelpunüoze weekeinden werd er weer volop
gevoetbald. Het scoren van doelpunten ging de Zandvoortse
schutters echter moeizaam af. In totaal werden drie doelpunten gescoord en één daarvan kwam op naam van koploper Riek
de Haan. Zijn achtervolger Ferry van Rhee scoorde eveneens
eenmaal maar blijft op ruime achterstand. Voor het ""enge is
er weinig spanning op de ranglijst.
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Roosproblemen? Doe
mee met het grote
anti-roosonderzoek

Ontstaan van rooi»
Roosvorming' is een natuurlijk proces van de hoofdhuid. Oude huidcellen worden afgestoten en door meuwe vervangen. Waarschijnhjk ontstaat roos doordat

een ongevaarlijk soort „gist"
de hoofdhuid sneller laat
vernieuwen. Het is nog onbekend waai'om de een wel
roos krijgt en de ander met.
Wat «T

doei!?

De meeste middelen (shampoos, lotions, etc.) werken
de aanwezige schilfertjes
weg. Deze middelen werken
dus alleen maar de gevolgen
weg van de aantasting van
de hoofdhuid Er zijn echter
ook middelen die niet alleen
de schilfertjes verwijderen,
maar ook de oorzaak aanpakken. Zo'n speciaal kuurmiddel is Selsun, dat u
naast de gewone alledag
shampoo gebruikt. Het is
zonder recept verkrijgbaar
bij drogist en apotheker.
Mocht u meer informatie

over, roos willen ontvangen,
belt u dan met Abbott, afd.
Selsun (020-5454500) of
vraag uw detaillist.

Door regelmatig te oefenen
behouden uw spieren grotendeels hun kracht en raken minder snel geblesseerd. U kunt op elke gewenste hoogte aan uw oefentoestel hangen, zitten en
duwen. Unieke veer weerstanden met katrollen maken de Body Shaper in een
handomdraai traploos verstelbaar. Per oefening kunt
u het verstellen met behulp
van het eenvoudige 'klik-in'
systeem.

de Universiteiten van Eindhoven en Limburg. Een
technisch hoogstandje, want
met slechts l imbus-sleutel
en 10 schroeven zit het toestel muurvast in elkaar. Belangrijke steun bij de ontwikkeling vormde de kennis
van o.a. prof. Hans Keijzer,
ex-coach van de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie,
inspanningsfysioloog en dr.
Harm Kuipers, wereldkampioen schaatsen en sportfysioloog.

Nederlandse
bekroonde vinding
De Body Shaper werd bij de
ontwikkeling begeleid door

Opmerkelijke
pluspunten
De Body Shaper bezit een
groot aantal opmerkelijke

Imedeen benadering van een schoonheidsideaal
Waarom hebben eskimo's en andere volkeren als de
Polynesiërs zo'n gave en gladde huid? Het geheim
lijkt te schuilen in de hoeveelheid vis die men eet.
Juist rauwe vis zit vol vitaminen, mineralen en
eiwitten.
Een Zwitserse arts ontdekte
het verband tussen de uitstekende staat van de huid
en het voedingspatroon van
de eskimo's. De huid wordt
niet van buitenaf maar van
binnenuit in een goede conditie gebracht en gehouden.
Visse-eiwitten spelen daarbij
een belangrijke rol. De arts
slaagde er in de eiwitten uit
het kraakbeen van diepzeevissen in een pil te stoppen
en gaf het de naam: Imedeen.
Onderzoeken van dermatologen in o.a. Finland, Nederland en Amerika tonen de
werkzaamheid van Imedeen
aan. De resultaten van deze
onderzoeken zijn in 1993

gepresenteerd op belangrijke dermatologencongressen
in Wenen en Kopenhagen.
Rimpels en
kraaiepooljes
Imedeen herstelt het bindweefsel van de huid en normaliseert de vochtbalans
van de huidcellen. Het betekent dat de huidcellen worden gestimuleerd vocht langer vast te houden, wat resul teer t in een duidelijke
toename van de dikte en
elasticiteit van de huid. Bovendien wordt de lokale
doorbloeding
verbeterd,
waardoor de voor de huid

noodzakelijke voedingsstoffen de huid blijven bereiken.
Het resultaat van deze kuur
wordt na 2 a 3 maanden
zichtbaar: rimpels en kraaiepootjes verminderen of verdwijnen en de huid krijgt
weer
haar
natuurlijke
schoonheid terug.
De Imedeentabletten leggen
van binnenuit de basis voor
een toename van huiddikte
en elasticiteit. Uiteraard
dient de huid ook van de
buitenkant verzorgd en beschermd te worden. De dagen nachtcrème, bodylotion,
de cleansing milk en skin
tonic van Imedeen ondersteunen dit proces en maken
de verzorging en bescherming van uw huid compleet?.
Imedeen is te koop bij drogist, reformhuis, apotheek
en schoonheidssalon. Meer
informatie: Ferrosan Benelux, 03420-22300.

Nieuw: UltraVit Slank

Binnen drie weken 10-15 kilo lichter
De juiste manier om af te slanken is om het
geleidelijk aan te doen. Het lichaam krijgt dan de
tijd om te wennen aan een geheel nieuwe 'huishouding' én -net zo belangrijk- het resultaat is b lij vender. Het enige wat nodig is, is een paar weken
geduld.
Verpleegster Herma Pietersen kent de problemen rond
afvallen maar al te goed.
Door een verkeerd eet- en

drinkpatroon wees de weegschaal op een goed (of liever
gezegd kwaad) moment, onverbiddelijk 108 kilo aan.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
P a r f u m e r i e - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

K E R K S T R A A T 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

GEZONDHEID
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Eén vierkante meter ruimte is alles wat u nodig
heeft om voortaan thuis aan uw gezondheid te gaan
werken niet de Body Shaper. Met dit veelzijdige
fitnesstoestel kunt u alle 14 spiergroepen op aangename wijze oefenen. Mannen, vrouwen, jong en oud,
sportief of niet, iederéén kan z'n algemene conditie
op peil houden of aanzienlijk verbeteren door dagelij ks een kwartier met dit toestel te oefenen. Een
overzichtelijke instructie-wandkaart met 4O oefeningen maakt 'Body Shapen' extra plezierig.

Zeer veel vrouwen maar vooral ook mannen hebben
regelmatig last van roos. De fabrikant (Abbott) van
Selsun, een van 's werelds meest gebruikte niedicinale anti-roos middelen, start op korte termijn een
groot onderzoek onder de Nederlandse konsument.
In het kader van dit onderzoek kunnen 500 mensen
met roosproblemen gratis
meedoen Om hiervoor in
aanmerking te komen dient
u zo snel mogelijk even het
speciale
telefoonnummer
(020-5454500) van Abbott
B V te bellen Hier wordt u
geïnformeerd over het onderzoek en u ontvangt o.a.
een gratis flakon Selsun anti-roos kuur thuis. Uw medewerking bestaat uit het
invullen van een vragenlijst
op basis van uw ervaringen
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Haar overgewicht leidde al
snel tot andere lichamelijke
klachten, zoals een forse hoge bloeddruk.
Vicieuze cirkel
Fanatiek stortte Herma zich
op allerlei manieren om de
overtollige kilo's kwijt te raken. Maar ondanks alle
maaltijdvervangers, eetlustremmers en diëten bleven
haar inspanningen zonder
het gewenste resultaat. Ze
begon aan een vetbeperkend
dieet en daarna aan een calorieen-dieet De kilo's die ze
hiermee kwijt raakte, zaten
er in een ommezien weer
aan. „Het was een vicieuze
cirkel," aldus Herma. Uiteindelijk besloot ze om hélemaal niets meer te eten,
maar daar raakte ze doodmoe en lusteloos door. In
haar werk kon zij dit soort
kwaaltjes niet gebruiken.
En zo viel ze weer terug in
haar oude eet- en drinkpatroon.

Eten en afvallen
Op aanraden van een vriendin is Herma de UltraVit
Slank kuur gaan gebruiken.
Het prettige van deze kuur
is dat daarnaast gewoon
kan worden gegeten. UltraVit Slank bevat natuurlijke
bestanddelen zoals biergist,
kelp en lecithine en is dus
een veilige afslankmethode.
Door l of 2 tabletten voor

iedere maaltijd in te nemen,
wordt geleidelijk aan het
streefgewicht bereikt. Herma zag op deze manier kans
om binnen drie weken, maar
liefst 10-15 kilo af te vallen.
Dat ze dolgelukkig is, laat
zich raden!
UltraVit Slank is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en
reformhuis. Voor meer informatie: Kernpharm B.V.,
tel.: 04130-41492.

Tonsiotreen doet
keelpijn de das om

Unieke Nederlandse vinding
om thuis gezond en fit te
blijven: de Body Shaper.

pluspunten, die de aanschaf
en het gebruik bijzonder
aantrekkelijk maken: - veelzijdig - degelijk gebouwd onderhoudsvrij - ergonomisch verantwoord voor ieder mens - duidelijke wandoefenkaart - bekroond door
vak- en publieksjury - uitgerust met veiligheidsveren uiterst compact - gunstige
prij s/kwaliteit-verhouding.
Ga nu Body Shapcii!
Profiteer van deze unieke
vinding en ga óók 'Body
Shapen'. Optimale gezondheid en fitheid liggen binnen uw bereik, zonder dat u
zich op een sportclub in het
zweet hoeft te werken. En
voor de kosten hoeft u het
niet te laten: l m2 gezondheid voor ƒ 1994,-. Bij contante betaling 10% korting,
ook betaling in termijnen is
mogelijk. Voor alle informatie: tel.: 08886-8222 (buiten
kantooruren: 02155-21997).

Brandend maagzuur is
een probleem dat omzichtig moet worden
aangepakt. De meeste
mensen grijpen echter
direct naar 'paardemiddelen' om van het ongemak af te komen. Weliswaar leveren die binnen
korte
tijd
resultaat,
maar ze verstoren vaak
het subtiele proces van
de spijsvertering.
De spijsvertering van de
mens is te vergelijken met
een zeer verfijnd mechaniek:
het loopt alleen goed, als er
goed voor wordt gezorgd.
Zodra zich uitspattingen
voordoen in de vorm van
verkeerd eten en drinken,
raakt het 'mechaniek' uit balans. Met maagpijn en
maagzuur als pijnlijk gevolg.
Voortdurende belasting
Te veel alcohol, specerijen,
koolzuur, cafeïne en vetten
bezorgen de maag overwerk.
Ook roken hoort in dit rijtje
thuis, omdat het de afgifte
van bicarbonaat (de stof die
het
maagslijmvlies
beschermt) vermindert. Al deze boosdoeners zorgen ervoor dat de maag op den

Gezien de oorzaken van
haaruitval is hel met meer
dan logisch om dit probleem
van binnenuit tegen te
gaan. Al jaren zijn Priorin
capsules een goed hulpmiddel dat haaruitval van bin-

heeft van haaruitval worden
gebruikt, dus ook door
vrouwen tijdens of na de
zwangerschap. Bij gebruik
volgens de bijsluiter zou al
na acht weken resultaat
merkbaar moeten zijn.
Exlru ondersteuning

nenuit kan helpen bestrijden.
De capsules zijn bestemd
voor inwendig gebruik. Ze
bevatten die voedingsstoffen
die nodig zijn voor een g-ezonde haargroei. Dankzij de
samenstelling- (o.a. gierstextract en tarwekiemolie) kun-

nen de capsules ook aan de
verbetering' van de doorbloeding van de hoofdhuid bijdragen. Priorin is een natuurlijk produkt dat geen
hormonen bevat en geen
haargroei op ongewenste
plaatsen veroorzaakt. Het
kan door iedereen die last

Virus
Omdat bij keelpijn in_90.%
van de gevallen een virusinfectie de oorzaak is, helpen
reguliere
geneesmiddelen
zoals antibiotica in zo'n geval niet. Toch willen we er
zo snel mogelijk vanaf. Normale keelpijn kunt u dan
behandelen met Tonsiotreen,
het meest gebruikte homeopathische middel bij keelpijn, Tonsiotreen bevat vijf
natuurlijke bestanddelen die
onze afweer tegen ziektekiemen verhogen, waardoor de
pijn verdwijnt en de keel
sneller geneest. Elk bestanddeel heeft zijn speciale werking: Mercurius bijodatus
werkt bij angina aan de keelamandelen en Kalium bichromicum bij chronische ontsteking van de keelholte met
dik, taai slijm. Silicea voorkomt dat het chronisch
wordt, Belladonna is vooral
effectief bij het acute stadium van de infectie en Hepar sulfuris helpt tegen ontstekingen van keelamandelen.
Tonsiotreen is verkrijgbaar
als tablet en als zuigtablet.

De zuigtabletten hebben dezelfde werking als de gewone tabletten, maar stimuleren daarnaast ook nog de
doorbloeding in de keelholte, wat ook de genezing stimuleert. Als de keelpijn gepaard gaat met witte vlekjes
in de keel en u bovendien
koorts heeft, is het verstandig om de huisarts te raadplegen. Behalve dat Tonsiotreen een effectief middel tegen keelpijn is kan het ook
bijholteontsteking
helpen
voorkomen.
Gratis informatie
Tonsiotreen is verkrijgbaar
bij apotheek, drogist en erkend reformhuis. . Heeft u
vragen over Tonsiotreen of
over andere homeopathische
geneesmiddelen van VSM,
belt u dan tijdens kantooruren gratis met de ySM Homeopathielijn: 06-099 66 62.

Brandend maagzuur vraagt
om voorzichtig 'bluswerk9

Haaruitval vaak inwendig probleem
Zoilder dat we het merken, verliest ieder mens
zo'n vijftig tot honderd
haren per dag-. Zodra per
dag meer haren uitvallen, kan haaruitval echter een probleem worden. De oorzaak hiervan
kan liggen in het feit
dat de haarwortels een
tekort hebben aan bepaalde voedingsstoffen.
Haar groeit immers uit
het haarzakje dat zichzelf voedt met stoffen
die in het bloed zitten.
Heeft het lichaam een
gebrek aan deze stoffen,
dan kan dat leiden tot
haaruitval.
Eenzijdige
voeding, stress, het gebruik van medicijnen,
maar ook erfelijke faktoren kunnen haaruitval
veroorzaken.

Veel mensen krijgen er
elke winter opnieuw
mee te maken. U wordt
wakker met een pijnlijk
gevoel in de keel, het
slikken doet pijn, de
klieren in de keel zijn
opgezet en de keel is
meestal droog. Een flinke keelpntsteking kondigt zich aan.

Naast de capsules voor inwendig gebruik zijn er ook
shampoos en haar-elixer van
Priorin.
De
biologische
shampoos versterken de
werking van de capsules en
zijn verkrijgbaar in de soorten normaal/fijn haar, vet
haar en anti-roos. De haar-elixer wordt eveneens uitwendig gebruikt en brengt
een dun en onzichtbaar
laagje om de haarschacht
aan. Het haar wordt hierdoor versterkt, kan minder
snel vet worden en wordt
extra beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf.
'
De Priorin produkten zijn
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia
B. V.,
020-5490905.

Maag

Maagwand
duur niet meer is opgewassen tegen de bijtende kracht
van zijn eigen produktie,
het maagsap. Dat bevat o.a.
zoutzuur, wat voedsel doet
verteren, en het eiwit opsplitsende enzym pepsine.
Klachten als een opgeblazen
gevoel, oprispingen, maagzuur en zuurbranden komen
dus niet 'zomaar' op, maar
zijn in feite het resultaat
van voortdurende belasting.
Brandjes blussen
Brandend maagzuur is het
gevolg van een te hoge concentratie maagzuur. Om de
oncomfortabele
binnenbrandjes te blussen is een
behoedzame aanpak te verkiezen boven een snelwerkend middel. Middelen die
een snelle zuurbinding veroorzaken, zorgen na uitwer-

king, er juist voor dat méér
maagsap wordt afgescheiden. Hiermee is de subtiele
huishouding van de maag,
allesbehalve gebaat.
Rigoletten
maagtabletten
werken op unieke wijze aan
de
bestrijding
van
maagklachten. Het bijzondere is namelijk dat de neutraliserende werking op het
zoutzuur en de absorptie
van pepsine over een langere periode wordt gespreid
Op deze manier wordt de
zuurbinding geleidelijk aan
tot stand gebracht. De wei'king is dusdanig dat extra
explosies van maagzuur
worden voorkomen.
Rigoletten
maagtabletten
zijn verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
Voor meer informatie: Tendem 038-217747.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166
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Jet Pit: 'Ik wil Tante Bet
tot leven brengen'

\ oonmanifestatic
In de Ahoy te Rotterdam
yordt van 4 tot en met 13 februri de Nationale Woonmanifesitie 'Binnenhuis' gehouden,
urect na de grote internationas beurzen in ondermeer Keuen en Parijs is 'Binnenhuis' al
jjaar de toonaangevende conitrnentenbeurs voor het woen in de Benelux. De beurs is,
ruim 20.000 vierkante meer beursoppervlakte en zo'n
onderdduizend bezoekers, het
elangrijkste woonevenement
at Nederland kent.
'Binnenhuis' is een wooneurs in de ruimste zin van het
oord. Behalve de laatste interationale meubelcollecties inroduceert 'Binnenhuis' alle acnele ontwikkelingen die het
'onen plezieriger, comfortabeer en completer maken. Ook
Hes wat nieuw is op het gebied
an keukens en badkamers,
foningverbetering,
verwarning, verlichting, beveiliging,
eeld en geluid tot en met zelfs
uinaanleg is te zien.
Op de openingsdag van de naonale woonmanifestatie, vrijag 4 februari, is Nederlands
ekendste popzanger Herman
irood aanwezig. In de stand
an de Rotterdamse kunstgaleie Aad Leemans zal hij die dag
en op de volgende drie dagen ive' schilderen aan enkele
linnenhuis-kunstobjecten. Op
eze stand wordt tijdens de
leurs een expositie van schildeyen van Herman Brood geouden.
nnenhuis '94 wordt gehouden van
rijdag 4 tot en met zondag 13 februari,
peningstljden zijn dagelijks van 11
t vijf uur en van zeven tot half elf (op
terdag en zondag alleen van elf tot
f uur). De toegangsprijzen zijn 13
Iden per persoon, senioren (65+) 11
jden en kinderen tot en met 12 jaar
*en gulden. Gezlnskaarten (geldig'
or twee volwassenen en 2 kinderen)
gulden.
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atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

E GIETHOORNSE Jet
Pit brengt 13 februari
in Tuschinski als explicateur 'Bet, de koningin
van de Jordaan' tot leven.
Geheel in stijl voorziet ze
deze stomme film uit 1924
van commentaar, uitleg en
levensliederen.

D

door Everhard Hebly
'Bet, de koningin van de Jordaan' was het geesteskind van
Adriane Solzer. Ze was niet alleen de maker en regisseur,
maar speelde ook de hoofdrol
van deze film die in 1924 in Tuschinski in première ging. Het
was de tijd van de 'zwijgende
film' waarbij het gebruikelijk
was dat een explicateur vanaf
het podium uitleg gaf bij de
beelden.
>

De uit Leiden afkomstige
Adriane Solzer trad bij haar
Tante Bet-films zelf op als explicateur en dat deed ze zo op
haar eigen manier. Ze bespeelde het publiek, zong tijdens de
film haar eigen levensliederen,
sprak en kleedde zich als de
Tante Bet van het witte doek.
Adriane Solzer was Tante Bet
ar
en verhief de explicatie tot een
vorm van podiumkunst die volle zalen trok.
Er is niet veel meer over de
joodse Adriane Solzer bekend
dan wat enkele jaren geleden in
een paar dozen bij het grof vuil
werd gevonden. Een gouden
DE NATIONALE WOONMANIFESTATIE
vondst, dat wel, maar daar blijft
het bij. Hoe ze in 1943 stierf, is
niet bekend. Volgens de door de
bezetters toegestane kranten in
Klein, rond en 'metal'. Dat dat jaar viel ze uit de trein.
zijn de trefwoorden van de
nieuwe Ray-Ban collectie 1994. Verrast
Deco Metals, Innerview, Squafebruari wordt ze als
re Clubmaster en Vintage: au- Op 13
Bet nog een keer in Tuthentieke, tijdloze modellen in Tante
tot leven gebracht. De
de stijl van de jaren twintig schinski
32-jarige Jet Pit mag zich de gemaar in een eigentijds jasje.
noemen en ziet het zelf
De nieuwe Deco Metals-serie lukkige
als
een
grote
eer. Enkele jaren
s een goed voorbeeld van RayBan als trendsetter. Eenvoudig
en stijlvol, eigentijds en vooral
licht. Dat laatste komt door het
gebruik van lichte materialen
m door de unieke ophanging;
het glas is op slechts enkele
ilaatsen aan het frame vastgemaakt zonder dat dit ten koste
van de sterkte van het montuur
;aat. De compleet nieuwe Vinage-lijn kenmerkt zich door de
•trefwoorden: klein en rond,
Iwaarmee R'ay-Ban inspeelt op
toe wereldwijde trend naar klei,ne metalen brillen.

Zonnebrillen

geleden nodigde Stefan Ram,
nu huispianist bij het Nederlands Filmmuseum, tijdens een
workshop Beeldende Muziek
in Nijmegen Jet Pit uit om tijdens 'Bet, de koningin van de
Jordaan' als explicateur op te
treden.

Voor de goede luisteraar valt
het eenvoudig te horen dat de
Arnhemse conservatoriumstudent Jet Pit geen Amsterdamse
is. Ze is geboren en getogen in
Giethoorn. De film gaat over
Tante Bet die al 25 jaar met een
kraam op de Nieuwmarkt staat

ma hadden een hotel en een van
de vaste gasten was Tante Lien
en die kwam uit de Jordaan. Ik
vond dat altijd een prachtig
mens en in mijn Tante Bet zit
wel wat van Tante Lien."

„Het moeilijkste voor mij is
die typische Jordanese 'r', die
lukt niet altijd. Bij Tante Lien
hoorde een Ome Jan en die had
een prachtige 'r'. Het accent
valt me mee, misschien komt
dat ook omdat ik ooit een jaar
op de kleinkunstacademie in
de Jordaan heb gezeten. In ging
en als explicateur moet Jet Pit toen veel naar café De Bel en
in haar huid en accent kruipen. daar pik je veel van op."
Pit: „Voor een optreden leef
ik me altijd een paar weken in,
vooral omdat ik dat Jordanese Improviseren
accent goed wil hebben. Er zit
„Ik wil Tante Bet tot leven
ook wel verschil tussen Am- brengen en heb proberen te
sterdams en Jordanees. Het achterhalen hoe Adriane Solzer
lukt me heel aardig, al zeg ik haar op het podium vertolkte.
het zelf, maar ik ben natuurlijk Ik kan mij dat nu aardig inbeelgeen Amsterdamse. Mijn pa en den. Alleen de liedjes en het mo-

'Het moeilijkste voor mij
is die typische Jordanese r'
„Hij zei 'doe maar maar wat,
dat kun je wel.' Het was die
eerste keer heel inspannend,
maar ik was verrast dat ik het
zo leuk vond. Een halfjaar later
belde hij op in verband met een
onderzoek naar het werk van
Adriana Solzer. Inmiddels hebben we zes keer een uitvoering
gegeven en iedere keer is het
weer anders," vertelt Jet Pit.

ment dat ik ze zing staan vast,
verder moet ik improviseren.
Hoe ik dat doe, is afhankelijk
van mijn stemming en-van de
zaal. Tante Bet kletste aan een
stuk door, maar het mag af en
toe best stil zijn als dat bij het
verhaal past. Dat deed Tante
Bet ook, zeker als ze niet in
beeld was.
Het is een manier van podiumkunst die me aanspreekt,
het is eigenlijk ouderwets varié-

té waarbij je hele leuke avonden kunt krijgen. Op het podium wil ik zoveel mogelijk kwijt.
Ik vind het fantastisch om de
geschiedenis te laten zien. Mensen laten beleven hoe onze opa
en oma in de bioscoop zaten."
„Ik zou dit niet elke week of
nog vaker willen doen. Dan verlies je de spontaniteit en ga je
op de automatische piloot verder. Mijn liefde ligt overigens
toch wel een beetje op dit vlak.
Ik treed zo af en toe op als explicateur bij korte filmpjes, er is
vraag naar. Nee, voor de kleinkunstacademie vonden ze mij
niet geschikt, ik heb er een kater aan over gehouden. Ik vond
het zelf ook niet leuk en hield
veel meer van jazzmuziek."
„Ik ben daarna een paar jaar
van negen tot vijf in het bedrijfsleven werkzaam geweest.
Op gegeven moment kon ik
zelfs filiaalhouder worden,
toen ben ik maar gestopt en
voorzichtig begonnen met zingen. Daar werd ik gelukkiger
van. Ik organiseer nu vocalistensessies in Nijmegen en heb
een eigen band. The Jetset, natuurlijk. Verder geef ik zangles
en zit ik op het conservatorium.
Als ik daar vertel dat ik Tante
Bet speel bij een stomme film,
kijken ze me nogal vreemd aan.
Maar het is heel leuk om te
doen. Optreden Tuschinski
was een droom van mij. Die
komt nu uit en ik voel me erg
vereerd. Heel spannend."
De film draait In de serie Nostalgie
in Tuschinski op zondagmorgen 13 februari. Zie de bon elders op deze pagl-

Jet Pit: 'Optreden in Tuschinski was voor mij een droom'
Foto Michiel Croon

geeff u meer!

Hollandse folklore
in Jordaanstijl
Toiletzittingen
Na grondig onderzoek op
'ormgeving, ergonomie en hyï'ène introduceert PAG een
ueuwe serie closet-zittingen
'nder de naam 'Topline'. De se's Winters willen we het
'e bestaat uit drie modellen te
veten: Nordica, Orphea en
graag behaaglijk hebben.
•londea. Deze modellen passen We kruipen dicht bij de kaP alle gangbare toilets. Een chel, hullen ons in een dikan de basisprincipes van To- ke trui en nemen een lekker
'line is een ergonomisch verwarm drankje. De meeste
ntwoord desgm en een perfect woningen hebben goede ver'tcomfort. Daarnaast zijn bij
warmingsvoorzieningen,
'Ie modellen scherpe hoeken
dus
echt koud hoeven we
:
n randen vermeden. De softe
het niet te hebben. Toch
'elijning die alsdus is ontstaan
kun je met enkele kleine
naakt een eenvoudige en gron- aanpassingen
het huis een
'ge reiniging mogelijk.
De genoemde closetzittingen extra winterse sfeer geven.
n bij de sanitair vakhandel Bij voorbeeld door gebruik
te maken van warme winerkrijgbaar in alle belangrijke
terkleden.
'^nitairkleuren.

In theater Tuschinski draait op zondagochtend 13 februari om half 11
's morgens de Nederlandse film uit 1924 Bet, koningin van de
Jordaan met Adrienne Solser, Jan Nooy en Beppie Nooy.

Een beetje als vervolg op de
Grandfoulards zijn er nu diverse soorten en modellen plaids
die gedrapeerd kunnen worden
over het bankstel of over de
stoel. De plaids zijn er in de
bekende Engelse ruiten, maar
ook in folkloristische prints.
Pel gekleurd of in gedekte tinten. De plaids nemen een geheel eigen plaats in in de wouing. In de woonkamer, maar
ook in de slaapkamer, waar ze
over het bed als een sprei worden gebruikt. Dat betekent niet
dat de traditionele sprei uit
beeld is verdwenen. Integen-

deel. Afgestemd op gordijnen
en bij voorbeeld het dekbedovertrek, wordt de sprei op maat
gemaakt en krijgt het een heerlijk warme vulling van bij voorbeeld dons. Ook de ouderwetse
naturelkleurige sprei, voorzien
van de meest fantastische reliëfpatronen, is nog steeds in
veel slaapkamers te vinden.
Deze uitvoering past goed in de
natuurlijke, landelijke woonstijl.

Tafelkleden
De tafel kan deze winter

warm gedekt worden. Tafelkleden zijn er in verrassende
mooie prints en in warme materialen. Het tafelkleed krijgt niet
alleen een functionele rol toebedeeld maar dient vooral ook
voor de sier. Hij kan daarom na
het eten gewoon blijven liggen.
Tafelkleden zijn er in veel soorcen en maten. Op dit moment
worden er veel onder- en bovenkleden gebruikt. Het onderkleed is vrij lang en meestal
rustig van kleur, het bovenkleed is kleiner en laat een
strook van het onderkleed zien.

BOES

Het Poldermuseum Is gelegen
aan de Dljkwep 319 te Andijk, telefoon 02289-2227.

Wandelboekje
Onlangs is over het befaamde stadsbos de Haarlemmerhout een wandelboekje verschenen. . Het
boekje geeft een beschrijving van de vele historische plekjes die in het bos
te vinden zijn. Vele kunstenaars hebben er zich in de
loop van de eeuwen laten
inspireren. Bekend is onder andere de beeldengroep uit de 'Camera Obscura' van Nicolaas Beets.
Het boekje is geïllustreerd
met foto's. Het is te verkrijgen bij de VW Haarlem op
het Stationsplein, telefoon
023-319059. De kosten zijn
drie gulden.

-In de RAI wordt van 25
tot en met 27 fe"bruari de
PietsRAI '94 gehouden. De
nadruk van deze beurs ligt
met name op kinderfietsen
en fietsvakanties. Vanzelfsprekend wordt ook het
complete aanbod aan fietsen en bromfietsen, kleding en accessoires getoond. De 'Société du Tour
de Prance' presenteert zich
voor het eerst op de beurs.
Het gaat goed in de f ietsbranche. De belangstelling
is natuurlijk met name
aangewakkerd door de grpte variëteit van fietsen die
thans wordt aangeboden:
ATB's, city-taikes, mountain-bikes en tracking-fietsen. Voor iedereen is er wel
wat wils. Dat heeft echter
ook een nadeel. Niet iedere
fiets is voor ieder gebruik
geschikt. Veel fietsen suggeren bijvoorbeeld door
hun uiterlijk geschikt te
zijn voor in het terrein. Dat
is lang niet altijd zo. Het is
dus belangrijk dat de consument zich kritisch opstelt en steeds duidelijk
laat weten voor welk doel
hij of zij een fiets zoekt. De
FietsRAl '94 kan hierbij
een belangrijke rol spelen.
De FietsRAl '94 Amsterdam
wordt gehouden in de RAI van
vrijdag 25 tot en met 27 februari.
De openingstijden zijn dagelijks
van tien tot vijf uur. De toegangsprljs bedraagt 15 gulden. Voor
jongeren tot 12 jaar en houders
van Pas 65+ bedraagt de toegang
tien gulden. Op een groot aantal
NS-stations zijn voordelige TreinH-Toegang bewijzen te koop. Hiermee wordt korting gegeven op de
reis, de toegang en het openbaar
vervoer in Amsterdam.

De film vertelt het verhaal van Bet Plons die al 25 jaar met haar
viskarretje op de Nieuwmarkt in Amsterdam staat. Om dit jubileum te
vieren organiseren haar collega's een feest in een zaaltje op de
Rozengracht. De volgende dag gaat Bet met haar man Hein een paar
dagen naar Schevenmgen waar ze de boel flink op stelten zetten.
Eenmaal teruggekomen in Amsterdam brengen ze nog een bezoek
aan Artis en thuis wordt nog eens een keer feest gevierd.

Badvlonders

Sierlijke karpetten
Parket- en laminaatvloeren
ogen in de winter vrij koel. Vandaar dat ook de vloer wordt
'aangekleed'. Vloerkleden dempen het geluid en geven het interieur warmte. Kelims en
Dhurries zijn handgeweven
Oosterse tapijten. Kelims hebben meestal geometrische dessins. Ze zijn gemaakt van 100%
wol en hebben een loperachtig
formaat. Dhurries zijn eenvoudige uitvoeringen en zijn aanmerkelijk goedkoper dan de
Kelims. Karpetten zijn tegenwoordig echte kunstwerken.
Karpetten kunnen handgeknoopt zijn of via de machine.
Dan zijn ze getuft.
Wilt u de landelijke uitstraling accentueren, dan kunt u
gebruik maken van karpetten
van sisal of cocos. Al dan niet
voorzien van een sierrand.

In het Poldermuseum te
Andijk is tot en met 27 februari een tentoonstelling
te zien over allerlei gebruiken rondom zwangerschap
en geboorte. Verder komen
aan bod de rol van de baker, de feestelijkheden na
de geboorte en verschillende manieren van bevallen.
Geïnteresseerden kunnen
elke zondag in het Poldermuseum terecht tussen
twee en vijf uur.

FietsRAl '94

Warme winterkleden verhogen de sfeer

De brillen zijn te koop bij de
Authorised Ray-Ban dealer herkenbaar aan de zeshoekige
zwart-rode Ray-Ban plaquette.
pe nieuwe modellen zullen in
[te loop van dit jaar leverbaar
«jn.

'Beschuit met
muisjes'

De film duurt zo'n 75 minuten en zal deels m kleur worden gedraaid.
Op het orgel speelt Joost Langeveld en de explicatie en zang is van
Jet Pit.
Bet, koningin van de Jordaan is de vijfde film die in de serie 'Nostalgie' in Tuschinski draait. De serie is een samenwerkingsverband
tussen MGM, het Nederlands Filmmuseum en Weekmedia.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van 12,50 gulden slechts
9,50 gulden per persoon voor de film 'Bet, koningin van de Jordaan'
op zondagochtend 13 februari orn half 11.
Naam:
Adres:

Postcode:.

Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):

Om uitglijden in bad of
douche te voorkomen, zonder daarbij afbreuk te doen
aan de harmonie van de
badinrichting,
introduceert Sealskin de Doby
badvlonders. Deze badvlonders zijn de moderne
verzie van de bekende veiligheidsmatten. De strakke
vormgeving zorgt er voor
dat ze iets extra's geven aan
uitstraling en veiligheid.
De vlonders kunnen in alle
baden en douchebakken
worden geplaatst, het materiaal is synthetisch rubber. Voor iedere badkamer
is er een geschikte kleur en
de maten zijn 75x38 centimeter en 50x50 centimeter.
De prijs bedraagt 23,95 gulden. De badvlonders zijn te
koop bij de grote warenhuizen, bouwmarkten en
DHZ-zaken.
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ZANDVOORT - De verbouwing van de Dirk van den Broek supermarkt en de Dirck III Slijterij \
voltooid. De supermarkt kreeg achter de schermen een facelift. De vernieuwde slijterij ging ein
november al open. De slijterij is veel groter dan voorheen en het aanzicht werd aanzienlijk verl
ter d. Klanten en omwonenden varen er wel bij.
Zo langzamerhand is bij de
supermarkt van Dirk van
den Broek aan de Burgemeester Engelbertstraat
sprake van een volwaardig
winkelcentrum met uitstekende gratis parkeervoorzieningen. Dankzij de
geheel vernieuwde moderne Dirck III Slijterij wint
het centrum extra aan
waarde. Gelijktijdig met de
verbouwing van de slijterij
werd de flessen-emballage
enkele meters verplaatst en
kregen de magazijnen van
zowel Dirck III als Dirk van
den Broek een efficiëntere
indeling. Beide tonen zich
trots op hun vernieuwde
vestiging.

«ad SP1RITÜOSEN
tlQUOR STORE

GROTERE VOORRADEN
De verbouwing van Dirck
III nam ongeveer 3 weken
in beslag. De klanten werden in die tijd bediend vanuit een noodwinkel. Eind
november zijn ze beloond
voor hun geduld met een
prachtige en vooral zeer
ruime winkel, voor

den ook de nodige werkzaamheden plaats. De vroegere magazijnen van de slijterij en supermarkt bestonden uit vier afzonderlijke
ruimtes. De muren tussen
deze vier ruimtes werden
allereerst weggebroken,
waarna een nieuwe vloer
werd gestort. De slijterij
kreeg vervolgens grenzend
aan de supermarkt een
nieuw magazijn. De resterende ruimte voor Dirk van
den Broek werd opnieuw
ingedeeld en daarnaast werd
fors uitgebreid. Het opmerkelijke is dat de supermarkt
nu iets minder vierkante
meters magazijnruimte
heeft, mede omdat er een
lift en nieuwe brandgang
gebouwd moest worden.
Maar door een efficiëntere
indeling kan Dirk van den
Broek toch evenveel artikelen op voorraad houden en
dat is belangrijk voor de
klanten van de supermarkt.
Bij de bevoorrading staat de
efficiency meer centraal dan
ooit en vooral voor omwo-

zien van een bredere en
toegankelijke entree. De
slijterij kreeg er een fors
aantal vierkante meters bij
en werd anders ingedeeld.
Het gangpad is zéér breed.
In het midden staat slechts
één grote stelling. Dirck III
heeft alle dranken en wat
iedere klant direct in het
oog springt is de grote
voorraad per artikel dus de
klant grijpt niet mis.
Bovendien is het met de
nieuwe indeling mogelijk
geworden om de dranken
nog beter en overzichtelijker te presenteren.
Op het gebied van wijn
heeft Dirck III in de loop
der jaren een goede naam
opgebouwd. Een zeer uitgebreid assortiment, de
beste kwaliteit tegen de
laagste prijs. Ook het assortiment buitenlands bier
welke op dit moment goed
in de smaak valt bij de consument is zéér uitgebreid.
FRAAI AANZICHT
Achter de schermen von-

nenden zal dit positieve
effecten hebben. Het aanzicht aan de achterzijde
van Dirk van den Broek is
aanzienlijk verbeterd. Ter
hoogte van het magazijn
van de slijterij zijn fraaie
witte schotten aangebracht
die de lege magazijnkarren
en rolcontainers aan het oog
onttrekken. Voor de verbouwing moest het personeel
dagelijks met de karren over
straat om slijterij en supermarkt te bevoorraden. Dit is voorgoed verleden tijd dankzij de nieuwe
lift in het magazijn.
ONE-STOP SHOPPING
Bedrijfsleider Schell van
Dirk van den Broek toont
zich zeer enthousiast over
de vernieuwingen. "We
kunnen op deze manier
veel efficiënter werken en
onze klanten optimaal van
dienst zijn. Het is echt een
facelift naar deze tijd"
aldus Schell. Hij zegt er
veel waarde aan te hechten
dat het aanzicht zo enorm

is verbeterd. "We hebben
nooit last gehad met om
wonenden, maar voor hen j
is het aanzicht nu echt vee
prettiger. De verbouwing
uitstekend verlopen omdai
er goed rekening mee is ge
houden dat klanten en on
wonenden geen hinder
mochten ondervinden. Mei
een strakke planning voord
bevoorrading, gezond overleg en begrip voor elkaar zij
we daar prima in geslaagd.
Wij zijn er in ieder geval
trots op en ik merk aan de
klanten dat ze graag komen
In deze vestiging geldt 1;
zaam maar zeker het one
stop shopping idee. Klanli
kunnen hier terecht voor all
dagelijkse boodschappen,
want ze treffen hierbehalw
de supermarkt en slijterij,
ook een warme bakker,
en poelier, slagerij, bloent
en een tabakshop. Bovendien hebben we volop
parkeerruimte voor onze
ten. Ook in dat opzicht hel
ben wij met deze vestig'»]
alle reden om trots te zijn'

PROFITEER VAN DE EXTRA AANBIEDINGEN
IN ONZE GROENTE- / FRUIT AFDELING

IN ONZE SUPERMARKT

GOUD- PERSSINAASAPPELEI
vol sap
APPELTJE en vitamine C
100% puur sap
appelsap
puur natuur

ORICINAL

ELDERSjJi5sr

LITERPAK J

BILDTSTAR

l ABEL
,,

l BAAL 2 KILO

AARDAPPELEN

.,

"llNDEO SCOTCH «HI5*r

ZAK 2,5 KILO
ELDERS ^6ST
BOOTZ
AMARETTO

JOHN HAIG
SCHOTSE WHISKY

ERVEN JOUKE DE JONGHE
KORENMOUT

0,7 liter

0,7 liter - 40% alc.

HELE LITER - 30%

ELDERS.22^8'

BIJ ONZE WARME BAKKER

IN ONZE KAAS- / POELIER AFD. :

KIP IN

i

IN ONZE SUPERSLAGERIJ

HEERLIJKE

OZIJNEN DRAAnzAKi WIENERBRAADZAK SCHN|TZEL
BROOD
gesneden
gevuld met kruidenboter
en verse groenten

400 GRAM

heeft alle dranken!

HEEL KILO

100 GRAM

ZEER FRAAIE GROTE

SPORTTAS

ÉÉNPERSOONS MOLTON
ELDERS

met 2 extra zijvakken en 1 groot voorvak,
dit alles voorzien van sterke rits. Compleet
met schouderriem

MATRASHOES
50% katoen • 50% andere vezels.
Sluit correct om alle matrassen
van 80 x 190 cm of 90 x 200 cm

DREFT FIJNWAS
veiliger kan uw was niet zijn.
blijvend kleurecht en geeft geen krimp

PAK 1 KILO

FA TOILETZEEP

WHISKAS

diverse frisse geuren

FRAAI GEDESSINEERDE

STUK 85 GRAM

BEWAARBUSSEN

püjtteet,

WAXINELICHTEN

LEKKERE
MALSE BROKJES

IN ALUMINIUM CUP

uw kat is er dol op! Diverse soorten

te gebruiken als thee- of sfeerlichtjes

rond model
met bloem- of diermotieven

BAAL 30 STUKS SET 5 BLIKKEN

ELDERS

YAZOO LEKKERE

CALIFORNIA

IGLO BOERENKOOL

ERWTENSOEP
MET WORST

PAK
450 GRAM

oud Hollands recept

'

DRINKYOGHURT
OF CHOCOLADE
DRANK
in handige
miniflesjes met rietje

LITERBLIK

ELDERS JU59

GALA KOFFIE
CAFENE VRIJ
u proeft geen verschil

ELDERS 2.49 B/J ONS

PONDSPAK
ELDERS

BLANK HOLLANDS

WITLOF
HER PON0

RAVENSBERGEN
GEVULDE KOEKEN
met banketspijs

+/.7KHO
VAN UNIEKAAS

AKTIEPAK

ELDERS J.4JTBIJONS

DIRK VAN DEN DROEK
f
S,

i!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Scnattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
_
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Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-;t 7

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch* van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen' kt''oor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 4 i. , ? Wee;p: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem l 2, Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ l O, l O

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

Fiat

Daihatsu
Daihatsu Charade 1.3 i TX
nov. '91, 23.500 km, grijs met
Auto Kohier 020-6686146.

Ford
Scorpio 2.0 CLX, stationwag.
6/92, 31.000 km.
Escort 1.6 CLX, 1/92,
31.000 km. Albers Autobedrijf
Ford Service dealer
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Amstel. Tel.: 02963-1767.
FORD FIESTA 1.3, zwart, 1-93
20.000 km, ƒ 18.900,-.
Tel: 020-6426318 - 6627643.
Sierra 1 8 Station
'Bt
Albers Autobedrijf
Ford Service dealer
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Amstel. Tel.: 02963-1767.
T k. tegen handelsprijzen:
Sierra 2 Oi CL Azur, zwart,
4-drs, st. bekr., LPG, 8/91,
ƒ16.500.- Sierra 1.6 CL, 3-d„
LPG,
schuif/kant.dak, met.,
1/91, ƒ 12.950. Scorpio 2.9i GL
HB, wit, schuifd., wit, 1/90,
ƒ 17.500. Nw. mod. Escort 1.6,
CLX HB, LPG, 7/91, ƒ16.500.
Nw mod. Orion 1.6GLX, LPG,
1/92, ƒ 17.500. Escort 1.4 CL,
5-d„ 6/86, ƒ 7250. Fiesta 1.1 C,
3-d, 1/89, ƒ8500.- Escort 1.6
XR 3, 3/81 ƒ 1950.- BEREBEIT,
Amsteldnk 25, 020-6627777.

Hyundai

Voor meer informatie of advies, bel

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

020-665 86 86

Jaguar/Daimler
Jaguar/Dairnler, blauw, 1987,
in nw.st. Tel. 04132-73267.

Land/Rangerover
T.k. L.R. TD 90 hardtop b.j. '90,
gr. kent. \.z.g.s. 93000 km
st.bekr ƒ 25.500. 020-6943795

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Kadett 1.3 S Ipg '85 ƒ4250,
Ford Sierra 2.3 D m '84 ƒ3250
Mitsubishi Colt '80 m. apk ƒ 750 Subaru Mini Jumbo S. de luxe
5-drs. 3/88,23.400 km, ƒ 5950.-.
Visa Garage 020-6278410.
WIM van AALST
Tel.: 02979 - 84866

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Alto GL automaat bj. '87,
29.000 km. ƒ8.950.AUTO AMSTELSTAD B.V.
Hemonylaan 25, 020-6799100

Div. SUBARU MINI JUMBO'S Toyota 1.3 DX
ƒ7.250.
v.a 1990 Prijzen v.a. ƒ 11000.- 9/86
Gebr. Haaker BV,
MOOY & ZN Ruysdaelkade
Tel.. 020-6594859.
75-77, 020-6623167
Opel Rekord S, 2 0.
7/86
ƒ7.800.DICK MUHL Nijverheidsln 1
Weesp. 02940 18200/18008

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mercedes-Benz
Mercedes 190 DSL. wit, '88,
130.000 krn, Toyota Brouwer
Tel.: 020-6360401.

Mitsubishi

Nissan
Off. NISSAN-DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
Omroepweg 2, Almere
020-6332111 of 036-5360454

Nissan 100, 1/91,
wit, 31.000 km.
Toyota Starlet 1.3 Xü, 11/90,
Toyota Brouwer 020-6360401.
groen
met.
54000
km,
ƒ 14 950.-. AUTO KOHLER
121 Sedan GLX 1991 donker
Amsterdam 020-6686146
groen metalic, ƒ 17.500.
MAZDA VAN VLOTEN CAR Opel Kadett 1.3, S, HB, 1/87,
Tel.: 020-6365052
lichte parkeerschade ƒ 6950.Ford Sierra 2.0 CLi, 4 deurs Autobednjf WIM van AALST
Tel.: 02979 - 84866
zwart, achterspoiler jan. 91
ECHTE SAAB SPECIAL 900 112.000 km ƒ18500.
Opel Corsa 1.4, Swing
GLI Sedan stuurbekr. voorspoi- OTO/ICI Citroen. 02940-16661. 1991, 24.000 km, zilver met.
ler, cv, get. glas., licht, met FORD Sierra 2.0 CLi, aut., Auto KOHLER 020-6686146.
velgen. Saab Service Molenaar 50.000 km, ƒ18.500.
Hoofddorp, 02503-14097
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 Opel Kadett 1900 coupé, 1976,
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb. Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. APK rood, zw. dak + chroom,
93, 38000 km 5 drs d.grijs Toyota Starlet 1.2 i, blauw vr.pr. ƒ4500. 02975-62404.
met ƒ 30 950. CASPARUS b.v
Opel Manta GSI, beige metal.
11/91, 43.000 km ƒ16.500.
WEESP 02940-15108.
V.d. Pouw, Peugeot, Weesp. '88, Toyota Brouwer.
Tel.- 020-6360401.
Renault Clio, zonnedak, getint Tel.: 02940-15110.
glas, '92
ƒ 20.950.
OPEL
Record '73, recente
Vectra 1.8i GL
HENK GRIFFIOEN
motor, t.e.a.b., evt. voor liefh.
5-drs., Lpg., 2/91 ƒ 19.500.Tel : 02940 - 14028/80426
Tel.: 020-6401064/6415265.
Tel. 075 - 287733
Suzuki Swif: 1.6 GLX, autom. Voor een noede occasion. Opel Rekord 20S nov. '85, apk,
'91, ƒ23950 -.
Peugeot-deaTer COBUSSEN, 1-1-'95, alarminst., radiocass.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Baarsjesweg 249, Amsterdam Tel. 02979-85294.
Minervalaan 85, 020-6711888. Tel.. 020-6121824.
VOLVO 480 Turbo, 36500 km,
• Auto te koop? Plaats in deze
1992, ƒ39750.
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer. rubriek. U zult verbaasd staan
COBUSSEN
over het resultaat.
Tel. 020-6369222.

Opel

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Peugeot

Amsterdam

106
205
Chrysler - Amstelveen
205
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
205
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
309
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
309
(Op afspraak gratis halen en brengen )

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel 02979 - 84866
Citroen Axel '86,
geen APK, ƒ 250,Tel 0206141303.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX Plaisir 1/91
. .ƒ 14.950
AX TGE 10/91 5 drs .ƒ15900
BX 16 1 1 TRI 11/87 ƒ 8950
BX 14 TE 4/90 . . . ƒ 16 950
BX 14 RE 3/88 .. ƒ10950
BX 14 Palmares 1/89 ƒ 12.500
XM T Diesel 4/91 . .ƒ39.900
XM 20i 5/91 .
. ƒ 3 1 500
3-12 maanden garantie
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
..eende Tel. 04906-1528
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075-219777

.
.
.
.
.
.

92
90
90
88
93
88

Leeuwekeur Garant.
PEUGEOT-DEALER

Citroen
Voor een goede occasion'

sinds 1930
XR 1.1 km
28.000
XT 1.6 Aut. 48.000
XL 1 1 km
59.500
GTI 1.9
75.000
GLX 1 4 km 13.500
1.3 Score km 80.000
Levering met

CHYPARSE, Soesterberg vult
Baarsjesweg 249 - 253
uw Citroen-veerbollen voor
Amsterdam 020-6121824.
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel- 03463-51150.
Peugeot 106, 09-'92, 10.000
XM Comf 60 000 '90 ƒ 22 500 km., zwart. Vr.pr. ƒ 17.995.
XM V6 aut., airco, '90ƒ 29.500 Tel. 02972-64182.
XM V6 aut., nov. '91 ƒ29.500 Peugeot 205, b.j. 10-'92,16.000
XM Turbo D, abs, '91 ƒ 29.500 km, radio, ƒ 17.000.
XM Turbo D, abs, '90 ƒ 24.500 Tel.' 03450-15825.
2x
GTI
Turbo
deukjes'
87
ƒ 7250
V.d POUW Peugeot
2 x B X T G D B r , '91 v.a^ 17.500
Amstellandlaan 1
BX TZD, '91
ƒ 17.500
WEESP 02940-15110
BX TD, '90
ƒ 13.500
BX TRD, '87
ƒ 6.500 106XT 1.4 35.000 km 7/92
BX TRD, '86
ƒ 5.750 205 Ace 5 drs39.000 km 5/92
BX 16TZI LPG, '91 ƒ15750 205 XR 1.1 31.000 km 2/91
BX 16TZI, LPG, '90 ƒ13500 205 XT DieselSO.OOO km 1/92
BXTZI, LPG, '87
ƒ 6000 309 XL 1.4 81.000 km 10/89
66 000 km 3/90
BX 14 Cannes, lpg,'9V 13.500 405 GLI
BX URE, LPG '87 ƒ 3950 405 GL Aut. 48.000 km 2/91
80.000 km 10/90
AX 11 E '89
ƒ 8 950 405 SRI
C 15 E1400, nov '89 ƒ 7500
C 15 D, '89
ƒ 8950
C 15 E '90
ƒ 3.950
C 25 E verh. verl. '90 ƒ 12.500
MINOR MOTORCARS
VISA Garage
De ROVER-DEALER voor
Houtmankade 37, A'dam.
AMSTERDAM en A'VEEN
Tel. 020-6278410.

Rover

Citroen 2 Itr. CX, Lpg,
4/85
ƒ4.500.-

BX 14 E 10/85

ƒ4.950.-

Autobednjf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
Tel. 02979 - 84866

Sloterkade 40-44.
Tel.. 020-6177975
Adverteren m
deze rubriek
Tel 020 - 665 86 86

Min ƒ 2.000.- voor uw oude auto
bij inruil op bovenstaande
auto's mits APK. gekeurd en 3
maanden op naam.
3 x Fiat Uno 1.1. S slechts
7 mnd. jong ! Ca. 19.000 km.
Div. kleuren, incl. radip/cass
en 1 jaar gar. Nieuwprijs
ƒ24.000.Nu ƒ 19.250.Inruil/financ. mogelijk
CASPARUS WEESP.
Tel. 02940-15108.
Rat Uno 45, '88, i.z.g.st.
ƒ6500. Tel.:020-6754519.

GEBR. HAAKER B.V.

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Zoekt, u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 - 6433733

Saf rane RT 3.0 aut. '92f 59.000
Alpine GT Turbo '88 .ƒ47.500
9 GTE '88
ƒ11.500
Te koop Seat Marbella, bj. 75 automaat '89
ƒ11500
'91, kleur groen, km 9800, prijs
5 Pansienne '90
ƒ11.500
/ 8750, incl. radio. Tel. 6156^5.
5 GTR '90
ƒ12.000
5 GTL '84
ƒ 4.250
11 Broadway '86 —ƒ 5.750
Clio RL 1.2, 5 drs. '92f 17.500
BMW 316 l '88
ƒ13.500
Seat Marbella '89 ...ƒ6.2050
Peugeot 505 SX '87 .ƒ 6.900
Trafic 80.000 km 1e eigj 4.750

Subaru

Te koop Renault 5 Le Car, b.j.
'84 maar perfect onderh., APK
juli '94, ƒ3500. 02979-72419.

Uw SUBARU dealers

MOOY & ZN

Unieke kans! Renault 5 C,
45.000 km, 1989, APK eind '94,
ƒ9500,-. Tel.: 020-6229000.

Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Saab

HEERE b.v.

SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Ond, rep., APK.
Diverse SAAB occasions
SAAB 99, 900 en 9000

Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

• De advertentie-afdeling be- APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
opgaaf van redenen te weigemotorenrevisie FEENSTRA
ren. (Art. 16 regelen voor het
Industneweg 27, Duivendrecht
advertentiewezen).
Tel. 020-6980639

Algemeen
150 auto's & bestel va. ƒ 3000 + 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
ieder, rijden, geen bankmfo
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Huurkoop

Automobielbedrijf
HENK GRIFFIOEN

Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADASAMARA 1.3 . . . 1990
LADA SAMARA 1.1 . . . 1991
LADASAMARA 1.3 . . . 1988
LADA Niva
1984
Ford Sierra 2.0 CLi aut. .1989
Subaru Mini Jumbo
1992
Subaru Legacy 1.8GL Ipg1991
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Ford Escort 1.4 CL
Seat Ibiza XL 1.2 i
Opel Astra 1.4
Opel Vectra 1.6
Renault Clio /.
VW Polo Fox
VW Polo Fox
Rat Panda 1000 Rre

88
91
92
93
92
91
83
87

Garantie - Financiering - Inruil
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Tel: 02940 - 14028/80426

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15. A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe ie bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

HETO CARS
Grote beu'rt ƒ295.- inkl. WN,
APK en BTW, tevens keuze div.
occas. Bovenkerkerweg 23
AMSTELVEEN. 020-6412030.
GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

STERREN Verkeersschool

* 5*
* *
*

Amsterdam, Almere en Zaanstreek
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 1.000,00
of
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ775,00
Motorrijlessen ƒ 50,00 per 60 min.
Autonjlessen ƒ 37,50 per les
Theorie op Video GRATIS

** Apeldoornse Oldtimerbeurs **
van 11 - 13 februari AMERIKA-HAL

Amstelstein - Suzuki

Gedipl. FOCWA monteur voor
al uw reparaties APK, laswerk,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
Incl. gar. Tel. 075-314618.

Rijscholen

Klassiekers en Oldtimers

Suzuki

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uW autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Info: Pro Mobiel Totaal telefoon/fax 070-3977210
Nieuwe leerlingen 3 Hotelovernachtingen in Europa Gratis.
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Mercedes
280 S, Zwits. import,
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Volvo
Amazone
'66,
zwart,
b.j '70, NL-kent., zeer mooi en
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
schuifdak,
radio/cass.,
4
speagoede klassieker, bprd.rood,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
kers, aut. antenne, rijdt op Euro Autorijschool RUTH MADURO,
RIJSCHOOL ROLF
stuur aut., elke keuring toe(nwe. cil.kop), APK 1-7-94,
waar geduld en aandacht
Rijden bij Rolf is een begrip in
gest. Vr.pr. ƒ 15.500,-.
NEW: VITARA Soft top
ƒ3500. Tel. 020-6657899.
voorop staan. Bel voor info •Amsterdam. Met een goed
Tel.: 020-6863435.
'93, incl. 3 jaar fabneksen/of folder: 020-6003882.
team instructeurs geven wij op
garantie ƒ 29 995.- incl. BTW
Adverteren
in
Canna E 1.6 XLI, mauve met. OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
een psychologische manier inBij
Ferry
alle
rijlessen
ƒ35,-.
of leasing 5 jaar
deze
rubriek
8/92
-.20.000 km. oldtimerbestand v/h Ned. OldTheoriecursus gratis. Tel. 06' tensief les en nog leuk ook!
ƒ 760.- per maand excl. BTW. Camry 2 L GL, TD, rd met.'89. timer Bureau. Tel. 02990-34065.
FAX: 020 - 665.63.21
52821994 b.g.g. 020-6932074. Hoog slagingspercentage en
Celica 1.6 ST. Coupé beige
AUTO AMSTELSTAD B.V.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
56.000 km.
Tevens keuze uit ± 25 andere A'dam 020 - 6799100/6711888 met. '88
Adverteren in deze rubriek Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Toyota Brouwer 020-6360401.
Uno's. Max. ƒ 10.000,-/
Wij verzorgen ook 8-weekse
Tel. 020 - 665.86.86
Te koop: Suzuki Alto, b.j.'89,
aantrekkelijke korting.
CARINA E, 2.0 GLI, hftback, 12cursussen en examenroutes rijFAX 020 - 665.63.21
strips, trekh., cass./radio,
Onderdelen voor: Austin - Rover •
Kam. Onneslaan 10 20-1-'94, goed ger. prijs '92, wit, lichtmetalen velgen,
Postbus 156, 1000 AD A'dam den is vanzelfsprekend.
airco, 40.000 km, nieuwprijs
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
in Badhoevedorp. ƒ 10.000,-. Tel.: 020-6279332. ƒ49.000,
prijs
n.o.t.k.,
KIMMAN HAARLEM
036-5325469 of 03495-36113.
VOORDELIGE
in 24 uur geleverd
Toyota Corolla 1.6 Ib, b.j. '88,
Gratis proefrit!
nw. uitl., APK 11-'94, 55.000
Suzuki-Occasions
Zoekt u een FIAT
km, ƒ 12.500. Tel.: 020-6967720
Keuze uit 50 stuks
Maak een gratis proefrit op een fonkelnieuwe motorfiets tijdens
Alto GL 3 drs. .. .'85 ƒ 3.950
L.P.G.-mbouw ZAANDAM
GOUDSMIT FIAT
de Nationale Motorweek van 25 t/m 31 maart
Alto GL
'90 ƒ 8.950 Toyota Lite Ace 2.0 Diesel, 5- Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
pers.,
D.cab.
8-1990
incl.
Amstelveen
op Papendal te Arnhem.
Alto GL 5 drs ... '91 ƒ 10.950
Gebruikt
v.a.
ƒ
1.050.incl
btw
ƒ
12950
v.
part.
020-6134758.
020 - 6470909
Alto GA
'89 ƒ 8.950
Gratis leenauto
Haal nu een inschrijfformulier bij je dealer!
Swift Club
'90 ƒ 13.950
A.C.A. Tel. 075-351651.
voorkomt
Swift Unique . . . . '91 ƒ 14.950
T.k. Honda CBX 750 F2, b.j. '89,
Missot. specialist REM- en
autodiefstal
Swift GTi
'91 ƒ 16.950
18.000 km, zeer mooie motor,
Voor een goede occasion
FRICTIE-MATERIAAL.
Swift 1.3 G S . . . . '91 ƒ17.950
Aanbev. door verz.mij-en
f 10.950. Tel.: 02977-24009.
Bosboom
Toussaintstr.
43
MAZDA DEALER
Vitara Soft top .. '92 ƒ 26.950
VOOR GEGARANDEERDE
A'dam. Tel.: 020-6180443.
DONKER
Vitara Soft top .. '93 ƒ 29.995
OCCASIONS
Visserstraat 36
ALLE ONDERHOUDS
Noodservice
Auto Amstelstad B.V. WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
AALSMEER
ONDERDEELVERKOOP
Tel.: 02977-24247
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
Grote sortering ONDERDELEN
SCHADE-EXPERTISE
DOE-HET-ZELF ADVIES
van alle schade-auto's, alle
Amsterdam Oud Zuid
Mazda 323 HB 1.5 GLX, 10-'87, en Amstelveen
op zaterdag van
merken, alle bouwjaren.
2e Jan Steenstraat 42-48,
LPG, grijs met., APK 1-'95, 1e Hemonylaan 25, 020-6799100.
10.00-13.00 uur
GEBR. OPDAM B.V.
eig., ƒ5.950, tel. 020-6159465. Minervalaan 85, 020-6711888.
Tel.: 02502-45435.
Kost B.V.
niet duur!!!
MAZDA 626 HB 2.0 GLX, bj. Alto GL aut., rood, '87,
Valschermkade 16, A'dam.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
'89, ƒ 13.900. 020-6150263.
Studenten 10 % korting.
i.z.g.st., 72.000 km, APK jan.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
bestel-, vracht- en
'95, ƒ 7.250: 020-6758832.
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Loop, sloop en schadeauto's
personenauto's, -bussen
Tel.: 020-6365052
m.
vrijwaring.
Tel.
020-6754193.
25 Volvo
020-6794842, 020-6908683.
RIJ nu, betaal jan. '95
Uno S
Uno 60,
09/87, ƒ 5.750
Uno 45 Jolly, 07/88, ƒ 10.250
Uno 45 i.e., 06/90, ƒ 13.950
Uno Sie,
01/90, ƒ 14.250
Uno 1.1 Sie, 04/93, ƒ19.750
Uno 1.4 eleg. 05/92, ƒ19.750
Uno 75 SX, 10/88, ƒ 10.950
Uno 75 SX, 08/90, ƒ 19.250
Uno75SX, 08/92, ƒ24.750

Toyota

Accessoires en Onderdelen

Motoren/Scooters

Stoplock

Mazda

BRÖÖWER

Autosloperijen

Autoverhuur

OUKEBAAS

Tel. 020-6763829
Volvo

121 SED4d GLX 1.3-16v1991

Zoekt u een MITSUBISHI ?
Colt, Lancer,
Galant, Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
020-6433733

Chrysler

6.250
6.500
7.250
19.250

Automaten

Tel. 023 - 339069; Fax 023 -362381

TEL. 020-6310615.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Panda 750 v.a. .ƒ
Panda 1000 cl . .ƒ
Uno '89 v.a
ƒ
Uno 1.1 S, 93 v.a.f
AKTIE

Seat

020-6594859.

T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.

\JUBBK,

5 x
6 x
5 x
3x

RONDAY BV
45 jaar RENAULT specialist
PI. Middenin. 19=21 (by Artis)
Tel. 020-6237247.

323
323
323
323

SED 4d LX aut. 1.3
SED 4d GLX 1.5
SED 4d LX 1.6i
F 5d GLX 1.61

1986
1988
1991
1991

626 HB 5d LX Diesel
1985
626HB5dLX2.Oautom.1989
626 HB 5d Argos 2.0-12v 1989
626 HB 5d LX 1.8i-16v 1992
626 HB 5d LX 2.0i
1992
626 SED 4d Exc. 1.8-12v1991
626 SED 4d GLX 1.8-12v1991
626 SED LX LPG 2.0I
1991
626 Coupé 2d GLX 2.0 1989
Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM-NOORD
Partic. Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG zonnedak. Trekh. alarm, 4
ramen electr., pracht radio,
APK '95, ƒ 14.500. 023-286290.

autolak

Volkswagen

GOLF turbodiesel, met katalysator, 7/1991, met vele extra's,
in nieuwe staat, 3 mnd BOVAG
garantie, ƒ21.000,-.
Telf. 020-6631919.

Occasions

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer'

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
R 5 Pansienne, 7/'84 blauw, Rijsenhout, lid Bovag.
84.000 km, APK 2/'95, i.z.g.st. Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17', Rijsenƒ2500,-. Tel. 020-6751850.
hout bij Aalsmeer, 02977RENAULT AMSTERDAM
24229. Ook t.k. gevraagd.
Top occasions met 1 jaar
Suzuki Super Carry, busje
garantie
10/89 ƒ 7 250.-. BEREBEIT,
Wibautstraat 224
Amsteldnk 25, 020-6627777.
020- 561 96 11

Renault

Peugeot 205 XR 1.4 ... 10/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie:
Volvo 244 GLE, overdr. b.j. 78,
APK tot 2/95, mtr gd, zw. Ibkl.,
sunrf, n. bnd ƒ1400,071-177040

Zie ATS telet. pag. 888

ALLE KLEUREN
•OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam

Auto's te koop
gevraagd

(020) 6129804

T.k. gebruikte onderdelen van
Nieuwe VW Golf, bouwj. 2/'93.
'met persoonlijke service
alle type's BMW, Mercedes en
21.000 km., zwart metallic. Prijs Tel. 020-6369222, Meeuwen- Peugeot. Garagebedrijf C.
ƒ27.000. Tel. 020-6836995.
iaan 128, Amsterdam-Noord, Schrauwen,
Teteringsedijk
T.k. tegen handelsprijzen: VW uit de Utunnel 2x rechtsaf. 134, Breda. Tel.: 076-214918.
iolf 1.81 CL, 5-d, Lpg, blauw,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
3/91 ƒ 17.500.-. BEREBEIT,
850 GLT
3/93
Klaar terwijl u wacht.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
850 GLE Estate
3/93
Ruilstarters en dynamo's.
2/92
VW Jetta, '82, APK tot dec. '94, 940 GL LPG 2.3
Valkenburgerstraat 152.
460 GLE LPG 1.8 1/91
ƒ2250. Tel.: 020-4040260.
Tel.: 020-6240748.
360 2.0
1/84
V.W. Polo 1.3, Fox,
340 DL 1.4
2/89 Grote sortering ONDERDELEN
1989, 38.000 km., rood
340 DL 1.4
6/89 van schade-auto's, alle
AUTO KOHLER 020-6686146.
Opel Rekord S 2.0 7/86 merken, alle bouwjaren.
Escort CLX, Lpg, 1.6 ...5/91 GEBR. OPDAM B.V.
VW Polo 1.3 CL 6/89 Tel.: 02502-45435.

geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan
VW-dealers, garages en
autoshops. Prijs ƒ 149,Info: 020-6846226

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.

Campers

Service en Reparatie

APK ƒ 50,- all-in.

Diversen

is de verkoop van uw auto een fluitje van ben cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in dé schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autprubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia..
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-INr3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Eri dat alles voor één voordelige prijs!
'r---------------------™"---------«--^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35

-

-

-

112,51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer

Adres:

Postcde + Plaats: -

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,p.er dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

De Lugt luxe en bestel vanaf
Gevr. SKODA '84 t/m '88, ƒ 39,- per dag excl. BTW.
LADA '85 t/m '88, AUD1100 '83 Tel.: 020-6161388 of 6003438.
t/m '85. Tel.: 020-6312567.
LAGE HUUR
m. raLet op! BOVAG autobedr. ver- Nwe bestel- en vrachtw.
3
koopt gratis'uw aanb. in zijn dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ44,AUTOBANDEN NODIG '
Showr. Medembl. 02274-4999. p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur SlootGebruikte banden va ƒ25.DE HOOGSTE PRIJS voor elk haak. Tel.: 020-6431220.
'
Alle maten+merk. in voorraad.
merk auto a cont. met vrijwar.
Prijzen incl. montage
bewijs. Tel.: 020-6105478.
balanceren.
Wilt u uw auto v.a. 1990
ECU BAND
DIREKT a contant verkopen?
Cilinderstr. 5 Amsterdam
De scherpste prijzen voor
Belt u voor inl. 03410-19354.
Noord. Tel. 020-6313648.
TOERCARAVANS
Te koop gevraagd AUTO'S a 100 occ. met Bovag-garantie
ook grote karnpeerart.shop
contant met vnjwar.bewijs
HULSKER LEIMUIDEN.
Tel.: 02908 - 24640
Oosterweg 1,01721-8913
10 min. van A'dam.
Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
Garage De Linde. Lindengracht 227, tel. 020-6254782
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
A.P.K. KEURINGSSTATION
Autostoelreparaties klaar teropgave van de advertentie
OVERDEKTE PARKING
wijl u wacht. Ruilstoelen op
Keuren zonder afspraak
kenbaar maakt. De kosten nabij centr. A.'dam v.a. ƒ 16.voorraad o.a. BMW/Merc./VW/
Feenstra & Jimmink
daarvoor
bedragen
ƒ
4,50
D.d. Tel. 06 52828457
Recaro. Tresseats 023-470200 Asterweg 24A A'dam 6364702

Met een advertentie in

Aantal regels

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

Citroen AX11TGE, wit, 3-d., b.j. V.a. ƒ 8b b veerboden
10-'90, APK lO-'94, prima staat op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
ƒ11500. Tel • 020-6646980.
Citroen AX 1.4. RD., Rood RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inrui1990, 97.000 km .. ƒ 12.750.lers en aantr. rep. prijzen.
Citroen BX 19TZI, rood, 90.000
km 1990
ƒ18450.Citroen AX image 1.1.i
CITROEN DORLAND
1991, 80000 km, grijs met.
Ring A'dam, afrit 116.
Auto KOHLER 020-6686146.
Br.i.W. 02903-1908.
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Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,||
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Auto's
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E VERKOOP van
nieuwe personenauto's is in 1993 zo mqgelijk nog dramatischer verlopen dan werd gevreesd. De teller bleef steken bij 392.000 nieuwe auto's: een daling van ruim
twintig procent ten opzichte
van 1992 toen 492.000 exemplaren werden verkocht. De
verkoop van tweedehands
auto's daarentegen steeg vorig jaar met ruim twee procent naar 718.000.

Dit blijkt uit de jongste cijfers
van de RAI over het afgelopen
autojaar. Volgens de RAI is het
achterblijven van de verkoop
van nieuwe auto's een direct gevolg van de zwakke Nederlandse economie en de daaruit
voortvloeiende koopbereidheid
van de consument, maar dat
, had iedereen kunnen beden-

>
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Autoverkopen dalen ruim twintig procent
ken. Verder tekent de RAI nog
aan dat eind 1992 ruim 20.000
auto's extra werden verkocht.
Veel mensen anticipeerden
toen op de dreigende belastingverhoging op nieuwe auto's.
Dat het niet goed gaat, valt
ook op te maken uit de grotere
belangstelling voor tweedehands auto's in 1993. De gezamenlijke BOVAG-bedrijven leverden vorig jaar 718.000 exemplaren tegen 702.000 in 1992. Dit
is een lichte stijging van ruim
twee procent. Het werkelijke
aantal verkochte tweedehands
auto's is veel hoger als de cijfers van de autohandel zouden
worden meegeteld.
Slechts vier automerken
boekten in ons land vorig jaar

hogere cijfers. Skoda ging van
860 naar 943, Rover van 3.571
naar 3.607 en Citroen van 20.718
naar 20.756. Citroen heeft die
stijging voor het grootste deel
te danken aan de Xantia (6.532
exemplaren), die in 1992 nog
niet leverbaar was. Het Poolse
PSO ging van 77 naar 183 en
scoorde procentueel het beste:
een plus van 138 procent. Dit is
overigens heel verklaarbaar
door de stoot adrenaline die de
Nederlandse importeur Abimex aan PSO aan het geven is.
In 1994 zullen de cijfers ongetwijfeld verder stijgen door enkele verbeteringen aan de Prima en de introductie van een
1.9 liter dieselmotor en een stationuitvoering.
Daarnaast waren er voor

sommige modellen kleine of slikken krijgt, is de Volkswagrote successen te noteren. In gen Vento. De verkoop hiervan
enkele gevallen is dit toe te steeg van 2.358 exemplaren in
schrijven aan de vrij recente in- 1992 naar 5.650 in 1993. Daar
troductie van een nieuw model stond een forse daling van alle
zoals de Alfa 155, Opel Corsa, andere typen tegenover met als
Seat Ibiza, Nissan Micra, Mit- uitschieter de Golf (van 23.234
subishi Galant, Renault Safra- naar 15.555), zodat VW in totaal
ne, Toyota Carina en Corolla en van 39.694 terugviel naar 31.356.
Subaru Vivio. De vorig jaar ge- Opel blijft weliswaar het best
ïntroduceerde Peugeot 306 verkochte automerk in Nedertrekt zich overduidelijk niets land, maar de daling van ruim
van het economisch tij aan, 25 procent in 1993 was zorgwekwant er werden liefst 7.614 kend: van 73.149 naar 54.590. In
exemplaren verkocht. De Saab aantallen vielen bij Opel dus de
900 bleef dankzij het nieuwe grootste klappen. De introducmodel gelijke pas houden met tie van de Corsa maakte nog
1992.
wel iets goed, maar de cijfers
van de Astra logen er niet om:
Een auto die aparte vermel- ze kelderden met ruim 13.000
ding verdient, omdat het merk tot 26.702 exemplaren. De Astra
toch al zoveel slecht nieuws te blijft evenwel met overmacht

Renault heeft in Nederland twee nieuwe versies
aan het Safrane-progamma
toegevoegd. Het betreft de
Manoir 2.2i en de Manoir
2.1dT, beide gebaseerd op
de huidige RN-uitvoeringen.

'SK- N.^«^W«"<t«Kt£;«t»m«CTOWnX«^^

als Van
Opel presenteert op de
RAI een breed programma
lichte bedrijfswagens met
grijs kenteken volgens de
nieuwe richtlijnen. In het
middelpunt staat natuurlijk de onlangs geïntroduceerde Combo, maar even
interessant is wellicht de
Astra Van met verhoogd
dak, die voldoet aan de
nieuwste wettelijke bepalingen. Hij kan worden geleverd met vier verschillende motoren en als drie- of
vijfdeurs.

Wim de Heer, directeur
Verkoop en Marketing GM
Nederland zegt goede verwachtingen te hebben voor
1994. „Door de nieuwe wetgeving vallen de meeste
van personenwagens afgeleide bestelwagens weg.
Daardoor zal de nieuwe
Combo, die met gemak aan
alle eisen voldoet, uiterst
sterk naar voren komen.
Voor 1994 is de planning
dat er 2500 exemplaren verkocht gaan worden, maar
de eerste verkoopsignalen
geven aan dat onze raming
aan de lage kant is. Een
verkooptotaal van drieduizend Combo's in 1994 is
een meer reële schatting."
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ET KLINKT natuurlijk wel aardig, een
wolf in schaapskleren, maar daarmee
doen we op geen enkele wijze recht aan de in Brussel
gepresenteerde Subaru Impreza GT. Hij is gewoon veel
te snel om met een wolf vergeleken te worden.

seconden. En volgens Subaru
kun je bij normaal gebruik een
brandstofverbruik van 1:10 halen.

Dubbele airbag

Ze stonden vorige week tijdens de Autosalon van Brussel
keurig naast elkaar in het gelid.
De Impreza 555 Rally waarmee
Subaru het afgelopen rallyseizoen vriend en menig vijand
verbaasde en de Impreza GT,
die niets anders is dan de
'straatversie' van de 555 en het
nieuwe vlaggeschip van de Impreza-serie is.
Hij sluit goed aan bij de andere Subaru-topmodellen Legacy
Turbo en SVX, met dit verschil
dat de GT nog net een tikje sneller is. Waar de Legacy Turbo
Subaru's reputatie vestigde als
fabrikant van sportieve auto's,
brengt de Impreza GT het 4x4
plezier naar nog hogere sferen.
Het is wat dit betreft veelzeggend, dat de GT het op de thuismarkt in korte tijd tot één van
de Subaru's best verkochte sedans heeft gebracht. De kopers
tonen zich vooral enthousiast
over de uitstekende handelbaarheid, de opzienbarende acceleratie en het rijplezier.
De Impreza GT heeft weliswaar rondom fraai spoilerwerk, forse banden, een dubbel
uitlaateinde en een gewijzigd
front met imposante luchtinlaat op de motorkap, maar dat

zegt allemaal
nog niets over
de prestaties.
Hij oogt veel
beter en sportiever dan zijn
lichtere naamgenoten, maar
je ziet er niet
aan af dat we
hier met een
snelheidsmonster van
doen hebben,
die
menig
Westeuropees
concurrent
zal doen verbleken. Veel bezoekers van de Brusselse Autosalon leken meer belangstelling
te tonen voor de stoere 555 Rally dan voor de GT. De Impreza
GT is een straatvechter, die met
zijn prestaties voor weinig au-

to's onderdoet. Integendeel
zelfs, hij laat ze waarschijnlijk
ver achter zich.
De GT is uitgerust met een
krachtige tweeliter boxermotor, die voorzien is van een
'high output' turbo. De motor is

een doorontwikkeling van de
Legacy-motor en telt vier bovenliggende nokkenassen en
vier kleppen per cilinder. De
turbo reageert zeer direct op
het gaspedaal. Tussen het moment van intrappen van het pe-

Het zal duidelijk zijn dat bij
een dergelijk vermogen Subaru's handelsmerk, vierwielaandrijving, uitstekende diensten
bewijst. Niet alleen zorgt de
4WD-technologie voor een prima verdeling van de aandrijfkracht over alle vier de wielen,
het garandeert bovendien een
enorme stabiliteit op hoge snelheden en een uitgebalanceerde
handelbaarheid. Niet alleen de
motor is gebaseerd op de Legacy Turbo, ook diverse andere
eigenschappen van dit model
werden overgenomen in de Impreza GT, zoals het onderstel
daal en het in- en de onafhankelijke wielopkomen van de hanging.
turbo zit nauwelijks enige
Vering en schokdempers
ruimte, zoals werden verder verfijnd, voor
je dat toch vrij een betere balans tussen stabiveelvuldig bij liteit en rij comfort. Standaard
andere turbo- is de uitsluitend als sedan vermotoren te- krijgtaare Impreza GT voorzien
van twee airbags, een vierkagenkomt.
De
turbo %l naals ABS, verstevigingsbalken
met intercool- in de portieren en de permaer brengt het nente vierwielaandrijving.
In de loop van april wordt hij
vermogen van
de Impreza leverbaar in ons land. De prijs
tot een maxi- is nog niet bekend, maar zal wel
male waarde ergens tussen 60.000 en 70.000
van 155 kW/211 pk bij 6000 toe- gulden komen te liggen.
ren per minuut. Het koppel van
270 Nm wordt bereikt bij 4800
toeren per minuut.
Dit resulteert in een topsnelheid van 230 km/uur en een
sprint naar 100 km/uur in 6,6

Mondeo steekt boven middelmaat uit

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Vijf GM-Vans op
Bedrijfauto RAI
General Motors is dit
jaar tijdens de Bedrijfsauto
RAI met vier Chevrolets en
een Pontiac Trans Sport
present. De nieuw ontworpen Chevrolet S-serie Pickup is een primeur voor Europa.

Hij is verkrijgbaar met
vierwielaandrijving en met
achterwielaandrijving. De
Chevrolet Astro Cargo is
een luxueus ruimteschip
en dat geldt ook voor de
Pontiac Trans Sport, die
het niet onverdienstelijk
doet in Nederland. In 1993
werden er zesduizend van
verkocht. Maar het meest
tot de verbeelding sprekende GM-exemplaar is de
Chevrolet Starcraft. Hij is
voorzien van een 4.3 liter
V6 of 5.7 liter V8 en uiterst
luxueus ingericht. Bijna te
mooi voor een bedrijfswagen.

«S
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Astra is toch
verkrijgbaar

Met de slechte verkoopresultaten was Nederland in 1993
geen uitzondering. Nagenoeg
alle Europese landen kampten
met aanzienlijke verkoopdalingen. Alleen in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen was
sprake van enige groei. De verwachtingen voor 1994 zijn in
Nederland slechts gematigd optimistisch. RAI en BOVAG
gaan voor het lopende jaar uit
van een licht herstel van de autoverkoop tot ongeveer 425.000
nieuwe exemplaren.
EH

Subaru toont het nieuwe
snelheidskanon Impreza 6T

Renault prijst
Manior scherp

Ze zijn standaard voorzien van onder meer elektrische bedienbare zijruiten voor, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
met lendesteun, centrale
portiervergrendeling
en
zonwerend glas. De benzineversie van de Manoir
blijft net onder de vyttigduizend gulden, de dieselversie staat voor iets meer
dan 56 duizend gulden in
de prijslijst. Ze zijn derhalve goedkoper dan de RNversies.

de best verkochte auto van Nederland.
Audi zal zich ook ernstig zorgen maken. De verkopen vielen
in 1993 met ruim 43 procent terugtot 6.831 auto's. Mazda deed
het iets beter, maar een verkoopdaling van 36 procent is
toch vrij 'amazmg', want dan
hebben we het over ruim 10.000
Mazda's. Ferrari spande echter
de kroon. Er werden weliswaar
slechts vijf exemplaren verkocht, maar dat is ten opzichte
van 1992 een daling van dik zeventig procent.
Chrysler meldde enkele weken geleden nog dat het marktaandeel van de Voyager zo geweldig was gestegen. Dat zal
best waar wezen, maar de verkoopcijfers zijn niet om over

naar huis te schrijven: m 1992
werden er nog 2.070 Voyagers
weggezet tegen 1.491 in 1993.
Een verkoopdaling dus van bijna 28 procent en dat is bovengemiddeld. Chrysler als geheel
zakte wat terug, maar de nieuwe Vision en de te verwachten
Neon gaan daar het komende
jaar verandering in brengen.

Mazda komt met
speciale MX-3
De
Mazda-importeur
heeft een speciale versie
van de MX-3 in beperkte
oplage op de markt gebracht: de Rally Edition.
Hij is leverbaar in de kleuren 'clear white' en 'mighty
green metallic'. Verder is
hij voorzien van een rijke
standaarduitrusting waaronder een houten stuurwiel.
Er zijn twee motorversies beschikbaar, een 1.6i
en 1.8i. De al eerder aangekondigde nieuwe MX-5
met 1.8 litermotor is vanaf
eindjanuari leverbaar. Zijn
.voorganger had een 1.6 litermotor. Het vermogen
van de nieuwe MX-5 is verhoogd tot 96 kW/130 pk bij
6500 toeren per minuut. De
stijfheid van de carrosserie
is veranderd en andere veren en schokdempers zorgen voor een beter weggedrag.
In het interieur vallen de
nieuwe stoelen met verstelbare hoofdsteunen op. De
MX-5 l .81 wordt standaard
geleverd met een neerklapbare softtop en kost zestigduizend gulden. De hardtop-versie is vijfduizend
gulden duurder.

geeff u meer!

Lunchen in de Wintertuin en
rondleiding in het 'Paleis'

Nissan brengt
grijze primeurs
Op de Bedrijfswagen
RAI die van 10 tot en met 17
februari plaatsvindt, laat
Nissan een breed en veelzijdlg aanbod lichte bedrijfswagens zien met enkele
verrassende primeurs.
Om te beginnen de Serena Cargo, afgeleid van de
reeds bestaande Van. De
Serena is nog niet echt aangeslagen als personenauto,
maar wel uiterst functioneel. Om vrijstelling van de
BPM te waarborgen is het
dak met een paar centimeter verhoogd en een laag
tussenschot achter de
voorstoelen geplaatst. Het
is -een bestelwagen zonder
franje, maar met veel comfort, veiligheid en ruimte.

Een andere primeur van
Nissan is de nieuwe en aangepaste King Cab. Bovendien kreeg het interieur
een passende facelift. Voor
het eerst maakt ook Terrano II zijn opwachting op de
Bedrijfswagen RAI. Hij is
'grijs' verkrijgbaar met
korte en lange wielbasis.
De Nissan Patrol tenslotte
blijft, weliswaar enigszins
aangepast, gewoon verkrijgbaar met een grijs kenteken.

A

L IN 1987, kort na
de uitverkiezing
van de Scorpio tot
Auto van het Jaar
1986, besloot Ford een
nieuwe 'wereldauto' te
ontwikkelen als opvolger van de Sierra. Het
werd de Mondeo, een gedingeerde auto die onlangs bekroond werd tot
Auto van het Jaar 1994.
Eens in de zoveel jaar
slaagt Ford erin de belangrijkste Europese eretitel in
de wacht te slepen. Na de
' Escort en Scorpio kan Ford
prijken met de Mondeo. En
terecht, want het is onmiskenbaar een 'wereldauto'
geworden. Uiterlijk onderscheidt de Mondeo, verkrijgbaar als sedan, hatchback en wagon, zich niet bepaald van andere auto's uit
de middenklasse. De windtunnel heeft zo zijn gevolgen, maar in vele andere opzichten steekt hij met kop
en schouders boven de
grauwe middelmaat uit.
Ford heeft een auto neergezet waar je uitstekend mee
voor de dag kunt komen en
hij zal het gezien zijn prijs,
variërend van 38.000, tot
60.000 gulden, goed doen in
het zakelijk autoverkeer.

met alle plezier doet. Het
gemiddelde testverbruik
viel alleszins mee. Deze bedroeg 1:10, terwijl niet
zachtzinnig met het gaspedaal is omgesprongen.

De Mondeo is voorbestemd
Zonder te overdrijven zijn
de rij-eigenschappen van de
voorwielaangedreven Mondeo gerust uitmuntend te
noemen. Neem bijvoorbeeld de vierdeurs 2.0i 16klepper GLX met elektronisch geregelde viertraps
automaat. Hij kost bijna
50.000 gulden, maar hiervoor levert Ford een auto
om 'u' tegen te zeggen. De
overdrive kan met een
drukknop aan de pook uitgeschakeld worden. Daarnaast heeft de bestuurder
de keuze tussen de standen
'sport' en 'economy'. In de
sportstand blijft de transmissie langer in lage ver-

Op alle fronten is de Mondeo rijkelijk uitgerust. Op
het gebied van veiligheid
noemen we alleen maar de
standaard airbag, in hoogte
verstelbare gordels, gordelspanners en tractie-controle. Het interieur van de
Mondeo is mede dankzij de
dwarsgeplaatste motor vrij
ruim. Zeker voorin, maar
Foto Bram de Hollander de beenruimte voor de achom een wereldauto te worden
terpassagiers is niet al te risnellingen en schakelt hij 180 Nm bij 4000 toeren/mi- ant.
eerder terug bij weinig gas- nuut. Tachtig procent hierAlle instrumenten zijn
geven. De economy-stand is van wordt al bereikt bij 1200
bedoeld voor zuiniger wég- toeren/minuut. Hij reageert binnen handbereik en het
gedrag, al blijft het volle zeer gretig op het gaspe- dashboard is overzichtelijk.
vermogen beschikbaar via daal, vooral als de sport- De open bergruimte op het
dashboard is goed verzonhet kick-down effect. On- stand is ingeschakeld.
ken, zodat de spullen bij
danks het ontbreken van
een koppelingspedaal biedt
De snelheidsnaald bleef hard optrekken of in bochdeze automaat van Ford de tijdens de testrit steken op ten niet alle kanten opvliemogelijkheid om te 'spelen' 190 km/uur, maar zal in gen. Heel aangenaam in de
werkelijkheid wel iets hp- GLX is nog de elektrisch
met de Mondeo.
bestuurdersger liggen. De veel belangrij- verstelbare
Dit is voor een zeer be- kere tussensprint van 50- stoel en de verstelbare lenlangrijk deel te danken aan 100 km/uur doet hij in onge- desteunen in de voorstoede dwarsgeplaatste 2.0i 16- veer tien seconden. Dankzij len. De Mondeo is met recht
kleppenmotor met een ver- de kick-down schiet de een wereldauto. Vooral een
mogen van 101 kW/135 pk Mondeo dan als een komeet wereldauto om veel kilomebij 6000 toeren/minuut en onder je vandaan. Iets wat ters mee te maken.
EVERHARD HEBLY
een maximum koppel van hij ook bij 120 km/uur nog

Grand Hotel Krasnapolsky biedt m samenwerking met Weekmedia
een uniek arrangement waarin een bezoek het Paleis op de Dam is
opgenomen. De gasten kunnen genieten van een smakelijk en sfeervol lunchbuffet m de beroemde Wintertuin van Grand Hotel Krasnapolsky. Het buffet bestaat uit warme en koude gerechten, af te
ronden met een heerlijk dessertbuffet. Na de lunch steken de gasten
de Dam over naar het Koninklijk Paleis dat speciaal voor deze
gelegenheid zijn deuren opent. In het paleis staan professionele
gidsen klaar voor een rondleiding door de imposante paleisvertrekken op de begane grond en de eerste verdieping.
Grand Hotel Krasnapolsky betaalt de toegang en de rondleiding
voor de gasten m het Paleis. De prijs van dit arrangement bedraagt
voor de lezers van deze krant ƒ 42,50 (exclusief drank). De data
waarop het Paleis zijn deuren opent zijn- 8,9,10,15,16 en 17
februari en 16 en 23 maart. Dat zijn dan ook de data waarvoor dit
speciale arrangement geldt.
Geïnteresseerden kunnen reserveren van maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf uur op telefoonnummer 020 - 554.6114 onder
vermelding van Paleisarrangement. Vergeet u vooral niet op de dag
zelf de bijgaande bon ingevuld mee te nemen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze ingevulde bon op de dag van bezoek in
het Grand Hotel Krasnapolsky betaalt u voor het Paleisarrangement ƒ 42,50 (reserveren is verplicht). De Wintertuin is vanaf 12 uur
geopend.
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

geeff u meer!
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CARPET-LAND RUIMT GRANDIOOS GROOTS OP!!!

korting

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Bouclé tapijt In diverse
gemêleerde tinten Foamrug
Breedte 400cm Per str mtr
GELEGD

Een 3 iange dagopleid ng 'ot
apothekersassistent
- doktersasscstent
- tandartsassistent

BfKK TO TH€ S1XTI6S
m.m.v. (LIVE)

Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
02067159M

TH€ DflKOTfl'S
Soc. De Manege
Zandvoort

~"

o' xcn largs op 5 febr„a c " i ! 0 3 0 j - '
F'ed Roes<estraat 90
(bi| NS station WTC/zuid)

24*

Dansen, sfeer en
gezelligheid uit de 60er
jaren.
4 zalen geopend tot 3 uur
m de nacht.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoekt een

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed v.a. 30 jr

bezorger/ster

Entree 15,-Info 16023

voor kleine wijk in centrum.
Tevens reserve bezorgers/sters om m te
vallen bij ziekte of vak. van vaste bez.
Aanmeldingen tel. 17166

Verbouwings
uitverkoop!!!

SSS8*00"*
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wade tttet '#
Grote Krocht 19, Zandvoort

SNOWWHITE

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Een 3 jarige dagopleid ng tot
- bejaardenverzorgende

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

- gezmsverzorgende

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Fred Rocskestraa 90

- kraamverzorgende
Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
020 6 7 . 5 9 1 1
o' kom iargs op 5 'ebruan om 10 30 uu
( b ! K S s A on WTC/.u d)
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Zuidboulevard bij watertoren
tel 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
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W 00 18 00 uur
Zaterdag 9 00- J 7 00 uur
Koopavond tot 2 1 00 uur

Paralleiweg 99
( mtubelboulcvard)
*;' 025/0 11589
Geopend Maandag 13 00 17 30 uur
Dt/\.r 930 I730uur
Zattrdag900 I700uur
Koopavond tot 2 1 00 uur

" OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort,
' '
Amsterdam 0), Apeldoorn, Arnhem, Assen, Cape/te
a/dIJssel, Den Bosch Den Haag (2), Dordrecht,
Emmen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen
gouden gld
(2), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastn :ht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Roosendaal,
Spijkeni sse, utrecht (2), Veenendaal, Zutphen

\A

T
511.800 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 10 februari 1994

Los nummer f1.85

Nieuwsblad

ZANDVOORT - Veel meer
bewoners van gemeentelij ke huurwoningen in het
centrum willen hun huis kopen. Dat zegt Titia Lucassen
uit de Hobtaemastraat. Zij is
m haar straat en in de l'Amistraat de huizen langs gegaan. Het merendeel van de
bewoners is geïnteresseerd
in aankoop van de huurwoning.

ZANDVOORT - Bij een
korte, maar hevige brand in
een woning aan de Hogeweg
is zondagavond een vijftigjarige, invalide vrouw om het
leven gekomen. De vrouw
werd levenloos aangetroffen in een lift. Maandagochtend vroeg laaide de brand
opnieuw op, waarbij ook de
bovenverdiepingen brandschade opliepen. De oorzaak van de brand is nog
niet bekend, de technische
recherche heeft de zaak nog
in onderzoek.

„Het belangrijkste is, dat
onze huizen behouden blijven,"
zegt Titia Lucassen. „Als ze aan
EMM worden verkocht, zijn we
daarvan niet gegarandeerd.
Vermoedelijk worden ze afgebroken voor nieuwbouw, en dat
is toch zonde. Bovendien zijn
de investeringen die iedereen in
zijn huis heeft gedaan, dan voor
niets geweest. Want een hele
hoop mensen hebben hun wonmg zelf opgeknapt.
„Uiteindelijk gaat het om
zo'n tweehonderd karakteristieke woningen," zegt zij. „En
dat is zo'n oud Zandvoort, waar
vind je dat nog terug. En er zijn
al zoveel lelijke gebouwen in
deze gemeente." Op twintig van
de 28 adressen in de Hobbemastraat willen de bewoners hun
huurwoning graag overnemen
van de gemeente. In de l'Amistraat zijn dat er vijf, oftewel
iedereen op twee na. Eerder
maakten ook al bewoners uit de
Koningstraat en de Kanaalweg
bekend hun huis te willen kopen. Verder gaat het om woningen in de Jan Steenstraat, de
Hulsmanstraat, de Van Ostadestraat en aan de Prinsesseweg.

De vrouw vertoefde sinds
maart 1993 in de woning, daarvóór woonde zij zo'n twintig
jaar in Nieuw Unicum. Zij had
een dwarslaesie. Daardoor was
zij weliswaar aan een rolstoel
gebonden, maar goed in staat
om zelfstandig te wonen. Met
de traplift kon zij op en neer
tussen de woonkamer op de begane grond en de slaapkamer in
het souterrain. Volgens omwonenden zou zij al eerder problemen hebben gehad met de lift,
maar verder is daar niets over
bekend.

Onbegrijpelijk

In het pand brak twee keer
kort na elkaar brand uit. De
eerste keer op zondagavond,
toen rond tien uur buren brand
ontdekten in de benedenwoning. Door de enorme rookontwikkeling waren de brandweerlieden niet in staat om het pand
binnen te dringen. Duidelijk
Renovatie
was dat de brand ontstaan was
Titia Lucassen heeft de gein, of in de nabijheid van de lift.
meente benaderd, maar heeft Toen het vuur geblust was,
net als mevrouw Vossen uit de Bij de brand in het pand aan de Hogeweg brandden alle drie de etages uit
werd de overleden vrouw in een
Foto Persbureau Zandvoort zittende houding op de lift aanKoningstraat - nog geen duidehjk antwoord teruggekregen.
Volgens wethouder Flieringa is
het niet uitgesloten dat de huizen verkocht worden, maar
veel hoop geeft hij de huurders
niet. Dat bleek tijdens de laatste raadsvergadering, toen er
vragen over deze' kwestie werden gesteld. Het hangt vooral af
van de onderhandelingen met
EMM, maar daarover valt pas
In mei 1993 besloot de geDe oorzaak van het verval is
ZANDVOORT - Beheer- niet langer, er moet wat gebeumeer te zeggen als duidelijk der Cock Zwemmer van de ren. De toestand is zo slecht, meenteraad tot een onderzoek volgens hem makkelijk te verwordt wat renovatie van de wo- Pellikaanhal luidt de 'nood- dat de gemeente op zeer korte naar de toekomstwaarde van klaren. „De sporthal is al 26
ningen zou gaan kosten.
klok'. De conditie van de hal termijn, na vele jaren zwijgen, de hal en de mogelijkheden van jaar zeer intensief in gebruik en
De gemeente wil haar wo- is door achterstallig onder- nu eindelijk eens een beslissing 'verplaatsen'. Dat onderzoek is al die jaren is er eigenlijk nooit
ningbezit overdragen aan de houd zo slecht, dat 'er nu moet nemen. De discussie over echter nog steeds niet uitge- planmatig onderhoud aan geZandvoortse woningbouwver- eindelijk eens wat moet ge- nieuwbouw of renovatie is al voerd, zei een gemeente-ambte- pleegd. Om de doodsimpele reeniging. 'Verspreid gelegen' wo- beuren.' Het hoognodige on- dik acht jaar binnen de raad naar donderdag in de commis- den dat er op de begroting geen
nmgen kunnen in principe ook derhoud is waarschijnlijk aan de gang, maar in geen enkel sie voor Ruimtelijke Ordening. ruimte voor was. Geen enkele
aan particulieren verkocht uitgesteld omdat de toe- partijprogramma voor de ge- Daar had Sandbergen (D66) sporthal in Nederland is rendaworden. VVD en PvdA zijn te- komst van de hal nog onze- meenteraadsverkiezingen lees vragen over de kwestie gesteld. bel, dus iedere gemeente
gen verkoop van de rijen woninje hier iets over. De Zandvoort- Het onderzoek, dat zich ook springt bij met subsidie. Dat
gen aan particulieren: het zijn ker is.
se politici moeten nu maar eens uitstrekt over het te bebouwen doet Zandvoort ook, met 75 duimet de billen bloot," aldus NS-terrein, start waarschijnlijk zend gulden. Maar met dat begoedkope huurwoningen en die
Plavuizen waarvan flinke Zwemmer.
binnenkort. Ook volgens wét- drag kun je geen groot ondermogen niet van de markt verdwijnen. Bij nieuwbouw of re- brokken zijn afgebroken: het
houder Flieringa, Ruimtelijke houd plegen."
Het stichtingbestuur is volBeslissingen rond de Pelli- Ordening, moet er iets gebeunovatie zal de huur echter wel 'verval' van de Pellikaan Sporthal blijkt al bij de entree. In de kaanhal worden al jaren lang ren: „We moeten nu bepalen of gens hem al acht jaar door de
omhoog gaan.
doucheruimtes lekken alle kra- uitgesteld. De diverse politieke we gaan renoveren of met."
gemeente aan het lijntje gehounen, evenals de douchekoppen. partijen zijn het er nog steeds
den. Renovatie-plannen werden daardoor telkens weer uitDe stalen kozijnen zijn vrijwel niet over eens of de sporthal
Bekeuring
Subsidie
gesteld. Het bestuur kreeg voriverrot en als de kleedka- moet blijven bestaan of plaats
HEEMSTEDE - Een snel- geheel
merdeur dicht klapt, vallen de moet maken voor woningbouw.
„Er wordt in de gemeente wel ge week nog een brief van de
heidscontrole op de César voegen
uit de muur. In de zaal
gediscussieerd over de uitstra- KNVB met het verzoek om de
Prancklaan leverde 28 autoergens een handdoek op de
ling die Zandvoort moet heb- scheidsrechterskamer op te
mobilisten een bekeuring op. ligt
ben," zegt Zwemmer, „maar knappen.
grond om het regenwater op te Onderzoek
De controle vond plaats op 2 vangen.
In
dat
laatste
geval
zou
er
een
„Ik schaam me soms echt
daarbij vergeten ze kennelijk
februari tussen één en drie
nieuwe
hal
gebouwd
worden
bij
de
Pellikaanhal.
De
honderden
over
de manier de manier waaruur 's middags. Hier bedroeg
de
sportvelden
in
Nieuwsporters
en
toeschouwers
die
op
we
onze gasten moeten ontde hoogst gemeten snelheid 86 Billen bloot
-Noord. Dat kost echter enkele deze hal elke week bezoeken, vangen," zegt Zwemmer. „Inkilometer per uur, terwijl vijf- En zo is er nog veel meer aan miljoenen,
terwijl op de huidi- zullen wel een zeer goede in- middels zijn we zover heen, er
tig kilometer per uur is toege- de hand, zegt beheerder Cock ge, 26 jaar oude,
sporthal nau- druk krijgen, met zo'n verpau- kan eigenlijk geen dag langer
staan.
meer gewacht worden."
Zwemmer. „Zo kan het echt welijks nog lasten rusten.
perde sportaccommodatie."

Beheerder luidt 'noodklok' over achterstallig onderhoud

Tellikaan sporthal sterk verpauperd'

ZANDVOORT - Voorbij de
kruising van de Kostverlorenitraat-Koninginneweg is op 3
februari omstreeks half zes 's
middags een 16-jarige Zandvoortse bromfietsster vermoedelijk opzettelijk aangereden
door de bestuurder van een
zwarte Ford Escord. De bromfietsster stapte op de kruising
af om de auto voorrang te verlenen. De bestuurder gebaarde
echter dat zij voor mocht gaan.
Het meisje sloeg vervolgens
rechtsaf de Kostverlorenstraat
m.
Even later werd zijn ingehaald door de Ford Escord, die
vervolgens op haar inreed.
Daarbij raakte hij haar knie en
de voorzijde van haar bromfiets. Ze kwam echter niet ten
val. De automobilist reed na de
aanrijding door zonder zich bekend te maken.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
10feb 03.18 00.35 15.3611.04
11 feb 04.05 01.26 16.11 11.55
12 reb 04.39 02.06 16.4612.29
13 feb 05.16 00.44 17.2613.15
14 feb 05.47 01.24 17.5914.06
15 feb 06.26 02.10 18.3514.24
16 feb 06.56 02.24 19.0814.55
17 feb 07.25 03.00 19.3915.25
18 feb- 07.59 03.45 20.2015.54
Maanstand/getij:
NM dond. 10 feb. 15.30 uur
Spnngtij 12 feb. 16.45 uur
NAP+H7cm
EK vnjd. 18 feb. 18.47 uur

Oplage: 5.250
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Invalide vrouw komt
om bij brand in woning

Meer huurders
willen woning
overnemen

Aanrijding
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getroffen. Ook een kat kwam
om het leven.
Maandagochtend brak opnieuw brand uit. Die werd rond
half acht ontdekt door de medewerker van een nutsbedrijf.
Vervolgens brandden in korte
tijd drie etages uit, waaronder
een erboven gelegen woning.
„Het is ongelooflijk hoe snel
dit vuur zich heeft verspreid,"
aldus brandweercommandant
Schróder. Vier belendende percelen liepen rookschade op, een
ook waterschade. De brandweer heeft vloeren en plafonds
opengehakt om verdere verspreiding van het vuur onmogelijk te maken.
Volgens Schróder is het onbegrijpelijk waardoor het vuur

door Joan Kurpershoek
De kinderen konden kiezen
uit vijf projecten. De keuzes per
school lagen aanvankelijk flink
uiteen. Maar in twee korte zittingen, nog onderbroken door
twee schorsingen, kwamen de
meeste 'Jeugdraadsleden' al
vlot op één lijn. Burgemeester
Van der Heijden probeerde de
laatste tegenstemmers nog
over te halen mee te gaan met
de meerderheid. „Als het geld
over alle vijf de projecten ver- De microfoons in de raadzaal werden dinsdagochtend door schoolkinderen in bezit genomen
Foto PcisbuiedU Zandvoort
deeld moet worden, kun je je
afvragen of ze er nog wel zoveel
sluit: het hele bedrag moest ouders of te eten."
geapplaudiseerd voor burgeaan hebben."
naar de straatkinderen in NicaDe raadzaal zat dinsdagoch- meester Van der Heijden. Maar
ragua, zeiden Monique van de tend 'bomvol' met kinderen: in ook de eerste, tijdens welke
Straatkinderen
Werff en Beryl Valpoort eens- totaal waren er 196 naar het raadsvoorstellen in andermans
Bij twee meisjes van de Beat- gezind. „Want die hebben echt raadhuis getogen, samen met nek verdwenen, suikerzakjes
rixschool had zijn pleidooi geen helemaal niets. De anderen hun leraren. Het was de eerste van hand tot hand gingen om
resultaat. Zij bleven bij hun be- hebben tenminste nog of hun 'raadsvergadering' waarin werd met meer terug te komen, en

Drugs
'ledereen weet toch
Q
dat er gedealed wordt'
O
Dal zegt Frits van Caspel, lijst
trekker van de VVD bij de ko
mende gemeenteraadsverkiezingen Zijn partij vindt dat de
politie veel meer controleren
rond de drugshandel

voor een twee keer heeft kunnen toeslaan. „We hebben de
technische recherche ingeschakeld om alles uitgebreid te onderzoeken." De verslagenheid
onder de brandweerlieden was
groot, aldus Schróder. „Het is
vreselijk voor de betrokkenen,
waaronder de bewoners van de
er naast gelegen percelen. Maar
ook voor ons team is het een
enorme klap. Voor familie en
bekenden van de vrouw geeft
het heel veel leed, maar ook
voor een brandweerman is het
ingrijpend om dit te moeten
meemaken. Veel van onze mensen hebben het er heel moeilijk
mee gehad. We hebben er zondagavond nog heel lang over nagepraat. Dit zijn hele emotionele gebeurtenissen."

Prins
In deze tijd is hij een
(•
Prins, en zo wordt hij
O
ook behandeld Prins Carnaval
Peter II Deze week in de ru
briek Achter de Schermen

Kever
De kans is aanwezig .j jr
dat binnen afzienbare l O
tijd nieuwe Kevers op de weg
rijden De vorm is herkenbaar
'ouderwets', de toegepaste
techniek natuurlijk niet Zo zijn
de technici bezig met een versie, waarbij een elektromotor
gekoppeld is aan een dieselmotor Het brandstofverbruik
is verbazingwekkend

Kappen van iepen
maand uitgesteld

ZANDVOORT - De oude
iepen aan de Haarlemmerstraat blijven minstens nog
een maand ongemoeid. Wéthouder Flieringa van Ruimtelijke Ordening heeft de
uitvoering van het Bomenplan in ieder geval een
maand uitgesteld. De procedure rond de kapvergunning is waarschijnlijk onjuist geweest. Bewoners van
de Haarlemmerstraat overwegen ondertussen een bomentaxatie te laten verrichten.
„Er wordt absoluut niet gehakt voor de volgende commissie Ruimtelijk Ordening achter
de rug is," zei wethouder Flieringa (GBZ) donderdag in diezelfde commissie. De discussie
is een maand opgeschort om te
onderzoeken of de procedure
rond de kapvergunning juist is
geweest. Daar wordt ernstig
aan getwijfeld: alleen de aanvraag is in de kranten gepubliceerd, het verlenen van de vergunning niet. Volgens het
hoofd Plantsoenen Boekelman
is het niet de gewoonte om dit
te publiceren. „Alleen de aanvraag wordt tot nu toe gepubliceerd. Als het ook met de vergunning verlening moet, dan
gaat het misschien al dertig
jaar verkeerd."

Petitie
„Dit kan natuurlijk met," reageerde PvdA-raadshd Van Gelder donderdagavond. „De burger moet in de gelegenheid worden gesteld om ook tegen het
verlenen van de vergunning bezwaar in te dienen."
Een andere reden om de kap
uit te stellen, was de petitie die
de bewoners vorige week hebben ingediend. „Het college is
heus niet zo onverstandig om
een dergelijke petitie naast zich
neer te leggen," aldus Flieringa.
Van Gelder krijgt schriftelijk
antwoord op zijn vragen, daarna komt de zaak in maart opnieuw aan de orde.
De uitvoering van de plannen

Jeugdraadsleden komen al snel op een lijn
ZANDVOORT - De Zandvoortse schooljeugd heeft
1250 gulden beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondervoeding in Tanzania.
Eenzelfde bedrag gaat naar
een project voor straatkinderen in Nicaragua. Dat besluit werd genomen door de
Jeugdraad die dinsdagochtend voor het eerst in het
Zandvoortse raadhuis werd
gehouden. 14 kinderen vergaderden onder leiding van
burgemeester Van der Heijden.

DEZE WEEK

Aan de perstafel zaten drie
jongemannen van de Beatrixschool ijverig te pennen, naast
hun oudere 'collega's'. „Wat
zijn jullie aan het doen?" vroegen nieuwsgierige medeleerlingen. „Wij zijn van de pers,"
waarna trots opgespelde papieren bordjes met 'Pers' werden
getoond. „Wij houden later
hierover een spreekbeurt," verklaarde een van de heren achteraf.
Volgens een vertegenwoordiger van de Gertenbach Mavo,
Patrick van Schooneveld, klopte er echter iets niet in deze
raadsvergadering. „We zijn met
14 raadsleden, dat klopt niet. Je
moet altijd pen oneven aantal
hebben. Wat nu als de stemmen
hadden gestaakt?" „Het kon
even niet anders," gaf burgemeester Van der Heijden ruiterlijk toe. Hij zag in de jongeman wel meteen een toekomstig raadslid. Van der Heijden
was na afloop erg voldaan met
de
jeugdraadsvergadering.
„Het was enig."

Gewone vliegers
mogen blijven

zou deze maand al beginnen, de
bomenrooier zou maandag zijn
zaag oppakken en de nieuwe
jonge bomen worden een dezer
dagen in Zandvoort afgeleverd.
Met het project is een bedrag
gemoeid van ongeveer 88 duizend gulden. Ongeveer een
kwart is voor de aankoop van
de 35 bomen, tienduizend voor
het verbeteren van de grond,
tienduizend voor de beschermingsringen en vijfduizend
voor een ondergronds beluchtingssysteem.

ZANDVOORT - Het vliegeren met eenvoudige vliegers kan dit jaar gewoon
doorgaan. De gemeente
Zandvoort heeft het nieuwe
vliegerverbod beperkt tot
bestuurbare vliegers met
twee of meer lijnen.

Deze vliegers worden als gevaarlijk beschouwd, met name
in de buurt van badgasten en/of
strandpaviljoens. Bovendien
Taxateur
veroorzaken sommige behoorBetrokkenen uit de Haarlem- lijk wat geluidsoverlast. Vanmerstraat laten waarschijnlijk daar dat het vliegeren hiermee
binnenkort een bomentaxateur wordt verboden voor de periokomen. Door informatie van de van l maart tot l oktober. De
andere bomenkenners geloven rest van het jaar mag het wel,
zij er nog steeds in dat de mees- maar dan op een nader door het
te oude iepen behouden kun- gemeentebestuur aan te wijzen
nen blijven. Onder andere door deel van het strand.
bodemverbetering. Bovendien
Dat betekent dat de eenvouzouden boringen om de vitali- dige eenlijnsvliegers gewoon op
teit te onderzoeken op een ver- het strand de lucht in mogen.
keerde manier zijn verricht. Om ook deze te verbieden, ging
„In Bloemendaal heeft hetzelf- een aantal raadsleden te ver.
de gespeeld," zegt Elly Schef- Het College van Burgemeester
fer. „Ook daar konden uiteinde- en Wethouders heeft hier gehoor aan gegeven.
lijk bomen blijven staan."

Provinciebestuur stemt
mogelijk tegencirciut

ZANDVOORT - Het ministerie van WVC stelt geen
extra geld beschikbaar voor
het circuit. Dat zei minister
Hedy d'Ancona maandag tijdens een werkbezoek aan de
gemeente Haarlem.

Hedy d'Ancona reageerde
daarmee op het standpunt van
de PvdA-fractie in de Provinciale Staten. Deze wil meer geld
zien voor de compensatie van
natuurgebied dat door de uitbreiding van het circuit verloren gaat. Daarvoor is nu 750
duizend gulden beschikbaar gesteld. De PvdA milieu-gedeputeerde kreeg vorige week de opdracht meer geld bij het Rijk
los te peuteren. Door de uitlatingen van de minister lijkt dat
nu dus niet door te gaan. Volgens d'Ancona gaat het alleen

jus d'orange werd geschonken
in plaats van koffie en thee Met
name voor de 'raadsleden', wat
op de stampvolle publieke tribune jaloerse blikken ontlokte.
Zij konden echter in de pauze
ruimschoots hun schade mhalen.

'Pers'

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

om een 'argument om tegen het
circuit te stemmen'.
In de statenvergadering van
21 maart komt het toekomstige
circuit opnieuw ter sprake. De
dreiging is reëel dat een meerderheid tegen de uitbreiding
van het circuit stemt. Voor de
VVD en het CDA is het huidige
plan acceptabel, zij het dat de
VVD er wel moeite mee heeft.
De PvdA heeft gedreigd tegen te
stemmen, indien er met meer
geld los komt van het Rijk. De
Groenen stemmen zondermeer
tegen.
Ook de verkeersproblematiek is nog reden tot ongerustheid bij Provinciale Staten. Wel
heeft het Gewest Zuid-Kennemerland zich bereid verklaard
een oplossing te zoeken voor
het parkeren en de aan- en afvoer van het verkeer.

HL,
Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil \\eten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik liet
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Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken. 8 "710371 "0 17003"
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FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Van het concert des levens,
kri}gt niemand een pmgram.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 90jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Willempjc
Schijff-van Duivenboden
W H Paap-Schijff
G. Paap
Peter

Volkert
K. Schijff
J. Schijff-Tangenberg
Pieter
Janneke en Leo
3 februari 1994
Correspondentieadres'
W. H Paap-Schijff
Nic. Beetsslraat 58
2041 NP Zandvoort.
De crematie heeft op maandag 7 februari 1994 in
crematorium Velsen plaatsgevonden

Heden is rustig ingeslapen mijn vriend

Gerard
Gerardus Majclla Bluijs
19 december 1922
4 februari 1994
Jos
J. Molenaar-Weber
Diaconiehuisstraat 26
2042 VM Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Dames
pantalons
elastische
band

EVELIENENELSENOOR
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nieuwe boutique

Bizarro
De kleding voor moeder en dochter.
Jullie schoonouders.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

YANKS/SAM-SAM
PRESENTEERT
WOENSDAG l 6 FEBRUARI

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

BINGO

12 mode kl.
Alle maten

79.95

o p e n i n g

AVOND
lokATJE: ZAA! DoRpsplEJN 2

boutique in dameskleding
Februari aanbieding

zaterdag 12-februari

bij J.M. Coiffeurs
Kerkstraat 22, tel. 14040

Wassen en knippen
(tot 21 jr.) normaal

AANVANq: 20.00 UUR (ZAAl OpEIN l 9 00 UURJ

ƒ35,-

MOOiE qROTE PRIJZEN

GEEN voer/M/
MAAR koivi NAAR CJE biNqo
DE MEESTE QEIN Op I^ET

nieuwe merken o.a.:
jet-set female • anti-flirt • morgan
justin and joëlle • hunza
bella donna • en nog vele anderen!

en bij kleurshampoo of teintuur een
Naaimachine
specialist

l 50 ZITplAATSEIN

van 1O. OOu, tot 17, OOu,

Vakkundig
gedipt, pedicure
Wil v. Looy-Boon
Zeestraat 22
Tel. 16883
Ben. vgls.
afspraak

nu 10% korting
gratis gezichtskanon

TOEqANQ: VRIJ

Passage 18 • 2042 KT Zandvoort • 02507-31196

Lid AVVN

Gerard Bluijs
zusters, broers, schoonzusters
en zwager
De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Dag oom

Gerard
Henk

Hiermee willen wij u heel hartelijk danken voor het medeleven, betoond na het overlijden van

Uitvaartcentrum
Haarlem

Pieter Cornelis Heemskerk

Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

De bloemen, brieven en het persoonlijk medeleven hebben ons gesteund en getroost in dit zware verlies.
Uit aller naam:
A. E. Heemskerk-Neuzerling
Zandvoort, februari 1994

Mede namens zijn beide dochters wil ik bedanken voor
het getoonde medeleven na het overlijden van

De Golf Variant:
alleen te zien
in onze showroom!

STOKMAN

Na een moe gestreden strijd is rustig ingeslapen
onze broer

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

(De Qutte, *Lome,
Vanaf heden
zijn wij weer geopend

Woningruil aangeb. HAARLEM
2-kam. flat met groot
balkon in plantsoen
alle voorzieningen
ƒ 325,- gevr. i.d. in
ZANDVOORT
inl. tussen
10.00-11.00 uur
tel.: 023-254122

en met frisse moed
gestart

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Er staat een exclusieve pnmeur in onze showroom de Golf Vanant En die moet u beslist even komen
bekijken Want de Golf Vanant is niet alleen bijzonder mooi. maar hi] is ook bijzonder ruim en compleet
Kortom, wie de mooiste Vanant in de Golf klasse wil zien, moet beslist een dezer dagen onze
showroom bezoeken

De nieuwe Golf Variant vanaf f 34.190,-

Strijder B.V.

Boyd Hawkins
Deze betrokkenheid doet ons goed.
Rineke Hawkins-Burgers
Zandvoort, februari 1994

DOKTERSBERICHTEN

F. W. WEENINK
Huisarts
Afwezig wegens vakantie van 17 febr. t/m 6 maart.
Waarneming de huisartsen
C. A. Jagtenberg tel. 13355.
J. G. Anderson tel. 12058
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 30500

GECOMBINEERDE
COMMISSIEVERGADERING
Op donderdag 17 februari a.s. is er een gecombineerde openbare vergadering van de commissies Bestuurlijke Zaken, Ruimtelijke Ordening en
Financien
Op de agenda staat de uitbreiding van het Raadhuis (het definitieve ontwerp en het voorbereidingsbesluit)
Aanvang is 20 00 uur, Raadzaal Raadhuis (mgang bordes)

ONTTREKKING WEGGEDEELTE
SWALUËSTRAAT AAN
OPENBAAR VERKEER;

ADVERTENTIES
Kinderdagverblijf
voor bedrijf en particulier
vaste en flexibele baby en peuteropvang.

'DucX
Wij willen iedereen bedanken voor de
grote belangstelling tijdens onze open
dag. Als wij niet in de gelegenheid waren
tijdens de drukte U persoonlijk te woord
te staan, of was U verhinderd.
U bent alsnog hartelijk welkom om vnjblijvend een kijkje te komen nemen.
Pnnsesseweg 36
(naast de bibliotheek).
Voor info.
02507-30042

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

PLANNEN TER INZAGE
In het kader van de uitbreiding van het Raadhuis
zal een deel van de Swaluestraat (deel trottoir
voor Raadhuis en parkeerplaats) aan het openbaar verkeer worden onttrokken
In totaal gaat het om 575 m2 Overigens blijft
voor de voetgangers voldoende ruimte over en
van de parkeerruimte verdwijnen tot 8 parkeerplaatsen Voor dit laatste is ƒ 25 000 gestort in
een parkeerfonds
De plannen liggen vanaf 14 februari gedurende
vier weken ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein
4 De afdeling is geopend op werkdagen van
900 tot 1200 uur Nadere informatie 0250761550
Op grond van de Wegenwet kunnen belanghebbenden bezwaren indienen bij de gemeenteraad
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De bezwaartermijn loopt tot 28 maart 1994

woensdag 16 februari 1994 om 20.00 uur
Raadzaal, Raadhuis (ingang bordes)
De plannen liggen tijdens de termijn ter inzage
bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 De afdeling is
geopend op werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur
Voor nadere informatie 02507 - 61544 of
61492

SUBSIDIE-AANVRAGEN 1995
Op grond van de "Algemene subsidieverordenmg gemeente Zandvoort" kunnen mstellmgen of personen die aktwrteiten uitvoeren op
het gebied van het sociaal-cultureel werk en het
maatschappelijk welzijn, welke m het belang
zijn van de geheleof een deel van de plaatselijke
bevolking, m aanmerking komen voor subsidie
Een subsidieverzoek dient door middel van een
subsidie-formulier te worden ingediend Dit
subsidie-formulier kan worden opgevraagd bij
de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van
de sector Bewonerszaken, tel 61497
Het subsidieformulier dient voor 1 april 1994bij
het college van Burgemeester en Wethouders
te worden ingediend
Formulieren die na 1 april worden ingediend of
formulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet m behandeling genomen
De beschikking op een subsidie aanvraag vindt
plaats binnen twee maanden na vaststelling van
de gemeentebegroting 1995 (November 1994)

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
17 februari 1994 om 15.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuisplem 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 61545

INSPRAAK ONTWIKKELINGSPLAN DOLFIRAMA E.O.
Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders
een principe-uitspraak gedaan over de ontwikkeling van het Dolfirama en omgeving Het betrof met name de stedebouwkundige randvoorwaarden en de procedurevaststelling
Het voorstel is in de commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde geweest op 6 januari 1994
De commissie heeft het voorstel van het college
gevolgd en het stuk voor inspraak vrijgegeven
De inspraaktermijn loopt van 31 januari t/m
25 februari 1994.
In het kader van de inspraak wordt een
inspraakavond georganiseerd op:

GEMEENTE

WIJZIGINGEN BELASTINGVERORDENINGEN TERINZAGE
Onlangs zijn de wijzigingen van de volgende
verordeningen bij koninklijk besluit goedgekeurd
- verordening op de heffing en invordering van
onroerende zaakbelastingen,
- verordening toenstenbelastmg nachtverblijf
De wijzigingen liggen ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financien, Swaluestraat 2
De afdeling is geopend op werkdagen van 9 00
tot12 OOuur Nadere informatie 02507-61414

INENTING 9-JARIGEN
Op woensdag 16 februari a.s. zullen van
13 30 tot 15 30 uur bij het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1, de inentingen D T P
en B M R voor 9-jarigen worden verzorgd Voor
9-jangen geldt het geboortejaar 1985
De inentingen maken deel uit van het landelijk
inentingsprogramma
Men krijgt een persoonlijke oproep thuisgestuurd Opdebysluiterstaattevensaangegeven wat te doen bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van het kind dat moet worden
ingeënt

AANGEVRAAGDE

Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort.
Tel.: 02507-1 4565.
Pfi|zen?i|n vanal prijzen inclusief BTW en BPM cxclusiel kosten rijkhai maken Wijzigingen voorbehouden

Uw gasbedrijf adviseert!

MILIEUVERGUNNINGEN
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn ontvangen aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een fitness en suncentre gelegen aan het
Burg Van Fenemaplem 27A te Zandvoort,
2 een Partycentrum gelegen aan de Bentveldweg 2A te Zandvoort
De aanvragen, de ontwerp-beschikkmgen en
de andere stukken die op de aanvragen betrekkmg hebben liggen met ingang van 14 februari
1994 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
Voor aanvraag 1 tot 14 maart, voor aanvraag 2
tot 15 maart 1994
U kunt bij de afdeling ook terecht voor een
mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van 9 00
- 1 2 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 14 maart 1994
(nr 1 ) of tot 15 maart (nr 2) gemotiveerde
bezwaren schriftelijk worden *ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe m staat
is geweest krijgt m een volgend stadium de
gelegenheid om beroep in te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 31-01 t/m 06-02 1994
Normaal
jaarverbrui k

800
1000
1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

26
33
39
46
52
59
65
72
78
85
91
98
107
117
127
137
146
163
179
195
211

Totaal vanaf
l november **

368
459
550
642
732
825
917
1009
1099
1190
1284
1374
1510
1650
1785
1924
2061

2289
2518

2750
2975

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

Kosten
deze week
14,30
18,15
21,45
25,30
28,60
32,45
35,75
39,60
42,90
46,75
50,05
53,90
58,85
64,35
69,85
75,35
80,30
89,65
. 98,45
ƒ 107,25
ƒ 116,05

l

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123
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*Hier mag nooit plaats zijn voor drugdealers'
gfintro ZANDVOORT - „De VVD Zandvoort heeft de afgelopen jaren veel goede plannen gelanceerd," zegt Frits van
Caspel, lijsttrekker van deze partij. „Wij zijn immers voorstander van een duurzaam lange-termijnbeleid met ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten, maar
met een vaste koers op hoofdlijnen."

Eerste herinnering
is 'Pakveldstraat'
VVD-lijsttrekker
Frits
van Caspel (51) komt uit een
spoorwegfamilie. Zijn ouders woonden in Zandvoort
maar werden geëvacueerd
tijdens de oorlog. Zodoende
werd hij in Amsterdam geboren.
Twee jaar later kwamen zij
weer terug naar Zandvoort.
Wat hij zich het eerst herinnert
van Zandvoort is het politiebureau. Als kereltje van drie jaar
was hij de boel gaan verkennen
en verdwaalde al snel. 'Pakveldstraat' was het enige woord dat
toen in hem opkwam. Helaas,
daar woonde hij niet.
In 1959 kwam hij op het raadhuis werken. Als hij zijn diploraa op de mulo had gehaald,
zou hij in vaste dienst komen.
Maar naarmate die datum naderde, brak het zweet hem uit.
Toch is hij gebleven.' Hij begon
het gemeente-archief te bestuderen en kreeg er aardigheid in.
Als 16-jarige kreeg hij al te maken met woedende burgers,
toen in dat jaar (1959) in Zandvoort de wereldkampioenschappen wielrennen werden
gehouden. Het parcours was zo
uitgezet' dat niemand het
strand opkon. Dat pikte men
niet en men trok massaal naar
het raadhuis.
In 1969 kwam hij bij de provincie. Daar was hij waarnemend hoofd van het bureau
Ruimtelijke
Ordening
en
Stadsvernieuwing voordat hij
in Zandvoort wethouder werd.
Nadat hij in 1978 twee grote
stukken in de krant had geschreven over de toenmalige
college-onderhandelingen en
de VVD, haalde Attema hem
over om lid te worden van deze
partij. In 1982 kwam hij op de
achtste plaats te staan op de
kandidatenlijst voor de geraeenteraadsverkiezingen en
werd in de raad gekozen. Hij is
van 1985 tot eind 1992 wethouder Ruimtelijke Ordening geweest. Op dit moment is hij
raadslid en heeft hij een juridische staffunctie bij de provincie. Ook is hij voorzitter van de
Zandvoortse afdeling -van het
Nederlandse Bode Kruis.

Niet leuk
„Soms breng je nu eenmaal
een boodschap, die een groep
mensen niet leuk vindt, maar
het gaat uiteindelijk om een
groter geheel, om de belangen
van de totale gemeenschap.
Een structuurschets is heel belangrijk voor Zandvoort. In dit
plan wordt de toekomstige ontwikkeling van het dorp aangegeven. Het biedt burgers en bedrijfsleven houvast. Met die
structuurschets kun je het
ruimtelijk beleid sturen maar
ook toetsen. Gewenste pntwikkelingen kun je mogelijk maken, ongewenste ontwikkelingen tegengaan."
„Er moet een onderlinge samenhang in plannen bestaan.
Dit om een verbrokkeling in de
gemeentelijke infrastructuur te
voorkomen. Je kunt de burgers
en het bedrijfsleven duidelijk
maken hoe je de ontwikkelingen van Zandvoort ziet, ze als
het ware uitnodigen om erop in
te spelen. Dat is het belang van
zo'n schets. Het is een stukje
voorwaarden scheppend beleid. Bijvoorbeeld als men een
hotel wil neerzetten. Past het
op die plaats? Hoe zit het met
de wegen eromheen? Als je een
ontwikkeling niet wilt hebben,

dan zeg je ze: 'Het past niet in
ons beleid, we verlenen geen
medewerking'. Maar je krijgt
bijvoorbeeld ook eenvoudiger
medewerking van een hogere
overheid als je kunt aantonen
dat bepaalde ontwikkelingen
juist in een grotere structuur
passen."

Dorpscentrum
„Ik denk dat we er niet omheen kunnen dat er een structuurschets door de raad wordt
vastgesteld, hoe die er dan ook
na de inspraak zal komen uit te
zien. Ook de hoofdwegenstructuur is een voorbeeld van lange-termijnbeleid. In april '91 heeft
de raad hierover besloten."
„De WD hecht grote waarde
aan het goed functioneren van
het dorpscentrum. Ook hier
kan het nodige verbeterd en
verfraaid worden. Minder auto's, bredere trottoirs, meer terrassen en dergelijke. In mijn
tijd als wethouder was er een
miljoen gulden voor het centrumplan uitgetrokken. Nu
stagneert de boel weer:
Als processen langer durenk gaat het
meestal meer geld kosten, heel
jammer. De huidige collegepartijen wachten kennelijk veilig
af tot na de verkiezingen. Ze
zijn bang dat het teveel stof
doet opwaaien én zetten het
dan maar even in de ijskast.
Over de verkiezingen heen tillen, heet dat."
„Maar in wezen zijn ze dan
toch bezig om de bevolking te
misleiden. Opeens merk je dan
dat het woonwagenbeleid de
prioriteit krijgt. Gaan ze locaties aanwijzen om woonwagens
in de bebouwde kom te plaatsen. Wij vinden dat het Keesomplein moet blijven bestaan.
Dit staat al sinds 25 oktober
1993 in ons verkiezingsprogramma. Geen kleinere centra
verspreid door het dorp. Daar
doe je hier niemand een plezier
mee, noch de woonwagenbewoners, noch de andere burgers.
En al is dat dan niet helemaal
volgens de wensen van de provincie, je hoeft niet altijd klak-

Papegaai
mishandeld

Ouderen
De eerste zes kandidaten van de WD Zandvoort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2
maart. Geheel links lijsttrekker Frits van Caspel
Foto Persbureau Zandvoort
keloos de hogere overheden te
volgen. Je moet als gemeente
standvastig zijn en je eigen
zienswijze naar voren brengen.
Maar een beetje ruggegraat tonen? Dat lijken andere partijen
te vrezen, alsof het een besmettelijke ziekte is."

EMM
„De gemeente moet af en toe
wat meer z'n nek uit durven
steken, anders is er geen beleid
meer mogelijk. Als ik bijvoorbeeld zie hoe het huidige college naar Eendracht Maakt
Macht toe opereert: de woningbouwvereniging wil haar leningen van 27 miljoen opnieuw af-

ZAKELIJK BEKEKEN

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Boulevardgebouw Gran Dorado
uitnodigender naar Zandvoorter

Verkiezingen

„Het hotel gaat met een nieuwe uitstraling het seizoen 1994
tegemoet," zegt Josephine Mulders, salesmanager van Gran
Dorado Zandvoort. Als nieuwe
kleuren is gekozen voor geel en
blauw, de kleuren waaruit ook
de Zandvoortse vlag bestaat.
„Daarmee ademt het restaurant 'zomer' uit, zelfs met windkracht zes buiten." Het resultaat mag er zijn, zegt zij. Via
hekwerkjes en beplanting
wordt het restaurant nu opgedeeld in kleine, gezellige hoekC.J. Klngma-Hendrlkse jes. „En de gasten kunnen uiZandvoort teraard nog steeds genieten van
het weidse zeezicht."

De datum 2 maart komt in
zicht. We mogen weer kiezen
wie er in de raad mag komen.
Hopelijk vier jaar zonder 'gedram' van een enkeling of partij
die niet luisteren wil naar wat
een ander voor belangrijks te
vertellen heeft, alleen zich zelf
wil- horen praten.
Respect voor eikaars standPunt, is dat niet een mooie leuze? En niet alleen uitmaken of
het hogere 'gezag' mag blijven
of niet! Je huivert als je daarop
moet stemmen.

Daarnaast telt het boulevardgebouw nog een kleiner restaurant onder de naam Time-Out,
dat naast de bowlingbanen en
de overige sportaccommodaties ligt. De prijzen liggen hier
nog wat lager, zoals bijvoorbeeld het zelf samen te stellen
drie-gangenmenu voor 34,50
gulden.

Zandvoorters
Het sportcomplex heeft een
totaal vernieuwde, moderne entree gekregen aan de Burgemeester van Alphenstraat.
„Het is nu vanaf die kant op een
simpele en met name uitnodigende wijze te bereiken. Een
van de redenen voor Gran Dorado was, de toeloop van de
bungalowgasten vanuit het
park te vergroten, maar ook om
de Zandvoorters meer te stimuleren een kijkje te komen nemen."
In verband daarmee staan er
ook verschillende bescheiden
acties op de planning. „De

Zandvoorts
Nieuwsblad

Viva mode wordt 'Marelle'

Onafhankelijk ^jjeuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

ZANDVOORT - Viva
mode, gevestigd aan de Grote Krocht 19, krijgt deze
maand een nieuw interieur
en een nieuwe naam. Vanaf
19 februari heet de zaak
'Marelle, . opmerkelijke
mode'.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskelion (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop:
Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
Kwartaal;
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere taneven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizinSen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

Viva mode heeft een succesvolle periode van zeven jaar
achter zich. In die tijd werd de
nadruk gelegd pp draagbare en
modieuze kleding voor vrpuwen, kwaliteit en een redelijke
prijs. De zaak wordt nu aangepast volgens een bestaand concept in Amsterdam: 'Marelle,
opmerkelijke mode'. In navolging van Marelle mode in Amsterdam en de nieuw te openen
zaak in Monnickendam wordt

hét interieur vernieuwd, met
warme tinten en sferen.
„Er gaat een frisse wind doorheen," zegt Ruud Bras, eigenaar van het filiaalbedrijf. „Het
concept wordt hier en daar aangepast, maarwei zodanig dat
onze vaste klanten met evenveel plezier binnenkomen. Er
zullen kleine wijzigingen in het
assortiment komen: nieuwe
merken naast de bestaande.
Kortom, een eigentijds beeld,
draagbaar voor elk moment
van de dag."
De verbouwing wordt binnen
enkele dagen gerealiseerd. In
verband daarmee is de winkel
aan de Grote Krocht van 14 tot
en met 18 februari gesloten. De
opening, met nieuw interieur
en nieuwe voorjaarscollectie, is
op 19 februari.

Het opleidingsinstituut staat onder leiding
van Hans Deen, oud-coureur, voormalig directeur van de KNAC anti-slipsc'nolen en regelmatig
nog te zien in< de media als testrijder. De in
Zandvoort gevestigde Dutch Racing School richt

van het stationsemplacement
en de nog braak liggende voormalige sportvelden zo snel mogelijk woningen te laten bouwen. Daar hebben de Zandvoorters wat aan. Er is een lange
lijst van woningzoekenden,
daarom .willen wij hieraan een
hoge prioriteit geven."

Raadhuis
„De raadhuisuittareiding in
de huidige vorm keuren we af,
hoewel wij ervan doordrongen
zijn dat de ambtenaren behoorlijk moeten worden gehuisvest.
Bij het presenteren van de plannen kwam het huidige college
al uit op een tekort van vier ton.

„Het afgelopen politieke jaar
in Zandvoort was er een van
turbulentie, chaos, en stuurloosheid. Ik denk dat de gebeurtenissen die zich dit jaar in
de gemeenteraad en het college
van B en W hebben afgespeeld,
duidelijk hebben aangetoond
dat de VVD als stabiele factor
in het dagelijks bestuur van de
gemeente niet kan worden gemist."

"r

Lansdorp na
75 jaar dicht

De jongste, 15 jaar, werd 's
avonds laat betrapt bij het vernielen van buitenlantaarns van
een woning aan de Kostverlorenstraat. De zoon des huizes
maakte zijn vader wakker
waarna zij gezamenlijk op zoek '
gingen naar de dader. Zij trof-:
ten hem samen met een 22-jarige broer aan op de Herman
Heijermansweg. De twee werden op het politiebureau afgeleverd. Bij foullering werden een
gaspistool, een zijkniptang en
een gla'ssnijder ontdekt.
Later taleek dat zij ook een
papegaai hadden gestolen uit,
de achtertuin van een woning
aan de Grote Krocht, waar de
vogel in een buitenhok zat. Het
dier werd later dood teruggevonden op een pleintje bij een
van de basisscholen in het centrum. Het dier was zwaar mishandeld, vervolgens in brand
gestoken en doodgetrapt, aldus
de zeer onthutste eigenares.
Bovendien was geprobeerd bij
haar in te breken, wel werd een
fiets gestolen. De politie geeft
geen informatie over wat er met
de twee verdachten is gebeurd.

ZANDVOORT - Vrijwel
niets meer staat de fusie van
de Plesmanschool en de
Van Heuyen Goedhartschool nog in de weg. De medezeggenschapsraad (MZR)
van de laatste school is akkoord gegaan met de regeling.
De MZR had de landelijke geschillencommissie
ingeschakeld omdat zij het niet eens was
met de fusie. Vooral personeelsleden van de Van Heuven
Goedhartschool lopen het risico op den duur hxm baan kwijt
te raken of in een andere gemeente te moeten gaan werken.
Dat geldt voor degenen die het
kortst werken op een van beide
scholen. De MZR heeft haar bezwaar bij de geschillencommissie overigens niet ingetrokken
dus moet toch de uitspraak afgewacht worden. Wethouder
Ingwersen verwacht die voor 22
februari. Volgens hem is het nu
alleen nog een formele afhandeling van het geschil.

LET OP!
VOORZICHTIG
I.V.M. MOGELIJK
GIFGEVAAR
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ZANDVOORT - Een van de
oudste winkeltjes van Zandvoort gaat eind deze maand verdwijnen: horlogerie Lansdorp
in de Kerkstraat.
Het winkeltje is een begrip in
Zandvoort, het bestaat dan ook
al zo'n 75 jaar. De huidige eigenaar, de heer Lansdorp is er
zelfs nog geboren. Het echtpaar
sluit de winkel per l maart en
houdt daarom nu opheffingsverkoop.

Nieuwe eigenaar
'De Zonnehoek'

blijft open
ZANDVOORT - Het Zandvoort:;e raadhuis blijft gewoon
open. Dat zegt een medewerker
van de Arbeidsinspectie. Hij reageert daarmee op geruchten
dat het raadhuis gesloten dreigt
te worden, omdat het te klein is
voor het ambtelijk apparaat.

ZANDVOORT - Per l februari is Pirn Aronson de nieuwe
eigenaar van hotel/café-restaurant De Zonnehoek.
Aronson is zeven jaar langbeheerder geweest van De Orangerie Elswout, op het gelijknamige landgoed in Overveen.
Daar wordt de scepter nu overgenomen door Clemens Overdijk. Pim Aronson heeft De
Zonnehoek, gelegen aan de
noordboulevard op de grens
Zandvoort/Bloemendaal aan
Zee, overgenomen van Johan
Beerepoot. De Zonnehoek is
voor hem 'een nieuwe uitdaging'.

zich onder andere op rijvaardigheidstrainingen
en opleidingen voor startbewijzen in de race- en
rallysport. Takken van sport waarmee de producent van smeermiddelen al jaren lang een nauwe
relatie mee onderhoudt. 'Toch is dat geen doorslaggevende factor geweest bij de beslissing om
de ondersteuning te continueren,' zegt Pennzoil
in een persbericht. 'In de samenwerking met de
Dutch Racing School gaat de belangstelling zoals gezegd - vooral uit naar de verbetering van
de rijvaardigheid van de gewone automobilist.'

heeft vorige week twee Duitsers uit Gorlitz aangehou- den die verdacht worden
van diverse vernielingen,
plus het mishandelen en doden van een papegaai.

Fusie scholen
is bijna rond

Zandvoorters zullen daar de
komende tijd nog veel over horen. Per slot van rekening is het
een park met een open karakter. Dit betekent dat mensen uit
Zandvoort en omgeving tegen
vergoeding gebruik kunnen
maken van alle sportfaciliteiten en het subtropisch golfslagbad. En zij zijn welkom in de
restaurants en bars, de verschillende shops en de supermarkt."

Pennzoil Overseas sponsort Dutch Racing School
ZANDVOORT - De motorolie multinational Pennzoil heeft het sponsorcontract met
de Dutch Racing School verlengd voor
1994.

sluiten maar het college weigert om de gemeente daarvoor
garant te laten staan. Dat betekent voor EMM een nadeel van
zeshonderdduizend gulden per
jaar, wat ze anders hadden kunnen besteden aan volkshuisvestiging van de Zandvoorters. Nu
bemoeilijkt de gemeente hen in
de uitvoering van die taak." .
„Als je als gemeente een risico van nul komma nul neemt,
kun je geen goed beleid voeren.
Dat vindt de VVD een uitermate slechte zaak. Woningbouw
zullen we waar mogelijk stimuleren, vooral ouderen en jongeren hebben hier dringen.d behoefte aan. Wij willen ons uiterste best doen om het terrein

„Wat het ouderenbeleid betreft vind ik het een uitstekende zaak als de ouderen-organisaties de krachten gaan bundelen om een sterke gesprekspartner te vormen. De bevriezing van de AOW die het
landelijk CDA wil invoeren,
vind ik uiterst kwalijk. De jongere generatie behoort voor de
oudere te zorgen, dat is een normale eis die de beschaving
stelt."

Gemeente waarschuwt strandbezoekers

MENINGEN

ZANDVOORT - Het boulevardgebouw van Gran Dorado is deels ingrijpend verbouwd, deels van kleur veranderd. De verbouwing betrof de spprtpassage, de
nieuwe 'frisse, zomerse
kleuren' werden aangebracht in de hotellobby en
het Boulevard restaurant:
geel en blauw.

Uitstel van
herbestrating
Kostverlorenstraaf

Er moest sterk op de kwaliteitseisen beknibbeld worden
ZANDVOORT - In de
om dat tekort weg te werken.
Dit plan is eenvoudigweg te Kostverlorenstraat worden
duur en er zijn goedkopere op- nog volop werkzaamheden
lossingen."
verricht door verschillende
„En dan is er nog iets dat wij nutsbedrijven.
Hierdoor
zeer belangrijk vinden. De VVD laat de bestrating nogal te
Zandvoort verzet zich al vier wensen over. Plannen om
jaar tegen het gedoogbeleid dat tot hertaestrating over te
de gemeente in feite voert ten gaan zijn er wel, alleen moet
aanzien van zaken waar drugs men wachten tot de werkverhandeld worden. Wij heb- zaamheden zijn voltooid.
ben steeds aangedrongen op
een gesprek met de officier van De gemeente zal ook nog diverjustitie om rechtstreeks onze se huisaansluitingen op het rizienswijze daarover te uiten. ool, eventueel het hoofdriool
Dit soort zaken dient de ge- zelf, vernieuwen. Waarschijnmeente zoveel mogelijk terug te lijk zal de gemeente in maart
dringen. Er is een politiebe- beginnen met herbestraten.
leidsplan, dat moet ook goed Mochten de groiidwerkzaamuitgevoerd worden. Bovendien heden dan nog niet klaar zijn
kan het gemeentebestuur door zal het herbestraten een half •
middel van bestemmingsplan- jaar worden uitgesteld.
nen voorkomen dat het aantal
café's zich uitbreidt. De politie
De herbestrating wordt in famoet veel meer controleren, ie- sen uitgevoerd. Het gedeelte
dereen weet toch dat er gedea- tussen de Tolweg en Julianaled wordt? Er is een nota inza- weg komt in de eerste helft van
ke anti-drugsbeleid. Die heeft het j aar aan de beurt en het deel
de raad twee jaar geleden aan- tussen de Julianaweg en Sophivaard, het wordt tijd dat die dan aweg in de tweede helft van
ook in de praktijk wordt toege- 1994. Op dit moment wordt napast."
der bestudeerd of het mogelijk
is de weg in dit gebied anders in
„Naar ons idee gebeurt daar te delen. Het plan is om de rijveel te weinig mee. Daar blijft strook te versmallen zodat er
de VVD steeds op hameren. Je fietsstroken aangelegd kunnen
moet criminele figuren eenvou- worden.
digweg een drankvergunning
weigeren, bestaande zaken desnoods sluiten. Het gaat om
ónze veiligheid én die van onze
kinderen. Er mag in Zandvoort
geen plaats zijn voor drugshandelaren, nu niet, nooit niet."
ZANDVOORT - De politie

door Martha Burger

„Omdat ik ruim zeven jaar
wethouder Ruimtelijke Ordening ben geweest, was ik altijd
in de frontlinie bij nieuwe ontwikkelingen betrokken," zegt
Van Caspel. Hij noemt onder
andere Gran Dorado, woningbouw op de Zandvoortmeeuwenvelden, een monumentenbeleid en 'forse stappen tot het
behoud van het circuit'. „Als je
zulke plannen brengt, dan moet
je ook kritiek kunnen verdragen en politiek stevig in je
Schoenen staan. Word je onderuit gehaald dan sla je de modder van je af en ga je weer door.
Er moet altijd plaats blijven
voor overleg en inspraak, maar
ga niet onduidelijk worden als
de druk wat groot wordt. Ik
vind dat andere partijen dat teveel doen."

Zandvoorts
Nieuwsblad
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„Het is inderdaad te klein,
maar moet wat aan gedaan worden. Maar dat het gesloten zou
worden..., ik denk niet dat het
zo werkt." Volgens hem ontkomt de gemeente echter niet
aan uitbreiding, of er nou geld
voor is of niet. „Er moet een
oplossing komen om aan de
wettelijke verplichtingen te voldoen."

De gemeente waarschuwt wandelaars en - straks - badgasten. Het blijft voorlopig uitkijken voor
gif Op strand

ZANDVOORT - De wandelaar, en ook de badgast die
straks het Zandvoortse
strand bezoekt, wordt sinds
kort gewaarschuwd aan het
begin van de strandafgangen. De gemeente heeft
bordjes geplaatst die de argeloze bezoeker erop wijst
dat er nog gif op het strand

Volo Persbureau Zandvoort

kan liggen.
Het is een logisch vervolg op
de giframp die de Nederlandse
kust onlangs trof: de duizenden
zakjes landbouwgif Apron Plus
die aanspoelden. Rijkswaterstaat heeft begin vorig week
nog wel een grote schoonmaakbeurt gehouden, maar sluit niet

uit dat er nog zakjes onder het
zand liggen, of alsnog aanspoelen. Dat laatste is echter zeer
onwaarschijnlijk, maar dat was
ook het aanspoelen van landbouwgif. Er zullen nog wel de
eerste weken controles worden
gehouden. Het spul is immers
al gevaarlijk bij aanraking,
zelfs dodelijk bij inname.

Snelheidscontrole
OVERVEEN - Vijftig atitbmobilisten zijn bij een snelheidscontrole op de Zeeweg bekeurd. Bij de controle, die op 2
februari tussen tien en twaalf
uur 's ochtends werd gehouden, werden 480 passanten geteld. De hoogst gemeten snelheid was 127 kilometer bij een
toegestane snelheid van tachtig kilometer.

donderdag 10 februari 1994
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Fotokopieën
met steunkleur
Prijzen van steunkleurkopieën

A4 formaat
l lol l O kopieën

Lamineren plastificeren

A4 Formaat
l lol 25 kopieën

0.25 per stuk

25 lot 50 kopieën

0.20 per stuk

meer dan 50 kopieën

0.18 per stuk

Zeer geichikl om Foldermoleriool Ie
maken (bijvoorbeeld hurzenfoldcri,
pfesentolio-moppenl, A3-poïlerl,
omslagen voor boekjes en scripties, moor
ook voor kunstenaars. Als u een foto,
die in (uil colour is gefotokopieerd,
ook nog eens laat plastificeren, heeft u
helemaal fantastisch promotiemateriaal!

Prijzen van (uil colour kopieën

l O lol 100 kopieën

0.40 per stuk

A4 formaat

meer don 100 kopieën

0.30 per stuk

I l/m lOltopieën

2.95 per stuk

I 1 l/m 100 kopieën

2.50 per stuk

l O l t/m 150 kopieën

2.25 per stuk

meer don 150 kopieën

1.95 per stuk

A3 formaat

Folo's, menukoorljes, pasjes,
kleurkopieën, prijslijsten en nog
veel meer zaken blijven mooi
als u ze plastificeert.
Geplastificeerde produkten zijn
zeer geschikt voor beurzen,
vertegenwoordigers, showrooms, enz.

Prijzen van zwarlkopieën

0.50 per stuk

f uil Colour!

l lol 50 kopieën

0.90 per stuk

A3 formaat

meer don 50 kopieën

0.70 per stuk

! l/m 100 kopieën

4.95 per sluk

Vanaf 101 kopieën

3.95 per sluk

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

LET OP!!

Maat en dikte SG30 SG35 SG40 SG45 latex
80x190x14 115,- 130,- 145,- 165,- .390,80x200x14 120,- 135,- 150,- 170,- 415,90x190x14 125,- 140,- 160,- 190,- 425,90x200x14 135,- 150,- 170,- 195,- 440,120x190x14 175,- 195,- 205,- 235,- 545,130x190x14 190,- 210,- 225,- 255,- 605,140x190x14 205,- 225,- 240,- 280,- 645,140x200x14 210,- 230,- 245,- 285,- 665,160x200x14 235,- 265,- 285,- 315,- 765,180x200x14 265,- 295,- 320,- 345,- 875,200x200x14 300,- 330,- 355,- 385,- 985,TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR

SPECIALE
AKTIE

Postlesweg 87
Insufindeweg 511
Papaverweg 17
Compressorstr. 23

Plastificeren en lamineren

6.00 per stuk

A4 formaat

3.50 per stuk

7 x 9 , 5 cm

1.50 per stuk

5 x 8 cm

1.00 per stuk

UNIEKE SPECIALE AANBIEDING
Alléén bij ons!!

Kwaliteitsmatrassen SG35
90x200 cm

AMSTERDAM-WEST
AMSTERDAM-OOST
AMSTERDAM®d-NOORD
AMSTERDAM-NOORD

van creditcard lot A3 formaat
A3 formaat

FABRIEKSWINKEL

Tel. O2O-6186O88
Tel. O2O-6937355
Tel. 020-6324959
Tel. O2O-6331329

Foto Boomgaard

A3 formaat
! lot 25 kopieën

0.50 per sluk

25 tol 50 kopieën

0.40 per stuk

meer dan 50 kopieën

0.35 per shjk

Grote Krocht 26 Zandvoort
02507-13529

x:
BÜ de Beauty-Studio

VALENTLINSAANBIEDING
Komplete schoonheidsbehandeling

slechts

Beauty-Studio
Boul. P. Loot 25, tel. 02507-18766.

ARCJENNER PATE MET
of
ViSSOEp MET MOSSELTJES EN
kORJANCJER

SN OW WHITE

*********

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

STOofpOTJE VAN RUINclERvlEES MET
diVERSE qROEINTEIN

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

of
LAMSkOTElETJES MET MJNTSAUS

^^-^^^

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

30,-

Tevens acne litteken-behandeling
volgens de unieke Dr. Hayoun methode.
(bekend van de media).

FEBRUARI MENU
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Doe mee aan onze

VALENTIJN PUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties
in deze krant de hartjes
en plaats de gevonden
letter op de aangegeven
plaats.

**********

FlENSJE MET EEN boÜETJE VANillEJJS

EN

l

VAN GALENSTRAAT 142, tweekam. app. op
begane grond met ruim terras op het zuidwesten. Ind.: entree, gang, woonkamer met open
keuken, slaapkam., badkam. met wastafel en
douche, toilet. Vr.pr. ƒ 120.000,- k.k.

MARNJER

FL 59.

r
ThiiniMHiMr.iiii l

204! TA "/.imhooit
l'osthus 505
2040 HA /.imhoor!
l:.i\ (I2507- 14^24
Telclnoii ( 1 2 5 0 7 - 1 7 7 4 1

Aan de leden en huurders van woningbouwvereniging E M M
Met ingang van a.s. maandag 14 februari 1994 is ons
bedrijfspand aan de Thomsonstraat l als volgt bereikbaar:
Telefoonnummers
Algemeen
Technische dienst

02507-17741
02507-17577

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m donderdag, de hele dag
Vrijdag, alleen 's ochiends

8.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur

Technische dienst
Maandag t/m vrijdag, alleen 's ochtends

8.30-12.00 uur

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Iedere ochtend
ledere middag, behalve vrijdag

S.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur

VAN SPEYKSTRAAT 3, nabij strand, centrum
en station gelegen ruime twee onder één kapwoning. Ind.: vestibule, gang, ruime woonk. met
erker, semi open keuken met open haard, hobbykamer, kelder, achterplaats met achterom, 1e
et. 3 ruime slaapk., balkon, badk. met ligbad,
douche, wastafel en toilet. Vr.pr. ƒ 279.000,k.k.
DR. J. G. MEZGERSTRAAT 42, halfvrijst.
woonh. nabij centrum, tuin op het zuiden. Ind.:
vestibule, toilet, L-vormige woonk. met open
haard, open keuken met inbouwapp., 1e et. 2
slaapk., badkam. met ligbad en toilet, bergkam.,
2e et. 2 slaapkam., Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
JACOB VAN HEEMSKERKSTRAAT 49, zeer
luxe verbouwd driekam. app. (vh 4), in recent
gerenoveerd appartementencomplex. Fraai uitzicht over strand en zee. Ind.: vestibule, ruime
hal, L-vprmige woonk. met open haard en
schuifpui, luxe woonkeuken met inbouwapp.,
slaapk. met aangrenzende luxe badk. met ligbad, wastafelmeubel, toilet, bergkamer. Serv.k.
ƒ 300,- p.m. Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.
PATRIJZENSTRAAT 2, op uitstekende lokatie
gelegen hoekwoning met garage. Grondppp.
411 mj. Ruime parkeergelegenheid op eigen
terrein. Ind. vestibule, gang, toilet, ruime woonk.
en suite met erker, schuifpui, keuken, 1e et. 3
slaapk., met wastafel, moderne badk. met
douche, wastafelmeubel en toilet. 2e et. 2
slaapk. De woning is geheel v.v. dubbele beglazing. Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

Balie technische dienst
Maandag t/m vrijdag, iedere ochtend

VAN SPEYKSTRAAT 19a, nabij station gelegen ruime bovenwoning met balkon aan oosten westzijde. Ind.: entree, hal met lichtkoepel,
slaapkamer, toilet met fontein, ouderslaapk. met
vaste kasten, aangrenzende badkamer met ligbad en wastafel, ruime woonk. met open haard
en parketvloer, half open keuken. De woning is
geheel v.v. kunststof kozijnen met thermopane
beglazing. Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.

S.30-12.00 uur

\\ o s i \ i, p, o r \\ \ l K l N l c, i N c; i M M

Stuur of breng uw
oplossing naar het
kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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deze oplossing inleveren vóór 19 februari
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot, prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.

Hoofdprijs: HEMA waardebon t.w.v. ƒ 200,—
2e t/m 11e prijs: BOUCHERIE CULINAIRE

waardebon t.w.v. ƒ 25,—
Op zaterdag 12 februari a.s. zal ons
promotieteam het winkelend publiek een
passende en smakelijke attentie aanbieden
namens Sweet Hearts, Kerkstraat.
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Carnaval
ZANDVOOET - Voor kinderen en volwassenen worden komend weekend verschillende carnavalsactiviteiten georganiseerd, zowel
door 't Stekkie als door De
Schuimkoppen.
Voor kinderen van 6 tot 12
jaar houdt 't Stekkie (bij 't winkelcentrum Nieuw-Noord) zaterdagavond 12 februari Kindercarnavals-disco, van 18.30
tot 22.00 uur. Entree 3 gulden
voor disco-leden, anderen betalen 5 gulden. Het wordt een gigantische carnavalsdisco, belooft jongerenwerkster Carla
Huberts. De avond staat onder
leiding van clown Snabbel, dioe
zelf uit het zuiden komt en ook
nog bekend is van de TV. Verder zijn er live-muziek van de
zotte kapel', een play-back
show en de Stekkie-polonaise.
De vrijdagavond ervoor, 11 februari, is er voor de jeugd van
13 tot 16 jaar tienerdisco, met
'hausen, hakken en swingen',
afgewisseld met een vleugje
carnaval. Van 20 tot 23.00 uur,
entree 2,50 voor leden, 5 gulden
voor de anderen. Meer info:
Stekkie tel. 17113, vragen naar
Carla.

donderdag 10 februari 1994

Achter de Schermen....

Prins Peter II

6

Als Prins word ik binnengehaald
alsof ik van koninklijke bloede ben'
Mien waar is mijn feestneus? Voor chagrijnen is zaterdag in
De Krocht geen plaats als Carnavalsvereniging De
Schuimkoppen het feestgedruis inzet. Peter Bluijs (40)
heet dit jaar Prins Peter II en is daarom gangmaker. „Dat
mensen zich niet verkleden is nog tot daaraan toe. Maar ze
moeten wel een goed humeur meenemen, anders komen ze
er niet in. Wilt u de zaal nu verlaten!"
door Everhard Hebly

i

N HET ZUIDEN van het maar dat hoefje nu niet meer te
land behoren de Prinsen doen. Dat heeft enkele zin, men
Carnaval tot de notabelen. zou het zelfs zeer merkwaardig
Zo niet in Zandvoort, waar vinden terwijl men het in het
het volksfeest enigszins tanen- Zuiden van het land vreemd
de is. Er is nog maar één verem- vindt als je in driedelig grijs
ging, De Schuimkoppen. Dat is over straat loopt.
weieens anders geweest, herinVroeger maakten we 's
nert Zandvoorter en Prins Car- avonds met een boerenkapel
een kroegentocht langs 29 kroenaval 1994 Peter Bluijs zich.
„Een jaar of 15 geleden had gen m Zandvoort. Dit jaar beZandvoort een stuk of vijf vere- zoeken we dinsdagavond mismgmgen en tijdens het carna- schien twee kroegen, meer niet.
Het Westen en carnaval was
vroeger een goede combinatie,
maar nu leeft het hier niet
In de rubriek Achter
meer Dat komt door de mentade Schermen wij op zoek
liteitsverandering van de wesnaar de 'mens' achter
terling en door de overheid. In
min of meer bekende
het verleden kon je zo een opZandvoorters. Deze
tocht organiseren en de geweek Peter Bluijs. Zijn
meentereiniging of politie
dagelijks leven brengt
praatten
nooit over geld. Dat is
hij als accountant door
nu wel anders.
in De Watertoren. In zijn
Wat me opvalt, is datje in het
vrije tijd ondergaat hij,
Zuiden van het land wel wordt
zeker komend
geaccepteerd, ook al ben je een
weekeinde, een
westerling. Je wordt onthaald
metamorfose tot Prins
als vriend en geloofsbroeder.
Peter II.
Ze voelen daar goed aan dat wij
er dezelfde gedachten op nahouden en we gaan samen op in
het carnavalsgedruis."
val stond het hele dorp op zijn
kop," vertelt Bluijs. „Het was
een groots gebeuren en in popu- Koninklijk
lanteit kon je het carnaval in
Bluijs kreeg zelf een jaar of
Zandvoort vergelijken met die twintig geleden de smaak van
in het Zuiden. Je kon rustig ver- carnaval te pakken. Als hobby
kleed door het dorp lopen, fotografeerde hij in Zandvoort
alles wat met carnaval te maPrins Carnaval, oftewel Peter ken had, hing de foto's vervolBluijs: „Je raakt op zo'n feest- gens ergens op een bord en veravond ettelijke liters vocht kocht de nabestellingen. Hij
kwijt en moet dat allemaal werd lid van De Scharrekopweer bijvullen."
pen, maar stapte min of meer

De Krocht
Carnavalsvereniging
De
Schuimkoppen houdt voor de
kinderen zondag 13 februari
kindercarnaval in gebouw De
Krocht, aanvang 14.00 uur. Met
medewerking van kindertheater 'Ons broer' en boerenkapel
De Jolige Geiten. Entreeprijs
per kind 2,50 gulden, de ouders
hebben gratis toegang. De best
verklede kinderen krijgen een
prijs, maar elk kind krijgt sowieso een prijsje bij vertrek. De
jury bestaat uit L. Brugman, B.
Stijnen en leden van de vrouwenraad van de Schuimkoppen.

Volwassenen
Voor volwassenen houden de
Schuimkoppen aanstaande zaterdag een Groot Carnaval in
De Krocht, aanvang 20.00 uur.
Een en ander onder leiding van
Prins Peter II en Prinses Henneke, en in samenwerking met
CV De Polderschuivers uit
Haarlem en CV De Woudlopers
uit Amsterdam. Verder wordt
er medewerking verleend door
The Wallbrothers en boerenkapel De Jolige Geiten. W. Beekelaar wordt spreekstalmeester.
Als klap op de vuurpijl komt er
een - naar verwachting groots optreden van Joke Bos. Enree
7,50 per persoon, zaal open om
19.30 uur.
ZANDVOORT - Co Groskamp, Henk Heidweiller en
Torn Puts exposeren tot 6
maart in bezoekerscentrum de
Oranjekom. Deze amateurkunstschilders hebben zich laten inspireren door de Amsterdamse Waterleidingduinen.
De voornaamste onderwerpen zijn de verschillende duin-

Expositie van
duinlandschappen
landschappen in alle periodes
van het jaar.
De ruim dertig geëxposeerde
werken zijn te koop. De expositie is vrij toegankelijk voor
duinkaarthouders.

Bezoekerscentrum de Oranjekom ligt aan de eerste Leyweg
4 in Vogelenzang en is bereikbaar met bus 90, halte Waterleiding/Oase. Het centrum is dinsdag tot en met donderdag open
van half tien tot vier uur, zaterdag en zondag van negen tot vijf
uur, de overige dagen is de
Oranjekom gesloten.

(ADVERTENTIE)

| Weekenddiensten
Diensten
5/6 februari 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afipraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten.
Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur;
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge-

vallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting; Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen l i 00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

j Kerkdiensten
Weckend:
13 februari 1994

Zandvoorts
Nieuwsblad

tijd in de ontmoetingsruimte
Vrijzinnige
Geloofsgemcenschap NPB, Brugstraat 15:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dr. S.L. VerZondag 10.00 uur: ds. J.A. van heus, Haarlem, thema 'ZintuiLeeuwen, gemeensch. Geref- gen: gevoel'
/Herv. dienst in Gercformeer- Religieuze Kring Aerdenhoutrte Kerk, m.m.v. jongerenkoor -Bentveld, Oscar Mendliklaan 5
Gereformeerde Kerk, Julianu- Aerdenhout:
weg 15:
Dit weekend geen dienst
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Kerk v.d) Nazarener: Zijlweg
Leeuwen, gemeensch. Geref- 218, Haarlem.
./Herv. dienst in Geretormeer- Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijde Kerk, m.m.v. jongerenkoor ders (H.A.)
Koomskatholiekc Kerk, Grote Zondag 19.00 uur: ZendingsKrocht 45:
dienst
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Jehova's Getuigen:
Meijer
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Zondag 10.30 uur: pastor P. te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
Meijer
uur en maandag 19.00 - 21.00
Aswoensdag 19.00 uur: pastor. uur. Inl.: R. van Rongen, L.
D. Duijves, met van 18.15 tot Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
18.45 uur water- en broodmaal- 023-244553.

voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlemng, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Speelweek van 10 Feb. t/m 16 Feb.
KEV1N

COSTNER
CUNT

EASTWOOD

*Perfect, i
wond

Chagrijnen
Het feest van zaterdagavond
in De Krocht slaagt volgens
Prins Peter II zeker, want er
doen nog zes carnavalsverenigmgen uit de regio aan mee.
Stuk voor stuk liefhebbers van
carnaval en met een eensgezinde blik. Hoeveel Zandvoorters
er uiteindelijk bij de polonaise
aansluiten weet hij niet. Zolang
ze maar niet chagrijnig zijn,
want dan worden ze de deur
uitgewerkt. Wie niet van 'Mien,
waar is mijn feestneus' en 'Zo
slank zijn als je dochter' houdt,
kan beter thuisblijven. Prins
Peter II meldt met enige trots
de 'zieltjes' van een enkele collega's te hebben gewonnen voor
het carnaval.
Bluijs: „In mijn werk heb ik
regelmatig met spanning te maken. Ik zoek ontspanning in
sport en carnaval. Veel mensen
zitten 360 dagen per jaar in een
keurslijf en dan is het goed om
eens een andere gedaante aan
te nemen. Vaak herken je die
mensen tijdens het carnaval
niet in hun gedragingen. Na ailoop kunnen ze er in driedelig
grijs weer tegenaan. Ik vind de
kwaliteit van de feesten vaak
hoogstaand. Je ziet artiesten,
de drankjes zijn normaal geprijsd en je hoeft nauwelijks entree te betalen. Dat is toch een
mooie manier om je zaterdagavond door te brengen.
Het worden drukke dagen.
Zondag is er het Kindercarnaval en 's avonds gaan we naar
een feest in Hoofddorp, maandag naar Oeteldonk, dinsdagmiddag naar Noordwijkerhout
en 's avonds gaan we in Zandvoort de plaatselijke horeca bezoeken. Ik neem uit voorzorg
volgende week woensdag maar
vrij. Het vergt namelijk de nodige energie, maar ik heb gelukkig een bereconditie omdat ik
veel sport. Je raakt op zo'n
feestavond ettelijke liters vocht
kwijt en dat moet je allemaal
weer bijvullen, ja, er komen dus
ook vele liters vocht bij."
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Dagelijks
13.30

Vingerafdruk-poort
Schiphol verdwijnt
SCHIPHOL - Schiphol zet de
automatische
grenspassage
voor frequente luchtreizigers
stop. Sinds 1991 kan deze groep
reizigers beschikken over een
zogeheten Schiphol Travel
Pass, waarmee zij door middel
van identificatie met vingerafdrukken een speciale grensovergang kunnen passeren.
Paspoortcontrole is dan niet
nodig.
In de praktijk blijkt hiervan
zo weinig gebruik gemaakt te
worden, dat Schiphol besloten
heeft van verdere ontwikkeling
af te zien. Het aantal pasbezitters is tot dusver niet groter
dan duizend. Schiphol blijft
niettemin de technische ontwikkelingen rond op dit gebied
volgen voor eventuele toepassing in een later stadium.

Nieuws uit de verenigingen

worden gekaart, gescrabbled en
rummycub worden gespeeld
Na
de spelletjes wordt er een
ZANDVOORT - VANNU
geserveerd De kosten
heeft komende tijd een aantal diner
iie spelmiddag en diner beactiviteiten op het programma voor
14 gulden
staan. Allereerst is er op maan- dragen
Tenslotte is er woensdag 2
dag 14 februari om twee uur 's maart
vanaf twee uur een con
middags sjoelen m het Ge- tactmiddag
m Hotel Triton
meenschapshuis De kosten
daarvoor bedragen drie gulden
per persoon. Ook donateurs
zijn welkom bij het sjoelen.
Hulp bij belastingbiljel
Donderdag 17 februari is er
- ANBO-leden
en excursie naar Utrecht. Ver- dieZANDVOORT
moeite hebben met het mtrek om negen uur 's ochtends vullen
van het aangiftebiljet bevanuit het Gemeenschapshuls. lastingen,
binnenkort weer
In Utrecht zal een bezoek wor- op de matdat
valt, kunnen daar
den gebracht aan het oudste mee geholpen
worden. De
taakkerijtje van Noderland en 's ANBO heeft een speciaal
telemiddags wordt er een wande- foonnummer. dat mensen kunling gemaakt, waarbij het Tum- nen bellen voor hulp. De ANBO
tje van de Bisschop en de zorgt
er dan voor dat een dessnoepwinkeltjes met vergeten kundige
contact opneemt met
zullen worden. Bij voldoende de hulpvrager
deelname, dertig personen, zijn nummer is 12602Het telefoonde kosten 23 gulden per persoon. Om half vijf zal het gezelschap in Zandvoort terug zijn.
De jaarvergadering is ge- De Zaanse Vijl'
pland op dinsdag 22 februari,
ZANDVOORT - In het Geom twee uur 's middags in het meenschapshuis
houdt de
Gemeenschapshuis. Tijdens de ANBO op dinsdag 22
februari
pauze worden dia's getoond een gezellige middag Ook
is er
van een reis naar Indonesië.
optreden van het gezelIn het Bell Hotel aan de Ho- een
'de Zaanse Vijf' De midgeweg 7, zal op 25 februari van- schap
das
beamt
om twee uur.
af half drie 's middags weer

Activiteiten VANNU

A. L.
Dagelijks
15.30

JOAN KURPERSHOEK

Berichten voor de rubriek ' Veremgingsnieuws' dienen dinsdag voor 12 uur
m het bezit te zijn van de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad. Stuur
ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort U
kunt het bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 m Zandvoort De redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

Burgerlijke stand B
Periode:
l - 7 februari 1994
Gehuwd:
Busscher, Jeroen Christiaan
Johan, en Smit, Kitty
Geboren:
Tim Robert, zoon van: Kerkman, Richard, en Duivenvoorden, Maria Magdalena
Overleden:
Hoole, Martinus Christian, oud
76 jaar
Hessels geb. Nauta, Anna Margaretha Jacoba, oud 90 jaar
Kars geb. Sligting, Catharina
Magdalena, oud 85 jaar
Hoogland geb. Jansen, Eleonora Maria Louisa, oud 81 jaar
Oerlemans geb. Van Weelden,
Gerdina Adriana, oud 90 jaar
Cames van Batenburg, Wilhelmina Chnstina Maria, oud 102
jaar
Schijff geb. Van Duivenboden,
Willempje, oud 90 jaar
Bluijs, Gerardus Majella, oud
71 jaar
Krook, Gerarda, oud 76 jaar

noodgedwongen over naar De
Schuimkoppen. Bluijs: „Mijn
hele familie was lid van De
Schuimkoppen en het werd
toch niet erg gewaardeerd dat
ik bij De Scharrekoppen zat.
Er zat overigens nauwelijks
verschil tussen die twee en van
vijandschap was m het geheel
geen sprake. We organiseerden
ook samen feesten. De Scharrekoppen leverde vanouds in
Zandvoort de Prins Carnaval,
maar toen die vereniging werd
opgeheven wegens gebrek aan
belangstelling, raakte het benoemen van een dorpsprins
wat in het slob. Dit is nu weer m
ere hersteld. Ik word als Prins
Carnaval bij feesten binnengehaald alsof ik van koninklijke
bloede ben en met alle egards
behandeld.
De toespraken zijn doorspekt
met humor, want je bent natuurlijk drie keer niets, laten
we eerlijk blijven. In het Zuiden
ben je niet zomaar Prins Carnaval maar bij ons ligt dat wat
anders. Het wordt daar ook wel
anders gevierd. In de kleding
spelen zuiderlingen veel nadrukkelijker in op de landelijke
of plaatselijke politiek. Dat
gaat meestal heel schertsend en
in toespraken wordt de politiek
flink op de hak genomen. Dat
vind je niet in het Westen. Het
is hier een feest, meer met."

T TlTEINDELIJK IS HET
l J dan toch zover. Wat
^•*^ waarschijnlijk niemand
ooit had verwacht, is dan toch
gebeurd: borden bij de strandafgangen met een waarschuwmg voor gifgevaar. Alsof het
een tweede 'Lekkerkerk' is. We
hadden alles al voor mogelijk
gehouden, zelfs olierampen.
Maar dat er ooit gifzakjes aan
zouden spoelen, waarvan een
aantal zich als kleine tijdbommetjes onder het zand verborgen kan houden, wie had dat
verwacht?
Het ene gevaar verdwijnt
maar het andere komt ervoor
terug Immers, de tweelijns
stuntvliegers verdwijnen dit
seizoen van het strand heeft de
gemeenteraad onlangs taesloten. Veel strandpachters en
-kampeerders zien de stunters
als een gevaar. Daar komen nu
de gifzakjes voor in de plaats.
Het nare is echter, dat het
niet bekend is hoeveel zakjes
er onder het zand zitten. Het is
zelfs niet eens zeker dat er zakjes zitten. Toch werden er donderdag en vrijdag weer zakjes
gevonden, al bleek het niet allemaal het paars/roze landbouwgif te zijn. Tussen het gif mengen zich nu zakjes met sinaasappelsap, die dnor het langdurige verblijf m zee op de gifzakjes zijn gaan lijken.
De mogelijkheid dat er nog
gif 'boven water' komt, mag
dus niet uitgesloten worden.
Dat hebben gemeentebestuur
en Rijkswaterstaat ook niet gedaan, vandaar de borden langs
het strand. Dat weerhield zondag vele honderden wandelaars met om naar het Zandvoortse strand te komen. Zij
zullen zich wel veilig hebben
gewaand in hun dikke jassen
en dichte schoenen. Hopelijk
zal de toestand komende zomer ook de badgast niet tegenhouden, al is hij in zijn badkleding en liggend op het strand
waarschijnlijk wel een stuk
kwetsbaarder. En dat geldt helemaal voor de kleintjes die
met hun schepje rond het
zwinnetje gaan zitten graven.
Hopelijk blijven Rijkswaterstaat en gemeente, met inzet
van de brandweer, een hele
scherpe controle houden. Dat
zou 'de eerste tijd' al wekelijks
gebeuren, is er aangekondigd.
Te hopen is ook dat het langdurigblijft gebeuren. Wellicht is
het ook raadzaam dat alle
strandpachters 's morgens een
rondje maken over het strand
voor hun paviljoen. Sommigen
doen dat gelukkig al. Kunnen
we onze toeristen misschien
toch nog een heel klein beetje
gerust stellen. Al blijft het natuurlijk oppassen.

A.L

12 JAAR

Dagelijks
19.00

Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 27 Feb. om 11 uur

LORENZO'SOIL
Nick Nolte en Susan Sarandon
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Te!: 02507-18686

SONY/WHARFEDALE
43CM HI-FI SYSTEEM

I

STRGX211; Receiver 2 x 4 5
VIDEORECORDER
Watt, digitale tuner, 30 pre-sets;
VR723; Super snelle TURBOTCFX211; Cassettedeck dolby
DRIVE, perfekte beeldkwaliteit,
B+C, soft touch bediend;
hifi stereo geluid, longplay (max.
CDP209; CD-speler, s h u f f l e
10uur), teletekst voor eenvoudig
play.
programmeren en PDC voor
W H A R F E D A L E 2130; Sub- exact optijd starten en stoppen,
woofer s e t , inkl. 2x satelliet
veel montage mogelijkheden:
80 Watt. Totaal adviesprijs *2199.synchro edit, audio dubbing, jog
& shuttle, On Screen Display.
A f s t a n d b e d i e n i n g met LCDdisplay. Adviesprijs '1895.320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar een
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombi natie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs. "1099.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse b e e l d k w a l i t e i t ,
HiFi stereo Adviespms'3330
SONY 63 CM KTV"
ï l SUPER TELETEKST
S Fint en Square Hi Black Trimtil- f ron boclclbuis teletekst en af
standbedierang Adviespnjs'1799

..tr

PHILIPS TOPMODEL
VHS 4 KOPPEN

1949.-

coEr
649-"l
BAUKNECHT VW3PR
849.PHILIPS /WHIRLPOOL
749.599.869.PHILIPS/WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN

2749.-

'M PANASONIC 70 CM
O STEREO TELETEKST

1499.-

^ SONY 70CM KVC2921
M STEREO TELETEKST

U

KOEL/VRIES KOMBI

IÜ1699.-

* ™ 999.qm
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

'• -4 K'
r

'

13991

1299.-

SAMSUNGCAMCORDER
GCAMCORDER
Smmsysteem,
fader, Sxzoom. stel
Ti.fader.Sxzoom.titei
generator eni afstandbedienmg

l f

ZANUSSIWASAUTOM.
pTg.i CQQ

IJMW
699 mm
MIELE KOEL/VRIES

8x motorzoom, (ader, 3 lux.
hifi. autofocus Adv ' 2 2 2 0 -

::d 70 CM KLEUREN-TV
<&1 SUPER TELETEKST

Type AWG719: Adv. '1235.- BOSCH VWPS2100

Type ARG2BO: Adv. '1 235.-

£*! SONY KVC2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
'*® STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT1200TOEREN
6 programma's, 12 couverts en l
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviespnjs"999.- l
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zee. zuinig. Adviesprijs'1299.-

taan* O%f«J."
LUXE WASAUTOMAAT

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGC2511; Adv. '1269.-

749.-

1199.-

INDESIT PROMOTIE

MAGNETRON OVEN

Type 2596; AdviesDrus.'799.- Snel ontdooien en verwarmen, l

lifilfi?
499.- rrjFfr

IQÜ
199."|

IJüt't-?

£.I9.-|

TOPMER K CAMCORDER
F60,8mm systeem, 6xzoom, su-

SAMSUNG RE570
USA
91O

1049.-

pTïi«i OOQ

MOULINEX FM1115

449.-

ijfifey
Z49."
PHILIPS/WHIRLPOOL

37 CM KLEUREN-TV

SHARP 2 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

1099.-

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Adv. '749 -

1395.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240, "Beste koop". VHSHQJELETEKST/PDC '1709.-

pTgj»i
lifafe?
B*
1145.665.-

u geenE

1 199.-

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST
28ML8926. Uw eigen privé
bioscoop Adviespnjs'3295 - PANASONIC VHS HI-FI

SIEMENS WASAUTOM. PANASONIC NN8550

e^s^D«l. gadverteMie
^.^n! euwste_v^
f;s. V^n meer
vijandrbbetwist.^
n o g l a n g ^ het al
meerdana uusxe ^

maQ
venwa cme
mag

^^

BOSCH 1000 TOEREN MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

ccc

1795.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANPBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

R& 945 UJÜ7
^*T V •
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

bïï?^
745."
PHILIPS GR1021 37CM

425.-

665.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.'849.-

BAUKNECHT WA6500

KS31VOO
SIEMENS KS31
VOO

845.-

320 Liter2-deurs
rs koelkast
koelkast'1398.'1398.-

995.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

1995.-

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaplateau. |

599.-

KOOP ZONDER
RISICO

749.-I

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi |
magnetron. Adviesprijs'1 299.-

379.i

PHILIPS4KOPPENVHS
Videorecorder, dubbele speel-1
duur, afstandbedienmg. '1145 - 1

239:-

679.

699.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

BCC speelt reeds 24 (aar op
PHILIPS /
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken
WHIRLP001
met
otficieel
Nederlands
ga850
u..n. oOO.'
ranliebtwus. Fabrikanten eni TOEREN
importeurs leveren ons graag
en met alleen vanwege onze BOVEN[zeer grote omzet. Ook omdat LADER
=asse««»CD. wil een snelle, zeer modern
Type AWG089; Opvolger van
„eoutilleerde Technische de nu reeds legendarische
16W
B,enst hebben, die het begrip PHILIPS CC1000. Adv.M 445.SERVICE werkelijk waarmaakt.
B v kleuren-tv service m-en
bu.ten de garantietiid uiterlijk
de volgende werkdag. Bi| BCCkopen is een verademing. I'BOOTRNBOVENLADER
speler. i o w - "
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzi|de.
l
. . , . *^ r\ l
BCC. waar men nog ti|d voor
u heen!

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbedienmg, |
TELETEKST/PDC '1245 •

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312,3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmq.'1145.-

879.- 1

SHARP LUXE 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

R8R50; 36 liter inhoud, digitale |
bediening, 850 Watt en_draaispit

899.-

799.-I

spectrum»1- dubbel deck (2» '

JAEGTURNAMAT

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed .'1045.-

'De enige echte!

"-""•"'249'.-

579.-

,0.0igitaal,30pr
,D'ata System.

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1099-

INDESIT
FORNUIS
| Type KN5402WO; Adv. *849.-

t,2x25W.
I..-878.-

BLAUPUNKT VIDEO
J RTV535;3koppen, VHS '1445 -

528.-!

uttletuning

ETNA FORNUIS 14.00

599. -

598.-

30 L FR.

199.-

l Oerdegelijke tabletop. Zeer
l fraaie uitvoering met formica
l bovenblad. Officiële garantie.

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404;Gas-elektro.'1049.-1

255.-

899.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

749.-

798.-

678.-

GRUNDIG 37 CM

279.-

EM22; Gas-elsktro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. '1575.-

FK055/52A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker.'l 510.-

599.-

595.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES

PANASONIC VIDEO
J40; VHS-HQ, 3 koppen '1104.-

Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Biiy.:

649.-

599.

JVC 3 KOPPEN VIDEO
HRD640; PDC voorbereid,!
perfekte beeldkwaliteit, j
afstandbediening Adv "1319-1

10 voor
649.- TDKD60
SONYP5-90HG 8mm 2voor

19.
24.-

T k o r t'e^
g _

F M ,MG.I-G.7»»°

3

459.

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
PHILIPS / WHIRLPOOL grill, kookwekker en gratis l
TypeAMB523; Adviespnjs'945.- kookboek. Adviesprijs'1 735.- 1

pTgfr CQQ .
iMa Uïlïf.

„

BAUKN./BOSCH/AEG

KONDENSDROGER

[MOULINEX]
OVEN

OPZETVRIESKASTJE

328.
FTgi4
428.- Lufcf
478.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

549.-

„O-BORSTEL

Elektronisch regelbaar. '1445.-

ZANUSSI VRIESKAST

l Type Z6050; Adviesprijs*599.-

HS-HQ VIDEO
STUNT! VHS-HQ
Inkl afstandbedienmg
Ibediening "699
'699 -

QQQ

ïlïfïf."

MIELE DROGER

399.-

l PHILIPS/WHIRLPOOL

,.

SONY HI-FI SET
InkB. JAMO BOXEI

SUPER KOOKPLAAT
4-pils gaskookplaat. *298.-

l Handig opzetvrieskaslje. '595.-

JVC VHS-HQ VIDEO
DX20, afstandbediend. '879.- 1

999.-

395.- '

JypeTDSO; Adviesprijs'649.-

749.-

Losse komponenten 43cm.
Receiver 2x45 Watt; Cassettedeck soft-touch;|
CD-speler. Adviesprijs*1500.-

TOPMERKWASDROGER PELGRIM SUPERLUXE
Wasdroger. Adviesprijs*495.- GAS-ELEKTRO FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER
415.998.-I
| PHILIPS 160 LITER
ATAG GAS-ELEKTRO
495.- IGNIS DROGER AWF020
| BOSCH KTF1540
525.- INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO
IBAUKNECHT160LTR

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TEKST

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

| ZANUSS1140 LITER

BLAUPUNKT 63 CM
AKAI3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST
F340, VHS-IHQ. PDC voorbeIS63-30, Adi/iespnjs'1799 - reid, afstandbedienmg. '968.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

410; Gas-elektra fornuis. '1425.-

[ITipk OQO I
U3M ö*lö-"l

1145 LITER KOELER

:

^^ E N I G E Ec
C H fEt .

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST
AKAI VHS VIDEO+PDC
IS70-39; Adviespnjs'1999.- F360.HQ-3 koppen '1098.-

1348.-

PELGRIM FORNUIS

355.-

.

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
SONY 3 KOPPEN VIDEO Mfl
70KV9717, AdviesprijS'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld' \
LCD-afstandbediening. "1220.-

1398.-

648.-1

| INDESIT 140 LITER

SONY4KOPPENVIDEOI
SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle.'1330.-

^

ETNA KOOKPLAAT
1205JN;4-pits. Adviesprijs'450-

PELGRIM KOOKPLAAT l

318.-

| Type AFB594; Vrieskast. '725...

^»JO.<

|BAUKNECHTLUXE*

548.-

STUNT'.'.
THERMO 5

PELGRIM WASEMKAP

l BOSCH VRIESKAST

Koine»""*
thermoskin. l

WA15; Adviesprijs'245.-

l Type GSD1311; Adv. '848.-

598.348.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

PUI-CODE |

T/llfiKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

tiimJ lUö."
ATAG WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs. V49.- WH155; 3 standen. Adï/280.-

169.-

OPENINGSTIJDEN:

ei.^t rnns.^h hatalen
SS? uw PlNÏcode
ïondër extra kotten

l HAARLEM
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
l Rivièradreef 37 .

(BEVERWIJK
(ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
l Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groamarkt)

158.
1 tot 6 3O uur

zaterdag .9 tot 5 uur.

• Meer budget door de gratis
'BCC-card!
anvraag-folder in de winkel l

OQO
O«99. l

955.-

BCC

2495.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

bs^ 369."l

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- TypeMX245TB(zw);28liter,di-1
gitaal, draaiplateau. Adv. '549.biedmg? Adv.*1549.-

545.noch PHILIPS/WHIRLPOOL

- SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

TypeR3GU; 1000 Watt grill.

AEG LAVAMAT RVS

25GR5760, Flat square beeld-

1265.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

INDESIT 2-DEURS
ZANUSSI 2-DEURS

SLV615, HO TOPKLASSE' 4
koppen, lonqplay (8uur).' 1990 -

pwi oen
Lü&y .£09."
PANASONIC NN5259
rwk
Q1O l
BAUKNECHT 1100 TRN
iJrtfif öl9."|

Type WA199;1100 toeren. '1849.-

(49.v

MIELE 1100TOEREN
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-1
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv."21 99.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Type R3G12; Inhoud 16 liter,
750 Watt vermogen, 1000 Watt
RIVE HI-FI
NFi stereo video quartz-grillelement, 4 standen
narantie '1395- eenvoudige bediening, draaiplateau, 60 minuten tijdklok en
gratis kookboek

i i

l

l^fef
.CaC9.-|
SHARP R2V11

51 CM KLEUREN-TV

349.-

l

1-TELEKTRO-SUPERS
l / IN DE RANDSTAD

S tot S.30 uur
KOOPAVOND.
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

eekmedia 17

Jscheid van
uwe bolster

troleur en jachtopziener Jo-

Blaauboer, nu in de VUT
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Uit het
ahdvoortse straatbeeld is
,h markant persoon verwenen. De dienst ParkeernJ Belastingcontrole nam
•j[]dag na 22 jaar afscheid
controleur en jachtopèner Jochem Blaauboer,
é m de VUT is gegaan.
Confrontaties met mensen
ing Blaauboer niet uit de weg,
jvertelde een collega tijdens
afscheidsreceptie. „Als
jchtgeaarde West-Fries bee je zaken zoals ze in
woordenboek voorkoën Voor de medewerkers in
*directe omgeving in zekere
n herkenbaar, maar voor een
jitenstaander iets onbehoueh " Zo vroeg hij een bestuurna een overtreding of zij
uir rijbewijs in Zimbabwe had
haald. Met name toen zij onüiks zijn uitleg niet begreep
a: zij verkeerd had gedaan.
en man die vroeg waarom een
epaalde straat was afgesloten,
jet vreemd opgekeken hebén van het antwoord: „Verderi]worden de wereldkampioenhappen hardrijden op de
haats gehouden."

donderdag 10 februari 1994

Andere begrafenisrituelen krijgen nu ook een kans
ZANDVOORT - Verstrooien van as, een gedenkplaats,
en andere manieren van begraven. Een nieuwe beheersverordening, eind vorig jaar vastgesteld, biedt
meer mogelijkheden op de
algemene begraafplaats in
Zandvoort. De verordening
is opgesteld als gevolg van
de nieuwe wet op de lijkbezorging, die op l juli 1991 in
werking is getreden.
Graven die cultuurhistorisch
van belang zijn en/of een opvallende grafbedekking hebben,
worden in stand gehouden. Zo
brengt de beheersverordening
diverse nieuwe bepalingen met
zich mee. Behalve de bovengenoemde mogelijkheden, is onder andere ook het beleid ten
aanzien van afmetingen en vormen van graven versoepeld.
Bijvoorbeeld mensen met - in
Zandvoort - minder voorkomende godsdiensten krijgen
meer kans hun doden met hun
eigen rituelen te begraven.
Daarnaast wordt er een identificatieplicht ingevoerd: het
stoffelijk overschot of omhulsel van de begraven persoon
moet voorzien zijn van een
identiteitsmerk.
De regelgeving op de algemene begraafplaats is aangescherpt, zowel naar de gebruiker, als naar de beheerder toe.
Nieuwe regels gelden er ook
voor het gebruik van de aula.
De kosten daarvan, plus de kos-

ten van de muziek, zouden aanvankelijk extra in rekening gebracht worden. De bedoeling
hiervan was het jaarlijkse tekort van de begraafplaats, twee
ton, terug te dringen. Deze
maatregel is echter geschrapt
op aandringen van de gemeenteraad, omdat dit de kosten van
de nabestaanden zou verhogen.

Onderverzekerd
Aichieffoto Weekmedia

Het gebruik van de aula is ook voor de man met de 'kleine beurs' veilig gesteld

dat. Ik herinner mij dat nog
heel goed." Daarna heeft hij, samen met anderen, jaren lang
gevochten voor een echte aula.
„Tien jaar geleden is die er gekomen en dat is zeer zeker een

verrijking van onze begraaf- rekening was doorgegaan, had kan natuurlijk met. Bij het laatde familie dat waarschijnlijk ste eerbewijs moet je gevrijplaats geweest."
„Veel oudere mensen zijn on- moeten betalen. In een aantal waard zijn van rangen en standerverzekerd," weet Landman. gevallen krijg je dan dat men- den. Muziek en een aula, dat
„Die kunnen die extra kosten sen meteen begraven worden: moet de laatste eer blijven voor
niet betalen. Als die kostenbe- zonder aula en muziek. En dat alle Zandvoorters."

Zandvoortse Reddings Brigade
moest 225 keer hulp verlenen
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
moest vorig jaar in totaal 75
keer op zee of op strand
hulp bieden. Daarnaast
werd er 150 keer op of bij de
reddingsposten eerste hulp
verleend, waarvan 34 keer
voor snijwonden aan benen
en voeten. De meeste acties
op zee waren voor zeilers en
surfers. Ook werden drie
zwemmers uit het water gehaald, plus één zeehond.

ird bestaan
Controleurs hebben een hard
tttaan, aldus de collega. „Wij
ven hier in Zandvoort in een
eme gemeenschap, waar een
der op elkaar let. Een oogje
chtknijpen van de controleur
rjrdt onmiddellijk afgestraft.
i, wordt wat tegen onze conoleurs aangescholden. De
;est vreemde ziektes worden
n toegewenst. En mocht de
ntroleur iets terug zeggen,
ui ligt er binnen de korste keii een klacht in de brievens Waarbij de klager meestal
rgeet zelf debet te zijn aan
ee situatie." Des te opmerkeser was het dat 'deze ruwe
>lster met zijn grote mond
aar
een klein hart' het 22 jaar
1
volgehouden.

Een en ander blijkt uit het
De leden van de KNRM beschikken tijdelijk over een rubberboot met buitenboordmotor, maar zomeroverzicht van secretaris
ook met hypermoderne apparatuur aan boord
Foto Persbureau ^anavoou H. van der Mije. Daarin wordt
volgens hem ook duidelijk hoe
'onmisbaar' de reddingsbrigade is voor de veiligheid op het
Zandvoortse strand. Hoewel
1993 geen mooie zomer bood,
ZANDVOORT - Station Zand- tuur waarmee zelfs via satelie- kort geleden is verkocht. De heeft de ZRB dat jaar 'lekker
voort van de Koninklijke Ne- ten een koers kan worden uitge- huidige rubberboot is geen on- kunnen werken'. 'Er werd een
bekend schip. Zij hebben met groot aantal mensen geholpen,
derlandse Redding Maatschap- zet.
een vergelijkbare boot traimn- op het strand en in zee. De uitpij heeft een nieuwe boot in gebruik genomen: een forse rubDe boot zal dit jaar dienst gen gehad in en voor IJmuiden, gebreide vloot vaar- en voertuiberboot voorzien van een 50 pk doen tot - naar verwachting - in als voorbereiding op de nieuwe, gen is vaak ingezet voor verschillende assistenties en pabuitenboordmotor, en verder november de nieuwe, definitie- toekomstige reddingboot.
Deze is veel wendbaarder en trouilles.' Sommige acties zijn
allerlei hypermoderne commu- ve reddingboot komt. Die versamen met andere instanties
nicatie- en navigatie-appara- vangt de dr.ir. S.L. Louwes, die sneller dan de oude Louwes.
gevoerd, zoals de reddingmaatschappij KNRM station Zand(ADVERTENTIE)
voort, de politie, kustwacht en
Zandvoortse huisartsen.
9VERVEEN - Een 19-jarige
aarlemse automobilist is op 4
bruari omstreeks tien uur 's
Onkunde
Op de Zeeweg over de
OÏVletamorfosc IVlc-tamorfosc» N/lc-tamorfose
De eerste reddingstocht was
op geslagen. De auto was tox
meteen ook de langste van het
ial vernield, de jongen zelf
MODEL:
r
seizoen. Dat was op 17 april,
atl geen letsel. Naar eigen zegKITTYSMIDT
toen er op vijf kilometer uit de
en reed de jongen met een
HAAR:
kust een onbemande, afgedreuelheid van negentig kilomeHAIRWAVE
r richting Overveen. Hij
Zeestraat 56
fkte echter in een slip, beCdde in de berm waar hij een
Zandvoort
aptal keer over de kop sloeg.
tel. 02507-30838
Op 5 februari, omstreeks half
OORBELLEN:
palf 's avonds, veroorzaakte
VRENI
en 19-jarige Haarlemse autoBIJ HAIRWAVE
Cbihst een ongeval waarbij
}e inzittenden van zijn auto
MAKE UP:
•Jvond raakten. Om hen te laMOERENBURG
£ zien dat hij ook in het donHaltestraat 1
3' kon rijden deed hij zijn auZandvoort
'Jichten uit. Hij kwam daartel. 02507-16123
r m de berm terecht, waar
auto over de kop sloeg. De
FOTO'S
bagiers liepen onder andere
BOOMGAARD
-, buik- en rugletsel op en
Grote Krocht 26
"toesten worden opgenomen in
Zandvoort
ziekenhuis. De bestuurder
tel. 02507-13529
liep ook letsel op.
Een 58-jarige fietser uit
«ntpoort-Zuid is op 6 februari
"i de Zeeweg gewond geraakt.
nd half vijf 's middags fieti : , hij op het fietspad, toen zijn
etting eraf liep. Hij raakte een
ütje en kwam ten val, waarhij zijn sleutelbeen brak en
c
.haafwonden opliep.

Tijdelijke boot voor KNRM Zandvoort

O
ïigevallen
Zeeweg

ven zeilboot opgehaald moest
worden. De laatste hulpverlening op zee was op 19 september: op 300 meter uit de kust
was een zeilboot omgeslagen.
In totaal zo'n twintig keer
moesten boten en/of hun bemanning gered worden. Omdat
ze omgeslagen waren, met materiaalpech te kampen kregen
of een ongeval hadden gehad, óf
eenvoudigweg omdat de wind
was weggevallen. Zo'n twintig
surfers die met dezelfde problemen te kampen kregen, moesten eveneens geholpen worden.
Ook twee surfers die door onkunde in de problemen kwamen, plus een die oververmoeid was. Twee motorboten
kregen materiaalpech.
Drie zwemmers kwamen vorig zodanig in de problemen,
dat zij gered moesten worden.
Een 20-jange inwoner van Castricum werd op 150 meter afstand in zee onderkoeld aangetroffen, met een lichaamstemperatuur van 34,2 graden. De
man moest met een ambulance
worden afgevoerd. Dat gold ook
voor 38-jarige zwemmer uit
Heerlen, die door onkunde op
10 meter van het strand in
moeilijkheden was geraakt.

Dronken
Een derde, 35-jarige zwemmer raakte m een mui en kreeg
een hartaanval. Op l augustus
was er zo'n sterke stroming, dat
alle banken werden 'geveegd',
de baders werden terugge-

stuurd. Daarnaast kreeg de
ZRB het afgelopen seizoen met
twee verdrmkinsgevallen te
maken.
Op het strand zelf werd hulp
verleend aan vier vondelingen,
waarvan kennelijk één oudere:
deze was dronken. Daarnaast
moest hier bij zestien ongevallen hulp verleend worden. Dat
betrof onder andere een gebroken teen en enkel, een hartaanval,
ademhalingsmoeihjkheden, nek-en rugletsel op het
kmderkamp,
drugsgebruik,
een aanrijding op de boulevard,
én insecte- en hondebeten.
De insectebeten scoorden het
hoogst bij de EHBO-gevallen
op de reddingsposten: in totaal
27 beten. Daarnaast twee honde- en 14 kwallebeten. In totaal
51 mensen meldden zich bij de
ZRB met snijwonden, daarvan
waren er 34 aan benen en voeten.

Zeehond
De jongste 'klant' van de ZRB
was een zes weken oude zeehond. Deze bleek zodanig ziek
te zijn dat hij moest worden
overgebracht naar de zeehondencrêche in Pieterburen.
Voor haar werk voerde de
ZRB vorig seizoen in totaal
2006 gesprekken via de mobile
radioverbindingen. De vaartuigen werden 283 uur ingezet, het
voertuig de 'Mule' 78.30 uur. De
Toyota reed zoveel dat alleen
het aantal kilometers wordt
vermeld: 8.527 km.

Hectische handbalstrijd

op reis
.ZANDVOORT - De Algemene
"faerlandse
Bond voor Oudejf11 organiseert van 23 tot en
•f 30 mei een voorjaarsreis
V-T het gebied van de Moezel.
W dagen in een mooi hotel
t kamer met douche en toivoor 750 gulden, alles intae5Pen.
De toeslag voor een
n
•j Persoonskamer is tachtig
T^en per persoon.
> "et hotel ligt in een rustig
«uurgebied. Inschrijven op
februari tussen twee en drie
s middags in het Gemeenapshuis, tegen betaling van
clerd gulden per persoon.
W inlichtingen via tel.
'°2/17965/12555.

De spanning is te snijden tussen de twee teams, een Zandvoortse handbalster haalt fors uit naar
het doel van de tegenstander
Fotu Persbuie.ni z.mdsooit

ZANDVOORT - De Pellikaanhal stond zondag bol
van de spanning tijdens de
handbalwedstrijden van zowel de dames als de heren
van Holland Casino-ZVM.
De dames wonnen, in een
tumultueus duel met 8-6
van Monnickendam, terwijl
de Zandvoortse heren in de
slotseconden op gelijke
hoogte
kwamen
met
HCV'90, 21-21.

handbal

?braak caravan
f ANDVOORT - Tussen 3 en
februari is er ingebroken in
ijf caravan die op een cam^Êr in Zandvoort staat. Er
[ a een caravanruit vernield
'nen ontvreemde een kleu|televisie, stereoset, schotel"" en tv-decoder.

Wandelingen
door duingebied
ZANDVOORT - Sinds 7 februari biedt het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
nieuwe mogelijkheden voor
een bezoek aan het unieke
duingebied tussen Bloemendaal en Velsen.

„Daardoor zou je zelfs bij de
begrafenis van iemand onderscheid krijgen tussen arm en
rijk," zo verwoordde raadslid
Landman (GBZ) de gevoelens
binnen de raad.
Wethouder Ingwersen beloofde dat de begrafenisondernemers in de regio een brief van
de gemeente zouden krijgen.
Hierin staat dat de gemeente
Zandvoort hiervoor geen bedrag in rekening brengt. De ondernemers worden geacht daarmee rekening te houden in hun
tariefstelling. Met andere woorden: hen wordt verzocht hiervoor bij hun klanten geen kosten in rekening te brengen.

Volgens Landman zou het
'onaanvaardbaar' zijn, als de
burger hiervoor wel moest betalen: iedereen heeft recht op
het gebruik van de aula. „Vroeger was er alleen een schuurtje,
waarin dan ook nog tuin- en
graafmateriaal was opgeborgen. Toen ik mijn moeder begroef, stonden we daar dan, tussen de scheppen en harken.
Een armoedige toestand was

Zandvoorts
Nieuwsblad

Doordat de scheidsrechters
in het duel tussen Holland Casino-ZVM en Monnickendam
niet strak genoeg optraden liep
het enige keren uit de hand. De
dames werden handtastelijk,
maar bijtijds zegevierde het gezonde verstand weer. Ook werd
er nog gehandbald, en stevig
ook. De Zandvoortse vrouwen

namen van het begin af een
lichte voorsprong, die de gehele
wedstrijd gehandhaafd bleef.
Daar de scheidsrechters zware overtredingen door de vingers zagen, werd het een veel te
harde partij. Goed handbal was
niet mogelijk. Desondanks
hield Holland Casino-ZVM de
voorsprong vast en won nipt
met 8-6.

Heren
In een hectische slotfase stelde Holland Casino-ZVM een
zwaar bevochten punt veilig.
De Zandvoorters en HCV'90 deden weinig voor elkaar onder.
Bij de rust leidde HCV'90 met 910 en ook in de beginfase van de
tweede helft was er nauwelijks
krachtsverschil,
13-13. De
Zandvoorters kregen toen vlot
achter elkaar driemaal een
twee minuten straf en dat leek
noodlottig te worden.

HCV'90 profiteerde van de
numerieke meerderheid en
nam een ruime voorsprong, 1318. De Zandvoorters, die inmiddels weer voltallig waren, gaven
het echter met op en zette in de
slotfase de achtervolging m.
Met nog tien seconden te gaan
kwam Guido Weidema in
schietpositie en die faalde met.
Met deze uithaal stelde Weidema alsnog een punt veilig voor
zijn team, 21-21.
„Ik moet mijn team toch een
compliment geven," stelde
coach Dirk Berkhout. „Als je
van zo'n achterstand nog weet
terug te komen, dan kan ik niet
ontevreden zijn. Krijgen we
geen tijdstraffen dan win je
deze wedstrijd. We hebben het
nog m eigen hand, maar moeten wel winnen de komende
wedstrijden Het zal en moet
lukken."
Doelpunten Kees Hoek 8. Guido Wei
dema G, Goran Bogojevic 3. Jan van
Duijn 2, Richaid Vos '2

In elk seizoen stelt het park
een zondags programma samen van wandelingen en excursies onder deskundige leiding
Op 12 zondagen m februari en
maart begeleiden excursieleiders van het Nationaal Park
evenzoveel wandelingen. De
wandelingen starten om 10 uur
bij een van de 6 verschillende
ingangen en duren anderhalf
uur. Voor al deze wandelingen
moet men zich tevoren telefomsch opgeven. Daarnaast zijn
de mogelijkheden uitgebreid
voor het aanvragen van groepsexcursies.
Belangstellenden
kunnen vanaf nu telefonisch
(023-257484) informatie krijgen
over deze nieuwe mogehjkhe
den en zich opgeven voor deelname.
'Bekende stek? - excursies' en
'onbekende plek - wandelmgen'. De agenda voor februari
en maart laat twee nieuwe mogelrjkheden zien voor een be
zoek op zondag aan het Nationaal Park. Voor wie meer wil
weten over het gebied waar hl]
al regelmatig komt, is de 'bekende stek - excursie' een aanrader. Daar kan de bezoeker
brandende vragen stellen aan
een deskundige en nog meer te
weten komen over een vertrouwd stukje natuur. Op 13 februari wordt de eerste 'bekende
stek excursie' gegeven vanaf
Restaurant Parnassia.
Wie eens een andere hoek
van het ruim 2000 ha grote natuurgebied wil verkennen, kaïi
deelnemen aan een van de 'onbekende plek ! - wandelingen'.
Samen met een excursieleider
ontdekt men dan het bijzondere van juist die plek. In ontspannen sfeer kan men daar
eens meekijken door de ogen
van een natuurkenner. De eerste 'onbekende plek ! - wandehng' wordt op zondag 13 februari gegeven vanaf ingang Duin &
Kruidberg. De volledige agenda
voor wandelingen en excursies
op zondag wordt ook via Affiches in de regio bekendgemaakt.
Groepen kunnen in overleg
met het Nationaal Park zelf een
excursiedatum bepalen. Plaats,
tijdstip, duur en wandelthema
worden dan in samenspraak
vastgesteld. Een excursieprogramma voor een schoolgroep
ziet er immers anders uit dan
een wandeluitje voor een personeelsvereniging en de wensen
van een scoutingsgroep verschillen van die van een milieugroep.
Het Overlegorgaan van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een informatiehjn (023-257484) geopend om
vragen over begeleide wandehngen en excursies af te kunnen handelen. Onder dit nummer krijgt men informatie over
excursiemogelijkheden en over
de seizoensagenda van zondagswandelingen. Ook kan
men er terecht voor aanvragen
van groepswandelmgen en voor
het opgeven voor de zondagswandehngen en -excursies.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommelmarkten
én verzamelaars kunnen
zondag 13 februari weer terecht op de Verzamelbeurs
Zandvoort in het Gemeenschapshuis.
De beurs is geopend van 11
tot 17 uur en de entree is gratis.
Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L. Davidsstraat, is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldmgen), grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop.
Liefhebbers van treinen kunnen er altijd hun hart ophalen.
Er locomotieven, wagons, rails
en andere toebehoren te koop,
alles van verschillende merken.
Er is een groot aanbod van
Marklin treinen en toebehoren
van na 1960, waaronder een
aantal zeldzame objecten. Men
kan deze kopen of ruilen voor
Marklm-materiaal van voor
1960.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v d Eijken,
tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
12303

Klaverjas
ZANDVOORT - De handbalverenigmg Holland CasmoZVM organiseert een maandelijkse
klaverjas-koppelwedstnjd. Deze vindt plaats aanstaande zaterdagavond om
acht uur in de kantine aan de
Dumtjesveldweg. Er zijn fraaie
prijzen te winnen en er wordt
een grote verloting gehouden.
Deelname is mogelijk voor een
bedrag van tien gulden per koppel. Opgave kan reeds geschieden bij Gerard Seders, telefoon
18452.
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OBLOMOV
VODKA
DE KUYPER
CITROENBRANDEWIJN

HARTEVELT
CITROENBRANDEWJN

FLORIJN
CITROEN
BRANDEWIJN

,98
STAP OOK OVER
GUSBRECHT
VAN AEMSTEL

CITROENBRANDEWIJN

HRE LITER-20% ALC

Cuvée du Maitre
° HELE LITER _

SCHITTERENDE KLASSEWIJN UIT BULGARIJE

MELNIK
RESERVE 1987

IKORENMOU

Enige jaren geleden dacht niet een wijnliefhebbcr aan
wijn uit Bulgarije, hoewel de wijnbouw daar stokoud r.s.
Voor onze jaartelling waren het de Thrauers en later de
Romeinen dte perfecte wijnen maakten
Ruim 30 jaar geleden werden riieuu e uit frankrijk
geïmporteerde druwesoorten geplant Slechts enkele
producenten maken nu volgens de beste vin t f nat ie
methodes, de mcct,t verrukkelijke wijnen
Door de internationale vakpers worden ze geroemd
en in ons land gaan de importen in weltremvaart omhoog
Wij selecteerden voor u de Reserve Hfelnik 1937, afôorn^tiff
uit het uiterste Zuiden van Bulgarije een ^chilterendc volle,
sappige, robijnrode wijn van de Melnikdrutf, gerijpt op
nieuwe Amenkaanw eikehnuten vaten
Ongelooflijk maar u aar. deze Mclnik Reserve 1987
ivordt door kenners ti/dcnh "bltndprocrenjcn " ingf ^chüt in
deprij^klawc ter boven de 10gulden
Wij bieden deze voortreffelijke kwaliteit (waar zt?//s de
Fransen jaloers op zijn) aan voor slechts

JOHN HAIG
SCHOTSE WHISKY
0,7 liter-40% alc.

BOOTZ
AMARETTO

0,7 liter

ERVEN JOUKE DE JONGHE

KORENMOUT
HELE LITER - 30%
VERGELIJKBARE-JC^Wr
PRIJS:

MU1ER
SCHIPPER BITTER

PALM BIER

HELEirrER.ELDERS.22**-

98

98

PROEFNOTITIES:
Kleur
robijnrood
Bouquct
kruidig en rijk
Smaak
. vol en krachtig
Servcertemp . 16- 18 graden
Aanbevolen bij . gekruid vlees, wild en kaas

DELAFORCE
PORT

BAR UE DUC
ORANGE
HELE LITER

ruby of tawny
ELDERSJ5«9o

99

heeft alle dranken!
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijst 1

Buureweg 1-3
Tel. 15736

Scharrekop 3-95

C*f
Soc. de Manege
Zandvoort

250 gr.

4.95

Bakkerij PAAP

Wij zijn natuurlijk geopend.

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Kwekerij

P. v. KLEEFF

Ontdek de allure van
de nieuwe Passat.

v. Stolbergweg 1, tel. 17093

(dinsdae qesloten)

mm.

van Petegem

Üw drukker voor:
huwelijksklaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel. / Fax.i02507 -12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

-O

Café
Som Som

Vlinders in je buik?

.
Zeefdrukwerk
Stempelmakenj
Fotocopieen

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507 -l 63 38

14 februari

8/oemenmagazi/n

„Erica''
Grote Krocht 24
Tel. l 2301

Je ziet het in één oogopslag de fraaie grille en de welgevormde achterkant, geven de nieuwe Passat veel meer
allure Maar ook van binnen is het één en al allure wat de klok slaat Zo heeft de nieuwe Passat aj vanaf de CL
basisuitvoering een in twee delen neerklapbare achterbank, centrale portiervergrendeling, stuurbekrachtiging.
toerenteller, vijfversnellingsbak. warmtewerendglas, dakantenne, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en
een inteneurluchtfilter Maar behalve over allure, beschikt de nieuwe Passat ook over een bijzonder uitgebreid
standaardpakket aan veiligheidsvoorzieningen (waaronder zelfs een dubbele airbag) Daarmee is de nieuwe
Volkswagen Passat, net als de Golf en de Vento, de veiligste auto in z'n klasse Dus kom langs en ontdek de
allure van de nieuwe Passat Of beter nog maak een proefrit'

nvoND

Maak een liefdevol gebaar.
14febr. Valentijn
Dierenbescherming
Afd. Zandvoort
zoekt een

JEUGDBEGELEIDSTER

Vrijdag 1 1 februari
aanvang 21.00 uur

ö-

_ ..

Snck r
**
7

reprox
De nieuwe Passat vanaf f 43.996,-

Dorpsplein 2
Tel. 19455

Drukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties

Grandioos Indisch buffet
en saté eten.
Dansen, sfeer en gezelligheid
tot 3 uur in de nacht.
Voor.ongeb. mensen,
corr. gekleed
v.a. 30 jaar.
Entree ƒ 25,Jnfo of reserveringen 02507-16023

drukkerij

d« énige écht» drukkefil In Zandvoort

^—i

presenteert
ZATERDAGAVOND 12 FEBRUARI
* ARTIESTEN-GALA *

Valentijnsdag

^^r-^

geldig t/m 19 februari

WEEKENDAANBIEDING

Belgische bonbons

Maandag 14 februari

HAARLEM:
Californiëplein 17
ZANDVOORT:
Burgemeester
Engelbertsstraat 21

Auto Strijder B. V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507-1 4565.

-ó

j

Pri|7f n ,IJM v in if pri|7pn inrlusipt BTW p n BPM PTlusiof kost PU rijkl.iar ma^n Wijzigingen voorbehouden

Voor nadere informatie over
deze vrijwilligerstaak:
Dierenbescherming
Zandvoort
Tel.: 14561

J

BLOEMSIERKUNST

De specialist
in al tin' bluciiiwcrkcn.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

Schrijver van Cyrano, vertaler van Sweeney Todd

UIT IN
AMSTERDAM

Na Broadway blijft Carré toch
dé droom van Koen van Dijk

Kunstbeurs
In het Hilton Hotel aan de
Apollolaan vindt van 9 tot en
]tiet 13 februari een internatio
n-üe kunstbeurs plaats Aan de
"beurs doen zeventig galerie
houders mee uit Europa en
Amerika, die de jongere generakunstenaars begeleiden

Jeugdtheater
Het Cuypersensemble geeft
njdag 11 februari om acht uur
een famiheconcert in jeugdtheater De Krakeling Zaterdag
speelt de Braziliaanse theater
oroep Munganga 'Pippoka'
Theatergroep Maccus komt
zondag 13 februari met 'Over
sprookjes gesproken' Het is
een lichtvoetige voorstelling,
die als een echt sprookje ein
cli§t Theatergroep Hobo speelt
woensdag 16 februari 'Trompet
\ oor Olifant' voor kinderen tus
sen vier en acht jaar Informa
tie 6245123

Flamenco

O

MDAT KOEN van Dijk
(39) de tekst voor Cy
rano schreef, zou je
verwachten dat het
ook voor hem een
droom was om samen met Joop
van den Ende c s op Broadway
de Amerikaanse premiere van
Cyrano bij te wonen Natuurlijk
was dat 'een ongelooflijke, fan
tastische ervaring' Maar het
meest verheugt hij zich er toch
op dat de door hem vertaalde
musical Sweeney Todd vanaf
vrijdag m Carré staat
Sweeney Todd van de Amen
kaanse musicalmaker Stephen
Sondheim gaat over een Lon
dense barbier, die op een gru
wehjke manier wraak neemt op
zijn vijanden Zijn buurvrouw
(Simone Klemsma) verwerkt
de slachtoffers m pasteitjes, die
als warme broodjes wegvliegen
Het mes snijdt dus aan twee
kanten

Arte Flamenco brengt zaterdag 12 februari een wervelende Horror
avond met pure flamenco in het
De musical ging begin jaren
Cosmic Theater, Nes 75 (tele- tachtig in premiere en was niet
foon 622 8858)
alleen een succes, maar ook een
nieuw fenomeen in het musical genre, omdat horror en hu
mor er razendknap in worden
Sofokles
gecombineerd „Het zit zo knap
Kabaret
Sofokles
geeft
vrij
in elkaar," zegt Koen van Dijk
!
dag 11 en zaterdag 12 februari bewonderend „Sondheim is
'm De Suikerhof een voorstel- een meester in het uitstellen
iling van hun nieuwe program- van het moment waarop je ver
ma 'Aardse successen' Info
6227571

In Drachten is al iemand flauw gevallen, een mooiere
aanbeveling voor de nieuwe thriller/komedie 'Sweeney
Todd' is er haast niet En volgens vertaler Koen van Dijk,
die ook verantwoordelijk was voor het script van de hit
musical Cyrano, is het zelfs de beste musical aller tijden
„Het liefst zou ik met een zweepje de straat op gaan en
iedereen vragen of ze al een kaartje voor Carré hebben "

wacht dat Sweeney iemand de
keel doorsnijdt Natuurlijk ge
beurt het alsmaar niet, maar
intussen zit iedereen wel aan de
grond genageld "
Van Dijk haalt een boek over
Hitchcock van de plank „Veel
van wat Hitchcock vertelt vind
je m Sweeney Todd terug Dat
je humor moet gebruiken om
de spanning te ontladen, an
ders kun je geen nieuwe span
mng opbouwen Niemand kan
immers anderhalf uur span
mng achter elkaar verdragen
Kijk, spannende films kennen
we al, maar bij mijn weten is dit
de eerste echt spannende musi
cal"
Maar het waren toch vooral
de teksten waar Koen van Dijk
op viel „In het laatste nummer
vóór de pauze pakt Simone
Klemsma allerlei denkbeeldige
pasteien uit de lucht, die ze aan
Sweeney Todd presenteert Ze
fantaseert dan dat het allemaal
mensen zijn die ze net hebben

Medaillons

Butterfly

My Fair Lady

Foto Interstage

My Fair Lady is een van de beste musicals aller tijden, dus wie
dit meesterwerk op basis van een toneelstuk van Bernhard
Shaw nog eens wil zien, kan van 14 tot en met 20 februari in het
RAI Congrescentrum terecht. De cast bestaat uit Engelse en
Amerikaanse auteurs.

omgebracht Het zijn allemaal
beroepen Zo zegt ze bijvoor
beeld 'And I've got some sheppards pie peppered with actual
sheppard on top Prachtige zin
toch Bij mij is dat 'Ik heb boereleverpastei en ik lever de boer er
echt bi] geworden' "
„Soms zit ik wel vier uur op
zo'n zin Gelukkig ging de rest
van het stuk sneller, anders
was ik nu nog niet klaar Maar
omdat het in het Engels zo
knap in elkaar zit, neem ik ook
niet zo snel genoegen met het
eerste de beste dat me te binnen
schiet"

Literair
Wat tien jaar geleden begon
met een bescheiden winkeltje is
inmiddels uitgegroeid tot 'mis
schien wel het leukste en be
langrijkste literaire ontmoe
tingbpunt van Nederland', zoals
de NRC schreef Om het tienja
rig jubileum van Perdu in de
Kerkstraat 391 te vieren, pre
senteren auteurs als Jessica
Durlacher, Adriaan Mornen en
Xandra Schutte vrijdag 11 f e
bruari een jonge schrijver of
dichter, die naar hun mening
aandacht verdient En dat is
nog maar een greep uit het pro
gramma Info 623 4874

Bevlogenheid
Overigens is Van Dijk niet de
enige die helemaal weg is van
Sweeney Todd „De spelers voe
ren het stuk met enorme bevlo
genheid op, omdat ze de musi
cal zelf zo ongelooflijk leuk vinden Het is ook met voor niets
dat een aantal mensen uit de
stal van Joop van den Ende,
zoals Brigitte Odette, die Les
Miseratales regisseerde, en Er
nest Damel Smid, die nu Swee
ney Todd speelt, destijds de
hele musical heeft mgestu
deerd, om Joop van den Ende
over de streep te trekken Toen
Van den Ende dus aan mij
vroeg, wat ik de beste musical
aller tijden vind, hoefde ik niet
lang na te denken "
Koen van Dijk heeft de musi
cal overigens al zo'n zes jaar
geleden vertaald, dus lang voor
dat hij en componist Ad van
Dijk zich aan Cyrano zetten
„Het is altijd mijn droom ge
weest om met Cyrano nog eens
in Carré te staan Nee, niet op
Broadway, want dat lag te ver
achter de horizon "

Vogel/Van Ulsen
Het was een lang gekoester
de wens van Ellen Vogel en
Henk van Ulsen om samen in
het dramatische en spannende
toneelstuk 'Clair Obscure' van
Marguente Duras te staan Ko
mende week gaat die wens in
vervulling, als ze het stuk in het
Nieuwe de la Mar opvoeren
Tot en met zondag 13 februari

Humor

Het CREA theater wijdt dis
dag 15 februari drie lezingen
aan de humor 'Monthy Pyh
Koen van Dijk vóór Carré, waar binnenkort twee van zijn geesteskinderen zijn te bewonderen ton's Flymg Circus', 'Universe
Foto Martijn Heil Ie humor' en 'lachmeditatie',
dat zijn de onderwerpen En de
er op of om de rijen voor het weten dat wel Ik hoef niet over ney Todd en Cyrano, dus zowel toegang is nog gratis ook Turf
theater te zien staan Maar ge straat te lopen om te horen de Amerikaanse als de Neder draagsterpad 17 (achter Ro
loof me, als Sweeney Todd 'Bent u niet de schrijver van landse versie, dan heb ik mo kin), half negen
straks in Carré staat, gaat die Cyrano'" Liever niet Als ik die menteel vier produkties lopen
droom van Ad en mij pas echt ambitie had, zou ik wel wanho En dat is, alle valse bescheiden
Rommelmarkt
in vervulling "
piger pogingen hebben gedaan heid even opzij gezet, nog nooit
schrijver
over
Van Dijk ontkent overigens om op het toneel terecht te ko een Nederlandse
Naast
een antiekmarkt kan
Droom
komen1"
dat hij wel eens gefrustreerd is, men "
de Looiersgracht ook op een
„Maar waar ik natuurlijk wel
„Oh ja, natuurlijk is het ge omdat de sterren wel, maar de
rommelmarkt bogen De markt
Todd doet van 11 tot en met
weldig om over Broadway te lo tekstschrijver zelden in de ape en apetrots op ben, is dat ik Sweenej
,20 februari Carré aan De nieuwe ver is ook op zondag geopend en
pen, die affiches van Cyrano te schijnwerpers staat „Nee, echt ook betrokken ben bij de nieu sic van C)rano (groter orkest nieuwe 'dagsjesmensen' kunnen die
zien hangen, een bus te zien rij niet De mensen die het weten we produktie van Karin Bloe scènes) gaat \anaf half maart een half dag tevens hun spullen uitstal
den met 'Cyrano, the musical' moeten, de vakmensen dus, die men Als je dat optelt bij Swee jaar in hetzelfde theater aan de Amstel len
draaien

wordt gecombineerd, is een
aanrader Ideaal voor opa's en
oma's om er hun kleinkinderen
mee naar toe te nemen, merkt
een bezoekster op „Het is be
taalbaar, ze zijn een paar uur
onder de pannen en na afloop
zijn ze te afgemat om nog te
gaan jengelen "

Je hebt mensen die
zondagmorgen niets
heerlijkers weten dan zich
nog eens om te draaien, maar
]e hebt er ook die al op een
onchristelijk uur uit de veren
zijn om de rustdag ten volle
uit te buiten. Volgens de WV
is er in Amsterdam meer te
doen dan menigeen denkt. Al
is het nog wachten op een
leuke rommelmarkt.

Aparte sfeer

door Arnoud van Soest
p-H-wRUDY, een jonge Amster§ • damse, bezoekt m de
i
winter regelmatig de
nostalgische filmvoor
stellingen in Tuschmski „Da's
een heel apart gevoel," zegt ze
Je fietst door een uitgestorven
itad, maar als je de Reguhers
Breestraat inrijdt, zie je plotse
ling een hele lange rij voor de
bioscoop staan Dat moet ,wel
heel bijzonder zijn, denk je
dan"
En bijzonder zijn de 'stomfne' filmklassiekers, die op the
aterorgel worden begeleid Tru
dy „Natuurlijk hoor je mensen
mopperen dat ze zo verschrik
kelijk vroeg hun nest uit moe
ten, maar het leuke is datje na
afloop kunt lunchen op het
Rembrandtplein En dan heb je
nog een hele dag voor de boeg,
<inders ligje toch maar in je bed Antiekmarkt De Looier, een ook van weinige markten die op zondag open zijn
te stinken "

Misverstand
pen van het CS een nieuwe exo
tische markt bij, met bijvoor
beeld kunstnijverheid uit Sene
gal, sieraden uit Israël, Turkse
bruidskleding en allerlei uit
heemse hapjes "
Toch is Tei Balkt de eerste
om toe te gevpn dat er nog wel
wat hapert aan het aanbod „Als
je om 12 uur die lange rijen voor
het Rijks en het Van Goghmu
seum ziet staan, dan merk je
dat de openingstijden met aan
sluiten bij de behoefte van de
toerist Vandaar dat we er al
jaren vooi pleiten om de deu
i en van de rijksmusea al om il
uur te openen "
Een blik op het overzicht
leert dat er onder de musea wel

een paar vroege vogels zijn Zo
zijn de planten, bomen en strui
ken van de Hortus Botanicus al
om 11 uur wakker Bij minder
goed weer is het in de gloed
nieuwe driekhmatenkas ook
aangenaam toeven
Maar een leuke rommel
markt op zundag, wals ie die m
Londen en Parijs bij bosjes
hebt, wordt node gemist, zo
leert enige navraag onder ken
nissen en vnenden „Die nieu
we IJ maikt zou zoiets kunnen
worden, maar die heeft nog niet
die sfeer zoals de Oosterse
Markt m Beverwijk," z ;gt Jac
quelme, een jonge Amsterdam
se „Daai heb je echt het gevoel
dat je dooi een kashba loopt "
„Wat ik echt mis is een leuke

Hongaars
Het Hongaars Staatsensem
ble Honved staat 9 en 10 februa
ri in Carré met een potpourn
van de beste volksmuziek en
volksdans uit de Balkan Het
ensemble bestaat uit veertig
dansers en een orkest

Rock & jazz

' Hardnekkig misverstand dat er
zondags in A'dam niks te doen is'

, Het is een hardnekkig mis
verstand dat er op zondag niks
te doen is," meldt VVVvoorlichter
Herman ter Balkt
w
is>t jij bijvoorbeeld dat Artis
a
l om negen uur open gaat En
dat toeristen het fantastisch
yinden om
zondagochtend
langs de grachten te wandelen,
°mdat het dan nog zo lekker
rustig is "
. Verdei heb je nog het Bos
museum m het Amsterdamse
"°s en de pannekoekenboerde
"J, die al om tien uur open zijn
En als je echte zondagsrust
zoekt, dan moet je naar het
middeleeuwse Begijnhof An
tiekmarkt De Looier is ook op
zondag open en sinds kort heb
ben we er op tien minuten lo

UIT IN
AMSTERDAM

De Melkweg brengt zaterdag
The Charlatans (indiepop) en
zondag treedt de Duitse Wolf
Maahn & Band op In Arena
speelt vrijdag de Engelse band
Chapterhouse Afghan Wigs
treedt donderdag m Paradiso
op en in het Bimhuis spelen
Quartetto Nieuw Amsterdam
(donderdag), Trio Hem van de
Geyn (zaterdag) en Deborah
Brown & Trio (telefoon
623 1361)

door Arnoud van Soest

Voorwerpen die beschermen
en gelukbrengen, daarover is
\ anaf 11 februari in het Tropenmuseum een tentoonstelling te
zien Er worden tweehonderd
fascinerende beeldjes, halskettingen, medaillons en maskers
getoond
Het Nederlands Filmmu
seum
vertoont
komende
maand drie filmversies van Madame Butterfly, waarbij bijzon
l dere hve-muziek wordt uitge
voerd Van 10-16 februari draait
Hankin van Fritz Lang (1919),
de week daarna volgt The Toll
of the Sea van Chester Frankhn
(1922) en de derde week wordt
Madame Butterfly van Sidney
Olcott (1915) vertoond Info
5891 400

Zandvoorts
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markt," vult collega Simone
haar aan „Of dat nou een an
tiek of een lommelmarkt is,
maakt met uit, als je er maar
lekker kunt rondstrumen Ik
vind het zo raai dat alles op de
zaterdag woidt gepropt, want
dan zijn ook alle winkels open
Vandaar dat de zondag zo'n
saaie dag is "

Verruimen
Herman ter Balkt van de
VVV begrijpt het probleem
„We zijn sowieso een groot
voorstander van het verruimen
van de winkeltijden In de bad
plaatsen zijn de winkels op zon
dag ook open Dat zou voor Am
steidam dat ook niet gek zijn,

„De brunchbios is geboren
uit samenwerking met de mu
ziekschool," legt Marlies van
den Hende van de Meervaart
uit „De lunch combineren we
altijd met een optreden van een
leerlingen ensemble De zon
dag is daar heel geschikt voor,
omdat je er met het hele gezin
naar toe kunt Zo hebben we
laatst de musicalfilm 'Ohver'
gedraaid En bij de lunch zit je
meestal met zijn allen aan een
lange tafel, wat ook voor een
aparte sfeer zorgt"
Eenzelfde soort gezelligheid
tref je aan bij het filmdansen,
dat voor 6 maart op het pro
gramma staat Marlies „Dan
draaien we The Lodgei van
Hitchcock en Filmorkest Max
Tak maakt er muziek bij Na
afloop spelen ze in de foyer mu
ziek waar je op kunt dansen
Daar komen vooral jongeren op
af, die een leuke manier zoeken
om de zondag door te komen "
„Nou, geef mij toch maai een
leuke markt" mokt de al eer
der geciteerde Jacquelme
, Een concert moet je plannen
Foto Btam de HolHndu En dat druist nou juist tegen
het karakter van de zondag m
Voor de zaterdag plan je wel
wat, maar zondag word je wak
want ei zijn veel toeristen die ker en zeg je 'He, wat zullen we
voor een weekendje hiei naar vandaag eens doen ' Voor haar
toe komen, geld bij zich heb en al die anderen die de zondag
ben, maar het dan niet kunnen volledig willen taenuten, volgt
tot slot nog wat informatie
uitgeven "
De eerstvolgende nostalgische film
Of er behoefte is aan een rom v oorstelling
heet Bet koningin v an de
melmarkt, kan Tei Balkt niet lonlaan en wordt
H februari om II ill'
meteen zeggen , Maar zo'n 11 in Tusthinski vertoond De exoli
markt zou de levendigheid ze sche \ markt bereikt men door langs
IJ richting Spaarndammcrbmirt te
ker verhogen, want markten liet
wandelen \\lc met de' auto komt
scoren vrij hoog bij de toens dient gebruik te iniken van de p ir
ten, ze staan m de top vijf van keerhoot
Antiekmarkt De Looier liet aan de
meest bezochte attracties "
109 Aoorts heeft Hol
Cultureel centrum De Meer Klamissracht
land International nou tot en nul d
vaart ligt wel niet direct in het maart een spiclile Ciouden Leun
Brunch Cruise in de aanbieding De
centrum, maar toch is er op boot
vertrekt om 11 uur tegenover liet
zondag het nodige te beleven Centraal
M.iüun Tot slot gaan er in
aan famiheconcerten, familie het voorjaar «eer kunstmarkten op
vooi stellingen en filmklassie het Thorbi'ckepleln en het Spui van
en in mei ontwaakt de antiek en
kers Vooral de brunchbios, start
uirlosamarkt op de Nieuw markt weer
waai in lunch, conceit en film uit
liiar wliitirslaap

Evenementen Circuit '94
ZANDVOORT - Op Circuit Park Zandvoort gaat zondag
20 maart het autorace seizoen 1994 van start De Neder
landse Autorensport Vereniging organiseert dit jaar tien
wedstrijden om de nationale titels Daarnaast kunnen de
toeschouwers de Sierra Cup, Formule racewagens van
Ford, Opel en Renault, de Ferrari Porsche Challenge en de
MG competition verwachten
Het hoogtepunt van dit jaar zal ongetwijfeld de strijd in de
Marlboro Masters of Formula 3 worden Jonge talentvolle auto
coureurs zullen op 7 augustus strijden voor de eerste plaats
Naast de bekende evenementen vindt er op 17 september een
nieuw evenement plaats Het British Race Festival, met onder
meer een race met Rolls Royces en Bentley's
Het kalenderoverzicht Van Circuit Park Zandvoort voor 1994
ziet er als volgt uit
19/20 maart Internationale Openingsraces
2/ 4 april Internationale Paasraces
23/24 april Internationale Autoraces
14/15 mei Historische Zandvoort Trophy
21/23 mei Internationale Pinksterraces
11/12 juni Engelse Autoraces
25/26 juni Italia a Zandvoort
2/ 3 juli Internationale Autoraces
16/17 juli ADAC GT Cup
30 juli Clubraces
6/ 7 augustus Marlboro Masters of Formula 3
13/14 augustus ADAC Noordzee Cup
20/21 augustus Historische Grand Prix Formule l
3/ 4 september International Autoraces
17 september British Race Festival
24/25 september International Autoraces
15/16 oktober Internationale Finaleraces
29 oktober Endurance race

Het circuit van ZancKoort

Programma lokale omroep ZFM
Door dl ui (k
AFM non stop non stop gevirieerde muziek
12 00 14 00 DL Witertoren gevarieerde muziek
14 00 Ib 00 De Duinpan non stop gevarieerde muziek
16 00 18 00 Hitversnelhm;
18 00 2.0 00 Muziekboulevaid
10 00 22 00 BPM dance mdio met pnrtj info en interviews
22 00 24 00 Tussen eb en vloed eisv listenmg
Zaterdagmorgen
00 00 02 00 Nightfhght
02 00 07 00 ZFM non stop non stop gevarieerde muziek
07 00 O') 00 Vroeg Op ondel meer een ochtendbladenoverzicht
O ' t O O O a j O Euth Levensbeschouwelijk programma
09 iO U 00 Goedemorgen 7andvoort Informatief programma Zondagmorgen
00 00 10 00 Zr M non stop non stop gevarieerde muziek
10 00 U 00 ZFM Jazz
Zaterdagmiddag i-n zondagniidd u,
12 00 1-1 00 H md in hind gevarieerde muziek
14 00 ld 00 De Bidmuts
Ib 00 18 OU (zat l Eurobicikdown ZFM s lullijst
1G 00 18 00 (zon l Z mdbak
ZFM is te ontv meen op lOb ') FM ui op de kibel via 105 FM
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Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie

Thomsonstraat !

2041 TA XunÜMum
Posihus 505
2040 HA X-iiuKoorl
l-a\ 02507-l4924
Tc!eh>cm02507-I774l

M

M

1 Lorcntzstraat 497, huur ƒ 743,85 per maand, excl. stookkosten. 4Kamcnvoning met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen. Het
(gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning
mag ma\. ƒ 4.665,- zijn.

Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore van
E M M.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M. Bij het genoemde
gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de
mecstverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegcnomen in de berekening.
WONINGBOUWVERENIGING

EMM

geeft u meer!
WESTFRIESE FLORA
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia haar
lezers een fantastische bus/boottocht aan naar de Westfnese
Flora in Bovenkarspel op maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari 1994
Het thema van de Westfnese Flora is "Muzikaal Onthaal"
Duizenden tulpen in alle mogelijke kleuren staan geplant in
de hal van ca 5 000 m" Naast de tulpenexpositie kunt u een
kijkje nemen op de Huishoudbeurs en een bezoek brengen
aan de Agribeurs. Dit alles is m één groot gebouw te vinden,
de hallen zijn overdekt

Tel. 02507-12524 • Haltesfraat 26 • Zandvoort
De keuken bestaat uit de Franse erfenis vermengd met de
cultuur van de inheemse choctaws en de uit Afrika
afkomstige negers. De Cajunkeuken is pittig en heeft een
smaakri|kdom die ongeëvenaard is.
De keuken kent veel verrassende combinaties. Zo wordt
naast zuur zoet gebruikt, naast zout pikant en naast heet
zoet Vlees en vis worden soms m een gerecht verwerkt
„if the last bite is as good as the first and the taste changes
everytime in your mouth
That's Cajun."
Bon Appetit!
Specialiteitengerechten
uit de
The Cajun Louisiana kitchen
VOORGERECHTEN
SEAFOOD GUMBO
i 6,50
pikante vissqep met krab, garnalen en kip.
CRAWFISH PIE
ƒ 10,50
pastei gevuld met kreeftragoüt.
SMOKED CHICKEN SALAD
ƒ12,50
salade van gerookte kip met walnoten.
ƒ 22,50
SHRIMPS WITH HORSERADISH SAUCE
grote garnalen met Louisiana mierikswortelsaus.
HOOFDGERECHTEN
SHRIMP ETOUFFEE
ƒ
pikante garnalenragoüt
ALMOND GLACÉ CATFISH
ƒ
meervalfilets (200 gr.) geblackened, geglaceerd met
amandelen.
CAJUN SPARE RIBS (600 gr.)
ƒ
BLACKENED RIB-EYE (400 gr.)
ƒ
blakeren (dichtschroeien in zeer hete olie) van het
vlees geprepareerd met Ca|un kruiden.
BIG BANG GLACED LAMSRACK
ƒ
lamsrack geglaceerd met kruiden en mosterdsaus.

Elke donderdagavond vana' 17 00 uur in het
Pannekoekenrestaurant op de Gran Place Complppt
met franse fneties, salades en versctiilienrtp sn""on
vlees & SatlSies fl l

?9,50 ppr persoon

27,50

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

25,50

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Plantsoenwerker m v

visser j,
&

Gevraagd wordt:
Een opleiding op LBO-niveau. Verdere opleidingen in het
vakgebied en ervaring met genoemde werkzaamheden strekken
tot aanbeveling.
Geboden wordt:
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal
f 2.914- bruto per maand (schaal 3). Daarnaast heeft u recht
op een vast tarief van 15% per maand.

Onze keuken is dag. geopend van 17.00 - 22.30 uur
Zondag geopend vanaf 16.00 uur.

14 februari
Valentijn

Tenslotte:
- de bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke regelingen zijn
van toepassing;
- het gemeentelijk beleid is erop gericht meer vrouwen en leden
van etnische en culturele minderheden in dienst te nemen. Zij
worden daarom nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

na 1 jaar vrienden
(opening febr. '93 Pasteurstraat)
5 broden (na keuze)

Heeft u belangstelling voor deze functie dan kunt u binnen 10
dagen na plaatsing van deze advertentie uw sollicitatie, gericht
aan het college van burgemeester en wethouders, zenden aan
de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 191,1110 AD
Diemen. Als u inlichtingen wilt over deze functie dan kunt u ook
contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie,
telefoon 020- 6996868 tst 323.

10,Deze aanbieding geldt
voor beide zaken.

STRIJDER VERHUURSERVICE
TEL 02507- 14565
Type

over KM

dagen

vanaf 28
dagen

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

41,25

0,23

80,00

0,30

200,00

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

27,00

42,00

36,00

1/2 dag

weekend

Polo

B

Gojf B

*

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

C

Golf Cabr.

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

D

GolfAutom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Venlo B

*

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

H

Audi 80 B.

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

1

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro4x4DC *

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

110,00

54,00

50,50

Allesdragers per dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dan 7 dagen per dag

ƒ 7,50
ƒ 5,00
ƒ 7,50
ƒ100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon excl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.
Inzittende verzekering per dag

A

ƒ 4,00

HUURVOORWAARDEN
Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer aan te bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De auto's zijn All-Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a /10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen a/ 7,50 per dag.

* = Stuurbekrachtiging
Borgsom vanaf / 500,=.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.
Extra reinigingskosten worden in rekening gebracht.

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card.

geeft u meer!

Functie-informatie:
U zult, in een team van 6 personen, onder leiding van een
(voorman) tuinman alle voorkomende plantsoenwerkzaamheden
binnen het vastgestelde werkgebied dienen te verrichten.
Daarnaast wordt ook, indien nodig, een bijdrage verwacht bij
ander opgedragen werk, zoals reiniging en gladheidbestrijding.

23,50

Adres

Aantal personen

Bij de afdeling Onderhoud, sectie Plantsoenen en
Sportvelden is de functie vrijgekomen van:

28,50
38,50

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.

Datum

Gemeente Diemen

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5 langbrandend

Naam

Woonplaats

Rosarito, Grote Krocht 2013, Zandvoort,
tel.:02507-15697

HAARLEMS «f
HARDHOUT*»
OPENHAARDHOUT

NAGERECHTEN
SWEET POTATO PECAN PIE
&
SOUTHERN WHIPPED CREAM
ƒ 8,50
taart met noten en zoete aardappelen en
gearomatiseerde slagroom.
SORBET
ƒ 8,50
CHOCLATE DONUT ICE
ƒ 9,50
chocolade donut gevuld met vanilleijs en advocaat
CAJUN COFFEE
ƒ 9,50
koffie met kruidnagel, kaneel en Southern Comfort '

Het programma ziet er als volgt uit

Postcode

Veel keus in luxe lingerie setjes alles boven
50,- gratis verpakt in Volcntijnsblik t.uu.v. 9,95

02507 - 20000

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

Deelname aan deze tocht naar de Westfnese Flora is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel 020-6262466 Deze
bon dient ingevuld ingeleveid te worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade Steiger
7 m Amsterdam De kosten bedragen f 49,- p p

verpakt in Valentijnshart l Z. V 5

de

enz.

Bon voor onze lezers

Sokjes

verpakt in Valentijnshart

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

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO en na
telefonische reservering, tel 020-6262466 betalen onze lezeis slechts f 49,- p p (mcl entree Westfnese Flora) m plaats
van f 59,-

natuurlijk naar Rosarito!

Slipje

Fa. Gansner & Co.

Gi oep I
09 00 uur Afvaart boot vanaf Steiger 7 aan de De Ruyterkade in Amsterdam Tijdens de schitterende v
vaartocht wordt u een kopje koffie met cake
aangeboden
11 45 uur Vervolgens wordt u een stevige Westfnese
winterkost maaltijd geserveerd
12 30 uur Aankomst in Broekerhaven, waar de touringcar
klaar staat om u naar de grootste overdekte
bloementum te brengen
16 30 uur Nabij de hoofdingang staan de touringcars
klaar om u terug te brengen naar Amsterdam
Groep II
09 00 uui Vertrek per touringcar vanaf Steiger 7
aan de De Ruyterkade in Amsterdam
l O 00 uur Aankomst Westfnese Flora
13 00 uur De touringcars staan nabij de hoofdingang
gereed om u naar de boot te brengen, waar u
een stevige Westfnese winteikost maaltijd
krijgt aangeboden Latei in de middag wordt u
een kopje thee met cake geserveerd
16 30 uur Aankomst m Amsterdam

Valentijnskcido

VVD-LUST 1 VVD-LIJST 1 VVD-LIJST 1 VVD-LIJST 1

2 De Schelp 114, huur ƒ 626,27 per maand, excl. stookkosten. 2Kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden. Het belastbaar bruto-maandinkomcn voor deze woning mag max ƒ 3.800,zijn.

Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.

Voor het meest originele

Hedenavond 10 februari spreekt de heer H. F. Dijkstal, vicevoorzitter van de tweede kamerfractie van de V. V. D. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort, Louis Davidsstraat.
Aanvang 20.00 uur
Openbare bijeenkomst!!!

Voor leden komt beschikbaar

Schriftelijke reacties

10

\

VISA

STRIJDER VERHUURSERVICE
Burg. van Alphenstraat 102

2041 KP Zandvoort

Bij diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.
Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.
Halve dagen huren is mogelijk.
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^Tweede Kamer heeft het laatste
roord over de lengte van de nacht'
it is geen discussie-avond
dames en heren, dit is een
informatieond." Om de vijf minuten
jet gespreksleider Rob de
ker het mokkende puk duidelijk maken dat
neen bevredigende antoorden kan verwachten
n het vijf man sterke foachter de tafel.

or Mit'p Wissclink
Maandagavond 7 februari,
van handeling: de spliniieuwe aula in de VU. Onr.'.-crp: de omstreden uitbreiVf. van Schiphol. Dit is de eer| informatieve bijeenkomst.
komen er nog zeven, telkens
'een andere locatie, gevolgd
or de nodige hoorzitingen,
- zo benadrukt De Bakwèl discussie mogelijk is.
Op de infomarkt, die al om
E uur is begonnen, hebben de
soekers zich kunnen verdien in de materie, voor zover ze
et al op de hoogte waren. Ook
iegenstanders van de Schipii uitbreiding zijn ruim vertenwoordigd. Ze delen ballons,
iivenngwekkende ansichten,
Sters en folders uit.
De Fanfare van de Eerste
éfdesnacht bereidt zich voor.
;h getoeter van jewelse vult
jfoyer en even later de aula.
et lied dat de dames van Mi"iidefensie hebben aangehe£ 'Gepest wordt ons milieu
j ongekende schaal', wordt
erstemd door de Fanfare.
Bi neemt De Bakker het
liird. Hij kan nog redelijk onstoord de avond inleiden.
ik de tweede spreker mag
ti eerste zin afmaken: „Leefen economische ontkkeling gaan niet gemakket samen." De overige woorgaan verloren in een oordovend lawaai. Het geluid
een laagvliegende Jumbo.
iren en zien vergaat je. De
preksleider ziet en hoort het
n aan en schorst dan knarmdend de bijeenkomst.
,o valt niet te praten, vindt
Gejoel vanuit de zaal. „Dit
precies wat ze met ons flik-

Van spandoeken en tekstborden was in de foyer van de VU niets te merken. Pas in de aula kwamen ze tevoorschijn
Foto Bram de Hollander

ken," roept iemand vol leedvermaak. Milieudefensie, verantwoordelijk voor het lawaai, zegt
na vijf minuten onderhandelen
toe dat ze zich zal inhouden en
het forum achter de tafel zal
laten uitspreken. Zo niet de
overige, overwegend oudere
toehoorders. Voortdurend worden de sprekers op het podium
onderbroken, die dan ofwel
hun relaas staken en hulpeloos
om zich heen kijken, ofwel hun
blik op oneindig zetten en zonder stemverheffing doorpraten.
Het was de bedoeling dat elke
spreker uit het publiek zijn vra, gen eerst schriftelijk zou indienen. De Bakker doet, gezien de
stemming, water bij de wijn.
Wie iets zinnigs te vragen heeft,
mag achter één van de vele microfoons gaan staan en zijn zegje doen. Dat zijn er velen. Niet
gehinderd door enige kennis
grijpen sommigen de micro-

Bescheiden winst KLM

AMSTELVEEN - De
KLM heeft in het derde
kwartaal van het boekjaar
1993/94 (oktober-december)
een winst geboekt van 15
miljoen gulden, een verbetering van 452 milioen gulden
zich dat alleen voordoet bij vergeleken met hetzelfde
sterke westenwind. „Man, 80 kwartaal een jaar eerder.
percent van de wind is westen-

Onthutst Schiphol-forum weet het ook niet

D

hoorzitting, maar een informatie-avond, herhaalt hij telkenmale als het publiek het niet
eens is met een antwoord. De
vragen zijn simpel. De antwoorden niet. Ze barsten van de afkortingen en technische termen. Dus wordt de vraag herhaald. En een zo mogelijk nog
vager antwoord gegeven.

tigheid is ingegeven door het
feit dat het vierde kwartaal
voor de maatschappij gewoon
lijk rustig is.
Het vervoer groeide met 17
procent, maar ditmaal liepen
de vervoersmkomsten per tonkilometer niet met eenzelfde
percentage terug als voorheen
het geval was. De prijsconcur
rentie is nog steeds hevig, maai
de KLM heeft er dankzi] de
snelle groei minder last van.
De verbetering van de resul
taten heeft de KLM-directie
aangemoedigd tot het aankon
digen van een aandelen-emissie
met circa 20 miljoen aandelen
Bij de huidige beurskoers bete
kent dat een vermogensverster
kmg voor de luchtvaartmaat
schappij met bijna l miljard
gulden. Wil de staat haar huidi
ge belang van 38,2 procent m de
KLM handhaven, dan zal zij
voor zo'n 380 miljoen gulden in
de maatschappij moeten ste
ken.

wind," roept de zaal in koor.
Ook
de luchtvervuiling
neemt toe door de uitbreiding,
geeft het forum toe: „Maar het
autoverkeer van en naar Schiphol wordt een stuk minder, dus
blijven we op de huidige norm."
„Dus Schiphol krijgt een uitzonderingspositie, die geen enkele
andere
industrietak
krijgt?" is de wedervraag. Dat
moeten we anders zien. Het
gaat hier niet om een nieuwe
vestiging; het bedrijf, Schiphol,
bestaat al.
Dat de nachtvluchten over
het centrum ineens wél worden
gestaakt na een regen van
klachten uit de binnenstad mag
niet worden uitgelegd als een
plotselinge tegemoetkoming
aan een stel grachten-yuppen.
„De opknapbeurt van de Buitenveldertbaan is zover gereed
dat er niet meer zo vaak over
het centrum hoeft te worden
gevlogen." De zaal wil die verklaring niet horen. Zijn bewoners van Buitenveldert en Zuidoost soms tweederangsburgers?

Het verlies van vorig jaar was
voor een groot deel het gevolg
van afschrijvingen op deelnemingen als Northwest Airlines
en Air Littoral. Zulke afschrijvingsposten ontbreken nu. Het
saldo bedrijfsinkomsten en lasten verbeterde aanmerkelijk, met 139 miljoen gulden tot
86 miljoen.
Over de eerste negen maanden van het boekjaar bedraagt
de winst 260 miljoen gulden tegenover 229 miljoen verlies een
jaar geleden. Voor het hele
boekjaar verwacht de KLM een
bescheiden winst. De voorzich-

Vaag

In de toelichting bij het ontwerp-besluit gaan GS in op de
positie van het ROA. Het provmciebestuur heeft zich bereid
verklaard samen met het ROA
en en de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken te werken
aan de voorbereiding van een
nieuwe taakverdeling tussen de
Binnenkort moeten de gren- provincie Noord-Holland en
zen van de nieuw te vormen het ROA, zoals opgenomen in
stadsprovincie Amsterdam en de Kaderwet bestuur in verande provincie Noord-Holland dering. Ook zullen GS meewerworden vastgesteld. Het plan is ken aan de voorbereiding voor
een provincie Noord-Holland te de eventuele vorming van een
vormen met daarin de samen- provincie Amsterdam. Bij de
werkingsgebieden Kop van herindeling van de huidige geNoord-Holland, Westfriesland, meente Amsterdam, zullen ook
Noord-Kennemerland, West- aangrenzende gemeenten beKennemerland en Gooi en trokken worden.
Vechtstreek. Het huidige samenwerkingsgebied Regionaal
Het ontwerp-besluit van proOrgaan Amsterdam (ROA) vinciale staten ligt van 11 februwordt gehandhaafd.
ari tot en met 8 april ter inzage
Als er een provincie wordt ge- bij de gemeenten en de provinvormd, is er reden de gebiedsin- cie. Belanghebbenden kunnen
deling opnieuw te beoordelen. schriftelijk bezwaren indienen
Op 30 november 1993 stelde het tegen het ontwerp. Afhankelijk
provinciebestuur voor de hui- van de inspraak wordt het ontdige indeling op één onderdeel werp-besluit
bijgeschaafd,
te wijzigen en wel het samen- waarna het uiteindelijk ingevoegen van Midden- en Zuid- bracht wordt in de vergadering
Kennemerland tot één regio, van provinciale staten.

Inspraak in nieuw te
vormen provincie start
ZANDVOORT - Het ontwerp-besluit met taetrekking tot de nieuw te vormen
stadsprovincie Amsterdam
en de gebiedsindeling van
de provincie Noord-Holland, ligt van 11 februari tot
en met 8 april ter inzage bij
gemeenten en provincie. Na
de inspraak wordt het ontwerp bijgeschaafd en ingebracht in de vergadering
van provinciale staten.

Ook over het toenemende
aantal vluchten tussen zes en
zeven uur in de ochtend worden cijfers aangedragen. En
weggehoond. Het forum weet
het ook niet meer. Eén van de
deskundigen
prevelt: „De
Tweede Kamer heeft het laatste
woord over de lengte van de
nacht." Hoofdschuddend verlaten de bezoekers de zaal om in
de foyer bij een drankje met
elkaar verder te discussiëren.

lawaai andere normen worden
gehanteerd dan voor verkeeren industrielawaai. Dat vindt
het forum ook wel vreemd,
maar het is niet anders. Of het
aantal decibellen van vliegtuigen dan niet gewoon kan worden toegepast op de norm van
industrie- en verkeersgeluid?
Daar moeten de deskundigen
het antwoord op schuldig blijMaandag 14 februari is in de
Een bewoner van Buitenvel- ven. „Dit is geen voorlichting, Boekmanzaal in het stadhuis
dert vraagt of de Buitenveldert- dit is oplichting," klinkt het van Amsterdam de eerstvolgende bijeenkomst over de uitbaan niet een stukje kan wor- vanuit de zaal.
den omgelegd. Draai de baan in
breiding van Schiphol, gevolgd
door onder meer cultureel cenzuidoostelijke richting, waardoor meer over weilanden Sterke westenwind
trum De Olm in Zwanenburg
Een bewoner uit de Bijlmer op 15 februari, restaurant De
wordt gevlogen en minimaal
over Amstelveen, Buitenvel- legt uit dat hij en zijn vrouw om Rustende Jager in Nieuwdert en Zuidoost. Dat zou kun- de drie minuten hun gesprek Vennep op 16 februari, het
nen, maar dan hebben anderen moet stoppen vanwege passe- raadhuis van Aalsmeer op 21
weer meer last, bovendien zijn rende vliegtuigen. Hij heeft be- februari en het Cultureel Cende kosten dan niet te overzien, rekend dat dat na de uitbrei- trum in Amstelveen op 7
Vaag
ding alle 72 seconden het geval maart. Wie in de VU de boot
luidt het antwoord.
Een bewoner uit Noord is. Dat bestrijden de forumle- heeft gemist kan dan alsnog
De Bakker neemt het panel
in bescherming. Dit is geen vraagt waarom voor luchtvaart- den. Zij zijn er zeker van dat zijn hart ophalen.

f oon en brengen de verbijsterde
deskundigen in het forum danig van hun stuk.
Steeds vaker moeten ze andere deskundigen van stal halen.
Die mogen van De Bakker niet
vanuit de zaal antwoord geven.
Ze moeten naar voren, in het
felle voetlicht. Geschrokken
door de emotionele opmerkingen vanuit de zaal staan ze er
verloren bij. Sommigen vertonen rare zenuwtrekjes. Ze houden snel hun verhaal, worden
weggehoond of fijntjes weggelachen. „Wat heb je nou aan die
zogenaamde deskundigen, als
ze je niet eens antwoord kunnen geven op een simpele
vraag?" denkt een bezoeker
hardop.

Zandvoorts
Nieuwsblad

voorlopig West-Kennemerland
genoemd. Het nu ontworpen
staten-besluit wijkt niet af van
deze voorgestelde indeling.

Tweede Postcode Jackpot van 7 miljoen is eruit!

ULTI-MIUONAIR IN NIJMEGEN!
na/ deze maand is de Keizerstad één multityljonair rijker: de gelukkige eigenaar van
ïostcodelot 6511 ZD 010, die liefst 7 miljoen
tègemoet mag zien. Want iedereen wist het: in
tinuari moest hij eruit! Onze hartelijke felicitafes aan de Jackpotwinnaar, aan de winnaar
«n de hoofdprijs van 100.000 gulden in Roeritpnd en aan de ruim 150.000 winnaars van de

overige prijzen. Daaronder vallen ook de bijna
3000 deelnemers met de postcodecijfers 1433,
2920, 3507, 5682 en 6881, die elk een exclusieve set van 3 telefoonkaarten 'Beschermde
Vogels' tegemoet kan zien!
De nieuwe Jackpot van februari is alweer gevuld met 2 miljoen. Die kans wilt u toch niet

missen? Als u nog niet meespeelt, vul dan de
WIN-TWEE-MILJOEN-BON in en doe mee.
Vanaf de volgende trekking heeft u voor
slechts één tientje al kans op honderdduizenden prijzen, de ton, het seizoenmiljoen en...
de Jackpot! •

Deze maand:
6511 ZD010

JACKPOT

ƒ 7.000.000,-

Informatielijn 020 - 6795656

6043 XD 369

UITSLAG TREKKING JANUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

HOOFDPRIJS

Van Os te Amsterdam heeft de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste dne cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer m dezelfde postcode wint - tot
_ l '•V°0 gulden - dezelfde pnjs.. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tentjespnjzen ook de leners weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Pnjzen worden
—-futomatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1012
1.012
1,018
1,018
1025

HZ 25,- 1781
RR 25,- 1785
AG 25,- 1785
KJ 100,- 1785
NL 50,- 1796

131
33
1034
052
1056
1056
157
.'57
1P62
1,063
64

XX

77
79
93
1095
1098
02
02
,06
1f107
lf'10
31
81
,83
1(188
1,214

1

25,10,RK 50,KE 50,CL 500,G N 25,BB 100,CX 50,BR 50,H D 25,EM 50,AB 25,ZK 50,10,RB 100,KT 50,SZ 50,NV 25,DD 25,SB 500,10,PG 100,10,XB 50,LK 25,KM 25,JJ 50,LA 700,

NP
CG
HW

1813
1823
1844
1901
1921
1921
1943
1945
1981

SH
GX

2023
2026
2034
2035

JM
TT
NM
TE

2101
2103
2116
2131
2132
2135
2153
2182
2182
2201
2201

ZR
TK

VT
BX
XB
TJ
CJ

GG
EP
TL
GM
NS

2215
2224 AN
2224 EE
2244 CB

1316 KHT00Q- 2251
1Q17
m' 2273 DE
10,,324 ZT 25,- 2273 JV

1G33

10,f333 JX 50,1:382
10,f402 WK 50,,405
10,431 RC 50,j.432GMÏOOO,, - AD 25,£09 KM 50,1530
10,1562 XG 50,[566 PG 25,$2 MK 50,703 EV 25,704 VA 100,719
10,,
XE
25,7
81 LR 50,-

l

2281 EA

2282
2286
2287
2287

50,10,50,50,10,25,25,10,50,50,25,10,50,50,25,25,25,500,50,50,10,10,500,ÏOO,10,10,50,50,100,10,25,50,500,10,100,50,25,-

LM 500,SZ Ï000,BS 25,CB 25,-

2313 JH 25,2321 HR 25,2331 KX 500,-

2343 VK
2353
2353
2353 TE
2381 VP

roo,-

2405 AD 50,- 3076 ZG 50,- 3607 PW 25,2405 AM 50,- 3077 ER 25,- 3608 XM 25,2406 JM 50,- 3077 NS 25,- 3621 JM 100,2500
10- 3083
10,- 3708 HP 25,2512 PG 50,- 3085 AM 25,- 3709
10,2516 SK 25,- 3086 TP 25,- 3709
10,2518 RW 25,- 3087
10,- 3766 GJ JOOO,2522 LG 50,- 3087 XD 25,- 3773 AE 50,2526 BX 25,- 3112 XV ÏOO,- 3811 JH 50,2546 TP 50,- 3119 CN ÏOO,- 3834 ZA 25,2547 EL 25,- 3119 DL ÏOO,- 3843 CD 100,2563 CX 25,- 3131 SH 25,- 3851 EN 25,2565
10,- 3132
10,- 3853 CE 100,2597 HK 25,- 3132 HS 25,- 3861
10,2601
10,- 3137 TJ 50,- 3880 AE 25,-

2691
2691 HK
2717 DP
2742 AW
2771 MN
2802 PC

2803 LV
2803 VG
2811 PP
2871 CE

10,25,25,50,25,25,100,50,50,50,-

2902 KK ÏOO,2914 ED

2925
2957
2987
2992
2992
2992
2993
3028
3039
3052
3053
3053

50,-

VE 1000,RJ 25,CH 25,RH 25,RK 25,WE fOO,BC 25,GJ 50,TC 25,KM 50,BK ÏOO,JD 25,-

10,10,- 3061 BH 500,25,- 3061 WD 50,25,- 3063 AJ ÏOO,-

4551

4567
4571 KA

4576 BL
4587

10,- 5271
10,- 5313
50,- 5344

50,- 5402
10,- 5409
10,- 5438
10,- 5454

6226 GP 25,- 6996
10,- 8403
6228 GT 50,- 7101 CW500,- 8406
6261

10,- 7116
10,- 7119
10,- 6321 RA 50,- 7214 DP
10,- 6333 BL ÏOO,- 7314 HX
CR 50,- 6367 BL 50,- 7316
VM 50,- 6412 DR 50,- 7326 TP
AR 50,- 6432 CG ÏOO,- 7328
10,- 6438 JC 25,- 7328 BA
GL 25,- 6439
10,- 7333 JN
10,- 7351 BM
GV 100,- 6460
10,- 7414 GT
MD 50,- 6470
AH 50,- 6471 EP 500,- 7431 CL
AC 25,- 6511 RL 50,- 7466
HA ÏOO,- 6523 MS 25,- 7511 BW
AC 25,- 6525
10,- 7525
HZ 1000,- 6531 VA 25,- 7556 HK
WV 50,- 6541 NZ 25,- 7573 CG
HC 50,- 6542 XM 25,- 7576 XP
JT 25,- 6546 RD ÏOO,- 7595

6276

VE 25,- 3881 ET
LK TOO,- 3882 MV 25,- 4725 SR 25,- 5529
SE 25,- 3911 EE 50,- 4761 XE 25,- 5551
10,- 3925 BX 25,- 4818 LW 50,- 5628
VK 25,- 3927 AN 50,- 4824 EM 25,- 5642
10,- 3953 BM 50,- 4826 CM 500,- 5663
3205 AW 25,- 3962 EM 25,- 4834 NM ÏOO,- 5672 TE 500,- 6582
10,3206
10,- 4876 CG 25,- 5694 CB 25,- 6585 KE 25,10,- 3981
3214 CV 50,- 3992 XR 25,- 4884 BL 25,- 5704 GX 25,- 6651 AV 25,3214 XJ 25,- 4102 KM 50,- 4902 CJ 50,- 5761 CP ÏOO,- 6665
10,3240
10,- 4944 AG ÏOO,- 5803 JD 50,- 6674
10,10,- 4132
3243 AA 50,- 4163
10,- 5025 DA 25,- 5845
10,- 6681 LA 25,3281 JJ 100,- 4221
10,10,- 5043 BB 50,- 5951 GR 25,- 6710
3291 LS 25,- 4251 BD 25,- 5051 SZ 25,- 6042
10,- 6813 AR 50,3313 CP 50,- 4281
10,- 5061
10,- 6826 SC 25,10,- 6074
3314 AN 500,3314 WC 100,3315 VJ 25,- IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN:
3317 HM 25,3317 JJ 500,1058 VC 50,- 1394 KP 25,- 1562 BW 25,3317 SB 25,3332 HX 25,1061 HJ 100,- 1412 JN 25,- 2101
10,3332 KW ÏOO,3333 EG 25,3371 CD

3373 AL
3381 CB
3417 SC
3431 SM

3442
3446
3450
3474 JW

3511
50,- 3067 ZW 25,- 3512 PP

2394 ER
2396 XL 50,- 3069
2401 GA 25,- 3069
2402 DP 25,- 3074
2404
10,- 3075

EX

4614
4615
4651 MJ ÏOO,- 5481
4661
10,- 5481
4698
10,- 5501
4711 LA 25,- 5506
50,- 4714 GJ 25,- 5521

2613 BW 50,- 3146
2622 HL 500,- 3161
2624 VK 25,- 3181
2628 HG 25,- 3192
2642 CM 50,- 3201
2661 GA 50,- 3203

2678 BM 500,-

25,- 5235 NL 25,50,- 5246 BB 25,10,4516
10- 5254
4537 CR 25,- 5268 EH 100,4413

4505 AZ

WJ 1000,- 3522 VG
XM 500,- 3523 JV

N N 50,- 3541
LE 50,- 3561 EP

25,25,25,25,ÏOO,10,10,10,25,10,100,25,100,10,25,-

1069
1071
1081
1102
1331
1357

DR
EV
CW
AJ

25,25,25,50,10,GA 25,-

1427
10,- 2114 CC 100,1440
10,- 2134 PT 25,1441 NN 25,- 2135
10,1445 JE 50,- 2153 CK 25,10,1531
10,- 2154
1531 JA 50,-

25,- 6085
4301 AB ÏOO,- 5165 TM 25,- 6096
4321
10,- 5216
10,- 6132
4322
10,- 5221
10,- 6142
4335
10,- 5223
10,- 6163
4385 EB 25,- 5223 JG 50,- 6181
4388 PJ 50,- 5231 AP 25,- 6191
4413 AM 25,- 5235
10,- 6215

4285 XN 25,- 5152 PJ

25,- 6841
10,- 6843
EG ÏOOO,- 6843
10,- 6852
HV 25,- 6866
JB 500,- 6874
VW 25,- 6903

EC

BG

AL

7607
7607 KP
7636
7671 PH

7722 SW
7730
7731 XA

7750
7786
7823 CK
7833 HH
7853
7855
7873
7881 LE

7904
8015

8022 NK
8102 LC
8124

8152
8153
8181

8191
8212

25,- 8226 BA

10,KL 700,EK 50,CS 25,AWÏ000,ZW 25,--

8232 EP
8241

10,10,25,50,10,25,10,25,50,50,100,50,10,50,10,25,50,25,10,10,50,10,100,25,10,25,10,10,25,100,10,10,10,25,10,10,50,50,10,10,10,10,10,10,100,25,10,-

8241 AG 1000,8243 CZ JOO,8363
10,8383
10,-

50,- 6981 BD 100,-- 8401 WR JOO,-

8471 BJ
8471 NL

8478
8495
8526
8601 ZL

8602
8734
8802 VE
8823 SP
8831

10,10,25,25,10,10,10,50,10,.
10,25,100,-

10,.

10,.
8833
8843 KG 25,8915 GD

25,-

8923 EB 500,8931 AL 100,8932 NB 50,9008
10,10,9011
9037
10,.
9078
10,9207 DA 25,9212
W,W,9250
10,9287
9297
W,9298 RH 25,.
W,9301
9351 EL 25,9411 EA 25,9439
10,9441
10,9443
10,9454
10,9511 PS 100,10,9526
9636 BX 500,9673
10,10,9678
10,9681
9715 AB 25,W,9753
9797
W,10,9800
9918
10,.
9933 SZ 50,9962
10,-

ƒ100.000,en voor iedere deelnemer
in de postcode 6043 XD
een troostprijs van ƒ 1.000,-

Gran Dorado Prijzen
4003
4102

7944

TC 051
KS 118
AP 051

8243
8891

ER 180
GB 160

Thuisbingo van 30 januari
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Henny Huisman, Ambassadeur van de Nationale Postcode
Loterij, viert heel graag feest met de Jackpotwinnaars. Kan
het volgende maandyw beurt zijn?

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN'.

WIN-TWEE-MILJOEN-BON
'f

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening af te schrijvenj ƒ40,- (vier lotnummers) J ƒ20,- (twee lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers) J ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname nourfï in aanvaarding van het reglement

Naam:

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: l J l l l-1 l l Plaats:
Postbanknummer
:

;

'^

'

-^ _;

1509402

Datum
^

}

Handtekening

g NAT|ONALE

Banknummer

HL OTE R l J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZV Den Haag

•
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Chinees
Restaurant
SAM-SIN

SAM SIN betekent
1 gelukkig leven
2 gezond en lang leven
3 rijk leven
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten Uw 3
FAVORIETE GERECHTEN te kiezen
voor de prijs van slechts Fl 34,50
Menulijst voor SAM-SIN Alleen bij afhalen
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees)
BABI PANGANG A LA HONGKONG
(geroosterd mager vlees met scherpe pikante saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(geroosterd speenvarken)
BABI KETJAP
(varkensvlees met ketjap saus)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees)
TJAP TJOI
(verse groenten met vlees)
KOELOUYOEK
(varkensvleesballetjes met zoetzure saus)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kernesaus)
KIPMALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssate en 3 gegnlle kipsate)
FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten)
POLOUKAI
(geroosterde kip met ananas)
YIKWOKAITING
(kipfilet met cashewnoten)
SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus)
SITAJPYOEK
(gesneden varkensvlees m tausiesaus)
SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk m tausiesaus)
SAMBAL VLEES
(vlees m scherpe sambalsaus)

Vraag vrijblijvend offerte.
Graag verwelkomen wij u van donderdag tot en met
zondagavond in het sfeervolle Time Out grillrestaurant.
Speciale aanbieding: heerlijke Zeeuwse mosselen, zo
veel als u wilt, a ƒ. 24.50 per persoon. Of stel zeil uw
3-gangen menu samen voor slechts ƒ. 34.50 per
persoon

prijsopgaaf

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

Lijst 1

PAPIEREN

WEPA

CRÈPE
TOILETPAPIER

SAM-SIN gerechten zijn met 2x witte rijst l p v witte rijst is
nasi of bami ook mogelijk Service van de zaak' Gerechten
met miehoen of Chinese bami Fl 5,- extra

liefst 250 vel per rol

Tel.: 17897

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Voor uw reserveringen:
02507 - 20000
toestel 1043

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-SIN
vermelden en dan de 3 nummers van de door U gewenste
gerechten noemen

Haltestraat 69

NOVILON MARMOLEUM

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

GELINIEERDE
HOUTVRIJ PAPIEREN

SCHRIJFBLOKKEN
superkwaliteit, ca 21 x 27 cm

PAK 4 ROLLEN

LIEFST 100 VEL

ELDERS £9

ELDERS 2M

ORIGINELE

BIC
BALLPOINTS
medium punt,
4 blauw- en 1 roodschnjvend

DOPPELDOUCHE

GEDESSINEERDE

„BIG SHIRT,,

SHAMPOO EN
DOUCHESCHUIM INEEN
handig na het sporten
Diverse geuren

STRIJKPLANKOVERTREK

DAMESNACHTHEMDEN

FLACON 250 ML

m diverse fraaie uitvoeringen
Geschikt voor elke plank
tot 125x38 cm

met krokodillen, beren of hondenprmts Fijne kwaliteit, 100% katoen
Maten: S, M, L en XL

ELDERS jkSfif

ELDERS Z&5

ELDERS .12r§Jf

SET 5 STUKS

SERPENTINES
SET 5 ROLLEN

vrolijke werpslmgers
in diverse kleuren

ELDERS^

HAPPY PARTY
O A l l rtMMCKI grote ballonnen
bALLUNNtN m diverse mooie kleuren

LIEFST 24 STUKS ELDERS2M LI C
GUIRLANDE
diverse soorten r " Y V
P" p c? e» T f» l in/^cno
en formaten van
f ,^~ ^r
rEESToLINGcRo
4en6meterlang
", , L> L
f
ook m lijnen met vlaggetjes
)JË(tC
"> "~~
van ca 10 meter lang
ELDERS j&«/0 -HAPPY PARTY

-ff
Zeestraat 46

f^^,t

ROLTONGEN vrolijke papieren toeters

./

T-

j
,"~ ^?.f
K "u1-' jr
t • LV Ü

SET 6 STUKS

T

-^ ' /

ELDERS.

2042 LC Zandvoort

mMMS&S^—^^m

Van ma. t/m vrij:

,,winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15," p.p.

GOUDA'S
GLORIE
SAUZEN

za. e?i zo-

leuke weekendmenu s
voor ƒ 29,50

PRINCES
ANANAS

Keuken open van 18 00-23.00 uur
woensdags gesloten

sappige partjes op lichte siroop
BLIK 227 GRAM

OLA CLASSIC

CURRYGEWURZ
KNOFLOOKSAUS OF
MAYONAISE
NUTRICIA HALFVOLLE

SCHEPKLAAR
KWALITEITS-IJS
zoek uit vanille of vanille/aardbeien

CHOCOLADEMELK
verrijk! met echte druivesuiker

Tel. 02507-12061

LITER-[fA''V^
! ^ ^

-/'/;
j t f> i • *.«t'

PAK

ELDERS

^ww^^
VACUUMVERS VERPAKT

STAMPPOTTEN en WINTERSOEPEN zijn langdurige karweitjes Veel werk en lange bereidmgstijden Wij doen dit graag voor u' Dagelijks vers uit onze professionele keuken

l

HUTSPOT met KLAPSTUK
BOERENKOOL met WORST
ZUURKOOL met WORST enz
BRUINE BONENSOEP.

i

deze week op alle kant &
klaar wmterkostprodukten

50

OVENVERS
VOLKORENBROOD

ELDERS

23$

2

KUIFJES

ELDERS 2ft9

ZURE HARING
LITER EMMER
ELDERS

ELDERS

IN ONZE GROENTE & FRUITAFDELING

VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451

BONDUELLE

dus altijd vers op tafel

GROENTECONSERVEN
handige kwartblikjes met ritsrats
openmg, diverse soorten

STRUIK kant & klare MAALTIJDEN
ZOEK UIT
CHILI
CONCARNE,
HUTSPOT OF
BOERENKOOL

N

!"
f '

' BUKKEN
' VOOR
ELDERS

ERU GOUDKUIPUE
NATUREL 48'
WLVETTESMEERKAAS
KUIP
100 GRAM

STOKBROOD
LIEFST 200 GRAM

ROOMZACHTE VANILLE-PUDDINKJES

BIJ AANKOOP 3 KUIPJES. 1 ^5_BETO^fl

KORTING
Bi) aankoop van
500 gram of 1 liter

CHAMBOUKCY
CHANTY TOP

BLIK 200 GRAM

ORIGINELE
CARNAVALSTAART
rijk opgemaakt met echte slagroom,
gevuld met een heerlijke bavaroise
VRIESVERS,
dus
verser
bestaat f ,"
met1
"*"~

DIRK VAN DEN BROEK

HEERLUKE KWI'S
KILO

Zandvoort
LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook 'OOSTZAAN Winkelcentrum Hamie Schaltplem -HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg -NIEUW VENNEP Hooldweg -VOLENDAM Hyacmtenstraat -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraal -AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhol
EN NU OOK

• AMSTERDAM |ZUID| Rijnstraat 4B
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Basketbalsters behouden koppositie na moeizame zege op Alkmaar
ZVM-zaterdag
lijdt nederlaag Lions-heren leggen het af tegen Beverwijk
in spannend duel
ZANDVOORT - In verband met vakanties van vele
spelers, over twee weken,
heeft het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen reeds
dinsdagavond de competitiewedstrijd gespeeld tegen
Zuidvogels. En dat werd een
zeer spannende partij met
goed voetbal. Zuidvogels
was de gelukkigste en won
met 3-4.

voetbal
Onder het kunstlicht van de
Zandvoortse
schijnwerpers
speelden de teams zeer aantrekkelijk voetbal. Het begin
was voor Zuidvogels dat met
vlotte corribinaties door de
Zandvoortse defensie sneed.
Voor de Zandvoorters het in de
gaten hadden was de achterstand 0-3. Het team van trainer
Teun Vastenhouw herstelde
zich echter bijzonder knap.
Nog voor de rust was de spanning weer terug. Pieter Brune
kopte uit een hoekschop raak,

1-3. Even later werd het zelfs 2-3
toen Ferry van Rhee vanaf de
elfmeterstip mocht raak schieten, na een handsbal van een
Zuidvogels-verdediger.
In de tweede helft ging Zandvoortmeeuwen op jacht naar de
gelijkmaker. Via de spitsen Van
Rhee en Deesker werd het doel
van Zuidvogels belegerd. Kansen kwamen er, maar een doeltreffende uitval van Zuidvogels
bracht
Zandvoortmeeuwen
weer in de problemen, 2-4.
Toch gaven de badgasten het
niet op en Roei Deesker zorgde
voor de aansluiting, 3-4. In de
slotfase had Zandvoortmeeuwen pech met een inzet op de
doelpaal.
„Er was weer een ouderwetse
inzet," stelde Teun Vastenhouw. „In het eerste half uur
was Zuidvogels de betere ploeg,
maar daarna hebben we laten
zien zeer goed voetbal te kunnen spelen. Blijven we zo spelen dan blijven we in deze klasse. De groep is positief en zeer
gemotiveerd."

Zandvoortse Schaak
Club blijft winnen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club behaalde in de externe cpmpetitie wederom een klinkende overwinning. Ditmaal
was het derde team van
Aalsmeer het slachtoffer,
5'/2-2'/2. Door deze vierde
overwinning op rij hebben
de Zandvoorters de eerste
plaats stevig in handen.

schaken
Aan de zegereeks van het
team van de Zandvoortse
Schaak Club lijkt geen einde te
komen. Vorige week speelden
de Zandvoorters onder leiding
van teamleider Edward Geerts
de vierde partij van de competitie van de Noord-Hollandse
Schaak Bond. Het bezoekende
Aalsmeer heeft de kracht van
de Zandvoorters ondervonden
in het Gemeenschapshuis.
De eerste partij, die een
winstpunt voor de Zandvoorters opleverde was die van te
Berkhout zijn tegenstander
schaakmat. Een uur later
kwam, na een boeiend gevecht,
Edward Geerts zijn. remise noteren op het wedstrijdformulier. Daarna duurde het nog wel
even en Edward Geerts kwam
tot de voorlopige conclusie dat
de resterende punten niet eenvoudig binnen gehaald zouden
worden. Het pakte echter anders uit. John Ayress en Lindeman wisten hun tegenstanders
met verlies naar Aalsmeer terug te zenden en Louis Dambrink bleef daarbij niet achter.
Jack van Eijk kwam na de eerste tijdcontrole remise overeen
wat ook het geval was met Ter
Bruggen. Hans Jansen moest
als enige met verlies genoegen
nemen. Tot laat op de avond
heeft hij met zijn teamgenoten
de partij nog eens goed geanalyseerd om te weten te komen
waar en wanneer het fout was
gegaan.
De overwinning van de Zandvoortse Schaak Club kwam
echter niet in gevaar. Door dit
fraaie resultaat blijft het Zandvoortse team ongeslagen bovenaan staan met acht punten
uit vier wedstrijden.
Ondanks dat acht leden voor
de competitie moesten spelen,
speelden 14 leden hun partij
voor de interne competitie. De
nieuwkomers bij de club hadden een zeer voorspoedige
avond. Harry Manshande, Wim
van Esveld en Bot wonnen hun
Partij.
Vanavond start de tweede
ronde van de Rapidcompetitie.
Na de eerste ronde staan Jack
van Eijk en John Ayress ongeslagen bovenaan de ranglijst,
gevolgd op twee punten door
Geerts, Berkhout, Lindeman,
•Jansen, Darribrink en Ter Brug-

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer inl'ormatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag; in
'iet Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

gen. Deze Rapidcompetitie bestaat uit negen partijen waarvan vanavond de tweede reeks
van drie partijen worden gespeeld. Het speeltempo van 2 x
20 minuten per partij is aanmerkelijk sneller dan een 'gewone' partij schaak die minimaal drie uur kan duren. De
strijd gaat dan ook voornamelijk tegen de schaakklok, die
onverbiddelijk is.
Edward Geerts heeft het vorige week net niet kunnen redden
om promotie te bewerkstelligen naar een hogere groep. Een
derde plaats, in een groep van
tien schakers, was niet voldoende voor promotie.

SPORT
AFAFA houdt
ploegenmeerkamp
ZANDVOORT - De Zandvoortse vereniging AFAFA
timmert al jaren aan de weg.
Daarbij worden verschillende activiteiten georganiseerd. In de maand april
houdt AFAFA op drie vrijdagavonden sportavonden
voor diverse ploegen in de
Pellikaan.

ZANDVOORT - Na een
moeizame start hebben de
basketbalsters van The
Lions toch een zege taehaald op Alkmaar, 53-44.
Door deze zege blijft Lions
in het bezit van de koppositie. De Zandvoortse
mannen konden het niet
bolwerken tegen de zeer
geroutineerde
reserves
van Racing Beverwijk, 6793.

Beverwijk zette toen het afstandsschot in werking en
Lions werd binnen een paar
minuten naar een ruime achterstand gespeeld, 14-25.
Coach Johan Beerepoot probeerde, via time-outs, de zaak
op de rails te krijgen hetgeen
echter niet gelukte. De Beverwijkers wisten elkaar goed te
vinden en bepaalden de ruststand op 33-48.
In de tweede helft leek
Lions naar een grote nederlaag gespeeld te worden. Binnen een paar minuten stond
de stand 33-55 op het scorebord. Ondanks de grote foutenlast van Lions probeerde
het team zich te herstellen.
Via goed opgezette aanvallen
en individuele acties hield
Lions de schade beperkt tot
50-66 na tien minuten.

Basketbal
„Ik verwachtte een zware
pot en dat werd het ook," stelde coach Peter van Koningsbruggen van het damesteam
van The Lions. Vooral in het
begin had zijn team moeite
de basket te vinden. Aangezien Alkmaar beter raad wist
met de mogelijkheden keek
Lions al _ snel tegen een 7-18
achterstand aan. Door timeouts en wissels in het team
probeerde Van Koningsbruggen greep op de wedstrijd te
krijgen.
Dat lukte aardig, hoewel
geen hoogstaand basketbal
werd gespeeld. De Alkmaarse
aanval werd meer aan banden gelegd en tergend langzaam kroop Lions dichterbij.
Door scores van vooral Simone Beerepoot (13), Ingrid de
Boer (10) en Elles van de
Ende (10), slaagde Lions er in
bij de rust een kleine voorsprong te nemen, 31-29.
Een opleving, direkt na het

Basketballers rollen over de vloer in een gevecht om de bal. De Lions-heren verloren het duel.
Foto Persbureau Zandvoort

beginsignaal van de tweede
helft, bracht Lions op beslissende voorsprong. Het tempo
ging een paar minuten omhoog,
waardoor Lions uitliep naar
een veilige 39-29 voorsprong.
Daarna zakte het tempo weer,
waardoor Alkmaar de schade
beperkt kon houden. Een moegestreden Alkmaar was niet
meer in staat het de Zandvoortse basketbalsters lastig te ma-

ken, waardoor een 53-44 zege in
Zandvoort bleef.
„We speelden te traag, te statisch, maar ondanks dat hebben we het weer gered. De inzet
is echter altijd goed. We staan
bovenaan en hopen daar in de
tweede helft van de competitie
te blij ven," aldus de Zandvoortse coach.
Na onder andere een zeer
fraaie zege op koploper Akrides

2, waren de verwachtingen
hoog gespannen voor het duel
van de herentegen de reserves
van Racing Beverwijk. Een
slechts met één wissel aantredend Lions kon het echter niet
waarmaken. Het begin was overigens bemoedigend. Lions
speelde frank en vrij en hield de
Beverwijkers goed bij, 12-13 na
vijf minuten.
Het geroutineerde Racing

Door de foutenlast was
Lions in de slotfase zelfs genoodzaakt met vier man verder te spelen. Voor Racing
Beverwijk was er geen vuiltje
meer aan de Icuht en bekwaam en rustig werd naar
het einde gebasketbald, 67-93.
„In de eerste helft speelde
Racing
verschrikkelijk
goed," vond coach Beerepoot. „Na overleg in de rust
zijn we overgegaan naar 'man
to man'. Ik vond dat dat wel
uitstekend liep. We profiteerden echter te weinig van het
balverlies van Beverwijk.
Ook al speelden we tegen een
geroutineerde ploeg, met een
volledig team hoeven we niet
te verliezen."

Recreanten van Chess
Society lijden een
unieke 0-8 nederlaag

Dit zijn niet de bekende activiteiten zoals aerobic, krachttraining of gevechtssporten, die
binnen de eigen vereniging gegeven worden, maar ook andere sporten hebben de aandacht.
Binnen AFAFA leeft het idee
dat de sporter centraal staat.
Vandaar dat AFAFA meerdere
toernooien organiseert waar
verschillende sporten de revue
passeren.
AFAFA heeft samen met Jaap
Bloem Intersport een gezelligheidstoernooi opgezet waarbij
een team verschillende sporten
zal beoefenen. Met hetzelfde
team dient men dit toernooi af
te werken. Deze zogenaamde
'ploegenmeerkamp' zal gehouden worden in de Pellikaan
sporthal in Zandvoort. Een
team zal drie avonden moeten
sporten. Op iedere avond zal
een bepaalde sport aan bod komen. De eerste avond is op vrijdag 8 april. Voor deze avond
staat het zaalvoetbal op het
programma. Op 15 en 22 april
worden respectievelijk badminton en volleybal gespeeld.
Bij het badminton zal er een
dubbelspel gespeeld worden.
De resultaten van de drie
avonden bepalen welk team er
tot winnaar uitgeroepen wordt.
Een winnend team zal dus bestaan uit all-round sporters. Bij
het vaststellen van het schema
zullen de rusttijden zo kort mogelijk gehouden worden. Voor
dit toernooi is nog ruimte voor
enkele ploegen. Snelheid is echter geboden aangezien de belangstelling groot is.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ruud Luttik, telefoon
02507-19171.

Kuijper haalt
einde van marathon
ondanks blessure

ZANDVOORT - Ondanks
een tijdens de wedstrijd opgelopen blessure bracht Gerard Kuijper de marathon
sten,
deed
hij
een
volle
loper
ZANDVOORT- Dat het
van Apeldoorn tot een goed
derde schaakteam van Café cadeau, die zijn tegenstander einde. Het was voor Kuijper
Neuf/Chess Society een dankbaar aanvaarde.
de 67ste marathon.
echt recreatie-team is, werd
Ook Alexander Enthoven
afgelopen vrijdagavond ten
atletiek
volle bewezen. Tegen kam- kwam dit keer wederom niet
tot
scoren.
Enthoven
had
ook
pioenskandidaat Het Oos- lange tijd uitzicht op een punHet weer was goed en onder
ten 2 werd in eigen huis een tendeling, maar bezweek in een de duizenden deelnemers was
maximale 0-8 nederlaag ge- moeilijk toreneindspel. Ook Si- de optimistische Zandvoorter.
leden.
mon Bosma had zelfs lange tijd Op een schema van 2 uur en 50

Dagelijks worden we overstroomd met nieuws

Uit het NIPO Appreciatie Onderzoek 1993

uit alle uithoeken van de wereld. Toch is er een

blijkt opnieuw het grote bereik en de waardering

uitzicht op het volle punt. Bosma won een pion, maar koos op
het moment dat hij zelfs een
Tekenend voor de leuke sfeer tweede houtje kon winnen,
was dat ondanks deze afstraf- voor de verkeerde voortzetting.
fing het Gemeenschapshuis
toch pas in de kleine uurtjes
Zijn zeer goede stelling ververlaten werd. Teamleider anderde hierdoor direct in een
Hans Drost merkte terloops op ruïne en spoedig gaf ook hij de
dat toch zeker vijf van zijn spe- pijp aan Maarten. Willem Bruglers kansen hebben gehad de man hield het lang vol. De
eer te redden.
nieuwkomer hield routinier
Bakkes lange tijd in bedwang.
Reeds aan het begin van het
seizoen meldde extern-wedRond de eerste tijdcontrole
strijdleider Olaf Cliteur dat het raakte ook hij echter een pion
derde achttal puur ter lering en achter, waarna Bakkes de parvermaak aan de competitie zou tij bekwaam uitschoof en de 0-8
gaan deelnemen. Dat de zes he- een feit was. Olaf Cliteur feliciren en twee dames, die dit team teerde de Haarlemse captain
vormen deze boodschap goed met dit unieke resultaat. „Onbegrepen hebben, bewezen zij danks groot krachtsverschil is
afgelopen vrijdagavond. Door dit toch een uitslag die maar
snelle nederlagen van Nico sporadisch voorkomt. Een
Handgraaf, Ton Marquenie en knap resultaat dus," merkte de
Hetty Sandbergen, kwamen de Chess-wedstrijdleider op.
sterke reserves van Het Oosten
Teamleider Hans Drost
uit Haarlem reeds vroeg in de
avond op een comfortabele 0-3 merkte op dat hij ondanks de
voorsprong. Op het zevende enorme afstraffing goede dinbord had Caroline Stam-de Jon- gen had gezien. „We gaan lekge wel lange tijd uitzicht op een ker zo door, de sfeer is immers
beter resultaat, maar ook zij optimaal en we moeten gewoon
kwam aan het einde van de par- accepteren dat sommige tegentij net iets te kort.
standers een maatje te groot
voor ons zijn."

groeiende belangstelling voor het nieuws uit buurt,

voor deze plaatselijke kranten.

Opening

schaken

Opnieuw een goed rapport
voor Weekmedia
dorp en stad.
''''' Voor,Amsterdam en omstreken wordt hierin

Bel voor meer informatie over succesvol adver-

voorzien door de 13 huis-aan-huisbladen en 3

teren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618), ons

betaalde nieuwsbladen van Weekmedia.

Goed

kantoor Amstelveen (020-647.5393) of ons kantoor

gelezen kranten, met nieuws uit de directe omge-

Zandvoort (02507-17166). Vraag meteen het rapport

ving waarbij de lezer zich direct betrokken voelt.

aan en ontdek het bereik van kwaliteit.

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,

Opgave nummer 6: Mat in
twee zetten. Zwart begint.
Oplossing van vorige week,
scluiakdiagram 3 (Mat in twee
zetten, wit begint): 1. Lf6+ -Kg8;
~• I'liG en mat.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie, uitgeefster van Het Parool, Trouw en de Volkskrant.

Heel anders lag dit bij Peter
Kühn. De dit jaar voor het eerst
in clubverband spelende Kühn
overspeelde de sterkste speler
van Het Oosten volledig in de
opening. Op het moment dat de
Chess-speler wilde gaan oog-

Volgende week vrijdag kan
de hoofdmacht van Chess deze
vernedering 'wreken'. Dan
staat namelijk in Haarlem de
ontmoeting tussen de eerste
teams van beide verenigingen
op het programma.

Hoge scores
bridgeclub

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club zijn inmiddels aan de
vierde competitie van dit
seizoen begonnen. En daarin wordt weer hoog ge- volgd op de tweede plaats door
scoord.
het echtpaar Heidoorn. Op de

minuten was Kuijper vertrokken. Tot het 30-küometerpunt
lukte het hem om het schema
exact aan te houden. Maar alle
hoop op een goede eindtijd
werd de bodem ingeslagen toen
een flinke helling moest worden beklommen. „Plotseling
voelde ik, dat de aanhechting
van een linkerbovenbeenspier,
vermoedelijk licht gescheurd
was," aldus Kuijper. „Dit was
vermoedelijk door een te harde
aanzet."
Hierdoor was Kuijper genoodzaakt zijn snelheid te verminderen. Om toch de marathon op zijn verzamelstaat bij
te kunnen schrijven moest het
tempo drastisch naar beneden.
Gerard Kuijper slaagde er toch
in de finish te halen in een tijd
van 3 uur, 7 minuten en 38 seconden. „Ik hoop, dat de medici mij weer vlug kunnen herstellen voor de komende belangrijke wedstrijden," besluit
Kuijper.

Klaverjas bij TZB
ZANDVOORT - TZB houdt
vrijdagavond
maandelijkse
koppel-klaverjasavond, waar•an de opbrengst ten goede
tornt aan de jeugdafdeling softaal. Cok voor deze avond zijn
weer prijzen beschikbaar en
wordt er een verloting gehouden. Het klaverjastoernooi
wordt gehouden in de kantine
van TZB aan de Kennemerweg,
aanvang acht uur. Om aan deze
ïlaverjasstrijd mee te kunnen
doen moet 7,50 worden betaald.
Berghoff en Dröse staan tweede en het echtpaar Van Gellekom bezet de derde positie.

Het echtpaar Van der Werff
had in de C-lijn weer een goede
avond want ook in deze tweede
derde plaats hebben zich genes- wedstrijd presteerden zij het
teld de heren Overzier en Van om eerste te worden. De dames
bridge
Mens en Santoro deden het als
der Staak.
nieuw koppel ook goed door
"n
de
B-lijn
ging
het
er
wat
In de A-lijn hadden de heren
met een score van 58,27 procent
wilder
aan
toe.
Met
de
forse
Polak en Vergeest er zin in. Zij
tweede te worden. Derde tenwerden eerste met 59.17 pro- score van 67,09 procent werd slotte werden de dames Meijer
het
echtpaar
Potharst
eerste.
cent. De heren Spiers en Velden Sikkens.
huizen waren ook goed op dreef De tweede plek was voor het
De C-lijn wordt aangevoerd
en werden tweede, terwijl het echtpaar Van Gellekom, terwijl
gelegenheidspaar van de dames de dames Hagen en De Vries als door het echtpaar Van der
Götte en Molenaar als verras- derde eindigden. Het echtpaar Werff. Het duo Mens/Santoro
sende derde eindigde.Aan kop Potharst, zojuist gepromo- staat tweede en op de derde
na twee wedstrijden staat het veerd, bezet na twee wedstrij- plaats hebben de dames Verhaechtpaar Van der Meulen, ge- den de eerste plaats. De dames ge en Visser zich gevestigd.
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Na de verbouwing
Kerkstraat 38 Monnickendam

wordt

WA

J. Huizingalaan 210 Amsterdam
Grote Krocht 19 Zandvoort

Gesloten van 14 tot en met 18 februari - Opening zaterdag 19 februari

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

B

B 'QP

B Qp B

QP

DE GAPER'S

telefoon 023-385478

VALENTIJN TIPS o.a.

FAILLISSEMENTS
VERKOOP
SLAAPKAMER- en
HUISHOUDTEXTIEL

NOG

15

DAGEN!

Alle douchelakens en badlakens
de enorme sortering hoeslakens
restanten dekbedovertrekken
strandlakens, Ruud Gullit badlakens, alle Snoopy tafellakens
de wieg- en wagenovertrekken
NUVOORWEGGEEF-

CD Golden Love Songs met o.a. Santana,
the Bangles, Torn Jones, e.v.a.
nu 9,95
Zazou kadosetje eau de toilette spray
nu met gratis zeep
Nina Ricci eau de toilette spray
30 ml. van 37.95
Anaïs Anaïs eau de toilette spray 15 ml.
Hart met potpourri
nu 2,95
Marbert man aftershave + badschuim
in luxe toilettas
nu 39,50
Ungaro pour homme
eau de toilette spray 30 ml.
nu 35,Groot assortiment toilettassen voor dames en heren.
Je ziet het, voor je Valentijnkadootjes moetje bij
„DE GAPER" zijn.

19,95
nu 25,95
nu 24,95

Stamppot
a la carte
Hutspot
Boerenkool
Zuurkool

Andijvie stamp
Prei kaas
Raapstelenstamp
Div. soepen
Warm aanbevolen

Groente en Fruit
*5p Grote Krocht 25, tel. 14404

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
'

.

DRUGSTORE

geeft u meer!

Kerkstraat 31, Zandvoort

3-DAAGS
WINTERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT

PRIJZEN* AMSTERDAM
Organisatie D AM RA K 2 O
in opdracht van Curator en Bank:
„|abj: Centraal Station
De Vries Expertise en Bemiddeling BV
, ^ van 9 30 -l 8.00 uur,
Amsterdam. doch
j„i?„
' j
nn ......
maandag
vanafi li li .00
uur.
Donderdag koopavond.

DEKKERS BAKKERIJEN B.V.
zoekt voor haar vestiging in Dirk
v/d Broek Burg. Engelbertsstraat te
Zandvoort
een

part time verkoopster
voor de vrijdagavond en zaterdag.
Leeftijd ± 19 jaar.
Bent U geïnteresseerd
bel voor info.
02507-19762.
Vragen naar Chiel Dekker

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

HAD IKDAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT!
*
*
*
*
*

SPOED CURSUS
SENIOREN TRAINING
ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
SPECIALE AANBIEDING
ZELF DAG EN UUR VASTSTELLEN VOOR JE
EXAMEN.

AUTORIJSCHOOL PfflL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
ZANDVOORT TEL 02507-12071

In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
hotel biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om vanaf heden tot l maart aanstaande te genieten van een 3-daags
winterarrangement. Maastricht is een gezellige stad met veel
cultuur, historie, de Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezellige restaurantjes, cafés, en brasserieën.
Ook een bezoekje aan Duitsland en België behoort tot de
mogelijkheden, dus vergeet uw paspoort niet! Tijdens carnaval zijn de winkels-in Maastricht gesloten. U verblijft in een
luxe hotelkamer voorzien van: kleurentelevisie, telefoon, radio, föhn, minibar en moderne badkamer. Verder beschikt
het hotel over een sfeervol restaurant en een gezellige bar.

AUTORIJSCHOOL

5O

uitgebreid warm-kouü bryir.cn-bu'ftt i" ''et y
Boulevard restaurant
Speuciie aanbieding voor Je maand feb<,.an
indien u uiterlijk op zaterdag reserveert vi,
feesteli|ke brunch-buttei bedraagt t)e pnis b
/ 29 50 per persoon m plaats van / 3? 50
1 glas seKl DIJ bmnenkon,st

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

ElG: E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

toestel 1050

Bijpassende rand vanaf 3,50
WERKEN BIJ KRUIDVAT IS WERKEN AAN EEN PRIMA TOEKOMST

50% KORTING
op collectie behang 1993

van 44,20
. voor
14

35,:

Voor enkele
filialen in de
regio Amsterdam
zoeken wij

FILIAALMANAGERS
VROUWEN EN MANNEN ZIJN WELKOM

laatste week
tot 20-2-'94

Paradijaweg 2
(to. polltleburo)
Zandvoort
telefoon 02507-156 08

verf / glas / behang / zonwering / interieur

Wie zijn karriere serieus neemt en een funktie met goede vooruitzichten zoekt, kiest voor werken bij een solide en snel groeiende organisatie. Kruidvat is de grootste en meest toonaangevende drogisterijketen
van Nederland. Die sterke groei biedt uitstekende perspektieven voor
ambitieuze mensen die meerwillen maken van hun baan. Wie bij Kruidvat
gaat werken start dankzij de goede doorgroeimogelijkheden dan ookeen
veelbelovende toekomst.
Elk Kruidvat filiaal heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en is een
zelfstandig onderdeel van de organisatie. De mensen die bij Kruidvat
werken zijn vooreen belangrijk deel verantwoordelijkvoorhetsukses van
Kruidvat. Zonder enthousiaste medewerkers zou Kruidvat nooit zo groot
geworden zijn. Onssuksesligtstraks misschien ookin jouw handen. Durf
je de uitdaging aan?
Gevraagd:
. Leeftijd 20 lol 45 jaar.
• Opleiding minimaal havo/meao/mds niveau.
In het bezit van het Vakdiploma Drogist.
• Kommerciële instelling, organisatievermogen, administratief
inzicht en ervaring in de detailhandel.

Uw arrangement bestaat uit:
* 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* l x 3-gangen diner in restaurant Barbizon
* koffie met vlaai op het Onze Lieve Vrouweplein
* entreekaartje voor het casino in Valkenburg
* gratis gebruik van fietsen en sauna
De prijs bedraagt f215,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,- per nacht. Kinderen tot 6 jaar verblijven gratis in
de kamer van hun ouders en tot 12 jaar ontvangen zij 50%
korting. Voor gasten vanaf 60 jaar bieden wij een korting van
10% aan.
Voor meer informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
v

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

'

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3-daags winterarrangement in Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres.

Geboden:
• Uitstekend basissalaris en omzetafhankelijke toeslag.
• Onkostenvergoeding.
• Gunsige secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. pensioensverzekering, studiekostenregeling. personeelskorting, reiskostenvorgoeding, etc.

Kruidvat
Stuur uw sollicitatiebrief en een recente pastoto
naar: Kruidvat, af d Personeel en Organisatie
Postbus? 392? ZLRENSWOUDE
Onder vermetrfmq van vakalinomimmer 4D

GEEF JE KARRIERE EEN VEELBELOVENDE START

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnr.:

Woonplaats:
Aantal pers.:

Keuzedala:

geeft u meer!

ia

Vrije tijd
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Lichtgebonden
waterkerssoep
tTT ATERKERS is een heerlijk
W knapperig gewas. Erg lekKer in salades, prachtig als garnering bij gebraad of geroosterd vlees en natuurlijk boven
alles fantastisch in de soep.
De bouillon kan van blokjes
komen, maar er gaat natuurlijk
niets boven verse van botten,
schenkel, prei, wortel, ui, seldenj, laurier, peperkorrels en een
beetje tijm getrokken bouillon.
Waterkerssoep laat zich erg
goed invriezen. Maak af en toe
een flinke pan vol en vries het
m kleinere porties in. Dan is er
altijd wat lekkere soep in huis.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Nieuwe Swatchs

Voor 2 liter
750 gram waterkers
600 gram aardappelschijfjes
(rauw)
2 liter bouillon
!i dl slagroom
100 gram roomboter
zout
peper
Prints, met name batik-dessins, zijn sterk aanwezig op de shirts
ook dit jaar onmisbaar blijven in een mannengarderobe. De
- De waterkers grondig wassen die
stoffen
blazers bestaan voor een groot deel uit twiü- Een sportieve combinatie: over een folkloristisch dessin een
en de steeltjes verwijderen. canvas, voor
poplin-weave,
en katoen. Bij sommige blazers stoer sleeve-less jack en een casual katoenen broek met opgeHierna de waterkers en de zijn bijpassende gilets linnen
verkrijgbaar.
stikte zakken in de kleur zeegroen.
aardappelschijfjes met een
Foto Matmique
Foto Floor Heijn/C&A Nederland
beetje boter in een soeppan sto\en.
- De bouillon toevoegen, aan de
kook brengen en plusminus 35
minuten zachtjes laten koken.
- De soep door een zeef drukken en de room toevoegen.
- De boter in blokjes snijden en
er met behulp van de staafMet de nieuwe manmixer doorroeren.
nenmode wordt nu defi- Op smaak brengen met zout
nitief afscheid genomen
en vers gemalen peper.
van de zogenaamde im- De soep heet serveren en afponerende kledingstijl
garneren met wat blaadjes wavan de jaren tachtig. De
terkers.
'power-dressing* van
toen heeft plaats gemaakt voor een minder
gecompliceerde en aanmerkelijk sportievere
Korte
mode. Het al te klassieke kostuum ruimt de
vakanties
plaats in voor een sporVVV Noord-Holland heeft in
tief pak in eenrij-belijsamenwerking met de WV
ning of een nonchalante
Zuid-Holland een nieuwe
belijning.
Evenals bij de
brochure met korte vakanmode voor de vrouw
ties op de markt gebracht.
draait het in de mannengarderobe om het
De in totaal 33 arrangemenveelzijdig combineren
ten zijn gevat in zes thema's:
van de diverse basiskleActief & kamperen, fietsen,
dingstukken. De regels
uitwaaien aan de kunst, verwen uzelf en speciale arranzijn aanmerkelijk soegementen.
peler geworden: een uiterst comfortabele
De prijzen van de aangebobroek past nu goed onden vakanties variëren van
der een kleurig en keu99 tot 850 gulden per perrig colbert. En... zomer
soon.
Een safari-gilet gecombineerd met een bermu'94 kan de boord weer
da en hoge bergschoenen. In de zogenaamde
open,
eventueel
met
een
De brochure is gratis
Een katoenen bodywarmer wordt gedragen
Africa-look zien we veel stevige canvas en
zichbaar randje t-shirt.
te verkrijgen bij alle VVVover een ruitshirt en op een lichte pantalon.
jeans in aardekleuren. Veel blauwtinten van
kantoren en de ANVR-reisHet shirt wordt dit seizoen over de broek gedonker tot licht, gecombineerd met zandtinten,
bureaus's in Nederland.
dragen.
Foto Peek & Cloppenburg
kaki en ecru.
Foto HIJ Mannenmode b \

Indigo blauw domineert dit seizoen bij de mannenmode, ge-

combineerd met koele neutrale kleuren en diep rood. Het
'knitwear'-programma bevat sweaters en vesten die gebreid
zijn óf met een twee-kleuren-techniek óf van gedraaid garen.
Foto P.ut Tuo

Het open boord wint het van de 'power-dressing'

De eco-mode kent geen kleurgarantie
Een nieuwsgierige mevrouw van het alternatief/sportieve soort komt de
winkel binnen. Vrienden
hadden haar gewezen op de
eco-mode hier. „Heel leuk,
alleen jammer dat die ecrutinten mij niet staan," excuseert ze zichzelf. Als verkoopster kan je vervolgens
je schouders ophalen. Maar
eigenaresse van De Awareness Winkel, Liedeke Moes
(26), gaat over tot actie.
door Monique Lindeboom
Uit een rieten mandje laat ze
de vrouw enkele katoenbolletjes zien met een kleurtje. Onbestemde groenig-bruine tinten. Het nieuwste alternatief
voor stof verven: in kleur geteelde katoen. Milieuvriendelijke stof verf heeft als nadeel dat
de kleur er zo weer uit te wassen is, omdat er nog geen milieuvriendelijk fixeermiddel bestaat.
Moes: „Alleen organische
kleurstoffen van planten of dieren (o.a. schapen of een gedroogd Zuidamerikaans luisje
dat een roze-rode kleur geeft)
zijn milieuvriendelijk. Maar de
kleuren zijn inderdaad beperkt:
van wit-gelige tot aardetinten.
De ecologische mode is in opkomst, weliswaar nog op beperkte schaal. Want honderd
procent milieuvriendelijk geteelde en bewerkte katoen, zijde en wol is nog een zeldzaam
en duur produkt. Duur omdat
het om kleinschalige oogsten

gaat met een hoog risico op
misobgst. Er mogen namelijk
absoluut geen bestrijdmgs- en
ontbladeringsmiddelen
gebruikt worden.
Ook Liedeke Moes, die sinds
een jaar haar eco-mode voert
aan de Weteringschans, kan
nog geen puurheid garanderen.
„Ik heb hier toch ook gekleurde katoenen hangen, die dan
wel biologisch geteeld zijn,
maar toch chemisch geverfd en
gefixeerd moesten worden vanwege de speciale kleuren. De
eco-garantie kan ze wel op haar
ondermode geven en op sommige spijkerbroeken. Ecruut-

jes van ƒ 175,- die het „Skalmerk" dragen. Het keurmerk
van een stichting die alternatieve landbouwprodukten keurt
op milieuvriendelijke verwerking.
Moes: „Wist je dat zijde en
katoen vaak tot dertig procent
chemicaliën bevatten en dan
toch als een honderd-procentprodukt verkocht worden? Dat
mag. Zijde wordt verzwaard
met behulp van metalen en bevat evenals katoen in geringe
mate het kankerverwekkende
formaldehyde, waarmee de
stoffen worden voorgewassen."
„Biologisch geteelde katoen

wordt
bijvoorbeeld voorgewassen met groene
zeep. Het katoen
voelt wat dikker
en een beetje 'vettiger' aan, omdat
de vezel niet is beschadigd door de
chemicaliën. Dit
heeft als voordeel
dat de vezel een
natuurlijk
beschermlaagje
houdt en langer
goed blijft m de
was. De stoffen
gaan dus langer
mee. Mensen klagen dan wel dat
het zo duur is,
maar dat is het m
werkelijkheid
niet. De duurzaamheid van de
vezel garandeert
een langer leven
van het kledingstuk."
De Awareness Winkel is voorlopig nog in z'n uppie. Het loopt
ook geen storm. Moes moet er
geld bijleggen. Alleen november vorig jaar was een bloeimaand. Het is ook geen winkel
waar de hotste designs hangen.
De kleding is basic zonder
poespas in ronde, ruimvallende
vormen. Het past uitstekend m
de naturellook van de nieuwe
voorjaarsmode.
Moes: „Ik ben geen trendwin
kei. De meeste van mijn klanten leven milieubewust. Of het
zijn mensen met allergieën, of
mensen die zich alleen kleden
in natuurkleuren. Maar mijn

Verslag van een
reis door Thailand
Journalist Ivar Dobber uit
Weesp en zijn Deense
vriendin Kirsten Thomsen
zijn in september van het
vorig jaar teruggekomen
van een reis, die een jaar
geduurd heeft. Ze bezochten
India, Nepal, Thailand,
Maleisië, Singapore,
Indonesië, Nieuw-Zeeland
en Australië. Dobber
schreef 45 verhalen over de
avonturen, die ze beleefden.

In een serie lezingen,
getiteld' Wesopa Oriëntaals
en Down Under', neemt het
tweetal het publiek mee op
reis. Tijdens de derde lezing
op 15 februari staan
Thailand, Maleisië en
Singapore centraal.
Dobber en Thomsen verbleven zeven weken in Thailand, ruim twee weken in
Maleisië en enkele dagen in
de stadstaat Singapore. In
Bangkok maakten zij voor
het eerst kennis met de
Thaise cultuur. Zo bezochten zij het koninklijk paleis
en de Wat Phra Keo-tempel.
De drukte van de hoofdstad
dreef het tweetal naar het
rustiger noorden. Rond de
stad Chiang Mai bezochten
ze verschillende ateliers.
Ook verbleven ze enige tijd
aan de oevers van de Mekhong-rivier, die de grens
vormt tussen Laos en Thailand.

buurvrouw hierboven is zo'n
type dat helemaal niet let op de
filosofie en hier koopt omdat
toevallig het kledingstuk haar
aanspreekt."
Vele passerende dames koekeloeren in haar etalage. SporTijdens een rit met een motor
tieve middenklassers die een bezochten ze het plaatsje Si
dagje aan het stadten zijn. Een
oude dame met enorme alpinopet koopt een zijden hemdje.
Waarom hier? „De kwaliteit is
zo goed en het concept van deze
winkel vind ik zo sympathiek,"
articuleert ze deftig.

Chiang Mai, de grootste producent van loempia-omhulsels.
Via de historische hoofdstad
Sukothai en het Khao Yai Nationaal Park reisden ze naar het
zuiden voor verblijf van een
week op het tropische eiland
Ko Phi Phi.
Het volgende land was Maleisie. Het duo waardeerde vooral
de verschillende culturen in
het land. Zo zagen en bezochten
ze met alleen moskeeën, maar
ook Chinese en hindoe-tempels. In de Cameron Hooglanden waren ze getuigen van een
hindoe-processie waarin de
deelnemers aan zelfkastijding
deden door grote haken in de
rug en spiezen door de wangen
en door de tong te steken. In
Melakka bezochten ze overblijfselen uit de Hollandse tijd,
zoals het 'Stadthuys'-museum.
Kort was het verblijf in Singapore. Dobber en Thomsen bezochten de stadstaat na Maleisie en daarna nog eens op de
terugweg naar Nederland. Zo
schreef Ivar zijn laatste verhaal
in de Wnters Bar van het beroemde Raffles Hotel. Het
tweetal bracht in Singapore
ook een bezoek aan de beroemde dierentuin.
De lezingen worden gehouden in theater City of Wesopa,
Herengracht 23 in Weesp. Entree bedraagt vijf gulden per
persoon. Tegen inlevering van
dit artikel bij de kassa ontvangt
u een gulden korting (geldig
voor maximaal twee personen).
Aanvang is acht uur. De zaal is
open om half acht. Reserveren
is mogelijk op telefoonnummer
02940-19630.

Als de klant vertrokken is
vertelt Liedeke Moes: „het dragen van eco-kleding is ook een
manier om je te onderscheiden
van de rest. Je kan aan de tauitenkanl niet zien dat mijn kleding speciaal is, dat voel je. En
dat past m deze tijd, waarin
mensen weer op zoek zijn naar
innerlijke waarden, naar kwaliteit en duurzaamheid."
De Awareness Winkel,
schans 143, tel. 638105!).

Wetering(ADVERTENTIE)
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Tesselschade
In 1994 wordt het geboortejaar herdacht van Maria
Tesselschade, dochter van
de Nederlandse koopman
en dichter Boemer Visscher. Visscher gaf zijn in
1594 geboren dochter deze
naam ter nagedachtenis
aan de enorme scheepsramp die op de rede van
Texel aan het einde van
1593 plaatsvond. Hevige
storm zorgde ervoor dat
vele schepen met de wind
werden meegesleurd en in
de golven ten onder gingen.
Ook een aantal schepen
van Roemer Visscher verging met man en muis.
Maria Tesselschade is
met name bekend geworden door de bijeenkomsten
van kunstvrienden in het
Muiderslot, de zogenaamde 'Muiderkring'. In maart
van dit jaar wordt dan ook
in het Muiderslot een dag
georganiseerd waar alle
Tessel's van Nederland zijn
uitgenodigd. Verder is er in
de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
van 25 maart tot 20 mei een
tentoonstelling te zien over
de 19-e eeuw, een tijd waarin voor het eerst gezien
werd dat de 16-e eeuw van
historisch belang is geweest. Op deze tentoonstelling staat Maria Tesselschade centraal.
Op 26 maart wordt in
Amsterdam een literaire
wandeling gehouden en in
het Amsterdams Historisch Museum zal op 22
mei een Gouden Eeuw diner worden geserveerd.

Fietsbrochure

\ \ m i i i i l i n \ l i u ml l u i m n l ( l o s s

\\iiuiMiu

Voor meer informatie Swatch,
importeur Ed. Maassen, telefoon
043-252550.

Meer Informatie over de Amsterdamse activiteiten kan men inwinnen bij de VW Amsterdam
telefoon 06-34034066 of \oor de
overige activiteiten bij VW
Noord-Holland telefoon 020319413.
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De meeste horloges uit de
Swatch collectie zijn ontsproten aan het megabrein
van de ontwerpers op het
Swatch Design-Lab in Milaan. Zo bedachten de ontwerpers het wel heel aparte
model 'Vierundzwanzig'.
De wijzers van een horloge
doen er normaal gesproken 12 uur over om rond te
gaan. Bij dit model is de
wijzerplaat ingedeeld m 24
uren. Verscheidene modellen zijn een meesterwerk
van bekende designers.
'Agathos' is ontworpen
door de Italiaanse architect Paolo Portoghesi. De
vormgeving is ontleend
aan de in het oog springende architectuur en geometrie, een geliefde combinatie van Swatch. De bekende
Engelse modeontwerpester Louise Gibb nam ook
twee modellen voor haar
rekening: 'Cayman' en
'Bark Bark'.
Alle Swatch-modellen
zijn waterdicht, schokbestendig en quartzprecies.
Ze zijn verkrijgbaar bij de
erkende Swatch-dealers
voor de prijs van 85 gulden
(met kunststof band) of
honderd gulden (met lederen of metalen band).
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Wat neem je mee op üetsvakantie? Welke fietstassen, welke kooktoestellen
zijn het meest geschikt?
De antwoorden op deze
en vele andere vragen
staan in de nieuwe brochure 'Uitrusting fietsvakanties' van de Fietsersbond
enfb. De brochure is bestemd voor beginnende en
gevorderde fietsvakantiegangers en kan ook gebruikt worden als checklist bij het inpakken van de
bagage.
De brochure is te bestellen bl] üe
Fietsersbond ENFB te Woerden
door 7,50 gulden over te maken
op gironummer 30255 o.v.v. brochure 'uitrusting tietsvakanties'.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz Verk van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe 3i|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen1 kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp: Nieuwstraal 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) dïe
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 39,95
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

13,50
8,35
8,35
9,90

Citroen 2CV6, 1983, APK augustus '94. vr.pr. / 1.750,-.
020-6845750 of 02209-1707.

Chrysler

Mazda

626 1.8 LX HB 4/90 ƒ13.400
Daihatsu Charade 1 3 i TX
nov. '91, 23.500 km, grijs met. 626 2.0 GLX 12V 2/89/ 10.600
6262.0 D LX HB 3/90/11.900
Auto Kohier 020-6686146.
626 2.0 D LX HB 11/87/ 8.600
DAIHATSU Cuore TS 1989,
626 2.0 GLX 12V 3/89/ 12.500
i.g.st., 47000 km, ƒ7500.
Tel. 035-564444/561842.
Tel.: 02521-15920.
Voor een goede occasion
MAZDA DEALER
DONKER
Visserstraat 36
5 x Panda 750 va. .ƒ 6.250
AALSMEER
6 x Panda 1000 cl . . ƒ 6.500
Tel.. 02977-24247
5 x Uno '89 v.a. . . .ƒ 7.250
3 x Uno 1.1 S, 93 va./19.250 MAZDA 626 HB 1.8, b.j.'9/90,
51 500 km, wit, trekh. + open
AKTE
dak, ƒ 18.900, tel. 020-6437593.
Min ƒ 2 000 - voor uw oude auto
MAZDA VAN VLOTEN CAR
bij inruil op bovenstaande
Tel.: 020-6365052
auto's mits APK gekeurd en 3
maanden op naam.
323 HB 3d Envoy 1.3 1988
3 x Fiat Uno 1.1 S slechts
323 SED 4d LX aut. 1.3 1986
7 mnd. jong ! Ca. 19.000 km. 323SED4d GLX 1.5 1988
Div. kleuren, incl radio/cass
323 SED 4d LX 1.6i 1991
en 1 jaar gar Nieuwpnjs
ƒ24.000Nu ƒ 19.250.- 626 HB 5d GLX 1.8 1988
626 HB 5d LX 2.0 autom. 1989
Inruil/financ. mogelijk
626 HB 5d Argos 2.0-12v1989
CASPARUS WEESP.
626 HB 5d LX 1.8i-16v 1992
Tel. 02940-15108.
626 HB 5d LX 2.0i 1992
Fiat Cinquecento l E zwart Bj 626 HB 5d GLX 2.0i-16v 1992
08/92,15.000 km. I.z.g.st. Vr.pr. 626 SED 4d Exc. 1.8-12v1991
626 SED 4d GLX 1.8-12v1991
ƒ 14.250 Tel. 02977-42349.
626 SED LX LPG 2.0i 1991
Fiat Ritmo 60, b.j. '84, APK mrt 626 Coupé 2d GLX 2.0 1989
'95, ƒ 1.250. Tel.:01725-74672.
ANDERE OCCASIONS
Te bezichtigen m A'dam.

Fiat

Suzuki

Accessoires en Onderdelen

Amsteistein - Suzuki

Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM

Peugeot

Ruime keuze m 2 CV occasions 405 1.9GLDBr. 4/91 ƒ17.200
alle leeftijden. Citroen Centrum 205 1.1 Gl 5 drs 6/90/11.900
205 1.6 GTI 5/90
ƒ17.400
Leende. Tel. 04906-1528.
309 1.4 GL Profil 9/91/12.900
V.a. ƒ 85 5 veerbollen
ƒ10.700
op druk brengen bij de Citroen Te koop- Citroen DS/ID 19. 309 1.9 GRD 6/90
Spec m Zaanstad Garage Oude neus. Bouwjaar 1966. 405 1.6GLXI 10/91 ƒ17.800
I.z.g.st.
Slechts
100.000
km.
405 1.6 GRD Jub 11/90/ 12.600
RENE SPAAN, 075-281193.
ƒ 16.000 Tel: 405 1.6 GLI 1/90
Vraag tevens naar onze inrui- gereden.
ƒ11.600
071-897582,
070-3656912.
lers en aantr. rep prijzen.
405 1.6 GLI 1/91
ƒ12.800
405 1 9 GRI aut. 4/91 ƒ 17.900
405 1.9 GLXD 10/91 ƒ 19.800
405 1.9 MD-16 3/90 ƒ22.400
405 1.9 GLD 7/90
ƒ14.200
Chrysler - Amstelveen
405 1.9 GLXD Br. 9/91 ƒ 17.200
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
405 1.9 GRI 11/89
ƒ10.900
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 505 2 O SX 3/89
ƒ 9.200
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.: 02975-61212.
605 2.0 SLI 1/91
ƒ 18.600
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
605 2.0 SLI 6/90
ƒ 17.200
605 2.0 SRI 8/90
ƒ 17.200
Tel. 035-564444/561842.

Daihatsu

1-22

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 XR 1.1 km 28.000 ... 92
205 XT 1.6 Aut. 48000 ... 90
205 XL 1.1 km 59.500 ... 90
205 GTI 1.9
75.000 ... 88
309 GLX 1.4 km 13.500 ... 93
309 1.3 Score kmSO.OOO ... 88
Levering met
Leeuwekeur Garantie
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak grat s halen en brengen)

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Suzuki Jeep SJ 413 JX cabno
met wmterkap, blauw metal.
'86 ƒ7850. 08385-14494.

VOORDELIGE
Suzuki-Occasions

Alto GL
Alto GL 5 drs ...
Alto GA
Swift 1.3GI
Swift Club
Peugeot 309 LPG, 1986, APK Swift Unique . . . .
feb. '95, 4 nwe banden. Vr.pr. Swift 1.3 G S . . . .
ƒ4250,-. Tel.:020-6760071.
Samurai soft top
Te koop. Peugeot 405 GLi, Vitara Soft top . .
rood, b]r.'90, km.st. 97.000, V tara Soft top . .
ƒ 13.000. Tel.: 02977-25700.

'90 ƒ 8.950
'91 ƒ 10.950
'89 ƒ 8.950
'88 ƒ 7.950
'90 ƒ 13.950
'91 ƒ 14.950
'91 ƒ17.950
'93 ƒ 19.500
'92 ƒ 26.950
'93 ƒ 29.995

vignet Ouke Baas

niet duur!!!

in 24 uur geleverd

Tel. 023 - 339069; Fax 023 -362381

voor A'dam Noord e.o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-24343
Nieuw: VITARA soft top
Grijs rijden blijft mogelijk.
Bespaar ƒ 13.000.-. Informeer
naar de fiscale voorwaarden.
Fonkelnieuw incl. 3 jr. fabr.gar.
ƒ 29.995.- incl. BTW. of leasing
5 jr. ƒ 760.- p.mnd. excl. BTW
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Off. SUZUKI-DEALER
Hemonylaan 25, 020-6799100
Mmervalaan 85, 020-6711888

Autoverhuur

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten + merk. in voorraad.
Prijzen incl. montage
balanceren.
Golf 1.6 D Van 3/87 ƒ 6.600
ECU BAND
Golf 1.6 D CL 3/89 ƒ 9.800
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Golf 1.6 CL 3/90
ƒ18.400
Golf 1. 8 GL 5 drs 6/90/15.400 Noord. Tel. 020-6313648.
Passat 1.8 CL 4/91 ƒ18.900
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Passat 2.0 CL 2/91 ƒ19.800 Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
Passat 1.9 CL D 4/91/17.900 Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl btw
Pass. 1.6 CL Var. 7/90 ƒ 17.400
Gratis leenauto
VW Golf 1.6 D 4/89 ƒ11.200
A.C.A. Tel. 075-351651.
Golf 1.3 CL Manh. 7/90/1 4.600
MAKHLOUF
VW Golf 1.3 CL 8/89 ƒ11.200
Ons AUTOPOETS- en
Tel. 035-564444/561842.
ACCESSOIRESINBOUWV.W.- en AUDISPECIALIST
BEDRIJF
BAAS
aan de Ellermanstraat 2
Voor nieuwe en gebr. auto's in Duivendrecht.
Jacob van Lennepkade 295,
Het bedrijf staat garant voor
Tel. 020-6183855.
o.a.:
VW Polo 1.3 CL, 1989, 38.000 PROFESSIONELE reiniging van
km, rood. AUTO KOHLER zowel het interieur als het
exterieur van Uw auto.
020-6686146.
Ook kunt U terecht voor de
INBOUW van elektronische accessoires zoals autotelefoons,
radio's/cd spelers, maar ook
25 Volvo
voor: centrale deurvergrendeImg, autoalarm enz. enz.
Occasions
Wij nodigen U uit om eens bij
ons rond te komen kijken waarbij wij U tevens graag uitgebreid verder informeren!
Amsterdam
Altijd tot Uw dienst!
Uw Volvo-dealer

Volkswagen

Volvo

Van Vloten

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussamtstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Noodservice

Studenten 10% korting,
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Opel Kadett ƒ 39 p.d.

Kost B.V.

Service en
Reparatie

All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
V.d. POUW Peugeot
brandstofpompen; verstuivers
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
T.k.
gebruikte
onderdelen
van
[AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Amstellandlaan 1
cil. koppen vlakken. Garage/
en Amstelveen
alle type's BMW, Mercedes en
WEESP: 02940-15110
niet breder dan twee kolommen).
motorenrevisie FEENSTRA
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Peugeot.
Garagebedrijf
C.
Telefoon:
020-6921248
met persoonlijke service
Industrieweg 27, Duivendrecht
106 XT 1.4 35.000 km 7/92 Mmervalaan 85, 020-6711888.
Schrauwen,
Teteringsedijk
1099 BW Amsterdam
Tel. 020-6369222, MeeuwenAlle prijzen zijn excl. l7,5% BTW.
Tel. 020-6980639
205 Ace. 5 drs39.000 km 5/92
134, Breda. Tel.: 076-214918.
(Duivendrecht)
laan 128, Amsterdam-Noord,
205 XR 1.1 31.000 km 2/91
APK
KEURINGEN
ƒ 70,
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tauit de IJtunnel 2x rechtsaf.
205 XT DieselSO.OOO km 1/92
klaar terwijl u wacht.
rief op aanvraag.
309 XL 1.4 81.000 kim 10/89
Garage West-Center:
SEAT Autocentrum APC
Volvo 460 GL, C.V. get. glas,
Voor meer informatie of advies, bel
405 GLI
66.000 km 3/90
020-6122476 (zonder afspraak)
Jarmuiden 43
tr.haak, LPG., 80.000 km, 10/90
405 GL Aut. 48.000 km 2/91
*
5
*
STERREN
Verkeersschool
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Amsterdam-Sloterdijk
ƒ 15.950.-. Tel.: 02205-3645.
405 SRI
80.000 km 10/90
Tel. 020-6133333
A.P.K. KEURINGSSTATION
** *
Volvo 240 2.3 GL 1/87/ 7.700
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
Keuren zonder afspraak
Te koop Seat Marbella bj. 7- Volvo 240 2.3 D 8/88 ƒ 9.800
Feenstra & Jimmink
'91, kleur groen, km 9800, prijs Volvo 340 1.4 10/89 ƒ 6.900
20 Autorijlessen -f Examen voor ƒ 1 .000,00
Asterweg 24A A'dam 6364702
of
FIERO GT SE 1987, rood, auto- / 8750, incl. radio. Tel. 6156995. Volvo 340 1.6 D 4/88 ƒ 6.000
Fiat Tipo 1.4 l 4/91
ƒ13.900 Daihatsu Cuore 3d TX 1991 maat, airco, 6 cyl., schuifdak,
Volvo 440 1.6 DL 7/91 ƒ 14.400
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ775,00
Autobedrijf CRYNSSEN
Rat Tipo 1.7 D 6/91 ƒ14.200 Nissan Blueb. stat. 5d 2.01989 ƒ 17.850,-. Tel.: 02522-10450
Volvo 440 1.8 GL 4/92/ 19.400
Motorrijlessen ƒ 50,00 per 60 min.
Crynssenstraat 10-14
Rat Uno 1.0 45 S 3/87/ 5.900 Opel Kadett 4d Life 1.4 1990
Volvo 440 1.6 10/90 ƒ12.900
Autonjlessen ƒ 37,50 per les
Tel.: 020-6184402.
Tel.:
035-564444/561842.
Panda 1000 CL 1/90 ƒ 6.900 Fiat Panda 3d CL 1.0 1987
Theorie op Video GRATIS
APK-keurstation, reparaties
Talbot Samba GL, bj. 08-'85,
Tel.: 035-564444/561842.
Ford Escort 3d 1.4 1987
alle merken en schaderegeling.
APK tot juli '94, ƒ 1250,-.
Nieuwe leerlingen 3 Hotelovernachtingen in Europa Gratis.
944 S 16V '88 Pon geleverd, Tel.: 02507-16172.
Gedipl. FOCWA monteur voor
Rat Uno 70 SIE, 5 drs, bj. '90
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk.
leder int. alarm 87000 km, histoal uw reparaties APK, laswerk,
50.000 km. Zo goed als nieuw.
AMSTERDAM-NOORD
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
Kawa.
EN
500
1993,
1090
km,
ne
aanw.
ƒ
47.500
02522-10450
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
ƒ11.000. Tel. 075-288452.
veel toebeh. absoluut in nieuw- Autorijschool RUTH MADURO,
Incl. gar. Tel. 075-314618.
RIJSCHOOL ROLF
FIAT VERMEY B.V.
Toyota Starlet 1.L, bouwjaar staat, ƒ 10.000. Motortrailer v.
waar geduld en aandacht
Rijden bij Rolf is een begrip in
GARAGE ECONOOM
Keuze uit ruim 35 occasions.
1987, kleur wit, vraagprijs 500 kg R.D.W-gekeurd, 96 km
voorop staan. Bel voor info
Amsterdam. Met een goed Repareert uw remsysteem snel
200 E 5/90 metal.rood, A.B.S.,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
oud, ƒ 950. Tel. 020-6944875.
ƒ7.250,-. Tel.: 020-6825693.
11
1.6TD
5-drs
6/86
ƒ
4.200
en/of
folder:
020-6003882.
team
instructeurs
geven
wij
op
sch./kant.dak, alarm, sp.vlgn.,
en vakkundig. Alle reparaties in
Tel. 02975-62020.
1e eig., ƒ 42.500,-. 02522-10450 19 1.7 GTS aut. 11/89/ 9.500
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. een psychologische manier in- één dag gereed.
21 1.7 TL HB 7/88
ƒ 7.000
T.k. Fiat Panda, b.j. maart '92,
tensief
les
en
nog
leuk
ook!
Theoriecursus gratis. Tel. 06Ook uw autospecialist
incl. imperiaal, prijs ƒ 10.000,-. 230 CE Automaat 1989, airco, 21 1.7 GTS Nev. 8/87 ƒ 7.600
VW POLO FOX, wit
52821994 b.g.g. 020-6932074. Hoog slagingspercentage en Frederiksplein 6, 020-6232505.
el.ramen, alarm, 1e eig. historie 21 1.7 GTS 1/91
ƒ12.700
Tel. 075-315084.
'91 ƒ16.850.toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
aanw., ƒ68.500,-. 02522-10450 21 2.0 GTD Excl. 9/91 ƒ 14.400
HENK GRIFFIOEN
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. Zelf sleutelen of auto spuiten
Zoekt u een FIAT
ƒ13.100
Tel.: 02940 - 14028/80426
Wij verzorgen ook 8-weekse doe je bij HEINING HOBBY250 TD 1990, GRIJS KENT., af- 21 2.1 GTD 11/90
Keuze uit 50 stuks
met BOVAG-garantie & ANWB k.k. o.a.:
standalarm, sp.vlgn., metallic, 25 2.0 Tl 12 V 4/91 ƒ 18.900
cursussen en examenroutes rij- HAL. 02907-6999 A'dam,
GOUDSMIT FIAT
Kadett 1.3 S Ipg '85 ƒ3.950,
70 BESTELAUTO'S en pers.
Sloterdijk 3.
ƒ 39.850 incl. btw. 02522-10450 25 2.1 Turbo T 3/91 ƒ19.800 FIAT 600 / PANDA / REGATTA 85S
den is vanzelfsprekend.
Amstelveen
Ford Sierra 2.3 D m '84 ƒ 2.950
busjes v.a. ƒ3500. Garage
25 2.2 TX 12/90
ƒ 14.600 SUZUKI ALTO GL 3-drs. 87/90 / VW GOLF 1.6 D 81/86;
020 - 6470909
Mitsubishi Colt '80 m. apk ƒ 500
280 S Aut. 1983, met.grijs, vol- 5 SD 1.6 D Camp. 1/89/ 6.900 OPEL ASCONA 82/88 / SKODA RAPID C 88;
Rijsenhout, lid Bovag.
Alfa 75, 1.8I.E. INDY, Lm. velVisa Garage. 020-6278410.
autom. AIRCO, 1e eig. nieuwTel.: 035-564444/561842
CITROEN BX GT 1.9 / 2 CV 6, 86 / VW PASSAT 1.8 CL, LPG, '89 Meer dan 50 jaar gevestigd:
gen, stuurbekr., LPG, 5/91
staat, ƒ 16.500,-. 02522-10450
ALFA ROMEO 164 2.0 TS 90 / HONDA PRELUDE EX LPG '86 Bennebroekerweg 17, RijsenGrote sortering ONDERDELEN
Renault 5TR, donkerblauw,
ƒ18.950.-. Tel.: 02205-3645.
De scherpste prijzen voor
hout bij Aalsmeer, 029773 x 190 E 1990/1991, div. kleu- mei 93, 11.000 km., 1400cc, LADA NIVA 4x4, '88 / V.W. TRANSPORT piek up D '89
van alle schade-auto's, alle
TOERCARAVANS
24229. Ook t.k. gevraagd.
Alfa Romeo 155 TS, L. 1.8 IE, Sierra 2.3 D Laser '86, 5-drs, ren, cv.ww glas, sp.vlgn., v.a.
DIV.
BESTEL/STATIONWAGENS
van
'82
tot
'91
luxe uitvoering, nog 27 mnd.
100 occ. met Bovag-garantie merken, alle bouwjaren.
groen met. Alarm 8.000 km, st.bekr., trekh., zwart, sch. vrij, / 28.950,-. Tel.: 02522-10450.
GEBR. OPDAM B.V.
garantie, nieuwstaat, ƒ 14.900. Helderseweg 18, Alkmaar, Tel. 072-154955
ook grote kampeerart.shop
10/92/33.500.-: 02205-3645
vr.pr. ƒ4500, tel 020-6534380.
Tel.: 02502-45435.
HULSKER LEIMUIDEN.
Mercedes Stationcar 230TE, Tel. 020-6902916.
Alfetta 2.0, '83, gerev. motor,
SCORPIO 2.0 CLX,
150 auto's & bestel va. ƒ3000
Oosterweg 1, 01721-8913
wit, b.j. '31, schuifdak, trekHet HOOGSTE BOD?? Bel
RENAULT AMSTERDAM
Inruilkoopjes
STATIONWAGon.
ALFA ROMEO 1.8, 75 INDY, nieuwe onderdelen, R.H.D.,
ieder, rijden, geen bankinfo
10 rnin. van A'dam.
haak, in showroom conditie,
voor' vrijblijvende prijsopgaaf.
Top occasions met 1 jaar
Oostzaan,
Kerkbuurt
83,
vr.pr. ƒ750,-. Tel./ans. 0206/92, 31.000 km
apr. '91, ƒ 14.600.Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. + 50 auto's v.a. ƒ750.- met
ƒ7250. Tel.:02972-62399.
garantie
T.k : Volkswagen Camper,' bj. Loop, sloop en schadeauto's
6943208 (overdag).
Inkoop auto's tegen
ALBERS AUTOBEDRIJF
Tel.: 035-564444/561842.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Wibautstraat 224
nieuwe APK tot ƒ5.000.-.
'72, t.e.a.b. Inl.: 071-125038.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Ford Service dealer
Citroen AX image 1.1.1
020 - 561 96 11
Tel.: 02984-5607
Bel
voor
info
020-6313427.
• Bewijsnummers van een
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
1991, ƒ 12.950, grijs met.
RONDAY BV
geplaatste advertentie in deze
Johan Boom
Amstel. Tel.: 02963-1767.
Let op! BOVAG autobedr. verAuto KOHLER 020-6686146.
COLT 1.5 GLi, LPG, bj. 8-'89, 45 jaar RENAULT specialist
AUTO SERVICE WETTER
rubriek krijgt u alleen
Den lip 55, Gem. Landsmeer koopt gratis uw aanb. in zjn
316 1987 sp.vlgn, verlaagd, 4 Ford Sierra, Stationcar 2.0 i
apk 10-'94, petrol-met., i.z.g.st., PI. Middenin. 19-21 (bij Artis)
Subaru en Lada dealer
Zoekt u een AUTOMAAT?
DIV. SUBARU MINI JUMBO'S hfd.st., LPG, felrood, nwe.
toegezonden als u dat bij de
+ 100 auto's v.a. ƒ750.- tot Showr. Medembl. 02274-4999.
Autorn. sch./kant.dak, roof- pr. ƒ 10.250. Tel. 020-6922388.
LADA SAMARA 1.3 . . . 1990 ƒ 20.000.- Tel.: 02908-24640.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Tel. 020-6237247.
opgave van de advertentie
v.a 1990. Prijzen v.a. ƒ 11.000.- APK, ƒ 10.850,-. 02522-10450
rack, cruise control enz. 2/91
LADA SAMARA 1.1 . . . 1991Inrui, Garantie, Rnanciering.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Keuze uit 10 stuks
MOOY & ZN Ruysdaelkade
kenbaar maakt. De kosten
Colt 1.5 GLX 7/88
/ 8.700
ƒ21.950.-.
Tel.:
02205-3645.
7301,
m.
'88,
met.blauw,
schuifmerk auto a cont. met vrijwar.
020 - 6433733
75-77; 020-6623167
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Bluebird 1.6 SLX 3/90 ƒ 10.400 Safrane RT 3.0 aut. '92/ 58.000 LADA SAMARA 1.3 ... 1988
dak, el. ramen, alu. velgen, 5- AUTOBEDRIJF " DE MEER" Bluebird 2.0 E SLX 2/90/ 10.400 Alpine GT Turbo '88 . ƒ 47.500 LADA Niva
+
50
auto's
APK
gek.
Den
l
1984
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Nissan Bluebird Station 5d 2.0, versn. ƒ24.500.-. 02522-10450
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
ƒ10.500 Ford Sierra 2.0 CLi aut. .1989
Escort 1.4 Bravo, 3-drs 1987 Primera 2.0 SGX 6/91 ƒ 17.900 9 GTE '88
Te koop gevraagd AUTO'S a
bruin met. 112.000 km, ƒ 12.950
ƒ10.500 Subaru Legacy 1.8 GL Ipg1991 Haarlemmerweg bij molen.
contant met vrijwar.bewijs
MAZDA VAN VLOTEN CAR BMW 518i, c.v. g.glas, stuur- Escort 1.4 CL, 3-drs 1991 Pnmera 2.0 T LX 6/91/ 15.400 5 automaat '89
020-6844079. Tevens Inkoop.
Subaru
Vivio
ECVT
1993
5GTR
'90
ƒ11.000
Tel.:
035-564444/561842.
bekr.,
stereo,
neerklapbare
Escort 1.4 i CLX, 5-drs 1992
Tel.: 02908 • 24640
Tel.: 020-6365052
5 GTL '84
ƒ 4.250
achterbak, 2/91, ƒ 25.750.- Tel. Escort 1.6 CL aut., 3-drs 1988
Zoekt u een MITSUBISHI?
Toyota Corolla 1.8 D., lift back 02205-3645.
Zwanenburgerdijk
503
11
Broadway
'86
..
..ƒ
5.750
Escort 1.8 CLD, 5-drs 1991
Automobielbedrijf
Colt, Lancer,
nov. '89 ƒ 10.700.11 TL '87
ƒ 6.950 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
HENK GRIFFIOEN
Orion 1.6 CLX, 4-drs
1993
Galant, Space Wagon
Tel.: 035-564444/561842.
Clio
RL
1.2,5
drs.
'92/17.500
Sierra 1.6 CL, 4-drs 1989
GOLDCAR AMSTELVEEN
JOHAN BOOM, auto's
Ford Escort 1.4 CL
88
BMW 316 l '88
ƒ13.000
Sierra 2.0 i CL, 4-drs 1989
020 - 6433733
+ 150 auto's v.a.
Seat Ibiza XL 1.2 i
91
Seat
Marbella
'89
..
.ƒ
6250
Scorpio 2.0, 4-drs 1990
Voor een goede occasion:
ƒ
500.tot
ƒ
20.000.Opel Astra 1 4
92 T.k. 2x OPEL ASCONA '79,
Peugeot 505 SX '87 .ƒ 6.900
opknappers, geen APK, vr.pr.
Elke week nwe. voorraad.
Opel
Vectra
1
6
93
Trafie
80.000
km
1
e
eig/
4.750
Autobedrijf
ANDERE MERKEN:
samen ƒ 850. 02979-85166.
Door onze grote omzet
Renault
Clio
92
WIM van AALST
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Fiat Panda 1000 CL i.e. 1990
zeer scherpe prijzen.
Off. NISSAN-DEALER
T.k.a.:
Peugeot 504, b.j. 1978,
VW
Polo
Fox
91
WEGENS
OMSTANDIGHEDEN
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Hoge inruil; financ. mogelijk. VW Polo Fox
Communicatieweg 6, Mijdrecht Mazda 323 1.3, 4-drs 1987 BROCKHOFF van LEEUWEN
van
1e
eigenaar,
motorisch
83
te
koop
aangeboden
Nissan Bluebird 2.0 4-drs 1985 T.T. Vasumweg 36, A'dam-N.
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Geopend van 9 tot 19 uur.
CITROEN-DEALER
Fiat Panda 1000 Rre
87 goed, plaatwerk matig. Inl.:
Ford Sierra 2.0 CLi, 4 deurs
Nissan Sunny D. 3-drs 1986
Nieuwe Weesper • Amstelveen* Weekblad • Uithoornse Courant •
Ook export. Prima Garantie.
Omroepweg 2, Almere
Tel.: 02979 - 84866
030-947868.
zwart, achterspoiler jan. 91
Opel Omega 2.0 SE 1988 020-6332111 of 036-5360454
Renault 5 TL 1985 Bekend door heel Nederland. Garantie - Financiering - Inruil
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
112.000 km ƒ 18.500.
1991
Yamaha XS 650 twin, vraagZuider Akerweg 83, A'dam
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
ƒ 9.800 Suzuki Vitara JLX
OTO/ICI Citroen. 02940-16661. BX 1.4 l RE 1/90
Nissan
Petrol
GR
turbo
diesel
Zuiderzeelaan 90, Weesp
prijs ƒ 8,50 per c.c. inhoud.
Bordeaux rood,
Osdorp. Oranje hek
BX 1.4 l TE 9/90
ƒ 10.900 Volvo 740 GLE aut. Estate1987 '89, div. opt. o.a. airco, in pr.st.,
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Tel.:
02940
14028/80426
Tel.:085-511703.
FORD Sierra 2.0 CLi, aut., BX 1.6 RE 9/89
APK
gekeurd
t/m
jan.
1995.
Tel.:
020-6105478
ƒ 8.900
vr.pr. ƒ31.500. 08385-14494.
KONNETLAANTJE 8,
50.000 km, ƒ 18.500.
Vraagprijs ƒ 3500.
BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900
RIJSENHOUT
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 BX 1.6 TGI 3/90
Tel.: 036-5324516.
Nissan Sunny, 1.7 D, 1986, 4
ƒ 9.800
TEL.: 02977-22193.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. BX 1.9 D 3/89
nwe banden/remmen, papier,
/ 9.000
ƒ 7.800 Escort 1.4 l CL 10/89 ƒ 9.800 aanw., ƒ 4750. 020-6950317.
Honda Accord 2.0 EX Sedan BX 1.9 D 5/88
ƒ 13.500 Escort 1.6 D Van 12/87/ 4.900 Rode Nissan 100 NX, vele ex10/90 ƒ17.800-; Honda CMC BX 1.9 TZI 1/91
ƒ11.200 Scorpio 2.4 l CL 8/90/14.300 tra's, bj. '91, 40.000 km, vr.pr.
1 3 Luxe 3-drs. 4/91 ƒ 15.200.- BX 1.9 TRI 1/90
MINOR MOTORCARS
BX 1.9 TRD 2/89
ƒ 9500 Sierra 1.6 CL 6/90
ƒ12.400 ƒ24.000. Tel. 02975-61159.
Tel.: 035-564444/561842.
De ROVER-DEALER voor
ƒ 17.400 Sierra 1.8 Turbo D 9/90/ 13.900
BX 1.9 TZD 1/91
Toyota Starlet 1.2 i, blauw
AMSTERDAM en A'VEEN
Tel. 035-564444 /561842.
Sierra 1.8 Turbo D 6/91 ƒ 14.200
11/91, 43.000 km ƒ16500.
Sierra 2.0 CL 1/91
ƒ14.900
V.d. Pouw, Peuaeot, Weesp. Citroen AX 1.4. RD, Rood, Sierra 2 3 D 8/86
Sloterkade 40-44.
ƒ 6.900
1990, 97.000 km . .ƒ 12.750.Tel.:02940-15110
Opel Corsa 1.2i, swing, get.
Tel.: 020-6177975
Citroen BX 19 TZi, rood, 90 000 Tel. 035-564444/561842.
glas,
achterwisser, 6/92,
Vectra 1.8i GL
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
Rover-dealer voor Uithoorn,
km 1990
ƒ 18.450.- Ford Clipper 1600, b.j. '92,ƒ 16.750.-. Tel.: 02205-3645.
5-drs., Lpg., 2/91 ƒ 18.500Amstelveen, Hoofddorp e.o.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
CITROEN DORLAND
21.000 km st, wegens omstanTel. 075 - 287733
Ring A'dam, afrit 116.
digh. nu ƒ 20.000. 020-6360725. Corsa 1.5 D Van 10/90/ 6.400 BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
Kadett 1.3 HB 1/89 ƒ 9.500
Br.i.W. 02903-1908
Voor een goede occasion.
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Ford Escort 1300, b.j. '84, APK Kadett 1.3 S HB 1/86 ƒ 5.900
Peugeot-dealer COBUSSEN,
OTO/ICI Citroen
aug '94, ig.st. ƒ3500. Tel.: Kadett 1.31 Sedan 9/89/ 9.800
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
Baarsjesweg 249, Amsterdam
Hogeweyselaan 21
020-6325644 of 075-164709.
Kadett 1.5 Turbo 11/89/ 10.700
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
Tel • 020-6121824.
1380 AG WEESP
Ford Escort 1.6 i, cabriolet Kadett 1.6 D car. 11/88/ 8.900 SAAB SERVICE MOLENAAR
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
02940-16661
VW Passat, CL, LPG, '89 nu
1985, in prima staat, inruil mo- Kadett 1.6 D Van 12/88/ 6.800
HOOFDDORP, 02503-14097
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
ƒ17950.-.
Kadett 1.6 l HB 4/90 ƒ10.900
AX TGE 10/91 5 drs./15900 gelijk. Inl. 08385-14494
Ond., rep., APK.
Auto Adnchem, Helderseweg BX 16 1.1 TRI 11/87 / 8.950
Kadett 1.6 l car. 1/90/12.700
Diverse SAAB occasions
Ford Resta 1.1 bj. '84, APK
18, Alkmaar. 072-154955.
Kadett 1.61 sedan 5/90/ 10.600
BX 14 TE 4/90 . . . . ƒ 16.950
SAAB 99, 900 en 9000
12/94, blauw ƒ3150.-, Tel.: Kadett 1.3 l HB 1/91 ƒ13.900
BX 14 RE 3/88 . . . . ƒ 10.950 03404-50009.
Kadett 1.7 Club 1/91/12.500
BX 14 Palmares 1/89/12.500
XM T Diesel 4/91 . . . ƒ 39.900 Ford Scorpio 2.0 CL. sch./kant- Kadett 1.6 D car. 11/85/ 4.200
Prijs incl.
B.T.W.
XM 2.0i 5/91
ƒ31.500 dak, A.B S., LPG, 16 inch. L.M. Kadett 1.6 D car. 7/87/ 6.900
velg.
Hatchback, 6/91, Kadett 1.7 D Van 8/90/ 9.400
3-12 maanden garantie
Schri
Legacy
2.0
RS
TURBO,
200
pk
ECHTE SAAB SPECIAL 900
ƒ 18.950.-. Tel.: 02205-3645.
Kadett 1.7 D Van 9/89/ 7.900
uw te
intercooler,
4wd-contmue,
GLI Sedan stuurbekr. voorspoi- Restauratiebedrijf Rob v. Berlo
Kadett 1 7 D car. 9/89/ 10.600
47,88
liokjc Cüfers. leestekens
3
ler, c.v., get. glas., licht. met. DS-specialist biedt diverse DS- Te koop: Ford Sierra 2.3 DCL, Kadett 1.7 D HB 9/90/10.900 ABS, airco, schdk., witzilver,
bj.'89, c.v., stuurbekr., alarm,
on u senruimten tellen ~• A
64,04
15.000 km, juni '92 en div. anvelgen. Saab Service Molenaar en t.k.a Info. 020-6944875.
Kadett
1.7
D
2/90
ƒ
9.800
APK t/m jan '95, sedan, pr.
voor letter. Minstens 3 ï 5
dere jonge Subaru's Legacy,
80.19
Hoofddorp: 02503-14097.
Kadett
1.7
D
HB
4/91/11.400
beschrijven. Aan 3 ^
XM Diesel '92
ƒ32.500 ƒ11.950. Tel.. 020-6119309.
Impreza, Justy, Jumbo en Vi96.35
Omega 2.3 Car. 9/89 ƒ 12.900
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb. XM Turbo D, abs, '91/29.500
de iand van de daarnaast J 7
vio. Off. Subaru-dealer Cito,
112,51
Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 14.800
'93, 38.000 km, 5 drs, d.gnjs XM Turbo D, abs, '90/24500
Repll
Sonoystr. 3, R'dam-Blijdorp,
o
128,66
Omega 1.8 LS 12/89 ƒ12.400
met ƒ 30.950. CASPARUS b.v. XM comfort '90
zdfu
ƒ 22.500
010-4662536/4676789.
144,82
Vectra 1.8 l HB 11/89/14.000
WEESP. 02940-15108.
adver
BX TGD Br., '91 v.a ƒ17.500
10
Vectró 2.0 l GL 9/90 ƒ 16.600
HYUNDAI
1
160,98
i
Ford Escort 1.4 CL Clipper div. BX 19 TZD, '91 v.a. ƒ 14.500
Vectra 1.7 D Sed. 6/89/ 12.400
ƒ 13.500
11
ace. 5-drs. Autobedrijf "De BX T, Diesel '91
OCCASIONS
Naa m'
Telefonnnuni" ' '"
Vectra 1.8 S GL 6/90/15.900
BX Diesel, '90
ƒ 9.950
Meer", Konnetlaantje 8,
Ascona 1.6S Aut. 6/85/ 3.600
AUTOKROOY
Adr
'S'
ƒ 8.950
Rijsenhout. Tel.: 02977-22193. BX Diesel, '89
Uw SUBARU dealers
Tel. 035-564444/561842.
BX 19 TZI LPG '91 / 15.750 TT. Vasumweg 32, A'dam-N
^-'m~}
Handtpkpni IITPos rel P •*• Plfmts:
Seat Toledo 1.8i GL Sport,
Opel Corsa 1.4, Swing
BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ 13.500 TEL. 020-6310615.
| I'CM
LPG, 5-drs, sept.'92 ƒ 20.500.1991, 24.000 km, zilver met.
BX 16 TZI, LPG, '87 / 6.750
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Auto KOHLER 020-6686146.
BX 14 Cannes, lpg,'91/ 12.500
Ruysdaelkade 75-77
Amsterdam 020 - 6627777.
Auto's vliegen nu de deur uit!
„ ^^r.% .,r„-^..^. j,,i.-^* .-BX 14 RE, LPG '87 / 3.950
A'dam 0/Z
OPELSERVICE
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus
^6,fMÊ^IjijljjHKijMÊÜI^
Suzuki Swift 1.6 GLX, autom. BX 14 Palais '90
/ 12.500 DEDRA 1.8 IE 1990 met.blauw,
020-6623167
Westerstraat 174
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
j^|™
lirjEg«ljglK|^gj
'91, ƒ23.950.-.
AX 11 E '89
ƒ 8.950 NARDI, uitv., 1e eig., 69.000Vectra 16i 4 drs, '92; Astra 14i 3
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
" "" "~:" *"•" "K*^~-r"Jr -^2=^»==«J
C 15 E1400, nov. '89 ƒ 7.500 km., ƒ19850,-. 02522-10450
drs, '92; Kadett 16i 3 drs, '90;
Mmervalaan 85, 020-6711888. C 15 E '87
ƒ 3.950
'Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
r\OA CGCQGQC
Kadett 14i, 3 drs, '88; Kadett
Ceintuurbaan 225
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
UZU-öuOOÖOÖ
VOLVO 440 DL Special Autom. C 25 E verh./verl.'90 ƒ12.500 Adverteren m deze rubriek
1.3, 4 drs, '88; Corsa 14i, 3 drs,
A'dam 020-6622204
Tel. 020 • 665.86.86
34.000 km, grijs, m. 1992
VISA Garage
'89; Campo Crewcab 2.5 D,
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
faxnr. 020-6656321
FAX 020 - 665.63.21
ƒ 28.950. Van VLOTEN BV, VolHoutmankade 37, A'dam.
'93. Met BOVAG-garantie, tel.
Postbus 156, 1000 AD A'dam 020-6249074/6236691.
Tel.: 020-6278410
vo Dealer. Tel.: 020-6369222

020-665 86 86

Auto Amstelstad B.V.

Seat

Rijscholen

Pontiac

Talbot

Porsche

Motoren/Scooters

Toyota

Mercedes-Benz

Renault

Algemeen

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

AUTO ADRICHEM biedt aan:

Bedrijfsauto's

Alfa Romeo

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Autosloperijen

Campers

Ford

Auto's te koop
gevraagd

Huurkoop

Mitsubishi

BMW

Automaten

Klassiekers
en Oldtimers

Citroen

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Nissan

Rover

Opel

Met een adver^

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM

MI'S

is de verkoop van uif auto een fluitje van een cent . . .

Saab

r

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Subaru

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

Hyundai

MOOY & ZN

Lancia

HEERE b.v.

*
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10 februari 1994

VW stort zich in nieuw Kever-

Morgan krijgt
zestienklepper
De nostalgisch gelijnde
llorgan 4/4 1800 heeft een
ieuwe krachtbron gekrei en: een 1.8 liter Ford Zetal iotor met zestien kleppen.
ij is aanzienlijk krachtir dan de vorige motor,
ie acht kleppen telde. De
jeta-motor heeft een vernogen van 89 kW/121 pk
ij 6000 toeren per minuut
n het zal niet verbazen dat
e prestaties van de 840 kg
ware Morgan hiermee
-orden verbeterd.

ami

^ ~.

Hij haalt een topsnelheid
an 190 km/uur en acceleeert in ongeveer acht seonden naar 100 km/uur.
3e Zeta-motor van Ford
ateert uit 1992, die toen
ebuteerde in de Escort.
len minimale aanpassing
an de 4/4, nodig voor de
ositionering van de vernellingsbak, maakte het
lassieke motorruim van
e Morgan toegankelijk
oor de hightech zestiendepper.

Aston Martin
staat op z'n kop
Het succes van de nieuwe Aston Martin DB7 heeft
|nogal wat voeten in de aar;e en zet de AM-fabriek
link op z'n kop. Hoewel de'
produktie pas op 12 april
begint, zijn de eerste driehonderd auto's al verkocht. Wanneer de DB7
ook in Noord-Amerika op
de markt komt, moet de
produktiecapaciteit zeshonderd auto's per jaar bedragen. De auto wordt dit
jaar ook in Nederland leverbaar.
In 1994 worden de eerste
Vantages afgeleverd. Dit
supersnelle
topmodel
heeft een 5.4 liter V8-motor
met twee superchargers
compressoren,
waarmee
snelheden van ruim 300
km/uur gerealiseerd worden. Tot de standaarduitrusting van de Vantage behoort onder meer een'rijvaardigheidstraining in het
Engelse Sussex. Gedurende een dag krijgen de Vantage-rrjders onder leiding
van oud-Formule 1-coureur Peter Grethin de mogelijkheid te wennen aan
de 550 pk van de Vantage.
Aston Martin gaat het leveringsprogramma
nog
verder uitbreiden en wel
met de terugkeer van het
merk Lagonda. Op basis
van de Virage 5.3 en 6.3 introduceert Lagonda de
vierdeurs Saloon en vijfdeurs Shooting Break. Vol;ende week laten we beide
auto's uitgebreid op deze
jagina zien.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Rocky Wagon
met tussenschot
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E DETROIT Motor
Show 1994 bood een
groot aantal verrassingen. Een van de
leukste was een in Amerika
ontwikkelde toekomstige
versie van de ouderwetse
Volkswagen Kever. De Concept l is een combinatie van
oude vormen met moderne
techniek.

„Ons doel was om een auto te
ontwerpen waarin het verleden
en de toekomst met elkaar worden verbonden. Een auto waartoe de klant zich voelt aangetrokken en waarin hij vertrouwen heeft. Maar dan wel een
met de modernste techniek. We
hebben naar mogelijkheden gezocht om de moderne techniek
met de Volkswagen-traditie te
verenigen. We wilden niet zoeer
een nieuwe auto ontwerpen,
maar een idee behouden", verklaart J.C. Mays, hoofd van het
ontwerpteam uit Californië dat
zich sinds 1991 met het studiemodel Concept l heeftbezigge-.
houden. In Californië is het eerste niet-Europese ontwerpcentrum van Volkswagen gevestigd en de Concept l is het eerste bewijs van de creatieve
kwaliteiten die ze daar in huis
hebben.

Geen eenheidsworst
Er is weinig fantasie voor nodig om te constateren dat de
heren ontwerpers de VW Kever
aandachtig bestudeerd hebben.
Het model van de Kever is altijd enig in zijn soort geweest en
de Concept l is dat eveneens.
De gebruikelijke lijnen van de
vierwielige eenheidsworsten
van vandaag ontbreken geheel
en de Concept l suggereert ook
in geen enkel opzicht dat we

D

E AUTOVERKOPEN
kelderden in 1993 met
meer dan twintig procent, de motor echter mag
zich nog altijd in een groeiende belangstelling verheugen. De grote stijging van de
afgelopen jaren is weliswaar
niet gehaald, maar er is toch
sprake van vijf procent
groei vergeleken met 1992.

vens de elektromotor aan, die
dan als dynamo werkt en tevens de accu's oplaadt. De dieselmotor bevindt zich nog in de
onderzoeksfase, maar is een interessante constructie: een
driecilinder TDI met een vermogen van 50 kW/68 pk. Dit is
nog altijd voldoende voor een
maximum snelheid van 165
km/uur.
Een berekening op basis van
de eerste gegevens levert bij een
leeg gewicht van 1200 km en
een snelheid van 90 km/uur een
dieselverbruik op van slechts
1,8 liter per honderd kilometer.
Daar moet dan nog wel 13 kWh
elektrische energie bij worden
opgeteld, maar de cijfers blijven ronduit indrukwekkend.

Produktie
hier met een
zeer snel mobiel te maken
hebben.
In tegenstelling tot zijn
voorvader is
hij
zodanig
ontworpen
dat de motor ____________
voorin wordt
geplaatst. Twee airbags, een bescherming tegen aanrijdingen
in de flank en ABS kunnen worden geïntegreerd. Het interieur
dat voldoende ruimte biedt aan
vier personen is eenvoudig en
klassiek. Het instrumentenpaneel herinnert onmiskenbaar
aan de Kever: een ronde klok
met daarin de snelheidsmeter,
een indicatie voor de motortemperatuur en het brandstofpeil en een controlelampje voor
de koplampen. Meer heb je in
feite ook niet nodig. Tot de uit-

Volkswagen
voor de Concept l in Detroit toonde
was de hytaride-aandrijving: een elektromotor in
combinatie
___________ met een dieselmotor. Beide zijn achter elkaar op een as
gemonteerd die naar de versnellingsbak loopt. Door een
elektronisch
besturingssysteem zijn er drie rij mogelij kheden: met de dieselmotor, met
de elektromotor of uitrollen
zonder motor, net als bij het
Eco-systeem.
De elektromotor is vooral bestemd voor stadsverkeer en
heeft een actieradius van honderd kilometer. Buiten de stad
komt de dieselmotor in actie.
Tijdens het rijden drijft hij te-

Combinatie electromotor en dieselmotor
levert verbluffend brandstofverbruik op
rusting behoren verder aircon- Volkswagen zeer vooruitstreditioning, een automatische vende gedachten koestert.
versnellingsbak, een lederen
Het eerste concept is gebabekleding en volledig verstelba- seerd op de zeer zuinige TDIre voorstoelen.
motor en tevens op het Ecosysteem, waarbij de motor automatisch wordt uitgeschakeld
Nieuwe aandrijving
wanneer het gaspedaal wordt
Voor de Concept l zijn drie losgelaten. Deze combinatie
totaal verschillende aandrijf- maakt met de Concept l een
concepten in ontwikkeling. De maximale snelheid van 180
in Detroit gepresenteerde ont- km/uur en een gemiddeld
werpen bevinden zich nog in de brandstofverbruik van ongeontwikkelings- of zelfs onder- veer 1:20 mogelijk.
De tweede aandrijving die
zoeksfase. Duidelijk is wel dat

Suzuki is van de derde plaats
in Nederland verdreven door
Kawasaki dat een opmerkelijke
verkoopstijging kende van
deld 5.200 km af en niet meer ruim 31 procent en uitkwam op
dan 25 procent daarvan heeft 4.554 verkochte motoren.
betrekking op woonwerk-verBMW blijft nummer vijf en
keer.
realiseerde een stijging van
ruim elf procent. In 1993 werKawasaki klimt op
den in totaal 1.705 BMW's verNiet alle fabrikanten van mo- kocht. Triumph timmerde met
toren draaiden in 1993 even nieuwe modellen flink aan weg
goed. Opvallend zijn de lagere en verkocht 233 nieuwe motoverkoopcijfers van Yamaha en ren tegen 114 in 1992, een stijSuzuki. Yamaha verkocht in ging van ruim honderd pro1993 4.941 motoren tegen 5.202 cent.
in 1992. Suzuki bleef in 1993 steken op een totaal van 4.160 tegen 4.330 in 1992. Yamaha blijft
het tweede merk achter Honda
dat in 1993 slechts twee motoren meer verkocht dan in 1992,
namelijk 5.051 exemplaren.

Motorverkoop maalt niet om crisis
dat de totale markt uitkwam op
42.324 motoren. Uit de cijfers
komt naar voren dat de economische teruggang geen rem
vormt op de aanhoudende populariteit en aanschaf van motorfietsen.
Integendeel zelfs, de RAI rekent voor dit jaar op een afzet
van ongeveer 25.000 nieuwe motoren. De vrije val van de autoverkopen wordt wel aan de economische crisis toegeschreven.

En weer steeg de verkoop van
nieuwe motoren het afgelopen
jaar naar een recordhoogte. In
totaal kwam de afzet van nieuwe motoren in 1993 uit op
23.324 machines. Het jaar 1992
werd afgesloten 22.198 verkoch- Lol
Toch vraag je je soms af of
te nieuwe motoren. Daarnaast
werden in 1993 nog eens 19.000 het nu echt wel zo slecht met
gebruikte motoren van een Nederland gaat. Want wat
nieuw kenteken voorzien, zo- blijkt? Veel motorrijders zijn

ook in het bezit van een auto.
Sinds 1976 is dit gecombineerd
auto- en motorbezit zelfs bijna
verdubbeld. Het totaal aantal
motorfietsen in Nederland is
het afgelopen jaar met bijna negentien procent gegroeid tot
275.000 exemplaren.
Twee van de vijf motorbezitters is pas in 1988 of later begonnen met motorrijden. Het
gros van deze nieuwe rijders bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 40 jaar en
schaft binnen een jaar na het
behalen van het rijbewijs een
motorfiets aan. En dat doen ze
grotendeels voor de lol. Motorrijders leggen jaarlijks gemid-

Een derde concept voor de
Kever nieuwe stijl is een elektromotor met een tweetraps automaat en een nieuw type accu.
Het gaat om een zogenaamde
wisselstroom-inductiemotor
met een vermogen van 37
kW/50 pk. Hoewel een hogere
maximum snelheid mogelijk is,
overweegt Volkswagen deze
met het oog op de actieradius te
beperken tot 120 km/uur.
De acceleratie is volgens
Volkswagen vergelijkbaar met
die van een moderne auto uit de
compacte klasse. Bij een gewicht van 1200 kg, inclusief de
250 kg zware accu, bedraagt de
actieradius in Amerikaans
stadsverkeer ongeveer 150 kilometer. Bij een constante snelheid van 50 km/uur haalt deze
Concept l een afstand van 250
kilometer.
Vanaf 1998 moet in Californië
twee procent van de nieuw toegelaten auto's van een motor
voorzien zijn die werkt zonder
de produktie van uitlaatgassen.
Naar de huidige stand van de
techniek voldoen alleen elektromotoren aan deze eis. Volkswagen zegt er vertrouwen in te
hebben tijdig met een passend
modellenaanbod te komen.
Ook wordt er gewerkt aan
concepten voor verbrandingsmotoren waarbij brandstofbesparing en milieubescherming
volop aandacht krijgen. Het
ziet er dus naar uit dat over
enkele jaren deze supermoderne Kever in produktie gaat. En
toegegeven, hij zou het straatbeeld heel gezellig maken.
EH

Om de Daihatsu Eocky
Wagon Highroof in alle opzichten aan de nieuwe
richtlijnen van de wet op
de grijze kentekens te laten
voldoen, heeft Daihatsu
een laag tussenschot aangebracht achter de voorstoelen. Verder voldeed hij
al aan de eisen.

Hij is op grijs kenteken
in drie dieselversies verkrijgbaar vanaf 54.000 gulden. De Daihatsu HiJet
Blind Van is standaard
voorzien van een verhoogd
dak en daarom kan ook
voor deze auto volstaan
worden met een laag tussenschot.

Toyota vergroot
het marktaandeel
Toyota verkocht in 1993
minder auto's dan in 1992,
maar vergrootte wel haar
marktaandeel op de personenautomarkt tot 6,1 procent. In 1992 bedroeg dit
nog 5,1 procent.
Toyota haalde in Nederland nooit eerder een dergelijk hoge score. De stijging kan vooral worden
toegeschreven aan het zakelijk succes van de Carina
E en Corolla.
Importeur Louwman &
Parqui meldt dat veel
'vreemd merkrijders' overstapten naar Toyota.

Compacte Auto
trekt
veei bezoekers
De tentoonstelling Compacte Auto in de Kunsthal
te Rotterdam trekt boven
verwachting veel publiek.
Tot nu toe bezochten
ruim 22.000 mensen de
Kunsthal, waar negentig
compacte auto's tentoongesteld staan. De tentoonstelling duurt nog tot en
met zondag 13 februari.

Peugeot 306 wordt een Franse voltreffer

D

E PEUGEOT 306
heeft een indrukwekkende entree
op de Nederlandse automarkt gemaakt. Van de
sinds maart vorig jaar
verkrijgbare opvolger
van de 309 werden in
1993 al ruim 7.600 exemplaren verkocht.

Het uiterlijk van de 309 is
voor sommigen nooit bekoorlijk geweest, maar de
306 maakt in dit opzicht
veel goed. Hij heeft alles in
zich uit te groeien tot de 205
van de jaren negentig en dat
was voor Peugeot een kassucces. De 306 deed in het
eerste jaar van zijn bestaan
flink van zich spreken.
Vooral in verkoopcijfers.
Die betroffen tot nu toe de
vijfdeurs-uitvoeringen.
Sinds kort heeft Peugeot de
306 driedeurs aan het prograrnma toegevoegd en dergelijke uitvoeringen zijn in
ons land heel geliefd.
Het interieur van de betaalbare driedeurs 1.4 XR
(ruim onder de 30.000 gulden) is heel functioneel.
Wat ons direct na het instappen opvalt, is het dubbele dashboardkastje aan
passagierszijde. Heel praktisch met het oog op de toekomst, want op een goede
dag past in het bovenste
kastje best een airbag. De
bestuurder heeft zicht op

De Peugeot 306 stuurt soepel en is goed controleerbaar
Foto Bram de Hollander

een ruim voorzien instrumentenpaneel en groot middenconsole. Tegen meerprijs is een fraai gestileerde
en in het dashboard geïntegreerde radio-cassettespeler leverbaar.
De buitenspiegels, koplampen en het benzineklepje zijn binnenuit bedienbaar. Het dichttrekken van
het grote portier vereist
door de constructie van de
binnenhandgreep wel enige
oefening en kracht. Een
minpuntje bij de XR is dat
de koplampen vol blijven
branden bij het uitschakelen van het contact. Dat had
ook anders gekund. Bij de

luxere XT klinkt bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal.
De stoelen bieden, ook op
de lange afstand, een comfortabele Franse zit en een
goed zicht rondom. De achterruitenwisser met een
slag van 180 graden krijgt
een grote plus. De instap
naar achter is redelijk,
mede dankzij de vrij grote
portieren. De kofferruimte
van de nog net geen vier meter lange 306 is acceptabel.
De rugleuning van de achtertaank is in twee ongelijke
delen neerklapbaar. Met
een beetje passen en meten
is het mogelijk om ski's van

1.90 meter mee te nemen.
Nog een pluspunt is dat de
achterzitting ook omklapbaar is, zodat er een vlakke
laadvloer ontstaat.
De 1.4 litermotor met
twee kleppen per cilinder
en een vermogen van 55
kW/75 pk levert goede prestaties bij een gering brandstofverbruik. Bij normaal
rijden is een verbruik van
1:14 best haalbaar. De 1.4
motor loopt door tot ruim
165 km/uur op de teller,
maar dit kost wel de nodige
tijd. Bij 130 km/uur voelt hij
zich veel beter thuis. De acceleratie naar 100 km/uur

kost bijna vijftien seconden.
Voor de tussensprint van 80
naar 120 km/uur luidt het
advies: niet in de vijfde versnelling, maar even terugschakelen.
De trekkracht in lage versnellingen is groot en dat
bewijst zijn nut vooral in
het stadsverkeer, waar je
zonder problemen veel verkeerssituaties in de derde
versnelling kunt afhandelen. Een nadeel is de achteruit-versnelling. Het kan aan
dit exemplaar hebben gelegen, maar hij viel er niet lekker in. Stuurbekrachtiging
is tegen meerprijs verkrijgbaar, maar bij de 1.4 XR is
het een overbodige luxe. Hij
stuurt heel soepel en is
voortdurend
controleerbaar. Het weggedrag ligt, zeker in bochtenwerk, op
hoog niveau en dat is vooral
te danken aan het meesturend effect van de achtertrein.
Peugeot levert de 306 in
een groot aantal uitvoeringen, variërend in prijs van
ongeveer 27.000 tot 50.000
gulden. Nog voor de zomer
komt bovendien de cabrioletversie op de Nederlandse
markt. Peugeot heeft een
prettige familiewagen als
opvolger van de 309 neergezet, die beslist een stevige
plaats gaat veroveren op de
Europese automarkt.
EVERHARD HEBLY

De Opel Kadett B was in 1970 de meest verkochte auto

Opel blijft
T

JA, WAT moeten we daar nu weer mee? Opel stuurt een
bericht de wereld in onder de titel 'Unieke prestatie
naar Europese maatstaven'. Over het feit dat Opel al 25
jaar de meest verkochte auto is in Nederland. In totaal
werden de afgelopen 25 jaar 1.663.002 auto's verkocht.
Het is allemaal waar, maar
vorige week maakten we meiding van het feit dat de verkopen in 1993 van 73.149 terugliepen naar 54.590. In 1986 verkocht Opel nog 92.279 auto's,
daarna is minder geworden.
Een kleine opleving in 1990 en
1992 daargelaten. De schuldige?
Niet Opel, want die maakt
goede en steeds betere auto's.
De fabrikant heeft evenwel net
als alle andere automerken ernstig last van de recessie. Opel is
nog steeds met overmacht heer
en meester, er staan zelfs drie
Opel-modellen in de Top Vijf
van meest verkochte auto's.
Toch moeten de druiven dit
jaar minder zoet smaken dan
anders. Woorden als 'uniek',
'glansrijk' en 'successtory' nemen we daarom dit jaar niet
over.
In 1969 kroop Opel naar de
eerste plaats. Een jaar laten
was de Kadett B de meest ver-

kochte auto en vanaf dat moment is dit model bijna niet
meer weg te denken. In 1979
bereikte Opel met de vierde generatie Kadett, het D-type, een
mijlpaal met de overstap naar
voorwielaandrijving.
In 1982 kwam de in Spanje
geproduceerde Corsa op cle
markt, waarmee Opel de aanval
opende op de markt van kleine
auto's. Het nieuwe model Corsa

dat vorig jaar op de markt werd
gebracht, doet het ondanks de
economische malaise heel
«oed. Er werden vorig jaar bijna 12.000 Corsa's verkocht tegen ongeveer 7.800 in 1992. In
Spanje was het zelfs de meest
verkochte auto. Op basis van de
Corsa maakt Opel inmiddels
ook de nieuwe Combo en in de
toekomst de Tigra, die tijdens
de Autosalon van Brussel veel
bewondering oogstte. Opel is
vol vertrouwen ook in 1994
haar leidende positie te behouden. Het gat met de nummer
twee. Ford Europa, is met ruim
20.000 auto's dan ook groot genoeg.

Amerikanen belonen Jaguar

\ MERIIvAANSE Jaguar-rijders «aan hun merk steeds meer
-tv waarderen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van het
toonaangevende Amerikaanse onderzoeksbureau voor de autoindustrie, Powers and Associates.
Het overzicht, waarin 35 automerken voorkomen, is een graadmeter voor de tevredenheid van klanten over hun auto en dealer.
Jaguar klom van een 25e plaats in 1991 naar een negende plaats in
1993. In 1992 werd de tiende plaats ingenomen. Jaguar verkocht in
1993 wereldwijd twintig procent meer auto's dan in 1992. In
Nederland werden voris jaar 233 exemplaren verkocht tegen 339
in 1992.
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SUPERSTUHT!

18

o p r u i m - r o n d e 10 t/m

19 f e b r u a r i !

U bent weer van harte welkom in onze ambachtelijke
slagerij om te profiteren van onze wekelijkse
specialiteiten en geweldige aanbiedingen

iRuoRUNDERGEHAKT
of RUNDERBORSTLAPPEN

9,95

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees, wild en veel
specialiteiten.

2 kilo Schotse
runderbraadlappen
1 kilo Schotse sukadelappen

1

4,95

Allerlei
meubelen
voor de
hoogste
bieder!

Grote krocht 5-7, Zandvoort
Aanbiedingen geldig t/m 16 februari

Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie

Ditmaal bepaalt u

zélfdeprijsl

Elke twee dagen doen we een nieuw meubel in
Hedenavond 10 februari spreekt de heer H. F. Dijkstal, vicevoorzitter van de tweede kamerfractie van de V.V.D. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort, Louis Davidsstraat.

de aanbieding. Het enige dat u hoeft te doen, is daar
een bod op uitbrengen. Het bedrag vult u in op het
speciale formulier, dat u vervolgens in de bus stopt.

Aanvang 20.00 uur

Na twee dagen legen we die bus en het betreffende

Openbare bijeenkomst!!!

meubel gaat dan naar de hoogste bieder.

VVD-LIJST 1 VVD-LIJST 1 VVD-LUST 1 VVD-LIJST 1

Let ook o\
de soeciale
kortingen:
tot maar
liefst 70%

U hebt 't dus écht helemaal zelf in de hand!

Sanders

HET HELE JAAR VAKANTIE
VOOR F17O,- PER MAAND

MEUBELSTAD

amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen
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Boekhandel „De Krocht"
Grote Krocht 18 - Zandvoort

Vrijheid heeft een naam:
Twingo. De auto die u het
hele jaar in de vakantiestemming brengt. Want als
u een Twingo wilt rijden,
dan betaalt u 24 maanden
slechts
ƒ 170,-* per
maand. De Twingo is
niet zomaar een auto.
U merkt dat meteen
aan het revolutionaire
'Ruimte-auto'-design en
de grote binnenruimte met veel flexibiliteit.
De stoelen tovert u zelfs in één handomdraai

tot een tweepersoonsbed om. De
wereld verandert
als u in de Twingo
gaat rijden. Met
zijn levenslustige
motor van 55 pk
en 5 versnellingen brengt
de Twingo u snel waar u heen wilt. Lekker naar
het strand of een
zonnig terras bijvoorbeeld. Desnoods naar uw
werk, als het dan
toch moet. Ga
daarom snel naar
de Renault-dealer
voor meer inforDe veelzijdige ruimte van het 'monospace matie over het interieur met neerklapbare stoeten en
verstelbare achterbank
unieke financieringsaanbod. En met een beetje
geluk kunt u meteen instappen
RENAULT
voor een proefrit.

DE LEUKSTE VER/AMDER/NG /M JE IE\/EN/
* ) l K r t_ d i et som / 1 3 925

E f f e k t i e v e ion te 11 4% = ,?4 m mncJen ƒ 1 70

m land mot slottermijn van / 12 / ^ O
n rite '1 '1% = 24 maanden ƒ 760

M Kredietsum / l b 900

per

Etfel-te^e

per maand met slot ter mij n \.,in / 12 750

voorwaarden Zi] toetsl elke aanvraag bij het BKR te Tiel Vraag
naar de e x a k t e voorwaarden
Renault adviseertt ELF Oliën
t

Op t),isis win financiering i s m Ruiault Financierimj volgens do gebruikelijke

Wijzigingen voorbehouden

^-1

O -

Wij hebben een grote sortering Valentijn
wenskaarten, waaronder:
Valentijnkaart
met C.D. (love songs)
voor slechts

B

B

B

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel. 02507-13360/12424.

1 GULDEN
Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

l WANNEER: ZOND AG 13 FEBRUARI
van 10.00-18.00 uur
l WAAR:
LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen
hebben op 16/17 februari aandacht
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari
meerdere advertenties te plaatsen om
leerlingen te werven.

IN ONS FILIAAL
HALTESTRAAT 11 ZANDVOORT l

O.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

van Weekmedia
voor scholen en
en februari één of
(potentiële)

Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Marjo Reuver of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

NIEUW VOOR DE REGIO ZANDVOORT
B.V. Accountantskantoor O. E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel
met de grote voordelen van klein. Zoals de grote persoonlijke
betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.
Aliround en flexibel.
Klein, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct
kunnen worden ingezet.

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O. E. VAN DER HOEK VOOR:
• Accountantscontrole • Administratieve
dienstverlening • Algemeen fiscaal advies
•Financiële en automatiseringsadviezen
•Opleidingen

/'y.K. r^\

\^Q/£/
/

. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1

Autobedrijven Rinko

2de JACK voor

3/4 Dames e» Herenjassen
va. 199.Suede Dames- en Herenjacks va. 98,MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.NIEUWE COLLECTIE 20 tot 40 % KORTING

r?fQ|ir\
\.*>..u

OPENBARE VERKOOP
.159.-

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR O. E. VAN DER HOEK
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronder Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

ONDER LEIDING VAN DHR. O. E. VAN DER HOEK
REGISTER
ACCOUNTANT
Tijdelijk adres: De Ruijterstraat 82
2041 HN Zandvoort, Postbus 324, 2040 AH Zandvoort.
Telefoon: 02507 - 16271. Fax: 02507 - 14405
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In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

Divers personeel gevraagd

ZOEK DE M I S L U K T E

Zandvoorts Nieuwsblad

MiCRO

zoekt

bezorger/ster
voor kleine wijk m centrum
Aanmelden telefoon 02507-17166

VIDEOTHEEK

DOMBO
u ook?

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070
Oproepen - Mededelingen

MARLIES HELDER als "Silicone-Kitty"
i
j

19

donderdag 10 februari 1994

,ekmedia 17

Premiere gemist'' Haal je schade m
Donderdagavond 10 februari m het
Cultureel Centrum van Amstelveen

larlies Helder zingt eigen teksten en speelt sopraan sax,
cynamisch en gevoelig, samen met het schitterend trio
Bas Odyk (piano en synthesizer),
Pierre van der Linden (slagwerk)
en Aryan Ferwerda (gitaar en contrabas)
•Ajax de titel, Rintje 't goud,
par wij hebben oma 80 jaar,
Ed-Therese
j Help de Polen Stuur 'n
cedselpakket1 Wij hebben
(l n adres 02907-5235
[ledereen mag weten dat
l heerlijk hebben gegeten
ico+Wim bedankt T+B+B
Jeffrey,
i my Valentine
Le you at bonehead xxx W
Mam en Herman hart beankt voor alles wat jullie voor
is hebben gedaan Mar Bert
l/iariette + Jan, bedankt
oor de gezellige uurtjes
Liefs Cora, Henk, Truus,
Ed Bob, NIC, Nico, Wim,
Tmy, Nancy, Wim
NEDERLANDS GROOTSTE
'LOOIENMARKT UTRECHT
VEEMARKTHALLEN
12-13 FEBRUARI
Open van 9 17 uur
Duizend kramen over
2 dagen (volgeboekt)
Org v Aerle BV
<
04920-25483

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Een pruik als het
nodig is!

Vanaf heden kunt u uw vignet of
logo plaatsen in de rubrieken

PERSONEEL GEVRAAGD

Ben je jong9 Heb je doorzettmgsvermogen'' Ook nog een
lekkkere babbel en wil je veel
verdienen, jom us in onze
kunstverkoopteams Lftd 1825 jr Tel 023-296190 ma t/m
vr van 10 tot 17 uur
FOTOMODELLEN of meisjes,
ook studentes leeft/erv onbel v mode/tv/recl/catalogi
Zend duidelijke foto's m gegevens (ret) naar International Models, Pb 801, 1000 AV
A'dam Inschr/tstfoto's gratis

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr echte werkster voor
dinsdag ochtend
Tel 02507-15698
Gevr huish hulp m gezin mei
2 kl kind , 1x p 14 dgn Tel
02507-17787 na 19 uur

Personeel
aangeboden

Gevraagd onderaannemers
Tevens timmerlieden, metselaars en ijzervlechters
Tel 085-217779

Gezocht
studenten en/of Amerikaans meisje biedt zich
mensen zonder werk (18-25 aan als oppas, huish werk of
jr) die willen werken in de voor Eng les tel 16732
VOORJAARSVAKANTIE
Etaleur maakt uw etalage het
en/of daarbuiten Ben je vro- aanzien waard Ook winkellijk, enth en wil je veel verdie- innchtmg/verh displays Bel
nen (ca ƒ 125,- p d )?" Mm voor offerte 020-6965176
opl HAVO Vrije keuze werkdagen Info uitsluitend tussen Jongeman zoekt werk bij opbouwen v strandpaviljoen
1830-2130 uur 033-562771
Tel 02507-12024

Uw

premiere
videotheek

VIDEOTHEEK
* bezoek aan
huis of in

hel
sortering in
haarwerken
en pruiken

*

ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmaat]werken
'^i **»~ x

p IDE NEOBWIO

Heemstedeslraal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Kunst en antiek

KOLONiAALSTIJL

Auto's en
auto-accessoires

Prijswinnaars vorige week:
S. l. de Haan - Amstelveen
G. Tielemans - Amstelveen
P. Bos - Amsterdam
C. Tuinhof - Amstelveen

* Garage kanteldeur br
2 10, hg 2 20 ƒ 200, nw
02507 19167 tussen 18 19 u
Helaas weg omstandigh t k
Citroen BX 85 140000 km,
APK gek ƒ 4000, 023 314342
Subaru mini jumbo, 4-deurs,
b j '83, APK juli 94, lichte
schade Tel 16253 na 17 uur
Deze week kunt u de volgende prijzen
T k Opel kadett 1 2, b j 1182, APK 9 '94, te zien Kostwinnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
verlorenstr 74 Prijs / 750,gesteld door onderstaande AMCOf ^mm^^^ • • ™ ™ », N__T k Peugeot 104 GR 5-drs
vakzaken.
rijdt zeer goed, APK 7 94, pr
ƒ 1250 Tel 02507 17840
. een zaak van vertrouwen
- een haarstyler
T k a Daihatsu Charade b j
- een klokradio
1986 Diesel Turbo Vraagprijs 06 320 320 59
- een Walkman
SEXSTANDƒ5750 Tel 02507 13420
JES" 1 gpm Ik wil 10 standjes
- een set van 4 E180 videobanden
doen ken jij er nog meer''
Rijles auto's
Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
i SM
en motoren
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
1 gpm
0632033232
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
ANONIEME sexadresjes van
Alblas Verkeersscholen
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
hete vrouwen, ze geven
Amsterdam, Kinkerstraat 244
in 5 dagen
tel nr Bel nu 06 9737 75 cpm
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
UW RIJBEWIJS
ANONIEME sexafspraakjes
Nieuwkoop,
01724-8361
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplem 125
Sexkontaktlijn Amsterdam
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
06 320 330 79 (75 cpm )
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Te koop
Boerderij plezier
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
aangeboden
1 gpm
06320-329 19
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
diversen
DIREKT apart met ondeugen
de vrouwen Vrouwen bel 06
Te koop gegalvaniseerde 4300 mannen 06 9757 75cpm
orandtrap, nw ƒ7500, nu Direkt een HETE vrouw aan
ƒ2750 Tel 023-244740
de telefoon Bel 06 9880 vrou
Baby-artikelen
Computerapparatuur en software
T k burostoelen, keyboard, wen bellen gratis (75 cpm )
witte opklaptaf, 2 draaib DIREKT PRIVÉ Reg N Hol 'n
•*•Tk combi wandelw
eetk st, 1 kl radio, meisjes sexgesprek/afspraak met 'n
Bebe comfort ƒ 175,mountambike zond versn , hete meid (18) 06 9812// 1pm
Tel 02507-16989
meisjesfiets 5-8 jaar Tel
DIREKT PRIVÉ snel apart
02507 14734
met de heetste vrouwen
Zalenverhuur
* T k lederen dameslaarsjes Bel 069710 (75 cpm)
en pumps, maat 36, ƒ 25,- per
Donkere volle vrouwen
paar Nieuw' Tel 19968
Vrijdag 18 t/m zondag 20 februari 1994 Beurs van Berlage Party-service
1gpm
06320323-46
T k oud grenen ledikant (twij
Damrak 213, Amsterdam (C) Koopjesbeurs voor hobbyist en
EENZAME
vrouwen
zoeken
PELIKAAN
felaar), 2 Arti Fort stoeltjes
zakelijk gebruiker PC-Amiga-Atan-Midi VideoGames Hardsexafspraakjes als man niet
Tel 02507-18780
ware, Software, Supplies tegen dumpprijzen Kortingskaarten uw'adres voor koud buffet
thuis is Bel 06 9661 100 cpm
en bittergarnituur
met ƒ 5,- voordeel bij VVV-Amsterdam Open Vrijdag 17-20
Zanussi wasautomaat, ir
Tel 02507-18812/15619
uur (extra ƒ 2,50 korting), zaterdag en zondag 10-17 uur
goede staat, vr pr ƒ 225,- Gebabbel gebabbel 75cpm
Organisatie Computercreatief tel 070 3587619 Verder proVERENIGINGSGEBOUW
grote Bauknecht centrifuge De Babbelbox de enige echte
9
gramma 5 maart Tilburg, 12 maart Venlo, 19 maart Gouda, 23
z
g a n Vr pr ƒ 175,- Samer 06 320 330 02 Gezellig hè
De Krocht
1
april Heerenveen
ƒ350,- Tel 0250713962
Geheim Af zei ze'
Grote Krocht 41, Zandvoort,
1gpm
06320327-20
Panasonic CD-ROM Dual
tel
02507-15705
b
g
g
19932,
12 en 13 februari
Rijwielen,
speed ƒ 359,- 486 Vesa local
GRATIS SEXKONTAKT voor
voor
motoren,
busboard ƒ199, 486 SLC
hete vrouwen 06 4909, heren
BRUILOFTEN - RECEPTIES
board + CPU ƒ 189, tape
bellen 06 9602 100 cpm
bromfietsen
KOFFIETAFELS
streamer 250 Mb ƒ 329, 486
Gratis TELEFOONSEX voor
Zoekt
u
ruimte
voor
vergade25 Mhz Vlb systeem, 4 Mb,
e koop snorfiets, z g a n vrouwen 064300 Heren bel
ring, feest, club of party7 el 16248, na 18 00 uur
170 Mb (340), SVGA non
06-32033091 (75 cpm)
in
Komt u dan eens praten met
interlase monitor, complete
mi], A J v d Moolen,
GRATIS TELEFOONSEX voor
set ƒ 1699, 486-40 Mhz VLB,
06-Nummers
Gemeenschapshuis,
tel
vrouwen Dames bel 06 4300
idem ƒ 1999,486-66 MHz VLB
02507-14085 of 19652
Mannen 06 9512 (75 cpm )
idem ƒ 2299 Prijzen ex BTW
Weiman computers,
SEX GESPREK Zeker weten GRATIS TEL EFOONSEX voor
Musschenbroekstr 58, Den
4 gangen menu
dat er op jou n heerlijk meisje vrouwen Dames bel 06Huwelijk en
Haag Tel 070-3192956
incl. ontvangstcocktail
(18) wacht 06 9701 75 cpm 4300 Mannen bel 069755
kennismaking
070-3192956
en surprise
SM KONTAKTLIJN strenge 100 cpm
afspraken bij jou m de regio GRIEKS standje met ervaren
020 e o Hetero j man, 32 jr, 06-32032580 100 cpm
Schoonheid en
vrouwen, 35+ Kies maar, er
per 2 pers.
1 73,66 kg, z k m , j vr of stel
zijn er 3' 1 gpm06320327 17
verzorging
SM
VOOR-2
direkt
apart
voor
tot 30 jr voor vriendschap en
Heerlijk DISCREET apart met
misschien meer Discr verz 'n streng sexkontakt
Tel. 13599
hete vrouwen uit Amsterdam
Brieven liefst met tel nr o nr 06 320 329 99 (75 cpm )
Afslankkoekje Vitall met Rbre
755 06034 v d blad
Rt Voor info 0206861223
THUIS SEX KONTAKT, hete 06 320 322 11 (75 cpm )
vrouwen bij jou in de regio Hete
eenzame vrouwen
Lessen en clubs
SUN RENT ZANDVOORT
Bel 069811 (75 cpm )
(30+) zoeken ANONIEM sex
Verhuur van zonnehemels
Erkende relatie/
TIENERGRIEKS, 18 JAARi contact Bel 069511 75 cpm
Philips sun mobile
bemiddelingbureaus
SALSA DANSSCHOOL
0632032062
1 gpm Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
CARIBEYO o l v Beyo Barton
Huur prijs ƒ 100,- p w
Zonder schaamte bukken'
zoeken snel sexkontakt Bel
Gratis bezorgd en gehaald start weer met nieuwe curnu 06 9705 (75 cpm )
sussen voor beginn , semi ge- CUPIDO brengt u bij elkaari _ekker strak jongen
Bel voor reservering en
vord en gevord Gratis intro Indien gewenst reeds binnen TIPPELLIJN eenzame vrouw Hete vrouwen willen echt snel
inlichtingen 02507-30183
1 week uw eerste contact
Voor een bijzonder kapsel ductieles op di 15 febr en Vraag gratis en vrijblijvend de tjes zoeken een vluggertje' SEXKONTAKT Nu met tel nr
do
17
febr
om
19
uur
Bel
Bel 06 9530 (75 cpm )
Bel nu 06 9766 (75 cpm )
„Coupe Ravage", gaat u
folder aan 03451 11486
Hete vrouwen willen met jou
natuurlijk naar kapsalon de voor inform 020 6235282
(automatisch) of 03451-31364 Verboden lusten"
06 320-322 72 een spannend privé gesprek
Ragebol, Borstelsteeg 13, • Zie de colofon voor opga- (telefoniste) Cupido, postbus 1gpm
Kamstad
ve van uw rubieksadvertentie 22, 4140 AA Leerdam
VLUGGERTJE hete vrouwen 06 320 322 33 (75 cpm )
Erkend, voordelig en een van zoeken stiekem discrete sex HETE RIJPE vrouwen bellen
Nederlands grootste relatie Bel 06 9603 100 cpm
gratis voor heerlijk sexkontakt
Onroerend goed en woonruimte
oraanisaties
Vrouwen van 40 jaar zoeken Mannen bel 06 9780 75cpm
te huur aangeboden
STOUTE jongens (18) voot Homo Direkt Apart regio Nrd
Woningruil
hete sex Bel 06 9844 75 cpm Holland genieten van elkaar
* * * NIEUW IN ZANDVOORT *"
Zoek jij echt hete meisjes bel 06 9852 NU 50 cpm
Pim's Housing Service
Aangeb 4-kamerflat, Enge (18)? Bel nu SEX(thuis)KON Homo Jongens onder elkaar
Voor verhuur, huur en beheer
landlaan 1 hoog, Haarlem, TAKT 06 320 326 33 75 cpm Hoor ze heet TEKEER gaan
van tijdelijke en vaste woonruimte
huur ƒ 650,- Teruggevr 3/4 HOMO KONTAKTEN Direkt 06 320 330 88 (75 cpm )
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
kamerflat/wonmg
Z'voort apart met een hele hete knul HOMOJONGERENKON
Tel 02507-17726
Tel 023-401512
18) uit Amsterdam' Bel nu TAKT hete jongens van 18
Te huur 100 m2 werkplaats of
tot 30 jr 06 320 330 95 75cpm
• Wij behouden ons het06 9613 (Nu 50 cpm )
Onroerende
opslagruimte in Zandvoort
recht voor zonder opgave van jve sexbox 24 u 100 cpm HOMOKONTAKTEN Zoek je
Br o nr 762-06115 v d blad
redenen teksten te wijzigen
goederen te koop
snel een hete boy (18)''
Live 06-320.320.61 06320330
of niet op te nemen
Te huur m centrum Z'voort
18 (75 cpm)
gevraagd
gemeub studio bev zit /
slaapkamer, keukentje, douGARAGE
che/wc, voor rustig, werkend
TE KOOP GEVRAAGD
persoon, m /vr v a 25 jaar
Tel 02507-14534
Tel 02507-13283

cwnco

PC - Discount
Amsterdam '94

Corn. SlegeibbUddl 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Queenie
Zandvoort
97.50

antieke
• Rubneksadvertentie'' Zie Nederlands Indie,
\K»r adres en/of telefoonnr meubelen en antiek look 700
stoelen, div modellen tafels,
de colofon in deze krant
ook met marmer, kasten,
Woninginrichting
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Felicitaties
Keizersgr 357, 0206232736 Mutze KEUKENS RECHTSTREEKS VAN
Showr Mr J Takkade 30,
( Alice ' van harte
FABRIEK naar particulier.
Aalsmeer, 020 6412137
j'Meliciteerd op 10 febr met
Landhuisstijl, alle maten en uitvoeringen B v Model Diana
g 27sle levensjaar H G Jan
TAFELS
2 80 mtr met massief eiken of grenen deuren, slechts ƒ 1 650
antiek, kopie, klem,
Bel voor een bezoek of gratis folder 02158-26361
He hè eindelijk, daar is ie
dik, dun
-jn en hij heet Tim Kerkman'
Te koop
THI Pieter, Joke, Piet
Jan Best
GROTE KOELKAST (BOSCH)
Keizersgracht 357,
* Hoera Iris wordt 16 jr
afm 141x60x60
020 6232736
"a een '/2 jaar grommen mag
Perfekte staat van onderhoud'"
Showroom
i nu brommen Oma en Opa
5 ruime "etages" + groentela
Mr J Takkade 30,
Hoera, mijn opoe wordt
Aalsmeer, 020 6412137
Prijs ƒ100,- Tel 0297985160
83 |aar jong Van harte Tim
•*• 2 Led draaifout cogn , 3
f Oma Kerkman,
bijzet taf, 1 st schemeri, 2
Oppas gevraagd/
ijamens de kleinkinderen
kap (led + stof) ƒ 275 18992
aangeboden
van harte gefeliciteerd
BEVEILIG UW HUIS NU ""
O na van harte en gauw weei
kompleet alarmsyst
incl
eens kaarten in Uitgeest
Gevr oppas v 3 kinderen v 1 BTW en montage ƒ 795 - Bel
Ce Valsspelers
tot 3 laar Tel 02507 30213 voor gratis info 020 6950716
* Bureau met stoel op wie-1
len, I-vorm, houten boven
blad Prijs ƒ75,- Tel 14555
Fabneksrestanten v a ƒ 9,75
Alleen bij EUROPA-PARKET
* Te koop 4 rotan eetkamer |
stoelen, 6 mnd oud, ƒ200,Corn Slegeissttaal 2b Zandvoort
Telefoon 02507-'14143
Tel. 02507-12070
Te koop antiek geloogd grePREMIÈRE
f nen eendeurskast met kuif,
Radio/tv/video
vraagprijs ƒ 1400,-, ladekast
f750
Tel
02503-20931
PREMlfcHt
FILMS
* T k 3'/2 m klassiek velours *KTV, 8 kan ƒ50, 12 kan
meubelstof, streep ivoor/grijs- ƒ75, 24 kan m a b ƒ 150,Tel 14043
PREMltRb
Financien en handelszaken
groen ƒ50 Tel 16548
FILMS
*• T k 3-zits lederen bank,
Muziekkleur mahonie-brum ƒ 150,
,
/ ,j
,/ ,.ind, / JO,
Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
stoel ƒ 50 Tel 02507-12367
t/e, a.. ia « fiii.i aiieen te Aoo,
instrumenten
Volksverzekeringaangifte 1993
vooi ƒ 6',- per stuu
T k a ledikant + matras en
Kosten ƒ 75,- per aangifte/belastingjaar
kussens, kastje + stoeltje,
Tel 020-6997354
gordijnen en sprei en klein
Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag
dressoir tot ƒ 350,- Tel 16481
FORTRbSS
Autoverzekering
of na 1800 uur 02502-49555
Kleding
VA ƒ75 DORSMAN
*
*
*
DEAD WlSH
blijft toch goedkoperi
Verhuizingen
Mode Femay ontwerpster
Bel nu 02507-14534
** *
Tel 0250730184
U A Ü lIEUTENAin
Ziet u het financieel niet
U kunt bij ons al
(Voor advies en afspraak )
X Y Z BV verhuizingen en
meer zitten9 Maken schuldv a ƒ 270,- voor
*
*
*
kamerverhuizingen
Voll
verz
eisers en deurwaarders het u
, /i AD DOG AND GLOl»
het
eerste
halfjaar
Dag-nachtserv 020 6424800
Buffet Bourguiglastig' Bel Neframi Wij hebeen goede piano
* **
ben de oplossing m huis voor
nonne vanaf
HAXED
huren
Onderhoud,
particulier en ondernemer
Informeer NU al
ƒ27.50
reparatie,
Telefoon 0189929144
***
voor komende
t)i u»i> IN BLOoo uu
per
persoon
doe-het-zelf
schoolseizoen
bij
•***

De juiste
formule voor
uw receptie
Inlichtingen
tel. 13599

VIDEOTHEEK

3evr 3 kamerwon voor wer
kende man uit A dam met
partner Z s m Huur ± / 1000
nel Tel 020 6845127 s och
tends bereikbaar
Jong stel zoekt woonruimte
met keuken, douche en toilet
Sedrag tot ƒ 700 per maand
Het liefst in Zandvoort
Haarlem of Heemstede
Telefoon 02507 17005
V r , 28 jr, m rust hond, zkt
zelfst woonr (app studio zo
merh) in Z voort Huur tot
ƒ850, incl Tel 0206472857
na 1800 uur

Valentijn's
weekend

Dinsdags gesloten

Tel 020-0157107

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Queenie
Zandvoort

ƒ7,50
ƒ7,50

,

i

***
o - . O P ATONEMi " •

Te koop
Nieuw behang of moet het
VAN KERKWIJK
gevraagd
plafond gewit? Statendam
Amsterdamseweg 202,
knapt het op Wij kunnen dat
diversen
AMSTELVEEN
voor U doen en bovendien
020 6413187
kunnen wij ook het oude beVERHUUR van PIANO'S
hang voor u verwijderen Bel
't BINNENHUIS
al va ƒ50 per mnd
voor een g>atis en vnjbhjvenGasthuisplein 3, inkoop oud |
de prijsopgave Telefoon Bel voor onze voorwaarden -t- antiek en inboedels
02946 4292 Fa Holla & Zoon Tel 15760
020 69507 16 Voll garantie

Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

|

l

PIANO
SPELEN

***
ÖARAFINA
•***
öCHOOLTlfco

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100cphm
Mag ik m uw slipje voelen7
Kom maar jongeman' Nu ga
ik bukken 1 gpm 06 95 09
Nieuw 35plus sexdating Vol
op RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 069616 100 cpm
Nieuw ANONIEME sexdating
snel sexkontakt met eenza
me vrouwen 06 9706 100cpm
Nieuw Discreet SEXKON
TAKT met hete rijpe vrouwen
Bel 06 350 290 53 (75 cpm )
NIEUW, discreet privé ge
sprek met hete vrouwen, (ex
tra snel) Bel 06 9664 lOOcpm
Nieuw GRATIS sexkontakt
voor vrouwen 06 4909 Man
nen bellen 06 9604 (75 cpm )
Nieuw hete meisjes (18) uit
de Groot Amsterdam
06 350 230 20 100 cpm
Nieuw TELEFOONSEX voor
2 Hete vrouwen bellen nu
gratis 06 320 330 87 75 cpm
Onze Box lekker met z'n tie
nen babbelen Ook apart voor
intiem 75 cpm 06 9607
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKON
TAKT Bel 06 9605 100 cpm
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis
SEXKON
TAKT Bel 06 9502 100 cpm
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m n hurken Inkijk, geen slipje
Pak 'm
1 gpm 06 97 44
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
06 4656
Mannen bellen
Plezier voor 2
06 9860
Telefoonsex
06 320 326 56
Sex Direkt
0634031001
75 cpm Alleen mannen
SEX VOOR 2 snel een sexge
sprek met n hete vrouw
06 320 330 82 (75 cpm )
SEX VOOR TWEE, direkt tele
foonsex met hete vrouwen
06 320 330 46 (75 cpm )

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
De Maddm \crhind je door
njar de lekkerste *rouwen*

06.95.06

SÜPER-SEXPALEIS!
/jpp *an hiMijitipunt naar hoot-upunl'
Siandjt dntks rrjrn Strtptusi HL

06.96.06
Diverse clubs
020

BETTY S ESCORT
6340507 na 19 00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

ƒ10-

BODï SNATCHERS

Live Sexcontaci

1 regel jf 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6
7
8
9
10

regels ƒ 9,52
regels ƒ 11,10
regels ƒ 12,69
regels ƒ 14,28
regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /akelijke mat kt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

Adres:
Postcode:

Plaats.

Telefoon:
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HONDERDEN GULDENS VOORDEEL... OP = OP *
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L

NU OP ALLE UBICA-MATRASSEN 10% KORTING
BEDBAK MET LADEN

RUIMTEBESPARENOE BEDDEN

ONGEMONTEERD

2 LEDIKANTEN Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is voorzien van

Massief hout
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 1- 2 laden

wieltjes

DUBBEL
DIVAN

METALEN LEDIKANT MONAJ

VOUWBEDDEN

BED
Wit MDF-ledikant
Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 * 2 laden of
90x200 2 laden

Kleur: wit
80 x 190 nu voor 46090 x 200 nu voor 495-

zoekt u een
verstelbaar
siaapsysteem'?

schuifdeurkast
Kasthoogte
Kastdiepte

218 cm Alpinewit
68
" cm
2-DEURS
151 cm breed

•
•
Spiegel op schuifdeurlTS,-

160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

-185 cm breed
Wil M D F lodikanl

spiralen
polyether maïrasst
160x200 COMPLEET
180x200 COMPLEET

989.989.-

223 cm breed

i^-Nu 1640.* Snelle levering
* Gratis thuisbezorgd
* gratis montage

SYNTHETISCH DEKBED

90 x 200 cm yté- nu

1 persoons-89135x220109200 x 200 JW9"240X200JS8-'

'HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
Speciale maten ook leverbaar,
levertijd Z dagëTT

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

169179198198229-

120x190 nu
130x190 nu
140x190 nu
140x200 nu
160x200 nu
180x200 nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor

|^||ri<de is leverbaar met de
SÏgëride Komfortabel spiralen
Vlak (als niet verstelbare uitvoering)
Handverstelbaar (rug en voetendeel /?i|n af/onderh|k
met de hand in hoogte verstelbaar)
Automat (rugdeel is m b v een koordje m hoogte
verstelbaar voetendeel is rnet de hand in hoogte
verstelbaar)
Exlramal (rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
Electroma' (rug en voetendeel zijn electrisch in elke
gewenste stand te brengen)
electr
handv
auto
extra
vlak
1690
2135
995
1140
880
80x190 cm
1030
1175
1725
2170
915
90x190
1265
1410
140x190
1445
1735
2835
1205
140x190
1240
1470
1760
3750
60x190
2860
1270
1495
1790
2890
3780
180x190
895
1020
1150
1705
2150
80x200
10501740,2190925119090x200
2225
955
1095
1225
1775
100x200
1370
2410
120x200
1235
2465
1285
1420
140x200
3740
1220
1750
2850
140x200
1470
1785
2885
3775
1260
1S15
1bOx200
18202920,3820180x200
129015501315
1595
1850
2950
3850
2001-200
2245
90x2<0
9~5
1115
1245
1~95
1325
1850
160x210
1605
180>210
1345
1625
1885
2985
3885
1020
1160
1290
1840
2290
90x220
3045
180x220
1405
1685
1945
3945

Excl.
'
achterwand
'"
'
6 poten waarvan 2 met
een zwenkwiel
geruisloos geen gepiep of gekraak
door de zachte lichte en stevige body[jgJQ)(SpR|N
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel
tjes of grote meubelglijders vooral han COMBINATI
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
2 kwaliteitsboxspnngs ("hotelbed") + 2
geen pijnlijk harde sta m de weg bij b v
<waliteitsbmnenvenng matrassen
stofzuigen
past perfect m elk slaapkamer interieur ^everbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
(ook practisch voor hen die hun oude
of 2 van 90 x 200 (compleet).
bed willen vervangen maar de rest van
het
slaapkamer interieur
willen Deze combinatie is normaal
behouden)
is deze combinatie compleet
is zeer duurzaam en vergroot de duurzaamheid van uw matras aanzienlijk Nu 700 - voordeel zolang de voorraad strekt

•

SENIORENLEDIKANT

Seniorenledikant 90 x 200
.compleet met hoold en voe
teneinde verstelbare
lattenbodem + kwaliteitsmatras
SG 40 polyether U89" compleet nu

NU 69
NU 98NU 129
NU 159-

80x190 nu voor
80x200 nu voor
90x190 nu voor
90x200 nu voor
90x210 nu voor

209 229 249249 279-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

80x190
80x200
90x190
90x200
90x210

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

RH»

auping AURONDE 1000
bed en accessoires zijn van naturei beuken
blank beuken
gelaagd beukehout
kersen gebeitst
in de kleuren
mahon e gebeitst
alpine wit
ferrit
sable wit (licht beigei
bleu
parelgnjs *•
purper
siena (beige)
zwart
platine
• de vier houtt nten qeldt een toeslag

329
359
398
398
449
498

± 16 cm dik comfortabele duurzame lichtgewicht binnenvenng
matras beide slaapzi|den voorzien van een sli|tvaste afdekking

Auronde achterwand

219239 259. 259 . 298-

120x190 nu voor
130x190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

339369419419459 •
519.-

auping

4-SEIZOENENI

DEKBEDDEN
Polydaun therrfto-dekbedden
1 -persoons
NU
200x200 29S"-nu 269240x200 SST-nu 325-

-extra lengte
135 x 220
200 x 220
240x220

179.
215305359-

"

ELEKTRISCH.
VERSTELBARE
LATTENBODEM
Hoofd en voeteneind elektrisch verstelbaar met een

SENIORENLEDIKANT

i SSeniorenledikant 90 x 200
.^compleet met elektrisch ver.^y~stelbare
lattenbodem + kwali
/
\A/\T^ teitsschuimrubber matras 2153"
"
compleet nu

•sr,. "v£
'•Osf^-i

topkwaliteit S G 44 extra dik 16 cm hoog soortelijk gewicht
dus extra duurzame comfortabele stramheid beide slaapzijden doorgeslikt

269
289
319
319
359
398

l

SUPER POLYETHER MATRASSEN
LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN
r -*?-^
|»*"-v-*^3£5
•«*«ïj- «r ..„T^-»
•fj?*5
"
•*?;'
" - .•* - „ *S„ ^"^^*"^
^
,-,-^^iff
*" ^f*
lichtgewicht
kwaliteitseverbaar%
4-Speciale mate
Lkï
^?levertij
agen.4- ~j£*
polyethermatras bmnenveringmatras

kwaliteitspolyethermatras

s g 40 extra dik hoog soorteli|k gewicht dus extra duu
comfortabele slramheid beide slaapzi|den doorqestikl

N

en S G 40
^ 4.9Q
' t*£a-m
1499.-

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT
Ongemonteerd (ook in extra lengte leverbaar)

S

ïftfS.-NU 1535.'

-edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

Wit metalen ledikant
met een verende
lattenbodem 90x200

v
'

3-DEURS

/ooi afgeronde hoeken
nclusel2noold en
oeteneinde verstelbare
atlenbodems
TsupërKwaliteits
polyether matrassen
o 40olm 14cmdik
140x200 COMPLEET

80x190
verrijdbaar
mei latten
Meeneempri|S bodem mcl

Originele
hotelcombinatie

1410.-

*

KRIJGT U
LOGES?

scharnierpunt op kniehoogte
80x2001^95" nu 77590x200 J8S5 nu 775-

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

schuimrubber- "r
matras

.'Speciale mlate
leve rtijj

k lèvèrbaa'r.
lagen.^ -.

een ± 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers
soepele duurzame comfortabele volschuimrubber matras ook geschikt
voor verstelbare bedbodems. 100% katoenen overtrek

80x190 nu voor
42980x200 nu voor . 439.90x190 nu voor . . 489 90x200 nu voor . 489 90x210 nu voor
549 -

Aureo bedlamp 425

120x190 nu voor .
130x190 nu voor .
140x190 nu voor .
140x200 nu voor .
160x200 nu voor
180x200 nu voor .

729749759759 •
869'
989.

A
T
A
S
S
E
N

Ellipsvormig kastje

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!
Snelle levering * Gratis thuisbezorgd * Gratis montagei

Breed bedbreedte + 106 cm
Hoog 48
Diep paneel
20

90 cm
100
120
140

1570-

1575
1580
1585

160
180
200

'--^^I2^^-^^
-^^^^•^^^»
"*r^-ot^
^^^^.^L'^
1W)

^•^*"•«W«^K>X

»*<C<.4X - ™

Voorzien vin 2 eenoersoons spiralen te completeren met 2 eenpersoons matrassen
Reflex

AÜPIHG MATRASSEN:
Reflex 600 606

0600 soppei
H606 ït
l Latex

700 soepel
706 stevig

570
640
675
1030
590
655
690,775
925
' 1060
690
725
790

70x190
80x190
90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
80x210
90x210
90x220

Latex 700/706 l
805
905
950
1455
830
925
Auronde matras
975,1095
Auping heeft matrassen die precies
1315
zijn afgestemd op de spiraal
1505
975
A L RO N DE
«L L P l \ G
1025
M E E S T E M O G E L I J K H
1120

023"313039

j Het Auronde bed, uit solide
IDE20GO
fbeukehout, is er ook m extra Hogere uitvoering ± 55 cm
hoge gitvoering
Dat is soms erg comfortabel, *Meerprijs 145r
bijpassende achterwand en
bij m- en uitstappen en bij
tafeltjes verkrnqbaar
het opmaken van het bed

aupng

KOM N A AR
/MAANDAG 13.00 tot 18.00 uur
*iftjftSDAG T/M VRIJDAG van S.OOtot 18.00 uur
^DONDERDAG KOOPAVOND van 19.00-21.00 uur
SlizAfERDAG van 9.00 tot 17.00 uur

Auronde tafeltje 170

A'MERSFOORT

UTRECHT

Kamp 44
033-721295

Mariaplaats 3
(Zadelstraat)
030-310428

HILVERSUM
Haverstraat 43
035-218975

SPECIALIST
voor zettouten zijn
wij niet aansprakelijk
en prijswijzigingen
onder voorbehoud

van

HAARLEM
HOUTPLEIN 6
023-313039

Auto's & motoren

Nieuwsblad
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Geen hoogbouw
;en noorden van
alace Hotel'
ZANDVOORT - Behalve
,01 de plek van het dolfina
im bestaan er geen plan
n voor nieuwbouw elders
deze omgeving Dat zegt
,art Schuitemaker, naens de ontwikkelmgs
•oep die het dolfinarium
il ombouwen tot een hotelestaurant plus congres
ntrum „Met wat er ver
er gebouwd zou kunnen
orden, hebben wrj niets te
laken " Hij reageert daariee op heftige protesten te
en hoogbouw ten noorden
an het Palace Hotel

54-e jaargang nummer 7

Kinderen lopen 't warmst voor carnaval

DEZE WEEK
Te duur
De plannen om het toe
ristenverkeer
door
Zandvoort Zuid te leiden zijn
veel te duur Dat zegt Pieter
Fliennga lijsttrekker van Ge
meente Belangen Zandvoort
voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 2 maart

3

heeft de nodige verwarring ver
oorzaakt het plan betreft een
'gewenste' ontwikkeling in de
toekomst, in de ogen van het
gemeentebestuur Omwonen
den hebben de tekening echter
gelezen als het plan van de ont
wikkelingsgroep Daar zit ech
ter veel verschil tussen, aldus
Schuitemaker, die als eigenaar
van Hotel Triton deel uitmaakt
van de ontwikkelingsgroep
Daarin zitten ook ABN AMRO
Projectontwikkeling en Projec
tontwikkelingsgroep
Groot
Kennemerland

Opvoeden
Projecten van het op -4 -|
voeden van kinderen l l
zijn in Ontwikkelmgspsycholo
ge Inge Evers op de ATV pagi
na over het waarom Opvoe
den is niet zo makkelijk meer
tegenwoordig We leven in
een heel complexe maat
schappij en ouders van nu wil
len hun kinderen zo bewust
mogelijk opvoeden Er zijn zo
veel mogelijkheden welke
keuzes maak je?

Eigen belang
Er zijn wel enkele raakpun
ten tussen de voorstellen Zo
wil de gemeente dat de ontwik
kelingsgroep een bijdrage Ie
vert aan het verbeteren van de
infrastructuur rond het Dolfi
narmm, waaronder het par
keerterrein achter het Palace
Kefstal parkeermeter Hotel „Daar willen wij graag
aan meewerken," zegt Schuite
ZANDVOORT - Tussen 7 en maker, „dat is ook in ons eigen
Maar verder is het enige
februari is vanaf de Boule belang
wij willen nieuwbouw op
ard Paulus Loot een parkeer wat
neter compleet met sokkel het dolfinarium en verwijderen
ntvreemd De meter werd la van een deel van de ombouw
opengebroken teruggevon achter het Palace Hotel Daar
en langs een strandafgang naast willen we, liefst samen
'aarschijnlijk is er vijftig gul met de gemeente, proberen de
van kleine onderne
en ontvreemd De schade aan wildgroei
meter bedraagt zevenhon mingen onder het Van Fenema
plein tegen te gaan "
erd gulden

Vragen over bezorging9
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie
tel 18648

De gemeente heeft stede
ouwkundige Van Hezik en
artner ingeschakeld, die voor
ikemng van de ondernemer
m plan heeft opgesteld Dat

Verduistering
ZANDVOORT- Een benzine
pompbednjf deed op 10 februa
ri aangifte van verduistering in
dienstbetrekking Vanaf eind
december was er een in Amster
dam verblijvende Belg bij de
pomp werkzaam geweest als
pompbediende Op 25 januari
bleek dat de Belg met de dagop
brengst van 24 februari met de
noorderzon was vertrokken
Men vermoedt dat de 38 jarige
man samen met zijn Franse
vriendin naar Frankrijk is af ge
reisd

Vervolg op pagina 3

iejaard slachtoffer brand
lopt vergeefs aan om onderdak
ZANDVOORT Kinderen
an een 77-jange Zandvoort
ie hebben vorige week ver
;eefs bij de gemeente aange
lopt voor onderdak voor
un moeder De vrouw
toonde in de bovenwomng
an het pand aan de Hogeveg dat door brand ver'oest werd en was dakloos
eworden Zij 'stond met m
eschreven als wonmgzoe|kende', zo kreeg haar
choondochter op het raad
uis te horen en dus konden
ambtenaren haar met
filpen Haar zoon heeft verolgens de gemeenteraad en
Ie krant benaderd De gegeënte helpt nu wel mee
oonruimte te zoeken
Dat laatste zegt gemeente
oorlichter Egon Snelders
We gaan eerst kijken in hoe
rre de brandverzekering de
losten van vervangende woon
luimte dekt Mocht dat ontoe
i eikend zijn, dan tracht de ge
iieente te helpen zoeken naar
te goedkoopste, redelijke op
hswng Een pension bijvoor
eeld Maar dat wordt geen wo
iingwetwomng,
want dan ko
;
ien we in de problemen met
llerlei voorwaarden "
De bovenwomng van de
andvoortse mevrouw Agste
ibbe werd tijdens de brand op
laandagochtend volledig ver
oest Zelf was zij met aanwe
'g wat vermoedelijk haar red
mg is geweest Tijdens de
'and kwam in het souterrain
el een vijftigjarige gehandi
ipte vrouw om het leven Me
rouw Agsteribbe verbleef op
at moment in Spanje, waar zij
°t april overwintert Daarna
omt zij terug naar Zandvoort
laar zal hier dan geen onder
ak meer hebben
inschrijfformulier
'e wederopbouw van de wo
'ng gaat mogelijk een halfjaar
uien

Hefstal auto
ZANDVOORT - Tussen 8 en
ebruai i is, vanuit de Dr J G
lezgerstraat een drie maan
len oude grijze Mazda 626 ont
reemd Van de daders ont
elk spooi
f

Vandaar dat haar schoon
dochter uit Den Haag naar de
gemeente Zandvoort kwam om
een oplossing te zoeken Bij de
afdeling Huisvesting verzocht
zij om te bemiddelen bij het
zoeken naar een vervangende
woonruimte 'Hier werd haar
medegedeeld dat de gemeente
niet wilde helpen, omdat mijn
moeder met als womngzoeken
de staat ingeschreven,' zo
schrijft de zoon van de bejaarde
vrouw, die uiteindelijk de ge
meenteraad en de pers maar be
naderde 'Verbijsterd heeft
mijn echtgenote zich toen af la
ten schepen met een mschrij
vmgsformulier voor woning
zoekenden waarbij medege
deeld werd dat het minimaal
zeven jaar zou duren voor er
woonruimte beschikbaar zou
komen'
De daarop volgende dagen
hebben er ettelijke telefoonge
sprekken plaats gevonden tus
sen een maatschappelijk werk
ster van Joods Maatschappelijk
Werk, waar de vrouw als ver
volgingsslachtoffer bekend is,
en een medewerkster van de af
deling Woningtoewijzing 'De
gemeente blijft bij haar stand
punt dat zij niet wil bermdde
len,' aldus Agsteribbe 'Ik vraag
mij af of u op de hoogte bent
van dit harteloze formele
standpunt van de gemeente'
Wethouder Termes, van Huis
vesting, bleek twee dagen gele

den nog niet op de hoogte van
de kwestie Hij toonde zich ver
baasd over de reactie van de
ambtenaren „Ik ben nog niet
op de hoogte van de feiten,
maar ik zal het zeker onderzoe
ken "
Verantwoordelijk
'Er moet toch een calamitei
tenplan zijn voor het geval bur
gers van de gemeente Zand
voort dakloos worden ' zegt Ag
steribbe, die het standpunt van
de gemeente 'inhumaan' vindt
Ik ben van mening dat de ge
meente tenminste moreel ver
antwoordehjk is vooi de op
vang van accuut dakloos ge
worden ingezetenen' Volgens
voorlichter Snelders is er geen
calamiteitenplan „Omdat dit
meestal gedekt wordt door de
brandverzekering "
Agsteribbe en zijn echtgenote
zijn zelf ook op zoek gegaan
naar betaalbare woonruimte,
maar zonder succes ,We vin
den alleen maar huurwoningen
van boven de 1700 gulden," zegt
de schoondochter „Maar dat is
voor een gewone vrouw van
haar leeftijd niet op te bren
gen" De 77 jarige weduwe
woonde al sinds de oorlog m
het pand Hogeweg 69 rood,
waar zij samen met haar man
was ingetrokken Het is de
tweede keer in haar leven dat
zij huis en haard heeft verloren

Kindercarnaval m gebouw De Krocht' veel sfeer en prachtige
vermommingen
Foto Persbureiu 7indvoort
ZANDVOORT Kinderen zijn m Zandvoort de grootste
carnavalvierders De kinder carnavalfeesten van afgelopen weekend waren een enorm succes De ouderen liepen
wat minder hard
Op de tieneravond vrijdag in 't Stekkie kwamen zo'n vijftig
jongeren af, tijdens de kinderavond een dag later was het 'stamp
vol' ,Het was een gekkenhuis," zegt een enthousiaste jongeren
werkster Carla Hubert Stamvol was het ook zondagmiddag m
gebouw De Krocht waar carnavalsvereniging De Schuimkoppen
een groot kinderfeest hield Ook hier kwamen de kinderen m
grote drommen naar toe, veel ouders bleven tegelijk het feest
maar meevieren Daarmee waren er meer Zandvoorters over de
vloer dan tijdens het carnavalsfeest voor volwassenen op zater
dagavond Toen waren er zo'n tweehonderd mensen, de meesten
kwamen van carnavalsverenigingen uit andere gemeenten
„Er waren zaterdagavond maar 38 mensen uit Zandvoort " zegt
Prins Peter II „naast de leden van onze eigen vereniging Maar
dat is met erg, want we hebben enorm genoten "

Aanpak drugsverkoop blijft moeilijk
ZANDVOORT Direct op
treden tegen het gebruik
van softdrugs, of de handel
daarin, is bijna onmogelijk
Alleen als de handel over
last oplevert, of als ei drugs
worden verkocht aan jonge
ren van onder de 16 jaar,
valt er iets te doen Alleen
als er daadwerkelijk klach
ten zijn ingediend de aan
pak hangt indirect af van de
burgers
Voor softdrugs geldt het lan
delijk gedoogbeleid waarmee

Haltestraat ontoegankelijk
voor bevoorradingsverkeer

ALLEEN BIJ DIRCKHI

COEBERGH
BESSENJENEVER
HELE LITER

ELDERS 17^0

HAARLEM: Califormeplein 17
ZANDVOORT: Burg Engelbertsstraat 21

gebruik en handel op kleine
schaal oogluikend worden toe
gestaan Alleen bij overlast kan
er opgetreden worden Zoals bij
lawaai van auto's die met draai
ende motoren voor de deur tahi
\en siaan tot en met het ge
biuik van drugs m portiekjes
van woningen Voorbeelden
daarvan kwamen in het verle
den m de Brugstraat nogal eens
voor Politie en justitie zijn best
'willig' om tegen die overlast op
te treden zegt officier van justi
tie mevrouw C J Hemmes
Boender Maar daarvoor is
keihard bewijsmateriaal no
dig Dat geldt ook voor de ver
koop van drugs aan jongeren
van jonger dan 16 jaar

het Openbaar Ministerie dit in
behandeling Volgens burge
meester Van der Heijden moe
ten de burgers met aarzelen om
een klacht m te dienen Volgens
hem komt er binnenkort wel
een gestructureerde aanpak'

Het anti drugsbeleid is in
middels een heet hangijzer in
Zandvoort Diverse Zandvoort
se partijen, vooral VVD en
PvdA vragen al langere tijd om
een harde aanpak Momenteel
zijn er al zo'n vijf horeca gele
genheden waar openlijk soft
drugs worden verkocht Het
aantal neemt langzaam toe
Binnenkort opent The Bulldog
uit Amsterdam een vestiging in
de Haltestraat The Bulldog is
een grote bekende horeca on
Klacht
derneming aan het Leidseplem,
Alleen op basis van door bur waar open en bloot aan particu
gers ingediende klachten kan lieren softdrugs worden ver
een onderzoek woiden mge kocht Hoewel dit nog niet ze
steld en eventueel proces ver ker is is het wel de verwachting
baal worden opgemaakt, zegt dat dit ook m Zandvoort zal
Hemmes Vervolgens neemt gaan gebeuren

Zandvoorter vrijgesproken
ZANDVOORT Een 28 ja
rige Zandvoortei gearres
teerd in verband met een
amfetamine fabi lekje op de
Prinsesseweg, is vnjgpspro

ken

(ADVERTENTIE)

J/Vaterstanden B
atum
HW
LW
HW LW
7 feb 0725 0300 19391525
8feb 0759 0345 20201554
9 feb 0844 0426 21 3bl7 U6
•O feb 1015 0515 22561806
feb 11 35 0614 --1915
2 feb 00 04 07 50 12 44 20 34
feb 01 30 0926 133921 55
feb 0208 1020 14222250
'5 feb 0251 11 06 15052325
aanstand/getij
Kvnjd 18 feb 1847 uur
°°dtij 20 feb
2256 uur
'AP+59cm
M zat 26 feb 0215 uur

Oplage 5250

Editie 17

Weekmedia

De omgekeerde rijrichting m de Haltestraat heeft de eerste twee maanden alleen maar nadelig
gewerkt, zeggen veel ondernemers
i«u> Pusbi ie m ' \\•\<\\ n

ZANDVOORT
Omzetvermmdering en levensge
vaarlijke situaties voor fiet
sers Volgens ondernemeis
in de Haltestraat zijn dat de
gevolgen van het omdraaien
van ae rijrichting in hun
straat Een proef die vorige
maand werd ingevoei d, ?es
tigduizend gulden kost en
een jaar gaat duren, maar
waarvan nu al gezegd wordt
dat hij mislukt is De bocht
op de hoek met de Zeestraat
is veel te krap aangelegd en
de achterliggende sti aten
worden overbelast door ver
keer Voordelen heeft het
volgens de ondernemers
niet opgeleverd

beurt het nu al regelmatig dat
er op de Kostverlorenstraat en
de Zeestraat een enoime file
ontstaat als \ \ achtwagens pi o
beren de Haltestiaat m te rij
den , En dan is het nog met
eens zomer Die bocht is ei om
de vaart eruit te halen maar
deze is gewoon veel te nauw
aangelegd Het is extreem idi
oot gewoon'

Trekkarretje

Maar voor hoieca en detail
handel is bevoorrading belang
rijk en onontkoombaar Van
daar dat de leverancier van
gi oente en fruithandelaar Dal
man in de Schoolstraat bleef
pioberen met zijn vrachtwagen
by de winkel te komen In to
taal heeft hij het op drie manie
i en geprobeerd, helaas, zijn wa
door Martha Burger
gen was te gioot Vei volgens
moest hij vanuit een van de er
na ist liggende straatjes met
Bijna alle ondeinemers kla een trekkairetje heen en weer
gen over de veel te nauwe bocht lopen „Dat werkt natuurlijk
op de kop van de Haltestiaat voor geen metei " aldus Johan
Drie, vier keel insteken is voor Dalman Hij is al om vijf uur 's
een grote vrachtwagen het ge morgens aan het werk om de
middelde om ei eindelijk in te bevooriadmg in zijn winkel te
Komen Daarbij woi dt i egelma i egelen
tig een paal of lichtmast ge
raakt of beschadigen de wagens
Het is 'godsgeklaagd' zegt de
zelf Apothekei Neutel, van de eigenaai van York Optiek „Als
Zeestraat apotheek, kijkt ei ze morgen de lichting weei wil
recht op uit Volgens hem ge len omdraaien ben ik ei gelijk

vooi ' Hij vei baast zich ei ovei
dat ze bij de gemeente met
kunnen uitrekenen hoe ze een
bocht moeten aanleggen Niet
alleen de bocht op de Kop van
de Haltestraat maar ook de
bocht bij de Koninginnen eg en
de van Lennepweg zijn daai
vooi beelden van zegt hij Vooi
van de zomei vooi ziet hij hele
maal pioblemen Hij vindt dat
de gemeente te weinig beseft
hoezeer ondei iiemei s> in deze
tijd moeten knokken voor hun
bestaan
Mislukt
Ik heb maai een \raag aan
de gemeente zegt op zijn
beuit de eigenaai van Dietiich
Sport ,Ik viaag me af of ze
buiten de gemeente tien men
sen weten die dit nu echt wil
len'' En kunnen die het dan ook
motiveren '" Vooi hem is een
ding zeker de pi oef is nu al
mislukt De paikeei plaatsen
vooi zijn deui blijven leeg en
zijn omzet is fois gedaald
Ook het echtpaai Lissenbeig
van de gelijknamige sigaien
winkel is niet te spieken ovei
de proef We zijn van plan om
ondei onze klanten een handte
keningenactie te beginnen Het
kost ons elke dag geld
op pai>iru i

De officier van justitie is het
niet eens met de vrijspiaak en
saat daaite^en m hogei bei oep
Tesen de hoofdverdachte een
47jange inwonei van Tilbuig
is \ierjaar ge\ angemsstraf ge
eist In deze zaak wordt op 21
tebruari uitspraak gedaan

Volgens de beheerder be
stond het fabriekje waar de
drugs werden gemaakt net en
kele dagen toen het werd ont
dekt Dat gebeurde op 25 no
vember 1992 door loutei toe
val De politie kwam naai het
pand naai aanleiding van een
brandalarm uit de loods zou
look komen Binnen werd een
produktie installatie aangetrof
fen compleet met veihittmgb
units en reactoi bollen In de
installatie tae\ ond zich zo n 30
liter
amfetamine houdende
vloeistof

ik hebben
Natuurlijk, ditOmdkiitintik moet
Kraag wil weten \\at /ieh in
mijn omtjiv mg ifspu H I er kennismaking onU ing ik het
/andvoorts Nieuw sbl iel
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Te koop

FAMILIEBERICHTEN

600

Organisatoren, Toernooileicling
en deelnemers van mijn

Met een overweldigend sevoel van geluk heten wij weikom ONZE ZOON

blauwe
kruispannen
ƒ 2,- p. Stuk

"Abraham aan Zee"-toernooi

Job Dagmar

Het was geweldig. Bedankt

14 - 2 -1994

tel.

Peuter speelzaal ORANJE NASSAU

25 jaar
Pauline van der Veen
Elco Zwart
Oosterparkstraat 41
2042 AR Zandvoort

18766

Kroon Mode
HALTESTRAAT
55
ZANDVOORT

Uitvaartcentrum
Haarlem

Dames
pantalons
elastische
band
14 modekl.
Alle maten

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

een feest voor alle
peuters bij elkaar
Van harte Lienke
met dit behaalde jubileum

broertje van'
Jesse Ingmaren
Youri Elmer

Wim, Sandra, Randolph en Marja.

79.95

WIE HELPT
Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje

weduwe van Jan Keur
9 september 1907
9 februari 1994
Zandvoort:
Tilly en Frans
Utrecht:
Johan
Cruquius:
Annie en Ton
Kleinkinderen en achterkleinkind
Zandvoort, februari 1994
„Huis in de Duinen"
Correspondentieadres'
M. J. J. Boon-Keur
Piet Leffertsstraat 14
2042 EH Zandvoort
De crematie heeft op maandag 14 februari plaatsgevonden.

Lid AVVN

STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Alle reacties welkom!
M. Agsteribbe.
Tel. 070-3252762.
*
*
*
*
*

Hendrik Voswijk
M. Voswijk-van der Horst
Myrna en Dave
Georgia, Jenny
Pierre en Tineke
Pauline en Dennis
Patty
Kees en Marja
Robin, Remco
Youandi
14 februari 1994
Passage 3-flat 15
2042 KR Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op yrijclag 18 februari om 11.15 uur in het crematorium
Velsen aan de Duin en Kruidbergerweg te
Driehuis-Weslerveld
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in een der ontvangkamers van het crematorium.

SPOED CURSUS
SENIOREN TRAINING
ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
SPECIALE AANBIEDING
ZELF DAG EN UUR VASTSTELLEN VOOR JE
EXAMEN.

Jan Hendrik van Keulen
op de leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort:
E. van Keulen-Rollmann
A A. Kist-van Keulen
H Kist
Manon
Van I>ennepweg 53 flat 2
2041 LB Zandvoort
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden

ledere woensdag gesloten

als u op 2 maart a.s. niet kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (vakantie e.d.) kunt u uw
VVD-stem door een gemachtigde uit laten brengen.
info: tel. l 8857 en 10822

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

WD LIJST l

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt

Vakkundig
gedipl. pedicure
Wil v. Looy-Boon

Zeestraat 22
Tel. 16883
Beh. vgls.
afspraak

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

SUPERSTUNT!

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 22 februari 1994 in het openbaar De vergaderingen
worden gehouden in de raadzaal en beginnen
om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende
punten
- Uitbreiding Raadhuis
- Uitgangspunten begroting 1995
- Wijziging Legesverordening
- Fusie Plesmanschool en Van Heuven Goedhartschool
- Garantie geldleningen woningbouwvereniging
EMM
- Voorbereidingsbesluit Dr Schaepmanstraat 18
- Voorbereidingsbesluit Zandvoortselaan 165
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

ONTWERP-INDELING

U bent weer van harte welkom in
onze ambachtelijke slagerij om te
profiteren van onze wekelijkse specialiteiten en geweldige aanbiedingen
WAARDEBON

KIPFILET

van 17,95 nu voor

14,95
Profiteer van ons puur natuur gemest Schots Lams- en
Rundvlees, Gelders Varkensvlees, kip, kalkoen, kalfsvlees,
wild en veel specialiteiten. Er zijn weer div. verschillende
maaltijden o.a. Franse Groenteschotel en een heerlijke romige aardappel gratin

SAMENWERKINGSGEBIEDEN
NOORD-HOLLAND TER INZAGE
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben
onlangs een ontwerp-besluit genomen over de
indeling van de provincie m samenwerkmgsgebieden in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Zandvoort is ingedeeld bij het gebied WestKennemerland Hiervan maken tevens deel uit
Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Velsen
Het ontwerp-besluit ligt t/m 8 april 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Algemeen Bestuur, Raadhuisplein4 De afdeling
is op werkdagen geopend van 9 00 tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tot één week na
8 april schriftelijk bezwaar indienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem

INSPRAAK SCHIPHOL/
HAARLEMMERMEER GESTART

BOUCHERIE

Er is een gezamenlijke mspraak-/bezwaarprocedure gestart m b t vijf plannen en rapporten van verschillende overheden en instanties
inzake Schiphol en omgeving
Het betreft de ontwerp-planologische kern-

Grote krocht 5-7, Zandvooii

J. de Vries
zeg ik u hartelijk dank, alsmede de schriftelijke reakties
zijn voor mij een grote steun geweest.
Mevrouw L. de Vries-den Hartog
Zandvoort. februari 1994

STEMMEN BIJ VOLMACHT

uitvaartverzorging
kennemerland bv

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

D66

Maandags gesloten

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

KOSTVERLORENSTRAAT 70
ZANDVOORT TEL. 02507-12071

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

GEEF ONS MAAR
"OME JAN" TERMES
NR. 8 LIJST 2

Tel. 02507-20072

Boul. Barnaart 14

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGbhlJ
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling,
welke ik mocht ontvangen, na het overlijden van mijn
man

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING

1 kilo
Op zaterdag 12 februari 1994 is na een moedig
gedragen lijden rustig ingeslapen mijn lieve man,
onze pappa en opa

REPARATIE
ALLE MERKEN

Vanaf heden
zijn wij weer geopend
en met frisse moed
gestart

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 72jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn innig
geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en
onze fijne opa

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278
Naaimachine
specialist

HAD IK DAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT!

Deborah Cohen

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

mijn 77-jarige moeder die bij
de brand op de Hogeweg op
7 febr. jl. haar woning is
kwijt geraakt, aan tijdelijke
woonruimte.
April tot ong. oktober?

Esther Drommel

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles ...en tevreden sterven.
Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Aanbiedingen:
geldig t/m 23 februari

GEMEENTE

beshssmg Schiphol e o (mcl Inventarisatie Economische Effecten), de herziening Streekplan
Haarlemmermeer/Schiphol en de diverse MilieuEffectrapportages ook m b t de aanleg van de
vijfde parallelle baan
Men kan een gratis inspraakbrochure opvragen
bij het SDU/DOP, Antwoordnummer 11004,
2509 VE Den Haag In de brochure staan ook de
data en locaties van de voorhchtmgsbijeenkomsten vermeld
De inspraaktermijn loopt tot 10 mei 1994.
Voor algemene informatie 02507 - 61492

RECTIFICATIE AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Op 10 februari jl werden twee aanvragen voor
een milieuvergunning gepubliceerd Het betrof
een fitnesscentre en een partycentrum
BIJ de laatste is abusievelijk een verkeerd adres
gepubliceerd
Het betreft niet de Bentveldweg 2A maar
Blinkertweg 2A te Zandvoort Voor deze aanvraag volgt hieronder een nieuwe publicatie
met een aangepaste bezwaartermijn
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een Partycentrum gelegen aan de Bhnkertweg 2A te Zandvoort
De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 21 februari
1994 tot 22 maart 1994 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4
U kunt bij de afdeling ook terecht voor een
mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
9 0 0 - 1 2 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 22 maart 1994
gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden mgediend bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwissehng over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend
Degene, die bezwaar heeft gemaakt cp de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe m staat
is geweest krijgt in een volgend stadium de
gelegenheid om beroep m te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State

WD LIJST l

VOORGENOMEN
VRIJSTELLINGVERLENING
(ART. 352 BOUWVERORDENING)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 352 van de
Bouwverordening vrijstelling te verlenen voor
het gebruik van de woning Zandvoortselaan 9
als woonhuis met een opslagruimte en magazijn ten behoeve van een timmer- en onderhoudsbednjf in het bijgebouw achterde woning
Belanghebbenden kunnen vanaf 18 februari
a s gedurende 4 weken mondeling of schrrftelijk hun zienswijze omtrent deze vrijstellingverlening naar voren brengen bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort of bij het
college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot
12 30 uur
Burgemeester en wethouders van Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94012B Secr Bosmanstraat 25/27
uitbreiding dakopbouw
94013B Dr J G Mezgerstraat 88
vergroten woonhuis
94014B Dr J G Mezgerstraat 90
vergroten woonhuis
9401 5B Paradysweg 1/6
oprichten opslagloods
94016B Paradijsweg 4a
veranderen opslagloods
94017B Westerdumweg 38
vergroten woning
9401 SB Potgieterstraat 46
plaatsen dakopbouw
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
weeR na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende bouwvergunningen
91131B Boul P Loot/hoek Brederodestraat
oprichten appartementengebouw
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4
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'Ingrijpende verkeersplannen zijn veel te duur'
In september
28 jaar lid van
gemeenteraad
GBZ-lijsttrekker Pieter
Flieringa (66), voor vrienden en bekenden 'Pier',
maakt in september aanstaande 28 jaar deel uit van
de Zandvoortse gemeenteraad. (Vroeger werden de
verkiezingen later in het
jaar gehouden, tegenwoordig is dat in maart opdat de
nieuwe raad nog het laatste
woord heeft over de voorjaarsnota die in mei uitkomt.)
In de periode 1982 tot 1986'
was hij wethouder van Financiën, Onderwijs en Cultuur, vanaf december 1993
is hij wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu.
„Raadsleden en wethouders hebben een omvangrijke taak. Vooral beginnende raadsleden zullen
merken dat er veel tijd in
gaat zitten. Ook als wéthouder is het hard werken,
er gaat minimaal driekwart werkweek in zitten.
Maar hard werken is nooit
slecht."

Gezondheidsarts
Flieringa, afkomstig uit
Haarlem, nam in 1957 de
praktijk over van de Zandvoortse huisarts Entzinger, op de hoek Brederodestraat/Gerkestraat waar
daarvoor ook de 'legendarische' dokter Van Frase was
gevestigd. „Hij raadde de
mensen af om met Persil te
wassen," weet Flieringa.
Voorheen was hij officier
van gezondheid bij het
127-ste batillon
zware
luchtdoelartillerie en eerste- en tweedelijns gezondheidsarts op de Ripperdaen de Koudehornkazerne
(het huidige politiebureau). „Ik was mijn eigen
meerdere en ondergeschikte."

Van 1957 tot 1962 was hij
ook commandant van het
Rode Kruis in Zandvoort.

(ADVERTENTIE)

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
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ZAND VOORT - De ingrijpende verkeersplannen uit
het verleden zijn veel te
duur, vindt Gemeente Belangen Zandvoort. Daarom
is deze partij tegen het splitsen van het binnenkomende
verkeer, ter hoogte van het
Shell-station aan de Gerkestraat. „Daar zeggen wij
ronduit nee tegen." Dat zegt
Pieter Flieringa, lijsttrekker
van GBZ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2
maart aanstaande.

ZANDVOORT - De Organisatie VVD-Vrouwen Zuid-Kennemerland
houdt
maandagavond een regionaStimuleren van thuiszorg le bijeenkomst met als theen 'gewone' hulp voor oude- ma: 'Waarom stemmen op
ren.
de VVD?'

Ouderen helpen

Verder Aanpassingen aan de
bestaande woningvoorraad. Zo
mogelijk een wooncomplex
voor ouderen op het NS-terrein
als dit vrijkomt voor woningbouw, inclusief een sociaal-culturele ruimte. Dat onder andere zijn zaken waar GBZ voor
pleit, als het om ouderen gaat.
De partij vindt - net als alle andere - ook nog steeds dat het
Huis in het Kostverloren open
zou moeten blijven.
„Het rijksouderenbeleid is
rampzalig," zegt Flieringa. „We
hebben een perfecte situatie
met het HiK, dat een totale verzorging kan bieden met een
hoop zelfstandige bejaardenwoningen eromheen. Moeilijkheden kunnen vanuit het grote
huis worden opgelost. Maar nu
wordt even uit de losse linkerpols beslist dat het HiK weg
moet. Daarmee tref je ook de
mensen die eromheen wonen.
Je hebt nu voor alles apart iemand nodig, ook voor de kleine
dingen. Dat betekent dat we in
de praktijk duurder uit zijn. We
zullen veel meer geld moeten
besteden aan de ouderenzorg,
anders zakt het peil gigantisch.
Het Rijk neemt iets weg, maar
stelt er niets voor in de plaats."

door Joan Kurpershoek

„Dat plan is veel te duur. Bovendien levert het niet het gewenste resultaat op. Daarmee
is de basis van het hoofdwegenstructuur-plan vervallen. Verkeerstechnisch is doortrekken
van de Herman Heijermanweg
de enige goede oplossing voor
deze problematiek. Maar daar
is geen geld voor en ook geen
politieke meerderheid."

Parkeren
Binnen de regio moeten de
verkeersmaatregelen vooral afgestemd zijn op de eigen bevolking, zegt Flieringa. Het regioverkeer moet zo snel mogelijk
op de plaats van bestemming
kunnen komen. Toeristen van
'buiten' moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van
parkeerplaatsen aan de rand
van de regio. „Wij hebben een
hele goede railverbinding, daarmee kunnen zij naar Zandvoort
komen. En je moet de moed
hebben om te kunnen zeggen:
vol is vol. Natuurlijk, in het
Feijenoordstadion kunnen ook
best wel tweehonderdduizend

De eerste vijf kandidaten van Gemeente Belangen Zandvoort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart. V.l.n.r.: Gerard
Dijkstra, Jaap Brugman, lijsttrekker Pieter Flieringa, Piet Keur en Ton van Eist
Foto Foto Boomgaard
mensen, alleen kun je dan niet
„Er moet in de gemeente volmeer voetballen. Kijk naar de doende straat- en parkeerruimAmerican Day van een paar jaar te zijn voor de eigen bewoners.
geleden. Het verkeer stond Daar moeten we in het cenuren lang vast in Zandvoort, je trumplan rekening mee houkon niet meer voor- of achter- den. Dus ook parkeren voor neuit. Daarmee komt de verkeers- ringdoenden bij de Prinsesseveiligheid in het geding."
weg en in de buurt van de Hal-

mee, maar worden gegarandeerd van een plek voor kort of
lang parkeren."
„Maar als college moet je de
gemeenteraad niet meteen voldragen plannen voordragen.
Zoals bijvoorbeeld bij de hotelDe bewoners betalen dan wel plannen van Eurotel, naast het

'Proberen lange-termijnbeleid te voeren'

„Je moet proberen lange-termijnbeleid te voeren, dat minimaal vier jaar, maar liever nog
langer mee gaat. Dat betekent
ook dat je een wisseling van de
wacht moet voorkomen," zegt
Flieringa, waarmee hij doelt op
de samenstelling van het college tijdens de vier jaar durende
raadsperiode.
„Na de machtswisseling is er
min of meer obstructie gevoerd. Politiek is dat begrijpelijk, maar het is natuurlijk niet
goed. De politici moeten inzien

worden, maar de problematiek
is tegenwoordig zo ingewikkeld, dat je daar een hele lange
bestuurlijke ervaring voor nodig hebt. Je moet weten wat wel
of niet haalbaar is. Samen met
soort toestanden te voorkomen het ambtelijk apparaat moet je
met een goed 'werkprogram- eruit halen wat er in zit."
ma'. „Je kunt wel mooie verkiezingsprogramma's opstellen,
De gemeenten krijgen het
maar belangrijker is een goed steeds moeilijker, vindt Flierinwerkprogramma, dat opgesteld ga. „Het Rijk schuift zijribezuiwordt in overleg met het ambte- nigingen door naar de gemeenlijk apparaat. Want als je zelf ten en dat begint zijn gevolgen,
een programma opstelt...w.aar- ..te krijgen. Als je wilt decentrale
van ambtenaren zeggen 'Dat ' jséren moet;je de moed-nebben •
kan niet', dan ben je nergens, -om zowel de macht als de-KerDaarnaast vraag ik me af of er antwoordelijkheid voor het
geen hogere eisen aan bestuur- geld door te schuiven. Maar in
ders en raadsleden moeten de praktijk houdt het Rijk de
worden gesteld. Raadsleden macht en geeft het eëntklein
willen vaak graag wethouder beetje geld. De rest mogen wij

Waar vooral geld voor nodig
oplossen, zoals bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten."
zal zijn, is de riolering. De verbetering daarvan moet wel
doorgaan, vindt Flieringa. De
Toerisme
kosten van een verantwoorde
„Daarnaast hebben wij door aanpak worden geschat op nehet toerisme meer geld nodig gen miljoen gulden. „Maar het
voor infra-structurele en ande- zal wel moeten, de capaciteit is
re maatregelen, maar dat krij- te klein en bovendien mag het
gen we niet. De enige behoorlij- dorp ook milieu-technisch geke inkomsten zijn de parkeer - zien niet onderlopen. Gelukkig
gelden, maar dat houdt ook een kun je de kosten over een hoop
keertje op. Je kunt de parkeer- jaren uitsmeren. Wat de doorprijs niet te hoog maken, dan berekening van kosten naar de
zegt die toerist 'Ik ga wel ergens burger betreft, moet je je afvraanders; naar toe'. Overigens gen of je dat met dit soort bevind ik de discussie of Zand- dragen nog wel kunt doen."
voort een badplaats of een
woonplaats is, onzin. Het is beide. Maar je moet wel als belang- Keuzes
rijkste voorwaarde stellen, dat
„Er zullen keuzes gemaakt
er een goed evenwicht is."
moeten worden," voorspelt de

GBZ-lijsttrekker.
„Daarom
hebben we al veel gedaan aan
kostenbegroting, zodat we weten wat iets kost. Dan weet je
watje moet laten vallen. Je ziet
dat ook bij de politie gebeuren.
De aanpak van handel en gebruik van softdrugs wordt afgemeten naar de overlast. Wij zijn
tegen het gedogen van softdrugs, zij zijn het voorportaal
van harddrugs. Maar de officier
van justitie bepaalt of hij vervolgt of niet, oom agent zal dan
niet extra gaan optreden."
„Behalve het zondermeer
verbieden van drugs moet je je
ook afvragen waarom mensen
er toe komen om het te gebruiken. Net als bij roken of alcoholgebruik. Kennelijk hebben
zij het nodig om in een bepaald
evenwicht te komen. Maar
waarom? Als je dat weet, dan
pas kun je de situatie echt goed
verbeteren."

' Winkelpubliek verdwijnt'
Vervolg van voorpagina
Volgens mevrouw Lissenberg
is het nog maar de vraag of de
Haltestraat niet een tweede
Kerkstraat of Grote Houtstraat
gaat worden. „Als we niet uitkijken dan verdwijnt het dagelijkse 'Zandvoortse winkelpubliek
uit onze straat. Dan krijgen we
hier alleen nog maar textielwinkels en horeca."
Bovendien is volgens hen de
situatie voor fietsers op twee
punten levensgevaarlijk geworden. Met name waar de weg
smaller wordt, ter hoogte van
de leerwinkel (vroeger de Bata)
en bij bloemenwinkel Bluijs. „
De auto's komen met een noodgang aanscheuren en de fietsers, die in twee richtingen rijden, moeten vaak geschrokken
op de stoep uitwijken. Dat er
nog steeds geen ongelukken
zijn gebeurd, mag een geluk hèten," aldus Lissenberg. Ook andere ondernemers merken dat
er vrijwel dagelijks iemand bijna 'voor zijn sokken' wordt gereden. Met oversteken, of omdat autobestuurders nu aan de
straatkant moeten uitstappen.

In de Swaluestraat is het nu
regelmatig een 'puinhoop', zegt
ondernemer Versteege, van de
gelijknamige fietsenwinkel. De
achterkant van zijn zaak komt
uit op deze straat. Er is veel
meer verkeer op de kleine
Krocht, de Swaluestraat en de
Prinsenhofstraat. De auto's
hebben grote problemen om elkaar te passeren. De straatjes
zijn te nauw en niet berekend
op tweerichtingverkeer. Vaak
moet het hele 'zootje' achteruit
omdat het verkeer muurvast is
gelopen, aldus Versteege. „En
het is nog niet eens zomer."

Open huis GBZ
ZANDVOORT - Gemeente
Belangen Zandvoort houdt
maandagavond 21 februari politiek 'open huis' in het Gemeenschapshuis,
aanvang
20.00 uur.
GBZ-raadslid Jaap Methorst
houdt een korte 'causerie' over
het onderwerp Bestuurlijke
vernieuwing in Nederland en in
Zandvoort'. Na de pauze zullen
de eerste vijf GBZ-kandidaten
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
worden
voorgesteld. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het programma van
GBZ. Zo ook zal er gediscussieerd worden over diverse onderwerpen, waaronder
<ie
'hoofdwegenstructuur' en de
'structuurschets'. De zaal is
open vanaf half acht.

SLAPEN IS ONS VAK

De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Op de tekening van de stedebouwkundige is het zwembad
wel verdwenen, evenals het
snackrestaurant en het benzinestation. Bovendien is er aan
de noordzijde van het Palace
Hotel een nieuw gebouw getekend, voor detailhandel, zakelijke diensten, recreatie en hotel/horeca. Dat alles heeft opschudding veroorzaakt. Zo vrezen bewoners van de boulevard
en Residence Monopole, dat
zo'n gebouw een groot deel van
hun uitzicht op zee wegneemt.
Foto Persbureau Zandvoort

Peuterklas Oranje Nassau is een van de oudste
ZANDVOORT - Peuterklas Oranje Nassau in Zandvoort is waarschijnlijk een
van de oudste van Nederland. Vandaag exact 25 jaar
geleden opende Lienke
Brugman haar peuterklas
in de toenmalige Wilhelminaschool, tegenwoordig de
Oranje Nassauschool. Het
fenomeen 'peuterklas' was
tot die tijd onbekend.
door Joan Kurpershoek

het Westen

ZANDVOORT - Drie Frieze
jongens, van twintig en achttien
jaar, zijn zaterdagnacht 12 februari omstreeks half drie mishandeld op het Kerkplein.
Toen de jongens in een taxi wilden stappen, kwam er vanuit
een groep jongelui een jongeman naar voren die een van de
jongens een klap tegen zijn
hoofd gaf.
De twee andere Frieze jon-;
gens kwamen de 20-jarige Har-;
linger te hulp, waarop een;:
vechtpartij ontstond met de andere groep. De Harlingers werden meerdere malen geschopt
en geslagen, waarbij ze letsel
opliepen.
Eén van de 20-jarigen werd
ter observatie opgenomen in
een ziekenhuis in Haarlem, de
andere liep een wond aan zijn
oor op. De 18-jarige kreeg een
hete kroket in zijn nek gedrukt,
waarbij hij een brandwond opliep en een gezwollen juktaeen.
De daders zijn onbekend gebleven. Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie in Zandvoort, tel. 0250713043.

Zwembad blijft

Alleen de eigenaar van bloemenwinkel Bluijs vindt het omdraaien van de rijrichting wel
positief. „Vroeger kwamen veel
klanten als laatste nog even bij
mij langs. Tegenwoordig ben ik
de eerste op hun boodschappenlijstje. Dat vind ik toch wel
aardig klinken," zegt hij vrolijk.
Een paar andere ondernemers
maakt het allemaal niets uit. Zij
hopen alleen maar dat de proef
niet leidt tot omzetvermindering in de zomer en het uiteinPuinhoop
delijk afsluiten van de HalteMedewerkers van bakker Vis- straat straat. Daar is bijna ieser staan vaak 'eersterang'. Bo- dereen fel op tegen. Alleen die
vendien zien zij regelmatig zestigduizend gulden..., die
spookrijders door de straat hadden zij liever in hun eigen Lienke Brugman draait al 25 jaar haar eigen peuterklas. „Ik vind het nog steeds even leuk"
zak gestoken.
gaan.
(ADVERTENTIE)

Mishandeling

vervolg van voorpagina
De te verwijderen ombouw
van het Palace Hotel betreft het
deel tussen zwembad Sonneveld en het stuk boven het parkeerterrein, waar nu nog twee
vergaderzalen zijn gevestigd.
„Daarvoor geven wij een vergoeding en de sloop gebeurt op
onze kosten," zegt hij. De ontwikkelingsgroep wil tevens het
parkeerterrein een nieuw aanzien geven, maar in haar eigen
plan blijven het zwembad,
snackrestaurant Jan, plus het
pompstation ongemoeid.

Positief

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Miwo-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
'n 1941.

testraat. Ik denk aan parkeren
voor belanghebbenden. Voor
bepaalde straten zou je bijvoorbeeld vignetten kunnen invoeren, waarvoor je forfaitair kunt
heffen.

casino. Of de plannen voor het
gebied rond het dolfinarium. Je
moet in een zo vroeg mogelijk
stadium de mening van de
raadsleden en van de burgers
meewegen. En er moet meer
naar minderheden geluisterd
worden. Anders krijg je een
stemmendictatuur van de helft
plus een."

Deze vindt plaats in het
Stadscafé in Haarlem, ingang
Gedempte Oude Gracht, aanvang 8 uur. De bijeenkomst is
ook voor iedereen toegankelijk.
Er worden korte inleidingen gehouden door drs. C. Mooij, wéthouder gemeente Haarlem, mr.
O.P.G. Vos, voorzitter Ondercentrale Haarlem, drs. F.W.
Weisglas, lid Tweede Kamer,
en mevrouw mr. J.E.S. Larive,
lid Europarlement. Na de pauze is er een forum onder leiding
van F. Muiswinkel. Door de
sprekers worden vragen beantwoord, zo ook door wethouder
J. Beets uit Heemstede en wéthouder H. Coebergh uit Bloemendaal.

w

„Een consistent beleid
voeren, een goede samenwerking, plus een zakelijke
afweging van pro's en contra's." Dat zijn volgens
GBZ-lijsttrekker Flieringa dat we dat beter kunnen ver mij de belangrijkste eigen- den."
schappen waaraan het nieuwe gemeentebestuur moet Werkprogramma
voldoen.
Volgens Flieringa zijn dit

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Sandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend:
maandag 13-16u.;dinsdag 101
3. 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12

Abonnementsprijzen: j 17,50 per
kwartaal:
/ 31,75 per half jaar: ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.

Sprekers te gast
bij VVD-Vrouwen

„Ik merkte dat er een hiaat
was in de kinderopvang voor
kinderen tussen de twee en vier
jaar. Mijn dochtertje moest altijd brullend mee terug als we
mijn twee jaar oudere zoontje
naar school hadden gebracht.
Zij wilde ook op school blijven,
maar dat kon niet. Er was niets
voor kinderen van die leeftijd.
Ik ben toen met juffrouw Smits
gaan praten, die toen hoofd was

verhalen en -gedichtjes.
ik koffie drink, loop ik meestal
Naast de opvoeding van haar rond met m'n kopje. Maar toen
eigen kinderen kon zij de peu- ik laatst toch een keertje ging
terklas erbij doen mede omdat zitten zei een meisje tegen me:
haar man achter haar stond, 'Heb je niks te doen?'. Zo lazegt zij. „En ik heb gelukkig chen we heel wat af. Er waren
ook altijd hulp van vrijwilligers bijvoorbeeld ook kinderen die
gehad, elke dag heb ik een vaste doktertje gingen spelen met
Suringarschool
moeder. In je eentje kun je dit een plastic hamer en beitels."
Vermoedelijk was zij met dat niet doen. Kinderen zijn zo beinitiatief in 1969 een van de eer- werkelijk, je kunt zo'n groep
sten in Nederland, een veron- geen moment alleen laten."
Geboorte-envelopjes
derstelling die door anderen
Sommige dingen zijn vrijwel
wordt geuit. „Het is mij niet
het zelfde gebleven als vroeger,
bekend of anderen het eerder
zoals veel improviseren om gehadden gedaan. Ik weet wel dat Veiligheid
„Het doel van de peuterklas noeg spulletjes bij elkaar te
anderen eraan gedacht hebben
om zoiets te gaan doen, maar is, een leuk, prettig speelkli- krijgen. Tegenwoordig is er wel
dan moet je het natuurlijk nog maat voor de kinderen te creë- een kleine subsidie, maar die is
oppakken." Werken met kinde- ren, en ze veiligheid en gebor- niet voldoende om alles aan te
ren was haar niet vreemd. Zo genheid te bieden. Ik ben er zelf kunnen schaffen. „Maar ik
was zij stagiaire geweest op de ook elke dag, ik vind het nog klaag niet hoor, zo blijf je invenSuringar kleuterschool ten tij- steeds even leuk. Anders zou ik tief. Ik koop bijvoorbeeld ook
de van de juffrouwen Annie, er ook mee stoppen. Kinderen altijd speelgoed op KoninginneJanna en - het hoofd - Van de van die leeftijd zijn heel eerlijk dag, of ik 'biets' ergens wat teBerg. Later, van 1958 tot 1962, en onbevangen. Of je er leuk uit kenpapier bij elkaar. We gewas zij hoofdleidster van de ziet of juist helemaal niet, ze bruiken partijen karton die
Zandvoortse kleuterschool aan zeggen het gewoon tegen je. En over zijn en de schoolgeldzakde Van Lennepweg. Bovendien hun humor is verschrikkelijk jes zijn nog oude geboorte-enveschreef zij al vele jaren kinder- leuk. Ik zit bijna nooit, ook als lopjes."
van de school. Het leek haar
een leuk idee, al spraken we
toen nog niet van een 'peuterklas'. We hadden het meer over
een 'opvang voor kleine kinderen'."

Dwingen
„Met ontwikkelingen op die
locatie hebben wij niets te maken," zegt Schuitemaker. „Dat
is uitsluitend een stedebouwkundig advies van Van Hezik
en Partners aan de gemeente.
Wij kunnen daar niet eens iets
aan doen, ook al zouden we dat
willen: de plek is eigendom van
het Palace Hotel." De gemeente
kan de groep niet dwingen daar
te bouwen, zegt hij. Wat de verkeersloop betreft is de groep evenals de gemeente - voorstander van 'Variant 2'. Dat betekent dat het doorgaande verkeer dezelfde route blijft volgen
als nu.
Het nieuwe complex op het
dolfinarium moet ongeveer negentig hotelkamers krijgen, 45
appartementen, een groot aantal zalen met diverse functies,
een grand café met terras aan
het Van Fenemaplein en een
parkeergarage van drie lagen.
De plannen bevinden zich echter nog in een vroeg stadium.
„Als het echt niet door kan
gaan, zijn we zo weer weg. Maar
dat zou jammer zijn. En niet
alleen voor ons, want het betekent dat het gebied zo blijft zoals het nu is."

donderdag 17 februari 1994

Weekmedia 17

Thomsonstraat I,
TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

2041
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijst 1

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 07-02 t/m 13-02 1994

Voor leden k o m t b e s c h i k b a a r
1

Kostverlorenstraat 58-1, huur ƒ 719,95 per maand, excl
stookkosten
3-Kamerwoning met cv Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens van 55 jaar en ouder
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max ƒ 4 295,- zijn
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a s voor 12 00 uur bij E M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12 00 uur in het raam ten
kantore van E M M

Normaal
jaarverbruik

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

NOG DRIE DOLLE
DAGEN BIJ

Toewijzingscritena
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M
BIJ het genoemde gezamenlijk max bruto-maandinkomen
wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de
mmstverdiener voor 50% meegenomen m de berekening

Ruilrubriek
1

4-kamerwonmg 1 e etage, Celsiusstraat, ƒ 529,56 excl
stookkosten per maand
Gevraagd eengezinswoning

JAAP BLOEM

V INTER SPOOT

vrijdag
zaterdag
zondag

18febr.
19febr.
20 febr.

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

Week
streefverbruik*

Kosten
deze week

Totaal vanaf
l november **

29
37
44
51
59
66
73
81
88
95
103
110
121
132
143
154
165
184
202
220
239

397
496
594
693
791
891
990
1090
1187
1285
1387
1484
1631
1782
1928
2078
2226
2473
2720
2970
3214

15,95
20,35
24,20
28,05
32,45
36,30
40,15
44,55
48,40
52,25
56,65
60,50
66,55
72,60
78,65
84,70
90,75
101,20
111,00
121,00
131,45

l
.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

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

Reactie
Uiterlijk op 28 februari 1994 schriftelijk bij E M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum

BADKLEDING halve prijs

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

Toewijzmgscriteria

200 paar jeugdschoenen

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M

nu

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

•

250 paar dames en herenschoenen
i

WONINGBOUWVERENIGING EMM

AUTORIJSCHOOL

-

nu
175 paar voetbalschoenen uw maat is de prijs
Jacks v.a
van div. topmerken

Een kopie vanuwgptuigschrift
getuigt net zogoed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Echinacea
betaal er niet teveel voor!
H/chmacea is hét natuurprodukt bij
uitstek om de wintermaanden gezond en
plezierig door te komen, want Echinacea.

/
/
/
/
/

verhoogt de weerstand
is ontstekingsremmend
gaat infecties tegen
geeft griep minder kans
is een volkomen natuurlijk
anti-bioticum, dat geen
bijwerkingen kent.

profiteer
snel

Triumph - Adidas - Nike - Reebok - Fila - Lotto
enz. enz.
Oxböw - Ellesse - L.A. Gear - O.neill

OP = OP

HAARLEMS ff U
HARDHOUT** **
OPENHAARDHOUT
***Latin American Dance Party***'
ZATERDAG 19/2 op veler
verzoek wederom in

Soc. de Manege Zandvoort
m.m.v. „COLLEGE LATINO"
22-mans dansorkest
Cocktails en grandioos koud
buffet
aanvang 20.00 uur
Entree ƒ 25,vanaf 30 jaar, cor. gekleed.
Reserveren of info
02507-16023
Singles only

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

'i

Het bestuur van het Genootschap Oud-Zandvoort nodigt
haar leden uit voor de

Alléén bij ons in:

GENOOTSCHAPSAVOND
„OUD ZANDVOORT"

-

Müüml VIIA-BAUNCE 'Echinacea Forte' f. 19,5

•Moomi twéé verpakkingen ƒ 3 r
gampn slechts: J' J*>\

Uw voordeel: 20,10!
Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
*

E1G E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

U I T N O D I G I N G

'yj -CC

'

lessen in
Nissan „Primera"

EN NOG VEEL MEER SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik beuk es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spatarm
5langbrandend

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

hdltettraat 58 zandvooit 02507 15111

presenteert

HORECA KARAOKE-AVONDJE
17 februari, aanvang 20.00 uur

IKZEJHNLABASTTLLE

is de verkoop van uw auto eeu fluitje van een c e n t . . .

100 mh

t V E ^ I '"1 " ~ '
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Met een advertentie in SHOWRÖÖiAUTO l-IN-3 MINI'S

'Echinacea Forte*

elders gezien TOOT: f

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort

VRIJDAG
25 FEBR. 1994
in gebouw
"DE KROCHT"
aanvang 20.00 uur.
Programma:
- mevr. Slagter van "Ons
Bloemendaal" laat ons aan de
hand van dia's onze buurgemeente zien.
En de hr. Drommel laat zien
"Zandvoort wat ben je toch
veranderd!"

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-htüsbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
l
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
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Naam
Adre1I'ostcde + Plaats

Telefoonnummer
Handtekening

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,;
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp: Nieuwstraat 33,
Zandvoort Gasthuisplein 12, Uithoorn- Stationsstraat 60
Faxen kan ook, is wel 70 snel en duidelijk. 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

donderdag 17 februari 1994
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Duinen Kraansvlak
even opengesteld

Achter de Schermen...

ZANDVOORT - Duingebied
het Kraansvlak, gelegen tussen
Zandvoort en Overveen, wordt
op 2 maart beperkt opengesteld. Maximaal 25 personen
kunnen, onder deskundige leiding, meedoen aan een excursie
tussen twee en vier uur 's middags. Start- en eindpunt is Manege de Bokkedoorns aan de
Zeeweg naar Bloemendaal, te
bereiken met bus 81.
Kaarten kosten twee gulden en
zijn op werkdagen te verkrijgen
bij het hoofdkantoor van het
waterleidingbedrijf aan de Essenlaan 10 in Bloemendaal.
Kinderen tot zes jaar kunnen
gratis mee.

Postzegelbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
zondagmiddag 20 februari een
postzegelverzamelbeurs in het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat in Zandvoort. Deze is geopend van 12
tot vijf uur. Men vindt er postzegels, poststukken, brieven en
verder alles wat met postzegels
te maken heeft. Het Gemeenschapshuis is gemakkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer (eindpunt bus 80 en 81) en
goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tevens is er ruime
parkeergelegenheid. Voor inlichtingen en reserveringen:
02507 - 13241 of 16456.

Bingo avond
ZANDVOORT - In de ontmoetingsruimte van de Agathakerk wordt op vrijdag 18 februari de jaarlijkse bingo avond gehouden. De opbrengst is bestemd voor de stichting 'Hart
voor Polen' en stichting VAMOS. De bingo begint om acht
uur.

Verkeersovertreding
OVERVEEN/ZANDVOORT
- Een 47-jarige Zandvoortse automobilist is vorige week betrapt op zeer grote verkeersovertredingen. Op de Zeeweg in
Overveen haalde de man een
onopvallende politieauto in. De
agenten constateerden de volgende overtredingen: Hij reed
met 140 kilometer per uur over
de Boulevard Barnaart, de toegestane snelheid is daar tachtig
kilometer. Vervolgens negeerde hij een inhaalverbod en reed
op de Burgemeester van Alphenstraat 99 kilometer per
uur, terwijl de maximale snelheid daar vijftig is.
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Jammer dat de zee zo verstopt is'

De stedebouwkundige opzet
en architectuur van Zandvoort heeft Kammeijer niet
kunnen bekoren. Er is volgens
hem weinig evenwicht

In de rubriek Achter
de Schermen gaat Het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter min of meer
bekende Zandvoorters.
Deze week een
stadsmens die sinds mei
vorig jaar in het dorpse
Zandvoort werkt: Jan
Kammeijer, directeur
van
Woningbouwvereniging
EMM.

Folo Persbureau Zandvoort

Jan Kammeijer verruilde
na acht jaar zijn ambtelijke
'volkshuisvestingsstoel' in
Den Haag voor een plaats
aan de andere kant van de
tafel. „Hier raak ik meer de
kern en ben ik zowel
zakelijk als
maatschappelijk dichterbij
de volkshuisvesting
betrokken."

VLIEGEN BOVEN
NEDERLAND

Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NLExcursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur
boven Nederland op Koninginnedag, zaterdag 30 april
1994.
Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
757/737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar op het moment van uitvoering. Afhankelijk van
eventuele bewolking en andere weersomstandigheden
stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke
route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen
ca. 8.30 en 19.30 uur. Tijdens de vlucht wordt u een
drankje en een versnapering aangeboden.

De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 139,- p.p.
Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen
in het bezit te zijn van een geldige toenstenkaart of een
geldig paspoort. De rondvlucht is gebonden aan een
minimum en een maximum aantal deelnemers. Er zijn
geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan.
Secretanaat Weekmedia,
Postbus 2104,
1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca. 7
dagen voor vertrek ontva ngt u via Toer-NL-Excursies
de deelnamebewijzen én alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Op Koninginnedag, 30 april 1994 maken wij met
Weekmedia een rondvlucht boven Nederland.
Naam:
Adres:
Telefoon:

het dorp staat."
„En het is jammer dat de zee
verstopt is bij het station terwijl de aanwezigheid van het
spoor uniek is voor een badplaats. Ik vind onze eigen architectuur ook niet altijd even
mooi. Als ik zie hoe de woningbouw in Noord langs de duinrand plompverloren ophoudt,
denk ik: dat had ook anders gekund. In de toekomst zullen we
vooral moeten richten op de
kleinschalige woningbouw, bijvoorbeeld in de stijl van Bennoheim, daar is goed over nagedacht."

K

AMMEIJER (42) is dan
weliswaar geboren in
dat ene kleine bekende
dorpje op de Veluwe, maar
groeide op in de stad. Hij studeerde in Amsterdam en werkte er onder meer in het buurten clubhuiswerk. De laatste beeld en de betrokkenheid. De
acht jaar woonde en werkte hij ambtelijke en vooral politieke
in Den Haag. Hij was er drie kaders zijn toch iets geheel anjaar adviseur van de wethouder ders. Het werk bij EMM is convan volkshuisvesting en vijf creter en uitvoerenden Ik had
jaar sectordirecteur van de de laatste jaren in Den Haag
dienst Bouwen en Wonen. vrij veel contact met corporaSinds zijn aantreden als direc- ties en dat beviel me goed. Ik
teur van Woningbouwvereni- ben langzaam naar deze overging EMM woont hij in Haar- stap toegegroeid. En het is nalem. Het stadsmens Kammeij- tuurlijk een boeiende tijd omer voelt zich vooral regiobewo- dat het hele volkshuisvestingsner van een mooi gebied.
beleid kantelt."
„De overheid geeft steeds
meer taken aan de vereniginBetrokkenheid
gen over en de veranderingen
De overstap van het grote volgen elkaar snel op. Bovenambtelijke Den Haag naar een dien is het heel interessant en
woningcorporatie in Zandvoort uitdagend om de structuurverviel hem soms zwaar. „Het was andering van de vereniging en
een vrij grote overgang, met de nieuwbouw mee te kunnen
name op het gebied van mana- maken. De volkshuisvesting is
gement," zegt Jan Kammeijer. niet altijd mijn roeping ge„In Den Haag was ik voorna- weest. De verbinding tussen het
melijk betrokken bij de grote zakelijke en maatschappelijke
lijnen, maar hier ben ik veel maakt het werk bij een corporadirecter bij alles betrokken. Ik tie gewoon heel leuk. Het is een
wilde graag naar iets kleiners, bedrijf en tegelijk vereniging en
onder andere voor het totale heeft ook nog een maatschappelijke doelstelling. En ik werk
graag met mensen."
„Ik ervaar het als een voordeel dat ik acht jaar aan de andere kant van de tafel heb gezeten, want hierdoor ken ik het

geeft u meer!

Postcode:

Jan Kammeijer

Woonplaats:
Aantal deelnemers:

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m
12 jaar ook leeftijd vermelden):

,geeft u meer!

jargon en de politieke kaders een zeer groot deel te maken
redelijk goed. Wat me in Zand- met de omgeving en de ruimte.
voort opviel, was de minder ac- Hij ziet het als een belangrijke
tieve rol van de gemeente bij de taak dit te blijven behouden.
volkshuisvesting. Het heeft na- Kammeijer: „De woningmarkt
tuurlijk alles met de andere en de woonbehoeften van menproblematiek van een stad als sen veranderen steeds en daar
Den Haag te maken, maar daar moeten wij op inspelen met de
was het een belangrijker poli- beperkte middelen die ons ter
tiek item. Ik haast me te zeggen beschikking staan. Kijk, het
dat we de laatste tijd niet te kan natuurlijk altijd beter. Dit
klagen hebben over de samen- geldt ook voor de service. Het
nieuwe onderkomen van de
werking met de gemeente."
„Juist door alle veranderin- vereniging zal de service aan de
gen binnen de volskhuisves- leden ten goede komen. Het woting, zoals de problemen rond ningbezit van EMM vind ik er
herfinanciering van leningen, persoonlijk goed uitzien, maar
hebben we veelvuldig overleg waar mogelijk brengen we vermet de diverse raadsfracties. beteringen aan. Zoals het liftenDe gemeente is een zeer belang- plan in Nieuw-Noord. Veel
rijke partner in de plaatselijke nieuwbouw hoeven we niet
situatie en de politiek toont meer te verwachten. We hebzich zeer geïnteresseerd in de ben in Nieuw-Noord nu twee
volkshuisvesting. Dit moet nog plannen voor in totaal ongeveer
wel bestuurlijk vertaald wor- zestig woningen. Op de plaats
den en de gemeente worstelt er- waar ons noodgebouw stond en
mee, maar samen zijn we op de tegenover de Pageehal."
goede weg. De samenwerking is
hoopgevend."
De stedebouwkundige opzet
en architectuur van Zandvoort
heeft hem persoonlijk nog niet
Goede kwaliteit
kunnen bekoren. Er is volgens
Kammeijer zegt de kwaliteit Kammeijer, die nogal geïntevan het wonen in Zandvoort resseerd is in architectuur, weihoog te vinden. Dat heeft voor nig evenwicht.

„In Zandvoort zijn de mensen vrij chauvinistisch, maar
persoonlijk vind ik dat er niet
altijd gelukkig is gekozen. Het
lijkt er wel op dat elke inwoner
een keer in zijn leven iets mag
bouwen. De oude dorpskern
van Zandvoort bestaat dan nog
wel, maar de rest heeft nauweVerder willen wij graag met
lijks aansluiting. Neem maar de gemeente en NS meepraten
de patatkraam naast de kerk op over de invulling van het Stahet Kerkplein. En het Circus, tionsplein. We moeten alleen
dat krijgt nota bene een bouw- wel zo reëel zijn om te zeggen
prijs en de architectuur zal best dat we daar niet uitsluitend somooi zijn. Maar het is eeuwig ciale woningbouw kunnen reazonde dat het op zo'n plaats in liseren."

Muziekmiddag in Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde kerk wordt op 20 februari een muziekmiddag gehouden. De samenzang wordt begeleid door organist André Hoekema en trompettist Willem
Lekkerkerker. Ook zullen de
New Choir Singers en het mu-

ziekgroepje een optreden verzorgen. De declamatie wordt
gedaan door mevrouw T. de
Vries. De dwarsfluittiste Maaike Kappel zal samenspelen met
de organist. De middag begint
om half drie en is vrij toegankelijk.

Publiek verrast met Valentijnshart

j Weekenddiensten
tiedienst: tel. 023-313233.
Weekend:
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
19/20 februari 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11. de Boer-Burgh en/of • mevr.
In andere gevallen: tel. 13043. A.C.M. Gombert en/of P.J. van
BRANDWEER: Alarmnummer der Deijl, Kochstraat 6A, Zand06-11. In andere gevallen voort, tel. 02507-14437.
023-159500 of - voor info over- Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zanddag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer voort, tel. 15847.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Dieren: (Overige diensten) Ver(ongevalllen), Centrale Post eniging v.h. welzijn der dieren
Ambulancevervoer (CPA) Ken- (02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandnemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- voort
(tevens
pension)
renbescherming
023-246899 02507-13888, Asiel Haarlem
(gratis), Regionale Dierenam- 023-244443. Stichting Regionale
bulance
alarmnummer Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende uur per dag), ook voor melding
huisartsen hebben een geza- van zoekgeraakte of gevonden
menlijke
waarnemingsrege- dieren.
ling: J. Anderson, B. van Ber- Hulpverlening:
Voor
Vrijwillige
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Centrum
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Hulpverlening: Voor informame, F. Weenink. Informatie tie, advies en hulp tel. 17373, op
daarover tijdens weekend, alle werkdagen van 10.30-12.30
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én uur. Schriftelijk: Postbus 100,
tijdens feestdagen via telefoon- 2040 AC Zandvoort.
nummer 30500. De spreekuren Stichting Welzijn Ouderen
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: (voorheen Dienzowel op zaterdag als zondag stencentrum) Koninginneweg
van 11.30 tot 12.00 uur en van l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
17.00 tot 17.30 uur. Een af- op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- gebruik te kunnen maken,
theek, H.B.A. Mulder, tel. dient men zich 24 uur van te
13185. Openingstijden (alleen voren op te geven bij Huis in de
voor
recepten):
zaterdag Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; en 17.00 uur. De kosten per perzondag
11.30-12.30
en soon bedragen vanaf l juli 1991:
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,ningstijden informatie over de voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Zandvoort: Noorderstraat 1. tel.
vallen is het Kruiswerk Zuid- 13459 bgg 023-320899 of 320464.
-Kennemerland 's avonds, 's Spreekuur op werkdagen van
nachts en in het weekend te be- 9.00-10.00 uur, maandagavond
reiken via de doktersinforma- van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

B Burgerlijke stand

Periode:
8 - 14 februari 1994
Ondertrouwd:
Windig, Albert en Achakan,
Lahbiba
Gehuwd:
Gitsels, Edwin Hendrikus Bernardus, en Van Eist, Petronella
Wilhelmina Maria
Geboren:
Jazzy Pieter, zoon van: Drommel, Piet Jan, en Blank, Esther
Catharina Brigitta
Dennis Alphons Ronald, zoon
Woensdag 14.00 uur: Vrouwen- van: Van de Laar, Ronald AlWeekend:
fons Corry, en Berkhout, Margroep
19/20 februari 1994
Donderdag 15.00 uur: Leerhuis garetha Maria
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. v.d. Religieuze Kring Aerdenhout- Robin Michelle, dochter van:
Tempel-Boonstra uit Heemste- -Bentveld, Oscar Mendliklaan 5 De Graaf, Marcellinus Wilhelmus Adrianus, en Wesseling,
de
Aerdenhout:
Gereformeerde Kerk, Juliana.- Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.Geertje Anneke
Meer, doopgsgezind, Haarlem Roy Rody, zoon van: Rubeling,
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit, Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Wilhelmus Albertus, en Geldman, Sandra Maria
218, Haarlem.
Heemstede
Roomskatholieke Kerk, Grote Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- Overleden:
ders, installatiedienst gekozen Rijke, Antonius Franciscus,
Krocht 45:
oud 74 jaar
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave leden
Zondag 10.30 uur: geen opgave Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snij- Winkelmann, Stephanie Carla,
oud 50 jaar
ders
Keur geb. Cohen, Deborah, oud
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 86 jaar
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: drs. A. Lam- te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 Swart geb. De Bruijne, Cornelia
bo, Amsterdam. Thema zintui- uur en maandag 19.00 • 21.00 Hillegonda, oud 99 jaar
uur. Inl.: R. van Rongen, L. Faubel, Mary, oud 79 jaar
gen: reuk
Maandag 20.00 uur: Kaderbe- Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Van Keulen, Jan Hendrik, oud
74 jaar
023-244553.
spreking

j Kerkdiensten

Bedrijfsleiders en medewerkers van de winkels die deelnemen
aan de Valentijnsactie. De heer Van der Laan van de Hema
(rechts) reikt binnenkort de hoofdprijs uit.
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
hield zaterdag opnieuw samen
met het promotieteam van het
Zandvoorts Nieuwsblad een verrassingsactie in het dorp. Dit
keer in het kader van Valentijnsdag. Honderden winkelende mensen kregen een snoepgoed 'hart', dat ter beschikking
was gesteld door Sweet Hearts
in de Kerkstraat. In verband

met Valentijnsdag verscheen
ook een grote puzzel in het
Zandvoorts Nieuwsblad met
als hoofdprijs een waardebon
van de Hema, ter waarde van
tweehonderd gulden, plus tien
waardebonnen a 25 gulden van
Boucherie Culinaire aan de
Grote Krocht.
Oplossingen moeten voor 19
februari ingeleverd worden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Drugsbeleid
W

E HEBBEN HET weer
voor elkaar hoor. Zandvoort presteert het toch
steeds maar weer om op een
negatieve manier in de publiciteit te komen. Imago-vorming
heet dat.
Wat zal Simon Paagman van
de Stichting Zandvoort Promotie gedacht hebben toen hij de
verhalen over Zandvoort en
haar drugsproblemen op een
zaterdag in een groot landelijk
ochtendblad terug las? Hij
moet zo langzamerhand toch
wel inzien dat hier niet tegenop
te promoten valt. Als we nu
steeds maar weer onze vuile
was gaan buitenhangen, dan
komt er toch geen hond meer
naar Zandvoort. Na alle landelijke publiciteit rondom de
woonwagens, de persoonsregistratie, de vliegers en de slepende gifaffaire, hoopte ik op
een beetje rustige zomer. Maar
die is mooi verkeken. Nu hoor
je mensen al zeggen dat Zandvoort zo'n drugshol is geworden, datje kinderen er niet
meer veilig zijn. Ze zeggen dat
de politie het alleen niet meer
aankan en dat de burgers om
assistentie wordt gevraagd.
Jarenlang hebben de bestuurders van Zandvoort het
allemaal maar laten aanwaaien. Er werd een gedoogbeleid
gevoerd. Hierdoor konden
mensen rustig en zonder risico
cafés en koffieshops drijven
waar drugs gebruikt en verhandeld werden. Vanuit commissievergaderingen hoorde ik wel
steeds opmerkingen en werden
er vragen afgevuurd op de burgemeester. Dan vroegen mensen hem als hoofd van de politie: waarom wordt er niet opgetreden? Wanneer wordt er nu
eens wat aan gedaan? Wanneer
vindt er een gesprek met de officier van justitie plaats? Maar
de burgemeester antwoordde
steeds dat hij de opmerkingen
zou meenemen naar het driehoeksoverleg (politie, gemeente en justitie). Er zou aandacht
aan besteed worden.
Echter toen de officier van
justitie eindelijk met de leden
van de commissie Bestuurlijke
Zaken kwam praten, bleek al
snel dat specifieke klachten
over Zandvoortse drugsproblemen haar nooit officieel hadden bereikt. Niet via het driehoeksoverleg en niet via de politie, vertelde een commissielid
mij achteraf. Dan denk ik meteen, wat heeft de burgemeester
dan eigenlijk meegenomen
naar dat driehoeksoverleg?
Toch niet alleen de waterstanden van Zandvoort hoop ik?
De politie is inmiddels gestart
met een inventarisatie van de
zaken waar drugs verkocht
worden. Dat gaan ze dan op papier zetten enne...
Allemachtig, het wordt tijd
dat er nu eens krachtig wordt
gehandeld. Gewoon hup vanavond even wat jonge agentjes
vermommen tot burger. Meteen aan het werk en aanpakken die hap! Het begrip 'stille'
is in Zandvoort echt niet onbekend. Vroeger herkende iedereen ze altijd al van verre, maar
nu de politie regionaal geworden is, zal dat zeker schelen.
Succes toegewenst!
MARTHA BURGER

Nachtelijke actie
ZANDVOORT - De politie
heeft dinsdagnacht met auto's
en een helicopter een controle
actie op het strand gehouden.
Daar waren twee voertuigen gezien, die lichtsignalen in de
richting van de zee gaven. Vanuit zee kwamen signalen terug.
Op het strand werd een auto en
een tractor met aanhanger aangetroffen. „Ogenschijnlijk ging
het om schelpenvissers," zegt
politiewoordvoerder J. Hage.
De boot op zee werd geïdentificeerd als vissersboot. De politie
heeft verder niets gevonden.

Nieuwbouw raadhuis valt
wellicht tonnen duurder uit
ZANDVOORT - De nieuwbouw van het raadhuis
wordt waarschijnlijk nog
tonnen duurder dan verwacht. De kosten waren
eerst geraamd op 6,7 miljoen, plus nog acht ton voor
later te creëren parkeerruimte in de omgeving. Uit
vertrouwelijke
bijlagen
blijkt nu dat er 'enkele tegenvallers' en 'meevallers'
zijn. De tegenvallers lijken
te overheersen. Een daarvan is, dat er een bedrag aan
leges voor de bouwvergunning is verschuldigd: aan de
gemeente zelf.
Kennelijk was er in eerdere
berekeningen geen rekening gehouden met het feit dat er voor
de bouwvergunning leges aan
de gemeente betaald moet worden, net als voor iedere andere
vergunning. Hoe hoog dat bedrag gaat worden, wordt nog geheim gehouden. Een andere tegenvaller is, dat de lift duurder
uitvalt. Op eerdere plannen was
voor negentigduizend gulden
bezuinigd, maar dat moet ongedaan gemaakt worden. Daarbij
komen nog eens hoger uitvallende installatiekosten van 230
duizend gulden. Behalve de te-

genvallers is er ook sprake van
'meevallers' maar ook daarover
zijn naar buiten toe geen gegevens verstrekt.

Voorkeur
Het definitieve ontwerp van
de uitbreiding van het raadhuis
wordt vanavond gepresenteerd
tijdens een speciale vergadering van de diverse raadscommissies. De voorkeur van het
college en de college-ondersteunende partijen gaat uit naar een
drie verdiepingen tellende
nieuwbouw aan de Swaluéstraat. Architect Henket kreeg
enige tijd geleden al groen licht
om de plannen verder uit te
werken, ook al hadden de opppsitiepartijen VVD en PvdA hevige kritiek op het plan. Ook binnen de gelederen van D66
klinkt kritiek.

Te duur
De D66 partijgenoten namen
onlangs een ander standpunt
in, dan hun fractie in de gemeenteraad. Zij vinden de
nieuwbouw te duur, dat komt
ook tot uiting in het verkiezingsprogramma.

Het college van Burgemeester en Wethouders relativeert
de hoge kosten enigszins: een
deel is nodig voor het bestaande raadhuis. Daarin moet nog
een aantal voorzieningen worden aangebracht. Met de vorige
uitbreiding is bezuinigd op bepaalde posten, nu blijkt dat dit
toch ten koste is gegaan van het
werkklimaat. Zo functioneert
bijvoorbeeld de airconditioning
niet naar behoren.
Met de nieuwe voorzieningen
voor dit deel is volgens het college een bedrag van 1,6 miljoen
gulden gemoeid.

De Zaanse Vijf
ZANDVOORT - De ANBO'
houdt op dinsdag 22 februari
een gezellige middag in het gemeenschapshuis. Het gezelschap 'De Zaanse Vijf' zal dan
optreden. De middag begint om
twee uur.
Verder staan de volgende activiteiten nog op de agenda. Op
17 maart is er een dagtocht naar
Waalwijk, met modeshow en
gratis bingo. En op 22 of 24
maart staat er een bingo middag gepland.

Wegwijs in onderwijs
17-6

Arbeidsoriëntatie voor leerlingen H WC enNieuwerAmstel

Esther Smit liep stage bij de
! Stadsschouwburg

Esther nam een
kijkje achter de
rheaterschermen
E 15-jarige Esther Smit
D
van het Hermann Wes•-elink College weet nog niet

\velke kant ze op wil. De
leerlinge van 4-vwo denkt
• aan de journalistiek of aan
iets artistieks, het toneel.
Het kwam daarom goed uit
dat ze stage kon lopen bij de
Stadsschouwburg in Amsterdam.
Esther heeft letterlijk een
kijkje kunnen nemen achter de
schermen van de Stadsschouwburg. Zo heeft ze kunnen zien
waaruit het theaterbedrijf uit
bestaat. Esther: „Ik heb een uit•ietareide rondleiding' gehad en
ik heb ook een dag meegelopen
;net de mensen, die de decors
verzorgen. Ik heb verder gezien
hoe de belichting werkt. Dat
gaat allemaal met de computer.
De gegevens worden ingevoerd
en vervolgens gaat alles vanzelf. Ook heb ik achter de kassa
gezeten en heb ik gezien hoe de
afdeling Publiciteit werkt."
Ze heeft goed rond kunnen
kijken in het theater op het Amsterdamse Leidseplein. Ze
vindt het echter wel jammer,
dat ze niet heeft kunnen meewerken. „Er was geen werk te
doen. Zelfs geen simpel werk,"
vertelt ze.
Ze vindt arbeidsoriëntatie
nuttig. „Je gaat anders tegen de
wereld aan kijken. Je ontmoet
andere mensen, ouder. Het is
heel anders dan op school zitten, waar je iedereen al kent.
Bovendien kan het helpen in je
beroepskeuze. Ik weet dat ik de
journalistiek in wil of naar het
theater. Daar stel ik mijn vakkenpakket op in. Of het ook
gaat lukken weet ik nog niet."

en week lang kroppen sla wassen
een restaurant is geen echte stage'
Elk jaar lopen leerlingen uit respectievelijk
liavo-4 en vwo-4 van de Amstelveense
scholengemeenschap Nieuwer Amstel en
het Hcrmann Wesselink College (HWC)
een week stage in een bedrijf of instelling.
Dit gebeurt in het kader van het project
Arbeidsoriëntatie. Volgens de heer
Appelhof, conrector van vwo-4 van het
HWC, zijn de leerlingen altijd zeer
enthousiast over zo'n bijzondere lesweek
buiten de schooldeuren. Ook docent
maatschappijleer Assink van Nieuwer
Amstel spreekt over een groot
enthousiasme bij zijn leerlingen. En de
stagebegeleiders binnen de bedrijven en
instellingen doen volgens beide heren over
het algemeen goed hun best de leerlingen
wegwijs te maken op de uiteenlopende
arbeidsplekken.
ET PROJECT Arbeidsoriëntatie is een Europees initiatief en startte
in Nederland halverwege de jaren tachtig bij wijze van
proef in het Rijmondgebied. Na
het grote succes dat het project
daar boekte, werd in 1986 gestart met een nationaal actieprogramma. De coördinatie in
de provincie Noord-Holland berust bij de stichting OCTANT,
Advies bij Opleiding en Beroep.
Maar ook de scholen zelf hebben hun coördinatoren. Bij het
HWC is Appelhof een van de
mensen die zich bezig houdt
met de Arbeidsoriëntatie.
Appelhof: „Vorig jaar november was het de zesde keer dat
leerlingen van vwo-4 stage liepen in een bedrijf of instelling.
Voorafgaand aan zo'n stage
wordt tijdens*de lessen Nederlands, geschiedenis en economie al ruimschoots aandacht
besteed aan de voorbereidingen
op die stages. Zo wordt lesgegeven in het houden van interviews en hoe een sollicitatiegesprek gevoerd moet worden.
Dat gebeurt door middel van
rollenspelen."
Het is niet zo dat de leerlingen alleen bloemen gaan verpakken op de Aalsmeerder veiling of aan de telefoon zitten bij
de balie van een gemeentehuis.

Sla wassen
Op de helft van de stageweek
bezoekt diegene die de stages
op de scholen begeleidt, de bedrijven waar een leerling aan
het werk is. Appelhof: „Zo'n bezoek heeft een tweeledig doel.
In de eerste plaats willen we
kijken hoe zo'n bedrijf werkt en
hoe de stage wordt aangepakt.
In de tweede plaats willen we
weten hoe de leerling het ervan
afbrengt. Inmiddels hebben we

'feEen grafisch technische managementopleiding
|§|met carrièrekarisèn die je niet laat lopen.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

een vast bestand van bedrijven
waar stage gelopen kan worden. Maar soms wordt zo'n bedrijf weer uit het bestand gewipt, wanneer blijkt dat een
leerling in de keuken van een
restaurant de hele week niet
verder komt dan het 'wassen
van sla, of wanneer er structureel geen tijd blijkt te zijn voor
de begeleiding van een stageaire."
Er is voor de leerlingen overigens geen ontkomen aan. Arbeidsoriëntatie is een verplicht
onderdeel van het vwo-4 programma. „Maar iedere leerlingen vindt het reuze spannend
om zo'n stageweek mee te maken," vertelt Appelhof. „Het is
zelfs zo dat een meisje dat onlangs door ziekte haar stage
misliep dat zo erg vond dat ze
het alsnog wil doen. Maar dat

kan niet wanneer we gewoon
weer les hebben. De oplossing
is echter gevonden: ze kan tijdens de eerste week van haar
vakantie toch die stage lopen."

School bepaalt

Soms komt het voor dat een
leerling echt het vak wil gaan
beoefenen waarvoor hij of zij
stage liep. „Maar dat gebeurt
sporadisch," legt Appelhof uit,
„want vwo-4 staat nog erg ver af
van beroepskeuze en het belangrijkste doel is de horizon
van de leerlingen te verbreden
met zo'n stageweek."
„Bovendien is het gunstig
voor de leerlingen om te zien
dat wat ze op school doen een
duidelijke relatie heeft met de
alledaagse werkelijkheid. Maar
het is wel'een keer voorgekomen dat een vwo-leerling
opeens naar de havo ging na
een stageweek bij de politie. Die
wilde per se naar de politieschool en daar heb je geen vwo
voor nodig."

De leerlingen geven over het
algemeen zelf aan welke richting ze op willen. „Wanneer iemand interesse toont voor vervoer kan een stageplaats op
Schiphol of bij de NS worden
gezocht. Is iemand meer sociaal gericht, kan een stage op
een kinderdagverblijf uitkomst
bieden. En leerlingen met belangstelling voor de wetenschap kunnen bijvoorbeeld altijd op een universiteit terecht.
Maar de school bepaalt uiteindelijk bij welk bedrijf of welke
instelling een leerling terecht
Volgens Appelhof heeft het
komt."
project Arbeidsoriëntatie nogal

Grafische Technieken kmbo

open dag 23 februari

Elektronisch voorbereiden, drukken en nabewerken: een korte
praktijkopleiding waarin high-tech en deskundigheid centraal staan,

13.30- 17.00 en 19.00-21.00

Ter versterking van onze afdeling dakwerken zoeken wij:

ERVAREN DAKDEKKERS
Wij denken daarbij aan iemand die aan het volgende profiel voldoet:
- zelfstandig kunnen werken;
- ervaring met burger- en renovatiewerk;
- in bezit van rijbewijs;
- goede kontaktuele eigenschappen.
Indien u aan dit profiel voldoet, dan verzoeken wij u kontakt met ons op te
nemen: tel.: 020-6411994.
H. Brommer B.V., Smederij 12-14, 1185 ZR Amstelveen.

ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP
In Amsterdam verblijven zo'n 1.000 mensen met een verstandelijke handicap in onze dag- en woonvoorzieningen
die midden in woonwijken liggen. Kinderen, volwassenen
en bejaarden. De één heeft meer begeleiding en verzorging nodig dan de ander. Voor allemaal streven we ernaar
dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, ieder
naar zijn eigen mogelijkheden.
Beroepskrachten begeleiden hen daarbij, 24 uur per dag,
zeven dagen per week. Daarom werken wij mee aan de
Z-opleiding.

WERKEN EN LEREN: BERICHT VOOR EXAMENKLASSEN MAVO-D EN HAVO
en maakt van jou een all-round begeleid(st)er...
De opleiding duurt drie jaar en vier maanden. De eerste
zeven maanden ga je naar school en krijg je zakgeld
(ƒ495 bruto per maand). Na die zeven maanden ga je
werken en leren. Vanaf dat moment krijg je salaris. In het
eerste jaar ƒ1.492 bruto per maand tot ƒ2.276 in het
laatste jaar.
Voor leerlingen van 23 jaar en ouder gelden afwijkende
toelatingsregelingen en salariëring.
Bij de start van de opleiding moet je ten minste 17 jaar
zijn en een diploma MAVO-D of HAVO hebben.
Voor meer informatie kun je bellen of als je al wilt
solliciteren, schrijf dan naar een van de onderstaande instellingen.

r

De kleine
johannes

dagactiviteiten
Stichting AGO
Postbus 39
1110AADIEMEN

De Kleine Johannes
Gerard Brandstraat 26
1054 JK AMSTERDAM

Tel. 020-6909491

Tel. 020-685 42 62

Grafisch llJ/<Miln'Amsterdam

H. Brommer BV is een loodgieters-, dakdekkers- en installatiebedrijf
dat werkzaam is in de regio Amstelveen.

Werken met mensen met een verstandelijke handicap en
tegelijk een opleiding volgen? Dat kan!
De Z-OPLEIDING biedt die mogelijkheid.
De eerstvolgende groep start in september 1994, de daaropvolgende in januari 1995.
Als leerling combineer je werken met leren. Theorie breng
je dus al snel in praktijk en omgekeerd kun je vragen uit
de praktijk op school voorleggen. Je krijgt steeds begeleiding van een ervaren kracht.
Je werkt met veel verschillende groepen. In Amsterdam
hebben een vijftal instellingen het initiatief genomen om
gezamenlijk de Z-opleiding te verzorgen. Uniek in Nederland is dat je ervaring opdoet in woonvormen en in dagbestedingscentra. De opleiding is daardoor zeer veelzijdig

swoz
opleidingen

Op Nieuwer Amstel maken
de stageweken sinds vijf jaar
ERITH VANEMAN zit
vast onderdeel uit van het vierop Nieuwer Amstel.
de leerjaar op de havo. Volgens
stagebegeleider en docent Omdat zij was blijven zitten
maatschappijleer Assink kie- in de vierde klas van de
zen veel havo-4 leerlingen voor havo, liep ze voor de tweede
reclame en
management. keer stage in het kader van
„Maar er is natuurlijk maar een de arbeidsoriëntatie. Vier
beperkt aantal stageplaatsen dagen werkte zij in restaubij reclamebureau's te vinden. rant Het Rechthuis in UitEn dat geldt tegenwoordig ei- hoorn.
genlijk voor alle stageplaatsen.
Steeds meer scholen nemen dit
De 17-jarige scholiere had
item op in het vierde lesjaar en vooraf eigenlijk geen zin in de
dat betekent dat de spoeling stage, maar achteraf viel het
steeds dunner wordt."
toch mee. Haar keuze voor de
Ook maakt Appelhof wel horeca was niet bewust, hoewel
eens mee dat een bedrijf geen het werken in een restaurant
tijd wil maken voor een stageai- haar 'wel leuk leek'.
re onder het motto time is moZe zegt veel geleerd te hebben
ney. „Maar over het algemeen in de vier dagen dat in Het
willen bedrijven wel meewer- Rechthuis werkte: „Op kookgeken. We hebben bijvoorbeeld bied kon ik helemaal niks. Een
hele goede ervaringen met de ei bakken, dat was alles. Nu heb
brandweer en Ziekenhuis Am- ik verschillende gerechten lestelveen. Die maken echt een ren koken.De sfeer was ook
programma. Aan de andere heel gezellig."
kant heb ik soms mijn twijfels,
Volgens Merith is er een
omdat het ideaal onbereikbaar groot verschil tussen het
is. Geen enkele leerling die bij schoolleven en werken. „Het is
de brandweer stage liep is ook flink wennen. Als ik 's avonds
daadwerkelijk bij die brand- thuiskom, ben ik doodop. Dan
weer gaan werken. Maar daar wil ik het liefst zo snel mogelijk
gaat het natuurlijk niet in de naar bed." Toch zou ze het niet
eerste plaats om. Het gaat voor- willen missen. Merith: „Ik vind
al om een stukje ervaring op te de arbeidsoriëntatie wel goed.
doen in het bedrijfsleven."
Je kunt zien hoe het er in een
Assink is het bovendien met bedrijf aan toe gaat en of je de
Appelhof eens over de hoeveel- goede richting kiest."
heid werk die verricht moet
Zo weet ze nu al dat ze later
worden rondom het vinden van niet in een restaurant wil werstageplaatsen en de uitvoering ken. „Het lijkt me wel leuk als
van dit project. „Je kunt rustig hobby, maar niet als werk. Ik
stellen dat we een maand van wil aan de Economische
stress doormaken voordat de School studeren en dan de ecostageweken
daadwerkelijk nomisch-linguïstische kant op.
plaatsvinden. Maar voorlopig Dan kom ik later in een bedrijf
gaan we er nog mee door. In te werken, waar ik economiieder geval zolang er nog stage- sche rapporten kan vertalen.
plaatsen te krijgen zijn."
Dat lijkt mij leuk."

M

grafisch management en techniek
Bedrijfsvoeren mbo

Merith leert
koken in keuken
van Rechthuis

Veel reclame

Twee stageaires van Scholengemeenschap Nieuwer Amstel,
Tam ara van
Ommen
(staand met
bezem)
en
Pien Spiekerman. Foto Luuk
Gosewehr

Ze moeten ook de mensen bij
wie ze die week werken observeren en interviewen over de
arbeidsomstandigheden. In een
speciaal stagewerkboek wordt
dagelijks verslag uitgebracht
van hun bevindingen. Verder
verdiepen ze zich in de cao's die
in de verschillende bedrijfstakken gehanteerd worden.

Merith Vaneman in de keuken

wat voeten in aarde qua organi- van Het Rechthuis
satie. „Maar ondanks dat zijn
Foto Luuk Gosewehr
we zeker van plan om er nog
jaren mee door te gaan, want
het werpt zeker zijn vruchten af
voor de leerlingen."

Contactweg 36 Amsterdam
telefoon: 020 - 686 33 31

iflf

OPENBARE VERKOOP
ra.159.-

2de JACK voor

1 GULDEN
Gerenommeerde leerfabrikanten hebben
te veel voorraad, door een stagnerende
afzet en geannuleerde exportorders.
Wij kunnen daarom Ls.m. de importeur
méér dan 3000 stuks lederen kleding
verkopen tegen dumpprijzen!

Centrum van de Stichting Gem/va voor pngeren met een
auditieve en verstandene
handicap

DeRuyterkade 128
1011 AC AMSTERDAM

Hoogheemraadweg 2
1069 VM Amsterdam

Tel. 020-626 26 28

Tel. (020) 6678678

Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken
- bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
TEVENS ± 60 OCCASIONS IN
VOORRAAD
Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

3/4 Dames «n Herenjassen
va, 199„~
Suede Dames- en Herenjacks va, 98,MOTORJACKS de goedkoopste va, 159.NJEUWE COLLECTIE 20 tut 40 % KORTING
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! WANNEER: ZONDAG ZO FEBRUARI

OPEN van 10.00 -18.00 uur

WAAR:

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

o.l.v. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 / ZONDAGS BEREIKBAAR

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Van ma. t/m vrij:

„winterse" daghappen

InterLanden sprelgroep

voor

ƒ 12,50

Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

WEERKLANK

AUTOBEDRIJF
TOLÉ

RESERVE BEZORG(ST)ERS
in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

Telefoon: 02507-17166

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ15,-

p.p.

%a. en zo.

leuke weekendmenus
voor ƒ 29,50
Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

Tel 02507-12061

[y/eekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 17 februari 1994

\Plan 'Startbaan Junior' maakt dubbele doelstelling betaalbaar

Combinatie van lange en korte banen is
eter voor mainport Schiphol énmilieu
SCHIPHOL - Het kabinetsKnorstel voor het toekomstige
Het realiseren van de dubbele doelstelling voor Schiphol (mainl Schiphol, plan 5P met vijfde port en verbetering van het leefmilieu) op een betaalbare manier.
| baan, maakt van Schiphol welDat beoogt het plan 'Startbaan Junior', dat is opgesteld door luchten mainport, maar het schiet te vaartjournalist René de Leeuw, tevens redacteur bij deze krant. Er
;
kort wat betreft de voornaamste hoeven niet meer dan tienduizend woningen in de 35 Kosteneenhemilieudoelstelling: beperking den-contour te staan en het toekomstige Schiphol kan een veel
i \• m de geluidshinder. Sommige compacter en overzichtelijker luchthaven worden dan volgens de
' v. m de in de IMER geformuleer- huidige plannen het geval is. Dat alles voor nog geen miljard gulden
,ie milieu-varianten halen met extra.
loeite de milieudoelstelling,
•,iaar zijn buitensporig duur.
Toch moet met enkele wijzij.mgen in de plannen zowel de
uiainport-doelstelling als de mi- Zwanenburgbaan (3300 meter), ten
Een praktisch probleem van dit
j iieudoelstelling
gerealiseerd westen van de huidige baan. Op de stelsel - ik noem dat meteen maar - is
''amnen worden. In het plan plek van de oude Zwanenburgtaaan dat zware toestellen voor bestemStartbaan Junior' zijn enkele wordt een gedraaide korte 'Zwanen- mingen in Azië, Afrika en Australië
.vijzigingen in onder andere het burgbaan Junior' (2600 meter) aan- na de start mogelijk de vliegbanen
kruisen van toestellen die vanaf de
banenstelsel aangebracht. Voor gelegd.
- De Aalsmeerbaan wordt gesloten Junior-banen vertrekken. Dit geeft
Aalsmeer, Zwanenburg en Amstelveen-Npord betekent het een en dient voortaan als taxibaan voor een extra belasting voor de luchtverj \ ermindering van de hinder. toestellen die Kaagbaan Junior ge- keersleiding en kan mogelijk leiden
tot enig capaciteitsverlies. Dat is
Minder gunstig is het plan voor bruiken.
- De korte baan op Schiphol-Oost minder ernstig dan het lijkt. Bij de
Amstelveen-Centrum,
maar
huidige dienstregeling doet zich
i'aar is misschien ook nog wel (04-22) wordt gesloopt.
deze situatie alleen voor gedurende
. iets aan te doen.
De Junior-banen worden alleen ge- het drukste uur van de middagspits
bruikt in de spits. In de landings- en daarbij gaat het slechts om drie
spits landen zware en lichte vliegtui- tot vijf vliegtuigen.
door Rcnc de Leeuw
gen door elkaar op lange en korte
banen. In de startspits vertrekken
Het probleem kan in de toekomst
de zware toestellen met verre be- eenvoudig worden omzeild door de
Het plan 'Startbaan Junior' heeft de stemmingen uitsluitend vanaf de vertrektijden van nieuwe diensten
•, olgende uitgangspunten:
lange banen. Het lichte verkeer naar bijvoorbeeld het Verre Oosten
Schiphol krijgt de kans mainport maakt dan van beide banen gebruik. niet te plannen op het hoogtepunt
te worden.
. Binnen de 35 Ke-contour staan
tienduizend of minder woningen.
Meerkosten ten opzichte van regeringsplan 5P blijven beperkt.
Schiphol en de regio moeten beide
\ jordeel hebben van het plan.
Tot dusver is er bij de toekomstplannen van Schiphol steeds van
uitgegaan dat de luchthaven over
vier of vijf banen van circa 3300 meter moet beschikken. In de praktijk
moet Schiphol echter toe kunnen
met een stelsel waarin sommige banen wat korter zijn, bijvoorbeeld
2(500 meter. Alle vliegtuigtypen, tot
aan de Jumbo Jet toe, kunnen op
/ulke banen landen. Daarentegen
• kunnen niet alle vliegtuigen volbelaclen starten vanaf zulke banen, maar
het aantal dat dit niet kan, is relatief
1
klein, vooral in de spitsuren.
; Het plan 'Startbaan Junior' doet
\oor het banenstelsel de volgende
\ oorstellen:
1
- Ten zuiden van de huidige Kaag* baan (3300 meter) komt een korte
parallelbaan van 2600 meter, de
Kaagbaan Junior'.
- Er komt een nieuw, gedraaide

De ontwikkeling van het terminal-areaal in oostelijke richting. Gearceerd aangegeven zijn mogelijke uitbreidingen, waaronder vier vrijstaande pieren (concourses). Er onstaat op deze wijze een compacter
terminal-complex dan in het regeringsplan, waarin satellieten aan de
westkant van Schiphol worden geprojecteerd. De loopafstanden van de
koppen van de C- en D-pier naar het people-mover-station in het midden
van de terminal zijn beduidend korter dan die naar een people-moverstation in Terminal-West.

Prijs voor Burgse Tripel van
Broeders van Westvleteren'
ZANDVOORT - In het
Belgische Brugge is dinsdag
f', februari de Bier Award
1993 uitgereikt aan bouw'aeester Paul Venneste van
brouwerij
De
Gouden
Boom. De Award, bestaande
uit een bokaal en een oorkonde, wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door Gel~eim genootschap 'Broe'iers van Westvleteren', een
biervriendenclub uit Zandvoort en omgeving.
Brouwerij De Gouden Boom
krijgt de jaarlijkse trofee van
Broeders van Westvleteren'
voor de variëteit Brugse Tripel.
'Jit speciaalbier, waarvan de ge"-jhiedenis teruggaat naar het
i inde van de vorige eeuw, heeft
ten alcoholpercentage van 9,5
procent en wordt door kenners
ui-Toemd om zijn milde, moutiue en lichtzoete afdronk.
Geheim genootschap Broeclors van Westvleteren, dat zijn
laam ontleent aan trappisten•i )dij Sint Sixtus in het Belgi*•'•he Westvleteren, kent jaar|ks een Bier Award toe. De be-

loren zingen in
spectakelstuk
,

ZANDVOORT
- Drie
Zandvoortse koren zijn ben'okken bij een groots spek. takel, dat op 19, 20 en 21
maar in het Concertgebouw
' ui Haarlem wordt gehouden.
In totaal nemen er enkele
honderden mensen aan deel.
De deelnemers uit de badplaats
^']n het Zandvoorts Vrouwenhet Zandvoorts Mannenen Toonkunstkoor ZandDaarnaast verschijnen er di\erse militaire voertuigen op
h"t podium, dat ter gelegenheid
hiervan wordt uitgebreid.
Het gaat allemaal om een
Uik van de Russische schrij>ur Aleksandr Solzjenitzyn, dat
wordt opgevoerd onder leiding
^•m regisseur Hans Starreveld.
s

Hij heeft Frans Bleekemolen
benaderd. Deze bereidt momenteel de Zandvoortse koren
i voor. Daarvoor zijn diverse
Russische liederen 'fonetisch'
herschreven, zodat deze ook in
het Russisch gezongen kunnen
worden.
De entreekaarten kosten
!2.50 gulden.

doeling is via deze prijs de creativiteit van brouwers te stimuleren. Tevens wil men op nietcommerciële wijze aandacht
genereren voor het verhaal achter speciaalbier.
Awards gingen de laatste jaren naar onder meer brouwerij
't IJ in Amsterdam (1991) voor
de variant Struis en naar de
Belgische brouwerij Alken
Maes (1992). De laatste Award
werd toegekend voor het abdijbier Grimbergen Optimo Bruno.

Beter bier
De leden van 'Broeders van
Westvleteren' voelen zich allen
ambassadeurs van het betere
bier. Het merendeel van de leden heeft bovendien het Biercertificaat behaald. Dat is het
landelijk erkende diploma van
het Onderwij scentrum Horeca
uit Zoetermeer. Elk jaar nomineren de broeders diverse speciaalbieren voor de Bier Award.
Blind wordt ten slotte via zo
objectief mogelijke criteria de
keus bepaald.

Tijdens de onlangs gehouden
proeverij voor de Award 1993
was het overigens een nek-aannekrace, welke bier de meeste
punten zou vergaren. Uiteindelijk streek Brugse Tripel met de
hoogste eer met 167,75 punten,
op de voet gevolgd door trappistenbier Rocheford (10) en Raaf
Kerstbier (9) die elk 166 punten
kregen toebedeeld.
De kersverse winnaar brouwerij De Gouden Boom komt
voort uit een rijke brouwerstraditie. Het bedrijf is een
voortzetting van de eeuwenoude brouwerij 't Hamerken,
waar al in 1699 bier werd gebrouwen.
De naam De Gouden Boom
werd in 1983 ingevoerd uit historisch oogpunt. In 1486 was
een 'gouden boom' de prijs voor
de winnaar van een riddertoernooi op de Grote Markt van
Brugge.
De huidige brouwer Paul
Vanneste is een achterkleinzoon van Jules Vanneste, die in
1872 't Hamerken overnam van
de toenmalige eigenaar Schaeverbeke.

Nog niets bekend over
gemeente huurwoningen
ZANDVOORT - Wat er
met de gemeentelijke huurwoningen in het centrum na
de overname door EMM
gaat gebeuren, is nog niet
bekend. Dat zegt directeur
Jan Kammeijer van de woningbouwvereniging.
„Het is nog veel te prematuur
om daar iets over te kunnen
zeggen," aldus Kammeijer.
„Daar zijn nog geen plannen
voor. We zijn nu alleen nog
maar bezig met de overname."
Een aantal bewoners wil de woning zelf kopen, zo heeft menigeen de afgelopen weken laten
weten. Zij willen hier per se hun
oude woninkje houden. Bep
Vossen uit de Koningstraat wil
garantie van de gemeente dat
de woningen niet gesloopt, worden, ook als renovatie te duur
wordt. Volgens haar is het niet
ondenkbaar dat er op deze locaties twee- of drie verdiepingen
tellende seniorenflats verrijzen. Volgens haar bestaan er al
vanaf 1966 plannen om de huizen in de Koningstraat en de
Kanaalstraat af te breken. Toen
de gemeente de twintig woningen in 1966 voor vijfduizend
gulden per stuk van Onderling
Hulpbetoon overnam, zou er

letterlijk in de koopacte hebben
gestaan, dat er een 'kernplan
van uitvoering' bestond. Naar
aanleiding daarvan zou het gekochte mettertijd worden afgebroken. Een andere intentie
dan de sociale gedachte het
huurwoningenbestand hoog te
houden, aldus de bewoonster.
„Voor honderdduizend gulden had de gemeente er twintig
woningen bij en een bestemmingsplan dat nooit ten uitvoer
kwam. Ik vraag me af welk bestemmingsplan er nu eigenlijk
nog op rust? Zijn het officieel
nog sloophuizen? Daar willen
we graag duidelijkheid over."
Ook toen werden de bewoners niet bij de verkoop betrokken, zegt Bep Vossen. De gemeente verkocht 22 jaar later,
13 juli 1988, een van de woningen voor 42 duizend gulden.
Drie jaar later werd deze doorverkocht voor 145 duizend.
In een brief van 3 februari
zegt het gemeentebestuur niet
in te gaan op de koopwens van
de bewoners. Daarmee volgt
het 't raadsbesluit van september 1992. Onrechtvaardig zegt
Bep Vossen. In een nieuwe
brief vraagt zij de gemeente
welke criteria er worden gehanteerd.

van de spits. Daarnaast kunnen
luchtverkeersleidingstechnische ingrepen worden overwogen, zoals het
gelijktijdig laten vertrekken van toestellen met bestemmingen, waarbij
zij elkaar niet in de weg hoeven zitten of het aanpassen van uitvliegroutes. Mochten operationele bezwaren in de (verre) toekomst te
groot worden, dan kunnen de Junior-banen trouwens alsnog worden
verlengd.

Geluid
Het voorgestelde vijf-banen-stelsel lijkt sterk op een van de milieuvarianten uit de IMER (5GG/MMA/OK). Dit stelsel omvat een lange
parallelle Kaagbaan en twee lange
gedraaide Zwanenburgbanen. Bij dit
stelsel komen er 10.043 woningen in
de 35 Ke-contour in het jaar 2015.
Maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Zo ligt de lange Zwanenburgbaan in het Junior-stelsel
zo'n 2 kilometer naar het zuidoosten
verschoven, wat een gunstig effect
heeft op de geluidshinder in plaatsen als Vijfhuizen, Haarlemmerliede, Beverwijk en Velsen.

het gunstigst. Voor het vaststellen
van de optimale ligging zijn computers en een grote mate van deskundigheid vereist.
Voor Amstelveen is een nadeel het
ontstaan van een tweede geluidstrog, maar dat is in de IMER-variant
ook al het geval. Die trog is het gevolg van landingen uit noordoostelijke richting op Kaagbaan Junior.
Toch neemt ook in de IMER-variant
het aantal huizen in de 35 Ke-contour af van 6222 tot 3110. Mogelijk is
dit door middel van een aangepaste
verdeling van het verkeer over de
banen nog enigszins te beperken.
Als dat lukt, dan duikt het totale
aantal woningen binnen de 35-Kecontour een flink eind onder 10.000.
Kaagbaan Junior wordt overigens
niet gebruikt voor veel hinderlijker
starts naar het noordoosten.

Terminal
Een ander belangrijk kenmerk
van het plan is het gebruik van de
thans onbenutte middenruimte tussen Schiphol-Centrum en SchipholOost voor terminal-ontwikkeling.
Deze komt in plaats van satellieten
ten westen van de A4, zoals het kabinetsplan voorstaat. Terminal-ontwikkeling is hier mogelijk dankzij
verdwijning van de Aalsmeerbaan.
In het Junior-plan wordt voor dit
middengebied een aantal vrijstaande pieren (concourses) voorgesteld,
die met de terminal verbonden worden door middel van een ondergronds treintje (people-mover). Het
beginpunt van deze people-mover
bevindt zich in het hart van de terminal en levert voor passagiers gemiddeld kortere loopafstanden op
dan de thans geprojecteerde peoplemover naar satellieten aan de overkant van de A4.

Een ander verschil is dat in het
Junior-stelsel beide Zwanenburgbanen in zuidelijke richting kunnen
worden gebruikt. In 5GG/MMA/OK
kan dat alleen met de oostbaan,
waarbij de aan/uitvliegroute precies
boven Aalsmeer ligt. In het Juniorstelsel wordt bij zuidelijk gebruik
zoveel mogelijk de (lange) westbaan
gebruikt. Vooral voor nachtvluchten is dat een belangrijk verschil.
Alleen bij sterke noord-noordwestenwinden of zuidenwinden wordt
in de spitsuren ook de Zwanenburgbaan Junior in/uit zuidelijke richting gebruikt. Hierdoor biedt het Junior-stelsel voor Schiphol een operationeel voordeel vergeleken met
Het Junior-plan doet verder de
milieuvariant 5GG/MMA/OK, waar- suggestie eventueel langs de geprodoor de punctualiteit beter kan wor- jecteerde Bypass-West-spoorlijn ten
den gegarandeerd.
westen van de luchthaven een TGVstation aan te leggen. Een peoplemover kan dit station verbinden met
Voordelen
de terminal. Zo'n TGV-station is
Het is voor een leek moeilijk te goedkoper en gemakkelijker bovenbecijferen wat de exacte geluids- gronds te realiseren dan uitbreiding
voordelen zijn van de verschillen van het aantal sporen tot twaalf of
tussen het Junior-stelsel en de zestien in het ondergrondse station
IMER-milieuvariant, maar bij het Schiphol, zoals de milieubeweging
vergelijken van allerlei tabellen in bepleit met haar rail-luchthaven.
de IMER lijkt een voordeel van enkele honderden woningen mogelijk.
Dit is mede afhankelijk van de draai- Kosten
Het Junior-concept is ongeveer 2
ingshoek van het Zwanenburgbaankoppel. Een iets kleinere draaiings- miljard gulden goedkoper dan de
hoek dan in de IMER-variant lijkt meest hierop gelijkende IMER-va-

Liefhebbers van de sfpoppenserie The
Thunderbirds komen niet
alleen aan hun trekken bij
de AVRO, die de serie
momenteel herhaalt, maar
kunnen volgende week ook
in Theater Bellevue in
Amsterdam terecht voor
een persiflage op de
houterige helden van
'International Rescue'.
De Thunderbirds hielden in
Paul Kent speelt Parker, de jaren zestig menigeen aan de
één van de karakters uit buis gekluisterd. Vanuit een gepoppenserie The Thunder- heime basis in de Stille Oceaan
birds
waren een ex-astronaut en zijn

Het voorgestelde stelsel van het plan 'Startbaan Junior', bestaande uit
drie lange banen (3300 meter) en twee korte (2600 meter). De inzet
vergelijkt het stelsel met het banenplan van 1994, van regeringsvariant
5P en van milieuvariant 5GG/MMA/OK. De Junior-banen liggen op 1035
meter afstand van de hoofdbanen. De terminal wordt oostwaarts uitgebreid met vrijstaande pieren (concourses), die met de terminal verbonden worden door een ondergrondse 'people-mover'.
riant 5GG/MMA/OK. Daarmee is
het plan nog slechts 0,9 miljard gulden duurder dan het kabinetsplan
5P en daarmee vervalt in feite het tot
dusver tegen de milieu-varianten
aangevoerde bezwaar van de hoge
kosten.

terwege blijven. Dit verlaagt bovendien de exploitatiekosten, wat ook
geldt voor de kortere rij-afstanden
voor grondverkeer. Besparingen lijken verder mogelijk op de grondkosten.
Minder rechtstreeks in geld uit te
drukken zijn het concurrentie-voordeel van snellere overstaptijden
(dankzij korte loopafstanden) en de
punctualiteitsverbetering als gevolg
van het dubbel zuidelijk gebruik van
het Zwanenburgbaan-koppel. Verder laat het geheel zich eenvoudiger
inpassen in de Haarlemmermeerpolder.

De lagere kosten komen onder
meer voort uit:
- het achterwege laten van (onnodige) tunnels voor de Bypass West
en Westrandweg (1.260 miljoen gulden).
- het niet ondertunnelen of omleggen van de N201 (ca. 300 miljoen
gulden).
- kortere banen (ca. 250 miljoen
gulden).
- het gebruik van de Aalsmeerbaan
en een deel van de oude Zwanenburgbaan als taxibaan in plaats van
deze te slopen (25-30 miljoen gulden).
- Geen aanpassing nodig van de
N22 (67 miljoen gulden).

De toekomstwaarde van het Junior-stelsel is groter, omdat in het
jaar 2015 een gunstiger geluidshindersituatie ontstaat. Verdere groei
is dan gemakkelijker en op een aanvaardbaarder wijze te realiseren
met het Junior-stelsel dan met 5P.

Bij elkaar is dat bijna 2 miljard
gulden. De werkelijke besparing is
waarschijnlijk nog groter, omdat de
compacte opzet minder luchthaveninfrastructuur vereist. Er zijn minder taxibanen nodig en ook een
tweede verkeerstoren, die vermoedelijk in plan 5P nodig is, kan ach-

Tenslotte moet worden opgemerkt dat drukke luchthavens met
een combinatie van lange en korte
banen overal in de wereld voorkomen. Te denken valt aan Chicago
O'Hare, New York JFK, Seattle Tacoma en Parijs Orly. Met korte banen komt Schiphol dus niets te kort.

Toekomstwaarde

Persiflage Thunderbirds
in theater Bellevue
vijf zonen druk in de weer om
ongelukkige zielen uit allerlei
gevaarlijke situaties te redden.
Daartoe stonden Scott, Virgil, Alan, Jeff en Gordon de
meest fantastische ruimteschepen ter beschikking. Een bindend element in de serie was
Lady Penelope, die door de beroepshelden in Londen was gestationeerd en in een knalroze

Rolls Royce door het land reed.

Persiflage
Prachtig voer dus voor een
persiflage of eerbetoon, waarin
twee Britse mime-spelers verschillende karakters uit de serie tot leven brengen.
Volgens een Engelse reeensent moeten de bezoekers er op

rekenen dat hun verbeelding
overuren gaat maken. Paul
Kent en Wayne Forester zullen beurtelings een trein, een
op instorten staande brug en
verschillende explosies uitbeelden. Ga er maar aanstaan.
Met deze Engelstalige
show boekten ze al succes in
Londen, maakten ze een toernee door Japan en in het kader van een Haags festival
over de scheppers van deze
poppenserie (Gerry & Sylvia
Anderson), komen beide acteurs 27 en 28 februari naar
Theater Bellevue.

(ADVERTENTIE)

KOOP NU

BETAAL IN APRIL '94!
Zonder aanbetaling... vraag naar de voorwaarden in onze winkels.
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijst 1
Holland Bloemen Export b.v.

Met de fraai gedecoreerde GRAfoLUX® panelen zijn
bijzondere effecten te bereiken. Er zijn 17 soorten, voor zowel
een uitgesproken accent in een ruimte, als voor'een
gedistengeerde 'rol op de achtergrond'.

Met vriendelijke groeten, vuith compliments, avec nos saltnations distinguées, mit freundlichen GrüRen.

Holland Bloemen Export is een grote exporteur in snijbloemen. Onze klanten worden
bediend door een team van deskundige verkopers, die per regio worden ingezet. HBE
levert door heel Europa met eigen transport.

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van juweeltjes in
nobele houtsoorten (naturel of dekkend gelakt) tot de GRAfoLUX® decorpanelen en van de helderstrakke
GRAfoLON® panelen tot de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren.

HBE zoekt naar uitbreiding van haar verkoopstaf met:

verkopers
junior verkopers
Taken verkoper
- zelfstandig planmatig werven nieuwe
relaties,
- zelfstandig onderhouden relaties met
afnemers,
- organiseren uitvoering belevering
afnemer.
Functie-eisen verkoper:
- MBO-HBO opleiding of vergelijkbaar
niveau,
- aantoonbare ervaring als verkoper in de
bloemenexport,
- beheersing van minimaal twee moderne
talen (Engels, Duits, Frans) in woord en
geschrift,
- zeer goede contactuele eigenschappen,
- zelfstandig en initiatiefrijk,
- goed kunnen werken in teamverband.

Bijzonderheden:
-

het salaris is gebaseerd op een
basissalaris/provisiesysteem,
een assessment center maakt deel uit
van de selectieprocedure.

Taken junior verkoper
- onderhouden relaties met afnemers,
- organiseren uitvoering belevering
afnemer.
Functie-eisen junior verkoper:
- MBO-HBO opleiding of vergelijkbaar
niveau,
- affiniteit met de bloemenexport,
- beheersing van minimaal twee moderne
talen (Engels, Duits, Frans) in woord en
geschrift,
- zeer goede contactuele eigenschappen,
- zelfstandig en initiatiefrijk,
- goed kunnen werken in teamverband.
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brieven met curriculum vitae voor 7 maart
zenden aan:
GOOICONSULT
Postbus 2345
1200 CH Hilversum
onder vermelding van HBE op
linkerbovenhoek enveloppe.
Inlichtingen verkrijgbaar bij de heer
G. J. de Werk, 02977-20050

Zandvoorts Nieuwsblad

Verhuizen is vakwerk!
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijlijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Gasthuisplein12, Zandvoort

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

WJt Verhuizingen

Vondellaan 1 , Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Nelson Mandela bedankt Nederland voor hulp bij voorlichtingscampagne

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Postcode Loterij steunt
democratie Zuid-Afrika

telefoon 023-385478

Na t i e n t a l l e n jaren van
apartheid en ver/et gaat heel
Zuid-Afrika, blank en /.wart,
op 27 april naar de stembus.
Maar de democratie in ZuidAfrika heeft nog veel hulp
nodig. De Postcode Loterij
helpt mee.

ABRES
CENTRO Dl MARMI

Reinout Oerlemans bezocht
Z u i d - A f r i k a en was de hele
dag in het kielzog van Nelson
Mandela op pad. Mandela.
ooit 's werelds bekendste gevangene, is nu een van de
beroemdste politieke leiders.

MARMER

Puil linnen/katoen van fl.89,
in vijf kleuren voor

149=

RKENDE
VRHUIZRS

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

Nu ook

- alleen op zaterdag 19 februari, zolang de voorraad strekt -

\ _L«J__/

VERHUIZEN?

i-iaaeif i^ttR

Sig.mag. Lissenberg

groothandel in
schoonmaakartikelen

Wij nodigen u daarom uit
om aanstaande zaterdag het
nieuwe interieur en de nieuwe
voorjaarscollectie te komen
bekijken. Speciaal voor deze
gelegenheid hebben wij een

de Graaf {plafonds

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER EEN DAK.

Weekmedia

SNOWWHITE

Er is iets veranderd bij Viva
mode, Viva is verbouwd en
heet nu Marelle.

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, ópen maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 • 16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

de IMicuwc
Wecsper

Sollicitaties:
-

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusieve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt in
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Mooiste marmer, graniet en leisteen j
voor wand en vloer.
De grootste kollektie in Amsterdam en |
omstreken in voorraad.
Deskundig advies en voorlichting.
Ook voor vensterbanken en aanrecht-1
,bladen graniet en marmer

"We weten wat geweld is," zei
Mandela, "maar het Zuidafrikaanse volk moet democratie
nog leren. De mensen moeten
leren wat stembiljetten zijn,
hoe ze moeten worden ingevuld, en hoe verkiezingen wérken. Zo'n campagne kost handenvol geld."

Deze maand in de aanbieding:
LAPERTO BANEN 30 cm breed !
beige genuanceerd ƒ 85,- incl. BTW per m
Adres: de Flinesstr. 18 recht t.o. Makro
Amsterdam, tel. 020-6928555

Mandela bedankte Oerlemans
en het Nederlandse volk voor
de cheque van ƒ 270.000 die
R e i n o u t hem namens de
Postcode Loterij overhandigde
voor de n a t i o n a l e Z u i d a f r i -

WEEKAANBIEDING

AMSHICAN
Nieuwsgierig ?
Loop even binnen bij Marelle

Nelson Mandela op campagne: Nederland, bedankt!

De winnende
Thuisbingonummers:
6 februari

0.99

p. stuk

1
3
6
9
15

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

21
24
25
26
28

RECHTSTREEKS UIT FABRIEK

granieten aanrechtbladen
Grijs/zwart genuanceerd
4% A A
per strekkende meter excl. BTW
VVV/" 60 cm breed, 3 cm dik en op maat ge/
' leverd.
DKM aanbieding 'u o*Mig voer de maand februari.
Bif iRMWnnG, van 00zo oaVwfwifwi

BOUCHER NATUURSTEEN
"

19O1 EK

f 25.OOO
1901

EK 052

Speelt u nog niet mee? Vul
v a n d a a g nog de bon in en
stuur hem op. Werk mee aan
een rechtvaardiger wereld en
maak kans op een van de meer
dan honderdduizend prijzen. •

Miljonair worden? Vul snel
de bon in en
doe mee!

WIN-TWEE-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
ƒ40,- (vier lotnummers)
j ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met Mok/etters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

J dhr.

Naam:

J mevr.

Adres:
Postcode: i

l

l

l l

l

Plaats:

Handtekening:
Banknummer:

1

—1

—1

1

1

'

150.94.02

Datum:

Postbanknummer:

Extra
Prijs

kaanse voorlicht! ngscampagne. Toen Reinout aan Mandela
vroeg wat Nederland nog meer
zou k u n n e n d o e n , vroeg
Mandela ons vooral door te
gaan met h e l p e n , omdat de
jonge democratie onze h u l p
nog hard nodig heeft.
En doorgaan doen we, dankzij
iedereen die meespeelt in de
Nationale Postcode Loterij.

-

32 40
34 41
36 43
37
38

StraatPrijs
13 februari
f 3OOO

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Van der Madeweg 29, A'dam
Industrieterrein Ouder-Amstel
Tel. 020-0927150, fax 02CW.651501

16
17
18
19
20

laar

-

1

1

1

1

l NATIONALE
BLOTER lJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

1
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flpte winst
Casino-ZVM
ia zwak spel
ZANDVOORT - De Holand Casino-ZVM handbalters hebben het laaggelaatste GVO met minimaal
erschil teruggewezen, 5-4.
^et was overigens een uiternate povere vertoning,
vaarin coach Joost Berkjiout veel heeft geexperijnenteerd.
i
j Dat kon Berkhout doen omdat GVO geen echte tegenstand
gaf. De proeven van de Zand^oortse coach, door diverse sys[emen te laten spelen, verliepen
echter niet voorspoedig. Het
gandvoortse
handbalteam
[iraaide eveneens stroef. De
score was wel heel erg mager.
BIJ de rust waren de teams niet
\erder gekomen dan een handlal-onwaardige stand, 2-2.
Ook in de tweede helft was
liet armoe troef. Het spelpeil
bleef matig en de score bleef
heel erg laag. De Zandvoortse
ternes waren iets minder zwak
en hadden dan ook het meeste
recht op de overwinning. Door
doelpunten van Mireille Martiria (3) en Wendy van Straaten
Ü2),
zegevierde Holland Casino!
ZVM met 5-4.
„GVO was zo zwak doet we
wat nieuwe dingen geprobeerd
hebben," stelde Joost Berkhout. „Het was een goede les
waar mee je toch voorzichtig
moet zijn. Voor het zelfde geld
verlies je zo'n wedstrijd, terwijl
je normaal gesproken dik moet
winnen."

Dinosaurussen bij
Scouting Zandvoort
ZANDVOORT - Bij Scouting
Zandvoort Stella Maris-St. Willibrordus vindt zaterdag 19 februari een achtkamp plaats dat
' m het teken van de dinosaurus
i&\ staan. Zo'n zeventig dinosaurussen zullen in en om het
clubhuis de strijd aanbinden.
Na een maaltijd zal er een 'dinoshow' worden opgevoerd, met
liedjes, reclamespotjes en een
kwis. De aanwezigen zullen
zich in de oertijd wanen. Geïnteresseerden die lid willen worden kunnen bellen met Trudie
en Guus, tel. 12814.
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Damestop komt Teleurstellend basketbal Lions
naar Chess
ZANDVOORT - Voor de
vijfde achtereenvolgende
keer zal de halve finale
van het Nederlands damesschaak-kampioenschap in Zandvoort worden verspeeld. De KNSB
kwam met het bestuur
van Café Neuf/Chess Society overeen dat de wedstrijden in het laatste
weekend van februari en
het tweede weekend van
maart gehouden zullen
worden in Hotel Faber.
Het heeft het bestuur van
de aktieve Chess Society de
nodige zweetdruppels gekost
om de inmiddels traditionele
dameskampioenschappen
wederom naar Zandvoort te
halen. Het damesschaak
blijkt nog immer 'het ondergeschoven kindje' van de nationale schaakbond.
Hans van Brakel, secretaris van Chess, meldt enigszins teleurgesteld, dat de eerste stappen iedere keer weer
door de club zelf gezet moeten worden. „Gezien de grote
tevredenheid, die er zowel tijdens als na afloop van de
toernooien altijd heerst, zou
men zo langzamerhand best
ons eens mogen benaderen,"
merkt Van Brakel op. „Om
het toernooi op een een zeer
fraaie locatie onder te brengen en natuurlijk zeker niet
in de laatste plaats omdat we
het zelf hartstikke leuk vinden, trekken wij toch op een
gegeven moment maar weer
bij de bond aan de bel," vult
Olaf Cliteur aan.
Het is Café Neuf/Chess Society weer gelukt het prpgramma rond te krijgen. Vrijdag 25 februari vangt de eerste ronde aan om zes uur precies. Daaraan voorafgaande
vindt, eveneens traditiegewijs, de opening plaats door
burgemeester Van der Heijden, dit zal rond de klok van
kwart voor zes zijn. De tweede ronde zal zijn op zaterdagmiddag 26 februari, aanvang
één uur, terwijl zondag de
derde ronde zal starten om
twaalf uur. Op zaterdagmiddag 12 maart treden de dames vanaf één uur in het
strijdperk voor de vierde ronde en de slotronde start de

dag daarna om 12 uur, waarna rond de klok van half zes
de prijzen zullen worden verdeeld.

Deelnemers
Voorzitter van Café Neuf/Chess Society Hans Drost
hoopt dit keer op een sterker
deelnemersveld dan ooit. „De
bond heeft immers de normen wat aangescherpt en
ook de opstelling van het
Olympiade-team gekoppeld
aan dit dameskampioenschap," aldus Drost. In Zandvoort wordt gespeeld om vier
finaleplaatsen. En ook voor
het organiseren van die finale
heeft Chess en Hotel Faber
wel interesse. Doch de KNSB
zal dan de concessie moeten
doen de zomermaanden vaarwel te zeggen. Voor de halve
finale heeft het publiek gratis
toegang.

Drukke maand
Behalve het dameskampioenschap heeft Café Neuf/Chess Society nog een zeer
drukke maand februari voor
de boeg. Morgenavond speelt
het eerste team van Chess uit
tegen de sterke hoofdmacht
van de Haarlemse Schaakclub Het Oosten, die eigenlijk
verrassend onderaan staat.
Bij winst maken de Zandvoorters goede kans de derde
plaats te heroveren.
Zaterdag komt Chess uit in
Hoogwoud, waar de NoordHollandse snelschaak-kampioenschappen voor clubteams gespeeld worden. Behalve een sterk eerste, dat vorig jaar vijfde werd en derhalve nu weer in de hoofdgroep
mag uitkomen, zal Chess dit
jaar met een tweede team
deelnemen. Dit team speelt
in de B-groep.
Maandagavond aanstaande
speelt het tweede team een
uitwedstrijd in Nieuw Vennep en deze match zal gewonnen moeten worden om de
tweede plaats te behouden.
Het derde team speelt op
maandag 28 februari in
Heemskerk bij Excelsior.
Volgens teamleider Hans
Drost zijn er kansen op een
goed resultaat.

ZANDVOORT - Voor de
basketbalteams van The
Lions was er weinig succes
weggelegd. De heren verloren tegen alle verwachting
in van het laaggeklasseerde
Dokko met 67-60. De Zandvoortse dames leden de
tweede nederlaag van de
competitie. Dader was het
tweede team van Sea Devils
dat met 72-51 won. The
Lions moet nu de koppositie delen met Sea Devils.

Speelweek van 17 1/m 23 Februari
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HET NIEUWE EN
MEEST SUCCESVOLLE
MEESTERWERK VAN

met
Sean Connery
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een hilarisch hippe
animatie actie-thriller!
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13.30

In verband niet de gifzakjes
werden de eerder geplande
wedstrijden afgelast Maar zaterdag was het zover. De op
komst was redelijk. 11 man
stonden op de toch wel ijselijk
koude noordpier bij Wijk aan
Zee Veel geluk hadden de zee
vissers niet want de vangsten
waren heel slecht. Slechts een
visser slaagde er m wat vis te
vangen. Nieuwkomer Molenberg uit Almere, die voor het
eerste meedeed aan een pierwedstrijd, haalde vier vissen uit
het water. Daarmee neemt hij
meteen de koppositie m. De
eerst volgende wedstrijd is op
19 maart aanstaande.

Schaatsen voor
de reddingmij
ZANDVOORT - Leerlingen van de Gertentaach
Mavo houden woensdag 9
maart een sponsor-schaatstocht op de Kennemer
Kunstijsbaan in Haarlem.
De opbrengst is voor het
reddingsstation Zandvoort
van de KNRM.

Dames

ZANDVOORT - In de
jeugdcompetitie van de
Zandvoortse Schaak Club
zijn twee nieuwe koplopers.
Door overwinning hebben
nu Florian van der Moolen
en Thomas Hesse de leiding
genomen.

HOND

ZANDVOORT - Zaterdag
stond voor de leden van de Zeevisveremging Zandvoort de eerste pierwedstrijd op het programma. En daarbij was de
vangst heel slecht.

Zowel de dames als de heren van The Lions waren het afgelopen weekend niet fel genoeg en
verloren daardoor hun partij.
Archieffoto Weekmedia

rust keek Lions al tegen een
onoverbrugbare achterstand
aan, 35-20.
In het begin van de tweede
helft hield Lions aardig stand,
maar kon het gat toch niet kleiner maken. Als allerlaatste redmiddel ging coach Van Koningsbruggen over op een man

to man. Dat pakte echter verkeerd uit. Sea Devils maakte
knap gebruik van de ruimte en
via snelle breaks werd de stand
opgevoerd. Lions kreeg dan
ook een ruime 72-51 nederlaag
te slikken.
„Deze nederlaag is een desillusie,,, aldus coach Van Ko-

Nieuwe leiders bij jeugd
Zandvoortse Schaak Club

(ADVERTENTIE)

Beste
Originele
nimmuziek
- .^j-,
~ ^_^?

A.L
Dagelijks
15.30 en 19.00

12 jaar
Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 27 Feb. om 11 uur

LORENZO'S OIL
Nick Nolte en Susan Sarandon
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Rebecca Willemse moest de
koppositie prijsgeven door een
nederlaag tegen haar broer
Henk. De spanning is door de
resultaten van vorige week geheel terug. Met nog vijf ronden
te gaan is de strijd om het clubkampioenschap geheel open.
De acht jaar oude Manon van
Eldik, voor het eerst uitkomend in de schaakcompetitie,
had een geweldige avond. Wat
haar in zes schaakpartijen nog
niet gelukt was, lukte nu wel.
Een overwinning op de nummers zes van de ranglijst Niels
Filmer. Deze overwinning zal
haar zelfvertrouwen doen toenemen voor de rest van de com-

petitie. Uitslagen- Remco de
Roode-Flonan van der Moolen
0-1, Bart Timmermans-Thomas
Hesse 0-1, Henk Willemse-Rebecca Willemse 1-0, Manon van Eldik-Niels Filmer 1-0, Bas van der
Mei]-Nanouk Marquenie 0-1, Nanouk Marqueme-Thomas Hesse
0-1, Jonathan Edwards-Remco
de Roode 0-1
Na Plonan van der Moolen,
Thomas Hesse en Rebecca Willemse nemen Remco de Roode
en Henk Willemse respectievelijk de vierde en vijfde plaats in.
Volgende week donderdagvond
staat de volgende ronde op het
programma.

Rapidcompetitie
Vorige week stond er geen
wedstrijd voor de interne competitie op het programma. De
leden van de Zandvoortse
Schaak Club werkten de tweede ronde af van de interne Rapidcompetitie. Het werd een

bijzonder boeiende schaakavond.
Ranglijstaanvoerder
Jack van Eijk won zijn eerste
twee partijen, maar moest in de
zesde ronde de winst laten aan
Edward Geerts. Ondanks deze
nederlaag blijft Van Eijk met
vijf punten uit zes wedstrijden
de ranglijst aanvoeren. Zijn belagers zijn echter aardig naderbij gekomen.
Louis Dambrink staat na zes
ronden nog maar een half puntje achter. Op de plaatsen drie
tot en met zes, allemaal met
vier punten, staat nog een geduchte tegenstander te wachten. Hans Jansen is een gevaarlij ke concurrent geworden, die
waarschijnlijk op 14 april aanstaande tegen Van Eijk zal aantreden. Ook vorig jaar heeft
Jansen voor de nodige verrassingen gezorgd. Op papier heeft
Louis Dambrink de sterkste tegenstanders tegenover zich, namelijk Ayress, Geerts en Jansen.

mngsbruggen. „Sea Devils was
in deze wedstrijd gewoon te
goed. Vanaf het begin hebben
we achter de feiten aangelopen,
we werden afgemaakt. We moeten deze partij maar gauw vergeten en de volgende wedstrijd
gaan we er gewoon weer tegenaan."

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 172~2 of
14085.

In die laatste weken heeft
en kon coach Guus Marcelle
weer een beroep doen op zijn
oude en vertrouwde opstelling. En dat leverde veel resultaat op. Ook tegen Hovocubo, waar tegen in de uitwedstrijd een gevoelige 9-1
nederlaag werd geleden,
speelden de Zandvporters
een uitstekende partij.
Aanvallend kwam Nihot/Jaap Bloem Sport fel uit de
startblokken. De uitvallen
van Hovocubo waren echter
gevaarlijk. Daaruit namen de
gasten zelfs een 0-1 voorsprong. Wim de Jong zorgde
echter al spoedig voor de gelijkmaker. Het was echter
Hovocubo dat het intitiatief
naar zich toe trok. Doelman
Dobias Bloem, al enige weken prima in vorm, hield ook
nu zijn ploeg in de race. Een
twee minuten straf overleef-

den de Zandvoorters knap.
Een voltallig Nihot/Jaap
Bloem Sport nam via Edwin
Ariesen een 2-1 voorsprong.

Foutjes
In de tweede helft brachten
twee foutjes Nihot/Jaap
Bloem Sport m verlegenheid,
2-3. De Zandvoorters herstelden zich echter bijzonder
knap. Met enorm veel inzet
en uitstekend zaalvoetbal
werd op zoek gegaan naar de
gelijkmaker. Robin Castien
speelde een paar Hovocubo
spelers uit en stelde Wim de
Jong in staat te scoren, 3-3.
De slotfase was bijzonder
eneverend. Beide teams
speelden volop op de aanval
en streden voor de overwinning. Kansen voor beide doelen, maar Nihot/Jaap Bloem
Sport was het meest doeltreffend. Na een snelle aanval
scoorde Robin Castien 4-3 en
vervolgens was het René
Paap, die voor 5-3 zorgde.
Coach Guus Marcelle was
uiterst content over deze
overwinning. „Als ik van het
begin van dit seizoen over
alle spelrs kon beschikken,
dan waren wij zeker een van
de koplopers geweest," aldus
een enthousiaste Marcelle.

Het boothuis is net opgeknapt, maar er ontbreekt nog
een en ander omdat het geld op
was. De leerlingen gaan geld bijeenschaatsen voor acht peperdure, waterdichte armaturen
voor tl-buizen. Zij gaan deze dagen sponsors zoeken bij familie, buren en kennissen. Hen
wordt verzocht een bepaald bedrag per geschaatst rondje beschikbaar te stellen, dat later
wordt opgehaald. De sponsors
zijn vrij om een maximum bedrag af te spreken.

Drugsvoorlichting
ZANDVOORT - In 't Stekkie
wordt vrijdag 18 februari een
voorlichtingsavond gehouden
over drugs, voor jongeren van
12 tot 17 jaar. „Het wordt geen
avond waarop met het bestraffende vingertje wordt gewezen," zegt Carla Hubert, „Maar
een avond waarin je goed wordt
voorgelicht over het gebruik en
de gevaren daarvan." De avond
staat onder supervisie van de
Brij der Stichting. Aanvang 8
uur, tot ongeveer 11 uur. De entree is gratis.

Onderscheiding
voor 'toiletjuf
ZANDVOORT - De 'toiletjuf' van het Zandvoortse
NS-station, mevrouw List,
hangt na 40 jaar haar toiletborstel defintief 'in de wilgen'.

Opgave nummer 7: Mat in 5 zetten. Wit begint.
Oplossing van vorige week.
schaakdiagram 6 (Mat in twee
zetten, zwart begint): 1.... • PF3+;
2. Khl - T\h2 eii mat.

Sandevoerde
Zaalvoetballers Fiat
kaartleesrit
werken zich op
ZANDVOORT - Het de
laatste weken erg op dreef
zijnde Nihot/Jaap Bloem
Sport, gaf ook koploper
Hovocubo les in doeltreffend zaalvoetbal. Door de
5-3 overwinningen, waardoor negen uit vijf werd
behaald, hebben de Zandvporters de onderste regionen verlaten.

SPORT
Zeer slechte
visvangst

Doordat Lions niet fel genoeg
speelde had Dokko weinig problemen de strijd te controleren.
Beide teams bleven tot 12-12 in
evenwicht, maar daarna gaf een
mat spelend Lions de strijd uit
handen. De zone liep totaal niet
en Dokko nam een voorsprong
die bij de rust op 29-24 stond.
„In deze eerste helft hebben we
het lelijk laten liggen," meende
coach Johan Beerepoot.
De tweede helft tapte Lions,
in eerste instantie, uit een ander vaatje. De man-to-man
bleek te gaan werken, maar niet
voor lang. Dokko trok zich daar
niets van aan en speelde een
gewonnen partij. Toen Dokko
een voorsprong had genomen
van negen punten gaf Beerepoot opdracht over te schakelen op een pressing. Lions
bracht de achterstand terug tot
drie punten maar wist met door
te drukken. Dokko hield zodoende de overwinning m eigen
huis, 67-60.
„Dat we verloren hebben is
volkomen eigen schuld," stelde
coach Beerepoot. „We hadden
veel feller moeten spelen. Van
zo'n ploeg hadden we nooit mogen verliezen, maar als je te
mat speelt dan kan zo iets gebeuren."
Ondanks deze nederlaag
blijft coach Peter van Koningsbruggen optimistisch. „We blijven gaan voor het kampioenschap," aldus Van Koningsbruggen. De Zandvoortse vrouwen speelde vanaf het eerste
fluitsignaal een verloren wedstrijd. Sea Devils verkreeg balbezit en scoorde meteen. Lions
poogde de strijd onder controle
te krijgen en met veel moeite"
bleef de schade tot 11-8 beperkt,
na zes minuten basketballen.
Het vertoonde basketbal van
Lions was echter te matig om
een kans te maken tegen het fel
vechtende Sea Devils. Bij de

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dinsdagmiddag ontving zij in
haar woning aan de Potgieterstraat van een hoge NS-functionaris een onderscheiding van
de spoorwegen. Zij is nu 73, zij
begon in 1953 op verzoek van
haar man met het schoonmaken van de toiletten. Zij werd
het 'gezicht' van station Zandvoort en een soort 'moeder van
de spoorjongens'. Mevrouw
List is gestopt wegens gezondheidsredenen, nadat zij op
71-jarige leeftijd door een herseninfarct werd getroffen

Snelheidscontroles
ZANDVOORT/OVERVEEN/AERDENHOUT - Op donderdag 10 februari is op de
Zandvoorterweg tussen half nen en kwart over negen 's och;ends een snelheidscontrole gelouden De politie telde 434
passanten en maakte veertig
jrocessen-verbaal
op. De
loogst gemeten snelheid was
82 kilometer per uur, bij een
naximam snelheid van vijftig.

ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdagavond, in
samenwerking met Autobedrijf Zandvoort BV, de Fiat
rit. Deze kaartleesrit is uitgezet door Henny Schuuring en wordt verreden binnen de Zandvoortse gemeentegrenzen.

een korte uitleg worden gegeven door de uitzetster, waarna
de prijswinnaars zullen worden
voorzien van een fraaie beker.
Deelnemeis die voor het
eerst aan een dergelijke rit nieedoen krijgen behalve de eenvoudige opdracht tevens een
duidelijk reglement mee, tij
dens de rit Op deze wijze is het
Op de Julianalaan in Overook voor de onervaren ri]der een werd op dezelfde dag tusmogelijk om hoge ogen te gooi- sen half tien en elf uur 's ochGekozen is ditmaal voor een cn in de C-klasbe.
ends gecontroleerd. Van de 231
puntenrit. De deelnemers krijDassanten kregen hier 22 een
gen een plattegrond van ZandInlichtingen ovei de.se rit Droces-verbaal De hoogst gevoort mee met daarop mgete- kunnen verkregen worden via neten snelheid was hier 72 kikend een aantal genummerde telefoonnummer 13391
ometer per uur.
punten. De opdracht daarbij is
eenvoudig; rij vanaf de start de
punten in genummerde volgorde via de kortste route.

Topscorers

De start vindt plaats vanuit
de Beach Bar van het Palace
Hotel aan het Burgemeester
van Fenemaplem 2. Vanaf acht
uur zullen er iedere minuut
twee equipes starten Inschnjven kan vanaf half acht in de
lobby van het Palace Hotel onder voldoening van 12 gulden
per equipe. Leden van ASV Sandevoerde krijgen twee gulden
korting per persoon.
Ingeschreven kan worden m
de A-, B- en C-klasse. De rijtijd
bedraagt ongeveer 120 rmnuten, afhankelijk van de klasse
waarin deelgenomen wordt. Na
afloop zal er in de Beach Bar

j

B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)

S

D. de Leeuw(TBZ)
B. Paap (ZVM-zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Na wekenlange doelpunlloze weekeinden werd er weer volop
gevoetbald. Het scoren van doelpunten ging de Zandvoortse schutters echter moeizaam af. In totaal werden drie doelpunten gescoord en één daarvan kwam op naam van koploper Kick de Haan.
Zijn achtervolger Ferry van Rhee scoorde eveneens eenmaal maar
blijft op ruime achterstand. Voor het overige is er weinig spanning
op de ranglijst.

donderdag 17 februari 1994
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Doe een goede zet, stem op
Jeannet Jeanette van
n 'k, -111111: fii-lii.ulil. .ll-ltlrilr / 7..")!) .nlM].U-lPtl.
Westerloo-van de Noort,
IV !ïi| pl.i.it-mi: in <lr MK in'- VMiidcn p-i-n hruijMnimuirr-kandidaat nr 1 voor de PvdA
M i-liiiud. Op M-I/OI k uunit .i.iii .nKi-rtppic]p|* hmtpii
lid \rr>|pi<-i<inii:-.:zpl>ir<l <•< n kl.lill VPi-Illlinl. Illptuuir
* Examenmodellen gevr. v.
«milt ƒ ").-- ui li-ki'iuiiy gphl.liht.
harsen v. onderbenen. Debby. Tel.: 02507-16590.
\||P | > l l | / i l l P \ I | . I7.:> f , ll'l'tt
l kuilt dr IrUt l. Ml uu Miiiii-.uUpitpiitlPiiimliIJl.ltir '/.
Geef ons maar "Ome Jan"
Termes Nr 8 lijst 2, D66.
GROTE VLOOIENMARKT
19 Febr. Uithoorn: Sporthal
(flil Miimnii'i i- niet \
hr/ni»kl.u lilpul tii /piidpri .1.111:
De Scheg; 9-16 uur. 26 Febr.
MirroV. \\.-.-kmp(li.l
Blancum Sporthal De Grensl',,-tl.n- 156 - 1000 \l> AniMcnlam
paal. 5 Maart Haarlem Het
!><• ••Imhii^-tiidpii. f:r!dpii \nui pl.ul-in^ in dp/plfdp \\ppk.
Schalker Erf. Inl. 020-6140616.
\ i n t i dp U l.lliniz (iilK.ini;! u P<-|1 .K < ppl"ll(ik;i.lll.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben
evt. 'n adres. 02907-5235.
Verloren en gevonden
Lieve Juriaan,
nog 2 nachtjes en dan gaan
we samenwonen. Hou van je.
Verloren eind jan omg. centr. of Noord zilveren armband Liefs van Madeleme.
waarin verwerkt 2 gouden trouwringen, dierbare herinnering
Lieve mam, we zijn blij dat we
Beloning voor vinder Tel. 02507-13823.
mogen samenwonen bij jou
Wees helder, stem van Gel-1
thuis. Veel liefs en bedankt.
der Huub van Gelder, kandiJuriaan en Madeleme.
Buffet
Bourguigdaat nr 2 voor de PvdA.
* Nico, Wim, ünda, Paul, Eetnonne vanaf
se en hopend weer succes in
ƒ27.50
Weggelopen of
het casino, zaterdag???
•*• \iini l)iir\ni ninfi-i iiiltliiiicl iMiidl

l H'^r! rxlr.i In

020-5626271

gevonden dieren
Maak de PvdA rijk, stem op
van Eijk. Jack van Eijk,
kandidaat nr 3 voor de PvdA

Musici en artiesten
De PvdA kan uw stem goed
gebruiken, stem daarom op
Kuijken Pim Kuijken.
kandidaat nr 6 voor de PvdA.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Doe ons en uzelf een lol,
stem op Lia Terol.
Lia Terol-Rozenhart, kandidaat nr. 5 voor de PvdA.

per persoon

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel.: 15760.

Horecapersoneel
gevraagd
Twijfel niet, u moet het gewoon doen, stem op Arie
Citroen Ane Citroen, kandi
daat nr. 10 voor de Pvda.

Oppas gevraagd/
aangeboden

De juiste
formule voor
uw receptie
Inlichtingen
tel. 13599
Queenie
Zandvoort

Radio/tv/video

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Nieuw behang of moet het
plafond gewit? Statendam
Technisch personeel
knapt het op. Wij kunnen dat
Aanneming en
voor U doen en bovendien
gevraagd
vernieuwbouwing
kunnen wij ook het oude behang voor u verwijderen. Bel
Het is geen grap,
• Wij behouden ons het
voor een gratis en vrijblijvenstem serieus op Ab.
recht voor zonder opgave van Uw paadje of straatje defect? de prijsopgave. Telefoon:
Ik
kom
direct!
Ab van de Moolen,
redenen teksten te wijzigen
020-6950716. Voll. garantie.
kandidaat nr. 8 voor de PvdA. of niet op te nemen.
Tel.: 02507-19593 of 17833.
Bedenk geen smoes,
geef uw stem aan Lous.
Lous Bruijnnes - Hesse,
kandidaat nr 12 voor de PvdA

MICRO'S
voor de particulier

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaa!clieque bijsluiter) of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

* Te koop gevr. witte 3 deurs
hang-legkast, in goede staat
Tel.: 02507-14716.
*T.k. gevr. slaapbank, mag
oud zijn. Tel.: 02507-30210.

Prijswinnaars vorige week:
P. Gravemaker-Amsterdam
E. de Wilde - Amsterdam
M. Hoogers - Amsterdam
H. v.d. Wal - Aalsmeer

Particulier vraagt garage
(box) te koop in Zandvoort
Tel.: 02507-18110.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontslaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

-

een haarstyler
een klokradio
een Walkman
een set van 4 E180 videobanden

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per weck. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zanien niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

.

Adres:
Postcode:

Plaats:

.

.

.

.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Aangeb.: 4-kamerflat, Engelandlaan 1 hoog, Haarlem
huur ƒ650,-. Teruggevr.: 3/4
kamerflat/woning
Z'voort.
Tel.: 023-401512.
Zegt het voort in de
Zandvoortse straten, stem op
Maarten. Maarten Wever,
kandidaat ni. 7 voor de PvdA.

Sportartikelen

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06-320.330.79. (75 cpm.).

SUPER-SEXPALEIS!
7,app van hoogtepunt naar hoogtepunt!
Standje C Heks, Frans, Slriplease etc.

DIREKT apart met ondeugen
de vrouwen. Vrouwen bel 06
4300 mannen 06-9757 75cpm
Direkt een HETE vrouw aan
de telefoon. Bel 06-9880 vrou
wen bellen gratis. (75 cpm.)
DIREKT-PRIVE Reg. N- Hol 'n
sexgesprek/afspraak met 'n
hete meid (18) 06-9812// 1pm

O6.96.06
SUPER-SEXDATE!
Hele *«afspraakjes met Rijpe Vrouwen
En bij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-L1VESEX!
Dc Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouwen!

06.95.06

DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen.
Bel 06-9710. (75 cpm.).

Live sexbox 24 u., 100 cpm

EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is. Bel 06-9661.100 cpm
Live Sexcontact
Gebabbel gebabbel 75cpm
De Babbelbox de enige echte
Geen wachttijden. 100 cphm. 06-320.330.02 Gezellig hè?
Mag ik in uw slipje voelen? Geheim: Af zei ze!!
Kom maar jongeman! Nu ga 1gpm.
06-320-329-19
ik bukken. 1 gpm 06-95.09. GRATIS SEXKONTAKT voor
Nieuw: 35plus sexdating. Vol- hete vrouwen: 06-4909, heren
op RIJPE-VROUWEN zoeken bellen 06-9602. 100 cpm.
sexkontakt 06-9616 100 cpm Gratis TELEFOONSEX voor
Nieuw: ANONIEME sexdating vrouwen: 06-4300. Heren bel
snel sexkontakt met eenza- 06-320.330.91. (75 cpm.).
me vrouwen 06-9706 100cpm GRATIS TELEFOONSEX voor
Nieuw: Discreet SEXKON- vrouwen. Dames bel 06-4300
TAKT met hete rijpe vrouwen. Mannen 06-9512. (75 cpm.).
Bel 06-350.290.53. (75 cpm.). GRATIS TELEFOONSEX voor
NIEUW, discreet prive-ge- vrouwen. Dames bel: 06sprek met hete vrouwen, (ex- 4300. Mannen bel: 06-9755
tra snel). Bel 06-9664 100cpm 100 cpm.

Live 06-320.320.61

Sex 06-9715

GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.17
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320.322.11. (75 cpm.).
Hete
eenzame vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact. Bel 06-9511 75 cpm
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt. Bel
nu 06-9705. (75 cpm.).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr
Bel nu 06-9766. (75 cpm.).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend pnve-gesprek
06-320.322.33. (75 cpm.).
HETE-RIJPE vrouwen bellen
gratis voor heerlijk sexkontakt
Mannen bel 06-9780 75cpm
Homo Direkt-Apart
regio
NrdHolland voor snel kontakt
bel je: 06-9852. NU 50 cpm
Homo: Jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88. (75 cpm.).
HOMOJONGERENKONTAKT, hete jongens van 18
tot 30 jr. 06-320.330.95 75cpm
HOMOKONTAKTEN. Zoek je
snel een hete boy (18)?
06-320.330.18. (75 cpm.).
HOMO-KONTAKTEN Direkt
apart met een hele hete knul
(18) uit Amsterdam! Bel nu
06-9613 (Nu 50 cpm.).
Lesbi-Agressie
1gpm.
06-320-326-04

Diverse clubs
020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen • geen extra kosten)

Diversen
Hoge bomen vangen veel waIer of water naar de bomen
dragen, wat een onzin, het
ijkt wel of de flauwekul alsmaar toeneemt. Het zal wel
weer iets van een prijsvraag
zijn.

Nieuw!

Samen Sparen
met
Je EigenSlage

H u wel ijksdiners

Inlichtingen
tel. 13599

f.5,50 extra!

Queenie
Zandvoort

Lessen en clubs
Kunst en antiek

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

Aanbid je MEESTERES' Ze
doet
! S.M.
1 gpm.
06-320.332.32
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen, ze geven
tel.nr. Bel nu 06-9737 75 cpm

* T.k. Wifa prof. kunstsch. mt
36'/2. Vr.prijs ƒ200,-, nieuw
ƒ550,-. Tel.: 02507-17009.
Nieuw: GRATIS sexkontakt
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
*T.k. witte kunstschaatsen voor vrouwen: 06-4909. ManAmstelveen, Amsterdamseweg 160
mt 38 ƒ 40. Tel.:02507-14175. nen bellen 06-9604. (75 cpm.).
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Nieuw: hete meisjes (18) uit
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Rijwielen,
de Groot Amsterdam.
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
06-350.230.20. 100 cpm.
motoren,
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
Nieuw: TELEFOONSEX voor
bromfietsen
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
2. Hete vrouwen bellen nu
gratis 06-320.330.87 75 cpm.
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
T.k. Honda MB 5 kl. rood/zw
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Onze Box lekker met z'n tiei.g.st. + extra ace. ƒ 675
nen babbelen. Ook apart voor
DE KLOET
Abcoude, Hoogstraat 26-28
Tel.: 02507-16846
intiem. 75 cpm. 06-9607.
Privetelefoonnrs van hete
Auto's en
vrouwen thuis. SEXKONauto-accessoires
TAKT. Bel 06-9605. 100 cpm.
Verhuizingen
Privetelefoonnrs van hete
Onroerend goed en woonruimte
* Aanhangwagentje te koop. vrouwen thuis. SEXKONte huur aangeboden
Vraagprijs
ƒ295,-.
Tel.: TAKT. Bel 06-9502. 100 cpm.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 02507-18708 na 18.00 uur.
Rijpe Verpleegster. Ik zit pp
kamerverhuizingen. Voll. verz.
*** NIEUW IN ZANDVOORT * * *
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
Pim's Housirrg Service
Rijles auto's
Voor verhuur, huur en beheer
Rijpe
vrouwtjes:
tikje Ordi.
en motoren
Schoonheid en
van tijdelijke en vaste woonruimte.
1gpm
06-98.86
verzorging
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Sex
voor
2
Alblas Verkeersscholen
Tel.: 02507-17726.
Gratis voor vrouwen
in 5 dagen
06-4656
SUN RENT ZANDVOORT
UW RIJBEWIJS
Mannen bellen:
Verhuur van zonnehemels
Vakantie Nederland
Nieuwkoop, 01724-8361.
Plezier voor 2
06-9860
Philips sun mobile
Telefoonsex . .06-320.326.56
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Sex Direkt... .06-340.310.01
FETSVAKANTIEBEURS 12e JAAR
Gratis bezorgd en gehaald
Caravans
75 cpm Alleen mannen.
Bel voor reservering en
zaterdag 5 en zondag 6 maart van 10.00-18.00 uur
Vouwwagens
SEX VOOR 2: snel een sexgeBeurs van Berlage (ingang Beursplein) AMSTERDAM (bij CS)
inlichtingen 02507-30183.
Tuin/zomerhuisjes
sprek met 'n hete vrouw.
meer dan 80 organisaties!
06-320.330.82. (75 cpm.).
Toegang ƒ7,50 / kinderen en pas 65+ ƒ5,00.
Kleding
T.k. weg. ziekte (caravan SEX VOOR TWEE, direkt teleSandevoerde) br. hout met
foonsex met hete vrouwen.
Te koop aangeboden diversen
Mode Femay ontwerpster. eigen d. + t. alles erin, inkl. 06-320.330.46. (75 cpm.).
Tel.: 02507-30184.
tummeub. Inl.: 02507-15393.
SEX-GESPREK. Zeker weten
(Voor advies en afspraak.)
HEREN STRANDWACHTERS
dat er op jou 'n heerlijk meisje
T.k. 2e hands kleding
aanbieding Badding en vloerenhout tegen bodemprijzen.
(18) wacht 06-9701 75 cpm.
06-Nummers
(dames) mt 40/42.
Info na 19.00 uur. Tel.: 02507-15129.
Sex'O'foon 06.320.327.87
Tel.: 02507-30210.
Een stem van de senioren *T.k. linnenkast (leg) ƒ55;
Kies: 1 Hete Stories, 2 Sexafgaat bij de PvdA niet verloren. centrifuge ƒ35; strandstoel *T.k. 3/4 nwe lammy coat, THUIS-SEX-KONTAKT, hete spraakjes, 3 Striptease, 4
mt 36, ƒ 140,-. Tel.: 14175.
vrouwen bij jou in de regio. Hoogtepunten 1 gpm. Hete
* T.k. dameslaarsjes, mt 36, (lig) nw ƒ 25. Tel.: 023-336883.
Bel 06-9811. (75 cpm.).
tieners(18) / rijpe vrouwen.
ƒ25,- p.p. Boeken en legpuz- * T.k. PVC lamellen, 1 stuk 4
zels ƒ1,- p.st. Tel.: 19968.
Muziekmtr br., 1 stuk van 216 mtr br.
TIPPELLIJN: eenzame vrouw- SM-KONTAKTLIJN: strenge
2.10 mtr lang. 02507-30210.
tjes zoeken een vluggertje? afspraken bij jou in de regio.
instrumenten
06-320.325.80. 100 cpm.
Bel 06-9530. (75 cpm.).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
VLUGGERTJE:
hete
vrouwen
Financiën en handelszaken
Zegt het voort,
zoeken stiekem discrete sex. 'n streng sexkontakt.
stem op van de Noort.
06-320.329.99. (75 cpm.).
Bel 06-9603. 100 cpm.
Karel van de Noort,
Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
kandidaat nr 16 voor de PvdA Vrouwen van 40 jaar zoeken Surinaamse Schatjes.
Volksverzekeringaangifte 1993.
06-320-324-02.
STOUTE jongens (18) voor 1 gpm
Kosten: ƒ 75,- per aangifte/belastingjaar.
hete sex. Bel 06-9844 75 cpm.
TIENERGRIEKS, 18 JAAR!
Tel.: 020-6997354.
Dieren en
1 gpm
Zoek jij echt hete meisjes 06-320.320.62.
Van: 10 uur t/m 18 uur. Maandag t/m vrijdag.
dieren(18)? Bel nu SEX(thuis)KON- Zonder schaamte bukken!
benodigdheden
Autoverzekering
TAKT. 06-320.326.33.75 cpm. Lekker strak jongen.
Divers personeel
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
gevraagd
Voor een beter Zandvoort?
Bel nu: 02507-14534.
PvdA is verantwoord!
Ziet u het financieel niet
De organisatie met het best
meer zitten? Maken schuld- betaalde werk (ƒ 100-/ 150
Zalenverhuur
eisers en deurwaarders het u p.d.) voor studenten en scholastig? Bel Nefram! Wij heb- lieren zoekt nieuwe verkopers
ben dé oplossing in huis voor (18-25 jr). Dit zowel voor de
Party-service
particulier en ondernemer. VOORJAARSVAKANTIE alsTelefoon: 01899-29144
PELIKAAN
wel voor daarbuiten. Min. opl.
HAVO/MEAO. Info uitsluitend uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
tussen 18.30-22.00 uur:
Tel.: 02507-18812/15619.
033-562771.
VERENIGINGSGEBOUW
FOTOMODELLEN of meisjes,
ook studentes leeft./erv. onDe Krocht
Heeft U 245 spaarzegels (f.24.50) gespaard.
bel, v. mode/tv/recl./catalogi.
U ontvangt dan f,30.- contant.
Zend duidelijke foto's m. ge- Grote Krocht 41, Zandvoort,
gevens (ret.) naar Internatio- tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
nalModels, Pb. 801, 1000 AV
A'dam. Inschr/tstfoto's gratis. BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Publi Jeune Nederland zoekt
Zoekt u ruimte voor vergadestudenten fotografie en
amateur-FOTOGRAFEN voor ring, feest, club of party?
sportteam-fotografie in uw re- Komt u dan eens praten met
gio tijdens het weekend. Ver- mij, A.J. v.d. Moolen,
tel.:
diensten mog. tot ca. ƒ300,- Gemeenschapshuis,
02507-14085 of 19652.
per wknd! Vraag de infobrochure aan via: 078-191190.

Woninginrichting

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Woningruil

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.

* Bert (Hollandia) nu je
leeftijd 36 luidt, zie je
d'r toch nog wel aardig uit.
Geef de PvdA niet de bons,
geef uw stem aan Jons.
Jons Dommeck, kandidaat
nr. 4 voor de PvdA.
* Hoera Hayo en Kelly
hebben vrijdag geen ruzie
gemaakt, ga zo door! Marjan.
* Hoera, Rie Schaap 80 jaar.
Gefeliciteerd door de club.
* Isabelle, 3 jaar. Zet de taart
maar klaar. Van harte gefeliciteerd. Opa en oma.
*Lieve Isabelle, alweer Z
jaar. Van harte gefeliciteerd1
Pappa, mamma en Melissa.
* Opa en oma Drayer zijn a
35 jaar een echt paar! Liefs
en kusjes, Miranda.
* Pap en mam van harte met
jullie 35 jarig huwelijksfeest!
Frank en Truus.

* Rie Schaap 80 jaar gefeliciteerd van de zangvereniging
„voor anker".
Samen zijn, samen wonen,
Geef de PvdA de kans, stem dat gaat nu toch echt gebeuop Hans. Hans Vader, kandi- ren. Nog 2 nachten dan is 't
zover. Madeleine, Juriaan,
daat nr. 11 voor de PvdA.
veel geluk in jullie woning.
Mam.

Raak niet van de wijs,
geef uw stem aan Thijs.
Thijs Ockersen, kandidaat nr
13 voor de PvdA.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Felicitaties

Personeel
aangeboden

06-320.320.59. SEXSTAND
JESü 1 gpm. Ik wil 10 standjes
doen, ken jij er nog meer?

Te koop
gevraagd
diversen
Kies een PvdA-vrouw.

Vri]dag 18 t/m zondag 20 februari 1994 Beurs van Berlage Darnrak 213, Amsterdam (C). Koopiesbeurs voor hobbyist en
zakelijk gebruiker. PC-Amiga-Atari-Midi-VideoGames. Hardware, Software, Supplies tegen dumpprijzen. Kortingskaarten
met ƒ 5,- voordeel by VVV-Amsterdam. Open: Vrijdag 18-20
uur (extra ƒ 2,50 korting), zaterdag en zondag 10-17 uur.
Parkeergarage De Bijenkorf. Organisatie: Computercreatief
tel. 070-3587619 Verder programma' 5 maart Tilburg, 12
maart Venlo, 18-20 maart Rotterdam, 23 april Heerenveen.
Leg uit de loper, stem Jo Koper Jo Koper-van Koert, kandidaat 14 voor de PvdA
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PC - Discount
Amsterdam '94

Succesvolle kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier
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BEVEILIG UW HUIS NU !!!!
Ik ga, voor de PvdA.
kompleet alarmsyst. incl.
BTW en montage ƒ 795.-. Bel
TAFELS
voor gratis info 020-6950716.
Erkende relatie/
antiek, kopie, klein,
Eikenhouten
wandmeubel
dik, dun.
bemiddelingbureaus
2.50m br./2m hg ƒ350,-;
Jan Best
eikenhouten eettafel met 4
Keizersgracht
357,
CUPIDO brengt u bij elkaar!
stoelen ƒ 150; eikenhouten
020-6232736.
Indien gewenst reeds binnen
t.v.kastje ƒ50; elektr. naaimaShowroom:
1 week uw eerste contact.
chine ƒ 100; 6 dl boerenbond
Mr. J. Takkade 30,
Vraag gratis en vrijblijvend de
servies ƒ 100. Alles m één
folder aan. 03451-11486
koop ƒ600. Inlichtingen tel. Aalsmeer, 020-6412137.
(automatisch) of 03451-31364
Wees wakker,
020-6765560 of 023-330093.
(telefoniste). Cupido, postbus
stem
op
Bakker.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.
22, 4140 AA Leerdam.
Alleen bij EUROPA-PARKET. Els van Gelder-Bakker, kandi- Erkend, voordelig en één van
daat nr. 15 voor de PvdA.
GASHAARDEN, gasfornuiNederlands grootste relatiezen, gevelkachels, groot en
KOLONIAALSTIJL orqanisaties.
klein, kookplaten. In eigen Nederlands-lndie,
antieke
werkplaats getest, 3 mnd. ga- meubelen en antiek-look: 700
Bloemen, planten
rantie. Boeldaghallen, Tol- stoelen, div. modellen tafels,
en tuinartikelen
straat 130, A'dam, 020- ook met marmer, kasten,
6646325. Koog aan de Zaan, banken, vitrines, bureaus,
Breed weer 41, 075-164330. decoratie enz. JAN BEST,
Geen bla bla bla, stem PvdA.
Papenpad 9, Zaandam, 075- Keizersgr. 357, 020-6232736.
175652, Beemsterburgwal 12, Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Sport, spel en
Purmerend, 02990-32288.
Aalsmeer, 020-6412137.
ontspanning
Lap het stemmen niet aan uw • Wij behouden ons het
zolen, stem van der Moolen. recht voor zonder opgave van
Niet naast de pot piesen.
Wim van der Moolen, kandi- redenen teksten te wijzigen

Shoarma
pakket
500 gr. vlees
5 broodjes
saus

Mijn
Specialiteit

1 kg

Su kadelappen

14,95
5 zegels
extra

Babi Pangang
500 gr.

9,75

Uit Eigen Worstmqkerij
Heerlijke Rookworst
Schepklare Erwtensoep
Grillworst met kaas
. __
250 gr.
4,25

Specialiteit
100 gr. Fricandeau
100 gr. Boterhamworst
samen
2,95

G. Zwinkels
TEL. 02507-12175 Haltestraat 30

Vrije tijd
16/17 februari 1994
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* Opvoeden is niet zo
makkelijk meer tegenwoordig'
NGE EVERS is ontwikkelingspsychologe
en
'rerhedial teacher' van
beroep. Al tien jaar helpt en
begeleidt ze kinderen, tussen de zes en 12 jaar oud,
met leerproblemen. Dat
kunnen lees-, reken- en
schrijfproblemen zijn, maar
ze behandelt ook kinderen
met motorische en concentratieklachten. KIDS is
haar nieuwste project en
hierbij sluit ze aan bij het
gat in de markt dat kinderopvoeding tegenwoordig is.

I

door Monique Lindeboom
Het is een echte trend. Zo
heeft de Universiteit van Amsterdam onlangs een groot onderzoek afgerond naar kinderopvoeding en is het één na het
andere kinderopvoedingsproject uitgezet. Evers somt op:
„Een opvoedwinkel in Haar-

In januari van dit jaar heeft Inge Evers KIDS opgericht.
De Kinder Informatie en Doe Service. Evers legt uit:
„De informatie staat voor lezingen en adviezen aan
ouders en opvoeders. De doeservice is de remedial
teaching en de cursussen die KIDS verzorgt."
lem, de opvoedtelefoon, het Geboortecentrum in Amsterdam,
een school voor opvoeders in
Heerhugowaard, een kinderadvies- en informatiecentrum
Binnenstad in Amsterdam. Op
tv krijgen we opvoedingsles in
Ouders van Nu bij RTL-4."
Wat is hier aan de hand? Inge
Evers: „Opvoeden is niet zo
makkelijk meer tegenwoordig.
We leven in een heel complexe
maatschappij en ouders van nu
willen hun kinderen zo bewust
mogelijk opvoeden. Er zijn zoveel mogelijkheden, welke keuzes maak je?"
Met KIDS denkt Evers te
kunnen voorzien in een grote

behoefte die er is bij ouders als
het om een plezierige opvoeding van hun kinderen gaat. De
eerste activiteit die ze heeft opgezet zijn lezingen, verzorgd
door deskundigen uit haar eigen netwerk.

'Te zweverig'
Evers: „De eerste drie lezingen gingen over het eerste levensjaar, astrologie en muziek.
Ze werden verzorgd door een
psychologe, een astrologe en
een musicologe. De astrologielezing was geen succes. Er waren maar vijf belangstellenden.
Het blad Margriet had ooit een

(ADVERTENTIE)

BETAAL

IN APRIL 'M!
(Zonder aanbetaling, vraag naar de voorwaarden in onze winkels.)

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

programma over kinderen en
astrologie georganiseerd en dat
was een groot succes. Maar ik
doe het niet meer, het is te zweverig denk ik."
De muziek-lezing kon rekenen op meer belangstelling,
want muziek is in. Veel kinderen zitten tegenwoordig op muziekles. „Soms ook wel tegen
hun zin in, hoor! Dan vinden de
ouders het leuker dan het kind
zelf. Dat is ook een belangrijk
aspect wat we behandelen. Omdat die druk van bewust opvoeden bij de ouders zo groot is,
betekent dat ook een extra belasting voor het kind. Een kind
dat niet op een club wil, moet
toch. Dat is goed denken de ouders, je moet sociaal bezig kunnen zijn. Je moet later goed beslagen ten ijs komen, zo veelzijdig mogelijk ontwikkeld zijn.
Een voorwaarde die deze complexe maatschappij stelt, wil je
kunnen blijven meedraaien."

Jet Pit
Twee weken geleden
stond er op deze pagina een
interview met de Jet Pit.
Deze Giethoornse trad afgelopen zondag in een vol
Tuschinski als explicateur
op bij de film Bet, koningin
van de Jordaan. In het mterview zijn twee fouten geslopen. Adriënne Solser, de
hoofdrolspeelster uit de
film is niet geboren in Leiden, maar afkomstig uit
Rotterdam. Ook de bewering dat van Jet Pit dat Solser van joodse afkomst is,
blijkt onjuist.

Borrel
„Het onderwerp wordt in
zo'n lezing breed behandeld.
Wat zijn de mogelijkheden,
waar moetje op letten, hoe ontwikkelt en ervaart je kind dingen en hoe kun je bijsturen.
Aan het eind van de lezing is er
dan tijd voor vragen en een borrel. De lezingen zijn ook een
gelegenheid voor ouders om elkaar eens in een andere setting
te ontmoeten."
Andere lezingen die Evers
nog voor ouders en opvoeders
in petto heeft, zijn onder andere: interpretatie van kindertekeningen, kinderopvang, speelgoed, lezen, incest, vegetarische voeding en feestvieren.
Tal van onderwerpen waarvoor
belangstelling blijkt te bestaan.

Televisietijdperk
Inge Evers: „Over de mogelijkheden voor kinderopvang is
nog veel onduidelijkheid. Er
bestaan scholen die werken
vanuit een bepaalde visie, zoals
de antroposofische of Montes-

Zeemansverhalen
Inge Evers,
ontwikkelingspsychologe en 'remedial teacher'
Foto Bram
de Hollander

sori. Voor kinderdagverblijven
bestaat zoiets nog niet."
Ook lezen is een belangrijk
onderwerp. „Uit onderzoek
door de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat 43 procent van de kinderen nog nauwelijks leest. We leven immers
in een echt televisietijdperk."
„Niet alleen de ouders maar
ook de kinderen hebben tegenwoordig een jachtig leven. Ze
zitten op diverse clubs, slapen
en spelen veel buitenshuis. Er
is geen tijd meer om lekker rustig te kunnen lezen. Ik probeer
daar wat tegenwicht aan te geven in de lezingen. Kinderen
zijn soms te weinig kind meer.
Eén op de tien kinderen heeft

leer- en concentratieproblemen. Of dat meer is dan vroeger
weet ik niet, maar het is wel
meer aan de oppervlakte gekomen."
De ouders, of beter gezegd de
moeders, die de lezingen bezoeken zijn veelal hoger opgeleid
en woonachtig in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en
Zuid. „Gek genoeg zijn dat toch
de mensen die wat meer geld,
tijd en belangstelling hebben.
De mensen uit de lagere welstandsklassen bereik ik weer
meer via de kinderdagverblijven. Daar gaan we dus ook lezingen geven. Want deze ouders gaan niet de deur uit voor
een lezing."

Wandelen van hut naar
hut in Scandinavië

SONY KLEURENTELEVISIE KV-KI 2101
• 55 cm FSQ Hi-Black Trlniton beeldbuis • 99 kanaals tuner met 60 voorkeuzezenders • On Screen Display • teletekst met 4 pagina's geheugen • Incl.
afstandsbediening

Een 800 kilometer lange route door Scandinavië of gewoon
wandelen in Nunspeet

EN BONTE mengeling
van reisgidsen en brochures rolde weer van
de persen. Fiets- en wandelvakanties, kuur- en luiervakanties, het aanbod lijkt elk
jaar toe te nemen. Hier een
handje vol uit het grote aan-

Scandinavië voeren. Het is een
nieuwe 800 kilometer lange
route door Noorwegen, Zweden
en Finland en voor wandelaars
een dorado. Er wordt overnacht in hutten en de afstand
tussen twee hutten is respectievelijk drie tot tien uur. Informatie: 020-671.0061.
bod.
WANDELEN (2). Gespecialisseerd
in wandelvakanties is
door Leni Paul
Landloper
(telefoon
033655200) Trajecten variëren van
KINDEREN. Hotel Hptelde- Nunspeet, de Eifel tot de EngelBotel staat sinds vorig jaar in se Cotswolds Huls.
VISSEN. Volgens visdeskunNijmegen en ja ongetwijfeld het
leukste logeeradres voor gasten digen zijn de wateren rondom
van twee tot 12 jaar. Alle ka- de Deense eilanden Funen,
mers hebben een bepaald the- Langeland en Aero de beste in
ma zodat je kunt slapen op de Europa. Wie alles wil weten
Boerderij, bij Barbie, in de jun- over vissen in Denemarken kan
gle of in het circus. Initiatief de gratis gids 'Sportvissen 1994'
van HoteldeBotel is SKON aanvragen bij het Deens Ver(Stichting Kinderopvang Ne- keersbureau,
telefoon 071der land). Ook weekends moge- 230192.
FIETSEN. De Amsterdamse
lijk zoals het Bruine Berenweekend in maart. Informatie: reisclub De Argonauten fietst
en wandelt graag en dan wel
030-883431.
ITALIË trekt niet alleen veel door bijzondere gebieden zoals
toeristen voor de kunst, maar Uzbekistan, rond het Bajkalook voor het kamperen. Niet al meer, op het schiereiland
te ver weg is Trentino met meren in overvloed en in de zomermaanden veel cultureels in
de Middeleeuwse kastelen en
spectaculaire optredens. Informatie: Italiaans Verkeersbureau, telefoon 020-616.8244/45.
TUIN. Overijssel presenteert
zich sinds enkele jaren succesvol als 'Tuin van Nederland'.
Wie alle hoekjes van deze tuin
wil leren kennen kan de Reisgids Overijssel (5,50 gulden)
aanvragen waarin fiets-, hotel-,
wandel- en watersportvakanties. Nieuw: Villahaven Ship
Residence in Hasselt voor bootbezitters. En kampeerders boffen: voor een tientje kun je van
22 tot en met 24 april met zes
personen op eerste-klas campings. Informatie: 05490-18767.
WANDELEN (1). Een wandeltraject met de naam Nordkalottruta, ook wel genoemd
Kalottireitti, dat móet wel door

E

SONY VHS-HO VIDEORECORDER SLV-280

• PDC (opname start op tijd, ongeacht programmawijziglngen/onderbrekingen)» timer voor 6 programma's in 1 maand «44 voorkeuzezenders »automatlsche reiniging van de koppen • incl. LCD afstandsbediening

SET
PRIJS
van 1898

OOK LOS VERKRIJGBAAR!

NÜ

valkenberg
Helpt u beter kiezen...
Amstelveen: Plein 1960 nr. 37a, 020-6432470. Amsterdam: Bijlmerplein 556,
020-6912614. Ceintuurbaan 77-79, 020-6716251. Kinkerstraat 208-222,
020-6184025. Deventer: Engestraat 15-17, 05700-44795. Drachten: Raadhuisplein 7, 05120-31700. Emmen: weerdingstraat 232, 05910-43039. Haarlem:
Grote Houtstraat 116, 023-327816. Hoogezand: Corecht Oost 153, 05980-20395.
Purmerend: Hoogstraat 2, 02990-20727. Stadskanaal: Oude Markt 1,
05990-10078. veendam: Ben. Oosterdlep 165, 05987-17543. Zaandam:
Peperstraat 135-145, 075-168255. Zwolle: Th. A. Kemplsstraat 26, 038-550235.
Deze aanbieding Is geldig t/m 26 februari 1994 en zolang de voorraad strekt.
Prijs en zetfouten voorbehouden

BOES

Kamtsjatka en in andere nog
ongerepte streken van Rusland. In Moskou chaos, maar in
Siberië absolute rust, roepen
De Argonauten. Informatie:
020-662.8546.
GAPEN. Wie gruwt van activiteiten in zijn vakantie zou
eens aan een weekend 'drie dagen om te gapen' kunnen denken. Een lui weekend in
Schmallenberg-Ebbinghof m
Sauerland waar je verblijft tussen uitslapers en gestressten.
Ontbijt in bed, 's avonds een
sluimerdrankje, een dansavond met uitsluitend langzame
walsen en verder hoeft er niets
daar in Schmallenberg. Informatie: 049 44 2972 4044.
VLAANDEREN. Dichtbij en
toch zo anders is Vlaanderen
en in de gratis uitgegeven gids
staan 263 arrangementen in de
stad, op het platteland en aan
zee. Lokeren, Neerij se, leper,
Gent, afwisseling genoeg en dat
alles op korte rijafstand van Nederland. Gemeenschappelijk
hebben al deze plaatsen dat je
er doorgaans zeer goed kunt
eten. Informatie: 020-624.5953.
THEE. Romantisch theedrinken op een kasteel, dat kan
in het Brabantse Heeswijk
waar na een zondagse winterwandeling tot en met 20 maart
uitgebreid kan worden geproefd van een wat ze daar in
Brabant noemen English High
Tea. Dus waarschijnlijk geen
Bossche bollen, maar wel scones met room. Kosten 28,50 gulden. Informatie: 04139-2352.
EETLEZEN. Dit Van-Kooten-begrip kan in Bazel worden
toegepast bij Lipresso aan de
Leonardsgraben 8 waar je boeken kunt kopen, maar ook dineren. Gerechten in stijl zoals
het Bertold Brechts ontbijt en
de Agatha Christie Burger. Informatie: Zwitsers Verkeersbureau, 020-622.2033.

Volgens Evers zijn de deelnemers enthousiast over de lezingen." Alleen merken we wel dat
ze niet makkelijk met hun vragen en specifieke problemen
durven te komen. Ze spreken
niet makkelijk in een groep. Of
zijn bang domme vragen te stellen. Dat vertellen ze ook achteraf."
„Ik geloof dat je als ouder/opvoeder niet vroeg genoeg geïnformeerd kunt zijn over de opvoeding van je kind. Achterstand bij kinderen wordt vaak
op de kleuterschool al gesignaleerd, maar er wordt niets ondernomen. Dan denk ik: had
daar toch eerder wat aan gedaan. Ik heb vaak het gevoel
dat men het te lang aankijkt in
plaats van direct in te grijpen.
En daar willen we met KIDS
iets aan verbeteren."
Voor informatie: KIDS. Inge Evers,
telefoon 02(Mi25.67G5.

Wie van spannende verhalen over zeebonken en
zeerovers houdt, kan in de
krokusvakantie terecht in
het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In de buik van het
immense VOC-schip 'Amsterdam' vertelt taottelier
Fokke Oorlam over allerlei
taelvenissen aan boord van
een oud schip. De bemanning wordt geplaagd door
storm en ziekte en zeerovers liggen op de loer.
De optredens vinden
driemaal per dag plaats in
de periode van 27 februari
tot en met zondag 6 maart
(met uitzondering van 28
februari en 5 maart). Aanvang half één, twee uur en
half vier. Bezoekers met
een museumkaartje kunnen gratis naar de voorstelling die geschikt is voor
kinderen vanaf vijf jaar.
Voor alle informatie: telefoon 020-5232.222. Het
adres van het museum is
Kattenburgerplein 1. Bereifebaar met bus 22 of 28
vanaf Centraal Station (vijf
minuten). Maandags gesloten.

Solist leeft
van rotzooi
in grachten
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag: De fuut,
een wij d-watervogel in
smalle grachten.

E FUUT IS een watervogel die je in Nederland
vooral kunt aantreffen
op plassen en ander open water, maar hij voelt zich in de
Amsterdamse grachten ook prima thuis. Futen zijn solisten,
die temidden van de grootsteedse drukte gewoon hun eigen gang gaan. Aan het land en
wat zich daar allemaal afspeelt,
heeft de fuut geen boodschap;
daar komt hij nooit.
Futen leven van kleine visjes,
schaaldieren en de larven van
insekten En juist van dit onderwaterleven krioelt het in de
grachten. Want deze fauna waarvan de afmeting uiteen
kan lopen van microscopisch
klein tot centimeters groot - gedijt uitstekend op de troep en
vunzigheid die Amsterdammers en hun visite m het grachtenwater werpen. Vooral die visite draagt een flinke steen bij,
vanuit de talloze rondvaartboten wordt met opmerkelijke
achteloosheid flink wat rotzooi
overboord gezet.

Pijlsnel
De fuut (Podicipedidae) heeft
zodoende dus genoeg te eten,

en het bevalt hem dientengevolge dan ook heel goed in Amsterdam. Futen zijn merkwaardige
vogels: ze hebben nauwelijks
een staart en gebruiken daarom hun poten om te sturen, zowel in het water als in de lucht.
Als je ze voorbij ziet vliegen,
kun je de poten als een soort
roer achter de romp zien hangen. Onderwater zijn ze pijlsnel, duiken tot een meter of
zes diep en blijven gemiddeld
een halve minuut onder water.
Bij gevaar laten ze zich zo diep
in het water zakken dat alleen
de kop - als een soort periscoop
- er nog boven uitsteekt.
In het voorjaar, als na een
uitgebreide vrijage een koppel
is gevormd, wordt een drijvend
nest gemaakt van allerlei en
nog wat dat in de gracht drijft
Hierin worden drie tot tien eieren gelegd. De jongen blijven
niet in het nest; veel te gevaarlijk, met het oog op zwemmende rovers zoals ratten en snoeken. Ze varen de eerste weken
op de rug van de ouders mee.
Als die de behoefte gevoelen
een frisse duik te nemen, duiken de kleine fuutjes, verstopt
onder de vleugels, gewoon mee.
WOLTHOORN & DE GROOT

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
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Citroen
Voor een goede occasion
Autobedrijf
WIM van AALST
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dog verschiet m Hel Parool, op zalerdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edihes van Weekmedio t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huts-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|s
mm pri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
j \ 3,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle pri|zen zqn excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer Informatie of advies, bel

020-665 86 86

Communicatieweg 6 Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ20, p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150
Citr BX 14 RE b j 87, tr w ,
z g s t , APK '95 ƒ4250
tel 010-4808459
Citroen 1 9 TRD, diesel 1986,
wit spoilers, net gekeurd
/3950 mr mog 023423906

Mazda

XM Diesel '92
ƒ32500
XM Turbo D, abs, '91 ƒ29500
XM Turbo D, abs, 90 ƒ 24 500
XM Comfort 90
ƒ22500
CX 20 Break '86
ƒ 9 500
BX TGD Br, 91 va ƒ17500
BX 19 TZD Turbo 91 ƒ 19 900
BX 19 TZD '91 v a ƒ 14 500
BX T, Diesel 91
ƒ13500
BX Diesel '89
ƒ 8 950
BX 19 TZI LPG '91 ƒ 15 750
BX 16 TZI, '90
ƒ14500
BX 16 TZI, LPG 90 ƒ 13 500
BX 16 TRI, LPG, 8 7 / 6 750
BX 14 Cannes Ipg 91/12500
BX 14 RE LPG '87 ƒ 3 950
BX 14 Palais '90
ƒ12500
AX 11 E '89
ƒ 8950
C 25 E verh/verl'90 ƒ10500
VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam
Tel 0206278410

Citroen AX 1 4 RD, Rood,
1990, 97 000 km
ƒ12750
Citroen BX 19 TZi, rood 90 000
km 1990
ƒ18450 Citroen 2 Itr CX, LPG,
CITROEN DORLAND
4/85,
ƒ4500Ring A'dam afrit 116
BX 14 E 10/85
ƒ4950
Br i W 029031908
Autobedrijf WIM van AALST
Citroen Visa 1987, m nieuw Communicatieweg 6, Mijdrecht
Tel 02979 84866
staat, net gekeurd ƒ4950, m
ruil mogelnk, 023423906
V a ƒ 85 5 veerbollen
OTO/ICI Citroen
op druk brengen bij de Citroen
Hogeweyselaan 21
Spec in Zaanstad Garage
1380 AG WEESP
RENE SPAAN, 075281193
02940-16661
Vraag tevens naar onze inrui
AX TGE 10/91 5 drs ƒ15900 Iers en aantr rep prijzen
BX 16 1 1 TRI 11/87 ƒ 8950
BX 14 TE 4/90
ƒ16950
BX 14 RE 3/88
ƒ10950
BX 14 Palmares 1/89 ƒ 12500 Charade 1 3 TX inj Shiga
XM 2 Oi 5/91
ƒ 31 500 km 70000 km
'91
'86
Skoda 130 L 10/87
ƒ 3500 Charade TS aut
Applause XI, km 90000, 10/89,
3 12 maanden garantie
Applause LI km 30000, '92,

Daihatsu

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 04906-1528

NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 2 12,
A'dam West, 020 6183951
Daihatsu Charade 1 3 i TX
nov '91, 23500 km, grijs met
Auto Kohier 020 6686146

Te koop
Citroen Visa 17D (diesel),
1985, 5-deurs, APK tot
251-1995, i z g s t
Vraagprijs ƒ 3250,Telefoon 0206275029
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075-219777

't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A'dam C Tel 0206236491

FIAT 500
KLEUR TOMAAT ROOD
Bouwjaar 1972,
m zeer goede staat

Vraagprijs ƒ 6 250,-

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Citroen VISA 11 RE, rood,
85, ƒ 2 500 NIEROP DAIHATSU
Tel 020-6183951
Fiat Panda, bjr 121988, net
gekeurd, prima auto, ƒ 4950, inruil mogelijk Tel 023 423906
Kadett 1 3 S 5d Ipg 8 5 / 3 950
Ford Sierra 2 3 D m '84 ƒ 2 950
Mitsubishi Colt '80 m apk ƒ 500
Visa Garage 0206278410

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,240 stat (van) 1e eig st bekr
120000 km i z g s t ƒ8500VOLVO - NIEROP
Tel 0206183951

1 x Panda 750
ƒ 5 250
6 x Panda 1000 Cl v a / 6500
1 x Uno Liddo 45
ƒ 5 950

CASPARUS WEESP
Tel 0294015108

VOLVO 440 DL Special Autom
34000 km, grijs, m 1992,
ƒ 28 950 Van VLOTEN BV Vol- Fiat Panda, 1000 cl, wit, '91,
vo Dealer Tel 020 6369222 i z g s t , APK 8 94, radio + extra, 35 000 km 020 6435075
Volvo 460 GLE,
1/91, ƒ25900
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp 02940 18200/18008

Citroen AX Image 1 1 i
1991 ƒ12950 grijs met
Auto KOHLER 0206686146
Div SUBARU MINI JUMBO S
v a 1990 Prijzen va ƒ11 000MOOY & ZN Ruysdaelkade
7577 0206623167
Opel Corsa Swing 13i rood b j
1990 kmst 67000 ƒ13500
Saab Service Molenaar Hoofd
dorp 02503 14097

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

FORD VAN NES

FIESTA 1100 FINESSE 3 drs rood, 13000 km, 1993 ƒ 18500,FIESTA 1300 FLASH 3 drs, wit, 6000 Km, 1992
ƒ21 000,
ESCORT 1 8 CLX D Clipper, grijs met kombi, 1991/23700,
ESCORT 1 4 CL 3 drs, blauw met, 1991
ƒ21 500,ESCORT 1 6 SPORT 3 drs, wit 49000 km 1991
ƒ22800,ESCORT 1 6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ 21 000,ESCORT 1 6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ20800,ESCORT 1 6 CLX 5 drs, rood met, 1990
ƒ 19900,OOST
ESCORT 1 8 CL D 3 drs, rood met, 1989
ƒ 15900,
AUTOMOBIELEN
ESCORT 1 4 CL 3 drs, grijs met ,1987
ƒ11 500,SIERRA 20 GT 4 drs wit 24000 km 1992
ƒ27000,heeft ± 70 automobielen
SIERRA 2 O CLX 4 drs wit 29 000 km 1992
ƒ 26 500,van ƒ 5 000 tot ƒ 20 000
SIERRA 20 CLX 5 drs, rood LPG 1991
ƒ20500,Zeeburg pad 81, 020 6653663 SIERRA 20 CL 5 drs, z grijs, 40000 km 1991
ƒ25900,ƒ 25 500,Van part AUDI 80 1 6 bj '90, SIERRA 2 O AZUR 4 drs, zwart, 54 000 km 1991
zwart
alum
velgen, prijs SIERRA 20 CLX aut 4 drs, zwart, 58000 km 1991 ƒ26500,ƒ 15500,
n o t k Na 18 u 0104209363 SIERRA 23 CL D 4 drs grijs met, 1988
SIERRA 2O GL 4 drs, grijs met, 1987
ƒ12900,SIERRA 1 6 L 3 drs rood 1986
ƒ 8500,
BMW
MONDEO 1 8 GLX 4 drs, rood met 5200 km 1993 ƒ40650,MONDEO 1 8 CLX 4 drs, grijs met 7100 km 1993 ƒ38650,BMW 318 l 1987 1e eigen
RENAULT 21 TL 4 drs wit LPG 1990
"""
ƒ" 15 500,85 000 km , rood
ƒ15900,AUTO KOHLER 0206686146 PEUGEOT 1 9 405 GR 4 drs, blauw met 1989
A1
BOVAG
GARANTIE 6 MAANDEN
A1
BOVAG
BMW 318i Polans, 139 000 km,
APK stereo & alarm ƒ7750,
Garage De Linde 020 6254782
BMW 524 Turbo diesel cv HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL 02940 15443 Vnjd koopav
g glas
sch kan dak alarm Escort 1 4 CL, 5 drs 78 000 Ford Escort 1 6 GL, 1987, RS
groen met 691 ƒ33950
km 7/86 nieuw staat ƒ 7 950 - uitgevoerd mooie auto, net ge
Tel 022053645
Goldcar A veen, 020 6433733 keurd 023 423906 Inruil mog

WEESP

Ford Sierra 20 Cü 4 deurs
zwart achterspoiler jan 91 • De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
112000 km ƒ18500
OTO ICI Citroen 02940 16661 vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
FORD Sierra 20 Cü aut ren (Art 16 regelen voor het
50 000 km ƒ18500
advertentiewezen)
Wetter Zwanenburgerdyk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Chevrolet

Opel Kadett 1 4 Expression,
grijs met / 19 250
IMPORT USA CARS
HENK GRIFFIOEN
Chevrolets Piek up Blazer Full
Tel 02940 14028/80426
Size en S10 benz /diesel grijs
Renault 25 TXI 60 000 km ra kent div uitvoeringen Nieuw
model Pontiac transport en
dio Renault 8 90 ƒ26950
V d Pouw Peugeot Weesp zeer veel andere modellen
DOOR INRUIL
Tel 0294015110
Voor een goede occasion Chevrolet Full Size
92
Peugeot dealer COBUSSEN piek up 2500 HD
Baarsjesweg 249 Amsterdam 2 x Globemaster blauw
grijs kent LPG
91
Tol 0206121824
Full Size Blazer 4x4
89
VW Passat CL LPG '89 nu Pontiac Firebird ais nieuw 92
ƒ17950
Mercedes 200 TECE stationSS
Auto Adrichem Helderseweg Rover 825i Sterling
88
18 Alkmaar 072 154955
Alle auto s zijn voorzien
Adverteren in deze rubriek
van alle mogelijke opties
Tel 020 6658686
IMPORT USA CARS,
FAX 020 665 63 21
Keurenplein 9 Adam
Postbus 156 1000 AD Adam
Tel 0206670121

Fiesta Cheers 6/91
ƒ14950
Scorpio Gia aut 4/90 ƒ 24 950
Escort CL Dsl 2'89 ƒ12995
Escort CLI 5 vers 5/90/ 10950
Sierra 2 O CL 8/87
ƒ 9 950
Onon 1600 GL Sed ƒ 4950
Sierra 2 O CLX l aut 5/90
Pull bekl c verg trekh ƒ 15 950
Subaru Aalsmeer 02977 30170
Ford Escort 1300 b j 84, apk
aug
94
i g st,
ƒ 3500
020 6325644 of 075 164709
OOST
AUTOMOBIELEN
heeft ± 70 automobielen
van ƒ 5 000 tot ƒ 20 000
Zeeburg pad 81 020 6653663
T K FORD ESCORT 1400
b j 1987 Donkerbl
br banden getint glas,
APK dec 94 I z g s t
Vraagprijs ƒ 8500,
Tel 0206424365

Mazda 626 18LX stationcar,
LPG onderbouw, roof rack,
5 92, ƒ 25 750 02205 3645
MAZDA 626 20 H B bjr 8£
LPG kat APK l Z G S ƒ 10 750
0206641161/0206912208
Mazda 626 GLX 2 O/Diesel Se
dan 12/85 gereviseerd Wit,
APK 5/94 In zg staat ƒ4750
Tel 023250239

Nissan

Mini
T k rode Mini, bj 8-'90, APK 8
'94, 50 000 km Vr pr ƒ 8 750
Tel 022063175

Mitsubishi
Mitsubishi Pajero 30 V6 Van
65 000 km, bj 91/29750
GOLDCAR MITSUBISHI
Amstelveen, tel 020 6433733
Zoekt u een MITSUBISHP
Colt, Lancer,
Galant, Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
020 - 6433733

Off NISSAN DEALER
BROCKHOFF van LEEUWEN
T T Vasumweg 36, A'dam-N
Omroepweg 2 Almere
0206332111 of 0365360454

Ford Escort 1 6 GLX GT wit
schuifd , sportvelgen, APK 95
Vr pr ƒ 14500 070 3660168
Ford Sierra 20i CL, Combi
sch dak stuurbekr 57 000 km
4/90/20950- GOLDCAR
Amstelveen, tel 020 6433733

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A P K
SCHADE EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42 48,

Tel. 020-6763829

OOST
AUTOMOBIELEN

020-6653663

Renault

Opel
OOST
AUTOMOBIELEN
heeft ± 70 automobielen
van ƒ5000- tot ƒ20000
Zeeburg pad 81, 020 6653663

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

T k Renault 21 GTL hatcrv
back, 12/'89, open dak, beige
APK tot 12/94, ƒ 11600
Opel Corsa 1 2 S Van, b jr '90, Tel 016133283
64000km, APK gek, ƒ6950
T k tegen handelspnjzen
mcl 023
423906 Inruil mog
—
&
Renault 21 2 2 GTX Hb Aut
Opel Corsa 1 2 S, bjr 1984,
prima auto, APK gekeurd,
ƒ3950 mr mog 023423906
Opel Corsa 1 4 Joy juni 91
18000 km, wit, ƒ17400
Tel 0297263414

st bekr, elektr schuifd , 3-'90,
ƒ16750 R19 GTS, 5 d , LPG,
1-'89, ƒ 10 750 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 6627777

Rover
MINOR MOTORCARS
De ROVER-DEALER voor
AMSTERDAM en A'VEEN
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975

Opel Kadett 1 3 stat w , 8-'85,
LPG, rood, 5 drs , APK gek Rover-dealer voor Uithoorn,
ƒ 5950, mr mog 023-423906
Amstelveen, Hoofddorp e o
Opel Kadett 1 6i Expression BOOM Aalsmeer 02977-25667
1991, blauw metall, nwe staat
ƒ15000,- 0365325560

Saab
Saab 900 GLT M3 met groen
get gl pullman lampwiss APK
'95/3500,- 0206189623
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Ond , rep , APK
Diverse SAAB occasions
SAAB 99, 900 en 9000
Zwarte SAAB 96 1978, APK
7-'94, grote beurt, nwe koppehng, ƒ3900, 01751-77866

Seat
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel 0206133333
Seat Ibiza 1986, rood, mooie
auto, APK gekeurd, ƒ 3950, mruil mogelijk 023-423906

Subaru

Porsche 911'Carrera Coupe,
SUBARU AALSMEER
d grijs met, leder int, okt '86,
m '87 Porsche 911 SC Coupe,
NIEUW EN GEBRUIKT
leder int, juni '81 BEREBEIT, UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Amsteldijk 25, 020 - 6627777 Incl BOVAG en VVN Inspectie
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer Tel 02977-30170

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
De beste LEEUWEKEUR
occasions vindt u bij
PEUGEOT-DEALER
COBUSSEN
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 0206121824

OOST
AUTOMOBIELEN
heeft + 70 automobielen
van ƒ 5 000 - tot ƒ 20 000 Zeeburg pad 81, 0206653663

Subaru Mini Jumbo S de luxe
5 drs 3/88, 23 400 km, ƒ 5950WIM van AALST
Tel 02979 - 84866
LEGACY 2 O GL STATIONCAR
automaat,
'92, greenmica,
sportvelgen,
LEGACY 20 GL Sedan,
goudmet, 20 000 km '92 en
nog ca 50 andere jonge
occasions, zowel Subaru's als
andere interessante merken
Off Subaru-dealer,
Cito, Sonoystr. 3,
Rotterdam Blijdorp,
Tel 010-4662536/4676789

V d POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP 0294015110
106 XT 1 4 35 000 km 7/92
205 Ace 3 drs 15 000 km 1/92
205 XR 1 1 31 000 km 2/91
205 XT Diesel.50 000 km 1/92
309 XL 1 4 81 000 km 10/89
405 GLD
102 000 km 1/91
405 GL Aut 48 000 km 2/91
405 SRI
80000 km 10/90

Uw Volvo-dealer
Tel 020-6369222 Meeuwenlaan 18, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf
Volvo 440 GLT 3/'91
ALBERS AUTOBEDRIJF
02963-1767

850 GLT
3/93
850 GLE Estate
3/93
940 GL LPG 2 3
2/92
460 GLE LPG 1 8
1/91
36020
1/84
25 Volvo
340 DL 1 4
2/89
Occasions
340 DL 1 4
6/89
340 1 4 autom
10/87
Opel Rekord S 2 O
7/86
Escort CLX, Lpg, 1 6 5/91
Amsterdam
VW Polo 1 3 CL
6/89
Uw Volvo-dealer
Peugeot 205 XR 1 4 10/89
met persoonlijke service
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Tel 020-6369222, Meeuwen
OFF VOLVO DEALER
laan 128, Amsterdam-Noord,
Nijverheidslaan
1, WEESP
uit de Utunnel 2x rechtsaf
Tel 02940
18200/18008
Bovag Garantie
940 GL, sedan, groen met, km
150000 '91, 240 Polar rood, T k VOLVO 440 GL b j '90
L P G km 120000,-'92,
LPG kl rood i z g st vr pr
740 GL, Black-lme, sedan grijs ƒ18000 Tel 046-377598
met, km 170000, '90, 440 1 8,
wit, km 20 000 '92, 440 GLT inj Van part VOLVO 440, 1 8, bj
km 60000, '90, 340 3/5 drs, 08'90, op gas, 120000 km, m
perf
s t , Volvo onderh,
automaat v a '87 t/m '91,
ƒ15500 036-5336526
VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2-12,
Volvo 340 GL aut, bj 1985,
Amsterdam-West,
blauw, 94000 km Prijs ƒ4750
Tel 0206183951
Tel 070-3554984

Van Vloten

Fiat 600 / Panda / Regatta 85S
Suzuki alto GL 3 drs
87/90
VW Golf 1 6 D
81/86
Opel Ascona
82/88
Skoda Rapid
C 88,
Citroen BX GT 1 9/2 CV 6, 86
Renault 1 9 GTS
91
VW Passat 1 8 CL, Lpg
89
Alfa Romeo 164 2 O l TS 90
Alfa 33 15 IE
91
Honda Prelude EX LPG
86
Lada Niva 4x4,
88
V W Transp piek up D
89
Div
Bestel/Stationwagens
van
'82 tot '91
Helderseweg 18, Alkmaar,
Tel 072-154955

Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
0206623167

Zwanenburgerdyk 503
Zwanenburg Tel 029076572

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020 6622204

Automobielbednjf
HENK GRIFFIOEN
Ford Escort 1 4 CL
88
Seat Ibiza XL 1 2 i
91
Opel Astra 1 4
92
Opel Vectra 1 6
93
Opel Kadett 1 4 Expression91
Renault Clio
92
VW Polo Fox
83
Fiat Panda 1000 Fire
87
Garantie - Financiering - Inruil
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Tel 02940 - 14028/80426

VOORDELIGE
Suzuki-Occasions

Alto GL autom
8 7 / 8 950
Alto GL
'89 ƒ 8 950
Alto GL 5 drs
91/10950
Swift 1 3 GL
' 8 8 / 7 950
wift Club
90/13950
Swift Unique
91/12950
Swift Unique
91/14950
T k tegen handelspnjzen
Swift GS
90/16950
Sierra 1 8 CLX Turbo Diesel, 4
Samurai soft top '93 ƒ i9500
drs, 6 91 ƒ16500 Sierra 20i Lancia Thema 20 led blauw,
Vitara Soft top
'92 ƒ 26 950
CLAzur zwart, 4 drs st bekr, 90 000 km b j '89 APK tot 12
Vitara Soft top
93 ƒ 29 995
LPG 8/91 ƒ16500 Sierra 1 6 9 4 / 1 4 4 5 0 Tel 0206691970
CL, 3 d, LPG schuif/kant dak
Auto Amstelstad B.V.
met 1/91 ƒ12250 Nw mod
Off Suzuki dealer Amsterdam
Escort 16 CLX HB, LPG, 7/91,
Chrysler - Amstelveen
en Amstelveen
ƒ16500 Nw mod Orion 1 6 300 D, '89 diam z w , alle op
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Hemonylaan 25, 020-6799100
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen GLX, LPG 1/92 ƒ 17 500 Es ties 17" Brabus velgen nwe
Minervalaan 85, 0206711888
cort 1 4 CL, 5 d , 6/86 ƒ 7250 motor, ƒ 27 000 020 6962599
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
Fiesta 1 1 C, 3 d, 1/89, ƒ8250
Weg auto v/d zk SWIFT 1,3
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Escort 1 9 LX 5 drs st bekr, Mercedes Benz 190 E, bj 85, ~iS, bj 11-'91,57000km Perf
• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool
airco, stereo, 2-90, ƒ 12500 wit prima s t , Belg kenteken, st Incl radio en 4 speak
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
geschikt voor export, vr pr Slechts
BEREBEIT Amsteldijk 25
ƒ16900»
Tel
Oplage 1 1 miljoen ex Tel 020 6658686
/ 13 000 Na 18 u 0104209363 0206917404 Na 1830 u
tel 0206627777

Chrysler

Mercedes-Benz

Nieuw VITARA soft top
Grijs rijden blijft mogelijk
Bespaar ƒ 13000- Informeer
naar de fiscale voorwaarden
Fonkelnieuw mcl 3 jr fabr gar
ƒ29995- mcl BTW of leasing
5 jr ƒ 760 - p mnd excl BTW
AUTO AMSTELSTAD B V
Off SUZUKI-DEALER
voor Amsterdam en A'veen
Hemonylaan 25, 020-6799100
Minervalaan 85, 0206711888

Toyota

Honda Prel 2 O EX 5/88/ 16500
Mit Lancer12GL3/89/ 9500
VW Golf Mad 5/90
ƒ 16900
Volvo 360 S 6 sed 4/87 ƒ 8995
Renault 21 GTSi
ƒ 10950
Peugeot 205 1 6 GTi ƒ 8950
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Missan Sunny 1 6
SLX 9/91
ƒ 21 950
Renault 5 GTX 17
ƒ 11 750
Toyota Starl 13 11/91/16750
CASPARUS WEESP
Tel 0294015108

± 50 auto's APK gek Den
3nelstr 18, A'dam, zijstraat
Toyota Liteace benz 1986 Haarlemmerweg bij molen
dubbelcabme, mooi en goed 020 6844079 Tevens Inkoop
ƒ7000, 036-5325560
Adverteren m
deze rubriek
Tel 020- 6658686
•Auto te koop7 Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig Alle reparaties m
een dag gereed
Al nu op de Nederlandse markt Ook uw autospecialist
milieuvriendelijke
BRAND Fredenksplem 6, 020-6232505
STOFBESPAARDER met hoog
rendement, 15%-20% bezuini APK -t- grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
gen op uw autobrandstof en
het milieu Dit al voor een lage brandstofpompen, verstuivers
investering van maar liefst cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
ƒ49,95 + ƒ7,50 porto, dit is
zolang de voorraad strekt Bel Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639
om te bestellen 02159 53662

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020)6129804

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel 0206184402
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Gedipl FOCWA monteur voor
al uw reparaties APK, laswerk
schade's enz ƒ 35,- excl p u
Incl gar Tel 075-314618

HETO CARS
L P G inbouw ZAANDAM
Grote beurt ƒ 295 - mkl VVN,
Nieuw v a ƒ 1 550 - mcl btw APK en BTW, tevens keuze div
Gebruikt v a / 1 050- mcl btw occas Bovenkerkerweg 23
Gratis leenauto
AMSTELVEEN 0206412030
A C A Tel 075-351651
GARAGE ECONOOM
Missot specialist REM- en Repareert uw remsysteem snel
FRICTIE-MATERIAAL
en vakkundig Alle reparaties m
Bosboom
Toussamtstr
43 één dag gereed
A'dam Tel 020-6180443
Ook uw autospecialist
Fredenksplem 6, 020 6232505

Noodservice

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
1000-1300 uur

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY
HAL 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3

Kost B.V.

Autofinanciering
en verzekering

Valschermkade 16, A'dam
T k gebruikte onderdelen van
alle type's BMW, Mercedes en
Peugeot
Garagebedrijf
C
Schrauwen,
Tetenngsedijk
134, Breda Tel 076-214918

PLUS-GELDLENING
Lage rente
& Topvoorwaardeni
SFAB Int 020-6823318

Stoplock

Autoverzekering laagste bet
per md/kw met schadegarant
r
ocwaServ Celie 020 6416607

voorkomt
autodiefstal

Adverteren m deze rubriek

Aanbev door verz mij-en

Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor info 020 6313427
Let opi BOVAG autobedr ver
koopt gratis uw aanb m zijn
Showr Medembl 02274-4999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vnjwar
bewijs Tel 020-6105478
Te koop gevraagd

AUTO ADRICHEM biedt aan
met BOVAG-gar & ANWB k k

MOOY & ZN

Uw SUBARU dealers

Tel. 023 - 339069; Fax 023 -362381

AUTOBANDEN NODIG "<
Gebruikte banden va ƒ 25 Alle maten+merk m voorraad
Prijzen mcl montage
balanceren
ECU BAND
Cilinderstr 5 Amsterdam
Noord Tel 0206313648

Algemeen

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 13
1990
LADA SAMARA 1 1
1991
LADA SAMARA 13
1988
LADA Niva
. 1984
Ford Sierra 20 Cü aut 1989
Subaru Legacy 1 8 GL Ipg 1991
Subaru Vivio ECVT
1993
Suzuki Alto
. 1989

Peugeot 205 j r , wit, juli '87,
kmst 74000, 1e eig , z g s t ,
ƒ6200 Tel 0297569117
Van autovnjer Peug 205XS '87,
!m velgen app model lichten
nw banden ƒ 9000 02979 85154

Vloten Amsterdam

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Lancia

VW Polo 1987, LPG, grijs kenteken, APK gekeurd, ƒ3950
mcl 023-423906 Inruil mog

oa
850 GLT Station, 10 1993, zilver, 8900 km
ƒ72500
940 GL Station, LPG Autom ,1991, rood M , 78 943 km ƒ42 500
940 GL Station, LPG, 11-1991, blauw M , 109094 km ƒ 39750
740 GL, LPG, 1990, rood m , 147480 km
ƒ25 750
740 GL Automaat, 1989, zilver m , 126325 km
ƒ 19950
740 GL Diesel, 1988, d blauw, 160 773 km
ƒ 18 950
480 Turbo, 1992, wit, 36559 km
.
ƒ39950
440 GLT 2 O inj, 17 BS, rood, 10-1993, 12 800 km
ƒ37 500
440 DL Special Automaat 1992, Smoke m , 37 088 km/28 950
440 DL Special Spoiler, 1992, blauw m, 20310 km ƒ27950
440 GL inj, Spoiler, 1991, wit, 77601 km
ƒ22750
440 GL, 1990, Smoke m , 37 526 km
ƒ20 950
440 GL, 1990, rood, 60 572 km
ƒ 19 950
440 Spoiler, 1991, wit, 60785 km
ƒ19950
440 GL, o dak, l velgen, 1989, grijs, 57 158 km
ƒ18950
440 GL, 1988, wit, 67 354 km .
ƒ 15 750
340 GL 47, 5 deurs, LPG, 1990, rood, 82 000 km
ƒ 13 950
340 GL Sedan, Automaat, 1986, rood m, 82070 km ƒ 7950
340 Diesel, 3 drs, 1985, wit, 179585 km
ƒ 5950

Amstelstein - Suzuki

Weg omst t k GOEDE SERIE
rode Jaguar XJ 6 4 2 III bj '81
met beige lederen bekleding
Mooie probleemloze
auto
Gaat mij aan het hart' Vrpr
ƒ15995 Tel 0206792428

V W Polo 1 3, CL
1989, 38000 km, rood
AUTO KOHLER 020-6686146

Volvo-occasions ± 35 in voorraad

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

Jaguar/Daimler

Volkswagen Passat stationwa
gen, diesel, 6-86, APK gek
ƒ 6950, mr mog 023-423906

Volvo

Suzuki

TEL. 020-6310615.

Accessoires en Onderdelen

V W - en AUDISPECIALIST
biedi aan
BAAS
11 x VW GOLF en AUDI
Voor nieuwe en gebr auto's
o a MADISON/MANHATTEN Jacob van Lennepkade 295,
1 6/18
Tel 0206183855
AUDI 1 6/1 8S etc
V W Passat 1 8 CL Variant,
Zeeburgerpad 81, A'dam Oost
LPG, 6/91, zilver ƒ 25 950Goldcar A'veen, 020-6433733

Hyundai

T T Vasumweg 32, A dam N

Saab Sonett uit 1968, i z g st, VW Kever '72, geh gerest
• De rubriek
donkergroene twoseater, bij- ong schuifdak ƒ6000
PRODUKTÏNFORMATÏE,
zonder, ƒ14000,- 035214452 Tel 015-132978/146322
maandelijks memo voor de
consument verschijnt elke
derde woensdag van de
maand in deze krant
Deze rubriek is bestemd voor
Onderdelen voor: Austin - Rover adverteerders die een accent
Jaguar
- MG - Tnumph - Landrover
willen leggen op het speciale
en/of exclusieve van hun
KIMMAN HAARLEM
zaak of produkt Voor ml tel
0104 132095
m 24 uur geleverd

Volkswagen

VW POLO CL, 1984, 40KW, 3
deurs, kleur aubergine, APK
nieuw (jan 94) slechts 60 000
R5 TR, open dak, '89, d bl,
km gereden1 In goede conditie,
3d, rad, 1e eig, ƒ9000 veel
extra's,
ƒ5000
64 000 km Tel 020 6246581
020 6470421
Nissan King cab 2wd b j '87
2 0 l benz 67500 km Vrpr RENAULT 21 GTL '87, als
nieuw, 135000 km, LPG, APK
ƒ12000 Tel 0297531072
'95 Tel 02942-62049/64758

Porsche

Audi

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Voor een goede occasion
MAZDA DEALER
DONKER
Visserstraat 36
AALSMEER
Tel 0297724247

Opel Kadett car GL 1 6 D, b j
11-88, APK t/m 295, schuifk
Fiat Panda, bjr 12-1988, net dak, deelb achterbank Vr pr
gekeurd, prima auto, ƒ 4950, m- ƒ9500- Tel 070-3549816
ruil mogelijk Tel 023-423906
T k tegen handelspnjzen
FIAT TIPO 1 4 sky-lme wit b j Kadett 1 4i, 4 drs, LPG, blauw
10/92,
23000 km
vrpr metall, 7-'91, ƒ14000 Kadett
1 4i, 4-drs, LPG, blauw met, 5ƒ21 750 Tel 02972-62316
'91, ƒ 14500 Kadett 1 4i, LPG,
Fiat Uno 45S, 1989 zeer mooi, 4-drs blauw metall, 3-'91 (lichAPK 2- 95, met 3 mnd Bovag te besch ), ƒ 12 750 Kadett 1 3
gar, ƒ8950,- 030623004
LS, LPG, 6-'86, ƒ7250 Vectra
Panda Pink, '92, 10000 km, 1 8i GL Hatchback, LPG, 4-'91,
org fabr rose, nwst Vrpr beige metall, ƒ 19500 Rekord
2 O S, LPG, 4'86, ƒ4950
ƒ10250 Tel 030611030
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Zoekt u een FIAT
Adam, 020-6627777
Keuze uit 50 stuks
GOUDSMIT FIAT
Vectra 2 Oi GLS 3/90 ƒ20995
Amstelveen
Ascona 1 8 S 4 drs 4/88/ 7750
020 - 6470909
Omega 2 Oi, 6/90
ƒ17950
Kadett 1 6 GL Sed 9/86/ 6950
Adverteren m
deze rubriek
Subaru Aalsmeer 02977-30170
FAX 020 - 665 63 21

Ford

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
Voor n goede Suzuki occasion kenbaar maakt De kosten
AUTO AMSTELSTAD B V
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Hemonylaan 25 020 6799100
Minervalaan 85, 0206711888
SUBARU 16GL 1988 ƒ7250,
veel extra s IMPORT USA
CARS Keurenplein 9 A dam,
020 6670121

MAZDA 323 Hatchback Van, 1.6 l.,
benzine, LX, zwart, bouwjaar 1-3 1993, 11 000 km,
radio en siervelgen Prijs ƒ 20 750,
Tel 072159260

02990-62006

AKTE
ESCORT 1 6 SPORT 3 drs, wit
49000 km 1991, ƒ22800,3 x Fiat Uno 1 1 S slechts
Ford van Nes Hogeweyselaan 7 mnd jong i Ca 19000 km
97 WEESP TEL 02940-15443 Div kleuren, mcl radio/cass
FIAT Tipo Turbo Diesel, feb en 1 jaar gar Nieuwpnjs
Nu ƒ 1925093, 38 000 km, 5 drs , d grijs ƒ24000Inruil/fmanc mogelijk
met ƒ 30 950 CASPARUS b v
WEESP Tel 0294015108
Mm ƒ 2 000 - voor uw oude auto
Suzuki Swift 1 6 GLX, autom bij inruil op bovenstaande
auto's mits APK gekeurd en 3
91, ƒ23950
maanden op naam
AUTO AMSTELSTAD B V
Minervalaan 85 0206711888

Wegens omstandigheden te koop

T k Daihatsu Feroza '91 Van,
zomer- en wmterkap, trekh en Opel Corsa 1 4, Swing
sport striping, 24 000 km gel 1991, 24000 km, zilver met
Pr ƒ24000 Tel 02990-33292 Auto KOHLER 020-6686146
Na 18 30 u 02995 2055
Opel Kadett 1 2 SC b j '85
82000 km APk tot nov '94
Vrpr ƒ5900 0250343255

Fiat

Tel

1-14|

T k tegen handelspnjzen
Volvo 440 GL, LPG, 6-'88,
ƒ9950 Mazda 626 18 LX, 4drs, LPG, 4-'89, ƒ9750 Nissan
Sunny 14 L, 3-drs, 1-'89,
ƒ9500 Nissan Bluebird 1 6 LX,
LPG, 11-'86, ƒ5500 Ford Escort 14 CL, 6-'86, ƒ7250 Rat
Uno 45 S, 3-'87, ƒ4750 Fiat
Uno 45 S, 3-'88, ƒ4750 Ford
Fiesta 11 L, 1-'89, ƒ8250
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020 6627777
JOHAN BOOM,
30 jaar een begrip
± 150 auto's v a
ƒ 5 0 0 - t o t ƒ 20 000Zuiderakerweg 83, A'dam
Osdorp Oranje hek
Tel 0206105478
Geopend van 9 tot 19 uur

LADA'S en SKODA'S
geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan
VW-dealers, garages en
autoshops Prijs ƒ 149,Info 0206846226

gehaald door heel Nederland
Korr afwikkeling & vrijwaring

02940-17813.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar bewijs
Tel 02908 - 24640

Rijscholen
* 5*
t *
*

STERREN Verkeersschool
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
20 Autorijlessen

+ Examen voor ƒ 1 000,00
of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ775,00
Motornjlessen ƒ 50,00 per 60 min
Autorijlessen ƒ 37,50 per les
Theorie op Video GRATIS

Al nu op de Nederlandse markt
milieuvriendelijke
BRANDSTOFBESPAARDER met hoog
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
rendement, 15%-20% bezuiniRuys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 020-6138473.
gen op uw autobrandstof en
het milieu Dit al voor een lage Autorijschool RUTH MADURO,
waar geduld en aandacht
investering van maar liefst
voorop staan Bel voor info
ƒ49,95 -i- ƒ7,50 porto, dit is
en/of folder 020 6003882
zolang de voorraad strekt Bel
om te bestellen 02159-53662
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,Theonecursus gratis Tel 06150 auto's & bestel va ƒ3000 52821994 bgg 0206932074
niet duur!!!
ieder rijden, geen bankmfo
RIJSCHOOL ROLF
Studenten 10 % korting
Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd
Rijden bij Rolt is een begrip m
bestel-, vracht- en
Amsterdam Met een goed
personenauto's, -bussen
team instructeurs geven wij op
020 6794842, 020-6908683
Nieuwkoop Z H 01725-72481 een psychologische manier mZie ATS telet pag 888
tensief
les
en
nog
leuk
ook'
Johan Boom
D. FAAS
Hoog
slagingspercentage
en
Den lip 55, Gem Landsmeer
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38
toch 1e 10 lessen ƒ35 p u
± 100 auto's v a ƒ750- tot
Tel 020 6868063/6332405 P S per dag, ex BTW
ƒ20000-Tel 02908-24640
Grasweg 3, A 'dam Noord
Wij verzorgen ook Sweekse
Geopend van 9 tot 18 uur
Tel 0206371826
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6003438

Autoverhuur

OUKEBAAS

Huurkoop

Automaten

Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 - 6433733

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Bedrijfsauto's

Het HOOGSTE BOD?' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
70 BESTELAUTO'S en pers Loop, sloop en schadeauto's
busjes v a ƒ3500 Garage m vrijwaring Tel 0206754193
Rijsenhout, lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229 Ook t k gevraagd
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
MB 180 C Eleg , zw met 1994,
g airco met alle opt, 3000 km, 100 occ met Bovag garantie
ook grote kampeerart shop
fakt ƒ86500, nu ƒ76500
HULSKER LEIMUIDEN
Inl 0652136106
Oosterweg 1, 01721-8913
10 mm van A'dam

Klassiekers en Oldtimers
** Apeldoornse Oldtimerbeurs **
van 11 - 13 februari AMERIKA-HAL
Info Pro Mobiel Totaal telefoon/fax 070 3977210

Campers

VW/Audi dealer A-POINT,
<ollenbergweg, AmsterdamZO uw "adres voor nieuwe
Westfalia of Karmann
campers, occas en verhuur
(2 6 pers ) 020 6964964

LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw m ra
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44
p d , 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
haak Tel 0206431220

Diversen
OVERDEKTE PARKING
nabij centrum Amsterdam
haal- en breng-service
Tel 0206893528
• Bewijsnummerb van een
geplaatste advertentie m deze
rubriek krijg l u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Wilt U
Uw 1-m-3 MINI faxen1?
Dat kan
iedere dag,
elke minuut op
tel 0206656321

Auto's & Motoren
-15

16-17 februari 1994

Elegante opvolger van
BX Break is onderweg

VW haalt
mijlpaal
Het VW-concern heeft in
1993 menig mijlpaal gehaald en vooral menig
diepterecord
gevestigd,
maar 1994 is goed ingezet
met enkele nieuwe modellen. En er werd een opmerkelijk record neergezet,
want onlangs liep in Wolfsburg de 65.000.000-ste
Volkswagen van de band.
Het ging om een staalblauwe Golf.
VW deed overigens wel
vaker van zich spreken als
het om records ging. Zo
was 17 februari 1972 een belangrijke en historische
dag omdat toen de
15.007.034-ste Kever de
poort verliet. Daarmee ging
het produktierecord van de
T-Ford aan flarden. De Kever heeft met ruim 21,1 miljoen exemplaren nog altijd
het grootste aandeel in het
hoge produktiecijfer van
Volkswagen.

Design Space
Runner bekroond
Het Japanse Ministerie
van Internationale Handel
en Industrie heeft aan de
Mitsiubishi Space Runner
de Good Design Award
1993 toegekend. Nog vyf
andere modellen kregen
dezelfde erkenning voor
hun vormgeving. De Space
Runner is de enige die ook
in Nederland verkrijgbaar
is.

Peugeot 205
ook aangepast
Personenauto's op grijs
kenteken zouden van de
weg gaan verdwijnen, riep
half Nederland eind vorig
jaar. Nou, vergeet het
maar. Nog even en we kunnen ons het gemopper en
de verontwaardiging over
de nieuwe regeling voor
grijs kentekens al niet
meer herinneren. Veel autofabrikanten blijken in samenwerking met constructiebouwers heel ingenieus
in het omtoveren van personenauto's tot een Van
die aan de regels van het
spel voldoet.
Peugeot
bijvoorbeeld
paste al eerder haar 405
Commercial aan en nu
volgt de driedeurs 205
XAD. Hij krijgt onder meer
een verhoogd dak van polyester. Het dak is dermate
hoog dat er geen scheidingswand nodig is. De
prijs van de aangepaste 205
Van bedraagt circa 20.000
gulden ex BTW.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Corolla is best
verkochte
Japanner
Op de sterk concurrerende Japanse markt
was de Toyota Corolla in
1993 voor de 25e achtereenvolgende keer de
meest succesvolle auto.
Er werden liefst ruim
237.500 exemplaren van
verkocht.

C

ITROEN TIMMERT
in 1994 flink aan de
weg. Zo wordt dit jaar
het 75-jarig jubileum
gevierd met een tentoonstelling in de Beurs van Berlage
en kunnen we rond de zomer in Nederland de opvolger van de BX Break verwachten: de ZX Break.

tenden voldoende ruimte. In
laadruimte levert de ZX enigszins in op de BX. Hij is ruim
dertien centimeter korter,
maar wint evenwel iets in de
breedte en hoogte. De interieurruimte is dan ook een paar centimeter breder. De achterpassagiers krijgen op schouderhoogte in de ZX zelfs zeven centimeter extra.
De inhoud van de kofferruimte is bij de ZX slechts twintig
liter kleiner dan die van de BX
Break. Het grote verschil tussen beide zien we duidelijker
bij een neergeklapte achterbank. Door zijn lengte heeft de
BX Break heeft met 1800 liter
ruim 220 liter meer inhoud.

Citroen heeft alle reden om
het 75-jarig bestaan met een
feestje in Amsterdam te laten
starten. Grondlegger André Citroen was de zoon van een Amsterdamse familie van diamantairs en hij begon zijn automobielloopbaan dan ook in Amsterdam. In de Beurs van Berlage te Amsterdam wordt daarom
van 11 maart tot en met 24 april
een tentoonstelling onder de
naam 'Citroen 75 jaar toekomst' gehouden. Na Amsterdam zal de tentoonstelling een
toernee door Europa gaan maken.
Het betreft een expositie over
het design, de techniek en publiciteitscampagnes van Citroën. De geschiedenis van het
bedrijf wordt belicht aan de
hand van nooit eerder vertoond
materiaal, zoals de eerste handgemaakte schaalmodellen, prototypes van de eerste Citroëns
en filmbeelden van legendarische lange afstandsritten door
Afrika en het Verre Oosten
waaraan werd meegedaan. En
zoals de titel van de expositie al
aangeeft is er ook volop aandacht voor het heden en de toekomst van Citroen.
Hiertoe kan de ZX Break
worden gerekend, die over enkele maanden in Nederland
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Nederlander André Citroen begon 75jaar geleden aan auto-loopbaan
zijn opwachting maakt. Oplettende bezoekers van de Autosalons in Bologna en Brussel hebben de opvolger van de BX Break reeds in levende lijve kunnen aanschouwen. Of met een
beetje geluk zelfs over de Italiaanse, Belgische of Franse
wegen zien rijden, want in die
landen is hij nu reeds leverbaar. De BX-stationwagon is de
laatste BX die nog geleverd
wordt. Zodra de ZX Break verkrijgbaar is, is het over en sluiten met de BX-serie. Sinds de

introductie van de ZX-serie in
1992 bouwde Citroen al ongeveer 700.000 exemplaren, waarvan het grootste deel bestemd
was voor export over de gehele
wereld.
De ZX Break zal ook grotendeels voor export worden ontwikkeld, want in Frankrijk is er
nog relatief weinig belangstelling voor stationwagons. Anders ligt dit in de overige Europese landen en met name in
Duitsland en Italië. In beide

Prijzen van Renault Laguna zijn concurrerend
NEDERLAND is erin geslaagd de dat Renault direct prijzen geeft voor twee merRENAULT
goedkoopste uitvoering van de Laguna, op- ken LPG-installaties, die als optie geleverd kunvolger van de 21, onder de 37.000 gulden te houden. Prijstechnisch is de Laguna hiermee in een
felbevochten automarkt-segment een aantrekkelijk alternatief. Ook de overige versies zijn
redelijk scherp van prijs.
De eenvoudigste 2.0 liter-versie blijft net onder
de magische grens van 40.000 gulden. De duurste
uitvoering is de V6, waarvoor de klant 61.500
gulden moet neertellen. Opvallend is verder nog

nen worden. Renault wil hiermee het gat opvangen dat eventueel ontstaat doordat er nog geen
dieselversie leverbaar is.
Wat betreft de Renault Safrane kunnen we
melden dat deze voortaan standaard geleverd
wordt met een airbag en ABS, met uitzondering
van de Manoir-serie. De uitbreiding heeft nauwelijks gevolgen van de prijs. De eenvoudigste Safrane wordt nu leverbaar vanaf 54.325 gulden.

landen heeft de stationmarkt in
dit segment zich de laatste twee
jaar zeer sterk ontwikkeld. De
Ford Escort en Opel Astra nemen het leeuwedeel van de verkopen in Europa voor hun rekening. Samen zijn ze goed
voor 85 procent van de Europese markt, die ruwweg 350.000
stationwagons omvat. Bovendien zit er nog altijd groei in,
ook in Nederland. AutomoBilisten willen meer laadruimte
voor een functioneler, zeg maar
familiair gebruik van hun auto.
De fabrikanten hebben er mooi
op ingespeeld met steeds fraaiere modellen.

materiaal was het mogelijk in
de styling vormen aan te maken die niet gerealiseerd kónden worden met het traditionele plaatwerk. De raamstijlen
werden tot een minimum beperkt met het oog op een ruimer achteruitzicht.
Het interieur biedt de inzit-

Aan het interieurcomfort is
volop aandacht besteed. Hij beschikt in alle uitvoeringen over
alles wat je nodig hebt om het
verblijf m een auto aangenaam
te maken. En wat niet standaard is, kan altijd nog als optie
worden geleverd, zoals ABS en
stuurbekrachtiging. De Breaks
zijn voorzien van de bekende
ZX-motoren.
In totaal komen er vier versies aan bod. Het gaat om een
1.4i, een 1.8i, een 1.9 Diesel en
een 1.9 Turbodiesel. De prestaties van de ZX Break met deze
motoren wijken nauwelijks af
van die van de BX Break. De
verwachting is dat de ZX Break
scherper geprijsd zal zijn dan
de BX Break.

Beter gelijnd
Zo ook Citroen die nu dus de
BX Break gaat vervangen en zo
op het eerste gezicht moet er
meer eer te behalen zijn met de
nieuwkomer ZX Break. Hij is
beter en eleganter gelijnd dan
zijn hoekige voorganger en zal
alleen daarom al een breder koperspubliek aanspreken. Dankzij het gebruik van composiet-

Reizen per motorfiets centraal
op tiende Motorbeurs in Utrecht

H

E

De jaarlijkse motorbeurs
in de Jaarbeurshallen te
Utrecht heeft een vaste
plaats gevonden in de agenda van heel wat motorrijders. In 1985 werd de beurs
voor het eerst gehouden,
toen nog in het Soetelievecomplex te Den Bosch. De
reden was dat de RAI er weinig voor voelde om het motorweekeinde in Amsterdam te organiseren. Het enthousiasme echter van het
publiek na de eerste keer
bewees duidelijk dat het
evenement in een behoefte
voorzag.
In plaats van een conventionele benadering kozen de
organisatoren voor een on-

L_

zelf centraal stonden. Na
tien jaar heeft deze aanpak
geresulteerd in flinke bezoekersaantallen.
Van
25.000 mensen in 1985 naar
62.000 in 1993.

revenement op stapel staat:
de Nationale Motordagen.
De organisatoren hiervan,
onder andere de RAI, pretenderen ook al dat hun evenement de start van het motorseizoen betekent. U mag
Om het nu meteen, zoals kiezen.
organisator Jan de Rooy
Motor '94 is in elk geval,
Produkties stelt, de start
van het motorseizoen te desnoods met het hele genoemen gaat wat ver. Ten zin, best een bezoek waard.
eerste omdat deze Jan de Kenmerkend voor Motor
Rooy Produkties zelf al aan- '94 is het enorme aanbod gegeeft dat februari kans bruikte en nieuwe machibiedt op 'winterse omstan- nes, waaronder enkele pridigheden als sneeuw, hagel meurs voor Nederland.
en ijzel'. Ten tweede omdat Voor 1994 hebben diverse
er genoeg motorrijders zijn fabrikanten het accent verdie tijdens onze doorgaans schoven van de custom mozachte winters hun stalen toren naar de ultra-sportieros nimmer in de stalling ve en alle-road machines. In

BMW een indrukwekkende
modellenlijn zien, waaronder de eencilinder all-road
F 650. Natuurlijk wordt ook
de Motorfiets van het Jaar
getoond: de R 1100 RS met
het nieuw ontwikkelde rijwielgedeelte.
Voor veel motorrijders is
de vakantie het hoogtepunt
van het seizoen en wie een
motorvakantie in petto
heeft, kan de beurs niet missen. Het thema van Motor
'94 is namelijk 'Reizen en de
motorfiets'. Alle informatie
die een motorrijder zich
we Kawasaki Ninja ZX-9R, hierover kan wensen is oneen 900cc viercilinder met der een dak ssamengeeen vermogen van 139 pk en bracht. Van accessoires en
de Honda VFR 750F, een kleding tot landeninforma100 pk sterke V4 met een tie en reisverzekeringen.
opvallende achterwielophanging en vormgeving.
Motor '94 wordt van 25 tot
en met 27 februari gehouOok van de Europese den in de Irenehallen van de
merken zijn primeurs te Jaarbeurs te Utrecht, direct
zien. Zeker de moeite waard gelegen naast het Centraal
is een studiemodel op basis Station en Hoog Catharijne.
van de Triumph 900 Dayto- De toegangsprijs bedraagt
na met eenzijdigie achter- vijftien gulden. Kinderen
wielophanging en WP Sus- tot twaalf jaar mogen, mits
pension voorvork en ach- onder begeleiding gratis
tervering. Hij is beeld- naar binnen. Op vrijdag 25
schoon, maar kost wel een februari is de show van 10
slordige tachtig mille. uur tot 21 uur geopend en
Nieuw is ook de Laverda 650 op zaterdag 26 en zondag 27
die definitief naar Neder- februari van 10 uur tot 18
land komt. Verder laat uur.

Chrysler is
hoopvol voor 1994
Het autojaar 1993 staat
weliswaar, vooral in Nederland, te boek als een
sofjaar, bij Chrysler waren de druiven minder
zuur. Het Amerikaanse
merk verkocht in Europa vorig jaar namelijk 35
procent meer auto's dan
in 1992. De twee voornaamste redenen die
Chrysler hiervoor aanvoert zijn de introductie
van de nieuwe modellen
Jeep Grand Cherokee en
Chrysler Voyager.
Beide doen het boven
verwachting en de Voyager mag zich zelfs de
best verkochte Amerikaanse auto noemen.
Chrysler ziet 1994 zonnig
tegemoet. Berend Hulshoff,
directeur van
Chrysler Import Holland: „We gaan ervan uit
dat de markt licht zal
aantrekken en zetten dit
jaar drie nieuwe auto's
op de weg. De Vision is
inmiddels leverbaar. Na
de zomer volgt eerst de
Neon en daarna de New
Yorker. Deze laatste is
een exclusieve automobiel die boven de Vision
wordt gepositioneerd. Ik
ben ervan overtuigd dat
we met deze auto's opnieuw beter weten te sco-

De Lagonda's Saloon en Shooting Brake

De Aston Martin
Lagonda is terug
EN COMBINATIE
van de grootste
collectie gebruikte
en nieuwe motoren, veel attracties en
traditiegetrouw een gezellige sfeer. Dat zijn
zo'n beetje de ingrediënten die van de Drie
Machtige Motordagen te
Utrecht jaarlijks een succes maken. Van 25 tot en
met 27 februari is het tijd
.*<"*
voor 'Motor '94'. Het thema is dit keer 'Reizen en gedwongen en gezellige zetten. Ten derde omdat die eerste categorie horen
de motorfiets'.
beurs waar motorrijders eind maart weer een moto- bijvoorbeeld thuis de nieu-

Ook in Europa doet de
Corolla het opvallend
goed met ongeveer
145.000 nieuwe exemplaren in 1993. Hij is daarmee zelfs voor het zesde
jaar de best verkochte
Japanse auto in Europa.
Sinds de introductie in
1966 werden er ruim
twintig miljoen exemplaren van verkocht. De
Toyota Corolla wordt
momenteel in meer dan
veertien landen gebouwd en in meer dan
130 landen verkocht.
Overal wordt de auto geroemd om zijn duurzaamheid,
rij-eigenschappen en zogenaamde 'value for money*. in
Nederland
verwacht
Toyota in 1994 ongeveer
11.000 nieuwe Corolla's
te verkopen.

ET BEFAAMDE Britse automerk Aston
Martin gaat op basis
van de Virage twee nieuwe
modellen leveren: een vierdeurs Lagonda Saloon en
een
vijfdeurs
Lagonda
Shooting Brake. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan een eerste serie van
vijf auto's.

Met de introductie van deze
modellen krijgt Lagonda in de
officiële fabrieksnaam Aston
Martin Lagonda Ltd. na jaren
weer de plaats die het toekomt.
Lagonda en Aston Martin zijn
al ongeveer vijftig jaar nauw
met elkaar verbonden, maar de
karakters van de twee merken
zijn altijd zo goed mogelijk gescheiden gehouden. Zonder de
Virage van Aston Martin zouden de twee nieuwe Lagonda's
niet bestaan, maar ze verdienen
het om onder de eigen merknaam het leven in te gaan. Tegelijk complementeren zij het leveringsprogramma van Aston
Martin.
„De inspiratie voor deze modellen houdt verband met de
historie van het merk Lagonda,
waaraan onze klanten ons bleven herinneren", zegt Walter
Hayes, topman van Aston Martin Lagonda. „De oude William
Towns Lagonda, waarvan er
slechts 645 werden gebouwd,
krijgt een steeds grotere schare
liefhebbers. Dit soort modellen
deed veel liefhebbers verlangen
naar een modern equivalent.
Inmiddels is de produktiecapaciteit van onze fabriek uitgebreid, zodat we deze modellen
nu in produktie kunnen gaan

nemen. De nieuwe Saloon en
Shooting Brake zijn mooie
voorbeelden van het vakmanschap van de Britse auto-mdustrie. En het zijn ook volwaardige exponenten van de gekoesterde historie van een groots
merk."
De Saloon en Shooting Brake
zijn technisch identiek aan de
Virage 5.3 en 6.3, wat betekent
dat ze beschikken over V8-motoren met een vermogen van
310 pk en 500 pk. Beide Lagonda's behoren met een topsnelheid van ruim 270 km/uur tot
de snelste sedans en stationwagons ter wereld. Om alles goed
in bedwang en op de weg te houden zijn de auto's uitgerust met
het onderstel en de remmen
van de krachtigste AM, de Virage Vantage.
Met name de Saloon doet
sterk denken aan fameuze Lagonda's uit de zestiger jaren.
Zoals de vierdeurs limousines
Rapide en Saloon, deze laatste
werd gebouwd op basis van de
eerste V8-modellen van Aston
Martin. De Shooting Brake kan
worden gezien als een verlengstuk van de Virage Shooting
Brake en biedt door zijn langere wielbasis enorm veel binnenruimte.
Vooral in het interieur is de
klant koning en dat blijkt uit de
keuze aan verwennerijen als
een uitgebreide audio-installatie, een televisie en zelfs videorecorder, veel hout en nog meer
leer. De Saloon heeft naar keuze vier of vijf zitplaatsen, de
Shooting Brake vier of zes. Omdat elke Lagonda volgens individuele wensen wordt gebouwd
zijn er geen standaardprijzen.
Indicatieprijzen zijn er wel: ongeveer 350.000 gulden.

Erkenning van
kwaliteit A-Point
MAN-VW dealer APoint Truck & Trailer
Service met vestigingen
te Amsterdam en Hoofddorp heeft onlangs de internationale
certiücering volgens ISO 9002 behaald. Hiermee voldoen
alle bedrijfsgeledingen
van A-Point voortaan
aan de strengste kwaliteitsnormen.

Opel viert
zilveren jubileum
Opel viert het feit dat
het vorig voor de 25-e
keer het meest verkochte automerk in Nederland. Met onmiddellijke
ingang is om te beginnen
de uitrusting van de
Astra en Vectra verder
verbeterd zonder dat dit
financiële consequenties
heeft voor de koper.
Zo is de Astra bijvoorbeeld voortaan uitgerust
met stuurbekrachtiging.
De modellen die hier
reeds over beschikten
worden in prijs verlaagd.
Elke Vectra wordt vanaf
heden geleverd met centrale deurvergrendeling.
De GL-versies zijn met
maximaal 1200 gulden in
prijs verlaagd. De Corsaserie is uitgebreid met
een drietal uitvoeringen.
De driedeurs Corsa
Sport is vanaf februari
leverbaar met een 1.6i 16kleps Ecotec motor, bekend uit de GSi. Daarnaast wordt, eveneens
gebaseerd op de Sportversie, de uitvoering
'World Cup gelanceerd.
Opel heeft zich hiervoor
laten inspireren door de
WK voetbal. De auto is
voorzien van een 1.41 SEof 1.6 16V-motor.

SONY 63CM KLEUREN-TV TELETEKST
63cm flat en square Hl-black trinitron beeldbuis,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeks y s t e e m , t e l e t e k s t , On Screen Display, scartaansluiting en infrarood afstandbediening.

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit
HiFistereo Adviesprijs'3330

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST
Flat en Square Hi-Black Trimt
ron beeldbuis teletekst en af
stnnabediening Adviespnjs'1799

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

teletekst

SONY STEADY SHOT
TR805. Hi-8 v i d e o c a m e r a
stabilisator, stereo. '3890 -

laatste
informatie::

indeling

Publleka

Omroep- overzicht:
NOS 3O4 AVRO 31O VARA 32O

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

Slim-line, High-Quality! 2 videokoppen, stilstaand
beeld, picture search, timer: 8 programma's tot
1 maand vooruit, electronische bandteller, kabeltuner,
Scart-aansluiting. Afstandbediening.
Totaaladviesprijs *2499.-

Informatie:
1O1 2Ot O35-T78O2S
lot
201
201 (allen In
301 ka
3O1
4O1
SOI
6O1
£<»
"Oi

1O2 Nleuwa
ZOO programma
3OO Omroep
400 Vrije Tijd. "teletekst
SOO Consument, tlnancler
6OO Sport
700 Weer en verkeer
8OO Landbouw en regio

SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorde
Sx zoom. hifi. autofocus '2550

VHS-HQ VIDEORECORDER

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

*
'•'
R
?,

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

SONY CAMCORDER
8x motorzoom. (ader. 3 lux
hifi, autofocus. Adv. '2220.

L:jfel 649."l

iJ'jfef

SETPRIJS

ECC

We

PTJE4

PHILIPS/WHIRLPOOL STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

m 749.-

Type ARG280; Adv. '1235.-

rwi cao

Lm?

37 CM KLEUREN-TV

349.-

SAMSUNG CAMCORDER
8mm systeem. fader.Sx zoom. tote
generator en afstandbediening.

INDESIT PROMOTIE

i^fey
499.- pTg%

SHARP R2V11

vraag, opmerking, probleem?
BeldeBCC

1199.-

249.-

INFO-LIJN
020-0474939

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR702; MATCHLINE. 4 koppen
longplay. Jog-shuttle, perïek
beeld. HiFi stereo. Adv."l 795.

Geen prijs-info i.v.m. konkurrentit
Ald.konsumenlenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 tol 16.00 uur

MIELE 1100TOEREN

Tijdstip van levering?
BeldeBCC

Eén dag voor levering

INDESIT 2-DEURS
Fffii A QC

iJ-itw

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHS
HQ.TELETEKST/PDC. M 709.

PHILIPS CE627063CM
AFSTANDBEDIENING

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

mïï? 745 • PHILIPS GR1 021 37CM

425.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u SAMSUNG 900 WATT
van deze AEG/BCC stuntaan- Type MX245TB(zw); 28 liter, digitaal. draaiplateau. Adv. '549.aieding? Adv/1 549.-

m 665.-

SIEMENS WASAUTOM.

BOSCH 280 LITER

955.-

BOSCH 1000 TOEREN MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

2 X 1 0 W . .tuner,

749.-

845.-

995.5IÜ1

~ 599.-

|
RISICO
PHILIPS/WHIRLPOOL
BCC speelt reeds 24 jaar op
PHILIPS /
verkoopt uitsluitend
KOMBI MAGNETRON
ekendste topmerken
WHIRLPOOl
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
l met olticieel Nederlands ga- 850
magnetron. Adviespriis'1299.Irantiebcwiis Fabnkanten en TOEREN
Importeurs leveren ons graag
'en niet alleen vanwege onze BOVENzeer grote omzet. Ook omdat LADER
'wil een snelle, zeet modem Type AWG089; Opvolger van SHARP LUXE 3 IN 1
geoutilleerde Technische de nu reeds legendarische KOMBI MAGNETRON
38R50; 36 liter inhoud, digitale |
Dienst hebben, die het begnp
'HILIPS CC1000. Adv.'1445.SERVICE werkeli|k waarmaak.
bediening, 850 Watt en draaispit
B v kleuren-tv service irv en
buiten de garant.el.|d uilcrti|k
•e volgende werkdag Bi| BCU

~~ 879.-I

PHILIPS4 KOPPEN VHS
Videorecorder, dubbele speeiduur. afstandbediening. '1145.-

679.-

899.-

XASS6I2X90

800TRNBOVENLADER

5
staa u
VaKidV^"
»""'tem|de
'
imet
raad en daad
BCC. waar men nog U|d voo
u heeft!

699.-

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed..'1045.-1

249.-

579.-

spele'- 5 ""

799.-

I AEG TURN AM A'
De enige echte!

GRUNDIG VIDEO +PDC

INDESIT
FORNUIS

CD-speler.

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELHTEKST/PDC.'1099.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535;3 koppen, VHS. '1445.-

599.-

!P^s™ss

_,ires.'39

II Type KN5402WO; Adv. '849.-

528.-

.

* f S n r k

ETNA FORNUIS 14.00

33**-

649 '

1130 L TH. KOELKAST
S^V3,OPSD

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

159,

1U
7È

1398.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

K
K
%

749.-

5W«u.öta»-«un" •
ck,lBi«CD-spele'.

649.-

it

649.

JVC 3 KOPPEN VIDEO
HRD640; PDC voorbereid.]
pertekte beeldkwaliteit,!
alstandbediening. Adv. '1319.-1

ortc9°"

459.

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
grill,
kookwekker en gratis l
PHILIPS / WHIRLPOOL
TypeAMB523; Adviesprijs'945.- kookboek. Adviesprijs*1735.-

^ 599."

BAUKN./BOSCH/AEG

^649.m 799.-

OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje. '595.-

549.-

-j-^^-na Ï15.

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Type Z6050; Adviesprijs'599.-

pTipk
SET 999.- Lflftf
MIELE DROGER

Kompleie.

Elektronisch regelbaar. "1 445.-

428.-

318.-

BCC
VA».
i«W- \PRUS

478.BAUKNECHT LUXE*

548.-

PELGRIM WASEMKAP

BOSCH VRIESKAST

WA15; Adviesprijs*245.-

TypeGSD1311; Adv. '848.-

n u3*

*

_._

nt«ue..tw' O K . | E L t ^ i " ~ - '-iQg.

~f^

p\N-CODE

598.348.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

ÜïflKCENTRIFUGE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

SSnrWN^S?1811 IvV^cKtrum "Scha.kwiik
«ndereTa kosten l Rivièradreef 37

(BEVERWIJK
ALKMAAR
Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
Beverhof 16 (alleen witgoed) ((Achter Noorderkade/Groamarht)

I

OCO m
£,%tOm

PELGRIM KOOKPLAAT

Type AFB594; Vrieskast. '725.-

STUNT!!

ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4-pils. Adviesprijs'450.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
GRILL

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

~ 328.-

l ZANUSSI VRIESKAST

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. '699.-1

Meer budget door de gratis
BCC-cardf
anvraag-folder in de winkel!

ATAG GAS-ELEKTRO

30

649.-

1899.-

ZANUSSI WASDROGER

EM22; Gas-elektro fornuis, l
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. '1575.- 1

Type TD50; Adviesprijs'649.-

KONDENSDROGER

BETEREN GOEDKOPER!
PRIJS

279.-

595.

ONY

PANASONIC VIDEO
J40; VHS-HQ. 3 koppen. '1104.-1

399.-

n BCC

TOPMERKWASDROGER PELGRIM SUPERLUXE
Wasdroger. Adviesprijs'495.- GAS-ELEKTRO FORNUIS

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. '1 51 0.- 1

599.-

PHILIPS 63CM MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

| TOPMERK. Adviesprijs'749.-

399.IGNIS DROGER AWF020
495.| BOSCH KTF1540
419.INDESIT WASDROGER ATAG INFRA TURBO
525.lBAUKNECHT 160 LTR

DX20;afstandbediend. '879.-1

GRUNDIG 37 CM

410;Gas-elektro fornuis. '1 425.-

l PHILIPS 160 LITER

JVC VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM TEKST

355.1 145 LITER KOELER
BCC

415.-

DALE

BLAUPUNKT 63 CM
AKAI3 KOPPEN VIDEOI
STEREO TELETEKST
F340; VHS-IHQ, PDC voorbe-l
IS63-30; Adviespnjs'1799.- reid, afstandbediening. '968.- f

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

OIO • l

PELGRIM FORNUIS

\ ZANUSS! 140 LITER

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST
AKAIVHSVIDEO+PDCl
IS70-39; Adviesprijs'1999.- F360; HQ-3 koppen. '1098.-l

K

CAO _

7o«- \PRIJS

899.-

n

KN5404; Gas-eleklro. M 049.- 1

I INDESIT 140 LITER"

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
SONY3 KOPPEN VIDEOI
70KV9717; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld! |
LCD-alstandbediening. '12',

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

255.-

SONY4KOPPEN VIDEO
SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,shuttle.'1330.-

N*
R
R

549.-1

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau. l

229.

1348.-

FMA925C;Luxe3in 1 kom-1
ai-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv."849.-

BAUKNECHT WA6500

320üter2-deurskoelkast."I398.-

6,ng.ng.";««-«ui*.e67o

399.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

665.-

-ir**-^r -*• fif f HiJrFrff

~~ 369.-I

AEG LAVAMAT RVS

SIEMENSKS31VOO

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312;3koppen.perfektbeeld, l
LCD-afstandbedienmg. '1145.-1

*Kfy

BAUKNECHT 2304

is 9roolste

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type R3G14; 1000 Watt grill.

ZANUSSI 2-DEURS

/fôS^HftwSSsSS

269.319.-I

PANASONIC NN5259
BAUKNECHT1100TRN
TypeWA199;1100toeren.'1849..

van 14.00 lol 16.00 uur.

PHILIPS 28PV7976
701 CM MATCHLINE

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

DIT

TIJDENLIJN
020-6476219

2495.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2199.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

1099.-

1795.-

l il «f-"l

MOULINEX FM1115

PHILIPS BREEDBEELD
STEREO TELETEKST
28ML8926; Uw eigen privé
bioscoop. Adviespnjs'3295.- PANASONIC VHS HI-FI
F55,4 koppen, stereo. • 1683.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

1Q Q

SAMSUNG RE570

1049.-

899.-

1395.-

MAGNETRON OVEN

F60; 8mm s ysteem, 6x zoom, su
penmpose. autofocus. Adv."2299.

JVC VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
HRD910; TOPKLASSE'' 1649.
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeldbuis. teletekst; stereo en afstandbedienmg. Adv.'2075.- SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HO TOPKLASSE' 4
koppen, longplay (8uur). '1990.
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VW G521

Type 2596; Adviesoriis.*799.- Snel ontdooien en verwarmen, l

749.-

1199.-

849.-

1265.-

l

LUXE WASAUTOMAAT
BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGC2511; Adv. '1269.

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel' HiFi stereo video
Ned. Philips oarantie '1395.-

r<
f,

QCQ

GOS)*"

MIELE KOEL/VRIES

S ON

51 CM KLEUREN-TV

EMrl 449.-

7>|Q
j *I5I«"

ZANUSSI WASAUTOM.

OSJÏI«"

QQQ . TOPMEF K CAMCORDER
SONY 55 CM K V M 2 3 1
SUPER TELETEKST

O4;f." PTiftfr
lifafey

599.- W 799,- ijïifi*

1499.-

; Adres centrale redactie:
SONYKVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
INDESIT 1200TOEREN
6 programma's, 12couvertsen l
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviespri|s'999.- l
Voorlader. centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel
320 LITER SUPER
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.
KOEL/VRIES KOMBI
BAUKNECHT VW 3PR
OyiQ
Geen 2-deurs koelkast maareen PTgi^
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Koelruimte op "oog- PHILIPS/WHIRLPOOL
hoogte^. Adviesprijs. '1099.- Type AWG719;Adv. '1235.
BOSCH V W PS2100

108.-

ATAG WASEMKAP

2BOOtoeren. Adviesprijs. '249.- WH155; 3 standen. Adv.'280.-1

169.-

158.i tot s 3O uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOND.

... 7 tot
l^rj ELEKTRO SUPERS K^^SC^L
II / IN DE RANDSTAD ol.r?.*nfni.0ia8n dö±yrd.g 77 tot
tot

9 uur
9 uur
9 uur
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Uitbreiding
van raadhuis
kan doorgaan

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1.85

54-e jaargang nummer 8

'Us is goed dik'

ZANDVOORT - De nieuwbouw aan de achterzijde van
het raadhuis is er door. De
gemeenteraad ging dinsdag
akkoord met een bedrag van
minimaal 6,66 miljoen gulden voor de aanbouw. Waarschijnlijk wordt dat nog hoger. Een deel van de kosten
wordt gedragen door verkoop van het voormalige
badhuis aan het Raadhuisplein 4.

Verplichting
D66-raadslid Annema beriep
zich op de inspanningsverplichting ten opzichte van de
ambtenaren, die de gemeenteraad in 1990 al was aangegaan:
er zou voor een betere huisvesting gezorgd worden. Een andere reden om voor te stemmen
was, dat een deel van het bedrag voor renovatie van het oudere gedeelte is. „Je kunt zeggen 'het is duur.' Maar je kunt
ook zeggen: ik kan mijn hele
organisatie erin kwijt, de ambtenaren kunnen er tevreden in
werken, én het is publieksvriendelijk." Een 'correctief referendum, waarmee de burger
de raad kan terugfluiten' sloot
hij niet uit. Volgens Tates,
VVD, is zo'n referendum een
'farce'. „Het besluit dat we hier
nemen, is een onomkeerbaar
proces," aldus Tates. De gemeente kan volgens hem binnenkort niet meer terug, met
name als er een contract met
een aannemer is afgesloten.
Kinderen namen tijdens het weekend al bezit van de 'meertjes' in de zuidduinen, hier een
ondergelopen duinpannetje ter hoogte van de De Savornin Lohmanstraat

Tegenvallers

Vermoedelijk lopen de kosten nog een stuk verder op dan
de 6,66 miljoen. Er komt nog
acht ton bij voor later te creëren parkeerruimte in de omgeving en vorige week werd bekend gemaakt dat er 'enkele tegenvallers en meevallers' waren. Op het raadhuis wordt echter
angstvallig
geheim
gehouden welk bedrag er in totaal voor wordt uitgetrokken.
Dit omdat het pand op de hoek
Raadhuisplein/Oranjestraat
nog niet verkocht is én omdat
de nieuwbouw nog aanbesteed
moet worden bij de aannemers.
Een tegenvaller is dat de lift
duurder uitvalt. Op eerdere
plannen was voor negentig duizend gulden bezuinigd, maar
cVat moet ongedaan gemaakt
worden. Daarbij komen nog
eens hoger uitvallende installatiekosten van 230 duizend gulden, plus legeskosten die aan
de gemeente zelf betaald moeten worden. Over de 'meevallers' zijn geen verdere mededelingen gedaan.
Architect Henket, die de uitbreiding heeft ontworpen, heeft
dinsdag de 'Bronzen Bever'
ontvangen voor zijn ontwerp
van het gemeentehuis in Wehl.
De Bronzen Bever is een 'rijksprijs' voor bouwen en wonen.
Hiervoor kwamen honderd
bouwwerken in aanmerking,
waaronder ook Circus Zandvoort van architect Sjoerd Soeters. Dat behoorde tot de vijf
kandidaten van de eindronde.

Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De Zandvoortse schaatsliefhebbers konden zondag eindelijk de .ijzers uit
het vet halen voor een rondje op natuurijs. De
meertjes in de zuidduinen en in Gran Dorado
trokken onder invloed van de strenge nachtvorst
compleet dicht. Officieel werd het natuurijs
maandag pas vrijgegeven. Hoelang de ijspret
aanhoudt, moet de komende dagen blijken. Gis-

teren was het ijs in Zandvoort zondermeer sterk
genoeg. „Het ijs is goed dik," liet een medewerker van de gemeentelijke buitendienst weten. De
dikte bedroeg negen all centimeter, zo bleek uit
boringen. De gemeente houdt dagelijks een oogje
in het zeil. Zodra de dooi in valt en er gevaar
dreigt, wordt dat duidelijk gemaakt met waarschuwinsrsborden.

Oorzaak brand blijft onbekend
ZANDVOORT - De oorzaak van de brand in een
woning op de Hogeweg, op
zondagavond 6 februari,
blijft onbekend. De technische recherche heeft geen
oorzaak kunnen vinden en
het onderzoek afgesloten.

In brandweertermen was de
eerste brand 'bijzonder klein' te
noemen, al had deze ernstige
gevolgen. Normaliter zou de
brandweer snel vertrokken
zijn, ware het niet dat er een
dodelijk slachtoffer was gevallen. Hierdoor was men zeker

nog zo'n tweeëneenhalf uur bezig, voordat het lichaam geborgen werd. „In die tijd kreeg de
brandweer voldoende gelegenheid om alles na te trekken,"
aldus Schreuder. „Als er iets
nagesmeuld had, dan hadden
wij dat zeker opgemerkt."

Of het verkeer en parkeren
toestaan, of optreden, stelde
PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo dinsdag in de
gemeenteraadsvergadering. Zij
dringt al lange tijd aan op een
duidelijker situatie op de busweg. Volgens de verkeersborden is het er verboden in te rijden, en dus ook te parkeren.
Maar de praktijk wijst anders
uit en dat veroorzaakt gevaarlijke situaties. Dagelijks rijden
er vele weggebruikers over de
busweg, elke dag staan er ook
tientallen auto's geparkeerd.
Dat laatste is vermoedelijk aanleiding geweest om de situatie
langere tijd te gedogen: het ontlast het centrum voor wat betreft het parkeren.

Datum
HW
LW
HW LW
24 feb
02.08 10.20 14.2222.50
25 feb
02.51 11.06 15.0523.25
26 feb
03.31 11.46 15.46 -.27 feb
04.13 01.49 16.2612.15
28 feb
04.52 02.36 17.0812.55
1 mrt
05.35 00.55 17.5213.35
2 mrt
06.16 01.39 18.3714.15
3 mrt
07.00 02.24 19.2715.00
4 mrt
07.56 03.15 20.2915.35
^aanstand/getij
VM zat. 26 feb.02.15 uur'
Springtij 28 feb. 17.08 uur
NAP+i33cm
LK vrijd. 4 mrt. 17.53 uur

ZANDVOORT - Een twee
meter grote dinosaurus-vlag
Autodiefstal
in top. Er was geen twijfel
ZANDVOORT/OVERVEEN mogelijk: de scouts van de
- Uit. de Dr. C.A. Gerkestraat is Stella Maris - St. Willibrorin de nacht van 15 op 16 februa- dusgroep hadden zaterdag
ri een groene Peugeot GTI ge- een 'dinodag' met zang,
stolen ter waarde van 35 dui- dans en 'knotsen rammen'.
zend gulden.
En op 19 februari is vanaf een
parkeerterrein bij de watertoren aan de Zeeweg in Overveen
een zwarte BMW type 525 ontvreemd'. De auto heeft een
waarde van enkele tienduizenden guldens.

De dinodag stond bol met
kleine evenementen, zoals een
achtkamp, allemaal in het teken van de uitgestorven reuze-hagedissen. Bij een van de spelen moest de ploeg een 'prehistorische grot' iii om op de tast

allerlei materialen te herkennen. Bij de 'dino-eieren-ren'
ging het vooral om een goede
samenwerking. Na een spannende finale werden de winnaars bekend gemaakt: Sjors
van Dam, Marijn Molenaar,
Robbert Uijleman, Silvia van
der Donk en Patrick Berkhout.

Dino-burger
Na het verorberen van een dino-burger stroomde het clubhuis vol. Zo'n zeventig ouders
kwamen speciaal voor het op-

Dat had zij overigens enige
tijd geleden al in de pers aangekondigd. Van der Heijden kon
zich voorbereiden: hij had al
overleg gepleegd met de politie.
„De gedragsregels worden al geruime tijd aan de laars gelapt,"
gaf hij toe. „In het verleden is er
al tegen opgetreden, maar kennelijk werkt dat niet. De borden
weghalen is de makkelijkste
oplossing, maar dan slaan we
de verkeerde weg in. De komende tijd zullen we er wat extra
aandacht aan besteden, meer
surveilleren en patrouilleren.
We zullen sterkere maatregelen treffen, om de mensen dui.delijk te maken dat het tegen de
regels is en zo niet kan. Of het
afdoende is, moet blijken."

Centrumplan
Volgens hem zal dat wel consequenties hebben voor andere
gebieden, omdat de aandacht
van de politie daar nu zal afne-

Drugs
Op pagina 3 komen Q
Zandvoortse jongeren
O
aan het woord. Ze vertellen
onder andere over drugs ('op
elke straathoek te koop'), uitgaan ('dansen tot je in trance
raakt') en de combinatie hiervan. Én hun visie op de gemeentebestuurders:
„Ze
staan te ver van de jongeren
af. Ze zijn een generatie ouder."

men. Maar voor andere oplossingen is het de tijd nog niet,
aldus Van der Heijden, omdat
de Prinsesseweg een belangrijke rol speelt in het toekomstige
centrumplan. Zolang dat niet
duidelijk is, is het niet verstandig om op die plek nu al veranderingen aan te gaan brengen.
Van Westerloo nam genoegen
met het antwoord van Van der
Heijden zodat de motie niet
werd ingediend.
De kwestie rond de verkeersveiligheid op de busweg speelt
al langere tijd. Vorig jaar nog
was er een uitgebreide discussie over de aanleg van een oversteekplaats voor schoolkinderen. In dit gebied liggen twee
basisscholen waarvan dagelijks
tientallen kinderen de busweg
oversteken. Er kwam geen oplossing, mede door de tegenstrijdigheid: een oversteekplaats aanbrengen op een weg
waar geen verkeer mag rijden,
behalve de bus dan.

Diender
Oud politieman Take
jHubers wordt deze
O
week geportretteerd in Achter
de Schermen. Hij noemt zichzelf een bezig baasje, die kenbaar maakt als hij onrecht signaleert: „Ik kom uit Drenthe
maar ben geen ja-knikker."

Doek ZVM valt
De handbalsters van Q
ZVM verloren nipt van ï/
TOB de strijd om het kampioenschap. De heren verloren
met 17-20 van CSV en slagen
er dus ook niet in zich van het
'degradatiespook' te verlossen.

Jacht bouwen
Aat Gouwerok bouwt -4 -l
jachten. „Een modern l l
zeiljacht moet aalstrak en licht
zijn, zodat er met hoge snelheiden gezeild kan worden."
Zeezeilen is zijn hobby. „Het
gaat erom dat iemand zich
veilig voelt op een schip en als
je zelf regelmatig zeilt, begrijp
je de eisen die men stelt."
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Motie

Op zich is Van Westerloo
daar niet tegen, maar dan moeten de 'verboden in te rijdenborden' weggehaald worden.
„Dan weet iedereen waar hij
Fusie basisscholen
aan toe is." Dinsdagavond liet
zij aan burgemeester Van der
per l augustus '94
Heijden de keuze: optreden of
ZANDVOORT - De Plesde borden weghalen. Zij hield
een motie achter de hand, om Het is verboden in te rijden op de busweg. Toch rijden er manschool en de Van Heuhet college desnoods tot een dagelijks tientallen auto's en wordt er een groot aantal gepar- ven Goedhartschool gaan
keuze te dwingen.
Keerd
Archieffoto Weekmedia per l augustus 1994 fuseren.

Zowel de gemeenteraad als
de
geschillencommissie
gaan akkoord.

VVD: verkeersrichting Haltestraat voortijdig terugdraaien

Verkeerschaos achter Haltestraat
met eenrichtingverkeer opgelost
ZANDVOORT - Het verkeer op de Kleine Krocht en
in de Swaluëstraat wordt
waarschijnlijk beperkt tot
eenrichtingverkeer. Aanleiding is de 'verkeerschaos'
die zich hier af en toe voordoet, sinds het omdraaien
van de rijrichting in de Haltestraat. Die laatste maatregel moet eventueel van de
zomer nog teruggedraaid
worden, vindt VVD-er Tates.
Veel automobilisten draaien
tegenwoordig vanaf het Raadhuisplein de Kleine Krocht op,
om vervolgens over de Swaluëstraat achter de Haltestraat
langs te rijden. Daar ontstaat
tegenwoordig regelmatig een

Knotsen rammen bij scouting

Waterstanden

DEZE WEEK

Politie gaat optreden
tegen verkeer busweg

Bij de brand kwamen een invalide vrouw en een kat om het
leven. Daarvan is nu bekend,
dat zij - tijdens de eerste brand
die nacht - het slachtoffer werden van rookvergiftiging.
Maandagochtend werd een bewoonster van de bovenverdieping, op vakantie in Spanje,
dakloos toen opnieuw brand
uitbrak.
Over de oorzaak van de
brand tast de technische recherche volkomen in het duister. „Men kan slechts gissen,"
zegt ' brandweercommandant
Schröder. Storing van electrische apparaten wordt als oorzaak uitgesloten. Ook onbekend is gebleven, waardoor omstreeks half acht in de morgen
een tweede brand ontstond.
] ZANDVOORT - De eigenaar Hierdoor brandden drie etages
| van een BMW, die zijn wagentegelijk uit en liepen omliggenj voor een flat aan de Lorenz- de panden rook- en waterschai straat had geparkeerd, keek de op.
i woensdagmorgen verbijsterd
op. Hij trof zijn wagen aan op Klein
f een oude krik en drie rijen
stoeptegels. Dieven waren er Er is nauwkeurig onderzocht
'net zijn velgen en banden van- of de tweede brand niet te maken zou kunnen hebben met
door gegaan.
het wissen van sporen. Ook dit
wordt door de onderzoekers
Dino-dag voert ver terug naar het verleden met *knotsen rammen'
uitgesloten.

j Wielen gestolen

Oplage: 5.250
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PvdA eist 'duidelijkheid'

ZANDVOORT - Rijden op
de busweg langs de Prinsesseweg kan binnenkort een
bekeuring opleveren. Al vele
jaren wordt het normale
verkeer hier gedoogd, maar
daar komt nu een eind aan:
de politie gaat er intensief
controleren. Daarmee moet
duidelijkheid
geschapen
worden voor de weggebruiker en de voetganger die de
busweg oversteekt.

VVD en PvdA stemden dinsdag tegen het voorstel, zij vinden de plannen veel te duur. In
feite vindt ook D66 dat, tenminste, de partijleden. De gemeenteraadsfractie van D66 stemde
voor het voorstel, ook al
strookt dat niet met het verkiezingsprogramma. Daarin staat
dat het plan 'heroverwogen'
moet worden, 'in het bijzonder
in verband met de langdurige
lastendruk die uitvoering ervan
met zich mee brengt én in relatie tot de vele onzekerheden in
de toekomst, zoals die, wat het
ambtenarenaantal betreft'. D66
stelt in het verkiezingsprogramma voor om de Zandvoortse bevolking met een 'correctief
referendum' te raadplegen.

Weekmedia

verkeerschaos. Volgens wéthouder Flieringa, Ruimtelijke
Ordening, ligt dat niet zozeer
aan de verkeersdrukte maar
meer aan het 'parkeergedrag'.
Volgens hem is een oplossing
om eenrichtingverkeer in te
voeren in beide straatjes achter
de Haltestraat.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten de fusie door
te laten gaan. Dat was mogelijk
doordat ook de geschillencommissie akkoord was gegaan.
Met de belangen van de school
en van de Medezeggenschapsraad (MZR) is in het fusiebesluit voldoende rekening gehouden, aldus de commissie. Deze
uitspraak, gedaan op 9 februari,
is bindend. De MZR had aanvankelijk bij de commissie de
fusie aangevochten, in het belang van de werkgelegenheid en
een goede afvloeiingsregeling.
Later is zij alsnog akkoord gegaan. De nieuwe school krijgt
een nieuwe naam en wordt gehuisvest in het gebouw van de huidige - Van Heuven Goedhartschool.

tig oponthoud van verkeer, omdat vrachtwagens moeilijk de
Haltestraat in kunnen draaien.
De nauwe bocht is ook in het
nadeel van fietsers. „Ik ben blij
dat er voor fietsers nu tweerichtingverkeer is, maar de bocht
bij de Zeestraat is voor hen gevaarlijk. Auto's die de Haltestraat inrijden, hebben alle
ruimte nodig die er is, waarOmzet
door fietsers af en toe bijna onVVD-fractievoorzitter Tates dersteboven worden gereden."
vroeg dinsdag in de gemeenteraad aandacht voor de situatie
(ADVERTENTIE)
rond de Haltestraat. Met name
op die van de winkeliers. Hun
omzet is drastisch gedaald
door het omdraaien van de rijrichting. Dat bleek vorige week
ook in een artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad. „Kr is ppadministratief dienstverleningsburo voor
merkelijk minder te doen," albelastingzaken, boekhoudingen, balansen,
dus Tates. „Er is sprake van
administratie-adviezen
wel 20 procent omzetdaling,
met name in de tijd tussen negen en 11 uur 's morgens, en
Belastingaangifte?
tussen vier en zes uur. Ik hoop
dat dat nauwlettend in de gaten
Bel. 02507-14546
gehouden wordt." Met name
wees hij op het begin van het
Kantoor: Swaluëstraat 26A, Zandvoort (becon.nr. 353358)
zomerseizoen. „Als die daling
zich dan nog zo doorzet, moet
De Pen-Koerier heeft een oplossing of vindt er een.
die maatregel zo snel mogelijk
worden teruggedraaid."
De omzet is niet bij alle winkeliers gedaald. Bij Bloemenhuis Bluijs is deze min of meer
gelijk gebleven. „Voor onze
zaak maakt het op zich niets
uit, de drukte is ongeveer hetzelfde gebleven," zegt Henk
Bluijs. „Maar als je naar het
hele beeld kijkt, de omzet van
die krant moet ik hebben.
alle ondernemers plus het verOmdat ik graag wil weten wat zich in
keer, dan denk ik dat de oude
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
situatie voor iedereen wel het
Zandvoorts Nieuwsblad
beste was."
13 weken voor maar ƒ 12,75

Volgens Flieringa kan de
proef eventueel pas teruggedraaid worden als het seizoen
achter de rug is. Niet alleen pmdat er dan pas een duidelijker
beeld is ontstaan. Als het nu al
gebeurt, komen zowel het centrumplan als de verkeersstructuur op losse schroeven te
l'o t o Persbureau Zandvoort staan, aldus Flieringa. Hij relativeerde de kritiek omdat er
treden van de sterren van die aan 'vier van de vijf bezwaren'
avond naar het scoutinghuis. in deze omgeving tegemoet is
Zij werden onthaald op een gekomen.
twee uur durende show van
hun eigen 'kroost', met zang,
dans, een quiz en een toneel- Nauwe bocht
Versteege, CDA, drong dinsstuk in twee bedrijven. De optredens werden afgewisseld dag aan op maatregelen om de
met enkele reclameboodschap- ingang van de Haltestraat, bij
pen, natuurlijk in het teken van de Zeestraat, ruimer te maken.
de dinosaurus. De bevers, van Bovendien is het volgens hem
vijf tot zeven jaar, oogsten een 'klantonvriendelijk' dat er geen
oorverdovend applaus met hun parkeergelegenheid is voor be'Dino-song', waardoor zij tot zoekers van de apotheek op die
grote winnaars werden uitge- plek. Volgens bloemist Bluijs
ontstaat er op dit punt regelmaroepen.

DE PEN-KOERIER

Natuurlijk,

Nieuwsblad
Adres: :
Postcode/Plaats:.

KI
Giro/Banknr.:

:

\

. .. ,_.j

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 17.50 il half jaar ƒ 31.75 T] jaar ƒ 55,50
* Voor postabimnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. LI hoeft geen postzegel te plakken.

710371 017003'
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FAMILIEBERICHTEN

MAARTEN

WEBER

i

Dankbetuiging
Hierbij wil ik het verplegend personeel van het Huis in
de Duinen hartelijk danken voor de prima hulp en de
verzorging tijdens mijn verblijf aldaar.
Tevens een hoeraatje voor de koks voor het prima eten
Jan Tcrmaat en Torn Ia>os ook hartelijk bedankt voor
jullie hulp.
Mevr N. Visser-Keur

Uw gasbedrijf adviseert!

\^M

/ocui \<in l.in \\ rlirr
Oii.i M.i.iilrn Wclicr
tli- Vninr .'U

De talloze reacties die wij hebben gekregen na het plotselinge overlijden van mijn echtgenoot en onze vader

Rob Boerrigter

9.Ï02 i:H Koili-ii

Bedroefd, maar dankbaar voor het fijne leven wat
wij met haar hebben gehad, geven wij U kennis,
dat na een liefdevolle verzorging in „Het Huis in
de Duinen" te Zandvoort, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

zijn ons een grote steun bij het verwerken van het verlies. Zijn heengaan laat, zo is ons duidelijk geworden,
niet alleen thuis een kille leegte na. Wij danken u zeer
voor uw brieven en telefoontjes.
Februari 1994.
Trudy Boerrigter-Klaasen
en kinderen
Corversbos 227,2134 MG Hoofddorp.

DOKTERSBERICHTEN

Geertruida Sebregts-Schaap
weduwe van bimon Sebregts
op de leeftijd van 78 jaar.
Oost-Graftdijk
H. Sebregts
J. Moller
Jan en Judith
Thijn
Zandvoort
S Sebregts
W. Sebregts-van de Geer
Simon en Martine
Saskia
Zandvoort:
Dennis en Ans
Samantha, Nigei
Meivin en Yvonne
Arlan en Debby
Patrick
Zandvoort, 20 februari 1994
„Het Huis in de Duinen"
Herman Heyermansweg 73
Correspondentieadres:
S. Sebregts
Sophiaweg 23, 2042 FT Zandvoort
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 25 februari as. om 11.00 uur in het familiegraf op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, donderdag
van 19.00-19.30 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer op de begraafplaats.
Vertrek van Uitvaartcentrum Poststraat 7, Zandvoort om 10.40 uur

I. M. Witikiewicz
huidarts en flebologe
wegens vakantie geen spreekuren in het
gezondheidscentrum op vrijdag 25 febr. en 4 maart
Na 10 maart spreekuren 2 maal per week
maandag van 14.00-16.00 uur
vrijdagvan 10.00-12.00 uur
gaarne na tel. afspraak
tel. 02507-16892

ADVERTENTIES

Mevrouw en mijnheer

Lansdorp
bedankt voor alle service
door alle jaren heen.
Mevr. R. van Duivenboden
Fam. F. W. Castien

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Dag lieve

oma Geitje
We zullen je nooit vergeten.
Kusjes
Samantha
Nigel

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

STOOK A KT IE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 14-02 t/m 20-02 1994
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800

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

38
47
57
66
76
85
95
104
114
123
133

.

We zullen j'e missen maar nooit vergeten.
Dennis, Ans

Lieve Oma
Bij deze wil ik j'e nogmaals bedanken voor al het
liefs wat je ons gaf in je leven. Ondanks je ziekte
was je altijd opgewekt en heb je ons prima opgevangen.
Lieve Oma, we zullen je heel erg missen, maar je
rust is meer dan verdiend.
Heel veel liefs
Arlan en Debby

Uitvaartcentrum
Haarlem

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
14 mode kl.
Alle maten

79.95

voor
2 ochtenden per
week
Kerkstraat 14
tel. 12102

Vakkundig
gedipl. pedicure
Wil v. Looy-Boon
Zeestraat 22

Tel. 16883
Beh. vgls.
afspraak

,,hou van je"
kus
Patrick
is

juwelier/horlogemaker
Lansdorp
Lieve

Oma
Jij was vaak onze steun en toeverlaat.
Voor altijd in onze gedachten
Meivin, Yvonne

voor de laatste keer open
Mocht u nog gedag willen zeggen of
even kijken, dan kan dit nog tot en
met zaterdag a s Heeft u hier geen üjd
voor, toeter dan even als u door de
Kerkstraat njdt
Han en Dien
zullen dit zeer op pnjs stellen1

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

SCHIESSER
AANBIEDING
AMERIKAANSE
T-SHIRTS

2 stuks

29,95
MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

Tot onze diepe droefheid, is na 12 moeilijke jaren
toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve man, on/e zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Hendrik Jan Gaus
in de leeftijd van 81 jaar
K P Gaus-van dei Schaaf
Hans en Tilly
Rob en Manneke
Carla en Janna
Monique en Reyes
Kleinkincleien en
achterkleinkinderen
Haarlem, 19 februari 1994
Herman Heijemiansweg Fl 1-25
2042 XN Zandvoort
De crematie zal plaatsvinden donderdag 24 februari om 14 30 uur m het crematorium „Velsen"
te Driehuis-Westerveld
Vertrek van Keikstraat 14 te Zandvoort om 13.30
uur.
Geen bezoek aan huis

MOSSELMAN"
waarom ben jij je afspraak
niet nagekomen op
Valentijnsdag
Bram
Jaap
Robbie
René

€€N ZANDVOORT6R
VOOR ZRNDVOORT
ST€M: JRN T6RM6S
D66 Lijst 2
Plaats 8.

Tevens zullen m maart diverse voorlichtmgsbijeenkomsten worden georganiseerd

WOENSDAG 2 MAART 1994

WIJZIGINGEN BELASTING-

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

VERORDENINGEN TER INZAGE

Woensdag 2 maart a s zijn de gemeenteraadsverkiezmgen
Alle stemgerechtigde Zandvoorters hebben half
februari de oproepingskaarten toegestuurd gekregen (heeft u geen oproepingskaart gekregen'
Neem contact op met de gemeente) Op deze
kaart staat aangegeven bij welk stembureau de
kiezers terecht kunnen Het is echter ook mogelijk om te stemmen bij volmacht (als u bijvoorbeeld op vakantie bent) Hiervoor kunt u uw
oproepingskaart overdragen aan iemand die in
het zelfde stemdistrict staat ingeschreven Op de
kaart staat aangegeven hoe dit in zijn werk gaat
U kunt ook bij een stembureau naar keuze sternmen Dan dient u zich uiterlijk vrijdag 25 februari
bij de gemeente te melden
Wilt u weten hoe dit m zijn werk gaat7
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 02507-61400
Op het Raadhuis is ook een folder verkrijgbaar
met informatie over het stemmen
Overigens zijn alle stembureaus in Zandvoort toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.
Ga stemmen i Want voordat de gemeenteraad
erover beslist, beslist u over de gemeenteraad

VERKIEZINGSUITSLAGEN-

Oudje

Zaterdag 26 februari a s

156
171
185
199
213
237
261
264
308

Kroon Mode

Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

1085
1194
1301
1408
1520
1626
1787
1953
2113
2277
2439
2710
2981
3254
3522

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

werkster

Sijt

ƒ 20,90
ƒ 25,85
ƒ 31,35
ƒ 36,30
ƒ 41,80
ƒ 46,75
ƒ 52,25
ƒ 57,20
ƒ 62,70
ƒ 67,65
ƒ 73,15
ƒ 78,10
ƒ 85,80
ƒ 94,05
ƒ 101,75
ƒ 109,45
ƒ 117,15
ƒ 130,35
ƒ 143,55
ƒ 156,20
ƒ 169,40

435
543
651
759
867
976

142

Kosten
deze week

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

Gevraagd

Dag lieve

Totaal vanaf
1 november **

AVOND IN RAADHUIS
Woensdag 2 maart zijn de gemeenteraadsverkiezmgen Dan kunnen alle Zandvoorters van
18 jaar en ouder bepalen wie de komende vier
jaar het gemeentebestuur vormen In de tekst
hierboven staat een en ander over de mogelijkheid tot stemmen per volmacht e d
De stembureaus zijn op 2 maart open van acht
uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds Tussen
deze twee tijdstippen kan men zijn of haar stem
uitbrengen
Na sluiting van de stembureaus moeten de uitgebrachte stemmen worden geteld
Vanaf ongeveer acht uur 's avonds zullen de
eerste resultaten bekend zijn
In het Raadhuis zal vanaf 20 00 uur de mogelijkheid zijn om het verloop van de uitslag mee te
maken Via een computerscherm worden de
tellingen bijgehouden
ledereen is vanaf 20 00 uur welkom m de
Raadzaal van het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplein)

WET VOORZIENINGEN
GEHANDICAPTEN PER l APRIL
VAN KRACHT
1 april a s wordt de nieuwe Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG) van kracht Deze wet betekent een ingrijpende verandering van het voorzieningenstelsel voor gehandicapten De wet zal
ook gaan gelden voor mensen van 65 jaar en ouder
Diverse voorzieningen op het gebied van woningaanpassing, vervoeren inkomensondersteuning
zullen nu meestal door de gemeente worden
verstrekt Tot nu toe moest men hiervoor meestal
een beroep doen op een bedrijfsvereniging, de
AAW of de AWBZ
Zandvoort is op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen Want ook voor de gemeente
brengt de invoering van de WVG de nodige
veranderingen met zich mee Nog niet alle details
zijn ingevuld De planning is, dat in de vergadering van maart de gemeenteraad de verordening
zal vaststellen
Zodra meer duidelijkheid bestaat over de gevolgen zullen alle geregistreerde gebruikers van
voorzieningen hierover per brief op de hoogte
worden gesteld

GEMEENTE

Onlangs zijn de wijzigingen van de volgende verordeningen bij koninklijk besluit
nr 94 000345 van 13 januari 1994 goedgekeurd
- Verordening op de heffing en invordering van
onroerende zaakbelastingen,
- Verordening toeristenbelasting nachtverblijf
De verordeningen liggen ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financien, Swaluestraat 2
De afdeling is geopend op werkdagen van 9 00
tot 12 00 uur Nadere informatie 02507-61414

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van de Willem
Kloosstraat 11 te Zandvoort
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zij n en tenminste bevatten naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a de aanvrager,
b de betrokken adviseurs,
c degenen die overeenkomstig artikel 13 17 of
1318 van de Wet milieubeheer bezwaren
hebben ingebracht,
d degenen die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte-van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
e belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet m staat zijn geweest overeenkomstig artikel 13 17 of 13 18 van de Wet
milieubeheer bezwaren in te brengen
De beschikking is na 29 maart 1994 van kracht,
tenzij voordien beroep is ingesteld en tevens op
grond van artikel 107 van de Wet op de Raad
van State bij de Voorzitter van de afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage een
schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van
de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 18A WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassi ng van art 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning
te verlenen voor
de aanbouw van een tochtportaal aan de achterzijde van de woning op het perceel
Flemingstraat 374
Dit bouwplan ligt met ingang van 25 februari 1994
gedurende veertien dagen voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemo'iveerde bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2,2040 AA Zandvoort of mondeling bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

De volgende aanvraag is ontvangen
- Kostverlorenstraat 127-1 iep
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 De afdeling is
maandag t/m vrijdag geopend van 9 00 uur tot
1200 uut Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor
het oprichten en in werking hebben van een
schoenmakerij gelegen aan de Cornehs Slegerstraat 2 te Zandvoort
De beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 28 februari 1994 tot 29 maart 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, af d Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 - 1 2 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Tot 29 maart 1994 kan tegen de beschikking
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94019B Dr J G Mezgerstraat plaatsen dakkapel
94020B Burg Nawijnlaan 6 veranderen
garage
94021B Vuurboetstraat 6 zw vergroten
woonhuis
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93118B Raadhuisplein 1

vergroten
ontvangstruimte

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB bmnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

/
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Circus 'gillende
keukenmeid'
ZANDVOORT - Architect
Sjoerd Soeters heeft het Circus
Zandvoort net naast de Bronzen
Bever gegrepen. Dit is een natio
lale prijs van het rijk voor utilieitsbouw. Deze ging naar het
gemeentehuis in Wehl, van architect Henket die de opdracht
Krijgt voor de aanbouw van het
Zandvoortse raadhuis. De jury
Is wel vol lof over Circus Zandvoort, dat tot de vijf genomineerden behoorde. 'Een gebouw
[üs een gillende keukenmeid',
aldus het juryrapport, 'spannend en vrolijk maar tegelijker;ijd ook efficiënt en op een vir;uoze manier ingepast in de
btratenstructuur van het centrum van Zandvoort.' Een .gebouw dat zich nu eens niet in
een architectonisch verdom;ioekje bevindt, maar nadrukkelijk op de voorgrond treedt.
Voor de hoge bouwkosten
maakte de jury een voorbehoud.

Wandelen in duinen
ZANDVOORT - Het Nationaal Park Zuid Kennemerland
verzorgt op zondag 27 februari
twee wandelingen. Er wordt
gestart bij de ingang Herenduinen aan de Herenduinenweg in Velsen en ingang Bleek
en Berg aan de Bergweg in
Bloemendaal. De eerste wandelmg biedt een eerste verkenning van het gebied en de tweede nodigt vooral de regelmatige
jezoekers uit, om mee te lopen
met een natuurdeskundige.
De wandeling begint om tien
uur 's ochtends en duurt tot
twaalf uur. Er kunnen maximaal twintig personen mee.
Deelname is gratis, een toegangsbewijs voor het gebied is
verplicht en kan ter plekke
worden aangeschaft. Deelnemers kunnen zich opgeven via
el. 023-257484.

Zandvoortse
Postzegelclub
ZANDVOORT - De maandeijkse clubavond van de Zandvoortse Postzegelclub vindt
plaats op vrijdagavond 25 februari in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Vanaf half acht kunnen belangstellenden informatie krijgen over de activiteiten
van de club. Elke clubavond
rond half negen is er ook een
veiling. Meer informatie is te
verkrijgen bij de secretaris via
tel. 13241/16061.

Sociaal raadslieden
Haarlem verhuizen
HAARLEM - De Sociaal
Raadslieden Haarlem houden
vanaf 28 februari spreekuur
vanuit vier nieuwe kantoren
m de Wilhelminastraat 49, tel.
023-319574; Nagtzaamplein 32,
tel. 023-359188; Oostenrijklaan
58, tel. 023-368010 en Rijksstraatweg 24, tel. 023-273023.
Inwoners van Zandvoort
kunnen terecht bij het kantoor
j dat voor hen het meest gemak'kelijk te bereiken is. Voor de
tijden van de spreekuren kan
worden gebeld met de eerdergenoemde telefoonnummers. In
verband met de verhuizing zijn
alle kantoren van 21 tot 25 februari gesloten.

Wietkwekerij
ZANDVOORT - In een flat
aan de Lijsterstraat stuitte de
politie op 15 februari omstreeks half twee 's middags op
een wietkwekerij. De politie assisteerde een belastingdeurwaarder bij een inbeslagnemmg. In een slaapkamer werden in totaal 68 plantjes gevonden. De planten en de apparatuur werden
in > beslag
genomen. De bewoner, een 31jarige Zandvoorter, meldde
zich later op het politiebureau
en verklaarde daar de plantjes
te kweken voor eigen gebruik.
De Zandvoorter werd na verhoor heengezonden.
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'Voor drugs hoefje de coffeeshop niet in'

ZANDVOORT - De laatste
tijd wordt er vanuit de gemeenteraad veel aandacht
besteed aan het zoeken naar
een beleid ten aanzien van
gokken en drugsgebruik.
Drie van de straat geplukte
jongeren geven hun visie
over het gemeentebeleid ten
aanzien van gokken en
drugsgebruik. Ze zijn vrienden van elkaar, 16 en 17 jaar
oud en hebben ieder weer
hun eigen, speciale, vriendenkring.

Dimfie, Gerard-Hein en Maren: „De raadsleden staan te
ver van de jongeren af. Ze zijn
vaak een generatie ouder."

„Als een jongere drugs nodig
heeft, dan hoeft ie echt de kroeg
of koffieshop niet in," zegt Gerard-Hein. „Om de hoek is het
immers ook volop te krijgen.
Het is dus niet per se gebonden
aan
uitgaansgelegenheden.
Daar ga je al met de controle,
begrijp je? Bovendien hebben
ze het al die jaren toegestaan en
daardoor is het natuurlijk
steeds makkelijker geworden
om spul te halen. Het is een feit
dat veel jongeren 'gebruiken',
daar kunnen ouderen niet zomaar omheen vind ik. Daar komen natuurlijk ook mensen op
af. Het is nu eenmaal een kwestie van vraag en aanbod."
Gerard-Hein vindt het jammer dat de mensen in de gemeenteraad al vaak twee generaties met de jongeren schelen.
Over een jaar mag hij pas sternmen en hij denkt daar best over
na. „Jongeren onder de 18 hebben nog geen stem dus wie vertegenwoordigt hen in de gemeenteraad? De raadsleden

ZANDVOORT - Op het
woonwagencentrum op het
Keesomplein is een gevaarniet vergeten, zij zijn ook jong lijke situatie ontstaan, als
geweest."
Verder vinden alle drie dat de gevolg van bevroren watergemeente onderscheid moet leidingen.

maken in het beleid ten aanzien
van drugs. De koffieshops zijn
er immers speciaal voor opgericht. Je mag blowen, tenzij
mensen er last van hebben. lemand die in Zandvoort naar
een koffieshop gaat weet dat en
kiest ervoor. „Je komt daar om
te blowen en niet voor de koffie," aldus de drie. „En gereserveerde tafels, zoals raadsleden
beweren, die zijn we nog nooit
in de koffieshop tegengekomen."

staan al te ver van ons jongeren
af. En hoe het in de praktijk
werkt weten ze vaak helemaal
niet. Een klein voorbeeld; Ze
willen de gokkasten in de
snackbar verbieden. Dat vind
ik persoonlijk een goede zaak
want ik weet hoe snel je er geld
ingooit als je een patatje haalt.
Maar dan denk ik bij mezelf, als
jullie dat nu gaan verbieden
dan zit daar een voorwaarde
aan vast en daar hoor ik dan
niemand over praten. Dan moet
je namelijk ook alle speelballen
frequent gaan
controleren.
Pas dan heeft
zo'n maatregel zin. Er
hangt
een
bordje in de
speelballen en
daarop staat datje 18 jaar moet
zijn. Ik kom er eerlijk gezegd
vanaf' mijn 14-e jaar en ik ben
nog nooit gecontroleerd."

met rook en flikkerlicht maakt
haar in tegenstelling tot Dimfie
bloednerveus. Ze wordt er gedesoriënteerd, soms zelfs angstig van. Volgens haar is het
drankgebruik onder jongeren
van haar leeftijdsklasse erg
hoog te noemen. „Wat er tegenwoordig veel gedronken wordt
is Apfelkorn met ijs. Dat lust ik
zelf ook graag, alleen zo'n glas
kost 3.50 gulden en is helaas na
een paar slokken al leeg. Verder drinken de jongeren veel
bier, gemiddeld 2.50 gulden per
glas en bacardi-cola (bacootje, zeven
gulden). Ziek
worden we er
niet van, maar
-i^---- op zondagmorgen hebvoor daar bij die gemeente. Je ben we wel een duf hoofd," zegt
hoort ze nu alleen maar over ze lachend.
ouderen praten, wij zijn er ook
nog hoor!"
„Vroeger gingen we vaak
naar Haarlem maar tegenwoordig kun je daar bij de leuke tenGeen moer aan
ten alleen nog maar met een
Volgens Maren is het in pasje naar binnen. Je moet 18
Zandvoort niet echt denderend jaar zijn om erin te komen. Dat
uitgaan. „Of het is te stil en dan vinden we jammer want daar
vind ik er geen moer aan, of je vallen we dan net buiten. Als je
sjaat opgepropt op elkaar en 16 of 17 bent dan vind ik dat je
daar word ik ook niet goed van. overal in moet kunnen. Daar
Dan kun je je haast niet bewe- hebben wij juist behoefte aan.
gen."
Uitgaan vinden we nu eenmaal
Housemuziek gecombineerd heerlijk. Dat moeten ouderen

gaan is tijdens de Sleepless ofte- voor velen een uitlaatklep. Dat
wel bone-head feesten in ge- is ook wat ik in Zandvoort voor
bouw de Krocht.
de jongeren mis. Een grote zaal
waar je niet met z'n allen zo
„Doef, doef, doef, doef, een lek- opgepropt hoeft te staan. Waar
ker ritme dreunt konstant door lekkere muziek gedraaid wordt
je hoofd. Dan komt er een wit en waar je fijn kunt dansen. Dat
flikker licht over je heen en ver- kun je verder nergens in Zandvolgens verdwijnt de zaal in een voort. Maar het moet wel een
dichte mist," zegt ze al bijna in grote oppervlakte zijn. Dat is
trance kijkend. Volgens Dimfie belangrijk voor de sfeer. Evenheb je er niet eens pillen of tueel kunnen ze hem andere dadrank bij nodig al zijn er na- gen voor andere zaken gebruituurlijk veel jongeren die dat ken. Multifunctioneel noemen
erbij nemen. In de zaal is de ze dat toch? Stel ze dat eens

'Een lekker ritme in je hoofd, een flash en
daarna verdwijnt de zaal in een dichte mist'

Doef, doef, doef
Volgens Dimfie is het waar
dat er veel tenten in Zandvoort
zijn waar je drugs kunt halen.
„Je kunt beter opnoemen waar
het niet kan, dan ben je eerder
klaar," zegt ze lachend. Dimfie
is gek op house- muziek en de
enige keren dat ze in Zandvoort
eens lekker uit haar dak kan

sfeer ontzettend goed en we
dansen de hele avond door tot
kwart voor twee s'nachts. Hierna gaan de meeste nog naar
Haarlem, naar de after-pariy in
een andere tent maar daar ben
ik nog nooit geweest. Dat duurt
dan nog eens tot vier uur. Dat is
nu eenmaal wat er onder veel
jongeren leeft. Wij hebben onze
eigen manier om ons te amuseren. Daarin voelen we ons fijn.
Daar kunnen ouderen niet zomaar aan voorbij gaan, omdat
het hun manier niet is."
„Het is belangrijk voor ons,

De waterleiding, die samen
met de electriciteitsmeter in
een kastje uitkomt, is bevroren
geweest en vervolgens weer ontdooid. „Van de vier fasen zijn etdrie doorgebrand. Die laatste
dreigt nu overbelast te raken.
Als de hoofdstop doorbrandt en
we gaan zelf het zegel doorbreken, zijn we strafbaar. Maar nu
worden we gedwongen om dat
te doen." De gemeente ontloopt
haar verantwoordelijkheid om
in te grijpen, vindt De Jong. Op
het raadhuis zelf was gisteren
niemand voor commentaar bereikbaar.
Volgens De Jong is er nog veel
meer aan de hand. Door de vorst
bijvoorbeeld zit zijn 80-jarige
moeder helemaal zonder water.
En als het dooit wordt het vochtig in de toiletruimtes, als gevolg van lekkages. Er is sprake
van een 'afschuifsysteem' bij de
gemeente, zegt hij. „Onze brieven zijn afgelopen jaren zonder
Wie er de zaal huurt? De jon- te openen in de prullenmand
geren hebben er geen flauw verdwenen."
idee meer van wie de party's
tegenwoordig geeft. Zevenhonderd bezoekers, afkomstig vanuit het hele land, op een avond
is geen uitzondering. In- en om
de zaal komen regelmatig mensen vragen of je drugs nodig
ZANDVOORT - Enkele
hebt. Alles is er te koop. De leeftijd van de jongeren varieert nu honderden Zandvoorters
van 14 tot 24 en bij de deur zijn afgelopen twee weken
staan twee tot vier breedge- weer 'in de pen geklommen'
schouderde uitsmijters. Con- om mee te doen aan de grote
trole is er nooit geweest. Slee- puzzel in het Zandvoorts
pless party 5 was afgelopen za- Nieuwsblad van 10 februari.
terdagavond. Het is nu weer De hoofdprijs ging naar de
wachten op nummer 6.
heer N. Boon.
„Ze zijn gewoon helemaal te
Ook deze Valentijnpuzzel
gek", zegt de 15-jarige jongere
net iets te hemels. En de Zand- werd geplaatst in samenwervoorters... die komen er al king met Ondernemers Vereniging Zandvoort, die begin deze
haast niet meer.
week onder de goede inzenders
de loting heeft verricht. De juiste oplossing moest luiden: '14
februari een lieve wens voor ieder mens!' Dus geen: 'In februari...' Ook deze oplossing viel een
paar keer in de brievenbus,
stemming kwam, lag in het ver- sommige mensen hadden kenlengde van de verzachte motie nelijk wat moeite gehad om de
Vreugdenhil, met het boven- eerste twee cijfers te vinden.
Winnaar van de hoofdprijs
staande compromis. Die motie
was in feite enkele weken gele- werd de heer N. Boon uit de zr.
den al aangenomen, maar dat Dina Brondersstraat 19. Hij
werd ongedaan gemaakt door ontvangt een waardebon ter
de D66-geschillencommissie. waarde van 200 gulden, beHet bestuur had niet duidelijk schikbaar gesteld door de
genoeg tevoren aan de leden be- HEMA Zandvoort. Boucherie
kend gemaakt dat er een ernsti- Culinaire, gevestigd op de Groge situatie was (het opstappen te Krocht, heeft voor de 2e tot
van de kandidaten), waarin op- en met de lle prijs waardebonnieuw gestemd moest worden nen van 25 beschikbaar gesteld.
over dit belangrijke onderwerp. Deze gaan naar: Joke Koper,
Het bijeenroepen van de ver- Fahrenheitstraat 5; Giovanni
gadering was het laatste 'wa- Caffio, Lorentzstraat 35; Jeroen
penfeit' van het bestuur in de Koper, W. Kloosstraat 9;
Jansen-Hoogendijk,
oude samenstelling. Doordat Arendje
de termijn afliep, traden drie De Genestetstraat 7; I. Groen,
leden af, waaronder voorzitter dr. C.A. Gerkestraat 67/4;
Henny Oosterbaan. Zij is opge- A.J.W. Costerus, Kruisstraat
volgd door Bob de Vries, die in 24; W. van Dillen, Oranjestraat
de aanloop van de verkiezingen 7 rd; H.J. van Leeuwen, Bredevoorzitter van de algemene ver- rodestraat 56; L. den Baars, Piet
kiezingscommissie was. Nieu- Leffertstraat 13; H.C. den Duyn,
we secretaris is Marit Potgie- Lorentzstraat 68.
ser, het derde nieuwe bestuurslid is Patricia Boeree.

ZANDVOORT - Binnen
D66 zijn alle leden vlak voor
de verkiezingen op één lijn
gekomen, met betrekking
tot het voortbestaan van het
Zandvoortse circuit. Het
circuit mag blijven, mits
aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Alle
D66-kandidaten voor de gemeenteraad kunnen zich in
dit compromisvoorstel vinden.

Viva mode heropend als 'Marelle'
relle wordt omschreven als 'betaalbare, makkelijk draagbare
kleding, sportief en met een
scherpe kwaliteit/prijs-verhouding'. De collectie is van een
wat 'hoger' en 'modieuzer' genre en varieert van de bekende
spijkerbroek tot en met keurige
mantelpakjes. Nieuwe merken
zijn onder andere Roberto Sarto, Joye + Fun en Zerres, gebleven zijn onder andere Finn Karelia en Barucci. Er is veel geIn enkele dagen tijd is vorige bruik gemaakt van natuurtinweek het gehele interieur van ten en -stoffen, zoals linnen, kade zaak veranderd en aange- toen en zomerwol.
past aan de huidige trends: met
veel hout en met terra-cottakleuren. „Het is dezelfde ruimte Smaakgroep
gebleven, maar iedereen denkt
De nieuwe naam van de zaak,
dat het groter is geworden," Marelle, bestond al enige tijd,
maar dan in Amsterdam en
zegt Ruud Bras.
De nieuwe collectie van Ma- Monnickendam, waar Bras

Bij een kroeg ligt dit voor hen
duidelijk anders. Deze bezoekers kiezen er niet voor om in
een wolk van weed of hasj te
staan. In dat geval kunnen
mensen er last van ondervinden. Dat mogen ze van het drietal best contoleren.
Wat de houseparty's in de
Krocht betreft: Vorig jaar was
het nog wel bekend wie het
feestje gaf, aldus een bezoeker
die het pand net verlaat en beslist anoniem wenst te blijven.
Toen was de entree nog vijf gulden en de muziek liet te wensen
over. De jongeren die er kwamen varieerden in leeftijd van
14 tot 17 en kwamen over het
algemeen uit Zandvoort. Tegenwoordig krijg je voor 17.50
gulden entree een professionele D.J en professionele belichting.

Uitslag van
Valentijnpuzzel

D66-ers bereiken compromis over circuit

ten geholpen, door het aanschaffen van hulpmiddelen,
maar ook onderzoek gefinancierd. Mensen die zich willen
opgeven als vrijwilliger of meer
informatie willen, kunnen bellen met mevrouw Schaap-Fictoor, tel. 15140 of mevrouw
Duivenvoorde-Van de Velde,
tel. 19629. Ook kan er rechtstreeks worden gebeld met het
bureau van het Nationaal
Reumafonds in Den Haag, tel.
070-3503231.

ZAKELIJK BEKEKEN
ZANDVpORT - Marelle
'opmerkelijke mode' is
sinds zaterdag de nieuwe
naam van Vfva mode aan de
Grote Krocht 19. De eigenaar is dezelfde gebleven,
maar het interieur is sterk
gewijzigd. De verandering in
de damesmode beperkt zich
voornamelijk tot 'nuanceverschillen'.

Daardoor is in een meterkast
kortsluiting ontstaan. Bovendien dreigt er nog een electriciteitsgroep door te branden. Dat
zegt woordvoerder De Jong van
het woonwagencentrum. „We
mogen er zelf natuurlijk mets
aan doen, want dat is strafbaar.
Maar van de gemeente wil niemand komen om het te repareren. Als ik opbel, word ik drie
keer doorverbonden en ten slotte doorverwezen naar de provincie."

De Krocht

Collectanten voor reumafonds gezocht
ZANDVOORT - Van 12 tot
19 maart vindt de plaatselijke
collecte voor de reumabestrijding plaats. Volgens het reumafonds heeft wel bijna iedereen een financiële bijdrage
over voor de collecte, maar ontbreekt het aan mensen die het
geld willen collecteren. Daarom is het reumafonds op zoek
naar collectanten, die 'al is het
maar in één straat' het geld
willen ophalen.
Met dit geld worden patiën-

Vorst tijstert
bewoners van
Keesomplein

Foto Persbureau ZancKcroit

door Martha Burger
„Drugsgebruikers komen uit
elk milieu. Er zitten kakkers of
gigantische sukkels tussen."
Volgens Dimfie, Gerard-Hein
en Maren komt gokken, drugsen alcoholgebruik onder alle
soorten jongeren voor. „Dus
geen vooroordelen alstjeblieft."
Gemiddeld zo'n vijftig gulden
geven 16- en 17-jarigen op een
zaterdagavond uit. Op het gedreun van de house gaan de
meeste van hen gigantisch uit
de bol. Pillen, een joint of drank
wordt daarbij niet gemeden.
Dat er in de gemeenteraad
wordt gesproken over gokverslaving en het gedoogbeleid ten
aanzien van drugs is hen bekend. Maar dat gemeenteraadsleden denken te weten hoe het
probleem in elkaar zit baart ze
nogal zorgen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

eveneens modezaken heeft. De
min-of-meer nieuwe formule
die in de Zandvoortse vestiging
wordt toegepast, heeft zich in
die twee steden al bewezen.
Een leeftijdsgroep waarvoor de
mode is bedoeld, valt niet of
nauwelijks te noemen. Bras
spreekt eerder over een
'smaakgroep': veel vrouwen
kleden zich tegenwoordig jong
en sportief, is zijn ervaring. Zo
ook de 'wat oudere vrouw'.
Ook in Zandvoort is Marelle
enthousiast ontvangen. Sinds
de drukke opening van afgelopen zaterdag zijn er al heel wat
klanten een kijkje komen nemen. Marelle is vijf dagen per
week geopend (maandag gesloten), vanaf l maart zes dagen
per week. Tel. 12450.

Eigenlijk is het voor D66 'gewenst' dat de exploitatie van
het circuit wordt beëindigd.
Met name omdat het schadelijk
is voor een 'duurzame ontwikkeling van de samenleving'.
Maar als Rijk en provincie akkoord gaan met het nieuwe circuit, én als aan alle tien eerder
gestelde voorwaarden wordt
voldaan, dan mag het ook van
D66 blijven bestaan. „Als aan
die voorwaarden niet voldaan
wordt, dan zal er naar gestreefd
worden de exploitatie van het

circuit te beëindigen," aldus
woordvoerder Bob de Vries.
Een en ander stond verwoord
in een nieuwe motie die vorige
week donderdag op een extra
ledenvergadering van D66
Zandvoort werd aangenomen.
Voor die tijd was er al overleg
geweest met leden die in deze
kwestie scherp stelling hadden
genomen. Donderdag kwamen
zij op een lijn door samen voor
de motie te stemmen. Daarmee
was de oorspronkelijke tekst,
waarin stond dat het circuit
moest sluiten, definitief van de
baan. Die tekst was voor zes
van de negen kandidaten die
zich voor een verkiesbare
plaats beschikbaar hadden gesteld, reden om op te stappen.

Verzacht
Met name omdat opheffen van
het circuit in de huidige situatie niet als reëel wordt beschouwd.
De tekst die donderdag ter

Actie om Jan Termes in de raad te krijgen
ZANDVOORT - Een aantal D66-ers voert momenteel
actie om Jan Termes met
voorkeurstemmen alsnog in
de nieuwe gemeenteraad te
krijgen. De huidige wethouder staat op een onverkiesbare plaats.

die boven hem op de lijst staan, kandidaten met voorkeurstemte passeren. Naar schatting zou men in de gemeenteraad te krijhij daarvoor zo'n 225 a 250 gen. Op het stembiljet wordt
(alleen) het hokje aangekruist
stemmen nodig hebben.
achter de naam van de kandidaat. De kandidaat heeft de
Eenvoudiger
helft van de kiesdeler nodig.
Door een wijziging in de Kies- Dat is het aantal uitgebrachte
wet, vorig jaar december mge- stemmen, gedeeld door het aanvoerd, is het eenvoudiger om tal beschikbare zetels.

De partij heeft afgelopen
raadsperiode veel commentaar
gehad op haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Het
gevolg was, dat Termes en
raadslid Sandbergen bij het saZANDVOORT - Wellicht
menstellen van de kandidaten- moet er een opkomstplicht
lijst voor de gemeenteraadsver- komen voor burgers voor
kiezingen op vrijwel onverkies- gemeenteraads- en andere
bare plaatsen werden gezet. Dat verkiezingen.
Volgens
was waarschijnlijk ook ge- GBZ-raadslid Jaap Metbeurd met raadslid Annema, horst is het de moeite waard
maar deze gaf zelf eerder al aan
te stoppen met het raadswerk. dat te onderzoeken.
Paul Brugman werd aanvankeMethorst deed die suggestie
lijk voor de tweede plaats gekozen, maar hij bedankte later maandag in het Gemeenschapshuis tijdens een open
zelf.
Sandbergen staat op de zesde avond van Gemeente Belangen
plaats, Termes op de achtste. Zandvoort, in het kader van de
Daardoor komen zij normaal komende gemeenteraadsvergagesproken niet meer in aan- deringen. Hij hield voor het zesmerking voor een plaats in de tigtal belangstellenden een
gemeenteraad. D66 treedt dus 'causerie' over bestuurlijke verna de verkiezingen met een to- nieuwing. „De mensen hebben
taal nieuwe fractie aan. „Voor wel een belastingplicht. Maar
een aantal mensen is dat te ri- misschien is het ook goed als
goreus, een waagstuk. De ver- zij een opkomstplicht krijgen
vreemding is te groot," zo ver- bij verkiezingen. Je mag van de
klaart Termes de actie om hem belastingbetaler een uitspraak
alsnog in de gemeenteraad te verlangen. En door een opkrijgen. Dat gebeurt met adver- komstplicht krijg je vast, dat
tenties, waarin wordt aange- mensen zich meer bewust worspoord om op 'ome Jan' te den van degenen op wie zij
stemmen. Zij rekenen erop dat stemmen. Dat zij dus bewuster
Marelle 'Opmerkelijke mode'. Achter de nieuwe naam op de voorgevel schuilt ook een nieuw Termes voldoende voorkeur- gaan kiezen."
Methorst wist echter niet prestemmen krijgt om kandidaten
interieur
Foto Penbuieau Zandvooit

Opkomstplicht voor burgers

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

cies wat hij wilde, want hij stelde aan de andere kant dat 'daarnaast overwogen moet worden
of het aantal raadsleden niet afgestemd moet worden op de opkomst: bij een lage opkomst
minder raadsleden in de gemeenteraad'. Bij een verplichte
opkomst hangt het aantal
J.L.G. Niessen vindt dat er
raadsleden uiteraard af van het een oplossing moet komen voor
aantal inwoners dat een ge- de 77-jarigc vrouw die bij de
meente heeft.
brand op de Hogeweg van twee

Dakloze door
brand moet
geholpen worden

Ombudsman
Volgens
het
huidige
GBZ-raadslid, dat na 2 maart
stopt met zijn raadswerk, is het
ook raadzaam een gewestelijk
ombudsman of -vrouw aan te
stellen, in plaats van alleen
maar een landelijke. „Voor zaken waarbij getwijfeld wordt
aan de objectiviteit van de overheid." Als voorbeeld noemt hij:
'geen bekeuring krijgen voor
het rijden op de busweg op de
Prinsesseweg, maar wel voor
het van de verkeerde kant inrijden van de Oranjestraat'. „Zo
zijn er massa's kwesties te bedenken."

weken geleden dakloos is geworden.

Het spreekt vanzelf dat mevrouw Agsteribbe geholpen
moet worden en wel op korte
termijn. Van de twintig leegstaande kamers in het Huis in
de Duinen kan men haar er één
te leen geven totdat haar uitgebrande woning gerestaureerd
is. Het Huis heeft misschien
nog wel wat meubeltjes om er
een gezellig zitje van te maken.
Een kamer op het zuiden zou te
prefereren zijn. Zij kan dan op
haar hoogbejaarde leeftijd na al
die ellende op verhaal komen.
J.L.G. NlesMMi
Zandt inirt
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Wat Zandvoort nodig heeft!!!

l

VVD lijst 1

FEBRUARI MENU

COA

ARC!ENNER PATE MET

CDA
ZANDVOORT

of

Kerkstraat 21, tel. 12121

Café
Sa m Sam

ViSSOEp MET MOSSELTJES EN

Het C D A KOMT NAAR U TOE!
Zaterdag 26 februari
*********

10 00 uur Bentveld, omgeving Bodaanstichting
1115 uur Tolweg, winkelcentrum
12 30 uur Nieuw-Noord, winkelcentrum
13 45 uur Raadhuisplein
CDA Z A N D V O O R T L U S T 4

STOofpOTJE VAN RUNCJERvlEES MET
dlVERSE qROEINTEN

of
LAMskoTElETJES MET MINTSAUS
**********

KfiRAOKEAVOND
Vrijdag 4 maart
aanvang 21.00 uur
Dorpsplein 2
Tel. 19455

zet samen met Hanneke Voit de bloemetjes
buiten! Ter gelegenheid van
het sterrenbeeld de Vis.
Elke week een wisselend menu.
Deze week:

menu poissons
* paté aux saumons
* filets de solefarci
* des saumons fumé
* dessert
surprise de la maison

57.50

PP.

Bij reservering ter gelegenheid van uw
verjaardag krijgt u van ons een verrassing
(s. v p tijdig reserveren)

FlENSJE MET EEN bollETJE VAN l ÜE IJ S

EN GRANC! MARNJER

FL 59.

I

ALS HET ANTI-DRUGSBELEID VAN DE VVD
WORDT UITGEVOERD ...
DAN ZULLEN ER METEEN EEN STUK MINDER
ZWEVENDE KIEZERS ZIJN!!!
VVD lijst 1

Buureweg 1-3, tel 13965

Brood

YANKS/SAM-SAM
PRESENTEERT
DINSDAG l MAART

*

Zoals u weet worden op 2 maart a.s. de GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
gehouden En ofschoon de wanvertoning, die onze lokale vertegenwoordigers er de laatste vier jaar van hebben gemaakt, weinig uitnodigt om te
gaan stemmen, roepen wij u tóch op om vooral nu uw stem te laten
horen1
Het standpunt van „Stichting Zandvoort-Zuid" is duidelijk

lokATÏE: ZAAl DORpSplEÏIM 2

„Oude ANTiEkkAl"
*

AANVANq: 20.00 (ZAAl OpEN l 9.00 UUR)

*
*

CA. 8 bii\qo RONCJES A 5 5,l 50 znrplAATSEN

*

div. SUpERpmj'ZEN

DE MEESTE GEIN op HET Do/?psp/£//v

hfo 02507-1 945 5

fSamen Sparen
met
Je EigenSIager.
f.5,50 extra!

BIEFLAPJES
peper of bieslook

100 gr

8,95

Mijn
Specialiteit
van deze week
gesneden
KIPFILET
m pikante saus
500 gr

5 extra zegels

9,75
Uit Eigen Worstmakerij
250 gr LEVERWORST

Keur 12 jaar op het Raadhuisplein
81 jaar uw bakker in Zandvoort

KEUR
brood en banket
RAADHUISPLEIN 2
TEL. 02507-12404

geeft u meer!
DE BRIZMILAH/TUBUTSCH
Twee unieke produkties op een avond
m de Amstelkerk in Amsterdam

DE BRIZMILAH
van Eh Asser
met Bemhard Droog
toneelregie LeoHogenboom
Rolf Zwanenburg een Joodse man van 73 die al acht jaar
weduwnaar is is in afwachting van de geboorte van zijn eerste kleinkind Tijdens dat "wachten komen .herinneringen
boven

TUBUTSCH
van Albert Ehrenstein
met Jules Croiset
regie Peter van Tongeren

DUS REAGEER NU!!

Heeft U 245 spaarzegels (f 24 50) gespaard.
U ontvangt dan f 30 - contant.

1 kg
SCHOUDERKARBONADE

1 moorkop ƒ 1,-

DE VVD EN DE PVDA WILLEN DE NIETS OPLOSSENDE EN
GELDVERSLINDENDE MAATREGELEN IN HET HOOFDWEGENSTRUCTUURPLAN - OOK OP TE BRENGEN DOOR DE
BURGERS VAN BENTVELD, CENTRUM EN NOORD - DOORDRUKKEN; ZIJ ZIJN DUS VOOR HET PLAN!!
D66, CDA EN GBZ ZIJN TEGEN HET HOOFDWEGENSTRUCTUURPLANÜ
ZIJ ZIJN VOORSTANDERS VAN FLEXIBELE MAATREGELEN,
AFGESTEMD OP DE SEIZOENSBEHOEFTE EN DEZE OPLOSSINGEN ZIJN AANMERKELIJK GOEDKOPER!!

Nieuw!

Gemarineerde

MOORKOPPENAKTIE

Het standpunt van de verschillende politieke partijen met betrekking tot
dit Hoofdwegenstructuurplan luidt als volgt:
(Zoals m hun verkiezingsprogramma is opgenomen)

MAAR koM NAAR dE biuqo

Da! Is

Géén grote, niets oplossende maatregelen, waarvan de kosten,
zelfs nog niet bij benadering, bekend zijn. Géén concentratie van
verkeer op een beperkt aantal, dan onevenredig zwaar belaste
routes! MAAR VERDELING VAN DE LASTEN!
Kortom - GEEN UITWERKING - OOK NIET IN FASES - VAN
HET HOOFDWEGENSTRUCTUURPLAN i!

Onze Eigen

Vleeswaren
Specialiteit

Banket

a.s. zaterdag 26 februari
onze jaarlijkse

Hoofdwegenstructuurplan
Aan de bewoners van Zandvoort

KEUR

STEM TEGEN HET HOOFDWEGENSTRUCTUURPLAN!!

Met een mengeling van zeer Weense melancholie en vooral
zelfspot schildert Ehrenstein een dag uit het leven van een
man die mets bezit dan zijn naam Tubutsch Karl Tubutsch

STEM TÉGEN EEN MILJOENEN KOSTEND PLAN, DAT GROTE
FINANCIËLE OFFERS VRAAGT VAN ALLE ZANDVOORTSE
BURGERS - DUS OOK VAN U!!

U kunt deze twee monologen zien in de Amstelkerk Amstelveld 10 in Amsterdam van dinsdag 8 maart t/m vrijdag 18
maart en op zondag 20 maart aanvang 20 30 uur

MILJOENEN, DIE BETER BESTEED KUNNEN WORDEN AAN
BIJV. DE OUDERENZORG, DE JEUGD EN EEN VERBETERING
VAN HET RIOOLSTELSEL!!
STEM TEGEN EEN NIETS OPLOSSEND PLAN!!
STEM DUS NIET OP DE VVD OF DE PVDA!!
Getekend

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangen onze lezers een korting van f 5 - op de normale
toegangsprijs van f 25 - Voor plaatsbewijzen kunt u de bon
inleveren bij AUB Ticketshop (u betaalt hier f 2 - reservenngskosten per kaart) aan het Leidseplein in Amsterdam op maandag t/m zaterdag van 10 00 - 18 00 uur of op de avond van de
voorstelling aan de kassa van de Amstelkerk tussen 19 30 en
20 30 uur

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij de
AUB Ticketshop of aan de kassa van Amstelkerk ontvang ik
een korting van f 5 - voor de monologen De Bnzmüah en
Tubutsch (max 4 kaarten per bon)
Naam

150 gr

100 gr GRILLHAM

2,95

Leverkaas
150 gr
Kip kernesalade 3,45

ElGWSlAGM

G. Zwinkels
TEL.

02507-12175 Haltestraat 30

STICHTING
ZRNDVOORT-ZUID

Adres _
Postcode

. Woonplaats

Datum _
Aantal kaarten

WEI

a / 2 0 - p p (ipv ƒ25,-)

geeft u meer!
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lAchter de Schermen...

Take Huberts Wurf treedt op:
'Ons dorp
leeft mee'

Ik kom uit Drenthe maar ben geen ja-knikker

ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf is bezig
met de voorbereidingen
voor een nieuw toneelstuk.
Het is het stuk 'Ons dorp
leeft mee', dat begin maart
moet worden opgevoerd.

T

AKE HUBERS woont weliswaar al sinds 1961 in
Zandvoort, zijn accent verloochent niet dat hij van
elders komt: Drenthe, Meppel om precies te zijn. Hij
kwam hier als 'ouderwetse straatdiender met fiets
en portofoon', was lange tijd Mister ACP, diende en dient in
tal van besturen en is bij elke verkiezing achter de tafel in
een stembureau te vinden. Tegenwoordig is hij zeer actief
j
voor de ANBO en Dierenbescherming.

Het stuk handelt over een gebeurtems m het dorp Over een
jongen die opgroeit zonder vader, die op zee is 'gebleven' en
vrouw en kind achter heeft gelaten. De vrouw staat er alleen
voor maar wordt goed opgevangen door haar vader en moeder.
De jongen gaat naar school, solliciteert later op een baan in het
buitenland en vertrekt voor
lange tijd Als volwassen man,
ervaren en gebruind, komt hij
na zes jaar terug. Dat wordt
door het hele dorp gevierd

door Everhard Hebly

De Meppelaar Huberts is maakte alle facetten van het
meer dan menigeen ingevoerd Zandvoortse politieleven mee.
m Zandvoort. Van 1961 tot voor Toen de reorganisatie zich vijf
j vijf jaar geleden werkte hij bij jaar geleden aandiende zette hij
cie Zandvoortse politie. Verder een punt achter zijn loopbaan.
was hij 18 jaar voorzitter van de Hij begon naar eigen zeggen als
Volkstuindersvereniging, 16 ouderwetse straatdiender met
jaar bestuurslid van de Christe- fiets en portofoon. Hij eindigde
lijke Scholengemeenschap, is bij Bijzondere Wetten waar hij
, hij drie jaar voorzitter van de veelvuldig contact had met de
( Dierenbescherming en sinds plaatselijke horeca. „De laatste
' een half jaar (tijdelijk) voorzit- tien jaar was ik een burger onter van de ANBO. Namens de der de burgers. Vooral met de
„ ANBO is hij
horeca heb ik
wedstrijdfijne jaren beleider van het
leefd en ik
klaverjassen
denk dat ze
In de rubriek Achter de
; en tevens afgemij ook wel
Schermen gaat het
vaardigd in de
waardeerden
Zandvoorts Nieuwsblad
SWOZ.
want ik kreeg
op
zoek
naar
de
'mens'
Huberts:
bij mijn afachter
min
of
meer
„In Drenthe
scheid
een
bekende Zandvoorters.
leef je, hier
Horecaspeld."
Deze
week
de
63-jarlge
word je ge„Het leukoud-politieman Take
leefd. In Drenste
was echter
Huberts. Hij noemt
the is er een
de
tijd
dat ik
zichzelf een bezig baasje
andere saamStranddiender
dat
op
bestuurlijk
hongheid of
was.
Vanaf
niveau een terriër is.
nabuurschap,
eind zestiger
maar ik wil
jaren heb ik
hier niet meer
dat tien jaar
weg. Ik ken
volgehouden.
hier nu zo
We
kenden
enorm veel mensen, in Meppel het strand en de zee en liepen
heb ik niets meer te zoeken. Ik de hele dag met een portofoon
heb in Zandvoort altijd vrijwil- en toeter langs de vloedlijn. Ik
ligerswerk gedaan. Toen ik nog weet nog dat de badgasten je
bij de politie werkte, noemden heel gemakkelijk benaderden
ze mij Mister ACP (Algemene met vragen. Wij dachten toen
Christelijke Politiebond) om- echt dat we onmisbaar waren.
dat ik in de top van de bond zat. Het was alleen niet leuk voor
Ik wil iets voor mijn medemens mijn vrouw en kinderen, want
doen. Dat vind ik volkomen in het seizoen was je van vroeg
normaal en geen verdienste. Ik tot laat op het strand."
ben bijvoorbeeld ook een
„Tegenwoordig is het veel
'bloedkoe', ik heb al 83 keer harder geworden. Wij liepen
bloed gegeven aan de Bloed- toen nooit met een pistool of
bank. Je kunt me wel een bezig gummiknuppel
over
het
baasje noemen en ik houd er- strand. Die haalden we pas na
van om sociaal bezig te zijn." het seizoen weer uit de kast.
Het uitschrijven van een bekeuStranddiender
ring vond ik het moeilijkste,
Oud-pplitieman
Hubert dat was een zwak punt van mij.

| Weekenddiensten
Diensten
26/27 februari 1994

'Ons dorp leeft mee' woidt
opgevoerd m gebouw De
Krocht op de zaterdagavonden
5 en 12 maart, aanvang 8 uur,
met het traditionele bal na.
Zondagmiddag 6 maart is er
eveneens een voorstelling, aanvang 2 uur. Kaarten zijn verkrijgtaaar in De Krocht en kosten 10 gulden per stuk.

Vier jaar cel voor
maken van drugs
ZANDVOORT - De 47-jarige Tilburger die aan de Prinsesseweg een amfetaminefabriekje had ingericht, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Take Huberts: „Ik wil iets voor mijn medemens doen. Ik heb bijvoorbeeld al 83 keer bloed gegeven aan de Bloedbank."
Ik haalde altijd het minimale
aantal bekeuringen. Ja, je
moest wel een bepaald gemiddelde per maand halen, dat
werd netjes bijgehouden. Als er
grote verschillen onderling waren, kreeg je toch scheve gezichten."

Geen stemadvies
Proces-verbalen uitschrijven
doet hij nog steeds. Na de verkiezingen in het stembureau.
Als de stemmen geteld zijn,
moet er een eindverslag, het

proces-verbaal, gemaakt worden. Huberts: „Daar heb ik
geen moeite mee, want dan
kom je tenminste niet aan iemands portemonnee. Het vervelendste wat je kan overkomen is als het aantal stembiljetten niet klopt met het aantal
pproepingskaarten, dan moet
je alles opnieuw tellen en uitzoeken. Ik heb dat gelukkig nog
nooit meegemaakt. Zo'n dag in
een stembureau is heel apart
door de sfeer die er hangt. De
hele entourage trekt me wel en
er is non-stop aanloop van kie-

Boeiend bezoekje aan Schiphol

stencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899 Alg. Maatschappelijk Werk
(gratis), Regionale Dierenam- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
bulance
alarmnummer 13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende 9.00-10.00 uur, maandagavond
huisartsen hebben een geza- van 19.00-20.00 uur. Verder volmenlijke
waarnemingsrege- gens afspraak. Deze hulpverleling: J. Anderson, B. van Ber- ning, beschikbaar voor iedere
gen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P. inwoner van Zandvoort, is graPaardekooper, H. Scipio-Blü- tis.
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend, Telef. Meldpunt Sexueel Geavond/nacht vanaf 16.30 uur, én weid: tel. 023-329393 op werkdatijdens feestdagen via telefoon- gen 12.00-14.00 uur en ma.anummer 30500. De spreekuren vond 19.00-21.00 uur.
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag Zandvoortse Vereniging van
van 11.30 tot 12.00 uur en-van Huurders: Gratis advies voor
17.00 tot 17.30 uur. Een af- leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, AG Zandvoort.
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag Woningbouwvereniging EMM:
en zondag alléén voor recepten. Klachtentelefoonnummer
Openingstijden (alleen voor re- technische dienst: 17577. Becepten): zaterdag 11.00-13.00 en stuurlijk spreekuur: iedere eer1700-18.00
uur; ' zondag ste dinsdag van de maand van
1130-12.30 en 17.00-18.00 uur. 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
Buiten de openingstijden infor- Sociale
matie over de regeling via spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging;: Voor spoedge- Gemeenschapshuis, L. Davidsvallen is het Kruiswerk Zuid- straat 17. Inl. 023-152152.
Kennemerland 's avonds, 's Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
nachts en in het weekend te be- 61500.
reiken via de doktersinforma- Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: PrinsesUedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. seweg 34, tel. 14131. Open ma.
de Boer-Burgh en/of mevr. 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
A C.M. Gombert en/of P.J. van 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.
voort, tel. 02507-14437.
Oierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings- Weekend:
dienst 023-383361, Asiel Zand- 26/27 februari 1994
voort
(tevens
pension) Hervormde Kerk, Kerkplein:
02507-13888, Asiel Haarlem Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
023-244443. Stichting Regionale Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Dierenambulance: 023-363476 Kerkkoor
of alarmnummer 023-334323 (24 Gereformeerde Kerk, Julianauur per dag), ook voor melding weg 15:
v
an zoekgeraakte of gevonden Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
dieren.
Vate
Rooniskatholieke Kerk, Grote
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige Krocht 45:
Hulpverlening: Voor informa- Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
«e, advies en hulp tel. 17373, op van Polvliet
al
le werkdagen van 10.30-12.30 Zondag 10.30 uur: pastor C. van
uur. Schriftelijk: Postbus 100, Polvliet
Vrijzinnige
Geloofsgemeen2040 AC Zandvoort.
lichting Welzijn Ouderen schap NPB, Brugstraat 15:
Zandvoort: (voorheen Dien- Zondag 10.30 uur: ds. R. Gaaike-

j Kerkdiensten

zers. We geven natuurlijk geen
stemadvies, dat mag niet. Tot
dusver zat ik altijd bij het sternbureau in de Bodaen-stichtmg,
dit jaar voor het eerst in het
stembureau aan de Emmaweg.
Samen met het GBZ-raadslid
Methorst, ook een oud-politieman."

ze beslissingen neemt. Het
moet volgens Huberts maar
eens afgelopen zijn met het
muggenziften. Over de plaats
van ouderen in de diverse verkiezmgsprogramma's heeft hij
weinig te klagen. Nu de uitvoering nog. ANBO-voorzitter Huberts blijft op het vinkentouw.

Vanwege zijn bestuurlijke
functies volgt hij de Zandvoortse politiek nauwgezet. Hij
hoopt dat de volgende gemeenteraad zich meer met echte pplitiek gaat bezighouden en wij-

„Er wonen hier in Zandvoort
heel veel ouderen en ze krijgen
niet altijd de plaats die hen toekomt. Neem het hftenproject in
Noord, daar is ons nooit een
vraag over gesteld. Het is wel

Speel mee en win!
Dat overkwam de winnaar van
de ton van de trekking in januan. Deze vrolijke Limburger
riep dan ook onmiddellijk dat
hij zijn motor weer terug ging
kopen! En hij had nog heel
wat over voor een gezellige
carnaval.
De winnares van de Postcode
Jackpot was als het kan nog

vrolijker. Zij was zo overdonderd door de superprijs van
zeven miljoen gulden dat ze
eigenlijk alleen nog maar kon
lachen.
Met zo'n prijs praat je ook niet
meer over een motorfiets of
het i n r i c h t e n van een huis,
maar eerder over je eigen
vliegtuig!

Schadefondsregeling
wateroverlast blijft uit
port aan het college is overhandigd. Naar aanleiding van dit
rapport zal het college een beslissing nemen. Wij vermoeden
dat die negatief zal uitvallen.
Uit de besluitenlijst zou blijken
dat de beslissing over dit onderwerp is uitgesteld, zonder op„De werkgroep is teleurge- gaaf van reden."
steld over het college van Burgemeester en Wethouders en
de raadsleden," zegt woord- Contactpersoon
voerster Trees Burger. „Er is
„Afgelopen half jaar zijn wij
ons beloofd, dat wij nog vóór de op een goede manier betrokken
verkiezingen
duidelijkheid in ontwikkelingen ten aanzien
zouden krijgen over een op te van het onderzoek van DHV
richten schadefonds. Maar dat met de sector Civielzaken. Ook
is tot nu toe nog steeds niet de contactpersonen, door de gegebeurd. Als wij voor de verkie- meente aangesteld, zijn de afgezingen niets horen, dan is het lopen periode zeer ondersteude zoveelste keer dat de gedu- nend geweest. Het is jammer
peerde bewoners om de tuin ge- dat onze bestuurders het weleid zijn. En dat is een zeer derom laten liggen," zegt Trees.
slechte zaak."
In een brief verzoekt de werk„Wij hebben vernomen dat er groep het college en de raadsleinmiddels een adviserend rap- den om nog vóór de verkiezingen een antwoord te geven. „Zij
moeten hun beloften nakomen
en voor hun beslissingen uitkomen," aldus de werkgroep.

ZANDVOORT - De werkgroep Wateroverlast heeft
nog geen uitsluitsel gekregen over een schadefonds
voor gedupeerden in Zandvoort. De werkgroep is 'teleur gesteld'.

ma, Heemstede
Religieuze Kring Aerdenhout-

-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. Oscar
Lohuis
Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst voor heling, ds. A.W.
Snijders H.A.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode:
15 - 21 februari 1994
Ondertrouwd:

Van Duijn, Cornelis, en Roode,
Sacha
Gehuwd:

Luiten, Jan-Willem, en Visser,
Bianca

Geboren:

Marieke Rianne, dochter van:
Keur, Edward, en Jansen, Anna
Henriëtte Cornelia Maria
Overleden:
Voswijk, Hendrik, oud 72 jaar
Gaus, Hendrik Jan, oud 81 jaar

Volgende week is het
alweer zover. Want
ook m februari trekt
de Postcode Loterij
weer meer dan honderdduizend prijzen
van een tientje tot een
ton. En de Jackpot
staat op het startniveau
van 2 miljoen gulden.
Zal-ie straks wéér de 7
miljoen halen?

Multi-miljonair
Als u al meespeelt in
de Postcode Loterij,
k u n t u de volgende
m u l t i - m i l j o n a i r in
Nederland zijn. Want
u doet elke m a a n d
automatisch mee voor
de Jackpot van twee
tot zeven miljoen. En
natuurlijk ook voor de
meer dan honderdduizend andere prijzen.
Speelt u nog niet mee?
Dcce tonwmnaar heeft de leukste
Vul dan snel de bon m
en stuur 'm op. Voor een tien- carnaval ion ;»jn leven!
tje per maand doet u al mee
aan de vrolijkste loterij van
Nederland. En voor dat geld
steunt u ook een hele reeks
goede doelen voor mens en
natuur. •

Miljonair worden? Vul snel
de bon in en
doe mee!

Zeven miljoen... da's even schrikken en dan lieel veel lachen.'

De winnende
Thuisbingonummers:
13 februari
1
4
6
7
13

16
17
18
19
20

22
23
25
27
30

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

31 42
32 44
35 45
36
39

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

_] ƒ40,- (vier lotnummers)
j ƒ 30,- (drie lotnummers)

_l dhr. J mevr.

20 februari
ƒ 3OOO
2907 HE

J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het teglement

StraatPrijs

Burgerlijke stand B

een leuke aanzet, maar we hadden het liever op een andere
plaats dichterbij het dorp gezien, bijvoorbeeld aan de Van
Lennepweg of Sophiaweg. Wij
willen gehoord worden, liefst
door middel van een in te stellen Seniorenraad. Bij de fracties dringt dat nu door, maar
we moeten er nog voor vechten.
Ik kom misschien uit Drenthe
maar ben zeker geen ja-knikker. Op bestuurlijk niveau ben
ik een terriër. Ik kan slecht tegen onrecht, dat zit nu eenmaal
in mijn aard."

De prijs van uw dromen: de Jackpot van de Postcode Loterij

Je motorfiets verkopen om je huis in te richten.
Dat zijn van die vervelende beslissingen die iedereen wel eens moet nemen. Maar als je dan een van
de hoofdprijzen in de Postcode Loterij wint, ziet
de wereld er plotseling heel anders uit.
Leerlingen van groep vier van de Mariaschool keken hun ogen
uit, toen zij onlangs een bezoekje brachten aan Schiphol. Daar
kregen zij tekst en uitleg over alles wat met het vliegverkeer te
maken heeft. Zo werd in het Aviodome een film getoond over een
gezin dat naar Spanje vloog. Alle aspecten kwamen daarbij aan de
orde, van inchecken en paspoortcontrole tot en met het schoonmaken en prepareren van vliegtuigen.
Het bezoek werd afgesloten met een glas limonade en een 'vulkoek'.

Foto Persbureau Zandvoort

Het Amsterdamse Gerechtshof volgde daarmee de uitspraak van de Haarlemse rechtbank. De Tilburger ontkent nog
steeds, maar volgens het Gerechtshof is het bewezen dat hy
verantwoordelijk was voor het
fabriekje, dat in november 1992
na een 'brandalarm' werd ontdekt.
De productieinstallatie was
verborgen in een loods maar
werd ontdekt toen de politie
poolshoogte kwam nemen m
verband met rook die naar buiten drong. Uit sporenonderzoek
bleek dat hij persoonlijk bij het
produktieproces was betrokken. Daarnaast wezen getuigenverklaringen in zijn richting.
Volgens hen zou het fabriekje in
zijn opdracht zijn gebouwd.

Postcode:

J

Plaats:

Postbanknummer

Extra
Prijs
ƒ 25.000
2907 HE 273

Handtekening

NATIONALE

Banknummer

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe {zonderpostzegel) naar
• Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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donderdag 24 februari 1994

Èm Een goede raad!!!

TUTTI FRUTTI
Corn. Slegersstraat 2/2

Stem VVD lijst 1

v.a. woensdag 2 maart kunt u weer uw
voorjaars- en/of zomerkleding inbrengen.

SPECIALE OPENINGSTIJDEN
van 2 t/m 12 maart
van 11.00 tot 16.00 uur
ook maandag 7 en dinsdag
8 maart

€€N GO€D€ RIMD
aan alle kiezers die
nog zweven,
ST6M LIJST l
€cl Fransen

Wel vragen wij dan uw
oprechte mening over de nieuwe kaart.
(reserveren gewenst)
MAART AKTIE:
Van maandag tot en met vrijdag serveren wij
bij uw diner onbeperkt wijn, welke getapt
•wordt uit een origineel wijnvat, voor

ƒ 15,00 p.p.

Heeft u nog vragen,
bel. 02507-16091 of 02998-3010
na 18.00 uur.
>

op nr. 7

Grand Café Restaurant RICHE is met ingang
van zaterdag 27 februari a.s. weer 7 DAGEN
in de week geopend, vanaf 10.00 uur'
Wij starten met een nieuwe menukaart.
Deze gaan wij
VRIJDAG 26 FEBRUARI inkoken.
Deze avond zijn alle gerechten voor
DE HALVE PRIJS.

Na 12 maart nemen we voorlopig geen
kleding meer in!

DEMOCRATEN

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

Ons verkiezingsprogramma geeft aan wat u de
komende jaren van ons kunt verwachten. De
D66 filosofie is er duidelijk m herkenbaar:
openheid en participatie, zorg voor het milieu
en een pragmatische aanpak.

groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

telefoon 023-385478

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

D Derek Visser

per stuk

D Rob de Graaf

Bakkerij PAAP

G Ruud Sandbergen
D Milous Wallig

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

njanTermes

HAARLEMS ff ff
HARDHOUT****

OPENHAARDHOUT
Bij ons is het al
volop voorjaar

BLOEMSIERKUNST

n

295,-

DONUTS

Het programma is aan te vragen onder tel. nrs. 17353 en 18832

maar ook boot- en caravan kussens

s
lÉ

WEEKAANBIEDING

QJarg Weidema

D66 Zandvoort: democratisch, direct en duidelijk

*BANKKUSSENS
*FAUTEUILKUSSENS
5 ZITKUSSENS
5 RUGKUSSENS

D Lou Koper

Onze keuze is vastgelegd m ons verkiezingsprogramma. Hierop kunt u ons in de komende
jaren ter verantwoording roepen.

Wij stofferen voor u:
AANBIEDINGSSET

G Han van Leeuwen

D D66 Zandvoort wil problemen
oplossen, niet verplaatsen.
n D66 Zandvoort kiest voor concrete
oplossingen.
D D66 Zandvoort kiest voor
algemeen belang boven eigen belang.
Q D66 Zandvoort durft te kiezen!

Nu ook

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Tot ziens
CLAUDIA

EEN NIEUWE KOERS

SNOWWHITE

CHRIS HARDENDOOD

• Meer dan 100
verschillende
meubelstoffen voor
u in voorraad
• Tevens snijden wij
polyetervooruw
kussens in iedere
gewenste maat en vorm

Opening ii'ocnsdaq 16 maart'van
^10.00-17.00 nnr
met 'u nieini'e kollektie voorjaarsklcding.

fladje

JölujjS
De specialist

in al int' bloonwcrkcn.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

Niet duur, wel erg goed
Alles uit eigen atelier.

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

WeekmediaoFmicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091' GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

U I T N O D I G I N G

Het bestuur van het Genootschap Oud-Zandvoort nodigt
haar leden uit voor de

GENOOTSCHAPSAVOND
VRIJDAG
25 FEBR. 1994

Denk goed na, stem CDA!

RENAULT

nuns
ings
ken;
Brab
Gewi
merl

„OUD ZANDVOORT"

RIEN,
op welke partij stemmen wij dit keer?

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6331329

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 wmddroog
4 spatarm
5langbrandend

De
djui

Zaterdag 5 maart 13.00-16.00 uur FEEST op
kinderdagverblijf

PIPPELOENTJE
Voor alle kinderen van Zandvoort met o.a. de
bekende
* clown Didi van circus
Rigolo
* schminken
* fancyfair
* spelletjes en prijzen
Burg. Nawijnlaan la,
Zandvoort
Kom allemaal kijken!

in gebouw
"DE KROCHT"
aanvang 20.00 uur.
Programma;
- mevr. Slagter van "Ons
Bloemendaal" laat ons aan de
hand van dia's onze buurgemeente zien.

! De
loo-v
puu
pam
ter, '
l.art

En de hr. Drommel laat zien
"Zandvoort wat ben je toch
veranderd!"

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

enz.

De
?aad

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

JAN,
wat moeten de koek-en /:opie5 doen?
HET IS GEEN TOEVAL DAT
FUNCTIONEEL OOK MOOI KAN ZIJN.

S

Denk goed na, stem CDA!
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Autobedrijven Rinko
Cur/estraat8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.
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Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken bestelbussen
9-persoonsbussen - luxe auto's
Tevens ± 60 occassions in
voorraad
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de nieuwe kollektie

zonwering

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

en

vloerbedekking

HAD IK DAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT!

is binnen
(to. poUtieburo)
Zandvoort
16608

verf / glas / behang / zonwering / interieur

*
*
*
*
*

SPOED CURSUS
SENIOREN TRAINING
ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
SPECIALE AANBIEDING
ZELF DAG EN UUR VASTSTELLEN VOOR JE
EXAMEN.

n,
item
15 jt
Pro

AUTORnSCHOOL PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
ZANDVOORT TEL 02507-12071
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at wil politiek Zandvoort?
uit de verkiezingsprogramma's voor

Ï>6B
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Verkeer/Milieu/t Welzijn/Cultuur/
RuimteL Ordening
Woningbouw

D66: betere afspraken over het
contact tussen overheid en burger; belanghebbenden moeten
door het gemeentebestuur actief bij de beleidsvoorbereiding
worden betrokken; spreekrecht van burgers bij commissie- en raadsvergaderingen.
Raadpleging van inwoners via
enquêtes of lokale referenda.
Instelling democratische semorenraad wanneer de senioren
dat wensen; ambtelijke begeleiding van deze en eventuele andere raden. Meer en eerder mvloed van gemeenteraad op de
ambtelijke voorbereiding van
raadsvoorstellen; belangrijke
beleidsvoornemens
moeten
een milieu- en een emancipatieparagraaf hebben.

CDA: géén grootschalige aanpassingen van hoofdwegenstructuur die piekproblemen
niet oplossen maar wel een onverantwoorde aanslag op de beschikbare financiële middelen
pleegt. Een regionale aanpak is
nodig, waarbij een betere benutting van onze beste verbinding 'de spoorlijn' centraal
dient te staan. Parkeergarage in
centrum omgeving en snel ter
hand nemen van een 'centrumplan', waarin middenstand en
bewoners zich kunnen vinden
en waarin ook de toerist zich
'prettig' kan voelen.

CDA: het bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen, vraagt extra aandacht van de gemeenteraad. De
bestaande voorzieningen voor
ouderenzorg dienen hiertoe
verder geoptimaliseerd en waar nodig - uitgebouwd te worden. Voor het grote tekort van
woningen voor ouderen is het
plaatsen van liften in woongebouwen een eenvoudige pplossing: daardoor kunnen zij hier
blijven wonen. Samen verantwoordelijk betekent dat de gemeente de organisaties van ouderen en zieken krachtig ondersteunt. Een multifunctioneel
centrum voor ouderen is hierbij een vereiste. De kwaliteit
van ruimten voor sociale en
culturele activiteiten kan verbeterd worden, de gemeente
heeft hierbij een stimulerende
taak. De bebouwing van de
sportvelden dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden,
waarbij het CDA van mening is
dat de Pellikaanhal op de huidige locatie mag blijven staan.

CDA: een harde aanpak van
overlast door criminaliteit,
drugs en vandalisme waarbij
een wijkgerichte aanpak essentieel is. Goed verlichte fietspaden, onderhoud trottoirs en
markering van fietspaden en
voetgangers-oversteekplaatsen
bevorderen de veiligheid in het
algemeen. 30 km-zones binnen
woonwijken en schoolomgeving invoeren bevordert niet alleen de verkeersveiligheid
maar schermt deze gebieden
ook af voor ander verkeer dat
zich beter via de hoofdwegen
kan verplaatsen.

CDA: de beperkte financiële
ruimte van de gemeente dwingt
ons tot het maken van keuzes
op basis van een bezinning op
de grondslagen van het gemeentelijk takenpakket. Waarbij investeringen met een duurzaam karakter, zoals onderhoud infrastructuur, riolering
en daarnaast onderwijs, zorg en
culturele voorzieningen veilig
gesteld dienen te worden voor
de toekomst. Het CDA vindt dat
bestuurlijk meer aandacht besteed moet worden aan de
meerjarenraming.
Toekomstplannen dienen niet alleen in
een groter perspectief te worden bezien maar ook de financiële haalbaarheid en toekomstige lasten voor de burgers dienen te worden getoetst. Extra
benodigde investeringen voor
de uitvoering van particuliere
bouwprojecten dienen niet ten
laste van de gemeentebegroting
te komen.

CDA: de Raad zal rneer en eerder bij de planvorming dienen
te worden betrokken. Vooraf
vrijuit kunnen spreken/filosoferen over zaken komt de uiteindelijke besluitvorming ten
goede en laat het woord 'raadslid' meer tot zijn recht komen.
Bij dergelijk overleg kunnen
belanghebbenden mede worden betrokken. De gemeenteraad moet ook waken voor
overproduktie van 'nieuw beleid' en moet voordat met
nieuw beleid wordt begonnen,
in het bijzonder aandacht besteden aan de resultaten van
het 'oude' beleid.

PvdA: de PvdA staat voor een
beleid dat als permanent criterium heeft: de kwaliteitsverbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners, dat natuurlijk in overleg met de bewoners. De PvdA wijst aanleg van
de verlengde H. Heijermansweg af. De dorpsvernieuwingAverbetering wordt uitgewerkt
en in samenhang met het centrumplan uitgevoerd. Voldoende goed onderhouden straten,
wegen, groenvoorzieningen en
straatmeubilair. Plaatsing van
abri's bij de spoorwegovergangën voor de wachtende voetgangers en fietsers. Verder uitwerken van de mogelijkheid tot
belanghebbenden parkeren. Er
worden geen kapvergunningen
afgegeven tenzij er een goede
reden voor is.

PvdA: na jaren stagnatie worden de subsidies aan met name
Zandvoortse verenigingen aangepast; weg met de nullijn. Er is
in Zandvoort nog steeds geen
vaste ontmoetingsplaats voor
de jeugd anders dan in speelautomatenhallen en 'hasjhuizen';
er worden daarom gelden gereserveerd voor een afzonderlijke
jongerenruimte bij buurthuis 't
Stekkie. In goed overleg met
ondernemers van speelautomatenhallen en horeca zet de gemeente zich in voor bescherming van met name de jeugd
tegen gokverslaving. Bij te bouwen woningen zal terdege rekening worden gehouden met
huisvesting voor ouderen en
jongeren in een verhouding die
recht doet aan de binnen de beide categorieën aanwezige behoefte. Uitingen en activiteiten
op cultureel gebied worden bevorderd.

PvdA: gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers en andere groeperingen
zoeken gezamenlijk naar oplossingen/aanpassingen om onveilige situaties, onveilige gevoelens te verminderen. Zandvcjort
voert een ontmoedigingsbeleid
inzake
(hasj-) coffeeshops.
Handel in harddrugs wordt bestreden. Verdere uitbreiding
van horecabedrijven wordt selectief bekeken. Criteria als
kwaliteit en concentratie zijn
daarbij van groot belang.

PvdA: een dekkende recreatiebegroting blijft uitgangspunt.
Bezien in hoeverre investermgen bij herinrichtingsplannen,
infrastructurele werken e.d.,
die ten goede komen aan het
bedrijfsleven/toerisme,
via
baatbelasting gedeeltelijk gedekt kunnen worden. Jaarlijks
bezien of trendmatige aanpassingen van belastingen en tarieven echt nodig is. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren
met betrekking tot afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, nopen tot een uiterst kritische beoordeling. Het ontzien
van de laagste inkomens zal, zover mogelijk, door moeten klinken bij belastingmaatregelen,
kwijtscheldingsbeleid. De gemeente blijft garant staan voor
Tafeltje-Dekje. Geld beschikbaar stellen voor liften in woongebouwen met ouderen.

PvdA: de gemeente stuurt een
ontvangstbevestiging van brieven, geeft informatie over de
wijze van afdoening en daarbij
geldende termijnen. Gemeentelijke stukken moeten voor een
ieder leesbaar zijn. De inspraakverordening
wordt
nauwkeurig nageleefd. Vaardigheid in het publiekgericht
werken, dient te worden gestimuleerd. Het gemeentebestuur
zal het tot zijn taak moeten rekenen om onrechtvaardige verschillen in kansen en behandeling weg te nemen. In Zandvoort wordt een seniorenraad
ingesteld. Het is van belang dat
er één aanspreekpunt is in de
gemeente Zandvoort waar kennis aanwezig is om de burgers
(ouderen) te helpen. O.a. informatie en zorgverlening.

WD: het sinds vele maanden
stagnerende ruimtelijke ordeningbeleid dient met nieuw
elan te worden opgepakt. Een
structuurschets, op basis van
ruime inspraak, is noodzakelijk voor samenhangend ruimtelijk beleid. Uitgangspunt: bevordering woon- en leefklimaat
én verbetering toeristisch produkt in harmonie met elkaar
ontwikkelen. Speerpunten o.a.:
met spoed bestemmingsplan
voor 't dorpscentrum, om dit
aantrekkelijker te maken door
betere inrichting, meer voetgangersgebied en terrasmogelijkheden e.d.; met spoed bestemmingsplan om nabij het
NS-station de woningen te bouwen waar vele Zandvoorters
om zitten te springen. De
hoofdwegenstructuur is op 23
april 1991 m.m.v. CDA, D66 en
WD door de gemeenteraad
aanvaard: fasegewijs uitvoeren,
na elke fase toetsen op resultaat. Doortrekking H. Heijermansweg naar Noord erg gewenst.
Woonwagencentrum
Keesomplein handhaven, geen
verspreiding over Zandvoort.

WD: de WD heeft in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd om te komen tot een
structurele aanpak van de wateroverlast in het centrum. Het
blijkt noodzakelijk dat dit beleid een krachtige impuls
krijgt. Behoud van het rustieke
karakter van de buurtschap
Bentveld. Beleid t.a.v. ouderen
en jongeren verdient veel grótere aandacht dan tot dusver
door gemeentebestuur in praktijk gebracht. O.a. steunpunt
voor ouderen, gestructureerd
overleg met ouderenorganisaties. Voorstander concentratie
van culturele activiteiten in een
multifunctioneel centrum, samenhangend
cultuurbeleid.
Openbaar onderwijs: zie 'Gemeentebestuur'.

WD: de WD zal zich de komende tijd extra inzetten voor
een krachtdadig beleid dat er
op is gericht, de handel in drugs
en de daaruit voortvloeiende
overlast met alle mogelijke
middelen te bestrijden. Bestemmingplan voor dorpscentrum dient snel te komen:
noodzakelijk om vestiging van
gelegenheden waar drugs worden verhandeld en gokautomatenhallen e.d. te voorkomen.
Over politiebeleidsplannen dienen burgers, net als over andere plannen, de gelegenheid te
krijgen hun zienswijze te geven.

WD: begroting in een oogopslag. Voorzichtig financieel beleid gericht op handhaven van
huidige voorzieningenpeil. Verder dient er een samenhangend
economisch- en toeristisch beleid te worden geformuleerd.
Aantrekkelijker dorpscentrum
bevordert met alleen woon- en
leefklimaat maar heeft ook
meer aantrekkingskracht voor
de toerist. Dit is goed voor de
lokale economie hetgeen voor
het Zandvoortse bedrijfsleven
van belang is. Het op 23 april
1991 door de gemeenteraad
vastgestelde
parkeerbeleid
dient nu eindelijk eens van de
grond te komen. Maar parkeermaatregelen mogen niet dienen
als hoofddoel om burgers geld
uit de zak te kloppen, hetgeen
het enige is dat de afgelopen
tijd op dit terrein is gebeurd.

VVD: Bij collegevorming voorkeur voor partijen die ook op
ander (provinciaal/landelijk)
bestuurlijk niveau actief zijn.
Voorstander van uitzenden van
raads- en commissievergaderingen via lokale omroep. Privacy burgers moet worden gewaarborgd. Voorstander van
een duurzaam lange-termijnbeleid met ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe inzichten, maar met een vaste
koers op hoofdlijnen. Goede samenwerking tussen het college
en de fracties van de gemeenteraad, om tot een trefzekerder
bestuur te komen. Ouderenbeleid moet in gestructureerd
overleg met de ouderenorganisaties tot stand komen. Op gezette tijden overleg tussen het
college en het Zandvoortse bedrijfsleven. Bestuur van het
openbaar onderwijs (nu bij het
gemeentebestuur), moet krachtiger en doelmatiger m.b.v.
functionele commissies, waar
ook bij de scholen betrokken
burgers zitting in kunnen hebben.

GBZ: parkeervignet ingezetenen; reservefonds voor parkeervoorzieningen L. Davidsstraat/Prinsesseweg en NS-terrein. I.p.v. starre hoofdwegenstructuur flexibele verkeersmaatregelen afgestemd op
seizoenbehoeften; zo snel mogelijk scheiden van verkeer
naar gewenste richting en parkeergelegenheid.
Onderzoek
naar mogelijkheden ongelijkvloerse kruisingen, alternatieven voor H. Heijermansweg
(bijv. weg opgehangen aan pilaren), sneltram over Zeeweg.
Geen kaalslag midden taoulevard-gebied. Milieu: gerichte
acties, meer veegdiensten in
het seizoen, verbaliserend optreden, strengere aanpak afval
aan de openbare weg.

GBZ: huisvesting: kwaliteit in
iedere sector. Stads- en dorpsvernieuwing mag niet ten koste
gaan van de karakteristieke
dorpskern. Stimuleren thuiszorg met goed management en
voldoende budget. Ook 'gewone' hulp als tafeltje-dekje,
alarmering en 'een handige
man' voor kleine reparaties. En
voor ouderen opzetten van een
centraal hulppunt, woningen
fysiek beter toegankelijk maken, plus een wooncomplex
met een sociaal-culturele ruimte op voormalige ZVM-voetbalvelden. Actieve sportbeoefening moet betaalbaar blijven
d.m.v. gemeentelijke subsidies
en voorzieningen. Iedereen
moet verzekerd kunnen zijn
van een snel ambulancevervoer, tijdens zomermaanden op
de Rotonde een ambulance stationeren.

De 'top zes' bij het CDA: 1) lijsttrekker Gertjan Bluijs (34),
djunct-directeur grafisch bedrijf, 8 jaar in CDA-schaduwfractie;
i Gerard Versteege (54), raadslid, ondernemer; 3) Ruud van der
.ieij (65), voormalig financieel directeur internationale onderne(mmg; 4) Ype Brune (53), werkzaam bij NedLloyd, actief in verenimgsleven, al jaren lang politiek-bestuurlijk bij het CDA betroken; 5) Ralph Kras (35), produktmanager in bouwchemie; Jan
Brabander (56), voormalig directeur Huis i.d. Duinen, voorzitter
Gewestelijke Indicatiecommissie voor bejaarden Zuid-Kennemerland en lid Oranjecomité.

De 'top vijf' van de PvdA: 1) lijsttrekker Jeannette van Westerloo-v.d. Noort (45), raadslid (fractievoorzitter), huisvrouw; 2)
Jluub van Gelder (50), raadslid, ambtenaar Gemeente Amsterham; 3) Jack van Eijk (47), bestuurslid PvdA, patiëntenvoorlichter, 4) Jons Dommeck (49), administrateur; 5) Lia Terol-Rozen.art (34), hotel-supervisor in A'dam.

De eerste zes
WD politici.
V.l.n.r. lijsttrekker Frits
van
Caspel
(1), Fred Henrion Verpoorten (5), Rita
de Jong (3),
Theo van Vilsteren (4), Andries
van
Marie (2) en
Peter Arnken
(6)
De 'top zeven' van de WD: 1) lijsttrekker Frits van Caspel (51),
'aadslid, wethouder Ruimtelijke Ordening van 1985 - 1992, voorütter Ned. Rode Kruis afd. Zandvoort, juridisch functionaris van
rte provincie; 2) Andries van Marie, raadslid van 1986 tot 1990,
ïmancieel-economisch specialist, voorzitter Sportraad Zand; 3) Rita de Jong, meester i.d. rechten, raadslid sinds 1978,
k
pec. maatschappelijk welzijn waaronder ouderenwerk, vertegen"• oordigt Zandvoort in dagelijks bestuur van Gewest Zuid-Kenne"Hierland; 4) Theo van Vilsteren, uit Bentveld, ruime ervaring in
bedrijfsleven; 5) Fred Henrion Verpoorten: leraar wis- en natuurkunde en informatica; 6) Peter Arnken, HTS-er, directeur van een
&V; 7) Ed Fransen, afkomstig uit de toeristenindustrie en sterk
betrokken bij het culturele leven in Zandvoort.

De vijf van
GBZ. V.l.n.r.:
Geert Dijkstra (5), Jaap
Brugman (3),
lijsttrekker
Pieter Flieringa (1), Pieter Keur (2)
en Ton van
Eist (4)

e 'top vijf' van Gemeent Belangen Zandvoort: 1) lijsttrekker
er Flieringa (66), arts, 28 jaar raadslid waarvan 5 jaar als
'^ethouder; 2) Pieter Keur, voorz. bestuur Centrum Vrijwillige
'Hulpverlening,
raadslid 1969 -1974; 3) Jaap Brugman (56), direcïe5ur houthandel, sinds 1990 raadlid, 21 jaar voorz. ZVM Handbal,
* jr. lid Sportraad, 17 jr. penningm. sporthal Pellikaan, 10 jr. secr.
provinciale Sportraad; 4) Ton van Eist, gepens. adjudant politie,
estuurslid Zorgcentrum Zandvoort; 5) Geert Dijkstra (44), doCe
nt natuur/scheikunde, secr. Stichting Gemeenschapshuis,
^ecr. Kerkvoogdij Herv. Gem. Zandvoort, voorz. Casino/ZVM
handbal.

Gemeentebestuur

D66: absolute, continue bereik- D66: stijging gemeentelijke bebaarheid van ziekenhuizen e.d.; lastingen enz. blijft gekoppeld
huidige niveau van ambulance- aan het prijsindexcijfer gezins-voorziening garanderen. Het consumptie. De kosten van afpolitiebureau moet 24 uur per - valverwerkmg en (riool)reinidag bemand zijn; strandpolitie ging moeten 100 procent kosmoet gehandhaafd blijven. Er tendekkend worden doorberemoet een gedegen rampenbe- kend; de kostenverdeling moet
strijdingsplan komen met goe- rekening houden met gezinssade informatie voor de burger. menstelling en verbruik. InstelGedegen voorlichting over ling van een gemeentelijk minigok-, drank- en drugsversla- mabeleid om inwoners met een
ving, vooral voor jongeren; be- laag inkomen gehele of gedeelperking van het aantal gokkas- telijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen enz. te
ten.
kunnen geven. Meer rendement ambtelijk apparaat door
onder meer beperking tot kerntake, beter management, beloningsdifferentiatie enz. Heroverwegen plannen nieuwbouw
raadhuis en zoeken naar goedkopere alternatieven. Verandering van reserves t.b.v. sociale
woningbouw en riolering. Continuermg van inkomstenbeleid
uit toerisme en parkeren. Permanente financiële ondersteuning van ontwikkelingsproject.

De 'top acht' van D66: 1) lijsttrekker Han van Leeuwen (40),
i.irketmg- en communicatie-adviseur; 2) Lou Koper (52), maathappelijk werker, free-lance journalist; 3) Jarg Weidema (29),
jestuurslid Zandvoortse Vereniging van Huurders, werkzaam in
ei pleging; 4) Derek Visser (39), ambtenaar; 5) Rob de Graaf (38),
loordmator schade-afdeling verzekeringsbedrijf; 6) Ruud Sandlergen (48), inspecteur GAK; 7) Milous Wallig (42), huisvrouw en
noèder, bestuurslid 't Stekkie; 8) Jan Termes (67), momenteel
lethouder D66.

De vijf PvdAers:
Jons
Dommeck (4),
lijsttrekker
Jeannette
van Westerloo (1), Huub
van Gelder
(2), Jack van
Eijk (3) en Lia
Terol-Rozenhart (5)

Financiën

D66: voorkeur voor betaalbare
sociale woningbouw in huuren koopsector; vooral voor
groepen die moeilijk aan bod
komen. Inzichtelijke en duidelijke woonruimteverdeling, ook
gericht op doorstroming en
scheefheidsbestrijding; proberen om koopwoningen blijvend
te behouden voor eigen bevol-king. Aanpassing/verbetering
van woningen voor ouderen en
gehandicapten; minstens één
flat in Noord bouwkundig en
sociaal-maatschappelijk voor
ouderen geschikt maken. Als
de bewoners dat willen, moet
de woonwagenlocatie Keesomplein blijven. Multifunctionele
accommodatie is wenselijk.
Subsidies korten waar nodig en
verruimen waar mogelijk; aandacht voor de interne democratie van subsidie-ontvangers.
Jongerenbeleid samen met jongeren vormgeven en uitvoeren;
wens van seniorenraad op democratische grondslag honoreren.
•

D66: tegen hoofdwegenstructuur, voor flexibele oplossing.
Zo min mogelijk betaald parkeren in woonomgeving. Tegen
V.l.n.r. Jarg doortrekken Herman HeijerWeidema (3), mansweg. Wateroverlast door
Ruud Sand- rioleringsproblemen beslist opbergen (6), lossen; rioleringsstelsel waar
Han
van nodig verbeteren en uitbreiden.
Leeuwen
Wonen en toeristische ontwik(lijsttrekkeling moeten samen kunnen
ker=l),
Mi- gaan, maar wanneer de belanlous Wallig gen botsen, kiest D66 voor de
(7), Derek Vis- belangen van de eigen bevolser (4) en Rob king.
de Graaf. (2)
Lou Koper,
ontbreekt op
de foto.

De 'top-vier'
van het CDA:
Ype
Brune
(4), Gertjan
Bluijs (lijsttrekker=l),
Gerard Versteege (2) en
Ruud van der
MeSj (3)

Openbare orde
en veiligheid

GBZ: gemeente moet bij districtsleiding Zuid-Kennemeriand aandringen op: openblijven politiebureau Zandvoort
gedurende het hele jaar, voldoende sterkte plaatselijke eenheid voor maximale bezetting
24 uur per dag, optimale strandbezetting in de zomer. Taken
strandpolitie als kinderopvang
en EHBO kunnen in goed overleg worden overgenomen door
ondermeer de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Aanpak in
klein teamverband van kleine
criminaliteit, vooral overlast
fietsers en bromfietsers die verkeersverboden overtreden. In
het seizoen minder auto- maar
méér fiets- en voetsurveillance.
Ontmoedigingsbeleid ten aanzien van drugsverkoop: de handel dient te worden tegengegaan en verkoopgelegenheden
moeten worden verboden.
Strikte naleving sluitingstijden
horeca.

GBZ: het toerisme en het mede
daarvan afhankelijke middenen kleinbedrijf zijn voor Zandvoort van wezenlijk belang. Zo
ook dus slecht weer accommodatie. Gran Dorado, Casino en
circuit zijn belangrijke pijlers.
Gemeenteraad moet zich sterk
(ook financieel) maken voor
A-status en Grand Prix circuit:
(inter) nationale naamsbekendheid, groot financieel belang.
Verdere lastenverzwaring voor
de Zandvoortse burgerij moet
worden beperkt. Prioriteiten
stellen. Gemeente Belangen
Zandvoort vindt het niet zinvol
om uitvoerige wensenprogramma's te schrijven die door gebrek aan financiële middelen
niet verwezenlijkt kunnen worden.

GBZ: de gemeente Zandvoort is
er voor zijn inwoners. Aan de
inwoners dient ruimte gelaten
te worden zich zoveel mogelijk
positief te ontplooien. Ook als
dat financieel in de vorm van
subsidies zal dienen te worden
betaald. Bijvoorbeeld de subsidies aan de vele verenigingen
die Zandvoort rijk is op sociaal,
sportief en cultureel gebied.
Aan de andere kant kan een gemeente niet goed functioneren
als ook de burgers zelf niet
daadwerkelijk meewerken aan
de uitvoering van gemeentelijke taken. Geef een boom voor
de deur m de zomer water, veeg
de stoep als dat nodig is, houd
een extra oogje in het zeil wanneer de buren met vakantie
zijn. Wie goede ideeën voor de
wijk waarin hij of zij woont
heeft kan met GBZ komen praten.

Stemmen
S HET MET U ook al zo
gesteld? Loopt u
I beroerd
ook al dagenlang te dub-

ben? Of bent u misschien van
plan volgende week woensdag
helemaal niet te gaan sternmen? Wegblijven zal ik zelf
nooit doen, maar voor mij is
het nog een raadsel op wie ik
moet stemmen. Mankeert dit
niet aan een partij, dan zit er
wel weer iets anders niet goed.
En zijn de kandidaten wel
sterk genoeg?
Aan de verkiezmgsprogramma's zal het niet zo gauw hggen, die zijn over het algemeen
wel duidelijk bij de vijf pohtieke partijen in Zandvoort. Al
moet je je wel degelijk afvragen
of al die prachtige beloften en
uitspraken wel passen bij het
gezicht dat de partijen de afgelopen jaren hebben getoond.
De politicus is immers niet
voor niets politicus. Hij zet dus
zijn beste beentje voor, zo vlak
voor de verkiezingen Het achterste van z'n tong laten zien?
Hij kijkt wel uit.
Dat laatste zou dus ook een
goed advies kunnen zijn aan de
kiezer: kijk uit. Maar wat
schiet je er mee op? Hooguit
datje nog eens terugdenkt aan
de afgelopen jaren, wat er allemaal wel of niet is gebeurd.
Voor zover dat nog te volgen
is geweest: het gemeenteraadswerk is in 1993 behoorlijk 'vertroebeld' door vaak hoogoplopende ruzies tussen oppositie
en college-ondersteunende partijen. Zelfs burgemeester Van
der Heijden vond die situatie
zorgwekkend, zo liet hij in zijn
nieuwjaarstoespraak doorschemeren. Hij betreurde het
dat de raadsperiode na eenjaar
'met spanningen en turbulentie' niet kan worden afgesloten
met 'meer saamhorigheid en
respect'. De afstand tussen
burger en bestuur wordt daardoor steeds groter, 'naarmate
het moeilijker wordt om bepaalde processen te volgen'.
Dus dan toch maar afgaan op
verkiezingsprogramma's en
personen? Als je al zover bent
datje gelooft in een verkiezingsprogramma, dan moeten
de nieuwe raadsleden nog capabel genoeg zijn om dat programma uit te voeren. Bij sommige kandidaten voor wethouders- en raadszetels heb ik duidelijk vraagtekens, maar daar
kan ik me natuurlijk in vergissen.
Wat dan? Van alles een beetje. Het blijft een gok. Verder is
er wel een geruststellende gedachte: er is een stabiele factor
in de gemeente waardoor we
met onmiddellijk 'in het diepe'
worden gegooid. Dat is het
ambtelijk apparaat. Wethouders leunen op hun ambtenaren. Die geven aan wat wel of
niet mogelijk is, wat we wel of
beter niet kunnen doen. Er zijn
zelfs genoeg wethouders geweest die hun ambtenaren het
werk lieten opknappen en zelf
alleen maar af en toe een handtekening zetten. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling,
want in hoeverre kun je dan
nog van een beleid spreken?
En in hoeverre wordt de wens
van de Zandvoortse bevolking,
uitgesproken bij de vorige verkiezingen, dan nog gevolgd?
Maar ik bedoel maar: we zullen
niet een, twee, drie onbestuurbaar worden.
Het laatste woord ligt uiteraard bij de politiek. Daarom
moeten we er bij onze keuze
ook niet te licht over denken.
Maar het besef dat er een stevig ambtelijk apparaat achter
zit, maakt één ding makkelij ker: gewoon stemmen op de
kandidaten met de beste ideeen.
JOAN KURPERSHOEK

Verkiezingsstrijd
in uitzending ZFM
ZANDVOORT - De Zandvoortse lokale radio-omroep ZFM zendt zaterdagochtend van 10 tot 12 uur
een politiek programma uit,
in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 2
maart aanstaande. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen zijn aanwezig.
In het programma wordt uitgebreid aandacht besteed aan
alle politieke items van het
ogenblik. In het eerste uur komen alle lijsttrekkers aan bod.
in korte interviews die tevoren
zijn opgenomen. Hierin vertel
len zij wat zij over bepaalde onderwerpen denken, zoals ouderenbeleid, milieu, structuurschets en womngbeleid.
In het tweede uur worden de
degens direct gekruist tussen
de Zandvoortse politieke partijen. De lijsttrekkers van deze
partijen gaan dan rond de tafel
zitten om samen te discussieren over diverse 'heikele' onderwerpen. Als het goed is
wordt het 'vuurtje' nog wat opgestookt door verschillende taelangengroeperingen, die eveneens aan de discussietafel
plaatsnemen. Als onderwerpen
komen dan waarschijnlijk op
nieuw aan bod het ouderenbeleid en de structuurschets,
maar ook het woonwagenbeleid en de wensen van ondernemers.
Zoals gezegd, wordt met de
uitzending vooruitgelopen op
de gemeenteraadsverkiezingen
van volgende week woensdag
Op die dag zal ZFM de hele dag
'live' in de lucht zijn met een
rechtstreekse uitzending vanaf
sternlocaties en het raadhuis.
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ALS HET ANTI-DRUGSBELEID VAN DE VVD
WORDT UITGEVOERD . . .
DAN ZULLEN ER METEEN EEN STUK MINDER
ZWEVENDE KIEZERS ZIJN!!!
VVD lijst 1

t X>

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers

*

ir

Back to the sixties

Wat Bentveld nodig heeft!!!
VVD Lijst 1

~k

zaterdag 26/2 m
Soc „De Manege" Zandvoort
Dansen, sfeer en gezelligheid uit de
60erjaren.
Div dansmuziek m 4 zalen
Tot 03 00 uur m de nacht
Uitsl ongebonden mensen
v a 30 "jaar
Corr gekleed
Entree l 5, info l 6023

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapi|t nu met
5 of 7 |aar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kV/ahteiten vergeleken

De foto's van u gemaakt |l
zaterdag zi|n gratis af te halen

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf

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

tel 14764-14090

Wij zijn weer geopend
en met frisse moed
gestart

WONINGSTOFFERING

SCHILDERWERK

*&?**

m

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 12932

ledere woensdag gesloten

i «3
Brugstraat 8, nabij centrum en station gelegen eengezinswoning Ruime berging (ingericht als zomerhuis) Ind hal toilet woonk met
open haard witte halfopen keuken achterplaats 1e et badk met ligbad en toilet 3
slaapk met wastafel C v
Vr.pr. ƒ 189.000,-k.k.
Hogeweg 56/8, goed onderh driekam app
op 2e et Ind gang garderobekast 2 slaapkam badk met wastafel toilet en ligbad
woonkam open keuken met mb app Serv k
ƒ 425 - p m
Vr.pr. ƒ 172.500,- k.k.

4 DELIGE KLEUR- EN SPELLENSET

SWEET DREAMS

HOESLAKEN
JERSEY STRETCH (100% katoen) OF
BADSTOF (80% katoen 20% polyester)
Diverse unikleuren past op alle matrassen
van 90 x 190cmt/m 100x200 cm
Rondom elastiek

ALUMINIUMFOLIE
hoort m elke keuken thuis

ROL 20 METER

kleurboek, kleurpotloodjes, viltstiften en vouwblaadjes m een pakket

RUITIX
MULTI-REINIGER
neemt moeiteloos vuil en vet af
PISTOOLFLACON 500 ML

MEMOBLOK
MET HOUDER

STERADENT

OF ORIGINELE PLAY-TIME
KINDERPUZZELS - doos 99 stukjes

diverse kleuren

30 TABLETTEN

zoek uit Torn & Jerry, Popeye of de Flmtstones

ELDERS/4JÏ

ELDERS

^c

^ ƒ

"S"

RAAK
KINDERCOLA

7

' nrfi^n f iV *

$ PAWEKÖEld

Nu glctig

2" rol

ZWAN veRse

VAN

1/2 prijs

FLES

1.5 LITER

ROMIGS FRANSE MAS

KUIP 150 GRAM
ELDERS

ELDERS

ELDERS

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

ELDERS

m SCHEELT TIENTJES OP UW WEKELUKSE BOODSCHAPPEN
V^ V.^-- L^1-*^7 ^*

MAKELAAR O.G.

/' 'tV fQ;

/- ,/ u^»x

x"-v

ia«j«~a VuV

r t ir-^ ^

SCHAIK

ZOEK UIL

//>/ K;(:M
^ ^-

Secr. Bosmanstraat 9, nabij strand en
centrum gesitueerde eengezinswon met 2 bal
kons en voor- en achtertuin Ind gang doorzonwoonk met plavuizenvl keuken toilet 1e
et 3 slaapk badk met ligbad en toilet apart
toilet c v De De woning is vv thermopane beglazmg
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ELDER

; c % J)

Seinpostweg 4/8, hoekapp met ruim balkon
op 5e et uitz over zee Ind hal toilet ruime
woon/eetkam nette keuken slaapk badk
met douche en wastafel Serv k ƒ 350 - p m
Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.

OPEN HUIS
Frans Zwaanstraat 64, zat 26/2 van 12 00
1400 uur Luxe verbouwde vnjst villa met uitzicht over zuidduinen Ind ruime hal met marmeren vloer woonk met schuifpui open haard
eetkeuken met inb app
bijkeuken kelder
praktijkruimte 1e et overloop gang met kastenwand 4 slaapk badk met ligbad toilet en
wastafel
Vr.pr. ƒ 625.OOO,- k.k.

reinigende bruistabletten

KOOPMANS
PANNEKOEKMIX

JOHN WEST
HEERLIJKE
KETA ZALM

speciaal

hele moot

PAl\

OVEHVBRS

ffCÏ^Tr**.

j,te-~r*~!*^

400 i A v n \

GRAM
ED

CHAMBOURCY_

Vl~j

'

Si

5

>

|

PAKKEN
GALA KOFFIE
ROODMERK
snelfiltermalmg 250 gram

BLIK

213
GRAM
ELDERS

'

'G

ELDERS

//i?Jl K
5 V^
h

/
i

VERKADE BESCHUIT
SET 2 ROLLEN
VAN 2XÜ VOOR 1.58
DAT IS Li
PER ROL /

SLECHTS ƒ

f

U
GEBAK VAN DE WEEK
o™-,L-,.*i iiscuro nscum
IISCUIlJ IOUIU&

(OURIIES

ELDERS
ELDERS

9Ct€

Zeestraat 46

BONDUELLE
GROENTEN

2042 LC Zandvoort

zoek uit doperwten/worteltjes
extra fijn rode kool met appeltjes
ot fijne franse sperzleboontjes

Van ma. t/m vn/:

,,winterse" daghappen
\ oor

ƒ 12,50

2KI10

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p p

PAK 4 STUKS

LITERPOT
ELDERS

op vrijdag:

HEBRO
VLEESKROKETTEN

!
.

heerlijk zachtromig

:^ A
U
V

V^>f

. /

GOUDA'S GLORIE
MAYONAISE

f -) > ROLLEN BRINK'S
l \ Fourré BISKWIE
>_„ *"

i met een laagje crème
L„«. •*
r~""! f~*. .*—»,

LiO

ROOMBOTERKOEK
(ook met gember) zo lekker als deze
kunt u ze nergens kopen

LIEFST
350

GRAM '

A
l M'
J\, ^ ï

J v. ,

HEERLIJKE

ELDERS

ELDERS

j
DE
LAAGSTE
PRIJS

—.**-

V-i/T^
^H^LllkUt

^ü><-

DIRK VAN DEN DROEK

za. en zo.

leuke weekend\ OOI f 29,50
menu s
Keuken open van 18 00-23 00 uw
woensdag's gefloten
Tel. 02507-12061

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook

OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaltpleln HOOFDDORP Marktlaan (cenlrum) Toolenburg -NIEUW VENNEP Hoofdweg -VOLENDAM Hyaclntensuaat -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat -AMSTELVEEN NOORD Koslverlorenhof
EN NU OOK

AMSTERDAM (ZUID) Rl|nstraat48
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Sylvia de Vries favoriete Dames verliezenstrijd om kampioenschap
bij schaakkampioenschap Doek valt voor handballersZVM
ZANDVOORT - De Zaanse Sylvia de Vries is de absolute topper bij de door Café
Meuf/Chess Society georganiseerde halve finale van
liet Nederlands damesschaak kampioenschap, dat
morgenavond van start
gaat. De Vries is een van de
sterkste schaaksters van
Nederland.

schaken

Erika Belle als kanshebsters
voor de vier te vergeven finaleplaatsen.
De algemene wedstrijdleiding zal ook dit jaar weer in
handen zijn van Cor Roet. De
zeer ervaren arbiter zal worden
bijgestaan door vele Chess-leden en het bestuur van de
schaakvereniging. Zo zijn alle
voorbereidingen inmiddels getroffen om de darnes aanstaand
weekend en het weekend van 12
en 13 maart gastvrij te kunnen
ontvangen. De 16 dames zullen
ingedeeld worden in twee gelij kwaardige groepen van acht
speelsters. Deze acht speelsters
gaan over vijf ronden volgens
het Zwitsers systeem, uitmaken welke twee speelsters per
groep overgaan naar de grote
finale, die medio juli worden
verspeeld.

Na de opening door burgenieester Van der Heijden zullen
vanaf zes uur 16 schaaksters de
btnjd over vijf ronden met elkaar aanbinden. Onder de 16
deelneemsters aan de vijfde
Zandvoortse halve finale van
'r et Nationaal kampioenschap
\oor dames zitten behalve een
aantal bekende gezichten ook
een zestal nieuwelingen. Olaf
Behalve het serieuze schaak
CHteur, wedstrijdleider bij Café zal er ook nog genoeg ruimte
Neuf/Chess Society tipt behal- overblijven voor ontspanning.
ve Sylvia de Vries, Adinda Kos- Zo wordt de dames zaterdagter, Caroline Slingerland en avond, volgens goed gebruik,

een smakelijke maaltijd aangeboden en zal er op zaterdagavond 12 maart een snelschaaktoernooi worden georganiseerd
tussen de Chess-leden en de
deelneemsters.
Hans van Brakel verwacht
ook dit jaar weer veel publiek.
„Vooral de laatste zondag is altijd volle bak," aldus de Chesssecretaris. Het Chess-taestuur
meldt verder dat de toegang
gratis is en hoopt dat velen een
bezoek zulen brengen. Plaats
van handeling is Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat.
De schaakstrijd wordt gehouden op de volgende dagen en
tijden. Vrijdag 25 februari 17.45
opening en 18.00 uur aanvang
eerste ronde. Zaterdag 26 februari 13.00 uur aanvang tweede
ronde. Zondag 27 februari 12.00
uur aanvang derde ronde. Zaterdag 12 maart 13.00 uur aanvang vierde ronde en om 20.00
uur aanvang snelschaak. Zondag 13 maart 12.00 uur vijfde
ronde. De prijsuitreiking is
rond de klok van 17.30 uur.

Eerste zege voor Hueting
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - In de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
werden in de 19e ronde vele
spannende en goede partijen gespeeld. Hans Hueting,
nog maar een paar maanden
lid, zorgde voor een verrassing door zijn eerste zege te
behalen en wel op de secretaris van de club Ruud
Schiltmeijer.

schaken
Van de negen gespeelde partijen werd er slechts een in remise beëindigd. Dat onderstreept de felheid, waarmee gespeeld werd, om tot een overwmning te komen. Ter Bruggen
en Lindeman hadden de mogelijkheid om dichterbij koploper
Louis Dambrink te komen.
Door de afwezigheid van Dambrink bestond er de mogehjkheid om dubbele punten te scoren. Echter Ter Bruggen en

Lindeman speelden de enige remise van de avond.
John Ayress verstevigde zijn
vierde plek op de ranglijst door
een overwinning op Edward
Geerts. Ook in een eerdere partij in het seizoen, maar toen
met de zwarte stukken, moest
Geerts in Ayress zijn meerdere
erkennen. De zege van Rob den
Drijver op Pieter den Boer
bracht hem weer terug in de top
tien. Een fraaie negende plaats
neemt Den Drijver nu in.
In het tweede gedeelte van de
ranglijst haalde nieuwkomer
Bot wederom een winstpunt
binnen. Met een resultaat van
50 procent hoeft Bot niet ontevreden te zijn. De twintigste
plaats is nu voor hem.

Jeugd
Afgelopen twee weken werd
er op de donderdagavonden de
jeugdopleiding gehouden onder leiding van John Ayress en
Louis Dambrink. Vanavond

wordt de competitie voor de
jeugdschakers vervolgd met de
negende ronde. Zoals eerder
vermeld staan Florian van der
Moolen en Thomas Hesse, beiden met 7 punten uit 8 wedstrijden, bovenaan.

Extern
Volgende week maandagavond zal het vermoedelijk duidelijk zijn wie zich definitief
koploper mag noemen in de
vierde klasse van de NHSB.
Het topteam van de Zandvoortse Schaak Club moet dan op
bezoek bij mede-ranglijstaanvoerder De Uil in Hillegom. Vorig seizoen hadden de Zandvoorters een 'makkie' in de
thuiswedstrijd, door met 6,5 tegen 1,5 te winnen.
Uitslagen interne competitie: Schiltmeijer-Hueting 0-1, Manshande-Gude
0-1, Van Esveld-Bot 0-1, BerkhoutFranck 1-0, De Oude-Jansen 0-1, Gorter-Atkinson 1-0, Den Drijver-Boer 1-0,
Geerts-Ayress 0-1, Ter Bruggen-Lindeman remise.

ZANDVOORT - Met het 111
naderen van het eind van
de zaalhandbalcompetitie
wordt de spanning groter.
Ook voor de mannen van
Holland Casino-ZVM, dat
maar niet uit de gevarenzone kan geraken. Tegen
mede degradatie kandidaat CSV moesten de
Zandvoorters met 17-20
het onderspit delven. De
Zandvoortse handbalsters
verloren, na een leuke partij, nipt van koploper
TOB, 14-16.

ZANDVOORT - Na een
winterstop van maar liefst
twee maanden werd de
hockeycompetitie voortgezet. Dat ging voor de teams
van ZHC met wisselend succes. De heren behaalden
winst, maar de dames liepen
tegen een nederlaag aan.

Met nog vier wedstrijden te
spelen is er voor Holland Casino-ZVM weinig reden tot
vreugde. De achterstand op
CSV is nu tot drie punten gegroeid en om de degradatie te
ontlopen moet een wonder
geschieden. De Zandvoorters
hebben er in ieder geval keihard voor gevochten. In de
eerste helft nam Holland Casino-ZVM zelfs een 8-5 voorsprong, maar het fysiek sterkere CSV kwam terug en bepaalde de ruststand op 9-9.
In het tweede gedeelte taleven de mannen van coach
Dirk Berkhout lang in het
spoor van CSV. Tot 17-18 was
de strijd niet beslist. De spanning was groot in de slotfase.
De Zandvoorters gingen op
jacht naar de gelijkmaker,
maar CSV sloeg middels een
paar break-outs keihard toe,
17-20.
„Er had meer ingezeten.
Tot 8-5 speelden we beter,"
stelde een teleurgestelde
coach Dirk Berkhout. „Wat Een speelster van Zandvoortmeeuwen breekt door de verdediging van TOB heen. Desonhandbal betreft horen we niet danks verloren de Zandvoortse handbalsters.
Foto Persbureau Znndvoorl.
op de onderste plaats te
staan.
net iets te kort. Beide teams ten de Zandvoortsen de laatste zat er net niet in. De groep
gaven elkaar weinig toe. Hol- aanval op. De bal werd echter traint goed en misschien
Achtervolging
land Casino-ZVM leidde met 5- verloren, waarna TOB kon kunnen we het volgend jaar
Fysiek komen we echter wat 4 maar ging rusten met een 6-8 counteren en de eindstand op wel waarmaken. Dit jaar zijn
we goed vooruitgegaan en lote kort. Ik blijf nog steeds ho- achterstand. Dat verhinderde 14-16 bepaalde.
pen dat we het redden. Er is de Zandvoortse dames niet om
pen we lekker te handbal„De kampioenskansen zijn len."
nog een kans maar die wordt in de tweede helft sterk in de
heren: Kees Hoek 8,
achtervolging te gaan. Bij 11-11 nu verkeken," aldus een toch Doelpunten
wel steeds kleiner."
Weidema 3, Goran Bogojevic
De Zandvoortse dames was Holland Casino-ZVM weer wel tevreden coach Joost Berk- Guido
2, Jan van Duijn 2, Patnck Terpstra
draaien goed mee in de bo- volledig terug in de strijd.
hout. „We hebben een te kleine 2
Dames' Margreet Sterrenburg 5,
venste regionen. Tegen kopEr leek een goed resultaat in basis om hogerop te komen. Ik
Martma 4, Wendy van
loper TOB kwam het team te zitten. Vlak voor het einde, en ook de meiden spelen echter Mireille
Straaten 2, Astrid Molenaar 2, Lmvan coach Joost Berkhout bij een 14-15 achterstand, zet- altijd om te winnen, maar het da Koper l

Sandevoerde laat
Groenewoud en Smit bridgen puzzelaars zweten.
zich naar de tweede plaats

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club blijven elke week in
het
Gemeenschapshuis
strijden voor promotie naar
een hogere klasse. Ook afgelopen donderdag werd er
v/eer gebridged op hoog niveau.

bridge
In de A-lijn speelden de heren
Groenewoud en Smit weer samen en dat ging uitstekend.
Met 59,69 procent behaalden zij
ae eerste plaats. Mevrouw
Kruyff en de heer Kleijn lieten
-ïich niet onbetuigd en pakten
op korte afstand de tweede
plaats, gevolgd door de heren
Bakker en Brandse. Na- vier

wedstrijden leidt thans het
echtpaar Heidoorn terwijl de
heren Groenewoud en Smit
doorschoven naar de tweede
plaats. Goede derde zijn de dames Götte en Koning.
De dames Berkhemer en
Stocker vormen een nieuw
paar in de B-lijn en zij behaalden verrassend de eerste plaats
met 56,85 procent. Met miniem
verschil werden de dames
Klinkhouwers en Koning tweede, op de voet gevolgd door de
dames Van Leeuwen en Slegers. De B-lijn wordt na vier
wedstrijden aangevoerd door
de dames Klinkhouwers en Koning. Naar de tweede plaats
werden voorlopig verwezen de
dames Van Os en Saueressig.
De dames Hagen en De Vries
handhaafden zich netjes op de

derde plaats.
In de C-lijn is het echtpaar
Van der Werff niet meer te
stoppen. Met een fraaie score
van 60,12 procent eisten zij de
eerste plaats op. De dames
Meijer en Sikkens hadden
eveneens een goede avond door
de tweede plaats te pakken. Op
een prima derde plaats eindigden de dames Kiveron en
Windt. Het echtpaar Van der
Werff heeft de voorsprong in de
C-lijn behoorlijk vergroot en
blijven derhalve riant eerste.
De dames Verhage en Visser
handhaafden zich op de tweede
plek, terwijl de dames Mens en
Santoro opklommen naar de
derde plaats. Inlichtingen over
de bridgeclub zijn te verkrijgen
bij de wedstrijdleider de heer
H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's avonds.

Xa een intensieve blessure-be- strijd over een afstand van onhandeling, kon Kuijper toch geveer 10 kilometer. De Zandvan start gaan voor deze wed- voorter had zich voorgenomen,
dat hij bij enige opspeling van
de blessure direct de strijd zou
staken.
De start was bij de Tetterodein Overveen en het parDe wekelijkse schaakrubriek hal
was uitgezet rondom het
wordt verzorgd door de Zand- cours
van het CIOS. Ongeveer
Miortse Schaak Club. Meer in- terrein
negentig
atleten kwamen aan
formatie over de problemen/o- de start en
onder
P'ossingen is te verkrijgen op de schitterende vertrokken
weersomstandig"lubavond, elke donderdag in heden.
'u-t Gemeenschapshuis. Ook

Schaakprobleem

k-ui men informatie inwinnen
"P de volgende telefoonnum'»ers: 02507 - 15023, 17272 of
11085.

atletiek

Vanaf de start nam Akkermans van de politie Amsterdam het initiatief en deze hardloper gaf de concurrentie het
nakijken. Kuijper wilde zich
t
niet forceren en bleef in zijn
eigen tempo de wedstrijd vervolgen.
Tot drie keer toe moest de
zandheuvel bij Kraantje Lek
beklommen worden en tweemaal ontmoetten de atleten een
zware heuvel bij het CIOS. Het
lukte de Zandvoortse politieman om in het algemeen klassement als derde te finishen bij
de veteranen I en als tweede
nummer
8:
Mat
in
2
zettl
van het district West in een
'n. Zwart begint.
eindtijd van 41 minuten en 27
„Gelukkig is de blesOplossing van vorige week. seconden.
niet noemenswaardig te•"*haakdlagram ~ (Mat in vijf sure
meende Kuijpei.
ftte», wit begint): 1. La- Ka5; 2. ruggekeerd,"
„Daarom kijk ik vol goede
'H'4
ka4:
'A.
Lb8
Ka5:
4.
Lc7+
Iv
moed uit naar de komende
'i4: 3. Lcö en mat.
wedstrijden."

ZANDVOORT - Het
duurt nog wel even voordat de eerste bal wordt getrapt in het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi, maar de organisatie
is al een paar maanden in
de weer. Deze week hebben de deelnemende
teams van vorig jaar een
uitnodiging ontvangen
om opnieuw voor dit 24e
toernooi in te schrijven.

zaalvoetbal
Dit grootste zaalvoetbalevenement in Nederland, mag
zich elk jaar verheugen in
een grote belangstelling.
Toch wil de organisatie' een
reservelijst vormen, mochten er 'oude' deelnemers afvallen.
Belangstellenden
kunnen zich daarvoor in verbinding stellen met Piet koper, telefoon 023-382356 of
Jan Maarten Paap, telefoon
02507-14757. Dit tweetal verstrekt dan de nodige gegevens.
Zijn de heren niet te bereiken dan zijn Henk Kinecging,
Hans Alblas, Henk Paap, Eli
Paap of Harry Opheikens altijd wel rond het voetbalveld
van Zandvoortmeeuwen te
vinden. Het toernooi start op
maandag 16 mei en eindigt op
zondagmiddag 26 juni. De gebruikelijke zaterdagse finaleavond is in verband met de
wedstrijd van het Nederlands

hockey
De ZHC-heren pakten de
draad meteen weer goed op. In
de wedstrijd tegen Noordwijk
speelden de Zandvoorters vooral in de eerste helft goed hockey. In deze periode werd dan
ook toegeslagen en de strijd beslist. Tweemaal was het André
Blom, die de Noordwijkse doelman het nakijken gaf. In de
tweede helft heeft ZHC niet
meer aangedrongen. De wedstrijd werd beheerst uitgespeeld en de voorsprong kwam
niet meer in gevaar.

Dames
De ZHC-dames hadden de
winterstop niet goed doorstaan. Tegen Kraaien werd m
een te laag tempo gespeeld om
succes te hebben. Kraaien daarentegen was feller en nam voor
de rust een 1-0 voorsprong. Ook
in de tweede helft kon ZHC
geen vuist maken. Kraaien
bleef eenvoudig aan de goede
kant van de score en wist die
zelfs nog te verdubbelen naar 20.

Wintertriathlon
HAARLEM - Kras Sport
houdt zaterdag 26 februari
voor de vierde maal een wintertriathlon. Om één uur 's
middags starten de sporters
rond en op het Extran Sportcentrum. Het inschrijfgeld bedraagt 25 gulden per persoon,
deelnemers jonger dan 16 jaar
betalen 15 gulden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
via tel. 023-257430.

Jr

Van Zandvoort mee met daarop
ingetekend twintig of 15 opeenvolgend genummerde punten.

Punten
De opdracht was eenvoudig:
construeer een route van start
naar finish waarbij de punten
in nummervolgorde dienen te
worden aangedaan en waarbij
de route tussen de punten zo
kort mogelijk is.

autosport

Witte balk
Met een kleine vertraging
werden de eerste deelnemers
om vijf voor half negen door
voorzitter Jan Vink op pad gestuurd voor hun rit. De rit was
uitgezet door Henny Schuuring, die de deelnemers flink liet
zweten met een kaartleesrit vol
ingewikkelde omrijroutes. Dé
equipes kregen een plattegrond

Gerard Knijper eindigt ZVM organiseert weer
als derde bij politie-loop het zaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Tijdens de Gewestelijke Politiekampioenschappen veldloop, die gehouden werden in Overveen,
legde Gerard Kuijper beslag op een verdienstelijke derde
plaats bij de veteranen.

SPORT
Hockeyseizoen
hervat met zege
en nederlaag

zaalhandbal

ZANDVOORT - Ondanks
de winterse kou verschenen
afgelopen zaterdagavond 17
equipes aan de start voor de
door Autosportvereniging
Sandevoerde georganiseerde Fiatrit. Het was een pittige maar wel erg leuke autorit door de gemeente Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

elftal, op die avond, een dag
verschoven.
Gezien het feit, dat de opzet
van vorig jaar zeer goed is
aangeslagen wordt hetzelfde
systeem gehandhaafd. Ook
dit jaar is er een Liga Forza
en Liga Amica. De 48 teams
worden verdeeld in acht poules van zes teams. De nummers l tot en met 3 spelen
onderling in een kampioenscompetitie en de nummers 4
tot en met 6 spelen een zogenaamde promotiecompetitie.

Kruisfinales
Daarna volgen de kruisfinales, op donderdag 23 en
vrijdag 24 juni. Het aantrekkelijke van dit Play Off systeem is, dat die teams, die in
de voorrondes 4e, 5e of 6e zijn
geworden toch nog een kans
hebben hoog te scoren.
Nieuw is dit jaar dat voor de
Liga Amica een wisseltrofee
beschikbaar wordt gesteld.
Erkende scheidsrechters,
met als coördinator Cees Bolster, zullen het geheel in
strakke banen leiden. Buiten
een aantrekkelijk programmaboekje wordt elke week
een bulletin uitgebracht met
de laatste uitslagen. Dit bulletin wordt samengsteld door
Piet Koper en Harry Opheikens. De ranglijsten zullen
per wedstrijd worden bijgewerkt door sporthalbeheerder Cock Zwemmer. Bovendien wordt er een grote loterij
gehouden met fraaie prijzen.

De uitvoering was echter aanmerkelijk minder eenvoudig.
Herhaaldelijk voerde de kortste route de equipes over een
weg waarop het bekende rode
ronde verkeersbord met een
witte balk stond. Op dat moment dienden de deelnemers
een andere route te kiezen
waarbij de oorspronkelijk uitgedokterde route zo snel mogelijk kon .worden hervat.
Vrijwel direct na de start leidde dit op het Ir.Friedhoffplein
tot een welhaast zomerse drukte toen bleek dat het derde punt
niet te bereiken was via de kortste route en ook de omrijroutes
meerdere malen vastliepen.

Speelweek van 24 Feb. t/m"Ö2 Maart
.;. .*..;..;..;..;. .j..;..;..;. .j..;..;..;..;.

liet hele jaar naar '.
kinderfili:::
voor slechts f 7,50 '.'
i

Kinder

J^V1 i

v •
presenteert
week:

Prijzen

Mijn vader

Na afloop van de rit werd er
in de Beach Bar van het Palace
Hotel nog lang nagepraat, voordat voorzitter Jan Vink de prijzen kon uitreiken aan de winnaars in de diverse klassen. In
de C-klasse ging de zege naar de
dames K. en T. Koper.

woont in

De overwinning in de A-klasse ging geheel volgens verwachtmg naar de ervaren equipe R.
de Beer/W. Rappange. Ook dit
keer waren zij een maatje te
groot voor de concurrentie. De
equipe M. van Megen/J. van
Megen legde beslag op de tweede plaats.
De volgende rit wordt gehouden op zaterdagavond 26
maart.

i

Festival • '

Om binnen de gehanteerde
tijdslimiet te finishen was voor
de meeste deelnemers dan ook
een probleem. Toch klaagde
niemand aangezien de rit wel
pittig was, maar niet ondoenlijk

Een knappe tweede plaats in
deze klasse was weggelegd voor
de equipe H. van Limbeek/A.
Keur. In de B-klasse zegevierde
het vader/dochterteam W. Jaiisen en S. Jansen voor de tweede
achtereenvolgende maal. Tweede werd de gelegenheidsequipe
H. Paap/J. Terol.

ALADDIN
Ned.versie

HET NIEUWE EN
MEEST SUCCESVOLLE
MEESTERWERK VAN
een hilarisch hippe
animatie actie-thriller!

Rio
-

.;.
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A.L
Dagelijks
13.30

A.L
Dagelijks
15.30

A.L.
Dagelijks
19.00 en 21.30

Zondag ochtend 27 Feb. om 11 uur

LORENZO'S OIL

Nick Nolte en Susan Sarandon
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
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Meubelboulevard
dam-Diftmeli

O bloej^B
buiten

Een bosje tulpen uit
Amsterdam voor elke bezoeker.
Van vrijdag 25 februari t/m zaterdag
5 maart, zolang de voorraad strekt.

Voorjaar op de Meubelboulevard van Amsterdam Buiten én binnen Elke bezoeker
gaat naar huis met een bosje tulpen. Natuurlijk de originele uit Amsterdam
Als aardigheidje, omdat we het voorjaar in de bol hebben. En omdat de meubelcollectie
van 1994 op u staat te wachten Met nieuws voor het hele huis. In alle stijlen en
prijsklassen Op naar de Bollenvelden van Meubelboulevard Amsterdam-Diemen'

Lederen 3-2

2798,Glasvitrine

Opbergproblemen?
..

Bij Baalbergen
vmdt u in de
Vitrine Shop
on elk niveau
«*e Slasvitrine
van uw keuze

,„,,-*>„truin heeft een

n|~u^^ **^^--~- ~ ~

_

Op individuele vragen t
passende oplossingen.
SlaapRamerkasten vanaf -

Bij Baalbergen

""""'198,-

ClubS

Aï»

fauteuil CUarW
l

ï:

iv/lontïs-

Slaapk amer 'Clavel'
,
Exclusief voor Oase.
Leverbaar i„ geheel beuken of
gecombineerd met kleur
B.j Oase zoals afgebeeld

"X€=lk~"2795,-

Dressoir
„e, C.U,

Club 8

„
"'

^ *••

2095.MEUBELBOULEVARD

rörtf^^^
Van alle stijlen thuis.

Ringweg afnt SI 13/Dienien. Opcnbuai i ei roer lmnili/n 9 of bus CN f j ó Vrijdagavond kookavond tot 21 00 tini

••

meubelcenter

• MEUBELEN

_^

••»*•!

mijnders Bülii

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overa|
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'Het grootste jacht is niet
per definitie het mooiste'

Een zeiljacht van minimaal
anderhalf miljoen gulden.
Daar is wel degelijk een
markt voor en Nederland
telt jachtbouwers met een
flinke reputatie. Vorig jaar
verliet zelfs vanuit een Aalsineerse werf het grootste
casco voor een zeiljacht dat
ooit in Europa is gebouwd.

toch niets aan," aldus Gouwerok.
Hij vervolgt: „Dan kan de
jachtbouwer wel denken: ha
mooi, nog meer omzet, maar zo
werkt het niet. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iemand
plezierig met zijn schip kan varen en het is de taak van de
architect en bouwer om dit in
de gaten te houden. Wat dit
aangaat zijn er genoeg voorbeelden van mislukkingen op
te noemen en daarom zijn er
ook veel jonge boten te koop."
i

Vries in Aalsmeer, die onze
rompen afbouwen. Ieder casco
is maatwerk, custom build, en
het gebeurt maar een enkele
keer dat een opdrachtgever een
ontwerp van een bestaande
romp gebruikt. De jacht-architecten, dat is een bestaand vak
ET 'GEVAARTE' had waar mensen hun brood in vereen lengte van 48 me- dienen, bedenken steeds nieuter en paste maar net we dingen en ze gaan daarin
in de 53 meter lange loods soms heel ver. Het kost ons
van Jacht- en Scheepswerf vaak heel wat moeite om dit
Gouwerok te Aalsmeer. Het soort rompen te bouwen, mede
was bestemd voor een omdat metaal weerbarstig materiaal is. Wij zijn zo langzaGriekse opdrachtgever die merhand
een soort kunsteniet op een paar gulden
keek. Kwaliteit en schoon- naars in metaal."

H

veel gevallen van polyester.
Voor het grotere maatwerk
wordt aluminium gebruikt dat
in vlakke platen en rechte profielen wordt aangeleverd. Tot in
het kleinste detail wordt vervolgens de romp handmatig gebouwd. Voor een zeiljacht van
16 meter lengte moet, als het te
water wordt gelaten, gerekend
worden op een kostprijs van
minimaal anderhalf miljoen
gulden. Een bovengrens is er
volgens Gouwerok niet.
„De mensen voor wie wij bouwen zijn in de gelukkige om-~
standigheid zich een groot zeewaardig zeiljacht te kunnen
veroorloven. Ze kijken best wel
naar de prijs en laten ook bij
diverse werven een offerte maken. Ze liggen dan misschien
niet wakker van 1,6 of 1,5 miljoen gulden, maar willen wel
waar voor hun geld krijgen," aldus Gouwerok.

„Het is natuurlijk een eer om
zoiets te mogen bouwen, want
die opdrachtgever maakt een
keuze uit werven over de gehele
wereld. Het was een uniek project en een plezier om te bouwen," vertelt directeur Aat
Gouwerok van de gelijknamige
jachtwerf. Hij is de vijfde generatie Gouwerok van de scheepswerf die in 1851 te Nieuwer-Amstel werd opgericht.
Een jacht van dergelijke afmetingen is uitzondering. Dit
geldt evenwel niet voor jachten
met een lengte van 16 meter.
Aat Gouwerok: „Het grootste
jacht is niet per definitie het
mooiste jacht. Het mooie van
ons vak is dat het telkens weer
nieuw en uitdagend is. We hebben ons toegelegd op het bouwen van aluminium rompen
voor zeewaardige jachten waar
je alle wereldzeeën mee kunt
Zeezeilen
bevaren."
„We werken daarbij al jaren
„Ik ben zelf een enthousiast
samen met bekende scheeps- watersporter en heb een zelfgewerven als Van Dam en De bouwd aluminium zeewaardig

Jachtbouwer
Aat Gouwerok: 'Zeezeilen is ook
mijn eigen
hobby. Als je
zelfregelmatig zeilt, begrijpjedeeisen die men
stelt'
Foto Bram
de Hollander

jacht van negen meter lengte. teerd volbouwen met apparaDat is wel een voordeel, want tuur. Het is leuk om aan boord
ons vak houdt zich bezig met de bijvoorbeeld een salon, vier
hobby van onze klanten. Maar hutten, airconditioning, een
zeezeilen is ook mijn eigen hobby en ik kan me dan ook goed
verplaatsen in hun situatie. Het
gaat erom dat iemand zich veilig voelt op een schip en als je
zelf regelmatig zeilt, begrijp je
de eisen die men'stelt."
„Vooral aan beginnende zeilers kun je beter adviseren. Het
komt wel eens voor dat je iemand tegen zichzelf moet beschermen omdat hij teveel wil.
Je kunt een schip niet ongelimi-

wasmachine, een koelkast, een te hebben. Maar als je hierdoor
installatie voor het omzetten geen kastruimte meer overvan zout water in zoet water en houdt voor het opbergen van je
een motor met hoog vermogen spullen, heeft een klant daar

Wereldreizigers doen verslag
van bezoek aan Bromo-vulkaan
reld, Bqrubudur en de overblijfselen van een hindoe-tempelcomplex, Prambanan. Van
daar uit ging de reis verder naar
de laatste bestemming op Java:
de Bromo-vulkaan. De beklimming van de vulkaan en de wandeling over de kraterrand werd
één van de hoogtepunten van
het bezoek aan Indonesië.

(ADVERTENTIE)

HET GEZELLIGSTE
IN TUSSEN
0FPLEIN
EN LEIDSEPLEIN.

Ubud

Tussen Amsterdam en Rotterdam

In alle stijlen, in alle prijsklassen.
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tel. 020-5622840

(niet op vrijdag)

Kinderfototoestel
Fisher Price introduceert in april '94 de Perfect
Photo Camera voor kleuters vanaf drie jaar. De camera is compact van vormgeving en zeer eenvoudig te
bedienen. Door de dubbele
zoeker (voor elk oog één)
en de twee handgrepen aan
de zijkanten van de camera
wordt het maken van een
foto kinderspel. Ook de belichting en de afstand zijn
automatisch
ingesteld
waardoor slechts een druk
op de knop voldoende is.
De bedieningsknoppen zijn
in helder geel en vallen op
tegen het blauw van de camerakast. Verder is er een
ingebouwde flits en werkt
de camera op batterijen.

Aalstrak

heid waren belangrijker
voor dit jacht waarop per- Geen bovengrens
manent acht bemanningsleKleinere zeiljachten worden
den zullen huizen.
vaak seriematig gebouwd en in
door Everhard Hebly

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
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Journalist Ivar Dobber uit
Weesp en zijn Deense vriendin Kirsten Thomsen zijn in
september teruggekeerd
van een reis die een jaar geduurd heeft. Ze bezochten
India, Nepal, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië,
Nieuw-Zeeland en Australië. Ivar heeft in de Nieuwe
Weesper (ook Weekmedia)
verslag gedaan van de tocht.
In een serie lezingen, getiteld 'Wesopa Oriëntaals en
Down Under', neemt het
tweetal het publiek mee op
reis. Tijdens de vierde Iezing op l maart staat Indonesië centraal.
ET BEZOEK VAN Ivar
en Kirsten aan Indonesië duurde ruim zes weken. In die periode reisden ze
over Java en Bali. In die tijd
werden ze gedwongen hun aan-

H

vankelijk hoge reistempo aan
te passen aan de omstandigheden: de vochtige warmte en de
zware middelen van vervoer.
Het reizen ging vooral door
middel van het openbaar vervoer; bussen en enkele keer een
trein. Het tweetal uit Weesp
kreeg in Indonesië gezelschap
van twee vrienden en met z'n
vieren bekeken ze enige schakels van de 'Gordel van smaragd'.
Van de hoofdstad Djakarta
reisde het viertal naar Bogor,
het voormalige Buitenzorg, en
vervolgens naar het Dieng Plateau. Tijdens een wandeling
door de vallei hadden ze voor
het eerst contact met de plaatselijke bevolking.
In Yogyakarta bleven de
Weespers een week. Ze bezochten daar natuurlijk de grootste
Boeddhistische tempel ter we-

De volgende bestemming was
Lovina Beach, aan de noordkust van Bali. Het viertal ging
daarheen om de dolfijnen te
zien en om een paar dagen te
luieren op het grijze zand van
het noordbalinese strand. Ze
waren genoeg uitgerust om de,
reis te hervatten. Zo reisden ze
af naar Ubud, het cultureel centrum van Bali. Daar waren ze
getuigen van onder andere een
Balinese crematie. Ivar en Kirsten doen daarvan uitgebreid
verslag in hun lezing.
Het bezoek aan Indonesië
werd afgesloten in het drukke
en zeer toeristische Kuta Beach, vlakbij de Balinese stad
Denpasar. Daar vandaan vlogen Ivar en Kirsten naar
Nieuw-Zeeland. De lezing over
dit land en over Australië staat
op 8 maart op het programma.
De lezingen worden gehouden in
theater City of Wesopa, Herengracht
23 in Weesp. Entree bedraagt vijf gulden per persoon. Tegen inlevering van
dit artikel bij de kassa ontvangt men
een gulden korting (geldig voor maximaal twee personen). Aanvang is acht
uur. De zaal is open om hall' acht. Ueserveren is mogelijk op telefoonnummer 02940-19630.

Stil Omroepmuseum

BOES

In het Omroepmuseum in Hilversum vindt tot en met 29 april
een nieuwe tijdelijke tentoonstelling plaats onder de naam 'In de
ban van de stilte'. Deze tentoonstelling is opgezet naar aanleiding
van een onderzoek dat het museum heeft gedaan naar stiltes die
vallen tijdens radio- en televisie-uitzendingen in de afgelopen 75
jaar. Deze momenten worden via een monitor aan de bezoeker
getoond. De expositie is georganiseerd in samenwerking met de
Stichting Het Stiltemuseum uit Amsterdam.

Klanten stellen volgens hem
steeds hogere eisen en willen
hun nieuwe schip zoveel mogelijk een eigen stempel geven.
Bijvoorbeeld door een grote
verscheidenheid in de meest
exclusieve houtsoorten. Wat
betreft de romp heeft de klassieke klippersteven plaats gemaakt voor snelle en sportieve
lijnen.
Gouwerok: „Een modern
zeiljacht moet aalstrak en licht
zijn, zodat er met hoge snelheiden gezeild kan worden. Om
het gewicht zo laag mogelijk te
houden, maakt de traditionele
aluminium mast steeds vaker
plaats voor een carbonfiber
mast. Houten panelen zijn verder vaak niet meer massief,
maar bestaan uit twee lagen fineer met daartussen een laag
schuim. Die panelen zijn soms
echt vederlicht, maar het stelt
ook weer hogere eisen aan de
jachtbouwer. Ga maar na, je
kunt niet zomaar een schroefje
in een schuimlaag draaien."
De meeste grote zeiljachten
vinden uiteindelijk een plaatsje
in een buitenlandse haven.
Vaak ergens aan de Middellandse Zeekust, maar Amerika
en Japan zijn ook niet uitzonderlijk. De meeste klanten volgen nauwgezet en gewapend
met video- of filmcamera de
bouw van hun schip. Gouwerok
verhaalt zelfs over een Amerikaan die zich voor dit doel tijdelijk gevestigd heeft op het Amsterdamse Prinseneiland. Als
zijn zeiljacht over een paar
maanden klaar is, maakt hij de
oversteek naar Amerika.
Gouwerok: „Het is leuk als de
boot eenmaal in de Middellandse Zee ligt, maar het is voor
velen zeer interessant om te
zien hoe wij zo'n schip bouwen.
Ze zijn er vaak verbaasd over
dat alles aan hun schip door
mensenhanden is gemaakt."

De Perfect Photo Camera heeft
een adviesprijs van 59 gulden (tijdens de Introductieperiode Incluslef een 110 film van Kodak en
batterijen).

Enkhuizen op doek
In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is tot
en met 5 juni de tentoonstelling 'Schilderij onder
de loep' te zien. Het gaat
hier om twee grote schilderijen uit de vroeg 17-e eeuw.
Beide panelen tonen het
gezicht op de polder Het
Grootslag met aan de horizon de stad Enkhuizen. De
doeken laten gedetailleerde thema's zien als varen,
visserij, veehouderij, jacht
en ontspanning.
Door het verschil in stijl
gaat men er van uit dat de
kunstwerken niet van één
hand zijn. Vermoed wordt
dat de tot nog toe onbekende schilders de doeken in
opdracht hebben gemaakt
van bijvoorbeeld het stadsbestuur of het polderbestuur.
liet Zuiderzeemuseum Is dageUjks geopend van tien tot vijf uur
en Is te vinden aan de Wlerdljk 18'
in Enkhuizen, telefoon 0228010122.

Tuschinska draait
historische Faust
ONDAGMORGEN 13 maart om half 11 draait de laatste film in de tweede cyclus 'Nostalgie in Tuschinski'.
'Faust. Eine Deutsche Volkssage' dateert uit 1926 en is
gebaseerd op een boek van Hans Kyser, naar motieven van
Goethe. De film stond onder regie van F.W. Murnau.

Z

Faust, een oude professor, sluit een pact met de duivel Mephisto in ruil voor een eeuwige jeugd. Mephisto overlaadt Faust met
macht en rijkdom, maar desondanks slaagt Faust er niet in 'het
goddelijke' in zijn ziel te vernietigen: de liefde voor het meisje
Gretchen. De duivel weet dat wanneer hij de weddenschap met
Faust wint, hij de heerschappij over de hele aarde krijgt.
Regisseur Murnau informeert de toeschouwer over de gevolgen
van het pact met de duivel. Maar waar eerdere effecten een
ontmoetingssène vol hoogtepunten zouden doen verwachten,
daar plaatst Murnau een eenvoudig, kalm gebaar - gezien als in
een droom. Met zo'n simpel gebaar brengt hij het onvoorstelbare
in beeld, en daarmee ook de gruwelijke verlokking waaraan Faust
ten prooi zal vallen. Dat de liefde aan het (dramatische) eind van
de film de strijd tussen goed en kwaad beslist, doet daar uiteindelijk niets meer aan af.
Het Nederlands Filmmuseum selecteerde in samenwerking
met MGM Cinemas en Weekmedia het afgelopen seizoen zes
meesterwerken uit de periode van de stomme film waartoe ook
deze laatste film van deze serie toe behoort..
Lezers kunnen deze film tegen een gereduceerd tarief bezoeken
door gebruik te maken van bijgaande bon.

Het Omroepmuseum Is gevestigd aan de Oude Amcrstoortseweg 121-131 in
Hilversum. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van tien tot vijl'
uur, zaterdag en zondag van 12 tot vijf uur. Voor meer informatie: telefoon 035885888.

Terreinfietsen
'Terreinfietsen op de Utrechtse Heuvelrug'. Met deze folder in
de achterzak kunnen ATB-liefhebbers, buiten de officiële paden
om, wegwijs worden in een prachtig fietsgebied.
De folder bevat een kaart waarop de bospaden die mogen
worden befietst, staan aangegeven. Verder wordt aandacht besteed aan gedragsregels voor de ATB-er. De folder is uitgegeven
door het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug samen met vijf
andere terreinbeherende instanties. Voor informatie kan men
bellen naar: Bureau Recreatieschappen, telefoon 030-333117.
Polo Nederlands Kilrnmuseum

(ADVERTENTIE)

VERBOUWINGS DROOM OPRUIMING
Van Roeuwijkin Diemen gaat ruimte maken vooreen uitbreiding
binnen de internationale collectieophetgebied van totaalwonen. Per 1 april a.s. neemt de bekende Montel-meubelformule deel aan hettotaalwonen bij Van Reeuwijk. Een eigen
identiteitbinnendeexclusievewoondroomwereldvanVan
Roeuwiik. Tot OÏR tijd gaat u profiteren van een waanzinnige
verbouwingsopruiming. Exclusieve droommeubelen voor een
prik en daar mag u best wakker van liggen. Kom snel want de
voorraad is beperkt!

,\ *
\
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Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski, betaalt u in plaats van ƒ 12,50 slechts ƒ9,50
per persoon voor de film ' Faust1 op zondagochtend 13maartomhalf
elf.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon):

van eeuwijk
Sniep 7, Meubelboulevard Amsterdam, Ringweg afrit S113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881

geeft u meer!
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2CV6 Spec , 1985, rood APK
sept 94 mooi en betr, 77 000
km, ƒ3750, 0297263154
Voor een goede occasion

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschi|nt m Hel Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aon-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 milpen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mmpri|s
mmpri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75

ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

[AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen]
Alle pri|zen zi|n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
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Auto's te koop
tot ƒ 5.000,CITROEN AX 11 TRE Turbo, bj
87 rood, APK t/m jan 95
ƒ4750 Tel 0206221678
Citroen GSA break, i z g s t , bj
82, APK tot okt 94, ƒ1750
Tel 0297985945, na 1800 u

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,121 SED GLX, groen, open
dak, 4 drs, ƒ 17950
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Tel 0206365052
Audi 80 18 S, 7/91, ƒ18900
Tel 035564444/561842

FORD SIERRA 23 D m '84
ƒ 2 950
VISA
GARAGE
DAIHATSU CHARADE 13
020 6278410
Sport,
orig
10000
km,
ƒ17500 MOOY & ZN Ruys
daelkade 75 77, 020 6623167

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866
BX 1 4 l Deauville 5/92/ 14 200
BX TE Cannes 10/91 ƒ10900
BX 1 6 RE 9/89
ƒ 8 900
BX 1 6 TGI 3/90
ƒ 9 800
BX 19 GTI 1/89
ƒ 8900
BX 1 9 D 3/89
ƒ 9 000
BX 1 9 D 5/88
ƒ 7 800
BX 19 TRI 1/90
ƒ11200
BX 1 9 TZD 1/91
ƒ17400
BX 1 9 TZI 10/91
ƒ14900
BX 1 9 TRI 7/89
ƒ 9 200
BX 1 9 TD 3/90
ƒ 10 200
XM 2 0 l 10/90
ƒ17600
Tel 035564444/561842

Peugeot

Suzuki

PEUGEOT 405 GLD DIESEL,
b j '92 , 87000 km, ƒ45000
Tel 02246-3193

Amstelstem - Suzuki

106 XN, b j '92, i z g s t , Blaupunkt r c , donkerbl, ƒ 15 250,Tel 020-6958483/02903 3322

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

205 1 1 GE 5 drs 5/86/ 5 900
2051 6 GTI 5/90
ƒ17400
205 18 Turbo D 6/92 ƒ 16 200
3091 9 GRD 6/90
ƒ10700
405 1 6 GLXI 10/91 / 17 800
405 1 6 GRD Jub 11/90/12 600
405 16 GLI 1/90
ƒ11600
405 16 GLI 1/91
ƒ12800
405 16 GRI 11/89
ƒ10200
405 19 GLXD 10/91 ƒ17400
405 19 GLD 7/90
ƒ14200
405 1 9 GLXD Br 9/91 ƒ 17 200
405 19 GRI 11/89
ƒ10900
405 1 9 GLD Br 4/91 ƒ 17 200
405 GRD 7/90
ƒ 14 900
60520 SLI 1/91
ƒ18600
Tel 035564444/561842

Nieuw VITARA SAHARA
Soft top Fonkelnieuw
Incl 3 jaar fabr garantie
Standaard incl extra brede
255/60/15 banden, sportieve
l m velgen, spatbordverbreder
set, robuste chrome push bar,
chrome reservewiel-cover, luxe
vloermatten, wielsloten
Prijs slechts
ƒ33995AUTO AMSTELSTAD B V
Off SUZUKI-DEALER
voor Amsterdam en A'veen
Hemonylaan 25, 0206799100
Mmervalaan 85, 020-6711888

WEESP

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
De beste LEEUWEKEUR
occasions vindt u bij

Te koop van part.,
wegens leeftijd.

PEUGEOT-DEALER
COBUSSEN

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX TGE 10/91 5 drs ƒ15900
XM 2 Oi 5/91
ƒ 31 500
Skoda 130 L 10/87 ƒ 3500
7 x BX 14 - 16 vanaf ƒ5950
Mm ƒ 2000,-voor uw oude auto
bij inruil op bovenstaande auto's, mits APK gekeurd en 3 Escort 1 6 CL
12/92
maanden op uw naam
Escort 1 4 Europa
3/89
Mondeo 1 8 CLX wag
6/93
3-12 maanden garantie
Transit 120 D
2/90
Ruime keuze in 2 CV occasions
ALBERS AUTOBEDRIJF
alle leeftijden Citroen Centrum
Ford Service dealer
Leende Tel 049061528
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d
Amstel Tel 02963 1767
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
AUTOBEDRIJF " DE MEER"
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered Escort 1 4 Bravo, 3 drs 1987
1991
pnjz Verk van losse onderd Escort 14 CL, 3 drs
Tel 020 6680820 en 075-219777 Escort 1 4 i Clipper 5 drs 1992
Escort 1 4 i CLX, 5 drs 1992
T k Citroen Visa super RE, bj Escort 1 6 CL aut, 3-drs 1988
93, kleur wit, APK tot aug
Escort 1 8 CLX, 5 drs
1992
'94, i g s t ƒ750 02977-29190 Onon 1 6 CLX, 4-drs
1993
Sierra 1 6 CL, 4 drs
1989
V a ƒ85 5 veerbollen
1989
op druk brengen bij de Citroen Sierra 20 i CL, 4-drs
1990
Spec m Zaanstad Garage Scorpio 2 O, 4-drs
RENE SPAAN, 075-281193
ANDERE MERKEN
Vraag tevens naar onze mruiFiat Panda 1000 CL i e 1990
lers en aantr rep prijzen
Mazda 323 1 3, 4-drs
1987
XM Amb '92
ƒ 28 500 Nissan Sunny 1 7 D 3 drs1988
XM Diesel'92
ƒ32500 Opel Corsa 1 3 NB 3-drs 1987
XM Turbo D, abs, '90/24500 Opel Corsa 1 4i 3 drs
1990
XM Comfort 90
ƒ 22 500 Suzuki Vitara JLX 2-drs 1991
CX 20 Break '86
ƒ 9 500 Volvo 740 GLE aut Estate1987
BX TGD Br, '91 va ƒ17500
BX 19 TZD Turbo '91/19900
KONNETLAANTJE 8,
BX 19 TZD, '91 va
ƒ14500
RIJSENHOUT
BX T, Diesel'91
ƒ13500
TEL 02977-22193
BX Diesel, '89
ƒ 8950
BX 16 TZI '90
14500 Escort 14 CL, 5 drs , 78000
BX 19 TZI LPG '91 ƒ 15 750 km 7/86, nieuw staat ƒ 7 950 BX 16 TZI, LPG, '90 ƒ13500 Goldcar A veen, 020-6433733
BX 16 TRI, LPG, '87 ƒ 6750
ƒ 14 950
BX 14 Cannes, lpg,'91/12500 Fiësta Cheers 6/91
BX 14 RE, LPG '87 ƒ 3950 Scorpio Gia aut 4/90 ƒ 24 950
BX 14 Palais '90
ƒ 12 500 Escort CL Dsl 2/89 ƒ 12.995
AX 11 E '89
ƒ 8950 Escort CLI 5 vers 5/90/ 10 950
ƒ 9950
C25 E verh /verl '90 ƒ10 500 Sierra 2 O CL 8/87
Onon 1600 GL Sed ƒ 4950
VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Tel 020-6278410
Ford Sierra 1 8 GL, 1987, centr
lock schuifkanteldak, net gek
ƒ6950, mr mog 023-423906

Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824

Suzuki Swift 1 3 GS sportvelgen, verlaagd, alarm, zwart
met 06-'89, zeer mooi
AUTO KOHLER 020-6686146

VOORDELIGE
Suzuki-Occasions

Alto First
'89 / 7.950
Alto GLX
'92 ƒ 11 950
Alto GL 5 drs
'91/10950
Swift 1 3 GL
' 8 8 / 7 950
Swift Club
'90/13 950
Peugeot 505 GL Automaat bj
Swift Unique
'91 ƒ 12 950
8182, net gekeurd, mooie auto
Swift GLX 5-drs '92 ƒ 18 950
ƒ2450, mr mog 023423906
Swift GS
'90/16950
V d POUW Peugeot
Samurai soft top '93 ƒ 19500
Amstellandlaan 1
Vitara Soft top
'92 ƒ 26 950
WEESP 02940-15110
Vitara Soft top
'93 ƒ 29 995
106 XT 1 4 35 000 km 7/92 Auto Amstelstad B.V.
626 20 GLX 12V 2/89/ 10500
205 Ace 3 drs 15 000 km 1/92
626 2 O D LX HB 3/90/ 11 900
Off Suzuki-dealer Amsterdam
62620DLXHB11/87/ 8600 205 XR 1 1 31 000 km 2/91 en Amstelveen
205 XT DieselSO 000 km 1/92
Tel 035-564444/561842
405 GR Aut 79 000 km 5/91 Hemonylaan 25, 020 6799100
Voor een goede occasion
405 GLD
102 000 km 1/91 Mmervalaan 85, 020-6711888
MAZDA DEALER
405 GL Aut 48 000 km 2/91
DONKER
405 SRI
80000 km 10/90
Visserstraat 36
ZUIDWIJK MINERVALAAN
AALSMEER
De Nieuwe
Tel 02977-24247
106 XM
7 500 km 9/93
SEAT CORDOBA 1 8
205 Ace 3d 57 000 km 4/90
MAZDA VAN VLOTEN CAR
Nu te zien
205 Ace 3d 73 000 km 9/91
Tel 0206365052
bij
205 Ace 3d 20 000 km 1/92
AUTO KOHLER
121 SED GLX 4d
1991 205 XR 1 4i 69 000 km 4/92
v d Madeweg 23, A'dam
323 HB 3d Envoy 13
1988 205 XS 1 4 78 000 km 5/87
Tel 0206686146
323 HB 3d LX 1 3
1988 205 GT 1 4i 37 000 km 9/90
323 HB LX 1 6i
1991 205 XL D 123 000 km 1/89
SEAT Autocentrum APC
87 000 km 5/91
323 SED 4d GLX 1 5
1988 309 GR D
Jarmuiden 43
323 SED 4d LX 1 6i
1991 305 GL 1 3 95 000 km 5/86
Amsterdam-Sloterdijk
405 Gr 1 9 Br 49 000 km 2/89
Tel 0206133333
626 HB 5d GLX 1 8
1988
Inr /fin /verzek mog
626 HB5d L X 2 0 a u t o m 1989
Mmervalaan 86 A'dam Zuid
626 HB 5d Argos 2012v1989
Tel 0206629517
626 HB 5d LX 1 8i-16v 1992
626 HB 5d LX 2 Oi
1992
Golf 16 CL 3/90
ƒ13400
626 HB 5d GLX 20i-16v 1992
Golf 1 6 D CL 4/89 ƒ11200
626 SED 4d Exc 1 8 12v 1991
626 SED 4d GLX 1 8-12v 1991 19 1 7 GTR 3 drs 8/90/10 700 Golf 1 6 D CL 1/92 ƒ 15 600
ƒ10900 Passat 1 8 CL 4/91 ƒ18900
626 SED LX LPG 2 Oi
1991 1 9 1 7 G T X 2 / 9 0
626 Coupe 2d GLX 2 O 1989 21 17 GTS Nev 8/87 ƒ 7600 Passat 1 8 G L V 5/90/19800
21 17 GTS 1/91
ƒ12700 Polo14DSedan11/88/ 5200
Draaierweg 10 (bij Praxis)
21 17 TL Sedan 11/90/10600
Tel 035564444/561842
AMSTERDAM-NOORD
21 17GTL 10/91
ƒ12400 T k tegen handelspnjs VW
2121GTD11/90
ƒ13100 Golf 1 8i CL, 5 d, LPG, blauw,
2121GTD1/91
ƒ12900 3/91 ƒ 17 500 - BEREBEIT,
25 2 O Tl 12 V 4/91 ƒ18900 Amsteldijk 25, 020 6627777
Mercedes 240TD stat, zonder 25 2 1 Turbo D 3/91 ƒ19800
V W - en AUDISPECIALIST
ƒ14600
achterbank, i z g s t , b j 1985 25 2 2 TX 12/90
BAAS
5 1 1 SL 6/89
ƒ 9 600
APK 2/95 ƒ 4250 0297941488
5 S D 1 6 D C a m p 1/89/ 6900 Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295,
Tel 035-564444/561842
Tel 020-6183855
Renault 5 TR 1 4, 3 drs, 6/88,
73 500 km, ƒ 7800, i z g s t , we- VW Golf zilverm '87 Diesel,
Off NISSAN-DEALER
gens fam omst 02975 62493 96000 km m NAP, nieuw +
BROCKHOFF van LEEUWEN
radio APK 10-'94 Pr ƒ11500
RENAULT AMSTERDAM
TT Vasumweg 36, A'dam-N
Tel 02940-15154
Top occasions met 1 jaar
Omroepweg 2, Almere
V W Passat 1 8 CL Variant,
garantie
0206332111 of 036-5360454
LPG, 6/91, zilver ƒ 25 950Wibautstraat 224
Bluebird 2 O E SLX 2/90/ 10 400
Goldcar A'veen, 020 6433733
020 - 561 96 11
Pnmera 20 l SGX 6/91/17900
VW Passat 1 8 i variant stationSunny 2 OD LX HB 4/91 ƒ 13 400 T k tegen handelspnjzen
Renault 2 1 2 2 GTX Hb Aut, wagen, b j '88, keurige auto,
Tel 035-564444/561842
st bekr, elektr schuifd , 3-'90, ƒ9950, mr mog 023423906
Mooie rode Nissan 100 NX, ca- / 16750 R19 GTS, 5 d , LPG,
VW Polo Van 1987, LPG, wit,
bno, met luxe pakket, bj '91, 1-'89, ƒ10750 BEREBEIT,
rijdt prima, ƒ 3950, inruil moge40000 km Vrpr ƒ24000,- Amsteldijk 25, 020-6627777
lijk 023423906
Tel 03402-32926
Wegens vertrek naar het buiNissan Sunny, bjr 1984, prima tenland RENAULT TWINGO,
auto, net gekeurd, ƒ 2450, inruil black pearl Incl ace van
mogeijk 023-423906
/ 23 000 voor ƒ19000 Tel
244 GLT '84, 170000 km
01721-7218 of 00352-223940
LPG/Necam
spec
velg,

Ford Fiësta 1991,
prijs ƒ 12.250.

Peugeot 405 1 6 GL 1990
68 000 km, rood
AUTO KOHLER 020 6686146

Tel. 020-6166718.

Daihatsu

Fiat

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

BMW

Buick

Chrysler

020 6470909

Chrysler - Amstelveen

Ford

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Escort 1 4 1 CL 10/89 ƒ 9800
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
Escort 1 6 D V a n 12/87/ 4900
(Op afspraak gratis halen en brengen )
Escort 1 8 D 11/90
ƒ11900
Scorpio 24 l CL 8/90/14300
Scorpio24IAut 11/90/14900
Sierra 1 8 Turbo D 9/90/ 13 900
Citroen BX 1 6 RE 06 89
Sierra 1 8 Turbo D 6/91/ 14 200
blauw met, sportvelgen
Citroen CX Turbo diesel 1984 Sierra 20 CL 1/91
ƒ14900
1e eig ƒ9950
veel extra s ƒ2950 net ge Sierra 23 D 7/89
/ 9000
AUTO KOHLER 0206686146 keurd 023423906
Tel 035564444/561842

Citroen

FIESTA 1100 FINESSE 3 drs, rood, 13000 km, 1993/18500,FIESTA 1300 FLASH 3 drs, wit, 6000 km, 1992
ƒ21 000ESCORT 1 8 CLX D Clipper, grijs met kombi, 1991/23700ESCORT 1 4 CL 3 drs, blauw met, 1991
ƒ21500,ESCORT 1 6 SPORT 3 drs, wit 49000 km 1991
ƒ 22 800,
ESCORT 1 6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ21000,ESCORT 1 6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ20800,
ESCORT 1 6 CLX 5 drs rood met, 1990
ƒ19900,ESCORT 1 8 CL D 3 drs, rood met 1989
ƒ 15 900,ESCORT 1 4 CL 3 drs, grijs met, 1987
ƒ 11 500,
SIERRA 20 GT 4 drs, wit 24000 km 1992
ƒ 27 000,SIERRA 20 CLX 4 drs wit 29000 km 1992
ƒ 26 500,SIERRA 2 O CLX 5 drs, rood LPG 1991
ƒ 20 500,SIERRA 20 CL 5 drs, z grijs, 40000 km 1991
ƒ25900SIERRA 2 0 AZUR 4 drs, zwart, 54000 km 1991
ƒ25500,SIERRA 20 CLX aut 4 drs, zwart, 58000 km 1991 ƒ 26 500,SIERRA 2 3 CL D 4 drs, grijs met, 1988
ƒ15500,SIERRA 2 O GL 4 drs, grijs met, 1987
ƒ12900,SIERRA 1 6 L 3 drs, rood 1986
ƒ 8500MONDEO 1 8 GLX 4 drs rood met 5200 km 1993 ƒ40650,MONDEO 1 8 CLX 4 drs, grijs met 7100 km 1993 ƒ38650,RENAULT 21 TL 4 drs, wit LPG 1990
ƒ15500,PEUGEOT 1 9 405 GR 4 drs, blauw met 1989
ƒ 15 900,A1
BOVAG
GARANTIE 6 MAANDEN
A1
BOVAG

Citroen AX 14 RD, Rood,
1990, 97 000 km
ƒ12750
Citroen AX 10 E, rood, 1988,
77 000 km
ƒ 7 950 •
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL 02940 15443 Vnjd koopav
CITROEN DORLAND
Ring A'dam, afnt 116
Br i W 02903 1908

Ford Sierra 20 Cü 4 deurs
zwart achterspoiler, jan 91, Cuore TX, rood,
'91,
112000 km ƒ18500
Charade TX mj 'Shiga',
'91,
Volvo 340 DL autom 67000 OTO/ICI Citroen 02940 16661 rood
km 11/86/7500FORD Sierra 2 O CLi, aut, Charade TX 1 3,
mj automaat
'91,
50 000 km, ƒ18500
Tel 02963 1767
Applause XI
'89,
Wetter,
Zwanenburgerdijk
503
340 DL, 3 drs , autom l blauw/
Applause L l
'92,
Zwanenburg
Tel
02907-6572
met, nieuw staat ƒ 5 750
Feroza Resm top EL II mj
VOLVO - NIEROP
Opel Corsa Swing 13i rood, b j zwart/zilver, km 13000 11/92,
Tel 0206183951
1990, kmst 67000, ƒ13500
Saab Service Molenaar HoofdNIEROP-DAIHATSU
360 GL, mj 3-drs , blauw
dorp 02503 14097
Vancouverstr 2-12,
ƒ8950A'dam-West, 020-6183951
Opel Vectra 1 8 IGL
VOLVO - NIEROP
Tel 0206183951
5 drs, Lpg 1/91
Daihatsu
ƒ17950
't AMSTERDAMMERTJE
Opel Ascona 1 6 S 4 drs tra
Tel 075 287733
Amstel 340 342
veller 5 versn, getint glas
tegenover Carré
deurlock enz , bjr '87, ƒ 6950 Renault 25 TXI 60 000 km, raA'dam C Tel 0206236491
mr mog 023423906
dio Renault, 8/ 90, ƒ 26 950
Subaru L 1 1 1 8 GL, 4 drs P S V d Pouw Peugeot Weesp Daihatsu Cuore 850 TG, aug
Tel 0294015110
'90, 37000 km z g s t ƒ8750,
1/89 ƒ8000
Tel 035564444/561842
Voor een goede occasion tel 020 6908084, na 18 00 uur
COBUSSEN,
Voor n goede Suzuki occasion Peugeot dealer
Baarsjesweg 249 Amsterdam
AUTO AMSTELSTAD B V
Hemonylaan 25 020 6799100 Tel 0206121824
Aktie t/m 26/2/94
Mmervalaan 85 0206711888 VW Passat CL, LPG, 89 nu
3
x
Fiat
Uno 1 8S slechts
ƒ17950
Auto Adrichem Helderseweg 7 mnd jongi Ca 19000 km
Div kleuren, incl radio/cass
18 Alkmaar 072-154955
en 1 jr gar Nieuwpnjs
ƒ24000
Nu ƒ 19 250
Op bovenstaande auto's
BIJ inruil mm ƒ 2 000 - voor uw
Toyota Corolia 1 8 D XL nov
oude auto mits nog Vi jaar APK
90/12400ESCORT 1 6 SPORT 3 drs wit gekeurd en 3 mnd op naam
Tel 035564444/561842
49000 km 1991 ƒ22800,
ƒ4250
BMW 316i, 1 6 4 drs, mrt 90 Ford van Nes Hogeweyselaan 1 x Panda 34
ƒ5250
ƒ14500
97 WEESP TEL 0294015443 1 x Panda 750 L
6 x Panda 1000 CL v a ƒ 6500
Tel 035 564444'561842
Ford Escort 1 8 CL div ace 5 2 x Uno Lido 45 v a ƒ5950
Opel Kadett 1 4 i, 4 drs
drs
1991 Autobedrijf
De
LPG 4/91
Meer , Konnetlaantje 8
CASPARUS WEESP
ƒ14000
Rijsenhout Tel 02977 22193
Tel 02940-15108
Tel 075 287733
Saab 900i Special 3 drs talade Fiat Tipo 1 4 DGT, 90, 82 000
Seat Ibiza XL 1 2i 91
ga rood l met wielen, sport km, rood LPG, APK 1-'95,
zwart / 13 950
uitl, get gl Saab Service Mole- i z g s t , tel 020 6927655
HENK GRIFFIOEN
naar Hoofddorp 02503 14097
Fiat Tipo 1 4 l 3/91
ƒ13900
Tel 02940 1402880426
Suzuki Swift 1 6 GLX autom Fiat Tipo 1 7 D 6/91 ƒ 14 200
Rover 114 1 4, l GTA 3 drs HB 91, ƒ23950
Tel 035564444/561842
lul 91 / 12 400AUTO AMSTELSTAD B V
FIAT VERMEY B V
Tel 035564444/561842
Mmervalaan 85, 0206711888
Keuze uit ruim 35 occasions
VOLVO 440 DL Special Autom A Philipsweg 13, Uithoorn
34000 km grijs m 1992 Tel 02975-62020
ƒ 28 950 Van VLOTEN BV Vol Van onderwijzeres Fiat Uno 45
Alfa Romeo 1 8 75 Indy ie
vo Dealer Tel 020 6369222 Sie 8-'89, 50 000 km ƒ 8800
april 1991 ƒ 14600
telefoon 075 - 21 21 29
Volvo 460 GLE
Tel 035564444561842
1/91 ƒ25900Voor een eerste klas occasion
DICK MUHL Nijverheidsln 1
Gebr Haaker B,V
Weesp 02940 18200'18008
Off Fiat/Lancia dealer
BMW 318 l jun 87
Kam Onneslaan 10
85000 km, rood 1e eig
m Badhoevedorp
AUTO KOHLER 0206686146
Tel 0206594859
BMW318i Polaris 139 000 km LADA 12 S bj 10 87 mooie
Zoekt
u een FIAT
APK stereo & alarm ƒ7750 auto 70 000 km ƒ 2950 APK
Keuze uit 50 stuks
Garage de Linde 020 6254782 gekeurd mr mog 023423906
GOUDSMIT FIAT
Amstelveen

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

FORD VAN NES

1-13

Ford Sierra 20i CL, Combi,
sch dak, stuurbekr 57 000 km
4/90/20950- GOLDCAR
Amstelveen, tel 020-6433733
Ford Sierra 2 O CL als nieuw,
met schuifdak, centr deurvergrendeling en gas ƒ8750,Tel 0206473037
T k FORD SIERRA 23 D, i z
g s , bj 1984, APK, 5-bak, wit
Prijs ƒ 3500 Tel 020-6162316
T k tegen handelspnjzen
Scorpio 2 O CL, 5 drs, LPG,
12/89, ƒ 10 500 Sierra 1 8 CLX
Turbo Diesel, 4 drs, 6/91,
ƒ16500 Sierra 20i CL Azur,
zwart, 4 drs , st bekr, LPG,
8/91, ƒ16500 Sierra 1 6 CL,
3 drs, LPG, 6/90, ƒ 11 500 Nw
mod Escort 1 6, CLX HB, LPG,
7/91, ƒ 16500 Escort 14 CL,
5 drs, 6/86, ƒ 6950 Fiësta 1 1 C,
3 drs, 1/89, ƒ8250 Escort 19
LX 5-drs, st bekr, airco, stereo,
2/90, ƒ12500
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
tel 020-6627777

Honda
Accord 2 O EX Sed
10/90
ƒ17800,Civic 1 5i GL
2/'91
ƒ 17 900,Tel 035564444/561842
Civic 1 6i 16V, bj 90, rood,
el schuifkanteldak, APK '95,
ƒ17950, 020-6915383

Mazda

Seat

Volkswagen

Renault

Mercedes-Benz

Nissan

Opel

Kadett 1 3 S HB 1/86 ƒ 5900
Kadett 1 3 1 Sedan 9/89/ 9800
Kadett 1 3 LSHB10/88/ 8900
Kadett 1 4 l HB 6/91 ƒ 13 900
Kadett 1 5 Turbo 11/89/ 10 700
Kadett 1 6 D c a r 11/88/ 8900
Kadett 1 6 HB 4/90 ƒ 10 900
Kadett 1 6 1 Sedan 5/90/10 500
Kadett 1 7 D Van 8/90/ 9 400
Kadett 1 7 D Van 9/89/ 7 900
Kadett 1 7 D car 9/89/ 10 600
Kadett 1 7 D HB 9/90 ƒ 10 900
Kadett 1 7 D 2/90
ƒ 9 800
Kadett 1 7 D HB 1/91/12500
Kadett 1 7 D car 2/90/11900
Kadett 1 7 D car 7/91/14400
Omega 18 LS 12/89 ƒ12400
Omega 2 O l Pearl 4/90/ 14 800
Omega 26 l Car 7/91/29900
Vectra 1 7 D 12/90
ƒ15900
Vectra 1 8 l HB 11/89 ƒ 1400Q
Vectra 1 8 S GL 6/90/15900
Vectra 2 O l GL 9/90 ƒ 16 600
Tel 035564444/561842

Rover
MINOR MOTORCARS
De ROVER-DEALER voor
AMSTERDAM en A'VEEN
Sloterkade 40 44
Tel 020-6177975
Rover dealer voor Uithoorn,
Amstelveen, Hoofddorp e o
BOOM Aalsmeer 02977-25667

Saab
900 coupe 11/85
ƒ 5900
9000 2 3 CD 9/90
ƒ23600
Tel 035564444/561842
Saab 96, bj '76, 82000 km,
i g s t Vrpr ƒ5250,-.
Tel 070-3634512
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Ond , rep , APK
Diverse SAAB occasions
SAAB 90, 99 en 900
Div bouwjaren

Subaru

Hyundai

T T Vasumweg 32, A'dam-N

TEL. 020-6310615.

OPEL KADETT 16 D station,
5 drs, b j 83,APK7-'94 Vrpr
ƒ2500 Tel 020-6332645
Opel Kadett b j 1987, net gekeurd, keurige auto, ƒ7950, mruil mogelijk 023423906

T k tegen handelspnjzen
HYUNDAI STELLAR 20 GSL,
Kadett 1 4i, 4 drs, LPG, rood,
1987, LPG, stuurbekr, stereo, 7-91, ƒ14000 Kadett 14i,
ƒ3800 0206465642
LPG, blauw metall, 3 '91 (lichte
besch), ƒ12750 Vectra 1 8i
GLHatchback LPG, 4-91, beige metall, ƒ 19 500 Rekord 2 O
S, LPG, 6 86, ƒ4950
Mitsubishi Pajero 30 V6 Van,
BEREBEIT Amsteldijk 25,
65000 km, bj 91 ƒ29750
Adam 0206627777
GOLDCAR MITSUBISHI
T
k
a
Kadett 1 6 caravan APK
Amstelveen, tel 020 6433733
tot aug '94, kleine repr noodz ,
T k tegen handelspnjs Galant incl Car stereo, prijs ƒ 1200,
18 Gü HB, LPG, 9'91,
Tel 0206968923
ƒ 14 950 Galant 1 6 GL, 9 86,
ƒ4950 Lancer 1 8 GLD, 11 '89 Vectra 2 Oi GLS 3/90 ƒ 20995
ƒ9750 BEREBEIT, Amsteldijk Ascona18S4drs4/88/ 7750
25, Amsterdam, 020 6627777 Omega 2 Oi, 6/90
ƒ17950
Kadett 1 6 GL Sed 9/B6/ 6950
Zoekt u een MITSUBISHI''
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Colt, Lancer,
Weg emigr mooie 3 drs Opel
Galant Space Wagon
Kadett 1 6 i , b j '90, i z g s t ,
GOLDCAR AMSTELVEEN
vrpr ƒ14250 050272117
020 6433733

Mitsubishi

± 50 auto's APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020 6844079 Tevens Inkoop

Ruysdaelkade 75-77
A'dam O/l
0206623167

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

Diversen
OVERDEKTE PARKING
nabij centrum Amsterdam
haal- en brengservice
Tel 0206893528

Noodservice
ONDEPDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
1000-1300 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam

AUTO ADRICHEM biedt aan
met BOVAG-gar & ANWB k k

KIMMAN
HAARLEM

Fiat 600 / Panda / Regatta 85S
Suzuki alto GL 3-drs
87/90
VW Golf 1 6 D
81/86
Opel Ascona
82/88
Skoda Rapid
C 88,
Citroen BX GT 1 9/2 CV 6, 86
Renault 1 9 GTS
91
VW Passat 1 8 CL, Lpg
89
Alfa Romeo 164 20 l TS 90
Alfa 33 15 IE
91
Honda Prelude EX LPG
86
Lada Niva 4x4,
.
88
V W Transp piek up D
89
Div
Bestel/Stationwagens
van .
'82 tot '91

in 24 uur geleverd

Onderdelen voor
Austin - Rover
Jaguar -MG
Tnumph - Landrover

Tel 023 - 339069
Fax 023 -362381

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snei
en vakkundig Alle reparaties in
een dag gereed
Ook uw autospecialist
Fredenksplein 6, 020 6232505
APK + grote beurt v a ƒ299
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel 020-6184402
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
Gedipl FOCWA monteur voor
al uw reparaties APK, laswerk
schade's enz ƒ35,- excl p u
Incl gar Tel 075-314618

HETO CARS
Grote beurt ƒ 295 - inkl VVN
APK en BTW, tevens keuze div
T k gebruikte onderdelen van occas Bovenkerkerweg 23
alle type's BMW, Mercedes en AMSTELVEEN 0206412030
Helderseweg 18, Alkmaar,
Peugeot
Garagebedrijf C
GARAGE ECONOOM
Tel 072154955
Schrauwen,
Tetenngsedijk
Repareert uw remsysteem snel
134, Breda Tel 076-214918
AUTO SERVICE WETTER
en vakkundig Alle reparaties m
Subaru en Lada dealer
een dag gereed
LADA S AM ARA 13
1990
Ook uw autospecialist
LADA S AM AR A 11
1991
Fredenksplein 6, 020-6232505
LADA S AM ARA 13
1988
LADA 1200
1986
Zelf sleutelen of auto spuiten
LADA Niva
1984 Autoverzekering laagste bet doe je bij HEINING HOBBY
per
md/kw
met
schadegarant
Ford Sierra 2 O Cü aut 1989
HAL 02907-6999 A'dam,
Subaru Legacy 1 8 GL Ipg1991 FocwaServ Celie 0206416607 Sloterdijk 3
Subaru Vivio ECVT .
1993
Suzuki Alto
1989

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907-6572

Automobielbedrijf
HENK GRIFFIOEN
Ford Escort 1 4 CL
88
Seat Ibiza XL 1 2 i
91
Opel Astra 1 4
92
Opel Vectra 1 6
93
Opel Kadett 1 4 Expression91
Renault Clio
.
92
VW Polo Fox
83
Fiat Panda 1000 Fire
87
Garantie - Financiering • Inruil

Zuiderzeelaan 90,

Weesp
02940 - 14028/80426
Honda Prel 2 0 EX5/88/ 16500
Mit Lancer 1 2 GL 3/89/ 9500
VW Golf Mad. 5/90
ƒ16900
Volvo 360 S 6 sed 4/87/ 8995
Renault 21 GTSi
ƒ 10950
Peugeot 205 1 6 GTi ƒ 8950
Nissan Micra MARCH
1 1 , blauw 3-drs
ƒ 10995
Subaru Aalsmeer 02977-30170
Nissan Sunny 1 6 SLX
LM velg/stuurbekr .ƒ21 950
Renault 5 GTX
./11750
VWGolf 13 10/82 .ƒ 4250
CASPARUS WEESP
Tel 02940-15108
Nissan Sunny 16 SLX, 9/'91,
24000 km, stuurbekr, LM
velg , grijs met ƒ 21 950

* 5*
* *
*

STERREN Verkeersschool
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
20 Autorijlessen

+ Examen voor ƒ 1 000,00
of
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ775,00
Motornjlessen ƒ 50,00 per 60 min
Autorijlessen ƒ 37,50 per les
Theorie op Video GRATIS

Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 020-6138473
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,Theonecursus gratis Tel 0652821994 b g g 020 6932074
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 35 p u
Tel 020-6868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes ry
den is vanzelfsprekend
Wilt U
Uw 1-in-3 MINI faxen?

Dat kan
iedere dag,
elke minuut op
tel 020-6656321

Autoverhuur

OUKEBAAS

CASPARUS WEESP
niet duur!!!
Tel 02940-15108
Studenten 10 % korting
T k tegen handelspnjzen
bestel-, vracht- en
Volvo 440 GL, LPG, 6-'88,
personenauto's, -bussen
ƒ9950 Mazda 626 1 8 LX,
020 6794842, 020 6908683
4-drs, LPG, 4-'89, ƒ9750 NisZie ATS telet pag 888
san Sunny 1 4 L, 3-drs, 1-'89,
D FAAS
ƒ9500 Ford Escort 14 CL,
6-'86, ƒ 6950 Ford Fiësta 1 1 L, Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,1-'89, ƒ8250 Ford Sierra 16 per dag, ex BTW
Grasweg 3, A 'dam-Noord
CL, LPG, 6'90, ƒ11500 Ford
ƒ3400 Tel 0206762789
Tel 0206371826
Escort 1 9 LX, 5-drs, st bekr,
25 Volvo
airco, stereo, 2-'90, ƒ12500 De Lugt luxe en bestel vanaf
Opel Record 20 S, LPG, 6-'86, ƒ 39,- per dag excl BTW
Occasions
ƒ4950 Kadett 1 4i, LPG, 4-drs, Tel. 020-6161388 of 6003438
3'91 (lichte besch), ƒ12750
LAGE HUUR
Suzuki Super Carry, Van,
Nwe bestel- en vrachtw m ra10-'89,
ƒ7250
Amsterdam
dio, van 6 t/m 23 m3, v a ƒ 44,BEREBEIT, Amsteldijk 25,
p d , 100 km vrij Tevens pers
Uw Volvo-dealer
A'dam, 020-6627777
wagens Autoverhuur Slootmet persoonlijke service
Johan Boom
Tel 020-6369222, Meeuwen- Den lip 55, Gern Landsmeer haak Tel 0206431220
laan 128, Amsterdam-Noord, ± 100 auto's va ƒ 1 000- tot
Opel Kadett ƒ 39 p d
uit de Utunnel 2x rechtsaf
ƒ20000-Tel 02908-24640
All-m KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930
850 GLT .
3/93
2/92
940 GL LPG 2 3
• De advertentie-afdeling be1/91
460 GLE LPG 1 8
Zoekt u een AUTOMAAT ?
houdt zich het recht voor ad1/94
440 GL 2 O .
GOLDCAR AMSTELVEEN
vertenties eventueel zonder
1/84
36020
Keuze uit 10 stuks
opgaaf van redenen te weige340 GL spec Lpg
3/91
020 - 6433733
ren (Art 16 regelen voor het
2/89
340 DL 14
advertentiewezen)
340 DL 1 4
6/89
245 GL autOm
8/80
66 GL 70 000 km
2/81
70 BESTELAUTO'S en pers
Opel Rekord S 2 O
7/86 busjes va ƒ3500 Garage
Fiat Panda 1000 CLX
11/91 Rijsenhout, lid Bovag
VW Polo 1 3 CL
6/89 Meer dan 50 jaar gevestigd
Peugeot 205 XR 1 4
10/89 Bennebroekerweg 17, RijsenAUTOBEDRIJF DICK MUHL
hout' bij Aalsmeer, 02977OFF VOLVO DEALER
24229 Ook t k gevraagd
Nijverheidslaan 1 WEESP
Tel 02940
18200/18008
Bovag Garantie

Van Vloten

Automaten

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V.
Tel 02502-45435
Het HOOGSTE BOD?'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193
• Auto te koop'? Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor info 020-6313427
Let opi BOVAG autobedr ver
koopt gratis uw aanb m zijn
Showr Medembl 02274-4999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 020-6105478
Te koop gevraagd

LADA'S en SKODA'S
gehaald door heel Nederland
Korr afwikkeling & vrijwaring

02940-17813.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar bewijs
Tel 02908-24640
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ met Bovag-garantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913
10 mm van A'dam

Bedrijfsauto's

8x 340, 3- en 5 drs ,
autom v a '85 t/m
SUBARU AALSMEER
360 GL mj
340 GL 1 7
NIEUW EN GEBRUIKT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR 440 GLT mj
Incl BOVAG en VVN Inspectie 440 GLT, mj
440 DL, LPG, o b
Lakenblekerstraat 54
440 Sunray, wit
Aalsmeer Tel 02977-30170
440 GL zilv /met sch d
740 GL Sedan
240 DL Stat (grijs kent)
940 GL Sedan
Uw SUBARU dealers 240 Stationcar (Polar) LPG

MOOY & ZN

Missot specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL
Bosboom
Toussamtstr
43
A'dam Tel 0206180443

JOHAN BOOM,
Zuiderakerweg 83, A'dam
Osdorp Oranje hek
Tel 0206105478
150 Auto's va ƒ 1 000tot/20000Geopend van 9 tot 19 uur

Volvo

Honda Ovic 3d , aut, 1 5 GL,
45000 km, ƒ18000 Struik,
Robijn 11, 's Gravesande
Opel Asc 1 8i, 1986, rechts
Tel 0174817969
stuur, Ned kent, alu velg , cv
Honda Prelude 1 8 EX, 1987, Vrpr ƒ5000,- 020-6900438
45000 km, blauw met, 1e eige- Opel Corsa 1 2 S Van, b jr '87, Zeer MOOIE Saab 90, bj '86,
APK 1-'95 Altijd schadevrij
naar APK 5- 94, open dak
rood, prima auto, net gekeurd,
en bmnengestaan 1e Eig
Tel 0206794525
ƒ4750 023423906 Inruil mog
Vrpr ƒ6950 Tel 020-6814034
Opel Kadett 13 club 1988,
rood,
APK
nov
ƒ9250
020-6455571/6324021

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

Algemeen

L P G -inbouw ZAANDAM
Nieuw v a ƒ 1 550 - incl btw
Gebruikt v a ƒ 1 050 - incl btw
Gratis leenauto
AC A Tel 075-351651

VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2 12,
Amsterdam West,
Tel 0206183951

Klassiekers
en Oldtimers

91
88
90
88
90
90
91
89
90
86
91
92

LEEFTIJD

OLDTIMER (ver)kopen'' Bel het
oldtimerbestand v/h Ned Oldtimer Bureau Tel 02990-34065

ONBELANO-

T k CITROEN DS BREAK 20F,
1970, mooi m de lak, harde
auto, wit, motor i z g s t , rode
stoelen, ƒ 9000 Taxatierapport
ter inzage tel 085-434913

RIJK...

Accessoires
en Onderdelen

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ25 Alle maten+merk m voorraad
Prijzen incl montage
Volvo 340 DL autom 67000
balanceren
km
11/86
ECU BAND
Tel 02963 1767
Cilmderstr 5 Amsterdam
Volvo 240 2 3 GL 1/87/ 6200 Noord Tel 0206313648
Volvo 240 2 3 D 8/88 ƒ 8 800 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Volvo 340 1 6 D 4/88 ƒ 5 000
Klaar terwijl u wacht
Volvo 440 17 DL 2/91 ƒ 14500
Ruilstarters en dynamo's
Volvo 440 17 DL 10/90/12 900
Valkenburgerstraat 152
Volvo 440 17 DL 3/92/16200
Tel 0206240748
Volvo 440 1 8 GL 4/92/ 17 900
Grote
sortering ONDERDELEN
Tel 035-564444/561842
van schade-auto's, alle
VOLVO 340 L, b j '84, blauw, merken, alle bouwjaren
APK tot 3 95, i z g s t , 150000 GEBR OPDAM B V
km, ƒ 5000 0206795594
Tel 0250245435

JE GEBRUIKTE AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.
-

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buttenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Btjlrner Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
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Toyota heeft nieuwe troef

Ford stroomlijnt
Escort-reeks
Ford heeft een ingreep
gedaan in de Escort-reeks
om meer duidelijkheid te
brengen in de opbouw van
het assortiment en de klant
meer 'value for money* te
bieden.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Renault vervangt
reclame-slogan
Renault hanteert sinds
kort een nieuwe reclameslogan. Het 'Renault geeft je
leven kleur' is vervangen
door 'Renault, een eigen
manier van leven'.

Er zijn nu minder modelseries en duidelijkere prijsstappen. Tegelijk zijn de
standaardpakketten ' aanzienlijk uitgebreid. Zo krijgen de CLX-uitvoeringen
voortaan standaard een
schuifkanteldak.
De auto's met zwaardere
motoren krijgen standaard
stuurbekrachtiging. Verder zijn de prijzen van enkele modellen met 500 gulden verlaagd.

Oer-Jeep blijft
grijs leverbaar
Er waren enkele technische aanpassingen nodig,
maar de Jeep Wrangier 4.0i
Wagon voldoet weer aan de
grijs kenteken-normen. De
wielbasis bleef ongewijzigd.

De Hard Top is aangepast en aan beide zijden geblindeerd. Boven de achterdeur is, in verband met
wetswijzigingen, al rekening gehouden met een
derde remlicht. Omdat de
laadruimte voldoet aan de
nieuwe eisen, is volstaan
met een lage scheidingswand achter de stoelen.
Prijzen vanaf 40.000 gulden
ex BTW.

T

OYOTA introduceert
deze maand nog de opvolger van de auto
waarmee vorig jaar het Wereldkampioenschap Rally's
werd gewonnen: de vernieuwde Celica, alweer de
zesde generatie, in twee uitvoeringen.

val je wel weer in een hoger
tarief voor de wegenbelasting.
Wie zijn GT niet sportief genoeg vindt, kan voor 10.000 gulden een Sportpakket bestellen.
Hiertoe behoort onder meer de
Super Strut Suspension voor
extra stabiliteit, een sperdifferentieel, sport-ABS en een vijfbak met ohekoeler.

De nieuwe Toyota Celica is
herkenbaar als een Toyota-familielid. Hij toont gelijkenis
met de afgelopen jaar gepresenteerde Supra Turbo en heeft tegelijk veel weg van de compacte
MR2 met middenmotor.

Met de Celica 1.8 kom je echter ook heel aardig uit de voeten. In tien seconden naar 100
km/uur en een top van rond de
200 km/uur zijn cijfers waar je
je allerminst voor hoeft te schamen in het Nederlandse verkeer. De Celica 1.8 bereikt de
bodem van zijn kunnen hier
waarschijnlijk toch zelden. Het
ligt dus voor de hand dat we de
lichtste van de twee veel vaker
in de file zullen zien dan de GT.

De styling van de nieuwe Celica met zijn bolle voor- en achterschermen is opvallend. Van
welke kant je de auto ook bekijkt, hij is veel ronder dan zijn
voorganger. Vooral aan de
voorzijde waar de bekende
klapkoplampen van de vroegere Celica-generaties hebben
plaatsgemaakt voor dubbele
ronde koplampen. De ontwerpers kwamen na analyse van
het vorige model tot de conclusie dat de Celica niet voldoende
persoonlijkheid had. Dit werd
voor een groot deel toegeschreven aan de koplampen die daarom vervangen zijn.
Met het oog op de aerodynamica is in het front geen grille
opgenomen. De gladde kunststofbumpers dragen bij aan een
lage luchtweerstand. De Celica
heeft een geheel eigen karakter
wat onder meer kan worden
toegeschreven aan de grotere
spoorbreedte. De wielen staan

Zuinig rijden
in Charade
Sinds kort staat de superzuinige Charade TS
Economy bij de Daihatsudealers. Door de overbrengingsverhoudingen in de
versnellingsbak te wijzigen, slaagde Daihatsu erin
het brandstofverbruik van
deze Charade verder te vermidneren.
Met een liter loodvrije
benzine kan ongeveer 21 kiloraeter worden afgelegd,
hetgeen wij over enkele weken voor u gaan testen. De
TS E is voorzien van een
1.3 liter 16-kleppen injectiemotor en is alleen verkrijgbaar als driedeurs en in de
kleuren rood en wit. Hij
heeft een prijs van nog
geen 22.000 gulden.

Kwik-Fit, het grootste
autosnelservicebedrijf van
Europa, is zo overtuigd van
zijn eigen kwaliteit dat faet
besloten heeft de garantie
op gemonteerde uitlaten
met een halfjaar te verlengeti tot twee jaar. Directeur
Bikkers zegt dat Kwik-Pit
uitsluitend eerste klas uitlaten monteert. „Zeker zo
goed als de zogenaamde
eerste montage uitlaat. Wij
kopen namelijk in bij dezejfde fabrikanten als de
autoproducenten", stelt hij
onomwonden.

Bij de ontwikkeling van het
interieur stond ruimte en functionaliteit centraal. Het grote
glasoppervlak, met name dankzij de derde deur, versterkt nog
eens de indruk dat we hier met
een ruime auto te maken hebben. Er is plaats voor twee volwassenen en Toyota meldt dat
op de achterbank 'twee kinderen zich direct op hun gemak
zullen voelen, ook op de langere afstand'.

Prijsverschil

Dit laatste trekken we gezien
de afmetingen van de achterbank heel sterk in twijfel, maar
het gaat natuurlijk ook om de
bestuurder. Hij krijgt een goed
afleesbaar instrumentenpaneel
met witte cijfers op een zwarte
achtergrond voorgeschoteld.
Het middenconsole loopt ver

Aan de rand van bedrijvenpark Amsterdam-Zuidoost, tussen
afslag Ouderkerk en de A9 Amersfoort. Daar bent u welkom
om onze Saabs te bewonderen. Als u ons belt, faxen wij een
routekaartje om u op de juiste weg te helpen.
Kiest u voor Saab, dan kiest u voor A.S.M.

A S M , Klokkcnbergweg 15, Amsterdam Zuidoost, tel. 020 - 6919291

door naar achteren en bevat
een aantal opbergvakken.
De lengte van het zitvlak van
de voorstoelen kan naar wens
worden ingesteld en dit werkt
in combinatie met de hoogteverstelling van het achterste
deel van de zitting. Dankzij de

De nieuwe Celica is niet bepaald een papieren tijger, zijn
prestaties mogen gezien worden. Er zijn twee uitvoeringen,
een GT met 2.0 liter motor (175
pk) en een lichtere versie met
1.8 liter motor (115 pk). Het
prijsverschil tussen beide bedraagt ruim 20.000 gulden en
dat is wel erg veel voor een dot
extra vermogen waar je in feite
niets aan hebt.

AT GAAT het worden? Utrecht'of Antwerpen? In beide
steden wordt volgende week
een groots opgezette Oldtimerbeurs gehouden. In Antwerpen is het meeste te
zien.

De Celica 1.8 kost ongeveer
50.000 gulden en zijn zwaardere
Met zijn opvallende vormgebroer een dikke 71.000 gulden. ving, nette prestaties en keuriVoor dit geld kan je dan 25 ge prijs heeft de Celica belangkm/uur harder (225 km/uur), rijke troeven in handen.
zit je twee seconden sneller op
100 km/uur (8,1 seconde) maar
EH

Waarom dit soort groots opgezette beurzen in hetzelfde
weekeinde plaats moeten vinden is een raadsel. Die van Antwerpen gaat zijn zeventiende
jaar in en die zal dus wel de
oudste rechten hebben. Maar
Utrecht is wat dichterbij. Vehikel 94 in de Jaarbeurs te
Utrecht is Nederlands grootste
beurs voor 'antieke' auto's, motoren en andere tweewielers.
Dit jaar zijn er niet minder dan
1100 kramen en stands. Naast

een overweldigende hoeveel- Jaarbeurs te Utrecht. De opeheid onderdelen, automobilia ningstijden zijn dagelijks van
en modellen zijn er tal van be- 10 tot 17 uur.
zienswaardigheden.
De zeventiende Antwerpse
Internationale Oldtimer en
Ruim 1200 vierkante meter Classic Car Beurs behoort tot
van de Jaarbeurs is 'in beslag de Top Drie van Europa en is
genomen' door tien Citroën- dan ook van een andere orde. In
clubs. Vrijwel alle klassieke Ci- plaats van twee dagen is de
troëns zijn te bewonderden, zo- beurs dit jaar vier dagen geals een prototype van de 2CV opend voor het publiek. Ferrauit 1939. De Puch-bromfiets ri, Lamborghini, Maserati en
viert dit jaar zijn 40-jarig jubile- Alfa Romeo vormen de showum en het ligt dus voor de hand attractie.
dat ook van dit merk zo'n beetIn de Klassieke Salon bieden
je alle modellen staan opgesteld. Een bijzondere bijdrage op een oppervlakte van 6000
wordt nog geleverd door het vierkante meter tientallen hanMilitair Luchtvaartmuseum, delaren uit diverse landen ondat een grote stand heeft inge- geveer vierhonderd klassieke
richt met onder meer een De auto's te koop aan. In een andeHavilland Beaver.
re hal heet het thema ClubmeeDe beurs wordt gehouden ting Europa. Veertig clubs prevan 4 tot en met 6 maart in de senteren zich hier met tiental-

len merken m perfecte staat.
Dan demonstreren elders diverse restauratie-bedrijven nog
hoe zij de Oldies weer in topconditie brengen. En een oldtimerbeurs waar je geen onderdelen en aanverwante artikelen
kunt kopen, is natuurlijk geen
beurs. Antwerpen heet in dit
opzicht een dorado voor liefhebbers te zijn.
De beurs wordt van 3 tot en
met 6 maart gehouden in het
Bouwcentrum aan de Jan van
Rijswijklaan te Antwerpen.
Voor wie met de trein komt:
vanaf Centraal Station tram 2
richting Hoboken, die vrijwel
voor de deur stopt. De openingstijden zijn donderdag 3 en
vrijdag 4 maart van 10 uur tot
19 uur en zaterdag 5 en zondag
6 van 09 uur tot 19 uur.

Cordoba komt verrassend uit de hoek

D

lichting zit verkeerd om, namelijk
van de bestuurder af. Waarom
Seat hiervoor kiest is een raadsel,
want de controlelichtjes in het
dashboard reflecteren voortdurend in de linkerbuitenspiegel.
Vooral 's avonds is dit hinderlijk.

E BILLBOARDS met
'Jammer dat u net een
nieuwe auto heeft besteld' hebben groot gelijk. Seat
heeft heel goed geschoten met
de fraai gelijnde vierdeurs Cordoba. Seats nieuwste is een
rappe jongen die in veel opzichten verrassend uit de hoek
komt.

Seat is hard op weg de verloren
laatste jaren goed te maken. Vorig
jaar werd de nieuwe Ibiza geïntroduceerd en zoals de eerste verkoopberichten luiden mogen we
concluderen dat dit een voltreffer
was. En nu dan een geheel nieuw
betaalbaar model tussen de Ibiza
en Toledo. Of de Seat Cordoba de
mooiste in zijn klasse is, zoals importeur Pon Car wil doen geloven,
laten we in het midden. Maar het is
wel een verrassend mobiel waar
weinig aan mankeert.

Hoge kont
Seat mikt met de Cordoba, in
marketingtaal, op het 'jonge echtpaar dat aan het begin staat van
een succesvolle maatschappelijke
carrière. Mensen die een auto zoeken met ruimte en stijl en een dynamische en sportieve uitstraling'.
Oftewel, mensen die een auto willen hebben met een beetje vlotte
uitstraling. Bij de Cordoba zijn ze
aan het juiste adres.

Stug

In eerste instantie denk je hier
met een vijfdeurs te maken te hebben, maar de Cordoba is gewoon
een vierdeurs sedan. Nou ja, gewoon, de gebruikelijke kofferbak
lijkt te ontbreken dankzij de vloeiende lijn. Het opmerkelijk hoge
achtersteven geeft hem een coupelook en alleen al hierdoor heeft hij
een aparte plaats in zijn klasse.

durend in de binnenspiegel en ontneemt het toch al weinige zicht
naar achter. Daar komt nog bij dat
het (achteruit) inparkeren met de
Cordoba een regelrechte ramp is.
Er is trouwens ook nog een voordeel: de lampen van achteropkomend verkeer schijnen eerder tegen de spoiler dan in je tainnenspiegel.

krachtiging, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare buitenspiegels en rij ramen (voor en
achter), veel opbergvakjes en een
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel vind je niet bij alle concurrenten. ABS, twee airbags, een
elektronisch sperdifferentieel, airconditioning of een schuifkanteldak zijn tegen meerprijs leverbaar.

De Cordoba beschikt over een
giga grote kofferruimte. Zonder de
achterbank (in twee ongelijke delen) neer te klappen verstouwt hij
al 455 liter en dat is vergeleken met
diverse soortgenoten veel. Zo'n
hoge kont oogt heel sportief, zeker
in combinatie met de standaard
achterspoiler, maar is tegelijk een
van de vervelendste manco's aan
de Cordoba. De spoiler zie je voort-

Snufjes

Voorin biedt de Cordoba volop
ruimte. De beenruimte voor de
achterpassagiers houdt niet over,
maar daarentegen is er wel voldoende hoofdruimte. Het dashboard heeft moderne ronde vormen. De bedieningsorganen zijn
goed binnen handbereik, met uitzondering van de knoppen voor de
elektrische raambediening die te
laag zitten. De knop voor de ver-

De standaarduitrusting van de
Cordoba die wij van de importeur
meekregen, een 1.8i GLX van
34.000 gulden, laat niet te wensen
over. Voor een auto van deze klasse is hij zelfs rijkelijk voorzien van
de snufjes die het autorijden soms
zo plezierig kunnen maken. Stoelen met een prettige zit, stuurbe-

Vredestein
verbetert
de Snowstar
Bandenfabrikant Vredestein heeft het assortiment
winterbanden uitgebreid
met acht nieuwe Snowstarbanden. Ze leveren ook bij
hogere snelheden optimale
prestaties op het gebied
van veiligheid en rijcomfort.

Sinds de eerste introductie
van de Toyota Celica in 1970
zijn er wereldwijd meer dan 3,6
miljoen exemplaren verkocht.
Toyota verwacht dit jaar in Europa ongeveer 15.700 Celica's
aan de man te brengen. In Nederland gaat de nieuweling het
opnemen tegen auto's als de
Opel Calibra en Honda Prelude.

Twee grote oldtimer-beurzen tegelijk
W

A.S.M, vindt u langs de snelweg A2

Nissan heeft besloten om
voortaan, zonder dat de
klant ook maar een cent extra betaalt, vrijwel alle Primera's met airconditioning af te leveren.

Kwik-Fit
verlengt garantie

derde deur en de in delen neerklapbare achterbank heeft de
Celica toch nog een redelijke
bagageruimte. Een wintersportvakantie voor twee moet
met deze Celica kunnen.

Derde deur

(ADVERTENTIE)

Gratis airco
in Primera

Slechts de 1.6 L sedan en
de vier dieselversies zijn ervan uitgezonderd. In het
najaar van 1993 rekende
Nissan hier nog 1200 gulden voor, overigens ook al
zeer laag bedrag. Nissan is
met deze standaard-airco
uniek in zijn klasse. Geen
enkel ander merk biedt in
deze klasse een volwaardige airco af fabriek aan, zonder dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de aanschafprijs van de auto.

ver naar buiten en zoveel mogelijk op de hoeken van de auto.
De brede indruk die de Celica
maakt wordt benadrukt door
de voor- en achterschermen die
iets verder naar buiten staan
dan de portieren. De schermen
vormden de basis voor de ontwikkeling van het uiterlijk. De
. rest van het design werd hierop
afgestemd. Aan de achterzijde
van de auto vormen vooral de
driedelige achterlichtunits, de
geïntegreerde spoiler en de uitsparing voor de nummerplaat
een markant geheel.

De oude kreet sluit volgens klanten niet rneer aan
bij de moderne uitstraling
van Renault. De nieuwe
past, aldus de importeur,
beter bij het dynamische
karakter van Renault en bij
'eigenzinnige' modellen als
de Twingo, Clio en Laguna.

De van VW afkomstige 1.8i-motor, een van de zeven beschikbare
motoren voor de Cordoba, voldoet
goed en zijn prestaties zijn meer
dan acceptabel. Het is een rappe
jongen die ruimschoots binnen 12
seconden naar 100 km/uur snelt en
ook voor rappe tussensprints garant staat. In de hogere toerentallen voelt de Cordoba 1.8i zich goed
op zijn gemak en hij stampt rustig
door tot een dikke 180 km/uur. Hij
is zonder problemen m de hand te
houden en wie van een beetje vlot
rijden houdt, komt in de Cordoba
met zijn stugge onderstel volop
aan zijn trekken.
Het weggedrag is uitstekend en
de Cordoba nodigt ertoe uit het
gaspedaal nog eens wat extra in te
trappen. Het enige nadeeltje is dat
hij bij ongeveer 4000 toeren een
flink aantal decibellen begint te
produceren. Het brandstofverbruik blijft met ongeveer 1:12 redelijk binnen de perken, maar de
door Seat opgegeven 1:13 is zeker
haalbaar.
EVERHARD HEBLY

Er zijn onder andere drie
typen bijgekomen die geschikt zijn voor snelheden
tot 210 km/uur. Het rubbermengsel van de banden
is speciaal ontworpen om
bij lage temperaturen soepel en flexibel te blijven. Ze
bewijzen hun nut niet
slechts in de sneeuw, maar
ook bij ijzel, regen en natte
sneeuw.

Mitsubishi Galant
in prijs verlaagd
Op een Galant valt niets
meer af te dingen. Over de
prijs van de Mitsubishi Galant wordt niet meer onderhandeld.
Veel autokopers voelen
zich onbehaaglijk bij het
moeten
onderhandelen
over echte of verkapte kortingen en verlangen duideIrjkheid over de aanschaf prijs van een auto. Ze zitten
niet te wachten op ondoorzichtige kortingsregelingen, actiemodellen en verkoopcampagnes. Dit stelt
de Mitsubishi-importeur
naar aanleiding van een onderzoek door de Universiteit van Limburg.
Het centrale thema van
het verkoopgesprek zou
meer moeten verschuiven
naar de eigenschappen van
een auto. In Amerika is het
al vrij ingeburgerd dat de
klant niet hoeft te onderhandelen. De eventuele
kortingen zijn reeds in de
prijs verwerkt. Mitsubishi
wil hierop inspelen met het
zogenaamde One Price Selling voor alle Galant-modellen.
De catalogusprijzen van
de Galant zijn met onmiddellijke ingang verlaagd
met zo'n 1000 tot 1500 gulden, met uitzondering van
de 2.0 GTi en 2.5 GTi 4WD.
Dit betekent dat de 1.8 GLi
Hatchback nu ook onder
de 40.000 gulden leverbaar

De derde
swingende Micra
Het swingende modellenprogramma van de Nissan Micra is tijdelijk uitgebreid met de Jive. Dit actiemodel vormt een aanvulling op de vorig jaar gepresenteede Micra Beat en
Micra Tango.

De Jive is gebaseerd op
de Micra 1.0 L en is onder
meer voorzien van modieuze bekleding voor stoelen
en portieren, speciale wieldoppen en natuurlijk Jivebadges. Hij is 800 gulden
goedkoper van de 1.0 L.

donderdag 24 februari 1994
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Felicitaties
* 1 Jaar wordt mijn jongste
Kleinkind Jochem Gefelici
tecrd OMA Zonneveld
* 2 Maart is Brenda pas echt
on?e big (schoon)sissie
Gefeliciteerd Ellen Jordy
* Bart van harte gefelici
t^crd Wim en Wil
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* Brenda 2 maart 18 jaar ge
ijk gaan stemmen maar gefe
ucitcerd Ruud Lies Erwin
*Brenda over6nachtjes7ijn
wij weer 2 dagen even oud
Gefeliciteerd Sandra
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Bedenk .geen smoes
geef uw stem aan Lous
Lous Bruijnnes Hesse
kandidaat nr 12 voor de PvdA
D66 wil de wateroverlast door
rioleringsproblemen
beslist
* Onze suikeroom Dirk wordt oplossen
2 maart 60 jaar van harte
Gevr dame die 3 dagen p w
Neven nichten
voor mijn oude vader 's mor+ Richard van harte met je gens en s middags de maal
31e verjaardag Oma
tijd wil verzorgen Tel 15857
Graag tussen 18 00 19 00 uur
* Shannon gefeliciteerd
met je 2e verjaardag
Kusje je zusje Romy
Divers personeel
Wanneer wonen en toensti
gevraagd
sche belangen botsen kiest
D 66 voor de Zandvoorters
Ben je student en/of zoek je
tijdelijk werk7" Wij hebben
Commercieel en
zowel m de VOORJAARSVAKANTIE als daar buiten
administratief
plaatsen beschikbaar voor
personeel
enth gemotiveerde doorzetgevraagd
ters die veel geld willen ver
dienen (ca ƒ 125 p d ) Min
opl HAVO Ift 1725 jr Bel
Uitgeverij zoekt
VERKOPER/DISTRIBUTEUR snel voor info, uitsluitend tus
m v met commercieel inzicht sen 18302200 030723827
en i b v rijbewijs Taak
FOTOMODELLEN of meisjes,
verkoop aan boekwinkels en ook studentes leeft /erv on
distributie van periodieken bel v mode/tv/recl /catalogi
door geheel Nederland Ge- Zend duidelijke foto s m geboden vast salaris en auto gevens (ret) naar InternatioSollicitaties tussen 1400 en nal Models Pb 801 1000 AV
17 00 u tel (02972) 62561 A dam Inschr/tstfoto's gratis
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Oproepen - Mededelingen
* 1 Maart 5 laar Snowwhite
gefeliciteerd BOD ga zo door1
* 26 febr wordt mijn Kleine
broert|e Jochem al weer 1
par Van harte ><an Marleen
D66 v\il een jongerenbeleid
on da', samen mot jongeren
uitvoeren Ideeën'' Bel 17353
Doe een goede rot stem op
Jeannet Jeanette van
Westertoo van de Noort
kandidaat nr 1 voor de PvdA
GROTE VLOOIENMARKT
26 Febr Blancum Sporthal
De Grenspaal 5 Maart Haar
lom Hot Scha'ker Erf 13
Maart Landsmeer sport en
theaterzaa' Het Dorpshuis Al
leen 2e hands 0206140616
* Hallo Aart Veer
bedankt voor do banaan
HIJ belt geweldig' CC
* Help de Polen Stuur n
i'oedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Jocncm bedankt voor de
uitnodiging" Marleen Peter
Inge Dorien Melanie en Roei
•*• Leiding Scouting bedankt
voor de leuke Dinoshow
* Lieve EL het goede nieuws
ook in drachten aehoord
MAMA
* Mannen als u toch gaat
stemmen laat hem dan horen
bij het Z voorts mannenkoor'
Noveen St Clara Belangrijk
vraag alleen positieve dingen
Bid 'Tdagen het weesgegroet
bij een brandende kaars ook
als u er geen 7in in heeft
Vraag 2 dingen die vast on
mogelijk lijken om verhoord te
worden en iets wat u heel erg
ter harte gaat Laat de 9e dag
de kaars geheel opbranden
on publiceer dit bericht U
krijgt wat U vroeg Y Z
Voor OP muziekschool Jakov
Xoxi 1 1 de stad Fier m het
geteisterde Albanië zijn wij op
?oek naar (gebruikte) piek
ups * ersterkers en boxen
Ook klassieke LP s zijn van
harte welkom Voor wie deze
Albanese kinderen wil helpen
Stichting Kinderen van Fier
tel 0297566760

fen pruik als het
nodig is!

Technisch personeel
gevraagd

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Het is geen grap
stem serieus op Ab
BOUWSERVICE
Ab van de Moolen
kandidaat nr 8 voor de PvdA Voor alle voorkomende tegel
werkzaaheden 02286-1567

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herentmaatlwerken

Heemstedes'roat 28
bh Hocfdaorpplem
Amsterdam
Tel 0206157107

Horecapersoneel
gevraagd

D66 wil een multifunctionele
ruimte en een centraal
hulppunt voor ouderen

Twijfel niet u moet het ge
woon doen stem op Ane
Citroen Ane Citroen kandi
daat nr 10 voor de Pvda

Videotheek

* Waar u uw stem brengt
doet er niet toe maar bij t Z V
Musici en artiesten
mannenkoor stemt u goed1
* Z O V heeft andere naam
en heet nu Zwaanshoekse De PvdA kan uw stem goed
gebruiken stem daarom op |
Oper Ver 0250245841
Kuijken Pim Kuijken,
kandidaat nr 6 voor de PvdA

Verloren en
gevonden

Boeken
Tijdschriften

DOMBO
Gom. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13;00-21.00uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.

Wees helder stem van Gel
Gom. Slegersstraat 2b
der Huub van Gelder kandi * Te koop pockets/boeken a |
Zarrdvoort
daat nr 2 voor de PvdA
TeK 02507-12070
ƒ O 25 ƒ1
Inlichtingen tel
Wie heeft mijn gouden Rolex 02507 19968
gevonden? Ven 1002 94
omg Gr Krocht Is aanden
Te koop aangeboden diversen
ken Pascal Cliteur Tel na
1800 uur 02507 18359

UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK
Voor ƒ 25.- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in. als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin u allerlei zaken kunt aanbieden en
vragen. Hoe méér Micro's u plaatst, hoe
méér kans!

VERZORGDE REIS VOOR
TWEE PERSONEN
Met uw Micro kunt u een geheel verzorgde reis voor 2 personen winnen naar
een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de WK. in Amerika.

MICRO VOOR SPECIAAL
WK-TARIEF
Uw Micro kost slechts ƒ 25,- voor de
eerste vier regels Voor elke regel meer
betaalt u ƒ 10.-. Elke week worden 6
Micro's in de krant oranje gekleurd.
Als uw Micro oranje is, heeft u in
ieder geval een prijs gewonnen.
Bovendien dingt u dan mee naar
de WK-reis naar Amerika.

SCHUW HIER m IEKST iifAN UW ÜA8CRO

Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia. Samen ruim
500.000 kranten in Amsterdam en omgeving. De kans dat uw advertentie scoort is
groot.

FIETSVAKANTIEBEURS 12e JAAR

antiek, kopie, klem,
dik, dun

TAFELS
zaterdag 5 en zondag 6 maart van 1000-1800 uur
Beurs van Berlage (ingang Beursplein) AMSTERDAM (bij CS)
meer dan 80 organisaties1
Toegang ƒ7,50 / kinderen en pas 65+ ƒ5,00

Financien en handelszaken

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Corn. Slegersstraat zo
Tel. 02507-12070

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG van goede
ren
Spinnerij
33
020
6473004 Ma gesloten
Wees wakker,
stem op Bakker
Els van Gelder Bakker, kandi
daat nr 15 voor de PvdA

Computerapparatuur
en software

Woninginrichting
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D66 wil problemen oplossen,
niet verplaatsen
HiR uitverkoop t/m za 26/2
Harm Kardon, Sony ES Teac,
Yamaha 7k/DSP, Medevoort,
Technics, JBL, B&W, Infmity
CARIDAX HIFI Adm de Ruy
terweg 131 Asd 020 6837362
Raak niet van de wijs,
geef uw stem aan Thijs
Thijs Ockersen kandidaat nr
13 voor de PvdA
* Te koop Philips KTV 12 kan
66 cm goed beeld, spelend te
zien Vrpr ƒ85, Tel 16306
* T k portable ktv met ingebouwde video mooi beeld
Vrpr ƒ375,- 0652936798

Huwelijksdiners

IL IU /l|ll \ 111 llLLln.HllL lIllULslolLll

Inlichtingen
tel. 13599
Elke week het dagelijks nieuws!
\iiistcrilanis Staclshkul. Dicinui C iiur.nit, (k- 'Sit'iine Itijlmer, Nieuushlud duusperdum.
llinlemul(li.'rtsv l uur.inl. Vinstvhi-viis \\ ui-klil.ul. Aulsnivvrdvr Ciiiirant, Uilhoornso Cniiruiit.de Kunde Venur.
de Nieii»c \VeuspiT. /..uuhiHirls i\iuii"slilad.

Queenie
Zandvoort

D'66 wil betaalbare sociale
woningbouw voor groepen
die moeilijk aan bod komen
Fabneksrestanten v a ƒ 9,75
Alleen bij EUROPA PARKET
Lap het stemmen niet aan uw
zolen, stem van der Moolen.
Wim van der Moolen, kandidaat nr 9 voor de PvdA
* Te koop 4 rieten barkrukken, verchroomd onderstel
Prijs ƒ 40,- Tel 02507-14555
* Te
koop
Aupmgbed
1 40x2 00, i g st ƒ 295,Tel 02507-15095
Tk
Interlubke wandkast,
280 br en 242 hg, ƒ1600,Telefoon 023240362

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020 6424800

Aanneming en
vernieuwbouwing
Uw paadje of straatje defect"7
Ik kom direct1
Tel 02507-19593 of 17833

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijbliji/end de
folder aan 03451-11486
(automatisch) of 0345! 31364
(telefoniste) Cupido, postbus
22, 4140 AA Leerdam
Erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties
• Rubrieksadvertentie
opgeven7 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party''
Komt u dan eens praten met
mi], A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel
02507-14085 of 19652

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Hobby's en
verzamelingen
•*• Wie wil er met mij
Barbie plaatjes ruilen''
Naomi Kaspers, 02507-15148

Dieren en
dierenbenodigdheden

Geen bla bla bla, stem PvdA
Uw tuin in de ervaren
en zorgzame handen van
een TUINVROUW
Voor info 020-6277846

D66 Zandvoort kiest voor
algemeen belang boven
eigen belang
Voor een beter Zandvoorf?
PvdA is verantwoord1

Woningruil

Sport, spel en
ontspanning

U ook?

Schoonheid en
verzorging

Mode Femay ontwerpster
Tel 02507-30184
(Voor advies en afspraak )

Bloemen, planten
en tuinartikelen

DOMBO
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Kleding

Aangeb 4-kamerflat, EngeNiet naast de pot piesen
landlaan 1 hoog, Haarlem,
PvdA kiezen
huur ƒ 650, Teruggevr 3/4kamerflat/woning
Z'voort
Auto's en
Tel 023-401512
auto-accessoires
Ter ruiling aangeb
3/4
kmrwonmg, goed onderhouden, m A'dam-W, huur ƒ 490,Gevr 2/3 kmrwoning/flat m Opel Kadett 1 & LS rood
95000 km, b j '88, APK tot 12
ZVrt Tel 0206189307
94, ƒ 12000, tel 02979-83704
Zegt het voort m de
Zandvoortse straten, stem op
Rijles auto's
Maarten
Maarten Weber,
en motoren
kandidaat nr 7 voor de PvdA
Alblas
Verkeersscholen
Zegt het voort m de
Zandvoortse straten, stem op
in 5 dagen
Maarten
Maarten Wever,
UW RIJBEWIJS
kandidaat nr 7 voor de PvdA
Nieuwkoop, 01724-8361

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

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart, gefrankeerd met 70 cent, en vermeld daarop duidelijk uw
naam, adres, postcode en woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk
vrijdagavond voor de laatste bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
C. l. van Kranen-Amsterdam
E. A. Wolff-Schoenmaker - Amsterdam
M. 3. Blank - Amsterdam
H. Bos - Amstelveen

cimco

. een zaak van vertrouwen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
-

een haarstyler
een klokradio
een Walkman
een set van 4XE180 videobanden

Videotheek

DOMBO

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092

5 films
hele week

Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 070 3194137
Stem op een vrouw, D'66
Zandvoort lijst 2 plaats 7

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Verhuizingen

Lessen en clubs

Ik ga, voor de PvdA

Party-service
PELIKAAN

Videotheek

Leg uit de loper, stem Jo Koper Jo Koper-van Koert, kandidaat 14 voor de PvdA

Radio/tv/video

i

Zalenverhuur

Amislerdams Stadsblad Diemer Courant, de
Nieuwe Bijlmcr, Nieuwsblad Gaasperdam.
Buitenvelderts Courant. Amstelveens Weekhlad. Aalsmeerder Courant. Uilhoornse
Couranl. de Ronde Vener. de Nieuwe
Weesper. Zandvoorls Nieuwsblad

Vakantie Nederland

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

en Game Boy

Geef uw Micro advertentie op. Schrijf
uw advertentietekst op de Micro Bon op
deze pagina.

KOLONIAALSTIJL

Onroerende
.goederen te koop
gevraagd

ƒ5,-

DOE MEE EN WIN!

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 020 6232736
Showr Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137

T k woonhuis nabij strand en
centrum, 5 slpkam , tuinhuis
Br o nr 760 08100 v d blad

Particulier vraagt
garage
(box) te koop in Zandvoort
Amsterdamseweg 202,
Tel 02507-18110
AMSTELVEEN
020 6413187
VERHUUR van PIANO'S
Betamax
al va ƒ50 per mnd
films
te koop
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon
Zegt het voort,
stem op van de Noort
Verhuur van
Karel van de Noort,
Nintendo
spelletjes
kandidaat nr 16 voor de PvdA l

Op de Micro Bon staat het begin van
een slagzin die u moet afmaken. Aan het
eind van de actie wordt uit de oranje gekleurde Micro's de winnende slagzin gekozen. Die wint de reis naar Amerika.

*** NIEUW IN ZANDVOORT ***
Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 02507-17726

U kunt bi| ons al
v a ƒ 270, voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

MAAK DE SLAGZIN AF

Kunst en antiek

Pirh's Housing Service

PIANO
SPELEN

Onroerend
goed te koop
aangeboden

VAN KERKWIJK

UW MICRO IN RUIM
5OO.OOO KRANTEN

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

DOMBO
***

111

Muziekinstrumenten

VOOR 'N GEELTJE
NAAR

Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
Volksverzekeringaangifte 1993
Kosten ƒ75,- per aangifte/belastingjaar
Gezocht historische artikelen D66 is tegen de hoofdwegen- Tel 020-6997354
Maak de PvdA rijk stem op over Zandvoort zoals o a structuur maar voor flexible Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag
door F Koper werden gepu oplossingen
van Eijk Jack van Eijk
A.M.C KREDIET
kandidaat nr 3 voor de PvdA bliceerd in het Gemeenteblad Een stem van de senioren
van Zandvoort en het Her gaat bij de PvdA niet verloren
Almere
Videotheek
vormd Kerkblad Reacties
Doorlopende kredieten beHuishoudelijk
aan W A H Keur s Herto
Voor trouwfoto's
drijfsfmancienng
financiële
genbosch tel 073 217222
personeel
Te koop
lease en particuliere fmancieFoto Boomgaard
De nieuwste
rmgen Bel vrijblijvend onze
*Leren jack ƒ70 colb
gevraagd
gevraagd
dagfilms
adviseur
tel
0365341139
of
gr
bl
ƒ25
monit
IBM
comp
Grote Krocht 26
diversen
f ax0215389000
ƒ30 contr hdd / 25 19480
| LASTACTIONHERO
D66 wil als do bewoners dat
Tel 13529
:
* * *
Autoverzekering
willen dat de woonwagen Recht van uitzicht gesneden
koek voor Karel v d Broek
Kies een PvdA vrouw
locatie Keesomplein blijft
V A ƒ75 - DORSMAN
THEHIDDENII
© Wij behouden ons het
Stem no 11 lijst 1 VVD
blijft toch goedkoper1
t BINNENHUIS
'och' i oor /onder opgave van Doe ons en uzelf een lol
BLONDE DOOD
Bel nu 02507 14534
*
T
k
orig
ANWB
alles
fiet
Gasthuisplein
3
inkoop
oud
r^opiji teksten te wijzigen stem op Lia Terol
!
* * *
+•
antiek
en
inboedels
sen
drag
gootmodel/75
sa
Lia Terol Rozenhart kandi
Ziet u'het financieel niet
of ni"l np te nenen
RUNNING
COOL
lontaf
wit
gesl
glas
16687
Tel
15760
daat nr 5 \oor do PvdA
meer zitten'' Maken schuld* * *
eisers en deurwaarders het u i
lastig? Bel Neframi Wij hebSHOW-DOWN
ben de oplossing in huis voor
!
* * *
particulier en ondernemer
NEIGHBOUR
Telefoon 0189929144

, 111

Inlichtingen
tel. 13599
Queenie
Zandvoort

Gevr met spoed zelfst
woorfr v werk j man, hr +
ƒ800,- Tel 14686/15111 ~
Gevraagd woonruimte Tel
02507-14618, vragen naar
Edwm/Chantal
J man z k t k a m e r binnen
straal van 1 uur reizen van
Amsterdam-Slotervaart Mag
ook kosthuis zijn, Hillebrand
020 6473487, na 18 uur

Dierenspeciaalzaak

HEREN STRANDPACHTERS
aanoieding Baddmg en vloerenhout tegen bodempnjzen
nfo na 1900 uur Tel 02507 15129

Weggelopen of
gevonden dieren

Onroerend goed
en Woonruimte
te huur gevraagd

Personeel

* Lieve OOM G gefelici
teerd' Gaan we gauw weer
bowlen oompie kusje Jimmy
* Lieve papa goed gedaan
jochie Hoera papa is ge
aagd" 1 Nathalie en Rachel
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De Juiste
formule voor
uw receptie

Te koop, voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
74 in Durtsland.T.e.a.b. v.a.
18,00 020-12345678, Johan.

Zandvoort

Geef
goot
Jons
nr 4

1 1 , 1 n,. ,- , t m j li|k in i li \ n l _ i il, li , llll ........
/ / , „ K.....- \i,,m-lih,l \ m - l i K , ,n- \\iikl.hil l M
, , n,-, l „n ,,,l ,1 Kon, l. \ , i i . i \il-mn M!, : l MI

Tel.: 020-6933600

inlichtingen
;tel. 13599

aangeboden
de PvdA niet de bons
uw stern aan Jons
Dommeok kandidaat Geef de PvdA de kans stem
voor de PvdA
op Hans Hans Vader kandidaat nr 11 voor de PvdA
-* Gerard van harte
en een pretige dag Gr Cil
* Hoera' Oma wordt zondag
Oppas gevraagd/
75 jaar Hartelijk gefeliciteerd
aangeboden
"an Martijn

» / ui K ,11- Ni. i m - l i l i.l (. i-llmi-.pli in 12
Ju IJ I M / m . K .....

,,H ,11. nlili - i in l» I \in-1, iilini- sl i Milnl
\
nu, \ \ , , -p, i / > ( > |» i inilliini h i

ïBiOfefBourguigS nonne vanaf
!* ƒ27.50
;: fiper persoon

14

/25,om Slogersstraai «Jb
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

15

donderdag 24 februari 1994
AUTORIJSCHOOL

ALS HET ANTI-DRUGSBELEID VAN DE VVD
WORDT UITGEVOERD ...
DAN ZULLEN ER METEEN EEN STUK MINDER
ZWEVENDE KIEZERS ZIJN!!!

lessen
in_ .
...
..
Nissan „Primera"

06.95.06
O6.96.06

06.320.328.66

De leden van de VVD en belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op zaterdag 28 februari a.s. onder het genot van
een kopje koffie het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in ontvangst te nemen aan de VVD stand op
het Raadhuisplein m Zandvoort.
Vanaf 11.00 uur bent u welkom!'!

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

VVD lijst 1
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKON
TAKT Bel 06 9502 100 cpm
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m n hurken Inkijk geen slipje
Pak m
1 gpm 06 97 44
Rijpe vrouwtjes tikje Ordi
1gpm
06 98 86
06-Nummers
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
320 320 59 SEXSTAND
06 4656
171
ES" 1 9P ^ wil 10 standjes
Mannen bellen
jen ken jij er nog meer?
Plezier voor 2
06 9860
1
Telefoonsex
06 320 320,56
anbid je MEESTERES Ze
Sex Direkt
0634031001
'SM
oef
75 cpm Alleen mannen
06 320 332 32
gpm
SEX VOOR 2 snel een sexge
NONIEME sexadresjes van
sprek met n hete vrouw
»te vrouwen ze geven
06 320 330 82 (75 cpm )
nr Bel nu 06 9737 75 cpm
SEX VOOR TWEE direkt tele
^NONIEME sexafspraakjes
SUPER-LIVESEX! foonsex met hete vrouwen
sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 46 (75 cpm )
De M ad j m \crhind je door
Jo 320 330 79 (75 cpm)
naar de lekkerste \rouwen'
SEX
GESPREK Zeker weten
ÏÜREKT APART met hete
dat er op jou n heerlijk meisje
neisjes (18) voor een sexkon
lakt 06 340 310 01 75 cpm
SUPER-SEXPALEIS! (18) wacht 069701 75 cpm
/app \an hoogtepunt naar hoo^lcpunt'
Sex O foon 06 320 327 87
31REKT apart met ondeugen
Standje Grieks Frans Stnptejseuc
Kies 1 Hete Stones 2 Sexaf
je v rouwen Vrouwen bel 06
spraakjes 3 Stnptease 4
1300 mannen 06 9757 75cpm
Hoogtepunten 1 gpm Hete
57ekt een HETE vrouw aan
SUPER-SEXDATE! tieners(18) / rijpe vrouwen
Hete
Hxafspraakjis
met
RIJ
pc
\
rouwen
je telefoon Bel 06 9880 vrou
SM KONTAKTLIJN strenge
en bijjou m de buurt1
( en bellen gratis (75 cpm )
afspraken bij jou in de regio
DIREKT PRIVÉ voor een sex
0632032580 100 cpm
jesprek/afspraak met n hete
SM VOOR 2 direkt apart voor
" id 18 063203265675pm
n streng sexkontakt
HOMOJONGERENKON
DIREKT PRIVÉ Reg N Hol n TAKT hete jongens van 18 06 320 329 99 (75 cpm )
;exgesprek/afspraak met n tot 30 jr 06 320 330 95 75cpm
ietemeid(18)069812//1pm
Surinaamse Schatjes
HOMOKONTAKTEN Zoek je 1 gpm
06 320 324 02
DIREKT PRIVÉ snel apart snel een hete boy (18)'
iet de heetste vrouwen
THUIS SEX KONTAKT hete
0632033018 (75 cpm)
3el069710 (75 cpm)
vrouwen bij jou m de regio
HOMO KONTAKTEN Direkt
EENZAME vrouwen zoeken apart met een hele hete knul Bel 069811 (75 cpm)
Eexafspraakjes als man niet (18) uit Amsterdam' Bel nu TIENERGRIEKS 18 JAARi
huis is Bel 06 9661 100 cpm 069613 (Nu 50 cpm)
0632032062
1 gpm
Zonder schaamte bukken'
3ebabbel gebabbel 75cpm Lesbi Agressie
Lekker strak jongen
De Babbelbox de enige echte 1gpm
06 320 326 04
06 320 330 02 Gezellig hè'
Live sexbox 24 u 100 cpm Nieuw hete meisjes (18) uit
3eheim Af zei ze"
de Groot Amsterdam
06 320 329 19 Live 06-320 320 61 0635023020 100 cpm
gpm
Live Sexcontact
GRATIS SEXKONTAKT voor
Nieuw TELEFOONSEX voor
iele vrouwen 064909 heren
2 Hete vrouwen bellen nu
sellen 06 9602 100 cpm
gratis 06 320 330,87 75 cpm
Gratis TELEFOONSEX voor Geen wachttijden 100 cphm Onze Box lekker met z n tie
.rouwen 064300 Heren bel Mag ik in uw slipje voelen' nen babbelen Ook apart voor
)6 320 330 91 (75 cpm )
Kom maar jongeman' Nu ga intiem 75 cpm 06 9607
GRATIS TELEFOONSEX voor ik bukken 1 gpm 06 95 09 Pnvetelefoonnrs van hete
rouwen Dames bel 06 4300 Nieuw 35plus sexdating Vol vrouwen thuis
SEXKON
'armen 06 9512 (75 cpm ) op RIJPE VROUWEN zoeken TAKT Bel 06 9605 100 cpm
sexkontakt
069616
100
cpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
Uouwen Dames bel 06 Nieuw ANONIEME sexdating Hete vrouwen willen met jou
4300 Mannen bel 069755 snel sexkontakt met eenza een spannend privé gesprek
100 cpm
me vrouwen 06 9706 100cpm 06 320 322 33 (75 cpm )
GRIEKS standje met ervaren Nieuw Discreet SEXKON HETE RIJPE vrouwen bellen
rouwen 35+ Kies maar er TAKT met hete rijpe vrouwen gratis voor heerlijk sexkontakt
jner3i 1 gpm06320327 17 Bel 06 350 290 53 (75 cpm ) Mannen bel 06 9780 75cpm
Heerlijk DISCREET apart met Hete RIJPE VROUWEN (40+) Homo Direkt Apart regio Nrd
hete vrouwen uit Amsterdam zoeken snel sexkontakt Bel Holland genieten van elkaar
bel 06 9852 NU 50 cpm
06 320 322 11 (75 cpm )
nu 06 9705 (75 cpm )
Hete eenzame vrouwen Hete vrouwen willen echt snel Homo Jongens onder elkaar
J'30-1-) zoeken ANONIEM sex SEXKONTAKT Nu met tel nr Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 (75 cpm )
.contact Bel 06 9511 75 cpm Bel nu 06 9766 (75 cpm )

Uitnodiging!!!

TIPPELLIJN eenzame vrouw
tjes zoeken een vluggertje'
Bel 06 9530 (75 cpm )
VLUGGERTJE hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex
Bel 069603 100 cpm
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex Bel 06 9844 75 cpm
Zoek jij echt hete meisjes
(18)' Bel nu SEX(thuis)KON
TAKT 06 320 326 33 75 cpm
NIEUW discreet privé ge
sprek met hete vrouwen (ex
tra snel) Bel 06 9664 100cpm
Nieuw GRATIS sexkontakt
voor vrouwen 06 4909 Man
nen bellen 06 9604 (75 cpm )

Diverse clubs
BETTY S ESCORT
020 6340507 na 19 00 uur
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen

E'C E W N6HUS

OPROEP! ENIGE KENNISGEVING

OPENBAREVERKOOP

SLECHTS 1 DAG!
LEDEREN JACKS
1/3. l O«7.~ collectie '93

Fa. P. Klem

2de JACK voor

1 GULDEN

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

De Spar

NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

Fa. De Vonk
Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Tel. 02507-20072

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Maandags gesloten

ROKKEN en BROEKEN NU 2 stuks
159.j SUEDE DAMES- EN HERENJACKS va. 98.0 MOTORJACKS de goedkoopste
va. 159.-

Vondellaan 1, Zandvoort

1 COLLECTIE '94 - 2 0 / 4 0 % KORTING

WANNEER:
ZONDAG 27 februari van 10.00 -18.00 uur|
WAAR: HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
ITALIA,'HELMOND, HURKSESTR. 21, INFO: 06 91091041 / ZONDAGS OPEN

Correct in gedachte, woord en daad
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Nieuwsblad
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
geeft u meer!

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

VLIEGEN BOVEN
NEDERLAND

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten

Weekmedia organiseert m samenwerking met Toer-NLExcursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur
boven Nederland op Koninginnedag zaterdag 30 april
1994

accountantscontrole /jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
Thorbeckestraat 18. 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 9396

voor de particulier
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o. nr. bur. v.d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Wij zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particuliet maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen mcl 17 5% BTW
Naam

STOKMAN
REPARATIE
ALLE MERKEN

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Zandvoorts Nieuwsblad

de Nieuwe
Bijlmer

Sex 06-9715

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Naaimachine
specialist
Lid AVVN

_: • In dezelfde prijsklasse

De soep wordt tegenwoordi
ge zo heet gegeten dat geen
hond het meer door de mond
kan krijgen
Noveen St Clara Belangrijk
vraag alleen positieve dingen
Bid 9 dagen het weesgegroet
bij een brandende kaars ook
als u er geen zin in heeft
Vraag 2 dingen die vast on
mogelijk lijken om verhoord te
worden en iets wat u heel erg
ter harte gaat Laat de 9e dag
de kaars geheel opbranden
en publiceer dit bericht U
krijgt wat U vroeg Y Z

VVD lijst 1

VVD lijst 1

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E O OOK VQOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boemg
757/737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland De vheghoogte is zo laag mogebjk als haalbaar op het moment van uitvoering Afhankelijk van
eventuele bewolking en andere weersomstandigheden
stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke
route vast De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen
ca 8 30 en 19 30 uur Tijdens de vlucht wordt u een
drankje en een versnapering aangeboden

SUPERSTIM
r

l kilo

waardebonn

varkenshaas
van 29,95

nu

De kosten vooi deze vlucht bedragen ƒ 139 - p p
Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee Deelnemers dienen
in het bezit te zijn van een geldige toenstenkaart of een
geldig paspoort De londvlucht is gebonden aan een
minimum en een maximum aantal deelnemers Ei zijn
geen taxfree faciliteiten

19.95

L.

.J

Profiteer van ons puur natuur gemest Schots lamsen rundvlees, Gelders varkensvlees, kip, kalkoen,
kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

Rib-of
haaskarbonade
kilo

magere
speklapjes

DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk dooi inzenden van onder
staande volledig ingevulde bon aan
Secretanaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Via Toei-NL Excuisies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur die u pei omgaande dient te betalen Ca 7
dagen voor vertiek ontva ngt u via Toer NL Excuisies
de deelnamebewijzen en alle lelevante informatie

Bon voor onze lezers
Op Koninginnedag 30 apiil 1994 maken wij met
Weekmedia een i ondvlucht boven Nedei land
Naam
Adies
Postcode
Telefoon

Woonplaats

Aantal deelnemei s

Namen oveiige deelnemei s (vooi kindei en t/m
I2jaai ook leeftijd vermelden)

kilo

BOUCHERIE

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in rubriek

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

,geeft u meer.'

PHILIPS /WHIRLPOOL KONDENSDROGER

1 11

SONY STEADY SHOT
Btô PHILIPS 63 CM KTV
M STEREO TELETEKST

Tijdgestuurde super kondensdroger voor een unieke prijs! Geen afvoer
nodig. Kapaciteit 5kg droogwasgoed, schakelaar voor deükate stoffen,
waarschuwingslampje bij vol waterreservoir of verstopt pluizenfilter en zowel
links als rechtsom draaiende trommel, zodat het wasgoed gelijkmatig droogt
en minder kreukt. Adviesprijs*1530.-

QQ<*

TR805, Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo. '3890 -

SONY MIDl-SYSTEEM MET 5 CD-WISSELAAR EN BOXEN

L3 25GR5760. Flat square beeldP^i buis. teletekst, stereo en afffitS standbediening Adv '2075 - SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

|^ PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Versterker2x40 Watt, 2x5 bands equalizer, surround; digitale tuner met
30 voorkeuzezenders; dubbel cassettedeck, high-speed dubbing;
CD-wisselaar met lade voor
muziekkalender. Sony
luidsprekerboxen 2-weg systeem.
Afstandbediening.
Adviesprijs*1110.-

Snel ontdooien en veïwarrnen. |

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

MOULINEX FM1115

Type W750; Voorlader, RV;
trommel EN kuip. Adv/2199,

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

O n d a n k s g r o t e i n h o u d SHARP R2V11
kompakte afmetingen.
BAUKNECHT 1100TRN Adviesprijs. '749.Type WA9510, toeren Adv.'1849

SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus '2550.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610,20 liter. Adviesprijs'769.-1

INDESIT 2-DEURS

"P 269.

yinc
De grote AEG kollektie bij BCC nwi
AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS 25PV7966
ffè{ 63 CM MATCHLINE

*fïl 9 . " PANASONIC NN5259
te bewonderen1 Wat zegt u LrJfr?
van deze AEG/BCC stuntaan ZANUSSI 2-DEURS
bieding? Adviesprijs.*1549.

~m 1145.- m 545.Ü? 955.- m 665.-

SONY CAMCORDER
3 PHILIPS CE6270 63CM 8x motorzoom, fader, 3 lux,
tl
3, AFSTANDBEDIENING hifi, autofocus "2220.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

nwi OOÜ
iJ?;(A? *c*ciJ."

PHILIPS/WHIRLPOOL Type R3G14; 1000 Watt grill, fc

SIEMENS WASAUTOM

BOSCH 280 LITER

TOPMERKCAMCORDER

BOSCH 1000 TOEREN

F60,8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus Adv'2299.-

BAUKNECHT WA6500

795.- 1§ 665.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SIEMENSKS31VOO

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

l ^^^^^f% A^O AN?

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

879.-

OE .^è^,i|?r=^!É

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4j<oppen, longplay (8uur). '1990.-

INDESIT 1200TOEREN

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

brede

TypeAWG719; Adviesprijs*1235.

Lüfef
f «f«f.
STUNT 1000 TOEREN

^
uv HH«-.,dol*>YB+ K 490;H *;."/.Adv.'SSO.-

F55;4 koppen,stereo. "1683.- j

2x1 o\N.,tu
a , neem bare

|j:JKf
f49-"
ZANUSSI WASAUTOM.

geoutilleerde Technische]
Dienst

een 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
loei/vries kombmatie. Koeluimte op "ooghoogte".
Adviesprijs. *1099.-

B.v.; kieuren-tv service mde volgende werkdag. Bij BCCl

599.699.599.- ~ 699.-

379.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

zeer grote omzet Ook omdat

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Fffii 7QQ

O

c

rantiebewiis. Fabrikanten en

PHILIPS/WHIRLPOOL

haast ntet,go;

PANASONIC VHS HI-FI

de allerbekendste topmerken

Ijjj/iïy o49.-

>gel»jk.

1199.-

Platen Square Hi-BlackTnnitron
beeldbuis, teletekst en afstandGRUNDIG HI-FI VIDEO
bediening. Adviespnjs'1799.GV240; "Beste koop", VHSHQJELETEKST/PDC. '1709.-

KOOP ZONDER
RISICO

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.

SONY VHS HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

320 Liter 2-deurs koelkast. R8180;750Watt + draaiplateau. l
Adviesprijs. '1398.-

PHILIPS GR1021 37CM PHILIPS HI-FI VIDEO

TURBO-DRIVE HI-FI

369.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

FMA925C; Luxe 3 m 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adv.*849.-

BAUKNECHT 2304

VR722; MATCHLINE. 4kopp_en,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.'l 645.-

m 319.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

met raad en
BCC, waar men nog tij
u heeft!

PHILIPS/WHIRLPOOL
I LUXE WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

'ype ARG280; Adviespnjs'1235.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

1299.-

PANASONIC63CM*
STEREO TELETEKST

El 70 CM KLEUREN-TV
Sla SUPER TELETEKST

PHILIPS VIDEO+ PDC

INDESIT PROMOTIE

VR223, Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

l Type 2596; Adviesprijs.*799.- MIELE KOEL/VRIES

749.-

w \j -^ t*

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS 4 KOPPEN VHS
Videorecorder, dubbele speel-J
duur, afslandbediening. '114!

4 5 W a t t . tun

' 5°°

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

'

VR312;3koppen,perfektbeeld, l

ypeKGC2511;Adviespnjs*1269.-

qoNV CO.casseue

SONY55CMKVM2131 LCD-afstandbedienmg. *1145.l SUPER TELETEKST

249Supersnelle VHS-HQ video, |
afstandbediend. Adv. "79E

899.-

SONY CFS204
cc cssoires.'330.-

ARISTONA HQ VIDEO

s,ereo.radio-c

assette.'

STUNT BOVENLADER

599.-

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

TECHNU

sieic'-' *

.-w

AEG TURNAMAT

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-

*J w *

648.-

PELGRIM SUPERLUXE
)er(Jijfjulijke tabletop. Zeer GAS-ELEKTRO FORNUIS
30 LTR. KOELKAST

aam uitvoering met formica 410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
Officiële garantie. grill, draaispit en mixed gnll-set.
Adviesprijs. *1575.-

255.-

948.-

NDESIT 140 LITER

ATAG GAS-ELEKTRO

355.-

BLAUPUNKT VIDEO

5 JAAR
BCCGARA

RTV535,3 koppen, VHS. '1445.- ssrni»

45 LITER KOELER

ATAG INFRA TURBO
ZANUSS1 140 LITER
pTgifr
VI -f C
IJata 413.

Versierker,2x
70KV9717; Adviesprijs*2275 -

30 P'e- sets ;- Ad*
,Tdv, -780.irontpaneel.
' " ^l

SONY 4 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

PHIUPS 160 LITER

BOSCH KTF1540

9 r i r »

SONY3 KOPPEN VIDEO

49.- SONV

V325; VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbedienmg '1220.-

TOPMERKWASDROGER BAUKNECHT 160 LTR

| Wasdroger. Adviesprijs*495.

. STUN

BLAUPUNKT63CM
S STEREO TELETEKST
K-i IS63-30, Adviespri|s*1799.-

279.ZANUSSI WASDROGER

25.AKAI VHS VIDEO+PDC

F280; Afstandbediend. '768.-

^ BLAUPUNKT55CM
fe SUPER TELETEKST

TURBO
TEAM

PANASONIC VIDEO
J40, VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-1

INDESIT WASDROGER

OPZETVRIESKASTJE

iJm* 459."

Handig opzetvrieskastje.
Adviesprijs. '595.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

STUNT! VHS-HQ VIDEO

.BORSTEL,

Inkl. afslandbediening. '699.-

Eessoires Ady.'300.

lA/Af 599.BAUKN./BOSCH/AEG

lKONDENSDROGER

~® 799.-

l ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

[ Elektronisch regelbaar. *1445.-

të

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

w 999."

en BOXEN

set!
2x3O Watt, dubbel cassettedeck
Off. Ned. Philips garantie. ~T95.-

ineii" > f-'"- •

178

g» M

l MIELE DROGER

JMERKCENTRIFUGE
l 2800 toeren. Adviesprijs*2<l

~~ 108.-l

328.-

TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

• draaitopen

......
Komplete

198.-l

399.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

3 GRUNDIG 37 CM

4-pits gaskookplaat. *298.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Biiv.:
SONYUXS90II
lOvoor
"iJIGNIS DROGER AWF020
SONYE240Vhs
4voor
39.1^ 419.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

V

SUPER KOOKPLAAT

| Type TD50; Adviesprijs*649.

F360, HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. '1098.-

$j GRUNDIG 51 CM TEKST

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

Fffifr AQU
\-JMW •||«fuM

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,shutte.*1330.-

?*J 1370-39; Adviespri|S*1999.-

FK055/52A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

| JOPMERK. Adviesprijs*749.-

O

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

528.598.-I
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

De enige echte

GRUNDIG VIDEO + PDC

Type KN5402WO; Adv. '849.-

ETNA FORNUIS 14.00

l Type AWG089; Opvolger van
l de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.'l 445.-

PHILIPS TURBO-DRIVE

579.-

749.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

INDESIT
FORNUIS

ZANUSSI VRIESKAST

Type 26050; Adviesprijs'599.-

m 428.-

'HILIPS/WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
ype AFB594; Vrieskast.
Adviesprijs. *725.-

6 programma's, 12couverts en j
geruisarm: Adviespnjs*999.-

478.548.- feïïTJr 749."

BAUKNECHT LUXE*

BAUKNECHT VW 3PR

BOSCH VRIESKAST

'ype GSD1311; Adv. *848.-

598.

TUNTÜ VRIESKIST!!

BOSCHVWPS2100

zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
' l ki

I

^^IVf-tl l IJ-ll VI%l^L_l«JI%L.

V#«lll

IUIZI_^r:ril «AIUIJ

869.-

MIELE VW G521

348
PIN-CODE l

.

LUXE VAATWASSER

OPENINGSTIJDEN:
l maandaamldri.n
maandagmiddag
dinsdag
t/m vrijdag.
_
_ _

1499
..1 tot 6.30 uur

... 9 tot 6.30 uur

7
Winkelcentrum "De Beverhof l HuUwwderplein 11
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Dames doen verrassende zetten in halve finale NK
*-jarige Esther Perluka
verslaat routiniers op rij
ZANDVOORT - Bij de
Café Neuf/Chess So'iety georganiseerde halve
male van het Nederlandse
larnesschaakkampioen,chap heeft de als laatste geilaatste Esther Perluka als
[inige een honderd procent
kcore gehaald. Van de vier
(favorieten maakte alleen de
Weidse Caroline Slingerland
Jaar naam waar.
10or

schaken
Direct na de opening van bur...-emeeser Van der Heijden
ierd de wedstrijdleiding met
.en groot probleem opgezadeld
loordat één van de acht speelf'«,ters
uit de B-groep verstek liet
taan De beste oplossing was
het inzetten van Chess-speeltjter Caroline Stam de Jonge.
JDat betekende het debuut van
\\s dertigjarige Zandvoortse,
iie pas een jaar in clubverband
,chaakt, en plaats nam in de
r raaie speelzaal van Hotel Faber om mee te strijden in deze
halve finale.

f

In de A-groep was het de als
eerste geplaatste Sylvia de
Vries die het liet afweten. In de
B-groep zakte favoriete Erika
Belle volkomen door het ijs.
Beiden scoorden slechts een
punt uit drie partijen. Behalve
liet tegenvallen van De Vries
jende de A-groep nog een paar
\errassingen. De Groningse
Marian Luursema verloor verlassend en de nummer twee geplaatste Adinda Koster verloor
van de Friese kampioene Eveiien Pater. De slechts 15-jarige
Esther Perluka versloeg onverwachts Monique van de
Gnendt.

ZANDVOORT - Op het
Noord-Hollandse
snelschaakkampioenschap
voor clubteams hebben de
twee teams van Café Neuf/Chess Society klinkende
resultaten neergezet. Het
eerste handhaafde zich in
de toptien van Noord-Holland, terwijl het tweede viertal een prachtige bronzen
plak in de derde- en vierde
klassers behaalde.

schaken
Door deze resultaten mogen
beide Zandvoortse teams op 14
mei Noord-Holland vertegenwoordigen op het nationaal
kampioenschap in Beverwijk.
Met acht andere ploegen uit
Noord-Holland bond het tweede team van Chess de strijd aan
om het provinciaal kampioenschap snelschaken.
Het team dat bestond uit

ZANDVOORT - De vierde
competitie van de Zandvoortse Bridgeclub is afgelopen en vooral in de A-lijn
waren de ontwikkelingen
erg verrassend. In deze lijn
ging de zege uiteindelijk
naar de heren Groenewoud
en Smit.

VOETBAL
Zaterdag Zandvoort 75 - HCSC
1500 uur terrein Dumtjesveldweg
Hillegom- Zandvoortmeeuwen 14 30
uur te Hillegom
Zondag Zandvoortmeeuwen - DSS
1430 uur terrein Dumt|esveldweg

ZAALHANDBAL
Zondag Holland Casino-ZVM dames Oriënt 13 30 uur Pellikaanhal
Holland Casino-ZVM heren - Vriendschap 14 35 uur Pellikaanhal
ZAALVOETBAL
Wedstrijden worden gespeeld in de
Pellikaanhal
Vrijdag 20 30 uur Zandvoort Noord
4 - Zandvoortmeeuwen 3, 21 15 uur
Bad Zuid ZVN - Sekura
Maandag 21 40 uur Zandvoort
Noord dames - DSOV 22 20 uur
Zandvoortmeeuwen 2 - TZB 2
Woensdag 21 00 uur Zandvoort
Noord 5 - Concordia 4 21 45 uur
TZB 3 - Zandvoort Noord 2 22 30
uur Zandvoortmeeuwen 3 - Kalmthout 3

De als eerste geplaatste Erika
Belle ging verrassend onderuit
tegen de Hoornse Dinie van de
Berg, terwijl Lmda Jap Tjoen
San de andere kanshebster Caroline Slingerland remise afdwong. Caroline Stam de Jong
speelde opnieuw een goede partij doch moest in Adry Goris
haar meerdere erkennen.

Stevige zege
voor The Lions

Meisjesdroom
In de zondag gespeelde derde
ronde maakte de Haagse Esther Perluka haar meisjesdroom waar door voor de derde
maal te zegevieren. Ditmaal
was Marian Luursema het
slachtoffer. Sylvia de Vries
bracht zich m een lastig parket
door wederom te verliezen.
Ook Adinda Koster leverde
weer een half j e m en wel tegen
Anneke Schol. In de B-groep
maakte Linda Jap Tjoen San
een einde aan de hegemonie
van Dinie van de Berg door
haar met zwart te verschalken.

ZANDVOORT - In de taasketbalcompetitie behaalde
The Lions een uitstekende
overwinning op het derde
team van Racing Beverwijk,
76-51. De Zandvoorters controleerden de hele wedstrijd.

basketbal

de verrassing tot nu toe. "We Een deelneemster van de halkwamen eigenlijk alleen voor ve finale doet een zet
de gezelligheid", aldus een trot- Foto Persbureau Zandvooit
se vader Perluka. Ook Lmda
Jap Tjoen San in de B-groep en
Evelien Pater m de A-groep maart om een uur voortgezet
hebben met scores van 2,5 uit 3 bij Hotel Faber. Op zondagmidde kansen in eigen hand. De dag 13 maart vangt de slotronZANDVOORT - In
strijd wordt zaterdagmiddag 12 de aan om twaalf uur.
jeugdcompetitie van

gestaan, tegen het Helderse
MSC, moest in de laatste partij
flink worden uitgehaald tegen
het zwakke Heerhugowaard.
Een 4-0 overwinning had een
tweede plaats opgeleverd, maar
de Zandvoorters kwamen niet
verder dan een 3,5-0,5 zege. De
noodzakelijke beslissingspartij
om de tweede plaats werd met
1-3 verloren van Pioniers. De
derde plaats betekende echter
toch een prima resultaat.
Met de schitterende scores
van 6,5 uit 8 dong zowel Kees
Koper als Dennis van der Meijden mee naar de prijs van de
beste persoonlijke score. De
Zandvoorters waren bij de lo-

Groenewoud en Smit
winnen in de A-lijn

tmg echter niet gelukkig en zagen de envelop met inhoud aan
hun neus voorbij gaan.
Het eerste viertal bestaande
uit Fred van de Klashorst, Olaf
Cliteur, Ben de Vries en Jacob
de Boer kende een droomstart.
Met 2,5-1,5 werd promotieklasser VVV verslagen. Daarna
werd Bloemendaal op een gelijkspel gehouden en vervolgens werd Obdam met 3-1 en
Krommenie met 2,5-1,5 verslagen. Door een 2,5-1,5 overwinning op het in de landelijke derde klasse spelende Kijk Uit
kwam Chess op een gedeelde
derde plaats.
De drie daarop volgende ronden moesten tegen toppers
worden afgewerkt. Daartegen
gingen de Zandvoorters met
driemaal 4-0 ten onder, waardoor Chess terugviel naar een
achtste plaats. Door twee gelijke spelen in de slotronden
steeg Chess alsnog naar een
fraaie zevende plaats.
Rudenko/Rudolphus, Van Ackooy/Drenth en mevrouw Verhaaff met de heer Van der
Meer.

Gelegensheidspaar
In de C-lijn ging de overwinning naar het gelegenheidspaar
mevrouw Visser en de heer Van
Leeuwen, op de voet gevolgd
door het echtpaar Van der
Werff. De derde plaats was voor
de dames Dekker en Slinger.
Gepromoveerd naar de B-lijn
zijn het echtpaar Van der
Werff, de dames Verhage/Visser, Mens/Santoro en Meijer/Sikkens.

De heren Overzier en Van der
Staak, spelend in de A-lijn, waren nog met zeker van handhaving en gingen er daarom maar
eens goed voor zitten. Dit lukte
uitstekend. Overzier/Van der
Staak wisten met 58,93 procent
de eerste plaats te pakken. Het
echtpaar Van der Meulen werd
goede tweede en de heren Groenewoud en Smit grepen de derde plaats.

Door deze resultaten eindigden de heren Groenewoud en
Smit als eerste in de vierde
competitie. Verrassend tweede
werden mevrouw De Kruyff en
de heer Kleijn, terwijl het echtpaar Heidoorn als derde eindigde. Gedegradeerd naar de B-lijn
zijn de heren Polak/Vergeest,
de dames Van Beek/Hoogendijk, Van Mancius/Veltman en
Polm/Rooijmans.
In de B-lijn liep de competitie
erg goed af voor de dames Van
Leeuwen en Slegers. Met een

Schaakproblemen

Geïnspireerde handballers verslaan topper

bridge

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand\oortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
hot Gemeenschapslmis. Ook
kan men informatie inwinnen
ZANDVOORT - Vorige
"P de volgende telcfoonnummcrs: 02507 • 15023, 17272 of week leek het doek voor de
handballers van Holland
14085.

score van maar liefst 61,79 procent werden zij eerste. De gedeelde tweede en derde plaats
was voor de gelegenheidspaar
van de dames Berghoff/Lemmens en de dames Paap/De
Vries.

Gepromoveerd naar de A-hjn
zijn de dames Hagen/De Vries,
Inlichtingen over de ZandVan Leeuwen/Slegers, Klinkhouwers/Komng en Van Os- voortse Bridgeclub zijn te ver/Saueressig.
Gedegradeerd krijgen bij de wedstrijdleider
naar de C-lijn zijn de dames de heer H.Emmen, telefoon
Van den Nulft/Scipio Blüme, 18570, alleen 's avonds.

ZVM grijpt laatste strohalm

«i
I4Ü 4.

Casino-ZVM gevallen te
zijn. Doch een geïnspireerd
Zandvoorts handbalteam
heeft de laatste strohalm
met beide handen gegrepen
en versloeg Tonegido met
23-19.

zaalhandba!

Vanaf de eerste balomwenteling greep Lions het initiatief.
Racing Beverwijk speelde een
man-to-man verdediging tegen
de Zandvoorters, waarmee c!e
mannen van coach Johan Beerepoot wel raad wisten. Met snel
aanvalsspel werden de Beverwij kers op flinke achterstand
gezet. Ruststand 41-26.

Jonathan Edwards slaat slag

Snelschaaksuccessen
voor Chess Society
Dennis van der Meij den, Kees
Koper, Peter van de Beek, Jean
Paul Westerveld en Simon Bosma opende magistraal. Het
Oosten en Anna Paulowna werden beide met 3-1 verslagen. Tegen concurrent Oppositie uit
Heiloo werd een 2-2 gelijkspel
afgedwongen. In de vierde ronde werd Bloemendaal met 3,5
tegen 0,5 verpletterd, terwijl de
ronde daarna Attaqueer op een
gelijkspel werd gehouden.
In de zesde ronde moesten de
Zandvoorters het opnemen tegen Pioneers uit Alkmaar. Ook
dit spannende duel eindigde
onbeslist. Doordat ook in de zevende ronde een punt werd af-

sportprogramma
van 3 t/m 10 maart

Berg, de finaliste van vorig jaar.
De Zandvoortse weerde zich
kranig, doch verloor een pion
en daarmee de party. Tijdens
de tweede ronde sloeg Esther
Perluka wederom toe door routmier Anneke Schol opzij te zetten. Zowel Adinda Koster als
Sylvia de Vries herstelden zich
met een overwinning.

De topper tussen Slingerland
en Belle eindigde in een overwinning voor de witspeelster.
De kansen van oud Nederlands
kampioene Belle zijn nu wel
minimaal geworden. Caroline
Stam de Jonge kwam in een lastige opening terecht tegen de
jeugdige Joyce Fongers en verloor snel materiaal en de partij.
Haar clubgenoten Hans van
Brakel en Olaf Cliteur zijn echKranig
ter zeer te spreken over de snelCaroline Stam de Jonge le vorderingen van de Zandmocht in de B-groep aantreden voortse schaakster.
tegen de sterke Dinie van de
Esther Perluka blijft echter

Zandvoorts
Nieuwsblad

laag te ontkomen. Een fanatiek
en agressief verdedigend Holland Casino-ZVM was echter
met bereid de voorsprong uit
handen te geven. In het Zandvoortse team maakten de jeugdige talenten, doelman Aschwm van der Meije en Patrick
Terpstra, enorm veel indruk.
De Zandvoorters hadden de
strijd onder controle en boekten een fraaie en zeer nuttige
23-19 overwinning.
"Eindelijk speelden we handbal zoals het hoort en zoals we
ook kunnen", stelde een opgewekte coach Dirk Berkhout.

de
de
Zandvoortse Schaak Club
heeft Jonathan Edwards
twee belangrijke overwinningen behaald. In een ongelooflijk goede partij versloeg hij de op de tweede
plaats staande Thomas Hesse. Daarna deed Edwards
het nog eens dunnetjes over
tegen Manon van Eldik.

moest na 2,5 uur de winst aan
Ayress laten. John Ayress bezet
nu weer de derde plaats. Nieuwkomer Harry Manshande boekte zijn derde overwinning en
staat nu op een fraaie 17e
plaats.
Uitslagen uit de twintigste ronde
Huetmg-Klijn 0-1, Reijer Manshan
de O l, Gude-Gorter 0-1, Franck-Bot 10, Den Dnjver-Ayress 0-1, Berkhout-

Tonegido, behorende tot de
topteams van deze afdeling,
vond een fanatiek Holland Casino-ZVM tegen over zich. Tot
8-8 hielden de teams elkaar in
evenwicht. Toen de Zandvoorters een lichte voorsprong namen was het verweer van Tonedigo gebroken. Met snel en
doeltreffend handbal bepaalde gen hand Er is nog een kleine
Opgave nummer 'J: Mat in twee Holland
Het verwachte oflensiel van
Casino-ZVM de rust- kans degradatie te ontlopen
zetten, wit begint.
maar dan moeten we de laatste Haarlem bleef uit, omdat ZHC
stand op 12-8.
brutaal het heft in handen nam.
drie wedstrijd wel winnen".
Was ZHC vorige week tot niet
Oplossing van vorige week, Fanatiek
Doelpunten Kees Hoek 9. Putrick veel m staat, het herstel in deze
M'liaakdiagram 8 (Mat in 2 zotTei
pst
i
u
4.
Jan
van
Duin
3,
Goran
BoIn de tweede helft probeerde gojevic 3. Romüd Vos '2. Peter Pen- wedstrijd mocht er zijn. Met fel
UMI. zwart begint). 1.... - Txcl: 2. Tonegido
en agressief spel werd Haarlem
alsnog aan een neder- nmus l, Guicto Weidema l
T\i'l - T x cl en mat.

Bekercompetitie: m de taekercompetitie heeft het team van
de Zandvoortse Schaak Club
het niet kunnen redden tegen
het veel hoger spelende Nieuw
Vennep. De Zandvoorters
moesten met een nederlaag van
4-0 huiswaarts keren.

Topscorers Lions Taco Lenos 19,
Arno Weidema 15, Peter Bos 14

(ADVERTENTIE)

schaken
"Door deze twee óverwinningen steeg Jonathan Edwards
maar liefst drie plaatsen en
neemt nu de zesde positie in.
Ook Remco de Roode behaalde
een kostbaar punt binnen tegen
Nanouk Marquenie, die dit jaar
minder goed draait dan van
haar verwacht werd. Florian
van der Moolen speelde een uitgelezen partij tegen Henk Willemse. Door zijn overwinning
verstevigde Florian van der
Moolen zijn eerste plaats.
Uitslagen He ronde
Manon van Eldik Thomas Hesse O
l, Henk Willemse-Florian van der
Moolen 0-1, Jonathan Edwards-Thomas Hesse l O, Bas van der Meij-Rebecca Willemse l O, Remco de Roode
Nanouk Marquenie l O, Bart Timmermans Mare Habets 1-0, Manon van El
dik-Thomas Hesse 0-1 De eerste tien
op de ranglijst zijn l Florian van der
Moolen, 2 Thomas Hesse, 3 Remco
de Roode. 4 Rebecca Willemse, 5
Henk Wülemse, 6 Jonathan Edwards,
7 Bas van der Meij, 8 Niels Filmer, 9
Nanouk Marquenie, 10 Bart Timmer
mans

Interne competitie: sneeuw
en ijzel konden niet verhinderen dat maar liefst zestien schakers naar het Gemeenschapshuis waren gekomen om de
twintigste ronde te spelen.
Hans Jansen probeerde revanche te nemen op een eerder geleden nederlaag tegen Ter
Bruggen. Tot in de kleine uurtjes was er strijd maar het gelukt Jansen niet Ter Bruggen te
verrassen. Winst dus voor Ter
Bruggen. Geerts en Lindeman
maakten het elkaar niet moeilijk en kwamen al snel remise
overeen. Voorzitter Jan Berkhout had tot doel gesteld een
terugkeer in de top-tien. Dat gelukt hem ook nog doordat er
winst was op Wim van Esveld.
John Ayress had geen gemakkelijke tegenstander in Rob
den Drijver. Den Drijver verzette zich met man en macht om
in de top te blijven. Het gevecht
kon hij echter niet aan en

Speelweek van 3 i/m 9 Maart
TOMHANKS 11EG Rm

nses
/ en de
Trollen
Dagelijks
13.30

INSEATTLE

ZHC hockeysters
winnen verrassend

ZANDVOORT - De ZHC
hockeysters leverden zondag een prestatie van formaat af. Het veel hoger geklasseerde Haarlem werd
zeer verrassend maar ui"Ik ben zeer tevreden over terst verdiend met 1-0 verhet vertoonde spel. Zoals we nu slaaen.
speelden kunnen we meekomen in deze aidelmg. We hebhockey
ben het echter niet meer in ei-

Van Esveld l O, Ter Bruggen-Jansen l
O, Geerts Lindeman remise

In de eerste tien minuten van
de tweede helft liet Lions de
teugels wat vieren. Daardoor
kon Racing Beverwijk tot op
tien punten terugkomen. De
Zandvoorters waren echter bijtijds weer bij de les en voerden
het tempo weer omhoog. Dat
betekende dat Racing Beverwijk een kansloze partij speelde. Snel liep Lions uit naar een
fraaie 76-51 overwinning.

teruggedrongen op eigen helft.
In de eerste helft zou het Zandvoortse overwicht niets opleveren.
In de tweede helft vrijwel eenzelfde spelbeeld. Sterk hockey
van ZHC dat lavoriet Haarlem
ver terugdrong. De 1-0 voorsprong kwam al snel tot stand
toen Danielle van Hemert uit
een rebound van een strafcorner fraai raak schoot ZHC dat
de punten hard nodig heeft in
de strijd om lijfsbehoud bleef
de strijd beheersen. Met koelbloedig hockey hielden de
Zandvoortsen de twee punten
bekwaam vast

A.L
Dagelijks
15.30

A.L
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 27 Maart om 11 uur

OEROEG

Een film van HANS HYLKEMA
Gasthuieplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

onze abonnee
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant. En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als
vader van een voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op, want kritisch zijn ze wel. Maar als het even
kan, komt ons nieuws in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats
gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het
Zandvoorts Nieuwsblad verdomd actueel. Wat dat betreft lijkt het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij ons in de omgeving onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mede door een artikel in de krant is dat toen verder aan het rollen gebracht en werd er iets aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven als het
Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.
Daarna word ik abonnee en betaal per O kwartaal ƒ 17,50
O half jaar ƒ 31,75
O jaar ƒ 55,50
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben Omdat ik
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven-

graag wil \veten wat zich in mijn omge-

020-668 13.00

ving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Naam (m/v)
Adres
Postcode/Plaats

Nieuwsblad

d v m controle bezorging) WK

Telefoon
Giro/Banknr

Cl/2

—

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
11 Derde Postcode Jackpot gevallen: 2 miljoen uitgekeerd!

II

Deze maand:

FEEST IN MAARSSEN!

3601 AA 027

JACKPOT

ƒ 2.000.000,-

Hoera! De Jackpot van de Postcode Loterij is

nummer', want maar liefst 26 deelnemers met

van 1 miljoen gulden. Bent u daar ook bij? Zo

deze keer al bij de eerste ronde gevallen op

deze postcode kregen de troostprijs

niet, vul dan nu de WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-

een verkocht lot. Maarssen heeft een multi-

gulden.

mil/onair erbij; gefeliciteerd! In totaal werden

van 1000

3313 AD 194

BON in en stuur hem op. Dan bent u er juist op
tijd bij om samen met de Postcode Loterij in

meer dan 174.000 prijzen getrokken. Metboven-

Nieuwe Jackpot

een echte lentestemming te komen. Voor

aan natuurlijk de maandelijkse hoofdprijs van

De volgende trekking van de Jackpot krijgt een

slechts één tientje maakt u elke maand kans

een ton, die op lotnummer 3313 AD 194 in

feestelijk

Dordrecht viel. Dat was echt een 'geluks-

Postcode Loterij tegelijk de Seizoen hoofdprijs

voorjaarstintje,

want dan trekt de

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,-

op meer dan honderdduizend prijzen, de ton,
het seizoenmiljoen en... de Jackpot!U

en voor iedere deelnemer
in de postcode 3313 AD
een troostprijs van ƒ 1.000,-

UITSLAG TREKKING FEBRUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

Gran Dorado Prijzen

Notans Van Os te Amsterdam heeft de trekking van februari verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste dne cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postende wint - tot
3 000 gulden - dezelfde pnjs BIJ pnjzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tentjespnjzen ook de letters weggelaten Maximaal 499 loten per postcode Pnjzen worden
automatisch op u* rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1005
1011
1013
1013
1013
1015
1016
1018
1025
1026
1030
1031
1032
1034
1035
1051
1057
1057
1058
1058
1061

TC
RR
RX
XR
JM
PT
LE
XV
ML
BS
BB
DA
W
AN
DR
TJ

1062 XH
1064
1065
1069
1069
1073
1082
1092
1095
1102
1104
1106

LZ
CR
EK
XR
TN
SG
ER
XR
XV
LB
EV

1107
1111
1111
1127
1131
1131
1131
1161
1181
1181
1181
1183
1214
1214
1216
1221
1231
1251
1261
1261
1316
1325
1333

PB
SP
VP

1353
1354
1356
1381
1383
1391
1391
1393
1394
:403
403
441
1443
1444
I462
!473
!
476

WH
WN
XL
TH
EP
TD
VH
NK
CT
AX
AX
JB
LZ
XN
LN
EE
GG
AS
HB
LL
RX
TJ
EVV
KL
HK
XR

70,500,500,100,25,25,25,1050,10,10,-

25,10,25,50,100,500,100,100,100,25,50,100,25,500,25,50,100,25,50,25,25,100,50,100,25,10,50,25,25,50,25,50,7000,25,70,50,50,25,10,50,10,25,70,10,25,50,700,25,25,10,10,50,10,50,50,700,25,25,25,50,1O,10,-

1507
1507
1507
1525
1530
1541
1546
1566
1566
1616
1625
1625
1654
1679
1693
1702
1718
1722
1741
1741
1751
1756
1771
1777
1782
1783
1784
1787
1790
1813
1814
1815
1824

1825
1826
1834
1901
1901
1902
1931
1948
1951
1971
1974
1991
1991
2022
2036
2061
2068
2076
2101

LB
50,MK 500,PB 700,70,1025,NA
LN
25,AE
50,KE
25,LA
25,WR 25,ZE
25,10,WG 100,LD
50,AE
25,EC
50,WR 700,50,AC
SN 700,25,PD
TE
25,EJ 7000,
XP
25,TJ 700,25,JE
AN
25,50,BK
70,ML
25,MB
50,DD 100,HP
25,10,JD 7000,VS 700,50,XB
XW 25,PP 700,50,GJ
XN
XZ
BJ
BR
EA
PE
HP

70,10,50,25,50,50,-

700,50,700,-

10,700,50,50,2287
70,2289 AK
50,2311 CM
25,2315 XX
25,2317 BB 700,2332 BH 700,2351 CC 25,2375
70,2385
70,2402 RX
50,2403 DG
50,2405 ER
25,2441
70,2471
70,2481 KW 7000,2491
70,2509
70,2510
70,2511 XP
50,2513 BJ
50,2513 BX 50,2515 AC 50,2515 GJ
25,2515 KK 25,2515 SK
25,2521 VK
25,2521 WE
50,2525 RD
25,2526 AT
25,2531 EK 700,2531 VJ 500,2541 RS
50,2542 EB
50,2542 HD
25,2547 EC
50,50,2555 GL
2571
70,2571 HR 50,25,2582 XX
2592 XH 700,2624 RM
25,2625 CJ
50,2631
70,2264
2274 XN

2281 VB
2286 GL

2635 DE
2636
2685
2691 ML

700,70,70,70,10,25,SE 100,- 2701
70,2102 BE 25,- 2712 KG 25,50,- 2712 SH 50,2104 SJ
2135 JD 700,- 2717 AM 700,50,- 2718 AP
2135 LV
25,70,- 2718 BZ
50,2148
25,- 2718 KP 500,2152 XB
2161 AG 25,- 2722 VM 50,2162 GH 25,- 2752
70,70,2162 XW 25,- 2754
70,- 2771 LT
25,2165
50,2172 JJ 100,- 2805 XE
25,- 2811 TS
2203 GZ
25,2207
10,- 2855 AH 50,70,2221 AK 25,- 2870
2225 CE
25,- 2905 ST 700,50,- 2907 BD 25,2225 PE
2231
70,- 2907 XB
50,2231 RC 50,- 2914 AH 500,25,- 2914 RP 25,2242 JV
25,- 2922 AT
25,2243 AH
70,2262 ET 700,- 2923

2925
2953
2964
3005
3011
3012
3013
3021
3026
3029
3033
3034
3036
3039
3041
3042
3043
3052
3063
3067
3067
3068
3075
3077
3078
3082
3083
3087
3101
3112
3112
3119
3124
3135
3136
3155
3171
3171

XC
BS
BJ
CD
AL
GB
GL
CT

CT

3251
3262
3281
3291
3295
3297
3300
3300
3311
3312
3314
3314
3315
3317
3331
3332

50,70,-

KS

25,70,700,70,70,70,AH
50,BH
25,DS 700,RB
25,HN
50,ZC
25,VC 500,ZD
25,70,70,70,RC
25,TK
25,70,-

BX

XB

25,-

JE

50,10,50,25,70,25,50,10,50,25,700,70,70,25,700,500,25,70,25,25,7000,25,25,50,50,50,70,70,50,25,25,700,50,50,700,50,25,50,50,-

BB
PK

3176
3181
3181
3182
3191
3191
3192
3198
3202
3203
3208
3218
3223
3227
3233
3233

25,70,25,70,25,50,25,700,50,25,70,-

AM
SZ
GR
HK
ES
B8
AV
AD
CB
CA
RH
BD
AA
VG
AB
XS
GB

VJ
EH
WB
WH
RD
PJ
AP
NG
3341 VC
3351 GX
3401 LZ

3403
3421
3437
3474
3481
3522
3525
3525
3532
3552
3553
3571
3572
3582
3583
3626
3632
3632
3633
3641
3641
3703
3704
3731
3743
3775
3781
3812
3814
3816
3818
3818
3823
3828
3833
3850
3853
3902
3925
3931
3941
3951

70,700,25,70,VG 7000,VD
25,ES 700,TE
50,BE
25,CB 700,TL
50,JN
50,70,HA
50,W
700,70,70,70,XT
25,LN
25,XW 25,XA 700,70,TD 7000,CT
25,70,ED
25,NA
50,70,LN 7000,DZ
25,EV
25,70,AH 700,JH
50,70,GJ
50,AR
25,EV
25,RN 700,AN
50,CE
25,-

SP
XS

IN

3962
3984
3991
3992
3994
4002
4003
4006
4016
4103
4105

AB
JG
JJ
NT
BX
AD
GJ
GG

ZD

4116
4133
4153
4156
4161
4205
4206
4231
4231
4233
4268
4301
4306
4318
4328
4332
4361
4413
4458
4486
4505
4511
4515
4537
4566
4581
4587
4587
4615
4621
4634
4640
4645
4707
4731
4793
4814
4817
4817
4818
4835
4835

EZ
AK
CN
SE
VG
AT
AZ
ER
GH
ZH
AS
BA
LE
TR
EA
BV

GP
DA
VP
DA
BJ
CA
LA
AK
VJ
ET
ET
ER
GW
KK
AG
RL
GC
AK
BG

50,25,50,70,70,25,50,25,7000,50,25,25,50,50,25,25,25,25,70,70,70,25,50,50,70,25,700,700,25,500,50,70,25,25,25,25,25,50,700,25,500,25,-

DEZE REGIO

5022
5041
5042
5047
5052
5061
5074
5080
5094
5101
5110
5122
5142
5144
5161
5224
5231
5235
5237
5240
5249
5251
5256
5262
5262
5262
5268
5296
5306
5307
5318
5324
5344
5348
5366
5374
5374
5374
5403
5405
5405
5428

LR
LL

RG
PL
VS
NX
WB
XN
CJ
PE

CH
AX
DH
MT
VK
GL
LA

XH
RT
BV
RB
EN
ND

LH
GP
KT

25,100,10,50,-

2022

XD

100,-

2131
2134
2151
2171

RX
EA
ED

25,50,10,25,-

70,WX 500,ES
50,ND 700,AH 700,70,70,70,BL
50,VC
25,HR 50,-

5439
5462
5463
5466
5469
5473
5473
5520
5595
5611
5628

4845
4872
4904
4904
4908
4941
4941
5001
5011
5011
5017

5641
5643
5653
5664
5674
5691
5704
5705
5706
5708
5710
5715
5731
5752
5757
5843
5864
5922
5925
5925
5932
5932
5951
5951
5954
5971
6002
6004
6005
6005
6006
6029
6035
6041
6043
6071
6075
6111
6133
6151
6169
6181

VIELEN IN

1824
1826
1951
1951

25,25,25,700,25,25,50,25,70,70,25,-

25,700,70,70,10,50,•25,70,70,25,70,70,25,50,70,25,70,25,25,70,70,700,50,50,50,500,25,25,70,70,70,70,700,25,70,70,50,25,25,70,25,70,-

CG
HE
GJ
KN
TC
HB
PV

2181

BJ
TA
U

25,- 6374 MK
25,- 6413 ET
700,- 6414 XP
70,- 6415
NP 500,- 6418 HZ
LN
25,- 6446
JE
50,- 6461 CV
70,- 6462 BB
PA
50,- 6462 HB
70,- 6463 VT
70,- 6538 MP
70,- 6542 PW
KD
25,- 6545
70,- 6546 VE
AJ
25,- 6613
70,- 6631
70,- 6641 MA
BX 25,- 6652
70,- 6661 GA
AH 25,- 6671 DS
70,- 6706 DW
BC 50,- 6707 BL
70,- 6710 EA
GA 50,- 6711
AP 500,- 6715
AN 50,- 6721 NK
XK 50,- 6721 SG
RC 700,- 6731
NG 25,- 6741
PK
50,- 6800
EA 25,- 6821 CH
PA 25,- 6822 BP
SW 50,- 6822 LT
70,- 6835 ER
CM 50,- 6843 PE
70,- 6852 CH
HA 50,- 6882 AA
JO,- 6900
70,- 6900
DG 25,- 6903
70,- 6903 ZH
CK 50,- 6904 NA

DE PRIJZEN:

BG

100,-

2255

10,-

2266

EG

25,-

2273

EK

25,-

2311
2312
2312

CG
RE

10,50,50,-

2332

DH

50,-

70,25,50,70,25,50,700,70,700,70,25,-

6200
6217
6218
6227
6227
6227
6228
6237
6291
6301
6307

500,25,700,70,500,70,50,700,25,25,25,25,70,25,70,70,50,70,25,25,50,25,25,70,70,25,25,70,70,70,25,25,700,700,25,50,25,70,70,70,50,50,-

CB
AW
SH
TJ
TT
JS
EA

70,7000,25,50,50,25,500,70,70,7000,70,-

6905
6911
6914
6941
6952
6961
7037
7045
7064
7071
7084

AP

700,70,70,ZH
25,EM 50,70,DN 500,AJ
50,GH 700,XE
25,70,-

7118
7121
7122
7141
7206
7242
7261
7287
7311
7311
7326
7326
7333
7342
7346
7399
7414
7431
7433 RB
7447
7468

1703

VJ
LE
AN
CC
AE
JX
AB
KL
EV
PE
CH
KP
GN

25,-

70,25,25,25,700,70,25,700,70,500,70,70,70,25,10,10,25,700,50,70,70,-

7761
7766
7771
7812
7812
7841
7855

7901
7904
7904
7908
7940
7963
8031
8051
8064
8072
8075
8077
8081
8085
8094
8146
8152 BZ
8161
8161
8171
8203
8212

BK

OO3

33

37
Henny Huisman, ambassadeur van de Nationale
Postcode Loterij, maakt zich al op voor de
volgende Jackpot.

Winnaars Telefoonkaarten

Informatielijn
O20 - 679 56 56

2267

4202

7964

3194

6877

8872

3897

7766

9686

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!
XC
EL
XT
VK
CL
AB

HL
RS
RK
BN
HD

AK
VE
TA
PH
BA
KR
VP
PV
BV

8261
8262
8264
8265 GZ
8302
8316
8341
8381

135 l 4837

031
5O61 WH O76
355 |

Thuisbingo van 20 februari

7471
7496
7500
7524
7544 LM
7552
7552
7577
7581
7585
7664
7685
7695
7730
7738

MA

2131 EC
4811 SV

50,»0,7000,500,25,25,25,70,25,70,70,500,25,25,50,10,10,10,50,70,70,50,70,»00,70,50,50,700,70,50,70,25,50,-

WIN-TOT-ZEVEN-MIUOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
j ƒ40,- (vier lotnummers)

J

ƒ20,- (twee lotnummers)

j ƒ30,- (drie lotnummers)

J

ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Naam.

J dhr.

J mevr.

Adres
Postcode

l

l

l

l

l-i

l

l

Plaats.
1509403

Postbanknummer

Datum
!

Handtekening
NATIONALE

Banknummer

l

l

t

l

\

• L O T E R I J

Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loten/, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

KR

Weekmedia

Vrije tij
TT

1-15

••

j.* *

2/3 maart 1994

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Etalagepoppen

Kokmeeuw
is niet
kieskeurig
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de natuur zich in de stad Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze pijlsnel terugslaat zodra de
bebouwing even wijkt.
Vandaag: de kokmeeuw
staat met stip op de toptien van de stadsvogels.

De Maasbrug koppelt Noord aan Zuid

Foto WV Rotterdam

'Skyhigh' uitwaaiert in Rotterdam
Rotterdam heeft in veel
opzichten meer dan
Amsterdam. Er is een echte
haven en een overdaad aan
20-e eeuwste architectuur,
je kunt er verdwalen,
eindeloos winkelen en
vooral hoge gebouwen
bewonderen.

E

EN DAGJE/Rotterdam

is nauwelijks te doen,
maar gelukkig werd in
1960 voor de . Floriade in
slechts 23 dagen en een paar
uur een huzarenstuk gerealiseerd: de Euromast. Deze
in 1970 tot 185 meter hoogte
opgetrokken 'uitkijktoren'
bespaart je veel verkeersel-

lende en openbaar vervoer.
Afkomst verloochent zich
niet; ook in de stad zijn kok- door Everhard Hebly
meeuwen in groten getale te
vinden in de buurt van één
Wie Rotterdam niet kent,
visje, zoals hier op het Singel doet er verstandig aan eerst,
achter de viskraam van Stub- eens voor 13 gulden inclusief
be Foto A. de Groot
koffie naar boven te suizen. Het
uitzicht op de havens in Zuid en
IJ ZONSOPGANG trek- de skyline van hoge gebouwen
ken ze, gelijk de eerste de in Noord is waanzinnig. Zeker
beste forens, naar de gro- in vergelijking met Amsterte stad, zij het dat ze iets vroe- dam, waar sommigen ook zo
ger op pad gaan dan de door- graag hoogbouw zouden zien.
snee pendelaar die zich per
Een dagje Rotterdam? Zet
trein of auto van slaapstee naar mij maar op de Euromast aan
werkplek verplaatst. Ook de de Maasoever. Hoog boven een
meeuwen -verlaten nest en van de oudste stadsdelen in
haard om in de stad hun kostje Noord, Delfshaven, waar een
bij elkaar te scharrelen.
molen uit 1866 midden in een
Zwervend op de wind houden woonwijk zijn wieken laat
ze alles scherp in de gaten. Zo-' draaien. De Maas klieft de stad
clra de kans op voedsel zich in tweeën en het verschil tus"voordoet, komen de meeuwen sen Noord en Zuid is duidelijk
jdaar massaal op af. En zo ver- zichtbaar. In Zuid woonden
rassend snel en onverwacht vanouds de arbeiders die dagepok; zo zie je niks bijzonders, lij ks in de havens hun mouwen
een drijvende vuilniszak bij- opstroopten. Stoere jongens,
voorbeeld, twee seconden later ferme knapen daar in Zuid nais het zwerk vergeven van de bij het Feyenoord-stadion.
vuilwitte vogels. Zo'n zak kan
Dat is Rotterdam. Vanuit de
namelijk iets eetbaars opleve- Euromast is zichtbaar dat er
ren. Onder driftig vleugelge- grootschalig gerenoveerd is,
klapper en heftig gekrijs wordt maar pok dat grote delen van
het grijze plastic door een paar Zuid zijn achtergebleven bij het
Jman' tegelijk aan stukken ge- andere kloppend hart van Rottrokken.
terdam: Noord.
Daar worden achter de glimmende gevels van de skyhighSchelpje
hoge kantoortorens de mouDe kokmeeuw (Larus ridi- wen van glad gestreken overbundus)is niet kieskeurig, hij
eet eigenlijk alles. Hij heeft een
multifunctionele snavel, die
hem in staat stelt zich tegoed te
doen aan de meest uiteenlopende sporten voedsel. Zijn, nog
keurig aan de kust wonende f amilieleden gebruiken die snaJournalist Ivar Dobber uit
vel om een schelpje te kraken, Weesp en zijn Deense vriendin
of een garnaal. Verder eten ze
Kitsten Thomsen zijn in
vooral insekten en wormen. Af september teruggekomen vanen toe een eitje valt ook niet te een reis, die een jaar geduurd
^versmaden; de meeuw is een
heeft. Ze bezochten India,
beruchte nestrover. In de stad
Nepal, Thailand, Maleisië,
inemen ze, gelijk de eerste de Singapore, Indonesië, Nieuw•Zeeland en Australië. Ivar
Jbeste forens, genoegen met een
boterham of een versnapering
schreef 45 verhalen over de
jvan de Febo, zij het dat ze deze avonturen die ze beleefden, in
'laatste in platgetrapte vorm tot
de Nieuwe Weesper. In een
';zich nemen.
serie lezingen, getiteld 'Wesopa
; De kokmeeuw staat met stip
Oriëntaals en Down Under,'
'op de top tien der stadsvogels. neemt het tweetal het publiek
iSamen met de huismus en de mee op reis. De laatste lezing,
op 8 maart, gaat over Nieuw'|dam)duif heeft de meeuw zich
[volledig aan de menselijke taioZeeland en Australië.
jtoop aangepast. Hij is wel zo
(Uitgekookt om het menselijke
ivöorbeeld te volgen: in de stad
A EEN VERBLIJF van
vindt hij zijn werkterrein, maar
hij slaapt ergens anders, in de
acht maanden in Azië
frisse lucht. Tegen de avond
reisde het tweetal naar
trekken de meeuwen in grote Nieuw-Zeeland. Dit land werd
ongeordende groepen weg naar voor hen dé verrassing van de
<le provincie waar ze groepsge- reis. Ze verbleven, in totaal acht
wijs in de buurt van het water weken in Nieuw-Zeeland en ze
overnachten.
zagen zowel het noord- als het
WOLTHOORN & DE GROOT zuideiland.

B

hemden opgestroopt. In Noord Noord zijn mooi, maar wel vangeen vieze handen van het la- uit de hoogte, want beneden
den en lossen. Geen stad in Ne- verbleken de proporties. Voor
derland met een zo'n skyline, het imposante Stadhuis aan de
geen stad in Nederland waar de Coolsingel echter moet je wel
kantoren zo tot de hemel rei- op de grond blijven. Het is een
ken.
van de weinige gebouwen in het
centrum die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Het
Duizelig
tegenover gelegen StadhuisPrachtig om vanuit de Euro- plein met groot en indrukwekmast op neer te kijken. Pas als kend oorlogsmonument geeft
je met beide benen op de grond een eigen gezicht aan het bevan de Coolstuurlijk censingel,
het
trum van de
Kruisplein of
Maasstad.
het
Weena
Het plein,
staat en naar
de Praag-liefboven kijkt,
hebber
die
word je duizeachterom
lig. Hoe hebnaar het stadben ze het ----- ---i- huis kijkt en
kunnen maoplettend is
ken? Want o wee, als de wind herkent vaag iets van de plaats
zich van zijn ware gedaante be- waar Jan Palach zich tijdens de
gint te vertonen. Dan zijn die zo fluwelen revolutie in brand
schaduwrijke en brede stadsa- stak, is de toegangspoort tot
ders zelfs voor een doorgewin- het winkelcentrum aan de Lijnterde wandelaar een verschrik- baan.
king. Ook het oversteken van
In de directe nabijheid van
het plein tussen Doelen en het Centraal Station kun je geStadsschouwburg is geen ge- makkelijk een dag doorbrennoegen. Het is er koud en je gen. De moderne architectuur,
waait je jas uit.
de musea, de Lijnbaan en kleiEn dan heeft Noord nog aan ne winkelcentrum Plaza, de
het Weena een drugsjungle, het Schouwburg en bioscopen, de
Centraal Station, waar je niet Maasboulevard met Tropicana,
aan ontkomt. Om het te vermij- de kroegen, eetcafés en restauden, kun je de auto in een van rants helpen er wel bij. Blijf in
de vele beveiligde parkeergara- elk geval tot het donker is, want
ges stallen. De tarieven zijn er dan worden op de Coolsingel
echter wel om wakker van te duizenden kleine lichtjes in de
liggen. De junks zijn er creatief bomen ontstoken.
en verzinnen de mooiste verhalen om geld van voorbijgangers
Inhaalrace
los te weken.
Zoals die ene uit Heerlen die
En in Zuid? Ach ja, Zuid. Namij op de Lijnbaan aansprak, tuurlijk heeft dit stadsdeel het
zich keurig verontschuldigde winkelcentrum Zuidplein met
met de woorden dat hij het ook zo'n 150 winkels, AHOY en de
heel vernederend en mensonte- Kuip. Maar waar Zuid niet is
rend vond om op straat geld te gerenoveerd, is het verpauperd.
vragen. Maar ja, zijn reisgeno- Toch komt Zuid eraan dankzij
ten uit Heerlen waren per onge- .het grootschalige (woning)luk zonder hem in de trein ge- bouwproject Kop van Zuid, tusstapt en nu kwam hij negen gul- sen Feijenoord en Katendrecht.
den te kort voor een kaartje. De nieuwe Maasbrug zorgt
Kunt u mij helpen, ik ben het voor de verbinding met Noord.
station uitgestuurd door de De Kop van Zuid is nu nog een
NS?
grote zandwoestijn aan de
Maasoever waar het altijd
waait.

'Zet mij maar
op de Euromast
aan de Maasoever'

Stadhuis
De

glazen

kolossen

van

Antiekbeurs
In' sporthal Treslong te
Hillegom wordt van 4 tot
en met 6 maart de 48-e
Kunst- en Antiekbeurs gehouden. Een groot aantal
vertegenwoordigers uit de
antiekwereld is er aanwezig. Er zijn Hollandse,
Franse, Duitse en Engelse
meubelen te bezichtigen.
Verder veel kleinmeubelen en andere inrichtingsmogelijkheden zoals spiegels en tapijten. De stands
zijn huiselijk ingericht zodat het meubel goed tot
zijn recht komt en men een
idee krijgt van hoogte,
breedte, diepte en kleur.
Ook specialisten op het
gebied van klokken, barorneters, zilver, Art Nouveau-aardewerk en glas
zijn ruim vertegenwoordigd.

, ' De beurs Is geopend op vrijdag
4 maart van 7 tot tien uur 's
avonds, zaterdag 5 en zondag 6
maart van 11 tot zes uur. De entreeprijs bedraagt 8,50 gulden per
persoon. Pas 65+ zes gulden en
Kinderen tot 14 Jaar, onder geleide, gratis toegang. Voor Inllchtlngen: Organlsatleburo Bezemer,
Breda, telefoon 076-657508.

Het plein voor CS wordt gedomineerd door het naar de hemel reikende kantoor van Nationale
Nederlanden
Foto vvv Rotterdam

schepen van de Holland Ameri- zal gadeslaan. Dat het mooi
ka Lijn af, voor Rotterdamse wordt staat vast. Alleen die eeu- De vw Rotterdam is vlakbij het Cenjochies van die tijd een beleve- wige wind over de Maas.
traai
station gevestigd aan de Cooisingel G7.
nis. Straks kunnen ze wonen in
Zeekastelen op de Kop van
Zuid, roepen de reclameborden. Het is een inhaalrace voor
Zuid, die menig Rotterdammer
Vroeger meerden daar de uit Noord met jaloerse blikken

geeff u meer!i

In Australië duiken tussen de rifhaaien

N

V

Lunchen in de Wintertuin en
rondleiding in het 'Paleis'

Auckland bezochten Ivar en
Kirsten de 'Bay of Islands'. Met
de bus reisden ze vervolgens
naar het Coromandel schiereiland en via de stad Rotorua
naar het zuideiland, waar ze de
Nieuwzeelandse hoofstad Wellington aandeden.

Mount Cook

Eén van de top-attracties van Australië: Ayers Rock
Foto Ivar Dobber

Nieuw-Zeeland is van noord
naar zuid ruim 1500 kilometer
lang. Toch wonen er slechts
drie miljoen mensen, van wie

In het Kathe Kruse-poppenmuseum. vindt tot en
met 19 maart een expositie
plaats van etalagepoppen.
Tussen 1928 en 1957 werden in het Kathe Kruse-atelier behalve de bekende
speelpoppen ook etalagepoppen gemaakt. Het museum heeft er momenteel
een twintigtal in bezit.
Naast de poppen is er een
grote collectie catalogi uit
de dertiger en vijftiger jaren te zien. Deze collectie is
geschonken door de toenmalige importeur van de
Ka'the Kruse-poppen in Nederland.
De tentoonstelling van
'Etalagepop tot museumstuk' is geopend van donderdag tot en met zaterdag
van twee tot vijf uur. En
voor minstens vier personen ook na telefonische afspraak. Het adres is Binnenhaven 25 in Den Heider, telefoon 02230-16704.

zo'n anderhalf miljoen in de
stad Auckland, qua oppervlakte één van de grootste steden
ter wereld. Ten noorden van

Mooi was de vlucht in een
klein vliegtuig over de Franz
Josef- en Fox-gletsjers en langs
Mount Cook, de hoogste berg
van Nieuw-Zeeland. Natuurlijk
zijn daarvan dia's in de lezing
opgenomen. Hetzelfde geldt
voor het bezoek aan de stad
Queenstown en aan het dorpje
Kaikoura aan de oostkust van
het zuideiland. Hier gingen
Ivar en Kirsten op zoek naar
potvissen.
Vanuit de stad Christchurch
vlogen ze naar Sydney voor de
laatste etappe van hun reis. In
Australië bezochten ze Byron
Bay, Fraser Island, het grootste
zandeiland ter wereld, en
maakten ze een cruise van vijf
dagen naar de Witte Zondageilanden. Eén van de hoogtepunten voor Ivar was het diepzeeduiken in het Great Barrier Rif.
Daar dook hij tussen de rifhaaien. Ivar en Kirsten bezochten
ook nog het tropisch regenwoud, voordat ze afreisden
naar één van de Australische
topattracties: Ayers Rock in het
midden van het land. Het bezoek aan Australië werd afgerond in het Kakadu National
Park. Dit betekende tevens het
einde van de wereldreis.
De lezing over de wereldreis vindt
plaats op dinsdagavond 8 maart in
theater City of Wesopa, Herengracht
2Ï In Weesp. Entree bedraagt vijf gulden per persoon. Tegen inlevering van
dit artikel bij de kassa, ontvangt u een
gulden korting (geldig voor maximaal
twee personen). Aanvang is acht uur.
De zaal is open om half acht. Itcserveren Is mogelijk op telefoonnummer
02H40-1MGXO.

Grand Hotel Krasnapolsky biedt in samenwerking met Weekmedia
een uniek arrangement waarin een bezoek het Paleis op de Dam is
opgenomen. De gasten kunnen genieten van een smakelijk en sfeervol lunchbuffet in de beroemde Wintertuin van Grand Hotel-Krasnapolsky. Het buffet bestaat uit warme en koude gerechten, af te
ronden met een heerlijk dessertbuffet. Na de lunch steken de gasten
de Dam over naar het Koninklijk Paleis dat speciaal voor deze
gelegenheid zijn deuren opent. In het paleis staan professionele
gidsen klaar voor een rondleiding door de imposante paleisvertrekken op de begane grond en de eerste verdieping.
Grand Hotel Krasnapolsky betaalt de toegang en de rondleiding
voor de gasten in het Paleis. De prijs van dit arrangement bedraagt
voor de lezers van deze krant ƒ 42,50 (exclusief drank). De data
waarop het Paleis zijn deuren opent, zijn: 16 en 23 maart. Dat zijn
dan ook de data waarvoor dit speciale arrangement geldt.
Geïnteresseerden kunnen reserveren van maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf uur op telefoonnummer 020 - 554.6114 onder
vermelding van Paleisarrangement. Vergeet u vooral niet op de dag
zelf de bijgaande bon ingevuld mee te nemen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze ingevulde bon op de dag van bezoek in
het Grand Hotel Krasnapolsky betaalt u voor het Paleisarrangement ƒ 42,50 (reserveren is verplicht). De Wintertuin is vanaf 12 uur
geopend.
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

geeff u meer!

Tuinmarkt
De Kleine Aarde houdt
op zaterdag 16 april de jaarlijke
milieuvriendelijke
tuinmarkt op haar terrein
in Boxtel. Het is van oudsher een markt die speciaal
bedoeld is voor mensen die
een moestuin of siertuin
hebben, of die in tuinieren
geïnteresseerd zijn. Tal van
bedrijven en instellingen,
die ondermeer voorlichting geven over bemesting
en compostering, zaaigoed,
kruiden, tuingereedschap
en milieuvriendelijke 'bestrijdingsmiddelen zijn op
de markt aanwezig. Verder
is er ook aandacht voor die-'
ren zoals bijen, kippen, geiten en konijnen. Meegebrachte monsters kunnen
ter plekke geanalyseerd
worden.
De Tuinmarkt duurt van
tien tot vier uur en de toegang is gratis. Het adres is
Het Klaverblad l te Boxtel.

Fiets Koopgids
De nieuwe Fiets Koopgids 1994 is uit. Een handig
naslagwerk dat een overzicht geeft van de in Nederland en België verkrijgbare
sportieve fietsen. In 148 pagina's wordt een overzicht
gegeven van honderden
fietsen en worden de
nieuwste ontwikkelingen
op het gebied, trends, nieuwe modellen en accessoires op fietsgebied belicht.
Per categorie wordt van
alle modellen informatie
verschaft over prijzen, importeurs en fabrikanten
plus alle technische details
over geometrie, materialem, frames en zo voort. In
totaal zijn 72 merken en
578 modellen opgenomen.

De Koopgids Is te bestellen
door 19,95 gulden (Inclusief portokosten) nver te maken op gironummer 4950633 ten name van
Uitgeverij Flets B.V. te Amsterdam onder vermelding van Kounglda 1994.

SHOWROOM/AUTO I IN 3 MINI S is de wekeh|kse autorubriek die op vri|dag verschiet in Hel Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 M'NI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsli|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huisple n 12 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur n ons bezit zi|n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

3 regels
voor elke extra regel
mm pri|s
mm pri|s met vignet
AUTO/MAXI S per mm

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle pri|zen zi|n excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

XM Amb 92
ƒ 29 500
XM Diesel 92
ƒ 32 500
XM Turbo D abs 90/24500
XM Comfort 90
ƒ 22 500
CX 20 Break 86
ƒ 7 950
BX TGD Br 91 va ƒ17500
BX 19 TZD Turbo 91 ƒ19500
5x BX TZD 91 v a ƒ14 500
3x BX TZD 90 v a ƒ 13 500
BX 19 TD 91 91 ƒ13500
BX 19 TD 89 89 ƒ 8 500
BX 19 TZI LPG 91 ƒ 16250
BX 16 TZI LPG 90 ƒ13500
BX 16 RS LPG 83 ƒ 1 750
BX Dauville LPG 92 ƒ16500
BX Cannes Ipg 91 ƒ 12 500
BX Cannes Ipg 90 ƒ 1 1 500
BX Palais 90
ƒ 12 500
BX 14 RE LPG 8 7 / 4 500
AX 11 RE 89
ƒ 8500
VISA Garage
Houtmankade 37 A dam
Tel 0206278410

Volvo 440 GLT
3/91 rood
Tel 029631767

Ford Escort Automaat 88 Daihatsu Feroza EL 11 mj
brons nieuwe APK ƒ2250 zwart/zilv met 13000 km
MEER Garage 020 692 95 48 11/92 nw ƒ38000 Nu/25500
Nierop Daihatsu 020 6183951
FORD SIERRA 23 D

Diverse MINI JUMBO S
van 89 t/m 93 va ƒ8250
HEERE BV
Tel 0206719154

Oost automobielen ba Audi
80 1 8S rood LPG o b stuur
bekr centr lockww GL 91
ƒ19950 of p/m va ƒ340
Zeeburgerpad
81
A dam
Oost 0206653663

BMW

Renault

Daihatsu

Ford

Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

Resta 1 3 Cheers
10/93
Escort 1 6 CLX
2/92
Escort 1 6 CL
12/92
Escort 1 4 Europa
3/89
Mondeo 1 8 CLX wag 6/93
Transit 120 D
2/90
MINIBUS gr kent b j 87 apk
ALBERS AUTOBEDRIJF
894 Ipg techn 100 % lichte
Ford Service dealer
sch t e a b 0521077338
Achterdijk 37 Ouderkerk a/d
NIEROP DAIHATSU b a
Amstel Tel 029631767
Charade TS 1 O limited km
Ford
Escort 1 4 CL inj okt 92
40 000 91 Charade TX spec
1eeig 17 000 km wit 3 drs 5
aut km 30000 91 Charade
versn m nieuw staat ƒ 21 950
TX 13 mj km 70000 91
Charade TS 1 3 inj km 70 000 ALTING AUTO S 023 254944
90 Cuore TX km 70000 91 Ford Escort 16 b j 1985 keun
Applause LI km 30 000 92 Ap
e auto geen schade Tel
plause XI km 90000 89
23423906 Inruil mogelijk
Vancouverstr 2 12
Ford Sierra 1 8 Laser als nw
A dam West 0206183951
86 met zilv ƒ7950
Tel
Oost automobielen b a Daihat 020 6123420 na 18 u 6156655
su Charade diesel 86
Ford Sierra 20i CL Combi
Sversn 115 000 km/3500 of sch dak stuurbekr 57 000 km
p/m va ƒ100 Zeeburgerpad 4/90 ƒ 20 950 GOLDCAR
81 A dam Oost 020 6653663 Amstelveen Tel 0206433733

g

Aktie t/m 26'2/94
3 x Rat Uno 1 8S slechts
7 mnd jong1 Ca 19000 km
Div kleuren mcl radio/cass
en 1 jr gar Nieuwpnjs
ƒ24000
Nu ƒ 19 250
Op bovenstaande auto s
BIJ inruil mm ƒ 2 000 voor uw
oude auto mits nog Vi jaar APK
gekeurd en 3 mnd op naam
1 x Panda 34
1 x Panda 750 L
6 x Panda 1000 CL va
2 x Uno Lido 45 v a

ƒ 4 250
ƒ 5 250
ƒ 6500
ƒ 5 950

CASPARUS WEESP
Tel 02940 15108

Volkswagen

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY
TEL 020-6310615

Service en
Reparatie

MINOR MOTORCARS
De ROVER DEALER voor
AMSTERDAM en A VEEN
Sloterkade 40 44
Tel 0206177975

Volvo

Rover dealer voor Uithoorn
Tk weg auto v d zaak Renault Amstelveen Hoofddorp e o
25 V6 Turbo b j 85 160000 BOOM Aalsmeer 02977 25667
km ƒ6000 Tel 030889926

Saab
World Class Dealer

Saab Amsterdam
De Snelheid
Amstelveenseweg 580 582 Amsterdam Buitenveldert
020 6445400
SAAB OCCASIONS 1 Saab 96 75 6 Saabs 90 85 t/m 88 2
Saabs 900 Turbo 2 d 86 1 Saab 900C 2 d + gas 89 2 Saabs
900C 3 d 88 3 Saabs 900C 4 d 88 t/m 90 2 Saabs 900 Turbo
Aut 85 + 92 3 Saabs 900C 5 d 88 t/m 89 3 Saabs 900i 3 d
87 t/m 91 4 Saabs 900i 4 d 88 t/m 91 3 Saabs 900i + S 5 d
89 t/m 91 2saabs900Turbo16S 90+ 92 2 Saabs 900 Turbo
5 d 90 2 Saabs 900 SE Cabrio 89 + 92 3 Saabs 9000i 86 t/m
91 1 Saab 9000i Aut 88 5 Saabs 9000i CD 89 t/m 93 1 Saab
9000i CD Aut 89 3 Saabs 9000 Turbo CD 90 t/m 91 2 Saabs
9000 CSI 91 + 93 + gas 2 Saabs 9000 CS 23i 92 2 Saabs
9000 CS Turbo veel opties 92 1 Saab 9000 CSE 2 3 Aut 93

Auto's te koop
gevraagd

Van Vloten

02940-17813.

Mazda

Citroen

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Autosloperijen

Opel

70 BESTELAUTO S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer
02977
24229 Ook t k gevraagd

Auto Data Bank

Peugeot

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 13
1990
LADA SAMARA 1 1
1991
LADA SAMARA 13
1988
LADA 1200
1986
LADA Niva
1984
Ford Sierra 2 O Cü aut 1989
Subaru Legacy 1 8GLIpg1991
Subaru Vivio autom
1993
Subaru E 10 minibus
1991

Subaru

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
SUBARU AALSMEER
WERKZAAMHEDEN A P K
NIEUW EN GEBRUIKT
SCHADE EXPERTISE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Amsterdam Oud Zuid
Incl BOVAG en VVN Inspectie
2e Jan Steenstraat 42 48
Lakenblekerstraat 54
Tel 020-6763829
Aalsmeer Tel 0297730170

Mini Jumbo SDX 4/90 ƒ 10995
Justy 10 S 1/89
ƒ10000
Justy 1 2WDaut 5/89/13500
Lsene16DL 5/92
ƒ20800
L serie 1 6 GL 00/91 ƒ17995
L serie 1 6 DL 9/91 ƒ17500
Legacy 1 8 GL 1/90 ƒ22500
Legacy 18 DL 2/91 ƒ18500
Legacy 18 GL 1/90 ƒ22500
Legacy 1 8 GL 5/90 ƒ17500
Legacy 2 O GL 3/92 ƒ 33 500
Legacy 1 8 DL 3/90 ƒ 21 950
Leone 1 6 DL 6/85 ƒ 6 500
Busje Van E 10 6/91 ƒ12500
mcl BTW
Subaru Aalsmeer
0297730170

Uw SUBARU dealers

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A dam 020 6622204

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75 77
A dam 0/Z
0206623167

Diversen
OVERDEKTE PARKING
nabij centrum Amsterdam
haal en breng service
Tel 0206893528

Autoverhuur

Bedrijfsauto's

BROUWER^

-«f - > ï < : j *

autolak

QUKEBAAS

Toyota

Legacy 2 O RS TURBO 200 pk
mtercooler
4wd continue
ABS airco schdk witzilver
15 000 km juni 92 en div an
dere jonge Subaru s Legacy
Impreza Justy Jumbo en Vi
vio Off Subaru dealer Cito
Sonoystr 3 R dam Blijdorp
0104662536/4676789

Accessoires
en Onderdelen

072-154955

Seat

86 beige radio ƒ5950 Tel
0206123420 na 18 u 6156655

Rijscholen

Huurkoop

Rover

Nissan

T T Vasumweg 32 A dam N

150 auto s & bestel va ƒ 3000
ieder rijden geen bankmfo
Aanbel ƒ 1500 rest 24 mnd

l v m bedr auto t k VW Golf
STERREN Verkeersschool
* 5*
1 8 i GT zwart metallic veel
* *
access b j mei 92 36000
Amsterdam Almere en Zaanstreek
Nieuwkoop Z H 01725 72481
*
km pr op aanvr 03454 2482
± 50 auto s APK gek Den
20 Autonjlessen + Examen voor ƒ 1 000 00
T k tegen handelspnjs
Bnelstr 18 Adam zijstraat
of
VW Golf 1 8i CL 5 d LPG
Haarlemmerweg bij molen
10 Motornjlessen + Examen voor ƒ 775 00
blauw 3/91 ƒ17500
020 6844079 Tevens Inkoop
Motorrijlessen ƒ 50 00 per 60 min
Golf Manhattan 3 drs LPG
Autonjlessen ƒ 37 50 per les
JOHAN BOOM
6 90 ƒ12500
Theorie op Video GRATIS
Zuiderakerweg 83 A dam
BEREBEIT Amsteldijk 25
Osdorp Oranje hek
Adam 0206627777
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Tel 0206105478
T k VW GOLF 82 » i p r s t
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159 tel 0206138473
150 Auto s va ƒ1000
ƒ2500 Tel 0206157738
tot ƒ 20 000
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35
na 1300 uur
Geopend van 9 tot 19 uur
Theonecursus gratis Tel 06
Van part Golf Pasadena 1 3
52821994 bgg 0206932074
Alfa 33 17001 J 4/91 ƒ 17995
7 91 8500 kmi D bl met
Citroen AX 1100 6/89 ƒ 9995
tech/uitl nwst ƒ20950
RIJSCHOOL ROLF
GARAGE ECONOOM
Scorpio 2900 Gia 4/90/ 24 950 Rijden bij Rolf is een begrip in
3 drs 020 6472310/6452479
Ford Escort 2/89
ƒ12995 Amsterdam Met een goed Repareert uw koppeling snel
V W en AUDISPECIALIST
Bravo 5 deurs 5/90 ƒ21950 team instructeurs geven wij op en vakkundig Alle reparaties m
BAAS
een dag gereed
Lancer 1 2 GL 3/89 ƒ 9 500
Voor nieuwe en gebr auto s Micra March 1 1 3/89/10995 een psychologische manier m Ook uw autospecialist
tensief
les
en
nog
leuk
ooki
Jacob van Lennepkade 295
Kadett 1 6 GL 9/86 ƒ 6950 Hoog slagingspercentage en Fredenksplem 6 020 6232505
Tel 0206183855
V e c t r a 2 0 I G L S 3/90/20995 toch 1e 10 lessen ƒ35 p u
APK + grote beurt v a ƒ 299
V W Passat 1 8 CL Variant Ascona 1 8 S 4/88
ƒ 7 750 Tel 020 6868063/6332405 P S
DIESELSERVICE
Omega 20 l 6/90
ƒ17995 Wij verzorgen ook 8 weekse brandstofpompen verstuivers
LPG 6/91 zilver ƒ 25 950
Goldcar A veen 020 6433733 Peugeot 205 8/84 ƒ 8 950 cursussen en examenroutes rij
cil koppen vlakken Garage/
Renault 21 GTS 5/89 ƒ10950 den is vanzelfsprekend
motorenrevisie FEENSTRA
Suzuki Alto GL 3/89 ƒ10750
Industneweg 27 Duivendrecht
Volvo 360 S64/87
ƒ 8995
Tel 0206980639
850 GLT
3/93 VW Golf Madison 5/90/ 16 950
APK
KEURINGEN
ƒ 70
2/92 VW Polo 5 drs 3/86 ƒ 6990
940 GL LPG 23
klaar terwijl u wacht
460 GLE LPG 1 8
1/91 Subaru Aalsmeer 02977 30170
Garage" West Center
1/94
440GL20
2X IMPERIAAL voor Rat
020 6122476 (zonder afspraak)
440 GL 1 8i
Ducato 1 j oud ƒ500 p st 2e Helmersstraat 15 Adam
AUTO ADRICHEM 020
stuurbekracht
3/91
6854870 (kantooruren)
ruimt
op
met
kortingen
APK KEURINGSSTATION
36020
1/84
AUTOBANDEN NODIG ?
Keuren zonder afspraak
van
ƒ
1
000
340 GL spec Lpg
3/91
Gebruikte banden va ƒ 25
Feenstra & Jimmmk
340 DL 1 4
2/89
tot
ƒ
3
000
Alle maten+merk in voorraad Asterweg 24A A dam 6364702
340 DL 1 4
6/89
Prijzen mcl montage
245 GL autOm
8/80 Rat 600 / Panda / Regatta 85S
Autobedrijf CRYNSSEN
balanceren
87/90
66 GL 70 000 km
2/81 Suzuki alto GL 3 drs
Crynssenstraat 10 14
ECU BAND
VW
Golf
1
6
D
81/86
Tel 0206184402
Opel Rekord S 2 O
7/86
Opel Ascona
82/88 Cilinderstr 5 Amsterdam
APK keurstation reparaties
Rat Panda 1000 CLX 11/91
Noord Tel 0206313648
Skoda
Rapid
C
88
alle merken en schaderegeling
VW Polo 1 3 CL
6/89
Peugeot 205 XR 1 4 , 10/89 Citroen BX GT 1 9/2 CV 6 86 AUTO ELEKTRA HECHRI BV Gedipl FOCWA monteur voor
Renault 1 9 GTS
91
Klaar terwijl u wacht
al uw reparaties APK laswerk
AUTOBEDRIJF DICK MUHL VW Passat 1 8 CL Lpg
89
Ruilstarters en dynamo s
schade s enz ƒ35 excl p u
OFF VOLVO DEALER
Alfa Romeo 164 20 l TS 90
Valkenburgerstraat 152
Incl gar Tel 075314618
Alfa 33 15 IE
91
Tel 0206240748
Nijverheidslaan 1 WEESP
Honda Prelude EX LPG
86 Grote sortering ONDERDELEN
GARAGE ECONOOM
Tel 02940
18200/18008
Lada Niva 4x4
88 van schade auto s alle
Repareert uw remsysteem snel
Bovag Garantie
V W Transp piek up D
89 merken alle bouwjaren
en vakkundig Alle reparaties m
T k tegen handelspnjzen
Div Bestel/Stationwagens
een dag gereed
GEBR OPDAM B V
Volvo 460 GL 1 8 LPG 3 90
van
82 tot 91 Tel 0250245435
Ook uw autospecialist
ƒ 14 750
Fredenksplem 6 020 6232505
Helderseweg 18
Volvo 440 GL 1 7 LPG 6 88
L P G inbouw ZAANDAM
ƒ9950
Alkmaar
Nieuw v a ƒ 1 550 mcl btw Zelf sleutelen of auto spuiten
BEREBEIT Amsteldijk 25
Gebruikt v a ƒ 1 050 mcl btw doe je bij HEINING HOBBY
Amsterdam 0206627777
HAL 02907 6999 A dam
Gratis leenauto
Sloterdijk 3
A C A Tel 075351651
T k Volvo 460 b j 91 donker T k tegen handelspnjzen
grijs metall 1 81 GL APK tot Volvo 440 GL LPG 6 88 Missot specialist REM en
95 Prijs n o t k 020 6693355 ƒ 9950 Mazda 626 1 8 LX
FRICTIE MATERIAAL
Toussamtstr
43
Volvo 440 GL sedan 4 89 met 4 drs LPG 4 89 ƒ9750 Nis Bosboom
Adam Tel 0206180443
ANWB en tax rapp 57 000 km san Sunny 1 4 L 3 drs 1 89
kl wit ƒ14500
Tel 020 ƒ9500 Ford Escort 14 CL
Noodservice
6 86 ƒ6950 Ford Resta 1 1L
Inkoop auto s tegen
6123420 na 18 uur 6156655
1 89 ƒ8250 Ford Sierra 16
ONDERDEELVERKOOP
ANWB/BOVAG koerslijst
DOE HET ZELF ADVIES
Bel voor info 020 6313427
Welkom op onze CL LPG 6 90 ƒ11500 Ford
Escort 1 9 LX 5 drs st bekr
op zaterdag van
Let opi BOVAG autobedr ver
Volvo Holidays
airco stereo 2 90 ƒ12500
10001300 uur
koopt gratis uw aanb m zijn
nog t/m 19 maart Opel Record 2 O S LPG 6 86
Kost B V
Showr Medembl 022744999
ƒ4950 Kadett 1 4i LPG 4 drs
Valschermkade 16 Adam
3 91 (lichte besch) ƒ12750
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Suzuki Super Carry Van
merk auto a cont met vnjwar
Onderdelen voor
10 89 ƒ 7 250 Citroen BX 1 4
bewijs Tel 0206105478
Amsterdam
E 11 89 ƒ8950 VW Jetta 4
Austm Rover
Te
koop gevraagd
Uw Volvo-dealer
drs 1 86 ƒ5500
Jaguar MG
LADA'S en SKODA'S
met persoonlijke service
BEREBEIT Amsteldijk 25
Tnumph Landrover
Tel 020 6369222 Meeuwen
gehaald door heel Nederland
Adam 0206627777
KIMMAN
laan 128 Amsterdam Noord
Korr afwikkeling & vrijwaring
JOHAN
BOOM
HAARLEM
uit de Utunnel 2x rechtsaf
Den lip 55 Gem Landsmeer
m 24 uur geleverd
± 100 auto s va ƒ1 000
Zoekt U een gebruikte VOLVO
tot ƒ 20 000
340 1 4 17 of 2 O inj 3/5 drs
Te koop gevraaod AUTO S a
Tel 023 339069
Tel 0290824640
of sedan (div met automaat)
contant met vnjwar bewijs
Fax
023
362381
440 Dl/GL/GLT 240 740 of
Tel 02908 24640
940 Wellicht hebben wij
de VOLVO van Uw keuze
Grote sortering ONDERDELEN
VOLVO NIEROP
ALLE KLEUREN
van alle schade auto s alle
Vancouverstraat 2 12
OOK IN SPUITBUSSEN
merken alle bouwjaren
Amsterdam West
GEBR OPDAM B V
Tel 0206183951
otto meuwenhuizen bv
Tel 0250245435
Overtoom 515 Amsterdam
(020)6129804
niet duur'"
Het HOOGSTE BOD" Bel

Suzuki

Hyundai

Mitsubishi

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Ford Viesta GLX 3 91 alle
ace ƒ16500
Tel
020 OCCASIONS Lancia Thema IE 16V 91 Landrover 90 Diesel 85
(Camel uitv) Volvo 440 DL 90 Toyota Camry 2 l Inj 90 2x
6123420 na 18 u 6156655
Peugeot 205 XE 89 + 90 VW Golf Diesel Manhattan 89 weinig
Sierra 2 O Sedan 1e eig nw km Mini Metro 1 3 86
model 1 88 brummet
cv
Saab 900 GLT sportwielen ge
trekh ƒ8300 0343460033
tint glas Pullman lampwiss
T k tegen handelspnjzen
APK 95/2850 020 6189623
Scorpio 2 O CL 5 drs LPG
12 89 ƒ9500 Sierra 18 CLX SAAB SERVICE MOLENAAR Oost automobielen ba Seat
HOOFDDORP 0250314097
Ronda/Fiat Ritmo 1 2L 5 deurs
Turbo Diesel 4 drs 6 91
Sversn 70 000 km 88 ƒ 4250
ƒ15500 Sierra 20i CL Azur
Ond rep APK
zwart 4 drs st bekr LPG 8
of p/m v a ƒ 100 Zeeburger
Diverse SAAB occasions
91 ƒ15500 Sierra 16 CL
pad 81 A dam O 020 6653663
SAAB 90 99 en 900
3 drs LPG 6 90 ƒ 11 500 Nw
Div bouwjaren
SEAT Autocentrum APC
mod Escort 1 6 CLX HB LPG
Jarmuiden 43
Uniek SAAB 96 1974 1e eig
7 91 ƒ16500 Escort 14 CL
Amsterdam Sloterdijk
160000 km rood i g st APK
5 drs 6 86 ƒ6750 Resta 1 1
Tel 0206133333
C 3 drs 1 89 ƒ7250 Escort 3 95 ƒ3000 0175177866
1 9 LX 5 drs st bekr airco ste
reo 2/90 ƒ12500
BEREBEIT Amsteldijk 25
Amstelstem - Suzuki
tel 0206627777
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
323 1 7 LX diesel 4 deurs Se
(Op afspraak gratis halen en brengen)
dan 5 versn b j 8 86 APK
Nieuw VITARA SAHARA
i z g s t ƒ3950 023378807
VOORDELIGE
Soft top Fonkelnieuw
Mazda 323 F 16i GLX sept
Incl 3 jaar fabr garantie
90 1e eig zwart 5 drs cou
Suzuki Occasions Standaard mcl extra brede
pe in nieuw staat ƒ18750
255/60/15 banden sportieve
Alto
89 ƒ 7950 lm velgen spatbordverbreder
ALTING AUTO S 023 254944
Alto GLX
92 ƒ 11 950 set robuste chrome push bar
T k Mazda 323 1 3 sport spec Alto GL 5 drs
91 ƒ 10 950 chrome reservewiel cover luxe
edit 87 ƒ 7 500 Mazda 323 Swift 1 3 GL
88 ƒ 7 950 vloermatten wielsloten
17 DLX stat 89 ƒ10500
SwiftClub
90/13950 Prijs slechts
ƒ33995
Tel 029633265
Swift Unique
91/12950
AUTO AMSTELSTAD B V
S w i f t G L X S d r s 92/18950
Swift GS
90/16950
Off SUZUKI DEALER
Samurai soft top 93 ƒ 19 500 voor Amsterdam en A veen
Off NISSAN DEALER
Vitara Soft top
92 ƒ 26 950 Hemonylaan 25 0206799100
BROCKHOFF van LEEUWEN Vitara Soft top
93/29 995 Minervalaan 85 0206711888
T T Vasumweg 36 A dam N
Auto Amstelstad B V
Omroepweg 2 Almere
020 6332111 of 036 5360454 Off Suzuki dealer Amsterdam
en Amstelveen
Nissan Blue Bird 20 LX dsl juni
Toyota Carma Mark II diesel
86 5 drs 5 versn stuurbekr Hemonylaan 25 0206799100 b j 87 stuurbekr -i- get glas
Van (grijs kent) i z g st ƒ4950 Minervalaan 85 0206711888 vrpr ƒ5950 Tel 0206918847
ALTING AUTO S 023 254944
Suzuki Swift 1 3 GL als nw 8

BMW 525i alle ass kent nr 93 Stellar 1 6 L LPG 88 APK 5
Nissan Sunny 1 5 GL Coupe KI zwart met 67000 km 94 gnjsmetallic 5 bak ƒ 5 250
85 wit nwe APK ƒ6250 boekjes ter mz airco + ABS roestvnj tel 0206881050
MEER Garage 020 692 95 48 en Becker radio Pr ƒ41 500
Volvo 340 2 liter 88 wit nieu Keuring toe gest tel 020
we APK ƒ8995 Bovag gar 6123420 na 18 uur 6156655
MEER Garage 020 692 95 48 BMW Tounng 318i perf staat Mitsubishi Galant bjr 1987
veel ace 90 000 km medio LPG prima auto ƒ 5 950 inruil Nissan King Cab 20 Benz 1
89 ƒ22500 Tel 0206162562 mogelijk Tel 023423906
89 1e eig 90 000 km V/2
Mitsubishi Pajpro 3 O V6 Van Cab 4 zitpl grijs met witte
Polytop chroomvelgen side
65000 km b j 91 ƒ29750
bars bullbar i z g st ƒ13 750
GOLDCAR MITSUBISHI
Voor een goede occasion
Amstelveen Tel 0206433733 ALTING AUTO S 023 254944
Daihatsu Cuore TG 91 wit
Pnmera20i 5 drs autom 11
T k tegen handelspnjs
Autobedrijf
nwe APK Bovag gar ƒ11 995
Galant 1 8 GLi HB LPG 9 91 91 1 j Bovag gar ƒ24500
WIM van AALST
MEER Garage 020 692 95 48
ƒ14950 Galant 1 6 GL 9 86 MEER Garage 020 692 95 48
Communicatieweg 6 Mijdrecht
ƒ4950 Lancer 18 GLD 11 Toyota Camry 30 V6 GX
CITROEN DEALER
89 ƒ9750
2/92 50 000 km
Tel 02979 84866
BEREBEIT Amsteldijk 25
Toyota Brouwer 020 6360401
Amsterdam 0206627777
BX 1 4RE 1/89 kleur grijs
• De advertentie afdeling be
Zoekt u een MITSUBISHP
94 900 km z g staat ƒ 82 500
houdt zich het recht voor ad
Colt Lancer
Tel 0204904931/6186147
vertenties eventueel zonder
Galant Space Wagon
Ford Sierra 20 CLi 4 deurs CHYPARSE Soesterberg vult
opgaaf van redenen te weige
GOLDCAR AMSTELVEEN
zwart achterspoier jan 91 uw Citroen veerbollen voor
ren
020 6433733
112 000 km ƒ18500
ƒ20 p st Testen is GRATIS
OTO/ICI Citroen 02940 16661 Tel 0346351150
Renault 25 TXI 60 000 km ra Citroen AX 1 O E 5 drs rood
dio Renault 8/90 / 26 950
i z g st bj mei 88 63 000 km
U zoekt een mooie Opel?
V d Pouw Peugeot Weesp onderh boekje ter mz 1e eig
Tel 0294015110
Bel dan met uw p c en modem de
vrpr ƒ6950 0365334113
Suzuki Swift 1 3 GS 91
Citroen AX 1 4 RD Rood
9000 km / 19500
1990 97 000 km
ƒ 12 750
020 6656480 (alle snelheden ansi emulatie) U geeft
AUTO AMSTELSTAD B V
CITROEN DORLAND
op wat u zoekt en onze komputer doet het zoekwerk
Minervalaan 85 0206711888
Ring Adam afrit 116
Ascona 1 6D 5 versn 5 d Opel Kadett 1 6 D stat w 7 85
Voor een goede occasion
Br i W 029031908
hatchb b j 87 150000 km rood zr mooi APK 10 94
Peugeot dealer COBUSSEN
Baarsjesweg 249 Amsterdam Citroen BX 14 RE bjr 1988 5 APK izgst/5950 023378807 ƒ4750 020 6405596 na 19 u
versn prima auto ' l 950 inruil
Tel 0206121824
KADETT 12 1e eig zwart
mogelijk Tel 023423906
APK 95 b j 85 V r p r
VW Passat CL LPG 89 nu
CITROEN BX kl wit b j 86 ƒ 4600 Tel 0885012685
ƒ17950
Auto Adrichem Helderseweg APK gekeurd t/m 2 95 / 6000 Kadett 1 2 LS 3 drs hatchb PEUGEOT 405 GLD DIESEL
b j 92 87 000 km ƒ 25 000
Tel 016594719
18 Alkmaar 072 154955
bj 86 APK gek 112000 km Tel 022463193
Citroen ZX Volcane 1 9i UG 12 i z g st ƒ 6950 023 378807
205 1300GR odeurs Sversn
91 19000 km / 28 500 1e
Oost automobielen ba Opel luxe uitv bord rood mett w w
eig alle ace Na 19 u 6198767
Kadett 1 6 diesel 5 deurs 5 glas APK 2 95 127000 km
OTO/ICI Citroen
versn bord rood 87 ƒ5500 b j 85 ƒ4950 023378807
Hogeweyselaan 21
of p/m v a / 120 Zeeburger
Saab900i Special 3 drs talade
1380 AG WEESP
pad 81 A dam O 020 6653663
COBUSSEN AMSTERDAM
ga rood l met wielen sport
02940 16661
sinds 1930
uitl get gl Saab Service Mole AX TGE 1091 5 drs ƒ15900 Opel Kadett 1 7 D stationw
1990 5 drs 5 versn APK gek
De beste LEEUWEKEUR
naar Hoofddorp 02503 14097
XM20i591
ƒ31500 ƒ12950 mr mog 023423906
occasions vindt u bij
Subaru Legacy 1 8 GL LPG Skoda 130 L 1087 ƒ 3500
PEUGEOT DEALER
1991 / 20 995 Auto Service 7 x BX 14 16 vanaf ƒ 5950 Opel Omega autom bjr dec
COBUSSEN
Wetter Zwanenburgerdijk 503 Mm ƒ2000 voor uw oude auto 1988 LPG prima auto ƒ 7 950
Baarsjesweg 249 253
Zwanenburg Tel 02907 6572 bij inruil op bovenstaande au mr mog Tel 023423906
Amsterdam 0206121824
Vitara Wagon 5 drs Demo to s mits APK gekeurd en 3 Opel Rekord station bjr 1986
APK gekeurd prima auto Oost automobielen b a Peu
maanden op uw naam
rood met ƒ 39 995
ƒ5450 mr mog 023423906 geot 205 GR 1 1 mj 5 deurs
AUTO AMSTELSTAD B V
3 12 maanden garantie
5 versn etc 91 ƒ12950 of
Hemonylaan 25 0206799100
T k tegen handelsprijzen
Ruime keuze m 2 CV occasions Kadett 1 4i 4 drs LPG rood p/m v a ƒ200 Zeeburgerpad
Volvo 460 GLE
alle leeftijden Citroen Centrum 7 91 ƒ13500 Kadett 14i 81 A dam Oost 0206653663
1/91 ƒ25900
Leende Tel 04906 1528
LPG blauw metall 3 91 (lichte Peugeot 205 D Van bjr 1986
DICK MUHL Nijverheidsln 1
besch) ƒ 12000 Vectra 1 8i prima auto 3 deurs APK gek
TIMO DE BRUYN
Weesp 02940 18200/18008
Voor occasions en reparaties GLHatchback LPG 4 91 bei ƒ5950 mr mog 023423906
VOLVO 740 GL stationcar LPG
ge metall ƒ 17500 Rekord 2 O
van BX Visa en 2CV6
Peugeot 305 GT bjr 1984 APK
nov 1991 ƒ39750
APK klaarmaken tegen gered S LPG 6 86 ƒ4250
gekeurd roest + schade vrij
Van VLOTEN BV Volvo Dealer pnjz Verk van losse onderd
BEREBEIT Amsteldijk 25
/2450 mr mog 023423906
Tel 0206369222
Adam 0206627777
Tel 020 6680820 en 075 219777

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

ZUIDWIJK MINERVALAAN
106 XN
21 000 km 6/93
205 Ace 3d 57 000 km 4/90
205 Ace 3d 73 000 km 9/91
205 Ace 3d 20000 km 1/92
205 XE 1 4 41 000 km 7/89
205 XR 14i 69000 km 4/92
205 GR 1 4 23 000 km 2/89
205 XS 1 4 78 000 km 5/87
205 GT 1 4i 37 000 km 9/90
205 XL D 123 000 km 1/89
309 GE 1 4 93 000 km 2/87
309 GR 14i 29000 km 11/90
309 GR D
87 000 km 5/91
405 GL 16 33 000 km 11/92
405 GR 1 9 49 000 km 2/89
Break/stationwagon
Bovag gar tot 24 mnd
mr /fin /verzek mog
Ook za geopend tot 17 00 uur
Minervalaan 86 A dam Zuid
Tel 0206629517

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
T k aangeb Renault Espace
(Op afspraak gratis halen en brengen)
2000 GTS grijs b j 88 Vr pr
ƒ35000 Tel 030292171

Audi

Citroen VISA 11 RE
nwe APK 85 / 1 950
NIEROP DAIHATSU
0206183951

V d POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP 0294015110
106 XT 14 35000 km 7/92
Autoverzekering laagste bet 205 Ace 3 drs 15 000 km 1/92
per md/kw met schadegarant 205 XR 1 1 31 000 km 2/91
FocwaServ Celie 020 6416607 205XT DieselSOOOO km 1/92
405 GR Aut 79000 km 5/91
405 GLD
102 000 km 1/91
Adverteren m deze rubriek
405 GL Aut 48000 km 2/91
Tel 020 6658686
405 SRI
80 000 km 10/90
FAX 020 6656321
Postbus 156 1000 AD A dam

Autofinanciering
en verzekering

Chrysler - Amstelveen

FIAT Panda 1000 Rre donker
m 84
ƒ2950 Nissan Sunny 16 SLX 9/91 blauw b j 10 92 ƒ10500
LM Tel 0206911198
BX 16 RS Ipg 83
ƒ 1750 24000 km stuurbekr
VISA GARAGE 0206278410
velg grijs met ƒ21 950
Fiat Panda 1000 CLX i E bjr
OPEL KADETT luxe automaat Casparus Weesp 02940 15108 91 prima auto 1eeig ƒ8950
1983 5 drs ƒ2950 inruil moge
mr mog Tel 023423906
lijk Tel 023423906
Zoekt u een FIAT
l v m lease auto t k Audi 80
Keuze uit 50 stuks
1 8 S zwart met stuurbekr
GOUDSMIT FIAT
get glas cv bj 5 91
Amstelveen
80 000 km Vr pr ƒ 23 000
020 6470909
Inl 029464389

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

T k Citroen type CX 25 TRI T k Peugeot 205 GRD bj 11
break autom b j 89 103000 87 5 drs wit radio cass met
slede APK dec 94 ƒ 8 600
km m pr st ƒ24500
Tel 0206694421
Tel 0599964343 (1017 u)
T k tegen handelspnjzen
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen 405 1 9 G R i 1 90 ƒ13500
Spec m Zaanstad Garage 405 GLD 1 91 ƒ 167 500 205
RENE SPAAN 075281193 19 GTi VAN 8 90 ƒ16500
BEREBEIT Amsteldijk 25
Vraag tevens naar onze mrui
Adam 0206627777
Iers en aantr rep prijzen

Chrysler

Fiat

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Studenten 10 % korting
bestel vracht en
personenauto s bussen
0206794842 0206908683
Zie ATS telet pag 888

voor vrijblijvende prijsopgaaf
T k gebruikte onderdelen van
Loop sloop en schadeauto s alle type s BMW Mercedes en
m vrijwaring Tel 0206754193 Peugeot
Garagebedrijf
C
Schrauwen
Tetenngsedijk
134 Breda Tel 076214918

Campers

De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ met Bovag garantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1 01721 8913
10 mm van Adam

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Automaten
Zoekt u een AUTOMAAT ?
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 10 stuks
020 6433733

Motoren/Scooters

D FAAS
Luxe & Bestelauto s v a ƒ 38
oer dag ex BTW
Grasweg 3 A darn Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39 per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6003438
LAGE HUUR
Nwe bestel en vrachtw m ra
dio van 6 t/m 23 m3 v a ƒ 44
p d 100 km vrij Tevens pers
wagens Autoverhuur Sloot
haak Tel 0206431220

Gratis proefrit'
Maak een gratis proefrit op een fonkelnieuwe
motorfiets tijdens de Nationale Motorweek van
25 t/m 31 maart op Papendal te Arnhem

Opel Kadett ƒ 39 p d
All in KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930

1

Haal nu een inschrijfformulier bij je dealer
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Schrijf hier m blokletters
uw tekst l letter per
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten telkn
voor I letter Minstens 3
regels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wal uw
advertentie kost

l

*^*

Naam

Pnjs mcl
BTW

2
3

4788
6404
80,19
9635
11251
12866
14482
16098

•3 4
l? 5
| 6
* 7
8
9
10

Telefoonnummer

Adres
Poslcde + Plaats

Handtekening

| 14<W

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,;
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsujn, Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp Nieuwstraat 33,
Zandvoort Gasthuisplein 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21

"

een cëritriS

Óf u nu auto's verkoopt'fels officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
* 'SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MENTS is dé^spéciale autorubnek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-hulsbladen van Weekmedia
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

/eurocneque.
i

rf

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Auto's & Motoren
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Alto GA blijft
de voordeligste
Een onderzoek van de
ANWB en de Consumentenbond geeft aan dat de
Suzuki Alto GA op lange
termijn de voordeligste
auto in het dagelijks gebruik is. Een panel van zevenduizend eigenaren van
diverse automerken werkte mee aan het onderzoek,
dat zich uitstrekte over een
periode van 3,5 jaar waarin
55.000 kilometer door elk
werd gereden.
Op basis van het prijspeil
van 1992 kostte de Alto GA
over deze periode 545,01
gulden per maand, inclusief. kosten als reparaties,
verzekering en afschrijving. De waardevermindering en brandstofverbruik
bleken de grootste kostenposten van de auto's. De
Alto scoorde op beide punten zeer gunstig.
De Alto was zo waardevast dat de kosten van een
nieuwe slechts een fractie
hoger waren dan die van
gebruikt exemplaar. Het
verschil bedroeg maar
twaalf gulden per maand.
Daarbij komt nog dat Suzuki sinds vorig jaar een
garantietermijn van drie
jaar hanteert voor elke
nieuwe auto.
In de .onderzoeksresultaten werden de plaatsen
twee tot en met vijf ingenomen door respectievelijk
Subaru Mini Jumbo, Fiat
Panda 750 L, Seat marbella
900 en Daihatsu Cuore.

Asia Motors
bouwt luxe Van
Met de lancering van de
Hi Topic Saloon en de Hi
Topic Future brengt Holland Asia Motors (HAM)
een nieuwe 'multi purpose
van' voor zowel ondernemers als particulieren.

Op basis van de Hi Topic
van Asia Motors is een luxe
besteller met groot volume
gebouwd. De aannemersuitvoering biedt dankzij
de
achterbank
ruimschöots plaats aan tenminste vijf personen en beschikt mede door het verhoogde dak met geïntegreerd imperiaal over 'een
zeer grote laadruimte.
Hij is standaard onder
meer voorzien van een
krachtige
dieselmotor,
stuurbekrachtiging
en
elektrisch bedienbare ramen. Met een klein beetje
fantasie een zeer praktisehe gezinsauto'op grijs
kenteken. Prijzen vanaf
39.500 gulden ex BTW.
HAM is gevestigd in Apeldoorn.

NAP registreert
vijf miljoenste auto
Na iets meer dan drie
jaar heeft de centrale databank die er voor zorgt dat
tweedehands auto's een betrouwbare kilometerstand
hebben, de Nationale Autopas (NAP), twee belangrijke mijlpalen bereikt.

De Saab 900 SE Turbo Convertible

De Saab 900 SE Turbo Coupe

'ORIG JAAR verruilde
Saab de vroegere 900serie voor een compleet nieuw, maar als
Saab herkenbaar, vijfdeurs
model. In maart komt de
lang verwachte driedeurs
medio maart al leDe daklijn van de vijfdeurs de voorstoel kantelt en de hele wordt, is de kap volledig wegge900 Coupé, twee maanden De CoupéinisNederland,
de open werd overgenomen zodat ook stoel schuift tegelijkertijd in werkt onder een vlak deksel.
later volgt de 900 Cabriolet. verbaar
versie volgt ruim voor de zo- deze driedeurs achterin plaats twee stappen naar voren. De Saab zegt Bewust trendgevoeli-

geopend. Om de kap te openen
dienen slechts twee hendels boven de voorruit te worden losgemaakt, gevolgd door een
druk op de schakelaar op het
middenconsole. Het systeem
werkt alleen wanneer de auto
volledig stilstaat.
Het interieur van de Cabriolet is grotendeels gelijk aan dat
van de 900 Coupé. Het voornaamste verschil is dat de achterbank iets minder breed is
door het kapframe en de scharnieren hiervan. Maar de 900 Cabriolet is onmiskenbaar een
ruime en zeer volwaardige vierzitter.
Voor een goed zicht naar achteren is de achterruit van gehard glas en in vergelijking met
zijn voorganger zijn de achterste zijruiten veertig procent
groter. De nieuwe Saab Cabriolet is standaard voorzien van
lederen bekleding. Het motorgamma voor de Saab 900 Cabriolet omvat twee viercilindermotoren, een 2.3 liter en een 2.0
liter viercilinder-turbo en een
2.5 liter V6-motor.

Saab breidt 9 O O-serie uit

Zowel de Coupé als de Cabriolet beleefden hun mondiale
debuut tijdens de Detroit Motorshow. De fraaie Coupé was
vorige maand ook iets dichterbij te bewonderen tijdens de
Brusselse Autosalon, waar
Saab onder meer middels een
zeer uitgekleed exemplaar de
veiligheid van de 900-serie uit
de doeken deed. De Europese
introductie van de 900 Cabriolet vindt plaats tijdens de Autosalon van Genève, begin maart.

mer.

Sportief en praktisch

biedt aan drie personen. Dit
met behoud van dezelfde bagageruimte van 451 liter. Het interieur is even ruim en praktisch
als van de vijfdeurs, met inbegrip van het Safetyseat-beschermingssysteem voor vijf
inzittenden en'de 40/100 gedeelde en neerklapbare achterbank.

Het koetswerk van de nieuwe
Coupé is afgeleid van de vijfdeurs. Toch is hij specifiek ontworpen en ontwikkeld om in te
spelen op de groeiende vraag
naar Coupe-modellen. Met zijn
combinatie van sportieve uitstraling en praktische geDe voorstoelen zijn voorzien
bruiksmogelijkheden is deze van een mechanisme, dat de
Coupé zeer veelzijdige in zijn toegang tot de achterbank verklasse.
eenvoudigt. De rugleuning van

Saab-dealers benoemd tot World Class Dealer
^ES NEDERLANDSE Saab-dealers, waaron£-* der De Snelheid uit Amsterdam en Auto
Service Mij. ASM uit Amsterdam-Zuidoost,
zijn door de Zweedse Saab-organisatie uitgeroepen tot 'World Class Dealer' in 1993. De
dealers ontvingen deze internationale onderscheiding als eerste ter wereld.
De titel vloeit voort uit het programma
'Saab-dealer van het Jaar' dat zes jaar geleden
door het hoofdkantoor in Zweden in het leven
werd geroepen om de kwaliteit te optimaliseren. De Nederlandse Saab-importeur was een
van de weinigen die dit programma consequent toepaste, waardoor het aan betekenis
won.

Voor het hoofdkantoor in Zweden was dit
voldoende aanleiding het programma over te
nemen ten behoeve van de wereldwijde Saab
dealer-organisatie. Het predikaat 'World Class
Dealer' is dan ook een internationale erkenning van de kwaliteit van de betreffende dealer.
Het Nederlandse zestal heeft de uitverkiezing te danken aan de resultaten van een door
de importeur gehouden onderzoek onder
Saab-rijders naar de tevredenheid over hun
dealer. Verder werden alle Saab-dealers onderworpen aan een zwaar en omvangrijk eisenpakket, waaraan ze volgens de importeur moeten voldoen. De zes onderscheiden dealers
kwamen hierbij ,als beste uit de bus.

deuropening is ruim 22 centimeter breder dan van de vijfdeurs en het in- en uitstappen
gaat moeiteloos bij deze driedeurs. Wat betreft de veiligheidsvoorzieningen is de driedeurs gelijk aan de vijfdeurs.
Dat dit op hoog niveau staat,
moge duidelijk zijn.

De carrosserie van de Coupé
is zestig procent stijver dan zijn
voorganger en ook iets stijver
dan de vijfdeurs. Hij stuurt
daarom bijzonder strak en dat
is een eigenschap die in deze
klasse hoge ogen gooit. Er zijn
vier verschillende multikleppen-motoren verkrijgbaar voor
de Coupé, variërend van 133 tot
185 pk. De 2.5 liter V6 levert 170
pk en is uitsluitend leverbaar
als SE-versie. De prijslijst van
de Coupé begint met de 900 S
2.0 ter waarde van 54.000 gulden.

De vorm van de achterzijde
en de noodzaak van een voldoende grote bagageruimte
hebben geresulteerd in een
laadruimte van 285 liter bij geo.pende kap. Om de wagen zo
veelzijdig mogelijk te maken, is
de bovenste bergruimte voor de
kap in zachte stof uitgevoerd.
Hierdoor stijgt het laadvolume
bij gesloten kap tot 354 liter.
Een praktisch detail is de
neerklapbare
achterbankleuning waardoor lange voorwerpen als ski's vervoerd kunnen worden, ook als de kap is

Ruim zesduizend BOVAG-autobedrijven en alle
ANWB-technostations zijn
aangesloten op de databank. De BOVAG heeft
deelname aan de Nationale
Autopas zelfs verplicht gesteld voor haar leden. Elke
autokoper kan bij een BOVAG-bedrijf de tellerstand
van een aan te schaffen occasion laten controleren.
ledere keer dat een auto
bij een dergelijk bedrijf of
een ANWB-technostation
in de garage komt, wordt
de tellerstand doorgegeven
aan de databank zodat eenvoudig de kilometerhistorie van een auto is vast te
stellen. De NAP is een initiatief van de BOVAG,
ANWB en RAI.

EVEEHARD HEBLY

Terra blijft
voordelig

i
•

Seat heeft zijn kleine be-'
steller, de Terra, weer op
enkele punten verbeterd.;.
Motorisch veranderde er'
weinig, behalve dat de benzinemotor nu aan de 'schone' eisen voldoet. Het interieur, vooral de bekleding,
kreeg een opknapbeurt en
het front van de auto is gemoderniseerd mét witte
richtingaanwijzers.

Cabriolet
Voor de Cabriolet zijn de ontwerpers uitgegaan van het
koetswerk van 900 Coupé. Hiërvan zijn de voorzijde en de onderkant van de deuren overgenomen. Er is gestreefd naar een
aantrekkelijke lijn met gesloten kap. Als er open gereden

Lada GNOM met levende armsteun
T ADA HEEFT onder de naam GNOM een compacte auto
•^ ontwikkeld. De fabrikant zoekt nog naar produktiemogelijkheden van de auto, die momenteel een zwaar testproHet constant bepalen op welke afstand de voorganger rijdt
gramma ondergaat.
De 2,65 meter lange GNOM heeft een 650 cc-motor die gemiddeld slechts 3,5 liter brandstof per honderd kilometer verbruikt.
De topsnelheid bedraagt 120 km/uur en hij accelereert in 16
seconden naar tachtig km/uur. Interessant is verder nog de draaicirkel van slechts 3,75 meter. De GNOM biedt plaats aan twee
volwassenen plus bagage. Door een slimme vormgeving van de
voorstoelen, kun je op de achterstoel je benen naar verhouding
goed kwijt.
Heel opmerkelijk aan de GNOM is, aldus Lada, dat de bovenbenen van de achterpassagier eventueel dienst kunnen doen als
armsteun voor de voorpassagier.

Renault Titulaer gunt blik in toekomst

HRIET TITULAER
is weer bezig. Geef
de man een auto en
hij tovert hem om tot
Auto van de Toekomst.
De 'eer' viel dit keer te
beurt aan de Renault Safrane. Titulaers Kantoor
van de Toekomst nam er
onlangs een. in "gebruik
na een interne facelift
door Chriet.

C

De Renault Safrane vervangt de Audi 100, die twee
jaar geleden voor dit doel
werd ingezet. Titulaer voegde aan de toch al bepaald
niet misselijke standaarduitrusting van de Safrane
Baccara 3.0 V6 een groot
aantal geavanceerde communicatie- en navigatiesystemen toe.
Voor de basiscpmmunicatie installeerde hij een autotelefoon, een semafoon en
een sprekende fax. Deze
laatste leest binnengekomen berichten voor, zodat
de bestuurder tijdens het
rijden de fax alleen maar behoeft af te luisteren.
Verder is de auto uitgerust met een portable computer, waarmee het mogelijk is te communiceren tussen auto en thuisbasis.

gè en extreme aspecten te hebben willen vermijden. Tegelijk
moesten de typische Saab-trekjes behouden blijven. Een tijdloos ontwerp dus, evenals dat
van zijn voorganger.

Vorige week werd de vijf
miljoenste auto en vijftien
miljoenste kilometerstand
begroet. Dit komt erop
neer dat van negentig procent van alle personenauto's in Nederland al gemiddeld drie km-standen met
bijbehorende data bekend
zijn. Van die auto's is met
vrij veel zekerheid vast te
stellen of de tellerstand
juist is.

De 'Zakenauto van de Toekomst'; Titulaers Renault Safrane Baccara
Hiertoe is een dakantenne
gemonteerd, die in verbinding staat met de Eutelsatkunstmaan. De satellietcommunicatie maakt het
tevens mogelijk om vanuit
de thuisbasis de auto te volgen. Zo weet men op elk moment waar de auto zich in
Europa bevindt. Binnen de
vervoerswereld is dit overigens geen onbekend fenomeen.

Travelpilot
De bestuurder van de
Auto van de Toekomst beschikt over nog meer handige hulpmiddelen, zoals Travelpilot, Parkpilot en OOG.

De eerste is een elektronische wegenkaart, die met
behulp van een beeldscherm de bestuurder van A
naar B loodst. Correcties
van de positie van de auto
worden op unieke wijze
doorgevoerd. Dat gebeurt
door middel van satellietnavigatie, waarvoor het systeem dezelfde dakantenne
gebruikt.
Parkpilot is een videosysteem waarbij de bestuurder
op een beeldscherm kan
zien wat er achter zijn auto
gebeurt. Veel moderne toeringcars en vrachtwagens
zijn ook al met een dergelijk
systeem uitgerust.
Bijzonder is de aanwezig-

heid van het ongevallen-registratiesysteem
(OOG).
Deze registreert het exacte
gedrag van de auto voor, tijdens en na een botsing. De
gegevens worden vastgelegd in een soort zwarte
doos, die zich in de kofferruimte bevindt. De 'black
box' levert het waterdichte
bewijs wie schuldig is aan
een ongeval.

Kleurentelevisie
In de Auto van de Toekomst gaat het niet alleen
om technische snufjes voor
het zakendoen. Titulaer
heeft ook de nodige aandacht besteed aan het genot

van de inzittenden. Zijn Safrane Baccara be.schikt natuurlijk over een brdentelijke geluidsinstallatie. Verder kunnen de passagiers
televisie kijken en een gekoeld drankje uit de minibar nuttigen. De kleurentelevisie is aangesloten op een
videorecorder en heeft afstandsbediening.
De aanwezigheid van een
televisie in een auto lijkt gewoon, maar is dat in feite
niet. Omdat de auto voortdurend beweegt en van richting verandert, zou de antenne moeten meedraaien
om een storingsvrije ontvangst te waarborgen. Op
de Renault Titulaer is daarom een speciale antenne geplaatst, die er voor zorgt dat
het signaal onder elke hoek
helder doorkomt.
Wie de Auto van de Toekomst wil bewonderen is
wel verplicht tevens het
Kantoor van de Toekomst
te bezoeken. Het een kan
blijkbaar niet los van het
andere worden gezien. Titulaers Kantoor (en Auto) is
geopend op werkdagen van
10 tot 17 uur en gevestigd
aan de, hoe kan het anders,
Utopialaan te 's-Hertogenbosch. Voor informatie:
073-490390.

Ford ontwikkelt
intelligente
cruise-control
F
ORD WERKT aan de
ontwikkeling van een
cruise-control die ervoor zorgt dat de auto
zelf zijn rijsnelheid aanpast
aan het overige verkeer en
daarmee automatisch zorgt
voor een veilige afstand tot
de voorligger.

vanaf de voorzijde van de auto
worden uitgezonden en die een
voorligger tot op een afstand
van circa 150 meter kunnen
'vangen'. De signalen worden
doorgegeven aan de boordcomputer, die de snelheid aanpast
om een bepaalde minimum afstand tot de voorligger te handhaven. Naarmate de snelheid
hoger is, neemt ook die afstand
Cruise control is, vooral op toe.
autosnelwegen, een zeer prettig
attribuut in de auto. Maar hoe
Voor de bestuurder is de bevoller de wegen, hoe vaker je de diening uiterst eenvoudig.
cruise control moet aan- en uit- Wanneer de radar de echo van
schakelen. Daarom ontwikkelt een voorligger oppikt, biedt het
Ford een intelligent systeem systeem de bestuurder de keudat cruise control gemakkelij- ze die auto op een relatief korte
ker in het gebruik maakt. Hier- afstand te volgen in plaats van
bij worden wijzigingen in de deze in te halen. Als de bestuurrijsnelheid zonder tussen- der voor deze mogelijkheid
komst van de bestuurder uitge- kiest, zorgt het systeem voor de
voerd. Dat is niet alleen heel gewenste onderlinge afstand
aangenaam voor de bestuurder, tussen de twee voertuigen.
het bespaart volgens Ford ook Deze rijwijze wordt gehandbrandstof omdat tijdens de ge- haafd totdat de bestuurder rem
hele rit de snelheid zo constant of gaspedaal aanraakt of wanmogelijk gehouden wordt.
neer het radarcontact verloren
gaat, bijvoorbeeld als de voor-

Stadsverkeer
Tegelijk werkt men bij Ford
Aangezien het radar onder
aan een andere versie, die spe- alle
weersomstandigheden
ciaal bestemd is voor het rijden blijft functioneren, biedt dit
in druk stadsverkeer en in files. systeem, aldus Ford, extra veiEen daarop gericht systeem ligheidbij slecht zicht. Een dervermindert niet alleen de belas- gelijk systeem van intelligente
ting (en ergernis) van de be- cruise-control werkt geheel
stuurder. Het zou tevens bij- zelfstandig. Het is dus niet nodragen aan een vloeiender af- dig dat andere weggebruikers
wikkeling van verkeersopstop- hun auto hebben voorzien van
pingen.
enigerlei voorzieningen, zoals
reflectoren. Ford verwacht dat
Het Ford-systeem werkt on- het systeem binnen vijf jaar in
der meer met radiogolven, die produktie-auto's leverbaar is.

Hij is verkrijgbaar als bestel- en als personenauto.
De laatste kost rond de
24.000 gulden.

Golf Van
toch leverbaar
Het zou toch afgelopen
zijn met tot bestelwagen
omgebouwde personenauto's? Geen Golfjes en 205jes op grijs meer? Het blijkt
evenwel dat fabrikanten en
vooral de carrosseriebouwers zeer handig zijn. Er is
namelijk toch een Golf Van
verkrijgbaar,
weliswaar
een Variant Van, maar wel
degelijk een.Golf.
De vijfdeurs is voorzien
van een verhoogd kunststof dak en voldoet aan alle
regels, zodat de koper geen
BPM hoeft te betalen. Hij
is op twee punten na een
copie van de Variant CL: de
zijruiten zijn geblindeerd
en er is een vlakke laadvloer met 30 centimeter
hoog tussenschot aangebracht. Prijzen inclusief
BTW vanaf 32.150 gulden.

(ADVERTENTIE)

ïïf

"Die brengt mij door v/oer en wind, b
nen en builen de bebouwde
kom, met een valle ,-y^,^
tank tot 200 km ver!"^^'^'.
IMax. snelheid 40 km/uur.l
Vraag documentatie
aan over deze
fantastische
tweezitter

Waaijenberg b.v. fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen,
tevens leverancier van rolstoel-inri|wagens

Dit apparaat zendt radiogolven uit

Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z.O., tel. 020-6910518.

donderdag 3 maart 1994
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OFFICE DUMP
Wegens doorgaande groei hebben wij
nog plaats voor

telemarketeers (m/v)
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voor de verkoopafdeling
Gevraagd
* Doorzettingsvermogen
* Verkoopmentaliteit
Aangeboden
* Hoog salaris (Basis + Provisie)
* Jong team snel groeiend bedrijf
* Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
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Ben je tussen de 20 en 30 jaar woon je
m de Randstad en ben je direct beschikbaar
voor 3 dagen proef bel dan woe 2 maart of
do 3 maart en vraag naar P Spinder
Tel 023424378
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'Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Tel 020-6933600

Succes olie kleine advertenties
\oor de /ukenman en particulier
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Kunst en antiek
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Aanstaande ZONDAG 6 MAART

grote antieke poppen- en speelgoedbeurs
in Motel Schiphol Rijksweg 3 Amsterdam Hoofddorp
De beurs is geopend van 1000 1600 uur Gratis traktatie

Stichting Benelux Dolls and Toys
/

KOLONIAALSTIJL
Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met marmer kasten
banken vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
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H uwel ijksdiners
Inlichtingen
tel. 13599

TAFELS
Oproepen - Mededelingen

antiek kopie klein
dik dun

Jan Best

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN

Queenie
Zandvoort

Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Computerapparatuur
Mr J Takkade 30
Aalsmeer,
020
6412137
en software
SPORTHAL DE ESCAPADE
Escapade 1 (200 kramen) Zondag 6 maart 1000 1700 uur Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG voor vei T k a Philips tekstver +
ORGANISATIEBURO MIDLAND B V Tel 033751167
Img 21 en 22 maart Spinnerij printer i g st Pr n o t k
Grote poppen en speelgoed
Voor trouwfoto's 33 0206473004 Ma gesl
Tel 12026
beurs Rubriek Kunst/Antiek
GROTE VLOOIENMARKT
5 Maart Haarlem Het Schal
ker Erf van 900 1600 Toe
gang ƒ 2 50 100 kramen 13
Maart Landsmeer sport en
theaterzaal Het Dorpshuis Al
leen 2e hands 0206140616
* Hallo mijnh Bol1
Beterschap en groetjes van
alle buurtjes Ostadestraat
•*• Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Lenny Willem bedankt
voor het etentje m het casino
Lief van jullie Nico Wim
* Nico en Wim fijne vakantie
kom bruin terug Het kransje
Toos Bets Beertje
* Nico wij zullen je missen
op de golfbaan Prettige va
kantie met Wim in Puerto Rico
•*• Ome Pim en ome Nico be
dankt voor al dat lekkers lede
re zaterdag Kusjes Marleen
*Stemt op lijst 100 bij het
Zandvoortsmannenkoor
Tot ziens

Foto Boomgaard

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Grote Krocht 26

Tel 13529
*** NIEUW IN ZANDVOORT ***

Pim's Housmg Service

Felicitaties

Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 0250717726

* Hoera het is waar' Inge en
Marcello vrijdag een paar
Veel geluk Rien en Anneke
Vakantie Nederland
* Hoera onze lieve papa is
jarig Hartelijk gefeliciteerd
Kusjes Isabelle Melissa
FIETSVAKANTIEBEURS 12e JAAR
* Hoera Sheila heeft haar
zaterdag 5 en zondag 6 maart van 1000 1800 uur
zwemdiploma A xxx Opa Beurs
van Berlage (ingang Beursplein) AMSTERDAM (bij CS)
Oma en Angela
meer dan 80 organisaties1
•*• Inge en Marcello vrijdag om
Toegang ƒ750 / kinderen en pas 65+ ƒ500
2 uur is het zover Heel veel
geluk Pap en Mam
Financien en handelszaken
* Mama gefeliciteerd met uw
verjaardag
Martin en Roos
Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
*Vrijdag is de dag waarop Volksverzekeringaangifte 1993
Marcello zijn Inge huwen Kosten ƒ 75 per aangifte/belastingjaar
Tel 020 6997354
mag Veel geluk Edward
Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag

Autoverzekering

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

Dit

is voorlopig de

laatste

uitslag

van

De

Mislukte

Micro

Prijswinnaars vorige week:
J Witteveen - Amsterdam
IJ v d Emster - Amsterdam
IJ Horn - Amsterdam
B Stnegel - Amsterdam

ciin co
een zaak van vertrouwen

HASSING B V
STOK B V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO
DE KLOET

De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door onderstaande AMCO-vakzaken
- een haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden
Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Abcoude, Hoogstraat 26-28

vrland
Aditie.
yvikke\st en

Zuid/X
020-6$
Te koop, Voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
VU.}
'74 in ,Dultsland.T.e.a.b. v.a.
18.00 020-12345678, Johan.
Zeestraat 46
Van ma. t/m vrij:

7

Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika
Dat zit er m. als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a s een Micro
plaatst Dat is een kleine advertentie,
waarin u allerlei zaken kunt aanbieden en
vragen Hoe meer Micro's u plaatst, hoe
meer kans'

VERZORGDE REIS VOOR
TWEE PERSONEN
Met uw Micro kunt u een geheel verzorgde reis voor 2 personen winnen naar
een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de WK. m Amerika

Polectro

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

MICRO VOOR SPECIAAL
WK-TARIEF
Uw Micro kost slechts ƒ 25.- voor de
eerste vier regels Voor elke regel meer
betaalt u ƒ 10,- Elke week worden 6
Micro's in de krant oranje gekleurd
Als uw Micro oranje is, heeft u in
ieder geval een prijs gewonnen
Bovendien dingt u dan mee naar
de WK-reis naar Amerika

zo.- en zo-

leuke weekendvoor ƒ
menu s

Tel. 02507-12061

MAAK DE SLAGZIN AF

Woningruil
Aangeb 4 kamerflat Enge
landlaan 1 hoog, Haarlem,
huur ƒ 650 Teruggevr 3/4
kamerflat/woning
Z voort
Tel 023401512

Vaar/surfsport

DOE MEE EN WIN!
Geef uw Micro advertentie op Schrijf
uw advertentietekst op de Micro Bon op
deze pagina

Te koop nieuwe stalen roei
boten 4 m, met spanen Prijs
ƒ995, Tel 0215823978

Rijles auto's
en motoren

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de
Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de
Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

06-Nummers

Elke week het dagelijks nieuws!

De juiste
formule voor
uw receptie
Inlichtingen
tel. 13599
Queenie
Zandvoort

Aanneming en
vernieuwbouwing

Kleding

Mode Femay ontwerpster
Uw paadje of straatje defect? Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak )
Ik kom direct1
Tel 02507 19593 of 17833

Zalenverhuur

Hobby's en
verzamelingen
* Te koop kantkloskussen
ƒ50 Tel 12791

Lessen en clubs
n Gratis BRIDGECURSUS v
8 lessen, start vnjdagmid om
13 u bij Bridgeclub de Looier,
Lijnbaansgr 185 A'dam t/o
hoofdburo Info 020 6279380
Self Line start
een cursus THUISKARREN
voor jong en oud
Gratis brocn 070 3194137

Te koop
aangeboden
diversen

29,50

Keuken open van 18 00-23.00 uur
woensdags gesloten

Uw Micro wordt geplaatst m alle 16
kranten van Weekmedia Samen ruim
500 000 kranten in Amsterdam en omgeving De kans dat uw advertentie scoort is
groot

Op de Micro Bon staat het begin van
een slagzin die u moet afmaken Aan het
eind van de actie wordt uit de oranje gekleurde Micro's de winnende slagzin gekozen Die wint de reis naar Amerika

ƒ 12,50

op vrijdag:

UW MICRO IN RUIM
5OO.OOO KRANTEN

Te koop aangeboden teken
tafel Isis Prijs ƒ350,
Tel na 18 00 uur 19307
CUPIDO brengt u bij elkaari T k elektr orgel Sollina P200
Divers personeel
Verhuizingen
Indien gewenst reeds binnen Eminent met ritmebox +
gevraagd
1 week uw eerste contact wals, tango, piano enz , hou
Vraag gratis en vrijblijvend de ten krukje Tel 02507 19721
Ben je student en/of zit je X Y Z B V verhuizingen en folder aan 03451 11486
tijdelijk zonder werk dan heb kamerverhuizingen VoN verz (automatisch) of 03451 31364
ben wij de bestbetaalde bij Dag nachtserv 020 6424800 (telefoniste) Cupido postbus
22 4140 AA Leerdam
verdienste voor je (ca 125
Erkend voordelig en een van
p d ) Min opl HAVO/MEAO
Schoonheid
en
Nederlands grootste relatie
Lft 1826 jr evt parttime
verzorging
organisaties
Info uitsl tussen 16002000
u 030420720
Nu ook vanuit Amsterdam'!
SUN RENT ZANDVOORT
Boeken
FOTOMODELLEN of meisjes
Verhuur van zonnehemels
ook studentes leeft /erv on
Tijdschriften
Philips sun mobile
bel v mode/tv/recl /catalogi
Zend duidelijke foto s m ge
Huur prijs ƒ 100 p w
t/m 4 regels f 25,00
gevens (ret) naar Internatio Gratis bezorgd en gehaald •* Te koop pockets/boeken a
t/m 5 regels f 35 00
nal Models Pb 801 1000 AV
ƒ O 25 tot ƒ1 Legpuzzels ƒ1
Bel voor reservering en
A dam Inscnr/tstfoto s gratis
p stuk Tel 02507-19968
inlichtingen 02507 30183
t/m 6 regels f 45 00
l/m 7 regels f 55 00
t/m 8 regels f 65 00

SOUND & VISION

voor

WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

06 320 320 22 Ik wil dat je me
m de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr
"Igpm
0632032038 RIJPE dame
Kom met je hand onder m n
Te koop
rok Trek m n slipje uit 1gpm
gevraagd
0632032059
SEXSTAND
diversen
JES» 1gpm Ik wil 10 standjes
doen, ken jij er nog meer"?
*Gevraagd oud vloerkleed 06 320 320 91 Zwart & Open
voor onze verbouwing
NEGERIN m witte lingerie
Tel 15775
Wil je m n slipje aan?1 gpm
*Gez eenv allesbrandertje Aanbid je MEESTERES i
(Sal of i d ) tevens koffer op Ze doet
i SM
wieltjes 02507 15884
1 gpm
0632033232
t BINNENHUIS
ANONIEME sexadresjes van
Gasthuisplem 3 inkoop oud hete vrouwen, ze geven
+ antiek en inboedels
tel nr Bel nu 06 9737 75 cpm
Tel 15760
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
Onroerende
06 320 330 79 (75 cpm }
goederen te koop
Claudia, 30+, verwent Petra
18 Gewillig volgt ze Grijp
gevraagd
maar 1gpm 0632032039
GARAGE
Dikke Vrouwen Live Voor 'n
TE KOOP GEVRAAGD
livegesprek met mollige
Tel 02507 14534
vrouwen met enorme bollen
1 gpm 069870
Buffet Bourguig- Direct Live Boxi Je komt dl
rekt m een orgie terecht' Met
nonne vanaf
z n tienen live met 1 of 2 vrou
ƒ27.50
wen 1 gpm LiveSex 06 9593
Nu tot 3 uur s nachts1
per persoon
DIREKT apart met ondeugen
de vrouwen Vrouwen bel 06
Inlichtingen
4300 mannen 06 9757 75cpm
tel 13599
Direkt een HETE Vrouw aan
de telefoon Bel 06 9880 vrou
wen bellen gratis (75 cpm )
DIREKT Pnve reg NH, n sex
l gesprek en/of afspraak met
heet meisje (18) 06 9812/1pm

Zandvoort

Homo Jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
0632033088 (75 cpm)
HOMOJONGERENKON
TAKT, hete jongens van 18
tot 30 jr 06 320 330 95 75cpm
HOMOKONTAKTEN Zoek je
snel een hete boy (IS)9
06 320 330 18 (75 cpm )
HOMO KONTAKTEN Direkt
apart met een hele hete knul
(18) uit Amsterdam' Bel nu
06 9613 (Nu 50 cpm )
Lesbische
VROUWEN zoe
ken sex1 Hete stories, dating
strippen' 1gpm 06 320 320 37
Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphrn
LiveSex met een Rijpe Nege
nn Lekker een livegesprek1
1 gpm 069686
Mag ik m uw slipje voelen
juf'
Kom maar jongeman1 Nu ga
ik bukken 1 gpm 06 95 09
MEISJES (18)i 0632032052
Streel maar zachtjes met je
tongetje 1gpm Zalig1
MEISJESVINGERTJES (18 jr)
Ze knielt Harder en harder'
Zalig 1 gpm 06 320 320 66
Nieuw 35plus sexdatmg Vol
op RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 069616 100 cpm
Nieuw ANONIEME sexdatmg
snel sexkontakt met eenza
me vrouwen 06 9706 100cpm
Nieuw Discreet SEXKON
TAKT met hete rijpe vrouwen
Bel 06 350 290 53 (75 cpm )
NIEUW discreet privé ge
sprek met hete vrouwen, (ex
tra snel) Bel 06 9664 100cpm

Hete sexafspraakjes met Rijpe Vrouwen
enbijjou m de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
De Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouwen'

O6.95.06
SUPER-SEXPALEIS!
Zipp vin hoogtepunt niir hoogtepunt'
Standje Gneks, Frans, Stnptease etc

O6.96.06
l cpm

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

Rekenlineaal, "Voor twee cent
een kooltje vuur/' het boekje
over Amsterdam in de jaren
twintig en een Agfa
fotocamera voor 24
kleurenopnamen.
Aangeboden door
Weekmedia.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

„winterse" daghappen

VOOR N GEELTJE
NAAR

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Party-service
Bel nu 02507 14534
PELIKAAN
Gevr meewerk kompagnon
uw adres voor koud buffet
of stille venn i v m uitbr im
en bittergarnituur
en export aktiv 020 6999192
Tel 02507 18812/15619
Radio/tv/video
T k alarmsystemen voor het
VERENIGINGSGEBOUW
hele huis 1 kast verder draad
loos Prijs ƒ 595 03465 70657 T k ktv 30 kan teletext +
De Krocht
afst bed mooi beeld vr pr Grote Krocht 41 Zandvoort
ƒ375 Tel 0250730355
Oppas gevraagd/
tel 02507 15705 b g g 19932,
voor
aangeboden
BRUILOFTEN RECEPTIES
Woninginrichting
KOFFIETAFELS
Ik ben op zoek naar een op
Zoekt
u
ruimte voor vergade
pas/gastgezin die 2 dagen Fabneksrestanten v a ƒ975
p w van 15 15 23 45 voor mijn Alleen bij EUROPA PARKET ring feest, club of party'
Komt u dan eens praten met
dochter van 7 mnd wil zor
Te koop gevr relax fau mij A J v d Moolen,
gen Een ouder iemand is ook *teuil
Tel 02507 13214
Gemeenschapshuis,
tel
welkom Tel 02507 13264
T k bankstel wit leather look 02507 14085 of 19652
• Wij behouden ons het1 tweezits 2 3 zits Vrpr
recht voor zonder opgave van ƒ975 Tel 0250717417
Erkende relatie/
redenen teksten te wijzigen
T k eiken bankstel 1 2 3 zits
bemiddelingbureaus
of niet op te nemen
br leer ƒ 500 0250717594

Walkman en een pakket van
3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

2042 LC Zandvoort

Dierenspeciaalzaak

ORANJE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daagse reis naar Traben
Trarbach aan de Moezel voor
2 personen t.v/.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is inclusief vervoer
per luxe tourbus/ met
excursies en met deskundige
begeleiding.
Aangeboden door De Harde's
Tours.
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Mijn slagzin luidt:
Weekmedia en Oranje /ijn vour mij.

Naam

(m/v)

Adres
Postcode/Woonplaats
lelcloon
Handtekening
Stuur de?e advertenfietekst mU een getekende Euro giro ol betaalcheque (denk om hel registraticnr van uw
pasie') in een envelop naar Weekmedia Postbus 156 1000 AD Amsterdam
De?e actie geldt alken voor partii.ulii.ren en niet voor de zakelijke markt Over de uitslag kan met worden gecor
respondeerd Slag/innen blijven eigendom van Weekmedia Medewerkers van Perscombinatie en het reclamebu
reau /ijn van deelname uitgesloten

Elke week het dagelijks nieuws!

Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Dicmcr Courant, de Nieuwe Bijlmcr, Nieuwsblad Gaasperdam,
Huitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
de Nieuwe Wecsper, Zandvoorts Nieuwsblad.
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donderdag 3 maart 1994

Wegens verbouwing
gesloten
van maandag 7 maart a.s.
t/m vrijdag 18 maart

06-Nummers
DiREKT-PRIVE: snel apart Rijpe Verpleegster. Ik zit op
met de heetste vrouwen.
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Bel 06-9710. (75 cpm.).
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
EENZAME vrouwen zoeken RUIGE SEX 06:320.320.53
sexafspraakjes als man niet 1gpm. Als een wilde trek je
thuis is. Bel 06-9661.100 cpm. m'n kleren uit! Zalig zo hard!
EROX de madam verbindt je RUIGESTRAATSEX! In de
door, zeg maar naar wie!
trein pak je me onder m'n
06-9506 Rijp & Jong. 1gpm.rokje! 1 gpm 06-320.320.77
GRATIS SEXKONTAKT voor
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
hete vrouwen: 06-4909, heren
bellen 06-9602. 100 cpm.
06-4656
Mannen bellen:
Gratis TELEFOONSEX voor
06-9860
vrouwen: 06-4300. Heren bel Plezier voor 2
Telefoonsex . .06-320.326.56
06-320.330.91. (75 cpm.).
Sex Direkt... .06-340.310.01
GRATIS TELEFOONSEX voor
75 cpm. Alleen mannen.
vrouwen. Dames bel 06-4300.
Mannen 06-9512. (75 cpm.). SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw.
GRATIS TELEFOONSEX voor 06-320.330.82. (75 cpm.). •
vrouwen. Dames bel: 064300. Mannen bel: 06-9755. SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
100 cpm.
06-320.330.46. (75 cpm.).
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er SEX-GESPREK. Zeker weten
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.17. dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht 06-9701 75 cpm.
GRIEKSE-LIVE SEX 06-9505.
Alleen live voor Grieks! Ik buk SEXMEISJES live! Wel voorwel schat!
1 gpm. zichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt! 1 gpm. 06.96.36
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam. Sex'O'foon 06.320.327.87
Kies: 1 Hete Stories, 2 Sexaf06-320.322.11. (75 cpm.).
spraakjes, 3 Striptease, 4
Hete
eenzame
vrouwen Hoogtepunten 1 gpm. Hete
(30+) zoeken ANONIEM sex- tieners(18) / rijpe vrouwen.
contact. Bel 06-9511 75 cpm.
Sex"O"foon Sexbox Live!
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) 06-320.320.59. Rijp en Jong
zoeken snel sexkontakt. Bel 1 gpm. Direct live met haar!
nu 06-9705. (75 cpm.).
SM-KONTAKTLIJN: strenge
Hete vrouwen willen echt snel afspraken bij jou in de regio.
l SEXKONTAKT. Nu met tel.nr. 06-320.325.80. 100 cpm.
1
Bel nu 06-9766. (75 cpm.).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
Hete vrouwen willen met jou 'n streng sexkontakt.
een spannend prive-gesprek. 06-320.329.99. (75 cpm.).
06-320.322.33. (75 cpm.).
STEWARDESSENSEX 06HETE-RIJPE vrouwen bellen 9507. Schuif m'n rok omhoog
gratis voor heerlijk sexkontakt en laat je hand voelen.1 gpm.
Mannen bel 06-9780 75cpm
STRAATMEID Live. Eindelijk
Nieuw: GRATIS sexkontakt kun je live sexen met een ordi
voor vrouwen: 06-4909. Man- straatmeid. Een zalig live
nen bellen 06-9604. (75 cpm.). gesprek! 1 gpm 06.98.40
Nieuw: hete meisjes (18) uit THUIS-SEX-KONTAKT, hete
de Groot Amsterdam'.
vrouwen bij jou in de regio.
06-350.230.20. 100 cpm.
Bel 06-9811. (75 cpm.).
Nieuw! Sex op SPANNENDE Tienergrieks! . 06.320.320.62
plekken! 06.320.320.19 pm 1gpm, 18 jr, zonder schaamte
1g. In de bios voel ik je hand. bukken! Lekker strak jongen.
Nieuw: TELEFOONSEX voor TIENERTJES (18 jr) die met
2. Hete vrouwen bellen nu jou een livegesprek'willen!
gratis 06-320.330.87 75 cpm. 1 gpm
06-320.320.65.
Op z'n FRANS! Live met mij, TIPPELLIJN: eenzame vrouw06.97.33. mond vol! 1 gpm.
tjes zoeken een vluggertje?
Warme lippen!
Bel 06-9530. (75 cpm.).
Politieagente Live! Hoe snel
TOPSEX 06-320.325.25.
kun jij rijden? Grijp me onder Ik wil in bad met jou! Zeep me
m'n uniform! Een echt livege- maar lekker in lieverd!! gpm.
sprek! 1 gpm. 06-95.08.
TOPSEX-LIVESEX 06.97.22.
Privetelefoonnrs van hete Wil jij mij Live naar een Hoogvrouwen thuis. SEXKON- tepunt brengen?
1 gpm.
TAKT. Bel 06-9605. 100 cpm.
VERPLEEGSTERS Live
Privetelefoonnrs van hete 06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
vrouwen thuis. SEXKON- strakke uniform. Bel me én ik
TAKT. Bel 06-9502. 100 cpm. verzorg je live.
1 gpm.
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n VLUGGERTJE: hete vrouwen
livegesprek voeren met mij! zoeken stiekem discrete sex.
1 gpm
06-320.320.63. Bel 06-9603. 100 cpm.

Kerkstraat 3
Zandvoort
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Luxe keuken met 4-zn,
.^nten ,n w ,t.Kn m , J

MACASIN
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SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935
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OPENHAARDHOUT
BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT
Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spalarm
5 langbrandend

^'
.,

8480

I

r VAN KEULEN
k KEUKENS

AUTORIJSCHOOL PfflL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
ZANDVOORT TEL 02507-12071

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. O20 - 6 90 74 95
MEUBELBOULEVARD: Parallelweg 4 - Beverwijk - Tel. 02510 - 1 35 98
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 02O - 6 63 O6 66

Diverse clubs

Zoek jij echt hete meisjes
(18)? Bel nu SEX(thuis)KON- 020 - 6328686. Amber Escort
TAKT. 06-320.326.33.75 cpm. lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
• ANNULERINGEN van uw
U binnen - geen extra kosten).
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Nu keuze uit meer dan 50
richten aan Centrale Orderaf- INTERNATIONALE ESCORTdeling Weekmedia, Postbus meisjes v.a. ƒ 200.
156, 1000 AD Amsterdam.
Tel. 020-6683310.

geeft u meer!
ASPERGES ETEN IN
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in Thom
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van 24 apri l t/m 24 juni te genieten van een tweedaags asperge-arrangement. Thom is het witte stadje aan de
Maas in Limburg.
U verblijft in Hostellerie "La Vüle Blanche", met een gezellige
koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terassen.

Grill-, Vis-en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

~~~-

Niet alleen voor het uitzicht.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poufussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.
acmeuuuu
Bijlmer Nieuwsblad
Gaaspcrdaim
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H

de Nieuwe
UUccsper..

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

--

Amstelveens
:'. Weekblad

-

Uithoornse
W Courant :

-

x

' A

ïv

Amstelveens
.: Weekblad
de Ronde
ï: Vener

-

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: .

Het asperge-arrangement bestaat uit. 2 x overnachting in
een kamer met bad/douche en toilet, radio, KTV, telefoon en
minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een drie gangen
aspergediner, l x vier gangen aspergediner, welkomstdrankje, een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en fietshuur en diverse fietsroutes langs aspergevelden.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia
ƒ 250,- per persoon Voor een l persoons-kamer wordt een
toeslag van ƒ 50,- per dag gerekend Kinderen tot 12 jaar
krijgen 50" o korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen De aanbieding is geldig op alle dagen m de periode
april t/m 24 juni.
Voor nadere informatie- Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341 Boeken is
alleen mogelijk door middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar. Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104 1000 CC Amsterdam

Êon voor onze lezers

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86'
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•• Kompakte —
keukenopstelling.
,
.front
..^sr^in^üs»^^^-,^.-'
enstelmg.
Ambachtelijk houten
met kassette
Kompleet met schouw, kookplaat
profiel. Kompleet met koelkast, oven, kooken werkblad.
plaat, schouwkader, afzuigkap en werkblad.

«.«zulSfcap en werkblad

SPOED CURSUS
SENIOREN TRAINING
ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
SPECIALE AANBIEDING
ZELF DAG EN UUR VASTSTELLEN VOOR JE
EXAMEN.

Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex. Bel 06-9844 75 cpm.

'i-,1-.

Hoekop
Hoge
"ast. Komp,e

HADffiDMRMMREERDERMN GEDACHT!
*
*
*
*
*

u

jgr4430

^8190

Zandvoorts Nieuwsblad
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l Eigentijdse
eigentijdse luxe
luxe vormgegeven keuken met
zeer fraaie staafgrepen Leverbaar in diverse
l kleuren. Kompleet met koelkast, kookplaat,
l schouw en werkblad

HAARLEMS ff
HARDHOUT**

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.
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voor de particulier
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
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"isa

2/e (putte. Toine

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

.•-~~'

. Praktische kunststof hoekopstelling In vele
kleuren leverbaar Kompleet met koelkast,
oven, kookplaat, afzuigkap en werkblad

Deelname aan het asperge-arrangement in Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het m de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam:

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Adres:
Postcode.
Telefoonnr.:
Aantal personen.

Woonplaats:
Keuze datum:
Aantal kinderen:

geeft u meer!
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420
GEVRAAGD

dame
die 3 dagen p w voor
mijn oude vader 's morgens en 's middags de
maaltijd wil verzorgen

Tel.: 15857
Graag tussen:
18.00-19 00 uur
•
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Eigenaar van
een appartement?

:it \amcn met Hannckc Van tti gelegenheid \an

Met de' buren
een Vereniging
van Eigenaars?

hel \ttninbceld „DE VIS" de bloemetjes buiten
Behoon u tot dit \tcncnbeelddan ont\ani>t n
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|BOUCLE TAPIJT!
ten
< Inpakken en wegwezen dacht onze mkopi kei
/Synthetisch boucle tapijt o a m roze e die
grijs Foamrug Breedte 400cm Zulk tap ger
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bes
^sende prijs

' ' Hét beheer
vakkundig regelen?

KU//S een SU PER-ATTENTIE
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Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

C
n

voor

Damespantalons
elastische
band

1-3 tel 15716

U valt van de ene verbazing m de andere
modern velourstapijt in 4 kleuren Geschik
voor de slaapkamer Foamrug Breedte
' 400cm Raadselachtig
*-- laag geprijsd i
|,

14 mode kl
Alle maten

^Gelegd van:

79.95

LnterLanden sprGlgroep
Huis aan huis verspreiding
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FRISE TAPIJT!
de
SmaakvoJ woonkamertapijt met een fraaie gla'
fnse struktuur In meerdere trendy tinten Bir
Action-back rug Breedte 400cm Dit tapi fori
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STERKE LUXE BOUCLE!
Exclusief lussentapyt, zeer zware kwaliteit mg
wai
op raadselachtige wijze door onze inkoper ooli
op de kop getikt Action-back rug Breedte Tw
400cm De prijs77 Vast
r
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j Geméleerd boucle tapijt met fijne lussen
"•" Woonkamerkwaliteit, o a in groen er
^ antraciet Foamrug Breedte 400cm D
bodempnjs7 Voor u een
i ",
vraag, voor ons een
\ '
weet1
ƒ
Gelegd van:
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STOKMAN
NAAIMACHINEHANDEL
SINGERDEALER

REPARATIE
ALLE MERKEN

zoeken wij nog enkele

RESERVE BEZORG(ST)ERS

FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

Prmsenhofstr. 7
Zandvoort

Telefoon: 02507-17166

Tel. 02507-20072

Maandags gesloten

MANY TRIED TO BEAT
THE CONCEPT.
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\ BLOKKEN VINYL!

BUT DO THEY HAVE
DUAL AIRBAGS?
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Supersterke haartegel exclusief voor
Carpet land gemaakt In diverse tinten
Zolang de voorraad strekt De lage prijs zal
niet alleen u verbazen
maar brengt zelfs ons
aan het twijfelen
Per tegel van:

Schitterend modern karpet in diverse
smaakvolle kleuren en dessins Van 100%
synthetische garens Maat 170 x 230 cm
U raadt het al, ook dit
j
fraaie karpet is bijzonv
der laag geprijsd
'

Modern vinyl met een vrolijk gekleurd
granito-dessin Exclusief voor Carpet-land
Woonkamergeschikt Breedte 400cm Aan
dit moderne vinyl hangt
f
•~• ~i
wel een zeer ouderwets
ij
prijskaartje
';
Gelegd van:

Sfeervol kamerbreed vinyl, verkrijgbaar n
diverse fraaie dessins Voor huishoudelijk
gebruik Breedte 400cm Ook hier zal
r
de prijs verrassen, die
~~
hebben we namelijk
|
flink aan laten passen
i
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Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Parade, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommeme, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaai
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^CHRYSLER
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DE CHRYSLER VQYAGER: VANAF f 51.990,CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede Telefoon 023 29 60 29 Openingstijden maandag t/m vrijdag
8 30 17 30 uur Zaterdag 10 00 -17 00 uur Donderdag koopavond 19 00 21 00 uur
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DESIGN VINYL!
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DESIGN KARPET
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'* Kwalitatief sterk zwart/wit vinyl met een
*tegelmotief, op een solide rug Mooi te
combineren Breedte 200cm Laat u verras
sen door dit fraaie vinyl
r"""
voor een nog fraaiere
\
prijs
/„ ,

TAPIJT TEGEL! Heuga
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Laat je verrassen, kom je verbazen. Dit zijn ongekend lage prijzen voor zulke tapijten vinylkwaliteiten! Zo laag zelfs, dat we ze maar beter geheim kunnen houden
voor onze concurrenten. Die maken we maar liever niet wijzer. Er is er slechts
één die er van profiteert en dat bent u, alléén bij Carpet-land, 10 dagen lang!
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Ten behoeve van de verspreiding van

M

VELOURS TAPIJT!

EUROPA'S
AMSTERDAM/CENTRUM
Stadt out/t rsAoA 93 ffusscn
HL ntfctn örouiver; en Hab tat)
Til U20 662 51 51
Geopend Maandag 1300-tBOOuur
Di vr 900 W 00 uur
Za(Lrdag900 7700 uur
fcoopoiD d tot 21 00 uur

AMSTZRDAM/AMSTEL /
Spaklcnveg
(ingang b \ GEB gt_boun)
Td 020 665 02 00
Geopend Maandag 1/m vrt/dag
W 00 IQ 00 uur
Zaterdag 9 00 1700 uur
Kotipavond tal ~>l ÜOuur

AMSKRDAM/SLOTEN
Anthony Fokkenveg
(naastPraxs)
Tel 020 61761 !9
Geopend Maandag t/in vn/dag
1000 IBOOuur
Zaterdag 900 1700 uur
Koopavünd tot 2 1 00 uur

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

AMSTfRDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenovct Bo Ren)
Tel 020 G3685 75
Geopend Maandag M 00 W 00 uur
D/vr 900 IBOOuur
Zaterdag 9 00 17 00 uur
Koopavond tot 2 1 OOuur

AMSTfRDAM/WBST
Haarlcmmenveg 337
(naast de Maggi fabnek
Tel 020 6881000
Geopend Maandag t/m vrijdag
1000 18 00 uur
Zaterdag900 I700uur
Koopavond fol 21 00 uur

HOOFDDORP
Kru Siwg 7S5a
(naast Brugman Keukens)
Tt-l 020 653344!
Geopund Maandag t/m vn/cfag
W 00 18 00 uur
2attrdag900 t700uur
Kovpt vond tot 2! OOuur

PURMEREND
Gedempte S ngdgracht 5 13
Tel 02990 72301
Geopend Maandag
1300-lBOOuur
Di/vr 900 1800 uur
Zattrdag900 UOOuur
Koopavundtot2l ÜOuur
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contra-expertise:
DEZE WEEK

Meeste iepen Haarlemmerstraat
verkeren in 'redelijke conditie'
ZANDVOORT - Van de 11
iepen op de Haarlemmerstraat, hoeft er mogelijk
maar één gekapt te worden.
Bij twee andere is de cpnditie wel zo slecht, dat zij niet
zonder meer zullen herstellen. Maar of zij gekapt moeten worden, is nog niet zeker. De overige acht bomen
die op het kaplijstje van de
gemeente staan, verkeren in
redelijke conditie. Dat is het
best haalbare in de kuststreek.
Een en ander blijkt uit een
expertiserapport dat is opgesteld door Wim Kruijk Boom-

Mavo ernstig
gedupeerd door
diefstal diskettes
ZANDVOORT - De Gertenbach Mavo en de KNRM
zijn maandag het slachtpffer geworden van een inbraak in de school. Van de
mavo verdwenen cpmputers, onderdelen en driehonderd diskettes, van de reddingmaatschappij een videorecorder.
„Het leek wel of de inbrekers
een bestelling hadden opgekregen," zegt schooldirecteur Gerard Hokke. „Ze wisten precies
wat ze hebben moesten." Uit
het computerlokaal verdwenen
twee complete computersystemen. Uit twee andere apparaten werden vitale onderdelen
weggehaald, een harddisk en
een disk-drive. „Ik moet toegeven, dat hebben ze keurig gedaan," zegt Hokke. Ook de inbraak zelf was zonder veel
breekwerk verlopen. Van een
raam waren aan de buitenkant
de glaslatten weggehaald, het
glas zelf was netjes opzij gezet.
Binnen werd wel een deur geforceer d om zich toegang tot'
het computerlokaal te verschaffen.
Hoewel de school verzekerd
is, is zij ernstig gedupeerd door
de diefstal, aldus de directeur.
De leerlingen van de eerste
twee klassen hebben ieder een
eigen diskette, die vol staat met
dingen die zij leren tijdens computerles. Ook al deze diskettes
zijn gestolen. Zo ook diskettes
met een compleet netwerk-programma. „Vorig jaar is er ook al
ingebroken," zegt een bijna
wanhopige Hokke, „waarbij
ook al diskettes verdwenen.
Twee leraren, Van Zanten en
Schragen, hebben maandenlang moeten werken om alle
schade weer in te halen. We waren net weer op orde, nu kunnen we weer opnieuw beginnen." Van de inbraak in oktober zijn inmiddels enkele diskettes teruggevonden.

Videorecorder
Op de school was toevallig
ook een videorecorder van de
reddingmaatschappij, station
Zandvoort, aanwezig, in verband met een actie van de leerhngen voor de KNRM. Gisteren
hield de KNRM een sponsorschaatstocht, de opbrengst
daarvan is bestemd voor dure
verlichting in het boothuis aan
de Thorbeckestraat. Daarmee
dragen de leerlingen een steentje bij aan de komst van de
nieuwe reddingboot. Met de videorecorder liet de KNRM
films zien over het reddingswerk.

verzorging in Amsterdam. Dat
gebeurde in opdracht van de familie Scheffer, lid van het bewonerscomité
Haarlemmerstraat. Het bedrijf verrichtte
een contra-expertise naar de 11
iepen in deze straat, waarvoor
de gemeente onlangs een kapvergunning heeft afgegeven. De
bewoners willen dat er zoveel
mogelijk bomen blijven staan.

Redelijk

gen het plan van de gemeentelijke plantsoenendienst, om
bloksgewijs nieuwe bomen op
de Haarlemmerstraat te planten. Daarvoor zouden oude bomen moeten wijken, maar volgens het comité zijn dat merendeels gezonde bomen. Daarom
werd besloten tot actie over te
gaan. Eerst liet het een second
opinion uitvoeren door de Bomenstichting: deze' stuurde
haar medewerker Farmentier
die adviseerde om drie bomen
te laten staan. De rest zou niet
gezond zijn en volgens zijn opinie weggehaald moeten worden.

Volgens het bureau is het gerechtvaardigd om te zeggen dat
de conditie van de bomen op
deze plaats, zo vlak aan de kust,
nooit optimaal zal zijn. Met andere woorden: een 'redelijke
conditie' is het beste wat er in Petitie
zit. In dit licht gezien vindt
Vorige maand, tijdens de
Kruijk dat de 11 bomen het commissievergadering Ruimover het algemeen niet zo telijke ordening, werden vragen
slecht doen. Bovendien kan de gesteld door de heer van Geldeondergrondse situatie waar- ren (PvdA). Er werd een petitie
schijnlijk sterk worden verbe- aangeboden namens bijna alle
terd, wat de bomen alleen maar Haarlemmerstraatbewoners,
ten goede komt.
met het verzoek om de bomen
Het bewonerscomité Haar- te laten staan. Verder attenlemmerstraat heeft zich de af- deerde het comité de gemeente
gelopen weken heftig verzet te- op het feit dat de procedure van

ZANDVOORT - Strandpachter Paul Zonneveld
heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente
Zandvoort. De gemeente
weigert zijn paviljoen aan te
sluiten op de riolering. Volgens Zonneveld druist dat
in tegen de milieuwetgeving. Volgens het Lozingenbesluit Bodembescherming
moeten de paviljoens officieel al zijn aangesloten op
de gemeentelijke riolering.
Die aansluiting had eigenlijk
al moeten plaatsvinden voor l
december vorig j aar. Zonneveld
is dan ook bang problemen te
krijgen met andere overheden,
zoals de provincie, omdat hij
niet aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen. Hij heeft
zelf wel de noodzakelijke voortaereidingen getroffen. Hij heeft
een pomp geïnstalleerd met een
persleiding naar de boulevard,
waar de gemeentelijke riolering
ligt.

Eenvoudiger
De gemeente wil echter niet
voor elk strandpaviljoen apart
de boulevardbestrating opbreken om daar de riolering aan te
sluiten. Dat heeft wethouder
Ingwersen, Financiën, in het
verleden herhaaldelijk verkondigd. Dat is te duur. Om dat te
voorkomen moeten de pachters op strand een verzamelleiding aanleggen, die dan slechts

'Politiek hanteert WO-II methoden

Het weer van de afgelopen dagen deed er nog weinig naar
verlangen, maar.... het kan m ieder geval weer: lekker onderuit
zitten op een terrasje op het strand, turend over de zee. De
meeste strandpaviljoens zijn vorig weekend open gegaan en

VVD en PvdA hadden als 'de
landelijke partijen' een afstraffing gekregen, zei een opgewekte GBZ-lijsttrekker woensdag
na de verkiezingen. Hij hoopt
dat zijn partij opnieuw een wethouderszetel krijgt: „Ze kunnen niet meer om ons heen,
maar je weet natuurlijk nooit
hoe het gaat." Jongsma heeft de
partijen uitgenodigd voor de
college-onderhandelingen, die
morgen van start gaan.
Bij D66 en CDA, beide goed
voor drie zetels, waren de gezichten wat minder vrolijk. D66
moest een zetel inleveren en
het CDA kwam wat moeizaam
aan de derde zetel. CDA-lijstklaar voor de grote stroom badgasten, zondag werd er al dankbaar gebruik van gemaakt. Maar ook voor de Zandvoorter zelf is g trekker Gert Jan Bluijs was
zo'n terrasje 'niet te versmaden'.
K desondanks tevreden. „Onze
Foto Persbureau ZancKoort B partij is stabiel gebleven. Ik ben
tevreden over het behaalde re-

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Duingebieden in
Noord en Zuid
worden verkocht
ZANDVOORT - De gemeente gaat grote stukken
duin overdragen aan de provincie Noord-Holland en de
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam. Zandvoort is
niet berekend op het beheren van natuurterreinen.
Met de overdrachten is een
bedrag gemoeid van 650 duizend gulden. Bovendien levert het een aanzienlijke besparing op aan onderhoud.
In de zuiddumen, ten zuiden
van de Gort van der Lindenstraat en de Frans Zwaanstraat,
wordt een perceel duinterrein
verkocht aan het gemeente-waterleidingbedrijf van Amsterdam. Hiervoor wordt een bedrag van 450 duizend gulden op
tafel gelegd. In de noordduinen
gaat het om een terrein dat tegen het 'Kraansvlak' aan ligt.
Dat wordt 'om met' overgedragen aan de provincie Noord-Holland. De provincie betaalt
wel 200 duizend gulden ter gedeeltelijke compensatie van de
boekwaarde van de zuidduinen.

Doelmatiger
Er is al sinds 1991 overleg gepleegd over de verkoop van de
twee percelen. Beide vallen onder de Natuurbeschermingswet, maar Zandvoort is er 'organisatorisch niet op berekend'
natuurterreinen te beheren,
zegt het college van Burgemeester en Wethouders. Bovendien is dat geen primaire gemeentelijke taak van een gemeente. Daarom is het - volgens
het gemeentebestuur - beter om
het duingebied over te dragen
aan een instelling die onder
meer de natuurbescherming
als doelstelling heeft. 'Het overdragen van een dergelijk groot
terrein zal leiden tot schaalvergroting, waardoor de terreinen
efficiënter en doelmatiger beheerd kunnen worden.' De besparing op huidig en toekomstig onderhoud wordt 'aanzienlijk' genoemd

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Afstraffing

10.55
11.34
12.15
12.44
13.25
13.44
17 mrt 06.19 01.54 18.36 14.25
18 mrt 06.49 02.25 19.01 14.44

zond. 20 mrt. 13 14 uur

Prullenbak

Haar man achtte Jongsma
verantwoordelijk voor de negatieve campagne, gericht tegen
VVD en PVDA. Toen Jongsma
dat min of meer bevestigde, viel
de klap. Geheel onverwacht, aldus Jongsma: „Ik dacht dat we
wat aan het dollen waren, maar
kennelijk was hij zeer serieus."
Na het incident heeft hij eerst
afgewacht of Van Westerloo
zijn excuses kwam aanbieden,
toen dat niet gebeurde heeft hij
aangifte bij de politie gedaan.

LW

uur

Krokus
De vorst is nu vrijwel -i -|
verdwenen, de dagen l l
lengen en de natuur maakt
zich op voor de lente Krokussen steken hun gekleurde
knoppen omhoog en het lijkt
wel alsof de vogels extra hard
(luiten Tuinieren op de ATVoagma Verder een gesprek
net de Amsterdamse Marga •
v/an der Bos. „Ik ben verslaafd '
aan hoeden "

Strandpaviljoens weer open

02.19 10.20 14.39
03.05 00.16 15.1.5
03.38 01.02 15.56
04.15 00.01 16.25
04.47 00.14 16.57
15 mrt 05.20 00.54 17.35
16 mrt 05.49 01.30 18.05

Maanstand/getij:
"M zat. 12 mrt. 08.05 uur
15 mrt. 05.20

Het doek over eerste
Q
herenteam van Casi
5/
no/ZVM Handbal is nog niet
gevallen Dit weekend behaal
den zij de tweede overwinning
op rij, waardoor zij nog een
kans maken om degradatie te
ontlopen

'Gemeente weigert
riool aan te sluiten'

Waterstanden
HW

Kans

Strandpachter stapt naar rechter:

ZANDVOORT - Bij D66 zijn
Per l maart drie nieuwe bestuursleden benoemd. Dat zijn
Bob de Vries, voorzitter, Marit
"otgieser, secretaris, en Patricia Boeré. Zij vervangen respec«evelijk Hennie Oosterbaan,
Roger van der Meulen en Coen
Bleys.

LW

de kapvergunning niet volgens
de officiële regels was verlopen.
Een dag later diende DAS
Rechtsbijstand namens de familie Scheffer een officieel bezwaarschrift in. Vervolgens
werd Kruijk Boomverzorging
ingeschakeld voor een contra-expertise.
Het comité Haarlemmerstraat is erg blij met de uitslag.
„Desnoods gaan we door tot de
rechter," zegt woordvoerder
Elly Scheffer. „Het plan van de
heren Boekelman en de Koe
klopt volgens mij voor geen meter. Dat merkte ik al bij de rondleiding. Toen kregen wij al hele
andere informatie dan er officieel op het plan stond geschreven."

Vanavond zal er tijdens de
commissievergadering Ruimtelijke Ordening opnieuw worden gediscussieerd over de bomen van de Haarlemmerstraat.
„Ik zal de gemeente verzoeken
om zo snel mogelijk de lege gaten vol te planten, bodemverbetering toe te passen, de bomen
af te schermen met beugels en
het fietspad zonodig iets te verleggen," aldus Scheffer. Volgens haar zijn dat de maatregelen waar de Haarlemmerstraat
behoefte aan heeft. De rest is
niet nodig. Wat haar betreft
mag het plan linea-recta 'm de
prullenbak'.
Op de remise staat al enkele
weken een dertigtal jonge bomen klaar om de iepen op de
Haarlemmerstraat te vervanop enkele punten wordt aange- gen. Als de bomen niet gebruikt
koppeld aan de rioleringsbuis worden voor deze straat, zullen
op de boulevard. Dat is goedko- zij geplant worden op de Natioper voor de gemeente en de con- nale Boomplantdag op 23
trole is een stuk eenvoudiger. maart. Dan zullen kinderen van
Vandaar dat geweigerd werd de Oranje Nassauschool, de
het paviljoen van Zonneveld, Hannie Schaftschool en de MaFreddy & Paul, aan te sluiten. riaschool enkele tientallen boDe strandpach^er stapte vervol- men en struiken planten. Een Op de remise staat een dertigtal jonge bomen te wachten op hun definitieve plek. Een deel ervan
gens ie .ir eb 17 „ .emse recht- aantal exemplaren komt waar- was voor de Haarlemmerstraat bedoeld. Zij worden nu samen met de anderen gebruikt voor de
bank, waar de zaak vorige week schijnlijk op de schoolterrei- Nationale Boomplantdag, op 23 maart
woensdag in een kort geding nen te staan.
Foto Persbureau Zandvoort
voor kwam. Volgens zijn advocaat mr. P.M. Bartels handelt
Zandvoort 'volstrekt onredelijk'. Dat werd tegengesproken
door mr. F.M. Oberman, belast
met de verdediging van de gemeente. Hij wees erop dat er
nog overleg gaande is met de
ZANDVOORT - De verkie- wijst hij met de beschuldigende schade aan de partij gebracht, sultaat. De verschillen tussen
strandpachtersvereniging. Bo- zingsuitslag van
vorige vinger naar de stichting Zand- bovendien heeft men steeds de partijen zijn minimaal en de
vendien gedoogt de gemeente week was voor de meeste voort-Zuid, die tot op het laat- smerige teksten over onze ver- krachtsverhouding is daardoor
de huidige situatie nog eenjaar, Zandvoortse politici erg ver- ste moment eigen pamfletten kiezingsborden heengeplakt." gering. Er zijn bijna vier gelijkaldus Oberman. Volgens hem rassend. Zowel D66 als de heeft geplakt over die van de Daarnaast wees hij op een an- waardige partijen. College-onontbreekt dan ook het spoed- VVD moesten een raadsze- VVD en PvdA. Daarin werd ge- der verschijnsel: „Er is een ont- derhandelingen zullen uitmaeisende karakter, wat nodig is tel inleveren. De VVD, vele adviseerd niet op deze twee par- wikkeling in de gemeentelijke ken hoe de verdeling gaat worvoor een kort geding. Recht- jaren de grootste partij in tijen te stemmen. „De CD is in politiek gaande, dat de zetel den. Je komt gauw in een verbankpresident mr. G.W.S. de deze gemeente, kwam bo- schaapskleding de politiek van eerder naar een plaatselijke houding tien tegen zeven en dat
Groot doet morgen uitspraak.
binnengeslopen," al- partij gaat. Dat verschijnsel zie legt natuurlijk een bepaalde
vendien pas op de tweede Zandvoort
dus Tates. „Want als ik in el- je zich landelijk ook afspelen. druk op het college."
plaats wat het aantal stern- kaar
geschopt wordt, dan zijn En dat is jammer."
1995
men betreft. Zoals bekend dat toch
echt CD-methoden.
'1940-1945'
De strandpachters hebben in- gingen de meeste stemmen Hun campagne, gericht tegen
middels zelf een plan laten ont- dit keer naar een andere li- de VVD en de PvdA was van een Kinslag
Zijn partijgenoot Gerard Verwikkelen met in totaal vier aan- berale partij, Gemeente Be- laag niveau."
PvdA-lijsttrekker Jeannette steege reageerde 'zeer tevresluitingen. Dat ligt nu ter goed- langen Zandvoort.
van Westerloo was woensdag- den'. „Het CDA heeft het goed
keuring bij het college van Bur„Bij ons is de voormalige avond nogal aangeslagen, voor- gedaan. Dat is vooral te danken
gemeester en Wethouders. Als
De VVD behoort samen met lijsttrekker Hendrikse gekozen al nadat haar man een kinslag aan Peter Ingwersen, hij heeft
het college akkoord gaat, kan GBZ wel tot de twee grootste op het verkiezingsprogram- had uitgedeeld aan GBZ-partij- de laatste vier jaar op financieel
hier na het zomerseizoen aan partijen in Zandvoort, beide ma," voegt VVD-lijsttrekker voorzitter Jan Jongsma. „De gebied
veel
gedaan. De
begonnen worden. De gemeen- met vier zetels. WD-fractie- Van Caspel daaraan toe. „Ver- burger krijgt wat hij verdient," GBZ-winst komt mijns inziens,
te stelt zelf dat de strandriole- voorzitter Wilfred Tates is volgens haakt hij af en gaat hij reageerde Jeannette van Wes- omdat zij goed gepresteerd hebring in maart 1995 klaar moet daarom, niet ontevreden met mensen adviseren om niet op terloo na afloop. „Dat schijnt ben de laatste vier jaar. Het bezijn.
het behaalde resultaat. Wel de VVD te stemmen. Hij heeft dan GBZ te zijn. Zo zie je maar leid van de VVD vond ik de laatwat advertenties in een krant ste paar jaar slecht. De Zandkunnen doen. Er zijn nu vrij voortse bevolking heeft hier inonbetrouwbare partijen, maar tern en in bestuurlijke zm op
we zien wel. Gewoon doorgaan gereageerd. Hoe bepaalde menzeg ik maar." Over de verkie- sen m de VVD-fractie de laatste
zingsuitslag op zich was zij tijd de macht probeerden te
voor een deel toch ook wel te- voeren..., dat hoort in 1940-1945
vreden. Zij heeft persoonlijk thuis, niet hier."
het hoogste aantal stemmen Vervolg op pagina 3
binnengehaald!

Nieuw bestuur D66

Datum
Hw
10 mrt
11 mrt
12 mrt
13 mrt
14 mrt

Spuugzat
De bewoners van de
o
Vondellaan zijn het
O
spuugzat, de overlast van
groepen toeristen die aan hun
voortuin voorbijtrekken Deze
week was het opnieuw raak
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Pos,tcocle/Plaats:L
TeleUion: L_l
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

L
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FAMILIEBERICHTEN

CDA

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
BAKKUMSTRAAT la
bij parkeergarage RAAKS
HAARLEM

Gelukkig en trots verwelkomen wij ons
tweede kindje
Een kanjer van een zoon!

Chris

3 gangen keuze menu a 42.50

geboren 6 maart '94

Internationale keuken met vele specialiteiten

Peter, Anita
en Bobby Voolstra
Eger 25,1423 EV Uithoorn

Waar lekker nog echt lekker is
met het accent op lekker eten en drinken

Op een nette en waardige
wijze politiek bedrijven.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BEMESTING
Denk om uw coniferen!
Strooit bitterzout tegen
bruinverkleuring

Maandelijks wisselende kaart
Nu ook voor uu' (zaken) lunch geopend

Met een programma, afgestemd op
alle burgers van Zandvoort. Kandidaten, die zich heel serieus inzetten
voor het raadswerk. Dat was, - en
zo zal het blijven - de stijl van het
CDA Zandvoort.
1368 kiezers hebben
deze boodschap begrepen.

Uw gastheren Joop en Bart van Nes
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Deborah Cohen
weduwe van Jan Keur
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naamM. J. J. Boon-Keur
Zandvoort, maart 1994.

ADVERTENTIES

wm

Openingstijden:
ma., wo., do., vr. 12.00-14.00 & 17.00-22.00
za., &zo. 17.00-22.00
dinsdag is onze wekelijkse rustdag

Wij zeggen tegen U:
REUZE BEDANKT!

Bloeiende violen,
Primula's
Beplanting

Bestuur en
fractie CDA

uitvaartverzorging
kennemerland bv

•V
Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
• crematie.

„Rock and Roll
swing night"
Zat.avond muziek
uit de 70'er jaren

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Soc. DE MANEGE
ZANDVOORT

20 JOÜQ! £W AW f\L W

Uitsluitend voor
singles vanaf 30 jr.
Corr. gekleed
Beslist geen
spijkerkleding

DB M

Uitvaartcentrum
Haarlem

Drukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties

. Entree 15,- info 16023

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

GEMEENTE
BELANGEN
ZANDVOORT
GBZ dankt de
Zandvoortse en
Bentveldse kiezers
voor hun steun en
stem bij de laatste
Gemeenteraadsverkiezingen.

, ,
Zeefdrukwerk
Stempdmakenj
Fotocopieen

drukkerij

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

tel. 14764-14090

reprox
Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

Zandvoort

Wij zullen ons
best voor u doen!

Jonge moeders van Zandvoort

Let op!

COLLEGEONDERHANDELINGEN
VAN START

Pamper aktie bij

D€ GRP6R DRUGSTORC
l pok Pompers nu l 8,95
midi - maxi - junior
13 maart 1994
Jaap de Muinck
80 jaar!

(zolang de voorraad strekt)

Kerkstraat 31, Zandvoort

Pap/Opa
Hartelijk gefeliciteerd
Charles - Ada - Corrinne - Elles
Ria - Herman - Marietta - Rob
Jeanine - Kirstie
Stef-Joke-Floor

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!

2ANWOORJ&

uw
16RMB$
7 <£*\/£.
^ /» 4/
£.

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

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

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

Week
streefverbruik*

21
26
31
37
42
47
52
58
63
68
73
79
87
94
102
110
118
131
144
157
170

Totaal vanaf
l november **

489
611
732
854
976
1098
1220
1344
1464
1584
1710
1830
2012
2197
2378
2562
2745
3050
3354
3661
3963

Kosten
deze week
ƒ 11,55
ƒ 14,30
ƒ 17,05

ƒ 20,35
ƒ23,10
ƒ 25,85
ƒ 28,60
ƒ31,90
ƒ 34,65
ƒ 37,40
ƒ40,15
ƒ 43,45
ƒ 47,85
ƒ51,70
ƒ56,10
ƒ 60,50
ƒ 64,90
ƒ 72,05
ƒ 79,20
ƒ 86,35
ƒ 93,50

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Procentueel is GBZ de grootste partij van Zandvoort geworden
Het is traditie dat de grootste partij de aanzet
geeft tot de onderhandelingen om te komen tot
een collegeprogramma en de samenstelling van
een nieuw college
GBZ heeft naar alle partijen uitnodigingen verstuurd om met de onderhandelingen te beginnen
Daarvoor zullen de besprekingen m de openbaarheid plaatsvinden m de Raadzaal van het
Raadhuis
De volgende data zijn in principe hiervoor gereseryeerd
vrijdag 11 maart, woensdag 16 maart,
woensdag 23 maart, woensdag 30 maart en
(indien nodig) woensdag 6 april.
Alle vergaderingen beginnen om 20 00 uur

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Celsiusstraat 4 8 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage
bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 De afdeImg is maandag t/m vrijdag geopend van 9 00
tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 24februan 1994een kapvergunnmg
verleend voor

Op dinsdag 12 april zal de nieuw gekozen raad
worden geïnstalleerd en zullen de wethouders
worden benoemd

- Zandvoortselaan, ter hoogte van nrs. 20,
21 en 56 - 3 gemeente-bomen
- Kostverlorenstraat, ter hoogte van nrs. 100
en 105 - 2 gemeente-bomen

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

De bij de verlening behorende stukkeri liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schnftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en'Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

De volgende commissie vergadert volgende week
m het Raadhuis

Voor de week van 28-02 t/m 06-03 7 994
Normaal
jaarverbruik

BIJ de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maartjl
deden vijf politieke partijen mee
Deze partijen hebben ook nu al zitting in de
gemeenteraad
De uitslag is als volgt
GBZ 4 zetels
VVD 4 zetels
PvdA 3 zetels
D66 3 zetels
CDA 3 zetels

- wijziging van de verordening begraafplaatsrechten 1992
De verordeningen liggen ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financien, Swaluestraat 2
De afdeling is geopend op werkdagen van 9 00
tot12 OOuur Nadere informatie 02507-61414

- maandag 14 maart 1994 20.00 uur commissie Financiën
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan Tijdens de vergadering zijn exemplaren
van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

VOORGENOMEN VRIJSTELLING
(ART. 18A WRO)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor

WELSTANDSCOMMISSIE

- het oprichten van een distributiecentrum
(casema) m de plantsoenstrook naast het perceel Zandvoortselaan 1

De Welstandscommissie vergadert donderdag
17 maart 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplem 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
11 maart 1994 gedurende 14 dagen ter visie by
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur

WIJZIGINGEN BELASTINGVERORDENINGEN TER INZAGE
Onlangs zijn de wijzigingen van de volgende
verordeningen bij koninklijke besluiten nrs
94 001534 en 94 001574 van 29 februari resp
25 februari 1994 goedgekeurd \
- wijziging tarieventabel als bedoeld in artikel 3,
lid 1 van de legesverordening 1992,
- wijziging diverse belastingverordeningen i v m
de inwerkingtreding van de eerste en tweede
tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht,

Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd

om mettoepassing van art 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 2 van de Aanvullende Bebouwingsvoorschriften een bouwvergunning te verlenen voor
het uitbreiden van de woning op het perceel
Thorbeckestraat 18
Dit bouwplan ligt met ingang van 11 maart
1994 gedurende vier weken voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunt u schriftelijk en gemotiveerd uwzienswijze naar voren brengen bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Ook kunt u in
die periode mondeling uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelmg, gedurende genoemde openingstijden

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een herstelmnchting voor racewagens gelegen aan de Kochstraat 2b te Zandvoort
De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 14 maart 1994
tot! 1 april 1994 ter inzagebijdesectorGrondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 9 00 tot 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 11 april 1994gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp van de
beschikking ook mondeling kunnen worden
ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe m staat is geweest
krijgt m een volgend stadium de gelegenheid
om beroep m te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Rectificatie

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNING
(ART. 15 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens

De onder nummer 93127B op 03-03-94 als verleend gemelde bouwvergunning moet vprlopiq
nog worden gezien als niet verleende bouwvergunninu Wij vragen begrip voor het op deze
wijze w"eergeven van onze gemaakte fout
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich DIJ de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4
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ZANDVOORT - Liefhebpers van rommelmarkten
én verzamelaars kunnen
zondag 13 maart tussen 11
en 5 uur weer terecht op de
maandelijkse
Verzamelbeurs Zandvoort in het Gemeenschapshuis aan de L.
pavidsstraat.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldingen), grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoon.
Liefhebbers van treinen kunnen er altijd hun hart ophalen.
Er locomotieven, wagons, rails
en andere toebehoren te koop,
alles van verschillende merken.
Er is een groot aanbod van
Marklin treinen en toebehoren
van na 1960, waaronder een
aantal zeldzame objecten. Men
kan deze kopen of ruilen voor
Marklin-materiaal van vóór
1960.
De entree is gratis. Het Gemeenschapshuis is makkelijk
toegankelijk voor rolstoelrijders. Voor meer inlichtingen
kan men bellen: G.H. v.d. Eijken, tel. 14234, of F.L. Tervelde,
tel. 12303.

Expositie
ZANDVOORT - Galerie Paulus Loot opent zaterdag 12
maart om 14.30 uur een expositie van Wim van Overbeek.
Deze bevat schilderijen en
aquarellen. De galerie is te vinden aan de Boulevard Paulus
Loot 21 in Zandvoort. De tentoonstelling is te zien tot en met
l mei. De galerie is elke zaterdag en zondag geopend van 11
tot 5 uur, of doordeweeks na
telefonische afspraak: tel.
14934.

Podotherapie
ZANDVOOET - Podotherapeute Gabriëlle Trouw houdt
vrijdag 11 maart weer spreekuur in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
2. De consulten vinden plaats
tussen half tien en 12 uur. Men
kan vragen stellen en informatie verkrijgen over voetklachten of klachten die daaruit
voort vloeien. Er kan ook naar
de praktijk (Bosch en Vaart)
gebeld worden voor een afspraak: tel. 023 - 329245.

Wurgpoging
ZANDVOORT - Een 34-jarige
Zandvoorter heeft zondagmiddag in de Flemingstraat geprobeerd zijn ex-vriendin te wurgen. Door de tussenkomst van
een derde persoon werd dat
voorkomen. De politie heeft de
man aangehouden, hij is inmiddels bij de officier van justitie
voorgeleid. De vrouw, die ook
nog geslagen is, moest zich onder doktersbehandeling laten
stellen.

Veel inbraken
ZANDVOORT - In Zandvoort
Nieuw-Noord zijn de laatste weken wat meer inbraken gepleegd dan gemiddeld. Dat gebeurde onder andere in de Lorentzstraat en de Flemingstraat. Een duidelijke oorzaak
is volgens een politiewoordvoerder niet aan te wijzen. De
inbraken beperken zich ook
met tot één type woning, zowel
eengezinswoningen als flats
worden bezocht.

Zandvoorts
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*Onze tuinen worden gebruikt als openbaar toilet'

ZANDVOORT - De zes gezinnen aan de Vondellaan,
met name het stukje tussen
de Jacob Catsstraat en het
Gran Doradopark, zijn het
spuugzat. Zondagnacht waren zij opnieuw het slachtoffer van vernielingen: van
hun auto's werden de spiegels afgebroken. De daders
zijn volgens hen, net als de
vele keren daarvoor, dronken toeristen uit het bungalowpark.
door Joan Kurpershoek

„Ik blijf vrijdag- en zaterdagnacht tegenwoordig tot half vijf
op," zegt Corrie van Duyn,
woonachtig op nummer 42.
„Elk weekend, als de cafés
dicht gaan, houd ik de wacht.
M'n buurvrouw blijft ook wakker. Onze tuinen worden gebruikt als openbaar toilet, tuinkabouters worden gestolen en
vaak gebeurt er wat met onze
auto's. Ze gooien met schelpen
uit de vluchtheuvel, en in januari hebben ze de ventilatieroosters ermee volgegooid. Een andere keer hebben ze een auto
van een bewoner midden op de
weg getild."

Videocamera's
„Er wordt niets aan gedaan,"
zegt zij. „We zijn al zo vaak
naar de politie gegaan, maar
daar worden ze het ondertussen ook zat. Ze hebben de laan
in hun vaste route opgenomen,
zeggen ze, maar ze kunnen alleen wat doen als ze iemand op
heterdaad betrappen." Er is al
eens een gesprek geweest met
de veiligheidsdienst van het
bungalowpark, maar die kan
weinig uitrichten. „Er zijn wel
videocamera's, maar die staan
de andere kant op gericht, richting parkeerterrein. Bovendien
loopt er maar één man rond op
het hele terrein."
De daders zijn dus niet meer

kunt het bungalowpark natuurlijk niet zomaar opheffen, het
geeft werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeente.
Maar het gaat wel over onze
ruggen heen, bij elkaar is het
erg lastig aan het worden. En er
worden allerlei besprekingen
toegezegd, met Gran Dorado,
EMM en de bewoners, maar
daarvan is nog niets terechtgekomen."

terug te vinden, zegt zij. „Door
die vernielingen aan onze auto's verliezen we onze no-claim.
Als we naar Gran Dorado stappen, zeggen zij: dat is buiten
ons terrein, daar zijn we niet
verantwoordelijk voor. Maar
wie gaat dan over die vluchtheuvel met schelpen en rotsblokken voor onze deur? De gemeente legt ze zo niet aan."
De Gran Dorado-directie zegt
niets te kunnen doen buiten het
park. Dat blijkt uit een brief
van algemeen manager C.M.
Westdijk-Wilkes: de Security,
de veiligheidsdienst van het
park, is niet gemachtigd om
buiten de slagbomen op te treden. 'Dit zou een zaak zijn van
de gemeentepolitie Zandvoort,'
schrijft zij. 'Groepen worden
wel door de afdeling Security
opgewacht en tot stilte gemaand. Verder wordt er alles
aan gedaan om de overlast tot
een minimum te beperken.'
Westdijk was deze week zelf
niet aanwezig op het park en
kon dus nog geen mondelinge
reactie geven.

Huurcommissie

De Zandvoorters die bij de ingang van Gran Dorado wonen, worden regelmatig 'geplaagd' door
overlast. De ingang van het bungalowpark zou verplaatst moeten worden, vinden zij

Specialisten

Foto Persbureau Zandvoort

„Het moet mogelijk zijn om
uit deze problemen te komen,"
zegt Hans Konijn namens de
Zandvoortse politie. „Wij surveilleren daar wel, maar het is
natuurlijk niet mogelijk daar
constant aanwezig te zijn. Preventief, op de lange duur, zal
onze aandacht nauwelijks werken: om de paar dagen heb je
weer een nieuwe bevolking." De
Zandvoortse politie krijgt
waarschijnlijk volgende maand
meer steun van specialisten op
diverse gebieden, Konijn verwacht dat er dan specifieker
maatregelen te treffen zijn.

door lawaai vanaf het parkeerterrein, van loeiende alarm-installaties of van bezoekers die
's avonds laat terugkomen.
Maar ook door een enorme verkeersdrukte op de dagen dat er
nieuwe gasten arriveren. „We
hebben wel eens 25 minuten in
de file gestaan om thuis te komen... We hebben het er wel
eens over gehad om de straat
op maandag en vrijdag af te
sluiten."

De overlast wordt ondertussen steeds erger, zegt Wim van
Duyn. „Onze onroerend-goedbelasting gaat omhoog, maar
ons woongenot gaat steeds verder omlaag. En de hele Vondellaan heeft er last van, plus de
straten erachter." Behalve door
vandalisme worden ze geplaagd

Zwembadbezoek
Andere dagen moeten zij hun
auto voor de deur laten staan,
anders zijn de gereserveerde
parkeerplaatsen bezet. Bijvoorbeeld door zwembadbezoekers
die met de auto komen. „Zij
mogen parkeren op het terrein

Vervolg van voorpagina
D66 behaalde slechts 33 stemmen minder dan in 1990: toen
1468, nu 1435. Een klein verschil dus. Dat geldt ook voor de
resultaten op alle stembureaus,
zowel de winst- als verliesmarges bleven klein. Het grootste
verlies bedroeg dertig stemmen
en werd geleden op het bureau
Hannie Schaftschool. Toch
ging de partij terug van vier
naar drie zetels.
D66-lijsttrekker Han van
Leeuwen leek dan ook na afloop van de verkiezingen nogal
aangeslagen. Bovendien bracht
de verkiezingsuitslag D66
enigszins in een lastig parket.
Met name omdat de als achtste
geplaatste Jan Termes, de huidige wethouder, • 13 stemmen
meer kreeg dan Van Leeuwen
zelf. „We hebben een stevig,
verhelderend gesprek gehad,"
zegt Termes later. „De bedoeling is dat we de neuzen zoveel
mogelijk dezelfde kant opkrijgen. Met in achtneming van wat
afdeling Zandvoort naar voren
heeft gebracht en hoe de kiezer
zich heeft uitgesproken." Termes zal komende weken als
woordvoerder van D66 optreden tijdens de college-onderhandelingen. Die gaan vrijdag
van start.

Wethouderschap
Over een eventuele kandidatuur van hem zelf voor een wethouderszetel zijn afgelopen
week binnen de partij geen afspraken gemaakt. „Maar de discussie over het wethouderschap zal zeker een rol gaan
spelen. Als een partij groot is,
moet zij ook participeren in het
dagelijks bestuur. Als je programmatisch met andere partijen op één lijn zit, dan moetje
de verantwoordelijkheid van
een bestuur op je nemen. Zo
kun je je idealen het beste verwezenlijken."
De VVD kende een dramatische terugloop van ruim zeshonderd stemmen, van 2287 in
1990 naar 1671 vorige week. De
grootste klappen voor de WD
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trottoirs. Daar doet de politie
doet helemaal niks aan."
„Daarnaast zijn er allemaal
dingetjes waar je je aan ergert.
Zo is het vaak een rotzooi op de
hellingen langs het parkeerterrein, ik heb een stok met een
punt gemaakt om de troep er
zelf maar uit te halen. Daarnaast is er bijna elke avond muziek tot kwart over 12. Nog later
is er weer herrie, als gasten terugkeren. Het zijn mensen die
op vakantie zijn. Ik word bijna
elke nacht om drie uur wakker
en denk: oh, ze komen thuis. Je

Door sommige betrokkenen
zijn al wat suggesties genoemd,
zoals het asfalteren van de
vluchtheuvel voor de deur en
het verplaatsen van de hoofdingang van het bungalowpark
naar de westzijde, naast de ingang van het circuit.
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Een vergelijking met de vorige verkiezingen van de afgelopen
vier jaar
beide op vier zetels, die vierde
van de VVD is een restzetel. De
andere restzetel ging naar het
CDA. Deze partij deed het in
Zuid beter ten opzichte van
1990, maar in Nieuw-Noord
werden stemmen verloren.
Ondanks de winst van zijn
partij was Flieringa (GBZ) niet
de populairste lijsttrekker in
Zandvoort. Dat was Jeannette
van Westerloo, PvdA, die in totaal 1089 stemmen trok. Desondanks eindigde haar partij op
de derde plaats, ook al was er
een lichte winst ten opzichte
van de 1406 stemmen in 1990:
dit jaar waren het er 1440. In
zeven van de 12 kiesdistricten
leed de PvdA verlies. Dat werd
weer enigszins goedgemaakt
Restzetel
door winst in het centrum (omGBZ kreeg dus 189 stemmen geving Prinsesseweg) en in
meer dan de VVD. Wel kwamen Oud-Noord.

vielen ten zuiden van de spoorlijn. Zo daalde het aantal sternmen in Zuid, stemlokaal Oranje Nassauschool, van 277 in
1990 naar 115 dit jaar. Alleen in
Oud-Noord, stemlokalen Plesmanschool en Rode Kruisgebouw, nam de steun voor de
WD iets toe. Van Gemeente
Belangen Zandvoort, een partij
die voor een belangrijk deel bestaat uit oud-WD-ers, verdubbelde het aantal stemmen bijna: van 987 in 1990 naar 1860
stemmen vorige week. Op alle
stembureaus werd forse winst
geboekt, de grootste in het Cultureel Centrum: van 102 in 1990
naar 289 vorige week.
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Dr.A.Plesaanschool
Oranje Nassauachool
Geaeen*chap»hui«
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Rode Kruisgebouw
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77
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90
101
147
285
151
156

118
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5

92
60
26
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30
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81
15
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10 Huis in het Kostverloren
11 Stichting A.G.Bodaan
12 Nieuw-UnicuM
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

naast de ingang, maar dat is
meestal afgesloten."
Ook bewoners van de er achter liggende straten hebben
veel last van het park. Dat zegt
de heer Paap uit de Staringstraat, die grenst aan het parkeerterrein. „Onze straatjes
staan regelmatig volgeparkeerd met auto's van Zandvoorters die komen zwemmen of
van toeristen die 's avonds terugkomen als de hekken al
dicht zijn. Dan is het goochelen
als we er zelf uit moeten, ze
parkeren op hoeken en op de

De bewoners hebben vorig
jaar geweigerd om huurverhoging te betalen en ook dit jaar
wordt dat overwogen. Volgens
de huurcommissie hebben ze
echter 'geen poot om op te
staan'. „Maar daar zijn we het
absoluut met mee eens," aldus
Corry van Duin. Uiteindelijk
hebben zij steun gevonden bij
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht. „Het gaat
ten slotte om huurders van
ons," zegt Thea Rotteveel, medewerkster verhuur- en taewonerszaken. „We vinden de situatie voor hen erg vervelend.
Maar of we wat kunnen doen,
hangt af van de medewerking
van Gran Dorado, de politie en
de gemeente. We willen graag
met hen en onze huurders een
bewonersavond
organiseren
om te proberen tot een oplossing te komen." EMM-directeur Jan Kammeyer en een bestuurslid gaan binnenkort wel
alvast praten met Gran Dorado-directeur Connie Westdijk.

D66 voert een 'stevig gesprek' 'Eerste keer stemmen was voor
mij één grote teleurstelling'
zetels

Rommelmarkt en
verzamelbeurs

02507-17166.

TOTAAL

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

De verkiezingsuitslag per stemlokaal in Zandvoort

Brenda Sandbergen schaamt
zich voor de kinderachtige politici die eikaars posters overplakken, in plaats van Iets
moois te maken van de badplaats.
Eén grote teleurstelling was
voor mij mijn eerste keer sternmen, hier in de gemeente Zandvoort. Vol verwachting volgde
ik het wel en wee van de verkiezingscampagne. In de kranten
en op de radio raakte ik bekend
met de politieke partijen en
waar ze voor stonden. Woensdag 2 maart, de dag waarop ik
me kon laten horen, met een
rood potlood in de aanslag,
koos ik (vastberaden) de partij
waarvan ik dacht dat deze het
beste een beleid kon uitvoeren,
waar wij als burgers het meest
vertrouwen in zouden hebben.
Niet zozeer het stemmen op
zich was voor mij een teleurstelling. Dat is een ritueel dat
op zich staat en weinig verschilt van het kiezen in andere
gemeenten. Maar groot was
mijn verbazing toen ik las over
vechtpartijen voor, tijdens en
na de verkiezingen; van onterechte, gepubliceerde beschuldigingen over en weer en over
kinderachtige spelletjes van
biljetten overplakken, door volwassen heren nog wel! Zijn dit
nu de heren die 'mijn' dorp
moeten besturen?
Waar gaat het nu eigenlijk allemaal om? Om macht en aan-

zien, om wat te zijn als persoon
in dit dorp? Sorry hoor, maar
met dit kinderachtige gedoe
kun je echt geen macht verkrijgen in .dit, dorpje, en in mijn
aanzien zult u zeker niet stijgen
wanneer u, als volwassenen, elkaar de hersenen in slaat!
Heren en dames van gemeente wordt eens wakker en 'grow
up', voer een beleid in Zandvoort samen en maak er een
fantastische bad- en woon-

plaats van, zonder elkaar klappen te verkopen! Dan groeit u
bij mij in aanzien en hoef ik me
niet te schamen dat ik gestemd
heb op een stelletje onvolwassen en onprofessionele politici.
Maak u en uw partij waar en ga
aan de slag met zaken die voor
ons van belang zijn als inwoner
van Zandvoort. Wij hebben namelijk ü gekozen en verwachten dat u daar wat mee doet!

Brenda Sandbergen
Zandvoort.

Verkiezingen les voor VVD
Volgens J.W. Kuyper heeft
Zandvoort de WD een lesje geleerd. Vooral omdat de vanwege
affaires beruchte Van Caspel
toch weer lijsttrekker werd.
De verkiezingen van 2 maart
vormen in Zandvoort een les
voor de VVD. Natuurlijk vertellen de betrokken politici dat de
uitslag 'de trend weergeeft van
de landelijke politiek'. De VVD
hoopt daarmee de uitslag te
verklaren, maar de oplettende
kiezer weet beter: landelijk
boekte de VVD winst, in Zandvoort verloor men circa een
derde van de kiezers.
De feiten zijn duidelijk (voor
mijzelf en vele bekenden): de
stemming is een protest tegen
de door de VVD gevoerde poli-

ANBO houdt dag over geneesmiddelen
ZANDVOORT - De ANBO, lend
50.piussers, zijn weivoor ouderen m Zandvoort, kom ln het Gemeenschapshuis
houdt vanmiddag een open aan de L. Davidsstraat, aanvang
voorlichtingsmiddag over ge- 14 00 uur De entreeis 6 tis
neesmiddelen. Alle belangstel-

tiek in Zandvoort gedurende de
laatste jaren. Voorts een protest in het bijzonder tegen de
lijsttrekker, de heer Van Caspel, die voor een groot deel van
die politiek verantwoordelijk
was. Die door allerlei affaires
gedwongen was op te stappen
als wethouder en die desalniettemin de brutale arrogantie
had weer als lijsttrekker op te
treden. Tenslotte een protest
tegen het bestuur van de VVD,
dat dit allemaal toeliet en dus
nog moet leren wat besturen inhoudt.
Hopelijk komt de VVD tot inkeer en draait men het roer om
naar een werkelijk dernocratische (door de meerderheid van
Zandvoort) gewenste politiek
en zorgt men met name dat de
genoemde lijsttrekker als gevolg van de duidelijke stembusuitslag geen deel zal uitmaken
van het college van B en W.
Indien de signalen niet worden
begrepen, is dit het begin van
het einde voor de WD in Zandvoort.
J.W. Kuyper
Zand\oort.

Meer dan 150 acteurs en muzikanten
bij 4De kamphoer en de simpele ziel'
ZANDVOORT - Meer dan
150 acteurs, dansers en muzikanten nemen deel aan
het enorme Russische theaterspektakel in Haarlem,
'De kamphoer en de simpele
ziel', van Alexander Solzjenitsyn. Onder de -deelnemers bevinden zich leden
van drie Zandvoortse koren.
Het stuk wordt opgevoerd
op 19, 20 en 21 maart. De
kaartverkoop is inmiddels
al begonnen.
Nog een weekje en dan staan
tientallen Zandvoortse ingezetenen op het podium van het
Concertgebouw, waar met veel
spektakel dit stuk van Solzjenitsyn wordt opgevoerd. Dit
zijn leden van het Zandvoorts
Vrouwenkoor, het Zandvoorts
Mannenkoor en Toonkunstkoor Zandvoort, alle staan onder leiding van dirigent Frans
Bleekemolen. Het theaterstuk
wordt door ongeveer 160 personen ten uitvoer gebracht. De
Zandvoorters zijn, naast een
aantal solisten, door regisseur

Hans Starreveld- uitgenodigd legd in het aangrenzende, leegom de muzikale omlijsting te staande Enschede-complex.
Nobel-prijswinnaar Solzjenitverzorgen voor deze nieuwe
produktie van theatergroep Es- syn schreef 'De kamphoer en
de simpele ziel' tijdens een
moreit.
acht-jarig gevangenisschap in
Andere medewerkers zijn on- een Russisch werkkamp. Het is
der andere de solisten Eaisa een verhaal over liefde en mtePintsjoek uit St. Petersburg en griteit, dat zich afspeelt in een
Vincent van Buuren uit Haar- zelfde werkkamp in Siberië, tijlem, de Kringgroep Kennemer- dens de Stalinistische periode.
land als Noordsiberische bewa- De schrijver zelf is benaderd
kers met herdershonden, het voor medewerking aan de uitSlavisch koor Lorodelba uit voering. Het stuk, in 1962 door
Haarlem, de Russische groep de Russische autoriteiten verKalinka uit Rotterdam, het boden, is in Europa nog niet
Nieuw Operette Gezelschap, eerder op de planken gebracht.
het Balkankoor Slavuj uit Am- De uitvoering blijkt bij Esmosterdam, de formatie Pochemu reit in goede handen te zijn, de
Okamenela Zoya en een Rus- groep staat bekend om haar
theaterprodukties
sisch orkest. Spektaculair is grootste
ook de deelname van allerlei waarvoor kosten noch moeite
militaire voertuigen uit de gespaard worden.
Tweede Wereldoorlog, van de
De kaarten kosten 12,50 gulvereniging 'Keep them Roling'.
den en zijn te verkrijgen bij het
Concertgebouw en de StadsLiefde
schouwburg. Zij zijn telefoHet podium moest hier spe- nisch te bestellen onder numciaal voor geprepareerd wor- mer 023 - 423366 of direct af te
den en voor de herdershonden halen. De voorstellingen beginwordt nog een kennel aange- nen om 8 uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Pippeloentje
hoopt bedrijven
aan te trekken
ZANDVOORT - Kinderdagverblijf
Pippeloentje
hoopt nog bedrijven aan te
trekken, die voor hun medewerkers een kindplaats nemen. Dat zegt oprichtster
Relinde Adegeest. Pippeloentje is nu helemaal ingericht in het nieuwe onderkomen aan de Burg. Nawijnlaan, dat zaterdag officieel
werd geopend. Dat ging gepaard met een fancy fair en
een groot kinderfeest.
De opening werd verricht
door wethouder Termes, van
Welzijn en Cultuur, een honderdjarige inwoonster van het
Huis in het Kostverloren en
twee peuters. Pippeloentje is tegenwoordig gevestigd op de benedenverdieping onder het
Huis in het Kostverloren, waarvan zaterdag ook medewerkers
en enkele bewoners een kijkje
kwamen nemen. De drukte was
gigantisch tijdens de open dag,
naar schatting brachten tussen
de 400 en 500 belangstellenden
een bezoekje aan het kinderdagverblijf. Voor de kinderen
waren er onder andere schminken, verven, spelletjes en het
optreden van een clown. Prettige bijkomstigheid was dat de
fancy fair enkele honderden opbracht, wat besteed wordt aan
de buitenspeelplaats.
Pippeloentje heeft in het
nieuwe onderkomen 38 kindplaatsen. Kinderen kunnen er
voor hele dagen of dagdelen terecht. In totaal maken nu 62
ouders daar gebruik van. „Het
draait goed," zegt oprichtster
Relinde Adegeest. „We zitten
goed vol met gesubsidieerde
plaatsen, de wachtlijst is nog
maar heel beperkt. Maar er
moeten ook nog bedrij f splaatsen verkocht worden, anders
houden we een financieel gat."

Bedrijven
Op dit moment krijgen bedrijven voorrang als zij een
kindplaats willen hebben. Zij
kunnen gebruik maken van een
regeling die geldt voor zowel
grote als kleine bedrijven, zelfs
voor eenmanszaken. Zij kunnen met subsidie plaatsen kopen die beschikbaar worden gesteld voor de eigen medewerker(s) of voor de ondernemer
zelf. Deze kunnen aan de slag
omdat de kinderen goed zijn
ondergebracht. De kosten kunnen bovendien voor een fors
deel in mindering worden gebracht bij de belastingaangifte.
Ook particulieren kunnen gebruik maken van deze gesubsidieerde regeling, al is het belastingvoordeel voor hen minder
groot.

Tasjesroven
opgelost
ZANDVOORT/HAARLEM - De dader van een tasjesroof in Zandvoort-zuid is
veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. De man, een
29-jarige Haarlemmer, had
nog meer in Zandvoort op
zijn kerfstok.
De rechtbank bevond hem
schuldig aan een groot aantal
misdrijven in de badplaats. Onder andere aan een overval op
een discotheek en twee tasjesroven waarbij twee bejaarde
vrouwen werden bestolen. Een
van hen kwam daarbij ten val
en liep een gebroken schouderkom op. 'Gelukkig' werd haar
tasje later door de politie terugbezorgd, zo vertelde zij een tijdje geleden in een artikeltje in
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Rechtbankvoorzitter mr. C.G.
Beyer-Lazonder noemde de
overvallen 'misselijk'.
De Haarlemmer wordt door
een psychiater verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Hij is
sinds zijn 18-de verslaafd aan
harddrugs. De straf die hij
kreeg, is lager dan de eis: die
was 5 jaar.

Achtervolging
ZANDVOORT - Een kok van
een etablissement aan de Boulevard Barnaart ging zondagmiddag achter vijf Engelse gasten aan. De heren hadden een
sporttas meegenomen, die niet
hun eigendom was. Collega's
van de kok belden ondertussen
de politie om assistentie. Deze
kreeg de mannen op de Van
Heemskerckstraat in het oog.
Bij de aanhouding bleek het om
Engelse studenten te gaan, die
in een van de Zandvoortse hotels logeerden. De vreemdelingendienst is bij de kwestie betrokken. De mannen zijn inmiddels, na een flinke reprimande, weer naar huis.

Cassière
gehuldigd
ZANDVOORT - Bij Albert
Heijn aan de Grote Krocht is
gistermiddag de 68-jarige mevrouw Valkenaar gehuldigd. De
Haarlemse was 25 jaar in dienst
van het bedrijf, eerst 10 jaar in
Heemstede en andere filialen,
de laatste 15 jaar in Zandvoort.
Zij werkte hier altijd als cassière. „Zij was het gezicht van
onze zaak," zegt een medewerker. Mevrouw Valkenaar, die al
lang de pensioengerechtigde
leeftijd had bereikt, is net zo
lang blijven werken tot zij de 25
jaar bij AH 'vol' had. Gisteren,
op de dag van de huldiging, is
zij meteen gestopt met werken.
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HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
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FINE

3PFELÏ
KORN

BERENTZEN
APFELKORN
0,7 liter

HARTEVELT
FINE VIEILLE
JONGE JENEVER
LA TOUR
HELE LITER
type VIEUX 30% alc.
HELE LITER - NU

PROEFNOTITIES;
Gtur
jKJeur
Smaak
Serveertemp
Aanbevolen bij

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Tijdens de bloeiperiode van de wijngaarden in 1992
werden de wijnboeren in de Bordeaux streek plotseling
verrast door vorst en hagel Hierdoor droegen de wijn
stokken weinig druiven Maar de mooie zomer zorgde er
echter voor dat de wijnstokken optimaal hun voedings
stoffen door konden geven aan de nog aanwezige druiven
Waar in 1992 vroeg werd geoogst was de opbrengst
goed tot zeer goed van kwaliteit
Onze wijninkoper was natuurlijk direkt ter plaatse
om de wijnen te proeven en wist beslag te leggen op nog
20 000 flessen Chatcau Roe de Cazade 1992
Een prachtige, op het kasteel gebottelde Bordeaux,
granaatrood van kleur en met een zeer fruitig bouquet
Door het relatief hoge percentage Merlot (60%) heeft
deze wijn een soepel, fluweclzackt karakter De andere
druivesoorten zijn de beroemde Cabernet Sauvignon
(35%) en de Cabernet Franc (5%)
Op het alom bekende wijnconcours in Parijs werd
deze wijn terecht een bronzen medaille toegekend
Wij laten u hiervan profiteren, zolang de voorraad strekt

9.98

79.95

1

CHATEAU
ROC DE CAZADE
1992, Bordeaux

rijp fruit
granaatrood
<=oepel en fluweelzacht
16 18 graden
rood vlees en kaas

.E-DUCLEMON

HAARLEM:
Californiëplein 17

DftNA

heeft alle dranken!

ZANDVOORT:
Burgemeester
Engelbertsstraat21
geldig t/m 19 maart

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

geeft u meer!
VLIEGEN BOVEN
NEDERLAND
Weekmedia organiseert in samenweikmg met Toer-NLExcursies een onvergetelijke londvlucht van een uur
boven Nederland op Koninginnedag zaterdag 30 april
1994
Op Schiphol gaat u aan boord van de Aar-Holland Boeing
757/737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar op het moment van uitvoering Afhankelijk van
eventuele bewolking en andere weersomstandigheden
stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke
route vast De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen
ca 8 30 en 19 30 uur Tijdens de vlucht woidt u een
drankje en een versnapeimg aangeboden

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gl de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

prijsopgaaf.

Presenteert
op \ri)dilj; i1) illiuirl I V V i om iU.OO uur

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

De nieuwste
Lente / Zomer kleding

in een
swingende Modeshow!
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De kosten vooi deze vlucht bediagen ƒ 139 - p p
Kinderen t/m l jaar gaan giatis mee Deelnemeis dienen
in het bezit te zijn van een geldige toenstenkaart of een
geldig paspoort De londvlucht is gebonden aan een
minimum en een maximum aantal deelnemeis Ei zijn
geen taxfree-facüiteiten
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk dooi inzenden van ondeistaande volledig ingevulde bon aan
Secietanaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Via Toei-NL Excuisies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur die u pei omgaande dient te betalen Ca 7
dagen vooi vertiek ontva ngt u via Toei-NL-Excuisies
de deelnamebewijzen en alle lelevante infoimatie

Bon voor onze lezers
Op Koninginnedag 30 apnl 1994 maken wij met
Weekmedia een i ondvlucht boven Nedei land
Naam
Adies
Postcode
Telefoon

Ro;»urilo. Kerkplein 10. 'IV
Sc.sto ScnM). 6i^ÜHi

AAAART MENU
Salade van Parelhoen
met kummeldressing
of
Witlofeoep met reepjes ham
en prei
****
Stoofpaling op Zandvoortse wijze
of
Gebraden kalfsfticando met een
timbaaltje rijst en canthareüensaus
****

Woonplaats

Luchtige sabayon met kiwi

Aantal deelnemeis

interlanden sprGlgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

Namen ovenge deelnemeis (vooi kindei en t/m
12 jaai ook leeftijd vermelden)

reserve bezorg(st)ers

FL 39.-

1
u meer!

> • il.-i|i;l>.i.ir bij.

Ki>ba.i(o (j.-i)lc Kroclil iol)

I

in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers.

Telefoon: 02507-17166

donderdag 10 maart 1994
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Engel Lever

nchter de schermen

Zandvoorts
Nieuwsblad

'De generale kan altijd 't beste de mist in gaan' E

Of hij nu praat over z'n hobbies, zijn kinderen en
..leinkinderen, het verlies van zijn trouwe 15-jarige herder,
of over folkorevereniging De Wurf, Engel Lever praat er zo
bezield over datje meteen voelt wat hij bedoelt. Deze
54-jarige levensgenieter is gek van fietsen, schaatsen en
,'jssersnetten knopen. Hij is verantwoordelijk voor de regie
van het oer-Zandvoortse toneelstuk 'Ons dorp leeft mee',
uitgevoerd door folklorevereniging De Wurf. Afgelopen
weekend was de première in gebouw de Krocht.
Aanstaande zaterdag is de laatste voorstelling van dit stuk.

heeft daar blijkbaar geen dubbeltje voor over. Onbegrijpelijk
gewoon. Waar blijft al dat geld
uit die culturele pot? Voor ons
is het allemaal hefdewerk-oud
papier maar het is toch waardevol om een folklorevereniging
te behouden en dat je gasten te
kunnen aanbieden? Vroeger
hielden we s'zomers traditionele vismaaltijden en dans-optredens voor de gasten. Die moesten uiteindelijk wijken omdat
ze er geen geld meer voor over
hadden.
Als vereniging heb je niets
meer om op terug te vallen,
schande! In juni treden wij op
in het Openluchtmuseum te
Arnhem. Dat moeten we allemaal zelf bekostigen maar het
is toch een en al promotie voor
Zandvoort?

cloor Martha Burger

U

D

E MIDDAG voor genera- plaatsen aan de kust is deze
le repetitie spreek ik kraag beduidend lager. Het is
hem in zijn gezellige overbodig om te vragen hoe hij
huis aan de Ooster- bij folklorevereniging De Wurf
itraat. Schilderijen en foto's is terechtgekomen. Het zit 'm
van vroeger versieren zijn gewoon in zijn wortels, het kan
,vand. Zo hangt er bijvoorbeeld niet anders.
:en hele mooie foto bij van zijn
Als negenjarig knulletje ging
•ootouders, in klederdracht
iog. Zijn grootmoeder staat hij op accordeonles en toen hij
rots in de traditionele Zand- tien was speelde hij al in de
'oortse klegrote, bloeiende accordeonerdracht
vereniging
,ast
haar
In de rubriek Achter de
van
Zandan. Ze heeft
Schermen gaan wij op
voort. Accorzoek naar de andere
:en bloedkodeon was zeer
ralen ketting
kant achter min of meer
populair in die
met gouden
bekende Zandvoorters,
tijd. Later als
slot om haar
een organisatie of een
twintigjarige
hals. Een witvereniging. Deze week
vroeg De Wurf
te kap met
Engel
Lever,
regisseur
hem of hij de
gouden vervan De Wurf.
dansgroep wilsierselen aan
de begeleiden
weerszijden
eri zo kwam
siert
haar
prachtige kahij bij de vererakteristieke hoofd. Dezjs ver- niging om er nooit meer weg te
siermgen zijn nu de familieju- gaan. Zijn vrouw kwam uit Egwelen van de familie Lever. mond en was op dat moment
Slechts voor de toneelstukken zwanger van hun eerste kind.
dansavonden van De Wurf
worden ze uit de kluis van de
bank gehaald. Op een andere
foto zijn de gouden versierselen Amonder
Engel:
„Een
'Amonder'
van opoe verdwenen. Nu heeft
zij alleen een zwart granieten noemde men haar. In Zandhalsketting om en zwarte sim- voort zeiden ze altijd: Een
pele oorbelletjes in haar oren. Zandvoorter en een Amonder
Dit is in haar rouwperiode, ver- zijn len (een) Een Zandvoorter
telt Engel. Ze was net weduwe en een 'Katteker' (uit Katwijk)
geworden en rouwde om opa. kenne mekèr best hje maar een
Zandvoorter en een Noordwij„Karakteristiek
voor de ker leggen mekèr niet' Dat heeft
Zandvoortse klederdracht bij alles te maken gehad met het
de mannen is de hoog-opstaan- feit dat beiden vroeger de scheide kraag," vertelt hij verder, pen van het strand aan de kalkterwijl hij wijst naar een foto steenfabrieken
verkochten.
van zijn vader. Functioneel, Hopen met schelpen die door
want aan de kust waait het de Zandvoorters bijeen waren
meestal. Toch in de andere geveegd werden stiekum door

Multifunctioneel centrum
„En dan dat multifunctionele
centrum dat ze willen bouwen.
Nou dat ligt binnen een half
jaar op z'n kont hoor. Dat wordt
zo duur dat wij en andere veremgingen er niet meer in kunnen. Wij kunnen toch geen 1600
gulden aan zaalhuur opbrengen? Toen het Beach Hotel gebouwd werd zeiden ze al dat we
daar in konden. Nou wat is
daarvan terecht gekomen? Laat
ze de Krocht nou maar gewoon
opknappen, dat lijkt me de beste oplossing. Hebben we in
plaats van een multifunctioneel, een functioneel centrum.
Is voor ons voldoende hoor!
Maar goed, vanavond hebben
we de generale repetitie," zegt
Engel ernstig.
Liefde voor folklore zit Engel Lever in het bloed
de Noordwijkers weggejat nog
voordat de Zandvoorters er met
paard en wagen arriveerden om
de boel op te halen. Natuurlijk
gebeurde dat ook andersom,"

(ADVERTENTIE)

Foto Persbureau Zandvoort

Opeens verandert de kritische blik en verdwijnen de felle
ogen. Nu verschijnt daar de regisseur van het toneelstuk. „Ik
vind het een hele opgave om de
leden te begeleiden met hun
rol. Twee jaar geleden ben ik er
ingestapt toen Alie Bol ermee
' ophield. Op zo'n moment komt
er verschrikkelijk veel op je af.

ten. Maar er zijn ook leden van
twintig, 25 jaar oud. In iedere
geval vinden we het heerlijk als
er weer nieuwe leden bijkomen.
Ze kunnen bij ons dansen en
toneelspelen, aldus Engel. De
sfeer in onze vereniging is hartstikke goed en de uitjes die we Ik probeer de mensen als het
hebben zijn natuurlijk het ware te vertellen hoe het op een
regel staat geschreven. Je moet
Ook zijn vrouw en kinderen leukst.
namelijk ook de komma's en
zijn altijd lid geweest van De
Regelmatig worden we door punten lezen. De spelers moeWurf. Deze buurtvereniging, in
1948 door mensen uit de omge- hotels uitgenodigd om op te tre- ten zich blijven afvragen: Wat
ving Kerkstraat opgericht, den voor de gasten. Bijvoor- heb ik gezegd? Het gaat om de
beeld in Grandorado, het Be- emoties en de gedachten achter
heeft zo'n dertig leden.
ach Hotel maar ook in andere die geschreven regels, om die
Engel zit ook in het bestuur dorpen en steden doen wij op- over te brengen op de mensen
van de vereniging. Enkele na- tredens. Ook gaan we best wel in de zaal. Dat moet je als regismen van leden dik m de tachtig: vaak naar het buitenland om seur bewaken en dat is een zwaJaap Schuiten (de kolenboer), daar op te treden. Dat is goede re opgave. Afgelopen week ging
Tante Jans Bakkenhoven en promotie voor Zandvoort maar de repetitie niet goed. Opeens
mevrouw van de Veld-Schou- de Zandvoortse gemeenteraad waren er een hoop hun tekst
biecht hij lachend op. „Men
was altijd maar bezig om elkaar
de loef af te steken. Later, na de
oorlog hadden de Noordwijkers
opeens grote legervrachtwagens gekocht. Toen was het natuurlijk helemaal over met de
liefde."

Speelweek van 10

Maart

De
troetel
beertjes

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Zaterdag
en zondag alléén voor recepten.
Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en

Dagelijks

ALADDIN

17.00-18.00
uur;
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor mformatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur

Kerkdiensten
A.L
Dagelijks
15.30

12 jaar
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 27 Maart om 11 uur

OEROEG
Een füm van HANS HYLKEMA
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

Weekend:
12/13 maart 1994

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
mevr. drs. A.A. in 't Veld, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aèrdenhout:
Geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Smjders H.A.
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch.
Herv./Geref. dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van de
Vate, m.m.v. Hervormd Kerkkoor, collecte Algemene Diakonale Doeleinden
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch.
Herv./Geref. dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van de Vate
Roomskatholicke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F.
023-244553.
Meijer

Decor
Ik loop nog even mee naar
gebouw de Krocht. Daar legt
Engel samen met Bob Gansner
de laatste hand aan het decor,
een Zandvoortse huiskamer.
Twee ouwerwetse kachels worden opgepoetst, de tafel die Engel van huis meenam wordt in
elkaar gezet en de ramen, de
bedstee en deuren compleet
met ouderwetse deurknoppen,
worden nog even extra nagelopen. „Want de details maken de
sfeer af," zegt hij streng.
Afgezien van het schilderwerk van Freek, heeft hij het
decor vorig jaar helemaal zelf
in elkaar gezet. Dit jaar kan het
opnieuw gebruikt worden want
er zitten nagenoeg geen spijkers in, dat is voor hem een
sport. Dan kun je het blijven
hergebruiken zonder dat het in
een zeef verandert. „Kijk, dat
noem ik nou multifunctioneel." Engel schatert van het
lachen. Vervolgens vertelt hij
over bepaalde constructies
waarmee hij het decor stevig
heeft weten op te stellen en de
regisseur verandert opeens in
de timmerman, zijn eigenlijke
beroep.
Hij wijst op een nauw plaatsje, links aan de zijkant van het
gordijn. Daar zal hij bij aanvang
van de voorstelling met bonkend hart en het zweet m de
handen naar de verrichtingen
van zijn spelers kijken. Als de
eerste reacties uit de zaal maar
goed zijn... In dat geval zal er
een zucht van opluchting door
hem heengaan. Zijn taak achter
de schermen is volbracht... Nu
is het alleen nog maar 'genieten'.

Slachtoffers van
verkeersongevallen

Weekenddiensten
Diensten
12/13 maart 1994

kwijt terwijl ze hem al die tijd
goed wisten. Iedereen de zenuwen natuurlijk dat kun je je wel
voorstellen De generale wordt
spannend. Of het gaat heel
goed, of het gaat heel slecht,"
zegt Engel bulderend van het
lachen.
„Op de een of andere manier
is er bij ons geen tussenweg. In
feite hoopt iedereen natuurlijk
dat het goed gaat maar ik zeg
maar zo: 'als het een beetje
meezit dan gaat het vanavond
verschrikkelijk de mist m...' Ik
weet uit ervaring dat de première dan hartstikke goed gaat. In
dat geval loopt iedereen namehjk de gehele dag voor de uitvoering met het zweet in de
handen. Toch is de concentratie op de rol dan extra hoog en
dat moet ik nu net hebben."

op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur, iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open
ma. 14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

B Burgerlijke stand
Periode:
l - 7 maart 1994
Ondertrouwd:
Nobels, Pieter Adriaan, en Beijne, Mathilda Hendrika Strjntje
Gehuwd:
Geerts, Marcello, en Boesveld,
Ingeborg Louise
Overleden:
Klomp, Nicolaas Herman, oud
84 jaar

ZANDVOORT - De Bureaus Slachtofferhulp en de
politie in Kennemerland
gaan met de ANWB Rechtshulp hun krachten bundelen bij de hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen.
Vanaf deze maand vertrekt
de politie na een ongeval kaartjes met daarop telefoonnummers die door de slachtoffers
kunnen worden geraadpleegd
voor gratis advies en hulp.
Bureau
Slachtofferhulp
biedt
verkeersslachtoffers
vooral hulp bij praktische en
emotionele moeilijkheden na
een ongeval. ANWB Rechtshulp is gespecialiseerd in ondersteunmg bij het regelen van
schadevergoeding en smartegeld.

Klappen

R ZIJN NOGAL RAKE
klappen gevallen met de
laatste gemeenteraadsverkiezingen En dan doel ik nog
niet eens op de schop die
VVD-fractievoorzitter Tates in
zijn kruis kreeg, van een lid
van de Stichting Zandvoort-Zuid. Of de klap op de km van
GBZ-partijvoorzitter Jongsma,
afkomstig van de echtgenoot
van de PvdA-fractievoorzitter
Ik doel dan meer op de figuurhjke klappen die de verschillende partijen te verwerken
kregen.
Zoals bijvoorbeeld de VVD
die na vele jaren overvleugeld
werd door een andere partij.
GBZ kreeg meer stemmen dan
de VVD, al levert dat beide vier
zetels op. Dat mag in deze gemeente toch wel als een histo
rische gebeurtenis beschouwd
worden. En dan te bedenken
dat GBZ voor een belangrijk
deel bestaat uit liberalen, die
de VVD in het verleden uit onvrede hebben verlaten. De
pamfletten-actie van de Stichting Zandvoort-Zuid zal er ongetwijfeld wel aan meegewerkt
hebben.
De PvdA bleef steken op drie
zetels. Dat was misschien wel
een teleurstelling voor lijsttrekker Jeannette van Westerloo. Een schrale troost voor
haar is wellicht, dat zij zich de
populairste lijsttrekker van
Zandvoort mag noemen: zij
kreeg persoonlijk de meeste
stemmen, in totaal 1089. D66
werd duidelijk afgestraft voor
de rigoreuze veranderingen op
de kandidatenlijst. Een meerderheid binnen de partij wilde
bijna de volledige fractie in de
gemeenteraad vervangen. Op
Paul Brugman na. Toen deze
uit eigenbeweging opstapte,
net als Annema, bleef er hélemaal niemand over. Waarschijnlijk was lijsttrekker Van
Leeuwen ook nog te onbekend
in Zandvoort, waar hij nog
maar net een paar jaar woont.
Vandaar dat de actie 'een Zandvoorter voor de Zandvoorters'
voor Jan Termes zo'n groot
succes werd, dat de huidige
wethouder dertien stemmen
meer kreeg dan zijn lijsttrekker.
En dan nu maar afwachten
wie de wethouderskandidaat
wordt. Het betekent in ieder
geval wel een genadeloze klap
in het gezicht van een fiks aantal D66-leden, die verantwoordelijk waren voor de uitemdelijke kandidatenlijst: Termes
was daarop op een onverkiesbare, achtste plaats gezet. Op
zich is het wel aardig dat een
plaatselijke bevolking nu duidelijk voor personen kan kiezen. Dat brengt de verkiezingen en daardoor een nieuwe gemeenteraad toch wat dichterbij.
GBZ mag uiteraard m de
handen klappen voor het eigen
resultaat, al dankt het een deel
van de stemmen waarschijnlijk
wel aan de ontevredenheid
over de VVD. Het CDA had denk ik - wel wat beter verdiend, maar is waarschijnlijk
slachtoffer geworden van de
landelijke tendens. Toch is het
CDA beslist niet kansloos voor
een wethouderszetel.

Het wordt spannend hoe het
nieuwe college eruit gaat zien
Hier en daar zijn al wat weddenschappen afgesloten. Ik
gok op een college van GBZ,
D66 en CDA, al wil dat beslist
niet zeggen dat ik daar voorstander van ben. Dat laatste
eventjes voor alle duidelijkheid. Maar PvdA en VVD zijn
voorstanders van de nieuwe
hoofdwegenstructuur, m tegenstelling tot de drie anderen
Bovendien zullen GBZ, D66 en
CDA er weinig voor voelen om
met VVD en PvdA in zee te
gaan, als gevolg van het geruzie
afgelopen jaar. Maar wat dat
betreft moetje nu misschien
zeggen: een nieuwe raad, een
nieuwe kans, dus . punt erachter.
JOAN KURPERSHOEK

Haarlemse stichting organiseert
's werelds grootste strandloop
ZANDVOORT - Op het strand vindt zaterdag 15 oktober
de World RecordRunn plaats. Op deze dag zullen honderdduizend mensen op het strand een afstand van zeven
kilometer afleggen. Als het aan de Haarlemse Stichting
The Survivors ligt, moet het het grootste evenement ter
wereld worden en een plaats verdienen in het Gumness
Book of Records.
Doelstelling van het evenement is geld bijeen te brengen voor
een vakantie speciaal voor de jeugd die kampt met pioblemen in
de thuissituatie.
Voor de organisatie van de World RecordRunn zijn duizend
vrijwilligers nodig. Het is de bedoeling dat zij gekleed m een
speciaal t-shirt optreden als ambassadeurs voor de organisatie
Ook werken ze mee aan de produktie van een promotiefilm die
voor nieuwe edities van het evenement kan worden gebruikt Wie
interesse heeft kan een brief schrijven naar Rio Grande, ter
attentie van R. Masmeijer, Postbus 471,2280 AL Rijkswijk, onder
vermelding van adres, geboortedatum, geslacht en t-shirt-maat

Duingebied Kraansvlak gaat weer open
ZANDVOORT - Het duingebied Kraansvlak tussen Zandvoort
en Overveen wordt woensdag 23 maart beperkt opengesteld Onder leiding van een deskundige kunnen maximaal 25 mensen
deelnemen aan een excursie die om twee uur begint en tot vier uur
duurt. Start- en eindpunt is manege De Bokkedoorns aan de
Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee.
Kaarten voor de excursie kosten twee gulden en zijn op werkdagen verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de NV PWN, Essenlaan
10 in Bloemendaal. Kinderen tot zes jaar kunnen gratis mee.
Essenlaan 10 m Bloemendaal. Kinderen tot zes jaar kunnen
gratis mee.
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De Gaper Drugstore Nieuws

Investeer in je toekomst

DE GAPER DRUGSTORE

en haal op onze kosten je

presenteert:
* ledere vrijdagavond make-up avond *

SOM-diploma

een unieke gelegenheid om te leren met make-up om te gaan.
Wat houdt dit in?
*
*
*

U krijgt een persoonlijk make-up advies.
U wordt indien u dit wilt, opgemaakt met de geadviseerde
produkten
U kunt vragen stellen over make-up en kleuren.

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12.700 kW per motor. Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentrales. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland.

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS

De merken die wij gebruiken zijn o. a. Cacharel, Lancôme, Roe,
Clarins en Marbert.
U krijgt van<ons alle documentatie en een waardebon mee als u de
moeite neemt om vrijdagsavonds naar ons toe te komen.

(

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak. En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst!
Bel daarom vandaag nog! Dan maken we een afspraak.met je
voor een eerste gesprek. Je kunt ook meer informatie vragen.
Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken van
Stork-Wartsila Diesel B.V.,
Czaar Peterstraat 213,
1018 PL Amsterdam,
telefoon 020-520 3806/807.

Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.

Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede
cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je!
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor:
- draaier/frezer
- monteur montage/onderhoud
En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent, dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen. En ondertussen nog verdienen
ook!
Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bednjfsschool
en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool. Na 2

j

Heeft u vragen over de inhoud van de make-up avond of wilt u afspreken,
belt u ons dan even, tel. 12513.

STORK-WARTSILA LI

Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers '

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

GEVRAAGD:

dame
*

.

die 3 dagen p.w. voor mijn
oude vader 's morgens en
's middags de maaltijd wil
verzorgen.

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort

Tel.: 15857

*P.S. Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie klaar!!

Graag tussen:
18.00-19.00 uur

WEEKEND AANBIEDING

Proef
Paasslofjes 4.75

SUPERSTUNT

Bakkerij

Paap

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

visser

waardebonn

r

2 kilo

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

geeft u meer!
ASPERGES ETEN IN
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La Wie Blanche" m Thom
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om m de
periode van 24 apn l t/m 24 juni te genieten van een tweedaags asperge-arrangement Thorn is het witte stadje aan de
Maas in Limburg
U verblijft m Hostellerie "La Wie Blanche", met een gezellige
koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terassen

AUTORIJSCHOOL

Pasteurstraat 2a, tel. 17027
Haltestraat 23, tel. 12159

WEEKAANBIEDING

5 Amerikaanse
Donuts
gevuld met banketbakkersroom
Voor

2,50

EiG E W NEHLS

Aanbieding geldt voor beide filialen.

Van Ostadestraat 21 C, leuke starterswoning m
oude dorpskern. Ind. beg.gr. hal, woonkam. met
plavuizenvl., open keuken met inb., 1e et. 2
slaapk. met kastenwand, ruime badk. met ligbad en toilet. C.v.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Brugstraat 8, Nabij centrum en station gelegen
eengezinswoning met ruime berging (ingericht
als zomerhuis). Ind. hal, toilet, woonk. met open
haard, halfopen keuken, achterplaats, 1e et.
overloop, badk. met ligbad en toilet, 3 slaapk.
met wastafel.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.

Vooi nadeie infoimatie Hostellerie 'La Ville Blanche ,
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn tel 04756-2341 Boeken is
alleen mogelijk dooi middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naai Secietaiiaat Weekmedia
Postbus 2104 1000 CCAmsteidam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het aspeige-anangement m Thoin is alleen
mogelijk dooi het instuien van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vei melde adies
Naam

of

Postcode
Telefoonni
Aantal personen

Hogeweg 54/1, uitstekend gesitueerde vierkam.maisonnette met tuin op het zuiden. Ind.
2e woonlaag, hal, 3 slaapk., badk. met wastafel,
ligbad en toilet, 1e woonlaag, hal, toilet, woonk.
met schuifpui, moderne open keuken met
inb.app.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

BETROUWBAAR
OPENHAARDHOUT

1 eik-beuk-es
2 een echte kuub
3 winddroog
4 spalarm
5 langbrandend

Rijksweg 343, Velserbroek
023-375381

Woonplaats
Keuze datum

U w e e t wat

OPROEP! ENIGE KENNISGEVING

u wilt.

U voelt zich thuis

Dan

Aantal kinderen

geeft u meer!

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

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGtHti
Grote Krocht 5-7, Zandx/oort

met een
internationale
uitstraling

v. Galenstraat 142, uitstekend onderhouden 2kam.app. op beg.gr. m. ruim terras op Z.W.
Vaste prijs ƒ 120.000,- k.k.
Servicekosten ƒ 175,- p.m.

MAKELAAR O.G.

i/ jt/O

BOUCHERIE

Exclusieve sieraden

In L o n d e n - P a r i j s -

VAN

l kilo

OPENHAARDHOUT

Patrijzenstraat 2, op uitstekende lokatie, in
Zandvoort Zuid gesitueerd ruime hoekwon. met
garage en riante tuin. Grondopp. 411 m2. Ind.
vestibule, toilet, ruime woonk. en suite met erker, schuifpui, keuken, 1e et. 3 slaapk., balkon,
moderne badk. met douche, wastafel en toilet,
2e et. 2 slaapk.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

fricandeau

HH

Rome en New York.

OPENBAREVERKOOP
SLECHTS 1 DAG!

U wilt sieraden
d r a g e n die ook een
internationale

uit-

s t r a l i n g hebben.
k i e s t u uit 40

LEDEREN JACKS

Nusselein exclusief
collectie

V3- I O y . ~ oulloaie »J

\
Baquette geslepen diamant:
Zeer fraaie slijpvorm van diamant. De subtiele
schittering komt vooral in combinatie met
facet-geslepen diamant volledig tot haar recht.
Twee voorbeelden uit onze exclusieve collectie:

SCHAIK

Adres

hamlappen

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

HAARLEMS
HARDHOUT

Het asperge-anangement bestaat uit 2 x overnachting in
een kamei met bad/douche en toilet i adio KTV, telefoon en
mmibai 2 x uitgebieid ontbijtbuffet l x een dne gangen
aspeigedmei l x vier gangen aspergediner, welkomstdrankje, een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en fietshuur en diverse fietsroutes langs aspergevelden
De kosten voor dit aiiangement bediagen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia
ƒ 250 - per persoon Voor een l peisoons-kamer wordt een
toeslag van ƒ 50,- pei dag gerekend Kindei en tot 12 jaai
kiijgen 50" u korting mits zij op de kamei bij de ouders slapen De aanbieding is geldig op alle dagen m de penode
apiüt/rr 24 juni

Profiteer van ons puur natuur gemest Schots lamsen rundvlees, Gelders varkensvlees, kip, kalkoen,
kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

.J

L.

033crt fl. 2075,048crt II. 2650,-

nusselein exclusief
Burg. de Vlugtlaan 194-198, Telefoon 020 - 613 23 71 Amsterdam
Kinkerstraat 284-286, Telefoon 020 - 618 30 70 Amsterdam

2de JACK voor

1 GULDEN
ROKKEN en BROEKEN NU 2 stuks
ut)
i SUEDE DAMES-EN HERENJACKS vo
0 MOTOHJACKS de goedkoopste
va 159
1 COLLECTIE'94
20 / 4 0 "A, hOHCINÜ

!

WANNEER:

VMMY COATS NU 199 j

ZONDAG 13 MAART van 11.00-17.00 uurl
WAAR: HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
ITALIA. HELMOND. HURKSESTR 21. INFO: 06 91091041 / ZONDAGS OPEN.
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[leding
oemenië
jANDVOORT - De Kleding
zameling Charitatieve Insteljgen houdt maandag 28 maart
n inzamelingsactie voor Roe'enië. Gevraagd wordt naar
|chone) kleding, beddegoed en
hoeisel. Zakken met deze
lullen moeten voor negen uur
morgens aan de kant van de
;g worden gezet.

'Niet krijten Jannetje, daar kan ik niet teugen'
door Martha Burger

ZANDVOORT - Zaterdagavond, acHt uur in gebouw
de Krocht. Folklorevereni-

ging De Wurf geeft haar
voorstelling voor de inwoners van Zandvoort. Het
stuk 'Ons dorp leeft mee',
Kinderen
geschreven door mevrouw
Eén van de leukste kinder- Jongsma, wordt voor de derrogramma voor kinderen is de keer in Zandvoort op de

oden, demonen en vooruders' van het Kindermu:um Tropenmuseum. Kinde>n kunnen dan een tempelverdag naspelen. Tot en met 13
haart zijn er dagelijkse rondidingen. Reserveren: 5688.233.
oor de grote mensen biedt het
'ropenmuseum een tentoon|telling over hoe kinderen in
ndere culturen worden gedra;en.

planken gezet. Een toneel-

stuk van zes bedrijven dat
draait om de jongen Maarten. Hij groeit op zonder va-

der en we zien hem in het
stuk ouder worden. Na een
zes-jarige zeereis komt hij
uiteindelijk weer in Zandvoort terug. Het dorp leeft
mee met hem en zijn familie.

In de zaal is nog een aantal
plaatsen leeg, maar de sfeer is
er een van 'ouwe bekenden'.
Aan de deur worden de kaartjes
gescheurd door een klein ventje, gekleed in oud-Zandvoortse
kleding. Hij is een beetje nerveus want straks moet hij nog
optreden. De toneelvoorstelling
begint. Een oud-Zandvoortse
huiskamer met verschillende
personages gekleed in Zandvoortse klederdracht zet gelijk
dat ouwe Zandvoortse sfeertje
neer. Ze drinken koffie 'slemp'
(mix van melk, kaneel en vanille) en krijgen een dun plakje
snijkoek... 'want maisie ik mot
nog wat overhouwe'. Aan de
Zandvoortse taal is het even
wennen, maar dat gaat snel.
Kaarten is kèrten, voor is veur,
huis is hois en benen zijn bienen. Zo gauw je die klanken
door hebt, zit je er al snel in.

Ontroerend
(ADVERTENTIE)

Seniorenbedden
Makkelijk in- en uitstappen

Een bed op comforthoogte is dé ideale oplossing
voor hen bij wie het in en uit bed stappen niet zo gemakkelijk gaat. Hiervan bedraagt de jighoogte
55 cm, maar iets lager of hoger is eveneens mogelijk.
Deze lighoogte vergemakkelijkt bovendien het
opmaken van het bed. Seniorenbedden zijn er ook in
verstelbare uitvoering.

hetWesten
De Slaapvoorlichter
voor Groot-Amsterdam
H
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Het toneelstuk bevat ontroerende momenten, bijvoorbeeld
als het redersechtpaar (gespeeld door Bob Gansner en
Nel Lever-Houtenbos) zich zorgen maakt om hun ongehuwde
dochter (Ans Veldwisch- Kerkman). Die wordt moeder van
zoon Maarten. Maar wanneer
de reder iets teveel zelfmedelijden aan de dag legt en vol overgave zijn zakdoek denkt vol te
snikken, wordt hij terechtgewezen door zijn vrouw. Daarna
barst ze zelf in snikken uit,
waarop haar man zegt: „Niet
krijten Jannetje, daar kan ik
niet teugen."
Het is lachen geblazen als een
seizoenarbeider (een kelner
vertolkt door Willem Schilpzand) zich in het hoisie vergist
en per ongeluk bij de ouwe vrijster Jans (Hedi Gansner-Paap)
in de bedstee kruipt.
Jans had zich daarvoor net
uitgekleed maar hield tot grote
teleurstelling van de zaal net
iets teveel lagen oud Zandvoorts ondergoed aan. „Brrr...
wat is het koud." De zaal ligt in
een deuk. De minuten van
spanning, als de beschonken

'Ons dorp leeft mee'
ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf treedt zaterdag
nog één keer op met het stuk
'Ons dorp leeft mee'. Zoals elders uitvoeriger te lezen is, handelt het stuk over een gebeurtenis in het dorp. Over een jongen
die opgroeit zonder vader, die
op zee is 'gebleven' en vrouw en
kind achter heeft gelaten.
De voorstelling vindt plaats
in gebouw De Krocht op zaterdagavond 12 maart, aanvang 8
uur, met het traditionele bal na.
Kaarten zijn. verkrijgbaar in De
Krocht en kosten 10 gulden per
stuk.

Tijdens de voorstelling van De Wurf in gebouw De Krocht, werd af en toe 'ondeugend'
geïmproviseerd

Foto Persbureau Zandvoort

kelner de bedstee instapt, wor- me knal weer uitgegooid.
den schitterend opgebouwd.
De jonge toneelspelertjes
„Poppetje gezien, kastje dicht," (Huig Molenaar, die de jonge
aldus de sloom dronken man. Maarten vertolkt, Patrick Verdouw en Richard Veldwisch)
spelen fantastisch. Een opluchJonge spelers
ting voor de overige leden, verEr gebeurt even helemaal telt voorzitter Hans Verdouw
niets, het is muisstil in de zaal. in de pauze aan het publiek.
Net op het moment datje denkt Want tijdens de repetities was
dat het misschien toch wel het steeds gieren van de lach
goed zal gaan, wordt hij er geblazen, zelfs als ze met de
'béng' met een gil en een enor- ruggen 'teugen elkaar werden

zet' en alleen maar hun tekst
hoefden op te zeggen, ging het
nog mis. Later verschijnt de al
wat oudere Maarten in het stuk
(gespeeld door Gerard van
Dijk). Hij komt thuis van een
zes-jarige zeereis en men beseft
hoezeer het dorp Zandvoort
met deze jongen en zijn familie
meeleeft.
Bij het laatste bedrijf wordt
mooi gezongen ('Het hutje aan
de zee') en in ouderwetse fol-

7 Zandvoorts
Nieuwsblad

klorestijl gedanst. Tijd voor de
ZANDVOORT - De NatioValeta en de Kruispolka, 'Gort
Boomplantdag in
met stroop' en 'Dat gaat naar nale
den Bosch toe'. Traditioneel Zandvoort wordt dit jaar
wordt er afgesloten met het verzorgd door leerlingen
Zandvoortse volkslied en de op- van de Mariaschool, de
roep voor meer leden: „Als je Hannie Schaftschool en de
Engels kunt leren, dan lukt dat Oranje Nassauschool. Zij
met 'Zandvoorts' ook wel," al- zullen op woensdag 23
dus Gansner.
maart een aantal bomen
Een ovatie volgt voor de spe- planten, enkele waarschijnlers onder wie ook Hans en lijk op en rond hun eigen
Hedwig Gansner, Freek Veld- schoolplein.
wisch, Rie Molenaar, Cor Weber, Millie Zandvoort, en Engel
De
Stichting Nationale
en Mien Kerkman. Regie: En- Boomfeestdag heeft ook dit
gel Lever. Licht en geluid: Ro- jaar een thema bedacht: 'Bonald, accordeon: Millie van men en cultuur'. Medewerkers
Zandvoort, souffleren: Hedi van de gemeentelijke afdeling
Gansner-Paap.
Plantsoenen zullen voor de
boomplantdag waarschijnlijk
een korte lezing houden met
Ondeugend
daarbij een videofilm over boAl met al werd er leuk ge- men. Daarbij wordt de nadruk
speeld, hier en daar werd on- gelegd op het belang van het
deugend het nodige geïmprovi- planten van bomen, met name
seerd (foei meneer Kerkman, U het belang ten opzichte van het
weet toch dat uw vrouw daar milieu. Mogelijk dat er ook nog
bloednerveus van wordt!).
een prijsvraag aan de actie
Dat zal wat worden tijdens de wordt verbonden.
laatste voorstelling, aanstaanHet is de bedoeling dat de gede zaterdagavond in De Krocht. meente in het kader van deze
Daarvoor zijn overigens nog dag ook nog 200 gulden overkaartjes (a tien gulden) te koop. maakt dat ten goede komt van
Na de voorstelling volgde uiter- projecten van Unicef en de
aard het traditionele bal-na, stichting Colombine, projecten
waar onder de gezellige klan- voor kinderen in ontwikkeken van de accordeon een wals- lingslanden. Door bomenverje gedraaid kon worden. De koop wordt getracht hiervoor
hoofdprijs van de gebruikelijke geld in te zamelen. Door overloterij was een pop in Zand- making van geld worden door
voortse klederdracht. De ande- Staatsbosbeheer bomen gere prijzen waren dit keer puur plant in het 'Bos van Morgen'.
natuur: sommigen werden ver- Het ministerie van Ontwikkerast met een zak echte duinpie- lingssamenwerking zal het inpers, anderen zullen wel de hele gelegde bedrag verdubbelen.
maand boerenkool eten.

Theater

Brandweer
huldigt zes
jubilarissen

AMSTERDAM - Twee families en hun vrienden zijn op
vakantie in Zuid-Frankrijk.
Langzaam ontwikkelt zich een
komedie over haat, liefde en
zelfdestructie. Daarover gaat
de voorstelling Onweer, die
studenten theaterwetenschap
donderdag en vrijdag opvoeren
in het Universiteitstheater in
de Nieuwe Doelenstraat 16 in
Amsterdam. Info: 623.0127.

ZANDVOORT - Het korps

van de Zandvoortse brandweer telt momenteel zes jubilarissen'. Die werden afgeIqpen week feestelijk gehuldigd.
Dat gebeurde op een speciale
bijeenkomst in de brandweerkazerne waar burgemeester
Van der Heijden de huldiging
en uitreiking van lintjes voor
zijn rekening nam. Zo kreeg
brandweerman Harry Terpstra
een onderscheiding opgespeld
voor maar liefst 30 jaar trouwe
(vrijwilligers) dienst. De andere
jubilarissen zijn Rob Hermans,
Aad Bruijnes, Johan van Dam,
Ed Kransen en Ronald Schaap.
(In deze volgorde zijn zij terug
te vinden op de foto, v.l.n.r.)
Van de bijeenkomst werd meteen gebruik gemaakt om aan Brandweercommandant Schröder (links) en burgemeester Van der Heijden zetten de zes
een aantal korpsleden hun be- brandweer-jubilarissen en hun echtgenotes in de bloemetjes
Foto Jan Draijer
vordering bekend te maken.

Van lelijke eend tot geruisloos vehikel
A

UTO'S HEBBEN op
zichzelf weinig met
kunst te. maken,
maar wel met design
en in het geval van Citroën ook met cultuur. Zo telt
Nederland ruim 65 honderd Citroën-freaks die allemaal lid
zijn van een fanclub.
Voor die freaks is iedere Citroën een nieuwe god en hun
passie voor dit automerk lijkt
veel op religieus fanatisme. Zo
is de zinsnede 'er is geen mooiere en betere auto dan mijn Citroën' een veel gehoorde uitspraak in deze kringen. Of wat
te denken van mensen die lid.
zijn van 'de Enige Echte Eenden Club (tot 1970)'.

Grondlegger

Er zijn auto's die eruit zien
als rijdende blokkendozen,
maar er zijn er ook die uitstraling, charme en klasse
hebben. Tot die laatste soort
behoort zonder enige twijfel
de Citroen. Dit automerk
heeft grote naam en faam
verworven met auto's als de
DS (de snoek) en de Citroen
2CV (het lelijke eendje). Citroën gaat er prat op auto's
met karakter te maken. Of
dat ook zo is kan men van 12
maart tot 24 april zelf beoordelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Expedities
Maar ook op het gebied van
publiciteit wist Citroen van
wanten. Zo plaatste hij in de
jaren twintig als eerste paginagrote krantenadvertenties. In

Stand up
AMSTERDAM - De 24 Nederlandse stand-up comedians,
die zich in de Comedytrain
hebben verzameld, treden tot
en met 26 maart elke vrijdagen zaterdagnacht in het Betty
Asfalt Complex in Amsterdam
op. Reserveren kan op telefoonnummer 4410.236.

Dans
AMSTERDAM - In het derde programma van de Rotterdamse Dansgroep werken choreografen en beeldend kunstenaars samen. Zondag 13 maart
speelt de groep in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Komedie
AMSTERDAM - Little Voice
is een muzikale komedie van de
Engelse schrijver Jim Cartwright, die bekend is geworden
door zijn onconventionele
stukken over gewone mensen.
In 1992 won hij er in Engeland
de felbegeerde titel 'Comedy of
the year 1992' mee. Pleuni
Touw en Hugo Metsers voeren
het donderdag en vrijdag uit in
de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Introdans
AMSTERDAM - Introdans
komt maandag naar de Stadsschouwburg in Amsterdam
met een humoristisch stuk van
choreograaf J. Maillot. De
voorstelling wordt als grillig en
sprankelend
aangeprezen,
waarbij de dansvloer met een
zee van kaarsen is gevuld.

„De grondlegger van het Citroën-imperium is de uit Nederland afkomstige André Citroën," vertelt Simone van Fulpen, een vrouw die nauw be- door Michel Bijpost
trokken is bij de expositie in de
Beurs van Berlage in Amsterdam. „Oorspronkelijk was de
naam van de grondlegger overigens gewoon Citroen, maar
toen zijn vader naar Frankrijk
verhuisde zijn de puntjes op de
'ë' gezet."
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Andre Citroen eigenaar
van een groot aantal fabrieken
waar miljoenen granaten geproduceerd werden. Toen de
oorlog was afgelopen besloot
Citroen zijn fabrieken om te
bouwen en geschikt te maken
voor de massaproduktie van
auto's. Amper een jaar later
(1918) rolde de eerste auto van
de band: het type A. Daarmee
was André Citroen de eerste
Europeaan die, in navolging
van de Amerikaan Ford, auto's
in massaproduktie nam. Ook
op andere gebieden is André Citroën en vooruitstrevend man
geweest die baanbrekend werk
heeft verricht. Een aantal belangrijke technische vernieuwingen, zoals de voorwielaandrijving, aerodynamiek en de
hydropneumatische
vering
werd bijvoorbeeld door Citroen
ontwikkeld of vervolmaakt.

Boomplantdag
Actie voeren met

Jeugdtheater
AMSTERDAM - Toffe Tommie Zorgenloos is een musical
'Voor iedereen vanaf zeven
jaar', die dertig kinderen zaterdag en zondag opvoeren in De
Krakeling in Amsterdam. Over
zwerfkinderen in een grote,
drukke stad.
Het jeugdtheater brengt verder deze week een muzikale
voorstelling met kleine draaiorgeltjes en grote trommen
(28/1) en Huis aan de Amstel
komt woensdag 2 februari met
een stuk over werkelijkheid en
fantasie. Reserveren: 624.5123.

Rinoceros
Het prototype van de lelijke
eend (2 CV uit 1939)
diezelfde periode organiseerde
het bedrijf avontuurlijke expedities naar alle uithoeken van
de wereld. Die reizen werden
ondernomen met speciaal voor
dat doel ontwikkelde auto's
met rupsbanden. Citroen
kwam zodoende in streken
waar nog nooit eerder een auto
was doorgedrongen. Dergelijke
expedities stonden destijds bekend onder de passende naam
'les Croisières' oftewel de kruistochten. Daarnaast wist André
Citroen ook aardig de aandacht
te trekken door in van 1925 tot
1934 regelmatig de Eiffeltoren
te versieren met 250 duizend

lampjes die samen de naam Ci- jaren dertig had Citroen zoveel
geld uitgetrokken voor nieuwe
troën vormde.
projecten, dat zijn bedrijf aan
de rand van de ondergang verOnbezonnen
keerde. In 1934 zag André CiSimone van Fulpen: „Het troën zich dan ook genoodmag duidelijk zijn dat André Ci- zaakt zijn bedrijf te verkopen
troën een man was met een aan zijn grootste schuldeisers:
vooruitstrevende visie, maar te- de gebroeders Michelin. Een
gelijkertijd was hij behoorlijk jaar later overleed hij. Zijn
onbezonnen en niet altijd even droom, het op de markt .brenzakelijk. De autofabrikant leef- gen van een auto die voor iederde volgens de volgende stelre- een betaalbaar was (de lelijke
gel: 'als een idee goed is, maakt eend), heeft hij zelf nooit meer
het niet uit wat het kost'. Die meegemaakt."
nonchalante houding heeft
De tentoonstelling in de
hem uiteindelijk de das om ge- Beurs van Berlage getiteld 'Cidaan, want aan het begin van de troën 75 jaar toekomst' moet

volgens Simone van Fulpen een rupsbanden uit 1922), Petite
echte klapper worden. „Heel Rosalie (1933), Traction Avant
Amsterdam moet in het teken (1934), 2CV (het prototype van
van Citroen staan," betoogt zij. de lelijke eend uit 1939), een DS
(de snoek uit 1959), de SM uit
Het meest spectaculair is 1970 (Cruijffhaderookzoéén),
echter de expositie in de Beurs een Xantia uit 1993) en nog
van Berlage. Daar staat name- twee futuristische modellen,
lijk veel uniek materiaal ten- waaronder een bijna geruisloze
toongesteld, zoals ontwerp- elektrische stadsauto. Verder
schetsen van Flaminio Bertoni, wordt in de Beurs van Berlage
schaalmodellen van de ontwer- op 34 monitoren en vier grootpafdeling en een werkende ro- beeldmonitoren de geschiedetaot. Daarnaast kan men in de nis en publiciteit van Citroen
Beurs ook tien verschillende geschetst. De expositie in de
Citroënmodellen bewonderen: Beurs is te zien van 12 maart tot
het type A uit (1919), een Auto- 24 april, dagelijks van 11 tot vijf
chenille (expeditie-auto op uur.

Overigens is de Beurs niet de
enige plek waar Citroen zichzelf tentoon stelt. In het Filmmuseum draait namelijk van 17
tot en met 23 maart de expeditiefilm 'La Croisière Jaune' (de
gele kruistocht), Maison Descartes aan de Vijzelgracht
schetst het leven van André Citroën, in de Citroen Galerie aan
het Stadionplein is een expositie te zien van 'Citroen in de
Strip' (Guust Flater, Kuifje) en
op 10 april wordt Amsterdam
overstroomd door een horde
Citroen-verzamelaars die hun
heilige koe op het Stadionplein
komen parkeren.

AMSTERDAM - Rinoceros
trekt binnenkort met een ontroerende en humorvolle voorstelling door de stad, die 'Later
word ik oud' heet. Over aan het
begin en aan het eind van het
leven staan. Het stuk is in het
Polanentheater (30/1) en het
Cleyntheater (9/2) (beide theaters zijn gevestigd in Amsterdam) te zien.

Rotterdammers
AMSTERDAM - Drie Rotterdamse rasmuzikanten/komedianten staan tot en met zaterdag in De Kleine Komedie
in Amsterdam met een 'Recht
voor zijn raap'-show, waar de
muzikale gein van afspettert.
Reserveren: 624.0534.
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? TE HOGE SCHULDENLAST ?
Uitsluitend voor bedrijven met een omzet hoger
dan een miljoen is een elegante juridische en

CHRIS HARDENDOOD

VISRESTAURANT

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

BAD ZUID

telefoon 023-385478

fiscale oplossing ontwikkeld om te saneren.

STRANDPAVILJOEN 4

Aarzel niet - Bel nu voor info:

020-6270743

WEEKEND MENU

van 08.00-22.00 u. (ook zat. + zond).

Kerkstraat 21, tel. 12121

(De (jutte,

zet samen met Manneke Voit ter gelegenheid van
het sterrenbeeld „DE VIS"

SPIESJE MET GAMBA'S
***
BOUILLABAISE OF
GROENTESOEP
***
3 KLEINE ZEETONGETJES MET
GARNITUUR
***
CHOCOLADE IJS MET VANILLE
SAUS

Bij ons is het al

de bloemetjes buiten.

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

volop voorjaar
zowel binnen
als buiten.

Behoort n tot dit sterrenbeeld dan ontvangt u

tevens een SUPER-ATTENTIE.

BLOEMSIERKUNST

(wel tijdig reserveren s.v.p.)

J öluijô

Menu a ƒ 49.50

Niet alleen voor het uitzicht .

De spicmhst
in nl ;/ïi' bhciniveroi

Cocktail de Mclon et Pamplemousse arrosé de Port et Xérès

Boul. Barnaart 14

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 1 2060

Meloen-Grapefruit Cocktail, overgoten met Port en Sherry

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Saurnon grille aux fines Herbes

49.50

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Gegrilde Zalm met een fijne kruidensaus
Grand Dessert

De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

(woensdags gesloten)

es
O

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

Buureweg 1-3, tel. 15736

Zeestraat 46

P-P-

2042 LC Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Van ma. t/m vrij:

„winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten
Tel. 02507-12061

Voor leden komt beschikbaar
1

M. Molenaarstraat 16, huur ƒ 570,41 per maand, excl.
stookkosten.
4-Kamereengezinswoning zonder cv Toewijzing aan
2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
bestaande uit ten minste 2 personen. Het (gezamenlijk)
belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3 735,- zijn.

2

Nieuwstraat 60, huur ƒ 437,64 per maand, excl.
stookkosten.
1-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan alleenstaanden.
HefBélastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag
Iriax. ƒ 2.715,-zijn

3

Garage Da Costastraat C, huur ƒ 77,71 per maand.
Eerste voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de
woningen Da Costastraat 8 t/m 16, Helmersstraat 30 t/m 50,
NIC. Beetslaan 48 en 50, Burg. Beeckmanstraat 13 t/m 37.
Tweede voorkeur hebben leden van onze
wonmgbouwverenigig woonachtig aan de Da Costastraat 2
t/m 6 en De Genestetstraat 3 t/m 19. Derde voorkeur
hebben de overige leden m Zandvoort.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van
lidmaatschapsnummer. BIJ het tekenen van de
huurovereenkomst dienen de op naam van de huurder
gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden getoond.

Vondellaan 1 , Zandvoort

Fa. De Vonk

leuke weekend^
voor ƒ 29,50
menu s

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

T. Goossens

za. en zo.

Haltestr. 9, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Postcode Jackpot valt al in eerste ronde

Welkom thuis
met 2 miljoen!
Als u op wintersport gaat laat u toch ook uw telefoonnummer achter voor de thuisblijvers? Ook
de winnaars van de Jackpot waren gelukkig zo
verstandig. Twee miljoen gulden zat er in de pot
die er deze keer al in de eerste 'ronde uitging.

G e l u k k i g paste oma op het
huis en was toevallig ook haar
kleinzoon op bezoek. Zo kon
Henny Huisman via de telefoon toch nog de w i n n a a r s
persoonlijk het goede nieuws
brengen.
Ook u kunt volgende
maand de gelukkige
zijn. Maar dan moet
u wel meedoen aan
de Postcode Loterij.
Met elke maand kans
op de Postcode Jack-

pot van 2 tot 7 miljoen gulden én meer
dan honderdduizend
andere mooie prijzen
van een tientje tot een

ton.
Wilt u ook meespelen
in de Postcode Lote-

Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a s. vóór 12 00 uur bij E M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

nj? Vul dan de bon in
en doe 'm snel op de

bus. En doe het nu!

Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten
kantore van E M M

We verklappen nog
mets, maar de maanden maart en april
gaan extra spannend
worden' •

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
BIJ het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen
wordt het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de
minstverdiener voor 50% meegenomen m de berekening

"Gefeliciteerdpa, je hebt twee miljoen gulden gewonnen in de Postcode Laterij!"
De winnende
Thuisbingonummers:
27 februari

Ruilrubriek
1

2

3

Celsiusstraat, huur ƒ 529,56 per maand, excl. stookkosten
4-Kamerwoning op 1e etage. Gevraagd: eengezinswoning

4
5
6
7
11

Van Lennepweg, huur ƒ 385,28 per maand, excl
stookkosten
2-Kamerwoning op begane grond met tuin.
Gevraagd; 3-kamerwonmg op verdieping (voorkeur Van
Lennepweg)

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M

WONINGBOUWVERENIGING EMM

22
27
28
29
32

6 maart
f 3OOO
5144 VN

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
J

ƒ 25.OOO

5144

VN 079

ƒ40,- (vier lotnummers)

j ƒ30,- (drie lotnummers)

J

ƒ20,- (twee lotnummers)

J ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletlers Deelname hdudf m aanvaarding van het reglement

Naam:

_J dhr.

ü mevr.

Adres:
Postcode: l

i

l

l

1-1

l

i

Plaats:
150.94.03

Postbanknummer

Extra
Prijs

Miljonair worden? Vul snel
de bon in en
_ doe mee!

•TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

33 39
34 44
35 45
37
38

StraatPrijs

Lorentzstraat, huur ƒ 743,85 per maand, excl stookkosten
4-Kamerwonmg op 1e etage. Gevraagd gelijkwaardige
flatwoning of eengezinswoning
Schriftelijke reacties
Uiterlijk 31 maart a s. bij E M M onder vermelding van naam,
adres, lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

13
15
16
17
21

En de Euromast begint weer aan
zijn klim naar 7 miljoen...

Datum
Handtekening

NATIONALE

Banknummer

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar'
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

IvVeekmedia 17

donderdag 10 maart 1994

Schaak Club
op weg naar
kampioenschap

ZANDVOORT - Het schaakteam van de Zandvoortse Schaak Club kan het kampioenschap in de vierde
klasse van de NHSB bijna niet meer ontgaan. Onder
leiding van teamleider Edward Geerts werd tegen het
zesde team van De Uil uit Hillegom een overwinning
met monsterscore behaald, 7-1.

Daardoor blijven de Zandvoorters ongeslagen bovenaan met een totaal van tien
punten uit vijf wedstrijden en
een voordelig bordsaldo van
maar liefst 33,5 punt. Na
ruim een uur spelen was er
nog geen tekening in de
strijd. Edward Geerts gaf het
goede voorbeeld door na vijf
kwartier schaken het eerste
wedstrijdpunt te scoren.
John Ayress volgde snel met
een vol punt, door zijn te gretige tegenstander na 18 zetten
af te straffen. Ook voorzitter
Jan Berkhout gaf zijn Hillegomse tegenstander een lesje
terwijl Louis Dambrink de
stand opvoerde naar 0-4.
Een half puntje uit vier
partijen was voor .de kampioenskandidaat
voldoende
voor de winst. Dat halfje liet
nog even op zich wachten.
Echter Hans Jansen, Ter
Bruggen en Lindeman zagen
zich gesterkt door de riante
voorsprong en speelden de
sterren van de hemel. Zodoende kwam de voorsprong
van de Zandvoortse Schaak
Club op 1-6. Het kersverse
raadslid Jack van Eijk maakte het succes compleet door
met een overwinning de eindstand op te Voeren naar 1-7.
De vermoedelijk beslissende wedstrijd om het kampioenschap zal zijn op donderdag 31 maart in een thuiswed-

strijd in het Gemeenschapshuis. Tegen de enige overgebleven concurrent Hoofddorp 2 is een gelijkspel voldoende voor de titel. Mocht
deze wedstrijd niet gewonnen worden dan krijgen de
Zandvoorters, in mei, nog
een kans in de uitwedstrijd
tegen het vijfde team van
Bloemendaal.

Interne competitie
Voetbal of geen voetbal op
de televisie, de leden van de
Zandvoortse Schaak Club laten hun clubavond er niet bij
inschieten. Ondanks dat er
wat minder leden zich meiden bij wedstrijdleiderRuud
Schiltmeijer werden voor de
interne competitie zeven partijen gespeeld. Het werd een
geanimeerde avond waarin
Edward Geerts het beste resultaat boekte. Door remise
tegen Ter Bruggen klom
Geerts twee plaatsen op de
ranglijst. Louis Dambrink
bleef
ranglijstaanvoerder
mede door een fraaie zege op
Hans Jansen.
Uitslagen: Hueting-Van Esveld 0-1, Manshande-Den Drijver 0-1, Atkinson-Boer 0-1,
Dambrink-Jansen 1-0, GudeSchiltmeijer 1-0, Berkhout-Ayress 0-1, Geerts-Ter Bruggen
remise.

ZVM hoopt degradatie te ontlopen

ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM wensen zich nog niet
neer te leggen bij degradatie. Na de overwinning van
vorige week volgde wederom een zege. Het stugge
Vriendschap werd in een
bikkelhard duel met 18-17
verslagen. Met nog twee
wedstrijden te gaan is de
strijd nog niet beslist. De
Zandvoortse dames boekten een knappe 13-10 overwinning op Oriënt. Voor beide teams stond de troostprijs, de tweede plaats, op
het spel.

Kees Hoek benut een van de
zes strafworpen. Ze gingen er
alle zes in
Foto
Persbureau Zandvoort

concurrenten, maar we geven
het niet op. Het zit er nog steeds
in."

Dames

handbaf
Een uiterst
gemotiveerd
Zandvoorts mannenteam heeft
het van Vriendschap niet cadeau gehad. De Amsterdammers speelden fel en stevig
handbal, maar de Zandvoorters
lieten zich niet onbetuigd. De
beginfase gaf weinig krachtsverschil te zien, 4-4. In het
Zandvoortse doel vertolkte
Ashwin van der Meije een
hoofdrol. Met zeer knappe reddingen voorkwam hij menig
doelpunt en hield hij Holland
Casino-ZVM in de race.
Tegen het eind van de eerste
helft liep Vriendschap uit naar
een 8-10 voorsprong. De Amsterdammers waren wat geroutineerder, maar daar tegenover
stond een bijzonder grote inzet
v.an de Zandvoorters. Vlak voor
de pauze liep het team van
coach Dirk Berkhout tegen een
twee minuten straf op. Daar
profiteerde Vriendschap meteen in de tweede helft van.

Veerkracht
In een mum van tijd keek
Holland Casino-ZVM tegen een
8-12 achterstand aan. Dat leek
de genadeklap te zijn, maar de
Zandvoorters beschikten over
een geweldige veerkracht. Ook

bij een 11-15 achterstand gaven
de badgasten niet op. Opvallend was het 'gemak waarmee
Kees Hoek de strafworpen benutte. Zesmaal mocht Hoek
aanleggen en zesmaal was de
Amsterdamse doelman kansloos.
In een bijzonder hectisch en
zinderend slotkwartier kroop
Holland Casino-ZVM dichterbij Vriendschap. Bikkelharde
gevechten om de bal, gevolgd
door schitterende aanvallen
van de Zandvoorters. Daaruit
even schitterende doelpunten

ZANDVOORT - Door het
onbespeelbaar zijn van de
velden was het alweer enige
weken geleden dat Zandvoortmeeuwen een nederlaag kreeg te slikken. Die tik
blijkt na te werken want
voor de tweede maal op rij
verloren de Meeuwen. Het
op bezoek zijnde DSS klopte de Zandvoorters, na een
matige partij voetbal, met 01.

ZANDVOORT - Olaf Cliteur van Café Neuf/Chess
Society heeft het open Rapid. schaakkampioenschap
van de stad Gouda op zijn
naam geschreven. Met een
score van 4,5 uit 5 in de
hoofdgroep, won de onlangs
31-j aar geworden Cliteur,
als eerste Zandvoorter, een
groot open-toernooi.
schaken

Klaverjassen TZB
ZANDVOORT - Vrijdagavond vindt de maandelijkse
klaverjasavond plaats in de
kantine van TZB aan de Kennemerweg. TZB organiseert deze
klaverjaswedstrijd ten behoeve
van de softbal afdeling. Om aan
deze koppel wedstrijd te kunften deelnemen moet zeven gulden en vijftig cent per koppel
worden betaald. De aanvang
van deze avond is om acht uur.

balverlies en zelfs in de slotminuut twee man minder. Vriendschap slaagde er echter niet in
de fanatiek verdedigende Zandvoorters te benaderen, 18-17.
„Ik bleef er in geloven toen
we vier punten achter stonden," stelde een dik tevreden
coach Dirk Berkhout. „Ik vond
namelijk dat we deze tegenstander konden hebben. We
hebben er keihard voor gewerkt en we verdiende de overwinning. We stonden weer garant voor veel spektakel. Toch
blijven we afhankelijk vaii de

ZVM blijft koploper
ondanks nederlaag

Cliteur
wint
toernooi

De Zandvoorter vertoeft al
enige jaren in de top tien van
menig Rapidtoernooi. Olaf Cliteur verkeerde in Gouda in een
geweldige vorm. In de eerste
wedstrijd was het nog even aanpassen, want al 'snel werd de
vrede getekend met een remise.
In het begin van de tweede partij leek het eveneens niet goed
te gaan. Zijn tegenstander zette
Cliteur onder druk, echter die
plaatste enige tegendreigingen.
De Zandvoorter sloeg tenslcjtte
met nog een minuut op de klok
genadeloos toe. De derde wedstrijd leverde Cliteur een fraaie
overwinning op na een zeer
sterke combinatie.
Op dat moment stond Cliteur
op een tweede plaats een half
punt achter koploper De Jong
uit Vianen. De koplopers ontmoetten elkaar in de vierde
ronde en ondanks dat de Zandvoorter de zwarte stukken
kreeg toebedeeld, zette hij zijn
tegenstrever flink onder druk.
Met gedegen schaakspel slaagde Cliteur er in de koploper onderuit te halen en nam zodoende zelf de leiding over.
De laatste partij tegen titelhouder Rost van Tonningen
moest Cliteur winnen om zeker
te zijn van de zege. De Zandvoorter speelde op volle winst
en onder grote spanning beging
zijn tegenstander een foutje,
hetgeen bekwaam werd afgestaft. Een eerste plaats in een
deelnemersveld van zeventig
spelers is opnieuw een grandioos succes voor Chess Society.
De resultaten in de vijfde ronde van de competitie waren
voor Café Neuf/Chess Society
aanzienlijk minder. Alle drie
vertegenwoordigende teams leden een nederlaag. Het eerste
team verloor kansloos met 5,52,5 bij schaakclub Het Oosten
uit Haarlem. Alleen kopman
Pred van de Klashorst behaalde een overwinning.
Ondanks goede overwinningen van Dennis van der Meijden, Hans Drost en Peter van
de Beek kwam het tweede team
net iets te kort tegen De Vennep
3, 4,5-3,5. Het recreatieve derde
team leed een ongelukkig 5,52,5 nederlaag tegen Excelsior 3
uit Heemskerk.

van de uitstekend spelende Goran Bogojevic. De Zandvoorters knokten voor elke meter
grond en kwamen door een
doelpunt van Jan van Duijn op
gelijke hoogte.
Vriendschap probeerde met
alle middelen de Zandvoorters
een halt toe te roepen, echter
dat lukte niet. Peter Pennings
zorgde voor een 17-16 voorsprong. Bij een 18-16 voorsprong ging de thuisclub nog
bijna in de fout. De zenuwen
gierden de spelers en toeschouwers door de keel. Veel onnodig

De Zandvoortse dames waren de heren voorgegaan in
doeltreffend handbal. Holland
Casino-ZVM en Oriënt hebben
geen kans meer op de titel,
maar de strijd om de tweede
plaats was toch wel interessant.
De Zandvoortse dames hadden
de wedstrijd onder controle en
met goed handbal werd een 7-3
voorsprong opgebouwd. Het
team van coach Joost Berkhout
nam toen duidelijk te veel gas
terug waardoor Oriënt tot 7-6
terug kon komen. De ruststand
werd bepaald op 8-7.
Coach Berkhout had de dames in de rust weer op de rails
gekregen want in de tweede
helft was er geen vuiltje meer
aan de lucht, mede door goed
keeperswerk van Anita Reumann. Bij een 12-8 voorsprong
leek het nog even gevaarlijk te
worden toen Oriënt een paar
foutjes afstrafte, 12-10. Holland
Casino-ZVM gaf echter de voorsprong niet meer uitbanden en
won fraai en verdiend met 1310.
„We hebben nog veel kansen
nodig om te scoren," meende
Joost Berkhout. „Maar toch
hadden we de wedstrijd in handen. De inzet was erg goed.
Handballend is er veel verbeterd, maar het kan altijd nog
beter."
'
Doelpunten heren: Kees Hoek
7, Goran Bogojevic 4, Patrick
Terpstra 2, Peter Pennings 2,
Guido Weidema 2, Jan van
Duijn 1. Dames: Mireille Martina
5, Wendy van Straten 3, Margreet Sterrenburg 3, Astrid Molenaar l, Janna ter Wolbeek 1.

voetbal
Ondanks twee opeenvolgende nederlagen blijft Zandvoortmeeuwen de ranglijst aanvoeren. De krachtsverhouding in
de vierde klasse KNVB is dermate klein dat bijna alle teams
nog uitzicht hebben op de titel,
maar ook zijn alle teams nog
niet vrij van degradatiezorgen.

Na 13 wedstrijden voert Zandvoortmeeuwen met 15 punten
de ranglijst aan, terwijl Heemstede onderaan staat met tien
punten.
Willen de Zandvoorters om
de titel meespelen dan zal er
zondag in de thuiswedstrijd tegen Van Nispen uit een ander
vaatje getapt moet worden. De
Zandvoorters misten wel vele
spelers door schorsingen, maar
de inzet moet beter. Toch kreeg
Zandvoortmeeuwen wel mogelijkheden tegen het Haarlemse
DSS. Zo was Ferry van Rhee
dicht bij een treffer, die echter
•verloren ging. Het was het enige wapenfeit van de eerste helft.
De tweede helft was van hetzelfde matige niveau. DSS was
feller en kwam danook verdiend op een 0-1 voorsprong, na
tien minuten voetballen. Trainer Pieter Keur paste twee wissels toe met de bedoeling meer

Beker voor Robin
Keiler en Mike Kroder
ZANDVOORT - Het team
van Holiday Inn/Akrides
heeft voor de tweede maal
in successie de beker veroverd in de finale van de
basketbal-cup voor eredivisie junioren. De twee Zandvoorters in dit eredivisieteam, Mike Kroder en Robin Keiler, speelden in deze
finalewedstrijd een hoofdrol.
basketbal
Zandvoort '75 zat zijn tegenstander wel 'op de nek'.

Foto Persbureau Zandvoort

Zandvoort'7 5 haakt af
ZANDVOORT - De lange
gedwongen
voetbalstop
heeft Zandvoort'75 kennelijk geen goed gedaan. Tegen het bezoekende HCSC
uit Den Helder ging het
team van trainer Gerard Nijkamp met 2-3 ten onder.
Door deze nederlaag heeft
Zandvoort'75 voorlopig afgehaakt in de strijd om een
hoge klassering.
voetbal
De Zandvoorters misten door
diverse omstandigheden drie
vaste basis-spelers en dat
kwam de organisatie in de achterhoede niet ten goede. De
teams waren van goede wil,
doch het vertoonde spel was
van een matig gehalte. Begon
Zandvoort'75 al gehavend aan
de strijd binnen twee minuten
volgde een nieuwe tegenslag.
Door balverlies op het middenveld, werden de voorwaartsen
van HCSC in stelling gebracht
en doelmman LUC Krom was
kansloos, 0-1.

De Zandvoorters trokken gelijk na deze achterstand ten
aanval. Hans Hartkamp had
echter geen geluk met de afwerking van de aanvallen. Eerst
ging zijn kopbal via de handen
van de Helderse doelman over
het doel en vervolgens spatte
een kopbal op de lat uiteen.
HCSC werd in de verdediging
gedrongen, maar de uitvallen
van de gasten waren gevaarlijk.
De Zandvoorters bleven aandringen en waren een paar
maal dicht bij de gelijkmaker.
Ferry Boom liet een bal van de
voet glippen en een doorgebroken Edwin Ariesen werd vastgehouden. De scheidsrechter
paste de voordeelregel toe,
doch de bal ging net naast het
doel. Ook een schot van Faisel
Soekhai had geen succes.
HCSC bleef loeren op een uitval en had daarmee kort voor
de rust succes. Eerst viel er nog
een bal op de lat te noteren,
maar even daarna was het wel
raak toen de HCSC-spits verrassend uithaalde, 0-2.
Trainer Nijkamp zette bij het
begin van de tweede helft Bas

Robin Keiler trok het initiatief in de eerste helft naar zich
toe met een score van 11 punten
en een aantal beslissende rebounds. Tegenstander Schiestreek had twee spelers van 2.05
meter lengte in het team, maar
de Akrides defensie speelde erg
sterk. Vrijwel de gehele wedstrijd leidde Akrides. Toch was
het een spannende partij basketbal en deden de teams weinig voor elkaar onder.
Tijdens een versnelling vlak
voor de pauze nam Akrides afstand met 15 punten, 44-29. Na
de rust volgde wederom een
spannende fase, waarin vooral

Mike Kroder zich ontpopte als
de strateeg van de aanval. Met
nog ongeveer drie minuten te
gaan liep Akrides uit naar een
voorsprong van maar liefst 23
punten. De eindstand werd vervolgens 79-60.
Het Akrides-team kreeg in de
sporthal in Eindhoven de beker
en medailles uitgereikt door de
voorzitter van de Nederlandse
Basketbal-Bond. Een oorverdovend applaus, van de circa
tweeduizend
toeschouwers,
viel de ploeg ten deel.

Heino in voor Thomas Schulte.
Er kwam gelijk meer vaart in
de aanval. Bas Heino kogelde
hard in doch de HCSC doelman
redde fraai. Ook nu een zwaar
verdedigend HCSC dat middels
uitvallen de score probeerde op
te voeren. De beste kansen waren voor de Zandvoorters, echter de afwerking liet te wensen
over.
De Zandvoorters leken na
dertig minuten voetballen definitief geklopt te zijn. Uit een
counter slaagde HCSC er in de
stand op te voeren na 0-3. Ondanks deze kansloze achterstand bleef Zandvoort'75 er nog
in geloven. De voetballers uit de
marine-stad trokken zich massaal terug in de verdediging,
waardoor er vrijwel geen doorkomen aan was. Toch slaagde
Zandvoort'75 er in tot scoren te
komen.
In de veertigste minuut haalde Bas Heino onhoudbaar uit
en een paar minuten later zorgde Mare Balk voor de tweede
treffer. De tijd was echter te
kort om de achterstand geheel Op de foto staande derde van rechts Mike Kroder en zittend
eerste van rechts Robin Keiler
weg te werken, 2-3.

SPORT
TZB kansloos

ZANDVOORT - Evenals
de overige Zandvoortse
voetbalploegen kon TZB indruk maken. Tegen het zesde team van DEM werd een
gehavend TZB met 2-6 geklopt.
„We hebben maar veel gips
gekocht," stelde trainer Willem
Koning na afloop. Acht van zijn
selectie-spelers zitten door
blessures met enkel of been in
het gips. Daardoor een gewijzigd en gehavend TZB dat toch
met goede bedoelingen van
start ging. Maar na enige minuten volgde de volgende tegenslag. Doelman Jur Greeff moest
zich met een blessure laten vervangen. Veldspeler Remy van
Loon ging onder de lat.
Dat kwam het spelconcept
van de Zandvoorters niet ten
goede. DEM nam vlot een 0-2
voorsprong waarna Maurits
van Rijswijk voor TZB tegenscoorde. Nog voor de pauze
werd de achterhoede van TZB
voor de derde keer uiteen gespeeld, 1-3.
In de tweede helft heeft TZB
een groot overwicht gehad,
doch de DEM doelman was uitstekend op dreef. Door mistasten in de TZB defensie liep de
achterstand op naar 1-6. In de
slotfase bepaalde Paul Barteling de eindstand op 2-6. „Het
was een rommelige en vreemde
partij. Maar met zoveel invallers kan het ook niet goed
gaan," aldus Koning.

Titelstrij d Chess
ZANDVOORT - De halve finale om het dameskampioenschap schaken wordt komend
weekend voortgezet in Hotel
Faber aan de Kostverlorenstraat. Zaterdagmiddag om één
uur wordt er gestart.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer in-

strijd in het team te krijgen. Die
kwam er pas toen Rocco Termaat geblesseerd uitviel en
Zandvoortmeeuwen met tien
man verder moest.

In een alles of niets offensief
trok zelfs doelman Ron Eerhart mee ten aanval. Eerhart
was heel dicht bij de gelijkmaker, doch zijn lob over de doelman was net iets te hoog. Het
bleef bij de 0-1 voor DSS.
„Door mijn knieblessure ben
ik een paar weken afwezig geweest, maar gelukkig hebben
Richard Bruijnzeel en Kees Lagendijk het goed voor mij overgenomen," aldus Pieter Keur,
die over de wedstrijd minder te
spreken was. „We moeten er
meer voor doen willen we meeblijven draaien in de top. Win je
tweemaal dan sta je bovenaan
maar verlies je tweemaal dan
komt de onderste plaats in
zicht. Ik hoop dat we de zaak
weer oppakken. Vandaag was
het in ieder geval erg slecht."

formatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de

clubavond, elke donderdag in
het

Gemeenschapshuis. Ook

kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Opgave nummer 10: Mat in
twee zetten, wit begint.
Oplossing

van vorige

week,

schaakdiagram 9 (Mat in 2 zetten, wit begint). 1. Dc8+ - Txc8;
2. TxcS en mat.

ZVM-zaterdagteani
blijft in gevaar

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft het nog
steeds moeilijk in de strijd
tegen degradatie. Tegen
hekkesluiter Hillegom had
Zandvoortmeeuwen een uitgelezen kans twee punten te
veroveren. Een 1-3 voorsprong ging echter verloren
Voor Robin Keiler was het waardoor het duel in 3-3 eintrouwens een bijzondere dag. digde.
Hij werd de gehele dag op de
voet gevolgd door een televisievoetbal

team van de KRO, dat opnames
maakte voor het TV-programma 'Lieverdjes'. Dit programma wordt op een komende vrijdag uitgezonden en gepresenteerd door Sybrand Niesse. Het
programma maakt elke week
een reportage over het leven, de
gewoonten, het karakter en de
ambities van een jeugdige Nederlander. Voor Robin Keiler
en het TV-team was de winst in
de bekerfinale uiteraard het
hoogtepunt in de rapportage.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het was in de slotfase te danken aan invaller-doelman Mario Schrader dat het ene punt
naar Zandvoort ging,. Daarvoor
had Zandvoortmeeuwen al lang
en ver afstand kunnen en moeten nemen van Hillegom. De
Zandvoorters begonnen met de
wind in de rug. Het overwicht
leverde na een kwartier spelen
de eerste treffer op. Gerreth Davis ronde een aanval met een
fraaie lob over de Hillegom
doelman af, 0-1.
De Zandvoorters bleven aandringen, hetgeen na een half
uur spelen de tweede treffer op-

leverde. Een snelle combinatie
door het midden bracht Bob
Brune vrij voor het doel en die
faalde niet, 0-2. Hillegom probeerde vanaf de eerste minuut
in de tweede helft de strijd een
wending te geven. Na twee minuten had Hillegom de aansluiting bewerkstelligd. Een werkelijk schitterend schot was zelfs
Mario Schrader te machtig.
De Zandvoorters namen meteen het initiatief over en er
volgden vele aanvallen op het
Hillegomse doel. Na een combinatie tussen Rob van der Bergh
en Pieter Brune kwam Bob
Brune in scoringspositie en
ook nu was het raak, 1-3. Zandvoortmeeuwen leek op rozen te
zitten, maar Hillegom gaf niet
op. ?.n de zeventigste minuut
verdween een vrije trap langs
de muur in het doel, 2-3.
De thuisclub gooide alles op
de aanval en dat leverde resujtaat op. Uit een hoekschop misten een paar Zandvoorters
waardoor een Hillegommer
van dicht bij raak kon schieten.
3-3. In de slotfase kregen beide
teams fraaie kansen maar het
bleef bij het gelijkespel.

Topscorers
l

B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
D. de Leeuw(TBZ)
B. Paap (ZVM-zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Na een lange gedwongen rustpauze waren de velden eindelijk
weer bespeelbaar. Alle Zandvoortse teams kwamen in het veld.
maar de topscorerslijst onderging in de top geen wijzigingen.
Slechts Bob Brune sloop naar een gedeelde derde plaats, met
vijf doelpunten, door tweemaal te scoren.

donderdag 10 maart 1994
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DONDERDAG
KOOPAVOND!

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

Auto's te koop
gevraagd

„DE SUNSHOP"

KOOP NU ..
EN BETAAL PAS
IN JUNI 1994!*

*U bent geen aanbetaling
verschuldigd. Vraag naar de
speciale voorwaarden in
onze winkels.

Combikoelkast

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Inkoop auto s tegen
ANWB/BOVAG koerslijst
Bel voor info 0206313427
Let opi BOVAG autobedr ver
koopt gratis uw aanb m ?i|r
Showr Medembl 022744999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vri|war
bewijs Tel 0206105478
Te koop gevraagd

LADA'SenSKODA'S

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

Tel. 02507-14443

gehaald door heel Nederland
Korr afwikkeling & vrijwaring

02940-17813.

Opel Kadett/39pd
All m KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930
• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Campers
De scherpste prijzen /oor
TOERCARAVANS
100 occ met Bovag garantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1 01721 8913
10 min van A dam

• De advertentie afdeling
Wilt u uw auto va 1990
DIREKT a contant verkopen'' behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
Belt u voor ml 03410 19354
der opgave van redeneVi te
Te koop gevraagd AUTO'S a weigeren (art 16 Regelen
contant met vrijwar bewijs
voor het Advertentiewezen)
Tel 02908 24640

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet
Studenten 10% korting
bestel vracht en
personenauto s bussen
0206794842 0206908683
Zie ATS telet pag 888
D FAAS
Luxe & Bestelauto s v a ƒ 36
per dag ex. BTW
Grasweg 3 A dam Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel \,ao.
ƒ 39 per dag excl BTW
Tel 0206161388 of 6003436
LAGE HUUR
Nwe bestel en vrachtw m r(
dio van6t/m 23 m3 v a ƒ44
p d , 100 km vri| Tevens pei
wagens Autoverhuur Sloc
haak Tel 0206431220

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(311n)C n<SCiue.
Pnjs i nel
BTW

Schrijf hierin bloklettcrs
uw tekst, l letter per
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter Minstens 3 M
K
regels beschrijven Aan
S
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
7elf uitrekenen wat uw
advertentie kost

*

van 799,- nu:

Naam

1
2
3
4
5
G
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35
112,51
128,fa6
144,82
160,98

•
Telefoonnummer

Adres

valkenberg
Helpt u beter kiezen...
Amstelveen. Plein 1960 nr 37a, 020-6432470 Amsterdam- Bljlmerpleln 556.020-6912614 ceintuurbaan 77-79,
020-6716251 Kinkerstraat 208-222,020-6184025. Deventer. Engestraat 15-17,05700-44795
Drachten. Raadhuisplein 7.05120-31700 Emmen Weerdlngstraat232,05910-43039
Haarlem: Grote Houtstraat 116.023-327816 Hoogezand. Gorecht Oost 153,0598U-20395 Purmerend.
Hoogstraat2,02990-20727 stadskanaal- oude Marktl, 05990-10078 veendam. Ben Oosterdlepi65,05987-17543
Zaandam Peperstraatl35-i45,075-168255 Zwolle Th A Kemplsstraat26,038-550235

Postcde + Plaats
•

Handtekening.

IfM

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,f|t
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

B
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Voorjaar geeft gezellige drukte in de tuin
5e vorst is nu vrijwel verdwejicn, de dagen lengen en de nauur maakt zich op voor de lentc. Krokussen steken hun gekleurde knoppen omhoog en
iet lijkt wel alsof de vogels exra hard fluiten. Kortom, Woltlioorn & De Groot vinden het
tijd om te gaan tuinieren.

veel aan aarde eronder vandaan
te scheppen. Is er sprake van
zowel bobbels als kuilen, dan
vult u de kuilen met de bobbels.

'Onkruipers'

---r- AN DAT MOOIE groeif ne grasveldje dat afgeV lopen zomer in de tuin
e zien was, is weinig meer
ver. Het gazon oogt na de
vinter grauwbruin en het
:ens zo strakke tapijtje is
obbelig uit de strijd gekonen. Dat komt doordat de
rrond ongelijk is opgevroen; hier en daar torent er
jelfs een molshoop bovenliit.
Het enig overgebleven groen
ilijkt bij nadere beschouwing
nos te zijn. Hoog tijd dus voor
ien tuintechnische ingreep. De
rrasmat wordt in de eerste
ilaats door de natuur zelf her;teld: het gras zal onder invloed
an de zon en de hogere dagemperatuur beginnen te groeien.
U kunt de grasmat met een
jware rol egaliseren. Let wel: de
jndergrond moet niet te droog
>n ook niet te nat zijn; dat rolt
ïo lastig. De graszoden worden
" .1 rollende meteen weer stevig
.angedrukt. Grote oneffenhelen kunnen echter niet worden
;ecorrigeerd door te rollen.
Kuilen werkt u weg door de
:oden los te maken en de onlergrond aan te vullen met aarle. Bobbels worden geëlimieerd door in de grasmat een
-vormige snede te maken, de
;oden opzij te rollen en het te-

Het afgevroren oude gras,
mossen en kruipende onkruiden - de zogenaamde onkruipers - kunt u verwijderen door
het grasveld goed aan te harken. Als u wat gaten in de zode
prikt, verbetert de afwatering
en komt er lucht bij de wortels.
Door de bovenzijde van de grasplag met een verticuteerhark te
doorsnijden, verwijdert u deonkruipers.
Als u in maart het gras trakteert op een royale hoeveelheid
kunstmest zal het supersnel
groeien, en het oprukkende
gras zal de onkruiden verdringen. Anderhalf tot twee kilo
mengmestkorrels (N.P.K. in de
verhouding 12/10/18: 12 delen
stikstof, 10 delen.fosfor en 18
delen kali) per 100 m2 moet genoeg zijn. Het kan geen kwaad
in mei of juni nogmaals zo'n
zejfde hoeveelheid kunstmest
te geven.

Rozen snoeien
Bij de winterse temperaturen
ver onder nul en de schrale oostenwind hebben de rozen het
zwaar te verduren gehad. De
takken zijn gedeeltelijk ingevroren en alleen al voor het verwijderen van dit ingevroren
hout moet u de snoeischaar
hanteren - kunt u vast een beetje warmsnoeien voor het echte
werk.
Het Echte Werk: het snoeien
van de vele roosvariëteiten is
behalve om de struiken te fat(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

• l et Zwarte Woud, een fantastisch vakantiegebied
zeer romantische omgeving waarbij pittoreske
dorpjes afsteken tegen de rijk beboste heuvels.
ming met de omgeving. Dit alles maakt uw Zwarte

van;

Woud vakantie compleet! Boek snel. Vol is vol!

r

3436
m. i
ƒ44
pet;
Sloc

Meer informatie over Wehrhalden?Stuurt u
deze bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,

De Harde's Tours

Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:

Reserveren, even bellen:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

de aanzet worden verwijderd.
Na de snoei hebben de rozen
extra voeding nodig om van de
ingreep te herstellen. Een forse
schep speciale rozenmest of gedroogde koemest is voldoende
en u doet er de roos een groot
plezier mee.

Koude nachten
Veel schade kan na de wintermaanden alsnog ontstaan door
vorst aan de grond. In de maanden maart, april en mei komen
nog regelmatig koude nachten
met kans op vorst aan de grond
voor. Pas na de IJsheiligen (11,
12 en 13 mei) neemt de kans
hierop af. Planten tegen nachtvorst beschermen is een moeilijke zaak. Potten en kuipen
met vorstgevoelige inhoud
kunt u tijdelijk in de schuur of
garage opbergen. Vaste planten
en heesters die reeds ver zijn
uitgelopen, kunt u afdekken
met stro, juten zakken, oude
handdoeken of iets dergelijks.
Tip: de plastic potten waarin
bij het tuincentrum de vaste
planten zijn opgekweekt, bewijzen tijdens nachtvorst goede
diensten. Plaats ze als er vorst
wordt verwacht over de uitlopers van de planten en verzwaar de pot bij stevige wind
eventueel met een steen. Verwijder de plastic potten de volgende morgen; tien tegen één
dat deze plant geen schade
heeft ondervonden van vorst

atv

aan de grond! In maart krijgt de
tuin weer wat kleur. De eerste
voorzichtige uitlopers geven de
tuin een groen waas. Het begin
van het voorjaar is hét moment
om in de tuin orde op zaken te
stellen. Te groot geworden vasActuele informatie over
te planten - bij de margriet, de
Toerisme en Vrije Tijd
ooievaarsbek en het lelietje- Coördinatie:
Trudy Steenkamp,
van-dalen is dit vaak het geval postbus 2104,
kunnen in maart gedeeld wor1000 CC Amsterdam,
den. Als er zich ook nog eens
tel. 020-5622840
onkruid in verschanst heeft, is
(niet op vrijdag)
het beter de hele plant uit de
grond te tillen. Verwijder het
onkruid zorgvuldig en herplant
de gezuiverde delen. Gooi een
Nieuwe attracties
paar scheppen compost of geop
Huishoudbeurs
droogde kunstmest in het
De traditionele produktplantgat.
presentatie blijkt niet meer
Gaten in de beplanting als gevoldoende te zijn om de
volg van vorstschade worden in
aandacht en interesse van
maart en april duidelijk zichtde Huishoudbeursbezoebaar. Vul deze opengevallen
ker vast te houden. De
plaatsen met sprankelijke lenHuishoudbeurs en Huis en
teplantjes, bijvoorbeeld primuInterieur RAI '94 spelen in
la's of violen. Door deze tijdelijop het hogere verwachke vulling heeft u voldoende
tingspatroon en bieden dit
tijd om de opengevallen plaatjaar naast begeerlijke
sen te beplanten met vaste
koopwaar, een talkshow en
planten, zodat als deze gatenthemagerichte evenemenvullers zijn uitgebloeid, de tuin
ten.
er weer vol als voorheen bijBehalve veel informatie
staat.
over kleding,
üfe-style,
huishoudelijke apparatuur
Tip: Plant aan de rand van de
en hobby's wordt de Huisborder wat stekjes van speenhoudbeurs gecombineerd
kruid en maarts viooltje. In het
met de deelbeurzen Huis &
vroege voorjaar, als deze planInterieur RAI (alles voor
ten uitlopen, zorgen zij voor
de complete inrichting van
een natuurlijke omlijsting van
de woonomgeving), Attrakde vaste-plantenborder.
tie '94 (de dagjes-uit-beurs)
en Negen Maanden Beurs
(alles over de zwangerschap en daarna).
De Huishoudbeurs en de
Huis & Interieur RAI 94
zijn geopend van woensdag
16 tot en met zondag 27
maart, dagelijks van tien
tot vijf uur. Van 21 maart
tot en met vrijdag 25 maart
bovendien van zeven tot
tien uur 's avonds. Van 23
tot en met 27 maart worden
de deelbeurzen Attraktie
en De Negen Maanden
Beurs gehouden. Alle beurzen zijn op eenzelfde entreebewijs toegankelijk.

'Ik ben verslaafd aan hoeden'

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in hotel Wehrhaldenhof
• keurige 2-persoonskamers
douche en toilet
• halfpension verzorging
• fantastische muziekavond
• uitgebreid excursieprogramma
•zeer ervaren chauffeur
• prima afscheidsdiner

voor een heerlijke korte voorjaarsvakantie! Een

of theerozen zijn solistische
bloeiers op lange steel. Een
soort snijbloemem dus, de rozen die u in de winkel koopt.
Neem de minder-dikke takken
weg en snoei de overgebleven
stevige takken tot op drie knoppen terug. De derde knop moet
naar buiten wijzen; takken die
uit naar binnen gerichte knoppen ontstaan, groeien naar het
hart van de heester en daar krijgen ze onvoldoende licht. Bij
volgroeide rozen kan het geen
kwaad ook eens een van de stevige hoofdstengels terug te
snoeien op de laatste knop vlak
bij de grond. Dit stimuleert de
vorming van nieuwe loten.

Voor alle rozen geldt dat al
het dode en beschadigde hout
moet worden weggenomen. Het
is namelijk niet alleen lelijk,
maar ook ongezond; dood of
bijna-dood -hout vormt een
Floribunda's of trosrozen
bron van schimmels en ziekte- worden op dezelfde wijze gekiemen. Hoe er precies moet snoeid als de theehybriden. Bij
worden gesnoeid, hangt af van
de soort roos. Theehybriden en
floribunda's (op onderstam
geënte kruisingen) moeten anders gesnoeid worden dan
klimrozen, botanische rozen en
rozen op stam.
Theehybriden: theehybriden
De hoed als modeaccessoire beleeft een echte revival. Neem
bijvoorbeeld die gekke fluwelenpofhoeden (tabby's),overgewaaid uit Engeland. Maar getuige het aantal hoedenwlnkels
in de stad blijft de hoed een exceptionele accessoire. Waar
koop je je hoed? Op de markt,
of in winkels waar ze naast kleding ook hoeden hebben? Sinds
een aantal maanden heeft Amsterdam er weer een hoedenontwerpster bij.
Vertrekdata:

398.-

398r

ord

Schimmels

in maart en
april slechts

6 Dagen naar het Zwarte
Woud incl.
excursies....

Daarbij een zeer sfeervol hotel, in overeenstem-

soeneren ook noodzakelijk om
de bloei te stimuleren en de
vorm van de variëteit te behouden. Niet-gesnoeide cultuurrozen krijgen ellenlange takken
waaraan slechts enkele onbeduidende roosjes bloeien. Als u
geluk heeft. Het voorjaar - de
vorst is weggetrokken, er is uitzicht op een periode van zacht
lenteweer - is een goed tijdstip
om rozen te snoeien.

ledere maandag

Voorjaarsaanbieding

ƒ36

Tekening C. Wolthoorn

deze rozen moet de hoofdstengel echter jaarlijks worden verwij derd.
Stamrozen: deze op een hoge
onderstam geënte theehybriden of floribunda's hebben de
afgelopen winter erg geleden.
Verwijder het door de vorst
aangetaste hout geheel en al,
het dode hout zoveel als mogelijk. In principe worden de takken van de stamroos tot op
twee ogen van de stam teruggesnoeid.
Treurrozen: dit zijn geënte
klimrozen. Beperk het snoeiwerk tot het wegnemen van het
dode en kwijnende hout. Knip
de te lang geworden takken
weg, maar doe dit pas nadat de
plant gebloeid heeft.
Klimrozen: deze bloeien op
het oude hout en behoeven derhalve weinig snoei. Soms heeft
een klimroos de neiging terug
te vallen tot een heestervorm.
Neem dan die takken weg die
de klimvorm van de klimroos
in de weg staan. Door de zijscheuten en hoofdstengels iets
in te korten, wordt de hoogtegroei gestimuleerd.
Botanische rozen: dit zijn rozen die niet geënt zijn. Ze worden vaak als heg toegepast en
behoeven weinig onderhoud.
Als ze als heg dienen, behandel
ze dan ook als heg en knip ze
geregeld. De roos zal er niet onder lijden. Let er bij het snoeien
van geënte rozen op dat alle uitlopers van de onderstam vanaf

020-6541 100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uurzaterdag 10.00 -16.00 uur

BOES

Toegangsprijzen: volwassenen
17,50 gulden per persoon, voor
kinderen van vier tot 12 jaar en
houders van Pas 65 15 gulden per
persoon, 's Avonds bedraagt de
toegangsprijs respectievelijk tien
gulden en 7,50 gulden; tijdens Attraktte 94 geldt voor kinderen
van vier tot 1Z jaar een toegangspr(js van tien gulden overdag en
7,50 gulden 's avonds. Trein+Toegangsbiljetten zijn verkrijgbaar
op vrijwel alle stations.

•ARGA VAN DER BOS
(35) heeft van hoeden
een 'hoofdzaak' gemaakt in de Witte de Withstraat, Amsterdam. Het hoedenwinkeltje dat ze heeft
overgenomen was er nog
een uit de oude doos. De vitrinekasten in haar winkel
stammen nog uit 1930. Marga's collectie zit in een overgangsfase.
door Monique Lindeboom
In Hoofdzaak Hoeden tref je
nog het degelijke spul aan voor
oudere mensen, alswel haar eigen collectie aangevuld met
trendy fabriekshoeden. Marga:
„Ik doe dat heel bewust, voor
ieder wat wils. Veel oudere dames zijn blij dat ik ook nog
hoedjes van hun gading heb."
' „Ik ben verslaafd aan hoeden," zegt ze. „Een paar dagen
zonder mijn hoeden is ondenkbaar, ik moet altijd met een
hoed bezig zijn. De hoed is voor
mij een accessoire waarmee je
je kunt onderscheiden van anderen. Het is ook een praktisch
voorwerp: een hoed houdt je
warm en droog of koel in de
zon. En zitje haar niet goed dan
zet je toch een hoed op?"

Marga van der Bos: 'Zit je haar niet goed dan zet je toch een hoed op?' Foto Bram de Hollander
Die punt was er nog niet in de
hoedentrend, zegt ze. Het doet
Aziatisch aan. Voor de wintermodellen heeft ze veel fluweel
gebruikt. De zomermodellen
zijn van stro gemaakt. Ze laat
me hoeden en petten zien in
uiteenlopende kleuren en puntmodellen met of zonder rand.

Pagode

Een opvallend modelletje is
de 'pagode': een hoedje, gemaakt van fijne stro, dat veel
weg heeft van een Chinese tempel. De overbekende zonnehoeden in trendy natureltinten
In Marga's eigen collectie van koopt ze in bij de fabrikant.
dit jaar staat 'de punt' centraal.
In een. zijkamertje pronken
de bijna antieke hoedenmodellen die ze als onderdeel van de
inboedel heeft overgenomen.
„Het is mijn trots, veel van deze
blokken worden niet meer gemaakt." De houten blokken,
van gangstermodel tot pet, fungeren als mal waarover een vormeloze basishoed wordt getrokken. Door middel van
warmte neemt de stof van de
hoed, bijvoorbeeld vilt, de vorm
van de mal aan.
Het lijkt zo simpel, maar
waarin onderscheidt de echte
hoedemaker zich van de leek of
de machinaal gemaakte hoed?
Marga: „In de afwerking en versiering, dat vraagt om vakmanschap. Een hoed uit één stuk
trekken (maken, M.L.) kan iedereen, maar een hoed uit
meerdere delen opbouwen en
aan elkaar naaien, vraagt om
techniek."

(ADVERTENTIE)

VERBOUWINGS DROOM OPRUIMING
Van Reeuwijkin Diemen gaat ruimte maken vooreen uitbreiding
binnen de internationale collectie op het gebied van totaalwonen. Per 1 april a.s. neemt de bekende Montel-meubelformule deel aan het totaalwonen bij Van Reeuwi|k. Een eigen
identiteit binnen de exclusieve woondroomwereld van Van
Reeuwijk. Totdie tijd gaat u profiteren van een waanzinnige
verbouwingsopruiming. Exclusieve droommeubelen vooreen
prik en daar mag u best wakker van liggen. Kom snel want de
voorraad is beperkt!

vanlleeuwijk
Sniep7,MeubelboulevardAmsterdam,RingwegafritS113/Diemen.(020) 6994111 fax:(020) 6903881

„Handgemaakte hoeden herken je aan de naden. Ik speel
graag met verschillende materialen en vormen totdat er iets
uit ontstaat. Zo is ook mijn
'punt' ontstaan. Ik ben op een
rond blok begonnen en heb
steeds zitten trekken aan die
stof om de vormen te bekijken.
Van de uiteindelijke punt heb
ik houten blokken laten maken
als mal."

nieuwe zomercollectie en met
hoeden die speciaal voor dit
evenement gemaakt zijn door
de cursisten van haar modevakschool.
Voor informatie en kaartverkoop:
Marga van der Bos, telefoon (020)
G12.2956.

geeff u meer!

Coupeuse
De hoedenwinkel is maar één
onderdeel van Marga's bedrijfje. Ze geeft ook les in het maken
van hoeden, gewone naailessen
en een opleiding tot coupeuse.
Allemaal in het pandje aan de
Witte de Withstraat. „Dat lesgeven doe ik al tien jaar. De opleiding tot coupeuse heeft een officieel examen en eigen diploma. Het hoeden-maken en de
naailessen zijn cursussen."
„Vooral het zelf maken van
hoeden is de laatste drie jaar
heel populair geworden. En bij
mij is het geen theeleuten hoor.
Ik sta soms vsrsteld van de
creativiteit die aan de dag
wordt gelegd door de cursisten.
Bij het maken van hoeden kun
je ook veel creatiever zijn dan
bij het maken van kleding, je
hebt snel resultaat (een hoed
maken kost ongeveer vijf uur)
en het is een compact, klein
vlak dat je bewerkt."
Op 24 april geeft Marga van
der Bos haar eerste hoedenshow 'Zin en Waanzin' in de
Koningszaal van Artis. Een
show met hoeden uit haar eigen

Extra concert van The
Rosenberg Trio in CCA
In de grote zaal van het Cul'tureel Centrum in Amstelveen vindt op woensdag 23
maart om 20.15 uur een extra concert van The Rosenberg Trio plaats.
The Rosenberg Trio brengt een
avondvullend
theaterprogramma
waarin Hot Club Music, verbonden
met jazz en aangevuld met een
knipoog richting Flamenco, centraal staat. Het trio bestaande uit
sologitarist Stochelo, ritmegitarist
Noutfche en bassist Nonnie Rosenberg wordt bijgestaan door een
drietal topmuzikanten op fluit, percussie en drums.
Stochelo treedt al sinds zijn veertiende samen met zijn neven op.
• Zijn gitaarspel is diep geworteld in
de muziek van Django Reinhardt,
de legendarische zigeunergitarist
die als eerste een Europees equivalent van de Amerikaanse jazz creëerde.
Afgelopen zomer trad The Rosenberg Trio op het North Sea Jazz
Festival op en Stephane Grappelli nodigde het trio uit om in juni 1993
in de Carnegie Hall in New York samen met hem een concert te
verzorgen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van het CCA, Plein 1960, nr. 2, Amstelveen (ma. t/m vr. van
tien tot drie uur en za. en zo. van 12 tot drie uur), betaalt u slechts 15
gulden*. (Normale entreeprijzen 27,50 gulden, 25 gulden en 21,50
gulden). Telefonisch reserveren kan ook van ma. t/m vrij. vanaf half
11 en op za. en zo. vanaf één uur op nummer 020-547.5175
Naam:
Woonplaats:
Aantal kaarten (max. 4 per bon):
* De geldende korting voor I'ashoudcrs komt hiermee te vervullen.

geeff u meer!
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-oan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75

ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

[AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

BX TE Cannes 10/91 ƒ 10.900
BX 1.6TGI3/90
ƒ 9.800
BX 1.6 RE 6/89
ƒ 8.400
BX 1.6 TGI 9/91
ƒ10.900
BX 1.6TZI 7/90
ƒ10.900
BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900
BX 1.9 D 3/89
ƒ 9.000
BX 1.9 D 5/88
ƒ 7.800
BX .1.9TZI 1/91
ƒ13.500
BX 1.9 TRI 1/90
ƒ11.200
BX 1.9 TZD Turbo 1/91/ 17.400
BX 1.9 TRI 7/89
ƒ 9.200
BX1.9TD3/90
ƒ10.200
BX 1.9 TRI 9/89
ƒ 9.800
BX 1.9 TGD Break 6/90 ƒ 13.400
BX 1.9 TRD 2/87
ƒ 4.900
XM 2.0 l 9/90
ƒ 17.600
Tel. 035-564444/561842.
Citroen BX 19 TRS break
automaat, 62.000 km, '

ƒ 16.850.CITROËN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Br.i.W. 02903-1908.

XM Ambiance '92
ƒ29.500 Wgs. lease auto, Escort 1.6GT.
XM Diesel '92
ƒ32.500 bj. '90, 78.000 km, div. ace.
XM Turbo D. ABS '91/32.500 i.g.st. ƒ 15.950. 020-6969795.
HYUNDAI
3 st. XM Turbo D, '90/24.500
XM Comfort'90
ƒ22.500
OCCASIONS
CX 20 Break '86
ƒ 7.95C
AUTOKROOY
BX TGD Br„ '91 v.a. ƒ17.500
Honda Accord 2.0 EX Sed.
BX 19 TZD Turbo '91 ƒ 19.500 10/'90
ƒ17.800,- T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
5x BX TZD, '91 v.a. ƒ14.500
TEL. 020-6310615.
Tel. 035-564444/561842.
3x BX TZD, '90 v.a. /13.500
BX 19 TD, '91 '91 ƒ 13.500 •Auto te koop? Plaats in deze Hyundai Sonata 2.0 l 16V GLS
ƒ 17.900
BX 19 TD, '89 '89 ƒ 8,500 rubriek. U zult verbaasd staan 1/92
Tel.: 035-564444/561842.
BX 19 TZI LPG '91 ƒ 16.250 over het resultaat.
BX 16 RS LPG, '83 ƒ 1.75C
BX Dauville LPG '92 ƒ16.500
BX Cannes, lpg,'91 / 12.500
BX Cannes Ipg '90 ƒ11.500
BXPalais'90.
ƒ12.500
BX 14 RE, LPG '87 ƒ 4.50C
AX 11 RE '89
ƒ 8.500
VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Hyundai

Honda

Mazda

VAN VLOTEN CAR B.V.
MAZDA OCCASIONS
Tel.: 020-6365052

BX 14 E 10/85
ƒ4.550.
Citroen BX break diesel sta- BX 14 RE 11/85
ƒ4250.
tionw. bjr. '88, net gek. ƒ 8,950, Autobedrijf WIM van AALST
inr. mog. Tel.: 023-423906.
Communicatieweg 6, Mijdrech
Tel.: 02979 - 84866
Citroen HY-bus, nov.78,
goed onderhouden, ƒ5000.
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Tel. 020-6712464.
op druk brengen bij de Citroëi
CITROEN OLTHOF biedt aan Spec. in Zaanstad Garage
bijna nieuw en aantrekkelijk ge- RENE SPAAN, 075-281193
prijsd: Xantia 1.9 DX, met. grijs, Vraag tevens naar onze inru:
6/'93, 18.000 km; Xantia 1.8 X, Iers en aantr. rep. prijzen.
donkerrood met., 1V93, 8000 Citroen Visa super, bj. '83, nieu
km; ZX Avantage, 5-drs, rood, we veerpl. en rembl., goed on
8/'93, 15.000 km; ZX Furore, 3 derh. ƒ2000. 020-6247128.
drs rood, 10/'93, 7.500 km.
Eurocasions: ZX reflex, 5 drs, Citroen XM diesel, b.j. 8/91,
6/'92, 17.000 km, ƒ21.250; ZX kl. grijs, 72.000 km, in prima
Avantage 5-drs, 1/'92, 47.500 staat, ƒ 32.500. 03485-3735.
km,/21.500;AX11TGE, 1/'92,
34.500 km, ƒ 15.250; AX Plaisir,
5/'91, 39.000 km, ƒ13.750; BX
19 RD Break, 3/'91, 91.000km,
Daihatsu
ƒ21.000.
Isolatorweg
40,
't AMSTERDAMMERTJE
A'dam-Sloterdijk, (afslag S
Amstel 340-342
102), tel. 020-6823520.
tegenover Carré

Daihatsu

MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA

626
626
626
626
626
626
626
626
626

HB 1.8 GLX, 5 d., stuurbekr.,
HB 2.0 LX Automaat, 5 d.,
HB 2.0 Argos 12V, 5 d.,
HB 2.0I LX, 5 d.,
HB 2.0i GLX 16V, 5 d.,
SED 1.8 EXCEED 12V, 4 d.,
SED 1.8 GLX 12V, 4 d,
SED 2.0Ï LX, LPG, 4 d.,
Coupé GLX 2.0 12V, 2 d.,

1988
1989
1989
1992
1992
1991
1991
1991
1989

Deze week: bij aankoop van één van
bovenstaande auto's een gratis design
vouwfiets of afstanbediend alarm

Draaierweg 10 (bij Praxis)
Amsterdam - Noord
323 1.7 LXDEst. 6/90/11.900
323 F 1.6 l LX 4/91 ƒ19.200
323 F 1.8 l 16 V 5/92 23.900
626 2.0 D LX HB 3/90/11.900
Tel. 035-564444/561842.

Mercedes-Benz
190E 1.8 '93 Class (15xoptie)
etc 19000 km inr mog 53.950 1e
eign + pap. Tel.: 03417-51314

Mini Jumbo SDX 4/90/ 10.995
Justy 1.0 S, 3 drs 1/89/10.000
Justy 1.24 WD 5/89 ƒ13.500
L.serie 1.6 DL 5/92
ƒ20.800 Toyota Camry, 3.0 V6, GX,
L.serie 1.6GL 00/91 ƒ17.995 2/92, 50.000 km.
L.serie 1.6 DL 9/91
ƒ17.500 Toyota Brouwer 020-6360401.
Legacy 1.8 GL 1/90 ƒ22.500 Toyota Celica 1.6 Coupé ST
Legacy 1.8 DL 2/91 ƒ18.500 11/84
ƒ4.900,Legacy 1.8 GL 1/90 ƒ22.500
Tel.: 035-564444/561842.
Legacy 1.8 GL 5/90 ƒ17.500
Legacy 2.0 GL 3/92 ƒ33.500
Legacy 1.8 DL 3/90 ƒ21.950
LI.serie 1.6 DL 6/85 ƒ 6.500
Busje Van E 10 6/91 ƒ 12.500 Polo, Shopper, 3/86, rood,
incl. BTW
ƒ 5950.- WIM van AALST
Tel.: 02979 - 84866
LAKENBLEKERSTRAAT 54
Golf
1.6
CL 3/90
ƒ13.400
SUBARU AALSMEER
Golf 1.6 D CL 4/89
ƒ11.200
02977-30170
Golf 1.6 D CL 1/92
ƒ15.600
Subaru Legacy 1.8 GL, jan. '92, Golf 1.6 CL 5/90
ƒ11.200
60.000 km, alles electrisch, luxe Golf 1.9 D CL 4/93
22.900
Sedan in perfecte staat, prijs Passat 1.8 CL 4/91 ƒ18.900
n.o.t.k., tel. 020-6643838.
Passat 1.8GL V. 2/90/19.800
Passat 1.8 GLI 5/90 /15.500
Polo 1.4 D Sedan 11/88/ 5.200
Tel. 035-564444/561842.

Toyota

AUTOBEDRIJF
SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS

Accessoires
en Onderdelen

* GARANTIE
- NATIONALE AUTOPAS 75 JAAR AUTO ERVARING

AUTOBANDEN NODIG ?

Gebruikte banden va ƒ 25..
Alle maten+merk. in voorraac
Prijzen incl. montage
HONDA:
balanceren.
Civic 1.6 ESI 5/92 .. .ƒ 28.950
ECU BAND
Civic 1.5DXI 11/91 . .ƒ 23.950 Cilinderstr. 5 Amsterdam
Civic 1.5iGL6/90 .. .ƒ 18.950 Noord. Tel. 020-6313648.
Civic 1.5IGL2/90 .. .ƒ 18.950
Civic 1.5 GL/PS 4/90 .ƒ 19.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI B
Klaar terwijl u wacht.
Civic 1.5i 2/91
ƒ22.950
Ruilstarters en dynamo's.
Civic 1.3 Luxe 1/90 . .ƒ 17.950
Valkenburgerstraat 152.
Civic 1.4GL7/88 .. .ƒ 14.950
Tel.: 020-6240748.
Civic 1.3 Luxe 4/89 . .ƒ 15.950
Civic 1.3 Luxe 8/91 . .ƒ 19.950 Grote sortering ONDERDELEk
Civic 1.5 LSI 8/92 .. .ƒ 29.950 van schade-auto's, alle
Civic Sed. 1.4 GL 1/89./ 13.950 merken, alle bouwjaren.
Integra 1.5 Luxe 4/89.ƒ 15.950 GEBR. OPDAM B.V.
Concerto 1.5 5/92 .. .ƒ 24.940 Tel.: 02502-45435.
Accord 20 EX Aut 3/89./ 18.950
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Accord 20 EX Aut 5/90./ 25.950
Prelude 20 EX Al. 4/88./ 19.950 Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
Prelude 20i 16V 9/89 .ƒ 24.950 Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btv,
Gratis leenauto
GOLF Manhattan, b.jr. '89,
A.C.A. Tel. 075-351651.
blauw met., APK 3-'95, inr. ALFA ROMEO:
mog. Zuidwijk 020-6629517.
Alfa 33 1.7ie 4/93 .. .ƒ 32.950 Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
V. part.: Polo-D-CL '87 nw APK, Alfa 33 lm. 1.4ie 3/93./25.950
weing km, schuifd., zuinig! Alfa 33 1.3 S LPG 3/89 .ƒ 13.950 Bosboom Toussaintstr. 4;
Alfa331.7ie 16V 4/91.ƒ 23.950
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Vr.pr. ƒ 7350. 033-630310.
Alfa331.3Sp.W.8/88./14.950
VW Jetta 1.6, b.j. '83, grijs me Alfa 33 1.7ie 4/91 .. ./21.950 •
Noodservice
tal., i.z.g.st., ANWB keur.rapp Alfa 75 1.8 6/89
ƒ14.950
ONDERDEELVERKOOP
aanw., ƒ 1950,-. 02979-81194. Alfa 75 1.8ie 5/89 .. .ƒ14.950
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
VW Passat variant diesel sta Alfa 75 2.0 T.Sp.5/90./26.950
10.00-13.00 uur
tionw., '86, prima auto, net gek Alfa 1643.0 V6 9/88 .ƒ 25.950
ƒ6.950, inr. mog. 023-423906. AlfaTur. D. 3/91 . . . .ƒ35.950
Kost B.V.

Volkswagen

Uw SUBARU dealers

HEERE b.v.
Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

ANDERE MERKEN;
Rat Tipo 1.45/91 .. .ƒ 16.950
Lancia Thema 4/90 . .ƒ 23.950
Lancia Thema 20i 1/89./ 12.950
Lancia HPE Vol. 2/86.ƒ 15.950
Mazda 121 Cabr. 3/92 .ƒ 19.950
Mitsub. Colt 1.3 2/91 .ƒ 18.950
Opel Vectra 1.6 7/91 .ƒ23.950
Opel Vectra 1.6 5/90 .ƒ 16.950
Opel Sen. 2.6 Aut 7/91 .ƒ 39.950
Opel Kadett 1.6 10/89./ 14.950
Renault Clio 1.2 6/91 .ƒ 13.950
Renault Clio 1.2 2/91 .ƒ 15.950
Seat Ibiza 12i 1/92 . .ƒ 16.950
VW Golf 13 Av. 8/87 .ƒ 10.950

Valschermkade 16, A'dam.
Onderdelen voor:
Austin - Rover
Jaguar - MG
Triumph - Landrover

020-665 86 86

U4A/DÊ

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX TGE 10/91 5 drs.ƒ 15.900
XM 2.0i5/91
ƒ31.500
Break aut. '91 ...ƒ37.500
Skoda 130 L 10/87 . .ƒ 3.500
7 x BX 14 - 16 vanaf ƒ 7.950
vlin. ƒ 2000,- voor uw oude auto
jij inruil op bovenstaande au:o's, mits APK gekeurd en 3
maanden op uw naam.
3-12 maanden garantie

A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Mini

Mitsubishi

Nissan

autolak

Fiat

Opel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Mercedes 240 D,, bj. '78
verlengd, 8 pers., APK mrt '95
ƒ5000. 020-6154884.

Stoplock

Peugeot

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-
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Automaten

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

en

Volvo

Bedrijfsauto's

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

l
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KIMMAN
HAARLEM

•in 24 uur geleverd
Nieuw: VITARA SAHARA
Daihatsu Cuore, bjr. '88, klein
Soft top. Fonkelnieuw
Tel. 023 - 339069
VOORDELIGE
en zuinig, ƒ5.950, inr. mog
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
Fax 023 -362381
Voor meer informatie of advies, bel
NI 1000 HLE, b.j. '85, APK
Tel.: 023-423906.
Standaard: incl. extra brede
feb. '95, i.z.g.st. ƒ3500. Tel.
Suzuki-Occasions 255/60/15 banden, sportieve
02977-23528.
NIEROP DAIHATSU b.a.:
Applause LI inj. km 30.000 '92
Alto
'89 ƒ 7.950 l.m. velgen, spatbordverbr'eder
Mitsub. Galant Turbo D GLX Alto GLX
Cuore TX rood km 70.000 '91
'92/11.950 set, robuste chrome push bar, Alfa 33 1.3 Jun. 1/87 .ƒ 4.950
ALLE KLEUREN
Aut. 6/87
ƒ7200 Alto GL 5 drs... '91 ƒ 10.950 chrome reservewiel-cover, luxe Alfa 33 1.5 QV 6/86 .ƒ 7.950
Charade TS 1.3 inj. '90;
OOK IN SPUITBUSSEN
vloermatten,
wielsloten.
Ford
Escort
16CL1/87.ƒ
7.950
Tel.:
035-564444/561842.
Charade TX 1.3 inj. '91;
Swift 1.3GI
'88 ƒ 7.950
Bluebird 2.0 E SLX2/90/10.400
otto nieuwenhuizen bv
ƒ33.995.- Rat Uno 45 1/87 ... .ƒ 5.950
Charade 1.0 TX spec. 11-'91 ~'rimera 2.0 l LX 6/91 ƒ 15.400 Mitsubishi Lancer, Stationwa- Swift Club
'90 ƒ 13.950 Prijs slechts
Overtoom 515 Amsterdam
Mitsub.
Colt
1.2
9/87
.ƒ
8.950
FerozaEI 11 1.6 inj. div. extra's 'rimera 2.0 D SL 5/91 ƒ 16.900 gen 1.6 GLXi + stuurbekr. Swift Unique . . . . '91/12.950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
(020) 6129804
Peugeot 205 XE 12/87.ƒ 7.950
km 13.000 11-'92.
Swift GLX 5-drs. '92 ƒ 18.950
Tel.: 035-564444/561842.
23.000 km, 9/92/34.750.-.
Off. SUZUKI-DEALER
Renault
5
12/84
ƒ
3.950
Vancouverstr. 2-12,
Swift GS ..
'90 ƒ 16.950
T.k. gebruikte onderdelen van
GOLDCAR Amstelveen,
voor Amsterdam en A'veen
Datsun Stanza, APK sept. '94,
Renault 5 1.4 L 3/87 .ƒ 6.950 alle type's BMW, Mercedes en
A'dam-West, 020-6183951
Samurai soft top '93 ƒ 19.500
Tel.: 020-6433733
grijs metal., '82, barst in voorHemonylaan
25,
020-6799100
Honda
Civ.
1.5
2/85
.ƒ
5.950
Vitara Soft top .. '92 ƒ 26.950
°eugeot. Garagebedrijf C.
ruit, ƒ1.000. Tel.:020-6313637.
Zoekt u een MITSUBISHI?
Honda Civic 1.3 L 6/85./ 6.950 Schrauwen,
Vitara Soft top .. '93 ƒ 29.995 Minervalaan 85, 020-6711888
Teteringsedijk
Colt,
Lancer,
Nissan Bluebird autom. 1985,
Suzuki Alto GL, bj. dec.'89,
134, Breda. Tel.: 076-214918.
Galant,
Space
Wagon
Auto
Amstelstad
B.V.
*
BOVAG/ALFA
net gek., LPG, mooie auto
APK 12-'94. Km.st. 56000 km.
GOLDCAR AMSTELVEEN
PRIMA GARANTIE
Off. Suzuki-dealer Amsterdam 'ƒ8.500,-. Tel.: 02290-37028.
Fiat Panda, b.jr. 12-1988, net ƒ3.950, inr. mog. 023-423906.
Aktie t/m 5 maart '94
020
6433733
VOORWAARDEN.
en Amstelveen
gekeurd, prima auto, ƒ 4950, inSuzuki Alto GL, Automaat,
3 x Rat Uno 1.8S slechts
ruil mogelijk. Tel. 023-423906.
Hemonylaan 25, 020-6799100. 45.000 km, 1/91, rood ƒ 14.950.
SPRING IN 'T VELD
7 mnd. jong! Ca. 19.000 km
Minervalaan 85, 020-6711888.
voorkomt
FIAT VERMEY B.V.
GOLDCAR Amstelveen,
ALFA ROMEO
. HONDA
Div. kleuren, incl. radio/cass. Keuze uit ruim 35 occasions. Kadett1.3ISedan9/89/ 9800
Tel.:
020-6433733
205
1.8
XLD
Van
4/85/
3.800
autodiefstal
OOSTEINDERWEG 335 - 340
en 1 jr. gar. Nieuwprijs
Kadett 1.3 LS HB 9/88/ 8900 205 1.6 GTI 5/90
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
ƒ17.400
AALSMEER
Aanbev. door verz.mij-en
ƒ24.000
Nu ƒ 19.250 Tel. 02975-62020.
Kadett 1.4 l HB 5/91 ƒ13900 205 1.8 XAD Van 6/92/13.400
02977-24696
02977-44146
Op bovenstaande auto's:
Kadett 1.5 Turbo 11/89/10700 309 1.4 XR 2/90
ƒ10.900
Citroen GSA, voor de
Bij inruil min. ƒ 2.000.- voor uw PANDA 1000 cl IE
Kadett 1.6 D car. 11/88/ 8900 405 1.6 GLXI 10/91
ƒ17.800
liefhebber, '85 ƒ 750,oude auto mits nog '/2 jaar APK Bj. 5-90, 9.999 km,
Kadett 1.6 l sedan 5/90/10500 405 1.6 GRDJub 11/90/12.600 240 Polar Ipg '92; 740 GL Esta- Volvo 240 2.3 GL 1/87/ 6.200
in
nw.staat,
APK
3-'95.
Pr,
Diverse
MINI
JUMBO'S
te Ipg '90; GL black-line sedan
gekeurd en 3 mnd op naam.
NIEROP DAIHATSU
Kadett 1.7 D Van 9/89/ 7900 405 1.6 GLI 1/90
ƒ11.600 '90; 440 Sunray, wit '91; 440 DL Volvo 240 2.3 D 8/88 ƒ 8.800
Zoekt u een AUTOMAAT ?
ƒ9.750. Tel.: 020-6423610.
van '89 t/m '93 v.a. ƒ 8.250.
Tel.: 020-6183951.
Kadett 1.7 D Van 2/90ƒ 9400 405 1.6 GLI 1/91
Volvo 440 1.7 DL 10/90/ 12.900
ƒ12.800
GOLDCAR AMSTELVEEN
HEERE BV
1 x Panda 34
ƒ 4.250 T.k. Rat 500, bouwj. 1972, APK Kadett 1.7 D car. 9/89ƒ 10600
Ipg o.b. '90; 440 GLT inj. wit '90; Volvo 440 1.7 DL 1/92/16.200
405
1.6
GL
2/90
ƒ11.200
Ford Sierra 2.3 D m. '84 ƒ 2.950
Keuze uit 10 stuks
Tel.: 020-6719154
1 x Panda 750 L
ƒ5.250 gekeurd. Vr.pr. ƒ4.000,-.
340 GL 1.7 sedan '89; 340 DL Volvo 440 1.7 DL 2/91 ƒ 14.500
Kadett
1.7
D
sed.
2/90/
9800
405
1.9GLXD
10/91
ƒ17.400
BX 16RS LPG '83/1.750
020 - 6433733
6 x Panda 1000 CL v.a./ 6.500 Tel. 020-6147823.
1.7'86; 340 5 d. aut. '91; 340 3
Tel.:
035-564444/561842.
Kadett
1.7
D
HB
cl.
1/91/12500
Ford
Orion
1.6
autom.
1985,
4
405
1.9
GLD
7/90
ƒ14.200
Peugeot 305 GL Ipg '86 ƒ 3.950
2 x Uno Lido 45 v.a. ƒ 5.950
d. aut. '89; 340 DL 3 d. aut. '85
Kadett
1.7
D
car.
2/90ƒ
11900
drs.
mooie
auto
ƒ
5.950,
inruil
405
1.9
GLXD
Br.
9/91
ƒ
17.200
T.k.a. RODE FIAT 600, b.j. '79,
Visa Garage. 020-6278410.
VOLVO 244 L, b.j.'78, v.v. apk
VOLVO-NIEROP
mogelijk. Tel. 023-423906.
CASPARUS WEESP.
ƒ10.900
in goede staat: 02510-53945. Kadett 1.7 D car. 7/91/14400 405 1.9 GRI 11/89
9/'94, in nieuwstaat, ƒ2.950.
Vancouverstraat 2-12,
RONDAY BV
Omega 1.8 LS 12/89 ƒ12400 405 1.9 GLD Br. 4/91 ƒ17.200
Tel.:
02940-15108.
Tel. 02510-45216 of 44414.
'O BESTELAUTO'S en pers.
Amsterdam-West,
UNO 70 SL, b.jr. '88, zwart, Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 14800 405 GRD 5/90
PI. Middenlaan 19-21 (bij Artis) T.k. tegen handelsprijs:
ƒ 14.900
Renault 19 GTS, 5-d., LPG,
Tel.: 020-6183951.
APK 3-'95, inr. mog.
Volvo 264 GLT, wit b.j. '79,zusjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel. 020-6237247
Vectra 1.61GL HB 5/90/14900 405 1.9 SRD 4/91
ƒ18.400
Rijsenhout, lid Bovag.
1/89
ƒ9.950.Zuidwijk 020-6629517.
Vectra 1.7 D sed. 10/90/ 15900 405 1.9 SRDT 2/90
3/93 i.g.st, APK okt. '94.
ƒ15.400 850 GLT
Vleer dan 50 jaar gevestigd:
Citroen BX '86
ƒ4.750 BEREBEIT, 020-6627777.
2/92 Tel.: 020 - 6222517.
IAT Panda 1.0 IE 1/90/ 6.900 Voor een eerste klas occasion Vectra 1.8 l HB 11/89/14000 405 1.9 SRI Br. 4/92 ƒ28.400 940 GL LPG 2.3
Bennebroekerweg 17, RijsenCitroen Axel '86 .'~...ƒ 4.250
Vectra 1.8SGL6/90 ƒ15900 405 1.6 GLI 6/90
1/91 VOLVO 360 GL 2.0 1985 LPG hout bij Aalsmeer, 02977IAT Tipo 1.4 l 3/91 ƒ13.900
ƒ11.900 460 GLE LPG 1.8
Gebr. Haaker B,V.
Fiat Panda '85
ƒ3.750
Vectra 2.0 l GL 9/90 ƒ 16600 605 2.0 SRI 4/92
440
GL
2.0
1/94
lATTipo 1.4 IE 6/91 ƒ13.200
ƒ24.000
net gekeurd, ƒ3.950, inr. mog. 24229. Ook t.k. gevraagd.
Ford Taunus
ƒ2.750
Off. Fiat/Lancia dealer
Tel.: 035-564444/561842.
440 GL 1.8i.
IAT Tipo 1.7 D 6/91 ƒ14.200
Tel. 035-564444/561842.
Tel. 023-423906.
Renault 18 Avenue . . . ƒ 3.750
Kam.
Onneslaan
10
stuurbekracht
3/91
l AT Tipo 1.7 D 4/90 ƒ10.900
Opel Corsa, 1983, mooie goe- Peugeot 205 Accent '88,
Renault fuego, aut. . . . ƒ 3.750
in Badhoevedorp.
1/84
l AT Tipo 1.9 10/90 ƒ13.900
de auto, net gekeurd, ƒ3.250. goede staat, ƒ8500. Tel. 360 2.0
Renault 5
ƒ2.900
340 GL spec. Lpg
3/91
Welkom op onze
Tel.
020-6594859.
l AT Croma 2.0 1/90 ƒ 13.400
023-423906.
Inruil
mog.
020-6392123.
geschikt voor alle auto's
Renault 5
ƒ4.500 Fiat Panda selecta automaat IAT Croma 2.5 7/91 ƒ 15.900
340 DL 1.4
2/89
Zoekt
u
een
FIAT
Volvo Holidays
J SECONDEN GEPLAATST
Opel kadett
ƒ2.250 april 1991, 36.000 km, zwart,
OPEL Kadett 1.6 stationw. '88,
340 DL 1.4
6/89
PEUGEOT ZUIDWIJK
Tel.: 035-564444/561842.
/olvo
Amazone
'66,
zwart,
Keuze
uit
50
stuks
NU te koop bij
60.000 km 5 drs. ƒ9.950, net
Bovag garantie ƒ 11.750.
8/80
nog t/m 19 maart schuifdak, radio/cass., 4 spea- Halfords,
Citroen: 2 Itr. CX, LPG,
106 XN,
21.000 km 6/93 245 GL autom
GOUDSMIT FIAT
IAT PANDA 34, b.j. '85, apk
Brezan, Carlife,
gek., inr. mog. 023-423906.
4/85
ƒ4.500.- Westdorp. Tel.: 020-6825983.
Opel
Rekord
S
2.0
7/86
106
XN,
1.1
26.000
km
11/91
<ers,
aut.
antenne,
rijdt
op
Euro
Amstelveen
/'95, veel extra's, ƒ 2000.
/W-dealers, Bovag-garages en
Autobedrijf WIM van AALST
'E
KOOP:
Rat
Panda
1000
CLX
..
11/91
div.
kleur.
v.a.
'86
205
Accent
nwe.
cil.kop),
APK
1-7-94,
020
•
6470909
el. 020-6996676.
autoshops. Prijs ƒ 149,Tel.: 02979 - 84866
Wegens auto v.d. zaak
6/89
205 XE 1.4 41.000 km 7/89 VWPolo 1.3 CL
3500. Tel.: 020-6657899.
Info: 020-6846226
Amsterdam
OPEL
OMEGA,
2
liter
injektie
Peugeot
205
XR
1.4
...10/89
205
XR
1.4i
4/92
69.000
km
Volvo 340 GL, 3 drs. aut.
Bordeaux rood, bouwjaar 1990 205 GR 1.4 23.000 km 2/89 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Uw Volvo-dealer
km 49.000, '84, ƒ 4750
als nieuw incl. trekhaak
205 XS 1.4 78.000 km 5/87
NIEROP DAIHATSU
OF. VOLVO DEALER
met persoonlijke service
el:
05702-2501.
205
GT
1.4i
37.000
km
9/90
Tel.: 020-6183951.
Tel. 020-6369222, MeeuwenNijverheidslaan 1, WEESP
'e koop: Opel Omega Caravan 205 XL D. 123.000 km 1/89
Ford Sierra 2.0 CLi, 4 deurs
laan 128, Amsterdam-Noord,
Tel. 02940
18200/18008
309
GE
1.4
2/87
93.000
km
•zwart, achterspoiler, jan. '91,
90, Ipg, APK 10-'94,83.000 km,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Bovaa Garantie29.000
km
11/90
309
GR
1.4i
FIESTA
1100
FINESSE
3
drs,
rood,
13.000
km,
1993
ƒ
18.500,
'12.250,-. Tel.: 02975-31622.
112.000 km, ƒ 18.500.
Garage Oe Linde. Lindengracht 227, tel. 020-6254782
309
GR
D.
87.000
km
5/91
ƒ21.000,OTO/ICI Citroen. 02940-16661. FIESTA 1300 FLASH 3 drs, wit, 6000 km, 1992
33.000
km
11/92
405
GL
1.6i
ESCORT 1.8 CLX D. Clipper, grijs met. kombi., 1991/23.700,GARAGE ECONOOM
Opel Kadett 1.4. Express.
GARAGE ECONOOM
ƒ21.500,ESCORT 1.4 CL 3 drs, blauw met., 1991
ESCORT1.6SPORT3drs, wit
Ook za. geopend tot 17.00 uur. 1e klas occasions van recente
JOHAN BOOM,
Repareert uw koppeling snel Repareert uw remsysteem snel
'91, zwart ƒ 19.750.ƒ 22.800,ESCORT 1.6 SPORT 3 drs, wit 49.000 km 1991
49.000 km, 1991, ƒ22.800,-.
Minervalaan
86,
A'dam
Zuid.
bouwjaren.
GEKO
b.v.
Porsche 944, '84, d.blauw,
Zuiderakerweg 83, A'dam
HENK GRIFFIOEN
en vakkundig. Alle reparaties in en vakkundig. Alle reparaties in
ƒ21.000,ESCORT 1.6 CLX 3 drs, rood, 1991
Ford van Nes Hogeweyselaan
Tel. 020-6629517/6791864
Slatuinenweg 17, Amsterdam
.z.g.st.,
APK
gekeurd,
Osdorp. Oranje hek
één dag gereed.
Tel.: 02940 - 14028/80426
één dag gereed.
ƒ 20.800,ESCORT 1.6 CLX 3 drs, rood, 1991
97 WEESP. TEL.: 02940-15443.
Rat Uno 45 IE als nw. 37.000
Tel.: 020-5105478
'
Ook uw autospecialist
V.d. ROUW Peugeot
Ook uw autospecialist
ƒ 19.900,- ' 16.500, na 18 u.: 020-4000332.
Renault 25 TXI, 60.000 km, ra- ESCORT 1.6 CLX 5 drs, rood met., 1990
km., 2/91, Ford Fiësta 1800
150 Auto's v.a. ƒ 1.000.Ford Escort 1.8 CL div. ace. 5Amstellandlaan 1
Frederiksplein 6, 020-6232505. Frederiksplein 6, 020-6232505.
ƒ 15.900,- '.k. mooie Porsche 944 S TarESCORT 1.8 CL D. 3 drs, rood met., 1989
dio Renault, 8/'90, ƒ 26.950.
Dsl., GLX, 80.000 km. 3/91, Citot ƒ 20.000.drs. 1991. Autobedrijf "De V.d. Pouw, Peugeot, Weesp ESCORT 1.4 CL 3 drs, grijs met., 1987
WEESP: 02940-15110
ƒ11.500,- ga '85 kent. '93 Ferrarirood met
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.troen ZX Volcane 1.9 l, 19.000
Autobedrijf CRYNSSEN
Geopend van 9 tot 19 uur.
Meer", Konnetlaantje 8,
ƒ 27.000,- alle denkb. opties, pr. n.o.t.k. 205 Ace. 3-drs. 15.000 km 1/92
SIERRA 2.0 GT 4 drs, wit 24.000 km 1992
Tel.: 02940-15110.
DIESELSERVICE
km., 12/91; Jetta CL, 66 kw. alle
Crynssenstraat 10-14
Rijsenhout. Tel.: 02977-22193.
205 XR 1.1 31.000 km 2/91
ƒ 26.500,- 02507-31827.
SIERRA
2.0
CLX
4
drs,
wit
29.000
km
1992
Automobielbedrijf
brandstofpompen; verstuivers
assc. 37.000 km. 1/90; Audi 80,
Suzuki Swift 1.3 GS, '91,
Te!.: 020-6184402.
205 XT DieselSO.OOO km 1/92
ƒ 20.500,Mazda 626 SED 4 drs. LX LPG
SIERRA 2.0 CLX 5 drs, rood LPG 1991
HENK
GRIFFIOEN
cil.koppen vlakken. Garage/
83 kw. alle acces. 47.000 km.
9.000 km, ƒ 19.500.-.
APK-keurstation, reparaties
405 GR Aut. 79.000 km 5/91
ƒ 25.900,2.0i, 1991, 63.000 km. blauw
SIERRA
2.0
CL
5
drs,
z.
grijs,
40.000
km
1991
motorenrevisie FEENSTRA
10/90; BMW 525 i, U 9, alle Ford Escort 1.4 CL
AUTO AMSTELSTAD B.V.
alle merken en schaderegeling.
88
405 GLD
102.000 km 1/9t
ƒ 25.500,metalic ƒ23.950. Mazda van
SIERRA 2.0 AZUR 4 drs, zwart, 54.000 km 1991
Industrieweg 27, Duivendrecht
Minervalaan 85, 020-6711888.
ƒ12.400 405 GL Aut. 48.000 km 2/91 acces. 66.000 km. 12/89, Volvo Seat Ibiza XL 1.2 i
91
Gedipl. FOCWA monteur voof
Vloten Car: Tel. 020-6365052
IERRA 2.0 CLX aut. 4 drs, zwart, 58.000 km 1991 ƒ26.500,- 191.7TR3/91
Tel. 020-6980639
440 GL, K 6,als nieuw, 65.000 Opel Astra 1.4
92
al uw reparaties APK, laswerh
T.k. tegen handelsprijs:
80.000 km 10/90
SIERRA 2.3 CL D. 4 drs, grijs met., 1988
ƒ 15.500,- 191.7 GTR 3 drs 8/90/10.700 405 SRI
Nissan Sunny 1.6 SLX, 9/'91,
km. 4/89Mazda 323, sedan, 1.3 Opel Vectra 1.6
19 1.7 GTR 7/91
ƒ11.900
93
Renault 21 2.2. GTX, Hb., Aut SIERRA 2.0 GL 4 drs, grijs met., 1987
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u
ƒ
12.900,A.P.K.
KEURINGSSTATION
24.000 km, stuurbekr., LM
Rnish
met
LPG.,
11/89;
Nissan
Opel Kadett 1.4 Expression91
st.bekr. 3/90 ƒ 16.500.
Incl. gar. Tel. 075-314618.
ƒ 8.500,- 21 1.7 GTS Nev. B/87/ 7.600
SIERRA 1.6 L 3 drs, rood 1986
Keuren zonder afspraak
Sunny
1700
Dsl.
HB.,
32.000
velg., grijs met. ƒ21.950.
ƒ12.700
Renault Clio
92
BEREBEIT
020-6627777, MONDEO 1.8 GLX 4 drs, rood met. 5200 km 1993 ƒ40.650,- 21 1.7 GTS 1/91
Feenstra & Jimmink
km.
6/88,
Opel
Omega
SportCasparus Weesp 02940-15108.
SEAT Autocentrum APC
VW Polo Fox
83 Asterweg 24A A'dam 6364702 APK KEURINGEN ƒ 70,
MONDEO 1.8 CLX 4 drs, grijs met. 7100 km 1993 ƒ38.650,- 21 1.7 TL Sedan 11/90/10.600
uitvoer. 2 Itr. SE, alle acces. Rat Panda 1000 Fire
klaar terwijl u wacht.
Jarmuiden 43
ƒ12.400
87
. Saab 900i Special 3 drs, taladeƒ 15.500,- 21 1.7 GTL 10/91
RENAULT 21 TL 4 drs, wit LPG 1990
116.000 km. 1/88, Opel Kadütt
Garage West-Center:
Amsterdam-Sloterdijk
ƒ10.900
ga rood, l. met. wielen, sport
ƒ 15.900,- 21 1.7 GTL 1/90
PEUGEOT 1.9 405 GR 4 drs, blauw met. 1989
GT, Hb., sedan, als nw. 37.000 Garantie - Rnanciering - Inruil
020-6122476 (zonder afspraak!
Tel. 020-6133333
uitl., get.gl. Saab Service MoleBOVAG 21 1.7 GTS Nev. 10/91/15.900
A1
BOVAG
GARANTIE 6 MAANDEN
A1
Alfa Romeo 1.8 75 ie
2e Helmersstraat 15, A'dam.
naar Hoofddorp: 02503-14097.
21 2.1 GTD Sedan 1/91/ 12.900 Seat Fura GL 1986, klein zuinig km. 1/87, Opel Kadett Hb, 1.6,
Zuiderzeelaan
90,
Weesp
feb. 1990, ƒ11.900
Zelf
sleutelen of auto spuiten
212.1GTDSedan6/88/ 6.900 betrouwb. net gekeurd, ƒ 2950, autom. 70.000 km. 6/86, Ford
Tel.: 02940 - 14028/80426
Tel. 035-564444/561842.
Subaru Legacy 1.8 GL LPG,
Sierra 1.8 Laser, Hb., met., '86,
21 2.1 GTD Nev. 5/91/21.400 inruil mogelijk. 023-423906.
Autoverzekering laagste bet. doe je bij HEINING HOBBY1991, ƒ20.995. Auto Service
Suzuki
13
GL,
Hb.,
kl.
met.
'86;
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443 Vrijd. koopav. 25 2.0 Tl 12 V 4/91 ƒ 18.900
per md/kw. met schadegarant HAL. 02907-6999 A'dam,
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
VW, Kever, Cabriolet, 2.0,4/75, T.k. tegen handelsprijzen:
25 2.2 TX 12/90
ƒ14.600
Sloterdijk 3.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
Gar., Inruil, Rnanc. mog. Keu- Volvo 440 GL, LPG, 6-'88, Focwa Serv. Celie 020-6416607
Escort 1.4 l CL 10/89 ƒ 9.800 5 1.1 SL 6/89
/ 9.600
ƒ9.950. Mazda 626 1.8 LX,
ïësta 1.3 Cheers
10/93 Escort 1.6 D Van 12/87ƒ 4.900
ring
toegestaan.
020-6123420.
Vitara Wagon 5-drs., Demo, l.v.m. lease-auto t.k. Audi 80
5 1.4 1.4 GTS 9/87 ƒ 7.400 SAAB 99, b.j.'SO, apk tot 1/1 '95,
4-drs., LPG, 4-'89, ƒ9.750.
Escort 1.6. CLX
2/92 Escort 1.8 D 1/90
ƒ10.400
rood met. ƒ39.995.-.
1,8 S, zwart met., stuurbekr.,
Tel.: 035-564444/561842
± 50 auto's APK gek. Den Escort 1.4 CL, 6-'86, ƒ6.950.
.z.g.st., prijs ƒ 1750,
Escort 1.6 CL
12/92 Scorpio 2.0 l CL 6/92 ƒ 19.800
AUTO AMSTELSTAD B.V. get. glas, cv, b.j. 6-91, 75.000
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Ford Resta 1.1, 1-'89, ƒ7.250.
Escort 1.4 Europa
3/89 Scorpio 2.0 l CL 5/90 ƒ 12.900 Renault 21 Nevada TL, 25.000 tel. 02510-45216 of 44414.
STERREN Verkeersschool
Hemonylaan 25, 020-6799100 km, vr.pr. ƒ21.000.
Haarlemmerweg bij molen. Ford Escort 1.9 LX, 5-drs., * 5 *
Vlondeo 1.8 CLX wag. .. 6/93 Scorpio 2.4 l CL 8/90 ƒ 14.300 km, 6/91, blauw met., elec.
SAAB
SERVICE
MOLENAAR
Inl.
02290
18933.
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
st.bekr.,
airco,
stereo,
2-'90,
Volvo 460 GLE,
"ransit 120 D
2/90 Sierra 1.8 Turbo D 6/91 ƒ 14.200 •amen, c.v
ƒ26.950.** *
Amsterdam, Almere en Zaanstreek
HOOFDDORP, 02503-14097
ƒ12.500. Opel Rekord 2.0 S,
1/91, ƒ25.900.ALBERS AUTOBEDRIJF
GOLDCAR Amstelveen,
Sierra 2.0 CL 1/91
ƒ 14.900
Alfa 33, 1700 l J 4/91 ƒ 17.995 LPG, 6-'86, ƒ 4.250. Kadett 1.4i,
Ond.,
rep.,
APK.
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Ford Service dealer
Tel.: 020-6433733
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 1.000,00
Sierra 2.3 D 7/89
/ 9.000
Citroen AX 1100 E 6/89/ 9.995 LPG, 4-drs., 3-'91 (lichte
Diverse SAAB occasions
Weesp. 02940 18200/18008
Achterdijk 37, Ouderkerk a/d Sierra 2.3 D 6/89
of
ƒ 9.800
RENAULT AMSTERDAM
Fiat Tipo 16002/90 ƒ13.750 besch.), ƒ 12.000. Suzuki Super
SAAB
90,
99
en
900
Amstel. Tel.: 02963-1767.
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ775,00
Tel.: 035-564444/561842.
VOLVO 740 GL stationcar LPG BMW 318i 1985 (130.000 km)
Ford Escort 1600 6/85ƒ 6.750
Top occasions met 1 jaar
Div. bouwjaren
Carry Van, 10-'89, ƒ7.250.
m. ace., APK en grote beurt.
Motorrijlessen ƒ 50,00 per 60 min.
automaat 1991 ƒ42.500.
Ford Scorpio 2900 4/90/ 24.950 Citroen BX 1.4 E, 11-'89,
garantie
Ford Escort 1.4 CL, 78.000 km.,
Autorijlessen ƒ 37,50 per les
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer. Door vertrek slechts ƒ6600! AUTOBEDRIJF " DE MEER" 7/86
Ford Escort 18002/89/12.995 ƒ8.950. VW Jetta, 4-drs., 1-'86,
Wibautstraat 224
ƒ7.950.Dinsd.-vrijd. 020 - 6254782.
Theorie op Video GRATIS
Tel.: 020-6369222.
Honda Civic 1.47/88/11.995 ƒ4.950. Galant 1.6 GL, 9-'86,
020-561 96 11
'robe 2.3 div. ace. 2drsnieuw
GOLDCAR Amstelveen,
Vlercury Sable LS 5/90/ 21.950 ƒ4.950. Honda Civic, 3-'82,
Escort 1.4 Bravo, 3-drs 1987
Tel. 020-6433733
T.k. Renault 4 GTL, bj. 85
SUBARU AALSMEER
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk.
Nissan Micra 3/89
ƒ 10.995 ƒ1.450. BEREBEIT, Amsteldijk
Escort 1.4 CL, 3-drs
1991 Ford Orion nov. '83, APK, APK 11/94, i.z.g.st. ƒ2500.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
- NIEUW EN GEBRUIKT
Ascona 1.8 S 4/88
ƒ 7.750 25, A'dam, 020-6627777.
Escort 1.4 i Clipper 5-drs 1992
mooie perf. auto, 1.6L, gr. met. Tel. 01100-16551.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR Omega 2.0 l 6/90
ƒ17.995
Escort 1.4 i CLX, 5-drs 1992
10 RIJLESSEN VOOR ƒ450
Chrysler - Amstelveen
ƒ 2950. 020-6646905/6735336
D
Incl. BOVAG en VVN Inspectie neugeot 205, 8/84
ƒ 8.950
Escort 1.6 CL aut., 3-drs 1988
ersoonlijk. Op maat. Want
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
WESTDORP
,uzuki Alto GL, 3/89 ƒ 10.750
1991 T.k. tegen handelsprijzen:
Lakenblekerstraat 54
iouw belang heeft voorrang.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Escort 1.8 CL, 5-drs
LADA EN KIA DEALER
Grote sortering ONDERDELEN
Volvo 360 2.0 l 4/87 ƒ 8.995
Orion 1.6 CLX, 4-drs 1993 Scorpio 2.0 CL, 5-drs., LPG,
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
2x Lada 2105
'91/'92 Bij Rijschool RIS.
van alle schade-auto's, alle
/W Polo, 5 drs., 3/86 ƒ 6.990
MINOR MOTORCARS
Sierra 1.6 CL, 4-drs
1989 12-'89, ƒ9.500. Sierra 1.6 CL,
(Op afspraak gratis halen en brenoen.)
7x Samara 3 drs'89, '90, '91, '92 -rans van Mierisstraat 60.
Resta
1.1
CL,
wit,
7/86,
ƒ
6.950.
merken, alle bouwjaren.
iierra 1.8 CLX, 4-drs 1990 3-drs., LPG, 3-'89, ƒ9.250.
De ROVER-DEALER voor
2x Samara 5 drs
'92, 93 Bel nu: 020-673 05 73.
WIM van AALST
LAKENBLEKERSTRAAT 54
GEBR. OPDAM B.V.
Sierra 2.0 i CL, aut. 4-drs1989 Sierra 1.8 CLX Turbo Diesel,
AMSTERDAM en A'VEEN
1x
Samara
Diva
'93
Bij
Ferry
alle
rijlessen
ƒ35,-.
SUBARU
AALSMEER
Tel.: 02979 - 84866
Tel.: 02502-45435.
ïcorpio 2.0, 4-drs
1990 4-drs„ 6-'91, ƒ15.500. Sierra
1x Kia Sophia 1.6 GTX
'93 Theoriecursus gratis. Tel. 0602977-30170
2.0i CL Azur, zwart, 4-drs.,
LEGACY 2.0 RS TURBO, 200
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Sloterkade
40-44.
1x
Rat
Panda
selecta
'91
52821994
b.g.g.
020-6932074.
Ruime keuze in 2 CV occasions
pk intercooler, 4wd-continue,
AUTO SERVICE WETTER
st.bekr., LPG, 8-'91, ƒ15.500.
ANDERE MERKEN:
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel.: 020-6177975
Adm. de Ruijterweg 396-398
alle
leeftijden.
Citroen
Centrum
RIJSCHOOL
ROLF
Nieuw
mod.
Escort
1.6
CLX
ABS,
airco,
schdk.,
witzilver,
Subaru
en
Lada
dealer
Voor een goede occasion:
ïat Panda 1000 CL i.e. 1990
Loop, sloop en schadeauto's
A'dam tel. 020-6825983.
Leende. Tel.: 04906-1528.
Rover-dealer voor Uithoorn, 15.000 km, juni '92 en
lijden bij Rolf is een begrip in m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
LADA SAMARA 1.3 . . . 1990
vlazda 323, 1.3, 4-drs 1987 HB, LPG, 7-'91, ƒ16.500.
Autobedrijf
.mstelveen,
Hoofddorp
e.o.
JOHAN
BOOM
Amsterdam.
Met
een
goed
Escort
1.4
CL,
5-d.,
6-'86,
div.
andere
jonge
SUBARU'S
LADASAMARA
1.1
.
.
.
1991
TIMO DE BRUYN
*Jissan Sunny 1.7 D. 3-drs1988
Adverteren in deze rubriek
WIM van AALST
LADA SAMARA 1.3 ... 1988 Den lip 55, Gem. Landsmeer :eam instructeurs geven wij op
Voor occasions en reparaties: Opel Corsa 1.3 NB 3-drs 1987 ƒ 6.750. Resta 1.1 C, 3-d., 1-'89, BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
LEGACY, IMPREZA, JUSTY, LADA Niva
Tel. 020 - 665.86.86
+ 100 auto's v.a. ƒ 1.000.een psychologische manier in1984
Communicatieweg 6, Mijdrecht
van BX, Visa en 2CV6.
Opel Corsa 1.4i 3-drs 1990 ƒ7.250. Escort 1.9 LX, 5-drs„
Bewijsnummers van een
JUMBO EN VIVIO.
FAX 020 - 665.63.21
tot ƒ 20.000.:ensief les en nog leuk ook!
Ford Sierra 2.0 CLi aut. 1989
APK klaarmaken tegen gered, 3uzuki Vitara JLX 2-drs 1991st.bekr., • airco, stereo, 2-'90, leplaatste advertentie in deze
1
CITROEN-DEALER
Tel.: 02908-24640.
Off. Subaru-dealer
Hoog slagingspercentage en Postbus 156, 1000 AD A'dart
•ubaru Legacy 1.8 GL Ipg1991
prijz. Verk. van losse onderd.
'olvo 740 GLE aut. Estate1987 ƒ12.500. BEREBEIT, Amstel- Jbriek krijgt u alleen
Tel.: 02979 - 84866
iubaru Vivio autom. ... 1993
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
Tel 020-6680820 en 075-219777
oegezonden als u dat bij de
Adverteren in deze rubriek
Subaru E 10 minibus .. 1991
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
AX TRE 1.1, b.jr. '88, zwart, T.k. 2CV, '82, APK dec. '94,
KONNETLAANTJE 8,
Voor meer
T.k.a. Ford Sierra 1.6 CL, 1989, ipgave van de advertentie
Tel.
020
665.86.86
Wij verzorgen ook 8-weekse
RIJSENHOUT
APK, 3-'95, inr. mog.
showroom-advertenties
zwart, LPG, i.z.g.st., 130.000 .enbaar maakt. De kosten Sonoystr. 3, R'dam-Blijdorp,
(ronde koplamp), i.g.st. ƒ 2.000.
FAX
020
665.63.21
Zwanenburgerdijk 503
cursussen en examenroutes rijZuidwijk 020-6629517.
TEL.: 02977-22193.
km, ƒ 10.000. Tel. 020-6403305. laarvoor bedragen ƒ 4,50
zie elders in de krant
Tel.: 04120-27193.
010-4662536/4676789.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 Postbus 156, 1000 AD A'dam den is vanzelfsprekend.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
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Klassiekers
en Oldtimers

Van Vloten

Ford

Service en Reparatie

FORD VAN NES

APK ƒ 50,-all-in.

Algemeen

Porsche

Renault

Seat

Alfa Romeo

Autofinanciering
en verzekering

WEESP

Audi

Saab

Rijscholen

BMW

Subaru
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Autosloperijen
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Citroen
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Charade
naar eigen smaak
aan te kleden
Bij de meeste Daihatsudealers is de Charade met
eigentijdse body stylingset
3\TII te z*en- *-*e set bestaat uit
side-skirts, achterbumperen voorbumperspoiler en
dakspoiler.

V

EILIG VERKEER Nederland gaat een rijsimulator inzetten om
het weggedrag van automobilisten te verbeteren. Hiermee is het mogelijk op onvoorspelbare wijze alle verkeerssituaties na te bootsen. En zo kan het gebeuren dat niet de bestuurder
dronken is, maar de machine. Het resultaat is hetzelfde: frontale botsingen en
van de weg raken.
We hebben het twee keer geprobeerd, met 0,8 promille alcohol in het bloed de weg op.
De eerste keer veroorzaakten

Bij de voorbumperspoiler is rekening gehouden
met extra breedstralers en
bij de dakspoiler met een
derde rernlicht. Het biedt
de mogelijkheid uw Charade naar eigen wens aan te
kleden, want bij de prijs
van 3.145 gulden (inclusief
montage) zijn tevens de
spuitkosten inbegrepen.
De set is verkrijgbaar in
drie verschillende kleuren.
Montage vindt bijna geheel
plaats door middel van
kleefstoffen, die naadloos
op de carrosserie aansluiten.

dere is dat een individueel programma kan worden samengesteld. Hierbij wordt dan ingespeeld op de rijervaring en het
reactievermogen zoals dat ook karakter van de bestuurder.
in werkelijkheid zou gebeuren.
Je blikveld wordt veel kleiner
VVN zet de simulator, de
en je ziet minder ver vooruit. eerste m de Benelux, in op
'Ineens' duiken er fietsers en plaatsen waar veel mensen
tegenliggers voor je auto. Het aanwezig zijn, zoals exposities,
enige datje kunt doen is vol in beurzen, sportkantines en pude remmen. Meestal te laat of blieksmanifestaties.
zo ongecontroleerd dat je
Tijdens een van de eerste
berm inschuift.
'optredens' in Zuid-Limburg
stapten sommige automobilisHij simuleert met behulp ten al halverwege een ritje met
van geavanceerde computer- 0,8 promille alcohol in het
apparatuur iedere denkbare si- bloed uit. Nooit meer, was de
tuatie, dus niet uitsluitend al- reactie.
cohol en verkeer. Het bijzonEH

VVN zet simulator in voor beter weggedrag
we drie frontale aanrijdingen,
onder andere met een overstekend ree. Tijdens de tweede rit
van ongeveer drie kilometer
klapten we twee keer op een
tegenligger, trokken we een
keer een hekwerk uit de grond
en vergaten we het licht in te
schakelen. Uit deze onverkwikkelijke gegevens blijkt
wel dat de auto dus niet bepaald tussen de witte lijnen
bleef.
Die auto was een rijsimulator met een Scorpio-dashboard en automatische ver-

snellingsbak. Niet de bestuurder had natuurlijk het alcohol
in zijn bloed, maar de simulator die niet zou misstaan in
een speelbal. Je kruipt, mits je
in het bezit bent van een rijbewijs, achter het stuur en beeldscherm.
Gedurende een rit van 3,2 kilometer krijg je tal van verkeerssituaties voorgeschoteld.
Er kan worden gereden bij
mooi weer, regen, sneeuw,
mist of ijzel. Maar ook tussen
verkeersdeelnemers die de

meest gevaarlijke en verrassende manoeuvres uithalen.
Hoe reageer je bijvoorbeeld op
iemand die plotseling uitwijkt
voor een hond of op iemand
die voorrang 'pakt'.
Alle handelingen die je verricht en alles wat je vergeet
wordt vastgelegd. Bij het nabootsen van dronkenschap
rijd je eerst een stuk in nuchtere toestand en om te wennen
aan het apparaat. Daarna vermindert de computer je rijvaardigheid, coördinatie- en

De A8 is Audi's
revolutie in autoland

In Nederland wordt gemiddeld één .Morgan per
maand afgeleverd. De afzet
van TVR in Nederland is
vorig jaar verdubbeld. In
1985 werden jaarlijks vijfhonderd TVR's geproduceerd, vorig jaar lag dit op
1200.

MX-5 passeert
de 300.000
Mazda heeft onlangs met
de produktie van de MX-5
de 300.000 exemplaren gepasseerd. Nooit eerder behaalde een Japanse cabriolet of tweezitter zo'n hoog
resultaat. Sinds de introductie in februari 1989 zijn
er diverse modelvarianten
geweest en is de MX-5 verder-verfijnd.
Eind vorig jaar nog werd
de 1.6 litermotor vervangen door een krachtbron
met een inhoud van 1.8 liter. Tevens werd de stijfheid van de carrosserie verbeterd en het onderstel
aangepast om het rijplezier
te verhogen. In totaal ontving de auto de afgelopen
vijf jaar zeventig internationale prijzen.

D

E UIT aluminium vervaardigde Audi A8 beleefde op dinsdag 8
maart zijn wereldpremière bij de Autosalon van
Genève. In de automobielbranche betekent deze A8 in
elk geval een revolutie voor
wat betreft de gewichtsreductie.

is verder zo compleet mogelijk,
met onder meer airbags en een
temperatuurregelaar die voor
zowel bijrijder als bestuurder
gescheiden instelbaar is.

Minder vermogen

De A8 van Audi is er dan eindelijk. Het aluminium prototype was al eerder te bewonderen,
maar deze week werd duidelijk
hoe het produktie-exemplaar
eruit komt te zien.
Waar het allemaal om draait
bij de A8 is het al veelbesproken
Aluminium
Space Frame
(ASF). Voor het eerst zijn ontwerpers erin geslaagd bij een
auto in de topklasse het gewicht aanmerkelijk te verlagen.
Ondanks de omvang van de
Audi A8 ligt het gewicht van de
aluminium carrosserie zo'n 140
kg onder dat van vergelijkbare
auto's met een stalen carrosserie. Bij de introductie op de Nederlandse markt, naar verwachting in juli, zijn er twee
modellen leverbaar. De A8 4.2
Quattro met V8-motor en de A8
2.8 met een V6-motor en voorwielaandrijving.

Trendsetter
De Audi A8 met de aluminium carrosserie, in combinatie
met het ASF, is een volledig
nieuwe ontwikkeling. De A8 is
bovendien een trendsetter in de
automobielbouw ten aanzien
van de gerealiseerde gewichtsreductie. Verder onderscheidt
hij zich door de uitstekende be-

scherming voor inzittenden en
een nauwelijks eerder gezien
rijcomfort en weggedrag. Als
we daar dan ook nog de verrassend grote binnenruimte bij optellen, is al duidelijk dat we hier
te maken hebben met een bijzonder alternatief in de topklasse.
De markt voor dergelijke limousines bedraagt slechts 0,7
procent van de totale autoproduktie over de gehele wereld. In
dit segment worden jaarlijks
zo'n 250.000 auto's verkocht,
waarvan de Verenigde Staten
het leeuwedeel voor hun rekening nemen. Europa staat met
70.000 exemplaren op een goede
tweede plaats.

Audi wil met de A8 een kring
klanten aanspreken die individualiteit, nieuwe technieken en
een hoge mate aan veiligheid en
comfort hoog in het vaandel
dragen. Ze willen een enigszins
compacte auto die van binnen
ruim is, snel en comfortabel
moet hij ook nog zijn, maar
vooral toch ook toekomstgericht. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, verbruik en de
mogelijkheid tot recycling.
Kortom, een auto moet dus
sociaal verantwoord zijn. Een
aantrekkelijke
vormgeving
staat echter ook nog altijd
hooggenoteerd op het verlanglijstje. Wat dit alles aangaat,
lijkt Audi voor de A8 overal re-

kening mee te hebben gehouden en de A8 is nu al voorbestemd een trendsetter te worden.

Beschaafd
De klassieke belijning van de
A8 wordt onderstreept door een
gericht gebruik van aluminium
profielen langs de ramen en
voor de stootranden op de
flank. De lange wielbasis, de
compacte overbouw van de carrosserie en de juiste verhouding in lengte, breedte en hoogte benadrukken het dynamische karakter. Hij heeft een opvallend, maar beschaafd uiterlijk. De vlakke motorkap met

Fiat Punto: om jaloers op te zijn

H

ET BOUWEN van
compacte auto's is
duidelijk het métier waar Fiat sterk in is.
Dit blijkt wel weer uit de
kwaliteiten van jongste
telg, de Punto. Een auto
om jaloers op te zijn.

hoord. Fluisterstil is overdreven, maar je hebt geen
enkel moment last van de
motor. Nu we het toch over
geluid hebben: hinderlijke
rammels en trillingen hebben we niet gehoord.

Fiat heeft grote plannen
voor 1994. In april gaan we
met z'n allen genieten van
de komst van de Coupé, de
nieuwe smaakmaker op de
weg. De Punto is er al en
met deze auto raakt Fiat
een paar gevoelige snaren
bij de liefhebbers van compact en ruim.
De Fiat Punto is nog zo
jong en vernieuwend dat je
er voorlopig alle bekrjks
mee hebt. Vooral door het
verrassende ontwerp van
Giugiaro, dat we gemakshalve maar in' de categorie
Renault Twingo plaatsen.
En daar waren we zeer enthousiast over.
Het uiterlijk van de Punto
wordt bepaald door de afgeronde lijnen en de grote verticale achterlichten. Dit
laatste zie je weieens bij de
'space wagons' en ook Volvo liet zich niet onbetuigd
met de stationuitvoering
van de 850, maar bij een
compacte auto met een
lengte van 3,76 meter was
het nog niet vertoond. Het

oogt bij de Punto heel stijlvol. Tenminste, dat was de
mening van sommige wéggebruikers die hun jaloerse
mening niet onder stoelen
of banken staken bij het
zien van de Punto.
Het is een van die compacte auto's waar veel om te
doen is tegenwoordig. En
terecht. De Punto heeft bijvoorbeeld een binnenruimte waar menig gezin van
droomt. De driedeursversie, in Nederland altijd populair, biedt achterpassagiers een zeer riante instap.
Fiat bedacht een systeem
waarbij de leuning van de
voorstoel naar voren klapt
en de stoel tegelijk naar vo-

ren schuift. Bij het terugklappen valt de stoel automatisch in de laatste stand.
Zowel achterin als voorin is
er volop bewegingsvrijheid.
Over de voorstoelen van
het testexemplaar, een 75
EL, waren wij niet helemaal
enthousiast. Ze zijn wat
kort en bieden ook niet zoveel zijdelingse steun. Maar
verder kunnen we kort zijn
over het interieur: Fiat
heeft er veel zorg aan besteed en een plaats gevonden voor heel wat zaken die
autorijden aangenaam maken. Alles is subliem afgewerkt. De gordelvangers
achterin klik je bijvoorbeeld vast aan de leuning

van de achterbank als ze
niet gebruikt worden. Het
overzichtelijke dashboard
heeft een grappige golvende
vorm. De kunt er wat spulletjes kwijt die niet in elke
bocht door de auto vliegen.
De Punto 75 met 1,2 litermotor heeft een uitstekend
weggedrag en een brandstofverbruik wat tevreden
stemt: 1:15. Hij accelereert
er lustig op los en laat zich
heerlijk door de bochten
sturen. Op de Nederlandse
snelweg doe je met de 75
voor niemand onder en wat
meteen opvalt is het zeer
lage geluidsniveau. Dat hebben we weieens anders ge-

in de bebouwde kom, en
daar rijden we tenslotte
meestal, gedraagt de Punto
zich zoals het hoort: een
compacte auto waar je in de
kleine ruimte goed mee uit
de voeten kunt. De Punto is
bijna een kampioen op de
vierkante centimeter. Zijn
draaicirkel is 9,7 meter en
dat doen auto's als de Peugeot 106 of Renault Clio
(beiden kleiner) hem niet
na. Rijden in de stad is vrij
comfortabel dankzij het
hoge koppel. Je lost heel
wat verkeerssituaties op
zonder voortdurend te moeten 'poken'. Overigens laten
de versnellingen zich gemakkelijk vinden.
Fiat is zo overtuigd van
het toekomstige succes dat
de Punto meteen op de
markt is gebracht als drieen vijfdeurs, met zes verschillende motoren en in
vijf verschillende uitrustingsniveaus. Rond de zomer is het programma voorlopig compleet want dan
verschijnt de Punto Catariolet in twee versies.
EVERHARD HEBLY

het bekende Audi-front, de ver
naar voren geplaatste dakaanzet en de vormgeving van de
achterzijde dragen bij tot de algehele stijlvolle indruk die de
A8 op het eerste gezicht maakt.
In de A8 heeft Audi veel zaken in de juiste proporties gebracht. Ondanks de acceptabele buitenmaat van vijf meter
krijgen de inzittenden een bijna
ongekende binnenruimte aangeboden. Hij is weliswaar niet
de langste in zijn klasse, maar
beschikt over een aanzienlijke
interieurlengte: op een halve
centimenter na twee meter.
Achterin biedt hij veel beenruimte, maximaal een kleine
meter. Het klassieke interieur

Genève krijgt
de 200 SX-primeur
Het is nog even gissen
hoe de nieuwe generatie
Nissan 200 SX eruit gaat
zien. Dit is de eerste foto
die door de fabriek is vrijgegeven en de spanning
blijft erin.

Hij wijkt in elk geval
sterk af van de in Tokio
getoonde Nissan Silvia, die
qua uiterlijk en uitrusting
volledig was afgestemd op
de Japanse en Amerikaanse markt.

TVR en Morgan
zitten in de lift
De verkoop van de twee
Britse sportwagens TVE
en Morgan vertoont wereldwijd een sterk stijgende lijn, zo meldt de importeur.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Door een groot aantal maatregelen heeft Audi een aangenaam comfort- en geluidsniveau weten te realiseren. Dit is
allereerst te danken aan het
volledig nieuwe geavanceerde
onderstel en daarnaast aan de
ASF-constructie. De Audi A8
verandert juist hierdoor de bestaande ideeën over prestaties.
De ASF-constructie leidt tot
een wezenlijke verlaging van
het brandstofverbruik en een
verbetering van de rijprestaties. Vergeleken met auto's uit
zijn klasse heeft hij veel minder
motorvermogen nodig voor
identieke prestaties. De A8 met
2.8 V6-motor bijvoorbeeld heeft
voor deze klasse een relatief
laag vermogen, 128 kW/174 pk.
Toch komt hij als een van de
beste uit de bus rollen. Een gemiddeld brandstofverbruik van
1:10, een top van bijna 230
km/uur en in negen seconden
naar 100 km/uur zijn plezierige
cijfers voor dergelijke auto.
Voor klanten die veel belang
hechten aan een hoog motorvermogen, is er altijd nog de A8
4.2 Quattro die met zijn 4.2 V8motor over een 220 kW/300 pk
beschikt. Hij is 300 kilo zwaarder dan de V6-versie, namelijk
1750 kg. Volgens de Duitse cijfers haalt hij een gemiddeld
verbruik van 1:8,5 en accelereert hij in iets meer dan zeven
seconden naar 100 km/uur. De
begrensde topsnelheid van de
V8 bedraagt 250 km/uur.

Nimag introduceert Roval-helmen
Tl/lET DE toevoeging van het
Italiaanse merk Roval aan
het assortiment biedt Nimag
(importeur van onder meer Suzuki) nu een complete lijn helmen in de lagere prijsklasse.
Roval geniet vooral in Duitsland grote populariteit dankzij
de moderne kleuren en degelijke afwerking. De helmen zijn
gemaakt van polycarbonaat en
hebben een krasvast vizier dat
optisch heel zuiver is. De voering is gemaakt van ademend materiaal, wat tevens zorgt voor goed draagcomfort.
Ze zijn bestemd voor zowel bromfiets- als motorrijders en
leverbaar in de maten XS tot en met XL. Er zijn drie uitvoeringen,
variërend van 159 tot 299 gulden.

RAV4 wordt Toyota Funcruiser

In vergelijking met de
huidige 200 SX gaat het om
een compleet nieuw model,
dat wederom is voorzien
van achterwielaandrijving
en een naadloos op het ui'terlijk aansluitende sportwagen-uitrusting.
De voor Europa ontwikkelde 200 SX krijgt zijn
vuurdoóp op de autotentoonstelling van Genève.
De marktintroductie staat
gepland voor dit najaar.

Campo Crew Cab
blijft grijs
Opel heeft eind februari
een verlengde en verhoogde uitvoering van de vierpersoons Campo Crew Cab
gentroduceerd die voldoet
aan de nieuwe regels voor
het grijs kenteken.

Het model dat Opel tijdens de Bedrijfswagen RAI
toonde, was een prototype,
maar het is de bedoeling
dat de auto met lange wielbasis in Nederland leverbaar wordt. De ombouw
vindt hier plaats. In 1993
verkocht Opel 1750 exemplaren.

Saab 900 de
beste in Japan
De nieuwe Saab 900 is in
Japan door een groep wetenschappers en journalisten onderscheiden met de
titel 'Import Auto van het
jaar 1993/1994'. De tweede
en derde plaats werden ingenomen door respectieveIrjk de Mercedes C-klasse
en de Citroen Xantia.
De Saab 900 is niet alleen
verkozen op basis van zijn
design en ruimte-concept,
maar ook door zijn rijkwaliteiten die zijn afgestemd
op het 'weerbarstige noordelijke klimaat en de vaak
zware rij-omstandigheden'.
Verder kreeg Saab de nodige lof toegezwaaid voor
haar inspanningen op het
gebied van milieu en veiligheid.

Renault wil
kwaliteit dealers
verhogen
Renault Nederland gaat
in samenwerking met haar
dealerorganisatie
een
stichting in het leven roepen met de naam 'Renault
Partners in Kwaliteit'. Het
doel is de kwaliteit naar
een hoger niveau te brengen.
De stichting gaat zich inzettenbij de ondersteuning
van alle dealers die werken
aan een betere dienstverlening. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteitssysteem dat grotendeels is gebaseerd op. Renault-werkafspraken en -instructies.

'TOYOTA NEEMT de vorig jaar oktober in Tokyo als
prototype getoonde RAV4 in produktie. RAV stond toen
voor Recreational Active Vehicle en het cijfer 4 voor de
permanente vierwielaandrijving. Maar RAV4 is geen naam
om groot mee te worden en Toyota neemt hem in produktie met de naam FunCruiser.
Hij is comfortabel, gebruiksvriendelijk en heeft prestaties die
gelijk zijn aan die van een personenauto. De slechts 3,70 meter
lange FunCruiser is overal 'afgerond' en de grote 16-inch wielen
staan op de uiterste hoeken van de auto. Binnenin is er dus veel
ruimte voor de inzittenden.
De brede middenstijl doet dienst als rolbeugel. Een dubbel
uitneembaar sunroof moet het vrijetijdsgevoel versterken. De
auto biedt plaats aari vijf personen.
nder de motorkap hangt een tweeliter viercilinder 16-klepper met
een vermogen van 98 kW/133 pk bij 5800 toeren en een maximum
koppel van 183 Nm tussen 4400 en 4800 toeren. De FunCruiser
beschikt standaard over stuurbekrachtiging. Of en wanneer de
auto ook op de Nederlandse markt verschijnt is nog niet bekend.

Hulpdienst voor
VW-bedrijfswagens
De Nederlandse Volkswagen bedrijfswagendealers hebben de handen
ineengeslagen voor een
landelijke 24-uurs Hulpdienst.
Alle bezitters van een
VW bedrijfswagen kunnen
in geval van pech o£ schade
voortaan een gratis 06nummer bellen. Het abonnement voor de Hulpdienst is gratis. Degenen
die hiervoor in aanmerking
komen krijgen bericht van
hun VW-dealer.
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De juiste
formule voor
uw receptie
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort
Therapieën
Mooier afslanken Simeons
therapie + celtherapie Medi
sche begeleiding Ouderkerk
a/d Amstel 02963 4201

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
"* NIEUW IN ZANDVOORT ***

Pim's Housmg Service
Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 02507 17726
| T h a aan de Droogbak 11 te AMSTERDAM CENTRUM 75 m2

(kantoor)bedrijfsruimte.
Huur ƒ 1150 per maand
Woningstichting Lieven de Key Tel 020 6652566 van 9 12 u
Te huur aangeboden 100 m2
bedrijfsruimte in Zandvoort
Videotheek
Br o nr 762 10090 v d blad

DOMBO

Financien en handelszaken

Kleding

Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
Volksverzekeringaangifte 1993
Kosten ƒ75 per aangifte/belastingjaar
Tel 020 6997354
Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 02507 14534

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Schilderen Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 020 6950716
VOLLEDIGE GARANTIE

Huwelijksdiners
Inlichtingen
tel. 13599

Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
CUPIDO brengt u bij elkaar'
(Voor advies en afspraak)
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend de
Vakantie
folder aan 03451 11486
Nederland
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) Cupido postbus
BLADEL t h 6 pers vak 22 4140 AA Leerdam
Erkend voordelig en een van
bunq Tel 0497785185
Nederlands grootste relatie
organisaties

Te koop
aangeboden
diversen

*Gratis af te halen ± 300
tegels bij C de Jong Tollens
straat 33 alhier 02507 16219
GIZMO S VERVOERLIJN
Naaimach merk PMC z g a n
Betaalbaar en professioneel
met ace en koffer ƒ 100
Divers personeel
vervoer en verhuizingen Tev
schrijfmach merk Olympia
* I l l l o l l l l l t l l O t t l <>!!/< ( t ( ll„t l l l l t l l k k l l l j k l l l K l l K I I
gevraagd
Schoonheid en
verhuisdozen 020 6253513
i z g st met hoes en onder
t i l ( l I l l l l l l l Itll •- I I I (II \1l( I I I * /l|ll op l UU l l U Op OU/1
Zalenverhuur
Altijd de nieuwste
verzorging
kussen ƒ75 Tel 12165
k l l t l O I I II M i k l l j ^ l l l II
premièrefilms, tevens
X Y Z BV verhuizingen en
* \ I I O I 1)111 V I t! l l l l ( l ( r I I I I I I I T I K l U O l l l t l M ^ ( - l ( X t r l 111
FOTOMODELLEN of meisjes kamerverhuizingen Voll verz
veruit de grootste
Te koop 1 electr Rechaud
u ki l nu ,_( In H lll lUlili ilt /
">0 ulm knM< n
keuze in Zandvoort.
ook studentes leeft /erv on Daq nachtserv 020 6424800
Party-service
ƒ 100 1 Cona koffiemachine
Ben jij gediplomeerd schoon
*
lil) p l l l l - . l l l l l l ( l ( M u l C s w o l d l l l r . i l I I llllMJ-IUIIIIHH.1*
bel v mode/tv/recl /catalogi
1 liter ƒ 150 02507 12141
Verhuur
van
heidsspecialiste
masseuse
PELIKAAN
v i i s t i i i u d Op \ ( r/oik w o i d t 1111 uKi itu idirs b u i k n
Aanneming en
Zend duidelijke foto s m ge
movieboxen.
nagelstyliste
voetreflexzone
l u l \ i i spu uli ipSpilmcl 11 u ki uit M i s l i i u i d Hu r\ooi
uw
adres
voor
koud
buffet
*
T k 2 pers bed + ijskast
gevens (ret) naar Internatio
vernieuwbouwing
specialiste of beoefen je een
windt / 5
in i i k i m i i n r,ibi u l i t
samen ƒ 300 02507 12544
en bittergarnituur
Corn.
Slegersstraat
2b
nal
Models
Pb
801
1000
AV
7
ander beroep in de schoon
\lli pi i i / t n i M l 17 7r> !»!\\
Tel 0250718812/15619
Zarfdvoort
A dam Inschr/tstfoto s gratis Uw paadje of straatje1defect
T k grill/oven ƒ 75 elektr
heidsector'' Dan hebben wij
l ku il di kkst i ui uw \ l u i o i d i i i l i i i M i i o i i i l i i i i i h i /
Ik kom direct
Tel. 02507-12070
fornuis 380V ƒ275 merk
VERENIGINGSGEBOUW
Wie
wil
tegen
redelijke
prijs
een
uitstekende
ruimte
voor
ti li fcitiiM h up r i \i u
Tel 02507 19593 of 17833
Kupperbusch koelkast tafel
een bankstel bekleden9
jou te huur grenzend aan
De
Krocht
model
ƒ 75
vloerwnjver
Telefoon 02507 19880
onze goedlopende ka'psalon
Grote Krocht 41 Zandvoort elektr 2 borstels van 15 cm
Ben
je
geïnteresseerd
bel
Oranje-Micro's
Wij zoeken COMMERCIËLE
( d i t l l l l l l l l l K I Is I l l l t X H M l ) l / < l l , k l l l l l t ( l l ) llf / I l l l l l l l 1 1 1 1
dan voor meer informatie tel 02507 15705 b g g 19932 ƒ 75 koelkast tafelmodel ƒ 75
studenten en/of mensen zon
eethoek 0110 cm + uitschuif
voor
Muro's ^ « . ( k i t u d i a
1
der werk die hun CV willen Sdeurs 2 liter 81 000 km 8jr Let op 10 kg waspoeder voor Hairwave Zandvoort tel
BRUILOFTEN RECEPTIES 4 stoelen rieten zitting don
Posihns 1Ï6 1000 \I> \msl< rilam
02507
30838
na
1800
uur
en
1
aanvullen als verkoper (+ Volvo 360 GLS m donkergrijs slechts ƒ 35 Op is op
kerbruin gelakt Tel 17840
KOFFIETAFELS
l)i sluiliii r slijdiii ,,1 Idiii tooi [)ln|siii r iii d(/ill(l( w i e k
vragen naar Cora Klijn
ƒ150 p d ) Min opl HAVO met APK 3/95 buitengewoon Telefoon 0297744252
\ 0 l ( I I lll t l l l l l p OUtV lll n l U l l II U I I pt n irilk l U t
Zoekt
u
ruimte
voor
vergade
*T k Imnenk ƒ60 centnfu
Lft 18 26 jr Info uitsl tussen goed 0294263848
* Met spoed gezocht mo
LOUISA is leuk zacht hard dellen voor het harsen van de ring feest club of party? ge ƒ 50 houten trap ƒ25 hgst
16-20 uur 030420720
Bankstel beige velours 3 mysterieus voorspelbaar
Komt u dan eens praten met nw/25 gordijnen 023 336883
onderbenen 02507 16590
zitsbank + 2 faut ƒ1200
mij A J v d Moolen
gesloten spontaan geflipt
T k spinnewiel ƒ 35 konij
Oproepen - Mededelingen
SUN RENT ZANDVOORT Gemeenschapshuis,
Tel 0206626176
het belangrijkste mooooi
tel nenhuis ƒ 25 4 fl oude wijn
Verhuur van zonnehemels 02507 14085 of 19652
Elektr orgel (Thomas) ƒ 400
vanaf 1947 ƒ 100 Tel 15817
Man 32 j Engels sprekend
Philips sun mobile
Bijles aan huis voor MAVO zkt schoonmaakwerk ƒ 15
PARANORMAAL BEURS op zondag 20 maart a s Hoofddorp
Kerkstraat
31
Huur prijs ƒ 100 p w
HAVO en VWO Ned Engels pu Reakties 0206813464
Lessen en clubs
Hotel De Beurs Kruisweg 1007 Aanvang 11 00 uur Entree
Gratis bezorgd en gehaald
l en Duits Tel 020 6739484 T k Mitsubishi CLT b j 87
ƒ600 BIJ aankoop CD Alone in the summer of Loving
Bel voor reservering en
Awareness van ƒ 1000 GRATIS entree Als u wilt weten wat
Campmgbedje (opvouwbaar 100 000 km zr goede st APK
ATELIER JPH
inlichtingen 02507 30183
1994 voor u in petto heeft kom dan langs'
in tas) en fietsstoeltje (voor) dec 93 ƒ 8 500 0206999316
Kerkstraat 31
Tekenen en Schilderen in het
Telefoon 02975 30177
•*• Bob NIC vast bedankt
Tropenmuseum of Modeltek
T k skischoenen SALOMON
Onroerende
voor het verzorgen van de
in het Allard Pierson Museum
Gevr
stallmgsruimte voor Equipe mt 42 5 dagen op
planten enz Liefs Nico Wim
of Aquarelleren in de Hortus
goederen
te koop
geskied
Van
ƒ
779
vr
ƒ
500
motor
omgeving
Kadoelen
1
voor beginners/gevorden
p. pak. (Noord) Tel 6234962
Tel 0297740492
* Freek bedankt voor al die
gevraagd
Info + folder 020 6977985
fijne jaren samenwerking bij
Gevraagd box bodem ver T k zeer mooie camper
EMM
De buitendienst
Self Line start
Peugeot/Venz 4/5 personen
stelbaar Tel 0206456736
GARAGE
een cursus THUISKARREN
1
* Golden Team Basta veel
Personeel
Hoi spontane vrouw 45 jr met alle denkbare extra s o a
TE
KOOP
GEVRAAGD
p. pak.
voor jong en oud
zonnepanelen Schotel etc
succes maandag De Lippen
zoekt ser kennismaking mei vaste
aangeboden
Tel
02507
14534
Gratis broch 0703194137
prijs
ƒ
55
000
nette man m A dam Br o nr
GROTE VLOOIENMARKT
Tel na 19 00 uur 02982 4916
13 maart Landsmeer sport
Jonge vr b z a v schoonm 747 10038 v d blad
Video Akai 4 kop, longplay
en theaterzaal Het Dorpshuis
Bijna iedereen in
werkz heden Inl Gr Krocht Jonge vrouw 35 jr zoekt
Van 9 00 tot 16 00 u toegang
vrijwilligerswerk als oppas audiodub enz met garantie
27A Vr nr Paula Matus
Zandvoort huurt
Nu
ƒ575
Tel
0206196953
/ 2 50 9 april Uithoorn Sport
* aparte
* bezoek aan
huishoude
Vrouw 45 jaar zoekt werk als schoonmaakster
pasru mte
hu s of m
na
1700
uur
zijn videofilms
hal De Scheg 020 6140616
lijke hulp of kamermeisje
* ruime
het
verkoopster 02507 16793
Vlees eten is dieren kwellen
Paula van Schaik
sorter ng in
ziekenhuis
bij videotheek
* Help de Polen
Stuur
n
haarwerken * ziekenfonds
(vooral voor de slachting) t
Tel 0206610139
voedselpakket1 Wij hebben
en pruiken
leveranc er
Woninginrichting
evt n adres 02907 5235
Jonge werkende ingenieur milieu bederven de 3e we
Dus
maakt u voor
zoekt woonr in A veen Tel reld schaden ongezond
* Live music vrijdagavond 11
optimaal advies even
werk
0206415491 na 1800 T k 2 pers bed houten fra
maart om 19 00 bij Dirksow
een afspraak'
Fabneksrestanten v a ƒ 975
uur 04105 15226
me + spiraal babybed +
Alleen
bij
EUROPA
PARKET
NEDERLANDS GROOTSTE
CHARLOTTE COIFFURES
matras kl tv houten hobbel
VLOOIENMARKT UTRECHT
RADIATORDECORATIE (om Te koop gevr fototoestel stoel + ruststoel br
Corn.
EN HAARWERKEN
VEEMARKTHALLEN
kleding)
Wij
maken
voor
u
m
max ƒ 100
by voorkeur 020 6403628 na 18 00 u
Slegersstraat 2b
Ook gespecialiseerd m
12 13 MRT
alle kleuren en maten radia Olympus OM10
heren{maat)werken
tel. 02507-12070
T k 4 pers vouww i z g st
Open van 9 17 uur
torpanelen met net (webbing) Tel 0250325626
D nsdogs gesloten
Conway Campa de Luxe met
Duizend kramen over
Bel voor vnjbl info en pr opg
2 dagen (volgeboekt)
02990 49357 of 075 400387 Nette eerstejaars student oplooprem incl keuken
Org v Aerle BV
zoekt met SPOED een kamer Tel na 18 uur 0206119500
Heemstedestraat 28
MuziekSchilderen Witten Behangen m Amsterdam Bel Lucas
04920 25483
bh Hoofddorpplem
instrumenten
Vraag vrijblijvend offerte 070 3869970
Amsterdam
* Nico Wim bedankt voor
Buffet BourguigVanstatendam
Woon
het borreluur en diner Liefs Tel 020-6157107
De Hoge Dijk
voorzieningen 0206950716 Recrgeb
nonne vanaf
Anneke Hans Rmi Herman
va 27/2 vermist SNOOPY
VOLLEDIGE GARANTIE
30 personen,
witte hond m zw oren/ogen
Te koop mooi donkereiken zwarte plek bij staart Tat nr
Voor trouwfoto's
ƒ27.50
dressoirtje 1'/2 jaar oud 136 OA470 penningnr 12648
Felicitaties
Foto Boomgaard
cm lang 50 cm br 85 cm Gezien? Bel 0206913920
per persoon
hoog incl opst 115 cm hoog
Grote Krocht 26
Seat Ibiza 1 5 XL zw 73000
ƒ350 Tel 0250712109
Inlichtingen
km 89 APK aug open dak
* Fantasy Fashion nu ook in
*
T
k
stapelb
wit
buizenfra
U kunt bij ons al
Tel 13529
radio/cass afn front ƒ8000
Alkmaar Proficiat Lydia en
tel. 13599
1
me
ƒ50
donkereik
box
m
v a ƒ 270 voor
Tel 0204410030
Kees succes Jan Manneke
sp
goed
la
ƒ
60
02507
16305
het eerste halfjaar
Verloren en
S V «Wittenburg heeft div
* Freek met de VUT We zul
een goede piano
gevonden
schoonmaakwerkzaamhe
len je missen na 34 jr bij EMM
huren
Leen Jan Henk v K Henk H Computerapparatuur den 4 uur per week Tel
Informeer NU al
wil je a u b de horloges en
0206380387 na 18 uur
en
software
voor komende
vrijdag 5C
de hartjesketting weer door * Het is waar Hedi
1
schoolseizoen bij
Te huur gevr woonruimte b v
de brievenbus gooien in de jaar Van harte" Je collega s
met gebr douche/keuken tn
Kunst en antiek
Jali Majo Joan Paube
MS DOS OS/2 Windows
Flemingstraat?
VAN KERKWIJK
programma s spellen enz A dam of omgeving Huur
max ƒ400 p mnd v a half
Tel na 18 u 020 6229930
Amsterdamseweg 202
KOLONIAALSTIJL
sept as Tel 029954232
Commercieel en administratief
AMSTELVEEN
Voor ƒ 25,- naar de WK m Amerika.
Te koop Nintendo spellen
Mederlands
Indie
antieke
Te huur kamer
020 6413187
personeel gevraagd
ƒ50 a ƒ 40 Tel 15988
Dat
zit er m, als u m de periode van 9
meubelen
en
antiek
look
700
Tel 0297744702 va 1000
ROLAND SOUNDCANVAS
stoelen div modellen tafels
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
* T k a Nintendo spelcomp tot 1600 uur
ook met marmer kasten geluidsmodule met 225
incl 8 spelletjes en Nes max
plaatst Dat is een kleine advertentie,
geluiden extra uitbreiding
Alles m 1 koop ƒ300 19555 Voor goed en goedkoop banken vitrines bureaus
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
voor bij uw keyboard of
schilder wit en behangwerk decoratie enz JAN BEST
Rubrieksadvertentie op bel nu geheel vrijblijvend Keizersgr 357 0206232736 digitale piano van ƒ 1470en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
geven? Zie voor adres en/of 036 5345269
Showr Mr J Takkade 30 NU voor ƒ 795 - nieuw m doos
hoe méér kans!
telefoonnummer de colofon
met volle garantie Alle
Te koop middelbr eiken Aalsmeer 0206412137
in deze krant
bekende
merken
dig
piano
s
wandmeubel 244 br 220
UITZENDBUREAU
UW MICRO IN ALLE K
keyboards synthesizers
TAFELS
hg ƒ200 0206452089
gitaren en versterkers
HEEFT PER DIRECT WERK VOOR
antiek kopie klein
TEN
VAN WEEKMED
Videotheek
Te koop modern licht eiken
DIRK WITTE
dik dun
wandmeubel met bar en vitn
Vijzelstr 45 en 53 A dam
Uw Micro wordt geplaatst m alle 16
* gediplomeerd verpleegkundige (Ift tot 27 jr)
Jan Best
nekast met verlichting Tel
Tel 0206264655
voor medisch administratief werk bij een verzekeringsmij
kranten
van Weekmedia met een totaKeizersgracht
357
02979 83469 na 19 00 u
* p t kas/balie medewerk(st)er voor 2'/2 dag p/w
VERHUUR van PIANO S
le
oplage
van ruim 500.000 exemplaren.
020 6232736
De nieuwste
(ma middag do en vrij hele dag) ervaring is een pre
Te koop stacaravan camping
al va ƒ50 per mnd
Showroom
dagfilms
* gemotiveerde representatieve jonge mensen (18 23 jr) voor
Sandevoerde Zandvoort
Bel voor onze voorwaarden
Mr J Takkade 30
kas/balie werkzaamheden bi] een bank i b v HAVO/VWO/
Prijs nader overeen te komen
029464292 Fa Holla&Zoon
SLIVER
Aalsmeer 0206412137
MEAO of MDS dipl met goede contactuele eigenschap
Tel 0206157867
Veilinggebouw Amstelveen
* •* *
pen commerciële vaardigheden en doorzettingsvermogen
Te koop vouwwagen Jamet HEDEN INBRENG voor vei
* ervaren schadecorrespondent i b v branchediploma s voor
GUILTYASSIN
Canyon 90 z g a n met vele Img 21 en 22 maart Spinnerij
afdeling motorrijtuigen
extra s zoals binnentent
33 0206473004 Ma gesl
* een ervaren directiesecretaresse ervaring in een non profil
zonneluifel etc ƒ4500
of branche organisatie is een pre i b v leidinggevende
VOYAGE
Kerkstraat 31
Zie de colofon voor opga
Tel
0299043285
capaciteiten en goed kunnende notuleren
ve van uw rubieksadvertentie
* **
Te ruil Kmkerb Zonnige 3
t/m 4 regels f 25,00
DAVINCI'SWAR
kam w geren ligbad keu
Tevens hebben wij regelmatig werk voor geroutineerde data l
Radio/tv/video
t/m 5 regels f 35,00
ken met div luxe app
typistes (zowel full als part time) HEAO ers BV MEAO ers |
•*•*•*
BA en Assurantie
(Bosch) Met overname Rui
t/m 6 regels f 45.00
IRRESISTIBLEFORCE
len tegen onverschillig wat/
Gooi
uw
oude
afst
bediening
l/m 7 regels f 55,00
Heb je interesse in een van bovenstaande functies of wil je je
waar Huur ƒ 365 Brief + tel niet weg Deze is geld waard
laten inschrijven'' Bel dan snel 020 6273094 of kom langs |
naar Postbus 53236 1007 RE Defect geen bezwaar Tel
l/m
8 regels f 65 00
p. pok.
Tel.'02507-12070
Amsterdam
met CV en diploma s N Z Voorburgwal 158 Amsterdam
02507 30355 of 06 52936798
Mijn slagzin luidt:
Weekmedia en Oranje zijn voor mij.

Verhuizingen

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus l

Queenie
Zandvoort

r

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Een pruik als het
nodig is!

PDMP€R
ctktie!

D€ GRP€R
PRMP6R
ciktie!

DOMBO
5 films
hele week

ƒ25,Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

in de
hoor
0632

Kom

rok 1

lÓ632

JES"
doen
Te koop
0632
gevraagd
Vaar/surfsport
NEGE
diversen
Wil je
* T k nog op te knappen ca Aan i
* Gez eenv allesbrandertje tamaran/300 0250731037 AP 1
Aanb
of id (Salamandertje) te
vens koffer op wieltjes
Ze d
Auto's en
15884
i_gp]
auto-accessoires
Ik koop damesromans Bou
ANO
quet Intiem enz 08878 1126
hete
T k Fiat Uno 60 S 87 3 drs telnr
t BINNENHUIS
Gasthuisplein 3 inkoop oud weinig km, APK 1 95 wit ANO
igst ƒ4500 0250717296 Sexk
+ antiek en inboedels
Tel 15760
T k Peugeot 104 ZL confort 0632
Te koop gevraagd schom 85 APK 5 versn 3 dr< Claui
melstoel Tel 02507 19880 ƒ2750 Tel 0250717840
18 C
maai

Rijles auto's
en motoren

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

r

D€ GRP6R

Videotheek

Alblas Verkeersscholen

DÏkkl
Iveg
vrou\
i_gp

Direc
Gezocht per 1/4 zelfstandige
rekt n
woonruimte Telefoon
UW RIJBEWIJS
zntie
0250719299/0206180714
Nieuwkoop 017248361
wen
9
Woonr gezocht v 2 pers • Rubneksadvertentie Zie Nu k
app o i d Inl Gr Krocht 27 A voor adres en/of telefoonnr DIRE
Vragen naar Paula Matus
de colofon in deze krant
gend
3642
Zelfstandige woonruimte ge
Betamax
0697
zocht Tel 0252019278
films te koop
Direk
de t<
Woningruil
vrouv
ÖiRË
750 Ruiladressen
Verhuur van
gesp
in A dam Inform bij WBV Het
Nintendo
spelletjes
heet
Oosten Tel 0205882315
en Game Boy
DJRË
Aangeb 4 kamerflat Enge
met
landlaan 1 hoog Haarlem
Videotheek
Bel_C
huur ƒ 650 Teruggevr 3/4
kamerflat/wonmg
Z voort
EENTel 023401512
sexa
Corn. Slegersstraat 2b
thuis
• Zie de colofon voor opga
tel. 02507-12070
ËRÖ"
ve van uw rubieksadvertentie
door
06 91
Geb
De b
063.
Gehi
1gp_r
GRA
hete
belle

in 5 dagen

ƒ5,-

DOMBO

Tel: 020-6933600,

Zuid/l
wand Te koop, voetbalschoenen 020-6$

DOMBO

Aditie. mg mee gescoord op de WK
/wikke- 74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
en 18,00 020-12345678, Johaa

U ook?

j vrou
J Man

Dierenspeciaalzaak

PIANO
SPELEN

vrou
Man

GRÜ

VOOR 'N GEELTJE
NAAR

Queenie
Zandvoort

WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

DOMBO

HOE WERKT 'f?
Kijk in de krant of uw Micro oranje
is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u
een leuke prijs Bovendien dingt u dan
mee naar de WK-reis
Op dit formulier staal een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 juni a.s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

D€ GnP€
aktie!

DE ORANJE MICRO WINNAARS VAN WEEK 10
5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

De Walkma'n. Aangeboden door: Polectro
Gewonnen door: W. J. van Elden Amsterdam
Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden docr PolecJro.

Gewonnen door: Damman - Diemen

Gewonnen door: Schenkel - Almere

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door: M. Eras - Muiden
Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.
Gewonnen door: C. Kester - Uithoorn
„Voor twee cent een koojtje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door J. W. B. Jouby Amsterdam.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Polecf ro

SOUND & VISION

(m/v)

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Handtekening

Stuur deze advertentietekst met een getekende Euro- gito- of betaalcheque (denk om het registratienr van uw
pasje') m een envelop naar Weekmedia, Postbus 156,1000 \D Amsterdam
De tekst moet uiterlijk maandag in ons bezit zijn vooi plaatsing in dezelfde week Brengen en eventueel contant
betalen (maandag voor 15 00 uur voor plaatsing m dezelfde week), kan ook bij de balie m de hal van het
Paroolgebouw Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost Geopend maandag t/m vrijdag van 09 00 17 00 uur)
Deze actie geldt alleen voor particulieren en niet voor de zakelijke markt Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd Slagzinnen blijven eigendom van Weekmedia Medewerkers van Perscombinatie en het reclamebu
reau zijn van deelname uitgesloten

Elke wwk het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Dicmer Courant, de Nieuwe Bijlnier, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldcrtse Courant, Amsteltcens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoomse Courant, de Ronde Vcner,
•
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
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donderdag 10 maart 1994
SEXMEISJES live' Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt' 1 gprn 06 96 36
Sex'O'foon 06 320.327 87
Kies. 1 Hete Stones, 2 Sexafspraakjes, 3 Striptease, 4
Hoogtepunten 1 gpm Hete
tieners(18) / rijpe vrouwen.

06-Nummers

Sex"O"foon Sexbox Live'
06-320 329 50. Rijp en Jong
1 gpm. Direct live met haar!

06 320.320 22 Ik wil dat je me
n de lift masseert. Zachtjes
loor, ben 18 jr.
1gpm.
06320.32038 RIJPE dame.
<om met je hand onder m'n
•ok. Trek m'n slipje uit.lgpm.
06 320.320.59 SEXSTANDJES" 1gpm. Ik wil 10 standjes
doen, ken jij er nog meer?
06-320.32091. Zwart & Open
vjEGERIN in witte lingerie.
Wil je m'n slipje aan9"! gpm

ica
1037

Aan een half woord genoeg
AP 1gpm. 06-320-329-20.
Aanbid je MEESTERES'
Ze doet .... i S.M.
1 gpm.
06-320 332.32

-drs
wit
296

nfört
3-drj

ANONIEME sexadresjes van
iele vrouwen, ze geven
el nr. Bel nu 06-9737 75 cpm.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06 320 330.79. (75 cpm.).
Claudia, 30+, verwent Petra
18 Gewillig volgt ze... Grijp
maar. 1gpm 06.320.320.39.
jikke Vrouwen Live. Voor 'n
vegesprek met mollige
/rouwen met-enorme bollen,
gpm. 06.98.70

51

"Hè

Dnnr
t.

)irect Live Box! Je komt dikt in een orgie terecht! Met
'n tienen live met 1 of 2 vrou/en 1 gpm. LiveSex 06-9593.
lu tot 3 uur 's nachts!
'IREKT APART met ondeuende vrouwen Vrouwen bel
6-4300. Mannen bellen
6-9757 (75 cpm.)
irekt een HETE vrouw aan
e telefoon. Bel nu 06-9880
rouwen bellen gratis 75 cpm
UREKT Privé reg. NH, 'n sexesprek en/of afspraak met
eet meisje (18) 06-9812/1pm
ilREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen1 •
el 06-9710. (75 cpm.).
ENZAME vrouwen zoeken
*afspraakjes als man niet
huis isi Bel 06-9661. 100 cpm
ROX de madam verbindt je
oor, zeg maar naar wie'
6-9506 Rijp & Jong 1gpm.
Gebabbel, gebabbel, 75cpm.
De babbelbox de enige echte
06-320.330.02 Gezellig hè-?
Geheim. Zeer extreem!
1gpm. 06-320-322-72.
GRATIS SEXKONTAKT voor
hete vrouwen. 06-4909, heren
bellen 06-9602 100 cpm.

SM-KONTAKTLIJN. st-enge
afspraken bij jou in de regio
06-320.325.80. 100 cpm
SM-VOOR-2 direkt apart voor
'n streng sexkontakt
06-32032999. (75 cpm.).

SUPER-SEXPALEIS!
Xapp \an hoogtepunt naar JiooRtepunt!
Standje Grieks, Frans, Striptease etc.

06.96.06
SUPER-SEXDATE!
Hete se i afspraak] es mei Rijpe Vroimen
En bij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
Dc Madam \crbind je door
naar de lekkerste vrouwen!

06.95.06
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact Bel 06-9511 75 cpm
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06-350.290.53 (75 cpm ).
Hete RIJPE-VROUWEN (40+
zoeken snel sexkontakt1 Bel
nu 06-9705. (75 cpm ).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766. (75 cpm )
Hete vrouwen willen met jou1
een spannend pnve-gesprek
06-320 322 33 (75 cpm ).
HETE-RIJPE vrouwen bellen
gratis voor heerlijk sexkontakt
Mannen bel 06-9780 75 cpm
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320330.88. (75 cpm.)
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr.
06-320.330.95. (75 cpm.).
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy9
06-320.330.18 (75 cpm.).
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
lete knul (18) uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
_esbische VROUWEN zoeken sex' Hete stories, datmg,
strippen' 1 gpm 06.320.320.37
Live Sexcontact

Sex 06-9715

f GRATIS TELEFOONSEX voor
| vrouwen. Dames bel. 06-4300
Geen
3 Mannen bel: 06-9512 75 cpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel. 06-4300
Mannen bel: 06-9755 100 cpm
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er
zijn er 3! 1 gpm06-320.327 17.
GRIEKSE-LIVE SEX 06-9505.
Alleen live voor Grieks1 Ik buk
wel schat1
1gpm.

wachttijden 100 cphm
jveSex met een Rijpe Nege•in. Lekker een livegesprek'
1 gpm. 069686
vlag ik in uw slipje voelen juf'
Kom maar jongeman' Nu ga
k bukken. 1 gpm 06-95.09
MEISJES (18)' 06 320.320.52
Streel maar zachtjes met je
tongetje. 1gpm Zalig'

STEWARDESSENSEX 069507. Schuif m'n rok omhoog
en laat je hand voelen 1 gpm
STRAATMEID Live. Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid Een zalig live
gesprek! 1 gpm 06 98 40
Surinaamse Schatjes
1 gpm
06-320-324-02.
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
Tienergrieks! 06.320.320.62
1gpm, 18 jr, zonder schaamte
bukken' Lekker strak jongen
TIENERTJES (18 jr) die met
jou een livegesprek willen'
1 gpm
0632032065.
TIPPELLIJN eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06-9530. (75 cpm.)
TOPSEX 06-320.325.25.
Ik wil m bad met jou' Zeep me
maar lekker m lieverd'1 gpm
TOPSEX-LIVESEX 06 97.22
Wil jij mij Live naar een Hoogtepunt brengen7
1 gpm.
Verboden lusten: Censuur1
1gpm. 06-320-329-19
VERPLEEGSTERS Live
06.9838. Ik zit al klaar in m'n
strakke uniform. Bel me en ik
verzorg je live
1 gpm.
VLUGGERTJE- hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex'
Bel 06-9603. 100 cpm
Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9604. (75 cpm.).
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex Bel 06-9844 75 cpm
Vrouwen! Vrouwen! Super rijp
en open' 1gpm 06-320.326.65
Zoek jij echt hete meisjes (18)
uit A'dam'? SEXTHUISKONTAKT. 06-320.326 33 75 cpm
MEISJESVINGERTJES (18 jr).
Ze knielt. Harder en harder'
Zalig 1 gpm 06-320.320.66.
Nieuw 35 plus sexdating. Volop RIJPE-VROUWEN zoeken
sexkontakt. 06-9616 100 cpm
Nieuw: ANONIEME sexdaling. Snel sexkontakt met
eenzame vrouwen. 06-9706.
100 cpm.
NIEUW, discreet prive-gesprek met hete vrouwen (extra snel). Bel 06-9664 100 cpm
Nieuw, hete meisjes (18) uit
de Groot Amsterdam'
06-350.230.20. 100 cpm.
Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken' 06320.320.19 pm
1g. In de bios voel ik je hand.

Nieuw TELEFOONSEX voor
2 Hete vrouwen bellen nu
gratis. 06-320 330 87 75 cpm
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou 06-320330.82. (75 cpm.).
Op z'n FRANS1 Live met mi],
0697.33. mond vol! 1 gpm.
Warme lippen'
Politieagente Live' Hoe snej
kun jij rijden? Grijp me onder
m'n uniform' Een echt livegesprek' 1 gpm. 06-95.08
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT Bel 06-9605 100 cpm.
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9502 100 cpm.
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij'
1 gpm
06-320320.63.
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
RUIGE SEX 06.320 320 53
1gpm. Als een wilde trek je
m'n kleren uit' Zalig zo hard'
RUIGESTRAATSEX' In de
trein pak je me onder m'n
rokje' 1 gpm 06-320320.77
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
06-4656
Mannen bellen
Plezier voor 2 .. . 06-9860
Telefoonsex . .06-32032656
Sex Direkt . .06-340.31001
75 cpm. Alleen mannen
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320.33082 (75 cpm.)
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
06-320 330.46 (75 cpm ).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht. 06-9701 75cpm

2/2-2 /itcombinatie
Exclusief bij Sanders Meubelstad
100% echt rundleer.
Van 43&Ï.- voor

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur.
Nu keuze uit meer dan 50
INTERNATIONALE ESCORTmeisjes v.a. ƒ 200
Tel. 020-6683310
• Wij behouden ons het
•echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
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ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

voor de particulier

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Sjoukje en Sanders
geven de prijs
weer flink van leer!

Diverse clubs

MICRO'S
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

15

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JMZandvoort

MEUBELSTAD

amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen

D

A

A

V

I

N

D

T

NIEUW VOOR DE REGIO ZANDVOORT
B.V. Accountantskantoor O. E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel
met de grote voordelen van klein. Zoals de grote persoonlijke
betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.
Allround en flexibel.
Klein, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct
kunnen worden ingezet.

ONDER LEIDING VAN DHR. O. E. VAN DER HOEK
REGISTER ACCOUNTANT

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per weck. Ook ronder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

LAAT U W NATUURLIJ KI-!
CHARMHSPRLKl-N

• Accountantscontrole • Administratieve
dienstverlening • Algemeen fiscaal advies
•Financiële en automatiseringsadviezen
•Opleidingen

Tijdelijk adres: De Ruijterstraat 82
2041 H N Zandvoort, Postbus 324, 2040 AH Zandvoort.
Telefoon: 02507 - 16271. Fax: 02507 -14405

Een mooie huid én een bijzonder cadeau.

Dat schenkt alleen Lancôme.
Wilt U weten hoe Lancôme uw huid zacht en soepel maakt? Welke verzorging
op dit moment het beste is voor uw huid?
Kom dan vanaf 11 maart a.s. bij ons m de winkel. Wij geven U graag een
persoonlijk huidadvies.

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode:

W E L

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O. E. VAN DER HOEK VOOR:

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Adres:

E

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR O. E. VAN DER HOEK

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

Naam:

H

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bovendien ligt er voor elke Lancôme-klant een BIJZONDER GESCHENK
klaar. Bij aankoop van onder andere een gezichtscrème van Lancôme, ontvangt U een leuk setje.
Dit bestaat uit een toilettasje met daarin de verfijnde mascara Defmicils en
twee royale miniaturen van Hydrative en Hydra Principe.
Deze Lancôme-activiteit is geldig van 11 maart t/m 26 maart of zolang de
voorraad toereikend is.
Daarom raden wij u aan niet te lang te wachten met uw bezoek.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens.

P.S.
De voorjaarskleuren van Lancôme zijn ook te bewonderen bij ons in de winkel1

zoeken wij nog enkele
'

reserve bezorg(st)ers

.

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort

in geval van verhindering
van de vaste.bezorg(st)ers.

Telefoon: 02507-17166

LANCOME^
PARIS

^

^*

Paul Olieslagers

\

BAUKNECHT 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Type WA6900; Voorlader wasautomaat, inhoud 4,5kg. Droog wasgoed,
varo-schakeling voor traploze temperatuurkeuze, cenlrifugegang 800
toeren per minuut, vele basis programma's (o.a. 2 snel programma's) en
zeer zuinig. Adviesprijs *1299.-

SONY STEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo '3890.-

SONY MINI-SYSTEEM INKL CD-SPELER EN BOXEN

2699.-

~~ 1265.PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

MHC600; Versterker 2x35 Watt; 7-bands equalizer, surround sound;
Tuner FM, MG, LG, 40 pre-sets; Dubbel auto-reverse cassettedeck,
dolby; CD-speler 1-Bit, custom-edit; Boxen 3-weg systeem basreflex.
Infrarood afstandbediening. Adviesprijs *1110.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760, Flat square beeldbois, teletekst; stereo en afslandbedienmg Adv.'2075 - SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

Snel ontdooien en verwarmen. |
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.

1949.-

SONY TRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. "2550

BAUKNECHT 1100 TRN

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

SONY CAMCORDER
8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. '2220.-

SIEMENS WASAUTOM.

1299.-

ÜÜÊr 1045.-

TOPMERKCAMCORDER
F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus. Adv.*2299.-

745."
PHILIPS GR102137CM PHILIPS HI-FI VIDEO
VR722;MATCHUNE.4koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

Vraag, opmerking, probleem?
BeldeBCC

995.-

^-SJ^^SKSSHÖSbrede af
1
r

pSss^w^- ""*

PANASONIC VHS HI-FI
F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

'.Adv.'550.-

a 1 n e e mbareu-

ladevoorSCO'sJ

Ga^icnn

PHILIPS VIDEO + PDC

749.
PHILIPS 4 KOPPEN VHS

PANASONIC 63 CM*
STEREO TELETEKST

pljgifr -M O O

HüM

.--*"
-

l 19 3 •"

70CMKLEUP *'-TV
SUPER TELE
KST

i- ilS"Ï8<T-l8!i
IO3-

37 CM KLEUREN-TV

349.-

PHILIPS/ .
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

699.-

899.

579.-

STUNT BOVENLADER

©

599.-

'• i- a 4

AEGTURNAMAT

g%»(

BLAUPUNKT63CM
STEREOl TELETEKST
TELETEKST
IS63-30; Adviespnjs'1799.^dviespnjs'179:

1099.

ARISTONA^55
55 CM
STEREO TELETEKST
'ELETEKS1

898.-

479.- r.ciV.»n-^

428.-

•

.

499,

749.

'

,,

l DIAMOND

l •" l

P ornPaCt 2

-

' '.^-v

l Wasdroger. Adviesprijs*495.-

GX290;2x3

S

xi.

,400 W *"**

BAUKN./BOSCH/AEG

EEArv.a.Uf«I.
cjtq .
)NDENSDROGER

799.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

GEZICHT S

N53; Versterker 2x35 Watt, Sound Field
5£KST"8r STUHTUft
Control, timer 24 pre-sets, dubbeldeck
Esaaa^^jH;
THERMOS
dolby B/C, 1-Bit CD-speler, 2-weg bass-|
\ KoMie«<
reflex boxen, afstandbediend. *1299.ler +

STOOM

' Elektronisch regelbaar. '1445.-

| MIELE DROGER

1199.

IMERKCENTRIFUGE
12800 toeren. Adviesprijs*249.-

PiN-CODE
Plortrnnforh betalen
metuwPIftrcode
donder extra kotten

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

~~ 1248.SUPER KOOKPLAAT

PELGRIM WASEMKAP

, PHILIPS/WHIRLPOOL
459.-

„BORSTEL.

BETER EN GOEDKOPER!

1098.-

399.419.l INDESIT WASDROGER

l IGNIS DROGER AWF020

/•M

no

449.

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. gnll en kookwekker. '1510.-

~~ 198.A/A15; Adviesprijs'245.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

~~ 108.-

O'

328.-

l TypeAMB523; Adviespnjs*945.-

STUNT! VHS-HQ VID'EO
Inkl. afstandbediening. *699.-

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

f ZANUSSI WASDROG'ER

l TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES
Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Biiy.:
SONYUXS90II
10voor
39
SONYE240Vhs
4voor
39.-

MOULINEX
OVEN

>
PHILISHAVE

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
grill, draaispit en mixed gnll-set.
Adviesprijs. *1575.-

4-pits gaskookplaat. '298.-

279.-

TURBOTEAM

899.-

255.-

l TOPMERK WASDROGER BAUKNECHT 160 LTR
.

AKAI VHS-IHQ VIDEO
F280; Afstandbediend. '768.-

PIONEER MINI HIFI-SET

648.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdc;!j»lijke tabletop. Zeei
raaio uitvoering met formica
Officiële garantie.

E§Êf
495.
BOSCH KTF1540

PANASONIC VIDEO
M«
J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.- BARE__

GRUNDIG37CM

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

ATAG INFRA TURBO

______ 769.

AKAI VHS VIDEO+PDC
F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1098.-

649.

598.-

PHILIPS 160 LITER

SONY3 KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeldl L | t l M
LCD-afstandbedienmg.*1220.- Jp^^PR'Jy

498.-

INDESIT G/E FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

899.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

ETNA FORNUIS 14.00

145 LITER KOELER

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TEKST

749.

TOPMERK. Adviesprijs*749.

SONY 4 KOPPEN VIDEO

749.-

^_

sAUOMATEN

599.-

1348.INKT 63 CM

699.

MIELE KOEL/VRIES

NDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT
KT VIDEO
RTV535;3koppen,
VHS.*1445.-1
>pen, VHS.
'1445.-

de volgende werkdag. Bij BCCI '
kopen is een verademing. •JL
Vakkundig personeel staat u j/
met raad en daad terzijde.
BCC, waar men nog tijd voor »
u heem
X
_l

TypeARG280; Adviesprijs*1235.

De enige echte l

779.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST
IS70-39; Adviespriis'1999.-

599.-

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. '1099.-

~~ 1398.-

B.v.' kleuren-tv service in-

Type KGC2511; Adviesprijs*1269.

PHILIPS TURBO-DRIVE
Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. '795.-

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,snuttle."1330.-

een echte 320 liter 2-deun
koel/vries kombinatie. Koe
ruimte op "ooghoogte
Adviesprijs: *1099.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12; LCD-afstandbed.. '1045.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviesprijs*2275.-

zeer grote omzet. '

IPR/JS

45Watt.tuner

579.
GRUNDIG VIDEO + PDC

- • • _ ! k.i^^n.rl'inrlc na-

320 LITER SUPER

7OO
KOEL/VRIES KOMBI
j if£9." Geen
2-deurs koelkast maa

Type 2596; Adviesprijs.*799.\ PTJÖZfl^

Videorecorder, dubbele speel- J
duur, afstandbediening. '1145.-1

...

TypeAWG719; Adviesprijs'1235.-

599.| INDESIT PROMOTIE

tf«f«J."

IA/* 899.-

rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag

PHILIPS / WHIRLPOOL
l LUXE WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312;3 koppen, perfek'.bgeld,
SONY55CMKVM2131 LCD-afstandbediening. *1145.SUPER TELETEKST

L:jfe?

849.PHILIPS/WHIRLPOOL

de allerbekendste topmerken

r*v*n:lsliJiWr 699.

699.-

ni«fo QÖQ

BCC spet ••"--""«"»

^\ ZANUSSI WASAUTOM.

Stereoradloeas

VR223; Afstandbediening, |
TELETEKST/PDC. *1245.-

Voc rlader, centrifugegang
12CDtrn/min., rvs trommel
zee zuinig. Adviesprijs*1299.-

STUNT1000 TOEREN

L:Jfef IO«f«f."

j.iTji'^y latSJSJ

KOOP ZONDER
RISICO

INfESIT1200TOEREN

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

m

879.-

„
Nederland.

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

599.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

Eén dag voor levering

van 14.00 tol 16.00 uur.

799.-

l-Jaftf l*Kf;f."

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
FMA925C; Luxe 3 m 1 kom- 1
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht- 1
ïn en grill. Adv.*849.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesp'rijs*1299.-

TIJDENLIJN
020-6476219

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). '1990.-

ES-HyiOQ

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G1 4; 1 000 Watt grill.

SIEMENS KS31VOO
SHARP 3 IN 1 KOMBI
320 Liter 2-deurs koelkast. R8180;750Watt + draaiplateau. l
Adviesprijs. *1398.-

Tijdstip van levering?
BeldeBCC

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

1199.

545.

PHILIPS / WHIRLPOOL
plgii CQE
i^fef
UtfUi"
BOSCH 280 LITER

549.

795.-

Geen prijs'-mfo i.v.m. konkurrentie
Afd.konsumentenbelangen
Ma. l'mVr. 10.00 lot 16.00 uur

1099.-

Flat en Square Hi-BlackTnnitron
beeldbuis, teletekst en afstandGRUNDIG HI-FI VIDEO
bediening, Adviesprijs*1799.GV240; "Beste koop", VHSHQ.TELETEKST/PDC. *1 709.-

PANASONIC NN5259

ZANUSSI 2-DEURS

BAUKNECHT WA65ÓO

INFO-LIJN
020-6474939

425.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

INDESIT 2-DEURS

BOSCH 1000 TOEREN

1049.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

|j?;fi? ^

O n d a n k s g r o t e i n h o u d SHARP R2V11
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *749.
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.- 1

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stunlaan
bieding? Adviesprijs. *1 549.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Type WA9510, toeren Adv. '1849..

1995.

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

MOULINEX FM1115

prg«4 O

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Adviesprijs*599.-

428.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

Type AFB594; Vrieskast.
Adviesprijs. *725.-

478.548.BOSCH VRIESKAST
BAUKNECHT LUXE

"ype GSD1311; Adv. *848.-

598.348,

iTUNTÜ VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

NDESIT D3000WI
UXE VAATWASSER
programma's, 12 couverts en
leruisarm: Adviesprijs'999.-

649.-

AUKNECHT VW 3PR

749.-

OSCH VW PS2100

869.1499.-

rtlELE VW G521

1 tot 5.30 uur
9 tot S.30 uur
^
—
'
zaterdag .9 tot 5 uur
KOOPAVOND:
HAARLEM
l BEVERWIJK
(ALKMAAR
\ém-9 Cl EU TBf\ Cl IDCDC Badho«v«dorp vrijdag
. .. 7 tot 9 uur
Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
l / IM rïc 5 A RinTo-TA 5 M««"««nbro.k vrijd.w ....
7 tot 9 uur
Rivièradreef 37
| Beverhof 1J5 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Gro.n.orKti j l i IIM DE RANDSTAD ovarig. fili.l.n donderdag
7 tot 9 uur

l

\
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GBZ grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen
ZANDVOORT - De zetelverdeling in de Zandvoortse
gemeenteraad gaat er heel wat anders uitzien dan de
afgelopen vier jaar. Het verschil tussen de partijen is
minimaal geworden, met WD en GBZ als grootste partijen. Zij hebben elk vier zetels, daarna komen CDA, PvdA
en D66 met elk drie zetels.
Gemeente Belang Zandvqort (GBZ) is de grote
winnaar geworden van de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994. GBZ, dat bij

de vorige verkiezingen
nog twee raadszetels taemachtigde, sleepte dit keer
vier zetels in de wacht. De
VVD ging terug van vijf naar
vier.

De overige partijen, CDA, D66
en PvdA, haalden elk drie zetels. 'Ome' Jan Termes, voor
wie apart actie is gevoerd,
kwam met zo'n 460 stemmen
terug in de gemeenteraad. Termes, die door zijn partijgenoten
op een onverkiesbare plaats
was gezet, haalde daarmee enkele tientallen stemmen meer
dan D66-lijsttrekker Han van
Leeuwen. „Dit is volslagen onverwacht," reageerde Termes
gisteravond. „Gelukkig liggen
de bloemen altijd aan de finish,

en niet onderweg." Van Leeuwen was enigszins teleurgesteld. „Door de winst van Termes had ik gehoopt dat we toch
een zetel meer hadden gekregen."
Grote winnaar Flieringa,
GBZ, oogde zeer tevreden. „Ik
ben verbaasd en verblijd. „Het
is duidelijk een afstraffing van
de landelijke partijen," zei hij,
indirect wijzend naar VVD en
PvdA. „Wij hebben niet aan het
geschreeuw meegedaan. Het

heeft hen in ieder geval niet betaald. Dat stemt me nog tot de
meeste tevredenheid."

ZANDVOORT - In verband
tnet de overval op het benzinestation op het Van Fenemaplein
zijn twee mannen van 29 en 32
jaar oud aangehouden. De overval vond plaats op 26 januari.
Onder bedreiging van een mes
werd de pompbediende de dagopbrengst afhandig gemaakt.
De twee verdachten, beiden afkomstig uit Zandvoort, hebben
hun aandeel m de overval bekend. Zij zijn vorige week vrijdag voorgeleid bij de officier
van justitie.

j Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
3mrt
07.00 02.24 19.2715.00
4 mrt
07.56 03.15 20.2915.35
5 mrt
08.55 04.16 21.4516.45
6 mrt
10.26 05.15 230618.15
7 mrt
11.40 06.35 -.-19.50
8 mrt
00.25 08.10 125521 15
9 mrt
01.29 09.25 13.5522.04
10 mrt 02.19 10.20 14.39 -.11 mrt 03.05 00.16 15.1510.55
Maanstand/getij:
LK vnjd. 4 mrt. 17.53 uur
Doodtij 6 mrt. 23.06 uur
NAP+61cm
MM zat. 12 mrt. 08.05 uur

15650 INW.

Opkomst
VVD
D66
PvdA
CDA
GBZ

7774 17 59,5 57,5 17
1671 4 21,5 30,6 5
1435 3 18,5 19,6 4
1440 3 18,5 18,8 3
1368 3 17,6 17,8 3
1860 4 23,9 13,2 2

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Verkiezingsstrijd leidt
tot ware 'borden-oorlog'

ZAND VOORT - Dit jaar
ervalt het gesubsidieerd
muziekonderwijs
voor
andvoorters. De gemeente
erbreekt haar verbintenis
met het Muziekcentrum
;uid-Kennemerland nu er
ien akkoord is bereikt over
.e uittreedsom: 600 duizend
Iden. De gemeenteraad
Seslist hier deze maand
aver.

Overvallers gepakt

Woonklimaat
Het woonklimaat is een
o
van de belangrijkste zaO
ken waar de nieuwe gemeenteraad aandacht aan moet besteden Dat zegt burgemees
ter Van der Heijden Drie an
deren geven eveneens hun
mening over de taak van de
nieuwe raad

Raad '94
Raad '90
stem. zet. % % zet.

In totaal kreeg GBZ 1860
stemmen, VVD 1671, PvdA
1440, D66 1435 en CDA 1368. De
christendemocraten
haalden
met de 'hakken over de sloot'
de derde raadszetel binnen.
Volgens VVD-lijsttrekker Van
Caspel zal het moeilijk worden
een hecht college van B&W te
formeren. Geruchten dat hij
opstapt spreekt hij tegen.

Gesubsidieerd
mziekonderwijs
vervalt dit jaar

Het muziekcentrum had aanvankelijk van de gemeente een
uittreedsom van 1.025.000 gulden geëist, als schadevergoeding. Doordat Zandvoort uit
deze 'gemeenschappelijke regehng' stapt, waarin ook andere
•egiogemeenten
deelnemen,
noet er een nieuwe dekking
an de kosten gevonden worden.
De 'schade' bestaat uit verschillende posten. Zo ontstonden er wachtgeldverplichtingen ten aanzien van leraren,
loordat er geen leerlingen uit
Zandvoort meer zouden deelnemen. Hiervoor werd een bedrag van 677 duizend gulden geeist. De gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Ingwersen, heeft dat bedrag in onderhandelingen teruggebracht
ot 350 duizend gulden. Ook de
vergoeding salariskosten over
1994, plus de directe en indirece uittredirigskosten werden
omlaaggeschroefd, waardoor
iet eindbedrag op zes ton uitkwam.
Zandvoort treedt uit het muziekcentrum omdat de deelnanekosten al jaren lang veel te
loog liggen. Voor het laatste
aar waren deze geschat op 130
duizend gulden, zo'n duizend
pilden per leerling. De gemeene wil niet verder gaan dan 78
duizend gulden. Ingwersen
heeft herhaaldelijk bij het centrum aangedrongen de kosten
omlaag te brengen, maar vrijwel zonder resultaat. Daarom
besloot de gemeenteraad uitemdelijk om er uit te stappen.
Het maakt deel uit van een totaal pakket van ombuigingsraaatregelen, na enkele financiele tegenvallers van zo'n twee
miljoen gulden.
Voor de Zandvoortse leerlingen komt daarmee een eind aan
het gesubsidieerd muziekonderwijs. „Er zijn nog geen concrete alternatieven," aldus Ingwersen. „Ik weet wel dat er in
de markt belangstelling is om
het gat op te vullen, maar daar
hebben we in het college nog
niets mee willen doen. Dat moeten we overlaten aan de nieuwe
gemeenteraad, anders regeren
we over ons graf heen." Bekend
is dat het Muzenhuis uit Haarlem staat te trappelen om het
gat op te vullen. Dit streeft naar
subsidie per leerlingen, afgestemd op het inkomen van de
ouders.

ZANDVOORT

DEZE WEEK

ZANDVOORT - Het is de
afgelopen dagen hard tegen
hard gegaan in de Zandvoortse verkiezingsstrijd.
Tussen de verschillende politieke partijen ontstond een
ware 'verkiezingsborden-oorlog'. Bovendien kwam
de VVD dinsdagavond in
harde confrontatie met de
Stichting Zandvoort-Zuid.
Leden van de Stichting Zandvoort-Zuid hebben op diverse
plekken van het dorp verkiezingsborden van de VVD wéggeplakt met eigen aanplakbiljetten. Die hadden als tekst onder andere: 'Geen nieuw wanbeleid van Van Caspel en zijn
vrienden, stem niet op de VVD'.
VVD-leden zijn de afgelopen dagen vrijwel constant op pad geweest om de biljetten van de
stichting van hun verkiezmgsborden te verwijderen.

Mishandeling
Op het stembureau Hannie Schaftschool is het al 25 jaar een vrolijke boel

Foto Persbureau Zandvoort

'Je moet toch ergens op stemmen
ZANDVOORT - Een bejaard echtpaar reageert zoals zoveel Nederlanders reageren. Zij nemen het begrip
'geheime verkiezingen' nogal letterlijk. De man, met
pet: „We hoeven het u niet
te vertellen, hoor." De
vrouw, met hoofddoek:
„Het is omdat u zo aandringt. We hebben gemeente Zandvoort gestemd." Ze
bedoelt: GBZ, Gemeente Belangen Zandvoort.
door Paul van Gageldonk
De vrouw: „Ja, je moet toch
ergens op stemmen." De man:
„Wij vinden eigenlijk geen enkele partij goed, op het ogenblik." Vroeger, zegt de vrouw,
stemden we op de Partij van de
Arbeid. De man: „Nu hebben we
maar op dat GBZ gestemd.
Weet je tenminste zeker dat er
geen politieke beweging achter
zit."
Een vrouw met kort, blond
haar en een zwarte bril heeft
zojuist D66 gestemd. „Ik wil dat

de natuur behouden blijft. De
duinen enzo. Verder moet de
drugs aan banden gelegd worden, voordat het hier de spuigaten uitloopt. Ik kom altijd in
Café Prietpraat, dat is gelukkig
clean. Maar het wordt steeds
erger in het dorp. Ik ben niet zo
extreem. Dus daarom stem ik
maar op een middenpartij."

Sluiproute
Een oudere man in windjack
geeft zijn vertrouwen aan de
VVD. Hij is ex-middenstander,
had een zaak in de Haltestraat.
„Ik woon nu in de Willemsstraat. Dat wordt gebruikt als
sluiproute, nu ze de rijrichting
in de Haltestraat hebben omgelegd. Ik heb een heleboel brieven geschreven naar de gemeente, in verband met die
overlast. Maar er gebeurt mets.
De VVD heeft beloofd dat ze de
maatregel gaan terugdraaien,
als ze de macht krijgen. Dus
daarom stem ik VVD."
Het is tien uur in de ochtend
op het stembureau in de Hannie Schaftschool, een van de

acht plaatsen in Zandvoort
waar de stemgerechtigden hun
politieke keuze kenbaar kunnen maken. Ondanks de druilerige regen en de sombere voorspellingen van de 'experts' over
de opkomst is het een komen
en gaan van stemlustige Zandvoorters. Op dit tijdstip hebben
al 150 van de 1200 stemgerechtigden het hokje rood gemaakt,
meer dan 10 procent dus. Dat
heeft niet alleen te maken met
de gunstige omstandigheid dat
het vandaag tevens markt is.
Het stembureau van de Hannie
Schaftschool scoort al jaren
hoge opkomstcijfers, omdat
het beschikt over een uniek 'bezetting', die zelfs de stemschuwen naar de Hannie Schaftschool doet bewegen.
Het drietal op het stembureau Hannie Schaftschool, bestaande uit de heren Loogman
en Joustra en mevrouw Manders, maakt van elke verkiezing
een ware happening. Dit jaar
zijn de heren gekleed in stemmige smoking, met daaronder
een wit gesteven hemd. En mevrouw Manders heeft zich ge-

huld in zwarte avondjurk met
bijpassende hoed.
Joustra, tien jaar lang gemeenteraadslid voor de VVD,
verklaart het waarom: ze verwachten bezoek van burgemeester Van der Heijden. Want
vandaag is het trio 25 jaar actief
als verkiezingcomité. De heer
Loogman, die als oud-hopfdonderwijzer van de ttannie
Schaftschool een thuiswedstrijd speelt: „25 jaar hebben we
foutloos geteld. En dat alles
zonder in de stress te geraken.
We verwachten een lintje. Danwel een boekenbon. Danwei een
VVV-bon."
Volgens Zandvoorters die
hier al decennia hun stem komen uitbrengen, heeft het drietal daar alle recht op, omdat ze
van de verkiezingen een feest
proberen te maken. Wie het
stemlokaal binnenkomt, wordt
begroet als een oude bekende.
De grappen zijn met van de
lucht. „Hoe is uw naam,"
vraagt Joustra aan een gebogen
lopende man, die zojuist binnenkomt.
Vervolg op pagina 7

Zo was fractievoorzitter Tates dinsdagavond nog op pad,
toen hij bij het kruispunt Kostverlorenstraat/Sophiaweg leden van Zandvoort-Zuid aan de
gang zag. Er ontstond een
woordenwisseling waarbij de
gemoederen hoog opliepen.
Het mondde uit in mishandeling, zo vertelde Tates later bij
de politie, waar hij aangifte
deed. Hij zou weggeduwd en in
het kruis geschopt zijn. De politie is niet direct tot aanhouding
van een verdachte overgegaan
maar zou deze later 'uitnodigen' voor een verhoor.
De borden-oorlog woedde al
ruim een week. Volgens raadslid Landman, van Gemeente
Belangen Zandvoort, worden er
her en der borden van verschillende partijen gestolen. De
VVD was vorige week dinsdagavond een van de eerste slachtoffers. Na de raadsvergadering
bleek een koker met zo'n vijftig
verkiezings-affiches, die even
was 'gestald' in de raadsledenkamer, te zijn verdwenen.

Klacht
Daarnaast
kregen
de
VVD-ers geen vergunning om
affiches aan straatlantaarns en
dergelijke op te hangen. Het
lukte niet om een vergunning

nog op tijd in orde te krijgen, zo
het men op het raadhuis weten.
Ondertussen hingen D66 en
GBZ wel hun borden aan de
lantaarnpalen. Ook dat was gebeurd zonder vergunning, zo

bleek later. Burgemeester Van
der Heijden gaf maandag opdracht om deze borden te verwij deren. De VVD wordt ervan
'verdacht' een klacht te hebben
ingediend tegen de borden.

EMM kan miljoenen herfinancieren
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht kan haar leningen ter waarde van ruim
27 miljoen gulden voor een
veel lager rentepercentage
gaan afsluiten. De gemeenteraad heeft vorige week besloten hieraan mee te werken door garant te staan.
Dat scheelt EMM jaarlijks
een uitgave»van ruim vijf
ton rente.
Volgens directeur Jan Kammeijer is de herfinanciering
van groot belang, het geeft
EMM een belangrijk aantal extra mogelijkheden. „We kunnen daardoor meer gaan doen
op het gebied van aanbrengen
van liften in flats en intensiever
wijkbeheer. Maar het biedt ook
mogelijkheden ten aanzien van
nieuwbouwplannen en een ge-

differentieerd
huurbeleid,
waarbij we rekening willen
houden met de verschillende
doelgroepen."
De gemeente en de Stichting
Waarborgfonds Sociale ' Woningbouw staan garant voor de
herfinanciering. Het Waarborgfonds zou echter het eerst aangesproken worden indien er
fout zou gaan. Desondanks wilde wethouder Ingwersen aanvankelijk niet tot garantstelling
overgaan. De gemeente liep
daarmee een onverantwoord nsico, vond hij, en dat wilde hij
niet op zich nemen. De gemeenteraad wilde dat risico, dat bijzonder klein wordt geacht, echter wel aangaan. Uiteindelijk is
het college dan ook met een
voorstel gekomen om garant te
staan. Ingwersen persoonlijk
bleef bij zijn eigen mening en
stemde tegen.

(ADVERTENTIE)

visrestaurant

BAD ZUID
Strandpaviljoen 4
VRIJDAG 4 MAART

Vanaf 17.00 uur staan wij weer elke dag
voor u klaar met onze heerlijke
VIS- EN VLEESGERECHTEN

De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

' Gemeente is dom bezig als ze uit muziekcentrum stapt'
„De gemeente is dom bezig als ze uit het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
stapt." Dat zegt Carola van
der Storm die twee kinderen op muziekles heeft. Zij
en andere ouders zullen veel
meer gaan betalen om hun
kinderen op les te houden.
„Ouders moeten financieel
gesteund kunnen worden.
Vanaf 1992 is het cursusgeld
al honderden guldens om
hoog gegaan."
„We betalen zelf een hoop
geld, zo'n achthonderd gulden
per kind per jaar. Dat is inclusief de huur van een instrument. Je bent dan ook nog verplicht om dat binnen twee jaar
te kopen. En dan rijd ik ook nog
op en neer naar Haarlem. Heus,
ouders hebben er veel voor
over. Maar de gemeente ziet
niet in hoe belangrijk muziekles voor kinderen is. Het is voor
haar alleen maar een kwestie
van geld. Maar muziek is een
heel belangrijk onderdeel in
een mensenleven. Bovendien
komt er voor elk mens op de
wereld meer vrije tijd. Als een
kind aangeeft dat het wat met
muziek wil doen, dan moet dat
juist gestimuleerd worden."

Samenspelen
„Laat kinderen maar in een
groep samenspelen, samenzin-

mensen die het echt nodig hebben. Nu is er geen verschil tussen ouders met een laag- of
hoog inkomen, 't Muzenhuis, m
1991 gestart door directeur
Hans Keune, heeft vestigingen
in Haarlem, Schalkwijk, Beverwijk, Velserbroek en Heemstedie krant moet ik hebben.
de met zo'n 1200 leerlingen. TaOmdat ik graag wil weten wat zich in
rieven van deze school tonen
aan dat 't Muzenhuis een gede- | mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
gen concurrent van gevestigde
13 weken voor maar ƒ 12,75
gesubsidieerde muziekscholen
kan worden. Voor Hans Keune
is het wachten op groen licht
van de gemeenten voor de individuele subsidie van zijn leerhngen.

Nieuwsblad

Naam: (m/v) L

Oplossing

Carola van der Storm wil haar kinderen absoluut op muziekles houden. „Ouders moeten
financieel gesteund kunnen worden"
Foto Peiïbuieau ZancKooit
gen, kijken naar elkaar, luisteren naar muziek, noten leren,
en fouten maken. Dat leren ze
al heel vroeg in de blokfluitlessen die hier in Zandvoort worden gegeven. Die lessen geven
een basis voor elk kind dat een
instrument wil gaan bespelen.
Als die lessen goed gaan, -kunnen ze later een ander instru-

ment kiezen. Die lessen verval- kampen. Het Muzenhuis, een
len nu ook."
geprivatiseerde onderneming,
stelt de gemeenten voor dat in
Stichting Muziekinstituut 't de toekomst met de muziekMuzenhuis in Haarlem lijkt school, maar de leerling wordt
met het oprichten van een par- gesubsidieerd. Het bedrag
ticuliere muziekschool, inge- wordt bepaald naar draagsprongen te zijn op de proble- kracht van de ouders. Op deze
men rondom de muziekscho- manier zal volgens deze stichlen die met subsidieproblemen ting de subsidie komen bij de

Volgens Carola van der
Storm, die zelf gitaar speelt, is
er maar één oplossing en dat is
gewoon weer toetreden. „Dat is
mogelijk hoor, daar heb ik naar
geïnformeerd. Het bespaart ze
een boete van zes ton. Zo'n afkoopsom
vertegenwoordigt
zo'n acht jaar lessen van kinderen. Waar zijn ze toch mee bezig hier in Zandvoort. Er moet
eens meer over kinderen nagedacht worden. Door middel van
muziek leert een kind met emoties om te gaan, zowel in de
vreugde- als de verdnetsfeer. Ik
heb liever dat mijn kind muziek speelt dan met computerspelletjes, of het voor de televisie hangt."

Adies: l

l

J

l

I I

l

l

l

l

Postcode/Plaatsl

Telefoon' l
Giro/Bankm.

l

l

l

L

Daarna \\oid ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 17.50 D halfjaar ƒ 31.75 D jaar f 55.50
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051.1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 "? 1037 ï "dl 7003
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Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
er em atie ver zorging.

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

GABY

Uw gasbedrijf adviseert!

Anc en Tmckc Loon-Vossc
28-2-94
Zandbos 141
2134 DD Hoofddorp
Tel. 02503 - 39397
Tinckc en Gaby slapen van
12.00- 14*00 uur

Uitvaartcentrum
Haarlem

Voor de thuisblijvers

Nicolaas Herman Klomp
*19 juni 1909

11 maart 1994

Zandvoort:
Chr. Klomp-Metselaar
Kollum:
Kees en Coby
Ciska en Richard
Corine en Pieter
Nico

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel 02507-13278

Geen toespraken.

Normaal
jaarverbruik

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

RUNDERBIEFSTUK
+ 500 gram mager

RUNDERGEHAKT

19,95

KARfiOKEAVOND

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

malse Schotse

Apeldoorn:
G. de Haan-Klomp
D. de Haan

Mijn man ligt opgebaard in de rouwkamer van
het Huis in het Kostverloren, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op yrijdag 4 maart om 11.45 uur in het crematorium
Velsen aan de Duin en Kruidbergerweg te
Driehuis-Westerveld.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van cle
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.

Voor de week van 21-02 t/m 27-02 1994

"l

500 gram

Leiderdorp:
Ineke en Hajo
Sandra en Wilco
Marcel
Reniko

Huis in het Kostverloren
Burgemeester Nawijnlaan l - kamer 199
2042 PM Zandvoort

uitgerekend voor U!

1 malige
SUPERSTUNT

Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50
Onverwacht is overleden mijn innig geliefde man,
onze lieve vader en opa, mijn broer en zwager

STOOKAKTIE 93/94

of witte_wij n_

Totaal vanaf
l november **

468
585
701
817
934
1051
1168
1286
1401
1516
1637
1751
1925
2103

33
42
50
58
67
75
83
93
100
108
117
125
138
150
163
175
188
209
229
250
271

2276
2452
2627

2919
3210
3504
3793

Kosten
deze week

l
.,
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

18,15
23,10
27,50

31,90
36,85

41,25
45,65
50,60
55,00
59,40
64,35
68,75
75,90
82,50
89,65
96,25
103,40
114,95
125,95
137,50
149,05

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

Vrijdag 4 maart
aanvang 21.00 uur

Profiteer van ons puur natuur gemest Schots
lams- en rundvlees, Gelders varkensvlees, kip,
kalkoen, kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

Dorpsplein 2
Tel. 19455

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

AFWEZIG
van 11 maart t/m 27 maart
Waarnemers van 08 00 tot 17.00 uur
De huisartsen
F. Weenink, tel. 12499
J. Anderson, tel. 12058
's Avonds en in weekend tel. 30500

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

ter en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijvmg van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:

Privé:

Kamerlingh Onnesstraat 5

Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

2041

CB Zandvoort

Tel. 02507-14160

Tel. 02507-14168

Langs deze weg willen wij a! onze
cliënten, vrienden en bekenden bedanken voor hun jarenlange vertrouwen.
En voor de lieve reacties en attenties die wij mochten ontvangen.
Tevens wensen wij dhr. v. Roosmalen veel succes.
Fam. H. C. L. Lansdorp,
Kerkstraat 33,
Zandvoort.

Opgelet:
2 maart t/m 12 maart '94

„Inname tweedehands
voorjaarsltfeding"

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

ADVERTENTIES
OPENBARE

GLAS- EN PAPIERBAKKEN

COMMISSIEVERGADERINGEN

FRIEDHOFFPLEIN VERPLAATST

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis

In verband met de aanwezigheid van gasaansluitingen zijn de aan de westzijde van het Ir
Fnedhoffplem geplaatste glas-en papierbakken
verplaatst naar de oostzijde van het plein

- dinsdag 8 maart 199419.30 uur commissie
Maatschappelijk Welzijn (let op gewijzigde
aanvangstijd!)
- woensdag 9 maart 199420.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 10 maart 1994 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert in het openbaar op woensdag 9 maart 1994 om 20 00 uur
in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplem)
Informatie over de agenda 02507-61565

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8
maart 1994!
De route loopt via de volgende halteplaatsen
8 15 - 9 00 uur
Corn Slegersstraat
9 15 - 1000 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
10 15- 11 00 uur
Fnedhoffplem
11 1 5 - 12 00 uur
Tolweg
1 2 4 5 - 13 30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
1 3 4 5 - 14 30 uur
J P Thijsseweg
1445- 15 30 uur
Prof v d Waalstraat
1545 - 16 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19 WRO)

t

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te
verlenen voor
- het oprichten van een therapiebad op het
perceel Zandvoortselaan 165(NieuwUmcum),
- het wijzigen en uitbreiden van het raadhuis op
de percelen Raadhuisplem 16 en Swaluestraat 2
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 4 maart 1994 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat de plannen ter mzage liggen, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdehng voornoemd

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 22 februari 1994
besloten dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Dr Schaepmanstraat 18,
- het perceel Zandvoortselaan 165 (ged )
- de percelen Raadhuisplem 16 en
Swaluestraat 2 e o
De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
De burgemeester van Zandvoort,
M R van der Heijden

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Wij hebben dan speciale openingstijden namelijk van
11.00 uur-16.00 uur!!!
Na 12 maart nemen wij voorlopig
geen kleding meer in.

10 MAART A.S.
"OPENING"

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben onlangs een kapvergunnmg verleend voor
- Haarlemmerstraat, 11 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemees-

van 10.00 uur -17.00 uur
Tutti Frutti
Corn. Slegen>straat 2/2
Zandvoort

GEMEENTE

OPROEP! ENIGE KENNISGEVING

BOUCHERIE

huisarts

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een instelling voor beschermd wonen gelegen aan de Hogeweg 36 en de Boulevard
Paulus Loot 1 te Zandvoort

OPENBAREVERKOOP!
SLECHTS 1 DAG!!

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 7 maart 1994 tot
8 april 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem4 U
kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 09 00 - 12 30 uur De stukken liggen
tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 14 maart 1994
gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Degene die een bezwaarschrift
indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde
bezwaren .tegen het ontwerp van de beschikkmg ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe m staat is geweest
krijgt in een volgend stadium de gelegenheid
om beroep m te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State

LEDEREN JACKS
V3 . l O" . ~ collectie '93

2de JACK voor

1 GULDEN
de^ellde prijsklasse

i
5
0
1

ROKKEN en BROEKEN NU 2 stuks
159.SUEDE DAMES- EN HERENJACKS
va. 98.MOTORJACKS de goedkoopste
va. 159.
COLLECTIE'94 - 2 0 / 4 0 % KORTING

WANNEER'.

_AMMYCOATSNIM9H

ZONDAG 6 MAART van 11.00 -17.00 uur
WAAR: H ALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
ITALIA, HELMOND, HURKSESTR. 21, INFO: 06 91091041 / ZONDAGS OPEN

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

L

94022B Voltastraat 11
plaatsen berging
94023B Wilhelminaweg 56 vergrotenwoonhuis
94024B Vmkenstraat 15 vergroten keuken
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector G rondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93068B Boul P Loot 103
93083B Burg Engelbertstraat21
93119B de Favaugeplem 59 II
93124B Dr J G Mezgerstraat 84
93127B Burg Engelbertstraat 96
94001B Gr Krocht 3-5
94002B Kerkstraat 3
94004B Emmaweg 4
94006B Q van Uffordlaan 35

verg serre+garage
verg entree
dicht bouwen
balkon
plaatsen dakkapel
plaatsen luifel
wijz gevelindeling
wijz gevelindeling
plaatsen dakkapel
vergroten garage

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze ?ijn
wel via het Openbaar Register op te vragen Het
Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4

MAART MENU
Salade van Parelhoen
met kummeldressing
of
Witlofeoep met reepjes ham
en prei
****
Stoofpaling op Zandvoortse wijze
of
Gebraden kalfefricando met een
timbaaltje rijst en cantharellensaus
****
Luchtige sabayon met kiwi

FL 39.1

I

l
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'Groen afval
wordt verbrand'
ZANDVOORT - Er blijkt
een 'hardnekkig' gerucht te
bestaan, dat groenafval samen met het overige afval
wordt verbrand. Dat zegt de
gemeente voorlichting. Zij
ontkent dat dit gebeurt.
Het betreft het groente-, fruiten tuinafval (gft) dat in de
groencontainers wordt opgehaald. Volgens geruchten zou
dit niet gecomposteerd worden,
niaar verbrand, net als het materiaal uit de grijze vuilcontainers. De afdeling Voorlichting
van de gemeente: 'Met klem
wordt erop gewezen, dat dit
niet zo is en dat al het gft uit
Zandvoort wordt gestort in het
Vuil Overlaad Station (VOST)
in Haarlem.
Daarvandaan
wordt het per spoor naar de
VAM in Wijster vervoerd, alwaar het wordt gecomposteerd."
Wel is het zo, zegt de afdeling,
dat nog regelmatig plastic of
ander niet-composteerbaar afval in de groenbakken wordt
aangetroffen. Dat kan tot gevolg hebben dat de hele lading
gft wordt afgekeurd en noodgedwongen naar de verbrandingsinstallatie moet worden gebracht. 'Nadrukkelijk wordt
dan ook verzocht hiermee rekening te houden. Wanneer de gemeente een dergelijke bak aantreft, wordt deze niet geleegd.'
De gemeente gaat geld terugstorten voor vuilcontainers die
in het verleden door particulieren zijn aangekocht. Dat geldt
met name voor de bakken die
in de periode september 1989
tot september 1992 zijn aangeschaft.

Nieuwe verdeling raadszetels een stuk evenwichtiger
Deze 17
kunnen er
vier jaar
tegen aan
Frits van Caspel, WD

Andries van Marie, WD

Rita de Jong, VVD

Theo van Vilsteren, VVD

Han van Leeuwen, D66

Piet Keur, GBZ

Jaap Brugman, GBZ

Ton van Eist, GBZ

Verkeerd
begrepen
GBZ-raadslid M.J. Méthorst reageert naar aanleiding van een
artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad over zijn causerle
over bestuurlijke vernieuwing.
Hierin werd gesteld dat er geen
keuze werd gemaakt tussen verschillende suggesties.
In het Zandvoorts Nieuwsblad van 24-2-1994 is een artikeltje gewijd met betrekking tot
een door mij gehouden lezing
ten behoeve van GBZ, op maandag 21-2-1994. Na een eerste
helft, over de bestuurlijke vernieuwingen in Nederland, werd
een tweede gedeelte besteed
aan de mogelijke verbeteringen
van de betrekkingen tussen
burger en plaatselijke overheid/politici. Daarin is door mij
aangehaald dat er vele mogelijkheden kunnen worden overwogen om die betrekkingen te
optimaliseren, zoals onder
meer het wederom instellen
van 'de 'opkomstplicht' bij het
kiezen (in de jaren 1970 afgeschaft), of ondermeer het aanpassen van het aantal raadsleden aan het opkomstpercentage. Realisering van één van
deze mogelijkheden zou een
wetswijziging met zich mee
moeten brengen.
De verslaggever heeft mij
waarschijnlijk verkeerd begrepen: ondergetekende heeft uiteraard die avond geen voorkeur uitgesproken, slechts mogelijkheden 'aangereikt'. Een
en ander werd overduidelijk
voor de aanwezigen aangegevg

n.

M.J. Methorst
Zandvoort.
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Maandag werd in Zandvoort
een grote conferentie gehouden
met deelnemers uit allerlei geledingen uit Zandvoort en daarbuiten. Grote vraag' was in hoeverre de bemoeienis van de poli-;
tie verminderd kan worden, ter^
wijl de zorg minstens op hetzelfde niveau blijft. Dat moet een
'rendement' opleveren van vijf
politiemannen, het aantal waaruit het stranddetachement bestond. Dit vereist een nieuwe organisatie, met medewerking
van anderen die met het strand
te maken hebben.

Mobiele post
Lou Koper, D66

Jan Termes, D66

Pieter Flieringa, GBZ

"TV

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder -juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

ZANDVOORT
Het
stranddetachement van de
politie zal dit jaar waarschijnlijk niet meer terugkeren op het strand. Getracht
wordt, de meeste taken onder te brengen bij andere instanties of personen, zoals
de reddingsbrigade en de
strandpachters. De plannen
moeten
halverwege
de
maand mei rond zijn.

Jeannette van Westerloo, PvdA Huub van Gelder, PvdA

Jack van Eijk, PvdA

Gert-Jan Bluijs, CDA

Gerard Versteege, CDA

Ruud v.d. Meij, CDA

'Kiezer moet vertrouwen hebben in de politiek'
De nieuwe gemeenteraad
moet aan drie aspecten veel
aandacht besteden, zegt
burgemeester Van der Heijden. „Dat zijn de relatie tussen de burger en de gemeenteraad, de financiële positie

Collegeprogramma
De politieke partijen in
Zandvoort kunnen vanaf
vandaag flink aan de slag
om plannen op te stellen
voor de komende vier jaar.
Onderling moet. worden
uitgemaakt wie er wethouderszetels krijgen en vervolgens hoe het nieuwe collegeprogramma er uit gaat
zien.
Het
Zandvoorts
Nieuwsblad vroeg een aantal inwoners op prominente plaatsen om suggesties
voor het collegeprogramma.
door Joan Kurpershoek

Simon Paagman:
'Ondernemers en
gemeente meer
samen optrekken'
ZANDVOORT - De gemeente moet ophouden met
te roepen dat de ondernemers alles maar moeten betalen. Dat is de mening van
Simon Paagman, directeur
van de Stichting Zandvoort
Promotie. „Gemeente en ondernemers moeten veel
meer samen doen aan het
toeristisch produkt."
„Zij moeten veel meer samen
optrekken," zegt Paagman.
„Samen aan marketing doen en
de kwaliteit van het toeristisch
produkt bevorderen. Het toerisme kan betaald worden door
het toerisme. Toerisme is een
economie en de gemeente mag
zelfs best winst maken. Dat kan
weer besteed worden aan dingen om Zandvoort mooier te
maken. Daar profiteren ook de
bewoners van. Zandvoort is een
bad- én woonplaats, zeg ik al
jaren. Er moet een harmonieuze samengang zijn tussen toerisme en wonen."
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de 'serviceverlening' naar de toerist, met
name met een goede 'inrichting' van het dorp. „Daarbij
denk ik niet alleen aan toegangswegen, maar bijvoorbeeld
ook aan het -straatmeubilair.
Zoals mooie boulevard-paviljoens met verwarmde terrassen
aan de Boulevard Barnaart,
aan de oostkant van de rijweg.
Zo krijg je daar een hele mooie
promenade. Je kunt in dat gebied ook meer doen aan toeristische activiteiten, want die
moet je niet toespitsen tot alleen op en rond het Badhuisplein."
Wat de nieuwe gemeenteraad
zelf betreft: „Ik hoop dat het
eindelijk afgelopen is met het
gehakketak in de gemeenteraad, dat de raad eindelijk weer
eens bestaat uit verstandige
mensen. Je kan eigenlijk wel
zeggen: slechter kan niet meer,
het wordt alleen maar beter na
deze verkiezingen."

van de gemeente en het geïntegreerd
veiligheidsbeleid."
„Het is van essentieel belang
dat de samenleving, de kiezer,
vertrouwen heeft in de politiek.
De politiek moet er dan ook alles aan doen om de relatie tussen burger en bestuur te verbeteren. Er moet sprake zijn van
wat ik noem een betrokkenheids-democratie. Het is belangrijk dat het bestuur inzichtelijk is, dat de burger respect
kan opbrengen voor de wijze
waarop de gemeenteraad tot be-

Burgemeester Van der Heijden:
sluitvorming komt. Maar ook
dat hij er begrip voor kan opbrengen dat, in sommige opzichten, er soms een verharding optreedt tussen de verschillende politieke partijen.
Als er dan besluiten worden genomen die hem niet welgevallig
zijn, kan hij er in ieder geval
begrip voor opbrengen."

der druk te staan door de kortingen op de uitkeringen van
het gemeentefonds. Denk maar
aan de gevolgen van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten.
Die zal onevenredig grote uitgaven vergen, die zwaar op de begroting drukken. Daar moeten
we wel degelijk rekening mee
houden. De keuzes ten aanzien
van de financiële positie zullen
uiterst zorgvuldig gemaakt
Kortingen
moeten worden, anders belan„Financieel gezien komen de den we op een niveau dat niet
gemeenten steeds sterker on- acceptabel is."

pecten die met veiligheid te maken hebben." Dat geldt onder
andere voor bestemmingsplannen die opgesteld worden, voor
woningbouwplannen, beveiliging van woningen en voor sociale vernieuwing. Daarbij moet
dus op allerlei manieren rekening gehouden worden met de
veiligheid van de Zandvoorter. Deelnemers
„Dat is van belang voor een op- Aan de conferentie werd deeltimaal woonklimaat voor de genomen door onder andere de
burger."
strandpachtersverenigingen en
Woonklimaat
reddingsbrigades uit Zandvoort
Over andere onderwerpen wil en Bloemendaal, kampeervere„Bij aspecten van onder andere ruimtelijke ordening en Van der Heijden zich niet uitla- nigingen, de reddingmaatschapsociale vernieuwing moet een ten. „Dat is aan de politiek om pij, de kust VVV's, het Rode
relatie gelegd worden met as- daarover te beslissen."
Kruis, de politie en diverse ministeries.

Maatregelen die de veiligheid
in Zandvoort bevorderen, moeten - zo mogelijk - terug te vinden zijn in nieuwe activiteiten
die de gemeente ontwikkelt.
Naast directe aandacht aan criminaliteit en veiligheid in het
verkeer en op straat. 'Centraal
geïntegreerd veiligheidsbeleid,'
zo noemt Van der Heijden dat.

Fred Paap, Horeca Nederland afdeling Zandvoort

'Gemeente Zandvoort zo snel mogelijk opheffen'
ZANDVOORT - „De gemeente Zandvoort moet als
zelfstandige gemeente zo
snel mogelijk worden opgeheven." Dat is volgens horeca-voorzitter Fred Paap een
van de belangrijkste taken
van de nieuwe gemeenteraad. Daarnaast moet er een
weg komen 'dwars door de
waterleidingduinen'. Verder weet hij nog tientallen
andere taken te noemen.
„Dat scheelt overheadkosten," zegt Paap over het overgaan in een grote regio. „Maar
je moet het in grote lijnen zien.
De gemeente moet zich bemoeien met kerntaken. Taken die je
niet aan kunt, moet je overhevelen naar het gewest." Op de
vraag of een gewestelijk bestuur wel voldoende de belangen van een plaatselijke bevolking kan behartigen, heeft Paap
maar één antwoord:. „Vals
chauvinisme." Een regionaal
bestuur heeft juist het voordeel
dat er ruimer gedacht kan worden 'dan op zo'n klein stukje.'

Verkeer
Paap weet nog wel een aantal
oplossingen voor verbetering
van de verkeersproblematiek
waar de nieuwe gemeenteraad
aan moet werken. „Doortrekken van de Herman Heijermanweg én een weg dwars door de

waterleidingduinen." Die laatste moet aansluiten op het
nieuwe knooppunt bij NieuwVennep/Hillegom, waar een
verbinding wordt gelegd tussen
de A 4 en de oude weg Katwijk/Den Haag. „Maar geen busbaan over de Zeeweg, want dat

is een prachtige verbinding."
„Er moet met een rotgang
een parkeergarage in het centrum komen. Boven aan de Zeestraat en de Kerkstraat moeten
ongelijkvloerse kruisingen komen, zodat de voetganger gewoon kan doorlopen. En ze

moeten er voor zorgen dat de
NS de directe treinverbinding
met het zuiden niet in Haarlem
verbreekt. Verder schone straten, opheffen van de wielklem
en stoppen met het in hevige
mate bekeuren van toeristen.
„En als ze hen in buitenlands

geld laten betalen, dan in een
behoorlijke koers. Niet l op l
voor een Mark."
Wat de horeca betreft pleit
hij voor: vrije sluitingstijden,
strandpaviljoens het hele jaar
open, niet tornen aan de twee
gokkasten in de snackbars. „Er
moet meer geld komen voor de
Regionale VVV en ze moeten
zorgen voor een verregaande
samenwerking tussen VVV en
de stichting Promotie Zandvoort."

De toeristenbelasting moet
teruggedrongen worden en de
leges gestroomlijnd: „De leges
nu eerst eens afstemmen op
wat er werkelijk nodig is, niet
eerst een veel te hoog bedrag
dat dan later weer aangepast
moet worden." Paap raadt de
nieuwe gemeenteraad aan, te
wachten op een rapport van het
ministerie van Economische
Zaken, naar aanleiding van een
onderzoek in Arnhem. Daar
wordt bekeken hoe de toeristische infrastructuur bekostigd
moet worden. „Dat kan betekenen het invoeren van een doelheffing, bijvoorbeeld in de
vorm van opcenten. Ook voor
de inwoners van Zandvoort,
want zij profiteren net zo sterk
van het toerisme. Wil je in deze
tijd leven in een prettige woonLijsttrekkers van de politieke partijen en woordvoerders van 'actiegroepen' bestreden zaterdag omgeving, dan moet je daarbij de lokale omroep ZFM eikaars argumenten
Foto Persbureau Zandvoort voor betalen."

Take Huberts, ANBO:

'Met een seniorenraad sta je het dichtst bij de basis'
ZANDVOORT - „Tussen
beloven en doen zit een
groot verschil, maar ik verwacht veel van de nieuwe
gemeenteraad." Dat zegt
Take Huberts, voorzitter
van de ouderenbond ANBO,
afdeling Zandvoort. „Ik heb
de afgelopen weken van verschillende partijen gehoord
dat zij zich zeer positief opstellen ten opzichte van de
ouderen in Zandvoort."

Seniorenraad is een begrip
waar nogal wat onduidelijkheid
over bestaat, weet hij. „Het is
een adviserende raad waarin diverse instanties die met ouderen te maken hebben, zijn vertegenwoordigd. Naast de ANBO
zijn dat onder andere de stichtingen Welzijn Ouderen Zandvoort en Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening. En wellicht
ook een bestuurslid van de verzorgingshuizen."

Een van de dingen die de
ANBO graag wil, is absoluut
niet duur, zegt Huberts. „Dat is
een seniorenraad. Sommigen
denken dat daar duizenden guldens voor nodig zijn, maar in
feite hebben we alleen maar een
ruimte nodig, waar we regelmatig bij elkaar kunnen komen."

De basis
„Als seniorenraad sta je het
dichtst bij de basis. Je kunt a la
minuut aan het gemeentebestuur duidelijk maken wat er
leeft onder de ouderen. Het bestuur hoeft het advies niet altijd op te volgen, maar de senio-

„En als je noord geschikt
maakt voor ouderen, waar moeten dan de jongeren heen? Gaan
die naar het centrum? Dat is de
omgekeerde wereld. Daar is
waarschijnlijk nooit eerder
over gedacht, omdat ze hierover nooit met de ANBO of de
SWOZ zijn komen praten." Volgens Huberts is het zinvoller
om liften te plaatsen in flats die
dichter bij het dorpscentrum
staan, met name aan de Van
Lennepweg en de Sophiaweg.
Daar zijn ook goede mogelijkheden om de liften aan de buitenkant, tegen de gevel te bouJongeren
wen.
Met andere woorden: wel lifDaarnaast moet er de nodige
ten aanbrengen, zonder dat ou- zorg en aandacht besteed worderen de mogelijkheid hebben den aan de mensen in het Huis
om ergens heen te gaan, heeft in het Kostverloren. „Als op 21
maart bij de provincie de defiweinig zin.

renraad wil er wel bij zijn, zodat
we niet te maken krijgen met
kant en klare voorstellen en besluiten over en voor ouderen."
„Aan bijvoorbeeld het voorstel om in Nieuw-Noord liften
te plaatsen in flats met ouderen„ kun je zien dat we er niet
bij betrokken zijn. Op die manier is het liftproject een farce:
je brengt liften aan, maar hoe
zit het met het vervoer na vijf
uur 's middags? Bovendien is
het winkelcentrum er beperkt."

Maandag werd gezocht naar
andere mogelijkheden. Concrete voorstellen zijn daar niet uit
voortgekomen, behalve de afspraak dat de 'deelnemers in
projectgroepen verder discus.siëren. Half mei, dus nog voor
het nieuwe seizoen, zou een
nieuwe regeling moeten ingaan.
De politie kan niet meer 'léveren' wat de mensen nog wel
voor mogelijk houden, zegt de
Zandvoortse teamchef G.J.
Rookhuijzen. „Maar dat betekent niet dat de politie de handen aftrekt van het strand. We
zullen er zijn als het nodig is."
Of de politiepost in de Rotonde
wordt opgeheven, is nog niet bekend. Rookhuijzen sluit niet uit
dat er een mobiele post komt.
De zorg voor het strand en de
rest van Zandvoort is nu een
districtszaak
geworden, in
plaats van alleen van de bemanning in de badplaats. Ruimte
voor een apart stranddetachement is er niet meer, zowel niet
qua korpssterkte als qua financiën. De gemeenteraad heeft
geen geld meer beschikbaar gesteld voor strandpolitie, voorheen negentigduizend gulden.
Wel veertigduizend gulden voor
alternatieve oplossingen.

nitieve beslissing valt, volgt er
een opnamestop, dat kan natuurlijk niet anders. Mijn grote
angst is, wat gaat er in die periode gebeuren."

Eén loket
Wat het multifunctioneel
centrum voor ouderen betreft,
moet er haast gemaakt worden,
vindt Huberts. „Liefst in het
Raadhuis, eventueel het Gemeenschapshuis, met een één-loket functie waar de mensen
met alle vragen terecht kunnen." Om op alle vragen antwoord te kunnen geven, moet
er ook een ambtenaar aanwezig
zijn, meent hij. „Als we met elkaar om de tafel gaan zitten,
kunnen we dat binnen afzienbare tijd verwezenlijken."

Verkeerscontrole
HEEMSTEDE - Op de kruising van de Zandvoortselaan,
Herenweg en Lanckhorstlaan in
Heemstede is woensdag opnieuw een verkeerscontrole gehouden. Dit keer 's morgens
tussen kwart voor acht en negen
uur. In totaal werden 32 bestuurders bekeurd voor het negeren van een rood verkeerslicht. Zes bestuurders kregen
een bon voor het negeren van de
voorsoorteervakken, twee vanwege een overtreding ten aanzien van de verplichte rijrichtina;.

omroep ZFM
Van maandag t/m vrijdag
- 12.00-14.00 De Watertoren
- 14.00-16.00 Non-stop muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling
- 18.00-20.00 Muziekboulevard
- 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed
- 24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
- 7.00- 9.00 Vroeg Op
- 9.00- 9.30 Levensbeschouwe
lijk programma
- 9.30-12.00 Goedemorgen
Zandvoort
- 12.00-14.00 Hand in hand
- 14.00-16.00 De Badmuts
- 16.00-16.00 Eurobreakdown
- 18.00-20.00 Muziekboulevard,
- 20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag
10.00-12.00 ZPM-jazz
12.00-14.00 Hand' in hand
14.00-16.00 De Badmuts
16.00-18.00 De Zandbak
18.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
ZFM is te ontvangen op 106.9
PM en op de kabel via 105 FM.

Jeugdtheater
In 'En als ik nu eens...?' is een
beeldrijk stuk van Theater Taptoe, waarin de hoofdpersoon
volledig opgaat in wat hij zou
kunnen worden in liet leven:
ontdekkingsreiger,
dirigent,
god, maharadja etc. Zaterdag 5
maart in De Krakeling. Arthur
Rosenfeld maakte een voorstelling naar aanleiding van Roald
Dahls gedichtjes en brengt dat
zondag 6 maart. Aanvang om
twee, info: 624.5123.

Dans
Danswerkplaats Arnhem
staat van zaterdag 3 tot en met'5
maart in de Melkweg met een
programma, waarmee ze in het
land veel succes hebben geoogst. Over licht, film en vrouwen. Info: 6241.777
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Exclusief bij Oase

Samen Sparen
Je EigenSSager.
Hoeft U 245 jpoarzegols (f 24,50) gespaard.
U ontvangt dan f.30.- contant.

Dat b f.5,50 extra!
Pepersteak

Mijn
Specialiteit

RIBLAPPEN

van deze week
RUNDVLEES

1 kg

LASAGNA
a la Mamma Mia

15,95

100 gr

500 gr

5 extra zegels

9,95
Onze Eigen

Uit Eigen Keuken

Vleeswaren
Specialiteit

verse Pizza's

Clavel, één van de pronkstukken in de nieuwe kollektie In beuken/zwart, 180 x 200 cm ƒ2795,-- Bijbehorende kast va. ƒ 1.835,-.
Natuurlijk ook verkrijgbaar m andere maten, kleur.stellmgen en houtsoorten

100 9r

'
Zeeuwsspek
100 gr.

Blikworst

.

Exclusief bij Oase

0.99

G» Zwinkels

maar gelukkig zijn er 12 Oase's in Nederland!

TEL. 02507-12175 Haltestraat 30 ^

Oase kent u natuurlijk al jaren als hét adres
waar u in één oogopslag kunt kiezen uit meer
dan 100 slaapkamers. Want als u een aankoop
gaat doen voor zoiets belangrijks als uw nachtRist, dan moet u weten wat er allemaal te koop
is. Verder is het logisch dat u verzekerd wilt

EEHBARMGE
Voor lekker en betaalbaar eten en/of drankje in een
gezellige ongedwongen sfeer.
ledere week een op vrijdag wisselend,
3 gangen menu voor
ƒ 22,50
In de week van 4 t/m 11 maart het volgende menu.
Soep van de dag
Gebakken scholfilet met salade naar keuze, patat,
gebakken aardappels of pomm.es duchesses.
Flensje gevuld met vruchten, ijs en likeur
Zaterdag 12 maart zal bij ons optreden
Hans Piano en de band met zijn beroemde
BOOGIE-WOOGIE and RYTHM and BLUES
Deze avond ib de keuken om 20.00 uur gesloten.
Tot ziens bij
EETCAFÉ BARRAGE
Passage 32-34 (schuin t/o ABN AMRO)
Zandvoort tel. 02507 - 16178

Cavo hec'lt i.'en hoofdeind met decorschijf en sierkogels in koper
ot messing patine m 6 sunda.irdkleuren of tegen meerprijs in 122
andere kiemen Poten \ierkam of kegehormig in Ix-uken ot klein
Stel dus /ell u\\ eigen bed samen Aanhaaktaleltjes in beuken of
kleur Bed mcl accessoires. 180 cm f 2 760.- Ook leverbaar op
l lO en 160 cm breed en tot 220 cm lang

geeft u meer!

zijn van betrouwbaar advies door ervaren vakmensen. Natuurlijk weegt de garantie van 12 1/2
jaar ook zwaar mee. En... het oog wil ook wat.
Speciaal daarvoor hebben we een zeer exclusief
assortiment in huis. Alléén te koop bij Oase,
maar... altijd betaalbaar. Dus tot straks bij Oase!

Paso heelt een hoofdeind met werstaafjes Standaard uitvoering in
beuken, in 6 standaard,kleuren of tegen meeipnjs m 122 andere
kleuren Poten vierkant of kegelvormig in beuken ol kleur Door
de vele variatiemogelijkheden kunt u uw bed uniek maken.
Aanhaaktateltjes m beuken ol kleur Bed mcl accessoires, 180 cm
ƒ 1895,- Ook leverbaar op 140 en 160 cm breed en tot 220 cm lang

Slaapkamer Speciaalzaken

DE BRIZMILAH/TUBUTSCH
Arnhem Woonboulevard Arnhem-Zuid, Bleiswijk Hoefweg 137, Capelle a/d IJssel: Meubelboulevard, Den Bosch Meubelboulevard de Herven,
Diemen Meubelboulevard de Sniep. Son/Eindhoven- Meubelplein Ekkersnjt, Enschede: Meubelplein Schuttersveld, Groningen. Meubelboulevaid Peizerweg,
Heerlen Woonboulevard in de Cramer, Sliedrecht- Meubelboulevard, Utrecht. Woonboulevard Kanaleneiland, Zoeterwoude/Rijndijk: Meubelboulevard Rijneke

Twee unieke produkties op een avond
in de Amstelkerk in Amsterdam

DE BRIZMILAH
van Eli Asser
met Bemhard Droog
toneelregie Leo Hogenboom
Rolf Zwanenburg een Joodse man van 73 die al acht jaar
weduwnaar is is in afwachting van de geboorte van zijn eerste kleinkind Tijdens dat wachten komen herinneringen
boven

HAD IKDAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT!
*
*
*
*
*

SPOED CURSUS
SENIOREN TRAINING
ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
SPECIALE AANBIEDING
ZELF DAG EN UUR VASTSTELLEN VOOR JE
EXAMEN.

AUTORIJSCHOOL PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70
ZANDVOORTTEL 02507-12071

TUBUTSCH
van Albert Ehrenstem
met Jules Croiset
regie Peter van Tongeren
Met een mengeling van zeer Weense melancholie en vooral
zelfspot scnüdert Ehrenstem een dag uit het leven van een
man die niets bezit dan zijn naam Tubutsch Karl Tubutsch
U kunt deze twee monologen zien in de Amstelkerk Amstelvela 10 m Amsteidam van dinsdag 8 maart t/m vrijdag 18
maart en op zondag 20 maart aanvang 20 30 uur
Tegen inlevenng van ondei staande volledig ingevulde bon
ontvangen onze lezei s een korting van f S - op de normale
toegangspiijs van f 05 - Voor plaatsbewijzen kunt u de bon
mleveien bij AUB Ticketshop (u betaalt hier f 2 - reservermgskosten pei kaait) aan het Leidseplein in Amsterdam op maandag t/m zateidag van 1000 1800 uui of op de avond van de
voorstelling aan de kassa van de Amstelkerk tussen 19 30 en
20 30 uui

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij de
AUB Ticketshop of aan de kassa van Amstelkerk ontvang ik
een korting van f 5 vooi de monologen De Bnzmilah en
Tubutsch (ma-: 4 kaarten pei bon)

openingstijden:

Romantisch Wonen
Raadhuisstraat 11
hoek Provincielaan H'stede
tel. 023-295967

grenen

ma. 13.00-18.00 uur

(antiek oud en nieuw)

di. t/m vrij. 11.00-18.00 uur

riet bankstellen

zat. 11.00-17.00 uur

eethoeken

Dond. koopavond
19.00-21.00 uur

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

EIGEN ENGELSE IMPORT

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

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten
telefoon 023-385478
AUTORIJSCHOOL

Naam
Adres
Postcode

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Woonplaats

Datum

kssen in
»B,

Aantal kaarten

a ƒ 2 0 - p p (ip v ƒ25,-)

u meer!

•»

.

Nissan „Pnmera

..

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Model Oasis 3 + 2 zits
ƒ 3450,- in div. stoffen.
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Nieuwe districtchef
IJMOND - Per l maart is
j J.A. Couzijn benoemd tot disrictschef van het district IJnond, waaronder ook Zandroort valt. Tot l maart was Cou",ijn districtschef van het disr ict Kennemerland-Zuid. A. P.
lan den Hurk, zijn plaatsvervangende districtschef daar,
!olgt hem op als districtschef.
Couzijnbegon zijn carrière in
968 bij de Amsterdamse politle. Vervolgens werkte hij in
jielmond, Noordwijk en Heemï,tede. In januari 1992 werd hij
benoemd tot districtschef van
'jiet district Kennemerland>Zuid. In die functie begon hij
niet de voorbereidingen van de
.vergang van drie gemeentelije politiekorpsen (Zandvoort,
.loemendaal en Heemstede)
een landgroep van de Rijksjpolitie (Bennebroek) naar één
district.
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Achter de Schermen. . .

Kinderdagverblijf Pippeloentje

'Bewoners HiK vonden de kinderen zo lief
Zaterdag 5 maart is het op de kop af vier jaar geleden dat
Pippeloentje gesubsidieerd en dus met betaalde krachten
van start ging. Een gedenkwaardige dag die toevallig samenvalt met het Open Huis. Zonder Relinde Adegeest was
alles waarschijnlijk anders gelopen.

door Everhard Hebly

D

E GESCHIEDENIS van voor ingezet dat we een ruimte
Pippeloentje is er een van de toenmalige Kiewiet
van vallen, opstaan en mavo mochten gebruiken. Subweer doorgaan. Het op sidie zat er niet in, we moesten
touw zetten ging niet bepaald eerst ons bestaansrecht maar
zonder slag of stoot. Dat Pippe- eens bewijzen. Zandvoort zag
loentje door de jaren heen bleef er geen brood in om er een gebestaan is vooral te danken aan sutasidieerd kinderdagverblijf
lange adem
van te maken
ZANDVOORT - De Uithoorn- de het
incassezoals elders in
,e kunstenares Corrie Eeltink en
ringsvermohet land. We
In
de
rubriek
Achter
exposeert van 12 maart tot en gen van de dakregen
wel
de Schermen gaat het
niet 10 april in Galerie Modern mes opricheen
kleine
Zandvoorts Nieuwsblad
Matters in Zandvoort. Het ge- ters. De Zandsubsidie voor
op zoek naar de andere
exposeerde werk bestaat uit
het aanschafRelinkant achter min of meer
aquarellen en gouaches. Naast voortse
Adegeest,
fen van invenbekende
Zandvoorters,
iet zelf beeldend bezig zijn, de
taris, ik geloof
jaar en
ffeeft Eeltink ook les in aquarel- 37
een organisatie of een
moeder van
drieduizend
.eren.
vereniging.
Deze
week
gulden.
Dankdrie kinderen,
Pippeloentje, het kinstond samen
zij de hulp van
derdagverblijf van Revrijwilligers
met
twee
linde Adegeest, die eind
en ouderbijvriendinnen
ZANDVOORT - Bij galerie aan de basis
1985 het gat in de Zanddragen kónAekerstijn, Grote Krocht 29, van het kinvoortse markt ontdekte.
den we ons net
:ijn in de periode van 2 maart der dagverblijf
bedruipen.
tot en met 10 april twee exposi- Pippeloentje
Maar
het
:ies te bezichtigen. Lucia Bezesinds januwerkte niet,
mer stelt haar olieverfschilde- dat
ook al voorzain het Huis
njen tentoon. Van Gerard ari
gen
we
in
een
behoefte
en draaiin
't
Kostverloren
een
nieuw
Brouwer zijn bronzen beelden
heeft. Ze werkte den we vanaf het begin goed.
te zien. De galerie is woensdag, onderkomen
1985 via het buurthuiswerk Toen de Kiewiet Mavo gesloopt
donderdag, vrijdag, zaterdag en in
in een peuterspeelplaats te moest worden, zijn we half 1987
zondag van twee tot vijf uur ge- Haarlem.
gestopt."
opend.
Relinde Adezeest was aanvankelijk teleurgesteld dat de gemeente Pippeloentje niet subsidieerde, maar vindt het achteraf toch
Adegeest: „Zandvoort had in
wel goed dat er gepionierd is met vrijwilligers.
Foto Persbureau Zandvoort
die tijd wel een peuterspeel- Pionieren
plaats, maar geen kinderdagTotdat vier jaar geleden de
ZANDVOORT - De bingo-a- verblijf. Ik dacht toen echt: dit gemeente oren kreeg naar een
Dat Pippeloentje de eindjes aan aan het verdrijfsleven kunnen
vond op vrijdagavond 18 februa- is het gat in de markt voor kinderdagverblijf. Niet zo ver- hulp van vrijwilligers. Anders berichten," aldus Adegeest.
„We zijn een keer met alle elkaar moet knopen blijkt wel verhuren.
n m de st. Agathakerk heeft een Zandvoort en ben samen met wonderlijk, want er was via het had ik hier nu met gezeten."
kinderen in het HiK op visite uit de haast antieke tweedePippeloentje heeft plaats
bedrag opgeleverd van vierdui- twee vriendinnen gestart. De Rijk geld beschikbaar. Relinde
Pippeloentje groeide de laat- geweest. Veel kinderen waren hands computer in het kan- voor 38 kinderen. Tweederde
zend gulden. Het geld is in dank gemeenteraad was er niet voor Adegeest was de enig overgebleaanvaard door de evenementen- te porren. Uiteindelijk heeft ven iiiitiatiefneemster van het ste vier jaar geleidelijk. Niet al- in het begin wel een beetje be- toor. Een van de redenen is de daarvan moet straks met beleen met meer kinderen, maar duusd voor al die opa's en ouderbijdrage, die lager is dan hulp van het bedrijfsleven worcommissie van de Agathakerk. een van de wethouders zich er- eerste uur.
„De Stichting was nog sla- ook met meer ruimte. Vorig oma's, maar later kwamen ze ingeschat. In het verleden han- den ingevuld. Als een kinderpende, die hebben we nooit op- jaar begon het te krap te wor- helemaal los. Het was geweldig. teerde Pippeloentje een vastbe- dagvertalijf daar met in slaagt
geheven met in het achterhoofd den en kwam de huidige ruimte En de bewoners zijn een keer drag per kind, maar het Rijk blijven de plaatsen leeg. Wie
dat het nog weieens van pas zou in het HiK in beeld. De fusie bij ons geweest. Ze konden de heeft vastgesteld dat de bijdra- een onwillige werkgever heeft,
komen. Dan scheelde het in elk van tussen de Van Heuven hele dag in- en uitlopen, er is ge gekoppeld moet zijn aan het ziet zijn kind hoogstwaareniging v.h. welzijn der dieren geval weer notariskosten," ver- Goedhartschool ,en de Ples- een deur tussen het HiK en Pip- inkomen van de ouders. Hoe schijnlijk op een lange wacht5/6 maart 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11. (02507) 14561, Vermissings- telt ze. „Met behulp van de ge- manschool was volgens Ade- peloentje. Sommige van de be- hoger het inkomen, hoe meer lijst geplaatst.
Adegeest: „We hebben nu al
In andere gevallen: tel. 13043. dienst 023-383361, Asiel Zand- meente kregen we onderdak m geest slechts een bijkomende woners waren helemaal lyrisch geld voor het kinderdagverblijf.
(tevens
pension) de Van Heuven Goedhart- zaak. „We waren in het begin over de kinderen, ze vonden ze
een wachtlijst, tenzij het om
BRANDWEER: Alarmnummer voort
Een andere, meer ernstige re- een bednjfsplek gaat. Als le06-11. In andere gevallen 02507-13888, Asiel Haarlem school. Dit keer echter was er wel een beetje benauwd voor zo lief."
den, is dat in 1996 de subsidie- mand zijn kind inschrijft, ge023-159500 of - voor info over- 023-244443. Stichting Regionale geld voor vier betaalde krach- het HiK. Er moest veel verDierenambulance: 023-363476 ten, dat was dus wel even een bouwd worden en we wilden
kraan voor tweederde dicht- ven we het advies om het via de
dag - (02507) 61584.
gaat. Het Rijk wil bedrijven sti- werkgever te regelen. Als het
AMBULANCE: Alarmnummer of alarmnummer 023-334323 (24 ander verhaal. Op 5 maart 1990 geen overlast veroorzaken voor Subsidiekraan dicht .
Ondanks de huidige subsidie- muleren plaatsen te huren in nodig is, ga ik wel mee naar
j 06-11. Anders: tel. 023-319191 uur per dag), ook voor melding zijn wij in dienst van de Stich- de ouderen. De verbouwing en
(ongevalllen), Centrale Post van zoekgeraakte of gevonden ting getreden. In die beginjaren het neerhalen van betonnen regeling, het grote aanbod van een kinderdagverblijf voor de personeelszaken. Veel bedrijwas ik vaak teleurgesteld dat de muren moet voor de bewoners kinderen en de prachtige huis- kinderen van hun personeel. ven schatten het duurder in
Ambulancevervoer (CPA) Ken- dieren.
Hulpverlening:
gemeente ons niet subsidieer- van het HiK verschrikkelijk vesting voorziet Relinde Ade- Per gehuurde plaats geeft het dan het is. Het is heel moeilijk
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- Centrum Voor Vrijwillige de. Toch is het goed geweest dat zijn geweest. Maar nu we hier geest in de nabije toekomst pro- Rijk een subsidie van tweedui- om bedrijven zover te krijgen,
renbescherming
023-246899 Hulpverlening: Voor informa- in 1986 zijn gaan pionieren met zitten, hoor ik louter positieve blemen op financieel gebied. zend gulden aan een bedrijf, dat heeft ook met de slechte
ook al is deze gevestigd in een economie te maken. Maar als
(gratis), Regionale Dierenam- tie, advies en hulp tel. 17373, op
andere gemeente dan het kin- we over twee jaar niet op het
bulance
alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
derdagverblijf.
Bovendien vereiste percentage zitten,
023-334323.
tracht het Rijk de nieuwe rege- vrees ik dat we een groot proHUISARTSEN: De volgende 2040 AC Zandvoort.
ling fiscaal aantrekkelijk ma- bleem hebben. In feite kunnen
huisartsen hebben een geza- Stichting Welzijn Ouderen
we de deur dan wel sluiten. Alken.
menlijke
waarnemingsrege- Zandvoort: (voorheen DienHet is alleen nog maar ern- leen met een bijdrage van de
hng: J. Anderson, B. van Ber- stencentrum) Koninginneweg
stig de vraag of kinderdagver- gemeente is het daarna nog te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
blijven tegen die tijd inderdaad doen, maar ja, dat bestaat in
Paardekooper, H. Scipio-Blu- op dinsdag- en donderdagmidtweedefde van hun' plaatsen Zandvoort nog niet."
me, F. Weenink. Informatie dag van 13.30 tot 15.00 uur.
daarover tijdens weekend, Belbus: Om van de belbus (voor
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én bewoners van 55 jaar en ouder)
tijdens feestdagen via telefoon- gebruik te kunnen maken,
nummer 30500. De spreekuren dient men zich 24 uur van te
van de dienstdoende arts zijn voren op te geven bij Huis in de
zowel op zaterdag als zondag Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
van 11.30 tot 12.00 uur en van en 17.00 uur. De kosten per perBerichten voor de rubriek 'Veremgingsnieuws' dienen dinsdag voor 12
17.00 tot 17.30 uur. Een af- soon bedragen vanaf l juli 1991:
uur in het bezit te zijn van de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,spraak is niet nodig.
Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA ZandTandarts: Hiervoor de eigen voor een retour.
voort. U kunt het bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
Alg. Maatschappelijk Werk
tandarts bellen.
gevestigd aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort. De redactie is telefoApotheek: Zandvoortse Apo- Zandvoort: Noorder straat l, tel.
nisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
cijnen en het gevaar van gewen13185. Openingstijden (alleen
ning. Ook wordt gesproken
voor
recepten):
zaterdag 9.00-10.00 uur. Verder volgens
Geneesmiddelen
over het zorgvuldig volgen van
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; afspraak. Deze hulpverlening,
ZANDVOORT
Donderdag
de
de informatie
zondag
11.30-12.30
en beschikbaar voor iedere inwo10 maart houdt de Algemene op voorschriften,
het etiket en m de bijsluiter
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- ner van Zandvoort, is gratis.
Nederlandse
Bond
voor
Oudehet bewaren en wegdoen van
ningstijden informatie over de Telef. Meldpunt Sexueel Geren in samenwerking met het en
medicijnen. Een en ander
weld: tel. 023-329393 op werkdaregeling via tel.nr. 13185.
Geneesmiddelteam
van
het
tnitoegelicht met behulp
Wijkverpleging: Voor spoedge- gen 12.00-14.00 uur en ma.anisterie van WVC een voorlich- wordt
van de video-produktie 'Door
vallen is het Kruiswerk Zuid- vond 19.00-21.00 uur.
tingsmiddag
over
verantwoord
Verzekeringsbank:
Kennemerland 's avonds, 's Sociale
geneesmiddelgebruik. De bij- de bomen'.
nachts en in het weekend te be- spreekuur tijdens de 'even' we- In het Cultureel Centrum zijn resten van dieren van 140 tot 280 miljoen jaar oud te zien, zoals eenkomst met de titel 'Verslik
reiken via de doktersinforma- ken op woensdag 10-12 uur, in een kies, dijbeen, en wervels van een mammoet, plus een schedel van een holenbeer
u niet!' wordt vanaf twee uur Fotokring
Gemeenschapshuis, L. Dayidstiedienst: tel. 023-313233.
gehouden in 't GemeenschapsZANDVOORT - In de biblioVerloskundigen: Mevrouw E.A. straat 17. Inl. 023-152152.
huis Zandvoort aan de Louis theek
is van 2 tot en met 30
de Boer-Burgh en/of mevr. Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Davidsstraat.
Voor
vijftigplusde jaarlijkse tentoonstelA.C.M. Gombert en/of P.J. van 61500.
sers is de bijeenkomst gratis maart
ling te zien van de Zandvoortse
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Taxi: tel. 12600.
toegankelijk. Mevrouw E.A.M. Fotoknng.
Openbare bibliotheek: Prinsesvoort, tel. 02507-14437.
Droog, een van de artsen van
openingstijden van
Dierenarts: Mevrouw Dekker, seweg 34, tel. 14131. Open ma.
het Geneesmiddelteam, vertelt deTijdens
is een groot aanThorbeckestraat 17 te Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
onder meer over werking en bij- tal bibliotheek
zwart-wit en kleurenfoto's te
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort, tel. 15847.
werkingen van geneesmidde- zien.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
len, het combineren van medi10-14 uur.

Modern Matters

Aekerstijn

Opbrengst

Weekenddiensten

VERENIGINGSNIEUWS

Kerkdiensten
Weekend:
5/6 maart 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, voorjaars-zendingskollekte
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, viering Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: prof. dr. E.J.
Kuiper uit Oestgeest, Remonstr.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: Leerdienst
•'ehova's Getuigen:
Gein. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00

Expositie toont Zandvoort
onder en boven de grond

ZANDVOORT - De grond
waarop Zandvoort is geuur. Inl.: R. van Rongen, L. sticht, lag vroeger tussen
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. twee 'zeegaten': het Zeegat
023-244553.
van Haarlem en het Zeegat
van Hoofddorp. Dat is te
zien op een tekening in het
Cultureel Centrum ZandDeze maakt deel uit
g Burgerlijkestand| voort.
van de tentoonstelling
'Zandvoort onder en hoven
Periode:
de grond'. Nog 11 dagen te
22 - 28 februari 1994
zien (tot en met 14 maart)
Ondertrouwd:
Magielse, Michel Gabriel, en evenals de expositie van
Carlo van Kervel.
Strauss, Edelweiss

Geboren:
Patrick, zoon van: Verdonkschot, Marcel, en Metselaar,
Daphne Lucretia
Job Dagmar, zoon van: Zwart,
Elco Frederik, en Van der
Veen, Paulina Jentina Maria
Jazzy Pieter, zoon van: Drommel. PiPter Jan, en Blank, Elisabeth Catharina Brigitta
Overleden:
Sebregts geb. Schaap, Geertruida, oud 78 jaar
Beukenkamp geb. Van Iperen,
Alida Eva, oud 50 jaar
Oldenhave, Wilhelmus Hendrik Johannes Albertus, oud 76
jaar
Tromp, Loes, oud 47 jaar
Seders, Leonardus Johannes,
oud 77 jaar

De zeegaten zijn in de loop
der eeuwen langzaam dichtgeslibd, als gevolg van het landinwaarts transport van zand.
Daar werd het door het opgestuwde zeewater afgezet. Het
zeegat van Haarlem behield
zijn functie het langst, tot na de
Romeinse tijd.

Zo'n drie miljoen jaar geleden was het grootste deel van
Nederland allemaal water. De
bodem is daarna ongeveer driehonderd meter gezakt, wat
blijkt uit vondsten op die diepte. Er is wel weer driehonderd
meter grond overheen gekomen. Het gebied rond Zandvoort was zo'n tien eeuwen terug vermoedelijk allemaal bos.

of meer de hele ontstaansgeschiedems van de Nederlandse
bodem in kaart. Op een videoband zijn alle veranderingen tijdens de ijstijden nauwkeurig te
volgen. Daarnaast is er veel informatie over de manieren van
onderzoek. Er zijn diverse bodemmonsters te zien, van 140
tot 280 miljoen jaar oud. Zo ook
resten van dieren, zoals een
kies, dijbeen en wervels van een
Zand en schelpen
mammoet, plus een schedel
Onder het huidige strand is van een holenbeer.
weinig anders dan zand en
schelpen te vinden. Tenminste,
tot zo'n 11 meter diepte. Dat Schilderijen
Op de benedenverdieping van
blijkt uit zogenaamde 'lakprofielen' die op de expositie te het centrum is keramiek en
zien zijn. Elk profiel bevat een schilderwerk te zien van de
meter van de bodem onder het 65-jarige Carlo van Kervel, die
strand. Opvallend zijn de kleur- tegenwoordig in Zandvoort
verschillen van bruin tot grijs woont. Een deel van zijn werzand, rond zevend meter diep is ken gaan toevalligerwijs ook
die overgang vrij scherp. Daar over duinlandschappen. Een
ligt ook een duidelijk grens wat ander deel toont andere landde schelpen betreft: op een schappen en bloemen. Hij gediepte van drie tot zes meter bruikt veel vrolijke kleuren en
zijn veel schelpen te vinden, op vaak de grove penseelstreek.
een diepte van zeven tot 11 me- De verf zit soms milimeters dik
ter nauwelijks. In een andere op het doek.
De exposities zijn te zien tot
vitrine zijn verschillende schelpensoorten te zien, ook uit an- en met 14 maart. Het Cultureel
Centrum Zandvoort, Gasthuisdere delen van Nederland.
De expositie, samengesteld plein 9b, is geopend van woensdoor
de Rijksgeologische dag tot en met zondag van twee
Dienst in Haarlem, brengt min tot vijf uur.
Dat maakte deel uit van wat nu
de Haarlemmerhout is. Dit
strekte zich destijds ver uit
naar het westen, mogelijk zelfs
tot voorbij het huidige strand.
Een groot deel van dit bos verdween, toen hier rond 1200 grote hoeveelheden zand terechtkwamen. Dat was het begin van
de Jonge Duinen.

GS willen in 2005 nieuw
Kennemer Gasthuis
HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen dat het Kennemer Gasthuis centraal in
het verzorgingsgebied een
nieuw ziekenhuis met tussen de vierhonderd en vijfhonderd bedden bouwt.
Hiervoor wil de provincie 180
miljoen gulden uittrekken, verspreid over de jaren 2002 tot en
met 2005. Eerdere realisering
van de nieuwbouw is alleen mogelijk als het Rijk extra middelen beschikbaar stelt. Het Kennemer Gasthuis is ontstaan uit
een fusie van het Elisabeth
Gasthuis en het St. Joannes de
Deo Ziekenhuis in Haarlem en
het Zeeweg Ziekenhuis in Velsen. Indertijd werd bij de fusie
nieuwbouw op één locatie als
belangrijk uitgangspunt voor
beleid vastgelegd.
Gezien de investeringen die
het zou vergen om de huidige
drie locaties in één keer te vervangen voor een centrumziekenhuis, is gekozen voor een
tussenoplossing. De nieuw-

bouw, zoals voorzien door Gedeputeerde Staten, dient ter
vervanging van de locaties Zeeweg en Deo. Op de plaats van
het Elisabeth Gasthuis blijft tot
uiterlijk 2015 een voorziening
bestaan.
Aangezien de nieuwbouw pas
in het jaar 2005 gereed is, zal de
directie van het Kennemer
Gasthuis voor een periode van
tien jaar mterimmaatregelen
moeten nemen om de taedrijfsvoering te verbeteren. De huidige structuur met drie ziekenhuien in een organisatie belemmert volgens GS een efficiënte
exploitatie.
Over mogelijke locaties voor
de nieuwbouw zal de komende
maanden met de betrokkenen
worden overlegd. Hieruit moeten een of twee voorkeurlocaties rollen. In het najaar nemen
GS een standpunt hierover in.
Het voorlopige standpunt
van het college zal op 16 maart
worden besproken in de statencommissie Welzijnszorg en
Emancipatie. Daarna bepalen
GS een definitief standpunt.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sentimenteel

W

AT IK OOK SCHRIJF,
niemand zal mij betichten van stemmingmakerij. Zo vlak na de verkiezingen
zijn de stemmen binnen en
maakt het toch niemand meer
ene bal uit. De daden zullen,
zoals de ervaring mij leerde,
ver achterblijven bij de woorden. Dat blijkt m de praktijk
namelijk niet synchroon te lopen.
Neem nu bijvoorbeeld het
schadefonds wat als steun en
troost zou kunnen dienen voor
de steeds weer terugkerende
wateroverlast bij veel Zandvoorters. Het college en de
raadsleden hebben de gedupeerde bewoners een halfjaar
geleden beloofd dat dit nog
voor de verkiezingen geregeld
zou zijn. Eindelijk was men
het, afgezien van een enkele
krentekakker, eens een keer
helemaal met elkaar eens. En
dat was zeldzaam. Het was
geen verkiezingsstunt, het waren geen praatjes. Het was
puur, echt... leek het! Maar
goed, de werkgroep wateroverlast zal de volgende commissievergadering maar weer eens
flink de scheur moeten opentrekken.
Toch zal ik ze missen, de
raadsleden die sowieso de raad
verlaten. Ja, gek hè... Op de een
of andere manier ben ik toch
aan ze gehecht geraakt. Vier
jaar lang heb ik ze gevolgd en
geobserveerd en heb ik maar al
te vaak op ze zitten schelden.
En dan nu, bij het afscheid,
krijg ik toch iets sentimenteels
over me. Weetje, het klinkt mischien een beetje raar maar het
is net... of het een beetje familie
van me is geworden.
Ik zal ze missen: tante Marijke (Bosman), altijd alles keung onder controle, geen missers maar ook geen knallers.
Ome Herman (Landman), met
zijn eeuwige gevoel voor detail:
paaltjes, stoelen, hekjes, homo's, niets ontsnapte aan zijn
dagelijkse fietstochtjes langs
strand en duin. Ome Wilfred
(Tates), de doordraver, die altijd voor een ander opkwam.
Voor hem zelf kwam uiteindelijk alleen tante Jeannette (Van
Westerloo) nog op. Dan ome
cijfer-Klaas (Annema) met zijn
schitterende creatieve ideeën
die vaak niemand wilde volgen.
(Ach Klaas, als je haar maar
goed zit).
Ome Peter (Ingwersen) met
z'n veel te kleine portemonneetje. Niet alleen expert in cijfers maar vooral m het complimenteren van zichzelf. Ome
Jaap (Methorst), ons 'zwevende' raadslid dat met een enorme knal is geland. Ome Pim
(Kuyken): meestal als zijn betoog tégen een raadsvoorstel
lang duurde, wist de tribune al
lang dat het was omdat hij
'zich genoodzaakt zag om vóór
te stemmen'. Ome Ruud
(Sandbergen), die zo langdradig praatte dat alleen hij het
einde nog haalde.
En oom Paul (Brugman),
mijn gevoelige oom. Gevochten
heeft hij, om de subsidie voor
het muziekonderwijs van kinderen te behouden. Maar, ouders, iedereen in de raadszaal
liet hem toen in de steek en jullie zullen dat nu in de portemonnee gaan voelen. Ja, ik zal
ze missen. Wat voor mensen
hun plaats innemen, moeten
we maar weer afwachten.
Zeg, doet me denken.... hoe
zou het inmiddels met wethouder Termes zijn. Toen mijn
zuster onlangs die foto met oproep in de kranten las, zei ze
spontaan: „Ach jeetje, m'n
steun kan ie krijgen hoor,
maar m'n stem niet."
MARTHA BURGER

Opknapbeurt
Zuiderhout
HAARLEM - Nog dit jaar
kan worden gestart met de
renovatiewerkzaamheden
aan verpleeghuis Zuiderhout. De Stichting Verpleeghuiszorg Zuid-Kennemerland heeft in principe hiervoor medewerking verkregen van het ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur.
Voor de renovatie was al 12
miljoen gulden uitgetrokken,
maar de werkzaamheden zouden pas kunnen beginnnen nadat het nieuwe verpleeghuis op
de zogenoemde Geitewei in
Haarlem was gebouwd. Hierop
hoeft nu niet meer te worden
gewacht.
Tijdens de renovatie worden
de 160 bewoners gehuisvest op
het terrein tussen het Elisabeth
Gasthuis en de Schipholweg,
naast het Boerhaave zwembad.
Op dit terrein laat de gemeente
Haarlem een tijdelijk verpleeghuis neerzetten.
De renovatie zal een jaar in
beslag nemen. Zuiderhout
wordt dan een modern en goed
geoutilleerd verpleeghuis, geschikt voor 123 bewoners en
twintig dagbehandelingsplaatsen.
In het nieuwe Zuiderhout
hoeven de bewoners niet langer
op vierpersoonskamers te verblijven; er worden één- en tweepersoonskamers voor iedereen
gebouwd.
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InterLandGn sprelgroep

VERHUIZEN?

Huis-aan-huis verspreiding

NIEUW 1AT ZANDVOORT.'
Coffeeshop „LA PAZ"

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

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
Nieuwsblad

ledere dag geopend van
16.00-01.00 uur.
Tevens: Pool - Flipper- tafelfootball
en video's, exotische dranken en
cocktails en div. snacks.
Kortom de gelegenheid voor een
gezellig avondje uit.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG.

zoeken wij nog enkele

Wit Verhuizingen

RESERVE BEZORG(ST)ERS
in geval van verhindering
van de vaste bezorg(st)ers

Stationsstraat 9-11 ZANDVOORT

tel. 30861

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

Telefoon: 02507-17166

BKBWE
VRHUIZRS

WEEKAANBIEDING

Mandarijnentaartje

8,95
1O Minibolletjes

3,50
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

HEEFT U EEN ONDERGRONDSE
OLIETANK TE VERWIJDEREN?
Inclusief eventuele

PING

CALGON
MODERNE

BOXERSHORTS
'in diverse unikleuren, 100% katoen.
Maten: S, M, L en XL

* STRAATWERKEN
* GROENVOORZIENING

ONTKALKER
beschermt uw wasmachine

DOOS 500 GRAM

AFWASMIDDEL

PALMOLIVE OF CADUM

BIJZONDER MOOIE KWALITEIT

TOILETZEEP

DAMES-OF
HEREN T-SHIRTS

heerlijk geurende crèmezeep. Zoek uit:

geconcentreerd, met citroengeur

PER g

SET D GROTE STUKKEN

FLACON 750 ML

r

• -it

T
/*" *- «-,.\

J \ r

Bel dan voor vrijblijvende
prijsopgave

' /' •

\

KUNSTSTOF

KLEERHANGERS
diverse kleuren

met hele fraaie assorti-prints,
100% katoen. Diverse maten

SET 3 STUKS

J
J^*- " t %
X^
jl

/- ,

K«> ' U ' ,

* kiwa-certificaat binnen 3 weken.

ZuiDHOEKB.V.
\

Aannemingsbedijf van grond-,
straat- en
rioleringswerkzaamheden.
LOOSTERWEG 35 - VOORHOUT
Voor inlichtingen: tel. 02522-12252
(na 18.00 uur: 32233)
(i.s.m. euroclean amsterdam)

KUNSTSTOF

PAAS-

TAFEL
KLEED

PAASPLAGEMATS

PAASSERVETTEN

haas of kipmodel,

mooie zachte kwaliteit

BOLSIUS
GELE GOTISCHE

metpaasmotieven,
afwasbaar.
Maat
137x183 cm

FRAAI
GEDESSINEERDE

FRAAIE
KUNSTSTOF

KAARSEN
DOOS

PAK 2 STUKS

DINERKAARSEN

ELDERS &&

14

EIERVERFMOLEN

STUKS
ELDERS

compleet met verf
en kwastje

Autobedrijf Tolé
Nu ook verhuur van
aanhangers - boedelbakken bestelbussen 9-persoonsbussen - luxe auto's
Tevens ± 60 occasions in
voorraad
ORIGINAL BLACK LABEL

Pakveldstraat 21, Zandvoort
Tel. 02507-13624

BOBADILLA
SHERRY

FRISTI
.x

\DRINKYOGHURT

VERY DRY OF MEDIUM DRY

FLES 3/4 LITER
PROBEERPRUS
** BACK TO THE SIXTIES **
zaterdag 5/3 in

COTE D' OR LUXE

Soc. „De Manege" Zandvoort.

BELGISCHE
BONBONS

Dansen, sfeer en gezelligheid uit de

i^•x _ \

in handige afsluitbare

LITERFLES
ELDERS 23$

^v> """
M
k-

J

fe^^Bi^'V;^* fe*-i
^'i - v i'
11 ;

ELDERS i2^K

Live the DAKOTA 'S

^}\

r-' :^^)\

rijk gesorteerd

60er jaren.

DE FRUITIGSTE

en div. dansmuziek in 4 zalen.

£

Tot 03.00 uur in de nacht.

DAGVERSE HOLLANDSE

Uitsl. ongebonden mensen

MAGERE MELK

v.a. 30 jaar.
Corr. gekleed.
Entree 15,-info 16023
_

.

^/^ix

. ^-' "

r~^*LA*L "* ^*

SAPPIGE
MANGO-SCHIJFJES
ZONNATURA
ZILVERVLIESRIJST

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veld wij k

AKO
Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Fa. De Vonk

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

^

IN ONZE

rggnjKÉst^gS
HEERtWfffyK

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

PIZZA'S
met ham en champignons - liefst 350 gram

£OPE

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

op lichte siroop
BLIK 425 GRAM

ROYAAL
OPGEMAAKTE

HEEL

DIRK VAN DEN BROEK

(CAO
LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostvertorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat 48
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Verkiezing ware happening
Vervolg van voorpagina
pe man noemt zijn naam.
oogman kijkt de lijst van
:erngerechtigden in en zegt:
Helaas. U heeft niet de reis
aar Parijs gewonnen. Als
roost krijgt U een stembiljet."

Citje
Wie zijn plicht heeft gedaan
n]gt een chocolade eitje mee.
^n als ze iemand aantreffen die
p de verkiezmgsdag jarig is,
.ordt deze getracteerd op kofe met gebak. Joustra: „En dan
we ook niet te beroerd om
iet 'Lang zal 'ie leven' aan te
icffen." Op de tafel van hun
tembureau staat een merk'aardig apparaatje dat tikkene geluiden maakt. „Dat is onze
elinachine," zegt Joustra met
alen blik tegen een chique gelede mevrouw, die verbaasd
pkijkt. „Die machine is met
raden, die hier onder de grond
doorlopen, verbonden met de
-entrale telmachine elders in
( ,et dorp." En als een jonge
Wonde vrouw vraagt of er geen
poderne stemcomputer aanjwezig is, roept het drietal spontaan 'blieb, blieb' als ze besluit
'pp ouderwetse wijze het potjood ter hand te nemen.
De dag is nog lang, de pret
juurt
nog wel even voort.
'j3fraks, als de burgemeester gest is, trekken ze oranje
Lhirts aan. „Om de mensen al^ast in de stemming te brengen
\ i ior het WK Voetbal in Amerilu," verklaart mevrouw Manc jis.

Grafstemming
Zo gaat dat de hele dag door.
Waarom eigenlijk al die jolijt?
Joustra: „Bij veel stembureaus
heerst een grafstemming, als je
binnenkomt. Daar willen ze abbolute rust. Nou, wij zitten hier
van acht tot zeven en moeten
dan nog een uurtje nablijven
om de stemmen te tellen. Die
tijd willen wij zo aangenaam
mogelijk doorbrengen. Bovendien willen wij het contact met
de kiezers zo nauw mogelijk
houden." En keer, geeft hij
schoorvoetend toe, zijn ze iets
te ver gegaan met hun grappen.
Toen hadden ze op de tafel een
plastic weegschaaltje neergezet. Zogenaamd omdat er valse
.tembiljetten in omloop zoucten zijn. Joustra: „En wij zeiden tegen de mensen dat de valse zwaarder waren en dat we
die er alleen maar op die manier konden uithalen." Binnen
•en half uur, weet hij nog, was
het dorp in rep en roer. En binnen datzelfde halve uur had het
hoofd van de afdeling Burgerzaken ingegrepen. De heren
plus dame werden op de vin°ers getikt. Dat was een foutje,
geven ze nu toe.
Wie bij hen voor het eerst
somt stemmen, krijgt een uitgebreide uitleg. Speciale aandacht gaat uit naar de geestelijk

zwakkeren en naar de bewoners van het nabij gelegen paviljoen, waar aan hun resocialisatie wordt gewerkt. Joustra:
„Veel van die mensen zijn uitermate lief, maar sommigen hebben ze niet alle tien op een rijtje. Sommige van hen kleuren
alle vakjes rood en laten dan
trots zien hoe goed ze het gedaan hebben. Dan geven we ze
gewoon een nieuw biljet en leggen we uit hoe ze het wél moeten doen."

Kinderwagen
Joustra heeft die woorden
nog niet uitgesproken of Carolien rijdt met haar kinderwagen
binnen. Een voor altijd ongevulde kinderwagen. Carolien is
een bekende verschijning in het
dorp. Gek is ze niet, want ze
weet waar ze op gestemd heeft.
„CDA," roept ze, „CDA!" Maar
vraag haar niet waarom. Even
later schiet een enorme, kegelvormige vrouw met wollen
muts het lokaal binnen. Ze zegt
niets, geeft de kaart af, vult een
vakje in, deponeert het biljet in
de bus en reageert niet op vragen of opmerkingen. Loogman
kan er wel om lachen. „We hebben elke keer ook een man met
een hoge hoed," zegt hij, „die
gaat een half uur in het hokje
zitten waarbij hij recht voor
zich uit kijkt. Wat hij daar doet
weet ik niet. Helaas mogen we
niet over zijn schouder meekijken."
De anekdotes zijn talrijk. Ze
zouden er gemakkelijk een
boek over kunnen schrijven.
Wat het karakter van de verkiezingen zelf betreft, dat is in
die 25 jaar niet veranderd, vinden ze. Misschien in één opzicht: toen stemmen nog verplicht was, werd er veel gesaboteerd. Nu niet meer, want iedereen die komt, moet gemotiveerd zijn. Hoewel...
Een oudere vrouw met twee
in Oililly gehulde kleinkinderen vertelt dat ze bewust ongeldig gestemd heeft. „Ik ben het
met alle politieke partijen oneens," zegt ze, „en met die in
Zandvoort helemaal. Of het
nou gaat om die omlegging in
de Haltestraat, de rioleringsproblemen of die heisa rond de
boulevard: ze luisteren toch
niet naar je. Als GroenLinks
hier nou meegedaan had, dan
had ik misschien wel gestemd.
Nu hoop ik dat andere mensen
mij volgen, dat ze ook hun stem
vernietigen. Misschien dat de
mensen dan eens wakker worden." Ze is een uitzondering.
En dat zal vooral het trio Loogman, Joustra en Manders
deugd doen. „Joustra: „Stemmen moet een feest zijn." Aan
hem en de beide anderen van
het verkiezingsctMitë zal dat
in ieder geval niet liggen.

Van Wijk treedt op namens
een vrouw die voor 75 duizend
gulden van Tates een pandje
aan het Kerkdwarspad heeft
overgenomen. Dit zou als 'huisje' zijn verkocht. Volgens de gemeente is het echter te klein
voor bewoning, waardoor bewoning wettelijk verboden is.
Daardoor wordt er ook geen
huisnummer beschikbaar gesteld, met het gevolg dat het
energiebedrijf weigert een gasaansluiting aan te leggen.
Het bestemmingsplan lijkt
weinig problemen te geven,
daarin wordt 'schuur met erf
aangegeven, wat in feite bewonmg toestaat. Tates zou daarop
hebben gewezen. De vrouw tekende op 21 januari dan ook
zonder meer het koopcontract.
De advocaat tracht dit nu terug
te draaien. Volgens hem had
Tates moeten zeggen dat bewonmg van het pand wettelijk verboden is. De eigenaresse voelt
^ich beetgenomen. Tates ontkent echter haar te hebben bedrogeii, hij zou het verkocht
hebben als 'schuur'.
Tates heeft zelf ook tijdelijk
m het pandje gewoond, maar is
er vorig jaar door burgemeester
Van der Heijden op gewezen
dat dit niet paste binnen de wonmgwet. Er waren echter geen
bewijzen dat het 'illegaal' zou
zijn. Wethouder Flieringa bevestigde vorige week in de gemeenteraad nog eens dat het
Pandje in kader van de bouwv°rordening 'niet bewoonbaar
te maken is'. Voor het college
was dat de reden om bij het
standpunt te blijven, de aanvraag voor het huisnummer
'23' af te wijzen.

Geslaagd
ZANDVOORT - Alle veertien
kandidaten van de EHBO-cur^us van het Rode Kruis zijn ge^iaagd. De cursus werd gegeven
door de arts R. Drenth en de
kaderinstructeurs Nol van Bennekom en Hugo van Ree.
De geslaagden zijn de dames
I- van der Berg, A.M. Meyerink,
I Molenaar, L. Paap, L. Strijder
en P.A. Vink. En de heren R.
Nederstigt, M. Sol, A. Loos,
H.J.M.Th. van Esch, R.C. Hendriks, H. Rijnders, Y.A. Kleijhorst en R. Koper.

SCHIPHOL - In de discussie over Schiphol gaat
het de laatste maanden
vooral om de milieu-aspecten. Economisch specialist
drs. M.W. Jurriaans, die tijdens de informatie-avonden
in het panel van deskundigen zit, komt daarom betrekkelijk weinig aan het
woord. Jurriaans is projectleider van de Inventarisatie
Economische Effecten, een
van de voornaamste rapporten waarmee de toekomstplannen voor Schiphol zijn
onderbouwd. Volgens hem
is de prognose van veertig
miljoen passagiers in 2015
Maquette van het toekomstige Schiphol
aan de voorzichtige kant.
door Rcné de Leeuw
In de toekomstplannen voor
Schiphol draait alles om het
woord 'mainport'. Mainport
zijn betekent onder andere dat
Schiphol een knooppunt is
voor het intercontinentale verkeer van één van de naar verwachting overblijvende wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappijen. Op zo'n mainport sluit het intercontinentale
net aan op een fijnvertakt Europees netwerk.
Een ander mainport-kenmerk is de aanwezigheid van
veel indirect aan de luchthaven
gerelateerde werkgelegenheid.
Een mainport moet veel vestigingen van hoofdkantoren en
centrale distributiecentra aantrekken. „Veel mensen hebben
moeite met het begrip mainport," zegt Jurriaans. „Zij vragen zich af: kan het niet een
beetje minder. Maar je bent
mainport of je bent het niet. Je
kunt niet een beetje mainport
zijn."

Imposant
Op het eerste gezicht lijkt
veertigT'ïniljöéh passagiers op
Schiphol in het jaar 2015 impo-

sant. Het komt neer op een verdubbeling van het huidige aantal passagiers (21 miljoen) in
ruim twintig jaar. Maar over de
laatste verdubbeling van tien
naar twintig miljoen passagiers
heeft Schiphol slechts vijftien
jaar gedaan.
In 1979 bereikte de luchthaven dit aantal voor het eerst.
Daarna bleef het enkele jaren
rond tien miljoen hangen, om
in de loop van de jaren tachtig
weer snel toe te nemen. Als zich
de komende twintig jaar geen
ingrijpende economische problemen voordoen, lijkt ruim
twintig jaar voor een nieuwe
verdubbeling van het verkeer
bepaald niet onrealistisch.
„Het is dan zelfs aan de krappe kant," meent Jurriaans. „Als
je naar de historische ontwikkeling van de economie en de
luchtvaart kijkt, dan zie je dat
de luchtvaart steeds een paar
procent sneller groeit dan de
economie. Daaruit volgt dat we
met veertig miljoen passagiers
voor het jaar 2015 aan de voorzichtige kant zijn gebleven."
Aanvankelijk was uitgegaan
van meer dan veertig miljoen
passagiers. Dat bleek echter
niet inpasbaar in een 35 Ke-geluidscontour met maximaal
tienduizend woningen. Vervolgens is gekeken naar hoe de ge-

luidshinder zou uitpakken bij
veertig miljoen passagiers.
Daar is toen het bekende getal
van 12.600 woningen uitgerold.
In de huidige plannen is dus
zowel wat betreft mainport als
milieu water in de wijn gedaan.

Scenario's
De toekomst van Schiphol is
vanzelfsprekend nauw verbonden met de ontwikkeling van de
luchtvaart wereldwijd. Deze
hangt weer nauw samen met de
economie. Voor de economische onderbouwing van de
Schipholplannen zijn toekomstscenario's gebruikt van
het
Centraal
Planbureau
(CPB). Deze gaan uit van verschillende ontwikkelingen in
de wereldhandel en de positie
van Europa daarin.
Op deze scenario's zijn diverse mogelijke ontwikkelingen
voor de luchtvaart losgelaten,
gebaseerd op vooral de mate
waarin liberalisering plaatsvindt (het schrappen van allerlei voor de luchtvaart belemmerende regels en aanmoediging
van concurrentie).
Per scenario verschilt het
aantal passagiers waarbij
Schiphol zich mainport mag
noemen. Bij sterke groei van
het luchtverkeer zal immers

Foto Luuk Goseuehr

ook het vervoer op concurrerende luchthavens sneller toenemen. In een van de gematigder scenario's mag Schiphol
zichzelf al bij 38 miljoen passagiers 'mainport' noemen. Bij
snelle economische groei evenwel, moet een beetje Europese
mainport minimaal 55 miljoen
passagiers per jaar verwerken.

Contour
Dat roept de vraag op hoe het
moet als Schiphol de veertig
miljoen passagiers per jaar nadert en de contour van 12.600
woningen 'volloopt'. Mettertijd
zal Schiphol zich op basis van
een wettelijk vastgelegde contour aan die 12.600 woningen
moeten houden. Omwonenden
kunnen dan gemakkelijker dan
thans naar de rechter te stappen.
Luchthavendirecteur H.N.J.
Smits verklaarde eerder te verwachten dat mettertijd de vliegtuigen nog zoveel stiller worden, dat er meer vluchten gemaakt kunnen worden zonder
dat de contour uitdijt. Dit lijkt
nogal optimistisch, want het
wringt in Aalsmeer nu al met
die 12.600-woningen-contour.
De berekeningen zijn tot dusver gebaseerd op 53,9 Ke in
Aalsmeer en volgens de rege-

ring mag dat niet meer zijn dan
49 Ke.
„De PKB, de planologische
kernbeslissing, stelt de ruimte
vast, waarbinnen Schiphol mag
groeien," zegt Jurriaans. „De
luchthaven mag daar niet overheen. De beperking van het aantal passagiers is de reden om de
inspanning te verhogen om een
groter aantal reizigers te laten
reizen met snelle treinen."

Werkgelegenheid
De plannen voor Schiphol beloven een sterke toename van
de werkgelegenheid in de regio.
Je kunt daar twijfels over hebben, gezien bijvoorbeeld de recente beslissing van de KLM
om onderhoud van Boeing
737's niet op Schiphol te doen,
maar bij TAP in Portugal.
„Wij zijn er niet van uitgegaan dat een verdubbeling van
het aantal passagiers twee keer
zoveel werkgelegenheid oplevert," zegt Jurriaans. „We zijn
ook uitgegaan van een toename
van de produktiviteit. Als op
Schiphol het vervoer verdubbelt, dan zal de werkgelegenheid groeien met ongeveer een
factor anderhalf."
Wie het huidige Schiphol een
beetje kent en ook vertrouwd is
met de geschiedenis van de na-

Kant was voor de adel, dat hoorde
niet in de lagere milieus thuis

Raadslid Tates
beschuldigd van
'wanprestatie'
ZANDVOORT - Advocaat
mr. R. van Wijk heeft een
tort geding aangespannen
tegen WD-raadslid W. Taes. Hij beschuldigt hem
van bedrog en wanprestatie.

'Veertig miljoen passagiers aan krappe kant'

dat is toch wel een verschil. Het
is geen topkwaliteit, maar het
zegt iets over de sociale geschiedenis, daarom hebben we
het opgenomen." Wat de echte
topstukken in deze tentoonstelling zijn, 'kan Steve Cok niet
aangeven. „De stukken zijn niet
uitgekozen om hun fraaie uiterlijk, maar om de verschillen in
kant en het gebruik te laten
zien. Ik ben blij dat ik als restaurator de taxatiewaarden ook
niet ken, anders zou ik de kanten waarschijnlijk niet meer
durven te behandelen."

Vanaf l maart is in de textielzaal van het Rijksmuseum de
tentoonstelling Luchtige Luxe te bezichtigen. Een expositie
van 18e eeuwse naald- en kioskanten. „Wat we zo aardig
vinden van deze tentoonstelling is de sociaal-historische
context waarin de kanten geplaatst zijn: hoe kant gebruikt
werd en de emotionele waarde ervan. Dat haalt 'de kantjes'
er een beetje af van hoe knap het allemaal wel niet gemaakt
is," licht conservator mevrouw Hartkamp toe.
door Monique Lindeboom
UCHTIGE Luxe klinkt
erg trendy voor dat
sjieke klassieke kant,
maar er zit een kern
van waarheid in. Want
kant was in de 18e eeuw op en
top mode. Een mode die werd
bedisseld aan het Franse hof,
waar de Lodewijkjes de scepter
zwaaiden. Natuurlijk was mode
in die tijd alleen voorbehouden
aan leden van koninklijke bloede, de adel en de gegoede burgerij. Het dragen van kant was
een uiting van deze standen.
Mevrouw Hartkamp: „Zeg
maar gerust een statussymbool. Het dragen van kant was
een uiting van rijkdom, zoiets
hoorde niet in de lagere milieus
thuis. Je kunt het ook vergelijken met het dragen van juwelen. Zo kostbaar als juwelen altijd zijn geweest, was kant toen
die tijd ook al."

L

Soepel
In de 18e eeuw werd kam
hoofdzakelijk uit ragfijne linnen draden gemaakt. De nog
duurdere varianten zijn kanten
van Chantilly-zijde: zwarte zijde of een 'blonde' variant daarvan. Het kant voelt ook ongelooflijk zacht en soepel aan.
Een andere variant zijn de kanten waarin flinterdunne metaaldraadjes of bandjes zijn verwerkt, de zogenaamde goud- of
zilverkant. Dit kon inderdaad
verguld goud of zilver zijn. De
zeer fijne structuur en de gedetaüleerde patroontjes in de
kanten uit die tijd zijn indrukwckkend.
Kantrestaurator Steve Gok
vertelt: „Het vervaardigen van
naald- en kloskant is een zeer
arbeidsintensieve bezigheid.
Vooral het maken van naaldkant is tijdrovend. Je werkt met
één lange draad en met een
naald zet je alleen maar steekjes binnen de frames van het
patroontje. Kantklossen is niet
minder tijdrovend, maar er
wordt met meerdere klosjes en

draden gewerkt die als het ware
gevlochten worden. De draden
worden in hoog tempo over elkaar heen gelegd."

Kantschenking

Hergebruikt
De Luchtige Luxe-kanten zullen op panelen geëxposeerd
worden. Jammer genoeg zitten
daar geen complete kledingstukken, zoals japonnen tussen. Want dat geeft nou zo'n
aardig beeld van de context
waarin kant gedragen werd. De
tentoonstelling omvat veel
stroken van kant. Hierdoor is
er wel extra aandacht voor de
technieken en de patronen. Steve Cok: „De kanten werden
meestal hergebruikt. Men wisselde zeker vier keer per jaar
van garderobe. De kleding werd
weggedaan en de kant eraf gehaald om weer op nieuwe kledingstukken te zetten. Vandaar
er meer losse stroken en kragen bewaard zijn gebleven."
De tentoonstelling geeft wel
een aardig beeld van de 18e
eeuwse babykleding.
Van
hemdjes, jasjes en mutsjes met
kant. Ook zijn er doopkleden
en kraamkloppers te bewonderen en de in de 18e eeuw zo
populaire
toilettafelsets.
Kraamkloppers waren kanten
doeken die over de deurklopper
werden gehangen om de komst
van een baby aan te kondigen.
De kanten tpilettafelkleden
werden rijkelijk gedrapeerd
over toilettafels. Een modieus
meubelstuk in de 18e eeuw, alleen in de rijke families dan.
Kanten kledingaccessoires
voor dames bestonden vooral
uit 'engachantes': kantstukken
die gerimpeld in het uiteinde
van de mouw werden genaaid;
'neusdoeken'; kanten doeken
die in het decolleté van de jurk
werden gedrapeerd; 'voorschoten' oftwel sjieke schortjes en
'coiffures': kanten stroken die
in kapsels werden verwerkt of
complete mutsjes. De heren
droegen het kant vooral als 'ja-

Het Rijksmuseum dankt zijn
kantcollectie voornamelijk aan
particuliere schenkingen. Zo
heeft mevrouw Jiskoot-Pierson
het Rijksmuseum in 1970 aardig op weg geholpen met een
niet onaanzienlijke kantschenking. In de jaren zestig kreeg
het museum al een collectie
van het Koninklijk Huis (koningin Emma was een groot
kantliefhebster) in bruikleen.

Portret uit 1770 van Adriana Johanna Hanck van Heusen, vrouw van J.A. Zou t man, viceadmiraal van de vloot van de Republiek. Zij draagt een japon met 'engachantes'
bots', een kanten doekje als variant op de das of het was als
strookjes verwerkt aan de manchetten van blouses en colberts.
De kanthandel was in de 18e
eeuw ook een rijkelijke bron
van inkomsten. Vooral in de
Zuidelijke Nederlanden werd
veel kant vervaardigd. Daar zaten de echte traditionele kantwerksters. De klassieke kantsoorten danken hun namen aan
steden als onder andere Brussel, Mechelen, Valenciennes in

België en Alencon en Argentan
in Frankrijk.
Toch werd er ook in de Noordelijke Nederlanden kant vervaardigd, hetzij in een heel andere setting. Daar kwam het
kant uit de 'Armenfabrieken'.
Ten tijde van de economische
recessie halverwege de 18e
eeuw werden er werkloosheidsprojecten (vergelijkbaar met
onze banenpools) opgezet. De
kantwerkfabriek in Leeuwarden was er één van. In de informatiefolder van het Rijksmuseum wordt schamper gesugge-

reerd dat deze kant van mindere kwaliteit was, omdat zij gemaakt werd door ongeschoolde
krachten die de techniek niet
goed beheersten. Als bewijs
hiervoor levert de tentoonstelling een stukje kant met de initialen van Prins Willem V, uit
zo'n armenfabriek. Het heeft
inderdaad een groffere structuur.
Mevrouw Hartkamp: „Ja, het
is moeilijk te beweren, maar
deze kantwerksters werkten
niet vanuit een oude traditie,

En dan is daar nog het prestigieuze 'Kantsalet': een driehonderdkoppige damesvereniging
van kantverzamelaars, opgericht in 1925. En dat was toendertijd nog een deftige boel. Dames van stand bezochten elkaar thuis om kanten te bekijken en te bespreken. De vereniging heeft tot in de jaren zestig
haar leden gescreend via een
ballotagecommissie. Presidente van de club, mevrouw De
Klerk: „Nu doen we dat niet
meer, de klasseverschillen zijn
over. Maar we blijven wel jaarlijks kanten schenken uit onze
eigen verzameling aan Nederlandse musea die een kantcollectie hebben. Dat is onze belangrijkste doelstelling geworden."
Het Rijksmuseum valt dit
jaar in de prijzen met een linnen damast-geschenk, waarin
kant is verwerkt. Mevrouw
Hartkamp: „Nee, ik zeg met uit
welke familie dit komt. De
schenker wil anoniem blijven
uit veiligheidsoverwegingen."
Op 8 maart aanstaande houdt
het Kantsalet een lezing voor
haar leden in het Rijksmuseum. Jammer genoeg is het
een besloten lezing.
De tentoonstelling; Luchtige Luxe Is
lUgelijks te zien In liet Rijksmuseum
vahat l muart tot 5 juni lf)!M.
,

tionale luchthaven, kan zich
moeilijk aan de indruk onttrekken dat Schiphol op z'n minst
een uitstekende kans maakt
mainport te worden. Op dit moment is Schiphol nummer vier
m Europa en de uitbreidingsmogelijkheden zij n er beter dan
op de meeste andere luchthavens.
Voor Jurriaans is 'Fingerspitzengefuhl' echter niet voldoende: „Wij moeten uitgaan van
wetenschappelijke gegevens.
Daarvoor hebben we onderzoek gedaan bij tal van bedrijven en hebben we met rekenmodellen een analyse gemaakt
van de luchtvaartmarkt. Maar
dan nog. Een garantie dat
Schiphol mainport wordt, kunnen we met geven."

Falen
Wat gebeurt er als het met
lukt? Schiphol vecht nu met
een beperkt aantal concurrenten om de posities vier, vijf of
zes, want Prankfurt, Londen en
Parijs lijken onaantastbaar
voor de eerste drie plaatsen.
Jurriaans' economisch rapport
doet nogal somber over de gevolgen als Schiphol faalt. Het is
dan nog allerminst zeker dat de
luchthaven een positie kan innemen als belangrijk Europees
knooppunt (Eurohub).
Het gedrang in het tweede
echelon is volgens de IEE namelijk nog aanzienlijk groter
dan aan de top. Want ook het
aantal Eurohubs zal beperkt
zijn. Volgens de IEE zullen
zich naast de vijf of zes mamports hooguit zes tot acht Eurohubs kunnen handhaven. Mededingers zijn onder meer:
Brussel, Düsseldorf, München,
Londen Gatwick, Londen Stansted, Rome, Milaan, Madrid,
Kopenhagen, Zürich, Manchester, Lyon en een toekomstige
nieuwe luchthaven bij Berlijn.
Sommige luchthavens doen
mee in de mainport-race. Wie
daarin buiten de boot valt, zal
op z'n minst Eurohub willen
zijn. Schiphol gaat hoe dan ook
een spannende tijd tegemoet.

Groenbakken
schoongemaakt
ZANDVOORT - De groenbakken die de gemeente
heeft uitgedeeld, worden
binnenkort schoongemaakt.
De groenbakken in de wijken
waar op maandag, donderdag
en vrijdag het vuil wordt opgehaald, worden schoongemaakt
in de week van 7 tot 11 maart.
Dat gebeurt op de ophaaldag.
Als de bakken zijn geleegd, worden zij voorzien van een kaartje.
Dat meldt dat de bakken even
moeten blijven wachten op een
tweede rit, wat wel kan duren
tot rond half zes. Een extern bedrijf verschijnt met een vuilmswagen waarin de bakken met
kokend heet water, voorzien
van een reinigingsmiddel, worden schoongemaakt. Het water
wordt een aantal keren hergebruikt.

'Ons dorp
leeft mee'
ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf treedt dit weekend op met het toneelstuk 'Ons
dorp leeft mee'. Het handelt
over een jongen die zonder vader opgroeit. De vrouw staat er
alleen. Later vertrekt de jongen
voor lange tijd naar het buitenland. Na zes jaar komt hij als
volwassen man, ervaren en gebrumd, terug. Dat wordt door
het hele dorp gevierd. Het stuk
wordt opgevoerd in gebouw De
Krocht op de zaterdagavonden
5 en 12 maart, aanvang 8 uur,
met het traditionele bal na.
Zondagmiddag 6 maart is er
eveneens een voorstelling, aanvang 2 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in De Krocht en kos>ten 10 gulden per stuk.

Diefstal bier
ZANDVOORT - In de Fahrenheitstraat werden vorige week
twee jongens betrapt bij het stelen van een krat bier. Dit stond
in de achtertuin van een woning. Een van de daders, een
15-jarige Zandvoorter, kon direct worden aangehouden. Bij
nader onderzoek bleek, dat hij
kort tevoren samen met zijn
maatje ook al een krat met lege
flessen uit dezelfde tuin had
weggenomen. Deze was mmiddels al ingewisseld voor statiegeld.

OSS 90 jaar
ZANDVOORT - Gymnastiekvereniging Oefening Staalt
Spieren, OSS, bestaat morgen
90 jaar. Dit jubileum wordt echter pas gevierd op 26 maart. Op
die dag opent burgemeester
Van der Heijden in de Zandvoortse bibliotheek een tentoonstelling 'OSS 90 jaar'.

GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV

teletekst

SONY STEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
PHILIPS 63 CM KTV
stabilisator, stereo. '3890.STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.'2075.- SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

2699.-

1265.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO)TELETEKST
TELETEKST

i n deH ng

102 Nieuws
2OO proat amrna
300 Omroep
40Q Vrij» Tijd. Teletekst
$00 Consument, linancier
SOO Sport
70O Weer en verkeer
800 Landbouw an regio

1949.-

SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1395.-

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE
IATCHLINE

Plibiieks

101 201 035-778üi
201 (allen m
301 kanloor401 "l«
501
601
'«'
8O1

NVJ40; Perfekte 'High-Quality' beeldkwaliteit,
storingsvrij stilstaand beeld, slow-motion, autom.
koppenreiniging, digitale tracking, index- en
tijdzoeksysteem, infrarood afstandbediening met LCDdisplay en streepjescode leespen. Adviesprijs*! 104.-

*O 310 VARA 320 KRO 330

3S 350 VOO

300 EO

11 educatief

370

•W.'KX»

dactte- Stu<iio<

199.229.-l
249.

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
MOULINEXFM1115"
Type W750; Voorlader, RV£
trommel EN kuip. Adv.*2159 280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
O n d a n k s g r o t e i n h o u d SHARP R2V11
kompakte afmetingen.
BAUKNECHT 1100 TRh Adviesprijs. '749.TypeWA9510,toerenAdv.*1849
PHILIPS/WHIRLPOOL l
AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.INDESIT 2-DEURS
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
PANASONIC NN5259
te bewonderen! Wat zegt L
van deze AEG/BCC stuntaan ZANUSSI 2-DEURS
bieding? Adviesprijs.*1549.

269.319.-I

|j;wf 495 .-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

1795.

545.~®
1145.SIEMENS WASAUTOM
m 1045.- W} 665.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS CE6270 63CM 8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. '2220.AFSTANDBEDIENING

SHARP 2 IN 1 KOMBI
PHILIPS/WHIRLPOOL Type R3G14; 1000 Watt grill. |

1299.TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

IjfiK? 945."
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

PANASONIC 3 KOPPEN
VHS-HQ VIDEORECORDER

zicht:

1399.-

1995.-

iaatsta
intorrnatitr.

Type T63-530; 63cm black matrix flat square
beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst, monitorlook, scartaansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting
en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1579.-

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus. AoV.*2299.-

1049.-

BOSCH 1000 TOEREN

Vraag, opmerking, probleem? l
Bel de BCC

BAUKNECHT 2304

INFO-LIJN
020-6474939

BAUKNECHT WA6500

795.-

Geen B'I;S.T!O .v m konkurrenlie
Ald.konsumentenbelangen
Ma.lm W, 100010116.00uur

PHILIPS GR102137CM PHILIPS HI-FI VIDEO
VR722; MATCHLINE. 4kopfjen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.'1645.-

425.

369.-I

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron.lnkl. hete-luchtoyen en grill. Adv.*849.-

BOSCH 280 LITER

3Êf

549.-

665."

SIEMENS KS31VOO
SHARP 3 IN 1 KOMBI
320 Liter 2-deurs koelkast. R8180;750Watt + draaiplateau. l
Adviesprijs. *1398.-

599.995.- PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

TIJDENLIJN

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-1

~ 879.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

849.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). *1990.-

1299.PANASONIC70CM
1499.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1299.-

PANASONIC
'NIC 63 CM
CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
EUREN-TV
SUPER TELETEKST
1ETEKST

999.-

799.-

altijd gratis

STUNT 1000 TOERE"N

PANASONIC VHS HI-FI
F55; ^koppen, stereo. *1683.-

1099.-

si

ZANUSSI WASAUTOM.
•M.IFCTICT

37 CM KLEUREN-TV

349.

iflF
1

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

A

749.-

749.

PHILIPS/
WHIRLPOOL

699.-

PHILIPS TURBO-DRIVE
Supersnelle VHS-HQ video, [
afstandbediend. Adv. *795.-

b/e 9 iQJlBScpiUJ

STUNTBOVENLADER
AEG TURNAMAT
De enige echte

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-1

GRUNDIG 51 CM TEKST

428.-

KN5404; Gas-elektro. "1 049.- 1

648.-

30 LTR. KOELKAST
erfJi;rjulijke tabletop. Zeer
aaio ciitvoering met formica
ovoribl.'jcj Officiële garantie.

255.-

355.ZANUSS1 140 LITER
PTg%
A-iC

L'UAf

413

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1 735.-

BOSCH KTF1540

899.
SONY3 KOPPEN VIDEO

TOPMERKWASDROGER

V325; VHS-HQ, prefekt beeldl
LCD-afstandbediening.'1220.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.

BAUKNECHT 160 LTR

AKAI VHS VIDEO+PDC
F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1098.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

279.ZANUSSIWASDROG'ER

749.-I

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

399.-

IGNIS DROGER AWF020

PELGRIM WASEMKAP

419.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
F280; Afstandbediend. "768.

INDESIT WASDROGER
PANASONIC VIDEO
«•!
J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

MOULINEX
OVEN

649.-

459.PHILIPS / WHIRLPOOL

WA15; Adviesprijs*245.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

TypeAMB523;Adviespri|s'945.-

599.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

44Q.-ÏÏBCcpR^m

BAUKN./BOSCH/AEG

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

PHILIPS MATCHLINE
HI-FI VIDEO + PDC
VR703; Topklasse, 4 koppen, Jog & Shuttle,

Elektronisch regelbaar. *1 445.-

ZANUSSI VRIESKAST
Type Z6050; Adviesprijs*599.

PHILIPS /WHIRLPOOL INDESIT D3000WI
Type AFB594; Vrieskast.

478.-

1299.-

MERKCENTRIFUGE
2600 toeren. Adviesprijs"249.-

LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.^uvicoiyi IJG yyy.-

649.-

BAUKNECHT LUXE*

999.- BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER

afstandbediening. Adviesprijs*1895.-

'ype GSD1311; Adv. "848.-

STUNTÜ VRIESKIST!!

BAUKNECHT
VW 3PR
2HTVW3PR

749.869.-

BOSCH VW PS2100
MIELEVWG521

1499.PIN-CODE l

l Meer budget door de gratis
) BCC-card!
•nvraag-folder in de winkel 11

109o.-

nrg% >|Q
iM& *Kf

Adviesprijs "725.-

*UPRIJS

94o • ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven, |
mkl. grillen kookwekker. "1 51 0.-

PHILIPS 160 LITER

KONDENSDROGER

,acc

PELGRIM SUPERLUXE ,
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
grill, draaispit en mixed grill-set. [
Adviesprijs. "1575.-

ATAG INFRA TURBO

STUNT! VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 37 CM

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

45 LITER KOELER
l TOPMERK. Adviesprijs*749.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

7
no
fïlö."

ETNA FORNUIS 14.00

NDESIT 140 LITER

ARISTONA\ 555
5C
CM
M
STEREO TELETEKST
'ELETEKST

898.-

\

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. "849.-

850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv/1445.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviesprijs'2275.- SONY4 KOPPEN VIDEO
SLV425; VHS-HQ, longplay,
4 DA-PRO koppen, shuttle. "1330.BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST
IS70-39; Adviespnjs"1999.-

1099.-

699.

MIELE KOEL/VRIES

ypeKGC2511 ;Adviespnjs*1269.-

599.

BLAUPUNKT63
INKT 63 CM
STEREOl TELETEKST
IS63-30; Adviespnjs'1799.
\dviespnjs"1799.-

Vakkundig personeel staat u ,
met raad en daad terzi|de. ^
BCC, waar men nog tijd voor ^.
u heeft!
.

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS 4 KOPPEN VHS
Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. "11 45.-

779.

1348.-

B.V.; kleuren-tv service m-j
buiten de garantietijd uiterlijk JL.
de volgende werkdag. Bij BCC| "

599.-

DÏJSJaj"

BLAUPUNKT VIDEO*
RTV535; 3 koppen, VHS. *1445.-1

~~ 1398.-

wij een0tsnCelle, zeer modern!^
geoutilleerde Technische]^
Dienst hel

een 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie. Koeluimte op "ooghoogte".
Adviesprijs. *1099.

INDESIT PROMOTIE

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening, |
TELETEKST/PDC. "1245.-

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-

" g r o t e artikelen

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS /WHIRLPOOL
LUXE WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI
ypeARG280; Adviespnjs'1 235.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312;3koppen,perfektbeeld, l
SONY55CMKVM2131 LCD-ats1andbedienmg.*1145.SUPER TELETEKST

899.-

rantiebewijs. Fabrikanten en

TypeAWG719;Adv>espnjs*1235.-

1699.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

!.__..• i ittoli litonn

de allerbekendste topmerken

PHILIPS /WHIRLPOOL

ONIC 70 CM

STEREOD TELETEKST
TELETEKST

BCC speelt reeds 24 jaar op

849.-

1199.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandGRUNDIG HI-FI VIDEO
bediening. Adviespnjs*1799.GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. '1709.-

KOOP ZONDER
RISICO

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel
zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAM NEDERLAND

|g
dinidag t/m vrijdag
•"**
j

_

'""~- -

'•*•rdag
uur.
ird.g .9
.9 tot
tot B
B uur.
Electronisch betalen l HAARLEM
"~
l BEVERWIJK
l ALKMAAR
I<M-V Cl CITTDH CIIDCDC
Bad
lho«v.dorp vrijdag
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
iTlf SrliVJ5y"?UPERS S,ai
im.nbro.k vrijdag
zonder extra kosten | Rivieradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Acht.r Noord.rk.de/Grofm.rKt) l l i IN DE RANDSTAD irig.
ow.filialen dondardag

1 tot 8.30 uur
*"t B.30 uur
KOOPAVOND7 tot 9 uur

9

7 tot 9
7 tot 9 uur l

VOOR'N GEELTJE
NAAR ORANJE
n

.' •'.; • j- •~\fitt< ;/P'"J 3?'* ~' ",'' '*•:-,'

Nieuwsblad

KIJK OP DE MICRO
PAGINA'S
Los nummer f 1.85

Donderdag 17 maart 1994

54-e jaargang nummer 11

Nog niet voldaan aan voorwaarden

D66 statenfractie stemt
tegen aanpak circuit
ZANDVOORT - D66 zal op
provinciaal niveau niet meewerken aan de realisering
van het nieuwe circuit. Met
het huidige Plan van Aanpak wordt niet voldaan aan
de tien voorwaarden die in
het verleden door het Rijk
zijn gesteld, voor het verkrijgen van de A-status. De
D66 fractie in Provinciale
Staten zal daarom tegen het
Plan van Aanpak stemmen.
D66 is ontevreden met een
aantal 'oplossingsrichtingen'
die in het plan geschetst worden. Zo betwijfelt de fractie of
bij een verdere toename van de
race-activiteiten de grenzen
van de wet Geluidhinder te
handhaven zijn. 'Bovendien is
er onvoldoende perspectief op
een oplossing van de verkeersproblemen tijdens de races in
de toch al door seizoensdrukte
geteisterde regio.' Dat schrijft
de fractie in een persbericht.
'Daar komt bij dat D66 van menmg is dat een dergelijke uit-

Directeur
Gran Dorado

'Hoofdingang
niet verplaatsen'
ZANDVOORT - De hoofdingang van Gran Dorado
verplaatsen, heeft geen effect wat betreft de overlast
in de omgeving. Dat zegt directeur Connie Westdijk
van het bungalowpark. Zij
wil wel opnieuw overleggen
over mogelijkheden om
overlast voor omwonenden
tegen te gaan.
Westdijk reageert hiermee op
klachten van omwonenden,
over overlast als vandalisme,
vernielingen en geschreeuw, in
een artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van vorige week.
„We moeten proberen het elkaar zo prettig mogelijk te maken. We hebben al eerder geprobeerd nader tot elkaar te komen, maar dat is een beetje
moeilijk. Vanaf kwart over
twaalf 's nachts is het stil op het
park, daar letten wij op. Maar
dan zijn de kroegen in het dorp
nog open. Een hoop mens'fen
gaan daar dan nog naar toe, een
aantal komt vervolgens beschonken terug. Je zou dus
kunnen zeggen dat de oorzaak
eigenlijk in het dorp zelf ligt."
Een oplossing waardoor aan
alle overlast een eind komt, ziet
zij niet. „De hoofdingang verplaatsen helpt niet, behalve tegen de verkeersdrukte. We hebben meerdere ingangen op het
terrein. En als we het hek 's
avonds afsluiten, kiezen jongeren toch voor de kortste weg:
over het hek heen."
„We hebben een tijd geleden
al een gesprek gehad met omwonenden en woningbouwvereniging Eendracht
Maakt
Macht, maar nieuwe gesprekken ga ik zeker niet uit de weg.
Ik wacht op een uitnodiging."

die naleving kon dat bezwaar
opheffen. De huidige D66-gemeenteraadsfractie heeft het
Plan van Aanpak niet afgewezen, toen het enige tijd geleden
in de gemeenteraad kwam. De
leden van de toekomstige fractie, intensiever betrokken bij
het overleg op provinciaal niveau, zullen zich waarschijnlijk
Blij
scherper opstellen, voor zover
Afdeling Zandvoort onder- zij zich achter het partij standschrijft het standpunt van de punt opstellen.
partijgenoten in het provinciebestuur. „Als D66 zijn wij blij
met het standpunt, omdat we A-status
zagen dat de tien voorwaarden
Instemming met het Plan
aan alle kanten niet werden in- van Aanpak is voor de provingevuld."s
cie een van de voorwaarden om
akkoord te gaan met Formule I
Dat zegt toekomstig gemeen- races op het Zandvoortse cirteraadslid en wethouderskan- cuit. Maar als het plan maandidaat Han van Leeuwen van dag 21 maart bij Provinciale
D66. „Als je het lijstje voorwaar- Staten van Noord-Holland op
den naast het Plan van Aanpak tafel komt, zal D66 tegen stemhoudt, is het een logisch stand- men.
punt." Afdeling Zandvoort is alUiteindelijk beslist het Rijk
leen voor behoud van het cir- over de A-status, de erkenning
cuit en voor de nieuwe race-ac- als nationaal autorace-circuit.
commodatie als aan alle tien Dat is een van de belangrijkste
voorwaarden wordt voldaan.
voorwaarden voor het terughalen van de Grand Prix naar
D66 in Zandvoort was eerst Zandvoort. Maar als de provinbang dat de situatie rond het cie het plan afwijst, wordt de
circuit zou verslechteren als er kans op een A-status heel klein.
géén Plan van Aanpak zou koOok volgens de Stichting
men, maar is daar op terugge- Duinbehoud mankeert er nog
komen. In de bestaande ver- een en ander aan het Plan van
gunning was er teveel 'ruimte' Aanpak.
betreffende het naleven van de
regelgeving, betere controle op
Zie ook pagina 7
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KNRM krijgt negenduizend gulden

Doodziek
'Doodziek' worden va
O
der en zoon Leen Drie
O
huizen van het idee dat zij hun
landje in het duinterrein moeten verlaten Een alternatief is
er nog niet

breiding van de race-activiteiten moeilijk in overeenstemming te brengen is met behoud
en versterking van de natuuren landschapswaarden van de
omliggende duinen, alsmede
met de belangen van andere
vormen van recreatie aldaar.'

Toleranter
Ouderen mogen best
f*
wat toleranter zijn naar
O
jongeren Dat vindt Carla Hu
bert, jongerenwerkster in 't
Stekkie Deze week in de rubnek Achter de Schermen

Gelijkspel
Zandvoortmeeuwen
.4 o
heeft na twee nederla- l O
gen eindelijk weer een puntje
binnen Topscorer Riek de
Haan miste een strafschop
maar wist ook een keer te scoren Ze staan nog bovenaan
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Bemanningslid Jac van den Berg, 'opstapper' Theo Bussing en KNRM-secretaris Chris Kemp (v.l.n.r.) kregen maandagochtend
van de leerlingen van de Gertenbach Mavo een grote cheque

ZANDVOORT - In totaal
negenduizend gulden hebben de leerlingen van de
Gertenbach Mavo vorige
week schaatsend taijeengebracht.

voort. De KNRM, afhankelijk
van donaties, is er 'erg blij' mee.
De leerlingen waren tevoren
familie, kennissen en buren
langs gegaan om hen als sponsors te ronselen. Zij konden per
rondje dat de leerling zou
Het geld is bestemd voor het schaatsen een bepaald bedrag
boothuis, van de reddingmaat- beloven. De negenduizend gulschappij KNRM station Zand- den is zowel schaatsend als vallend bij elkaar gebracht. Sommigen draaiden met gemak
tientallen rondjes, anderen,
nog bijna nooit op de schaatsen
gestaan, gingen meer vallend
over het ijs. Sommigen kwa-

men met blaren en blauwe
plekken aan de finish.
„Er is een hoop bij elkaar gehaald met louter wilskracht,"
bevestigt
gymnastiekleraar
Huub Schrage, samen met leraar Jan Boelen de organisator
achter het evenement. Het is de
vierde keer dat zo'n sponsortocht wordt gehouden. De eerste twee waren voor Green Peace, de derde voor Artsen zonder
Grenzen. Voor deze vierde keer
kon gekozen worden tussen Simavi en de KNRM. Het werd de
reddingmaatschappij,
omdat

'Hoe bepaalde mensen in de
VVD-fractie de laatste tijd de
macht probeerden te voeren...,
dat hoort in 1940 - 1945 thuis,
niet hier.' Dat zei Versteege aan
het eind van de verkiezingsdag
tegen een journalist van het
Zandvoorts Nieuwsblad. De publikatie van deze uitspraak
wekte grote woede bij de VVD.
Fractievoorzitter Tates eiste
donderdag in de commissie
voor Ruimtelijke Ordening opheldering van Versteege. Die
antwoordde dat de tekst niet
klopte.

Zonneklaar
:„Ik heb het geverifieerd bij
de krant en uit de aantekeningen blijkt zonneklaar dat hij
het wél gezegd heeft. Ik moet
ervan uitgaan dat wat de krant

schrijft, juist is," aldus Tates.
„Hij komt wel eens meer uit de
hoek, dat zijn tekst niet begrijpelijk is of dat hij niet meer
weet wat hij gezegd heeft. Dit
kun je absoluut niet laten gebeuren in een raad, dat de mensen elkaar dit soort verwijten
maken, zwaar beneden elk niveau. En we moeten er toch rekening mee houden dat de heer
Versteege zich opwerpt als wethouderskandidaat. Iemand die
zich zo opstelt als wethouderskandidaat, daar kun je je vraagtekens bij zetten."
De VVD overwoog een advocaat in de arm te nemen. Het
CDA-raadslid heeft vrijdag
schriftelijk spijt betuigd bij de
VVD, al ontkent hij in de brief
dat hij bovengenoemde uitspraak heeft gedaan.
Tot zijn 'schrik' had hij 'een
volstrekt onjuiste weergave van
een gesprek met een journalist
van deze krant' aangetroffen.
En, schrijft Versteege aan de
VVD: 'Ik schrok niet alleen vanwege de verkeerde weergave
maar zeker ook vanwege de
suggestie die er van uit gaat
richting uw partij. Ik heb reeds
contact hierover opgenomen
met de redactie, maar wil door
middel van deze brief mijn spijt
over de gang van zaken aan u
betuigen. Het is absoluut niet
mijn bedoeling geweest uw partij in verband te brengen met de
Tweede Wereldoorlog.'

Versteege zegt ook in een
kort briefje aan de krant dat hij
verkeerd is aangehaald. Het
briefje is afgedrukt in de rubriek Meningen. Ook mondeling, na afloop van de commissievergadering, ontkende hij
dat hij de gewraakte zin had
uitgesproken: „Ik heb gezegd:
politiek is oorlog. Het is zeker
niet zo bedoeld."

Maandag voegde hij daar aan
toe: „Ik kan me in ieder geval
niet herinneren dat ik het gezegd heb." Versteege heeft
maandag een gesprek gehad
met burgemeester Van der
Heijden, waar hij zijn standpunt heeft herhaald. Of de VVD
nog juridische stappen zal nemen, is nog onduideliik.
Zie ook de rubriek Meningen

week wethouderskandidaat
ZANDVOOET - D66 Zandvoort
zal pas op 24 maart beslissen wie
de uiteindelijke wethouderskandidaat wordt. Tijdens de opening
van de college-onderhandelingen
verkondigde de huidige wethouder Jan Termes dat er nog geen
keuze was gemaakt, maar dat zij
'de beste' als kandidaat naar voren zouden schuiven.
D66 was daarmee de enige
partij die vrijdagavond in de
raadszaal nog geen kandidaat
kon noemen. De overige partijen hebben wel hun keuze bepaald: voor de VVD is dat Van
Caspel, met Van Marie als tweede kandidaat. Voor GBZ wordt
het Flieringa, voor PvdA Van

Westerloo en voor het CDA Versteege.
De
D66-ledenvergadermg
heeft destijds Han van Leeuwen aangewezen als lijsttrekker en wethouderskandidaat.
De huidige wethouder Jan Termes, tijdens die vergadering op
de achtste plaats teruggezet,
kreeg bij de verkiezingen echter zoveel stemmen, 13 meer
dan Van Leeuwen, dat hij nu
ook als serieuze kandidaat gezien moet worden. Wie het gaat
worden, zal onder andere afhangen van in hoeverre het verkiezingsprogramma van de
partij door elk wordt onderschreven. Overigens is het ook
niet helemaal uitgesloten dat

Ook naar de papier-overlast
van het parkeerterrein zal extra
gekeken worden, belooft zij.
„Onze papierprikkers doen al
zoveel mogelijk, dagelijks.
Maar als het winkracht acht
waait, en dat gebeurt hier nogal
eens in Zandvoort, dan is het
meteen weer een zooitje."

HW

LW

06.19
06.49
07.19
07.59
09.10
10.55

01.54
02.25
03.10
03.44
04.45
05.45

23 mrt 12.1007.10

HW

-."-20.15

EK zond. 20 mrt. 13.14 uur
Doodtij 22 mrt. 23.26
NAP+51cm
VM zond. 27 mrt. 13.09 uur

uur

Tates wilde per se op dat moment opheldering over uitlatingen in de krant van CDA-raadshd Versteege, over de WD.
Voorzitter Plieringa wilde daar
aanvankelijk niets van weten:
volgens hem hoort zo'n discussie niet thuis in de commissie
Ruimtelijke Ordening maar in
de raadsvergadering. Op aandrmgen van Tates werd de menmg van de overige commissieleden gevraagd. Deze waren het
eens met hun voorzitter. Toen
Tates de discussie toch wilde
voortzetten, zag Flieringa nog
maar een mogelijkheid: „Ik
ontneem u het woord."
Tates liet zich dat niet meer
zeggen, hij had het al eerder
meegemaakt in een confrontatie met Flieringa. De VVD-fractievoorzitter ging door met zijn
verhaal, waardoor Flieringa
met stemverheffing zijn verbod
enige malen herhaalde. Uiteindehjk vond hij toch een middel
om Tates tot zwijgen te brengen: „Ik schors de vergadermg," waarna hij wegbeende.

Riolering Zonneveld hoeft
niet aangesloten te worden

ovz

i Nieuwsblad
Let op!
de krant van
31 maart a.s.
en doe mee

PAASPUZZEL

Natuurlijk,

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

SCOTCHMAN

13 weken voor maar ƒ 12,75

PURE SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER- 40% ALC.

Nieuwsblad
Naanr (m/v)

LW

24 mrt 00.45 08.34 13.0521.36
25 mrt 01.39 09.56 13.5522.35
Maanstand/getij:

ZANDVOORT - Wethouder Flieringa heeft donderdag in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening opnieuw getracht VVD-raadslid Tates het woord ontnomen. Deze reageerde daar
niet op, waarna Flieringa de
vergadering schorste.

(ADVERTENTIE)

Strandpachter Paul Zonneveld heeft zijn persleiding naar het gemeentelijk riool al klaar liggen,
de gemeente hoeft deze nog niet aan te sluiten
Foto Peisbuieau ZancKooit

18.3614.25
19.01 1444
19.3915.24
20.3616.14
22.0617.30
23.2618.34

Tates negeert
spreekverbod
van Flieringa

met de gezellige

Waterstanden
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

Lou Koper wethouder wordt.
De
college-onderhandelingen,
onder
leiding van
GBZ-partijvoorzitter Jongsma,
zijn vrijdagavond rustig begonnen. De publieke tribune van de
raadszaal was volgestroomd,
maar de belangstellenden kónden na 22 minuten al weer naar
huis. Het ging om een 'voorbespreking, aldus Jongsma, waarin de partijen alvast wat algemene standpunten naar voren
konden brengen. De meeste
partijen wezen met name op
het belang van een financiële
haalbaarheid van het nieuwe
collegeprogramma.
Morgen
vindt de volgende bijeenkomst
plaats.

Rechter stelt gemeente in het gelijk

De vluchtheuvel met scheipen, voor de deur van de omwonenden, is door Gran Dorado
aangelegd. Met schelpen hieruit zijn in het verleden ook vernielingen aangericht, met name
gericht op auto's van de omwonenden. „Daar zullen we zeker
naar kijken," zegt Westdijk.
„We zouden er ook gras in kunnen leggen. Maar daarmee is
het totale probleem natuurlijk
niet opgelost."

17
18
19
20
21
22

deze juist op dit moment geld
nodig heeft. Dat houdt verband
met de komst van de nieuwe
reddingboot,
waarschijnlijk
eind van dit jaar. Deze is langer
dan de oude. Daarom is het
boothuis uit eigen middelen en
met eigen mankracht verbouwd. Met de opbrengst van
de sponsortocht kunnen nieuwe, spatwaterdichte verlichtingsarmaturen gekocht worden. Simavi is beloofd, dat deze
instantie volgend jaar aan de
beurt komt.
Vervolg op pagina 7

Versteege schrijft VVD:
*Ik ben onjuist geciteerd' D66 kiest pas volgende

ZANDVOORT - CDA-raadslid G.J.M. Versteege
heeft in een brief aan de
VVD zijn spijt betuigd over
een stuk in het Zandvoorts
Nieuwsblad van vorige
week. In een interview verweet Versteege de VVD een
gedrag dat in '1940 - 1945'
thuis hoort. De WD overwoog om hem aan te klagen
wegens laster. Het CDA-raadslid, tevens wethouderskandidaat, ontkent nu
de uitspraak gedaan te hebben.

Oplage: 5.250

DEZE WEEK

(ADVERTENTIE)

Schelpen

Datum

Editie 17

Dl

heeft alle dranken!

HAARLEM: Californiëplein 17
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

„De burger trekt altijd
aan het kortste eind. Helaas." Bittere woorden, afkomstig van Paul Zonneveld, eigenaar van het
strandpaviljoen Freddy &
Paul. Begin deze week besloot de Haarlemse rechtbankpresident mr. G.W.S.
de Groot dat het paviljoen
van Zonneveld niet wordt
aangesloten op het operibare riool.

gen de gemeente Zandvoort.
Hij vindt dat hij een goedkopere en betere oplossing heeft
voor de aansluiting op het riool,
waartoe
de
Zandvoortse
strandpachters sinds l maart
verplicht zijn. Zonneveld beraadt zich op verdere stappen.
In zijn vonnis stelt de rechter
de gemeente Zandvoort in het
gelijk, omdat deze de strandpachters collectief wil aansluiten en daarmee in ieder geval
haar wil heeft getoond. ZonneZonneveld had hierop aange- veld claimt een goedkopere opdrongen in een kort geding te- lossing te hebben. Via een buis

die omhoog loopt naar de boulevard kan elk paviljoen mdividueel aangesloten worden op
het openbare riool. Per paviljoen is dat volgens hem zo'n
zevenduizend gulden goedkoper dan in het voorstel van de
gemeente, een 'collectieve aansluiting'. Volgens de Haarlemse rechter weegt dit voordeel
echter niet op tegen de kosten
die gemaakt moeten worden,
als voor die individuele aansluitingen het wegdek telkens moet
worden opengebroken.
Vervolg op pagina 7
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FAMILIEBERICHTEN

bezwaren tegen het ontwerp van de beschikking ook mondeling kunnen worden ingediend.

Voor leden van de
Wij zijn heel blij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Suzanne Manke Sophie
13 maart 1994
3
ieter Groen
Nelleke Dorrestijn
Anna en Teun

A. Jacobslaan 9
2314 EL Leiden

Jorick Merlin

Dierenbescherming Zandvoort
is er van 17 maart t/m 15 april weer een mogelijkheid hun kater of poes te laten castreren of steriliseren tegen een gereduceerd tarief.
Inlichtingen en aanmeldingen uitsluitend op
het telefoonnr. van de vereniging 0250714561 (Mevr. Blom).
Ook als u een buitenkat verzorgt kunt u contact met dit nummer opnemen.

Zoon van
Frank en Truus Hofstra
en broertje vanMiranda
Hartelijk Gefeliciteerd
van Opa en Oma Drayer
Fred en Charlotta
Jan en Brigitte

Thomsonstraat l,
2041 TA Zand voort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Wederzijdse ouders geven kennis
van het voorgenomen huwelijk
van:

Michael Lijesen
en

Yvonne Strijder
pp 25 maart 1994 om 15.00 uur
in het raadhuis van Zandvoort
Eden
Wimen
Mieke Strijder
Peggy Lijesen

COLLEGEONDERHANDELINGEN
VOORTGEZET
Vrijdag 11 maart jl. werd de eerste openbare
bijeenkomst gehouden i.h.k.v. de college-onderhandelingen. Gespreksonderwerp was metname
de procedure.
De besprekingen worden voortgezet op vrijdag
18 maart a.s., om 20.00 uur m het Raadhuis.
De aangekondigde bijeenkomst van woensdag
16 maart vervalt.

In verband met de open dag en officiële opening van ons
nieuwe bedrijfspand op 23 en 24 maart a.s. zijn wij vanaf
12.00 uur telefonisch niet meer bereikbaar. Op 24 maart a.s.
vanaf 12.00 uur is ons bedrijfspand gesloten voor publiek.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
Dr. Mezgerstraat 88
vergroten woonhuis
Dr. Mezgerstraat 90
vergroten woonhuis
Thorbeckestraat 17
vergroten woonhuis
Haarlemmerstraat 12
plaatsen garage
Kostverlorenstraat 111
vergroten woonhuis

94025B
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:

94026B
94027B

- Pakveldstraat 30 - 1 den

94028B

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is
maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot
12.00 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende
genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

94029B

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:
Leen zonnestudio met sauna gelegen aan de
Burg. Engelbertstraat 96 te Zandvoort.
De aanvraag, de' ontwerp-beschikking en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 21 maart 1994 tot
18 april 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken
liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Door een ieder kunnen tot 18 april 1994 gemotiyeerde bezwaren schriftelijk worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Aan de huurders en leden van
woningbouwvereniging EMM

Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest
krijgt in een volgend stadium de gelegenheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

93126B
94008B
94009B
94019B

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Dr. Kuyperstraat 4
vergroten woning
Vinkenstraat 9
plaatsen dakkapel
Zuidlaan 45
uitbreiden woonhuis
Dr. Mezgerstraat 70
plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen
dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Voor spoedklachten kunt u kontakt opnemen met de
technische dienst, tel.: 02507-17577.
Wij hopen u allen te ontmoeten tijdens onze open dag op 23

GEMEENTE

maart a.s. vanaf 13.00 uur.

WET VOORZIENINGEN
GEHANDICAPTEN PER
l APRIL VAN KRACHT/
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
& WVG-INFORMATIELIJN
Per 1 april wordt de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg) van kracht. Hierover
zijn al eerder publicaties verschenen.
Omdat de gemeente vanaf die datum het
aanspreekpunt wordt voor diverse voorzieningen, dient de gemeente een verordening Wvg vast te stellen.
Deze is in concept klaar en zal in raadsvergadering van 29 maart a.s. worden vastgesteld. Voorafgaand aan de raad wordt
een extra vergadering van de commissies Maatschappelijk Welzijn en Financiën gehouden.
Tevens worden diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd, zowel voor
gebruikers van voorzieningen als voor
intermediairen (artsen, fysiotherapeuten
etc.).
De data en locaties van de commissievergadering en de informatiebijeenkomsten
volgen hieronder.
EXTRA COMMISSIEVERGADERING
OVER WVG
- dinsdag 22 maart 1994,20.00 uur, Raadzaal, Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein)
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
- maandag21 maart 1994,20.00 uur, Raadzaal, Raadhuis
Informatiebijeenkomst voor intermediairen
- dinsdag 22 maart 1994,10.30 uur. Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan 165
Informatiebijeenkomst voor de bewoners
van Nieuw Unicum
-woensdag 23 maart 1994, 10.15 uur,
Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 73
Informatiebijeenkomst voor de bewoners
van Het Huis in de Duinen
-donderdag 24 maart 1994, 10.30 uur,
Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2,
Bentveld
Informatiebijeenkomst voor de bewoners
van de Stichting Bodaan
-donderdag 24 maart 1994, 14.00 uur,
Huis in 't Kostverloren, Burg. Nawijnlaan 1
Informatiebijeenkomst voor de bewoners
van Het Huis in 't Kostverloren
-donderdag 24 maart 1994, 20.00 uur,
Raadzaaj, Raadhuis
Informatiebijeenkomstvoor iedere belanghebbende/belangstellende
WVG-INFOLIJN
Vanzelfsprekend zal de invoering van de
Wvg vele vragen oproepen. Daarom is vanaf
heden een speciale telefoonlijn opengesteld; de Wvg-infolijn: 02507-41469.
Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 10.00 uur!

t
Herinner mij zoals ik was,
zoals ik was toen ik alles nog kon.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons was, geven wij kennis dat, toch nog onverwacht, op 85-jarige leeftijd van ons is heengegaan
onze moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en
tante

Maria Getrud Ygosse-Werners
weduwe van H. J. Ygosse
* 22 juni 1908

19 maart 1994

DICK VERBURG
50 jaar

EMM VIERT FEEST
23 MAART 1994 OPENDAG EN KINDERFEEST

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

19 maart 1994

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
W. J. A. Ygosse
Flemingstraat 372
2041 VT Zandvoort

Uitvaartcentrum
Haarlem

De teraardebestelling heeft inmiddels 14 maart
1994 plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Hartelijk gefeliciteerd
Tot onze grote ontsteltenis is geheel onverwacht
van ons heengegaan onze moeder, schoonmoe-

der en oma

Residentie Santhorst
Maria en Wim, Sabrine en Fried,

Maria Cornelia Crouwel
op de leeftijd van 64 jaar.
Kinderen
en kleinkinderen
Zandvoort, 14 maart 1994
Correspondentieadres:
A. M. van Norden-Schaasberg
Celciusslraat 37
2041TC Zandvoort
Moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 18 maart om 9.15 uur in het crematorium
Velsen aan de Duin en Kruidbergerweg te
Driehuis-Westerveld.
Gelegenheid tol condoleren na afloop van de
plechtigheid in de koffiekamer van het cremato-

rium.
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling,
welke ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn

man

Fred en Lies, Hans en Gonda,
Pam en Barry, Ton en Carla,
Eef en Jaap, Cora, Lilian

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

WONINGRUIL
AANGEB.: Riante 3-kam.flat op 2e
woonlaag in centr. Z'voort. Gr.
keuk., gr. badk., entree hal, balkon
op zd, 3 x 9 m. Huur plm. ƒ 850,p.m. incl. c.v. en serv.kosten.
GEVR.: Ben.won. of etage, 2 a 3
kam. in centr. Zandvoort.
Br. ond. nr. 462496 bureau van dit
blad.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Rita Voswijk-v. d. Horst
Kinderen
en kleinkinderen
Zandvoort, maart 1994

ADVERTENTIES

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

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

uur.

CHRIS HARDENDOOD

uur een speciaal KINDERFEEST georganiseerd

met:
- een sjoelbakwedstrijd
- een ballengooiwedstrijd
- de Willem Ruis-spiraal
- een grimeur
- clowns
- een kegelbaan
als hoogtepunt vindt er om 16.00 uur een BALLONNENWEDSTRIJD plaats.
In verband met de organisatie verzoeken wij u uw komst te melden door middel van de
franco bon onderaan de advertentie. Wij willen graag weten of u 's middags of 's avonds
komt en met hoeveel personen. '
Graag tot ziens op de Open Dag op 23 maart 1994!

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14168
Tel. 02507-14160

Bon Open Dag
Wij zullen graag een bezoek brengen aan het nieuwe bedrijfspand tijdens de Open dag op
Woensdag 23 maart 1994. (Indien u de bon uit het bewonersblad reeds heeft ingestuurd
hoeft u niets meer te doen.)

tel. 14764-14090

Je vrienden en
vriendinnen

1994 van 13.00 tot 17.00 uuren 's avonds van 19.00 tot 21.00

Lorentzstraat 42 t/m 148 van 13.00 tot 17.00

Henk

Gefeliciteerd.

U bent van harte welkom op de introductie van ons nieuwe bedrijfspand op 23 maart

Voor kinderen van plm. 3 tot 12 jaar wordt er in de feesttent op het parkeerterrein

zeg ik u hartelijk dank, alsmede de schriftelijke reakties
zijn voor ons een grote steun geweest.

Onze houtworm
houdt „de moed"
erin en weet waar
Abraham de
mosterd haalt.

UITNODIGING AAN ALLE HUURDERS EN LEDEN:

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Wij komen met

personen

O 's middags van 13.00 tot 17.00 uur
O 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

telefoon 023-385478

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats

Telefoon:
HOERKM IK DIE KOFFIEPOTTEN

ZET HET IN

KWIJT

DE KRANT
DAN BEN JE ER ZO
VANAF

DIE l K ZO VOORDELIG HEB
INGEKOCHT

't staat in de krant
iedere week weer

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

Terugsturen in envelop aan:
Woningbouwvereniging EMM, Antwoordnummer 1, 2040 WB Zandvoort
Postzegel is niet nodig

Weekmedia 17

Behoud iepen
bedreiging voor
groen-beleidsplan
ZANDVOORT - Als de
oude iepen in de Haarlemmerstraat niet worden gekapt, komt het hele groen-beleidsplan
op
losse
schroeven te staan. De gemeenteraad moet zich daar
dan opnieuw over uitspreken.
Dat bleek donderdagavond in
de commissie voor Ruimtelijke
Ordening, waar de kap van de
elf iepen in de Haarlemmerstraat opnieuw ter sprake
kwam. Hier werd het expertiserapport van Wim Kruijk Boomverzorging uit Amsterdam erbij
gehaald. Dit bureau was ingeschakeld door Elly Scheffer uit
de Haarlemmerstraat. Volgens
Kruijk is er maar een boom zo
slecht dat deze zondermeer gekapt moet worden. Twee andere hebben nog een kleine kans
om te overleven. De acht resterende verkeren in een conditie
die redelijk is, voor de omstandigheden in een badplaats ook
wel 'goed' te noemen.
Volgens Kruijk kunnen de
meeste dus blijven staan. Ook
uit het onderzoek van Parmentier, van de Bomenstichting,
blijkt dat de schade meevalt.
Dat in tegenstelling tot het
standpunt van de gemeentelijke afdeling Plantsoenen. Volgens deze laatste moeten er
meer iepen gekapt worden,
waardoor er ook gelegenheid
komt voor het creëren van een
'lanen-effect', met bomen van
gelijk formaat. Of dat laatste
wel lukt, of de bomen dus gelijk
opgroeien in dit klimaat, wordt
door sommigen - waaronder
Kruijk - betwijfeld.

Pleehokkie

donderdag 17 maart1994

'We worden ziek bij het idee dat we wegmoeten
ZANDVOORT - Voor vader en zoon Driehuizen
gaat er veel veranderen, als
de gemeente 94 hectare
grond, in de Noordduinen
verkoopt aan de provincie
Noord-Holland. Al vanaf
1946 bezitten zij daar een
landje dat zij gebruiken
voor de stalling van hun
paarden. Deze worden elke
zomer ingespannen voor de
ijscokarren waarmee het familiebedrijf Driehuizen ijs
vent op het strand van
Zandvoort. De provincie
heeft aangekondigd dat, indien de koop doorgaat, de
landjes niet meer mogen
blijven bestaan.
door Martha Burger
„Eén ding is een geluk," zegt
Leen Driehuizen, „wij mogen
hier blijven met de paarden tot
die andere bestemming is gevonden. Toch worden mijn va-

der en ik doodziek bij het idee
dat we weg moeten. Het is hier
's zomers zo mooi. Alles is
groen en het is hier zo heerlijk
rustig." Sepember 1993 werd
de rust verstoord toen de gemeente het huurcontract niet
meer wilde verlengen. De familie werd verzocht zo spoedig
mogelijk het landje te verlaten
en schoon op te leveren. De
provincie wil de Noordduinen
van de gemeente kopen op
voorwaarde dat de vijf landjes
die erop zitten zullen verdwijnen.
Eerder zal er geen overdracht plaatsvinden. Met de
overdracht is een bedrag gemoeid van twee ton.

Kraai' stierf, heeft meneer de
Vries alles overgedaan aan de
familie Driehuizen. In die tijd
was het een half uur lopen vanaf de bebouwde kom, voordat
je er was. (Het duin begon bij
de Mobil). Op het landje staat
ook nog een ruime schuur en
een paardenstal. Deze heeft
zoon Leen er later zelf getaouwd. Hierin staan de twee
paardjes Tinker en Belinda,
die de respectabele leeftijd van
28 en dertig jaar bezitten. „Dat
is oud voor een paard, maar de
dieren hebben een goed leven
en verkeren in prima conditie,"
aldus Driehuizen. „Vanuit hun
stal kunnen zij vrij over het
landje lopen."

Museumstuk

„Deze paarden zijn voor ons
familiebedrijf heel belangrijk,
's Zomers trekken ze de ijscokarretjes op het strand. We
verkopen al vanaf 1946 ijs dat
op ambachtelijke wijze door
ons zelf wordt gemaakt. Dat is
van vader op zoon geleerd. Je
proeft het meteen, daar kan
niets tegenop. Bovendien vinden kinderen het enig om een
ijsje te halen bij het paardje. Zo
weten wij ons nog steeds te
handhaven in de grote concurrerende ijswereld. En als je
eens wist hoeveel foto's er van
ons gemaakt worden?"

Het landje van Driehuizen is
een museumstukje te noemen.
Het huisje dat erop staat heet
'De Vriese Kraai' (genoemd
naar de heren Kraayenoord en
de Vries, de vroegere eigenaren
van het landje). Het is in 1946
gebouwd en staat nog steeds
stevig overeind. Toen 'de

Folkloristisch
Wat dit betreft is het familiebedrijf Driehuizen van unieke
folkloristische waarde. Gelukkig zagen de commissieleden
Ruimtelijke Ordening dit afgelopen vergadering ook wel in.
Zij beloofden de familie Drie- «
huizen dat zij niet meteen hun
biezen hoefden te pakken.
Voorzitter Flieringa deelde
echter mee, dat het nog niet gemakkelijk zal worden om een
andere bestemming voor hen
De paarden van de familie Driehuizen trekken 's zomers de te vinden. Het voorstel van
bekende ijscowagentjes op het strand
Archieffoto Weekmedia Driehuizen om in de voormali-

De deskundigen zijn het in
deze kwestie niet met elkaar
eens. Niets is zo erg als dat,
verklaarde wethouder Flieringa donderdag, waarbij hij putte
uit eigen ervaring. Toch is de
houding ten opzichte van het
groen volgens hem wel verbeterd: als er vroeger ergens een
'pleehokkie' gebouwd moest
worden, werd een boom gewoon gekapt, aldus de wethouDe rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief opsturen naar de redactie van deze krant,
der. „Alleen de boom van Postbus
26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Kraantje Lek werd ongemoeid
Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt s.v.p. uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste gelaten."
naam en/of adres worden niet geplaatst.

MENINGEN

De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Over het wel of niet kappen
van de bomen in de Haarlernmerstraat wordt nog verder gepraat. Elly Scheffer betreurt
bijzonder dat de discussie zo
lang duurt: er zijn bomen in de
Haarlemmerstraat die drinF.E. van Caspel, WD-raads- waarin hij zich nogal negatief
gend verzorging nodig hebben, lid en lijsttrekker bij de laatste uitliet over een aantal kandimaar zolang er gepraat wordt, gemeenteraadsverkiezingen,
daats-raadsleden die hoger op
gebeurt er niets.
reageert op de brief van J.W. de adviesijst van de kandidaatKuyper in het Zandvoorts stellingscommissie waren geD66 en PvdA zijn in ieder ge- Nieuwsblad van vorige week. plaatst dan de heer V.d. Broek
val tegen de kap. Volgens Sand- Volgens Van Caspel is J.W. Kuy- en zijn medestanders. Door verbergen, D66, moet de 'welbele- per een niet-bestaand persoon, keerd gebruik van dure woorving' van de bewoners geres- hij neemt aan dat de brief dus den in die brief kwam echter al
pecteerd worden. Volgens Van anoniem is. Hij heeft 'een mo- heel snel uit dat hij de schrijver
Gelder, PvdA, heeft de gemeen- ment gedacht' dat VVD-lid ervan was.
te een procedurefout gemaakt: K.J.W. van den Broek, medeDe anonieme brief van de
dat de kapvergunning werd af- kandidaat bij de gemeente- heer J.W. Kuyper past natuurgegeven, is niet gepubliceerd. raadsverkiezingen, de brief- lijk geheel toevallig in het kaschrijver is. Uit de lange brief der van de niet-aflatende kruisvan Van Caspel publiceren we tocht van de heer V.d. Broek.
hetgeen hij schrijft als reactie De heer V.d. Broek heeft zich
op het betoog van J.W. Kuijper. gehaast om diverse mensen te
bellen met de mededeling dat
Met enige verwondering nam hij, hoewel hij het met de invan uw brief in de houd van de brief eens is, toch
ZANDVOORT - In een he- ik kennis
van vorige week. Verwon- zeker niet aangezien wil worrenkledingzaak in de Kerk- krant
omdat ik al snel begreep den voor de schrijver ervan. Zo
straat is in de nacht van vrij- dering
J.W. Kuyper een valse ziet u maar, pseudo heer J.W.
dag op donderdag ingebro- dat
naam is waaronder u uw wat Kuyper, dat iemand door toeken. Er worden veertig polo- kwaadsprekerige
brief schreef vallige omstandigheden volko-truien vermist.
en de redactie van deze krant men ten onrechte de schijn op
nog niet zo lang geleden krach- zich geladen kan krijgen, zich
Rond kwart over vijf 's mor- tig stelling zei te nemen tegen schuldig te hebben gemaakt
gens vroeg ging het alarmsig- de onfrisse praktijken van hen aan achterbakse briefschrijvernaal af, waarna de eigenaar, die die hun gif in de anonimiteit ij. Mede daarom wordt het
boven de zaak woont, zich naar wensen te spuien. Er van uit- schrijven van anonieme briebeneden spoedde. Daar merkte gaande dat de krant nog steeds ven over het algemeen als verhij dat de glazen voordeur was tegen anonieme briefschrijvers werpelijk gezien.
F.E. van Caspel
vernield. Bovendien was een is gekant, kan ik slechts concluZandvoort
kledingrek, waar veertig polo- deren dat de redactie het in het
-truien hadden gehangen, ge- onderhavige geval aan het beheel leeg. Er is op dat moment trachten van minimale zorgvulNaschrift redactie: Wij hebben
een man gesignaleerd van onge- digheid heeft ontbroken door geen reden gehad aan te nemen
veer 1.80 meter lang die ver- blindelings tot plaatsing over te dat de heer J. W. Kuijper niet bemoedelijk met deze zaak te ma- gaan.
staat, zoals de heer Van Caspel
ken heeft. Hij reed weg in een
Op de inhoud van uw brief zal veronderstelt. Aan Karel van
licht gekleurde BMW in de ik niet ingaan, ondanks de we- den Broek hebben we gevraagd
richting van de Thorbecke- tenschap dat daar waar de klok of hij zich, zoals wordt gesuggevan de roddel luidt, spoedig een reerd, verschuilt achter de naam
straat.
gelovige gemeente bijeen is. J.W. Kuijper. Van den Broek
Het feit dat u niet openlijk heeft zulks ontkend. „Ik ben het
durft uit te komen voor hetgeen niet. Ik zou het wel hebben kunwaarvan u zich via de krant ver- nen schrijven. Ik heb overwogen
Zandvoorts
baal hebt ontlast, geeft al over- om iets dergelijks te schrijven,
tuigend genoeg aan dat uw brief maar hij was me voor. Er zou
Nieuwsblad
niet helemaal koosjer is en dis- voor mij geen enkele aanleiding
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
kwalificeert u zichzelf door zijn geweest om het te verhulop donderdag m Zandvoort, Bentveld
anoniem te willen blijven.
len."
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred: J.M. Pekelharmg.
Nog voordat hem mondeling
Hoofd commercie: J.F. Sas.
een reactie werd gevraagd, loos
Achterbaks
Van den Broek zelf ook met een
Redactie: Gasthuisplein 12, ZandIk heb daar niets aan toe te ingezonden brief gekomen (zie
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
voegen. Wel vind ik het verve- elders in deze rubriek).
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
lend dat mogelijk anderen dan
kantooruren.
de werkelijke dader voor dit
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (eindred).
achterbakse gedoe worden aanVormgeving/Opmaakredactie: Jan
gezien. Eerlijk gezegd heb ik Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
evenals anderen, naar mij is geHendal
bleken - zelf een moment geAdvertentieverkoop: Gasthuisplem
dacht dat de partij-querulant
Naar aanleiding van het arti12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
van de VVD, de heer K.J.W. van kel 'Politiek hanteert WO-H
Postadres: postbus 26, 2040 AA
den Broek de scribent van de methoden' in het Zandvoorts
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geanonieme brief was. Een week Nieuwsblad van vorige week reopend: maandag 13-16 u ; dinsdag 10voordat die brief werd geplaatst ageert CDA-raadslid G.J.M. Ver13, 14-16 u., woensdag 9-11 u.; donhad de heer V.d. Broek zich te- steege met een korte brief aan
derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
genover mij nota bene laten de redactie. Versteege wordt in
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
ontvallen dat er een 'venijnig liet artikel geciteerd met de zin:
Laan van de Helende Meesters 421 B,
stukje' van zijn hand over mij 'Hoe bepaalde mensen in de
Amstelveen, tel 020-6475393, Postain de krant zou verschijnen. WD-fractie de laatste tijd de
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. MiHet leek mij daarom niet ver macht probeerden te voeren,
cro-advertenties tel. 020 - 5626271.
gezocht, dat, toen ik dat 'venij- dat hoort in 1940-1945 thuis, niet
Faxnummer: 020 - 665.6321.
nigp stukje' in de krant ont- hier.'
Verkoopmanager- M. Chnstiaanse
waarde maar waar ik in plaats
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
van K.J.W. v.d. Broek de naam
Geachte redactie. Met belangkwartaal,
J.W. Kuyper als ondertekenaar stelling heb ik kennisgenomen
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
aantrof, mijn gedachten met- van uw editie van afgelopen
Voor postabonnees gelden andere taneven. Losse nummers ƒ 1,85.
een naar de heer V.d. Broek uit- donderdag. Onder de onjuiste
Opgave abonnementen, verhuizingingen.
kop 'Politiek hanteert WO-H
gen,etc:
methoden' (uw eigen tekst!),
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)Daar komt bij dat de heer v.d. haalt u verderop in het artikel
562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
Broek niet vies is van een ano- verkeerd aan. Ik betreur dat en
02507-17166.
nieme brief. Op een ledenverga- acht het juist dat jegens u vast
dering van de VVD liet hij n.l. in te leggen.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.
oktober vorig jaar een niet-on- Hoogachtend
GJ.M.'Vcrsleege
dertekende brief ronddelen

'Onfrisse, achterbakse praktijken'

Inbraak in
kledingzaak

Verkeerd
geciteerd

Zuntl vuurt

Naschrift redactie: de redactie
staat op het standpunt dat Versteege juist geciteerd is. Dat Versteege achteraf afstand neemt
van zijn uitspraak, is niet geheel
onbegrijpelijk.

Vaarwel
Mevrouw Stobbelaar-De Vlieger, lid van de Stichting Zandvoort-Zuid, reageert op de uitspraak van WD-fractievoorzitter Tates vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad 'als ik
in elkaar geschopt wordt, dan
zijn dat toch echt CD-methoden'.

'Vaarwel,' zegt de heer Tates
tegen de Raad. Maar als slechte
verliezer wil hij toch nog even
natrappen tegen de Stichting
Zandvoort Zuid, op een manier
die wij helaas van hem gewend
zijn. Een persoonlijk advies
aan de heer Tates: haal eerst de
balk uit je eigen oog en dan de
splinter uit die van een ander.
Emmy Stobbelaar-De Vlieger
Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
Zandvoort Zuid:

'Raadslid Tates
niet getrapt'
ZANDVOORT - De stichting Zandvoort-Zuid ontkent enige schuld ten aanzien van VVD-raadslid Tates. Op de bewuste avond
voor de verkiezingen is hij
niet getrapt of in elkaar geslagen. De VVD wil een aantal partijleden die lid zijn
van de stichting, royeren.

Dat zegt Elly de Vries, bestuurslid van de Stichting
Zandvoort-Zuid. „Het is allemaal heel onplezierig. Dat er
CD-methoden zijn gebruikt, dat
is waanzin. Dat is allemaal niet
waar, er is geen enkele klap of
trap
gevallen."
Volgens
VVD-fractievoorzitter
Tates
was hij 's avonds laat in het
kruis getrapt door een van
stichtmgsleden. Dat gebeurde
toen hij hen probeerde er van te
weerhouden aanplakbiljetten
te plakken over verkiezingsborden van de VVD en de PvdA.
Daarin werd opgeroepen niet
op deze twee partijen te sternLeen (senior) Driehuizen bij de stal die moet worden afgebroken: „Deze paardjes zijn heel men. „We zijn nog van plan een
belangrijk voor het familiebedrijF'
Foto Persbureau z.mdvoon brief naar de buurtbewoners te
schrijven over deze kwestie,"
ge Loods van wijlen Ukkie Vis- steek gelaten door de politiek.
tare over naar de gemeente
zegt De Vries. „Want het is met
ser te mogen, stuitte op bezwa- „Als ik nu weg moest, had ik
Amsterdam. De 'landjes' aldaar gegaan zoals Tates zegt."
ren.
niet geweten waarheen. De
hoeven niet gelijk te verdwij„Het gaat hier niet om een
ramp zou niet te overzien zijn. nen maar er is wel een uitsteraardappelteellandje," aldus
Dan hadden mijn paarden naar vingsprocedure bedongen. Bo- Plak-actie
Flieringa, „maar er is opstal en de slacht gemoeten, want op
vendien zullen de duinen vrij
De stichting verzet zich tegen
bovendien zijn er paarden bij
deze leeftijd wil niemand ze
toegankelijk blijven voor puhet voorstel in de nota 'Hoofdbetrokken waarvoor een stal
nog kopen." Samen met zijn
bliek en honden.
wegenstructuur', om toeristengebouwd moet worden." Hier- vijfjarige zoontje Leen (de vierverkeer langs de zuidduinen te
door moet een bestemmingsde generatie Driehuizen),
De Noord- en Zuidduinen
laten rijden, in plaats van de
planprocedure gestart worden, wacht hij het allemaal maar af. zijn in 1991 onder de werking
huidige drukke routes langs en
zegt hij. „Het stukje land van
van de Natuurbeschermingsnaar het centrum. De meeste
Ukkie Visser en de loods bevinwet gaan vallen. Hierdoor zijn
partijen zien nu af van die verden zich echter ook in een wa- Arbeidsintensief
er zwaardere eisen gesteld aan andering, behalve de VVD en de
terwingebied dus dat zou voor
Hoe het met de vier overige
het beheer. De gemeente Zand- PvdA. Tegen deze twee partijen
de provincie op hetzelfde neer- landjes zal aflopen is niet bevoort vindt de regeling gunstig was dan ook de 'plak-actie' gekomen."
kend. Ook in de Zuidduinen
aangezien het onderhoud van
richt, want De Vries geeft toe
wordt door de gemeente Zand- deze gebieden vooral nu erg
dat die er wel geweest is. „Het
In ieder geval voelt Leen
voort grond verkocht. Voor 450 duur en arbeidsintensief zal
was ons laatste redmiddel, we
duizend gulden gaat er 36 hec- worden.
wisten dat Van Caspel en Van
Driehuizen zich niet in de
Westerloo het niet terug zouden draaien. Dus we hebben gezègd: als het belangrijk voor je
is dat de hoofdwegenstructuur .
niet doorgaat, dan moet je niet
op VVD en PvdA stemmen.
ZANDVOORT - Woning- kunnen worden. Dat maakt het woensdagmiddag allerlei acti- Maar de eerste keer hebben we
bouwvereniging Eendracht mogelijk, nog efficiënter te wer- viteiten in de feesttent, van niet over de borden vani die parMaakt Macht houdt woens- ken. Ook voor de leden, oftewel twee tot vijf uur. De tent is al tijen heen geplakt. De tweede
dag open dag voor zowel vol- de 'klanten' van EMM, veran- om een uur open. Er komen keer wel, nadat de eerste overal
wassenen als kinderen. Ter- dert er een en ander. Er nu twee twee clowns, plus een grimeur weer weggehaald waren. Dat gewijl de ouderen in het nieu- speciale spreekkamers, zodat door wie de kinderen zich kun- beurde ook de tweede keer,
tijdens de gesprekken nen laten schminken. Daar- waardoor bijna niemand ze gewe kantoor een kijkje ne- privacy
gegarandeerd.
naast worden er allerlei spelle- zien heeft. Bovendien zijn we er
men, zijn er "voor de kinde- wordt
Tijdens de open dag kunnen tjes gehouden, zoals balgooien, dinsdagavond mee gestopt toen
ren allerlei activiteiten in belangstellen
een kijkje nemen kegelen, een sjoelbakwedstrijd Tates tegen ons kwam lopen
een feesttent.
in het nieuwe pand. Medewer- en een 'Willem Ruis spiraal'. schelden en tieren." Het
Het nieuwe kantoor staat op kers zullen tekst en uitleg ge- Daarbij zijn diverse prijsjes te VVD-raadslid zelf was afgelodezelfde plek waar de oor- ven. Het kantoor is hiervoor die winnen.
pen twee dagen niet te bereiken
Tot slot is er ook een ballons- voor een commentaar.
spronkelijke behuizing stond, dag 's middags open van een tot
De stichting heeft ook een
aan de Thomsonstraat in vijf uur en 's avonds van zeven wedstrijd met als hoofdprijs
Nieuw-Noord. Het is echter tot negen uur. In een feesttent, een etentje bij McDonalds voor aantal folders verspreid, gevouveel ruimer van opzet, waar- naast het kantoor, wordt een de winnaar en drie vriendjes. wen 'bij' een verkiezmgsfolder
door alle afdelingen nu een ei- drankje geschonken, met live- Ook de tweede en de derde prijs van Gemeente Belangen Zandgen stek hebben gekregen. Zo -muziek van een organist. „Het zijn etentjes. De kinderen krij- voort. Dat zou meer op toeval
ook de technische dierist, die is de bedoeling iedereen op een gen allen drie consumptiebon- berusten, beide organisaties
zich zes jaar met een bouwkeet leuke manier te ontvangen," nen, van twee tot vijf uur is er ontdekten van elkaar dat zij
moest behelpen, vanwege het zegt EMM-medewerkster An- begeleiding die de kleintjes op- nog de huizen langs moesten.
gebrek aan ruimte. Er is zelfs nemiek Jansen.
vangt terwijl de ouders binnen „Dit was een makkelijke oplossing," zegt Elly de Vries. „Het
ruimte voor een kantine. Alles
rondkijken.
kan nu onder één dak ondergewas puur een vriendendienst,
Kinderen
Het kantoor wordt de volgen- en niet omdat we GBZ-gezind
bracht worden, waardoor bijVoor kinderen van - ongeveer de dag, donderdag 24 maart, of- zouden zijn."
voorbeeld ook opslagruimtes
elders in het dorp opgeheven - drie tot 12 jaar zijn er die ficieel geopend.

EMM houdt open huis met kinderfeest

Royeren

Lange rok is favoriet in voorjaar

VVD-kandidatuur
wethouderszetel

De VVD wil een aantal leden
die tevens lid zijn van de stichtmg Zandvoort Zuid royeren.
Deze leden zelf hebben echter
het hoofdbestuur in Den Haag
ingeschakeld om dit te voorkomen. „We laten dit niet toe,"
zegt De Vries. „We zijn lid van
de landelijke VVD. En als ze
het wel willen doordrukken,
dan zal het Zandvoortse bestuur met de billen bloot moeten. Het gedraagt zich volgens
mij niet zoals een VVD-bestuur
zich moet gedragen. Ik vraag
me a£ wat het hoofdbestuur
denkt, als het m Zandvoort zoveel mensen ziet weglopen bij
de VVD."

WD-lid en kandidaat bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen, K.J.W. van den Broek,
reageert in verband met de college-onderhandelingen in Zandvoort.

Tk heb het ernaar gemaakt',
Tijl Uilenspiegel.
Na de verkiezingen blijkt het
resultaat voor de VVD Zandvoort een magere drie zetels
plus een restzetel. De fractiebestaat uit: Van Caspel, Van Marle, De Jong, Van Vilsteren. In
aanmerking genomen de onverwacht grote winst van G.B.Z. en
de wending die de bemanning
van de D66 heeft beïnvloed, is
het duidelijk dat voor deelname aan het College van de VVD
de mogelijkheden uiterst beperkt zijn.
Van Caspel valt af als wethouderskandidaat omdat er
voor hem in geen enkele combinatie een meerderheid te vinden is. Van Vilsteren wil geen
wethouderschap en Van Marie
ambieert Financiën hetgeen
onhaalbaar is gezien de wensen
van G.B.Z. wat dit betreft. De
enige
wethouderskandidaat
van de VVD met op het oog voldoende ervaring blijft dus Rita
de Jong met een interesse in de
portefeuille Welzijnszaken.
Vanzelfsprekend
is
dit
slechts haalbaar met de steun
van haar gehele fractie. Als nu
de heer Van Caspel het verzet
tegen deze enige optie blijft inspireren, dan is het tenminste
duidelijk dat hij deelname aan
het College door de VVD door
iemand anders dan hijzelf onmogelijk heeft gemaakt.
Dat een plaats in het College
voor Van Caspel niet is weggelegd is voor eenieder die kan
tellen na deze verkiezingsuitslag duidelijk. En ook Tijl Uilenspiegel kon tellen.

ZANDVOORT - Zandvoort, Katwijk, Amstelveen
en Arnhem komen in de financiële problemen door de
Wet voorzieningen gehandicapten. Of de gehandicapte
wordt de dupe.

Lange rokken voor de dames en sportieve kleding voor de heren overheersen in de nieuwe
VOOrjaarsmode

ZANDVOORT - De lange
rok is favoriet, evenals het
dragen van verschillende
'laagjes' over elkaar. Dat
bleek dinsdagavond tijdens
een geanimeerde voorjaars-modeshow in restaurant
Queenie,
georganiseerd
door Cortina Modes, gevestigd aan het Kerkplein.

Gewoontegetrouw had het
echtpaar Rutte van Cortina Modes in samenwerking met
Queenie weer voor een sfeervol
avondje-uit gezorgd, met een
perfect georganiseerde show
gericht op de nieuwe voorj aarsmode. Tijdens een uitgebreid
diner toonden vier mannequins
en een dressman een groot deel
van de nieuwe collectie. Dat gebeurde onder vakbekwame leiding van ladyspeaker Elisabeth
en muzikale begeleiding van
Ton Engel achter de vleugel.
Tijdens vijf ronden kregen de
ruim negentig gasten maar
liefst 52 creaties voor de dames
Karvl J.W. van den Broek te zien, voor de heren 15.
ZatuUoort

Foto Reisbureau Z.mcKoort

Behalve de lange rok blijkt
bij de dames ook het dragen
van 'laagjes over elkaar heen'
favoriet. Daarbij valt te denken
aan T-shirts, blouses en gilets.

Laagjes
In elke ronde stond een bepaalde kleur centraal. Natureltinten zijn tegenwoordig erg in de
mode, maar Cortina schroomt
niet om bijvoorbeeld ook een
'marine-look' van Yarell te presenteren, met wit en donkerblauw. Dit is uitgevoerd in onder andere blouses, rokken en
bermuda's. Een aantal merken
combineren marine met zacht
geel. Ravens komt dit jaar met
blouses en rokken met een Madras-ruit, maar ook met effen
kleuren om hierbij te combineren. Op de modeshow waren
ook de nodige denirn-stoffen te
zien, waaronder het wat luxere
Tercel met zijde-look.
Wat de kleding voor de heren,
betreft, lag de nadruk op het
sportieve vlak. Toch blijken de

verschillende colberts goed te
combineren met zowel een geklede als een sportieve broek,
zelfs met jeans. De kleuren
voor de heren lopen ver uiteen,
geshowd werden onder andere
colberts in rood, cobalt blauw
en groen. Bij de jacks werd de
.aandacht vooral getrokken
door een geel jack van Arrow en
een rood-blauwe creatie van het
merk Bush.

Thema-avond
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
houdt dinsdag 29 maart een
open thema-avond in het NPB
gebouw, Brugstraat 15. De heer
Sergi Merks, diakon van de
Russisch-Orthodoxe Kerk in
Haarlem spreekt dan over de
waarde en betekenis van iconen. De entree is gratis. Voor
belangstellenden wordt op 16
april een bezoek georganiseerd
aan het kerkje van deze geloofsgemeenschap in Haarlem.

Dat zeggen de vier in een gezamenlijke brief aan de fracties
in de Tweede en Eerste kamer
en aan de vaste Kamercommissie \ oor Sociale Zaken. Zij moeten bij de staatssecretaris aandringen op een oplossing. De
nieuwe wet Wvg wordt per l
april van kracht. Vanaf dat moment moet de gemeente geld
verstrekken voor diverse voorziemngen voor gehandicapten,
door de zogenaamde 'zorgplicht'. Het Rijk keert een bepaald budget uit, afgestemd op
het aantal inwoners per gemeente, en uitgaand van gemiddelde omstandigheden. Met
specifieke lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de bevolking,
is geen rekening gehouden.
Ook niet met de aanwezigheid
van grote woonvormen voor gehandicapten in de vier gemeentes, zoals Nieuw Unicum in
Zandvoort, die een veel hoger
budget noodzakelijk maken.
Daarom is er verzet gerezen.
De afdeling Voorlichting van de
gemeente: 'De grote woonvormen - leefgemeenschappen
voor gehandicapten - hebben
een landelijke functie en behoren daardoor volgens de vier gemeenten niet thuis in de Wvg.'
Een onderhoud met de staatssecrelaris is geweigerd.
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Café Sam Sam
Vrijdag 18 maart
aanvang 21.00 uur
Dorpsplein 2 Tel. 19455
De meeste gein op het Dorpsplein

O

bedankt
voor uw rode stip.
Fractie en Bestuur
Zandvoort
?Te hoge schuldenlast?

O

4
Uw gasbedrijf adviseert!

PARTIJ VAN DE ARBEID
KIEZERS

^Lf

Uitsluitend voor bedrijven met
een omzet hoger dan een miljoen
is een elegante juridische en fiscale oplossing om te saneren. Ingang binnen 10 dagen indien gewenst. Aarzel niet. Bel nu voor
info 020-6270743 van 08.00-22.00
uur, (ook zat.-zond.).

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

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!

enz

Voor de week van 07-03 t/m 13-03 1994
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

19
23
28
32
37
42
46
51
56
60
65
6976
83
90
97
104
116
127
139
150

Totaal vanaf
1 november **

508
634
760
886
1013
1140
1266
1395
1520
1644
1775
1899
2088
2280
2468
2659
2849

3166
3481
3800

4113

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

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1045
1265
1540
17.60

ƒ 20.35
ƒ23.10
ƒ 25.30
ƒ 28.05
ƒ 30.80
ƒ 33.00
ƒ 35.75
ƒ 37.95
ƒ41.80
ƒ 45.65
ƒ 49.50
ƒ53.35
ƒ 57.20
ƒ 63.80
ƒ 69.85
ƒ 76.45
ƒ 82.50

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

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

CLIO IS HET NIEUWE WOORD
VOOR LIMOUSINE
1994 Het jaar van het WK Voetbal Renault
heeft de opstelling al klaar Een serie schitterende modellen, waaronder aantrekkelijk
geprijsde series hmitees En de belangrijkste
aanwinst m het team de nieuwe generatie
Cho s De Cho vertegenwoordigt de absolute
top in het veld van kompakte auto's Maar
dan wel met het raffinement en de kwahtei
ten van een grote auto

DE VEILIGHEID VAN EEN LIMOUSINE
De Cho omringt u en uw passagiers met
verregaande veiligheidsvoorzieningen Alle
uitvoeringen hebben
standaard m hoogte
verstelbare gordels
voor met gordelspannersen verstevigingsbalken m de portieren En u kunt 'm
laten uitrusten met
een airbag en ABS
(ABS m u v de Clio RL en BE BOP)
DE LUXE VAN EEN LIMOUSINE
Dat ziet u aan het rijk uitgevoerde interieur
van de nieuwe Cho Er is onder meer een heel
nieuw type stoel ontwikkeld die ergonomie
m een nieuw daglicht stelt En stuurbekrachtigmg is nu standaard op de meeste versies

DE EXTRA'S VAN EEN LIMOUSINE
Opvallend is het hoge uitrustingsniveau
Met tal van komfortabele extra's, variërend
van een geluidssignaal bij vergeten verhchting tot wisser op de achterruit De Cho is in
vele uitvoeringen leverbaar Van de RL met
ekonomische 1 2 liter motor tot de 16V, een
brok sportieve energie De Clio is verkrijgbaar vanaf ƒ23395,-*

X-X

DOE MEE AAN HET
, m ;<
FESTIVAL OF CHAMPIONS! | ^jfe'J
Bezoek tussen 17 en 21 maart **
a s de Renault dealer en u ontvangt een spelkaart Hiermee maakt u kans
op een jaar lang gratis rijden m de nieuwe
Ciio** of een van de vijf arrangementen
voor 2 personen naar het WK Voetbal En u
wint altijd een unieke Renault Festival of
Champions voetbal***

KOM NAAR HET RENAULT FESTIVAL OF CHAMPIONS
van 17 t/m 21 maart bij uw Renault dealer.
* Prijzen mkl btwenexcl kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden Renault Nederland N V Postbus 94160 1090 GD Amsterdam Renault adviseert ELF Oliën
o^o*-. WLL AMSRENAun WOKLDCHAMPON FORwuin • 92 93 * * C h o l 2 RL looptijd 1 \adr op basis van maxi maal 20 000 kilometer *** Zolang de voorraad strekt

Autobedrijven Rinko

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel. 02507-13360/12424

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primers"

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

ONZE MEUBELS
ZUN TUDELUK
INCLUSIEF
LEFOON.

Afvallen en ... op gewicht blijven

Veilig afslankprodukl wint steeds meer terrein
AFVALLEN is één, SLANK BLIJVEN is twee. Veel verma- Zeker na de feestdagen was het
geringsdieten worden voortijdig gestaakt. Ze zijn smake- ( tot voor kort elk jaar raak De
loos en/of saai. Soms zelfs onverantwoord. De ervaring wijzer van de weegschaal hermleert dat men na menige afslankkuur in de regel weer nerde haar op een pijnlijke masnel op het oude gewicht terugvalt. In de meeste geval- nier aan de gezellige dagen en
len is alleen sprake van vochtverlies. Dus: weg illusie, lekkere maaltijden
weg geld. Dank zij een Nederlandse vinding is de IDEALE
MAAT nu voor iedere vrouw - en man - weggelegd.
ZONDER HONGER te hoeven lijden, zonder urenlang in
„Ik heb altijd al moeten letten op
de week m een sportzaal jezelf in het zweet te zitten
wat ik at', vertelt Marie José
werken. Het middel heeft het leven van vele Nederlandse
„De laatste jaren is het erger
vrouwen drastisch veranderd. Enkelen van hen verklapgeworden Je komt sneller een
pen hun GEHEIM...
paar kilo bij Dat zal wel door de

Ideale manier

overgangsjaren komen ' Lijnen is
echter niet gemakkelijk Dieten
en veelbelovende middeltjes zijn
er genoeg , Maar", zo weet de
Zaandamse uit eigen ervaring
„het ene dieet helpt goed, maar
als je stopt heb je de kilo's er zo
weer bij, het andere dieet is mgewikkeld en bij het derde voel
je je slap"
„Gelukkig heb ik nu MAALTIJD
PLUS ontdekt Een ideale manier
om af te vallen en je gewicht op
peil te houden ' Marie José vertelt verder Omdat ik nog een

Marie José Grabs: 8 kilo eraf en ... op gewicht gebleven.

baan buitenshuis heb, wil ik
geen ingewikkeld dieet volgen Ik
zie me al met allerlei salades
naar het werk gaan
En omdat
ik niet stil kan zitten, mag ik me
niet futloos gaan voelen tijdens
het lijnen'

Acht kilo kwijt
Marie José Grabs gebruikte de
Maaltijd Plus variant met extra
cruesh een aantal weken twee
maal per dag 's Avonds at ze
warm, samen met haar man Het
resultaat RUIM 8 KILO minder
„Wat nog mooier is, is dat ik mijn
gewicht daarna gemakkelijk op
peil heb kunnen houden En ik
voel me veel beter dan ooit'
Tijdens het lijnen heeft ze absoluut geen hongergevoel gekend
De zin om te 'snaaien' zoals ze
het zelf uitdrukt, is verdwenen
, Ik voel me nu lekker m mijn vel
zitten Dat motiveert en stimuleert om het gewicht vast te
houden'

Weer hardlopen
dankzij Maaltijd Plus

Mevr. A. VAN DER MEYDE
uit Breukelen (56) is al even
Met het verstrijken van de jaren de hand te houden
enthousiast over Maaltijd
kost het veel mensen steeds MARIE JOSÉ GRABS uit Zaan- Plus. Dank zij deze dieetmeer moeite om hun gewicht in dam kan daarover meepraten voeding kan zij weer hardlopen. Tien, vijftien en twintig kilometer door het bos
en langs de Loosdrechtse
Plassen. Zelfs een HALVE
MAALTIJD PLUS is een maaltijdvervangende voeding om af te
MARATHON is nu geen
vallen Het is een poeder (al dan niet met cruesli) dat in melk of
probleem meer.
yoghurt wordt opgelost Een beker vervangt een volledige maalZe
is wel vaker een paar kitijd In Maaltijd Plus zitten de voedmgs- en bouwstoffen die een
lootjes te zwaar geweest m haar
mens elke dag nodig heeft vitaminen, mineralen en spoorelemenleven Met een echtgenoot die
ten zodat je lichaam niets tekort komt Wat er echter niet m zit,
ervan houdt om uitgebreide Inzijn veel calorieën Daarom is het een VERANTWOORDE manier
donesische ri|sttafels te koken,
om SNEL af te vallen Sterker nog zo'n dieetvoeding is vaak
mag dat niet verwonderlijk heten
beter uitgebalanceerd dan menige 'gewone' maaltijd
Totdat de weegschaal zo'n 7 kilo
Maaltijd Plus is verkrijgbaar bij uw drogist, reformzaak,
meer aangaf dan haar streefgeapotheek, Bios, 't Kruidvat en Trekpleister. Voor meer inforwicht Het resultaat van een rusmatie en extra dieetadvies is er ook een DIEET-INFOLIJN
tige periode en veel snoepen Uit
04928 - 3012.
ervaring wist ze dat het geen
gemakkelijke opgave zou worden
om die 7 kilo er vanaf te krijgen
Maar wilde ze verantwoord gaan
hardlopen in het nieuwe trainmgsseizoen, dan moesten ze ei
vanaf
Van haar dochter kreeg mevrouw
Van der Meyde een pak Maaltijd
Plus „De eerste kilo's VLOGEN
er vanaf," vertelt mevrouw Van
der Meyde enthousiast „Ik ben
toen twee maaltijden gaan ver-

HOE WERKT MAALTIJD PLUS?
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Mevrouw A. Van der Meyde: 7
kilo afvallen en toch fit blijven.
vangen en 's avonds heb ik gewoon de warme maaltijd mee
gegeten" Het resultaat na enkele
weken 7 kilo gewichtsverlies
„En je BLIJFT je goed voelen,"
voegt ze er nog aan toe „Voor
mij is dat erg belangrijk Omdat
ik veel aan sport doe, moet ik
opletten dat ik alles eet wat nodig is" Zij kan Maaltijd Plus ledereen aanbevelen „Het is zelfs
goed voor |e portemonnee, want
je bent goedkoper uit dan wanneer je gewoon eten koopt"
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tficolaasschool en
Klein Duimpje

Achter de Schermen

Carla Hubert

'Gemeente wilde jongeren met fooi afschepen'

ZANDVOORT - De Nicolaasschool aan de Lorentzstraat 15
zamelt nog tot en met vrijdag 25
rnaart spullen in voor een kin(jertehms in Trzemietowie, een
kleine plaats bij Bydgoszez in
polen. De inzamelactie vindt
„Als ik door het dorp loop, merk ik weieens dat mensen
plaats onder toezicht van de
voor tieners uit de weg gaan. Gewoon uit vooroordeel. Ik
Stichting Tomcio
Paluch, denk dat we best iets toleranter kunnen zijn. De gemeente
fClein Duimpje, die zich richt
zou ook meer contact moeten zoeken met de jongeren en
op hulp aan de allerkleinste
niet alleen tijdens verkiezingen. Burgemeester Schmitz
kinderen.
van Haarlem wandelt regelmatig een jongerencentrum
In het tehuis in Polen wonen
binnen."
zestig kinderen tussen de vier
e n twintig jaar oud, allemaal
door hun ouders verlaten. De
door Everhard Hebly
kinderen hebben vooral behoefte aan voeding, dekbedden,
dekbedhoezen en kleding.
Spullen voor het kindertehuis kunnen dagelijks worden
afgeleverd in de aula van de NiCarla Hubert is weliswaar geZe draagt verantwoording
colaasschool.
boren in Haarlem, maar daar voor de activiteiten voor tiebleef het bij. Sinds die tijd ners en kinderen en coórdiwoont ze in Zandvoort. Carla neert de naschoolse kinderopHubert (31) trad september vo- vang. Voor jongeren van boven
ZANDVOORT - Mary van rig jaar voor 28 uur per week in de 16 jaar blijft weinig tijd over.
Veen-Koeman exposeert in de dienst van de Stichting Aktivi- „In Haarlem kunnen tieners
maand april ter gelegenheid teitencentrum
Zandvoort, naar een jongerencentrum,
van haar 75-e verjaardag een maar gaat bijna wekelijks dik maar Zandvoort heeft niets te
| aantal van haar werken in de over haar uren heen. Dat hoort bieden voor hen. Met tieners
Openbare Bibliotheek aan de nu eenmaal bij het vak, zoals ze kun je veel meer doen. JongePrinsesseweg 34. De expositie is het noemt. Ze werkte tien jaar ren van 21 jaar zijn niet te bereite bezichtigen tijdens de ope- als jeugd-en
ken. We hebI nmgsuren.
jongerenwerkben voor de
Na in haar jonge jaren werk- ster in Haartieners verzaam te zijn geweest in het on- lem, waar ze
schillende acIn de rubriek Achter de
derwijs, bezocht Van Veen- onder meer
tiviteiten,
Schermen gaat het ZandKoeman na de Tweede Wereld- nauw betrokmaar bestevoorts Nieuwsblad op zoek
oorlog de Kunstnijverheids- ken was bij
den ook aannaar de 'mens' achter min
school voor binnenhuisarchi- het opzetten
dacht aan
of meer bekende Zandvoortectuur. Daar bekwaamde zij van een lik-opeducatie. Een
ters. Deze week Carla Huzich in de technieken van teke- stukbeleid
tijdje geleden
bert, jeugd- en jongerennen, schilderen, boetseren en voor jongeren.
hadden we
werkster In 't Stekkie. Een
plastiek. In haar werken maakt Ze zocht de
een voorlichvan haar dromen is abseide Zandvoortse gebruik van jeugd op in
tingsbijeenlen van de Watertoren.
technieken als aquarel en olie- koffieshops,
komst over
verf en past deze toe op ver- buurthuizen,
drugsgebruik
schillende materialen.
op straat en
en daar kwamen toch 38
ging veelvuldig met ze op survival m de tieners op af. In die voorlichting laten we hen ook eens de
Ardennen.
De laatste tijd was ze in Haar- keerzijde zien van drugs. VerZANDVOORT - Een container op de Boulevard Paulus lem ambulant jongerenwerk- der zijn we bezig met rolstoelLoot is tussen donderdag en za- ster, wat betekende dat ze 24 basketbal en mijn doel is om
terdag door onbekenden open- uur per dag oproepbaar was. een keer tegen een team van
gebroken. Twee minigraafma- Carla Hutaert: „Ik werd in Nieuw-Unicum te spelen. Dat is
Haarlem veel geconfronteerd eens wat anders dan weer een
chmes werden ontvreemd.
met geweld en agressie en was disco.
na tien jaar toe aan een rustiger
vaarwater. Bovendien houd ik
„Ik wil ook heel graag met
van nieuwe uitdagingen zoals deze groep in de zomer gaan
ZANDVOORT - D66 Zand- in 't Stekkie. De agressiviteit dbseilen van de Watertoren. Ik
voort zal donderdagavond 24 valt hier enorm mee, we heb- moet nog maar zien of we toemaart uitmaken wie de uitein- ben een leuke groep van ruim stemming krijgen, maar ga het
delijke
wethouderskandidaat zeventig tieners waar goed mee in elk geval proberen. Ik peil
wordt. Dat gebeurt tijdens een te werken valt. Als je om 11 uur zoveel mogelijk wat de tieners
algemene afdelings vergade- 's avonds zegt: 'jongens, we zelf willen en of een activiteit
nng in het Gemeenschapshuis, gaan stoppen,' heb je geen en- succesvol is, hangt ook af van
aanvang 8 uur. Belangstellen- kel probleem. Dat was in Haar- de manier waarop je werft."
den zijn welkom.
lem weieens anders."
„Ik doe zelf altijd mee. Met

Expositie

Graafmachines weg

D66 vergadert

rolstoelbasketbal bijvoorbeeld
en kinderdisco. Vooral bij dat
laatste ga ik zelf helemaal uit
mijn dak. Na tien jaar Haarlem
wilde ik weer graag met kinderen werken en tijdens zo'n disco heb ik echt een hele leuke
tijd. Toch kun je als jongerenwerker ook niet teveel meegaan. Je moet het goede voorbeeld blijven geven. Het is voor
mij ondenkbaar dat een jongerenwerker mee gaat zitten drinken of blowen.
„In 't Stekkie mag met gedronken worden en soms drinken de tieners buiten weieens
wat. Maar als ik merk dat ze
zwaar aangeschoten zijn, gooi
ik ze er zo uit. Komen ze er niet
meer in voordat ze een gesprek

Carla Hubert: „Je moet het goede voorbeeld blijven geven. Het
is voor mij ondenkbaar dat een jongerenwerker mee gaat zitten
drinken of blowen."

Foto Persbureau Zandvoort

met mij gehad hebben. Ik ben is er nu meer vertier, maar
niet bang. Als het moet, sla ik toch. Haarlem is verder. „Een
terug. Nou, ik ben misschien af jaar of twee geleden begonnen
en toe weieens bang, maar dat een paar raadsleden waaronder
laat ik dan niet merken."
Tates te mekkeren over drugs
en condooms en dat er borden
langs de weg moesten komen
Mekkeren
om jongeren te waarschuwen
Carla Hubert was zelf tiener voor de gevaren. Ik ben daarin Zandvoort. Ze spreekt van over heel erg boos geworden en
een leuke tijd, maar veel te bele- heb als jongerenwerkster in
ven voor tieners was er niet. Haarlem een brief geschreven
Toen ze 16 jaar was, werd ze naar de krant. Werd ik door de
nergens toegelaten omdat ze secretaresse van de burgemeesnog geen 18 jaar was en toen ze ter uitgenodigd voor een ge18 jaar was, werd ze nergens sprek. Ik heb toen nog gevraagd
toegelaten omdat men dacht hoeveel geld ze voor jongeren
dat ze 16 jaar was. Voor tieners wilden uittrekken. Vijfhonderd

Geen schadefonds voor gedupeerden wateroverlast

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Er komt^
geen schadefonds voor ge-"
dupeerden van wateroverlast. Er is wel sprake geweest van een 'preventiefonds' van drie a vier ton,
maar dat geld wordt waarschijnlijk gebruikt voor het
verbeteren van de riolering
in het dorp.

ning lopen om hun schulden,
gemaakt vanwege waterschade,
af te betalen." Het antwoord
van het college zou voor de verkiezingen komen maar bleef
uit.
„Een schadefonds is uitgesloten," aldus Fliermga, „want wij
vinden dat we niet schadeplichtig zijn." Er was wel gesproken
over een preventiefonds om
Dat zei wethouder Plieringa mensen te 'subsidiëren' bij het
donderdag in de commissie nemen van maatregelen om
Ruimtelijke Ordening, naar overstroming van hun huis te
aanleiding van vragen van de voorkomen. Maar het college
Werkgroep
Wateroverlast. wil dat geld nu gebruiken voor
Deze wacht nog op antwoord het verbeteren van het riool. Uit
over een schadefonds, waar- het laatste onderzoek blijkt dat
mee gedupeerden van de rioolo- er drie mogelijkheden zijn om
verstromingen geholpen kun- het riool aan te passen. Met een
nen worden: „Sommige men- gemiddeld risico van overstrosen hebben nog een flinke le- ming eens in de 50 jaar, eens in

de 25 jaar of eens in de 10 jaar.
Het college wil voor de middelste variant kiezen, kosten 8,8
miljoen gulden, aldus Fheringa.
„Als we die 8,8 miljoen volledig doorberekenen, betekent
dat een stijging van de rioolreimgingsrechten van ongeveer
191 gulden naar 481 gulden in
1998." Als de gemeente dat bedrag niet wil doorberekenen is
er een 'gigantisch probleem',
zegt hij. Bij een 'redelijk' bedrag van 250 gulden moet er
jaarlijks een gat van anderhalf
miljoen in de gemeentebegroting worden gedekt. „Bij de college-onderhandelmgen wordt
dit een heel heikel verhaal: hoe
gaan wij om met de doorberekenmg van zo'n 8,8 miljoen."

j Weekenddiensten

Speelweek van 17 i/m 23 Maart
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Apotheek: Zandvoortse Apo- Hulpverlening:
theek, H.B.A. Mulder, tel. Centrum
Voor Vrijwillige
13185. Openingstijden (alleen Hulpverlening: Voor informavoor
recepten):
zaterdag tie, advies en hulp tel. 17373, op
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; alle werkdagen van 10.30-12.30
zondag
11.30-12.30
en uur. Schriftelijk: Postbus 100,
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 2040 AC Zandvoort.
mngstijden informatie over de Stichting Welzijn Ouderen
regeling via tel.nr. 13185.
Zandvoort: (voorheen DienWijkverpleging;: Voor spoedge- stencentrum) Koninginneweg
vallen is het Kruiswerk Zuid- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
-Kennemerland 's avonds, 's op dinsdag- en donderdagmidnachts en in het weekend te be- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
reiken via de doktersinforma- Belbus: Om van de belbus (voor
tiedienst: tel. 023-313233.
bewoners van 55 jaar en ouder)
Verloskundigen: Mevrouw E.A. gebruik te kunnen maken,
de Boer-Burgh en/of mevr. dient men zich 24 uur van te
A.C.M. Gombert en/of P.J. van voren op te geven bij Huis in de
der Deijl. Kochstraat 6A, Zand- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
voort, tel. 02507-14437.
en 17.00 uur. De kosten per perDierenarts: Mevrouw Dekker, soon bedragen vanaf l juli 1991
Thorbeckestraat 17 te Zand- ƒ1,50 voor een enkele rit, /2,voort, tel. 15847.
voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Dieren: (Overige diensten) Ver- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 13459 bgg 023-320464. Spreekop
werkdagen van
(02507) 14561, Vermissings- uur
dienst 023-383361, Asiel Zand- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
voort
(tevens
pension) afspraak. Deze hulpverlening,
02507-13888, Asiel Haarlem beschikbaar voor iedere inwo023-244443. Stichting Regionale ner van Zandvoort, is gratis.
Dierenambulance: 023-363476 Telei'. Meldpunt Sexucel Geof alarmnummer 023-334323 (24 weid: tel. 023-329393 op werkdauur per dag), ook voor melding gen 12.00-14.00 uur en ma.avan zoekgeraakte of gevonden vond 19.00-21.00 uur.
dieren.
Zandvoortse Vereniging \an
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk- Postbus 287, 2040
komst, dhr. Jan Stevens (Haar- AG Zandvoort.
Weekend:
lem) over 'Hoe... vrijwillig?'
Woiiiiigbou\vvereni£fing EMM:
19/20 maart 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Religieuze Kring Aerdenhout- Klachtentelefoonnummer
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Bentveld, Oscar Mendhklaan 5, technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerLeeuwen
Aerdenhout:
Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag 10.30 uur: drs. F.H. Foc- ste dinsdag van de maand van
kema Andreae, Wassenaar (Re- 19.30 tot 20.00 uur
wcg 15:
Sociale
Verzekeringsbank:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs. monstr.)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg spreekuur tijdens de 'even' \veI.G. Clement, Haarlem
ken op woensdag 10-12 uur. m
Koomskatholieke Kerk, Grote 213, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- Gemeenschapshuis, L DavidsKrocht 45:
straat 17. Inl. 023-152152.
Zaterdag 19.00 uur: dames Beij- ders
nes/Wassenaar
Zondag 19.00 uur: Lofprijzings- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Zondag 10.30 uur: mevr. A. Dop- dienst
meijer, pres. Eerste Communi- Jehova's Getuigen:
Taxi: tel. 12600.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 Openbare bibliotheek: Prinsescanten (Verhalenzolder)
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 sewee; 34, tel. 14131 Open ma.
uur en maandag 19.00 - 21.00 14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
schap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag 10.45 uur: dienst in uur. Inl.: R. van Rongen, L. 14-17.30, \voe. 10-17.30, vri).
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 10-12/14-17 30/18.30-20 30 u., zat.
Nieuw Unicum
10-14 uur.
Zondag 10.30 uur: themabijeen- 023-244553.
Weekend:
19/20 maart 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

j Kerkdiensten

A.L
Dagelijks
15.30

gulden! Ik ben meteen opgestaan en weggegaan."
„Nu begint het langzaam te
veranderen en krijgt men het
besef iets te moeten doen voor
Zandvoortse jeugd. Voor een
jongerencentrum is hier geen
geld en het lijkt misschien wel
leuk, maar in 't Stekkie kom je
waarschijnlijk verder. Het isoleert de jeugd veel minder. Pasgeleden hadden we hier een
feest van de Reddingsbrigade
en m een andere ruimte werd
een disco gehouden. Dat ging
prima samen. Als 't Stekkie er
niet is, mist niemand het. Niets
is onmisbaar. Waarom ik in
Zandvoort wilde werken? De
uitdaging en het idealisme om
in je eigen woonplaats iets op te
zetten voor jongeren."

A.L
Dagelijks
19.00

AX,
Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 27 Maart om 11 uur

OEROEG

Een film van HANS HYLKEMA
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort Tel: 02507-18686

J

Martha Burger van de Werkgroep Wateroverlast drong er
alsnog op aan de ergst gedupeerden te helpen. „Als u aan
de hand van de enquête wilt bekijken wie de grootste schade
heeft geleden, als u voor hen
kleine tegemoetkoming wilt regelen, dan zullen veel mensen
tevreden zijn. Ik wil u verzoeken de gevallen met boven een
aantal duizenden guldens schade, persoonlijk te bekijken
voordat u uw beslissing
neemt."
Flieringa zou dat doen maar
beloofde verder mets. De werkgroep waarschuwt dat het 'hélemaal duur' wordt als de gedupeerden gaan procederen. „Dat
doen ze natuurlijk liever met,
maar als ze het doen gaat het denk ik - de gemeente een hoop
geld kosten."

Zandvoorts
Nieuwsblad

De beste
A LS U DENKT DAT HET
_£•\_ nu wat rustiger gaat worden in onze gemeentelrjke politiek, dan heeft u het
mooi mis. De college onderhandelingen zijn immers begonnen en dat kan alleen maar
vuurwerk worden. Hoewel... de
eerste bijeenkomst heeft een
record gebroken. Slechts 22
minuten hadden de partijen
voor elkaar nodig. En als u nagaat dat Gert-Jan Bluys (CDA)
daarvan nog tien minuten aan
het woord was, kunt u uitrekenen wat de inbreng van de vier
overige partij en is geweest.
Maar de rest zal wel in de volgende ronde komen.
Wat me opviel was de enorme beleefdheid ten opzichte
van elkaar en het was verbazmgwekkend hoezeer een ieder
het deze keer met elkaar eens
was. Na zo'n ingehouden en
rustige start kan het natuurlijk
met anders of er volgt een ontploffmg want we kennen de
verschillende politieke personen maar al te goed. Uitemdelijk moet er een taart verdeeld
worden waarvan er zeker twee
geen stukje krijgen, al zijn ze
wel uitgenodigd op het feestje.
Nou lijken van Caspel (VVD)
en van Westerloo (PvdA) mij
niet bepaald de personen om te
gaan zitten toekijken, maar
volgens mij hebben Fliermga
(GBZ) en Versteege (CDA)
voor hen alleen een glaasje
drinken bedacht. Hoe dan ook,
de taart kan pas aangesneden
worden als de visite compleet
is. Waar blijft D66 nou toch?
Ja, waarom denkt u dat D66
nog steeds geen wethouderskandidaat bekend heeft gemaakt...? Omdat ze er zelf nog
helemaal niet uit zijn natuurlijk. Die ome Jan heeft met z'n
advertentiecampagne zoveel
stemmen vergaard, dat Van
Leeuwen niet zonder meer als
kandidaat naar voren geschoven kan worden. Dat zou hij
zelf natuurlijk wel willen maar
hij heeft net iets te weinig
stemmen vergaard om dat op
te kunnen eisen. Ome Jan lacht
zich volgens mij nog steeds een
bult. Hij trekt me toch tekeer
tegenwoordig. (En ik dacht
nog wel dat hij de laatste tijd
een beetje mgedut was).
Het is voor mij wel overduidelijk dat Van Leeuwen en Termes er totaal verschillende politieke denkbeelden op nahouden. Dat zou nog wel eens grote
consequenties kunnen hebben
voor de collegevorming!!! Maar
als zij blijven vechten om het
been... gaat Koper er dan
straks met mee heen? Nou, dan
wordt het helemaal Toto, mensen.
In ieder geval weten ze er bij
D66 nog even flink de spanning
m te houden. Want de overige
partijen zullen met ingehouden adem op de uitslag wachten. En zo wordt je met drie zetels ineens weer een heeeeel belangrijke partij nietwaar?
D66 blijft goed in haar rol. Zij
deelde die avond de andere
partijen mee dat ze de 'beste'
zullen sturen. Geheimzinnig
keken de drie heren (Termes,
Van Leeuwen en Lou Koper)
bij deze mededeling in het
rond. Ik miste alleen Herman
Emmmk nog die vrolijk zou
uitroepen: „Wil de enige, echte
en beste wethouder van D66 nu
opstaan!" MARTHA BURGER

Raceseizoen start
ZANDVOORT - Zondagmiddag 20 maart gaat om
twaalf uur het autoraceseizoen 1994 van start op het
Circuit Park Zandvoort. De
openingsraces zijn een opwarmer voor het grote Paasweekeinde, twee weken later en worden georganiseerd door de Nederlandse
Autorensport Vereniging.

voortse racepiste gereden
werd. Net niet oud genoeg om
onder de vlag van de Historische Auto Ren Club te vallen.
Daarna zijn de Formule Renaults aan bod, gevolgd door de
MG Competitions Cup en de
primeur van de Vega Sierra
Cup, de opvolger van de Ascona's.
Een andere merkenrace is
Acht raceklassen komen zon- die van de APM Citroen AX GTi
dag aan de start in een flitsend Cup. Mannen en vrouwen strijraceprogramma. Het vallen den hier op het scherpst van de
van de de laatste finishvlag is snede. Voor de Formule Ford
zo rond vijf uur. Zaterdag zijn komen de Squadra Bianca's in
de officiële trainingen, bepa- actie De witte brigade m de
lend voor de startopstellmg. identieke Alfa Romeo's zullen
Het raceprogramma vangt om beslist weer breed driftend
door de diverse bochten racen.
twaalf uur aan met de Youngti- De
openingsraces worden bemers, een klasse van pure hef
hebbers met een automobiel sloten met een optreden van de
waarin voorheen op de Zand- verzamelde Italiaanse wagens,
die in de Trofeo Alfa Romeo
uitkomen.

Burgerlijke stand |
Radio
Bezoekers van het Circuit
Park Zandvooit kunnen sinds
Periode:
mei vorig jaar luisteren naar
8 - 14 maart 1994
Circuit Park Zandvoort Radio.
Ondertrouwd:
Van der Goes, Frank, en Hetae- Het radiostation zendt via een
eigen FM-zender uit op de frenaar, Annenneke
Rubelmg, Hendricus Wilhel- quentie 96.3 en is hierdoor op
mus Anthomus, en Rosen- en rond het circuitterrein, tijdens race-evenementen, te beboom, Raymonde
luisteren.
Gehuwd:
Vooial voor de bezoekers, die
Dol, Hans Pieter, en Smakman,
een plaatsje in de duinen hebWilma Ida Maria
ben gevonden en verstoken zijn
Geboren:
Etienne Robert, zoon van. Sau- van de circuitluidsprekers is de
veplanne, Mare Antome Pierre, radiozender een uitkomst Het
en Allebes, Catharma
publiek wordt via de radio op
Maureen, dochter van: Van de hoogte gehouden van alle beMarie. Johannes, en ' Koeken- langwekkende racenieuwtjes
en verslagen. Het programma
bier, Anita Arme Maria
Stephan Patrick, zoon van: Van op Circuit Park Zandvoort RaAlphen, Andre, en Wilkes, Nadi- dio wordt gelardeerd met commercials en luisterrijke mune Marjolein
Roei, zoon van' Dekker, Rob ziek
De toegangsprijzen bedragen
Jan, en Van Doorn, Ingnd Marivoor deze races vijltien gulden
anne
voor duinen en tribune, terwijl
Overleden:
Helderman geb. Zwart, Johan- een bezoek aan het rennerskwartier 35 gulden kost. Kmdena Josephma, oud 94 jaar
IJgosse geb. Werners, Maria ren tot twaalf jaar betalen de
helft.
Gertrud, oud 85 jaar
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KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 17093

BEMESTING
Denk om uw coniferen!
Strooit bitterzout tegen
bruinverkleuring

Bloeiende violen,
Beplanting
VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips
UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

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

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30 SG35 SG40 SG45 LATEX
115,- 130,- 145,- 165,- 390,120,- 135,- 150,- 170,- 415,125,- 140,- 160,- 190,- 425,135,- 150,- 170,- 195,- 440,175,- 195,- 205,- 235,- 545,190,- 210,- 225,- 255,- 605,205,- 225,- 240,- 280,- 645,210,- 230,- 245,- 285,- 665,235,- 265,- 285,- 315,- 765,265,- 295,- 320,- 345,- 875,300,- 330,- 355,- 385,- 985,-

TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulmdeweg 511
Compressorstraat 23

Verhuizen is vakwerk!

Wit

MATRASSEN

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

FABRIEKSWINKEL

VISRESTAURANT

BAD ZUID
STRANDPAVILJOEN 4

WEEKEND MENU
Alléén bij ons:
SG 35 KWALITEITSMATRAS
Damast tijk doorgestikt 17 cm dik
90x200 cm

98,-

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6331329

Gemarineerde zalm
met toast en boter
***
spies met diverse
soorten vis met garnituur
***
ijs met vers fruit

42.50 pp
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Verhuizingen

^MERKENDE
VERHUIZERS

OPROEP! ENIGE KENNISGEVING

OPENBAREVERKOOP

SLECHTS 1 DAG!
LEDEREN JACKS
PRIJZEN INKL. MONTAGE
GARANTIE EN BTW

VS. l O".~ collectie '93

2de JACK voor

1 GULDEN*
• In dezelfde prijsklasse

ROKKEN en BROEKEN NU 2 stuks
159.§ SUEDE DAMES- EN HERENJACKS va. 98.=• MOTORJACKS de goedkoopste
va. 159.§ COLLECTIE'94 - 20 / 40 % KORTING

WANNEER:
ZONDAG 20 MAART van 11.00-17.00 uurl
WAAR:
HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
ITALIA, HELMOND, HURKSESTR. 21, INFO: 06 91091041 / ZONDAGS OPEN.

(CONTROLEER UW
BANDENMAAT

NIEUW
RADIAAL

GARA
OP DE VOORDELIGSTE UITLATEN

B5 R B S
145 R13 S

155 R 13 T
165 R13 T
165/70 R13 T
175/70 R13 T
175/70 R14 T

L

GT m
MAART MENU
Salade van Parelhoen
met kummeldressing
of
Witlofeoep met reepjes ham
en prei
****
Stoofpaling op Zandvoortse wijze
of

185/65 R14 T

Citroen Visa HE/RE

185/60 R14 H

3/'83 - 8/'89

Ford Fiesta 900/1100
'76 - 7/'83
Ford Sierra 16

Citroen Visa HE/RE

6/78 - 7/'88
Opel Corsa 1.0 en 1.2

10/'82 - 8/'85
DESKUNDIG
l NORMAAL 15,GEREPAREERD

VOORSEIZOEN
KORTING

alle tubeless l VOOR SLECHTS
personenwagenbanden.
Exkl. ventiel en balanceren

Citroen BX 14E/RE
7/'83 - 7/'88
Rat Panda 45
Rat Uno 45, 45S

Ford Resta 1000/1100

3/'83 - 8/'89

8/'83 -1/'86

Ford Escort 1.1 en 1.3

Opel Kadet 0125,1.3 N/S
(niet voor Combi)
Citroen BX 14E/RE

5/'83 - 8/'88
Opel Corsa 1.0 en 1.2

7/'83 - 7/'88

'SI

voor Opel
Kadett D en E
(achter) exkl. GSI.
INKLUSIEF MONTAGE EN 3 IAAR GARANTIE

Rat Panda 780/1000

'86-

5/'80 - 12/'85

Inkl. hulp
koppeling,
verlichtingss
montage

Opel Kadett E 1.2/1.3 N/S
Niet voor Combi

BMW 316, 318, 318i

'75 - 10/'82
Opel Ascona C 1.6/18
9/'81 - '88

en btw.

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

Gebraden kalfefricando met een
timbaaltje rijst en cantharellensaus

STAAT UW UITLAAT HIER NIET BIJ?
BEL ONS NU... VOOR DE LAAGSTE PRIJS!
«S!
GARANTIES
* 2 jaar garantie op
uitlaatdelen en op alle
komplete systemen
* extra de unieke
Kwik Fit geen gekibbel
garantie

****

Luchtige sabayon met kiwi

FL 39.-

Rat Uno 45, 45S

6/78 - 7/'88

* garantiebepahngen zi|n
tot stand gekomen m
samenwerking met de

Amstelveen AmsterdamseweglBB 0206135544 Amstelveen (R) Bouwen) 48 020 6414022 Amsterdam O (R) Beyersweg 12 020 6931596
Amsterdam l Ceintuurbaan 250/252 020 6712161 Amsterdam O (R) Cl Peterstraat 127/133 020 6259559 Amsterdam-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26 0206195446 Amsterdam N (R) Kamperfoelieweg 38 0206367326 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l 020 6907768
Amsterdam N (R) Klaprozenweg 5 0206325478 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5 0206137666 Amsterdam ZO (A/R) Lemelerberg
weg 55 0206911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40 0206123479 Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88 92 0206188561 Amsterdam
ZO (A/R) Spaklerweg 44D 020 6682998 Almere Buiten (A/R) (DoeMere) Montrealstraat 31 036 5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmg
enslraat2 0365345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662 0250315784
A/R ook APK en Remservice m deze vestigingen (R) ook Remservice

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE

De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie
die u nergens anders
aantreft Vraag erom bij
uw Kwik-Fit Autocenter

___

j

Betalen met Creditcards
of Pin-code Een extra
service van Kwik Fit

PRIJZEN ALTIJD
INKLUSIEF'
Vooraf krijgt u altijd een
vaste prijsopgave Inklu
sief BTW en montage
Verrassingen achteraf
zijn dus uitgesloten
6 DAGEN GEOPEND
ma t/m vr 8 00-1730 u
zaterdag 845 13 00 u
BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIJL U WACHT

Alle pri|zen mkl montage schriftelijke garan
ties en btw Aanbiedin
gen geldig vanaf
16 maart 1994 Hiermede
vervallen de voorgaande t
aanbiedingen

-L
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4evelheim
AMSTERDAM - Onder de til 'Station Nevelheim' preseneert Galerie De Silo in Amsterzaterdag 19 maart vanaf
",en uur een avond- en nachtullende voorstelling met obecten, beweging, geluid, licht
n tekst. De Westergasfabriek
igt aan de Haarlemmerweg.
jezoekers worden aangemoeligd sfeervol gekleed te gaan en
en kleine transistorradio mee
e brengen.

fasperina
AMSTERDAM - Jasperina
ie Jong staat tot en met zondag
7 maart in het Nieuwe de la
lar in Amsterdam met twee
enacters van Alan Bennett.
5eide stukken gaan over vrouven, die getekend zijn door het
jven, maar 'een ongelooflijke
italiteit' bezitten. Op zondag is
i een
middagvoorstelling,
naandag wordt niet gespeeld
telefoon 6233462).

jchouwburgpop
AMSTERDAM - De Stadschouwburg in Amsterdam
taat komende week in het kaer van muziek. Pia Beek is al
neer dan vijftig jaar een graag
eziene gast op de grote jazzpola. Vrijdag 18 maart speelt ze
net haar Dutch Swing College
iand. Benny Neyman brengt
,ier zondag 20 maart zijn nieu,-e theaterconcert 'Dichter bij
ou', met 'songs die recht door
.et hart gaan'.

Oud-correspondent Bertus Voets
kan Zandvoort toch nog niet hélemaal vergeten. BI] zijn verhuizing
naar Alpen aan den Rijn, enkele jaren geleden, heeft hij zijn aantekeningen uit het archief van het Bisdom Haarlem meegenomen. Hieruit heeft hij opnieuw enkele verhalen over oud-Zandvoort kunnen
schrijven, die wij de komende tijd
zullen publiceren.

'Ons gebed heeft de hele streek gered'
die niet ver van mijn huis begon
te roepen: 'wee, wee eens, als u
allen al gestorven zijt, zal er een
groep schepen uit het Zuiden
komen die niet alleen u lastig
vallen maar uw vrijheid willen
ontnemen. Als u mij niet wilt
geloven, ga dan met volle maan
in de avond naar het strand en
dan zullen jullie meer horen'."

In de jaren dat zovele
groepen uit het Noorden
de kuststrook onveilig
maakten, klaagde de
Zandvoorters vooral over
dat ongemak. Om de mensen wat gerust te stellen,
de visser niet voor
woonde er vlak aan zee volHoewel
werd aangezien, waren de
een wat vreemde visser Zandvoorters
de indruk
die het volgende vertelde. gekomen van onder
zijn verhaal. En

„Beste mensen, ik heb een
vreemde droom gehad. Ik zag
in het duister over de zee aankomen een man op het paard,

toen het enkele dagen verder
volle maan was, stonden er wel
twintig mensen op het strand
om wat meer te horen.

voorters, „dit heeft iets te taetekenen, maar wie kan dat ons
verklaren?"
door Bcrtus Voets
Een vrouw, die ook op het
strand was, stelde voor: „Als ik
En toen het middernacht was naar het oosten ga, door het
geworden, zagen zij aan de hori- bos, dan kom ik bij een hutje
zon een vreemd rood licht. Uit van een kluizenaar. Men heeft
de lucht kwamen vanuit het mij verteld dat hij heel geleerd
zuiden wel meer dan tien sche- is en dat hij in verbinding staat
pen die koersten naar het met God. Ik denk dat hij ons
strand. De mensen werden kan helpen."
bang, riepen 'ach en wee' en
durfden niet weg te gaan. Maar
Ze vonden dat heel geschikt
plotseling, toen de schepen en enkele dagen later waren er
vlak bij de kust waren, verdwe- twee mannen naar de kluizenen ze ineens in het licht en naar gegaan. Toen hij het veralles werd weer gewoon. „Maar haal had gehoord, knielde hij in
toch," zo zei een van de Zand- gebed. Dan stond hij op en zei,

de ogen omhoog gericht, het
volgende: 'God laat u waarschuwen. Wanneer we vele jaren
verder zijn, dan zullen de Vlamingen uit het Zuiden komen,
uw dorp verbranden en deze
streek gaan bezetten. Maar als
u God vertrouwt, zal u overwmnen."

Foto. Jan Swmkels

Meisjes
AMSTERDAM - 'Meisjes van
Veleer' is een tragikomedie
ver schuld en ontkenning,
reemoed en hypocriete tranen.
[et is ook een beeldende voortelling, waarbij de speelsters
hun leugens en schuldgevoeens verstrikt raken. Tot en met
9 maart te zien in Frascati,
fes 26 (telefoon 626.6866) Amterdam.

ubob
AMSTERDAM - De uit zeven
muzikanten bestaande groep
ubop Revisited speelt uiterst
wmgende ritmes, die allemaal
ijn geworteld m de Cubaanse
nuziektradities. De groep
reedt vrijdag 18 maart op in
khnaton, Nieuwezijds Kolk 25
msterdam.

Marmer
AMSTERDAM - Bij hoge uitondering heeft Griekenland,
rin toegestemd om een uiterst
eldzaam marmeren beeld uit
et Akropolis Museum in Athee uit te lenen aan het Amsterams Allard Pierson Museum,
at belooft hét topstuk te woren van de tentoonstelling
fermer in Beeld, Griekenland
00 tot 100 vóór Christus', die
aar momenteel te zien is op de
ude Turfmarkt 127 (Rokin) in
msterdam.

lompen
AMSTERDAM - Klompenlakerij De Klompenboer is
eze week van start gegaan met
en nieuwe tentoonstelling
dompen, kaas & tulpen'. In
et historische pakhuis zijn oner meer de Nederlandse klom«machines uit 1930 en bizare zaken als de 'rollerskatek)rnp' te zien. Toch maar gaan
ijken op de N.Z. Voorburgwal
O, Amsterdam tel. 623.0632.

Zeestraat 46

Even voorbij Zandvoort
legden ze bij het mannenpad
een hinderlaag en de Vlamingen vluchtten ontsteld naar
het Zuiden. Alleen Zandvoort
moest de tol betalen, dat het
dorp vrijwel geheel verwoest
was. „Maar toch," zeiden ze
En zie, in 1303 kwamen de „ons gebed heeft toch onze
Vlamingen vanuit het Zuiden streek gered."

Paul Zonneveld vecht tegen windmolens
ZANDVOORT - „Het is jammer dat de rechter niet kijkt
naar het feit dat ik al een jaar probeer aan de wet te
voldoen." Dat zegt strandpachter Paul Zonneveld naar
aanleiding van het vonnis waarin zijn rioleringsplan werd
afgewezen.
Daarmee wordt het Don Quichotte-gevoel (het vechten
tegen windmolens) dat hij al enige tijd met zich meedraagt
versterkt. Zonneveld had van het kort geding een principiële zaak gemaakt, om op te komen voor de belangen van
de strandpachters. Hij is namelijk tevens voorzitter van de
NVSN, de landelijke vereniging van strandpachters, die
ook in andere kustgemeenten met dezelfde problematiek
te maken heeft.

Achteraf bezien is Zonneveld
slachtoffer geworden van zijn
eigen voortvarendheid. Begin
vorig jaar besloot hij, na ruggespraak met de verantwoordelijke Zandvoortse ambtenaar, zélf
een buis te leggen naar het
openbaar riool, gelegen onder
het wegdek van de Boulevard
Paulus Loot. Dat zou hem in
totaal tussen de 15- en twintigduizend gulden gaan kosten.
Maar Zonneveld had dat bedrag er wel voor over, want hij
was de overlast meer dan zat.
Bij drukte liepen de bezinkputten al snel over en dat was de
laatste jaren een bijna onoverkomelijk probleem gaan worden. Zonneveld besloot tot een
solo-actie: „Ik heb dat maar gedaan omdat de gemeente niets
van zich liet horen. Terwijl ze
toen al konden weten dat per l
december '93 via de Horeca Milieuwet er een absoluut verbod
tot bodemlozing zou komen."
Zonneveld liet de firma Nelis
een buisconstructie met pomp
maken en meldde zich op het
gemeentehuis om een aansluiting aan te vragen. Tot zijn
stomme verbazing kreeg hij
daar te horen dat dit niet mogelijk was. Die vergunning moest
hij maar aanvragen bij het college van B en W. Op die brief
kwam geen antwoord. Zonneveld schreef vervolgens een
brief naar de nieuwe wethouder
van Publieke Werken, Flierin-

dogen. Mij wordt dan de vraag
gesteld: moetje de overheid tot
de orde roepen om zich aan de
wet te houden? Ik vind van wél.
/* De gemeente moet zich gewoon
aan de wet houden. Anders
moet je geen wetten maken."

ga. Deze weigerde een onderhoud met Zonneveld, maar gaf
begin november wél schriftelijk zijn antwoord: Zonneveld
werd niet aangesloten.

Klomp
Niet lang daarna kregen Zonneveld en alle andere strandpachters een brief van de gemeente, waarin stond dat zij in
verband met de nieuwe lozingswetten per l maart '94 aangesloten moesten zijn op het openbare riool. Voldeden zij niet aan
die plicht, dan zouden ze hun
zaak niet mogen exploiteren.
„Toen brak m'n klomp," zegt
Zonneveld. „Ik was al een half ./ J
ij
jaar bezig om iets aan dat probleem te doen en vervolgens De oude rioolputten op strand mogen binnenkort niet meer-worden gebruikt.Archieffoto weekmedi.
werkt de gemeente me alleen
maar tegen."
zag het plan er echter opeens aaneengesloten naast elkaar riool. Echter, enkele dagen
anders uit. Er zou vanaf het staan, heeft baat bij een collec- voordat het kort geding plaatsEr zouden nog meer klom- naaktstrand tot aan het Elysée tieve aansluiting. Het andere vond, op 28 februari, stuurde de
pen breken. Op een ledenverga- Beach Hotel onder aan de duin- deel, zoals de uit elkaar gelegen gemeente een brief aan alle
dering van de Zandvoortse rand een leiding worden gelegd paviljoens Freddy & Paul, Bud- Zandvoortse strandpachters.
strandpachtersvereniging had en op vier punten zou de leiding die's Beach en Tijn Akersloot, Zonneveld: „Maar niemand
het bestuur, volgens de lezing dan worden aangesloten op het bespaart kosten door zlf een had die brief op de dag van de
rechtszitting ontvangen." In de
van Zonnveld, een mandaat ge- riool. Er zouden dus geen indi- aansluiting te maken.
De apotheose van het strand- bewuste brief beloofde de gekregen om met de gemeente te viduele aansluitingen komen.
pachtersdrama vond plaats op meente dat als zij met een colgaan onderhandelen over de
2 maart, de datum van het kort lectief plan kwamen, de strandaansluitingen. Daarbij was volgeding. Zonneveld wilde zijn in- pachters dit seizoen toch gegens Zonnveld afgesproken dat Teleurgesteld
de strandpachters het vuile waZonneveld was opnieuw te- dividuele aansluiting erdoor woon hun paviljoens mochten
ter naar boven zouden leiden leurgesteld. Met deze uitkomst drukken en als middel daartoe exploiteren. Milieuwet of niet.
Dat was de derde klomp, die
en de gemeente zou zorgen bleek ook nog eens hoe ver- wees hij op de nieuwe lozingsvoor de aansluiting. Nadat de deeld de strandpachtersvereni- wet: er mocht niet geëxploi- brak. Zonneveld: „De gemeente
vereniging met de gemeente en ging zelf over de kwestie is. Een teerd worden voordat de pavil- kan wel zeggen dat men het gede firma Nelis had gesproken, deel, vooral de pachters die joens waren aangesloten op het doogt. Maar er valt niets te ge-

Stichting Duinbehoud:

Natuur en milieu sluitpost
in besluitvorming circuit
ZANDVOORT - Natuur en milieu zijn in toenemende
mate sluitpost geworden in de besluitvorming rond het
circuit.
Dat is de mening van de Stichting Duinbehoud. De compensatie van verloren gaand natuurgebied is 'met een fooi
afgekocht' en van de Verordening Stiltegebieden in de
regio Zuid-Kennemerland 'komt niets terecht'.
'Het nationaal park in oprichting Zuid-Kennemerland wordt
tussen maart en oktober gemiddeld twee a drie weekenden
per maand geteisterd door geluidsoverlast.' Dat zegt drs.
A.H.P.M. Salman, directeur
van de Stichting Duinbehoud.

2042 LC Zandvoort

Van ma. t/m vrij.:

„winterse" daghappen
voor

J

En op een zekere dag hoorden ze dat een zekere Wülem
van Haemstede, een bastaardzoon van Floris V, een
legertje had verzameld om de
Vlamingen tegen te houden.

Dit verhaal is van geslacht op
geslacht overgedragen in Zandvoort en de Zandvoorters waren er zo van doordrongen dat
het zou komen en daarom ging
men bidden.

door Paul van Gageldonk

'ia Beek & The Dutch Swing
Collega Band

naar het Noorden toe. Zierikzee werd ingenomen en de
volgende pleisterplaats was
Zandvoort. De bewoners van
het dorp trokken de duinen
in en bleven daar bidden, dagen lang.

ƒ 12,50

op -vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.
za. en zo.

leuke weekend-voor ƒ
menu s

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag s gesloten

Tel. 02507-12061

Toch hoopt hij dat het provinciebestuur 'een wijs besluit'
wil nemen, 'dat recht doet aan
de belangen van de inwoners
van Zuid-Kennemerland, de bezoekers van de omliggende natuurgebieden en denatuur in
het aangrenzend duingebied'.
Volgens de stichting zitten er
onjuistheden en onvolkomenheden in de voordracht van het
Plan van Aanpak, waardoor er
geen afgewogen oordeel kan
worden gevormd.

Geluidhinder Zandvoort.
Het Plan van Aanpak komt
ter sprake op een vergadering
van Provinciale Staten op 21
maart. Op de voordracht van
Gedeputeerde Staten heeft
Duinbehoud de nodige op- en
aanmerkingen.
Onder andere op de mogelijkheid om andere dan Grand
Prix-activiteiten te organiseren
op de vijf 'geluidsvrije dagen',
oftewel de vijf dagen per jaar
dat de normaal geldende geluidsgrenzen overschreden mogen worden. De raad van State
had bepaald dat dit mogelijk
moest zijn, maar volgens Duinbehoud had dat alleen betrekking op het interim-circuit.

veel mogelijk rondjes te rijden.
Sommigen ging het gladjes af,
voor anderen was het een worsteling. Bij sommigen leek het
eerder dat zij per valpartij geVervolg van voorpagina
sponsord werden, maar dapper
De sponsor-schaatstocht van gingen zij door. De leerlingen
de Gertenbach mavo vond vori- van klas twee A brachten het
ge week woensdag plaats op de meeste bij elkaar: 1911,55 gulkunstijsbaan in Haarlem. Vroe- den. Klas vier had het wat
ger werden er op natuurijs 'makkelijker' gedaan met 578
tochten gereden, maar voor de gulden.
continuïteit werd een tijd geleden (toen er geen natuurijs
„Maar naarmate je ouder
was, uitgeweken naar de kunst- wordt, word je verlegener," verijsbaan.
klaart leraar Schrage. „Dan
'Onder een zwaar bewolkte durf je ook minder makkelijk
lucht, met een straffe wind uit bij je buren sponsorgeld te vrahet zuidwesten,' zoals schooldi- gen."
recteur Hokke de omstandigheden beschrijft, loste burgeIn hoeverre de leerkrachten
meester Van der Heijden dat zelf gedaan hadden..., dat is
woensdagmiddag het start- onbekend. In ieder geval brachschot. Geheel in de stijl van de ten zij een bedrag tussen de zereddingmaatschappij gebeurde ven- a achthonderd gulden bij
dat met behulp van een seinpis- elkaar. Dat bracht het totaal op
negenduizend gulden, dat
tool.
Vervolgens 'stortten' ruim maandagochtend met een enorhonderd leerlingen zich op de me cheque aan de KNRM werd
ijsvlakte om binnen één uur zo- overhandigd.

Schaatstocht
Gertenbach mavo

De president van de Haarlemse rechtbank dacht er anders over. Zonneveld begrijpt
het vonnis niet. „Deze hele situatie is ontstaan door de enorme
laksheid van de gemeente. Men
heeft al jaren zien aankomen
dat deze milieuwet er zou komen. Er is ooit een bedrag van,
naar ik meen, een miljoen gereserveerd voor de aansluitingen.
Maar dat is toen vanwege de
bezuinigingen weer verdwenen.
Op een gegeven moment wordt
de gemeente gedwongen om
iets te doen en dan zeggen ze:
we hebben geen geld. En nu
draaien ze het om en zeggen ze:
het is jullie verantwoordelijkheid. In Katwijk, Wassenaar en
Scheveningen betaalt de gemeente gewoon mee aan de
aansluitingen. Daar weten ze
wél hoe ze op een fatsoenlijke
manier met burgers moeten
omgaan."

Querulant
Zonneveld voelt zich nog niet
verslagen. Hoewel hij nog
steeds druk bezig is om zijn paviljoen op te bouwen voor de
seizoenstart heeft hij de jundische adviseurs van de NVSN en
die van de Recron, een landelijke organisatie waarin ondermeer campinghouders zijn veremgd, opdracht gegeven de
zaak verder uit te zoeken. Op
het gevaar af dat hij als eeuwig
querulant wordt bestempeld.
Dat moet dan maar, zegt de
Zandvoortse Don Quichotte.
„Het is niet eerlijk om te zeggen dat wij zoveel zeuren," zegt
zijn partner Freddy, „maar wij
hebben geen zin om als strandpachters elke keer weer het pispaaltje van de gemeente te
zijn".

Beeldend (1)
AMSTERDAM - Het Stedelijk Museum m Amsterdam organiseert sinds kort tentoonstelhngen, die gecombineerd
worden met een daarbij aansluitende selectie uit de vaste
collectie. Naast werk van Ap
pel, Herjboer, Picasso en kunst
uit de jaren zestig, is er dit maal
ruime aandacht voor de Itahaanse kunstenaar Mario Merz
(iglo's, tafels, installaties), de
Nederlandse kunstenaar Berend Strik (sculpturen, tekeningen, borduurwerken) en de
Weense kunstenares Maria
Lassing, wiens werk aansluit
bij de figuratieve traditie m de
Oostenrijkse schilderkunst.
Het Van Goghmuseum toont
werk van de Franse schilder De
Chavannes, die zijn figuren 'm
een gedroomd land van serene
rust en tijdloze gelukzaligheid'
plaatst.

Beeldend (2)
AMSTERDAM - Op het
Thorbeckeplem in Amsterdam
gaat zondag 13 maart de wekehjke kunstmarkt weer van
start, waar het werk van 35 kunstenaars te koop is. De markt
begint om half 11.
In de Indische kas van de
Hortus Botanicus is een installatie van Johan Breuker te zien.
Het betreft een tien meter lange, met snaren bespannen
boom, samengesteld uit hout,
papier en pigment (telefoon
625.8411).
De etalage van Luna's Wild
Art in de Nieuwe Leliestraat 53
is ook niet te versmaden en
schijnt een 'bewegend en fascinerend schouwspel' te zijn.
Nicolaas Wijnberg maakt uitbundig werk, wat te zien is in
Charlotte Daneel, telefoon
664.0406.

Beeldend (3)
AMSTERDAM - Vijf kunstenaars hebben op het Westergasfabriekterrem in Amsterdam een eiland van video-momtoren gebouwd. De 'strijdbeelden' zijn alleen op zaterdag- en
zondagmiddag te bewonderen
Maar liefst 21 kunstenaars
doen mee een overzicht van 'actuele klein-plastiek', die tot en
met 26 maart is te zien bij de
Stichting Beeldende Kunst,
Nieuwezijds Voorburgwal 325

Beeldend (4)
AMSTERDAM - Vanaf zaterdag zijn in het Rembrandthuis
negentig zeldzame tekeningen
van Nederlandse meesters uit
de 17-e en 18-e eeuw.
Ene Don vindt het leuk als
toeschouwers meedromen in
zijn werk. Wie dat ook leuk
lijkt, kan tot en met 20 maart
nog terecht in Galerie Jos Art
op het KNSM-eiland (telefoon:
624.5974).
In het Bijbels Museum aan
de Herengracht 366 zijn de
kleurrijke illustraties te zien,
die Lika Tov voor de nieuwe
kinderbijbel 'Op Weg' maakte.

Beeldend (5)
Expositie
scholieren
ZANDVOORT - Een aantal
leerlingen van de Gertenbach Mavo exposeert momenteel m de refter van het
Haarlemse stadhuis. Dat zijn
Wiebe Rovers en Anouk
Paap, beide met tekenwerk,
en Pieter Mietes, Ron van de
Meij en Mark van Staveren,
met houtbewerking. Zij doen
mee aan het Interscholair
Toernooi, de jaarlijkse tentoonstelling voor beeldende
kunsten. Deze tentoonstelhng werd afgelopen vrijdag
geopend. Hier valt werk te
bewonderen van leerlingen
van scholen uit de hele regio.
De expositie is op werkdagen
te zien. Volgens ingewijden
zijn sommige werkstukken
van hoog niveau.

Controle

Bovendien is de stichting het
er niet mee eens, dat de stichting Exploitatie Circuit Park
Zandvoort zelf mag controleren of de geluidsniveaus niet
overschreden worden.
'Op grond van ervaringen in
de afgelopen twintig jaar lijkt
ons dit voorstel onverstandig.'
Als voorbeeld wordt genoemd,
Doormodderen
dat de officier van justitie in'Indien onverhoopt het huidi- middels bij de rechtbank hoger
ge Plan van Aanpak door Pro- beroep heeft aangetekend tevinciale Staten wordt aan- gen schendingen van de Zonvaard, zal zowel op rijks- als op dagswet.
provinciaal niveau de besluitvorming doormodderen. Enerzijds zijn de tien voorwaarden
niet of onvoldoende ingevuld
ZANDVOORT - In de onten anderzijds zal de daadwer- moetingsruimte
van de st. Agatkelijke sanering leiden tot ein- hakerk,
Grote Krocht 45, wordt
deloos gesteggel over verant- vrijdag 18
maart een klaverjasawoordelij kneden,
financiële vond gehouden.
Deze wordt gebijdragen en inrichting. De lan- organiseerd door
de Evenege historie over de besluitvor- mentencommissie. Iedereen
is
ming, waarin reeds in 1973 een welkom, gratis entree, aanvang
geluidswal werd beloofd, laat 20.00 uur.
ons weinig ruimte voor een optimistischer inschatting.' Aldus - ZANDVOORT - Uit een woStichting Duinbehoud, mede ning aan de Bilderijkstraat
namens Vogelwerkgroep Zuid- zijn zondag tussen kwart voor
-Kennemerland, Initiatiefgroep zes en kwart voor 11 verschilDuinbehoud
Bloemendaal- lende sieraden en een geldkist
-Heemstede,
Milieufederatie met persoonlijke bescheiden
Leerlingen verdringen zich bij de controletafel op de kunstijsbaan
Noord-Holland en Stichting ontvreemd.

AMSTERDAM - Galene GA
combineert kunst met mode.
Angehque Raeven maakt extreem hoge laarzen, Bunny Yager maakt lingerie van rijstpapier, Pauline Nijenhuis maakt
milieu-kunst en Yair Aschkenasy speelt met eeuwenoude
cultuursymbolen. Weesperzijde 33 , van donderdag tot en
met zondag.
Portretfotograaf Koos Breu(Quote, Oor) exposeert m de
2'/2+4'/: Fotogalerie (telefoon:
618.6704), terwijl de Vlaamse
kunstenaar LUC Martinsen zijn
turbulente kleuremoties toont
bij Kunst (telefoon 625.9912).
Galerie Mia Joosten toont
kunst, die nog nooit eerder m
Nederland te zien is geweest
(telefoon 625.7004).

Beeldend (6)
AMSTERDAM - Rachid ElAlami maakt mmiatuurtjes en
exposeert bij El Hizjra, Singel
300 A.
De Vlaamse kunstenaar Joris
Ghekiere exposeert vanaf zaterdag in het Vlaams Cultureel
Centrum, Nes 45.
Keramist Theo Schabbmg
laat zich door het plantenrijk
inspireren, terwijl de wereld
van schilderes Vera Schabbing
'vol boeken, beesten en beelden' is. Galerie Guido de Spa,
telefoon 6221528

Expositie
ZANDVOORT - Mary van
Veen-Koeman exposeert in de
maand april ter gelegenheid
van haar 75-e verjaardag een
aantal van haar werken m de
Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34. De expositie is
te bezichtigen tijdens de opemngsuren.
Na in haar jonge jaren werkzaam te zijn geweest m het onderwijs, bezocht Van VeenKoeman na de Tweede Wereldoorlog de Kunstnijverheidsschool voor bmnenhuisarchitectuur. Daar bekwaamde zij
zich m de technieken van tekenen, schilderen, boetseren en
plastiek. In haar werken maakt
de Zandvoortse gebruik van
technieken als aquarel en olieverf en past deze toe op verschillende materialen.

Klaverjassen

Polo PeisbuitMU Zandxoort

donderdag 17 maart 1994

Weekmedia 17

NIEUW BIJ PARFUMERIE
MOERENBURG
ERZORGING

CARITA-PRODUKTEN
MET EEN ZICHTBAAR RESULTAAT

verkrijgbaar bij

In het Carita-assortïment zijn
een aantal opvallende produkten te vinden met een direct resultaat!

* SOS VOOR DE HUID
ROND DE OGEN
Een eenvoudige en snelle,
complete
mini-behandeling
biedt de Masque Express
Contour des Yeux. Dit opvallende oogmasker kan aangebracht worden op een
schone huid, voor het aanbrengen van de make-up. Het
masker is voorgevormd en hygiënisch voorverpakt per benandeling. Een duidelijke beschrijving op de verpakking
toont aan hoe dit masker aan
te brengen is.

Haltesfraaf 1 fel. 16123
ZANDVOORT

Modeshow van Rosarito
bij Sesfo Senso
Vrijdag 25 maart /s het zo ver:
de eerste modeshow van Rosarifo.

Nieuw! Bodystocking
voor heren

35,-

wit/zwart/grijs

We
proberen op
deze
avond
een
beeld te geven van
zoveel mogelijk verschillende combinaties in kleding. Niet
gewoon een broek
en een trui, maar een
stijlenmix
van de
twee
Rosarito-boetieks, bv. romantische
jurken
met stoere
jacks, grote jeans
met
korte
topjes,
lange rokken met
ruige sweaters enz.
in de sfeer van het
nieuwe modebeeld.
Het wordt geen traditionele
modeshow
maar korte showblocks met veel dansen en tussendoor videobeelden van o.a.
Gap Star en Pepe.
We tonen dames/he

Cortina Modes

* OPTIMALE AFRONDING VAN DEZE
MINI-BEHANDELING

brengt

Voor een optimaal resultaat
van deze ,,SOS"-behandeling
rondom de ogen adviseert
Carita gebruik van de MicroGel Contour des Yeux, de
opvallende ooggel van Carita.
Een vergelijkbaar masker is
beschikbaar voor de huid
rondom de mond...
Ook hier biedt Carita een korte, 10 minuten durend, masker met een zichtbaar resultaat: Micro-Masque Express
Contour
des
Lèvres.

een nieuwe lente
in kleuren en '
modellen

* (in de bovenste lagen van de huid)

* ONMIDDELLIJK EN
DUURZAAM STRALEND
EFFECT

Cortina Modes

Het gebruik van dit Masque
Express
Contour
des
Yeux vergt weinig tijd! Gedurende 10 minuten ontspannen, terwijl het masker inwerkt. Het masker hydrateert*
de tere huid rondom de ogen
en toont na 5 minuten een
zichtbaar resultaat:
* verzachten van rimpeltjes rondom de ogen,
* vervagen van tekenen
van vermoeidheid

renkleding en lingerie.
Kortom, een gezellige modeavona die
je gewoon niet mag
missen.
De entreekaart a
ƒ 12,50 geeft tevens
recht op 10% korting
bij de Kosarito's, Bibi
for Shoes en kapper
Hans Cleassen.

MODEL:
TRIJNTJE KLEEFMAN
HAAR:
HAIRVVAVE
Zeestraat 56
Zancivoorr
tel. 025O7-3083S
OORBELLEN:
V RE NI
BIJ H Al KWAVE
MAICE UP:
MOERENBURG
Haltestraat l
Zandvoort
tel. 02507-16123
FOTO'S:
BOOMGAARD
Grote Krocht 26
Zandvoort
tel. 02507-13529

Kerkplein 3

BELLIE RIBELLI
•---~-~-.*•£ ï^

,v

DE VOORJAARS
HAARMODE-TRENDS
„Licht ols een veertje"
De kapsels zijn
licht en verig, gemakkelijk in het onderhoud en hebben een nonchalante uitstraling.
De modellen zijn
met het mes gesneden. waardoor
zachte lijnen ontstaan die het zor-

'VVI

g e loze effect van
net kapsel accentueren.
De haren zijn aan
de zijkanten en
nekpartij langer gelaten. Het haar valt
zoals het valt.
Het model kunt u
voorzien van een

ondersteunende permanent op grove
wikkels, waardoor
meer volume ontstaat. De haren
zijn gekleurd me
high lig hts, voor
een natuurlijk effec
wordt hierbij ver
gebruikt.
H airwave
Zandvoort

pc
Vï

Grote Krocht 19 Zandvoort

kindermode & schoenen
Dagelijks geopend van 1I.OO-IC.OO uur
Zondag van IJ.OO-C7.OO uur
Maandag* gesloten

Haltestraat 45 Zandvoort
Telefoon OX5O7-IX7O5

Rosarito
Presenteert
op vrijdag 25 maart 199-» om 20.00 uur

De nieuwste
Lente / Zomer kleding
in een
swingende Modeshow!
Gap Star, Donovan, Pepe, Turn Over, Yanilia.
.
"

bij Feestcafé SESTO SENSO
op het Gasthuisplein.

Kleurige kolberts!
Verkrijgbaar in rood, groen, blauw en
okervarianten.
Dit alles voor een keurige prijs

ƒ198,-

Bibi for shoes • Kapper Hans Claessen • Drukwerk: A.C.P.

Kaarten a f. 12.50 (inclusief consumptie) verkrijgbaar bij:
Rosarito, Grote Krocht 20b. Telefoon: 15697
Rosarito, Kerkplein 10. Telefoon: 30" 19
Seslo Senso, Gastliuisplein.

U kunt ook telefonisch kaarten bestellen.

Tel. 15697.

B
Kerkstraat

20, Zandvoort
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MAKE-UP TRENDS BIJ „DE GAPER

De Gaper Drugstore Nieuws

Ze zijn er weer!
De bekende „Traffic" pantalon in easy-care
polyester-katoen kwaliteit is weer binnen in diverse kleuren.
De prijs: als vanouds, ƒ 109.-

DE GAPER DRUGSTORE
presenteert:
* ledere vrijdagavond make-up avond *
een unieke gelegenheid om te leren met make-up om te gaan.
Wat houdt dit in?
U krijgt een persoonlijk make-up advies.
*• U wordt indien u dit wilt, opgemaakt met de geadviseerde
. produkten
U kunt vragen stellen over make-up en kleuren.

ft

De merken die wij gebruiken zijn o. a. Cacharel, Lancôme, Roe,
Clarins en Marbert.

K e r k s t r a a t

U krijgt van ons alle documentatie en een waardebon mee als u de
moeite neemt om vrijdagsavonds naar ons toe te komen.

^

,
Hef
is wel gewenst dat u een afspraak maakt

^

j

Heeft u vragen over de inhoud van de make-up avond of wilt u afspreken,
belt u ons dan even, tel. 12513.
Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
'

..

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort
*F. S. Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie klaar!!

Drugstore De Gaper in
de Kerkstraat maakt
klanten wegwijs
in
„make-up land".
Tijdens de openingsuren op vrijdagavond
kan men gratis advies
krijgen over allerlei mogelijkheden die er zijn.
En dat zijn er vele,
want make-up is immers in honderden tinten te koop. De laatste
jaren zijn er erg veel
nieuwe kleuren en merken op de markt verschenen. Veel mensen
zien daardoor „door
de bomen het bos niet
meer". Degeen die
nog een beetje overzicnt heeft, wordt telkens weer verrast door
nieuwe produkten. Anderen zoeken maar
houvast in de kleuren
die zij al jaren gebruiken.
Jccqueline

per
Dve
oor
Dntren
met
oor
Fect

/erl

van

den

Bosch, al iaren werkzaam bij De Gaper,
wil de klanten graag
helpen bij het maken
van hun keuzes. De
klant die op vrijdagavond
langs
komt,
liefst na een afspraak,
krijgt een persoonlijk
matce-up advies. Het resultaat is gelijk te zien:
men wordt voor de
make-up spiegel opgemaakt.
Bovendien wordt het
advies duidelijk vastgelegd op een tekening,
zodat men het ook altijd zelf thuis kan doen.
Het advies is vrijblijvend,
dus
zonder
enige verplichting om
iets te kopen. Als de
klant tevreden is met
het resultaat en vervolgens terugkomt om de
make-up spulletjes te
kopen, krijgt men 10
procent
korting
op
deze aankoop.

NIEUWE LENTE IN KLEUREN

Flitsende Polo's!
De topper van komend voorjaar en zomer. Printpolo's in vele variaties.

EN MODELLEN BIJ

van 39.90 tot 89.90

CORTINA MODES

ave

Het klassieke zomerthema van marineblauw en wit is
uitgevoerd in verschillende
combinaties.

K e r k s t r a a t

20,

Z a n d v o o r t

Zoals
op
een
speelse wijze strepen v. div. breedtes te combineren
met effen dessins.
Geborduurde gouden
emblemen

worden
gebruikt
om het exclusieve
karakter
van de
combinaties te onderstrepen.
Daarbij. komt ook
nog dat sommige
prints wel gefotografeerd lijken.
De broeken zijn er
in
verschillende
lengtes
zoals
shorts, bermuda's

Jacqueline van den
Bosch heeft verschillende
opmaakcursussen gevolgd bij gerenommeerde
merken.
Zij laat u graag zien
wat er allemaal nog
méér mogelijk is. Want
bij blauwe ogen bijvoorbeeld, hoeft heus
niet per se een blauwe
mascara.
Het grote
voordeel is dat men
eens „iets anders" kan
proberen, zonder meteen make-up spulletjes
te moeten kopen.
Vanwege de te verwachten belangstelling
is het raadzaam tevoren een afspraak te
maken. Maar ook als
dat niet gebeurd is,
hoeft men niet te schromen op de vrijdagavond binnen te lopen.
Als er op dat moment
geen afspraak is, kunt
u gelijk plaatsnemen
voor een vrijblijvend
advies.

»„r
ipr

en lange broeken
en ook in verschillende
materialen
w.o. spijkergoed in

Voor Marelle-mode is
het'van belang een
vrouw de mogelijkheid te bieden ook in
modieus opzicht ieder aspect van haar
persoonlijkheid
te
kunnen tonen. Want
het doet er niet toe of
ze
vandaag
kiest
voor understatement,
morgen zin heeft in
effect of liever sportief combineert, Marelle heeft altijd een
voorstel voor een passend ensemble.
De harmonie van natuurlijke en aardetinten met indigoblauw
en ecru opent een
rijkdom aan variatiemogelijkheden.
Hetzij
in de decente
combinatie van linnen met edele stoffen, een blikvanger in de vorm van een
decoratief folkloredessin of een geraffineerd accent met behulp
van een geborduurd detail en een bijpassende shawl. U heen
de keus... en de vrijheid om met perfect op elkaar afgestemde
kleur-in-kleur-tinten ieder combinatie-idee te realiseren.

wit.
De
combinaties
zijn gemaakt van 2
verschillende soorten polyester, een
lichte
crèpe
de
chine voor blouses
en een dikkere micro fiber voor broe-

Vrijdag en zaterdag a.s.

ken.

Vrouwelijk en elegant, comfortabel en sportief,
de kenmerken van de nieuv\« voorjaarscollectie.
Nieuwe merken zoals Joye + Fun, Roberto Sarto
en Zerres naast de bekende; Barucci, Finn Karelia,
Bianca en vele andere merken maken de collectie
compleet en sprankelend.

Speciale aanbieding
Marelle geeft u deze dagen nog eens een
extra voorjaarsgevpel.
Alleen op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart:
damesblouse van Roberto Sarto van
f89,95 in de kleuren ecru, geel, noot en
indigo voor slechts f 59,95.

Samen mooi het voorjaar in
>
aanbieding tot eind april.
Kom je met vriend, vriendin, moeder, zusje,
vader, broer, gabber, maatje, boezemvriendin
enz....
beide 15% KORTING op wassen, knippen,
föhnen i nel. versteviging, gel of lak.
Bel alvast voor een afspraak
02507-14284
Achterweg l (Haltestraot)

Z a n d v o o r t

KLEURRIJKE
MOGELIJKHEDEN BIJ
„MARELLE"

Het voorjaar in met

DE KNAP KNIPPENDE
KAPPERS

20,

Beide dagen serveren wij zoals altijd een
geurig kopje koffie met iets lekkers.
Tot ziens bij

Openingstijden: ma. 13.00 -18.00
di. t/mvr. 10.00-18.00
za. 10.00-17.00

PHILIPS 70CM MATCHLINE
KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

K
ia

teletek

SONY STEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo. '3890.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

2699.-

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediemng. Adv.*2075.-

SONYHI-8TRAVELLER

~ 1265.PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1395.

PHILIPS 28PV7976
70 CM MATCHLINE

m

1995.-

Type 28SL5800; 70cm matchline, blacklinesuper beeldbuis, 60 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, computergestuurde teletekst met geheugens,
HiFi/stereo versterker, ingebouwde
"slimeline" boxen met aparte sub-woofer,
On Screen Display, scart- en hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2595.-

KLEUREN
VIDEORECORDER

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen. |

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HI-FI STEREO VIDEORECORDER
Supersnel en uiterst precies loopwerk,
2 audio + 2 videokoppen voor perfekte
beeld- en geluidskwaliteit, audiodubb en
audiomix, insert, 2 scart-aansluitingen,
LCD-afstandbediening. Off. Ned. Philips
garantie Adviespnjs*1395.-

1949.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi.autofocus. '2550.-

1399.

BAUKNECHT 1100 TRN

AVM610;20liter.Adviespnjs*769.- 1

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

f;>SKf 495 . "PANASONIC NN5259

-MAC

1 1 'tO.

1799

1299,

TOPMERKCAMCORDER
F60;8mm systeem, 6xzoom,supenmpose, autofocus. Adv. '2299.-

SIEMENS WASAUTOM.

795.-

ZANUSSl 2-DEURS

pT«m

PHILIPS /WHIRLPOOL

Type R3G14; 1000 Walt grill, l

HTgij
tam?

BAUKNECHT 2304
BAUKNECHT WA6500

nrgifr
tfm?

Q4Q

LMy

CQR
Ouu."

795.- SIEMENS KS31VOO

SHARP 2 IN 1 KOMBI

QCQ

oO«J."

MOULINEX3IN1
KOMBI MAGNETRON
FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
bi-magnetron. Inkl. hete-luchtovenen grill. Adv.*849.-

m 549.-!

SHARP 3 IN 1 KOMBI

320 Liter 2-deurs koelkast. R8180;750Watt+draaiplateau. l
Adviesprijs. *1398.-

599.995.- PHILIPS
/ WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

WINKELS
16.30 uur
1099. VANAF
GESLOTEN

VR722; MATCHLINE. 4kopp_en, l
longplay, Jog-shuttle, periekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-

879.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.

t

799.-

W ,, Jele!Sf-reta«er van

Nederland.

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4j<oppen, longplay (8uur). *1990.-

1199.-

1299.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC. *1709.-

1499.-

PANASONIC VHS HI-FI

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

O" afneembare bo*en_

1099.-

1299.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

899.-

37 CM KLEUREN-TV

349.alle andere
artikelen

» yï'«. :

1^38II

nassboost.lt

699.-

t.

R a i

j-V»^*S

699,

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. *795.-

579.-

ARISTONA HQ VIDEO

899.599.-

-radio-ca s

U l \> **

D3 3-.lnkl.3CCCSSO

STUNT BOVENLADER

CD-Spel'

579.-l

ssoires.

AEGTURNAMAT
De enige echte !
Ckl

629.' F-ÏJjgj-SS

779.-I

51

aU.source

CD .speler.

BLAUPUNKT VIDEO*

:-

SONV A Ü T O - C D

MET

5 JAAR

_ . . • *P l

'780.OÓQ

v

Uonlpan

^
""

~~.^

—I"rl

GX390;2xaO^

HTEI'80 •

^**77. '•-,i-r

, > N A Kt
MVI i-i ••
on . ' 5 0 . OC .

_ l GX290'." ""

ËS« -S-ET l 'Srïis:-1 SsssTa*».

AKAI VHS VIDEO+PDC

F280; Afstandbediend. *768.-

355.-

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.

10voor',
4voor
TURBOTEAM

"7üQ
PANASONIC VIDEO
§ öö . •J40;
VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 04.- 1

[MOULINEX]
OVEN

GRUNDIG 51 CM TEKST
pTg«% C7Q

649.
DIO.- STUNT! VHS-HQ Vm"EO l

TOPMERK WASDROGER B AU KNECHT 160 LTR
. l Wasdroger.
Adviesprijs*495.-

i/ r\ O T l
!•\»»••
wereldo
7x K o r t e

39.39.-

399.

IGNIS DROGER AWF020

419.-

459.-

BAUKN./BOSCH/AEG

Handig opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

KONDENSDROGER

QËZICHTS!

Adv'360

178.
o 95 l ?*!!Il^rt-iTL'

PlN-CODE
1

zonder extra kosten

89.*l t l " c ^''

"inR

SUPER KOOKPLAAT

108.-

328.-

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

428.-

Type AFB594; Vrieskast.
Adviesprijs. *725«-

NDESIT D3000WI
UXE VAATWASSER

799.- m 478.ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
m
649.AUKNECHT VW 3PR

[ Elektronisch regelbaar. *1445.-

949.
| MIELE DROGER
1199.
IMERKCENTRIFUGE
12800 toeren. Adviespriji

m 548.- m 749.598.869.-

BOSCH VRIESKAST

"ype GSD1311; Adv. *848.-

iTUNTÜ VRIESKIST!!

348,
(Achter Noorderkade/Gro.morht)

programma's, 12 couverts en
eruisarm: Adviespnjs*999.-

BAUKNECHT LUXE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Beverhof 16 (alleen witgoed)

1248.-

ZANUSSl VRIESKAST

va649.' PHILIPS/WHIRLPOOL

autom.oprolsnoer.

165.-

KFF452; Luxe gas-elektro l
ornuis met hete-luchtoven,
jrill, kcokwekker en gratis
«jpkbpek. Adviesprijs'1735.-

/VA15; Adviesprijs*245.-

INDESIT WASDROGER OPZETVRIESKASTJE

lüSfcf 549.cessöires.

1098.

ATAG INFRA TURBO

PELGRIM WASEMKAP

TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

449.

FK055/52A; Elektrische oven, l
nkl. grill en kookwekker. '1510.-

198.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PHILIPS/ WHIRLPOOL

Inkl. afstandbediening. '699.- [

948.-I

ATAG GAS-ELEKTRO

4-pits gaskookplaat. '298.-

279.ZANUSSIWASDROG'ER

Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Biiy.:

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

PHILIPS 55CM
KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING

iHEr 255."

;

AUDIO-& VIDEO CASSETTES
SONYUXS90II
SONYE240Vhs

boxen.

h;:

49.- SO'NYV

J

T/IQ
1*151

•aaio uitvoering met formica 410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
gyenbl;jd Officiële garantie. grill, draaispiten mixed grill-set.
Adviesprijs. *1575.-

BOSCH KTF1540

^f : l

MAN

SONY 3 KOPPEN VIDEO

648.-

PELGRIM SUPERLUXE
Oer<Jtifjt;li|ke tabletop. Zee GAS-ELEKTRO FORNUIS
130 LTR. KOELKAST

PHILIPS 160 LITER

75.- (^

betde

V325; VHS-HQ, prefekt beeldl
LCD-afstandbediening. '1 220.- [

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

395.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO

498.-

598.-I

ZANUSSl 140 LITER

ro9V,Au ? -reverse

Type KN5402WO; Adv. *849.-

INDESIT G/E FORNUIS

fklt l

tdubbel-

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

NDESIT 140 LITER

,»rt..-390.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

428.-

749.-

J Type AWG089; Opvolger van
l de nu reeds legendarische
l PHILIPSCC1000.Adv.*1445.-

PHILIPS TURBO-DRIVE

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG37CM

699.-

PHILIPS/ .
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

«0MYCO-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312;3koppen,perfektbeeld,
LCD-afstandbediening. *1145.-

F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1098.-

t-jaliJ

MIELE KOEL/VRIES

TypeKGC2511 ;Adviespnjs*1269

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

nrgai
Ijfjftf

Type 2596; Adviesprijs.*799.-'

1 - '

SLV425; VHS-HQ, longplay,
4DA-PROkoppen,shuHle.*1330.-

IS63-30; Adviespnjs*1799.-

Type ARG280; Adviesprijs'1235

Vakkundig personeel staat u ,
met raad en daad terzine.*
BCC, waar men nog tijd voor^
u heeft'.
,

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

569.INDESIT PROMOTIE

PHILIPS 4 KOPPEN VHS
Videorecorder, dubbele speel-1
duur.afstandbediening. *1145.- [

599.-

1348."

599.-

B.v.; kleuren-tv service Ir
buiten de garan«etiidu|terl,|k^
de volgende werkdag. Bi| BM«|

289.

749.-

RTV535; 3 koppen, VHS. *1445.-1

IS70-39; Adviespriis*1999.-

I ZANUSSl WASAUTOM.

Geen 2-deurs koelkast maa
een echte 320 liter 2-deur
koel/vries kombinatie. Koe
ruimte op "ooghoogte'
Adviesprijs. *1099.

zeer grote omz
wij een snelle,

aksearch

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.

m 749.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS/WHIRLPOOL

GRUNDIG VIDEO + PDC

jteleteksïl

'rantiebewijs. Fabrikantenen

de allerbekendste topmerken

LUXE WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

S tereoradioci

-SET pil

2SB12;LCD-afstandbed..*1045.-1

B

190.-

2 motoren,

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening, |
TELETEKST/PDC. *1245.-

H
849.PHILIPS/WHIRLPOOL
l STUNT 1000 TOEREN

F55;4 koppen, stereo. *1683.-1

II

BCC speelt reeds 24 jaar opl

3E7 799."

&

1699.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

Vocrlader, centrifugegang
120 Dtrn/min., rvs trommel,
zee zuinig. Adviesprijs*1299.-

| Type AWG719; Adviesprijs'1235.-

lis)

GRUNDIG HI-FI VIDEO

KOOP ZONDER
RISICO

INFESIT1200TOEREN

SONY VHS HI-FI VIDEO
SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

l

ö l«l. l

plg.%
KOE
UuU." tam?

BOSCH 280 LITER

MAANDAG
21 MAART li
ZIJN ONZE

1049.-

PHILIPS GR102137CM PHILIPS HI-FI VIDEO

425.-

INDESIT 2-DEURS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen i Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding? Adviesprijs. *1 549.-

1795.945.-

jjÜKf 4Z5 . "PHILIPS /WHIRLPOOL

AEG LAVAMAT RVS

SONY CAMCORDER
PHILIPS CE6270 63CM 8x motorzoom, fader, 3 lux,
AFSTANDBEDIENING hifi, autofocus. *?220.-

995.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud SHARP R2V11
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *749.-

Type WA9510,toeren Adv. *1849.

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

PHILIPS 55 CM KTV"
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

nrefr
Q
tam? £.

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.

OSCH VW PS2100
VW G521

1499.-

l maandagmiddag
i tot 6.30 uur
i, dinsdag t/m vrijdag
9 tot 6.30 uur
zatardag .9 tot B uur.
KOOPAVOND:
Badhoavadorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maartsanbroak vrijdag
7 tot 9 uur
ovariga filialan donderdag
7 tot 9 uur

ekmedia 17
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Bent u er klaar voor?

Vijf weken feest met
Henny Huisman!

MANY TRIED TO BEAT
THE CONCEPT.

Speciaal \oor de Postcode
Loterij presenteert Ilennj
Huisman ook dit jaar \\cer
de Sterren PlajhackshoNv.
Kijk en geniet mee met bekcnde Nederlanders die in
de huid kruipen van \vereldberocmde a r t i e s t e n .
Vanaf 24 maart, vijf dondcrdagavonden, 20.30 uur,
RTL 4.

BUT DO THEY HAVE
DUAL AIRBAGS?
Van alle i mmlc-nulo'- die u onclc'i \\eti

v a n levoien aankomen wal ei op Je weg

tegenkomt, / i j n ei maai weinig «ie nel

daal geneuicn h n u hee-ll Je lijd Jaaiop

c o m l o i t en de \eilielieiu van Je Clmslei

Ie nnliLijX'ien

Zo benl u m Je Vovagei lulleilijK
noven

nel anJeie \eikeei

veineven

al oolc \eilig uil/iclil

annags, \ooi u en Je vooipa^agieL

L' /iel al vci

En van iwee

De winnende
Thuisbingonummers:
6 maart

blandaard, m alle uilvoeiingen.

1
3
5
7
9

U neerl al een Voyagei vanal
151 990,- Kom voor Je veiligheid
even DIJ on= langs vooi een pioeliit

12
14
15
18
20

23
25
26
27
28

Built t o ~> e t j' o u f r c c

7-927 RH

II l d

l

\

. -,

\< l l

fM'H)

l

l 11 l \\

(

|

l

l L l

U r

iL

\\

..

t

l l

l

t i n l r l l 1 II II

l l!\

l l f,

'f

j ƒ40,- (vier lotnummers)
j ƒ30,- (drie lotnummers)

Rrijs

11,4 ,1 ,400

ƒ 25.OOO

J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

A a b uw keuze aankruisen en vertier invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam. _

___

J dhr J mevr

AdresPostcode: i i i i i-i i i

Plaats

Datum
'

CHRYSLER HEEMSTEDE/HAARLEM
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

Miljonair worden? Vul snel
de bon in en
doe mee!

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening afteschnjven

Postbanknummer

DE CHRYSLER VOYAGER: VANAF f 51.990,-

elk lot prijs' Zo gaat dat bij de
Postcode Loterij Want met
meer loten, meer kans'•

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

32 41
34 44
35 45
36
39

StraatPrijs
13 maart
ƒ0000

&CHRYSLER

Ui l

JACKPOT

Dat foutje bracht geld op Ze
won meteen de Straatprijs en
kreeg zes keer f 3000,- Met

In 1993 won Viola Holt de Sterren Pla$backsho\v. Wie zullen
dit jaar met de eer gaan strijken?

/icli bovendien vei/ekeiJ van uwai~nalRen in Je poilieien

• _

Een mens kan zich vergisscn. Een mevrou\v in Capellc
a/d IJssel wilde met één lot
een halfjaar meespelen in de
Postcode Loterij. Maar op
de bon kruiste /ij zes loten
aan. Foutje... Hoewel?

loKRci vanwege uw nanle posilie L1 weel

Daai dooi heelt u een piaclilig en \ ooi-

POSTCODE

Vergissing levert f18.000,- op

I n de Voyagei /\\_ \\ mei alleen

Vovagei cvennien

Voor iedereen d i e meedoet
aan de Postcode Loterij is er
een hele speciale prijs te xvinn e n een n i i l i c u v r i e n d e l i i k
d r o o m h u i s t e r v. .Kirde v a n
meer dan een hall miljoen gul
den'

Wilt u ook meedoen met llenn> H u i s m a n en
kans maken op
alle pnj/cn ' Vul
NATIONALE /
d a n n u d e WINTOT-ZCVLN
..LOTERIJ/
M I L J O L N bon
in en doe mee' •

_^

Bekende acteurs,
politici, prcsentatorcn, sporters
en artiesten t i c

den \ijl a\ondcn lang op \oor
de goede doelen van de Post(.ode Loterij Artsen /onder
Gren/en, UNICEI , Novih,
Natuurmonumenten VluchtcI m g e n W e r k Wereld N a t u u r
I onds en Stichting DOLN

_

Handtekening

1509403
•

NATIONALE

Banknummer

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

7927 PH 014

•nze abonnee
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend
over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop
woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n
hond terug.
De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je
kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen
natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus.
Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon

Daarna \\ntd ik abonnee en bèta il pet
O kwartaal ƒ 17,50 O halfjaar ƒ 31.75
O jaar ƒ 55,50
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk ni| autonutisdie
betaling Voor postabonnees gelden andeie tanexen

Natuurlijk,

die kunt moet ik hebben Omdat ik
gtaag \\ tl weten wat zich in mijn omgeung afspeelt Tet kennismaking onhang ik het Zandvoorts Nieu\\ s>blacl

13 weken voor maar ƒ 12,75
Naam UnA) Adtes
Posteode/Plaals
leleloon
Gito/Banknt

(t v m eontiole bezoiging) \VK
El/2

f

U kunt uv\ abonnement ook telefonisch aan ons opge\en
020-562.6211"
Stuur deze bon m een open emelop naai \\eektneclia Ant\\ooidnummer 10051 1000 PA Amsteidam U hoert geen postzegel
te plakken

Zandvoorts
W
H Nieuwsblad

Wie n abonnement heeft weet meer!

donderdag 17 maart 1994
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De
Schelp
23,
goed
onderhouden
tweekam.app. op de begane grond. Ruim terras
op het zuiden. Ind. hal, toilet/douche, open keuken, woonkamer, slaapkamer met vaste kast.
Serv.k. ƒ 1.350,- per jaar.
Vr.pr. ƒ 120.000, - k.k.
Tjerk Hiddesstraat 69,ruim driekam.app. op de
4e etage. Balkon zuidoost. Ind. hal, woonkamer, toilet, badk. met ligbad en wastafel, keuken, slaapkamer. Het app. wordt gestoffeerd
opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 64, vrijst. villa met uitzicht
over de zuidduinen. Ind. ruime hal met marmeren vloer, woonk. met schuifpui, open haard,
eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, keider, praktijkruimte. 1e et. gang met kastenwand, 4 slaapk., badk. met ligbad, toilet en wastafel. Vliering.
Vr.pr. ƒ 598.000,- k.k.
Thorbeckestraat
3/4, luxe
verbouwde
vierkam.maisonnette met ruim balkon. Ind. 1e
woonlaag: woonkam. met plavuizenvloer, luxe
open keuken met inb.app., toilet, 2e woonlaag:
2 slaapkamers, badk. met ligbad, douche, toilet
en wastafel. 3e woonlaag: ruime zolderk. met
wastafel. Serv.k. ƒ 180,- p.m.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.
Thorbeckestraat
3/12, luxe
verbouwde
vierkam.maisonnette met ruim balkon. Ind. 1e
woonlaag; woonk. met open haard en marmeren vloer, luxe open keuken'met inb.app. énAmerikaanse koelkast, toilet, 2e woonlaag: 2
slaapk. met wastafel, badk. met ligbad, douchecabine, toilet en wastafel, 3e woonlaag;: zolderkam, met wastafel. Serv.k. ƒ 180,- p.m.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

op

WEEKEND AANBIEDING
C1VE AWAYS

Zandi/oort

BIJ EEN FEESTELIJKE GEBEURTENIS
HOORT EEN EXCLUSIEF PRESENTJE

Proef
Paasslofjes 4.75

Een feestelijke gebeurtenis staat bij u
voor de deur.
U verwacht gasten, die wilt u graag blijk
van waardering meegeven voor hun
bezoek.
U kunt een keuze maken van de artikelen
uit ons fotoboek.
Mocht u speciale wensen hebben vraag
het ons
Wij kunnen u misschien van dienst zijn
met ons assortiment presentjes,

Bakkerij

Hét adres yoor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Bel vrijblijvend voor een afspraak in onze
showroom.
Breukergive awoys kan u van dienst ajn
vooro.a.
* Huwelijk
* Verjaardag
* Geboorte
* Geslaagd
•* Communie
* Doop
* Jubilea
* en andere
festiviteiten

Paap
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Showroom
Lijndenstraat 26
1018 NV
Amsterdam
tel 0206388267
fax. 020>5207627

Waar U uit en thuis bent..,

laten repareren en bekleden.

Geopendma-di-do-vr.
van 10.00 tot 14.30
uur of
volgens afspraak.

VAN

SCHAÏK

BIJ ONS

Boul. Barnaart 14

Tel. 02507-14443

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

T^r..

tf

KLAPSTOEL
ELDERS

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te

FRAAIE GELAKTE
BEUKENHOUTEN

geheel plat opvouwbaar
en voorzien van
sterk opklapmechanisme

(jutte, j~oï
ome.

tffè
&&
^0°/°

.

•••.',

nf.V ïM

)ORDEEl|

i^/fisiHEMB.
sa&öfc

***388

<**

[\: '*'*••''.'•"•

n i._

h ' ''• ' •,

K •..•»."•••".
L>

^V* /*fiTTL f.

,...«^7u\l

9'am

-.A .**i

!&SBJ

ROYALE

CELTONA TISSUE

BADSPONZEN

ZAKDOEKJES

ZACHT & SCHOON
VLOEIBARE

BONZO
VOORDEELVRIEND

in diverse kleuren
waarvan 1 met masseerzijde

3 laags pure celstof,
compact gevouwen. Hersluitbaar

• HANDZEEP

of hart'pens

SET 3 STUKS
ELDERS 2&$

J"' 15x10 STUKS

POMPFLACON 330 ML

ELDERS 2^4?

ELDERS %&&

^
WITTE AARDEWERK
FRAAIE KWALITEIT

SCHAALTJES

HERENSOKKEN

ideaal voor snacks of zoutjes.
Rond model 016 cm
of langwerpig model 17 x 11 cm

75% acryl • 25% nylon,
in diverse kleuren

SET 3 PAAR
ELDERS jMtëf

ELDERS >W
jr^t

MAKELAAR O.G.

in handige

KILOBLIK

SET 2 BLIKKEN
ELDERS j5rttf

v$»

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

.»:.

ui
Uitgerust staan wij
weer voor u klaar!

\-»>

AMARETTO LIKORETTE
of AUTUMN CREAM
KOFFIELIKEUR
FLES
0.7 LITER
SfJ-VjL

^ÏHfl-PflASVOORVERKOOP

\f^;
M

iS

I^NOKI

ELDERS

''W^f8
€f^#
'

&*•>•\

•të'*^"

„DIER-PLEZIER
*"
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Sanneke Castien schiet ZHCnaar verdiende zege
ZANDVOORT - Na een
zwakke competitie start isliet ZHC-damesteam in stijgende lijn. De Zandvoortse
fiockeysters boekten een
fraaie 2-0 zege op Castricum. Met twee treffers had
Sanneke Castien een belangrijke aandeel in de zege.
De heren gingen op bezoek
bij het hooggeplaatste Myra
en gaven heel goed partij.
Door een ongelukkige teoentreffer verloor ZHC met
ï-0.

hockey
Onder leiding van een sterke
arbitrage heeft ZHC de wedstrijd tegen Castricum beheerst. Alhoewel het in de eerste helft een gelijkopgaande
partij was, speelde ZHC het betere hockey. Ondanks de slech-

Bridge
ZANDVOORT - De clubkampioenen van de Zandvoortse
Bridge Club, mevrouw Spiers
en de heer Emmen, vielen in de
vorige competitie wat terug,
maar nu in de vijfde competitie
lieten zij weer uitstekend bridge zien.
Met een score van 65,18 procent werd het koppel Spiers/Emmen eerste in de A-lijn. De
heren Spiers en Veldhuizen
volgden goed met een tweede
plaats, terwijl mevrouw Molenaar en de heer Koning derde
werden.

Toch degradatie
voor Casino-ZVM
ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM zijn er niet in geslaagd
zich te handhaven. De goede
reeks overwinningen werd
onderbroken door een te-,
leurstelllende nederlaag bij
Dirkshorn: 18-15. Degradatie is nu een feit.

handbal

Raceseizoen gaat starten

Volgens coach Dirk Berkhout
stond z'n team stijf van de zenuwen. „Het was geen kwestie
van niet willen, maar het liep
van geen kant." In de eerste
tien minuten had Holland Casino-ZVM de wedstrijd kunnen
beslissen. Maar liefst zesmaal
kwam en Zandvoorter in scoDoelpunten: Peter Pennings 6,
ringspositie, maar alle pogin- Guido Weidema 4, Patrick Terpgen gingen mis. „Ik denk dat we stra 2, Jan van Duijn l, Goran
te graag wilden," ging Berk- Bogojevic l, Nic Grijekovic 1.

Esther Perluka
behaalt schaakzege

ZANDVOORT - De 15-jarige Esther Perluka heeft zich bij
de door Café Neuf/Chess Society georganiseerde halve
finale van het Nederlands Damesschaakkampioenschap
als enige speelster direct geplaatst voor de finale. De jeugdige Perluka eindigde op een schitterende score van 4,5 uit
5 partijen. De andere drie finalisten zullen moeten komen
uit de barrages.
Net als veertien dagen geleden was Esther Perluka in het
tweede weekend ongenaakbaar. Tijdens deze alweer vijfde
in Zandvoort verspeelde halve
finale remiseerde zij weliswaar
met haar concurrente Evelien
Pater,-doch in de vijfde ronde
sloeg zij een aanval van Adinda
Koster,, op haar leiderspositie,
op indrukwekkende wijze af.
Koster had geen schijn van
kans en moest net "als velen
haar meerdere erkennen in het
Haagse .talent.
Wie de andere finaliste wordt
in de A groep is nog niet beslist.
Favoriete Sylvia de Vries, die
een dramatisch slecht eerste

Schaakprobleem
De wekelijkse scJiaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Opgave nummer 11: Mat in
'Wee zetten, zwart begint.
Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 10 (Mat in 2 zetten, wit begint). 1. Txc8+ - TxcS;
2. Dxc8 en mat.

Behoudend schaken
ZANDVOORT - In de interne
competitie van de Zandvoortse
Schaak Club schaakten de deelnemers
zeer
behoudend.
Nieuwkomer Dick Vastenhouw, zoon van voormalig
clubkampioen Arie Vastenhouw, gaf meteen zijn visitekaartje af door zijn partij wintiend af te sluiten tegen Bot.
4

De overige resultaten waren
Schiltmeijer-Manshande 1-0,
Geerts-Dambrink 0-1, Van Esveld-Atkinson 1-0, Jansen-Ayress 0-1, Ter Bruggen-Den DrijVer 1-0, Franck-Gorter remise,
Gude-Berkhout remise.
Vorige week behaalde Hans
Jansen een zeer fraaie zevende
Plaats tijdens het Rapidtoerhooi in Aalsmeer.
De jeugd van de Zandvoortse
Schaak Club speelt vanavond
Weer competitie. De ranglijst
wordt nog steeds aangevoerd
door Florian van der Moolen
ttiet acht punten uit negen wedstrijden.

SPORT

te weersomstandigheden was
de wedstrijd het aanzien volkomen waard. ZHC kreeg in de
eerste helft enige kleine kansjes doch Castricum bleef moeizaam overeind.

Jacqueline Bouman sprak na
afloop van een verdiende over
winning. „De laatste weken
doen we een stapje meer dan in
het begin van de competitie
Het gaat dan ook stukken be
ter. Ook in deze wedstrijd heb
In het tweede bedrijf zette ben we voor de overwinning geZHC aan voor een offensief en vochten."
knokte zich naar een verdiende
voorsprong. De eerste trefer
kwam voort uit een strafcor- Heren
ner. Sanneke Castien rondde
De Zandvoortse heren boden
een strafcorner doeltreffend af, Myra heel sterk tegenspel. In
1-0. Castricum poogde de ach- deze technisch goede partij
terstand weg te werken, maar hockey was het eerste kwartier
kreeg in aanvallend opzicht voor ZHC. Echter uit het overweinig ruimte om gevaarlijke wicht werd niet gescoord. Daaracties te ondernemen. Het was na was het Myra dat greep
Sanneke Castien, die met haar kreeg op de strijd maar eventweede treffer, ZHC op fluweel eens geen do"elrijpe kansen wist
zette, 2-0.
te scheppen.
In de slotfase hield ZHC de
Ook in de tweede helft deden
bal goed in de ploeg en voegde de teams niet voor elkaar onzodoende twee belangrijke pun- der. Myra kwam op voorsprong
ten aan het totaal toe. Speelster door het benutten van een
strafcorner-variant. De Zandvoorters drongen daarna fel
aan en kregen een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Helaas voor ZHC trof de harde inzet net geen doel. ZHC bleef het
proberen, maar ondanks een
groot veldoverwicht in de slotfase bleef Myra overeind.
„We hebben een goede wedstrijd gespeeld," stelde Floris
hout verder. Aangezien Dirks- Goezinne. „Deze nederlaag was
hoorn wel scoorde keek Hol- niet nodig geweest, een gelijkland Casino-ZVM tegen een 7-6 spel had de verhouding beter
achterstand aan bij de rust.
weergegeven. Toch draaien we
In de tweede helft slaagden dit jaar goed mee en bezetten
de Zandvoorters er niet in de een plaats in de middenmoot."
schade weg te werken. Sterker
nog, de achterstand werd groter en de overtuiging ontbrak in
het Zandvoortse spel. Ondanks
een goede inzet moest Holland
Caisno-ZVM de punten aan
Dirkshorn laten: 18-15.
„Het is natuurlijk heel jamZANDVOORT - Zondagmer dat we gedegradeerd zijn. middag 20 maart gaat om
Het ontbrak ons in vele wed- twaalf uur het autoraceseistrijden aan zelfvertrouwen. zoen 1994 van start op het
Het is uithuilen en volgend sei- Circuit Park Zandvoort. De
zoen opnieuw beginnen," aldus openingsraces zijn een opDirk Berkhout.
warmer voor het grote Paas-

weekend kende, herstelde zich
fraai met overwinningen op
Ferschtmann en Schol. Met
een remise in de laatste ronde
had Evelien Pater simpelweg
de tweede finaleplaats opgeëist.
Zij liet zich echter verrassen
door de reeds uitgeschakelde
Monique van de Griendt en
moest Sylvia de Vries alsnog
naast zich dulden op de tweede
plaats. Pater en De Vries zullen
nu in een tweekamp over twee
partijen gaan uitmaken wie de
grote finale mag spelen.
In de B groep was de strijd
enorm spannend. Caroline
Slingerland en Linda Jap Tjoen
San scoorden in dit weekend
vijfitg procent. Slingerland remiseerde met Dinie van den
Berg en Joyce Fongers. Linda
Jap Tjoen San verloor verrassend van Laura Bozhard maar
herstelde zich vervolgens met
een overwinning op Caroline
Stam de Jonge.
Doordat de Hoornse Dinie
van den Berg won van Adry Goris kwamen drie dames op gelijke hoogte. Slingerland, Jap
Tjoen San en Van den Berg zullen nu moeten gaan spelen om
twee finaleplaatsen. Ondanks
goed spel was er voor de Zandvoortse Caroline Stam de Jonge
weinig eer te behalen. De vijf
partijen en de analyses met
haar opponenten zullen echter
ongetwijfeld een positieve invloed hebben op haar eigen
speelsterkte.
In het slotwoord van voorzitter Hans Drost werd alweer gesproken over de volgende editie. „Het toernooi is immers
niet meer weg te denken uit de
badplaats," aldus de heer Meijer namens de KNSB.

weekeinde, twee weken later en worden georganiseerd door de Nederlandse
Autorensport Vereniging.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Daarna zijn de Formule Renaults aan bod, gevolgd door de
MG Competitions Cup en de
primeur van de ^ Vega Sierra
Cup, de opvolger van de Ascona's.
Een andere merkenrace is
die van de APM Citroen AX GTi
Cup. Mannen en vrouwen strijden hier op het scherpst van de
snede. Voor de Formule Ford
komen de Squadra Bianca's in
actie. De witte brigade in de
identieke Alfa Romeo's 'zullen
beslist weer breed driftend
door de diverse bochten racen.
De openingsraces worden besloten met een optreden van de
verzamelde Italiaanse wagens,
die in de Trofeo Alfa Romeo
uitkomen.

Acht raceklassen komen zondag aan de start in een flitsend
raceprogramma. Het vallen
van de de laatste finishvlag is
zo rond' vijf uur. Zaterdag zijn
de officiële trainingen, bepalend voor de startopstelling.
Het raceprogramma vangt om
twaalf uur aan met de Youngtimers, een klasse van pure liefhebbers met een automobiel
waarin voorheen op de Zandvoortse racepiste gereden Radio
Bezoekers van het Circuit
werd. Net niet oud genoeg om
onder de vlag van de Histori- Park Zandvoort kunnen sinds
sche Auto Ren Club te vallen. mei vorig jaar luisteren naar.

Circuit Park Zandvoort Radio.
Het radiostation zendt via een
eigen FM-zender uit op de frequentie 96.3 en is hierdoor op
en rond het circuitterrein, tijdens race-evenementen, te beluisteren.
Vooral voor de bezoekers, die
een plaatsje in de duinen hebben gevonden en verstoken zijn
van de circuitluidsprekers is de
radiozender een uitkomst. Het
publiek wordt via de radio op
de hoogte gehouden van alle belangwekkende racenieuwtjes
en verslagen. Het programma
op Circuit Park Zandvoort Radio wordt gelardeerd met commercials en luisterrijke muziek.
De toegangsprijzen bedragen
voor deze races vijftien gulden
voor duinen en tribune, terwijl
een bezoek aan het rennerskwartier 35 gulden kost. Kinderen tot twaalf jaar betalen de
helft.

De heren Polak en Vergeest
spelen thans in de B-lijn en
haalden de zeer hoge score van
66,96 procent, hetgeen genoeg
was voor de eerste plaats. Het
echtpaar Van Gellekom kon
enigszins volgen met een tweede plaats.
In de C-lijn ging het er allemaal wat rustiger aan toe. De
dames Beijer en Rauwerda
hadden er zin in en scoorden
60,42 procent. De heren Van
Duuren en Hoogland volgden
op een verdienstelijke tweede
plaats, terwijl de derde plaats
van de dames Rudenko en RuHet duel tussen ZHC en Castricum kende veel spannende dolphus eveneens goed te noespelmomenten
Foto Persbureau Zandvoort men is.

Gevaar dreigt voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - Door een
ruime 1-5 nederlaag tegen
Ter Leede, en mede doordat
de onderste ploegen punten
verzamelden, dreigt Zandvoort'75 plotseling in degradatiegevaar te komen.

voetbal
Behalve een kwartier in de
eerste helft en een korte periode in de tweede helft, heeft
Zandvoort'75 geen kans gehad.
Ter Leede was feller en speelde
het betere voetbal. Dat resulteerde in de 15e minuut in de
openingstreffer. Het team van
trainer Gerard Nijkamp was
telkens een stap te laat bij de
bal en verloor te veel duels. Na
een half uur voetbal leek Zandvoort'75 alsnog de zaken te
gaan recht zetten.
De hechte Ter Leede defensie

gaf niet veel kansen weg, maar
uit een tweetal hoekschoppen
had Zandvoort'75 kunnen scoren. Eerst werd een keiharde
kopbal van Hans Hartman van
de doellijn gekopt. De Ter Leede doelman was al gepasseerd.
De Zandvoorters roken de gelijkmaker en uit de tweede
hoekschop viel de bal voor de
voeten van Bas Heino. Een Ter
Leede speler kon echter bijtijds
de bal blokkeren.
De tweede helft begon Zandvoort'75 weer stroef. De passes
lukte niet en daardoor geen
combinaties maar wel veel balverlies. Balverlies in de vijfde
minuut zou fataal zijn toen de
Ter Leede spits kon doorbreken. Die werd gevloerd hetgeen
een strafschop betekende, die
feilloos werd benut, 0-2. Zelfs
vanaf de aftrap leed Zandvoort'75 balverlies. Eerst kon
doelman LUC Krom nog met de

ZVM blijft aanvoerderranglijst
ZANDVOORT - Ook na de
veertiende competitiewedstrijd, en ondanks het 1-1 gelijkespel tegen Van Nispen,
is Zandvoortmeeuwen nog
steeds ranglijst aanvoerder.
De eerste plaats moet wel
gedeeld worden met TYBB
en Haarlem. Alle twaalf
teams in deze vierde klasse
hebben echter nog kans op
de hoofdprijs. In het treffen
tegen Van Nispen liet Zandvoortmeeuwen goede kansen, waaronder een strafschop, liggen.

voet redden, maar vervolgens
was de Zandvoortse doelman
kansloos, 0-3.
Na een kwartier voetballen
zette Zandvoort'75 eindelijk
een knappe aanval op en het
was direkt raak. Een combinatie Heino/Koning werd keurig
afgerond door Faisel Soekhai,
1-3. De Zandvoorters begonnen
er in te geloven, maar het geloof
was van korte duur. Het offensief werd abrupt afgebroken
toen de Zandvoortse defensie te
slap ingreep en Ter Leede 1-4
liet aantekenen. De strijd was
beslist en Ter Leede liep in de
slotfase zelfs uit naar 1-5.
„Ik mis de bezieling, de jongens geloven er niet in," stelde
een teleurgestelde Gerard Nijkamp. „De kar wordt door niemand getrokken en nu zitten
we er verkeerd voor. Het kan zo
niet langer, er moet verandering inkomen en de mouwen
moeten worden' opgestroopt.
Zaterdag ga ik na Woudenberg
met elf knokkers. Dat moet wel,
want zo gaat het niet."

Vierde broer
in racesport

hart het nakijken, 0-1. Ferry
van Rhee kwam de aanval van
ZANDVOORT - De opede Zandvoorters versterken ningsraces op 20 maart op
waardoor verdediger Casper het circuit van Zandvoort
Nijman plaats nam in de dug- kennen een bijzonderheid.
out.
Die dag komt de vierde

broer Coronel op de baan.

Offensief

voetbal
De stormachtige wind maakte het voor de voetballers erg
moeilijk. Van goed voetbal kon
danook geen sprake zijn. Zandvoortmeeuwen kwam in dit
treffen beter voor de dag dan in
de laatste twee wedstrijden.
Met een goede werklust werd
Van Nispen volkomen aan banden gelegd. Riek de Haan en
Ruud van Laere hadden de
Zandvoorters in de eerste helft
op voorsprong kunnen zetten,
maar de juiste afwerking ont- ZVM liet tegen Van Nispen verschillende kansen liggen
brak. Aanvallend kon Van Nispen weinig uitrichten tegen de len, had al een extra aanvaller Riek de Haan schot de bal echklaar staan, toen de Meeuwen ter te zacht in waardoor de Van
hechte Zandvoortse defensie.
een strafschop kregen toegewe- Nispen doelman redding kon
zen. Ruud van Laere werd in brengen.
Strafschop
het strafschopgebied gevloerd
Dit was toch wel een tegenTrainer Pieter Keur, die zijn en de bal ging op de stip. De slag voor Zandvoortmeeuwen
spelers volop de winst liet spe- anders zo trefzekere topscorer dat wat terugviel. Van Nispen

Na Raymond, Jip en Torn
stapt nu ook Tim Coronel in de
gesponsorde racesport en wel
in de APM/Citroën AX GTi
Cup. Een historische dag, aldus
zijn hoofdsponsor. 'Een dergelijke grote familie-operatie is
ongekend in de Nederlandse
autosport.' „Het heeft inderdaad lang geduurd voor ik me
voor de autosport gewonnen
gaf," zegt Tim Coronel. „Terwijl mijn broers Raymond, Jip
en Torn vrijwel dagelijks met
het racen bezig waren, gaf ik er
de voorkeur aan mij eerst op
mijn HEAO-studie te concentreren." Hij moet in de eerste
race uitkomen tegen 'cracks'
„We hebben een punt laten als Rob Karst, Pieter van de
liggen," meende trainer Pieter Berkt en Francoise Loogman.
Keur. „Over de instelling ben ik
echter heel tevreden. Toen we
vorige week verloren had ik
ZANDVOORT - Op donder niets te zeggen, nu zat het wat dag 12 mei aanstaande, HemelFoto Persbureau Zandvoort
tegen. Wie kampioen wordt is vaartsdag, houdt de Zandvoortgeheel onduidelijk. Verlies je se Schaak Club voor de 14-e
kon de aanval zoeken en een niet dan blijf je meedraaien. keer haar landelijk bekende
hoekschop forceren. Daaruit Elke wedstrijd is een finale. Ik Louis Blok-Rapidtoernooi. Er
bleef de bal op de wind hangen hoop dat we de dip, waarin we wordt gespeeld in groepen van
en plofte voor de voeten van zaten, gehad hebben. De ploeg zes deelnemers van gelijke
een vrijstaande Van Nispen met de breedste selectie en sterkte, zodat voor iedereen de
aanvaller. Die bedacht zich daarbij de gelukkigste zal het mogelijkheid bestaat in de prijgeen moment en gaf Ron Eer- winnen."
zen te vallen.
Het Zandvoortse offensief
werd tien minuten voor het einde beloond. Marcel Schoorl
verzond een hoge voorzet, die
door Riek de Haan fraai werd
ingekopt, 1-1. In de slotfase probeerden de Zandvorters alsnog
de overwinning te pakken. Een
paar strakke lage voorzetten
van Ruud van Laere konden
echter net niet worden ingetikt.
Door het aandringen van Zandvortmeeuwen kreeg Van Nispen de gelegenheid enige gevaarlijke counters te plaatsen,
doch gescoord werd er niet
meer.

Louis Bloktoernooi

Tennis bij Casino-ZVM is succes Problemen voor ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Vorige
week woensdagavond presenteerde Holland CasinoZVM het zeer fraaie informatiebulletin van de afdeling tennis. Het tennisseizoen 1994, op de handbalvelden, wordt op 27 april
aanstaande geopend door
voorzitter Geert Dijkstra.
Op deze avond staat onder
andere op het programma
een tennis demonstratie onder leiding van tenniscoach
Paul van Geuns.

tennis
Het is voor het zesde seizoen
dat de handbalvereniging met
tennis gaat draaien. Evenals
voorgaande jaren blijkt het tennis een enorm succes te zijn.
Ook dit jaar hebben al zo'n 150
leden ingeschreven. Dat meid-

de bestuurscoördinator Gerard
Seders. Hij was verheugd dat
Jaap Methorst ook dit seizoen
alle medewerking had toegezegd en met het feit dat Peter
Grimbergen de tennistrainer
voor het komende seizoen
wordt. Bij Holland CasinoZVM wordt tennis gespeeld
vanaf 6 jaar. Seders meldde verder dat er nog enige plaatsen
vrij zijn in 5 en 6 jarige groep,
maar om teleurstelling te voorkomen moet men zich snel meiden. Ook zaterdagse baanhuur
is nog mogelijk.
Ook tenniscoördinator Jaap
Methorst was zeer te spreken
over de tennisopzet bij Holland
Casino-ZVM. Hij memoreerde
verder de goede samenwerking
met de tennisclub Zandvoort.
„Hebben wij jeugd met talent
dan schuiven we die door naar
de TC," aldus Methorst
Het programma van dit sei-

zoen heeft een aantal nieuwe
onderdelen. Zo is er een laddercompetitie ingevoerd, wordt op
woensdagen, donderdagochtenden, donderdagavonden en
vrijdagavonden tennisinstructie gegeven door Peter Grimbergen en bestaat er zelfs een
mogelijkheid privélessen te volgen op donderdagmiddagen. De
zaterdagochtend lessen staan
onder leiding van Jaap Methorst.
In de eerste week van atigustus wordt een zogenaamde tennisintensive-week gehouden,
terwijl de maand mei uniek
wordt. Dan is er op vier achtereenvolgende donderdagmiddagen gratis sporten voor senioren. Diverse sporten kunnen
dan beoefend worden, zoals onder andere gymnastiek, kaarten, darten, jeu de boules en
natuurlijk tennissen. „We zijn

erg goed bezig. Ik vind dit een
stukje ouderenzorg waar we
best trots op mogen zijn. Ik verwacht zeker 45 senioren op
deze dagen," is de mening van
Methorst.
De vereniging had een geweldige verrassing. Zij zijn namelijk in het bezit gekomen van
een 'ballenmachine'. Hiervan
zal tijdens traingen veel gebruik worden gemaakt. Eveneens nieuw is de mogelijkheid,
die Holland Casino-ZVM biedt,
om in de wintermaanden te tennissen in de Pellikaanhal. De
vereniging heeft op een groot
aantal uren beslag weten te leggen.
Informatie over alle tennisactiviteiten voor komend seizoen
bij Holland Casino-ZVM zijn te
verkrijgen bij Gerard Seders,
telefoon 18451.

ZANDVOORT - Het wordt
met de week spannender voor
de zaterdagvoetballers van
Zandvoortmeeuwen. Door de
nederlaag bij Bloemenkwartier
(1-0) wordt de situatie onderaan de ranglijst er niet beter op.
Tegen
Bloemenkwartier
toonden de elf van trainer Teun
Vastenhouw de juiste mentaliteit, maar wist geen afstand te
nemen.
Ook in de tweede helft hadden de Zandvoorters het beste
van het spel. De bal werd goed
rondgespeeld in de ploeg en
Gerreth Davis leek de openingstreffer te gaan scoren.
Echter de bal ging rakelings
langs zijn hoofd, na een puike
voorzet van Frans Valks.
Het middenveld-gevecht dat
hierna ontstond leek onbeslist
te eindigen. Bloemenkwartier
kreeg slechts een mogelijkheid
maar het was wel meteen raak,
1-0. In de slotfase, trok zelfs
Chris Kuin mee ten aanval,
doch het mocht niet baten. „Als

je zo verliest dan kan je mij een
teleurgestelde coach noemen,"
aldus Teun Vastenhouw. „De
inzet en mentaliteit was uitste-

kend, maar we hadden de kansen moeten benutten. Het is nu
belangrijk dat we punten gaan
pakken."

Topscorers
B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
D. de Leeuw(TBZ)
B. Paap (ZVM-zon)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

De Zandvoortse doelpuntenmakcrs waren niet erg schotvaardig
het afgelopen weekend. Totaal werden slechts twee doelpunten
gescoord. Een van de voet van Feisal Soekhai (Zandvoort'75) en
een treffer kwam op naam van de leider in het klassement Kiek de
Haan (Zandvoortmeeuwen). Jamniergenoeg geen spanning meer
op de topscorersliist. De liaan lijkt op weg naar prolongatie van de
titel.
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Voor een proefrit met de CITROEN XANTIA
(eventueel mét Caravan)
kunt u terecht bij:

Autobedrijf WIM van AALST
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedio t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
ƒ l3,75
ƒ 8/50
j
8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

Communicatiewg. 6, Mijdrecht 02979-84866
Voor een goede occasion:

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
Autobedrijf
van BX, Visa en 2CV6.
WIM van AALST
APK klaarmaken tegen gered,
Communicatieweg 6, Mijdrecht prijz. Verk. van losse onderd.
CITROEN-DEALER
Tel 020-6680820 en 075-219777
Tel.: 02979 - 84866
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
AX 11 RE, wit, 3-drs, i.z.g.st., op druk brengen bij de Citroen
bj. 5-'87, APK, mr. mog., ƒ 6950. Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Tel.: 023-340744.
Vraag tevens naar onze inruiBX 14 RE, '87, m z.g.st., bord.rd lers en aantr. rep. prijzen.
pr. onderh., geh. nagekeken,
XM Ambiance '92
ƒ 29.500
ƒ4750. Tel. 020-6269130.
XM Diesel '92
ƒ32.500
BX 1.9 Diesel, Ferrari rood,
XM Turbo D. abs '91 ƒ32.500
5-bak, m. 1988, in nw.st., mr. 3 st. XM Turbo D '90 ƒ24.500
mog., ƒ 6950. Tel.: 023-340744. XM Comfort'90
ƒ19.900
BX 19TZI Br. abs '90/18.500
OTO/ICI Citroen
BX 16 TGI Br. Ipg '90/16.500
Hogeweyselaan 21
3st. 19TGDBr. '91 v.a./ 17.500
1380 AG WEESP
BX TZD Turbo '91
ƒ 19.500
02940-16661
AX 11 TGE Ipg, 66000 km1/90 5 st. BX TZD '91 v.a. ƒ 14.500
AX 11 TGE, 68.000 km. 10/91 BX TZD stuurbekr. '90/ 14.500
ƒ 13.500
BX 1.4 Cannes, 58.000 km1/91 BX TD '91
ƒ 8.500
BX 1.4 , 78.000 km
1/90 BX D '89
ƒ 1.950
BX 14 Palm., 91.000 km. 1/89 BX D '84
ƒ16.500
CX Break TGI, 84.000 km4/91 BX 19 TZI Ipg '91„
BX 16 Ipg '92
ƒ17.500
XM 2.0, 93.000 km
5/91
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93 BX 16 Chic Ipg'92 ƒ19.500
ƒ 15.500
Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90 BX 16 TGI '91
ƒ4.500
Sierra 2.0 CLI, 112.000 km 1/91 BX 16 RE Ipg'86
ƒ 1.750
5 TL 5-drs, 93.000 km .. 2/86 BX 16 RS Ipg '83
309 XL Diesel, 180.000 km3/88 BX Dauville Ipg '92 ƒ 16.500
ƒ 12.500
Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km 10/87 BX Cannes lpg,'91
130 GLS, 69.000 km . . . . 7/87 BX Cannes Ipg'91 ƒ11.500
ƒ 4.500
Ibiza 1.2L, 79.000 km ...4/86 BX 14 RE Ipg '87
AX 11 RE '87
ƒ 8.500
Ruime keuze in 2 CV occasions AX 11 RE '87
ƒ 6.500
alle leeftijden. Citroen Centrum Visa 11 RE '84
ƒ1.950
Leende. Tel.: 04906-1528.
VISA Garage
Te koop: CITROEN DS 23,
Houtmankade 37, A'dam.
perf.gerest, grijs metall.,
Tel.: 020-6278410.
int. zwart leer ANWB, APK t/m
Citroen
BX 19 TRS break
jan. '95. Vr.pr.: ƒ 12.500.
automaat, 62.000 km, '89,
Tel.: 085-649740.
ƒ 16.850.CX Turbo Diesel, bj. 1986, priCITROEN DORLAND
ma auto, APK gekeurd, inruil
Ring A'dam, afrit 116.
mogelijk, ƒ 5950. 023-423906.
Br.i.W. 02903-1908.

1-22

Mazda
323 F 1.6 l GLX '91 zwart zonnedak 31.000 km, 5-drs coupé
ƒ24.000. Tel. 020-6424829.
626 Sedan 1.6GL, bj. 1987, wit,
APK, nw. uil, banden, inr.
mog., ƒ 5950. Tel.: 023-340744.
Mazda 626, 4 drs, '82, blauw
met., open dak, Phil.rad., APK
4-'95, ƒ 2450. 020-6330222.
Mazda 626 GLX, hatchback
LPG, grijs kenteken, bj.'87,
t.e.a.b. Tel.: 020-6916067.
MAZDA 626 HB 2.0 GLX, bj.
'89, 98.000 km ƒ12.900.
020-6150263.

Subaru
Uw SUBARU dealers

HEERE b.v.

v/eet

Seat

MOOY & ZN
Ruysdaelkade 75-77
A'dam' 0/Z
020-6623167

Daihatsu

Cuore 850, 3-drs, antr. metal.,
IMPORT USA CARS
Chevrolets Pick-up Blazer Full m. 1989, 60.000 km, inr. mog.
Size en S10 benz./diesel, grijs ƒ5950,-. Tel.: 023-340744.
kent. div. uitvoeringen. Nieuw
Daihatsu
model Pontiac transport en
't AMSTERDAMMERTJE
zeer veel andere modellen.
Amstel 340-342

Algemeen
150 auto's & bestel va. ƒ 3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd.

T.K. Seat MARBELLA special,
bj. '92, kleur zwart, 30.000 km,
Vr.pr. ƒ7900. Tel. 020-6155991.

Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.

Suzuki

Mitsubishi

Amstelstein - Suzuki

Galant 1.6 GLX, 1986, net gekeurd, mooie auto, inruil mogelijk, ƒ 4950. 023-423906.

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Galant 2.0 GLS autom., 4-drs,
wit, sportwiei., bj. 1986, inr.
mog., ƒ 3950. Tel.: 023-340744.
Mitsubishi Lancer, Stationwagen 1.6 GLXi + stuurbekr.,
23.000 km, 9/92 ƒ34.750.-.
GOLDCAR Amstelveen,
Tel.: 020-6433733

VOORDELIGE
Suzuki-Occasions

Alto GL
'88 ƒ 7.500
Alto GLX
'92/11.950
Alto GA
'91 ƒ 9.600
Swift GTi
'87 ƒ 8.950
• Auto te koop? Plaats in deze Swift Club
'90 ƒ 13.950
rubriek. U zult verbaasd staan Swift Unique .... '91 ƒ 12.950
over het resultaat.
Swift GLX 5-drs. '92 ƒ 18.950
Swift GS
'89 ƒ 13.950
Samurai soft top '93 ƒ 19.500
Vitara Soft top .. '92 ƒ 26.950
Vitara Soft top .. '93/29.995
Sunny Sedan, 4-drs, 1985, keurige auto, APK gekeurd, inruil Auto Amstelstad B.V.
Off. Suzuki-dealer Amsterdam
mogelijk, ƒ3950. 023-423906.
T.k. Nissan Micra aut., b.j. '89, en Amstelveen
Hemonylaan 25, 020-6799100.
vr.pr. ƒ13.250,-. Tel. 020Minervalaan 85, 020-6711888.
5672421, na 18 u.: 6975733.

Nissan

Opel

Omega 1.8 autom., rooksilver,
bj. 3-1990, trekh., get. glas, inr.
mog., ƒ 9750. Tel.: 023-340744.

Toyota

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

T.k.: Mazda 323 HB 1.3 LX, juli
'86, zeer goede staat, vr.pr.
ƒ5950,-. Tel.: 02503-31820.

Nieuw: VITARA SAHARA
Soft top. Fonkelnieuw
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
Ascona 1.6, 1986, 4-deurs,
Standaard: incl. extra brede
net gekeurd, inruil mogelijk, 255/60/15 banden, sportieve
ƒ4950. Tel.: 023-423906.
l.m. velgen, spatbordverbreder
Kadett 1.6, 1986, 5-deurs, set, robuste chrome push bar,
chrome reservewiel-cover, luxe
mooie, APK gekeurd, inruil
vloermatten, wielsloten.
mogelijk, ƒ7950. 023-423906.
Prijs slechts
ƒ33.995.Kadett 1.6 Caravan Diesel Van,
Chrysler - Amstelveen
AUTO AMSTELSTAD B.V.
bj. 1985, APK gekeurd, inruil
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Off. SUZUKI-DEALER
mogelijk, ƒ4950. 023-423906.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
voor Amsterdam en A'veen
Kadett,
4-drs,
12SLS,
i.z.g.st.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
'86, km.st. 93.000, groen-met., Hemonylaan 25, 020-6799100
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
vr.pr. ƒ 8750. Tel.: 03420-16590. Minervalaan 85, 020-6711888

Chevrolet

SUBARU AALSMEER
NIEUW EN GEBRUIKT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Incl. BOVAG en VVN Inspectie
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.

Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

Chrysler

V/W D£

Bedrijfsauto's

Alto GL, 1986, nieuw staat,
APK gekeurd, inruil mogelijk,
ƒ4950. 023-423906.

Huurkoop
± 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
JOHAN BOOM,
Zuiderakerweg 83, A'dam
Osdorp. Oranje hek
Tel.: 020-6105478
150 Auto's v.a. ƒ1.000.tot ƒ 20.000.Geopend van 9 tot 19 uur.

Rijscholen

Accessoires
en Onderdelen

10 RIJLESSEN VOOR ƒ450
Persoonlijk. Op maat. Want
jouw belang heeft voorrang.
AUTOBANDEN NODIG ?
Bij Rijschool RIS.
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad. Frans van Mierisstraat 60.
Bel nu: 020-673 05 73.
Prijzen incl. montage
balanceren.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
ECU BAND
Theoriecursus gratis. Tel. 06Cilinderstr. 5 Amsterdam
52821994 b.g.g. 020-6932074,
Noord. Tel. 020-6313648.
Kopcursus motorrijden voor
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. ƒ 100. Vraag folder VerkeersKlaar terwijl u wacht.
scholen
Dorland/Safety-First
Ruilstarters en dynamo's.
020-6444555/6443925/6410898
Valkenburgerstraat 152.
RIJSCHOOL ROLF
Tel.: 020-6240748.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Grote sortering ONDERDELEN Amsterdam. Met een goed
van schade-auto's, alle
team instructeurs geven wij op
merken, alle bouwjaren.
een psychologische manier inGEBR. OPDAM B.V.
tensief les en nog leuk ook!
Tel.: 02502-45435.
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijGratis leenauto
den is vanzelfsprekend.
A.C.A. Tel. 075-351651.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Suzuki Alto automaat, bouw- LADA SAMARA 1.3 ... 1990
Noodservice
jaar '83, radio, rood, ƒ1.850,-. LADASAMARA 1.3 ... 1988
ONDERDEELVERKOOP
Tel. 020-6426817.
LADA Niva
1984
DOE-HET-ZELF ADVIES
Ford Sierra 2.0 CLi aut. 1989
op zaterdag van
Subaru Legacy 1.8 GL Ipg 1991
10.00-13.00 uur
Subaru Vivio autom. . . . 1993
244 GL, '82, techn. 100%. APK Subaru E 10 minibus .. 1991
Kost B.V.
tot 6/'94, rood, Ipg, schuifdak.
Valschermkade 16, A'dam.
Vr.pr. ƒ2000. 020-6241787.
Zwanenburgerdijk 503
Onderdelen voor:
850 GLE Estate
3/93 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

STERREN
VERKEERSSCHOOL
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Volvo

850 GLT
940 GL LPG 2.3
460 GLE LPG 1.8
440 GL 2.0 i
440 GL 1.8i.
stuurbekracht

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

3/93
2/92
1/91
1/94

Nissan Micra 85
ƒ4.000
Austin - Rover
VW Golf Aut. 1600 '80 .ƒ 3.000
Jaguar - MG
Toyota Lite Ace '85 Dsl./5.500
Triumph - Landrover
Saab 99 GL '82 Lpg..ƒ2.000
KIMMAN
Ford Sierra 1.6 Stat. '84/2.000
HAARLEM
3/91
Garage Alkema,
360 2.0
1/84
J. van Lennepkade 271,
in 24 uur geleverd
340 GL spec. Lpg
3/91
Amsterdam 020-6126900.
340 DL 1.4
2/89 T.k. tegen handelsprijzen:
Tel. 023 - 339069
340 DL 1.4
6/89
Fax 023 -362381
Mazda 626 1.8 LX, 4-drs., LPG,
245 GL aut. Estate
8/80
4-'89, ƒ9.750. Escort 1.4 CL,
Opel Rekord S 2.0
7/86 6-'86, ƒ6.950. Ford Resta 1.1,
VW Polo 1.3 CL
6/89 1-'89, ƒ7.250. Ford Escort 1.9
ALLE KLEUREN
AUTOBEDRIJF DICK MUHL LX, 5-drs., st.bekr., airco, stereo, 2-'90, ƒ 12.500. Opel ReOOK IN SPUITBUSSEN
OFF. VOLVO DEALER
kord 2.0 S, LPG, 6-'86, ƒ4.250.
otto nieuwenhuizen bv
Nijverheidslaan 1, WEESP
Kadett 1.4i, LPG, 4-drs., 3-'91
Overtoom 515 Amsterdam
Tel. 02940
18200/18008
(lichte besch.), ƒ 12.000. Suzuki
(020)6129804
Bovag Garantie:
Super Carry Van, 10-'89,
940 GL Sedan, groen met. '91; ƒ7.250. Citroen BX 1.4 E, 11- T.k. gebruikte onderdelen van
240 Polar Ipg '92; 440 GLT Inj., '89, ƒ8.950. Galant 1.6GL, 9- alle type's BMW, Mercedes en
wit '90;340GL 1.7 Sedan '89; '86, ƒ 4.950. Honda Civic, 3-'82, Peugeot. Garagebedrijf C.
360 GL Inj. '88; 340 3-drs aut. ƒ1.450. BEREBEIT, Amsteldijk Schrauwen,
Teteringsedijk
'89; 340 5-drs aut. '91;
25, A'dam, 020-6627777.
134, Breda. Tel.: 076-214918.
440 GL Ipg-o.b. '90.
VOLVO-NIEROP
volgende week
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam-West, .
Tel.:020-6183951.

autolak

Service en
Reparatie

MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.
Gevr.: Lada, Skoda, bouwjaar
'84 t/m '88. Tel.: 020-6312567.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Opel Manta GSI 2.0 GSI, brons Starlet, bj. 87, 1.3DX 12V, turDE HOOGSTE PRIJS voor elk
met., feb. 1988 . . . . ƒ 13.950. quoise met. + APK, i.z.g.st. Goed onderh. Volvo 340 5 drs.,
merk auto a cont. met vrijwar.
GARAGE ECONOOM
Toyota Brouwer 020-6360401. Vr.pr. ƒ 7500. Inl. 02977-23383. APK jan. '95, nieuwe onderdebewijs. Tel.: 020-6105478.
Repareert uw koppeling snel
Opel Omega 3/88, 2 Itr inj., Toyota Camry, 3.0 V6, GX, len. Tel. 020-6958085.
en vakkundig. Alle reparaties in Te koop gevraagd:
open dak, i.z.g.st., km 197.000, 2/92
50.000 km. T.k. Volvo 240 GL STATION
één dag gereed.
DOOR INRUIL:
tegenover Carré
LPG. Vr.pr. ƒ9.000,-. APK t/m Toyota Brouwer 020-6360401. met 3e bank, bj. 12/'87.
LADA'SenSKODA'S
Ook uw autospecialist
Lancia Prisma 1 6 CL, donkerA'dam-C. Tel.: 020-6236491.
9/94. Tel.: 03200-49410.
Chevrolet Full Size
Tel.
01840-10211.
gehaald door heel Nederland.
Frederiksplein
6,
020-6232505.
blauw, bj. 5-'86, alles elektrisch,
pick-up 2500 HD
92 NIEROP DAIHATSU b.a.: Cha- T.k.a. Kadett 1.6 S, caravan
<orr. afwikkeling &'vrijwaring.
5-bak, get. glas, in. nw.st., inr. Alfa 33 1.7 QV16, 11-'90, 2 x Globemaster, blauw
Volvo 460 GLC, okt. 1990,
APK
+
grote
beurt
v.a.
ƒ
299.rade 1.0 aut. '90; Charade 1.0 80.000 km '83, APK tot aug.
mog .ƒ3750. Tel.: 023-340744. 118.000 km, alarm, sport int., grijs kent. LPG
wit,
39.000
km.
DIESELSERVICE
91
Limited '91; Charade 1.3 Inj. '94, kleine repr. noodz., incl.
l.m. velgen, zwart, ƒ17.950.
Toyota Brouwer 020-6360401.
brandstofpompen; verstuivers
89 Shiga '91; Charade 1.3 Inj. '90; Car stereo, prijs ƒ 1200,-.
RONDAY BV
OTO/ICI Citroen, 02940-16661. Full Size Blazer 4x4
VOOR GEGARANDEERDE
cil.koppen vlakken. Garage/ Wilt u uw auto v.a. 1990
Pontiac
Firebird
als
nieuw
.92
PI. Middenlaan 19-21 (bij Artis)
ApplauseXL'89;CuoreTX'91;
Tel.:
020-6968923.
OCCASIONS
Welkom op onze
ESCORT 1.8 CL D. 3 drs, rood Nissan King cab Diesel .. .88 Feroza 1.6 Inj. '92, km 13.000,
motorenrevisie FEENSTRA
DIREKT a contant verkopen?
Tel. 020-6237247
ALLE
ONDERHOUDS
Industrieweg 27, Duivendrecht Belt u voor inl. 03410-19354.
met., 1989
ƒ 15.900,- Rover 825i Sterling
88 nw pr. ƒ38.500 nu ƒ25.500.
Volvo
Holidays
WERKZAAMHEDEN
A.P.K.,
Tel. 020-6980639
Citroen BX '86
ƒ4.750 Ford van Nes Hogeweyselaan
NIEROP-DAIHATSU
Te koop gevraagd AUTO'S a
SCHADE-EXPERTISE
nog t/m 19 maart
Vancouverstr. 2-12,
Citroen Axel '86
ƒ4.250 97 WEESP. TEL.. 02940-15443.
APK KEURINGEN ƒ 70,
Alle auto's zijn voorzien
contant met vrijwar.bewijs
Amsterdam Oud Zuid
Fiat Panda '85
ƒ3.750 RENAULT 21 TL 4 drs, wit LPG
A'dam-West, 020-6183951
klaar terwijl u wacht.
COBUSSEN AMSTERDAM
van alle mogelijke opties.
Tel.: 02908 - 24640
2e Jan Steenstraat 42-48,
Ford Taunus
ƒ2.750 1990
ƒ 15.500,Garage West-Center:
sinds 1930
IMPORT USA CARS,
Rocky Jeep Turbo-diesel, m.
Tel.
020-6763829
Renault 18 Avenue .. .ƒ3.750 Ford van Nes Hogeweyselaan
020-6122476 (zonder afspraak)
Keurenplein 9, A'dam.
'88, zw. met., bulbarzijdr steps,
De beste LEEUWEKEUR
Amsterdam
Renault fuego, aut. .. .ƒ3.750 97 WEESP. TEL.: 02940-15443.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Tel.: 020-6670121.
inr. mog., ƒ 11.950.023-340744.
occasions vindt u bij
Renault 5
ƒ2.900
Uw Volvo-dealer
& Lifestyle
Renault 25 TXI, 60.000 km, raA.P.K. KEURINGSSTATION
PEUGEOT-DEALER
Renault 5
ƒ4.500
met persoonlijke service
19 en 20 maart
dio Renault, 8/'90, ƒ26.950.
Keuren zonder afspraak
COBUSSEN
Opel Kadett
ƒ2.250
Tel.
020-6369222,
MeeuwenHOUTEN
V.d. Pouw, Peugeot, Weesp.
Feenstra & Jimmink
Golf 1.3 CL, bj. 1989, 1e eig.,
Baarsjesweg
249
253
laan
128,
Amsterdam-Noord,
Sierra 23 D m '84 ƒ 2950; BX 16 Tel.: 02940-15110.
Drie hallen verkoopshow
Asterweg 24A A'dam 6364702
Ipg, prima auto, net gekeurd,
Amsterdam
020-6121824.
uit
de
IJtunnel
2x
rechtsaf.
niet duur!!!
RS Ipg '83 ƒ 1750; Peugeot 305
van alle Britse auto's
inr. mog., ƒ9950. 023-423906.
SIERRA 2.3 CL D. 4 drs, grijs
Autobedrijf CRYNSSEN
Studenten 10 % korting.
GL Ipg '86 frictie slecht ƒ850.
onderdelen, clubs, lifestyle
PEUGEOT
ZUIDWIJK
met., 1988
ƒ 15.500,Crynssenstraat 10-14
GOLF Manhattan, b.jr. '89,
bestel-, vracht- en
Visa Garage, tel.: 020-6278410.
huis- en tuindecoratie
Ford van Nes Hogeweyselaan FIESTA 1100 FINESSE 3 drs, rood, 13.000 km, 1993 ƒ 18.500,- 106 XN,
21.000 km 6/93 blauw met., APK 3-'95, inr.
Tel.: 020-6184402.
ook
leuk
voor
dames
!
personenauto's, -bussen
Citroen Visa 11 RE '85, Apk. 97 WEESP. TEL.: 02940-15443. FIESTA 1300 FLASH 3 drs, wit, 6000 km, 1992
ƒ21.000,- 106 XN, 1.1 26.000 km 11/91 mog. Zuidwijk 020-6629517.
APK-keurstation, reparaties
020-6794842, 020-6908683.
Open: 10.00 • 18.00 uur
tot 03/95 ƒ 1950
ESCORT 1.8 CLX D. Clipper, grijs met. kombi., 1991/23.700,- 205 Accent div. kleur. v.a. '86
alle merken en schaderegeling.
VOLVO 340, 3 deurs automaat
Zie ATS telet. pag. 888
Expocenter Euretco HOUTEN
NIEROP DAIHATSU
ESCORT 1.4 CL 3 drs, blauw met., 1991
ƒ21.500,- 205 XE 1.4 41.000 km 7/89 GOLF Manhattan, b.jr. '89,OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
Gedipl. FOCWA monteur voor
1991, 17.000 km ƒ 19:500.
Info; 035-836990.
D. FAAS
Tel.. 020-6183951.
ESCORT 1.6 SPORT 3 drs, wit 49.000 km 1991
ƒ 22.800,- 205 XR 1.4i 69.000 km 4/92 blauw met., APK 3-'95, inr. oldtimerbestand v/h Ned. OldVan VLOTEN BV, Volvo Dealer.
al uw reparaties APK, laswerk, Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,JOHAN BOOM
ESCORT 1.6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ21.000,- 205 XS 1.4 78.000 km 5/87 mog. Zuidwijk 020-6629517.
timer Bureau. Tel. 02990-34065.
Voor LIEFHEBBER
Tel.: 020-6369222.
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u. per dag, ex. BTW
Den lip 55, Gem. Landsmeer
ESCORT 1.6 CLX 3 drs, rood, 1991
ƒ 20.800,- 205 GT 1.41 37.000 km 9/90 Kever 1303S, bj. 1972, nieuw
A!fa33,1.5 met APK,'84/1750
Incl. gar. Tel. 075-314618.
T.k.: prachtige Kever 1300 uit
Voor een goede occasion. ESCORT 1.6 CLX 5 drs, rood met., 1990
Grasweg 3, A.'dam-Noord
± 100 auto's v.a. ƒ1.000.ƒ 19.900,- 205 XL D. . 123.000 km 1/89 staat, net gekeurd, inruil
NIEROP DAIHATSU
1969,
geh.
gerest./gerev.,
tax.
Peugeot-dealer COBUSSEN, ESCORT 1.8 CL D. 3 drs, rood met., 1989
GARAGE ECONOOM
Tel.: 020-6371826.
tot
ƒ
20.000.ƒ
15.900,309
GE
1.4
93.000
km
2/87
mogelijk,
ƒ3950.
023-423906.
Tel. 020-6183951.
waarde
ƒ12.000.
Vraagprijs
Baarsjesweg 249, Amsterdam ESCORT 1.4 CL 3 drs, grijs met., 1987
Repareert uw remsysteem snel De Lugt luxe en bestel vanaf
Tel.: 02908-24640.
ƒ11.500,- 309 GR 1.41 29.000 km 11/90
T.k.
VW
bus
'82,
met
gerev.
ƒ
10.000.
Tel.
020-6680762.
Tel.: 020-6121824.
en vakkundig. Alle reparaties in ƒ 39,- per dag excl. BTW.
SIERRA 1.8 CL 4 drs, wit, aut., 1987
ƒ 9.750,- 309 GR D. 87.000 km 5/91
motor en versnel.b. ƒ 2500,één dag gereed.
SIERRA 2.0 CLX 4 drs, wit 29.000 km 1992
ƒ 26.500,- 405 GL 1.6i 33.000 km 11/92
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
met schade. Tel.: 05250-85184. T.k. RAMBLER American bj.
Ook uw autospecialist
SIERRA 2.0 CL 5 drs, z. grijs, 40.000 km 1991
ƒ 25.900,- Ook za. geopend tot 17.00 uur.
'59 in org. 1e staat.
LAGE HUUR
SIERRA 2.3 CL D. 4 drs, grijs met., 1988
ƒ 15.500,- Minervalaan 86, A'dam Zuid. VW GOLF 1.3. C, bj. '88, 3 drs., Tel. 04950 .-32871.
Grote sortering ONDERDELEN Frederiksplein 6, 020-6232505.
Mwe bestel- en vrachtw. m. ranwe APK, zeer mooi, ƒ9250.
SIERRA 2.0 GL 4 drs, grijs met., 1987
ƒ 12.900,van
alle
schade-auto's,
alle
Zelf sleutelen of auto spuiten dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Tel. 020-6629517/6791864
020-6313427.
MONDEO 1.8 GLX 4 drs, rood met. 5200 km 1993 ƒ40.650,merken, alle bouwjaren.
850 GLE Estate 22.000 km
doe je bij HEINING HOBBY- p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
T.k. Peugeot 205 GRD, bj. 11MONDEO
1.8
CLX
4
drs,
grijs
met.
7100
km
1993
ƒ
38.650,Diverse MINI JUMBO'S
GEBR.
OPDAM
B.V.
3/93
ƒ 69.900
HAL. 02907-6999 A'dam,
VW Kever, '78, APK 1-95,
wagens. Autoverhuur Slootƒ 15.500,- '87, 5-drs, wit, radio-cass., APK i.g.st, ATS velgen, nwe stereo,
van '89 t/m '93 v.a ƒ 8 250. DICK MUHL Nijverheidsln 1, RENAULT 21 TL 4 drs, wit LPG 1990
Tel.: 02502-45435.
Sloterdijk 3.
haak. Tel.; 020-6431220.
dec. '94, ƒ8.500. 020-6694421.
PEUGEOT
1.9
405
GR
4
drs,
blauw
met.
1989
ƒ
15.900,HEERE BV
Weesp. 02940 18200/18008
weg. omst. ƒ5500 020-6441283.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
A1
BOVAG
GARANTIE 6 MAANDEN
A1
BOVAG
Tel 020-6719154
Opel Kadett ƒ 39 p.d.
•
Auto
te
koop?
Plaats
in
deze
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
ESCORT 1.6 SPORT 3 drs, wit
V.W. Passat 1.8 CL Variant, Autoverzekering laagste bet.
V.d. POUW Peugeot
Fiat Panda 1000 CLX i.e., 49.000 km 1991
All-in KM vrij.
per md/kw. met schadegarant Loop, sloop en schadeauto's rubriek. U zult verbaasd staan
ƒ22.800,LPG, 6/91, zilver ƒ 25.950.Amstellandlaan 1
bouwjaar juli 1991, leeigenaar, Ford van Nes Hogeweyselaan
RENT A BRIK. 020-6922930.
Goldcar A'veen, 020-6433733 Focwa Serv. Celie 020-6416607 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. over het resultaat.
WEESP: 02940-15110
inruil mogelijk ƒ8450.
97 WEESP. TEL.. 02940-15443. HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443 Vnjd. koopav.
205 Ace. 5-drs.55.000 km 1/92
Telefoon: 023-423906.
Nissan Sunny 1.6 SLX, 9/'91, Ford Scorpio 2.0 CL, beige m.,
205 XR 1.1 31.000 km 2/91
T.k.: Ford Escort 1.4 CL, bj.'89,
Suzuki Swift GTi
24.000 km, stuurbekr., LM mei '88, 75.000 km .. .16.750.
APK 1-'95, 3-drs, kl. zw., trek- 205 XT DieselSO.OOO km 1/92
87
ƒ 8 950.- velg., grijs met. ƒ21.950.
405 GR Aut. 79.000 km 5/91
Toyota Brouwer 020-6360401. haak, ƒ 9250. 020-6799348.
AUTO AMSTELSTAD B V
Casparus Weesp 02940-15108.
405 GLD
102.000 km 1/91
Ford Sierra 1.6 Laser 1987, T.k. tegen handelsprijzen:
Minervalaan 85, 0206711888.
405 GL Aut. 48.000 km 2/91
Porsche 911 Carrera Coupé mooie auto, met. br. ƒ 6.500,-.
Sierra 1.6 CL, 3-drs., LPG,
405 SRI
80.000 km 10/90
32, kleur met., leder int., okt. Tel.: 02975-40639.
3-'89, ƒ 9.250. Sierra 2.0 CL,
'86, m. '87. BEREBEIT,
4-drs., LPG, 6-'91, ƒ15.500.
Amstedijk 25, 020 - 6627777. Sierra 1.6 Laser, rood, 5-drs,
bj 5-1986, i.z.g.st., inr. mog., Nieuw mod. Escort 1.6 CLX
SAAB 90 Ouartz rose.
HB, LPG, 7-'91, ƒ16.500.
ƒ5950. Tel.: 023-340744.
L 10 1.4 10/90, nwe. APK,
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier niet een advertentie in
SAAB SERVICE MOLENAAR
Escort 1.4 CL, 5-drs., 6-'86,
radio Ren., 5 drs., met. groen,
HOOFDDORP: 02503-14097.
/6.750.Resta1.1C,3-d.,
1-'89,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
Sierra
1.8
CL,
3-drs,
rooksilver
Rover 825 1 Sterling 1988, alle
ƒ7.250. Escort 1.9 LX, 5-drs., ƒ12.500, 02979-89059.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
Dpties, evt met Ipg IMPORT SIERRA 2.0 CLX 4 drs, wit metall., get. glas, 5-bak, 1988,
ƒ 26.500,- nr. mog., ƒ7950. 023-340744. st.bekr., airco, stereo, 2-'90, Ren. 19 TD, 3 drs., 11/89, nwe.
JSA CARS. Keurenplein 9. 29.000 km 1992
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
ƒ 12.500. Sierra 2.3 CL Diesel APK, z.dak, a.wisser, 160.000
Ford van Nes Hogeweyselaan
A'dam, 020-6670121
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
schade),
4-'85, km, ƒ 10.250, 02979-87575.
97 WEESP. TEL.. 02940-15443. Sierra 2.0L Combi, 5-drs, 5-bak, (linkerzij
wit, m. 1986, i z.g.st., inr. mog., ƒ2.250. BEREBEIT, Amsteldijk
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
RENAULT AMSTERDAM
Subaru Legacy 1.8 GL LPG, '5950. Tel.: 023-340744.
25, A'dam, 020-6627777.
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
Top occasions met 1 jaar
1991, ƒ20.995. Auto Service
donderdag
in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
garantie
AUDI 16V SPORT
Wetter, Zwanenburgerdijk 503
r _ _ _ _ _ _ . . _ _ . . _ _ . . „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . .,
Wibautstraat 224
zwart, 1991, 90 000 km lm vel- Zwanenburg. Tel/ 02907-6572.
gen. verlaagd, elec ramen,
020 - 561 96 11
T.k. tegen handelsprijzen. van
Fiat Panda 45, bouwjaar dec.
schuifdak, alarm, evt telefoon.
1e eig., Mercedes 300 D Aut., VERBOUWINGSOPRUIMING 1985, nieuwe APK, trekhaak. T.k. Renault 19 RL 1,7 bj 1993
Vraagprijs ƒ 34 995,-Telefoon
Wij hebben ruimte nodig
16000. Inr. of fin. mog.
ABS, wit, b.j 4-'86, ƒ23.500,ƒ2.250. Tel. 01725-74672.
op werkdagen 070-3991820
Doe uw voordeel
Prijs incl.
ƒ 22.000. Tel. 02975-40747.
BEREBEIT, 020 • 6627777.
Panda 750 CL Fire motor, antr.
B.T.W.
Adverteren m deze rubriek Vitara Wagon 5-drs., Demo, 3 x Fiat Uno 1.1 S slechts
grijs, 1e eig., bj. 1989, mr. mog.,
JL
7 mnd. jong! Ca. 19.000 km
Schrijf hier in bloklellers
Tel 020 - 665 86.86
ƒ5950. Tel.:023-340744.
rood met ƒ39.995.-.
Div. kleuren, incl. radio/cass.
uw tekst, l letter p*:r
2L
FAX 020 665 63 21
AUTO AMSTELSTAD B.V.
47,88
hokje. Cijfers, leestekens
Postbus 156, 1000 AD A'dam Hemonylaan 25. 020-6799100 en 1 jr. gar. Nieuwprijs
All
MINOR
MOTORCARS
ƒ24.000
Nu ƒ 19.250
en tussenruimten lellen
4
64.0.1
vuor l letter. Minstens 3
De ROVER-DEALER voor
80,19
Op bovenstaande auto's:
HYUNDAI
rebels beschrijven. Aan
AMSTERDAM en A'VEEN
96,35
BIJ inruil min. ƒ 2.000.- voor uw
de hand van de daarnaast
112.51
OCCASIONS
oude auto mits nog '/2 jaar APK
geplaatste tarieven kunt u
Sloterkade 40-44.
128,66
gekeurd en 3 mnd op naam.
AUTOKROOY
?elf uitrekenen wat uw
Tel.: 020-6177975
144.82
advertentie kost.
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
318i Tourmg, rood, 128.000 km .
. .
1989 3 x Panda 34 v.a.
ƒ 4.250
^over-dealer voor Uithoorn,
160.98
318i Tounna A, lagunengroen, 37000 km
1991 3 x Panda 750 L, v.a. ƒ5.250
TEL. 020-6310615. Amstelveen, Hoofddorp e.o.
320i E 36, diamantzwart, 35000 km, div ace. . .
.1991 6 x Panda 1000 CL v.a./6.500
Telefoonnummer:
Naam: — -BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
520i, wit/zwart leer, alarm
1992 2 x Uno Lido 45 v.a. ƒ5.950
Adres:
520i Tourmg EXE, azuurbl. 17000 km. div. ace., o a airco1993
MAART-AKTIE
VW Golf GTi, 82 kW, zwart. 145.000 km, alu. velg
. 1986
Handtekening:
Postcdc + Plaats:
190 Diesel, get. glas, sportCitroen BX 1 4, grijs met 62000 km. sch dak . .
1990 BIJ aanschaf van 'n occasion wiel., deurlock, st.bekr., m. '88,
v.a. ƒ7.500.-, 3 mnd.
Audi 80 1 8 S, antraciet, 45.000 km. st bekr. alu velg. .1991
Mooie
Saab
99,
bouwjaar
'82,
mr. mog., ƒ 17.950.023-340744.
Bovag-garantie en gratis
SLOCHTERENLAAN 5, BUSSUM
wit, trekhaak, in '87 LPG en
Auto's vliegen nu de deur uit!
NO-START alarm met pincode
Telef 02159-47644.
•uilmotor. Nieuwe APK, ƒ 2500.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,ï
CASPARUS WEESP.
Tel.: 030-733271.
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Tel.: 02940-15108.
1000 HLE, bl. metall., get. glas, SAAB SERVICE MOLENAAR
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Aktie loopt tot 31 maart '94
bj 1984, nw. banden, uil, accu, HOOFDDORP, 02503-14097
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
m nw st., ƒ3750. 023-340744.
CHYPARSE, Soesterberg vult Citroen AX Axion 09-90, rood,
Ond., rep., APK.
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
uw Otroen-veerbollen voor 50 000 km, APK feb '95, incl. UNO 70 SL, b.jr. '88, zwart, Mini 1000 E, nov. '87, APK dec.
Diverse SAAB occasions
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk; 020-665 63 21.
faxnr. 020-6656321
/ 20 - p st. Testen is GRATIS. dakdragers en radio / 9.950,-. APK 3-'95, inr. mog.
SAAB 90, 99 en 900
'94, radio-cass, ƒ5.400.
Tel 035231052
Zuidwijk 020-6629517.
lel 03463-51150
Div. bouw|aren
Tel 020-6694421.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

BROUWER

02940-17813.

Peugeot

Van Vloten

Volkswagen

Ford

FORD VAN NES

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

British Cars

Autoverhuur

QUKE BAAS

Klassiekers
en Oldtimers

Autosloperijen

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autofinanciering
en verzekering

WEESP

Met een advertentie in SHOWR0010TO KIP

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Renault

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.

Audi

Fiat

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
3cn SCiu e.

Rover

Hyundai

BMW

Ad Smelt B.V.

Mercedes-Benz

Saab

Mini

Citroen

020-6658686

Uc

I

Auto9s & Motoren
16-17 maart 1994

Allesdrager past
op elke trekhaak

Citroen tornt niet aan comfort

Master Load is de nieuwe
allesdrager van de Twinny
Load-producent. Naast het
vervoer van fietsen is Master Load ook geschikt voor
iet vervoer van bagage of
een rolstoel.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Renault
verbetert Clio
De nieuwe Renault Clio
is op een groot aantal punten verbeterd. Uiterlijk valt
hij op door de nieuwe grille, de grotere buitenspiegels en gewijzigde achterlichtunits.

Hij is ontwikkeld in samenwerking met TNO en
aeeft een klemsysteem dat
zonder hulpstuk op elke
trekhaak van iedere auto
past. Met diverse accesspires biedt hij vele mogelijkleden.
Bovendien zegt de producent dit verder uit 'te
jreiden voor vervoer van
ski's en een derde (kinder'fiets. Hij is verkrijgbaar
jij rijwiel- en auto-onderdelenzaken. De adviesprrjs
bedraagt 349 gulden.

Mazda introduceert
Millionaire
Het
leveringsprogramma van de Mazda 323 en
626 is uitgebreid met een
aantal versies, dat als Millionaire door het leven
gaat. Zowel 323 als 626 Millionaire zijn compleet uitgerust. Zo hebben alle uitvoeringen getint glas, een
in ongelijke delen neerklapbare achterbank, van
binnenuit verstelbare spiegels en verstevigingsbalken in de portieren.
De 323 is leverbaar als
hatchback en sedan .met
een 1.31 of 1.61 motor. Prijzen vanaf 26.000 gulden.
De 626 is eveneens als
hatchback en sedan leverbaar en voorzien van een
1.81 motor. Verder biedt hij
onder meer een verstelbaar
stuurwiel, stuurbekrachtiging, een toerenteller en
ruitenwissers met een variabele interval. Prijzen vanaf 36.500 gulden. De Millionaire-uitvoeringen zijn per
direct leverbaar, maar de
voorraad is beperkt.

Suzuki houdt
Vitara aantrekkelijk
Suzuki heeft twee nieuwe uitvoeringen van de populaire Vitara ontwikkeld,
de JA en de Villager. Vooral
de JA met linnen kap is met
een prijs van nog geen
37.000 gulden een zeer aantrekkelrjk geprijsde en
comfortabele terreinwagen
met geel kenteken.

A

I, WE HEBBEN een
probleem. Schrijven
over de frisogende
Xantia 2.0i SX of
over de oude dame DS uit
'67, volgens liefhebbers een
tijdloze godin waarbij de
Xantia verbleekt. Ze vertonen overeenkomsten en zijn
beide springlevend.
De Citroen DS was bij haar ja, de auto is in dit geval vrouwelijk - introductie in 1955 een
revolutie en haar tijd ver vooruit. Natuurlijk dankzij de
vormgeving die elegant en
vrouwelijk heette te zijn. Maar
vooral ook dankzij het hydropneumatische veersysteem, de
sublieme wegligging, de stuurbekrachtiging, de machtige
schijfremmen en de voorwielaandrijving. De DS - zeg nooit
snoek, snoekebek, schildpad of
haai in het bijzijn van een Citrofiel, hou het beter op godin of
gewoon DS - was technisch ongeëvenaard. Bij het comfort dat
ze bood vielen bovendien alle
andere auto's van Europese
makelij in het niet.
Een klein manco was evenwel het dashboard, dat velen als
iets te futuristisch aanmerkten
en daarom snel werd vervangen
door Citroen. In Frankrijk
groeide ze uit tot een monument. Over de vroegere president De Gaulle doet zelfs het
verhaal de ronde dat een DS
ooit zijn leven redde bij een
aanslag. Een van de banden
werd geraakt door schoten uit
een mitrailleur, maar door het
unieke veersysteem bleef de
auto gewoon rechtdoor rijden.
Alle groten der aarde reden in
het verleden DS. Wie er eenmaal in gereden had, was verknocht.

In 1975 staakte Citroen de
produktie van de DS, maar ze is
nog steeds up-to-date en springlevend. Zeker in Nederland en
niet in het minst in Amsterdam
waar naar men zegt meer DS-en
rijden dan in Parijs of welke
stad ook. In Nederland bevindt
zich de grootste DS-club ter wereld en verdienen zo'n vijftien
bedrijven nog steeds hun brood
met restauratie en/of verkoop
van DS-en in alle soorten en
maten.

Ten opzichte van de bekende en duurdere Vitara
•JLX heeft de JA een rninder uitgebreide uitrusting.
Karig is hij echter zeker
niet te noemen. Technisch
zijn ze identiek, dus met
een 80 pk sterke 1.6 litermotor (maximaal trekgewicht 1450 kg).

Toyota heeft
trouw publiek
Ruim 79 procent van de
mensen die vorig jaar een
Toyota kochten was daarvoor ook al Toyota-rijder.
Met dit hoge percentage
trouwe klanten realiseerde
Toyota in de particuliere
markt de hoogste merkentrouw in ons land.
Hoewel de autoverkoop
in 1993 fors daalde, verhoogde Toyota zijn marktaandeel van 5,1 procent in
1992 tot 6,1 procent in 1993.
Eén van de belangrijkste
oorzaken hiervoor is dat
het Japanse merk steeds
succesvoller opereert in de
zakelijke markt, met voor, al de Carina E, Corolla en
Camry.

Het handelsmerk van Citroén overtroeft wat dit aangaat
vele concurrenten. Het comfort
voor de inzittenden is daarom
hoog. Wij reden met een 2.0i
SX, geen straatracer maar een
comfortabele en sportieve reisgenoot. Evenals de DS is hij gemaakt voor hoog en ontspannen rijgenot. Soms ook een
auto om met handschoenen
aan te pakken, zoalsjebij de DS
een fluwelen voet nodig hebt
voor de rem.

Een Xantia 2.0i SX uit 1994 en een DS 'tweede neus-type' uit 1967, een van de meest waardevolle DS-en
Foto Bram de Hollander

Amsterdam en leverancier van
'onze' DS uit 1967, voor de
hand. „Heel veel klassieke auto's zijn prachtig, maar tegelijk
gedateerd en niet meer van
deze tijd. Het is vaak behelpen.
Maar een Citroen DS kan zonder problemen mee in het hedendaagse verkeer. De techniek, wegligging en het comfort

zijn nog steeds modern. Hij is
daarom ook heel populair als
zakelijke auto. Wij ontmoeten
regelmatig mensen die hun moderne auto wegdoen om een DS
aan te schaffen, wat fiscaal heel
aantrekkelijk is", aldus Van
Berlo.
De laatste jaren is Citroen
weer op de DS-weg terug, zo

lijkt het als je de Xantia of XM
bekijkt. De Citroen-fanaten
slaan het met genoegen gade, al
blijven de moderne Citroens
voor hen auto's van dertien uit
een dozijn. De fraaie neus die
de Citroën's DS en SM de nodige roem bezorgden is te herkennen m de nieuwe lijn van Citroén.

De SM met Maserati-motor
was de Citroen waar Johan
Cruyff lange tijd in reed, maar
herinner de Citrofiel niet aan
de benaming 'Cruyff-auto'. De
connectie XM en SM is onmiskenbaar. De neus van de Xantia
heeft wel wat weg van de DS,
zoals hij onderhuids meer gelijkenis vertoont met zijn oudere

Vlot en zuinig dieselen in Volvo's 440 en 460

V

OLVO HEEFT de 440/460-reeks
uitgebreid met een turbodieselversie. Het gaat om een motor
met pittige prestaties en een zeer
vriendelijk brandstofverbruik.

440/460 met deze turbodieselmotor auto
zijn voortreffelijk. Hij accelereert in twaalf
seconden naar 100 km/uur en haalt een
topsnelheid van 175 km/uur. En dan de
verbruikscijfers. Een gemiddelde van
ruim 1:17 moet volgens fabrieksopgave
mogelijk zijn en dat is alleszins redelijk
Eind vorig jaar ondergingen de Volvo 440 voor een auto van ongeveer 1050 kilo. Het
en 460 een grondige facelift en ze dragen nu zuinigste scoort hij bij een constante snelonmiskenbaar de succesvolle 850-look. heid van 90 km/uur: 4,2 liter per 100 kiloMaar het nieuws is nu pas compleet, want meter.
de 440 en 460 zijn voortaan ook met een
turbodieselmotor verkrijgbaar. Dat was
nog niet eerder het geval en dit is dus een Geen lawaai
zeer welkome aanvulling.
Met de toepassing van de turbodieselmoDe nieuwe viercilinder D19Tic-motor tor werd bij de modelvernieuwing in het
heeft een inhoud van 1.9 liter en een maxi- najaar van 1993 al rekening gehouden.
mum vermogen van 66 kW/90 pk bij 4250 Toen werd de motorruimte aangepast voor
toeren. Het maximale koppel bereikt hij al montage van deze motor. In tegenstelling
bij 2250 toeren. De prestaties van de tot de benzinemotoren, die door een hulp-

Bewondering
De buitenkant van de Xantia
mag voor een DS-er dan weinig
om het lijf hebben, hij oogst wel
de nodige bewondering. Strak,
onderscheidend en net niet te
ronde vormen. Een hele aardige verschijning op het wegennet, Citroen heeft er duidelijk
werk van gemaakt.
Dit geldt ook voor het interieur dat rijkelijk verzorgd is.
Opvallend is de beenruimte
achterin. De ruimte is weliswaar minder dan in een DS,
maar toch. Als de voorstoel in
de achterste stand staat, zit iemand met een gemiddelde lengte achterin nog redelijk dankzij
de uitsparing in de leuning van
de voorstoel. Voorin is het goed
toeven, zeker als bestuurder.

Up-to-date

Frankrijk is zo langzamerhand leeggekocht door vooral
Nederlanders. De reden ligt volgens DS-specialist Rob van
Berlo, directeur van het gelijknamige Restauratiebedrijf te

De Villager is de meeste
luxueuze terreinwagen die
Suzuki momenteel op de
markt brengt en zijn prijs
bedraagt 45.000 gulden. Hij
is gebaseerd op de standaard JLX, maar is veertig
centimeter langer en heeft
vier in plaats van twee portieren. Het vermogen van
de Villager bedraagt 96 pk
(topsnelheid 150 km/uur).
Het maximale trekgewicht
ligt iets hoger dan de JA.

zus. De wegligging van de Xantiais 'superbe' en dit is voor een
zeer belangrijk deel te danken
is aan de beproefde hydropneumatiek, de veerbollen dus.

chassis gedragen worden, is de D19Tic 'opgehangen' aan twee hydraulische steunen.
Dit beperkt de overdracht van geluid en
trillingen tot een minimum. Om het dieselgeluid verder buiten de cabine te houden is
de motor ook nog gedeeltelijk ingekapseld.
De 440 en 460 zijn naar keuze verkrijgbaar in de DL- en GLE-uitvoenng. Tot de
standaardversie van beide versies behoren
onder meer stuurbekrachtiging, getint
glas, automatische hoogteverstelling voor
de veiligheidsgordels voor, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel, vier hoofdsteunen en centrale portiervergrendeling.
De GLE-versie heeft bovendien zaken als
pluche bekleding, een toerenteller, een in
twee delen neerklapbare achterbank en
een opbergvak in het middenconsole. De
prijzen van de 440 en 460 Turbodiesel varieren van 43.150 tot 46 650 gulden.

Ook, of misschien wel juist,
op een lange zit bewijst Citroen
dat comfort nog steeds hoog in
het vaandel staat. Daar wordt
sinds de DS helemaal niet meer
aan getornd. Alles is binnen
handbereik en het dashboard is
goed overzichtelijk. Het zicht
rondom is goed, maar niet zo
panoramisch als in de DS.
Om eerlijk te zijn moeten we
de DS met zover ophemelen dat
we de Xantia vergeten. Op het
gebied van comfort, techniek
en wegligging is de Xantia natuurlijk een paar stappen verder dan een DS uit '67. De prijs
van een klokgave DS kan oplopen tot wel 40.000 gulden, maar
voor minder zijn er ook fraaie
exemplaren te vinden. Een
Xantia 2.0i SX staat voor ongeveer 45.000 voor de deur. Een
echte DS-er heeft de keuze dan
snel gemaakt. Zolang je dat niet
bent, doe je verstandiger aan
een Xantia.
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Behalve de bodemplaat
van de Twingo, kreeg de Argos de wielophanging, versnellingsbak, motor en enkele bedieningsorganen van
Renaults kleine ruimtewonder. Hij weegt slechts 750
kilo en vertoont tal van ludieke ideeën. De buitenspiegels bijvoorbeeld zijn in de
spatborden verborgen en komen pas tevoorschijn als de
motor wordt gestart. De portieren schuiven parallel aan
de middellijn van de auto
naar achteren en verdwijnen
daarbij in de flanken van de

voor de audio-apparatuur.
Het is een soort open muzieksalon. Met behulp van
een afstandsbediening kan
de bestuurder evenwel ook
nog invloed uitoefenen op de
muziek- en zenderkeuze.

De Renault Argos
carrosserie. De portieren
worden overigens elektrisch
ontgrendeld en vergrendeld.
Wat aan de buitenzijde het
meeste opvalt, is het ontbreken van een voorruit. Renault heeft alleen plaats toebedacht aan een inschuifbare glazen windgeleider van
12,5 centimeter hoogte, die
met de hand kan worden ingedrukt. Dat is dus lekker
uitwaaien. Inclusief opgerichte windgeleider be-

draagt de hoogte van de Ar- achterspatborden. Voor- en
gos 1,10 meter, dit bij een achterzijde van de Argos zijn
lengte van 3,78 meter en nagenoeg symmetrisch. De
breedte van 1,72 meter.
motorkap vormt een geheel
met de voorspatborden en
In de vormgeving is ge- scharniert aan de voorzijde.
streefd naar een zo gering De achterklep opent zijdemogelijk luchtweerstand, lings.
maar de Argos is daarmee
Het interieur wordt benog niet een auto geworden
met zeer aérodynamische paald door drie zitplaatsen.
vormen. Er is zelfs wat aan- De derde bevindt zich achter
dacht voor decoratieve za- de bestuurder. Het instruken, zoals de moeren van de mentarium en de bediebevestigingssteunen aan de ningsorganen hebben qua

functionaliteit dezelfde eenvond als die van de Twingo:
zonder veel toeters en bellen. Het geheim bevindt zich
volgens Renault achterin,
waar de derde passagier een
zitplaats vindt die letterlijk
de toon zet voor de rest van
het binnenwerk.
Het is de meest riante fauteuil van de Argos en de gelukkige die er mag plaatsnemen, heeft de beschikking
over een akoestisch console

Nieuw in het Clio-programma is de Be Bop. Hij
is voorzien van zonwerend
glas, speciale bekleding en
een sportstuur. De prijzen
van de Clio's variëren van
23.400 gulden voor de driedeurs RL tot 49.000 gulden
voor de rmni-limo Clio Baccara.

Audi 80 voor
honderd gelukkigen
Exclusiviteit
gegarandeerd met een Audi 80
Competition. Audi gaat
hiervan 2500 exemplaren
produceren, waarvan er
slechts honderd voor de
Nederlandse markt bestemd zijn.

De auto is ontwikkeld
voor internationale toerwagenraces (voor auto's
met een 2.0 litermotor in
vrijwel standaarduitvoering). De 80 Competition
heeft een 2.0 liter motor
met een vermogen van 103
kW/140 pk, die hem een top
van even boven de 200
km/uur bezorgt. Verder is
hij voorzien van het quattro-systeem voor permanente vier wielaandr ij ving
en van een verlaagd onderstel. De auto kost rond de
65.000 gulden.

Toyota geeft
gratis meer
Toyota houdt voor de Carina en Camry een feestelijke voorjaarsactie waarbij
veel extra accessoires geleverd worden zonder meerprijs.

EVERHARD HEBLY

Renault ontwerpt rijdende ideeënbus

enaults jongste coriceptcar heet Argos.
Het gaat om een
driezits roadster die voor
een belangrijk deel is gebaseerd op de Twingo.
Renault meldt dat de Argos een rijdende ideeënbus voor de komende jaren is.

Alle versies zijn voortaan
voorzien van een uitgebreid veiligheidspakket,
waarin onder meer verstevigingsbalken in de portieren, gordelspanners, in
hoogte verstelbare veüigheidsgordels voorin en vergrendelbare hoofdsteunen.
Alle Clio's zijn verder voorzien van bredere beschermstnps op de flanken
en een nieuw gestyleerde
achterruitwisser
met
sproeier.

De Argos is bedoeld als
een uiting van autodesign
die een nieuwe weg inslaat.
Een weg naar eenvoud. Hij
gaat bij het vormgevingsproces in tegen het idee dat auto's altijd door computers
worden ontworpen. Renault
wil er mee laten zien dat industriéle vormgeving niet altijd behoeft te voldoen aan
marketmgvoorschriften,
maar ook tot doel kan hebben toekomstige eisen te
ontwikkelen. Hierdoor fungeert, aldus Renault, de Argos als een 'rijdende ideeënbus zodat later de ene produktie-auto zich laat onderscheiden van de andere'.
Voorlopig blijft het dus bij
een exemplaar van de Argos.

Een beperkt aantal Carina's XLi is voorzien van
een Comfort-pakket, dat
bestaat uit onder meer
elektrisch bedienbare zijruiten, hoogteverstelling
voor de bestuurdersstoel
en een lendesteun. Het
voordeel bij de Carina E sedan bedraagt 1755 gulden
en bij de Liftback 1230 gulden. Ook van de Camry is
een Limited Edition verkrijgbaar, de Camry Customwagon. Hij kost evenveel als de Camry sedan,
wat oen klantenvoordeel
van 4400 gulden betekent.

Pajero
met airbag
Mitsubishi heeft voor de
Pajero een SRS airbag ontwikkeld. Het is daarmee de
eerste Japanse terreinwagen waarop deze voorziening leverbaar is. Aan een
airbag m een terreinwagen
worden andere eisen gesteld dan m een personenauto. Het mag niet gebeuren dat de zak uit het stuur
ploft bij het rijden door
ruig terrein.
Mitsubishi heeft daarom
een elektronisch besturingssysteem gemaakt dat
een botsing van gehobbel
onderscheidt. De omvang
van de airbag is met een
inhoud van zeventig liter
niet gering, maar dit komt
doordat de afstand tussen
stuur en hoofd in een terreinwagen groter is dan in
een personenauto.
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Commercieel en administratief
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Oproepen - Mededelingen

Ik ben meerderjarig m Nederland
Sinds 18 jaar woon en werk ik hier als beeldend kunstenares
Zodoende kunt u op 9 en 10 april aanstaande
tussen 13 en 17 uur een kijkje nemen in mijn atelier
NIKI FROriLING Eendrachtstraat 22 Amsterdam (Nw Zuid)
PARANORMAAL BEURS op zondag 20 maart a s Hoofddorp
Hotel De Beurs Kruisweg 1007 Aanvang 1100 uur Entree
ƒ 6 0 0 BIJ aankoop CD Alom in the summer of Loving
Awareness van ƒ 10 00 GRATiS entree Als u wilt weten wat
1994 voor u in petto heeft kom dan langs'
GROTE VLOOIENMARKT
9 april Uithoorn Sporthal
- Videotheek
De Scheg 16 april Haarlem
Schalkwijk Het Schalkererf
'nl 0206140616
•K Help de Polen Stuur n
xoedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235
*• Liesbeth het succes
is aan jouw kant

DOMBO
5 films
hele week

ƒ25,-

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

'Cqrn.
Slegersstraat 2b
n
tel. 12070 '
eopend dagelijks
* 13.00-21.00 uur

*• Wie wil mijn model zijn op
lingerie party7 Tel 15766

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Felicitaties
Firma Trappenhuis
ik zal je missen
* Henk en Engelien
gefeliciteerd met jullie
^o jarig huwelijk Renalda
T Het is waar Henk en
Engelien al 25 jaar een paar
Hartelijk gefeliciteerd Jus
* Hoera1 Onze Chanssa is al
\\eer18jrgeworden Van har
te lieverd Pappa & Mamma
•v Lieve Mare hartelijk
gefeliciteerd met je verjaar
dag Mama Carolien en Ab

Therapieën
Mooier afslanken Simeons
therapie + celtherapie Medi
scne begeleiding Ouderkerk
a d Amstel 02963 4201

Oppas gevraagd/
aangeboden
Oppas gevr dagel van 7 20
tot 8 15 uur voor 7 jrg twee
Img Tel 02507 15331
o Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

receptioniste/telefoniste
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Technisch Buro Metapart in Amsterdam zoekt voor haar
vestiging in Badhoevedorp een pittige flexibel ingestelde
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Heb je interesse m deze leuke afwisselende baan en ben je
minimaal 2 jaar full time beschikbaar''
Bel dan snel voor meer info 020 6273094/6237475 of kom
angs met C V en diploma s N Z Voorburgwal 158 A dam

l l Dll HUI
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* jonge gemotiveerde mensen (tussen de 18 23 jr) voor
KAS/BALIE werkzaamheden bij een bank die aan de vol
gende eisen voldoen
i b v HAVO/VWO/MEAO BA of BE of MDS diploma
goede contactuele eigenschappen
representatief voorkomen
accuraat en doorzettingsvermogen
commerciële dienstverlenende instelling
bereid tot het volgen van cursussen

Moeder en dochter zoeken
flinke zelfstandig werkende
hulp m de huishouding
A hout 2x3 uur
Z voort 1x3 uur
02507 19238
(21 00 22 00 u)
Werkend stel zoekt erv huish
hulp 2x2'/2 uur Reacties tij
dens kantooruren 18648 of
na 1830 uur 17383

Divers personeel
gevraagd
DAMES verdien geld met ver
koop sieraden via huisparty s
02977 44821 Hoge provisie
FOTOMODELLEN of meisjes,
ook studentes leeft /erv on
bel v mode/tv/recl /catalogi
Zend duidelijke foto s m ge
gevens (ret) naar Internatio
nal Models Pb 801 1000 AV
A dam Inschr/tstfoto s gratis
FOTOMODELLEN of meisjes
die fotomodel willen worden
Ift en erv niet van belang
Voor mode reclame catalo
gus Stuur duidelijke foto s
met pers gegevens (ret) n
pb 502 1000 AM Adam
Inschr /testfoto s gratis

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

De receptie en vooral de telefoon vormen de spil in de
dagelijkse werkzaamheden Er komen allerlei vragen binnen
o a van onze opdrachtgevers en van u wordt verwacht alles
in goede banen te leiden Daarnaast verricht u ook admini
stratieve werkzaamheden Naast een prettige werksfeer
kennen wij tevens goede arbeidsvoorwaarden
Hebt u ervaring met WordPerfect 5 1 vindt u het leuk om
mensen te woord te staan en bent u minimaal 35 jaar
schrijft u dan snel een kort briefje met curriculum vitae
aan Technisch Buro Metapart, t a v mevr M Pappot
Amstelveenseweg 302 1075 XZ Amsterdam

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
veilt weer
veel echte inboedels o a diverse antieke Hollandse
meubelen, klokken schilderijen oude perzen 2x juke box
veel kleingoed enz enz op maandag 21 en dinsdag 22 maart
aanvang 1930 uur KIJKDAGEN vrijdag 18 maart van 1400
tot 21 00 uur zaterdag 19 maart en zondag 20 maart van
1000 tot 1600 uur
SPINNERIJ 33 (Ind terr Legmeer) Amstelveen 020 6473004

KOLONIAALSTIJL
Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met marmer kasten,
banken vitrines bureaus,
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer, 0206412137

TAFELS
antiek, kopie, klem
dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

v

pAideotheek

SpgS-;*-rVKX;i'1ff;taW- t*'

tel. 13599

Queenie
Zandvoort
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
*" NIEUW IN ZANDVOORT * * *

Pim's Housmg Service
Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 0250717726

Financien en handelszaken
Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
Volksverzekeringaangifte 1993
Kosten ƒ75 per aangifte/belastingjaar

Tel 020 6997354

Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag

Autoverzekering

Schoonheid en
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
verzorging
Bel nu 02507 14534
Wilt u uw administratie en be
lastmgaangiften laten verzor * Met spoed gezocht mo
dellen voor het harsen van de
gen? Bel 02507 19728
onderbenen 02507 16590
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuizingen
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
X Y Z B V verhuizingen en
Huur prijs ƒ 100, p w
kamerverhuizingen Voll verz Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
Dag nachtserv 020 6424800
inlichtingen 02507 30183

Aanneming en
vernieuwbouwing
Uw paadje of straatje1defect"?
Ik kom direct
Tel 02507 19593 of 17833

s

De juiste
formule voor
uw receptie

Schilderen Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 020 6950716
VOLLEDIGE GARANTIE
Hobby's en
VOOR AL UW LASWERK"!
verzamelingen
Tel 02507 15772
* ANNULERINGEN van uw* Schaarse munten Unc gld
advertentieopdrachten kunt u 1989 90 9 1 / 1 50/st RD
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 91 92 /325/st 14472
richten aan Centrale Orderaf * Verzamelaar zoekt zink
deling Weekmedia Postbus geld uit oorlogsjaren
156 1000 AD Amsterdam
Tel 02507 17357

Rest. Queenie
organiseert op
maandag 29 maart
een trendy
paasworkshop
inkl. alle mat.
Koffie-ontvangst
en paasbuffet 75,- p.p.
max. 14 pers. p. w.s.

Inl. tel. 13599

Oranje-Micro's
3 zits bank Louis Qumze, zeer Hulp in de huishouding zoekt
mooi, Italiaans houtsnijwerk werk spreekt Engels
en Kehm, 160x240 6627596 Tel 0206965962
5 Gulden minimaal voor parfu Kl badgeiser Fasto F2755A,
merie miniaturen, ƒ 100, voor incl doe ƒ 250 en half groe
Guerlain met groen dopje penkasten (25A) ƒ25 Tel na
1800 uur 0206257929
Tel 0206117246
Aang modern gestoff en Kledingbeurs met goede ge
gemeub 2 kmrw , huur ƒ 300, bruikte kleding zondag 20
4 jr urgentie met ovename mrt, 13 17 u 3e Helmersstr
59 hs Info 0206229631
020 6134602 na 18 00 uur
Bejaarde heer, 82, zoekt be Gedipl Frangaise geeft les
geleidster om 1 2x p m een Frans Eng , Ned , Portug m
bustochtje te maken Schr groep, privé ƒ 35, of ƒ 12 50
Pb 71063, 1008 BB Amster Amstelv 0206476238
aam of bel 020 6430018 tus Gevr oppas voor onze 2
sen 1830 1930 uur
zoons, 3 mnd en 4 jr oud
Liefst aan huis, meerd dgn
Duinrell Wassenaar t h a
4 pers caravan voor 16 7 en p.w Weesp 02940-11190
na 27 8 Geen huisdieren toe Het moet weer gebeuren, uw
gestaan Tel 0206953923 belastingaangifte Heeft »u
Econoom en arts m opl zoe hulp nodig? Bel voor af
ken 2/3 kamerapp in A dam spraak 020 6341216/6383797
Huur ca ƒ900 (gn onderh ) Huish hulp gevraagd voor
Bel 0206722247, na 19 u
21/2 uur om de 2 weken
Engels spr zwarte vrouw Bel 0297564131
zoekt huish /schoonm werk/ Onderwijzeres zoekt zonnige
babysit, ook m weekends etage m Amsterdam, tijdelijk
Tel 020 6978743, 18 uur
mag ook Tel 0206694616
Erv huish hulp, 2x3 uur per (antwoordapparaat)
week zelfst en correct omg Pracht hr fiets, bijna nw,
Waverveen/Botshol Bel tus Gazelle trrem 3 versnell
sen 18 20 u 02972 61642
wegens leeftijd ƒ375, nwpr
Te koop twee PUPPIES van ƒ1398 Tel 0206960054
onze Yorkshire Temer,
Stewardess zkt zlfst woonr
m gezin opgegroeid
in A dam, Weesp, Diemen,
Telefoon 0206411733
Aalsmeer, ± ƒ700 incl 020
T k 3 arm oliehanglamp, wit 6947728 bgg 010 4032696
kap 250, koperen melkbus Te huur gevraagd gemeubiƒ 125, 2 oude geweren met leerde woonruimte met ge
bruik keuken en sanitair
bajonet ƒ 250 0206172004
T k 4 Queen Anne stoeltjes Tel 029754232, na 18 uur
ƒ75, + schoolburo opklap Te koop faxapparaat Philips
stoel/tafel
ƒ 75
Tel PF10,1 jaar oud, zo goed als
nieuw prijs ƒ 500
0206160447 (na 1800 uur)
Tel 020 6969568 of 6606410
T k alu stacaravan ISLK
Veluwemaat toilet, voll in Te koop herenfiets met
vent schuurtje Camping te handremmen zo goed als
Von thuizen met zwembad nieuw kleur bruin, ƒ300,Tplpfnon 0206453977
ƒ3500 Tel 034291565
T k fijn hekwerk passend in Theaterworld Int Aalsmeer
elk oranje doel om tegensco- voor verhuur van verkleedkle
ren te voorkomen Prijs oran- ding Tevens hars , gel + fibernagels ƒ90 02977 27608
je pet Tel • 02975-17694
T k lichte kleur Forbo vinyl, Te koop mooie zomerse
4m breed dikste kwaliteit, blauwe en swingende zwarte
ƒ 15 p m2 Tel 020 6343544 pumps (mt 39), resp ƒ25 en
ƒ50 Tel 0206762518
T k Novafold vouwwand,
middensluiting, 370x255 cm, l e koop wegens verbouwing
HOEKKEUKEN 240mx340m
ƒ250, Tel 0206412860
(crèmekleurig met houten
T k Polo Coupe 1 4 Jeton b j handgrepen en lijsten), met
6 90 42 000 km, l m velgen, koelVvriescombinatie, gas/
getint glas etc etc ƒ 13000, electracombmatie, vaatwasTel 0297565264
ser en afzuigkap Alles m
Uw auto professioneel ge zeer goede staat T e a b.
poetst en m de was, slechts Telefoon 020-6436450
ƒ100, Bel 0206160447
Te koop witte Peugeot semi
Uw oude lampekap weer als racefiets, i z g st ƒ 275,nieuw Laat hem overtrekken Telefoon 0297533094
voordelig en snel
Vlees eten is dieren kwellen
Informatie 0206905666
(vooral voor de slachting) 't
Te koop Philips tuner.en cas- milieu rjbderven, de 3e we
settedeck, Erres cd-speler en reld schaden, ongezond
boxen, prijs ƒ 225,-. Tel •
Te koop zeilboot 7 60 mtr,
020-6927844, na 16 uur
staal, grootzeil, fok, Genua
i z g s t Vrpr ƒ12000,
Woninginrichting
Tel na 18 00 uur 02903 36R7
T k 2 1 pers bedden 80/90
Fabneksrestanten v a ƒ975 cm, incl lattenb en matras,
Alleen bij EUROPA PARKET ƒ150, pst 0297987406

Onbegrijpelijk
ƒ85,-

Muziekinstrumenten

TEAKHOUT VOUWSTOEL
PERFECTE VORMGEVING
ROLAND SOUNDCANVAS
EN CONSTRUCTIE
Open maandag t/m zondag geluidsmodule met 225
geluiden extra uitbreiding
11 00 1700 uur
Donderdagavond koopavond voor bij uw keyboard of
digitale piano, van ƒ147021 00 uur
NU voor ƒ 795,- nieuw m doos
Vrijdag gesloten
met volle garantie Roland
Lijnbaansgracht 193
digitale mtell piano van
Amsterdam
ƒ7400 voor ƒ3995 Alle be
RADIATORDECORATIE
kende merken dig piano s
(omkleding) Wij maken voor keyboards synthesizers
u in alle kleuren en maten utaren en versterkers
radiatorpanelen met net )IRK WITTE,
(webbing) Bel voor vnjblij
Vijzelstr 45 en 53, A'dam
vende info en prijsopgave
Tel 0206264655
02990 49357 of 075 400387
Te koop orgel Solma met
Schilderen Witten Behangen <ruk met koptelefoon
Vraag vrijblijvend offerte Telefoon 02507 14271
Vanstatendam
Woon
Zie de colofon voor opgavoorzieningen 0206950716
ve van uw rubieksadvertentie
VOLLEDIGE GARANTIE
*Te koop gaskachel ƒ200,
gevelkachel ƒ75 Tel 30965
Videotheek
T k mod glazen eethoek +1
4 zw leren eetstoelen
Tel 02507 15766

Radio/tv/video
Nw' Medevoort Va elektr staat
25x30x123 cm ƒ4998 pp
CARIDAX HIFI Adm de Ruyterweg 131 Asd 020 6837362
Harm Kardon, Sony ES, Teac,
Technics, JBL, B&W, Infmity
Yamaha 7k/DSP Div aanb '
* Tk
Philips ktv mooi
beeld, spelend te zien, vr pr
ƒ95, Tel 0250731003

DOMBO
* **
De nieuwste

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Gewonnen door: N. Plas - Uithoorn
Een pakker van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Gewonnen door:
H. Otten - Amsterdam

Gewonnen door:
A. Henning - Amstelveen

Polectro

SOUND & VISION

U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Kleding
Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak )

Boeken
Tijdschriften

Party-service
PELIKAAN

IN ZANDVOORT

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

een paasworkshop
maandag 28 maart in

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest, club of party'
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend de
Baby-artikelen
folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
*T k wit kinderbed (hoog) (telefoniste) Cupido postbus
22 4140 AA Leerdam
ƒ45, Tel 0250714271
Erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties
Lessen en clubs
Beginnerscursus Astrologie
v a 11 april in Zandvoort
Telefoon 0250718788
PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Telefoon 02507-18486
Self Line start
een cursus THUISKARREN
voor jong en oud
Gratis broch 070 3194137

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Uw tuinspecialist heeft weer
tijd voor al uw werkzaamhe
den
oa
schoonmaken,
snoeien bemesten, graszo
den leggen Tevens ook hek,
straat- en tegelwerk Alles
leverbaar 0652807349

Woningruil

Zalenverhuur

*Te koop ti]dschnften/poc
kets/boeken a ƒ O 10 tot ƒ 1,
Tel 02507-19968

Te koop
aangeboden
diversen
•*• Elektr kofferschrijfmachi
ne, in goede staat, ƒ 125,
Info tel 02507 16085
* Te koop verzameling plas
tic model vrachtauto's + on
derdelen, ƒ 50, 0250715817
* T k electr fornuis,
volt, wit, z g a n ƒ 275,Tel 02507 17840

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Rest. Queenie

750 Ruiladressen
in A dam Inform bij WBV f
Oosten Tel 020 5882 3lj|
Aangeb 4 kamerflat, Ei
landlaan 1 hoog, Haarlej
huur ƒ 650, Teruggevr
kamerf lat/won mg
Z'von
Tel 023401512

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Inl. tel. 13599
Te koop
gevraagd
diversen
* Gevr eenv allesbrander
tje (evt antiek?) Tevens kof
fpr met wieltjes 02507-15884
Ik koop damesromans Bou
quet, Intiem enz , 08878 1126
t BINNENHUIS
Gasthuisplein 3 inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760
* Te koop gevr 2 bedden +
matrassen 90 cm breed
Telefoon 02507 14628
*Te koop gevr autostoel
t j e s v a 9mnd 02507 15772

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Alfa 7b Twinspark, bj 90 rr
groen Barbett velg , 40 O
km, ƒ19500 0250717840
Fiat Uno 11 SIE, bj '92, roc
open dak spvelg 420
km, ƒ13375 02507-1784
* Te koop ATB Peugeot
inch, jongensfiets, 8 12
ƒ 125 Tel 02507-16125

06-Nummers
Claudia, 30+ verwent Pe
18 Gewillig volgt ze Gt
maar 1gpm 0632032039
Dikke Vrouwen Live Voor
livegesprek met mollige
vrouwen met enorme boll
1 gpm 069870
Direct Live Box1 Je komt
l
rekt in een orgie terecht1 f,1
z n tienen live met 1 of 2 vrcf
wen 1 gpm LiveSex 06 (
Nu tot 3 uur 's nachts'

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534
Particulier vraagt garage
(box) te koop m Zandvoort
Tel 0250718110

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur gevraagd van juni juli
kamer met gebruik van keu
ken, v 2 pers 020 6266132
Zelfst, alleenst niet rokende
vrouw zoekt app m Zanvoort
Tel 0204203973

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Tel: 020-6933600.

Zuid/
voetbaischoenen 020-6
gescoord
ditie.
ïrt DuitsfadT.e.a.b. v.a.
A-ikkest en .18,00 020-12345678, Johan.
Dierenspeciaalzaak

f

VOOR N GEELTJE
NAAR
WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK
Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

dagfilms

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje
is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u
een leuke prijs. Bovendien dingt u dan
mee naar de WK-reis.
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
'onze kranten van l en 2 juni a.s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

* **

NIGHT AND THE CITY
* **

THREEOFTHEHEAfïïS
* **

THE KILLING BOX
* **

SLIVER

• Rubneksadvertentie'' Zie Corn. Slegersstraat 2B
voor adres en/of telefoonnr
Tel. 02507-12070
de co'ofon in deze krant

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door:

t/m
l/m
l/m
t/m
l/m

4 regels f 25,00
5 regels [ 35,00
6 regels f 45,00
7 regels f 55,00
8 regels f 65.00

Mijn slagzin luidt:
Weekmedia en Oranje zijn voor mij.

(m/v)

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon

A. J. v.d. Velden - Amstelveen

Handtekening

Een rekenljneaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Stuur deze advertentietekst met een getekende Euro-, giro- of betaalcheque (denk om het registratienr van uw
pasje') m een envelop naar Weekmedia, Postbus 156,1000 AD Amsterdam

Gewonnen door:
B. v.d. Heijden-Waldram - Amsterdam

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door L. J. Tap - Weesp

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

DOMBO

INTHELINEOFFIRE

MECRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

De tekst moet uiterlijk maandag in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week Brengen en eventueel contant
betalen (maandag voor 1500 uur voor plaatsing m dezelfde week), kan ook bij de balie m de hal van het
Paroolgebouw, Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost Geopend maandag t/m vrijdag van 09 00 -17 00 uur)
Deze actie geldt alléén voor particulieren en niet voor de zakelijke markt Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd Slagzinnen blijven eigendom van Weekmedia Medewerkers van Perscombinatie en het reclamebureau zijn van deelname uitgesloten

Elke week het dagelijks nieuws!

Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gausperdum,
Buitcnveldcrtse Courant, Amstehcens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
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06-Nummers

'S

-, J20.320.22 Ik wil dat je me
je lift masseert. Zachtjes
jr, ben 18 jr.
1gpm.
320320.38 RIJPE dame.
i met je hand onder m'n
Trek m'n slipje uit.lgpm.
,20.320.59 SEXSTAND|n 1gpm. Ik wil 10 standjes
40 in, ken jij er nog meer?
3.320.91. Zwart & Open
•RIN in witte lingerie.
SUPER-L1VESEX!
De Mud a m verbind je door
34'l5ie m'n s''PJe 3&n?1 gpm.
naar de lekkerste vrouwen!
T-B20.324.05 NIEUW! 1 gpm.
2 me meisjes (18), straatmeiij doen het met rijpe kerels.
SUPER-SEXPALEIS!
/.u p p \;in hoogtepunt naar hon^ti'punl!
§20.327.60
BEROEPENStandje (ïrit'ks. Krans. Striptcaw etc.
! 1 gpm. 1 Politie-agente.
jonge/rijpe verpleegsters.
_, JjrnNIEUW! 06-320.324.74.
SUPER-SEXDATE!
e
*$ntuurtjes op
college!
11 et t- si'x afspraakjes mi'l Rijpe \ 'mimen
(18) en leraressen.
hij jou in de buurt!
een half woord genoeg:
'Or|l igpm. 06-320-329-20.
i je MEESTERES!
Grieksstandje! 1 gpm. Kies
Bdoet
! S.M.
1 Meidengrieks en 2 Vrou,t-|pm.
06-320.332.32. wengrieks. 06-320.328.98.
! ^BONIEME sexadresjes van Heerlijk DISCREET apart met
vrtBe vrouwen, ze geven hete vrouwen uit Amsterdam,
ir. Bel nu 06-9737 75 cpm. 06-320.322.11. (75 cpm.).
DNIEME sexafspraakjes. Hete
eenzame
vrouwen
Ikontaktlijn
Amsterdam. (30+) zoeken ANONIEM sex0.330.79. (75 cpm.).
contact. Bel 06-9511 75 cpm
ENSEX! Nieuw! 1 gpm.Hete ERVAREN vrouwen van
keerplaats, auto, bos en 40 jaar zoeken sexkontakt.
06.320.326.22.
06-350.290.53. (75 cpm.).
pKT APART met ondeu- Hete RIJPE-VROUWEN (40+;
1de vrouwen. Vrouwen bel zoeken snel sexkontakt! Be!
1300. Mannen bellen
nu 06-9705. (75 cpm.).
|757 (75 cpm.).
Hete vrouwen willen echt snel
Ikt een HETE vrouw aan SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
(telefoon. Bel nu 06-9880 Bel nu 06-9766. (75 cpm.).
Vwen bellen gratis 75 cpm
Hete vrouwen willen met jou
pKT Privé reg. NH, 'n sex- een spannend prive-gesprek'
Iprek en/of afspraak met 06-320.322.33. (75 cpm.).
|t meisje (18) 06-9812/1pm
HETE-RIJPE vrouwen bellen
lEKT-PRIVE:snel apart gratis voor heerlijk sexkontak
sexkc
l de heetste vrouwen!
Mannen bel 06-9780 75 cpm
l 06-9710. (75 cpm.).
Homo: Jongens onder elkaar
. ZAME vrouwen zoeken Hoor ze heet TEKEER gaan
«afspraakjes als man niet 06-320.330.88. (75 cpm.).
Bis is! Bei 06-9661.100 cpm
HOMOJONGERENKONTAKT
,IOX de madam verbindt je hete jongens van 18 tot 30 jr
sor, zeg maar naar wie!
06-320.330.95. (75 cpm.).
;
9506 Rijp & Jong. 1gpm.
HOMOKONTAKTEN
«babbel, gebabbel, 75cpm. Zoek je snel een hete boy'
i babbelbox de enige echte 06-320.330.18. (75 cpm.).
•320.330.02 Gezellig hè?
HOMO-KONTAKTEN
éheim: Zeer extreem!
Direkt apart met een hele
om. 06-320-322-72.
hete knul (18) uit Amsterdam
1ATIS SEXKONTAKT voor Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm)
•te vrouwen: 06-4909, heren Lesbische VROUWEN zoe
illen 06-9602 100 cpm. "
ken sex! Hete stories, dating
WIS TELEFOONSEX voor strippen! 1 gpm 06.320.320.3"
juwen. Dames bel: 06-4300 Live Sex. Hier kunnen jon
armen bel: 06-9512 75 cpm gens 18 jr met.Rijpe Vrouwen
WIS TELEFOONSEX voor rommelen. 1 gpm 06.98.48.
cuwen. Dames bel: 06-4300
. Live Sexcontact annen bel: 06-9755 100 cpm
.. HEKS standje met ervaren
|iuwen, 35+. Kies maar, er Geen wachttijden 100 cphm
|ner3! 1 gpm06-320.327.17.
1EKSE-LIVE SEX 06-9505. LiveSex met een Rijpe Nege
leen live voor Grieks! Ik buk rin. Lekker een livegesprek!
fel schat!
1 gpm.1 gpm.' 06.96.86

06.95.06
06.96.06

06.320.328.66

Sex 06-9715

Mag ik m uw slipje voelen juf f SEXMEISJES live! Wel voorKom maar jongeman! Nu ga zichtig, net 18 jr. U bent gelijk
ik bukken. 1 gpm 06-95.09.
aan de beurt! 1 gpm. 06.96.36
MEISJES (18)! 06.320.320.52 Sex'O'foon 06-320.327.87
Streel maar zachtjes met je Kies: 1 Hete Stories, 2 Sextongetje, 1gpm. Zalig! •
afspraakjes, 3 Striptease, 4
1 gpm.
MEISJESVINGERTJES (18 jr). Hoogtepunten.
Ze knielt. Harder en harder! Sex'O'foon 06.320.350.88.
Zalig. 1 gpm 06-320.320.66. 1 gpm. Soorten sex onder 1
Nieuw! 1 gpm 06.320.326.17 nr. rijpe vrouwen/meisjes (18),
Sex in het openbaar! Lift,
Sex"0"foon Sexbox Live!
toilet, trein, bus, tram.
06-320.329.50. Rijp en Jong
Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- 1 gpm. Direct live met haar!
op RIJPE-VROUWEN zoeken SM-KONTAKTLIJN: strenge
sexkontakt. 06-9616 100 cpm afspraken bij jou in de regio.
Nieuw: ANONIEME sexda- 06-320.325.80. 100 cpm.
ting. Snel sexkontakt met SM-VOOR-2: direkt apart voor
eenzame vrouwen. 06-9706. 'n streng sexkontakt.
100 cpm.
06-320.329.99. (75 cpm.).
NIEUW, discreet prive-ge- STEWARDESSENSEX 06sprek met hete vrouwen (ex- 9507. Schuif m'n rok omhoog
tra snel). Bel 06-9664 100 cpm en laat je hand voelen.1 gpm.
Nieuw! Fransstandje! 1 gpm. STRAATMEID Live. Eindelijk
Kies 1 Meisjesfrans (18) en 2 kun je live sexen met een ordi
Vrouwenfrans. 06-320.340.44. straatmeid. Een zalig live
Nieuw: hete meisjes (18) uit gesprek! 1 gpm 06.98.40
de Groot Amsterdam! .
Surinaamse Schatjes.
06-350.230.20. 100 cpm.
1 gpm
06-320-324-02.
Nieuw! Sex op SPANNENDE THUIS-SEX-KONTAKT, hete
plekken! 06.320.320.19 pm vrouwen bij jou in de regio.
1g. In de bios voel ik je hand. Bel nu 06-9811. (75 cpm.).
Nieuw: TELEFOONSEX voor Tienergrieks!
06.320.320.62
2. Hete vrouwen bellen nu 1gpm, 18 jr, zonder schaamte
gratis. 06-320.330.87 75 cpm bukken! Lekker strak jongen.
Nu
Direkt-TELEFOONSEX TIENERTJES (18 jr) die met
hete vrouwen wachten op jou een livegesprek willen!
jou. 06-320.330.82. (75 cpm.). 1 gpm
"'06-320.320.65.
Op z'n FRANS! Live met mij, TIPPELLIJN: eenzame vrouw06.97.33. mond vol! 1 gpm. tjes zoeken een vluggertje?
Warme lippen!
Bel nu 06-9530. (75 cpm.).
Politieagente Live! Hoe snel
TOPSEX 06-320.325.25.
kun jij rijden? Grijp me onder Ik wil in bad met jou! Zeep me
m'n uniform! Een echt livege- maar lekker in lieverd! 1 gpm.
sprek! 1 gpm. 06-95.08.
TOPSEX-LIVESEX 06.97.22.
Privetelefoonnrs van hete Wil jij mij Live naar een Hoogvrouwen thuis. SEXKON- tepunt brengen?
1 gprn.
TAKT. Bel 06-9605. 100 cpm.
Verboden lusten: Censuur!
Privetelefoonnrs van hete 1gpm. 06-320-329-19.
vrouwen thuis. SEXKONVERPLEEGSTERS Live
TAKT. Bel 06-9502. 100 cpm.
06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n strakke uniform. Bel me en ik
livegesprek voeren met mij! verzorg je live.
1 gpm.
1 gpm
06-320.320.63.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
Rijpe Verpleegster. Ik zit pp zoeken stiekem discrete sex!
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. Bel 06-9603. 100 cpm.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
Vrouwen van 35 jaar en ouder
RUIGE SEX 06.320.320.53 willen DIREKT-SEX, bel ze nu
1gpm. Als een wilde trek je 06-9604. (75 cpm.).
m'n kleren uit! Zalig zo hard!
Vrouwen van 40 jaar zoeken
RUIGESTRAATSEX! In de STOUTE jongens (18) voor
trein pak je me onder m'n hete sex. Bel 06-9844 75 cpm
rokje! 1 gpm 06-320.320.77
Vrouwen! Vrouwen! Super rijp
Sex. op het werk! Nieuw! 1 en open! 1gpm 06-320.326.65
gpm. 1 Uitzendkracht en 2
Secretaresse. 06.320.326.77 Zoek jij echt hete meisjes (18)
uit A'dam? SEXTHUISKONSex voor 2
TAKT. 06-320.326.33 75 cpm
Gratis voor vrouwen
06-4656
Diverse clubs
Mannen bellen:
Plezier voor 2
06-9860
Telefoonsex . .06-320.326.56
BETTY'S ESCORT
Sex Direkt... .06-340.310.01
75 cpm. Alleen mannen. 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
SEX VOOR 2: snel een sexge- Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT. ESCORTmeisjes
sprek met 'n hete vrouw.
v.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.
06-320.330.82. (75 cpm.).
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen. • Reflectanten op advertenties onder nummer-gelieven
06-320,330.46. (75 cpm.).
ervoor te zorgen dat het num(SEX-GESPREK) Zeker weten mer in de linker-bovenhoek
dat er op jou 'n heerlijk meisje op de envelop staat vermeld
(18) wacht. 06-9701 75cpm
en dat de brief geadresseerd
SEXHOROSCOOP! Nieuw! 1 wordt aan: Centrale Ordergpm 06-320.322.43. Stories v. afd. Weekmedia, Postbus
jouw ideale vrouw/striptease. 156, 1000 AD Amsterdam.

GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE.

Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing in huis voor elk tekort aan bergruimte.
Inclusief de slimme interieurs met legio mogelijkheden.

zedka

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak'zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Maar ook als het gaat om panelen voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand... De Graaf biedt
in haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen.
U bent hartelijk welkom!

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing.
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen.
De deuren zijn verkrijgbaar in
allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur,, louvre, gelakt, gekleurd,
etc. Bovendien worden de kast-systemen op maat geleverd. Makkelijker en
mooier kan het niet!

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitendvia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koraen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

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

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
"

""

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
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— __ - -- -- -— - —

___

——
_

J

l

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Vrijdag 11 maart t/m
zaterdag 26 maart

unieke
kastenshow
bij Oase
Als u op zoekt bent naar een kast die
precies aan uw wensen voldoet, heeft
u kans van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. Hoog tijd voor
een 'ruimtereis' naar Oase. U zult
merken dat we alles uit de kast
hebben gehaald om uw ruimtewensen te realiseren. Kasten van vloer
tot plafond en van wand tot wand, in

Ruimte op maat
Kom kijken naar Nederlands grootste kastenpresentatie

Van vloer tot
plafond en van
wand tot wand.

Kastdeuren, of ze nu draaien, schuiven, rollen, vouwen
of speciaal op maat gemaakt, bij Oase vindt u 't allemaal.

Naam:
Adres:
Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

L

de houtsoort van uw keuze, in de kleur
van uw keuze, met de indeling van uw
keuze. Desgewenst in onze eigen
meubelmakerij aangepast
aan uw eisen. Maar... met
ónze garantie. Garantie in
de ruimste zin: niet alleen
bent u verzekerd van
perfekt passend maatwerk, u heeft ook de garantie dat u na
12'/2 jaar nog evenveel genoegen
beleeft aan uw kast-op-maat.

Accessoires:
draadkorven, kledingrekken, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits,
ladenblokken,
kledingroedes,
legplanken, binnenverlichting, lichtlijsten.

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Postcode:

K.

de Graaf plafonds

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER EEN DAK.

MiCROs
voor de particulier

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775. open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

Maak van uw slaapkamer een "Oase"

Slaapkamer Speciaalzaken
Arnhem Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Meubelboulevard de Sniep
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Meubelboulevard Rijneke

, ./L J L-~" '-,"'"''"t

KAMERBREED VINYL!

Srôtdhgard
Fraai multicolor frisé woonkamer tapijt. Verkrijgbaar in 16
moderne tinten. 100°/o polyamide.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

219

GELEGD NU

Schitterend kwaliteitsvinyl, verkrijgbaar in zowel latparket alslfckt
granitodessins Breedte 400 cm
Per strekkende meter

en-ka roetten
'
*m
heeft Carpet-land voor
interieur de ideale oplossing.
{fZ'Ztff""'""

GELEGD
VAN

MODERN PRINTTAPIJT! •

KINDER VINYL!

Kamerbreed lussentapijt.. Verkrijgbaar in diverse kleurstellingen,,
met een modern
ern motief. Foamrug
^^^ ^^^
Breedte 400 cm.
Per strekkende
:m. Per
strekkende meter.
meter. ^^^^^^^^^
Scotchgard

Speels vinyl met een vrolijk gekleurd clowntjes dessin
Zeer geschikt voor de kinderkamer.
Breedte 200 cm. Per strekkende meter.

GELEGD
VAN

GELEGD
VAN

89

69

BOUCLE TAPIJT!

MODERN VINYL!

Zeer sterk multicolor lussentapijt. 100% synthetisch. Voor
intensief gebruik. Action-back rug.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Praktisch vinyl voor licht huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaa. ,,„, ,
moderne kleurstellingen. Breedte 200 cm. ;
-. U3
Per strekkende meter.

159

GELEGD NU

GELEGD
VAN

NU OF NOOIT!

DESIGN VINYL!

Fantastisch boude tapijt. In meerdere tinten verkrijgbaar.
Woonkamergeschikt. Breedte 400 cm.
.
.
^^ ^^^
Jute-rug. Per strekkende
i
ïkkende meter.
mfU^^^^^

Schitterend kamerbreed vinyl met een zeer fraai marmerdes
In vele moderne kleuren. Breedte
400 cm. Per strekkende meter.

MEENEEM
PRIJS
VAN

65 49

GELEGD
VAN

:' ^HSè^jfMJ-i
BOUCLE TAPIJT!

KAMERBREED VINYL!

Smaakvol bouclé tapijt met een fijne lus. Geschikt voor licht
huishoudelijk gebruik. Foamrug
Breedte 400 cm. Per
Per strekkende meter. ^^^R^^^^

Smaakvol gedessineerd vinyl. In meerdere fraaie tinten.
Geschikt voor huishoudelijk gebruik
Breedte 400 cm
m. Per strekkende meter ^^^^^

g t L/1 Uil\.

GELEGD
VAN

l UU l l II U g

\ IUIDI HJUUCIIJI\. gCL»! Uirv.

^^^^^^^_ ^^^^^^

99 79

GELEGD
VAN

^^^^^^^
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HOOGPOLIG TAPIJT!

TAPIJT TEGEL! Heuga

Smaakvol kamerbreed frisé tapijt. Woonkamergeschikt, in vele
kleuren Jute-rug. Breedte 400 cm
Per strekkende meter.

Onverslijtbare haartegel. Voor intensief gebruik. In meerdere
smaakvolle tinten verkrijgbaar
Maat 50 x 50 cm

GELEGD NU

165

VELOURS TAPIJT! 1i

KELIM KARPET!

Heerlijk zacht velours tapijt in diverse smaakvolle tinten.
Slaapkamergeschikt.
JL.I IIINL. Foamrug.
i uai i ii u g. Breedte
LJiccuit:
^^^^^^.
^^^^^^^
400 cm. Per ;trekkende
strekkendemeter.
i
^^^^^ ^^^^^

Prachtig nomaden karpet met fraaie motieven. Van 100%
zuivere wol. In'meerdere tinten.
Maat 140 x 200 cm.

GELEGD
VAN

129 99

Aanbiedingen geldig t/m 10 april a.s. of zolang de voorraad strekgiur

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

]

EURO PA'S

V

GROOTSTE TAPUTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria).

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavondtot21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023 - 27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavondtot21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-l 15 89
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Tel. 077 - 322 300

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort,
Amsterdam (5), Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle
a/dIJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Dordrecht,
Emmen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen
souden gids p), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Roosendaal^
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

VOOR 'N GEELTJE
NAAR ORANJE
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laad voor de Gemeentefinancien:

Rijksuitkering
iandvoort 1,5
iljoen omlaag'

Weekmedia

Scholieren planten appel- en perebomen

DEZE WEEK
'Persoon'
Het politieke spel wordt
o
vaak direct op de perO
soon gespeeld in Zandvoort.
Een verschijnsel dat vooral de
laatste tijd opgeld doet, zo
blijkt als de feiten eens uitgebreid op een rij worden gezet.

Dicht
Een van de oudste zajken in Zandvoort gaat
O
dicht: Modemagazijnen Van
de Schelde in de Haltestraat,
tegenwoordig beter bekend
als 'Truus van de Schelde'.

ZANDVOORT - De uitkering uit het Gemeentefonds aan
Ie gemeente Zandvoort gaat in 1997 mogelijk met ruim
Inderhalf miljoen gulden omlaag. Dat blijkt uit een uitget als fekt advies van de Baad voor de Gemeentefinanciën
jRGF). Het gemeentebestuur heeft geschokt gereageerd.
IWij doen er al alles aan om onze inkomsten te verhogen,
^e kunnen niet nog verder gaan," zegt wethouder Ingwer,en van Financiën. Zandvoort en andere getroffen gemeenen zijn een protestactie begonnen.
| Als het advies wordt opgeilgd betekent dat een vermin|ering van de uitkering van
uim 11,5 procent: momenteel
edraagt de uitkering uit het
temeentefonds ongeveer 13
jiiljoen gulden. „Wij wisten dat
ir een korting zat aan te koIien," zegt Ingwersen. „Maar
lij hebben in de voorjaarsnota
Berekend op een achteruitgang
lan acht ton."

Belastingen
j De RGF heeft gezocht naar
•en nieuwe verdeelsleutel van
Ie rijksbijdrage uit het Gejieentéfonds. De bestaande
lormen zijn verouderd: nu
ordt nog uitgegaan van het
lantal inwoners, de omvang en

iestuur 'HiK'
;aat in beroep
ZANDVOORT - Het Huis
het Kostverloren moet
och sluiten. Dat is' maanag besloten in de vergadeling van Provinciale Staten,
pstuur en directie van
torgcentrum
Zandvoort
gaan bij de Kroon tegen
fieze beslissing in beroep.
j De staten hebben het Uitvoelingsplan Voorzieningen voor
[)uderen maandag ongewijzigd
angenomen. Voor het Huis in
let Kostverloren (HiK) betetent dat, dat het voor eind 1996
|esloten moet zijn. Het moet
kirden omgebouwd tot wonin|en voor ouderen met op de beane grond een wijksteunpunt.
lln feite hadden we niet meer
lerwacht dat er in dit stadium
log iets zou veranderen," reafeert HiK-directrice Van Dril
cp de beslissing van afgelopen
itnaandag. Maar zich al hélemaal neerleggen bij de situatie
pen zij en haar bestuur nog
liet. „Vandaar dat we nu
boonberoep hebben aangetefend. We willen proberen de
pon- en werkgelegenheid optinaal te handhaven, daarvoor
taan we ook andere wegen beVandelen."

loop
Het bestuur van Zorgcenttrum Zandvoort, het overkoe[pelend orgaan van zowel het
*UK als van Huis in de Duinen,
heeft nog enige hoop met het
peroep bij de Kroon, de veranleringen te voorkomen. De
pns wordt klein geacht dat
öaar anders beslist wordt, maar
pet beroep heeft ook als voorpeel dat er tijd gerekt wordt.
|Er staan zoveel veranderingen
fp stapel dat je je kunt afvragen
het allemaal zo door zal
|aan," zegt Van Dril. „Het zou
est kunnen zijn dat de planJien tegen die tijd worden bijgefcteld."
Vervolg op pagina 5

Waterstanden B

Tegenvaller
De fans van de Lions- -f -i
-dames moesten afge- l l
lopen week een tegenvaller incasseren: hun favorieten lieten
het behoorlijk afweten tegen
tegenstander Hillegom.

de bebouwing van een gemeente. In het nieuwe stelsel wordt
meer gekeken naar de inkomsten per inwoner en de mogelijkheden voor de plaatselijke
overheid om eigen inkomsten
te verwerven. Als bijvoorbeeld
de plaatselijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting (OZB) laag liggen, zal de
rijksuitkering lager zijn. Het
gemeentebestuur kan dan het
tekort opheffen door de OZB te
verhogen.

Bios thuis
'Bioscoopje spelen' bij -i Q
de mensen thuis. Dat l O
doen de vrijwilligers van
BBUT.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur....tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Ingwersen is er geen voorstander van de plaatselijke taelastingen nog verder te verhogen. „Wij hebben onze belastingdruk de afgelopen .tijd wel
iets kunnen matigen, maar die
was en is nog steeds hoog." Als
de korting met dit bedrag doorgaat, wordt Zandvoort een dure
gemeente om in te wonen,
waarschuwt hij.

'Schuiven'
De totale rijksüitgave moest
gelijk blijven, zo'n 15 miljard
gulden. Dat betekent dat rijkere gemeenten gaan inleveren
ten behoeve van armere plaatsen. Zo wordt er met ongeveer
zeshonderd miljoen gulden 'geschoven', 250 gemeenten gaan
er op vooruit, vierhonderd achteruit. Met name armere gemeehten met veel sociale problemen krijgen meer geld. Een
andere maatregel is dat centrumgemeenten meer krijgen
dan
plattelandsgemeenten.
Een van de uitgangspunten is
wel dat het voorzieningenpeil
en de belastingdruk in alle
plaatsen zoveel mogelijk gelijk
zijn.
De getroffen gemeentebesturen hebben bliksemsnel gereageerd op het uitgelekte advies.
„We voeren met 150 gemeenten
een protestactie," zegt Ingwersen. „We hebben de Kamer en
de minister schriftelijk gevraagd het advies niet op te volgen."

De leerlingen van de Hannie Schaftschool kregen gisterochtend hulp van wethouder Ingwersen, van Onderwijs Foto Bram de Hollander

ZANDVOORT - De Zandvoortse jeugd heeft gisteren
tijdens nationale Boomplantdag ruim twintig fruitbomen
geplant. De appel- en perebomen werden neergezet bij de
drie basisscholen in het centrum en zuid.

praatje op de basisscholen,
over het belang van bomen. Bovendien werd een prijsvraag gesteld: hoeveel bomen heeft de
gemeente Zandvoort onder
haar eigen beheer in Zandvoort
en Bentveld?
Linda Daas, van de Hannie
Sehaftschool, zat er het dichtst
bij en mocht als beloning eigenhandig een boom op het schoolplein plaatsen, inclusief een

bord met haar naam. Peter Ingwersen haakte op een en ander
in toen hij gisterochtend het
startsein voor de actie gaf. Het
was een van zijn laatste acties
als wethouder van Onderwijs,
een functie die hij eind deze
maand neerlegt. De bomen zijn
onder andere belangrijk voor
de zuurstofvoorziening, zo verklaarde Ingwersen aan de kinderen. Daarnaast vertelde hij

een en ander over het werk van
Linnaeus, de bekende Zweedse
botanicus uit de 18-e eeuw.
In het kader van boomplantdag heeft de gemeente tweehonderd gulden gestort op een
rekening van Unicef, ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden. „Zo is hjt ook een
actie van kinderen voor kinderen," aldus Boekelman.

Voor de actie waren dit jaar
leerlingen van de ''Hannie
Schaftschool, de Mariaschool
en de Oranje Nassa.vsehool uitgenodigd. Dit keer nutsden zij
niet ver van huis: de bomen
konden op en rond de schoolterreinen geplaatst worden.

gemiddeld al zo'n zeven jaar
oud."

Wat de appelbomen betreft,
gaat het om Jonagold en Elstar.
„De vruchten' zijn eetbaar,"
zegt Rob Boekelman, hoofd
van de .gemeentelijke afdeling
Plantsoenen. „We hebben voor
dit soort bomen gekozen, omdat de betrokkenheid daarmee
groot is, onder kinderen. Zij
kunnen het ontwikkelingsproces goed volgen. En waarschijnlijk kunnen zij er volgend jaar
al van eten, misschien zelfs al
komend najaar. De bomen zijn

Van Caspel (VVD) buitenspel gezet

Beslissing over Plan van
Aanpak circuit uitgesteld
ZANDVOORT - Provinciale Staten van Noord-Holland
hebben nog geen besluit genomen over het Plan van Aanpak voor het Zandvoortse circuit. Tijdens de langdurige
statenvergadering maandag staakten de stemmen: 39 voor,
39 tegen. Het plan zal waarschijnlijk in de eerst volgende
statenvergadering weer op de agenda staan.

Aan de hand van het Plan van
Aanpak moet de grote renovatie van het circuit gaan plaatsvinden: de uitbreiding van het
racetraject plus de bouw van
allerlei faciliteiten eromheen.
Met het Plan van Aanpak moet
er voor gezorgd worden dat het
circuit aan - onder andere - bepaalde milieu-eisen voldoet.
Volgens een aantal statenleden
wordt echter nog niet helemaal
voldaan aan een reeks eisen die
staatssecretaris Dees een aantal jaren geleden stelde. Daaraan moest voldaan zijn, wilde
het circuit de A-status krijgen,
oftewel de erkenning als dé nationale autorace-accommodaZANDVOORT - Twee man- tie van Nederland. Als die erl'en hebben zaterdag rond vier kenning er is, is er ook een kans
]>ur uit een kledingwinkel vijf dat de Grand Prix naar ZandSpijkerbroeken ter waarde van voort terugkomt.
fijna negenhonderd gulden geftolen. Een van hen paste een
pfoek en op een onbewaakt Verkeer
l'genblik zagen zij kans de winDe tegenstemmen kwamen
el met de vijf te verlaten.
onder andere van PvdA en D66
die onder andere nog over de
verkeersproblematiek vallen.
Er is nog geen afdoende oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek en ook niet om de
grote stromen verkeer naar- en
van het circuit in goede banen
te leiden, vinden zij. Van Groende
Groenen
en
atum
HW
LW HW LW Links,
4mrt 00.45 08.34 13.0521.36 RPF/GPV/SGP mag het circuit
5 mrt 01.39 09.56 13.5522.35 om milieuredenen helemaal
mrt 02.26 10.46 14.3723.04 verdwijnen.
VVD en CDA waren het eens
mrt 04.05 12.20 16.20 -.-P mrt 04.46 02.21 17.0612.44 met het Plan van Aanpak, evenmrt 05.28 03.13 17.4813.24 als milieu-gedeputeerde G. de
O mrt 06.10 01.34 18.3214.14 Boer van de PvdA. Zijn partijgemrt 06.55 02.36 19.1914.54 noot gedeputeerde W. de
apr
07.39 03.1520.0815.44 Zeeuw stemde echter tegen het
eigen collegevoorstel, evenals
de twee D66 gedeputeerden J.
faanstand/getij:
Berman en J. de Lange. Om de
' zond. 27 mrt. 13.09 uur
ppringtij 28 mrt. 17.06 uur oppositie tegen het plan te steunen, was D66-statenlid D. BerkI^.AP+ISOcm
hout zelfs van zijn ziekbed kozond. 3 apr. 04.55 uur

Mingdiefstal

Oplage: 5.250
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men opdraven. Hij moest echter twee uur wachten voor de
partijen aan stemmen toekwamen.

Het belang
De taoomplantdag werd voorafgegaan door een informatief

ZANDVOORT - VVD-wethouderskandidaat Frits van
Caspel is vrijdagavond tijdens de college-onderhandelingen buitenspel gezet.
CDA en GBZ peinzen er niet
over om samen met hem in
een college van Burgemeester en Wethouders te gaan
zitten. Als wethouderskandidaat is hij onacceptabel,
aldus de lijsttrekkers van
deze partijen. Yan Caspel en
zijn fractiegenoten zijn verontwaardigd uit de raadszaal weggelopen.
„Wij moeten helaas constateren dat het voor het CDA niet
mogelijk is deel te nemen aan
een college van B en W waarin
de lijsttrekker van de VVD, de
heer Van Caspel, zitting heeft."
Dat zei CDA-lijsttrekker Bluijs
vrijdagavond vrijwel direct na
de heropening van de college-onderhandelingen. Hij verwees naar problemen in het
verleden, naar aanleiding waar-

van in december 1992 de toenmalige VVD-wethouder werd
gewipt.

Onbespreekbaar
„Reeds in het vorige college
is gebleken dat de samenwerking met heer Van Caspel en de

college-ondersteunende partijen CDA, GBZ en D66 uiteindelijk is stukgelopen," aldus
Bluijs.
„De visies over hoe om te
gaan als collegiaal bestuur en
over de financiële verantwoording van de beleidsvoering liggen zover uit elkaar, dat het ons

inziens niet mogelijk is tot een
vruchtbare samenwerking te
komen. Het niet structureel
kunnen samenwerken in een
college is niet goed voor Zandvoort en ons inziens niet verantwoord."
Vervolg op pagina 3

Zondag gaat de zomertijd weer
in. Dat betekent dat de klok om
twee uur 's morgens een uur
vooruitgezet wordt.

Diefstal van
pitbull voorkomen
ZANDVOORT - Drie Haarlemmers zijn vrijdag op heterdaad betrapt, toen ze het hek
van het dierenasiel aan de Keesomstraat aan stukken knipten. De mannen, 38, 37 en 34
jaar oud, probeerden de in beslag genomen pitbull van een
34-jarige eigenaar te bevrijden
uit het asiel. De mannen werden na verhoor heengezonden.
De pitbull werd ergens anders
ondergebracht in afwachting
van een uitspraak in de hoger
beroepsprocedure die de eigenaar heeft ingesteld. De hond
was in beslag genomen op
grond van de regeling Agressieve Dieren.

Amsterdamse eigenaar The Bulldog woedend
(ADVERTENTIE)

'Die burgemeester van jullie
heeft mij diep beledigd'
ZANDVOORT - De Amsterdamse zakenman Henk de
Vries van het Bulldog-concern is ziedend over uitlatingen
van burgemeester Van der Heijden. Hij zou tegen de exploitante van de The Bulldog in de Haltestraat uitlatingen
hebben gedaan over het vermeende criminele karakter van
het concern. De Vries kondigt maatregelen aan.

Jeugd Rode Kruis reikt 27 diploma's uit
ZANDVpORT - Het
Rode Kruis, afdeling Zand' voort, kon zaterdagavond
aan 27 jeugdleden een diploma uitreiken. Zij waren
geslaagd voor het examen
Jeugd-EHBO A of B.
Examinator Hugo van Ree
was uiterst tevreden over de
Zandvoortse leerlingen. Zij
waren met glans geslaagd bij
het examen, na een voorbereiding van enkele maanden. In
oktober begonnen de eerste
lessen. Daaraan is met veel enthousiasme deelgenomen, de
kinderen vinden de lessen
over het algemeen erg leuk. Zij
willen graag weten wat ze kunnen doen, als er iets aan de
hand is.
„Zandvoort is weer een
stukje veiliger geworden,"
zegt Lia Sol, coördinator van
het Jeugd Rode Kruis in Zandvoort. Zij is een van degenen De deelnemers aan de EHBO-cursussen tonen trots hun diploma's Foto Persbureau Zandvourt
die de lessen verzorgd heeft,
naast Martine Joustra, Anne- niet aanwezig kon zijn. Van week plaats. Als zij 16 zijn, bijvoorbeeld naar de sportvelke Beekhuijs en Joop Jansen. Bennekom zorgt voor de bege- kunnen zij hun kennis uitbrei- den. Na het basis-EHBO kunDe begeleidend arts is dokter leiding op de achtergrond. den met het standaard EHBO- nen de jongeren, als ze daarJagtenberg.
„Voor ons is hij een voor- -diploma. Dat is ook de leeftijd voor kiezen, doorstromen
Burgemeester Van der Heij- beeld," aldus Lia Sol.
dat de leden daadwerkelijk naar de basisopleiding van het
den, zaterdag aanwezig als
worden ingezet, bijvoorbeeld Rode Kruis, de opleiding Gespeciale gast, bedankte in zijn
De Jeugd-EHBO lessen zijn bij evenementen op het cir- wonden onder Rampenomtoespraakje ook colonne-in- voor kinderen vanaf tien jaar cuit. Maar ook voor die tijd standigheden (GOR). Daarna
structeur Nol van Bennekom, en vinden gedurende een aan- mogen zij af en toe nog wel kunnen zij 'alle kanten op' bindie om gezondheidsredenen tal maanden een keer per eens onder begeleiding mee, nen de organisatie.

PRIETPRAAT
is a.s. vrijdag weer

The Bulldog in de Haltestraat staat helemaal los van
het concern van De Vries. Alleen de naam is 'gefranchised',
verder zijn er geen zakelijke belangen, wordt vanuit beide instanties bevestigd. Op het
Raadhuis wordt er echter wel
een verband gelegd waardoor
de zaak in de Haltestraat nog
geen vergunning heeft gekregen.
Vervolg op pagina 3

OPEN!!

de pui zit er in.
voor iedere klant een
leuke attentie.

PRIETPRAAT
Haltestr. 57 Zandvoort

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Een

FAMILIEBERICHTEN

Michael en Yvonne
heel veel geluk
Groetjes Dave

inforrnat/eQ,

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Jll
v<

Vrijdag en zaterdaa a s

/

Vrouwelijk en elegant, comfortabel en sportief,
de kenmerken van de nieuwe voorjaarscollectie.
Nieuwe merken zoals Joye + Fun, Roberto Sarto

Uitvaartcentrum
Haarlem

en Zerres naast de bekende; Barucci, Finn Karelia,
Bianca en vele andere merken maken de collectie
compleet en sprankelend.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Opa en oma Strijder

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Speciale aanbieding
Marelle geeft u deze dagen nog eens een
extra voorjaarsgevoel.
Alleen op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart:

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-132 78

damesblouse van Roberto Sarto van
f89,95 in de kleuren ecru, geel, noot en
indigo voor slechts f 59,95.
Beide dagen serveren wij zoals altijd een

Wat buigt gij n neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Psalm 42:12

geurig kopje koffie met iets lekkers.

Eén telefoontje is genoeg...

Héél véél geluk in jullie huwelijk
Tantes en Ooms
uit Zandvoort

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve
tante

Elisabeth Maria
Tabak-van der Zwaan
in de leeftijd van bijna 84 jaar.
Familie Schaap
Familie Lakeman
Familie de Ronde
Correspondentieadres:
F. J. de Ronde
H. Cleijndertweg 400
1025 EN Amsterdam
De teraardebeslelling heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

t
Als,morgen voor" liefde is,
dan heeft hij veel gegeven.
Tot ons onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat na een zeer moedig gedragen ziekte, voorzien van het Sacrament der zieken, van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man, onze geweldige vader, schoonvader en lieve opa

Johannes Nicolaas Rijnders
Hillegom

15 mei 1917

Openingstijden: ma 1300-1800
di t/mvr 1000-1800
za 1000-1700

25 maart 1994
Wij wensen

Zandvoort, 17 maart 1994

Tot ziens bij

Michael en Yvonne
Héél véél liefde;
geluk en gezondheid toe.
Callista
Lisette
Robbert
Christian
Eveline
Dave
Willem
Vera
Liane
Niek
Jim
Mark
Ingrid
Ellen
Mark
Dobias
Ma u reen
Duncan
Ramon
Alexander
Michelle
René
Michael
Patricia

Grote Krocht 19
Zandvoort

SNOWWHITE
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de,

CONTACTLIJN

ge-

meisje of
jongedame
voor in de bediening

Zandvoort
19 maart 1994

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

OVZ

en

Eetcafé „SANTÉ"

organiseren in de krant van 31 maart a.s.

Passage 46-48

een gezellige PAASPUZZEL.

Zandvoort, 19 maart 1994

02507-19213

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

mNieuwsblad

Bert en Elly
Vincent, Nathalie
Louis en Joke
Monique, Kim
Lida en Adrie
Bianca, Marcel
Anja en Bert
Ellen, Manon
Joke en Peter
Brigit
Corrie en Han
Jeroen, Danny
Hans en Sonja
Tabby, Rianne, Riek
Marlies en Jaap

Tel. na 16.00 uur

enz.

3 en 4 april PASEN

J. Rijnders-van der Aart

ADVERTENTIES

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

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

06-350.222.21 o oo cpm)

Met
SPOED
vraagd

Fa. Gansner & Co.

Het prijzenpakket bestaat uit:

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Gevraagd:

HOOFDPRIJS VAN TRAITEUR BERKHOFF

TOILETJUFFROUW

Haltestraat 34, Zandvoort

Gammon
Club

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Potgieterstraal 13
2041 PB Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Tel. 14276

Waardebon t.w.v. ƒ 250,- 5 Sam-Sin menu's voor 2 pers., beschikbaar gesteld
door Chin. Rest. Hong Kong, Haltestraat 69, Zandvoort.
Tevens zal ons promotieteam zat. 2 april een gezellige Paasattentie uitdelen.

OVZ

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 78jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
vader en fijne opa

Henk van Aacken

Uw gasbedrijf adviseert!

Marianne
Dirk en Eclith
Randy
Chris
Sharon'
21 maart 1994
Lorentzstraat 268
2041 SM Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag van 19.00 tol 19.30 uur in de rouwkamer aan de Poslstraat 7 te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 25
maart om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Bedroefd geven wij U kennis dat toch nog onverwacht van ons it> heengegaan mijn lieve vrouw,
onze moeder, schponmoeder en oma

Mechtilde Johanna
Koper-Jakomeit
op de leeftijd van 85 jaar
W. Koper
Kinderen
en kleinkinderen
Zandvoort, 22 maart 1994
Correspondentieadres
Th. A. Loos
Pasteurstraal 14
2041 VA Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag van 20.00 tot 20.30 uur in de rouwkamer aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op yrijdag 25 maart om 15.15 uur in het crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in een der ontvangkamers van het crematorium.

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week van 14-03 t/m 20-03 1994
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

21
26
31
37
42
47
52
58
63
68
73
79
87
94
102
110
118
131
144
157
170

Totaal vanaf
l november **

489
611
732
854
976
1098
1220
1344
1464
1584
1710
1830
2012
2197
2378
2562
2745
3050
3354
3661
3963

Kosten
deze week
ƒ 11,55
ƒ14,30

ƒ 17,05
ƒ 20,35
ƒ23,10
ƒ 25,85
ƒ 28,60
ƒ31,90
ƒ 34,65
ƒ 37,40
ƒ40,15
ƒ 43,45
ƒ 47,85
ƒ51,70
ƒ56,10
ƒ 60,50
ƒ 64,90
ƒ 72,05
ƒ 79,20
ƒ 86,35
ƒ 93,50

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

SLUITING GEMEENTE/
WIJZIGING OPHALEN
HUISVUIL I.V.M.
PAASDAGEN
In verband met de komende Paasdagen zijn alle
gemeentelijke afdelingen gesloten op
vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) en maandag
4 april (2e Paasdag).
Op vrijdag 1 april wordt wel het huisvuil gewoon
opgehaald
Het huisvuil van de maandagwijk wordt op dmsdag 5 april opgehaald
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 maart
1994 in het openbaar De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal en begint om 20.00
uur.
Dit is de laatste vergadering van de gemeenteraad in de huidige samenstelling
Op de agenda staan onder meer de volgende
punten
- onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden,
- ondersteuning motie gemeente Soest over f ormatie-uitbreiding politie,
- Referendumverordening,
- nota Beloningsdifferentiatie,
- personele lasten vm personeel vroegere plaatselijke VVV,
- onderhandelingsresultaat uittreden uit Muziekcentrum Zuid-Kennemerland,
- met-ontvankelijk verklaren beroepschrift
St Sporthal Zandvoort,
- Wet voorzieningen gehandicapten
- beleidskeuzen en verordening,
- samenwerkingsovereenkomst aanvullend openbaar vervoer regio ZKL,
- overeenkomst advisering voorzieningen gehandicapten,
- wijziging afvloeiingsregeling openbaar onderwijs,

GEMEENTE

- instellen kengetallenonderzoek,
- diversevoorbereidmgsbesluiten Zandvoortselaan 208, Vinkenstraat 9 & 15,
- Intergemeentelijk Structuurplan ZuidKennemerland,
- aanschaf onkruidoorstelveegmachine,
- verkoop (deel) Noord- en Zuidduinen,
- benoeming lid Welstandscommissie,
- diverse overeenkomsten inzake bodemsanering benzinestation De Zuid,
- afscheid niet terugkerende raadsledenN.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
REGIONALE VACATUREBANK
NU OOK IN ZANDVOORT
AANGESLOTEN
Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om op
het Arbeidsbureau in Haarlem en bij diverse
sociale diensten m de regio vacatures m te zien
via een beeldscherm
Door technische complicaties heeft het even
geduurd voordat ook bij de sociale dienst in
Zandvoort het systeem beschikbaar was Nu is
ook Zandvoort aangesloten op het netwerk
Het systeem is iedere vrijdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur vrij toegankelijk. De
terminal staat op de eerste verdieping van
het Raadhuis, vlakbij de balie.
Via het Videotex-systeem kunnen werkzoekenden alle vacatures uit de regio Kennemer-,
Amstelland en Meerlanden inzien die bij de
arbeidsbureaus zijn aangemeld
De vacatures zijn gesorteerd op branche en
functiesoort
Heeft men belangstelling voor een bepaalde
functie, dan kan men zich melden bij de
personeelsconsulenten van het Arbeidsbureau
m Haarlem aan de Jansweg

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor
het bouwen van een Zwembad op kavel nr 6
aan deTaxuslaan
Dit bouwplan ligt met ingang van 25 maart
1994 gedurende veertien dagen voor een ieder
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke OntwikkeImg van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot
12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
STRANDGEDEELTE WAAR IN
WINTER VLIEGERVERBOD NIET
GELDT AANGEWEZEN
Onlangs heeft de gemeente enkele wijzigingen
van de Algemene Plaatselijke Verordening aangenomen
Een van de onderdelen hiervan is het instellen
van een verbod op het vliegeren met vliegers die
met twee of meer lijnen bestuurd worden
Dit verbod geldt niet voor de periode 1 oktober - 1 maart, op een daartoe door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen gedeelte van
het strand
BIJ de totstandkoming van dit verbod was het
precieze gedeelte nog niet bekend NU hebben
Burgemeester en Wethouders een gedeelte
aangewezen Het zijn uiteindelijk twee gedeeltes geworden
Het genoemde vliegerverbod geldt niet tussen
1 oktober en 1 maart voor de gedeeltes
- vanaf paal 64 500 tot de grens met Bloemendaal (paal 62 750), d w z vanaf de plaats waar
m het seizoen het laatste strandpaviljoen staat,
- vanaf paal 67 250totdegrensmetNoordwijk
(paal 71 250), d w z vanaf de plaats waar m
het seizoen het eerste strandpaviljoen staat op
het textielstrand
J

Ui
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iigenaar
iulldog woedend

weinig
^.iden het
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pijnliiker
1
ijDon'Ó'p •~ '.tüwen," .-jntOlBaontÏS too deugend. „Maar Eeinteresscer.
Olga. Zij den kunnen altijd langs komen
SchoolBroodje
n maaktijd een

Vervolg van voorpagina

Uit de onderhandelingen
ruppelt echter wel een en aner door naar Henk de Vries,
iigenaar van het miljoenencon?ern The Bulldog, met een café
|n coffeeshop op de Oude Zijds'
oorburgwal, een café, coffees] iop en nachtclub op het Leidse-.
'• ilein, een zaak in Vancouver enranchisecontracten in tien lan,len. De Amsterdamse zakeni nan is des duivels over de gang
an zaken in Zandvoort. „Die
airgemeester van jullie roept
lat met The Bulldog de zware,
eorganiseerde misdaad Zandoort zou binnenkomen. Dat
leem ik die man zeer kwalijk,
ij heeft me diep beledigd."
„The Bulldog, en dat weet ielereen in Amsterdam en daariiiiten en dat geeft zelfs de poliie toe, The Bulldog is een net
ledrijf. Wij zijn de McDonalds
inder de coffeeshops. Er is
een coffeeshop in Zandvoort
lie kan tippen aan de strakke
ichtlijnen voor orde en netleid, die ik voor al mijn zaken
ipstel. Bij mij is geen rottigleid, bij mij worden geen hardIrugs verkocht."
Ik heb alleen mijn naam vertocht aan die mensen in Zandoort en dat heb ik gedaan omlat ik wist dat dit een aanwinst
•oor het dorp gaat worden.
Uier wordt geïnvesteerd in
cwaliteit en die burgemeester
leeft nog nooit iemand in zijn
iorpie gehad die zóveel inveseert in z'n zaak, die het zó goed
,-oor elkaar heeft en aan zóveel
/oorwaarden gebonden is."
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e rol gespeeld bij zijn, besluit op te stappen.
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„De toekomstige (ractleleden
hebben in de kwestie een min
der actieve rol gespeeld," zegt
Hendrikse Dat blijkt ook uit
een brler die ht) op 29 november
aan het WD bestuur heelt geschreven. Na zijn verkiezing tot
lijsttrekker, vond hij het loglsch dat de toekomstige frac-

,. laatste maanden op een rij geticet moeten worden om daar le* ring uit te trekken. „Tot drie
,J keer toe is me dit niet gelukt,"

E

MOTIES HEBBEN
tegenwoordig de overhand in de Zandvoortse politiek. Regelmatig wordt geprobeerd om de
ander aan de schandpaal te
nagelen, politiek de mond te
snoeren en/of het functioneren onmogelijk te maken.
De oppositie is keihard, zowel binnen partijen als binnen de gemeenteraad. Op
alle slakken wordt zout gelegd, elke fout wordt afgestraft. Soms zelfs zo hard,
dat de badplaats de nationale pers haalt.

Dreigende taal dus van Henk
de Vries. Zijn aangekondigde
oorlog met de burgemeester
staat los van plannen van de
zaak van Joop Hessing en Leni
Warner in de Haltestraat. Zij
willen geen commentaar te geven en hopen alleen maar dat
de gemeente alsnog over de
brug komt met een vergunning.
Ook burgemeester Van der
3eijden onthoudt zich van
:ommentaar. The Bulldog
trijgt een dezer dagen een brief
van het college, over de inhoud
wil hij niets zeggen.

Opvallend is, dat men graag
'op de man' speelt, getuige de
confrontaties tussen Tates
(VVD)
en Versteege (CDA) of
Flieringa (GBZ), of tussen Van
Westerloo (PvdA) en burgemeester Van der Heijden. Er
wordt regelmatig met het beschuldigende vingertje gewezen. Bijvoorbeeld toen ZandvooijC in een landelijk ochtendblad 'Palermo aan zee' werd genoemd: VVD en PvdA waren
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het totale WD gebeuren van de
laatste vier jaar, geen verantwoordelllkheld'. Zo'n houding
was voor Hendrikse 'moeilijk
te aanvaarden'. 'Er is itructureel meer aan de hand dan het
bestuur mijns inziens denkt.
Zomaar weer aan de gang gaan
zonder W analyseren wat er allemaal aan de hand Is, schept
geen goede basis', valt te lezen
in een brief waarin hij aankondipt zich teruR te trekken.
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De WD behoort samen met
m wel tot de twee grootste
artijen In Zandvoort. beide
mei vier zetels WDfractle>rzitt«r Wilfred Tates Is
•om niet ontevreden met
ehaaldn resultaat We]

Bestuursvoorzitter Buijze
overlegde de eerste keer met de
voorzitter van de kandidaat
stelllngscommissie Jos van der Mosterd
Afgelopen week, nadat hij de
brief verstuurd had, is Hen
alsnog door het bestuur
eenroepen, zonder bestuur aij drikse
1
de tweede keer werd gemeld uitgenodigd voor een vergaf
dat er enkele bestuursleden als ring. „Daar ben ik niet op i
•toehoorders' bij zouden ko- gaan. Dat is mosterd "
maaltijd."
men zitten.

-

mte

Gemeente Belangen Zandvoort sloot de rij achter het
CDA,
zo bleek onmiddellijk
daarna uit een reactie van
GBZ-lijsttrekker
Flieringa.
„Gezien de gang van zaken in
de afgelopen raadsperiode,
waarin wij ons vertrouwen in
de heer Van Caspel hebben opgezegd, zal het u niet verbazen
dat ook voor mijn fractie de
kandidatuur van de heer Van
Caspel tot wethouder, absoluut
onbespreekbaar is. Er is geen
enkele reden voor GBZ om het
wantrouwen te herzien." D66
wees de VVD-lijsttrekker nog
met af. Woordvoerder Termes
hield de deur nog open en zou
later terugkomen, na interne
beraadslagingen bij D66. De
PvdA onthield zich in deze
kwestie helemaal van commentaar.

d

-1940.1945'
van Westerloo was woensdag
avond nogal aangeslagen, voor
al nadat haar man een kinslae
had uitgedeeld aan GBZ partij
voorzitter Jan Jongsma „De
burger krygt wil hij verdient,"
reageerde Jeannette van Wes
terloo na afloop „Dat schijnt
dan GBZ te zijn Zo zie Je maar
wat advertenties in een krant
kunnen doen Er zfcn nu vr*j
onbetrouwbare partijen, maar
we zien wel Gewoon doorgaan
zeg m maar " Over de verkie
zingsuitslaR op zich was zij
voor een det'l toch ook we! te
vreden zu heeft persoonlijk
het hoogste aantal stemmen
3innengehaald' _-•_• - ^
„„

den'
„Het CDA heeft het coed
gedaan Dat Is vooral te danken
aan Peter Ingwerscn, hij heeft
de laatste vier jaar op financieel
Eebled
veel gedaan
De
uBZ wjnst komt rmjns tnzlerü,
omdat zy goed gepresteerd heb
ben de hmtste vier Jaar Het bv
leid van de WD vond ik de laat
ste paar jaar hlecht Dv Zand
voortse bevolking heeft hier !•
tern en in bestuurlijke zip
gereageerd Hoebepaaldr
sen in de WD-fractie de
tijd de macht probf
voeren ;dut hoort i-thuls, niet hier"
Vervols «p part*|

Zandvoortse politici spelen graag op de man

Op de man
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zegt hij over zijn pogingen om
met name het bestuur tot zo n
vergadering te bewegen.
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'Kandidatuur
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Politiek geharrewar is regelmatig voer voor de lokale pers
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Deur VVD-bestuur bleef
dicht voor lijsttrekker

„Bovendien, The Bulldog at
.hè Beach heeft net zo weinig of
iet zoveel met softdrugs te maten als elk willekeurig ander
;afé in Zandvoort. Ik kan me
sest voorstellen dat de burgemeester zijn plaatsje wil
Binnen enkele partijen, met
schoonhouden, hoor, maar nu
s hij toch écht te ver gegaan. name de WD en D66, liggen
Dit wordt voor mij een erezaak, levensgrote meningsverschillen aan de basis van een hoop
een prestigekwestie."
rumoer. Bij de VVD leidde de
van
Een gesprek met de burge- hoofdwegenstructuur
meester, zou dat misschien wat voormalig wethouder Van Casoplossen? De Vries: „Ja, dat ge- pel tot heftige discussies, aftreprek komt er wel, tezijnertijd. den van bestuursleden en zelfs
Maar dat zal ik afdwingen, op het opstellen van een alternamijn voorwaarden. Ik ga hem tieve kandidatenlijst voor de
uitdagen om regels op te stel- gemeenteraadsverkiezingen.
en, waaraan bijna geen coff ees- Het 'hoofd' van Van Caspel
op kan voldoen. Dit jaar houd werd geëist.
Voor D66 hoefden de eigen
k me nog rustig. Maar volgend
aar, dat beloof ik, dan zeg ik: vertegenwoordigers in de gerargemeestertje, ik kom er- meenteraad niet meer terug te
komen met de laatste verkielan."
zingen. Hun houding was veel
De Vries opent volgend jaar, te slap geweest bij kwesties als
puur uit rancune, geeft hij vol- de - 'te dure' - uitbreiding van
nondig toe, een filiaal van The het raadhuis en het circuit, met
Bulldog in Zandvoort. Maar name het twintigjarig contract
dan wordt het wél een echte plus het 'Plan van Aanpak' voor
coffeeshop „waarmee ik het de racebaan. De gemeentehele coffeeshop-beleid in jullie raadsfractie ging teveel haar eidorpie op z'n kop zal zetten. gen weg.
Bij CDA, GBZ en PvdA is het
Met zulke strakke regels en
zo'n uitstraling, die anderen momenteel rustig.
In de gemeenteraad is de
eerst niet meer kunnen volgen,
maar waar iedereen op den 'strijd' in alle hevigheid losgeduur beter van zal worden." En barsten nadat de VVD in de opvaar komt die zaak? In de Hal- positie was gedrongen en in de
estraat misschien? De Vries: PvdA haar 'maatje' vond. Beide
.Hoeft helemaal niet. Ik heb partijen laten geen gelegenheid
;een A-locatie nodig. De naam onbenut om scherpe kritiek te
an mijn bedrijf is over de hele uiten op verrichtingen van het
vereld bekend. Mijn klantjes college, of juist het uitblijven
veten mijn zaken toch wel te daarvan. Wie het college van B
inden. Al staan ze in achterafs- en W steunt kan er eveneens
van langs krijgen.
eegjes."
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schuldig aan het uitlekken van
vertrouwelijke gegevens over
het woonwagenkamp op de
Thijsseweg. Tenminste, dat
vermoedden de college-ondersteunende partijen CDA, D66 en
GBZ.
Toen dat niet bewezen kon
worden, kreeg op zijn beurt het
college van Burgemeester en
Wethouders ervan langs: in de
gemeenterekening over 1992,
een openbaar stuk, werden debiteuren, Zandvoortse burgers
en instellingen, met naam genoemd. Zandvoort werd opnieuw landelijk aan de schandpaal genageld, het gemeentebestuur raakte in diskrediet: een
overwinning voor de oppositie.
Ook al gaat de discussie
meestal over beleidszaken, op
de achtergrond speelt bijna
voortdurend de persoonlijke
strijd met de ander: de wens om
moreel over de ander te zegevieren.

Eigenwijs
Hoe komt dit zo? De laatste
jaren overziend ligt het antwoord misschien in de eigenwijsheid van de Zandvoorter.
Zeker als het om politiek gaat.
Kijk naar de problemen binnen
VVD en D66. Van Caspel en het
VVD-bestuur hebben talrijke
'signalen' van partijgenoten, tegen de hoofdwegenstructuur,
naast zich neergelegd. De
D66-raadsleden hebben te weinig of geen gehoor gegeven aan
de wensen van de achterban, ze
gingen eigenwijs hun eigen
weg.
Maar die achterban is ook eigenwijs en gaat net zo lang door
tot er 'koppen rollen'. Bij de
VVD won de 'alternatieve' lijsttrekker Hendrikse, bij D66
werd Termes opzij gezet. Maar
uiteindelijk wint toch de man
met de langste adem: Van Caspel kwam weer terug als lijsttrekker, nadat Hendrikse had
opgegeven omdat hij - volgens
eigen zeggen - geen medewerking kreeg. Ook Termes kwam
terug in de gemeenteraad door
een succesvolle actie voor de
verkiezingen. De eigenwijze
kopmannen hebben zich in de
raad teruggevochten.
In hoeverre beide partijen
daar voordeel bij hebben, is de
vraag. De VVD met Van Caspel
ging bij de laatste verkiezingen
terug van vijf naar vier zetels.
Bovendien valt de partij vrijwel
zeker buiten het college, omdat
CDA en GBZ Van Caspel niet
als wethouder accepteren.
VVD-fractie en -bestuur zijn
niet bereid (lees: eigenwijs) om

Machtsgrepen, ruzies en halve vechtpartijen,
in de Zandvoort politiek kan het allemaal. De
discussies in de gemeenteraad en daarbuiten
zijn tot een laag niveau gezakt. Raadsleden
lijken er meer uit op elkaar vliegen af te
vangen dan dat ze tijd en energie steken in hun
eigenlijke opdracht: het besturen van het dorp.
Het politieke gekissebis heeft ook de
verhouding tussen gemeentebestuur en
bevolking danig verstoord. Joan Kurpershoek
en Martha Burger geven hun analyse.

Zelfs als er externe deskundigen worden ingeschakeld, want
wat blijkt in de praktijk? Onderzoekers kijken meestal uitsluitend naar wat college en
ambtenaren willen, vervolgens
zoeken zij allerhande mogelijkheden om dat te realiseren.
Ideeën vanuit de bevolking
worden buiten beschouwing gelaten.

Frustreren
hem te laten vallen en een ander als wethouderskandidaat
naar voren te schuiven.
Ook D66 loopt het risico buiten het college te vallen: de
nieuwe fractie van D66, met
Termes, Koper en Van Leeuwen, is een bont gezelschap met
uiteenlopende meningen over
diverse zaken. Daardoor zijn
eventuele coalitiegenoten niet
verzekerd van een onvoorwaardelijke steun van de volledige
D66-fractie.

Woongenot
De eigenwijsheid komt ook
naar voren bij meningsverschillen tussen de burger en
zijn gemeentebestuur. Vooral
als bewoners rechtstreeks in
hun woongenot worden aangetast. Denk maar aan de rug-aan-

-rug woningen aan de Prinsesseweg, de bouwplannen voor
het Zwarte Veldje een paar jaar
geleden, of voor Paviljoen Zuid,
de bouw van het Circus, de
voorgenomen verkeerswijzigingen in de Noordbuurt én de wateroverlast. Plus natuurlijk de
hoofdwegenstructuur, met onder andere een belangrijke verkcersader langs de zuidduinen.
Het gemeentebestuur is vaak
zo eigenwijs dat er niet goed
genoeg geluisterd wordt. Of beter gezegd: er wordt niet adequaat gereageerd op protesten
of andere inbreng vanuit de samenleving. Om te beginnen
duurt het maanden eer het' college reageert. En dan komt het
grootste probleem: duidelijke
argumenten waarom bezwaren
worden afgewezen blijven
meestal achterwege.

te gaan: de bewoners uit zuid
hebben uiteindelijk een andere
oplossing moeten zoeken: zij
werden massaal lid van de VVD
om van binnenuit te proberen
Van Caspel van zijn hoofdwegenstructuur af te brengen. Uiteindelijk is dat niet gelukt,
maar het heeft wel tweespalt
veroorzaakt binnen de VVD.
Met andere woorden: met een
andere, open houding en een
open discussie had een hoop
narigheid voorkomen kunnen
worden. Maar dat geldt voor
tientallen kwesties die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest.

Logisch dus, dat het college
met de burger geen open discussie aangaat. En dat frustreert de burger. Zo is het bijvoorbeeld ook gebeurd met de
stichting Zandvoort-Zuid. Deze
heeft een paar jaar geleden zelf Rancunes
een rapport laten opstellen,
Waar de eigenwijsheid in de
'Helder denkwerk', als tegen- Zandvoortse politiek vandaan
hanger van de Hoofdwegen- komt? Daar kun je je vermoestructuur. Het rapport is des- dens over hebben, al verschilt
tijds aan het college overhan- dat per persoon en per partij.
digd maar een serieus ant- Er zijn diverse oorzaken te bewoord is er niet op gekomen. denken, waarvan een paar vast
Belangrijke ambtenaren van de wel in deze gemeente terug te
sector Ruimtelijke Ordening vinden zijn. Sommigen denken
waren twee maanden later nog gewoon dat ze gelijk hebben.
niet eens op de hoogte van het Anderen verstarren als gevolg
bestaan ervan.
van ondeskundigheid en/of onHet is maar een voorbeeld, zekerheid, waardoor zij discusmaar de burger is jaren lang zo sies zoveel mogelijk vermijden.
behandeld. Dat is de oorzaak Er zijn er die worden gedreven
van een hoop onrust. Om nog door rancunes ten opzichte van
even over Zandvoort-Zuid door mensen uit hun omgeving, ze
willen wraak of toch laten zien
dat ze de beste zijn.
Weer anderen denken gewoon dat ze het 't beste weten,
kritiek wordt dus zonder meer
weggewuifd. Een laatste groep
wil gewoon macht, of wellicht
financieel of materieel profijt.
Mogelijk krijg je dus mensen
aan de top die hun eigen positie
belangrijker vinden dan de
doelstellingen van hun partij.
In de meeste gevallen dreigen
de politieke doelstellingen en
de belangen van de kiezer ondergesneeuwd te raken. Daar
ligt de kiem van verzet, terecht,
en die kritiek zal langzaam toenemen. Zonder de juiste mensen aan de top raak je dus in
een vicieuze cirkel.

Een open houding, open voor
discussie, is noodzakelijk, zowel binnen als buiten het college en de gemeenteraad, zowel
bij de communicatie binnen de
partijen als tussen burger en
gemeentebestuur. Anders blijven we hangen in de sfeer van
'Ik heb gelijk, jij niet', of 'Blijf
met je politieke fikken van
onze straat af'. Zo lang die
grondhouding niet verandert,'
kan het hooguit weer wat rustiger worden, echt verbeteren zal
de sfeer in Zandvoort niet.

Politici halen hun neus op voor de Zandvoortse burger

MENINGEN

Geleuter op de persoon getuigt van onvolwassenheid
M. Antonides reageert op alle
brievenschrijverij van bij de
plaatselijke politiek betrokken
personen, in het Zandvoorts
Nieuwsblad van vorige week.
Volgens Antonides kunnen zij
zich beter met andere zaken bezighoudcn.

Mijne heren 'politici'. Het is
nu donderdagavond 17 maart
1994 en ik heb m'n Zandvoorts
Nieuwsblad net uitgelezen. M'n

bloed kookt en de ergernis is
compleet. Al die ingezonden
brieven van Jantje naar Pietje
over en weer. Want u, mijne heren, bent wel de gekozen vertegenwoordiging van ons dorp.
Dat geleuter op de persoon getuigt van zoveel onvolwassenheid. Machtswellustigen bent
u, maar ik als kiezer krijg er de
taaien van.
Waarom bent u niet met concreter zaken bezig, waar de bur-

ger voor betaalt en Zandvoort
belang bij heeft? Of weet u niet
wat er leeft in onze gemeente?
Ik wil u wel even helpen hoor,
met mijn persoonlijke frustraties te weten:
Hoe zit het met het voorplein
van het station? Wie begint nou
vlak voor de winter aan de Van
Lennepweg? Waarom moest
Zandvoortmeeuwen zo gauw
weg? Wat doet u aan de overlast
van Gran Dorado publiek? Wat

Van Caspel niet voor de voeten gelopen
WD-lid K.J.W. van den
Broek reageert op de brief, vorige week in deze krant, van F.E.
van Caspel, raadslid van de
VVD en lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van
Caspol noemt hierin Van den
Broek 'een partij-querulant',
die 'niet vies is van een anonieme briel".

Met een mengeling van afkeer en deernis heb ik kennis
genomen van de brief van F.E.
van Caspel in uw krant van 17
maart j.l. Aanleiding was een
zinnige analyse van de hand
van ene Kuyper van de verkiezingsnederlaag van de WD.

Op de inhoud gaat hij niet in.
Dat doet hij nooit: Van Caspel
gaat nooit op de argumenten
van anderen in. Op den duur
wordt hij in elk gezelschap van
behoorlijke en begaafde mensen onmogelijk, omdat hij elke
vorm van sociaal contact verwart met het stoven van kolen,
het zetten van hakken en het
bakken van poetsen. Wie hem
niet slaafs volgt, kan vroeger of
later rekenen op een tirade van
platitudes. Bij wege van uitzondering laat hij er ditmaal zijn
eigen naam onder zetten. Met
veel omhaal van woorden en
het zevenmaal noemen van
mijn naam slaagt hij erin, in het

geheel niets van enige betekenis op te merken.
Ik heb in de verkiezingsperiode Van Caspel publiekelijk in
het geheel niet voor de voeten
gelopen. Ik en de mijnen hebben intern getracht te voorkomen een lijsttrekker te produceren van wie eenieder al een
jaar of langer weel, dat hij niet
acceptabel is in een haalbare en
wenselijke coalitie.

is het nut van de wijzigingen
Haltestraat? Wat zijn de ideeën
over de files op de Zandvoortselaan? Komt dat circuit er nu
wel of niet? Wanneer wordt er
naast het casino iets gebouwd?
Waarom opeens nieuwe tegels
op de zuid-boulevard?
Hoe zit het met de dimensionering van het riool in het centrum? Waarom moest het HiK
weg? Hoe zit het niet het woonwagenbeleid, vrijheid blijheid?
Is het waar dat er 's nachts geen
politie meer is in Zandvoort?
Doet u aan bevordering van het
drugstoerisme? Heeft u nu al

een idee over de campers op de
boulevard? Deert het u niet dat
daar dit jaar weer doden vallen?
Vindt u Paviljoen Zuid ook zo'n
toeristische trekpleister? U was
wel wat laat met het riool op het
strand, hè? Rijdt u ook uw auto
of fiets stuk op de Kostverlorenstraat? Hoe zit het nu met
die drie openbare scholen? Ach,
laat ik maar stoppen.
Heus heren, er is zat te doen
binnen de gemeente. Ik weet
dat ambtelijke molens langzaam draaien, maar door uw
geruzie krijgen ze bij u de kans
niet eens om te draaien. Op uw

manier van politiek bedrijven
zal het zeker niet meevallen de
juiste wethouder op de juiste
positie te krijgen, maar een polit-bureau structuur van oude
bonzen belooft naar mijn bescheiden mening weinig goeds
voor de komende vier jaar.
Waarom kunnen Umuiden,
Scheveningen, Egmond, Katwijk etc. etc. wel mooie dingen
realiseren? Of is het zo dat daar
een realistischer bestuur zit
met capabele leiding, terwijl u
liever doorgaat elkaar uit te
maken voor rotte vis? Ziet u
dan zelf niet dat Zandvoort in
z'n ontwikkeling stagneert?
M. Antonitles.
Zandvoort.

Brief niet anoniem
VVD-lid F.J.F. Paap reageert op een brief van VVD-lijsttrekker
F.E. van Caspel. in het Zandvoorts Nieuwsblad va» 17 maart
jongstleden, waarin deze K.J.VV. van den Broek verdacht van ecu
anonieme brief op een WO-ledenvergadering.

In het Zandvoorts Nieuwsblad no 17 op pagina 3 staat in de
rubriek 'Meningen' een brief ondertekend door P.E. van Caspel.
In deze brief staat echter een pertinente onwaarheid. De heer Van
Caspel refereert aan een ledenvergadering van de VVD, waarin
door mij een schrijven is rondgedeeld, waar de kandidaatstelling
Kurel J.W. van den Broek, in gehekeld werd. Deze brief, waarvan het origineel getekend door
Zandvoort. 11 personen, berust bij het bestuur van de VVD en is derhalve niet
anoniem.
De conclusie voor de verdere inhoud van de brief van de heer
Naschrift redactie: Beide hè- Van Caspel laat ik graag aan de lezers van deze rubriek over.
F.J.F. l'aap
ren hebben hun zegje kunnen
Zandvoort.
doen. discussie gesloten.

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de
redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor,
' Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort.
Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen
zonder - juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Persoonsgericht
De VVD-fractie was niet van
plan haar lijsttrekker te laten
vallen en een andere wethouderskandidaat naar voren te
schuiven. „Ik denk dat het weinig zinvol is dat wij verder nog
aan deze besprekingen deelnemen," reageerde Van Caspel.
„Ik vind het nogal een persoonsgerichte actie. Maar dat is
uw goed recht, dat is inherent
aan de politiek dat u dit soort
uitspraken kunt doen. Wij betreuren dat de slagvaardigheid
van de gemeente en de bestuurlijke effectiviteit nogal in het
gedrang gaan komen, als de
VVD niet in het college is vertegenwoordigd." Van Caspel had
er vergeefs op gerekend dat de
verschillende partijen samen
een nieuwe start hadden kunnen maken. „Ik vrees dat dit op
dit moment niet gemaakt kan
worden." Vervolgens stapte de
gehele VVD-delegatie op.
De college-onderhandelingen
zijn gisteravond voortgezet. Op
dat moment waren alle andere
partijen nog 'in de race'. Tijdens de onderhandelingen
wordt het oude college-programma bekeken, in hoeverre
doelstellingen kunnen worden
overgenomen, moeten worden
aangepast of geschrapt kunnen
worden. De vier resterende partijen waren het vrijdagavond in
grote lijnen wel met elkaar eens
over de behandelde onderwerpen.
De PvdA lijkt wat water in de
wijn te doen, wat betreft het onderwerp verkeer. De partij stelt
in haar verkiezingsprogramma
dat de hoofdwegenstructuur
moet worden uitgewerkt. Maar
lijsttrekker Van Westerloo reageerde vrijdag niet afwijzend op
de stellingname van Flieringa
(GBZ). Volgens Flieringa moet
eerst vastgesteld worden waar
er geparkeerd moet worden,
om vervolgens pas te bekijken
hoe het verkeer daar heen geleid moet worden. Volgens Van
Westerloo is dat 'ongeveer hetzelfde' als wat in het verkiezingsprogramma van de PvdA
staat.

Inzameling
voor Polen
ZANDVOORT - Nog tot en
met morgen kunnen Zandvoorters spulletjes inleveren voor een kindertehuis in
Polen. Dat kan op de Nicolaasschool, Lorentzstraat
15.
Jaarlijks houdt de school een
actie in het kader van Tomcio
Paluch, oftewel Klein Duimpje.
Deze stichting is al sinds jaren
actief met hulp aan kleine kinderen in Polen. Met name aan
kindertehuizen met kinderen
van nul tot vijfjaar. Daarnaast
wordt ook hulp gegeven aan enkele huizen met oudere kinderen van vijf tot 20 jaar. Ook gehandicapte kinderen. De spulletjes die op de Nicolaasschool
worden ingezameld, gaan naar
een kindertehuis in Trzemietowie, een kleine plaats bij Bydgoszez. Daar wonen 60 kinderen van 4 tot en met 20 jaar
onder zeer armoedige omstandigheden. Zij hebben nog nooit
hulp gehad, de leiding smeekt
om hulp. Alle kinderen zijn
door hun ouders verlaten.
Er is van alles nodig, dus op
de school (tel. 15601) kunnen
veel velschillende dingen afgegeven worden. Het genoemde
kindertehuis is vooral blij met
voeding, dekbedden, dekbedhoezen en kleding. De lijst van
dingen die men verder zou kunnen aanleveren, ziet er als volgt
uit: melkpoeder, roosvicee, vitaminen, almiron, bambix, Molenaars kindermeel, havermout, witte/bruine bonen, macaroni, rijst, olie, margarine,
tandpasta, zeep, shampoo, tandenborstels,
waspoeder,
schoonmaakmiddelen, verbandmiddelen, handdoeken, lakens, luiers (katoen), enz. Ook
is er behoefte aan kleine medische apparatuur, zoals injectienaalden, spuiten, bloeddrukmeters, stethoscopen en koortsthermometers. Ook goede
schoenen zijn ook welkom.
Financiële bijdragen zijn ook
welkom, op gironr. 51.69.976
t.ii.v. penningmeester Tomcio
Paluch, Haarlem, banknr.
38.44.73.571. Vanaf 10 gulden
per jaar is men donateur. Het
geld wordt deels gebruikt om
de materialen te kopen die de
stichting niet aangeboden
krijgt, deels om de transporten
te betalen. Er wordt nooit geld
naar Polen gestuurd.
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GEWOON DOORGAAN,OOK NA
DE 100° INBRAAK

Nee, zelfs de 100ste inbraak is voor ons geen reden om het bijltje erbij neer te
gooien. Tot nu toe zijn we 99 inbraken te boven gekomen en dat zol deze 100ste
keer ook weer gaan lukken. Natuurlijk kan dat alleen met de volledige steun van al
onze medewerkers, de politie, de beveiligingsbeambten, de glasleverancier, de
hekkenjongens, de puinruimers, de klanten en last but not least onze makelaar in
assurantiën Rollins Hudig Hall uit Rotterdam en de daarmee samenwerkende
verzekeringsmaatschappijen. Dankzij al deze mensen en iedereen die we zijn
vergeten te vermelden zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Om dat
te onderstrepen nodigen we iedereen uit om op vrijdag 25 maart tussen
18.00 en 19.30 uur het glas met ons te komen heffen om de wens uit te spreken
dat we in de toekomst verschoond mogen blijven van ongewenst bezoek. 100 inbraken
mag dan een jubileum zijn, wat ons betreft blijft het daarbij.

Ter gelegenheid van dit merkwaardige jubileum hebben wij
besloten een aantal artikelen voor de speciale jubileum "kraakprijs" vanff.l O O,- te verkopen. Een greep hieruit:
Gouden oorknoppen metzirkonia ...van 184,Gouden oorhangers
van 281,Figaro ketting
van 191,Gouden damesring
van 236,Zilveren sieradenser
van 172,Gouden creolen
van 208,-

..voor
..voor
..voor
..voor
..voor
..voor

1OO,1OO,1OO,"
1OO,1OO,1OO,-

Burg. de Vlugtlaan 194 -198,
(hoek Slotermeerlaan)
Kinkerstraat 284 - 286

AUTORIJSCHOOL

MARCEL!!!

rM

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.
Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

(Visrestaurant Schut)
Je hapjes en drankjes waren over
heerlijk.
Iedereen heeft er van gesmuld.

lessen in
Nissan „Primera"

Heel hartelijk bedankt.

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

MANNEKE VOIT

Tel. 02507-14443
Speciaal voor uw Paasdagen !!
geeft u meer!
3-DAAGS
WEEKENDAERANGEMENT
IN MAASTRICHT

Verse Schotse

LAMSBOUT

Secietanaat \Veekmedia
Postbus 210 l
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3 da iqt, weekendaii angement m Maastucht is alleen mogelijk dooi het instuien v,m deze volledig
ingevulde bon naai het in bovenstaande tekst vei melde
adies
Naam
Adies
Postcode
Telefoonni

Woonplaats

m
Carpatio

69,95 kg
79,95 kg

T.Bone
Prime Rib

geeft u meer!

Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
757/737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar op het moment van uitvoering Afhankelijk van
eventuele bewolking en andere weersomstandigheden
stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke
route vast De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen
ca 8 30 en 19 30 uur Tijdens de vlucht wordt u een
drankje en een versnapering aangeboden

Kalfs karbonade 36,50 kg
Kalfs T.Bone

38,50 kg

35,00 kg

Kalfs tong

19,95 kg

29,90 kg
39,50 kg
39,50 kg

Kalfs zwezerik

57,50 kg

Kalfs hersens

5,95 p.st.

Kalfs lever

40,00

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKEKWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 139,- p p
Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee Deelnemers dienen
m het bezit te zijn van een geldige toenstenkaart of een
geldig paspoort De rondvlucht is gebonden aan een
minimum en een maximum aantal deelnemeis Er zijn
geen taxfree-facüiteiten

MATRASSEN

FABRIEKSWINKEL

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

145,150,160,170,205,225,240>245t2S5r
320,355,-

1Ö5r
170,190.»
195,235,255,280,285,310,345,385,-

TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,~
985,-

DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van ondeistaande volledig ingevulde bon aan
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een faktuur, die u per omgaande dient te betalen Ca 7
dagen voor vertrek ontva ngt u via Toet-NL-Excuisies
de deelnamebewijzen en alle relevante informatie

Bon voor onze lezers

Maat en dikte SG30 SG35 SQ40 SQ45 LATEX

Aantal pei s

Keunedata

Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NLExcursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur
boven Nederland op Koninginnedag, zaterdag 30 april
1994

27,00

4 pers.

Entrecôte

Vooi meei infoimatie Golden lunp Baibizon Maasüicht Fol u m l l O Maanlicht tel 012808281 Boeken is alleen mogelijkdooi middel v in het instuien van ondpi staande volledig ingevulde bon naai

Kom op
Iste Paasdag (zondag 3 april)"
lekker genieten van een uitgebreid
warm- en koud brunchbuffet in ons
gezellige (vernieuwde) Boulevard restaurant.
Vanaf 11.30 uur bent u hier van harte welkom.
Wat dacht u van diverse salades, ragout, verschillende
soorten broodjes, kaas, vleeswaren én natuurlijk eieren
voor maar f 32,50 per persoon!
Voor kinderen is een speciale "eierschilderhoek" ingericht en
' (zoals u bij Gran Dorado gewend bent) u betaalt voor kinderen tot
l O jaar de halve prijs (kinderen tot 3 jaar eten gratis mee)
Speciale aanbieding:
Na de brunch lekker zwemmen in ons subtropisch golfslagbad
en/of 25-meter wedstrijdbad? U betaalt (voor 3 I/2 uur slechts
f II,- per volwassene (ipv f 16,50) en voor kinderen f 8,- (ipv ( 11,50).
NB. Deze prijzen zijn alleen geldig op
| zondag 3 april a.s. en in combinatie met de brunch.
Bovendien, indien u uw brunchreservering vóór woensdag 30 maart a.s.
aan ons doorgeeft, betaalt u slecht f 29,50 per persoon.
Twijfel dus niet langer en kom op
Iste Paasdag naar Gran Dorado Zandvoort!
U kunt reserveren via telefoonnummer 02507 - 20 000 tst 1027
(iedere werkdag van 09.00 - 17.30 uur)
of na 17.30 uur én in het weekend tst. 1050.
Wij zien uw reservering
graag tegemoet!

VLIEGEN BOVEN
NEDERLAND

Fondue - Gourmet - Steengrill
Luxe opgemaakte schotels

Rib eye

De pi ijs bet h aagt f ? l G pei peisoon op basis van een tweepeisoonskamei De toeslaq vooi een eenpeisoonskamei beciiaagtfSO pei nacht Kindeien tot 6 jaai veiblijven giatis in
dekamei van hun oudeis en tot 12jaai ontvangen zij 50" u koi
ting Vooi gasten vanaf bOjaai bieden wi] een korting van l O" n
aan Op basis van besrhikbaaiheid is het mogelijk ook buiten
de weekeinden te boeken

MAKEN

[DES, geeft u meer!

Ossehaas

Uw ai i angement bestaat uit
*• 2 x oveinachting in een luxe hotelkamei
K
2 x uitgebieid ontbijtbuffet
1
l x 3-gangen dinei in lestauiant Baibizon
"• koffie met vlaai op het Onze Lieve Viouweplein
1
entieekaaitje vooi het casino in Valkonbuig
' giatis gebiuik v.m fietsen en sauna

S I E R A D E N DIE BLIJ

25,00

1 kg

In samenweiking met het Golden Tulip Baibizon Maastncht
hotel biedt Weekmedia haai lezei s de mogelijkheid om te genieten van een 3-daags weekendaiiangement Maastucht is
een gezellige stad met veel cultuui, histoi ie de Maas met haar
biuggen de mooie winkels en de gezellige lestauiantjes,
cafés, en bi assei leen Ook een bezoekje aan Duitsland en Belgie behoien tot de mogelijkheden dus veigeet uw paspoort
niet'
U vei blijft in een luxe hotelkamei vooi zien van klem entelevisie, telefoon, ladio föhn minibai en moderne badkamer Verdei beschikt het hotel ovei een sfeervol lestaui ant en een gezellige bar

nusselein

Op Koninginnedag, 30 april 1994 maken wij met
Weekmedia een rondvlucht boven Nederland
Naam

Alléén bij ons:
SG 35 KWALITEITSMATRAS
Damast tijk doorgestikt 17 cm dik
90x200 cm

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

98,-

Adies
Postcode
Telefoon

Woonplaats
Aantal deelnemeis

Namen oveiige deelnemeis (voor kindei en t/m
12 jaar ook leeftijd vermelden)

u meer!
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£ostverloren
Vervolg van voorpagina
Zolang het beroep bij de
[Croon niet afgehandeld is,
tioeft het HiK nog geen voorbereidingen te treffen voor een
sluiting. Er is bijvoorbeeld nog
geen opnamestop. Van Dril vertrekt zelf wel volgende maand,
na 13 jaar, maar dat heeft te
inaken met het feit dat zij in de
VUT gaat.
De provincie heeft de meeste
bezwaren tegen de sluiting tegengesproken. Een bezwaar uit
Zandvoort was, dat geïntegreerde zorg aan ouderen in deze geineente uitgesloten wordt. Volgens het provinciebestuur is
ciat niet juist: dat aanbod kan
tot stand komen vanuit Huis in
de Duinen. De plannen zouden
zelfs bijdragen 'aan de totstandIcoming van een sluitend nétperk' van voorzieningen voor
ouderen, onder andere doordat
een groot deel van de verpleeghuiszorg buiten de muren
wordt voorbereid. Volgens anderen is er geen rekening gehouden met de sterke binding
van de Zandvoortse bevolking
met de dorpskern en de slechte
bereikbaarheid per openbaar
vervoer van de verpleeghuisvoorzieningen. Dat wordt niet
tegengesproken.

Aerobic marathon
ZANDVOORT - In de Zandvoorthal van Gran Dorado is zaterdag 2 april een aerobic marathon. Deze duurt van 11 tot
13.30 uur en iedereen, jong en
oud, kan aan dit evenement
deelnemen. De toegang is vijf
gulden, aan de zaal 7.50 gulden.
Voor meer informatie telefoon
02507-20000, toestel 1040.

Achter de Schermen...

'Modemagazijn van de Schelde'

'Wij verkochten als eersten wegwerpverband'
J
In deze rubriek neemt
het Zandvoorts Nieuwsblad een kijkje 'achter
de schermen' bij bekende personen of instanties in Zandvoort. Deze
week 'Modemagazijn
van de Schelde' in de
Haltestraat. De zaak verdwljnt na 52 jaar uit
Zandvoort.

door Martha Burger

Welke Zandvoorter kent
ze niet? Truus van de Scheide en haar dochter Gerda
Calzado van modemagazijn
van de Schelde. Onbekenden die langs het kleine winkeltje Haltestraat 7 lopen,
beseffen niet welk een rijke
geschiedenis dit pand vanaf
l mei 1942 met zich meedraagt. Het omdraaien van
de rijrichting in de Haltestraat en gezondheidsproblemen, hebben Gerda uiteindelijk gedwongen om zaterdag de deur van dit
prachtige
Zandvoortse
pandje voorgoed te sluiten.

| Weekenddiensten
Weekend:
26/27 maart 1994

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
POLITIE: Alarmnummer 06-11. van zoekgeraakte of gevonden
In andere gevallen: tel. 13043. dieren.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
Voor Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Centrum
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informaï - (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30
06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Diennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die stencentrum) Koninginneweg
renbeschermmg
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
hng: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, P. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
;ijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320464. Spreekop werkdagen
van
zowel op zaterdag als zondag uur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur. Verder volgens
17.00 tot 17.30 uur. Een af- afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwospraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen ner van Zandvoort, is gratis.
tandarts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel GeApotheek: Zeestraat Apotheek, weld: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073. Ope- gen 12.00-14.00 uur en ma.amngstijden (alleen voor recep- vond 19.00-21.00 uur.
ten): zaterdag 11.00-13.00 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00
uur;
zondag Huurders: Gratis advies voor
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. leden. Telefonisch spreekuur
Buiten de openingstijden infor- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
ïmatie over de regeling via uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
Hel.nr. 13185.
i Wijkverpleging: Voor spoedge- AG Zandvoort.
\ vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
. nachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Be| reiken via de doktersinforma- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
jüedienst: tel. 023-313233.
i Verloskundigen: Mevrouw E.A. 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
* de Boer-Burgh en/of mevr. Sociale
i A.C.M. Gombert en/of P.J. van spreekuur tijdens de 'even' weder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
j 023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

[E KON HET ZO GEK niet
bedenken of Van de
Schelde had het wel in
huis: alles op het gebied
van knopen, fournituren, coupons, badmutsen voor dames
en heren, ceintuurs, wol, babykleertjes, beha's en ga zo maar
door. Het meeste van de spullen zat in een van die vele laatjes die zo kenmerkend waren
voor dit oude familiebedrijf.
Het assortiment werd in de
loop der jaren steeds meer uitgebreid, want Van de Schelde
was toonaangevend wat nieuwe
dingen betreft. „Zo waren wij in
1948 de eersten die wegwerpmaandverband
verkochten,"
herinnert Gerda zich opeens.
„Je kunt het je nu niet meer
voorstellen maar zoiets was in
die tijd heel bijzonder." Dat het
inderdaad een opmerkelijk
nieuwtje was, hebben ze gemerkt: het liep storm. Ook al
was ze toen pas zes jaar, Gerda
herinnert zich die dag nog heel
goed.

Hoeden
De familie Van de Schelde
opende deze zaak in 1942 in het
pand waar voorheen 'Het Wonder van Zandvoort' van Kees
Schaap was gevestigd. Gerda
was net geboren. Het oude bedrijf van haar grootmoeder aan
de Zeestraat, waar hoeden, japonnen en bijouterieën werden
verkocht, was toen net afgebroken. De winkel en de bovenwoning werden zorgvuldig en
mooi ingericht. Toch kende dit
bloeiende familiebedrijf een
moeilijk begin, al zullen maar
weinig mensen dat weten. Alles
zag er weliswaar schitterend
uit, maar tot groot verdriet van
de familie moesten zij in december 1942 evacueren naar
Dijl, bij Geldermalsen.
„Waarschijnlijk is ons pand
toen door het leger gebruikt als
gaarkeuken en opslagplaats
voor groenten en aardappelen,"
vertelt Truus, „want toen we terugkwamen, zat onze winkel
tot aan het plafond onder de
modder. Nadat de oorlog was
afgelopen, konden we niet gelijk terug omdat mijn man gewond was geraakt. Toen wij eindehjk via een postkaart hadden
gehoord dat hij nog leefde en in
welk ziekenhuis hij lag, waren

Truus en Gerda voor de laatste keer achter de toonbank van 'Modemagazijn van de Schelde'. „Wat er in onze winkel komt, is nog
een verrassing"
Foto Persbureau Zandvoort
we ontzettend blij. Maar daar- delijk kwam alles gelukkig nog
door kwamen we ook pas later goed."
in Zandvoort terug."
De winkel werd gereinigd en
opnieuw mooi ingericht. Zo
Verslagenheid
kort na de oorlog kreeg je bijna
Gerda: „Ik zal nooit het ge- nergens goederen aangeleverd,
zicht en de verslagenheid van maar de man van Truus was
mijn ouders vergeten, op. die een perfect ontwerper en knipzondagmorgen dat we m onze te zelf alle zomerjurken. Zijn
bestelauto aan kwamen rijden. ouders hadden ook altijd alles
Tot onze grote schrik troffen zelf geproduceerd, het vak was
we die enorme puinhoop in hem dus met de paplepel ingeonze winkel aan, en onze bo- goten. Achter de winkel werd
venwoning was zomaar door een naaiatelier ingericht waar
anderen ingepikt. Die mensen al snel op volle toeren produkmoesten we eerst uitleggen dat tie werd gedraaid. Dat was een
de woning en winkel van ons schot in de roos, want iedereen
waren. Verschrikkelijk. Uitein- was verrukt van de ontwerpen
(ADVERTENTIE)

Speelweek van 24 Vin 30 Maart
*•>«•>•:•**•>*•>•>•>*•>•>•>
% Het hele jaar naar £
*
kinderfilms
%
% voor slechts f 7,50

j Kerkdiensten
derdag 19.30 - 20.30 uur.
Weekend:
Jehova's Getuigen:
26/27 maart 1994
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
| Hei-vormde Kerk, Kerkplein:
| Zondag 10.00 uur: Palmzondag, te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
] ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
jongerenkoor
Witte Donderdag 19.30 uur: ds. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
J.A. van Leeuwen, viering Hei- 023-244553.
lig Avondmaal
Gereformeerde Kerk, Juliana•
\veg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote Periode:
15 - 21 maart 1994
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Ondertrouwd:
Geelen, Albertus en Langeveld,
Duijves
Zondag 10.30 uur: Palmzondag, Hendrika Maria
Pastor D. Duijves, m.m.v. kin- Roijen, Eric Johannes Gerardus en Kanhailal, Rosita
derkoor
Witte Donderdag 19.30 uur vie- Fleers, Marius en Hollander,
nng in Pauluskerk, Helmlaan Yvonne Heleen
55, Haarlem
Gehuwd:
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Van Rhijn, Jacob en Van 't Hof,
schap NPB, Brugstraat 15:
Melanie
Zondag 10.30 uur: Palmzondag, Windig, Albert en Achakan,
dr. S.L. Verheus, Haarlem
Lahbiba
Dinsdag 20.00 uur: open thema- Geboren:
Ralph Lennon, zoon van: Van
•avond: diakon Sergi Merks
Woensdag 14.00 uur: Vrouwen- der Eijken, Jan Hendrik en
Jansse, Elvira Sandrine
ftiiddag
Religieuze Kring Aerdenhout- Sven, zoon van: Bonnema, Rp•Bpntveld, Oscar Mendliklaan bert en Schuiten, Monique Eli5, Aerdenhout:
anore
Overleden:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Crpuwel, Maria Cornelia, oud
218, Haarlem.
64 jaar
Zondag 10.30 uur: ds. Wim Riet- Zomerdijk, Louise Henriëtte,
Kerk (l'Abri)
oud 84 jaar
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snij- Tabak geb. Van der Zwaan, Elisabeth Maria, oud 83 jaar
Öers (H.A.)
Lijdensmeditaties i.d. kerk: Heijbroek geb. Van Son, Maria,
Woensdag (Ruud Blom) en don- oud 88 jaar

Burgerlijke stand B

**•» •>*•>•>* ••*•>•»•>•>•>•:•

A.L
Dagelijks
13.30

Nederlands
gesproken

A.L
Dagelijks
15.30

die hij maakte. Vooral de jur- een paar keer gedragen. Zo is zij
ken, blouses en badpakken met een keer door de bekende Bert
elastiek gestikt (smokwerk) Beinen, kunstschilder en opewaren een topper in die tijd. rette-zanger in Zandvoort, m
Maar ook de petticoats, spe- 'vol ornaat' op het doek vereeuciaal geïmporteerd uit Amen- wigd. „Maar het schilderij is
ka, waren niet in voldoende naar het buitenland verdwemate aan te dragen.
nen," zegt Truus een beetje verontschuldigend.
Zomerkostuum
Later, toen de grote warenIn het atelier werden ook huizen opkwamen, veranderde
kousen gerepareerd en stoffen het atelier in een plastic-beceintuurs en stoffen knopen ge- dnjf. Vader bleek een uitstemaakt. Er werkten wel zo'n ze- kende zakenman want deze
ven dames als naaister, waar- zaak, inmiddels verhuisd naar
onder de bekende Riek van Hillegom, bestaat nog steeds.
Droffelaar die ook meehielp in Nu zwaait zijn zoon daar de
de winkel. Nee, een zuster van scepter.
Truus was het niet, al dacht ieDe winkel bleef altijd bedereen dat.
.,
staan, maar nu is aan dit ZandToen middenstandsvereni- voortse stukje nostalgie helaas
ging 'De Hanze' m 1950 een een eind gekomen. Het zal
wedstrijd organiseerde, won va- vooral de oudere Zandvoorters
der Van de Schelde de eerste en niet onberoerd laten. Van de
tweede prijs voor zijn ontwerp Schelde is niet meer, de winkel
van het Zandvoorts zomerkos- is gesloten en de laatjes zijn vertuum. Bij speciale gelegenhe- kocht. „Voor de verkoop van
den droegen dames dit prachti- fournituren kan men naar de
ge kostuum: een ribfluwelen Smger Naaimachinewinkel aan
blauw hesje, met een gele rok de Prinsenhofstraat. Maar wat
met blauwe band waarin een er in onze winkel komt, is nog
dessin van vissen. Op de blauw- een verassing," zeggen beide
gele shawl stond naast de vis- dames geheimzinnig. Vorige
sen ook het raadhuis afgebeeld. week, de laatste dagen dat
Op het hoofd droeg men een 'Truus van de Schelde' nog
geel mutsje. Met koninginne- open was, was het ouderwets
dag bedienden de serveersters druk in de zaak. Veel vaste
hierin de burgemeester. Boven- Zandvoortse klanten kwamen
dien werd de afbeelding op nog één keertje langs. MisZandvoortse koekblikjes ge- schien om nog een laatste aandrukt.
koop te doen, mischien om afOok kleine Gerda heeft van scheid te nemen van Truus en
haar vader zo'n pakje gekregen Gerda, maar mischien nog
en liep er in die tijd apetrots meer om afscheid te nemen van
mee rond. Haar moeder tover- die eigen, zo dierbare hermnede dit tijdens het gesprek uit ringen die dit winkeltje in de
een zorgvuldig bewaard tasje. loop der jaren voor hen bewaarZelf heeft zij het kostuum ook de."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Spektakelstuk
TT^IGENLIJK IS'NIEtS m de
J_J Zandvoortse politiek zo
spannend als de college-onderhandehngen Niet gek,
de belangen voor de partijen
zijn enorm: de keuze is vier
jaar wethouderschap of teruggedrongen worden in de oppositie. Het spel wordt dan ook
ontzettend voorzichtig gespeeld. Een verkeerd woord...
en je maakt jezelf onmogelijk.
Niet voor niets wordt er dan
ook zo veel 'ja' geknikt naar elkaar, wat zoiets betekent als:
'Ik ben het helemaal met u
eens, dus vorm alsjeblieft ook
met mij het college.' Partijen
die een paar maanden geleden
nog naar elkaar zaten te bijten,
benaderen elkaar nu als makke schaapjes.
De bekende wolf in schaapskleren, waarschijnlijk. Want
ondertussen gebeurt er ontzettend veel achter de schermen,
waar een 'normaal' mens geen
weet van heeft. Ik ook met. Je
kunt er alleen maar naar gissen. Maar het is vrijwel zeker
dat verschillende partijen stiekem met elkaar overleggen en
proberen alvast tot afspraken
te komen. En dan in de raadszaal, tijdens de college-onderhandelmgen, net doen alsof je
neus bloedt. Alsof je allebei
toevallig zo goed op één lijn zit.
Want was het nou toeval dat
CDA en GBZ vrijdagavond aan
het begin van de vergadering
de lijsttrekker van de VVD,
Van Caspel, onaanvaardbaar
verklaarden?
Maar de onderhandelingen
kunnen nog alle kanten op.
Misschien komt de VVD toch
met een andere kandidaat, misschien is het gisteravond al gebeurd. Op het moment dat ik
dit schreef (woensdagmiddag)
wist ik nog niet wat er 's
avonds zou gebeuren. Ondertussen doen allerlei geruchten
de ronde, dat maakt ook deel
uit van het hele 'theater'. Die
doet het met die, en die waarschijnlijk met die. Het zou me
mets verbazen als het nieuwe
college dagen geleden al bekend was. Dat de partijen het
al lang met elkaar eens zijn.
Eerst dacht ik: het wordt
CDA/GBZ/D66, maar daar ben
ik vanaf: D66 is in deze samenstelling te wispelturig voor de
andere twee. Dan nu misschien
VVD/PvdA/D66, want de democraten wilden Van Caspel afgelopen week niet laten vallen.
Het meest voor de hand hggend vind ik nog:
CDA/GBZ/PvdA, want de sociahsten hielden vrijdag de deur
ruim open voor de verkeersplannen van de andere twee.
Het is dat de Zandvoortse koren in de raadzaal ontbreken,
want anders had je deze college-onderhandelmgen net als
'De Kamphoer en de Simpele
Ziel' van Solzjenitsyn eveneens
een 'spektakelstuk' kunnen
noemen.
JOAN KURPERSHOEK

Vogels

HAARLEMMERLIEDE - In
het recreatiegebied Spaarnwoude wordt zondag op boerderij Zorgvrij een open dag gehpuden. Tussen 11 en vier uur
vinden er diverse activiteiten
plaats die alle in het teken van
vogels bij de boerderij staan.
Kinderen kunnen er bijvoorbeeld paastakken versieren
met zelfgemaakte kleibeestjes.
Van stro en takjes kunnen ze
vogelnestjes maken. Wat oudere kinderen kunnen zich bezighouden met het maken van
nestkastjes, daarin bijgestaan
door deskundigen. Voor tien
gulden kan materiaal worden
gekocht.
Voorts is er de hele dag een
demonstratie van verschillende soorten vliegers door vhegerwinkel Icarus. De kinderen
kunnen zelf ook m de boerderij
een vlieger maken die ze vervolgens kunnen oplaten.
Voor de vroege vogels is er
HfiLTE&TRfiflT
7-7é/:23O7
tussen halt negen en half tien
een vogelexcursie. Deelnemers
dienen zich tevoren op te geven
b ij de boerderij, bereikbaar op
023-383876. Boerderij Zorgvrij
is gelegen aan de Gemeweg 50.
Als u bij de Velsertunnel bent,
kunt u de bordjes 'SpaarnwouDe bekende tekening van het modemagazijn, met het bekroond de' en vervolgens 'recreatieZandvoortse zomerkostuum van Van der Schelde
boerderij' volgen'.

De Zandvoorste Bienvinckel
heeft 26 maart een bierproeverij. De winnaar van vorig jaar,
Van de Pol. moet het opnemen
met vijftig andere fijnproevers.
Snel inschrijven is geboden.

16 jaar
Dagelijks
20.00

Zondag ochtend 27 Maart om 11 uur

OEROEG

Een film van HANS HYLKEMA
Gastimisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686

De bierproeverij in de uitspanning boven de Hema begint
een traditie te worden. De strijd
wordt voor de derde achtereenvolgde keer gehouden. De
hoofdprijs is een mand met
bier. Het Geheim Genootschap
Broeders van Westvleteren. een
biervriendenclub uit de regio,
ziet toe op een goed verloop van
de wedstrijd.
Aanmelden en voorproeven
kan vanaf nu tijdens de openingstijden van De Bienvinckel
aan het Raadhuisplcin in Zandvoort.
De proeverij wordt in tM-'ee
ronden gehouden. De eerste is
om acht uur. de tweede om half
tien. De prijsuitreikingr is rond
11 uur.

Wie in het gerstenat wil 'happen', moet zich snel opgeven

Weekmedia 17
^- r

RE \SOORJAARSAAIM D l ED l IMGÜ!
ZO GOEDKOOP KOCHT U NOG NOOIT EEN BED. (EN NOG DEZE WEEK IN HUIS)

OFFICIËLE PUBLIEKE
EN WETTIGE
AANKONDIGING

..

Voor in totaal ƒ 10000000- aan hagel nieuwe
goederen moeten worden \erkocht 147 spiegels
normaal ƒ 100 waard, nu \oor ƒ 20,- p.st. M2
spiegels normaal ƒ ^90 - waard nu voor ƒ 75,-p.st.
690spiegels normaal/1 000 waard nu\oorƒ145,p.st. 876 spiegels normaal f l 260-waard nu voor
f 195,- p.st. En \ ele dm/enden andere spiegels met een
waarde tot ƒ6 000 die nu slechts \anal ƒ 200 -kosten

ALLES MOET WEG!
91 leren attachc-koltcrljcs normaal f 160,- nu
\ o o r f 9 " 5 - 1971 ingeli|stc prints normaal ƒ 60 - nu
\oor ƒ 5 - p st 72 hestcksets m schitterende do/en,
normaal f 1 000 - nu voor ƒ 69S Handgesncdcn
knstal. 4 000 stuks allemaal m do/en Sommige kost c n t o t J I O O - Wijn- whisky- sherrv en champagne
gla/en va?en en schalen pnj/cn al \anal ƒ 25.- per
doos lOOolieverl schilderijen diverse landschappen
/ecgc/ichten bergen, Franse scènes en stillevens
Sommige kosten f l 800 - nu v a ƒ 75. te koop
Marmeren tateluurwerken met kaarsen-standaards v an
ƒ 12 000 - nu v oor slechts ƒ 2 000 -

ƒ 5.000.000,Plus voor ƒ 5 000 000 - splinternieuwe meubelen
die dezelfde dag nog worden be/orgd' Waaronder
lederen bankstellen ecttatels en stoelen, muur- en
hockyitjcs en kolfietafels 70 andere banken met een
waarde van/1 000-nu vanaf ƒ ^00.-pst En/ells200
Chesterfields met tot 80% korting' 500 ingelegde
wijntalels. gemaakt in Itahe Normaal ƒ 500.- en nu
\oor f 145- pst Wegens de lage pnj/en van de
meubels vragen wij een bijdrage in de be/orgkosten
van ƒ 75.-tot 25 km Meer dan 25 km in overleg
Betaling contant ol via Eurocard. Visa. Amencan
Express. Diners Card girobetaalkaart of curocheque
Dit is de grootste verkoop ooit gehouden in Nederland.

VERKOOP IN HET WORLD TRADE
CENTER (WTC), AMSTERDAM.
Strawinskylaan l,Amsterdam,Tel.: 020-5759111.
Donderdag 24 maart 11 00 - 20 00 uur
Vrijdag 25 maart l O 00 - 18 00 uur
Zaterdag 26 maan l O 00 - 18 00 uur

A

A .

.
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AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras

Bank sluit rekening. Alle goederen moeten niet
spoed worden verkocht om geld op te brengen.

BESPAAR TOT 90%

^

Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ 1695,160x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ2095,180x200 handverstelbaar ƒ1895,automaat
ƒ2150,180x210 handverstelbaar ƒ2050,automaat
ƒ2150,-

;3

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische f iberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

(c3^ v.~^ W^
Ti

ÉÉNMALIGE AANBIEDING

ƒ 1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,ƒ2595,ƒ 2795,-

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!

14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200
160x200

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

180x210

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

CROWN
BOXSPRING

SLAAP
THUIS
ZOALS IN

ONZE MATRASSENHOEK

Crown Bedding:
Leverancier aan o a Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels m heel Europa

ƒ

650,-

ƒ

698,-

ƒ 1095,

ƒ1295,

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD.

ff

15 CM DIK

Wij zijn tevens
dealer van:

20 CM DIK!!

EENZIJDIG
DOORGESTIKT
139,149,159,169,189,198,189,189,198,ƒ 298,ƒ 349,-

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
ƒ 269,80x190
ƒ 289,90x190
90x200
ƒ 298,ƒ 349,100x200
ƒ 389,120x190
120x200
ƒ 398,130x190
ƒ 398,ƒ 469,140x190
140x200
ƒ 498,160x200
ƒ 598,ƒ 698,180x200

DUnlopillo

norma
matrassen en
bedbodems

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

GeZOCHT:
D€ Zonnestudio m Zandvoort zoekt
De onlangs geopende zonnestudio en sauna aan
de Burg Cngelbertstraat 96 heeft plaats voor

VERKOCHT

presenteert zatavond 26 maart

THE BIG BAND

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

(24 musici)
spec. voor onze stijldansgasten
muziek terug in de tijd.
* GLENN MILLER *
* ZUIDAMERIKAANS * enz. enz
Entree/15,Uitsluitend singles v.a 30 jaar. Corr. gekleed.
Info over deze avond of gratis loterij
4 PERS. VENETIË Tel. 02507-16023

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

Heeft u het al gehoord7

Singer naaimachines

een

Soc. de Manege Zandvoort

vrouwelijke medewerkster

zet de verkoop fournituren

Trefwoordenzelfstandig
vriendelijk
spontaan
gesteld op hygiëne en netheid
Kortom een dynamische en pittige persoonlijkheid
Rrbeidsuren

van T. C. van der Schelde voort.
D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

ma l O 00 t/m 22 00 uur

di. t/m vrij 1800 t/m 22 00 uur
za ] O 00 t/m 17 00 uur

eenmaal inde 14 dagen zo l O 00 t/m 17 00 uur
Totaal dus 35 a 42 uur per uueek
Voor de juiste persoon betalen ujij een zeer goed
salaris
Neem contact op met
Zonnestudio de Ulageniueg (filiaal)
023-326360
U hunt vragen naar: Jaquclinc Captijn.

naalden
scharen
kledmgreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel 20072 maandags gesloten
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FLES
VOOR
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MALIBU
TROPICAL
COCONUT/RUM
LIKEUR

PARADE
VIEUX
HELE LITER

JOHNNIE
WALKER
WHISKY
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RAAK

KINDERCOLA

HAARLEM:
Californiëplein 17

UTERFUES
ELDERS133_

VERGELIJK
BARE PRIJS

heeft alle dranken!

ƒ 1850,ƒ1995,ƒ2195,ƒ 2395,ƒ 2295,ƒ 2550,ƒ2495,ƒ 2695,-

ROYALDON OXFORD 5-SLAGS
BONELL BINNENVERING

POLYETHER

+ Royaldon Oxford 80x200
binnenvering
matras met
90x200
schapewollen
afdeklaag 20 cm 140x200
dik en 10 jaar
garantie
160x200

HET
HILTON-HOTEL!

180x200

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

ZANDVOORT:
Burgemeester
Engelbertsstraat 21
aanbiedingen geldig l/m 2 april

^"
av0nd.
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Diefstal uit
receptie hotel
ZANDVOORT - De afgeslon receptie van een hotel aan
je Zuiderstraat is zaterdag aan
t eind van de middag openrebroken. Na het inslaan van
»en ruit werd uit een geldkist
vierhonderd
gulden ontvreemd. . Een hotelgast wordt
verdacht van de diefstal. Deze
aast verbleef sinds drie uur in
iet hotel en bleek na de ontdekking van de inbraak verdwenen. Ook liepen er bloedsporen van de receptie naar
een nooduitgang op de eerste
verdieping.

Honderdtal Zandvoortse zangers treedt op als een groot koor

Expositie
ZANDVOORT - In de galerie
Modern Matters' is tot 10 april
een expositie te zien van de Uitioornse kunstenares Corrie
Seltink.
De aquarellen van de kunstenares zijn voornamelijk
non-figuratief. Door het kleur;ebruik wordt allerlei beweging gesuggereerd. In haar
ouaches daarentegen is Eeljnk meer figuratief bezig.
Menselijke figuren hebben
daarbij haar voorkeur. Het geel maakt een vrolijke en
deurige indruk. 'Modern Mat;ers' staat sinds vorig jaar onder leiding van twee jonge
mensen, Donna Corbani en
Jaymond Reuring.
De galerie is gevestigd aan
Kerkstraat 22 en is van woensdag tot en met vrijdag van 11
tot zes uur geopend. Zaterdag
in zondag van 12 tot zeven uur.

Zo'n 80 Zandvoortse vrouwlijke koorleden op rij, op, het balkon in het Haarlemse concertgebouw

ZANÏDVOORT - De Zandvoortse koren
hebben drie bijzondere avonden achter de
rug. Zij waren samengevoegd tot een groot
koor, dat optrad bij een spektakelstuk in
het Haarlemse concertgebouw.

terbalkon, gezamenlijk in actie met tientallen
mannen op het balkon aan de overkant. Het
gezelschap was afkomstig van het Zandvoorts
Vrouwenkoor, het Zandvoorts Mannenkoor én
Toonkunstkoor Zandvoort. Als een groot koor
zongen zij enkele Russische liederen tijdens de
Dat gaf het bijzondere beeld van zo'n 80 Zand- voorstelling 'De Kamphoer en de Simpele Ziel'
voortse dameskoorleden op een rij op het rech- naar het boek van de schrijver Solzjenitsyn. De

'Oude bekende' gaat met de VUT

ZANDVOORT - Uit de
Schoolstraat gaat een 'oude
rekende' vertrekken. Slagerij Kroonenburg neemt deze
week afscheid van mede-

werker Mart Vergeest, die
na 45 jaar slager te zijn geweest, gebruik maakt van •
de VUT-regeling.
Vergeest

wordt

maand 58 jaar, een leeftijd om
de slagersjas aan de wilgen te
hangen, vindt hij. Van de 45 jaar
dat .hij in dit vak werkzaam is
geweest, heeft hij er ruim 20 in
volgende Zandvoort doorgebracht. Hij
komt oorspronkelijk uit Hoorn
en kwam via Haarlem in de
kustplaats terecht. Al die tijd
heeft hij in de slagerij in de
Schoolstraat gewerkt. Eerst bij
keurslager Koning, later Mantel, en de laatste anderhalfjaar
bij Kroonenburg. Morgen
neemt hij afscheid van de slagerij.
Vergeest 'had nooit ergens
tijd voor'. Nu krijgt hij wel eindelijk tijd om leuke dingen te
gaan doen en geniet er dan ook
al bij voorbaat van.

„Wij vinden het erg jammer
dat hij weg gaat," zegt Emily
Kroonenburg. Bianca, Elles en
Albert denken er net zo over,
weet zij. „Wij hebben veel van
Martin opgestoken," zegt slager Kroonenburg zelf. „We hebben een paar schoonheidsfoutjes kunnen herstellen, waardoor we nu in staat zijn de klanten optimaal van dienst te zijn."
Vergeest wordt opgevolgd door
Twintig jaar lang heeft Martin Vergeest in de Schoolstraat Arend Huisman, die al werkzaam is in de slagerij.
gewerkt

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat houdt de Zandvoortse Postzegel Club vrijdag
25 maart haar maandelijkse
clubavond. Vanaf kwart over
zeven is de zaal open. Om half
negen begint een veiling. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de
secretaris, telefoon (02507)
13241 of 16061.

Poppen- en berenbeurs
ZANDVOORT - Het Gran
Doradohotel vormt zondag 27
maart het decor voor de jaarlij kse poppen- en berenbeurs
van de Rotterdamse Poppen en
Speelgoed Organisatie. Alles
wat nodig is voor het zelf maken van een pop of beer, of voor
het aankleden ervan, is tijdens
de beurs aanwezig. Er zijn poppenkoppen en -lijven te koop,
evenals klei, pruikjes, schoenen, lapjes stof. Daarnaast kan
een pop of beer op waarde worden getaxeerd en houdt de poppendokter spreekuur. De beurs
duurt van half elf tot vijf uur en
de entree bedraagt zes gulden.
Houders van een Pas65 betalen
4.50 gulden en kinderen tot
twaalf jaar een gulden.

Berichten voor de rubriek
'Verenigingsnieuws' dienen
dinsdag vóór 12 uur in het bezit te
zijn van de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Stuur ze
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
U kunt het bericht ook afgeven bij
het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12
in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer

02507-18648.

Huisvrouwenvereniging
HAARLEM - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen
heeft woensdag 30 maart vanaf
tien uur de lezing 'Europese
vrouw, wat weet ik van jou' op
het programma staan. Mevrouw Schol-Geelen bespreekt
een onderwerp uit het jaarthema 'NVvH Grenzeloos'. De lezing wordt gehouden in het Eigen Huis aan de Boekenrodestraat 9 in Haarlem.

Hildering komt •
met komedie

brordus houdt zaterdag 26
maart een open dag in het kader van de Nationale Scouting
Dag. Alle belangstellenden zijn
welkom tussen twee en vijf uur
ZANDVOORT - Toneelbij het clubhuis aan de Hei- vereniging Wim Hildering
mansstraat, naast de manege. staat vrijdag 25 en zaterdag
De Scouting kent drie verschillende groepen. Jongens en
meisjes van vijf tot zeven jaar
kunnen elke zaterdag terecht
bij de Bevers, die tussen half elf
en twaalf uur avonturen beleven in het droomkasteel 'Hotsjietonia'.

De groep Kabouters is bestemd
voor meisjes van zeven tot tien
jaar. Ze komen elke zaterdag
van tien tot twaalf uur bij elkaar. De Welpen is de groep
voor jongens van zeven tot tien
jaar. Zij kunnen elke zaterdag
Open dag Scouting
ZANDVOORT - De Scouting- 'tussen twee en vier uur bij de
groep Stella Maris -St. Willi- Scouting terecht.

26 maart op de planken met
'Miranda', een Engels blijspel geschreven door-Peter
Blackmore.

De uitvoeringen vinden
plaats in gebouw De Krocht,
aanvang 20.15 uur. Miranda is
een mysterieuze patiënte van
dokter Paul Marten, in wiens
huis zij liefdevol wordt ontvangen. Clare, de vrouw van Paul,
heeft daar gemengde gevoelens
over. Want Miranda is wel lief,
charmant en mooi, maar... er is
iets met haar. Zij beïnvloedt het
leven van ieder die haar ontmoet en windt vooral mannen
om haar kleine pinkje.
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Het PWN is beheerder van
het gebied in kwestie en staat
normaal gesproken niet toe dat
de vossen bejaagd worden. Nu
wordt voor drie binnenduinrand-gebieden een uitzondering gemaakt, te weten die bij
Bakkum, bij Heemskerk en het
gebied grenzend aan de Philisteinse Polder te Bergen.
Tot nogtoe trad de PWN alleen op naar aanleiding van
concrete meldingen over vossen die vee hadden aangevallen.
De vos werd dan opgespoord en
afgeschoten, of gevangen en
daarna gedood. De laatste tijd
is het aantal klachten over vossen behoorlijk toegenomen.
Kwamen er eerst zo'n één a
twee klachten per jaar, de laatste anderhalf jaar zijn er maar
liefst 14 bij de PWN Bloemendaal binnengekomen. Daaronder waren gevallen van schapen
die door vossen gebeten zouden
zijn.

\ Diemer
' . Couranl
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momenten, zoals toen een aantal echte jeeps
ronkend door de zaal aan het podium voorbij
trok.
Een deel van de tekst van de spelers ging de
eerste avond verloren, de tweede en de derde
avond is met extra luidsprekers grotendeels verholpen.

HAARLEM/DEN HAAG In Den Haag wordt zaterdag 26
maart een landelijke anti-racisme demonstratie gehouden
onder de naam 'Nederland
Kies Kleurig'. Voorafgaand
aan de demonstratie vindt in
Haarlem een kleine optocht
plaats.
Deelnemers kunnen zich om
half 11 verzamelen op het
Klokhuisplein (voor het concertgebouw) om dan in een demonstratieve optocht naar het
station te lopen. Het is de bedoeling om gezamenlijk met de
trein naar Den Haag te gaan.
Voordat de optocht begint,
treedt het Haarlems Straatorkest op.
De demonstratie in Den
Haag begint om een uur op het
Malieveld. De route loopt door
de stad via het Vredespaleis in
de richting van het Binnenhof.
Daar vindt langs de Hofvijver
een op het Lange Voorhout een
multi-cultureel festival plaats.
Op diverse podia is daar muziek uit verschillende culturen
te beluisteren.
De demonstratie en het festival worden gehouden naar
aanleiding van de jaarlijkse Internationale Dag tegen Racisme. De Verenigde Naties hebben 21 maart hiertoe uitgeroepen. Voor meer informatie kan
contact opgenomen met het
Platform tegen Racisme en
Fascime Kennemerland via telefoonnummer 023-313428.

Veertigste team Haarlemse Bloemenmeisjes

ZANDVOORT - De Regionale VVV Zuid-Kennemerland heeft vrijdag de nieuwe
'Haarlemse Bloemenmeisjes' gepresenteerd. Het is dit
jaar veertig jaar geleden dat
het eerste team Bloemenmeisjes werd aangesteld.
De Haarlemse Bloemenmeisjes vormen een promotieteam
dat names de gemeenten in
Zuid-Kennemerland, waaronder Zandvoort, gasten verwelkpmen. Dat gebeurt zowel in
binnen- en buitenland, bijvoorbeeld op beurzen. De gasten
worden voorzien van een kleurrijke bloem. De meisjes vormen
het visitekaartje van Zuid-Kennemerland. Ook dit jaar zijn zij
in een fleurig kostuum gestoken, ontworpen en gemaakt
door Mirabel Fashion uit Haarlem, bekend van het label Cinici. Op een aantal zaterdagen
brengen zij een bezoek aan het
centrum van Haarlem Bloemenstad. De dames worden begeleid door Elizabeth Kraak en
Hedwig van der Voort.
Het nieuwe kostuum van de
Haarlemse Bloemenmeisjes is
geïnspireerd op de tulp

BLOEMENDAAL - Het
lijkt heel alarmerend en
Provinciaal Waterleidingbe- we„Dat
nemen die klachten serieus,
drijf Noord-Holland (PWN) maar
alarmerend als het
is van plan om in beperkte lijkt, iszohet
aldus een
delen van het Noordhol- woordvoerderniet,"
van het PWN
lands Duinreservaat vos- Bloemendaal. „Het
gaat hier
senburchten uit te graven om Texelse schapen. Die
zitten
en de dieren die erin wonen zo dik in hun wol dat ze niet
te doden. Het PWN neemt meer overeind kunnen komen
deze maatregel vooral we- als ze op hun rug liggen. Dat
gens de klachten van vee- kan doordat ze bijvoorbeeld in
houders over aangevreten een greppeltje terechtkomen.
schapen.
Na een paar uur gaan die scha-
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't Stekkie is te vinden aan
de Celsiusstraat 190. Voor
vervoer kan de Belbus gebeld worden, a 2 gulden
voor een retour. Deze moet
een dag tevoren besteld
worden bij het Huis in de
.Duinen, tel. 13141. De eerste les is op dinsdag 5 april,
van 10 tot 12 uur.
De reden dat de cursus
wordt georganiseerd, is dat
ouderen het meestal vervelend vinden als zij merken
dat hun geheugen 'achteruit gaat'.

de Ronde
* Vener

.-Diemer
E Courant ---

lith

ZANDVOORT - Beter
omgaan met het geheugen.
Dat is de titel van een nieuwe cursus die binnenkort
van start gaat in 't Stekkie
in Zandvoort-Noord.
De cursus wordt georganiseerd door de Stichting
Welzijn Ouderen en is bedoeld voor personen van 55
jaar en ouder. In 10 lessen
leert men ongeveer hoe het
geheugen werkt plus manieren om dingen beter te
onthouden. De kosten bedragen 50 gulden en men
kan zich opgeven bij de
Stichting Welzijn Ouderen.

zangers werden van beneden uit de zaal gedirigeerd door Frans Bleekemolen, die tevens voor
de pianobegeleiding zorgde. Verder werd dit
stuk verzorgd door het Haarlemse theatergezelschap Esmoreit, onder regie van Hans Starreveld.
De zang van het enorme koor was indrukwekkend. Daarnaast bevatte het stuk verrassende

Demonstratie
tegen racisme

Waterleidingbedrijf gaat vossen doden

NIEUWS UIT DE VERENIGINGEN
Postzegelclub

Geheugentraining

Foto Persbureau Zandvoort
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGELIJKS NI
Nst de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

pen dood. Onze theorie is dat
de vossen schapen aanvreten
die verzwakt zijn doordat ze op
hun rug liggen of al dood zijn."
De woordvoerder wijst erop

dat loslopende honden die
schapen aanvallen meestal andere sporen nalaten: meerdere
dieren zijn gebeten en vaak zijn
er ook in de omringende sloten
gejaagd. De laatste tijd komen
met name van veehouders uit
aangrenzende
regio's
als
Schoorl en Bergen veel'meldingen van schade die door vossen
veroorzaakt zou zijn.
Het waterleidingbedrijf vermoedt dat de vossen vanuit de
duinen de schapen in polders
belagen. Niet helemaal duidelijk is of de 14 meldingen die de
afgelopen anderhalf jaar bij de
PWN Bloemendaal zijn binnen-

gekomen allemaal aan vossen
toe. te schrijven zijn. Maar het
waterleidingbedrijf wil wel iets
doen aan het probleem.
Tot l juni gaat het inventariseren waar in de drie duinrandgebieden vossen voorkomen.
Mocht (bijvoorbeeld uit sporen) blijken dat deze dieren inderdaad op jacht gaan in de polder en niet in het duingebied,
zullen deze dieren worden gedood. PWN streeft ernaar dit in
goed overleg met zijn buren te
doen. Zo zal contact worden opgenomen met de jachthouders
van de aangrenzende poldergebieden.

Dit beleid is besproken in een
vergadering met vertegenwoordigers van de veehouders en andere gedupeerden en de Ko'ninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Deze begroetten dit
beleid met instemming en zegden toe de situatie in de polder
nader te inventariseren.
Samen met de waterleidingbedrijven in het Nederlandse
kustgebied wil PWN dit najaar
een meerjarig onderzoek naar
het gedrag van vossen starten.
Dit -als vervolg op het in de jaren tachtig gevoerde vossenonderzoek in het Noordhollands
Duinreservaat.

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
1^1
Schrijf lik1 r in blokletters i
uw tekst. Heller por
\
hokje. Cijfers, leestekens ':.
en tussenruimten tellen j •\
voor l klier. Minstens 3 . ;
regels beschrijven. Aan ; '•
de hand van de daarnaast ;.;
geplaatste tarieven kunt u •
zelf uitrekenen wat uw i
j
advertentie kost.

I'oslcde + Plaats:

IH.IM
S0.19
HtUS
112.51
12H.GÜ
U4.H2
KiO.HK

Telefoonnummer:

Naam: Adres: - -

•I7.1V

..
Hancltekeninu:

Auto's vliegen nu de Öbur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus l'56.ï|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B: Weesp: Nieuwstraat 33:
Zandvoort: Gasthuisplein 12: Uithoorn: Stationsstraat (50.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321
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Van Galenstraat 142, tweekam.app. op
begane grond met ruim terras op het zuidwesten. Ind. gang, woonkamer met open
keuken, slaapk., badk. met wastafel en
douche, toilet. Het app. wordt gestoffeerd
aangeboden. Serv.k. ƒ 175,- p.m.
Vr.pr. ƒ 120.000,-k.k.
Van Ostadestraat 21 c, woning in dorpskern, ind. beg.gr., hal, woonk. met plavuizenvloer, open keuken met inb.app., schuifpui, 1e et. 2 slaapk., ruime badk. met ligbad en toilet.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

ZONWERING BESTELLEN...
FRANSSEN BELLEN

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
everen en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

Marisstraat 13a. Tel.

prijsopgaaf.

J>e mooifte

VOLTASTRAAT 32
2041 CKZANDVOORT
TEL 02507-14623

15186

Aókte p
UM<)t u Lij,
uw eiqeH ttf&tMie IMe* Vitte*.
uj m leibe filialen)
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Wilt u een woning kopen
Wiit u een woning verkopen

;.>"*'
JORDAN
AFWASBORSTELS

met knoopjes, in diverse frisse kleuren.
100% katoen. Maten: S, M, L en XL

gaan langer mee. Per stuk

s

PALMOLIVE

STEVIGE KUNSTSTOF

AARDEWERK

AFWASBAK

BLOEMPOTTEN

rond model m diverse kleuren,
ook graniet, ca. 32 cm 0

met geglazuurde buitenkant in diverse
kleuren, binnenmaten: 14,17 en 23 cm 0

HANDIGE KUNSTSTOF

DOUCHE & CRÈME

SNIJPLANK

een nieuwe 2 in 1 formule die uw huid
tijdens het douchen aktief verzorgt,
flacon 250 ml

absorbeert geen vleessappen, ideaal m
de keuken. Geschikt voor de vaatwasmachine, ca. 25 x 35 cm
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NORMALE HUID
PEAUNORMAtE

^o

\stf

DE STERKE BEKENDE

^TJAMEST-SHIRTS
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VAN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/H u ur/Verh u u r/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Pasteurstraat 2a, tel. 17027
Haltestraat 23, tel. 12159

SINDS l «35

Hogeweg 54/1, vierkam. maisonnette met
tuin zuid. Ind. 2e woonl. hal, 3 slaapk.,
badk. met ligbad, toilet en wastafel, terras,
1e woonlaag: woonk. met schuifpui, moderne open keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

MAKELAAR O.G.

H. FRANSSEN

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

De Ruyterstraat 112, uitstekend gesitueerd driekam.app. op de 4e et. met uitzicht over zee. Ind. woonk. met open
haard, balkon z/w, open keuken met
inb.app., 2 slaapk., badk. met douche, toilet. Serv.k. ƒ 275,- p.m.
Vr.pr. ƒ 210.000,-k.k.

SCHAIK

Vrijblijvend

visser

KNIKARMSCHERMEN .
MARKIEZEN ETC.

\<#*:

io»t

kfcVJ

stijlvol vormgegeven, m de geuren:
fleurs sauvages of fleur d' été

30*;
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BRISE PYRAMID
INTERIEURVERFRISSER

s."s,"

-f

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

CP«

KAKELVERSE

Van ma. t/m vrij.:

'M ÏS-.MI.

„winterse" daghappen
voor

ƒ 12,50

T.itr'.'y i

BLIK 6 STUKS l t/FFsr

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

2 x MET GOUDEN
MEDAILLE BEKROOND

MIDDELGROOT

KANT EN KLAAR DEEG VOOR
OVENVERSE CROISSANTS

ELDEflS

BEAUJOLAIS

sTïwrs

1992
~'~4

ELDERS

^1

&9f

uit de bekende kelders
van de Vignerorts
Du Doury. Robijnrode
kleur en fris fruitig
van smaak. Deze
klassewijn hoort
thuis In de prijsklasse
van ca. 8 gulden Nu
zolang de voorraad
" strekt

*y*i

^
BENCKS'TROPICAL

za> en zo.

SPAKENBURGSE OVENVERSE

FRUIT«ËJ
COCKTAIL^

leuke weekendvoor ƒ
menu s

LUXEPAASSTOL
.WJ/WW
L0.8S
MET WITTE DIPLAAG IN FRAAIE DOOS

ELDERS,

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten
Tel. 02507-12061

op lichte siroop

PAWRAIN

É|r Motorjacks
v.a. 69,-159.1| Leren eta Suede Parka's 198.IJ Leren Dames/Herenjacks 179.U
2 stuks 299.f | Suede Jas 98.- 2 stuks 159.|| Leren en suede rokken/
il broeken 89.- 2stuks 149.WAAR:

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 11

WANNEER:
Zondag 27 maart 10.00 -17.00 u
Aanbiedingen zijn ook geldig in filialen.o.a. in :
Noordwijk, Dampassage/hoofdstraat

RESTANTEN LEDER EN SUEDE
1000 stuks; 2 HALEN 1 BETALEN
l Helmond, Hurksestraat 21
IZondags Open Info O691O91O41

ASPERGES

LIEFST
200 GRAM
ELDERS

blik 250 gram

ROM1GE FRANSE KAAS
MET VERSE TUINKRUIDEN

CineOC
CU/W»

J SBT2KUIPJBS

A£Sï
-.neoe
CU/CKS

ZWAN LEKKERSPITTIGS

«BgJ

BOEREN7£K"
LEVERWORST 3.29
IN ONZE GROENTE & FRUITAFDELING
GOUDGELS

MARMALADE
1

(8.VK5"

ELDERS.

DESSERTSAUS
diverse smaken, fles 150 ml

jWiab4

BOTERMALSE ENTRECOTE

500
GRAM

l ACAPULCO

VL

Diamant

^nnw

vamlle/hazelnoot/chocolade ijs ,
BONDUELLE

merci

COMPOTES
zoek uit: appelof appel/abnkozen-i>"~!'
compôte
POT 370 ML

diverse smaken assorti m een doos

HARICOTSVERTS
blik 500 ml
PRINCES'

DIAMANT FRITUURVET
REUZEPAK fö
1000 GRAM Pi

ELDERS

ELDERS

, blik 200 gram

ROYALTY CRABMEAT
A-kwaliteit met maar liefst
30 è 35% pootjes, blik 170 gram .

LA REINE

pOrflH

ELDERS

GARNALEN

100% plantaardig

LIEFST

400 GRAM M

ELDERS na
yy

r~i

CHOCOLAATJES

liefst 1000 ml

ROOMIJSTAART

MERCI de bekende verpakte
ANNABEL

-«S?

LIMONADESIROOP

_^l^fe

BUS
3/4 LITER
ELDERS ^k75

ELDERS

I98

AARSON RODE

STOOFPEERTJES

S*», / op lichte siroop, pot 700 gram

heerlijk vol van
smaak, bevat
natuurlijke vitamine C

BIJONS

TOPKWALITEIT UIT IERLAND!

O'de English, pot 450 gram

TEO

ALLE SOORTEN

neet POND

ELDERS

j<4sr

CHIVERS

v&

-' *'

ïï^o

KUIP 500 GRAM

II OPENBARE
t| VERKOPING

GESCHILDE WITTE

%jnorm*l>.

"VI

MET AARDBEIEN
OF STUKJES MARACUJA / PERZIK

|t SLECHTS 1 DAG

vacuüm vers
verpakt

r\

pot

WORTEL-OF 370ml ELDERS
SELDERIE-SALADE 4^49

STOKBROOD

LIEFST 800 GRAM 6.96

W^ALMHOF ROOMKEFIR

BELANGRIJKE MEDEDELING

KROON

KORENAAR
>i"TOTTM

.JHi'te-

BOURBON MOUSSE
lekker licht en luchtig dessert,
aan te maken
,,„,...
met yoghurt
ffiTfa
of melk.
Diverse smaken
ELDERS 1<5

PAAS SLAGROOMTAART
gevuld met een heerlijke bananenbavaroise. Royaal opgemaakt met veel
vruchten en
fraaie paasdecoratle.
VPIESVERS,
dus verser
besteat niet'

KNORR

| SPECIAL SOEP

ELDERS

' diverse smaken, per zakje
CARBONELL
OLIJVEN

Pak 250 ml

ZONDER PIT
DEVOS LEMMENS
WHISKYPOt 275 ml

ELDERS

Jtf$
ELDERS

COCKTAILSAUS ^49T

DIRK VAN DEN DROEK
l t l

^

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schaltpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP: Hooldweg -VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG:' Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rl|nstraat48

\
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HANS

NU
r'

zichtbaar

V00r

vermoeit niet. De ideale oplossing
dus voor brildragers die merken dat

tferaf

haarscherp

ze

Kunt zien •*. Dat is extreem goede|ders bent u

e„

kwijt

met

^^^

steeds

meer

moeite

lezen. Of voor

krijgen

r

mensen met

bi-focale glazen, die nu eindelijk wel

Ielfs\ans

doet he, normaa)

eens verlost willen worden van hun

^ ^

"halve maantje". En 't is natuurlijk

onder de 375 gu,de„. „et blJ2ondere
van

Ultera

gedeelte. U went er snel aan en het

«we, dichtbij .,.

Anders

overgaat in het "veraf"

" 750 versch,l,ende

250 gulden

Hans Anders u nu* g,azen waarmee u

het dubbele

"«•dellen.

ü

twee

heeft. Want voor

koop «., want

''i " keus hebt

zonder hinderlijke lijntjes) en on-

Vanaf „„ hoeft niemand
"a' u elge„,ljk

b

het "leesgedeelte" onmerkbaar (dus

ook mooi meegenomen voor wie al

Varifocus»

glazen

is

dat

een bril met Vanfocus' glazen heeft,
maar toe 'is aan verandering. Want

0 p r

N

1 s

s

voor 75 gulden heeft u er bij Hans

D E R S

Anders een nieuw montuur bij, waar-

* Aanbieding is geldig t/m 9 april '94, niet in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsregelingen Maximale sterkte -5 t/m +4 cilinder 4, addite 1 t/m 3

BU GRATIS 06-0226776
„,,,/'"**"'l""I'Mn"°'
™ H O O

*

MEER DAN 120 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD BOLSTRAAT 118,
020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26, 020-6658255, TUSSENMEER, 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT SOA, 02230-18877 HAARLEM,
ZIJLSTRAAT 65, 023-321292, RIVIERAPLEIN 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V&D), 023-337830 HEERHUGOWAARD, RAADHUISPLEIN 2B, 02207-40285 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 02503-41413
R N , KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

*

Het is weer voorjaar!

HOOGLAND
H

O

T

E

L

Zandvoorts Nieuwsblad

bij Bloemenkiosk

MARCEL
SCHOORL

Cnfe "HcL Gedicht IYZ/Z "de Zee"

Westerparkstraat 5
2042 AV Zandvoort
Per direkt, of een beetje later,
gevraagd

Fa. P. Klein

Grill-, Vis-en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

enz. enz.

voor het perfect schoonhouden van
de kamers.
Tijden/dagen overeen te komen.
Dames boven de dertig zijn extra
welkom.
Hotel Hoogland, tel. 15541
Try the difference

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

grote sortering paasstukjes
grote sortering tuinplanten,
o.a. violen, heideplanten,
primula's, buxus coniferen

HULP

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

NU OOK OP DE VONDELLAAN

Fa. Veldwijk

Boul. Barnaart 14

Wi| bezorgen ook uw bestellingen van
tumgoed en maken de bakken voor u op

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

gevraagd voor het komende seizoen.
* voor ontbijt en buffet enkele dagen
per week van 8 30 tot 11.30 uur 's morgens
* voor onderhoudswerk enkele uren in
overleg (gepensioneerde)
* Zelfstandig werkend kok
* Leerling kok
Schriftelijke sollicitaties
postbus 269, 2040 AG Zandvoort

t n v Queenie B.V.

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Waar U uit en thuis bent..

Zondags geopend
Hogeweg 2 (naast Shell) tel. 14320
Vondellaan tel. 15712

Gasthuisplem12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Mede werkers

Vondellaan 1 , Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID LIGT DE WEG
NAAR UW JEEP DEALER.

Slell u /icn/elf een? \ooi in een van novenslannde Jeep-

De

\eilislieul ai aas nit.e /ou nieltn Mei \ B ^ iip alle M L I tle \ \ i i _ l e n , n_n

even

ïlantlaaul aunas 1 en i_en nioloiinlioiul \.in 4,1) lilei in maai liel-l 5,2

Cneiolcee Al u lennunsli; net h pe nenl ual in cle/e ^-lijlvolle jeep af

avonluuilijlc aL 50 jaai éeleuen L e x o i n a a i in een pilh^e 2,5 lilei ol

Iiln \'S Ziel u /n-li/cll al /illen i n n.i\ \ a n JL/L \ iel \\ ielaanc|euie-

en loe eent van ilè gennamle paden al dm II Ie gaan \Val n a l u u i l i j k

een onlxaéwelcKenac' 4,0 lilei u i h o e n n ^ Gaal u vooi 'illieme luxe,

\ e n clioomaulo'-''' Kom naai on/a - n o w i o o n i , iiLem o p n i e u w plaaU en

geen enkel ptumeem it- inel een 2,5 liU'i mjixlie, een 4,0 nlei

iliooni aan \\eg in tle Jeep L u a n i l Cneiouee

laai uu d i o m e n \\eiLi.li|lcneu[ u o u L n

a ulo man l (nen/tnemoloi) ol een Kiauiligc 2, 1 l u i n o uie'-el Ol nenl

niouel \ \ n a l

inoclellen

Mol een neelje lanlnMo neemt u /o plan U m Je jeep

u wal luiëci aanöelecjir
Goalalnei

van

alle

\\"aan u tlan m ile Jeep VCianglci

leuein\\as|ens

Sloei,

ïleilo eii

noe

l lel nn_u\\--le Jeep

elke linuniMtie /n_li qua L o n i l o i l , \oiniaoMtie t n

W^W • Iff^P^l^

Tlie AmericanLegend.

- een o\uimsi-iu

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.
KL|I CliunLiL \jiiiil l (il / "211,

)ii|> \\ landu \.iniif l 4U 400

Kqi Giitul ClumLu. vannl l 95 800

l'i i|/tii op £>.\.\ Ltnli.Li.il UK! H I \\

Kip \\'iiiiit;ki \ niil l i1) W5 - Kip Giiitnl CliiuiLii \.iinl (l1 533 - l'ii|/in op t!u|~ LinliLiii i\il H l \\

al impmUm L\J Lu-Uu i i|l l.ni in,ili.n üii|- Li.iili.1 LH

Kip 1. l

,il nnpoiliin i\il Lu-lui i i|LLiii inilin \\ i|/ijin^in Muululioiiilin

l I4"' t l l )5

23 Vml'30maart

en zolang ie mmraad sfrgjf

PROFITEER NU. BETAAL GRATIS LATER *5 JAAR GRATIS B.B. GARANTIE * TOPDEALER VANA'DAMEO II

GROOTBEELD MET PIP
SONY EXCELLENCE Hi-BLACK TRINITRON
72 cm Hi Black Irmitron met digital comb/Picture in
Picture/menusysteem met breedbeeld mode/100W HiFi stereo
met 30 subwooter systeem/afneembare boxen en surround
systeem/Teletext mei texlbank TOP en FASTxt/NTSC S VHS
en HiS aansiycomtorlabcle menugesluurde bediening met
doublé duty afsl bediening E2931
norm 3746,- na inruil
nu bl| Polectro
mm+rwm

SUPER BREEDBEELD+PIP
NORMENOE SPACE SYSTEM 82HS
82 cm Black Matrix beeldscherm met DCCI en ADTV/ Piclure in
Picture / 2x50 HiFi stereo met speakersysleem met ruimtelijke
weergave en surround/Teletekst met 8 pag geheugen/S VHS/
OSD/NTSC PAL SECAM B/G etc/timer/IMCalstands
bed enmg voor comfortabele menugestuurde bediening met
taalkeuze/meubel meerprijs
norm 5499,- na mui
nu bil Polectro

SONY CCD TR808 HI-8 STEADY SHOT
Hi8 voor supersonisch beeld/H Fi stereo/optical steady shot
voor Inllingsvrije opnames/10x powerzoom/riigri speed
sluiter/lader met zwart en mcza ek/quick recordmg start/data
code/compleel met b b h accessoires pakket en
afstandsbediening
OCQQ _0
norm 3599,-na inruil nu

2798,-

1398.-'

ALTIJD VOORMUGfK!

MATCHiiiLINE

PROFESSIONEEL EDITEN
KAN IEDEREEN WANT...
Bij Polectro staat alle apparatuur voor het monteren
van beeld, geluid en scènes demo-klaar. Polectro's
deskundige adviseurs laten u graag zien hoe
makkelijk het is om uw video opnames om te
toveren tot een professionele film. Er zijn tal van
mogelijkheden. Met één druk op de knop heeft u
een prachtig effect toegevoegd aan het beeld, of
een titelpagina voor de intro met een passend
muziekje erbij Uw Videofilms worden een ware
traktatie op familieavondjes e.d. Dat zal zeker wel
duur zijn'. Welnee, want u weet het Polectro is
altijd voordeliger. U vind bij Polectro al edit
machines v.a. 499,- en geluidmixers v.a. 139,-.
Kom dus nu naar de montage/edit Show bij
Polectro en profiteer van al dit voordeel -

SONYXR5500RDSCARSTEREO
K-D-S
4x20W/pre out/gescheiden toonregelmg/ladcr/24 presels/RDS en
EON/BTM/autoreverse deck/ATA/dual adiust/kli
alarm/etc
norm 649,- nu bij Polectro

PHILIPS PORTABLE KTV
BIJ POLECTRO AL V.A.

TELETEKST

PHILIPS KTV MET TXT
Flat & Square HQ beeldbuis/ge'int glas/tull range speaker/CCT
lext met TOP en FLOPF lxt/4 pagmas geheugen/On Screen
D splay/menugestuurde bediening/doublé dutyafstandsbedienmg/camcorder aansluiting aan voorzijde/tinier/auto ofl
/etc15AA3537
RQQ
norm 875,- nu bij Polectro
O J J g **
_\

1348,-°

norm 1899,- na inruil nu bij Polectro

VERSTERKER 2x75W/vanabel Surround/CD direct/variabele Dynamic Bass EQUALIZER 7 bands/parametrisch/programmeerbaar/spectrum analyzer/etc TUNER digitaal/memory scan TIMER programmeerbaar
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/edil systeem met cross fade/auto focus recording/dolby B+C
CD SPELER programmeerbaar/peak search/custom edit met time edit time fade fader
IUCI etc
CLLj DOUBLÉ
UUUDLCUUI
DUTYl
AFSTANDSBEDIENING
norm 1649,- na inruil nu bil Polectro

1089.-"

DOLBY SURROUND

KEN

(U) pioi\icE(ER

PHILIPS MATCHLINE KTV + STEREO VIDEO
KTV 21SL5100 Malctiline/CTl/2x25W HiFi stereo/Matrix
surround sound/subwoofer + Ironlspeakers/CCT Teletekst met
geheugens/menugestuurde bediening/On Screen Display/60
presels/omsctiakelbaar naar breedbeeld lormaat/luxe
atstandsbed enmg etc VIDEO HiFi stereo/4 koppen/quick
response/mleraclive monitor systeem mett taalkeuze/mulli speed
weergave-Heverse/blank search/lonplay
digitaltracking/afstandsbediening
O4 QQ m
satprll* nu bij Polectro

SONY D609 LOSSE COMPONENTEN DIGITAL SURROUND MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x90W/vanabel Digital Surround/6 audio + 2 video/CD-direct/mic mix/variabele Dynamic Bass
EQUALIZER 7 bands/parametrisch/prograrnrrrabaar/spectrurn analyzer/etc TUNER digitaal/memory scan
TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/edil systeem met cross fade/auto focus
recording/dolby B+C/HX-Pro CD SPELER programmeerbaar/peak search/custom edil
eun met
mei time
unie euit
edit urne
time
fade fader etc DOUBLÉ DUTY AFSTANDSBEDIENING
SONY D509 LOSSE COMPONENTEN MIDI HIFI SYSTEEM

SONYCARSTEREO/CD-WISSELAAR BEDIENING
4x25Yv7pre-out/gescheidentoonregelmg/lader/loudriess/24
PIONEER SD-28AV2 SUPER KTV
presets/BTWATA/dual ad|usl/klokfunctie/CD bedjejuni
70 cm Black Strips Flat&Square beeldbuis/zwartexpansie
shufile/inlro/repeat etcyafneemDaar tront/etc
.1
__
,
_
_
norm 549,-nu bil PolBctro
/dynamische scherpstellmg/witbalansregelmg/dynamic picture
oplimizer/2x30W HiFi stereo/aansl voor surround speakers
een nieuwe kijk op
/multitext decoder men4 pag geheugervTOP + FASTxT/On
SHARP VIEWCAM bij Polectro
Screen Display/NTSC~playback/3x video ingang
/afstandsbediening
CAMCORDERS
norm 2298,- na inruil
1 OQ Q
O
type
functies
norm.
nu
nu bl| Polectjo
de mogelijkheden met vtdeo/audio mixers zijn b v
HITACHI
beeldverbeteringen in kleur en contrast, speciale
KLEURENTELEVISIES
VME31E DSP/Program AE/alst bed
1798
1368,
effecten zoals mozalk, strobe, palnt, wlpe patronen,
VME53 DSP Il/instant zoom/AB
ALTIJD VOORDELIGER
type
functies
norm.
nu
fader, achtergrond muziek en commentaar etc etc
VMH39 Hi8/HiFistereo/20xzoom ALTIJD VOORDELIGER
BLAUPUNKT
IS6340
[63cm/HiFi stereo/TXT/AB | 1799 1099,' VMH57 Hi8/HiFi stereo/DSP II/AB ALTIJD VOORDELIGER
MITSUBISHI
1189,'
IS6351
63cm/2x25W/TopTXT
1898
KENWOOD CARSTEREO SYSTEEM
VHS C/4 koppen/6 presets
CX1
2198 | 1398,IS7031
70cmBlMalr/2x15W/TXT | 1698 1289,'
KRC-754 radio cassettespeler/4x25/lader/pre-out/(lolby/24
presels/afneembaar front/2 kleuren display/etc, CDX M30 CD
2598
1598,CX4
slereo/lrillmgs stabilisator
1899
1498,'
MC6352 63 cm/HiFi stereo
wisselaar met magazijn voor 10 CDs
978,- PANASONIC
55cm port /stereo/OSD/TXT 1298
PS5521
norm 1499,- nu bil Polectro
1239,
NVS20E program AE/VHS C/1 ta 1999
GRUNDIG
l
KENWOOD RADIO CASSETTESPELER
699,.
SONY
P37 449 37cm port /Mullisyslem/AB | 999
!
KRC 254 4xl5/fader/gescheiden toonregeling/a
/24 presets/2 kleuren display/etc
VISION de nieuwe manier van filmen] NU BIJ POLECTRO
889,'
l 1099
P50 550 50cm/rXT/OSD/slereo
norm 449,- nu bil Polectro
video 8 handycam
FX200
1799
1375,.
| 1799 1298,'
ST63660 63cm/2x20W/TopTXT
NIEUW/1 Oxpowerzoom
FX270
NU BIJ POLECTRO
MITSUBISHI
j
898,.
video8travellerMereldti|d
1999
TR202
1529,'
CT25M
fecm/FASText/rimer/AB
j 1298
|NIEUW/steadyshot/Hi8
NORDMENDJ ^J
~^~|
TR3
NU BIJ POLECTRO
TR45
|video 8/supenmpose
1998 j 1178,.
FUT SOUND ]72cm/2x40W/rXT/na mruïT] 2199
TR606 JMIEUW/sleady shol/slereo NU BIJ POLECTRO
TR80B JHi8/HiFislereo/oplical sleady SPECT VOORDELIG
iHifi/HiFistereo/TOPKLASSE NU BIJ POLECTRO
VX1
PHILIPS
15AA3537 |MET TXT
699,
875
17AA3340 42 cm
999
548.'
25PV7966 |63cm/MatchIme/HiFi/PIP/r>; 2498 1745,
SHARP
BLAUPUNKT DVM2000 DIGITALE BEELD PROCESSOR
SONY CD WISSELAAR CDP-C335
499,CV3745TXT37cmportable/rXT/alstbed | 649
wisselaar voor 5 CDVEX-change voor wisselen tijdens
digitaal
geheugen/still, strobe, mozaic, pamt en PIP/fader/98 wipe
SONY
alspelen/shultle voor alle discs/multi disc program/custom
patronen/oneway>reverse wipe/audio mengpaneel/supenmpose
KVA2921 63cm/Hi Black/na inruil
2699 1898,-O edil/lader/peak search/afstandsbedienmg etc VJ^jQ
PIONEER CARSTEREO SYSTEEM
*f *f O j'
KEH M4500 radio casse«espeler/4xl5 ot 2x25W/dolby/metal
mgang/div aansluitingen/compleet met titelgenerator^
KVB2511 63 cm trmitronAxVna inruil 1999
1678,-]0 narm 549,- nu bl| Polectro
/muzieksearch/pre-out/B S M .afneembaar 'roLeJSQ M30 CD]
KVC2121 |55cm/CCTText/AB
1279,norm 3898,-,
wisselaar met magazijn voor 6 CDs
KVC2971 j 72 cm/Hi Black/na inruil
norm 1399,- nu bl| Polectro
2699 1798,norm.
functies
nu
type
KVM1420 37cmportable/OSD/AB
699
579,DENON
KVM1620 |40cmportable/AB/nainn
1199
799,499
359,OCD590 18bitLambdaSLC/AB
KVX2131 55cm/stereo/TXT/S VHS
1799 1289,'
599
429,DCD690 18bitLambda/digurig/AB
KVX25ÏT 63cm/monilor design
1998
1498,799
589,DCD890 20bitLambda/dguit/AB
KENWOOD
VIDEORECORDERS
^H
299,499
DP1520 CCflS edit /programm
type
functies
norm. nu
399,DP3040 1 bits/edit systeem/program/L 599
AKAI
l
1199
599,DP7040 TOPKLASSE CD
538,VSF280 dig tracking/InteractiveMonijfJU
PIONEER
579,VSF340 3 koppen/dubbel d g trackmj 948
259,1 bit/ppak search/HiLite sca L_349
849,PD101
VSF550 HiFi stereo/dig trackmg/AB 1299
499
399,PDS501 stableplatter/afslbed
GRUNDIG
599
399,1089,PDS601 stableplatter/diguitg/AB
GV240 4*2koppen/PDC/ H Fistereo 1709
499,PDS701 stable platter/optisch d g uitg 899
show view/jog shuttle
ALTIJD VOORDELIGER
GV401
TECHNICS LOSSE COMPONENTEN MINI 750
1199
899,PDTM2 wisselaar voor 18 CDs
GV450
HiFi stereo/VPT/jog shuttle ALTIJD VOORDELIGER
VERSTERKER 100W/digitale ruisonderdrukkmg DIGITAL SOUND FIELD PROCESSOR en EQUALIZER 20
-\j bands
uaiiuo spectrum
jpuuuuni analyzer
auaiyAQi
699,SONY
Program Delivery Control
1199
TUNER digitaal/39 presets DUBBEL CASSETTEDECK auloreverse/HX-Pro CD SPELER 1 bils/custom
VS920
289,379
en time edit/fader /programmeerbaar SPEAKERS legen meerpri|S 3 W bassreflex AFSTANDSBED
CDP309 H pulse/cuslom edit/AB
HITACHI
399
699,299,CDP311 H pulse/cuslom edit/AB
norm 2399,- nu bij Polectro
999
VTM140 4 koppen/l play/jog shuttle
359,499
CDP597 zilver/cuslom ed t/lader/AB
579,VTM920 d gilal Iracking/alstandsbediE 799
799
599,CDP911 TOPKLASSE CD SPELER
2599
2198,VTS890 stereo/7 koppen/na inruil
CDP997 DigtalSurround/DSP/AB l 799
478,JVC
TECHNICS
648,HRJ300 3 koppen/lurbo drive
1099
SLPG520 |1 bits/disk Imk/program/AB ~~5T9
389,639,1298
HRD640 3 koppen/d gitaltrackmg
489,629
869,SLPG620 jTOPMODEL
HRD910 stereo/4 koppen/nead clean i 1649
999,YAMAHA
HRD980^ H Fi stereo/montage/|og shu 1699
CDX660 l S bit plus/coax dig urtg/AB ~899 ~~5~2B7
899 ,
539,HRD A20 dgtaltrackmg/sMtle/AB
MITSUBISHI
HS338 [3 koppen VHS
[NU
699,DENON D100 TOPKLASSE MINI
NORDMENDE
'
VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER digitaal/30 presets TIMER sleep- wek en schakelklokfuncties
IUMUIILUCO CASSETTE
unoOLI l C DECK
UL_U(\
1401
4 koppen/Iongplay
999
699^
dolby B+CHX-Pro/music search CD SPELER digitale uitgang/programmeerbaar SPEAKERS meerprijs/,
V1 201 _[3 koppen/longplay/middrive i NU
599,ALLE MODELLEN EU...
2-weg bassreflex SYSTEEM AFSTANDSBED
'
PANASONIC
|
norm 2698 nu bij Polectro
s ereo/4 koppen/NTSC/AB
1089,-!
NVF55
1598
NVJ40
1098
599,3*1 koppen/LCD pen/AB
KENWOOD KX-W5D40 DUBBEL DECK
NVJ47
799,4 koppen/NTSC/audio dob// 1098
dubbel autoteverse/contmu weergave/CCRS opname/high
PHILIPS
^
speed CD opname/lull logic/DPSS zoek/multipjexjilter/ilolby
lultiplex tilter/dolby
'??,VR333
3 koppen/TXT/PDC/etc
NÏT
B+C/regelbaar balance+ree level/elc
~
norm 499,- nu bil Polectro
VR522
HIFI stereo/matchl ne/AB
1395
799,- t

u_

PHILIPS MATCHLINE

INKEL DM602 AUDIO MENGPANEEL
disco mixer met 5 ingangen (3 li|n-cd li|n mic]/2xr7bands
equalizer/LED Icvel indicatie etc
norm 699,- nu bl] Polectro
vwwj

TOPKLASSE DOLBY SURROUND LOSSE COMPONENTEN SYSTEEM
JVC RX508 RECEIVER 2x70 front 4- 2x20W rear + 20W centre/servo volume/dolby pro logic suround met
digitale vertraging/40 presets met zendernaamaanduiding/compulmk afstandsbediening etc
JVC TDW208 DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/full logic/DDRP/still mechamsme/dolby B/C +
HX Pro/reg ree level/fluorescerende niveaumeters en tellers etc
JVC XLV164 CD-SPELER1 bits/DDRP/edit systeem/stabilisatie klem/programmeerbaar/hoofdtelefoon aansl
metvolumeregelmgetc
DOLBY SURROUHD SPEAKERSYSTEEM bestaande uit BNS EX12 front KENWOOD CS5 rear en DYNACO
centre speaker voor perfect afgewogen dolby surround weergave
1 OOR •

setprijs norm 2498,- nu bij Polectro slechts

IQJÜi

KENWOOD
KENWOOD/MISSION SUPER HIFI SYSTEEM
KENWOOD RECEIVER 2x50 VIG versterker met stabilizatie
circuit/loudness/digitale tuner/20 presets/servo volume etc
KENWOOD DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby
HX-Peo/DPSS/index scan/tiigh speed CD-opname/CCRS
KENWOOD CD-SPELER 1 bits/programmeerbaar/CCRS
computergestuurd opname systeem
MISSION 760 BESTE TEST SPEAKERS met 5 |aar garantie
compleet met
AFSTANDSBEDIENING
1 QQQ

norm 1797,- nu bij Polectro

l fcSf O y "

DOLBY SURROUND

1498.

DENON

PHILIPS 28ST2781 GROOTBEELD BLACKLINE
70 cm FSQ blacklme/CTI/2x20W HiFi stereo/spalial
stereo/acoustic horn trontspeakers/CCT txt/FLOF en TOP
txt/geheugen/standby klok en ott timer / elektronisch silo/easy
logic afstandsbediening elc
norm 1898,-nu blIPolectjo

SONY 55 CM BUCK TRINITRON DE LUXE
55 cm/Telelekst met 4 pag geheugen/FASTxt/dubbele
)UiyuuuiKie
camcorder aanslruilng aan voorzijde (HBS
S VHSJ/On
VHSJ/OnScreen
Screen
display/sleeptimer/alstbedyKVM2141
~~
norm 1399,- nu bl| Polectro

829,-

PHILIPS DQC & CDI
de nieuwste digitale systemen

SHARP
VCA35
SONY
SLVE9
SLV125
SLV325
SLV625
SLV777
SLVB25

afstandsbed enmg

599

j
499,-,

1998
799
1099
1699
2298
2298

1498,599,699,1198,1498,1698,-

1998.-

1

TRI LOGIC/na inruil
"
NTSC play/alstandsbed
T
3 koppen/dual mode shuttle/
stereo/4 koppen/audiodub [
4 koppen/HIFI montage |
7 koppen/HiFi slereo/PIP

KENWOOD MINI HIFI SYSTEEM UD500 DELUXE MET BOXEN
KENWOOD K-RA4040 RECEIVER
2x50W/VIG gestabiliseerdAop In geluid/7 Inganj
tuner met 30 presels/loudness/CD-dirett etc
norm 499,- nu bij Polectro

iitale

VERSTERKER groot dynamisch vermogen/p resence surround /hit master/natural bass/subwoofer pre out /EQUALIZER 13 bands
HBS DUBBEL CASSETTEDECK
UHÖStl ltUtl,l\
spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal/20 presets TIMER sleep wek- en schakelklokfuncties
autoreverse/CCRS systeem/CRLS opname regelmg/dolby B+C/DPSS zoek CD SPELER 1 bits/CCRS edil,
SPEAKERS aeroduct AFSTBED

1378,-

norm 1899.- nu bij Polectro
KENWOOD MINI HIFI SYSTEEM COMPLEET MET SPEAKERSYSTEMEN

SONY STR D611 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER
2x60W Ironl + 20W center + Zx20W rear/2 video mputs/video
monitor/Dolby Pro Log c surround (4 modcs)/Hall matrix
simulaled surround/regelbare delay/Dynamic Bass Feed
Back/digitale tuner/30 presets/alst bed
SONY SLV E7 DE VIDEO REVOLUTIE
Tri Logic Optimum picture control/PDC/HiFi stereo/4 DA pro
koppen/auto koppenremigmg/digital aulo trackmg/NTSC play
/jog shuttle/perfect stilstaand beeld slow motmn met reverse en
beeld voor beeld/longplay/monlage edil systeem/luxe LCD
alstbed met|ogshuttle
1 I QQ •"
norni15B9,-nalnmllnu
l l JJ g

PHILIPS MATCHLINE
MITSUBISHI CT25H STEREOLOOK KTV, VIDEO
MITSUBISHI CT25M 63 cm donker getinte Flat&Square
beeldbu s/stereolook/FasTXT/otltimer/aulo olt/On Screen
Öisplay/Iuxe alstandsbedienmg
VIDEORECORDER akil/quick response/menugestuurde
bediening mei laalkeuze/dirjilal Iracking/aulo head cleanmg/
multl spccd/showvicwtpdc oplie/alst beoïj ^^Q m
norm 1997,- nu bij Polectro

PHILIPS MATCHLINE HIFI STEREO VIDEO
VR723/matctiline/HiFi slereo/6 koppen/lonBplay/TXT
programmermg/PDC/vele montage luncties/luxe LCD
afstandsbed
"f Q"7Q
norm 1895,- nu bl) Polectro
Ijl J;
PHILIPS TURBO DRIVE VIDEORECORDER
zeer hoge kwaliteit/supersnel door turbo drive en qulck
response/OTR recordmo/auto head cleanlng/digilal
trackmg/laalkeuze/Vlnderslol/VISSzoeksysteem/showview
optie/LCD alslandsbedienmg 23DV1 etc
nu bl] Polectra

VERSTERKER groot dynamisch vermogen/presence surround /hit maaster/natural bass/subwooler pre out /EQUALIZER 13 bands
spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal/20 presets TIMER sleep wek en schakelklokfuncties DUBBEL CASSETTEDECK
autoreverse/CCRS syssteem/CRLS opname regelmg/dolby BtC/DPSS zoek CD-SPELER 1 bits/CCRS edit
SPEAKERS 2 weg aeroduct AFSTBED

norm 1399.- nu bij Polectro

RECEIVERS
functies
type
norm.
nu
JVC
2x40W/compulmk/arstbed
_379,;
RX206
dolby Pro Logic Surround
RX507
649,.
999
1599 1269,RX808_ dolby Pro Logic Surround
KENWOOD
W5040_j2x_80W/7input5/30presets/e 699
479,PIONEER
SX102
2x55W/5 mputs/30 presets/e 499
399,
SX302 |2x85W/DireclSource
699
548,'
SX702
2xiOW/HDS/alst bed
999
689,
SONY
,
GX290
Surround sound/lapemomlo 449
349,'
YAMAHA
i
,
RX550 |varloudness/recoulsel/arst| 999 j 689,'

PIONEER N-33 FULL LOGIC MINI SYSTEEM

OP=OP

VERSTERKER High Power/P Bass/elektronische tiptoels
bediening TUNER digitaal/2<! presets /memory scan TIMER
smart program DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby
/FullFill link edit systeem CD SPELER 1 bits/programmeerbaar
/kalender SPEAKERS tegen meerpri|s 2 weg Extendedjjass
drive technology etc AFSTANDSBEDIENING
norm 999,- nu bij Polectro

SONY MINI HIFI SYSTEEM SUPER STUNT
VERSTERKER zeer groot dynamisch vermogen EQUALIZER 2x5
bands TUNER+TIMER digitaal en programmeerbaar DUBBEL
CASSETTEDECK dolby CD SPELER 1 bils/programVkalender
SPEAKERSmeerpnjs AFSTBED rnhcSOO
norm 1110,-nu hl) PolBctro
KENWOOD DOLBY PRO LOGIC MIDI SYSTEEM

•VERSTERKER 200W/Dolby Pro Loglc/digital delay/surround

MINI SYSTEMEN
type
functies
norm.
AKAI
MX102 mini hifi systeem ex boxen
999
DENON
JVC
UX 3 MICRO HIFI SYSTEEM z b
NU
spectro peak md /boxen
MX44
1398
speakers/cd w sselaar/equal 1499
MX55
KENWOOD
mei spcakers/acouslic surroi 1799
UD500
omni d ree oneel boxen
2999
UD900
PIONEEFl
mei speakersrtwm CD
N52T
1499
N92T
dig surround proc /twm CD 2499
mulli CD speler en boxen nu
N23
mini hili mei boxen
1299
N42
DSP sound field control
N73T
1699
N83T
surround t DSP
1898
dolby pro log c surround
2399
N93T
SONY
NU
MHC610 zb
MHC710 zb
NU
MHC1700 programmeerbare equal /A B 1599
1999
MHC2600 zb
1449
MHC C50 surround/wisselaar/z b
TECHNICS
IMPACT 404 losse compo zb
NU

nu
599,-

649,799,899,-

1378,1998,898,1598,699,798,1238,1498,1898,739,899,898,899,1148,-

1199,-

TUNER digitaal/stationsnaamgeheugen TIMER multl prograrr
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/HX Pro/DPSS/CCRS
edil CD SPELER 1 bits/programmeerbaar/high speed
CD opname SYSTEEMAFSTBEDM85 4 QQO
norm 3299,- nu bl| Polectro 1 9«VO •

• MIDI SYSTEMEN
nu
type |
functies
norm.
AKAI
M40
compleet met speakers
799
589,KENWOOD
M45X
compleet midi sysleem/AB
1499 J 998,M97
ALTIJDVOOPDFLIGEI
TOPKLASSE SET
M27
W CD speler
1199
848,PIONEER
J10
met CD speler
848,1?99
J2M
multl CD speler
1198,1748
J30
1198,voorenemdversterker
1699
J50
voor en emdverslerker
2599 1998,SONY
D109
oa equalizer CDenAB
~648,NU
D209
surround sound
1299
799,D507
surround/losse componentei 1899
999,D705
999,2x100W/surround/excl CD 2399
TECHNICS
JFJX120 losse componenten
1098,1699
JFJX520 surround/losse compon
1698,2299

OPENINGSTIJDEN
t.M. 18.00 uur

698,-

GRATIS KOFFieiM

&00. 1 7.00 uur

ALLE MERKEN EN...ALTUD VOORDELIGER

PIONEER N-23 MINI HIFI SYSTEEM met CD-WISSELAAR
VERSTERKER High Power/surround Wide/klankkeuze TUNER digitaal/24 presets DUBBEL CASSETTEDECK
eji CD WISSELAAR voor 3 CDs (SPEAKERS tegen meerprijs) compleet mei AFSTANDSBEDIENING
nu bij Polectro

BOS EN LOMMERWEG 373-375 A'D

SONY MINI HIFI MET CD-WISSELAAR
VERSTERKER 2x70W SOUND FIELD CONTROL 6x6
inst EQUALIZER 15 bands analyzer/programmeerbaar/surround
sound/Al bass contral TUNERtTIMÉR digitaal en muit program
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse etc CD SPELER 1
bits/ptogramjcuslom Edit+lile/soundiieldlrieete SPEAKERS
3 weg AFSTBED mtic2750
norm 1998,-nu bljPolactro

598,"

/Polecfro

'geen mruiler?... ~k
kom toch praten'- SOUND & VISION'
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ions-dames
aan af
j ZANDVOORT - Door de topper tegen Hillegom met 433 te verliezen kunnen de basketbalsters van The Lions het
arnpioenschap wel vergeten. Het vertoonde spel gaf ook
een recht op een overwinning. De Zandvoortse mannen
eden het beter en wonnen knap van het geroutineerde
jpibratos met 63-51.
„Het was een afgang," stelde
n zwaar teleurgestelde coach
teter van Koningsbruggen. „De
iiines van Hillegom begonnen
iet zijn vijven en toen er twee
atvielen konden we het nog
jet afmaken." Van het begin af
fui zat Lions niet in de wedrijd. Hillegom liep vlot uit
|iar 0-7, in de 6-e minuut. Aan
eide kanten werd er aanval>nd slecht basketbal gespeeld.
frons slaagde er niet in een fatpenlijke aanval op te bouwen.
! Aangezien Hillegom iets be\r speelde was de voorsprong
iin 14-20 bij de rust terecht. Al
jiel in de tweede helft verloor
jillegbm een speelster door
•n blessure. Aangezien Hille;)in geen vervangster had leek
ü voor Lions de mogelijkheid
strijd een wending te geven.
iets lukte bij Lions, 26-32.
In de 16-e minuut met een
and van 38-42 liep een speeler van Hillegom tegen de vijfe persoonlijke fout op. Tegen
He speelsters en met nog vier
linuten te gaan is het getaruielijk om dan toe te slaan,
iions slaagde er niet in om de
[rijd onder controle te brenén. Hillegom won 43-48.
j „Dit is echt een drama," verbigde Van Koningsbruggen.
Als je dit niet kunt winnen dan
feet ik niet of we er aan toe zijn
n hoger te spelen. Tegen drie
leelsters moet je gewoon winIk weet niet,waar het aan
Misschien is iedereen nu
•eer wakker en kunnen we het
izoen, met een paar overwin-

fHC-jeugd tegen
Êuid-Afrika
ZANDVOORT - Volgende
'eek donderdagmiddag speelt
ZHC hockeyjeugd tegen
'Ugdteams uit Zuid-Afrika. De
1HC meisjes komen om vijf
r in het veld en de jongens
pelen om zes uur. De teams uit
iuid-Afrika maken een rondier door Nederland waarbij de
egio Kennermer land wordt
•angedaan.
Vrijdagmiddag
ordt als warming-up van het
aashockeytoernooi nog een
'edstrijd gespeeld tussen deze
>ams. Dan komen de jongste
neisjes en jongens senioren in
et veld.

ASV Sandevoerde
houdt autorit
ZANDVOORT - Zaterdagavond houdt Auto Sport
Vereniging Sandevoerde, in
samenwerking met het
Haarlemse Automobielbedrijf een autopuzzelrit.

ningen, nog waardig afsluiten.
Het is uithuilen en opnieuw beginnen."

Heren
Volgens coach Johan Beerepoot had Lions nog nooit eerder gewonnen van Epibratos.
„We hebben prima gespeeld tegen dit geroutineerde Epibratos," vond Beerepoot. De Zandvoorters begonnen wat onwennig. Epibratos speelde een rustig spelletje basketbal en het
lage tempo haalde Lions uit het
spel. Halverwege de eerste helft
keek Lions nog tegen een 13-20
achterstand aan.
De Zandvoorters gingen er
wat feller tegen aan en daar had
Epibratos de nodige moeite
mee. Coach Beerpoot plaatste
een paar wissels en mede door
een paar fraaie driepunters
kwam Lions aan de goede kant
van de score, 29-25. In het tweede gedeelte van de strijd hield
Lions het tempo hoog. Met snel
spel en leuke combinaties werd
Epibratos afgetroefd. Onder
leiding van de met scherp
schietenden Robert Drayer (18
punten) en Willem Lissenberg
(15 punten) bepaalde Lions de
wedstrijd.
Het overwicht van de Zandvoorters was in de tweede helft
erg groot. Liep het aanvallend
naar wens ook verdedigend zat
de zaak op slot. De Zandvoorters kwamen in de slotfase dan
ook niet meer in de problemen
en speelden de wedstrijd uit

naar een 63-51 overwinning.
nut tegen het wat trage Epibra„In de tweede helft hadden tos. We zijn nu een goede midwe de zaak onder controle," denmoter. Het is ook best een
gaat Beerepoot, verder. „We leuk team. Niet zelfzuchtig
hebben onze snelheid goed be- maar een echt team."

Twintig leden van de schaakclub speelden de 23-e ronde van
deze spannende competitie.
Nadat Van Elk eerder in de
competitie verloren had van
Ter Bruggen, aasde hij op revanche. Ter Bruggen sloeg
eerst een remise-aanbod af en
tegen de klok van elf uur besloten de beide kemphanen voorlopig de strijdbijl te begraven.
Wordt de partij alsnog remise
Ter Bruggen vermoeZANDVOORT - In een ui- dan raakt
zijn tweede plaats op de
rst matige partij voetbal heeft delijk
kwijt aan John Ayress.
ZB hekkesluiter HYS met 2-0 ranglijst
Rob den Drijver speelde een
;klopt. De wedstrijd begon knappe
partij tegen Edward
üm een half uur later omdat Geerts. Ondanks
sterk spel van
YS de weg kwijt was.
Den Drijver liet Geerts zich niet
en werd remise overOok voetballend was HYS de verrassen
gekomen. Hans Jansen had
eg kwijt. TZB kon deze partij een
makkie aan zijn tegenstan~el gemakkelijk naar zich toe- een
Walther Franck. In amper
rekken. HYS liet technisch der
18 zetten en 40 minuten speelfel wat aardige dingen zien, tijd
had Jansen zijn tegenstre'aar erg doeltreffend was het
llemaal niet. Ook TZB slaagde
r niet in tot fraai voetbal te
omen.
In de eerste helft namen de
jandvoorters een 1-0 voorprong door een treffer van PeZANDVOORT - Zandfr Laarman. Ook in de tweede voort'75 behaalde een zeer
]elft veranderde er niet veel belangrijk punt tegen Woujin het bedenkelijke niveau. denberg. Door het 1-1 gelij[ZB wist de voorsprong, door kespel blijven de Zandvoor-n doelpunt van Dennis de ters Woudenberg twee puneeuw, naar 2-0 op te voeren,
laar voor het overige kabbelde ten voor in de strijd om de
derde degradatieplaats.
e wedstrijd naar het einde.
Voor minimaal een punt ging
Zandvoort'75 de strijd aan tegen Woudenberg. In de beginfa[De wekelijkse schaakrubriek se zat het de Zandvoorters niet
'welt verzorgd door de Zand- mee en leek het een zware middag te worden. Na tien minuten
'urtse Schaak Club.
botste
Edwin Ariesen tegen een
Meer informatie over de proaan en moest met
i'nien/oplossingen is te ver- tegenstander
lichte hersenschudding het
%en op de clubavond, elke een
veld verlaten. Mark Balk was
"iclerdag in het Gemeenzijn vervanger.
liapshuis.
De volgende tegenslag kwam
c kan men informatie in'unen op de volgende telefoon- even daarna in de vorm van een
Luck Krom was
'•»mmers: 02507 -15023,17272 of tegendoelpunt.
kansloos op een' kopbal, die
085.
ddor een geheel vrijstaande
Woudenbergse speler kon worden ingekopt, 1-0. De Zandvoorters konden toen eenvoudig de
aanval zoeken omdat Wouden.astoernooi staat voor vol•nd weekend op het programa. Dat begint reeds vrijdag.d met een welkomstfeest
n vervolgens wordt op zater|ag en zondag om de prijzen
•streden. Diverse teams uit
jinnen- en buitenland komen
actie..
-

ZB klopt HYS

ZANDVOORT - Voor de tweede achtereenvolgende keer
heeft Café Neuf/Chess Society het open rapidschaak-kampioenschap van Koedijk gewonnen. Het team bestaande
uit Fred van de Klashorst, Olaf Cliteur, Ben de Vries en
Jacob de Boer won alle zeven wedstrijden.
Het toernooi, dat eigenlijk
geldt als het officieuze rapidkampioenschap van NoordHolland voor teams, die ten
hoogste in de tweede klasse uitkomen, trok zo'n 125 man naar
Koedijk. In 1991 had Chess
reeds het toernooi bij de vierde
klassers gewonnen en vorig
jaar werd met grote overmacht
het hoofdtoernooi winnend afgesloten.

l'gave nummer 12: Mat in

V(

-'e zetten, wit begint.

P'ossing van
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week,

haakdiagram 11 (Mat in twee
Uen, zwart begint). 1. ... - Tfl
~• Txfl - Txfl en mat.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen slaagde er
zondag opnieuw niet in de
volle winst te behalen. In
een slechte wedstrijd kwamen de Zandvoorters niet
verder dan een 1-1 gelijkspel
bij SV United. De koppositie
in de vierde klasse moet
Zandvoortmeeuwen inleveren. Die wordt nu ingenomen door Haarlem.
In het Meeuwendoel stond junior Mario Schrader opgesteld,
omdat Ronald Eerhardt beslo-

Foto Persbureau Znndvoorl

Het deelnemersveld bestond
uit 29 teams. In de eerste ronde
gaf Chess gelijk haar visitekaartje af door Sint Pancras 2
met 4-0 te kloppen. Vervolgens
werd Warmerhuizen met dezelfde cijfers opgerold. Concurrent Pioniers 3, werd in een
spannend gevecht met 3-1 opzij
gezet. Ook het jeugdteam van
Pioniers was niet bestand tegen
de Zandvoortse dadendrang, 31.
De door de Zandvoorters ingenomen koppositie werd in de
volgende ronde aangevallen
door Rokade uit Alkmaar. Het
zelfvertrouwen van de schakers van Café Neuf/Chess Society was inmiddels dermate
groot dat ook deze tegenstander gedecideerd met 3-1 werd
teruggewezen. Met de overwinning inzicht maakten de Zandvoorters tegen het tweede
jeugdteam van Pioniers wat
foutjes, maar het herstel kwam

bijtijds waardoor alsnog met
2,5 tegen 1,5 werd gezegevierd.
In de slotronde moest Café
Neuf/Chess Society minimaal
gelijkspelen tegen het sterke
Bergen. Bergen degradeerde
vorige jaar uit de eerste klasse.
Fred van de Klashorst zorgde
snel voor een 1-0 voorsprong en
het was Ben de Vries die snel
volgde met het beslissende
tweede punt. Jacob de Boer en
Olaf Cliteur maakten het karwei op perfekte wijze af door
eveneens de volle winst te pakken.
Met 14 punten uit zeven wedstrijden en maar liefst 23,5 van
de maximaal 28 te behalen
bordpunten dwong het Chessviertal wederom veel respect af.
„Je moet gewoon alle vier de
vorm van de dag hebben om
zo'n prestatie te kunnen léveren. Een verliespartij is meestal noodlottig", aldus Olaf Cliteur. "Ondanks dat er in de
competitie dit jaar geen kampioenschappen te melden zijn, is
dankzij deze triomf en het eerdere succes in Amsterdam het
seizoen toch weer ontzettend
geslaagd."

Spannende weken
voor Meeuwen
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen gaat nog
een paar spannende weken tegemoet. Door de 1-3
nederlaag tegen SIZO is
de stand er niet beter op
geworden in de onderste
regionen, maar ook niet
slechter. De mede-degradatiekandidaten verloren
namelijk ook.
Zonder de geblesseerde
Chris Kuin, wat in verdedigend opzicht een behoorlijke
aderlating betekende, heeft
Zandvoortmeeuwen geprobeerd twee punten te bemachtigen tegen het hooggeklasseerde SIZO. De Hillegommers vertoonde wat beter veldspel, maar daar stond
een geweldige Zandvoortse
inzet tegenover. De Zandvoorters forceerden wat gaten in de SIZO defensie, maar
de afwerking was onzuiver.
In de twintigste minuut
strafte SIZO een foutje in de
Zandvoortse defensie af, 0-1.
De Zandvoorters drongen
nog even aan maar slaagden
er niet in de opgelopen scha-

ver Franck op de knieën.
Nieuwkomer Vna Alphen sloot
zijn partij winnend af tegen
Hans Hueting.
Uitslagen 23-e ronde: ReijerVastenhouw 1-0, ManshandeKlijn 1-0, Bot-Atkinson 0-1, Van
Esveld-Gude 0-1, Boer-Berkhout
0-1, Jansen-Franck 1-0, AyressGorter 1-0, Van Alphen-Hueting
1-0, Van Eik-ter Bruggen afgebroken.

Bij de Zandvoortse schaakjeugd werd de tiende ronde van
de interne competitie gespeeld.
Remco de Roode profiteerde
van een misstap van nummer
twee op de ranglijst. De Roode
won van Mare Habets en staat
nu op een gedeelde tweedeplaats met Thomas Hesse.
Remco de Roode heeft een partij minder gespeeld en kan dus
alleen op de tweede plaats terecht komen.
Uitslagen: Jonathan EdwardsFlorian van der Moolen 0-1,
Niels Filmer-Thomas Hesse 1-0,
Mare Habets-Remco de Roode 01, Bas van der Meij-Henk Willemse 1-0, Bart TimmermansRebecca Wülemse 0-1, Manon Tijdens de APM Citroen AX GTI-race ontstond een spannende strijd tussen Rob Karst en
van Eldik-Nanouk Marquenie 0- debutant Tim Coronel Foto Persbureau Zandvoort
1.

berg zich terugtrok en uit was
op het vasthouden van de magere voorsprong. De counters
zouden dan eventueel voor een
grotere marge kunnen zorgen.
De mannen van trainer Gerard Nijkamp lieten zich echter
niet verleiden door doldriest
ten aanval te trekken. Met overleg en veel inzet werd Woudenberg vastgezet. In de eerste
helft leverde dat nog niets op.
De tweede helft was amper vijf
minuten oud of de gelijkmaker
lag in het Woudenbergse doel.
Bas Heino lanceerde Rob Koning en diens voorzet werd
door Graham West in een doelpunt omgezet, 1-1.
De Zandvoorters roken de
overwinning. Ferry Boom viel
in voor Martijn Mulder en versterkte daarmee de aanval. Het
hardwerkende
Zandvoortse
team wist enige kansen te
scheppen, maar het lukte niet
de volle winst naar Zandvoort
te nemen. Het bleef bij 1-1.

Spannende races warmen
het kleumend publiek op
ZANDVOORT - Voor
ruim tweeduizend toeschouwers vonden de openingsraces plaats op het Circuit Park Zandvoort. De kalender gaf aan, dat het een
dag voor de lente was, maar
de temperaturen waren dermate laag dat eerder aan de
winter werd gedacht. Toch
waren vele races de moeite
waard te volgen.

Tijdens de APM Citroen AX
GTi-race ontstond een spannende strijd tussen Rob Karst
en debutant Tim Coronel. De
geroutineerde Karst zette zijn
ruimere race ervaring om in
een keurige eerste plaats. Coronel maakte het Karst bijzonder
lastig maar moest op minimale
achterstand genoegen nemen
met de tweede plek. In deze
race was Francoise Loogman
met een fraaie vijfde plaats de
Hoogtepunten waren de au- beste dame.
toraces die meetelden voor de
Bij de Formule Ford rijders,
Nederlandse kampioenschappen. Een daarvan was de race waar het startveld nog niet volin de Formule Renault. Daarin ledig was, werd de overwinning
wist F.ranc ten Wolde net voor behaald door de Belg Van Hoof
Oscar Middeldorp te finishen. na een onderonsje met zijn
Ten Wolde bevestigde met deze landgenoot Leinders. Beste Neoverwinning zijn nationale titel derlander in het landenduel
van vorig seizoen. Als goede was Sepp Koster, die op de derderde, op ruim vijf seconden de plaats beslag legde.
eindigde Eglem.
Bij de Youngtimers was er

Zandvoortmeeuwen
koploper af

ten heeft te
stoppen met
voetballen.
Schrader
maakte
een
voortreffelijke
indruk en was
een van de
weinig spelers
die een ruime voldoende halen.
Voldoendes waren er voor Marcel Schoorl en Philip van der
Heuvel, maar voor het overige
was het niet best.
Aangezien ook SV United
niet groots voetbalde werd het

de te verwerken. De tweede
helft was nauwelijks begonnen en Zandvoortmeeuwen
keek tegen een 0-2 achterstand aan. Eerst kopte Pieter
Brune uit een hoekschop van
' Ronald Halderman op de
paal en omdat SIZO balbezit
kreeg werd een razendsnelle
counter uitgevoerd. De Zandvoortse defensie was machteloos, 0-2.
Deze tegenslag duurde
ruim een kwartier. Toen zette Zandvoortmeeuwen aan
voor een slotoffensief. Roei
Deesker zorgde na een solo
voor de aansluiting, 1-2 en
vervolgens kregen Bob Brune, Wim Buchel en Ronald
Halderman aardige kansen
op de gelijkmaker. Het wilde
echter niet lukken. Vier minuten voor het einde opnieuw een snelle counter van
SIZO en dat betekende 1-3.
Met nog twee thuiswedstrijden en drie uitwedstrijden voor de boeg is er nog van
alles mogelijk, maar toch zullen de Zandvoorters punten
moeten gaan pakken voor het
te laat is.

Deze rit is uitgezet door Jeff
Bluijs en Jan Vink en wordt nagereden door Ruud de Beer. De
rit, welke in zijn geheel verreden wordt binnen de Zandvoortse
gemeentegrenzen,
heeft een lengte van ongeveer
25 kilometer. De start vindt
plaats vanuit de Beach Bar van
het Palace Hotel aan het Burg.
van Fenemaplein 2. Vanaf acht
uur zullen er iedere minuut
twee equipes starten. Inschrijven kan vanaf half acht in de
lobby van het Palace Hotel onder voldoening van twaalf gulden per equipe. Leden van ASV
Sandevoerde genieten een korting van twee gulden per persoon.
Er kan worden ingeschreven in
de A-, B- en C-klasse, de rijtijd
bedraagt ongeveer 120 minuten, afhankelijk van de klasse
waarin deelgenomen wordt. Na
afloop zal er in de Beach Bar
een korte uitleg worden gegeven door de uitzetters, waarna
de prijswinnaars in de diverse
klassen de fraaie bekers krijgen
overhandigd.
Voor de debuterende equipes
zijn er duidelijke beginnersreglementen aanwezig. Op deze
wijze is het ook voor de onervaren rijder en navigator mogelijk om hoge ogen te gooien in
de C-klasse. Voor meer informatie over deze.rit, tel. 13391

OSS 90 jaar
ZANDVOORT - De Zandvoortse gymnastiekvereniging
Oefening Staalt Spieren, OSS,
opent zaterdag om 11 uur een
tentoonstelling over haar 90-jarig bestaan. Deze is ongeveer
een maand lang te zien in de
Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg. De opening is tegelijk het begin van de familiedag, waarmee dit jubileum
wordt gevierd.

Handbalteams sluiten
competitie met verlies

Jeugdschaak

Kostbaar punt voor Z'75

>chaakprobleem

De Lipns-vrouwen kregen instructies voor aanvang van de
w_edstrijd. Maar het mocht
niet baten

Rapidtitel voor Chess

Ter Bruggen en
Van Elk breken
schaakpartij af

ZANDVOORT - De meeste belangstelling bij de
Zandvoortse Schaak Club,
ging uit naar de topper, in de
interne competitie, tussen
Van Elk en Ter Bruggen. Na
veel spanning werd besloten
de partij af te breken. De
afgebroken stelling biedt
voor beide schakers nog
Welkomstfeest
Het ZHC internationale- mogelijkheden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

een zeer matig kijkspel. In de
eerste helft slaagden de aanvallers er niet in de verdedigers in
verlegenheid te brengen. Het
bleef dan ook 0-0. De tweede
helft leek beter te worden toen
Riek de Haan na een verre in-

worp fraai inkopte, 0-1. Pieter Keur wisselde
twee
spelers
en
kreeg
kort
daarna te maken met een
blessure van
Willem van der Kuijl. Deze
speelde de rest van de wedstrijd
op halve kracht uit.
De Haarlemmers zochten
toen fel het doel van Mario
Schrader op. De Zandvoorters
leken onder de voet te worden

ZANDVOORT - De zaalhandbalcompetitie
werd
door de teams van Holland
Casino-ZVM besloten met
twee nederlagen. Meervogels klopte de heren met 2123 en de dames gingen tegen
Jonkcars Vido 2 met 12-10
ten onder.
Voor zowel Holland CasinoZVM als Meervogels stond er
niets meer op het spel. Toch
wilden de teams de overwinning behalen gezien het goede
niveau van het handbal. Lange
tijd hielden de teams elkaar in
evenwicht (ruststand 9-9),
maar allengs kreeg Meervogels
greep op de strijd. De Zandvoorters poogden de wedstrijd
alsnog tot een goed einde te bregen maar kwamen niet verder
dan een 21-23 nederlaag.
„Het had net zo goed anders
om kunnen zijn," meende
coach Dirk Berkhout. „Nu de
druk er af is hebben we laten
zien best te kunnen handballen. Zo spelend hadden we ons
kunnen handhaven. Ik hoop op

een één-jarig verblijf in de afdeling"

Dames
Ook de damesstrijd ging om
des keizers baard. Toch was het
best een aardige partij handbal
met kansen voor beide teams
op de overwinning. Jonkcars
Vido ging iets beter met de kansen om en via een 6-5 ruststand
werd het een 12-10 nederlaag
voor Holland Casino-ZVM.
„Iedereen heeft vandaag lekker kunnen spelen," stelde
coach Joost Berkhout na afloop. „Over het gehele seizoen
genomen is de behaalde tweede
plaats best goed. De basis is wat
smal, maarf ik denk dat er nog
meer in di team zit."
Doelpunten heren: Peter Pennings 5, Patrick Terpstra 4, Ronald Vos 3, Goran Bogojevic 3,
Nic Grijékovic 3, Kees Hoek 2,
Guido Weidema 1. Da7nes: Mireille Martina 4. Margreet Sterrenburg 2, Mariëlle Peet l, Wendy van Straten l. Janna ter Wolbeek 1. Corrie van den Burg 1.

Goede resultaten teams ZHC
ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams leverden goede resultaten af. De heren
wonnen, na een boeiende
partij, met 2-1 van Terriërs
en de dames bleven overeind tegen Haarlem, 0-0.

een hevig gevecht te zien tussen
Rob Knook uit Beemster en de
Amsterdammer Bert Moritz.
De Chevrolet van Knook was
net iets sneller dan de Ford van
Moritz. De Zandvoorter De
De strijd tussen ZHC en TerMuinck pakte een nette vijfde riërs was niet groots, maar de
plaats in dit racegeweld. In de spanning vergoedde veel. Beide
MG Competitions was Gelissen teams toonden veel inzet waarveruit de snelste. Op ruime ach- bij het eerste gedeelte van de
terstand eindigde de Hilver- strijd voor de Zandvoorters
summer Wertwijn als tweede. was. Nadat het offensief niets
had opgeleverd nam Terriërs
Leo Kemmer uit Diemen had het heft in handen. Ook dat lehet zwaar • te verduren in de verde geen succes op.
Vege Sierra Cup. Kemmer had
De tweede helft was nauwehet voornamelijk aan de stok lijks begonnen of Mare van der
met Zandvoorter Mike van der Kooy soleerde door de vijandeRaadt. De Zandvoorter drong lijke afweer en scoorde fraai 1sterk aan maar Kemmer bleef 0. In deze periode speelde ZHC
nipt aan de leiding. Verkooyen zeer sterk en het wachten was
uit Heemskerk kon het duo
niet bijbenen en eindigde op
ruim een halve minuut als derde.

op uitbreiding van de voorsprong. Tegen de verhouding in
kwam Terriërs middels een
strafcorner op gelijke hoogte.
De overwinning zou toch terecht in Zandvoort blijven. Het
ZHC offensief werd in de slotfase beloond met een doelpunt
van Wouter Slotemaker, 2-1.
De derby tusen Haarlem en
ZHC was het aanzien volkomen
waard. Beide teams knokten
voor de punten en beide teams
kregen kansen op de overwinning. Haarlem forceerde vele
strafcorners maar wist er niet
één te benutten. De Zandvoortsen moesten het hebben van
snelle uitvallen, die niet ongevaarlijk waren. Telkens kon
echter een Haarlemse verdedigster ingrijpen waardoor de
stand 0-0 bleef.

Top scp.rers
B.Brune (ZVM-zat)

gelopen. De ene na de andere
R. De Haan (ZVM zon)
aanval golfde op het Meeuwendoel neer.
D. de Leeuw(TBZ)
Door sterk spel van Marcel
Schoorl en doelman Mario
B. Paap (ZVM-zon)
Schrader hield Zandvoortmeeuwen laiig stand. Tien miF. van Rhee (Z.V.M.zat)
nuten voor het einde kreeg SV
J. Schilder(TZB)
United de beloning waar het
recht op had, namelijk de ge10
15
lijkmaker, 1-1.
De
vier
Zandvoortse
voetbalteams
zorgden
in hun wedstrijden
In de slotfase waren de beste
kansen nog voor SV United voor welgeteld vijf doelpunten. Geen grote score.
maar
Zandvoortmeeuwen
Een van die vijf treffers, het klinkt wat eentonig, kwam op naam
zwijnde omdat de kansen wer- van Riek de Haan. Zo maakte de topscorer van vorig seizoen liet
gat nog groter met de op de tweede plaats staande Ferry van Rhee.
den gemist.
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SRL gelei
blijft vergoed
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Gladdere huid met
Nivea Visage
Crème Jeunesse

Bij de test. die middels een
sihconenafdruk van een bepaald gedeelte van het gezicht werd uitgevoerd, werd
vooral gekeken of de betreffende produkten de huid
daadwerkelijk
gladder
maakten en het vochtgehalte in de huid op peil brachten Uit de test bleek dat
Crème Jounessc met Liposomen een goed werkend produkt is, dat ook nog- eens
redelijk geprijsd is Ook de
bekende all-purpose Nivea
Crème werd als goed en
werkzaam gekwalificeerd
'Goed' betekende in de test
een vermindering van rimpels van 10 tot 15% ofwel
een honderdste millimeter.
Specifieke ingrediënten
Nivea Visage Crème Jeunesse met Liposomen is een
zachte emulsie die door de

BUITEN VEWWOORDEUMW VAN REOMTIE WEEKMEDIA

specifieke ingrediënten uitstckend het vocht in de opperste huidlaag helpt vasthouden en ei1 zo voor zorgt
dat de huid er verzorgd,
glad en stralend blijft uitzien De emulsie bevat 10"..
liposomen. hyaluronzuur en
vitamine E. Vitamine E
biedt bescherming tegen
schadelijk invloeden van
buitenaf, die het veroudermgsproces
versnellen.
Denk maai' aan te veel zon,
luchtverontreiniging
en
(binnenshuis) een te droge
lucht De combinatie van
hyaluronzuur en liposomen
zorgt ervoor dat het vochtgehalte op peil wordt gehouden Crème Jeunesse met Liposomen zorgt er voor dat
de natuurlijke huidfuncties
gestimuleerd
worden en
helpt ze eveneens te herstellen. Tevens wordt de huid
beschermd tegen vroegtijdige veroudering Nivea Visage Crème Jeunesse met Liposomen is geschikt voor alIe huidtypen en als dag- en
nachtcrème te gebruiken.,
De Nivea Visage Crème Jeunesse met Liposomen kost
ƒ 27,95 (50 ml verpakking)
en is verkrijgbaar bij de drogist.

Soms kan hot voorkomen
dat u b ij üe apotheek eerst
zelf moet betalen voor SRL
gelei en allo andere homeopathische geneesmiddelen
U k u n t deze kosten echter
declareren bij uw verzekeraar. U hoeft alleen maar
het bonnetje bij uw zicktekostenverzekermg in te leveren on dan krijgt u de
kosten vaak vergoed Bij
sommige verzekeraars hoeft
u zelfs niet eens voor te

Dat welvaart ziekten met zich meebrengt, moet de
westerse mens bijna dagelijks ondervinden. In ons
deel van de wereld, waar we niet worden bedreigd
door honger of oorlog, loert een andere vijand.
Vandaag de dag is een hartinfarct één van de meest
voorkomende doodsoorzaken.
nen worden beschouwd als
liet hart is opgebouwd uit
de snelwegen door het heen speciaal spierweefsel en
chaam. Om ze zo goed mobestaat uit twee helften: een
gelijk te laten functioneren
kamer en een boezem Wanis het belangrijk dat er geen
neer de kamers samentrekstremmingen ontstaan. Een
ken worden de boezems met
te hoog cholesterolgehalte
bloed gevuld Tegelijkertijd
kan zo'n 'stremming' zijn
wordt er bloed m de slagaHierdoor ontstaat vernauderen geperst, die het verwmg van de ader, met als
volgens transporteren naar
gevolg dat het hart onvol"hoofd, armen, benen en ordoende bloed en zuurstof
ganen. De slagaderen kunkrijgt

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Brandend maagzuur
moet niet met een
snoepje worden afgedaan

schieten Het beste kunt u
even zelf bij uw verzekeraar
informeren of SRL gelei vergoed wordt of niet. Overigens geldt dat voor alle homeopathische geneesmiddelen van VSM
Sinds kort kunt u wisselen
van
ziektekostenverzekeraar U kunt dus nu zelf
kiezen bij wie u verzekerd
wilt zijn. Ook hierover kunt
u het beste kontakt opnemen met de verzekeraar van

uw keuze, om te weten te
komen hoe u dat het beste
kunt doen
Gratie informatie
Als u nog vragen mocht
hebben over de vergoeding

van SRL gelei of andere homeopathische geneesmiddelen van VSM, dan kunt u
gratis bellen met de VSM
Homeopathielijn:
06
0996662. Daar kunnen ze u
dan verder helpen.

Homeopathisch middel verstevig! vaal wand

Witte paardekastanje helpt bij spataderen
Spataderen zijn niet alleen ontsierend, ze kunnen
ook klachten veroorzaken, zoals een pijnlijk, zwaar
of moe gevoel in de benen. Spataderen kunnen nu
goed zelf voorkomen én behandeld worden met een
homeopathisch geneesmiddel op basis van de •witte
paardekastanje.
Veel mensen hebben last van
spataderen. Bij vrouwen komen ze driemaal zo vaak
voor als bij mannen. Als u
zware benen of opgezette enkels heeft, loopt u een grótere kans spataderen te krijgen Spataderen zijn een
vervelende aandoening. Ze
zijn lelijk en kunnen pijn
doen
Veel voorkomende
symptomen bij spataderen
zijn: opgezette aderen die
zichtbaar zijn op de benen,
kuitkramp, zwaar en gezwollen gevoel in de benen
(vooral 's avonds).

(»eiie/.in«f <» I' duidelijke
verbetering
Het opereren van spataderen
is slechts m enkele gevallen
de oplossing. Maar met naluurlijke middelen is vaak
een grotev verbetering te bereiken. Beginnende spataderen zijn vaak volledig te genezen. Reeds bestaande lelijke, dikke aderen worden
minder zichtbaar en pijn en
vermoeidheid verminderen
door het gebruik van A. Vogel's Aesculaforce. Dit homeopathische geneesmiddel.

UltraVit in de aanval
tegen cholesterol

dat nu ook in tabletvorm
verkrijgbaar is. wordt gemaakt van de prachtige
paardekastanje. De werkzame stoffen ervan hebben
twee effecten op ons lichaam. In de eerste plaats
gaan zij de zogenaamde 'oedeem vorming' tegen. Dus
het 'opstapelen' van water in
bepaalde weefsels In de
tweede plaats zorgen deze
werkzame stoffen voor een
versterking van de aderwanden

Brandend maagzuur is een
min of meer brandend gevoel achter het borstbeen en
in de maag. Het is een vorm
van indigestie die wordt veroorzaakt door kramp aan
het einde van de slokdarm
en verergerd doordat zuur
uit de maag in de slokdarm
omhoog komt Naast gehaast eten wordt het ook
veroorzaakt door o.a. stress,
overmatig gebruik van alcohol, voorover buigen of een
overvloedige maaltijd. Daarbij zijn er sommige voedingsstoffen die voor teveel •
maagzuur zorgen zoals caffeinehoudende dranken (b.v.'
koffie) en vet voedsel.
Snoepjes

Voorkomen is beier
dun genezen
Naast het gebruik van een
natuurlijk geneesmiddel is
het ook belangrijk om te
zorgen voor g'ezonde voeding en veel lichaamsbeweging. Goede lichaamsbeweging kan bijvoorbeeld bestaan uit zwemmen, maar
nog beter is een dagelijkse
wandeling van minstens
twintig minuten A. Vogel's
Aesculaforce tabletten zijn
verkrijgbaar bij apotheek,
drogisterij en reformzaak

Brandend maagzuur is een klacht die steeds vaker
voorkomt. Bij de meeste mensen is dit een van de
gevolgen van een te gehaast leven. Men gunt zich
nauwelijks de tijd om rustig aan tafel te zitten en
van de maaltijd te genieten. In plaats daarvan
wordt het eten tussen de bedrijven door 'weggewerkt', met alle gevolgen van dien.

met drogisterijbevoegdheid.
Bel voor meer informatie:
A. Vogel's infolijn, tel.
05250-85237.

Wie last heeft van brandend maagzuur, grijpt al
snel naar een anti-maagzuur snoepje. De meeste
mensen gebruiken maagzuurmiddelen met calciumcarbonaat, die 'zuiveringszout' of dubbel koolzure soda (natriumcarbonaat) of
krijt (calciumcarbonaat) bevatten. Weliswaar binden
deze stoffen het zuur, maar
calciumcarbonaat bevordert
daarbij ook de produktie
van maagsap, iets dat juist
moet worden voorkomen. De
juiste manier om brandend
maagzuur te bestrijden is
door rustiger te leven en een
gedegen medicijn te slikken.
Maalox van Nattermann
pakt het probleem op de
juiste manier aan, zonder de
maag verder te kwellen.

Maalox
Maalox bestaat uit alumi
nium- en magnesium ver
bindingen die het zuur ef
fectief binden zodat het te
veel geproduceerde maag
zuur effectief wordt geneu
traliseerd. Jarenlang was
Maalox uitsluitend op recept
verkrijgbaar. Sinds kort is
het vrij verkrijgbaar bij apo
theker en drogist. Maalox is
er in tabletvorm, suspensie
en sachets. Voor meer infor
matie: Nattermann,
tel.: 020 - 5473944.

Allergisch?

Mini Risk, zacht voor mens en natuur

Heïllvlo<Ml«Ml

De kans op een hartinfarct
wordt door een aantal dmgen bepaald, leeftijd, sexe,
erfelijke informatie, hoog'
cholesterolg'ehalte en rr'.^n.
Aan de eerste di ie far „oren
is niets te doen. maar de
laatste twee zijn wel te bemvloeden. U kunt stoppen met
roken en uw dieet eens kritisch bekijken Ongezond
eten kan nu eenmaal schadehjke gevolgen hebben
voor hart en bloedvaten Een
adequate oplossing voor deze problemen is UltraVit
Knoflook/Meidoorn/Maretak.
Natuiiriunldrl
Gelukkig' biedt de natuur
een aantal middelen die de
kans op hart- en vaatziekten
helpen te verkleinen Knof-

look bijvoorbeeld is in staat
het cholesterolg'ehalte te
verlagen. Maretak zorgt
voor een gunstige bloeddruk
en houdt de bloedvaten soepel, terwijl meidoorn ontspannend en beschermend
werkt op het hartspierweefsel Deze drie bronnen van
gezondheid zitten in UltraVit
Knoflook/Meidoorn/
Maretak
Het bindt bovendien niet alleen de strijd aan tegen een
hoog
cholesterolgehalte,
maar gaat ook concentratiezwakte, vergeetachtigheid.,
oververmoeidheid en vroegtijdige ouderdomsklachten
tegen. UltraVit wordt aangeraden voor iedereen boven
de 40'
Verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformhuis. Bel
voor informatie. Kernpharm
B V.. 04130-41492. :

Wie overgevoelig is voor
kritische stoffen wordt
daar dag-in, dag-uit mee
geconfronteerd. Bij wasen afwas. Bij de lichaamsverzorging. Voor
één op de vijf mensen
vormen allergische reacties een dagelijkse verstoring van hun welzijn.
Consumenten en gezondheidsorganisaties vroegen zich dan ook af:
„Zijn al die prikkelende
stoffen nu werkelijk nodig?"
Zonder overbodige
Een vooruitstrevende Scandinavische producent nam
de uitdaging aan om een
serie cosmetische en huishoudelijke produkten te ontwikkelen die ook effektief
zijn zonder parfums, fosfaten, kleurstoffen, optisch
wit. bleekmiddelen en andere overbodige toevoegingen
Mini Risk is het bewijs dat
wassen, afwassen en huid-

enr
etz
'luk
jad
buiten te sluiten. Daaron em,
heeft'Mini Risk een zo kom
pleet mogelijke lijn dageliji
se
verzorgingsprodukterl.
ontwikkeld, waaruit zovgefi *
mogelijk stoffen zijn weggf
laten. Op de verpakking va
ieder produkt staat de sal
menstelling. Aan de hanf
daarvan kunnen overgevo
lige mensen overleggen mei
hun huisarts of dermatof
loog.

en haarverzorging ook zonder prikkelende stoffen kan.
En dat is niet alleen een
opluchting voor allergische
mensen .. Wat goed is voor
de mens is vaak ook goed
voor het milieu.
Milieubewust
Mini Risk is ontwikkeld in
samenwerking met de Deense Astma- en Allergie Vereniging en het Karolinska
Instituut van de Universiteit
in Stockholm. De uiteindelijk geselecteerde grondstof-

fen zijn zeer acceptabel voor
mensen
met allergische
klachten. Daarnaast voldoen
Mini Risk produkten aan de
hoogste milieueisen van de
Scandinavische Vereniging
tot behoud van de Natuur
De verpakkingen zijn gemaakt van ongebleekt papier of van recyclebare
kunststoffen.
Duidelijkheid
Bij allergie is het zaak zoveel mogelijk prikkelingen

. Assortiment
Er is een zeer brede keuz
aan Mini Risk lichaamsvei
verzorgingsprodukten: zeef
deodorant/anti-transpirant
shampoo,
crèmespoelinf
huidcrème, body lotion, doi
checrème en hppenbalsen
Ook zijn er afwasmiddelei
allesreinigers,
vloeibai
voor- en fijnwasmiddelei
geconcentreerde waspoedei
en wasverzachters. Vei
krijgbaar bij drogisterij, i
formzaak en apotheek.
Voor meer informatie:
Tendem, tel.: 038 - 217747

Nieuwe tabletvorm Panadol

Makkelijker te slikken paracetamol pijnstillers

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
P a r f u m e r i e - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

^^P KomonnEVEimwoosBiHe mss/w/es POSTBUS w- MSM-SEMVEIAND

SRL gelei, een homeopathisch geneesmiddel van
VSM, wordt in de meeste gevallen nog steeds via de
aanvullende verzekering vergoed. Het maakt daarbij niet uit of u particulier of via het ziekenfonds
verzekerd bent. Andere uitwendige geneesmiddelen
bij spier- en gewrichtspijn zijn sinds l januari 1994
van vergoeding uitgesloten.

Duits onderzoek-

Nivea
Visage
Crème
Jeunesse met Liposomen
is onlangs door een
Duits consumenten tijdschrift getest met tal
van andere huidverzorgingsprodukten.

GEZONDHEID

DRUGSTORE

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

De meeste pijnstillers
zijn gemaakt in ronde
platte vorm. Deze vorm
is ooit gekozen om er
zeker van te zijn dat de
tablet niet dwars in de
keelholte kan gaan liggen. Verschillende studies naar het slikproces
hebben deze traditionele
vorm achterhaald. Om
het slikken te vergemakkelijken is de keel
juist gebaat bij een
langwerpige
vorm.
Daarom introduceert Panadol nu als eerste een
nieuwe tabletvorm: de
caplet.
Slikken is een boweging diu
de mens <il m een zeer vroeg'
stadium kan maken Voor
lodeicen is het inmiddels
wj'n automatisme, dat 1110nuind zich rutilisuert hoe gocompliceord het shkproces
verloopt Slikkoti begint mot
clc "orale liisc H i e r b i j wordt

het voedsel van de mond
naar de keelholte verplaatst
Zodra het doorgeshkte de
keolwancl raakt, wordt door
een automatische reflex hot
strotteklepje afgesloten Tegehjkortijd sluit de huig' de
neusholte ai. zodat voedsel
alluen nog' naar de slokdarm
Kan Door het samentrekken
van du kringspieren in de
slokdarm verdwi|nt hot oti-n

vervolgens naar de maag'.
Deze 'peristaltische bewegmg' is zo sterk, dat je zelfs
op je hoofd kunt gaan staan
om voedsel van keel naar
maag' te transporteren
Caplet
Bij Panadol is de uitkomst
van het onderzoek naai1 de
iduale tabletvorm. onmiddelli)k omgezet in clc oaplut Dit

langwerpige tablet sluit perfect aan bij de anatomie van
keelholte en slokdarm. Panadol is er in 3 varianten
t.w. Panadol Groen (zuivere
paracetamol met een redelijke prijs). Panadol Plus (sterker werkend met 2 aktieve
bestanddelen) en de Panadol
Drink (lost snel op in water).
Houding
De meeste mensen houden
bij het innemen van een tabletje, het hoofd achterover.
Op deze manier wordt echter de slokdarm vanzelf
dichtgedrukt. wat het slikken bemoeilijkt. De juiste
manier is om het hoofd iets
voorover te houden, caplet
of tablet in de mond te nemen en een bewuste slikbeweguig' te maken.
Panadol pijnstillers zijn zonder recept verkrijgbaar bij
. drogist en apotheek
Voor meer informatie:
Sterling Health,
tel . 023 - 352634.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166
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'Bioscoopje spelen' bij de mensen thuis atv

Slecht weer, ziek, zwak of
misselijk? Of gewoon geen
zin om de gang naar de
bioscoop te maken, terwijl
je eigenlijk best zin hebt om
een bioscoopje te pakken,
een filmpje te zien? Geen
nood. Je hóeft de deur niet
uit om te genieten van films
in een typisch
cinematografische
ambiance. Je belt gewoon
de Bioskoop Bij U Thuis!
OLGRAAG WILDEN
Merryl Tielman en

D

Nele Ysebaert, allebei
in 1989 afgestudeerd aan de

«TT7

audiovisuele afdeling van de

Wilg ver'overt
plek aan
water
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de natuur zich in de stad Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze pijlsnel terugslaat zodra de
bebouwing even wijkt.
Vandaag: de wilg en het
water.

ET GEZEGDE 'waar
rook is, is vuur', gaat in
licht-aangepaste vorm
ik op voor de wilg (Salix):
'aar water is, zijn wilgen. Wilm horen bij water. Zo ook in
isterdam.
Langs de Ringvaart heeft een
ilg zijn natuurlijke biotoop oevers van de vliet - ook licht
ngepast. Want langs stedelijk
.t is er meestal geen oever,
enminste, geen natuurlijke,
[aar daar weet de wilg wel wat
Is er geen plaats? Dan maen we een plaats. En zo kan
et gebeuren dat uit de in eerie instantie keurig aangelegde
eschoeiing een niet-voorziene
:aak tevoorschijn schiet. Dat
l dan een wilg.

Rietveldacademie, aan de
slag als filmmaker. Hun
specialisatie: de korte
kunstzinnige film. Ze kwarnen er echter al snel achter
dat er nauwelijks een markt
bestond voor korte films in
Nederland en besloten zelf
hun produkten aan de man
te brengen. Het idee voor de
Bioskoop Bij U Thuis

In de pauze
van de filmvoorstelling
gaan de zaalwachten met
versnaperingen rond

(BBUT) was geboren.

Foto Tonny
de Rover

door Charles Soria
Tielman en Ysebaert zochten
een groep jonge beeldend kunstenaars, cineasten en musici/soundtrackers bij elkaar.
Ruim een jaar lang hielden ze
zich bezig met de produktie van
een uitgebreid assortiment korte (speel)films, in totaal zo'n 36
stuks. In maart '92 waren alle
films klaar.
Ondertussen was er ook een'
huisstijl ontworpen, evenals
twee zaalwachtkostuums, een

meubilairset, het zogenaamde
projectiehok, om de filmprojector in te zetten. Na een korte
try-out periode werd in november '92 met de BBUT begonnen.
Ingrid Ooievaar is één van de
ruim twintig vrijwilligers die de
organisatie draaiende houdt.
Ingrid: „Wat we doen is, populair gezegd, 'bioscoopje spelen'
bij de mensen thuis. Het hele
evenement duurt ongeveer zeventig minuten, inclusief het

in- en uitpakken." „Wat de
BBUT biedt, zijn korte films
van diverse samenstelling. Er
zitten documentaire-achtige
filmpjes bij, korte speelfilms,
animatiefilmpjes (tekenfilms
en computeranimatie) en filmpjes waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde picilation-techniek, een techniek
waarbij één beeldje per seconde
wordt opgenomen, waardoor je
een schokkerig effect krijgt. De

Te paard op vakantie

IETS GRILLIGER dan
'de consument.' Dachten we net dat korte
vakanties toenamen, bewijzen de statistieken plots dat
het aantal korte tripmakers
zich stabiliseert en dat het
maken van verre reizen
juist ïn raakt. Daarom deze
week een selectie tips voor
Lenig buigt zich het soepele zowel kort en dichtbij als
llgehout in de wind. Aan de ver en lang.

N

jod-getinte, nu nog kale taksn zijn de hagelwitte katjes te door Leni Paul
len. De kale takken vullen zich
llengs met blad en worden
CYPRUS. Het aantal Nederroen. De witte katten vullen landers dat dit mooie, bijzondeIch met CO2 en worden goor. re eiland bezoekt, neemt elk
jaar toe. Gelukkig zijn er nog
vele stille en bijzondere plekdatjes
ken te vinden. Leuke aanbieAls de vrouwelijke katjes ver- dingen bij Polyplan, Griekensr uitlopen, gaan ze rechtop land- en Cyprusspecialist (teleitaan en raken doorspekt met foon: 020-657.5657) met de
honingkliertjes. Zijn ze vriendelijke Griekse directeur
«maal uitgebloeid dan zweeft Theo Alexandropoulos, bij
>t zaad, voorzien van een fikse nieuwkomer SunDreams, ge.uk wit kattenhaar, door de specialiseerd in Cyprus en Malad. De pluizen hechten zich ta (telefoon: 02159-51015) en bij
makkelijk aan de vacht van Mobiplan met in zijn programm dier (hond helpt kat!) of ma acht themavakanties (Luxe,
de jas van een passant.
lów budget, familievriendelijk,
etcetera, telefoon: 01858-13994).
Op deze wijze wordt het zaad
r
er een flinke afstand verSAX. België, lekker dichtbij
ireid. Een afgebroken tak die en er ie altijd wat leuks aan de
van het water belandt en ergens hand. Saxofoonspelende Nesa
|fcrderop aanspoelt, zal wortel der landers moeten dit jaar naar
bieten en na een paar jaar al Dinant, want hier werd nonvoefen heuse boom zijn. De wilg der d jaar geleden uitvinder Sax
eet zijn weg wel te vinden in geboren, dus diverse eveneato^E stad; waar water is, zijn wil- menten staan op stapel. En ook
en. Hoe dan ook.
de Slag om de Ardennen wordt
'OLTHOORN & DE GROOT. herdacht. Reden om eens een

Luxe Weekend naar
Brussel en het Sheraton
hotel****
nu slechts

«9-

örussel is kunst, cultuur, prachtige magasins, boetiekjes, warenhuizen, gezelligheid, lekker eten en
prachtige gebouwen. Wie kennis wil maken met
Brussel krijgt nu de kans. Twee dagen met verblijf
in het in het centrum gelegen Sheraton**** hotel!
Ruime kamers en een uitgebreid ontbijtbuffet. Pak
uw kans en geniet van een luxe weekend in Brussel!
Meer informatie over Brussel? Stuurt u deze
bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp '
' N aam:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

teur aanwezig, alledrie in uniform, wat de bioscoopsfeer natuurlijk versterkt."
„De zaalwachten lopen met
snoepbakjes rond en zijn aanspreekbaar voor het publiek.
Vervolgens wordt het hoofdGesmoorde Tranen
programma vertoond. Voor en
Geïnteresseerden kunnen de na de voorstelling en tijdens de
BBUT telefonisch reserveren. pauze draaien we echte foyerIn overleg met de gastheer of muziek, zoals chansons van
gastvrouw wordt een keuze ge- Edith Piaf."
maakt uit de beschikbare genres: Gesmoorde Tranen, Avon- » . _ _ +
i'-i.
turen, Dijenkletsers, Angst- AVOniUUTllJK
zweet en Strafbladen. AanduiGemiddeld
verzorgt de
dingen die voor zichzelf spre- BBUT twee tot drie voorstellinken.
gen in de week. Het publiek be„Voordat we binnenkomen, staat uit particulieren, bedrijwordt bepaald
waar
alles —
wordt neergezet," legt Ingrid Ooievaar uit. „Het projectiehok wordt opgezet, het ven en verenigingen, voornafilmscherm opgehangen en de melijk in Amsterdam en omstoelen worden klaargezet. le- streken. Ingrid Ooievaar: „We
dereen krijgt een kaartje en een stemmen ons af op een cultuprogrammafolder, waarna de reel-geïnteresseerd publiek. De
voorstelling kan beginnen."
meeste mensen zijn uit de leef„Allereerst wordt er een voor- tijdscategorie tussen de twintig
programma vertoond, met een en de veertig. Over het algesoort alternatief Polygoonjoür- meen zijn het mensen die een
naal en een eigenzinnige vorm beetje 'avontuurlijk' zijn ingevan reclame, zoals reclame steld."
voor gordijnen en afstandsbediening. Daarna is er een pauze
„Het is best een heel gedoe in
van een minuut of tien, waarin je huis en dat moet je leuk vinmen een versnapering kan nut- den. Vaak worden we gevraagd
tigen. Bij de voorstelling zijn voor verjaardagen en andere
twee zaalwachten en een opera- feestjes. We fungeren dan als

'We fungeren vaak als cadeau'

keer extra naar België te gaan,
bij 65,7 procent trouwens uitgekozen voor een korte vakantie.
Informatie: Belgisch Verkeersbureau, telefoon, 020-6245951.
PAARD (1). Wie paardrijden
de ultieme vakantiebesteding
vindt, moet in zee gaan met
CAV Trailriding Holidays (telefoon 073-422227) die wereldwijd
ruitervakanties aanbiedt in onder meer de Verenigde Staten
(Arizona- en El Doradotrail),
Canada (Pharao-rit), Bulgarije
(Rila kloosterrit).

Vertrekdata:
ledere vrijdag en
zaterdag in
maart en april

119.Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in Sheraton**** hotel
• keurige 2-persoonskamers met
douche, toilet, TV, minibar
• stadsrondrit langs de bekende
plaatsen in Brussel
• logies en ontbijtbuffet
• gratis gebruik van hotelzwembad
• zeer ervaren chauffeur

De Kante's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00- 16.00 uur

PAARD (2). In ons eigen
Drenthe is het overigens ook
goed toeven op een paard, bijvoorbeeld langs de Hondsrug,
waarbij men met een voor eten
en drinken geschikte kar plus
paard tochten maakt door bossen en dorpen. Informatie over
4-daagse arrangementen, telefoon 05920-54888.
SENIOREN. Wie denkt dat
alleen de jeugd naar het sinds
1952 geopende park De Efteling
gaat, heeft het mis. Ook ouderen blijken graag te vertoeven
bij Holle Bolle Gijs ('papier
hier'), Vrouw Holle en andere
sprookjesfiguren.
Speciaal
voor ouderen zijn er 19, 20, 21,
26, 27 en 28 april, wanneer ook
de 250 duizend tulpen bloeien,
Seniorendagen met onder meer
Brabantse koffietafel en andere
leuke zaken. Informatie: 023324036.
LUXEMBURG. Zo dichtbij
en zoveel te beleven en dan
denk ik vooral aan het Natuurpark Oewersauer en omgeving
dat op ruim drie uur rijden van
Amsterdam voor elk wat wils
biedt, zoals een wandelroute
langs vijf bijzondere molens,
een religieuze route langs kapellen, kerken en begraafplaatsen en voor de liefhebbers van
postuum geweld, een route
langs objecten uit de Tweede
Wereldoorlog. Voor alle routes
geldt: onderweg vindt men de
verrukkelijkste restaurantjes
in diverse prijsklassen. Informatie 070-3649041.
GIDS (1). Een kleurige gids
voor zelfdoeners, dat is de Caribische Appartementen Gids
1994-1996 (vijf gulden) waarin
een groot aantal vakantie-appartementen en -bungalows op
Aruba, Bonaire, Curagao en
Sint Maarten zijn vermeld. Informatie: 02260-15519.
GIDS (2). Hallo Kinderen
heet de gids over Nieder-Oesterreich waarin tientallen mogelijkheden voor een vakantie
met kinderen. Een brandweermuseum, een rondrit met een
old-timer, een sprookje in een
grot, enzovoort. Informatie:
Oostenrijks Verkeersbureau,
telefoon 020-602.9682.
GIDS (3) Kortweg Engeland
is de naam van de gratis gids
waarin je het échte Engeland
met zijn kastelen, tuinen, enzovoort kunt vinden. Een gids
voor korte vakanties met landkaarten, routes en speciale kortingen bij 150 gecontroleerde
verblijfsadressen. Informatie:
Brits Toeristenbureau, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam.

omstreken: woensdag tot en met zaterdag, aanvang acht en tien uur. Duur
voorstelling circa 70 minuten. Prijs per
persoon 11 gulden plus voorrijkosten
30 gulden (CJP/Pas (i5/Stadspas p.p.
ƒ8,50). Groepsprijs 150 gulden (inclusief voorrijden), maximaal 20 personen. Bedrijven 350 gulden exclusief
BTW, inclusief voorrijden, maximaal
30 personen. Reserveren: 020-620.9550.

Het groot homeopathisch gezondheidsboek is te koop via apotheek, drogisterij en erkend reformhuLs. Men kan het ook rechtstreeks bestellen bij Uitgeverij
Homeovisie, telefoon 072-661133.
Het boek kost 24,90 gulden.

Ceremoniemeester: 'Trouwdag
verloopt volgens draaiboek'

Zonnig Cyprus. Het aantal Nederlanders dat dit eiland bezoekt,
Foto Leni Paul
neemt elk jaar toe

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

meeste films kun je omschrijven als 'artistiek', niet echt super-commercieel dus. De lengte
van de films varieert van 30 seconden tot 12 minuten."

cadeau of gewoon als leuk onderdeel van het feest. Het is
weer eens wat anders, het verrassingseffect is heel belangrijk. We worden ook gevraagd
door mensen die gewoon
Actuele informatie over
nieuwsgierig zijn naar wat het
Toerisme en Vrije Tijd
nu is, de Bioskoop Bij U
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
Thuis."
postbus 2104,
De BBUT is de enige distribu1000 CC Amsterdam,
teur en vertoner van korte
tel. 020-5622840
films in Amsterdam met een
(niet op vrijdag)
'thuis-service'. „Voor zover ik
weet zijn we zelfs uniek in Nederland," gelooft Ooievaar.
Welk genre uit het filmaanbod van de BBUT wordt het
Informatiedag
meest gevraagd? „Het extra
In
het Forum Centre van
voorprogramma Een Greep Uit
het RAI-Congrescentrum
Het Repertoire doet het altijd
vindt op zondag 27 maart
goed. Verder is Strafbladen,
de NBBS Reizen Informaeen aantal korte films over mistiedag Rondreizen plaats.
daden, wangedrag en andere
Aan de hand van een diaduistere praktijken een succespresentatie
krijgt de reizinummer. De film Chinatown ger in spe informatie over
niet te verwarren met de gelijkreismogelijkheden
door
namige rolprent met Jack NiAustralië, Brazilië, Egypte,
cholson en Faye Dunaway India, Indonesië, Israël,
handelt over samenzweringen.
Jordanië, Kenya, Maleisië,
En The Dance Family Goes To
Mexico en Guatemala, Sri
Edah gaat over proletarisch
Lanka, Thailand, Turkije,
winkelen in de gelijknamige sude USA en Canada en Vietpermarkt. Ook de huilfilms, de
nam.
tranentrekkers van Gesmoorde
Elk heel uur starten in
Tranen doen het goed."
vijf verschillende zalen
deze dia-presentaties die
ruim een half uur duren.
Te bloot
De bezoekers kunnen verIngrid: „Het gebeurde een
der in de lounge terecht bij
keer dat de BBUT werd uitgetientallen landenstandjes
nodigd voor een kinderpartijwaar
naast de genoemde
tje. We hadden uit ons aanbod
landen
ook Italië, Griekeneen programma samengesteld
land, Portugal en Spanje
waarvan we dachten dat het wel
vertegenwoordigd zijn.
geschikt zou zijn voor kinderen. Maar er zat een filmpje bij
De informatiedag Is geopend
dat bij nader inzien een beetje
van tien tot zes uur. De toegang
bedraagt vijf gulden (Inclusief
te bloot was."
kop koffie of thee).
„Het ging over twee kabouters die ruzie kregen en de witte
stippen van eikaars vliegenGezondheidsboek
zwammen begonnen te jatten.
Aan het eind van het filmpje
Deze maand verschijnt
komt het toch nog goed: er
een nieuw standaardwerk
wordt vrede gesloten en de kaover homeopathie en zelfbouters besluiten elkaar feestemedicatie: Het groot homelijk 'te neopatisch gezondheidsboek.
— men'.
Toen
Hierin vindt men overzichdat vertoond
telijke informatie over
werd,
onthonderd aandoeningen, die
- stond er onder
men zelf kan behandelen,
de ploeg iets
volgens de auteurs.
van 'Ho stop! Gut! Cut! Dit kan
Een medisch team geeft
niet, dit is veel te realistisch
bij alle klachten praktische
voor de tere kinderziel!' Achtergezondheids- en voedingsaf bleek het allemaal wel mee te
tips en duidelijke homeovallen. De kinderen waren nog
pathische geneesmiddeleerg jong, eenjaar of zeven, acht,
nadvlezen.
'dus waarschijnlijk hadden ze
Achterin het boek worniets in de gaten."
den alle middelen nog eens
uitvoerig beschreven.
Voorstellingen in Amsterdam en

A raison van 295 gulden
komt hij bij je thuis om alle
wensen en behoeften op een
rijtje te zetten. Getraind
door jarenlange ervaring pp
hoog niveau voorziet hij je
van deskundig advies. Hij is
van alle markten thuis, een
ware organisator, een
voortreffelijk gastheer en
een heuse trouble-shooter als
het moet.

IE HIER DE ceremoniemeester, de steun en
toeverlaat die ervoor
zorgt dat de rneest-romantische dag van je leven niet in

Z
het

honderd

loopt.

Het

draaiboek is zijn kracht.
door Monique Lindeboom

Voor de Nederlander is de ceremoniemeester iets nieuws,
maar sinds onze hang naar traditie weer toeneemt, is dit beroep een aardig gat in de markt
geworden. De 30-jarige Pim
Lombarts uit Amstelveen is
sinds dit jaar ceremoniemeester.
„Bij mijn eerste bezoek geef
ik mijn klanten een koffer met
alle informatie over mogelijke
draaiboeken voor zo'n dag. Dat
ziet er heel gelikt uit, daar vallen mensen wel op. Als er dan
een keuze is gemaakt, bezoeken we samen de locaties die
uitgezocht zijn en regelen we de
catering. Met die voorbereiding

BOES

Pim Lombarts: 'Ze moeten absoluut vertrouwen in je hebben.
Ze geven hun dag immers uit handen'
Foto Bram de Hollander
ben ik toch wel zo'n tien uur
bezig. Er zijn in de regio Amsterdam honderden locaties
voor bruiloften. Mensen hebben vaak geen zin en tijd om dat
allemaal uit te zoeken. Ik heb
naar al die locaties onderzoek
gedaan en kan dus goede aanbevelingen doent."

Jacquet
Lombarts laat een draaiboek
zien van ruim dertienduizend
gulden, een dag op en top. Van
luxe auto's tot give aways en
bloemen, met onder andere een
menu van 85 gulden p.p. en een
feest met live-muziek voor 140
man in een kasteeltje.

De draaiboeken van de ceremoniemeester treden in werking vanaf tienduizend gulden.
De aanwezigheid van master
himself in jacquet kost 395 gulden per dagdeel (zes uur). Dan
zorgt hij er ook voor dat de dag
geheel volgens het draaiboek
verloopt. „Een goed draaiboek
maken met een juiste tijdsplanning is niet zo makkelijk. Veel
mensen gaan ermee de mist in,
waardoor het rennen wordt van
de trouwzaal naar de fotosessie
naar het diner enzovoort."
Lombarts heeft ruim tien
jaar in de horeca gewerkt. Hij
doorliep de Hogere Hotelschool in België en heeft in Nederland onder andere gewerkt

bij Hilton International en als
adjunct-directeur bij Hotel The
Garden/restaurant De Kersentuin.
„We zijn net begonnen met
de ceremoniemeester en ik heb
voor dit jaar al 35 boekingen.
Op aanraden van een marktonderzoekbureau heb ik eerst een
advertentie in een bruids-tijdschrift geplaatst. Ik kreeg meer
dan 50 aanvragen voor informatie. Dit was voor mij het bewijs
dat er ook in Nederland een
markt is voor ceremoniemeesters. Het leuke van dit vak is
dat je een band krijgt met de
mensen, ze moeten absoluut
vertrouwen in je hebben. Ze geven hun dag immers uit handen."

Klanten
Lombarts is heel tevreden
over zijn produkt, doch merkwaardig genoeg wil geen van
zijn klanten vertellen waarom
zij op 'hun dag' een ceremoniemeester inhuurden en hoe dat
is bevallen. „Ik was heel erg
verbaasd, dit had ik niet verwacht. Je geeft natuurlijk heel
veel geld uit aan zoiets, mensen
willen dan niet met naam in de
krant, bang voor roddel.
Schaamte kan ook een rol spelen. Je wü.t je niet laten kennen
naar vrienden toe, die het wel
gelukt is om voor honderden
genodigden een goede partij in
elkaar te zetten.'
Voor Informatie: telefoon
f>4~.;«in, fax 020-H45.4402.
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Citroen
Voor een goede occasion:

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

AUTO l -IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

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

020-665 86 86

Citroen XM V6 rouge Madann
1990, 86.000 km ƒ 26.000.CITROEN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Br.i.W. 02903-1908.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX 11 TGE Ipg, 66.000 km1/90
AX 11 TGE, 68.000 km . 10/91
BX 1.4 Cannes, 58.000 km1/91
BX 1.4 , 78.000 km
1/90
BX 14 Palm., 91.000 km. 1/89
CX Break TGI, 84.000 km 4/91
XM 2.0, 93.000 km
5/91
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93
Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90
Sierra 2.0 CLI, 112.000 km 1/91
5 TL 5-drs, 93.000 km .. 2/86
309 XL Diesel, 180.000 km3/88
Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km10/87
Ibiza 1.2L, 79.000 km ...4/86
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
Te koop: CITROEN D
super 1972, prijs ƒ8.900,en CITROEN D super 5 1973,
prijs ƒ 9.500,-. Prima staat.
Tel.: 01830-31542.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mini 1000 CL, bj. 1986, APK
gekeurd, 33.000 km, inruil
Alfa Romeo, 33 1.7 QV 16
mogelijk, ƒ4950. 023-423906
11/90, 118.000 km, lm velg,
Peugeot 305 GL Ipg '86 kopp. alarm, zw. ƒ 19.900, 3 mnd. gar
slecht ƒ850. Citr. BX 19 D '84 mr./fin.
mogel.
Casparus
ƒ1500. Visa 11 RE '84/1500.
Weesp 02940-15108.
Visa Garage, 020-6278410.
Opel Corsa 1.2, 8728 km,
RONDAY BV
blauw, 1992
ƒ 19.950,-.
PI Middenlaan 19-21 (bij Ariis)
HENK GRIFFIOEN
Tel. 020-6237247
Tel.: 02940 - 14028/80426

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
T.k. Citroen AX 11 RE wit, b.j.
'89 3 drs, APK t/m jun '94, vr.pr.
ƒ8750. 020-6896402.
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze iriruilers en aantr. rep. prijzen.

XM V6Excl. aut. '91 ƒ35.000
Citroen BX '86
ƒ4.750 Voor een goede occasion. XM V6aut„ airco '90/29.500
Peugeot-dealer
COBUSSEN,
XM Ambiance '92
ƒ32.500
Citroen Axel '86
ƒ4.250
ƒ28.500
Fiat Panda '85
ƒ3.750 Baarsjesweg 249, Amsterdam XM Diesel '91
Tel.:
020-6121824.
XM Turbo D. abs '91 ƒ 32.500
Ford Taunus
ƒ2.750
XM Turbo D. abs '90 ƒ 24.500
Renault 25 GTX '84 . .ƒ4950
XM Comfort '90
ƒ 19.900
Renault Fuego, aut. . .ƒ3.750
CX GTI Turbo II '87 ƒ 9.500
Renault 5
ƒ2.900
CX 20 Break '86
ƒ 8.500
Renault 5
ƒ4.500
BX 16 TGI Br. Ipg '91/18.500
Opel Kadett
ƒ2.250
Citroen CX Break TGI 2500 aut. BX 16 TGI Br. Ipg '90 ƒ 16.500
SUZUKI SA 310 GL '84,
airco, alarm, mei 1991, 84.000 BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 17.500
nieuwe APK ƒ4750.
BX TZD Turbo '91
ƒ 19.500
MEER Garage, 020-692 95 48. km, d. grijs met. ƒ37.500.
OTO/ICI Citroen, 02940-16661. BX TZD Turbo Br. '92/ 16.500
BX 19 TZD '91 v.a. ƒ 14.500
Peugeot 405 SR 1.9 maart '91, BX TD '91
ƒ 13.500
66.000 km, rood metallic, BX TD Serv'. '91
ƒ 7.250
ƒ26500. V.d. Pouw, Peugeot, BX D '89
ƒ 8.500
Weesp. Tel.: 02940-15110.
BX D '85
ƒ 3.950
BX D '84
ƒ 1.500
SAAB 90 Quartz rose.
Alfa 33 1 7 ie, rood, lichtƒ 16.500
SAAB SERVICE MOLENAAR BX 19 TZI Ipg '91
metalen velgen, achterspoi' HOOFDDORP: 02503-14097. BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
Iers, 1988, ƒ9.950,-. Mazda
BX 16 RE '86
ƒ4.500
Van Vloten, tel.. 020-6365052. Saab 900i Special 3 drs, talade- BX Dauville Ipg '92 ƒ 16.500
ga rood, l. met. wielen, sport BX Cannes Ipg,'91
ƒ 12.500
Diverse MINI JUMBO'S
uitl., get.gl. Saab Service Moleƒ 4.500
van '89 t/m '93 v.a. ƒ8.250. naar Hoofddorp: 02503-14097. BX 14 RE Ipg '87
BX 14 TE '90
ƒ11.500
HEERE BV
ƒ 8.500
Subaru Legacy 1.8 GL LPG, AX 11 RE '89
Tel.: 020-6719154
ƒ 6.500
1991, ƒ20.995. Auto Service AX 11 TRE '87
Nissan Micra Maren, 30-12-'88, Wetter, Zwanenburgerdijk 503 Visa 11 RE'84
ƒ1.500
50.000 km, sunroof, ƒ8500,- Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. C15 Diesel Bestel '90 ƒ 8.500
NIEROP-DAIHATSU, A'dam-W.
C25 E Bus '90
ƒ11.500
Vitara Wagon 5-drs., Demo,
telefoon: 020-6183951.
VISA Garage
rood met. ƒ39.995.-.
Nissan Sunny 1.6 SLX 3 drs '86
Houtmankade 37, A'dam.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
nwe APK, Bovaggar ƒ 7995.
Tel.: 020-6278410.
Hemonylaan 25, 020-6799100
MEER Garage, 020-6929548.
VOLVO 940 Sedan, Ipg, groen
metall., 1991, ƒ28.750,-.
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer.
CUORE TG '91 sunroof, BovagTel: 020-6369222.
garantie, ƒ 11.950.
MEER Garage, 020-6929548.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

SUZUKI 1 3 GS, '89, 50 000 km
ƒ13950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Hemonylaan 25, 020-6799100
Volvo 340 DL 1 4
65000 km 2-'89 ƒ 12.800
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp. 02940 18200M8008

*vooriaars Voordeel *
Rij nu, betaal maart '95 /of 10%
korting op al onze occasions
Tevens 2e paasdag geopend

* Max. korting van ƒ 1500,* 25% aabetaling
* Max. ƒ 10.000,- uitgesteld
*0% rente
* Aangesloten bij B.K.R. te Tiel
* Deze aktie loopt tot 5 april

Keuze uit ± 75 occasions met garantie
Fiat

GEBR. HAAKER BV

Lancia

Kam. Onneslaan 10
Badhoevedorp

Tel. 020-6594859
Rat Croma D, bj. '88, stuurbekr., ƒ 5600. Tel. 020-6312567.

Alfa Romeo
Alfa Romeo 1.8 75 ie
feb. 1990, ƒ11.900
Tel. 035-564444/561842.

Audi
Audi 80 1.8S, incl. stuurbekr.,
centr. lock, rood, '91, ƒ19.950
of p/m v.a ƒ 299 Oost Auto's
020-6653663 of 06-52838996.

BMW

Ad Smelt B.V.

Mitsubishi

318i Tourmg, rood'diamant
'89
318i Tounng, automaat
'91
318i Sedan, diamant
'91
320i Sedan, diamantzwart
'91
325i 2-drs, diamantzwart, div. opties
'89
520i Sedan
'88-'92 v.a
730i aut. V-8 executive
'92
VW Golf GTi, zwart, alu velg
'86
SLOCHTERENLAAN 5, BUSSUM
Telef 02159-47644.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
/

29500
47.500
37.500
47.500
29.500
29.500
125.000
11.500

525 E, m.'86, als nieuw, autom., • Auto te koop7 Plaats in deze
met beige, nw. uitlaat/banden, rubriek. U zult verbaasd staan
ƒ6950 Tel.: 02908-24640.
over het resultaat

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Chrysler Voyager SE 3 OL V6 • Auto te koop7 Plaats in deze
autom. met st. en rembekr., b j rubriek. U zult verbaasd staan
'85, 110.000 km. 020-6109780 over het resultaat.

Saab

Suzuki

Opel

Volkswagen

Seat

Subaru

mogelijk, ƒ 5950. 023-423906.

Hyundai
HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

T.k. Kadett 1.3 S, grijs, autoradio, sunroof, APK, b.j. aug.
'85, ƒ 5.200, 036-5341280.

Lada

Peugeot

Mazda

HEERE b.v.

Weg. omst.: VW Passat 18 GL
5/'91, 38000 km, stuurbekr.,
alarminstal., tornado
rood,
ƒ 24.850. 020-6101804.

Ceintuurbaan 225
A'dam 020-6622204

Algemeen

MOOY & ZN

150 auto's & bestel va./3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd.

Uw SUBARU dealers

Ruysdaelkade 75-77
A'dam 0/Z
020-6623167

Huurkoop
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.

Volvo
4x Volvo 940
stationcars
div. uitvoeringen

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

850 GLT
3/93
940 GL LPG 2.3
2/92
745 GL 16 V Estate . . . . 7/89
460 GLE LPG 1.8
1/91
440 GL 2.0 i
1/94
440 GL
2/89
440 LPG
7/90
360 2.0
1/84
340 GL spec. Lpg
3/91
340 DL 1.4
2/89
340 DL 1.4
6/89
Opel Rekord S 2.0
7/86
VWPolo 1.3 CL
6/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie:

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
JOHAN BOOM,
Zuiderakerweg 83, A'dam
Osdorp. Oranje hek
Tel.: 020-6105478
150 Auto's v.a. ƒ1.000.tot ƒ 20.000.Geopend van 9 tot 19 uur.

Rijscholen
Rijschool STAP-IN
Rijopleiding SPOED (2 tot 4 weken) opl. ƒ 790,- (3 termijnen) inc,
prakt.ex. Alle lessen ƒ 36,- (ex. geb. CBR). Vrijblijvende RIJTEST
ƒ 25,-. Theorie m 1 week. Info: Fannius Scholten'str. 89, ma/vr. 1Q
18 uur, za. 10-17 uur. Tel.: 020-6816016.
10 RIJLESSEN VOOR ƒ450
Persoonlijk. Op maat. Want
jouw belang heeft voorrang.
Grote sortering ONDERDELEf,
Bij Rijschool RIS.
van alle schade-auto's, alle
Frans van Mierisstraat 60.
merken, alle bouwjaren.
Bel nu: 020-673 05 73.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Autosloperijen

Rover

Nissan

Honda

Dit weekend

Renault

19 1.7GTR 3 drs 8/90/10.700
Van part.: Pontiac Grand Pnx 19 1.7 GTR 7/91
ƒ11.900
de luxe, APK gek., i.z.g.st., 19 1.7 GTX HB 9/89 ƒ10.900
ƒ5850,-. Tel.: 020-6418166.
19 1.7 GTDCham. 7/90/11.700
21 1.7 GTS Nev. 8/87 ƒ 7.600
21 1.7 TL Sedan 11/90/10.600
21 1.7 GTL 1/90
/ 10.900
MINOR MOTORCARS
21 1.7 GTS Nev. 9/91/15.900
21 1.7 GTL HB 4/90 ƒ12.400
De ROVER-DEALER voor
21 2.1 GTD Sedan 1/91/ 12.900
AMSTERDAM en A'VEEN
212.1GTDSedan6/88/ 6.900
21 2.1 GTD HB 12/90/18.900
Sloterkade 40-44.
25 2.2 TX 12/90
ƒ14.600
Tel.: 020-6177975
25 2.2 TXE 10/91
ƒ20.000
Rover 114 1.4 l GTA 3 drs. HB 5 1.1 SL6/89
ƒ 9.600
ƒ12.400.
Espace Van 10/90
ƒ 19.500
Tel. 035-564444/561842.
Tel.: 035-564444/561842
Rover-dealer voor Uithoorn, Renault 21 Nevada TL, 25.000
Amstelveen, Hoofddorp e.o. km, 6/91, blauw met., elec.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. ramen, c.v
ƒ26.950.GOLDCAR Amstelveen,
Tel.: 020-6433733

RENAULT AMSTERDAM
Rat Panda 1000 CL, b.j.'86, Mitsub. Galant Turbo D GLX Saab 900 GLS, 4-drs Sedan, Top occasions met 1 jaar
APK sept'94, l.blauw, ƒ 4950,-. Aut. 6/87
ƒ7200. nwe APK, nieuw staat, kl. wit,
garantie
ƒ4550. Tel.:020-6267639.
Tel.: 020-6794924.
Tel.: 035-564444/561842.
Wibautstraat 224
FIAT VERMEY B.V.
020-561 96 11
T.k, tegen handelsprijs Galant SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Keuze uit ruim 35 occasions. 1.8 GLi HB, LPG, 9-'91,
Wegens vertrek naar het buiA. Philipsweg 13, Uithoorn.
ƒ15.500. Galant 1.6 GL, 9-'86,
Ond., rep., APK. '
tenland: RENAULT TWINGO,
Tel. 02975-62020.
ƒ 4500. BEREBEIT 020-6627777
Diverse SAAB occasions
black pearl. Incl. ace. van
SAAB
90,
99
en
900
Panda 45, bouwjaar 1986,
ƒ23.000 voor ƒ19.000. Tel.:
Div.
bouwjaren
01721-7218 of 00352-223940.
puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 2950.
Tel.' 02990-37825.
280 Z, automaat, m.'84, sportPanda Carara, bj 1987,1eeig.,
wagen, in prima staat, ƒ6950.
60.000 km, keurige auto, inruil
Tel.: 02908-24640.
mogelijk, ƒ4950. 023-423906.
Amstelstein - Suzuki
Micra, bj. 1985, leuke auto, pas
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
RITMO 60, b.j. '84, APK 1-'95,
gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 3450.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
i.z.g.s., blauw, radio, trekh.,
Telefoon: 023-423906.
ƒ2500. Inl. 020-6326264.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
PRIMERA 2.0 automaat '91,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Tipo 1.4 l AGT 3/91 ƒ13.900
Bovaggar. ƒ 24.500.
Tipo 1.7 D AGT 6/91 ƒ14.200
Nieuw: VITARA SAHARA
MEER Garage, 020-6929548.
VOORDELIGE
Tipo 1.7 D AGT 4/90 ƒ10.900
Soft top. Fonkelnieuw
Tipo 1.4 ie 6/90
ƒ11.900 Pnmera 2.0 l LX 6/91 ƒ 15.400
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
Tel.: 035-564444/561842.
Suzuki-Occasions Standaard: incl. extra brede
Pnmera 2.0 D SL 5/91/ 16.900'
Tel.: 035-564444/561842.
Uno 70 S, 1985, puntgaaf,
Alto GL
'88 ƒ 7.500 255/60/15 banden, sportieve
met nieuwe APK, ƒ2950.
'92/11.950 l.m. velgen, spatbordverbreder
Sunny 1.4 LX, 1989, keurige Alto GLX
Telefoon: 02990-37825.
'91 ƒ 9.600 set, robuste chrome push bar,
auto, net gekeurd, 4-drs, inruil Alto GA
Swift GTi
'87 ƒ 8.950 chrome reservewiel-cover, luxe
mogelijk, ƒ 9950. 023-423906.
VERBOUWINGSOPRUIMING
Swift Club
'90 ƒ 13.950 vloermatten, wielsloten.
Sunny Diesel Stationw., '86,
Wij hebben ruimte nodig
Prijs slechts
ƒ33.995.mooie goede auto, APK gek., Swift Unique.... '91 ƒ12.950
Doe uw voordeel
Swift GLX 5-drs. '92 ƒ 18.950
AUTO
AMSTELSTAD
B.V.
inr. mog., ƒ5950. 023-423906.
3 x Rat Uno 1.1 S slechts
Swift GS
'90 ƒ 15.500
Off. SUZUKI-DEALER
7 mnd. jong! Ca. 19.000 km
Samurai soft top '93 ƒ 19.500 voor Amsterdam en A'veen
Div. kleuren, incl. radio/cass.
Vitara Soft top .. '92 ƒ 25.950
en 1 jr. gar. Nieuwprijs
Vitara Soft top .. '93 ƒ 29.995 Hemonylaan 25, 020-6799100
Minervalaan 85, 020-6711888
ƒ24.000
Nu ƒ 19.250 Ascona Diesel, m. '84, puntgaaf, met nieuwe APK, ƒ 1950. Auto Amstelstad B.V.
Suzuki Alto GL, 1991, 11.000
Op bovenstaande auto's:
Tel.: 02990-37825.
Off. Suzuki-dealer Amsterdam km.,
zilvergrijs
metallic,
Bij inruil min. ƒ 2.000.- voor uw
z.g.a.n., ƒ 10.750.
oude auto mits nog '/2 jaar APK Kadett 1.3 LS HB 9/88/ 8900 en Amstelveen
gekeurd en 3 mnd op naam. Kadett 1.4 l HB 5/91 ƒ13.900 Hemonylaan 25, 020-6799100. Tel. 04120-23159.
Kadett 1.5 Turbo 11/89/10.700 Minervalaan 85, 020-6711888.
3 x Panda 34 v.a.
ƒ 4.250 Kadett 1.6 D car. 11/88/ 8900
3 x Panda 750 L, v.a. ƒ 5.250 Kadett 1.6 l HB 7/89 ƒ 9600 Minibus Carry, m.'86, geel
6 x Panda 1000 CL v.a./ 6.500 Kadett 1.7 D Van 8/90ƒ 9400 kent., i.pr.st., APK gekeurd, Aangeb. VW PASSAT CL '87.
•1 x Uno 45 spec.
ƒ 7.950 Kadett 1.7 D Van 9/89 ƒ 7900 Ipg, ƒ2950. Tel.:02990-37825. Met.lak, rijdt uitst., alarm,
Kadett 1.7 D car. 9/89/ 10.600 Adverteren in deze rubriek
MAART-AKTIE
stereo R/C, el.ant, 5 drs. Vr.pr.
Bij aanschaf van 'n occasion Kadett 1.7 D HB 1/90/12.600
ƒ 7.500 tel. 020-6792535
Tel. 020 - 665.86.86
Kadett 1.7 D Sed. 2/91 ƒ 9800
v.a. ƒ7.500.-, 3 mnd.
FAX 020 - 665.63.21
Kadett 1.7 D car. 7/91/14.400 Postbus 156, 1000 AD A'dam Golf 1.6 D CL 4/89 ƒ11.200
Bovag-garantie en gratis
Golf 1.6 D CL 1/92 ƒ15.600
NO-START alarm met pincode Omega 1.8 LS 12/89 ƒ12.400
Passat 1.8 CL 4/91
ƒ18.900
Omega 1.8 S Van 2/91 ƒ 13.900
CASPARUS WEESP.
Passat 1.8 GL V. 2/90/ 19.800
Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 14.800
Tel.: 02940-15108.
Tel. 035-564444/561842.
Omega 2.0 S Van 7/90/ 9800
Aktie loopt tot 31 maart '94 Vectra 1.7 D sed. 10/90/ 15.900
Jetta, bj. 1983, APK gekeurd,
SEAT Autocentrum APC
Vectra 1.8 l HB 11/89/14.000
Ipg, prima auto, inruil mogelijk,
Jarmuiden 43
Adverteren in
Tel.: 035-564444/561842.
ƒ2450. 023-423906.
Amsterdam-Sloterdijk
deze rubriek
Tel. 020-6133333
Tel. 020 - 665.86.86
Kadett, 4-drs, 12SLS, i.z.g.st.
VW Golf Cabno 1.8i, in abs.
'86, APK mrt '95, gr. brt, trekh.
nieuwstaat, wit, met witte kap,
Km.st. 93.000, groen-met.,
witte sportvelgen, half leder
vr.pr. ƒ 7000. Tel.: 03420-16590.
interieur, getint glas, '86,
ƒ18.500,- of p.m. v.a ƒ240,-.
Honda Qvic 16, valve wit, 5 Kadett Expression 16i, april '91,
SUBARU
AALSMEER
Oost Automobielen A'dam:
bak, w.w. glas, radio/cass. 41.000 km, 3-drs, schuif/kant.020-6653663 of 06-52838996.
NIEUW EN GEBRUIKT
60.000 km, nieuwstaat, '91, dak, rds, rad./cass.rec., vr.pr.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR V.W. Passat 1.8 CL Variant,
ƒ18.500 of p/m v.a. ƒ299.
ƒ 18.500,-. Tel.: 023-378584.
Incl. BOVAG en VVN Inspectie LPG, 6/91, zilver ƒ 25.950.Oost Automobielen A'dam
Opel Kadett 1.6 D stat.w. 7-'85,
020-6653663 of 06-52838996.
Goldcar A'veen, 020-6433733
Lakenblekerstraat 54
rood, zr mooi, APK 10-'94,
Aalsmeer. Tel. 02977-30170. VWPolo Van 1986,110.000 km,
Te koop: Honda Civic 1.3L, ƒ4.500. 020-6405596 na 19 u.
59.600 km, rood, '91.
APK aug. '94, nwe koppeling,
Rekord 2.0 S, 1986, net geMazda Dealer: 02979-82929.
i.z.g.st., ƒ3900: 02975-69978.
keurd, aut., stuurbekr., inruil

T.k. tegen handelspnjzen:
Vectra 1.8i GL Hatchback,
LPG, zilver metall., 3-'92,
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N. ƒ20.500. Vectra 1.8i GL HatchTEL. 020-6310615. back, LPG, 1-'91, wit, / 17.500.
Kadett 1.6i 3-drs., LPG, 1-'90,
Hyundai Sonata 2.0 l 16V GLS ƒ12.750. Kadett 1.4i 4-drs.,
1/92
ƒ 17.900 LPG, rood, 7-'91, ƒ 13.500. KaTel.: 035-564444/561842.
dett 1.4i, LPG, 4-drs., blauw
metall., 3-'91 (lichte besch.),
ƒ 12.000. Rekord 2.0 S, LPG, 6'86, ƒ 4250. Rekord 2.0 S, LPG,
automaat, 3-'84, ƒ 3250.
WESTDORP
BEREBEIT, Amsteldijk 25, AmLADA en KIA dealer
sterdam, 020-6627777.
2x Lada 2105
'92/'93
7xSamara3drs'89, '90, '91, '92
2x Samara 5 drs
'92, 93
1x Samara Diva
'92
1x Kia Sephia 1.6 GTX
'93 205 1.8XLD Van 4/B5/ 3.800
Daihatsu
1x Fiat Panda selecta
'91 205 1.8XLD Van 6/92/13.400
't AMSTERDAMMERTJE
Adm. de Ruijterweg 396-398 305 1.9 GLD 11/84 ƒ 1.900
Am stel 340-342
A'dam tel. 020-6825983.
309 1.8 XR DT 6/91 ƒ13.600
tegenover Carré
405 1.6 GLI 4/90
ƒ11.900
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
405 1.6 GLXI 10/91 ƒ16.200
NIEROP DAIHATSU b.a.:
405 SR DT Br. 4/91 ƒ21.800
Charade 1.0 aut. '90; Charade
405 SR 1.64/88
ƒ 9.400
1.0 Limited '91; Charade 1.3 i 323 1.7 LXDEst. 6/90/11.900 405 1.9 GLXDPS 10/91/17.400
Shiga '91; Charade 1.3 Inj. '90; 323 F 1.61 LX 4/91 ƒ19.200 405 1.9 GLD 7/90
ƒ14.200
Applause XL '89; Applause U 6262.0 D LX HB 3/90/11.900 405 1.9 GLD Br. 4/91 ƒ17.200
'92; Cuore TX '91; Feroza 1.6
Tel. 035-564444/561842.
405 1.9 SRI Br. 3/90 ƒ18.400
Inj. '92, km 13.000.
405 1.9 GRD 10/89 ƒ12.800
Mazda 929, wit, bj. 1988,
NIEROP-DAIHATSU
van eerste eigenaar, i.z.g.st., 405 1.9 GLXD Van 7/92/ 18,500
Vancouverstr. 2-12,
605 2.0 SRI 1/92
ƒ24.000
160.000 km, 6 cyl., 196 pk
A'dam-West, 020-6183951
605 2.0 SLI 6/91
ƒ 18.200
motor, prijs ƒ 12.750,-. Te
Tel. 035-564444/561842.
bezichtigen bij van Kleef Auto
BV, Brouwerij 61 Amstelveen,
COBUSSEN AMSTERDAM
tel.: 020-6457041.
sinds 1930
Escort 1.6 D Van 12/87 ƒ 4.900
OCCASIONS
De beste LEEUWEKEUR
Escort 1.6 D CL 5/87 ƒ 6.900 MAZDA VAN VLOTEN CAR
occasions vindt u bij
Escort 1.8 D CL 1/90/10.400
Tel.: 020-6365052
PEUGEOT-DEALER
Scorpio 2.0 l CL 6/92 ƒ 19.800 DEMO 121 SED 4-d GLX1993
COBUSSEN
Scorpio 2.0 l CL 4/90 ƒ 12.900 DEMO 323 F 5-d GLX 1993
Scorpio 2.4 l CL 9/90 ƒ 12.800 DEMO 626 HB 5-d GLX 1993
Baarsjesweg 249 - 253
Sierra 1.8DTurb. 11/90/ 7.600
Amsterdam 020-6121824.
1991
Sierra 1.8 D Turb. 2/91 ƒ 8.700 121 SED 4-d GLX
1992
121
SED
4-d
LX
Sierra 2.0 CL 1/91
ƒ 14.900
PEUGEOT ZUIDWIJK
Sierra 2.0 CLi 9/91
ƒ 13.400 323 Estate 5-d GLX
1987
Sierra 2.0 CL 11/91 ƒ13.700 323 HB 3-d LX
1988 205 Accent div. kleur. v.a. '86
Sierra 2.3 D 5/89
ƒ 9.800 323 HB 3-d Envoy
1988 205 XE 1.4 41.000 km 7/89
Tel.: 035-564444/561842.
323 HB 3-d Envoy
1989 205 XR 1.4i 69.000 km 4/92
323 HB 3-d LX
1991 205 XS 1.4 78.000 km 5/87
Te koop tegen handelsprijzen: 323 HB 3-d GLX
1992 205 GT 1.4i 37.000 km 9/90
Sierra 1.6 CL, 3-drs., LPG,
323 F 5-d GLX
1991 205 GTI 1.9 63.000 km 2/91
3-'89, ƒ 9250. Sierra 2.0 CL,
323 F 5-d GLX
1991 205 XL D. 123.000 km 1/89
4-drs, LPG, sch./k.dak, 6-'91,
309 GE 1.4 93.000 km 2/87
1988 309 XR 1.4i 29.000 km 11/90
f 16.500. Nieuw mod. Escort 626 HB 5d GLX
1989 309 GR D. 87.000 km 5/91
1.6 CLX HB, LPG, 7-'91, 626 HB 5-d LX
626 HB 5-d Argos
1989
f16500. Escort 1.4 CL, 5-d.,
626 HB 5-d GLX
1992 Ook za. geopend tot 17.00 uur.
6-'86, ƒ6750. Escort 1.9 LX
626 SED 4-d Exceed
1991 Mmervalaan 86, A'dam Zuid.
5-drs., st.bekr., airco, stereo,
Tel. 020-6629517/6791864
626 SED 4-d LX Ipg
1991
2-'90, ƒ 12.500. Sierra 2.0 GL
626 Coupé 2-d GLX
1989 T.k.: PEUGEOT 205 XL, bj. '87,
5-drs., 8-'84, LPG, ƒ4750.
APK lot maart '95, ƒ 6950.
BEREBEIT. Amsteldijk 25, AmDraaierweg 10 (bij Praxis)
Tel.: 02963-6017.
sterdam 020-6627777.
AMSTERDAM-NOORD

Ford

V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP: 02940-15110
205 Ace. 5-drs.55.000 km 1 /92
205 XR 1.1 31.000 km 2/91
205 XT DieselSO.OOO km 1/92
405 GR Aut. 79.000 km 5/91
405 GLD
102.000 km 1/91
405 GL Aut. 48.000 km 2/91
405 SRI
80.000 km 10/90

Pontiac

Daihatsu

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Fiat Panda selecta automaat
april 1991, 36000 km, zwart,
Bovag garantie ƒ 11 750.
Westdorp. Tel.: 020-6825983.

Fiat

AX 11 TRE, bj. 1988, keurige
auto, net gekeurd, 4-drs, inruil
mogelijk, ƒ 7950. 023-423906.
BX 1.4 Cannes 10/91 ƒ10.900
BX 1.4 Cannes 7/91
8.900
BX 1.6 TGI 3/90
ƒ 9.800
BX 1.6 TGI 9/91
ƒ10.900
BX 1.6TZI 7/90
ƒ10.900
BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900
BX 1.9 D 3/89
ƒ 9.000
BX 1.9TZI 1/91
ƒ 13.500
BX 1.9 TRI 1/90
ƒ11.200
BX 1.9 TRI 7/89
ƒ 9.200
BX 1.9TD 2/90
ƒ10.200
BX 1.9TRD2/87
ƒ 4900
BX 1.9 D 11/87
ƒ 6.200
BX 1.9TZD P.S. 9/91/13.900
BX 1.9 TD Service 2/91 ƒ 7.400
XM 2 O l 9/90
ƒ 17.600
AX K-Way 3/89
ƒ 8.400
Tel. 035-564444/561842.

Peugeot 205 GR, 5 deurs, 5
bak, w.w. glas, nieuwstaat, '91,
ƒ 12.500 of p/m v.a. ƒ 169.
Oost Automobielen A'dam
020-6653663 of 06-52838996.

Peugeot 505 GTI, model '87,
LPG, nwe APK, autom., geh.
7
Sierra 1.6 L, m. '83, i.pr.st., • Auto te koop Plaats in deze led. inter., stuurbekr., centr.
nieuwe APK, 5-deurs, ƒ 1950. rubriek. U zult verbaasd staan deurvergr., electr. ramen en
Tel.: 02990-37825.
over het resultaat.
schuifd. In perf. cond. Pr.
ƒ6850. Tel. 020-6474813.

AX 10 E, 5 drs., 1e eig., b.j. 5'88, 68.000 km, d.rood, APK tot
6-'94, ƒ 5.950, 020-6185818.

Citroen 2CV6 (lelijke eend),
bj. 1983, APK okt. '94, blauw,
vr.pr. ƒ2250. 05297-1210.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.' 02979 • 84866

Onon 1.8 Diesel Sedan, 1989, T.k. Ford Escort 1.6, LPG, bj
mooie auto, APK, inruil moge- '90, zwart, m. schuifd. en spoil.,
ƒ16.000. Tel. 02908-21264^
lijk, ƒ 8450. 023-423906.
Scorpio 2.4i CL, automaat, T.k. FORD FIESTA 1.1, b.j. '80,
kleur wit, perfekte staat, APK 12-'94, prima auto, ƒ 1475.
Tel.: 02990-39838.
ƒ7950. Tel.: 02908-24640.

British Cars
& Lifestyle
19 en 20 maart
HOUTEN
Drie hallen verkoopshow
van alle Britse auto's
onderdelen, clubs, lifestyle
huis- en tuindecoratie
ook leuk voor dames !
Open: 10.00 - 18.00 uur
Expocenter Euretco HOUTEN
Info: 035-836990.
.
Speedbootje te koop met trailer ƒ 1950. Tel.: 02990-37825.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL

Het HOOGSTE BOD?? Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto <
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Auto's te koop
gevraagd

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ 775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.
Gevr.: Lada, Skoda, bj. '84 (In
'88. Tel.: Q20-6312567.
Let op! BOVAG autobedr. ver
koopt gratis uw aanb. m zijr
Showr. Medembl. 02274-4999

DE HOOGSTE PRIJS voor ell>
merk auto a cont. met vrijwar
AUTORIJLESSEN
bewijs. Tel.: 020-6105478.
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS Te koop gevraagd:
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.

LADA'S en SKODA'S
gehaald door heel Nederland
Korr. afwikkeling & vrijwaring

02940-17813.

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Wilt u uw auto v.a. 1990
Theoriecursus gratis. Tel. 06-DIREKT a contant verkopen'
52821994 b.g.g. 020-6932074. Belt u voor inl. 03410-19354.
Te koop gevraagd AUTO'S
contant met vrijwar.bewijs
RIJSCHOOL ROLF
Tel.: 02908 - 24640
Suzuki busje, 12-1986, keurige Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed • De advertentie-afdeling be
auto, inruil mogelijk, ƒ 3950.
team instructeurs geven wij op houdt zich het recht voor ac
Telefoon: 023-423906.
een psychologische manier in- vertenties eventueel zonde
tensief les en nog leuk ook! opgaaf van redenen te weige
Hoog slagingspercentage en ren. (Art. 16 regelen voor hè
advertentiewezen).
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
T.k. Citroen D super 5, 1974, Wij verzorgen ook 8-weekse
100% gerestaureerd, ƒ 16.500,- cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020 - 697 74 16.

Klassiekers
en Oldtimers

Autoverhuur

T.k. RAMBLER American bj.
'59 in orig. concours staat.
ƒ35.000. Tel. 04950-32871.

Campers

Accessoires
en Onderdelen

De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
10 min. van A'dam.

QUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38
Kamp.auto MB 508D 4 pers.,
per dag, ex. BTW
kachel, K.K., wc, radio, APK
Grasweg 3, A.'dam-Noord
8-'94, 60 dgn krt, prijs
Tel.: 020-6371826.
ƒ 10.000,-. Tel.: 05120-22930.
De Lugt luxe en bestel vanaMERCEDES zelfbouwcamper
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
309D, b.j.'72, apk, trekhaak,
Tel.: 020-6161388 of 6003438
geh. ingericht, ƒ3000, kijkdag
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. zo. 27/3, tel. 023-420939.
LAGE HUUR
Klaar terwijl u wacht.
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra
T.k. Bedford camper, bj. 1978,
Ruilstarters en dynamo's.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,
i.g.st.,
APK 8/'94,
vr.pr.
Valkenburgerstraat 152.
p.d., 100 km vrij. Tevens pers
ƒ 10.000. Tel.: 02940-16509.
Tel.: 020-6240748. '
wagens. Autoverhuur Sloot
VW
camper
1972,
2
p.
nwe
haak. Tel: 020-6431220.
Grote sortering ONDERDELEN
motor, v.v. hefdak, kachel, gas,
van schade-auto's, alle
kraan,
nwe
kachelpotten. Opel Kadett ƒ 39 p.d
merken, alle bouwjaren.
ƒ2500, apk 4'95, rek. ter inz.
All-in KM vrij.
GEBR. OPDAM B.V.
01751-77866 b.g.g. 071-152810 RENT A BRIK. 020-6922930.
Tel.: 02502-45435.
AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad.
Prijzen incl. montage
balanceren.
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.

L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
Gratis leenauto
A.C.A. Tel. 075-351651.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN'
OOK IN SPUITBUSSEN
orfo nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Service jen
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig.. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505.

AUTO
VAN DE
ZAAK
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.. DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.3 . . . 1990
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
LADA SAMARA 1.3 . . . 1988
LADA Niva
1984 APK KEURINGEN ƒ 70,
Subaru Legacy 1.8 GL . 1991 klaar terwijl u wacht.
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
Garage West-Center:
4 wd, demo met ace., . 1993 020-6122476 (zonder afspraak)
Subaru Vivio ECVT . . . . 1993 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Subaru E 10 minibus .. 1991
Ford Sierra 2.0 GLI Aut. 1989 A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 Asterweg 24A A'dam 6364702
Automobielbedrijf
HENK GRIFFIOEN

Ford Escort 1.4 CL grijs .. 88
Opel Corsa blauw
92
Opel Astra 1.4 wit
92
Opel Vectra 1.6 grijs
93
Opel Kadett 1.4 Expr. zwart 91
Renault Clio blauw
92
VW Polo Smash wit
83
Fiat Panda 1000 Fire wit... 87
88
940 GL Estate '92; 740 Estate Daihatsu Cuore rood
Ipg '90; 440 GLT '90 en '88; Garantie - Financiering - Inruil
340 GL 1.7 '89; 5x 340 autoZuiderzeelaan 90, Weesp
maat; 440 GL Ipg-o.b. '90.
Tel.: 02940 • 14028/80426
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12,
VW Golf Aut.1600 '80 .ƒ2.000
Amsterdam-West,
Toyota Lite Ace '85 Dsl./ 5.500
Tel.: 020-6183951.
Saab 99 GL '82 Lpg..ƒ2.500
Volvo 440 GLT,
Ford Sierra 1.6 Stat. '84/2.000
3/91, rood,
Garage Alkema,
Tel.: 02963-1767.
J. van Lennepkade 271,
Amsterdam 020-6126900.
Volvo 240 2.3 GL 1/87/ 6.200
Volvo 240 2.3 D 8/88 ƒ 8.800
JOHAN BOOM
Volvo 440 1.7 DL 1/92/ 16.200 Den lip 55, Gem. Landsmeer
Volvo 4401.8 GL 2/91 ƒ 13.500
± 100 auto's v.a. ƒ1.000.Volvo 440 1.8 GL 12/90/ 13.900
tot ƒ 20.000.Tel.: 035-564444/561842.
Tel.: 02908-24640.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. FOCWA monteur voor
al uw reparaties APK, laswerk,
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
Incl. gar. Tel. 075-314618.
GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste bet.
per md/kw. met schadegarant
Focwa Serv. Celie 020-6416607

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..

het faxnummer is
020-6656321
PERSCOMBINATIE.
III l I'MHIMI l ui IIIW III VIIIKskKANI W i l KMI DIA

Auto9s & Motoren

Weekmedia
1-19

23/24 maart 1994

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Opel toont
jongste staaltjes
Het belangrijkste Opelnieuws tijdens de Autosalon in Genèye was natuurlijk de niéuwe Omega,
waarover we enkele weken
geleden uitvoerig berichtten. Hij is vanaf begin mei
in Nederland leverbaar.
Maar er was veel meer
nieuws.

Mondeo is
opnieuw gekroond
De Ford Mondeo is na de
overwinning van de feltaegeerde titel 'Auto van het
Jaar' opnieuw internationaal bekroond. Acht jury's
van de groep Europese autobladen, waartoe ook Autoweek behoort, kozen de
Mondeo tot Auto l van Europa.

Opel Corsa

Bijvoorbeeld de Frontera Sport Soft Top, een recreatievoertuig met cabrioallure. Het afneembare dak
kan eenvoudig door één
persoon worden neergeklapt. Om het cabrio-gevoel te maximaliseren kunnen de kunststof zijschermen ook worden verwijderd. Voorlopig is deze
Soft Top nog niet in Nederland leverbaar.

Frontera Sport Soft Top

Dit geldt wel voor de
Opel Corsa Sport World
Cup met omvangrijke uitrusting. De auto draagt de
naam World Cup in verband met de WK Voetbal in
Amerika. Voorzien van een
1.4 Si-motor (60 kW/82 pk)
kost hij 31.000 gulden. Voor
tweeduizend gulden meer
bent u eigenaar van een
World Cup met 1.6i-16V
Ecotec krachtbron. Deze
heeft een maximaal vermogen van 80 kW/109 pk.
Belangrijkste
eigen-1
schappen van deze uitvoering zijn het hoge koppel
bij- 3800 toeren per minuut
en zijn brandstofverbruik
van gemiddeld 7,2 liter per
honderd kilometer.

O

Nationale Motorweek vormt
start van het nieuwe seizoen

P INITIATIEF van de
RAI Vereniging vindt
van zaterdag 26 tot en
met donderdag 31 maart op
het Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem
de tweede Nationale Motorweek plaats: het startsein
motorfiets in de schuur den. Zij worvoor een nieuw motorsei- is Een
voor een groot deel van de den
aangezoen.
rijders luxe. Het blijkt namelijk duid als de

De belangstelling voor motorfietsen stijgt nog steeds,
maar niet meer zo explosief als
in voorgaande jaren. In totaal
staan in Nederland nu zo'n
275.000 motorfietsen geregistreerd en dat is een recordaantal in de geschiedenis van de
motorfiets. Voor dit jaar rekent
de RAI Vereniging op een afzet
van nog eens circa 25.000 nieuwe motorfietsen. De verwachting is bovendien dat evenveel
gebruikte motorfietsen van eigenaar zullen verwisselen.

dat veel motorrijders naast hun
tweewieler ook een auto bezitten. Sinds 1976 is dit gecombineerd auto- en motorbezit verdubbeld tot 78 procent. Motorrijders leggen jaarlijks gemiddeld 5200 kilometer af. Hiervan
heeft 25 procent betrekking op
het woon-werkverkeer.

woon-werkverkeer. Wat
bij de nieuwopstappers
ook nog opvalt is het vrij
hoge aantal
vrouwen.

nieuwopstap- "
pers. Het gros
van deze nieuwe motorrijders zit in de
leeftijdscategorie van deDe toename
ritg tot veertig
van de populajaar. Meestal MOTORWEEK riteit van de
----- motorfiets is
schaffen
zij
binnen een jaar nadat ze hun ook voor veel ouderen, die er
Heropstappers
rijbewijs hebben gehaald een vroeger met de motor op uit' Twee van de vijf huidige mo- motorfiets aan. Veel van hen trokken, het sein om de draad
torbezitters zijn pas in 1988 of willen hun motor het hele jaar weer pp te pakken. Gemiddelde
later begonnen met motorrij- door gebruiken, liefst inclusief leeftijd 48 jaar en vrijwel altijd
van het mannelijk geslacht. Ze
gebruiken hun motor vooral
voor het maken van toertochten. Voor het woon-werkverkeer pakken ze de auto. Ze hebben vaak jarenlang niet gereden en hun ervaring is in die
tijd enigszins gesleten.

NATIONALE

der de dertigers. Anders dan de
nieuwopstapper bezit de traditionele rijder veelal een comfortabele toermotor. Een van
op de drie geeft de voorkeur
aan een motor van meer dan
750 cc.

Nieuw seizoen

Reden genoeg voor betrokken organisaties als de RAI,
KNMV, BOVAG, motorclubs
en -bladen om de start van het
nieuwe motorseizoen extra
glans te geven. Gedurende de
gehele week staat op het Nationaal Sportcentrum Papendal
bij Arnhem een groot aantal activiteiten gepland voor beginnende en ervaren motorrijders.
Zo krijgen onder meer 1500
rijbewijs A-bezitters de kans
om een uitgebreide proefrit te
maken op een nieuwe motorfiets. De inschrijving hiervoor
geschiedt via de dealers. Op zaOmdat de huidige motoren terdag 26 maart worden vanuit
qua vermogen en acceleratie negen opstapplaatsen toertochniet meer te vergelijken zijn
met vroegere modellen, doen ze
er volgens de RAI Vereniging
verstandig aan hun kennis wat Motorwijzer geeft informatie van
op te frissen en weer eens paar
Voor (aspirant)-motorrijders
theorie- en praktijklessen te
volgen.
is kortgeleden de derde, geactualiseerde uitgave verschenen
Naast de diverse groepen van 'Motorwijzer'. Het handzanieuwe rijders zijn er natuur- me boekje, uitgegeven door de
lijk de traditionele rijders, die RAI, belicht alle aspecten van
al j aren weer en wind trotseren. motorrijden van A tot Z.
Onderwerpen die aan de orde
Hen treffen we vooral aan onkomen zijn onder meer: financiën, garantie, verzekering, motorsport en -cross, conditie, verlichting, onderhoud, kleding,
motorclubs en rijvaardigheidscursussen. Ook geeft het inzicht
in de verschillende merken die
er te koop zijn.
Foto: Bram de Hollander
'Motorwijzer' telt 128 pagina's
en kost 9,95 gulden. Het is te
koop via boekhandels, AKOkiosken, Bruna-winkel, V en D
en motorrijscholcn.

Het nieuwe topmodel
van de Vectra heet CDX.
Hij is verkrijgbaar met vier
verschillende motoren, variërend van een 1.8i tot een
2.5J-V6, en zowel als sedan
als hatchback. Het comfort
van de CDX ligt op een
hoog peil. De prijslijst van
de Vectra CDX begint bij
46.000 gulden vóór de 1.81.

Renault Laguna niet voor brave huisvaders

H

ET OOG WIL ook
weieens wat, zullen ze bij Renault
hebben gedacht najarenlang de saaie 21 te hebben 'bewonderd'. Zijn
opvolger Laguna is zoveel mooier, rijdt zoveel
plezieriger en zit zoveel
lekkerder, dat we 21
maar snel moeten vergeten.

bagageruimte meet 452 liter. Deze is praktisch ingericht zonder uitstekende
delen. Het enige (technisch) manco van de testauto was een niet-functionerende luchtblower. Een
kleinigheidje.

Brave huisvaders

Niet dat het zo beroerd is
om een Renault 21 voor je
deur te hebben. Integendeel, maar het is geen auto
om met kloppend hart en
vol bewondering te aanschouwen. Zijn opvolger
Laguna gooit veel hogere
ogen. Getuige de andere verkeersdeelnemers die met de
regelmaat van de klok het
mooie van de Laguna proberen af te kijken of te wijzen.
Duidelijk een auto waarmee
Renault
zonder
schroom de concurrentie
aan kan in het meest felbevochten marktsegment: de
hoge middenklasse. Met de
21 werd hier weinig succes
geboekt, de Laguna tapt
echter uit een ander vaatje.
Zeker gezien de prijs, want
vanaf 37.000 gulden ben je al boven de grijze massa uit.
eigenaar van een compleet Het ontwerp van de nieuweuitgevoerde Laguna 1.8 RN. ling komt sterk overeen
met de Safrane, waarmee
Renault vooral de zakelijke
In de middenklasse is rijder weet te lokken, zonsoms de klacht te horen dat der dat er sprake is van een
'alles op elkaar lijkt'. Euro- kleine Safrane. Front en
pese auto's lijken op Japan- achterzijde verschillen. Met
se auto's en andersom. Van name de brede neus met de
de Laguna wordt nu al be- platte lichtunits van de LaweRrd dat. hij een eigen ge- guna is wat mij betreft oogzicht heeft. Dat zit hem on- strelender dan van de Safragetwijfeld, in details, want ne. Een katachtig en expresde windtunnel laat nu een- sief front, heet het in automaal zijn sporen na. Dit termen.
neemt niet weg dat Renault
een fraaie vijfdeurs sedan
Het interieur van de Laguna is ruim bemeten. Volheeft neergezet.
Enig in zijn soort doet te- op been- en hoofdruimte en
kort aan concurrenten, wat zitten die stoelen lekmaar de Laguna steekt wel ker. Subliem is een beter

woord. Als bestuurder van
de 2.0 liter RT-uitvoering
(43.000 gulden) die wij bereden heb je de beschikking
over een in hoogte verstelbare stoel met lendesteun
en een axiaal verstelbaar
stuurwiel. De ideale zitpositie is altijd te vinden.

Hoog comfort
Dit wordt nog eens in de
hand gewerkt door de in
hoogte verstelbare veiligheidsgordels, tot aan de
dakrand voor zeer lange
mensen. Van Renault zijn
we een hoog comfort gewend en de Laguna verloochent zijn afkomst dan ook
niet.

ten naar Papendal gemaakt.
Op Papendal worden gedurende de gehele week demonstraties Voortgezette Rijopleiding door de KNMV verzorgd.
Dit is bedoeld voor beginners
en gevorderden. Voor wie nog
nooit motor heeft gereden, is de
gratis proefles van een uur mogelijk de eerste stap op weg
naar het rijbewijs A. Verder
houdt Papendal nog de poort
open voor iedereen die informatie over motorfietsen of motorrijden zoekt. Alle merken
zijn met stands vertegenwoordigd en er zijn specialisten aanwezig op het gebied van toertochten, evenementen, accessoires en techniek.
De eerste keer, vorig jaar, was
de belangstelling voor de Nationale Motorweek boven verwachting. Ongeveer vijfduizend liefhebbers maakten, veelal per motor, de tocht naar Papendal. Grootste publiektrekker was toen het proefrijden,
waarvoor het aantal inschrijvingen zelfs te hoog was om iedereen aan bod te laten komen.
Daarom is het aantal activiteiten dit jaar uitgebreider. De' organisatie is er alles aan gelegen
de Nationale Motorweek te laten uitgroeien tot een jaarlijkse
traditie.

De afstandsbediening van
de audio-installatie is gemonteerd aan de stuurkolom, weliswaar tegen meerprijs, maar toch. Het tijdklokje is bovenin het dashboard geïntegreerd, een
beetje in de stijl van het
Twingo-dashtaoard, en dus
goed zichtbaar voor ook de
achterpassagiers.
Portierramen en buitenspiegels zijn elektrisch bedienbaar. Nog een aardigheidje is de claxon die zowel
op het stuurwiel als via een
hendel aan de stuurkolom
bedienbaar is. De achterbank, die opvallend comfortabel is, kan in ongelijke delen worden neergeklapt. De

De Renault 21 was een
aardige doorsnee-gezinsauto. Maar, aldus Renault in
de persinformatie over de
Laguna, dol zijn op vrouw
en kinderen behoeft nog
niet te betekenen, dat men
als een brave huisvader
moet rijden. Ja, het stond er
echt. Of de 21 een auto voor
dit soort vaders is, laten we
in het midden - bovendien:
wat is er mis om een brave
huisvader te zijn? - maar de
Laguna 2.0 RT vraagt soms
om sportief en een beetje
ondeugend rijgedrag. En
dat kan ook, want hij stuurt
strak en direct. Dankzij de
brede wielbasis kleeft de
Laguna onder alle omstandigheden en ook bij hoge
snelheden (de top ligt rond
de 200 km/uur) aan het wégdek. De tweeliter telt 115 pk
waarmee je heel wat weggebruikers achter je laat.
De 170 pk sterke V6-motor is, mede gezien de prijs
van 61.500 gulden, een pverbodige luxe maar er zijn altijd mensen die daar veel
waarde aan hechten. Alle
versies zijn voorzien van
stuurbekrachtiging en dat
bewijst zijn waarde wel. De
Laguna gedraagt zich heerlijk in onze stadse Randstad, wat voor een belangrijk deel te danken is aan
het grote trekvermogen in
lage toerentallen. De Renault Laguna, met als grote
troef de scherpe prijs, is dan
ook een welkome aanvulling in deze autoklasse. Een
klasse-auto dus.
EVERHARD HEBLY

A tot Z
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mm
Carrosseriebedrijf CBT
verlengt Lexus LS400

D

E LEXUS LS400 is van
zichzelf vrij ruim bemeten. Toch blijkt er
vraag te zijn naar een speciale uitvoering die passagiers achterin extra (been) ruimte biedt. Welnu, aan
die wens kan sinds kort tegemoet worden gekomen.
Het Carrosseriebedrijf CBT
uit Haarlem bouwt een inmiddels RDW-goedgekeurde dertig centimeter langere
LS400 voor speciaal vervoer.

grotere achterportieren bieden
een riante instap naar een wel
zeer ruim bemeten achtercompartiment. De op bestelling gebouwde auto heeft geen standaard-achterbank, maar twee
dezelfde elektrisch verstelbare
stoelen als ook voorin aanwezig. Tussen beide achterstoelen
is een middenconsole aangebracht met een bergruimte en
ingebouwde autotelefoon. Achter de stoelen bevindt zich een
extra bergruimte voor bijvoorbeeld een koffer of documenten. Het interieur is geheel afgewerkt met leer en met leer afgeHet onderzoek naar de moge- biesd tapijt.
lijkheid van een verlengde
Lexus LS400 en de ombouw zelf
De constructie van de vervond plaats op verzoek van een lengde LS400 is maatwerk en
tevreden Lexus-eigenaar. Im- wordt nauwkeurig uitgevoerd
porteur Louwman & Parqui naar de wensen van de klant.
vond in CBT te Haarlem een Hij kan desgewenst worden
professionele partner die de voorzien van zaken als een
auto geheel volgens de eisen klapbaar schrijfblad, extra intekon ombouwen. De klus is zelfs rieurverlichting, een koelkastzo geslaagd dat ook anderen je, rolgordijnen en inbraakwevoortaan een extra lange LS400 rend glas.
kunnen bestellen. De Lexus
LS400 CBT Limousine is goedIn alle gevallen biedt hij een
gekeurd door de Rijksdienst gedistingeerd en ingetogen uivoor Wegverkeer. Hij werd terlijk, een optimaal comfort
hiertoe uitgebreid beproefd, en een zeer hoge kwaliteit. De
onder meer op torsie-stijfheid, prijs is uiteraard geheel afhandoorbuigweerstand en rij- en kelijk van de gewenste uitvoermegedrag.
ring. Een normale en dus 'korDe limousine heeft een dertig te' LS400 kost momenteel ruim
centimeter langere wielbasis, 167.000 gulden. De LS400 CBT
namelijk 3,1 meter. De totale is dan ook alleen voor de happy
lengte nam toe tot 5,3 meter. De few weggelegd.

Vele tienduizenden lezers van de bladen nomineerden enkele weken geleden vier auto's voor de finale: Ford Mondeo, Citroën Xantia, Fiat Punto en
Mercedes C-klasse. De finale bestond eruit dat de jury's de kandidaten stevig
aan de tand voelde.
Daarbij werd onder meer
gelet op weggedrag, kwaliteits- en milieu-aspecten,
rijcomfort, vormgeving en
de verhouding prijs/kwaliteit. De auto's zijn onderling niet vergeleken, zodat
de kleinste ook van de
grootste kon winnen. Het
eindklassement ziet er als
volgt uit: Mondeo, Xantia,
Mercedes C-klasse en Punto.

VW-concern
start in Spanje
Het Volkswagen-concern
(VW, Audi, Seat en Skoda)
gaat eind 1994 in Barcelona
een nieuwe ontwerpstudio
inrichten onder de naam
Design Center Europe. VW
wil hiermee de bestaande
voorsprong als grootste autoproducent van Europa
en als vierde autoconcern
ter wereld verder uitbouwen. Naar verwachting komen er dertig mensen te
werken, die zowel verantwoordelijk zijn voor eenmalige ontwerpstudies als
voor de ontwikkeling van
serieprodukten voor de
verschillende modellijnen
binnen het concern.

Peugeot
Assistance
Eigenaren van een Peugeot die zich nog binnen de
garantietermijn bevindt,
kunnen sinds kort gebruik
maken van Peugeot Assistance. Met dit nieuwe dienstenpakket biedt Peugeot
dag en nacht in vrijwel alle
Europese landen hulp aan
automobilisten die met
mechanische pech aan hun
auto te kampen hebben.
Peugeot Assistance voorziet onder meer in reparatie ter plaatse of afslepen,
inzet van vervangend vervoer en hotelovernachtingen. In Nederland kan men
voor hulp gratis gebruik
maken, van het telefoonnummer 06-0993340. In het
buitenland dient men eerst
het internationale toegangsnummer te kiezen,
gevolgd door 31343834170.
Op verzoek wordt men kosteloos teruggebeld.

Nieuwe versies
106 en 306
De naam Accent is onlosmakelijk verbonden met
de meest succesvolle Peugeot in Nederland, de 205.
De Peugeot 106, de nieuwe
rijzende ster, wordt'nu ook
exclusief voor de Nederlandse uitgebreid met de
Accent-uitvoering. Hij is
verkrijgbaar als 1.0 en 1.1
liter benzinemotor. De
eerstgenoemde is uitsluitend in de driedeursversie
leverbaar. De 106 Accent is
gebaseerd op de XN. Prijzen vanaf 21.000 gulden.

Peugeot 106 Accent

Peugeot 306

Het 306-gamma is uitgebreid met twee modellen:
de XS 1.6, voorzien van een
benzinemotor met een vermogen van 65 kW/90 pk en
de DTurbo 1.9, voorzien
van een turbódieselmotor
met een vermogen van 67
kW/92 pk. Beide modellen
hebben een sportief uiterlijk en dito prestaties. De
XS kost ruim 33.000 gulden, de DTurbo bijna
39.000 gulden.
De 306 is overigens op dit
moment de absolute export-topper van Peugeot.
Sinds de introductie, nog
geen jaar geleden, zijn
reeds 260.000 exemplaren
over.de toonbank gegaan.
Meer dan 65 procent daarvan is buiten Frankrijk afgezet.
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Oproepen - Mededelingen

Vlooienmarkt Uithoorn
Zondag 27 maart 1000 - 1700 uur

Sporthal De Scheg, A v Schendellaan 100
ORGANISATIEBURO MIDLAND B V Tel 033751167
Beste oudjes een hele fijne
akantie gewenst Groetjes
Chris en Monique
r Grijp je kans kom zaterdag
bij scouting The Buffalos
langs1
-* Help de Polen Stuur p
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Kom a s zaterdag ook
eens langs bij scouting The
Buffalo s1 Tussen 2 en 5 uur
- Michael en Yvonne veel ge
'uk in jullie huwelijk Annema
ne Kees en Dave
Nu ook het adres voor DMC
7ijde biaisband enz Singer
Pnnsenhofstr 7 Zandvoort

Schoenreparaties
J van Campen & Zn

C Slegersstraat 2
Tel 15449
Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
-v Wij wensen Michael en
Yvonne een hele gezellige
dag toe Jim en Ingrid

f

en paasworkshop
iandag 28 maart in

istQiteenie
'fin!, tel. 13599

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534
Bedrijfsadministraties en
belastingaangiften Bel
H van der Ham 02507 19728

voor

i

Sanders

organiseert op
tel 020-6184733
maandag 29 maart
een trendy
paasworkshop
Woninginrichting
inkl. alle mat.
Koffie-ontvangst
* 4 keukenkrukken (blank
en paasbuffet 75,- p.p. l grenen) wit onderstel z g a n
max. 14 pers. p. w.s. ƒ40 Tel 02507 13858
Fabneksrestanten v a ƒ 9 7 5
Alleen bij EUROPA PARKET
RADIATORDECORAriE
(omkleding) Wij maken voor
u in alle kleuren en maten
radiatorpanelen met net
Therapieën
(webbmg) Bel voor vnjblij
vende info en prijsopgave
Mooier afslanken Simeons 02990 49357 of 075 400387
therapie + celtherapie Medi Schilderen Witten Behangen
sche begeleiding Ouderkerk Vraag vrijblijvend offerte
a/d Amstel 02963 4201
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 0206950716
VOLLEDIGE GARANTIE
Wandmeubel
*T k eiken salontafel 8 knt
Blank Eiken
met plavuizen ƒ 75
Tel 02507 15609
voor
T k weg verh staand horlo
ge z g a n notenh m mes
sing beslag nw ƒ2900
Vrpr ƒ700 Tel 16193
T k a grenenhouten eettafel
Amsterdam, Overtoom 557
180 x 75 cm Tel 02507
tel 020-6184733
16442

Inl. tel. 13599

"2350.-

Smders

GROTE VLOOIENMARKT
Personeel
9 april Uithoorn Sporthal
aangeboden
De Scheg 16 april Haarlem
Schalkwijk Het Schalkererf
Inl 0206140616
B z a toiletmevrouw voor de
weekends Tel 18167

Een pruik als het
nodig is!

a ...
haarwerken
en pruiken

Wandmeubel
Zwart/bruin front

Amsterdam, Overtoom 557

l illlllllll Hu

/

unidl / "j

Autoverzekering

Rest Queenie

* / i n d v x i i i - "\um\slilul (ii-ihiii-plini 12
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Voor het invullen van Uw Inkomsten/Premieheffing
Volksverzekeringaangifte 1993
Kosten ƒ 75 per aangifte/belastingjaar
Tel 020 6997354
Van 10 uur t/m 18 uur Maandag t/m vrijdag

* bezoek aan
huis of m
hel
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(maat)werken

Heemstedestraat 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 0206157107

Oppas gevraagd/
aangeboden

Wandmeubel
Donker Eiken
van I699voor

Sanders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6I84733

Gevr lieve oppas moeder/
hulp in de huish voor onze
dochter (2'/2 jaar) te Zand
Radio/tv/video
voort Wo van 900 tot 1900
en vrij van 13 00 tot 22 00 uur
Salaris in overleg Info 15478 *Cass deck(Technics)/50
2Phil boxen ƒ 25 1 Phil radio
+ pi speler ƒ 25 Tel 13858
Buffetkast
Gooi uw oude afstandbedie
White Wash
ning niet weg Deze is geld
waard Defect geen bezwaar
Tel 02507 31003
voor
2, \ r r m"
*T k K T V 523 cm beeld
met afst bed Mooi beeld
vrpr ƒ195 Tel 30355

Sanders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020 - 6 1 84733

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

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

Aanneming en

vernieuwbouwing
Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
7
Felicitaties
ook met marmer kasten Uw paadje of straatje defect
Ik
kom
direct'
banken vitrines bureaus
Tel 02507 19593 of 17833
* Gerda knoop het in je oren decoratie enz JAN BEST
je gaat ook tot de 30 jarigen Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Onderhoud,
behoren Anneke en Rien
Aalsmeer 0206412137
reparatie,
* Gompie en Youn
gefeliciteerd met de
TAFELS
doe-het-zelf
zesling xxx M L l C M
antiek kopie klein
dik dun
* Hoera het is waar Gerda
Schilderen Witten Behangen
30 maart 50 jaar Van Harte
Jan Best
Vraag vrijblijvend offerte
gefeliciteerd Ma Edward
Keizersgracht 357
Vanstatendam
Woon
1
020 6232736
voorzieningen 0206950716
Wij behouden ons het
Showroom
VOLLEDIGE GARANTIE
recht voor zonder opgave van
Mr J Takkade 30
redenen teksten te wijzigen
Aalsmeer 0206412137
Sleutels & sloten
of niet op te nemen

Divers personeel gevraagd

van 1499-

Gezocht'11
Gemotiveerde mensen voor zomerwerk op Rhodos en Kreta
in een promotieteam voor onze vakantie centra Verdiensten
tussen ƒ 500 en / 2 000 PER WEEK Ben jij beschikbaar
voor 11 april a s tussen 1827 jr en spreek je goed Duits
Schrijf naar Sunset Travel Postbus 419 5460 AK VEGHEL
FOTOMODELLEN ot meisjes
ook studentes leeft /erv on
: 3 - 2 combinatie bel v mode/tv/recl /catalogi
Zend duidelijke foto s m ge
Klassiek Rundleer
gevens (ret) naar Internatio
l Donkerbruin
nal Models Pb 801 1000 AV
A dam Inschr/tstfoto s gratis
voor
FOTOMODELLEN/figuranten
ook studentes leeft erv on
bel v mode/tv/recl /catalogi
Zend duidelijke foto s m ge
gevens (ret) naar Inte natio
[ Amsterdam Overtoom 557
nal Models Pb 801 1000 AV
i
tel 020- 6184733
A dam Inschr tstfoto s gratis

Sanders

J van Campen & Zn

Eethoek
Wit

C Slegersstraat 2

750.-

Sanders
Amsterdam Overtoom 557
tel 020-6I84733

Computerapparatuur|
en software

Apple Power
PC Demo
GRATIS toegangi Za 26/3
000 1600 u in UTRECHT
Zuid Europalaan 89 landehj
<e APPLEgebruikers bijeen
komst Veel aanbiedingen
Bel voor info 015 620059

Tel 15449
Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en'of telefoonnr
de colofon in deze krant

De juiste
formule voor
Inlichtingen
tel. 13599

Queenie
Zandvoort

21/2-2 combinatie
Bloemstof

Oranje-Micro's
5 Gulden minimaal voor parfu
merie miniaturen ƒ 100, voor
Guerlam met groen dopje
Tel 0206117246
Academicus werkend zoeki
m i v april appartement in
A dam Centrum of Oost, ±
ƒ700 event tijdelijk
Tel 030310862 (s avonds)
Belonmgi Vermist Cyperse
kater, 8 jr Eigenaresse
ontroostbaar Map (Osdorp)
meegenomen'' Bel 6108932
Een advertentie plaatsen
Oranje plaatst zich,
via n advertentie scoren
Oranje scoort Weekmedia
en Oranje zij aan zij
Gevraagd voor een paar uur
per week een tuinman
Tel 02979 - 83206
Gezocht huishoudelijke hulp
3 uur per week
(Waardhuizen/A veen)
Tel 020 6403175
MARKIES Te koop
breed 450 diep 200 om
houten frame wit
bruin wit gestreept
in goede staat ƒ 800
Tel 020 6004107
Nw hr fiets (sport) grijs
3 versnell handremm
wegens leeftijd ƒ 275
Tel 020 6960054
Particul bed & breakf organ
zkt voor het nwe seiz ka
mers appart huizen logeer
adr, info 020 6475550
Te huur gevraagd gemeubi
leerde woonruimte met ge
bruik keuken en sanitair
Tel 02975 4232, na 18 uur
Te koop 50cc vespa Scooter
elek starter nieuwe accu b j
90 vraagprijs ƒ 1500
Tel 0206478018
Te koop combi kinderwagen
met toebehoren mintgroen
z g a n Tel 0297972105
Te koop Ford Sierra 20L
m / 85 3 drs 5 versn rood
metall, i z g st Vraagprijs
ƒ4000 Inl tel 0206220049
Te koop inbouw koelkast,
85x59x44 pas een paar jaar
oud, prijs ƒ 190 Tel
020 6138134
T k Aipenkreuzer Super GT,
dec '90, voortent, grondzeil,
kantelbeugels,
matrassen,
disselbak en koelkast etc,
ƒ5250 Tel 020 - 6472637

3 - 2 Combinatie
Rundleer Antraciet

va 3l

" ""2599.-

voor

Sandera
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6184733

T k Rat Uno 60S, b j 230988
APK t/m nov 94, pril
ƒ5750,- Tel 03480-33506
na 18 00 uur
T k houten stacaravan
Ursemmerplas 10x350mtr
2 slaapk + douche/toile
compl ing , vr pr ƒ 22 500
Tel 020 6655214
T ka nw 1x gebr FreeTime
bung tent m vele mogelijk
hed,/500 Tel 0299071251
s avonds 020 6900050
Twee studentes zkn 2/3
kamerapp Huur max ƒ700,
mcl Bel 02207 - 11959
SPOED SPOED SPOED!
Vlees eten is dieren kwellen
(vooral voor de slachting)
milieu bederven de 3e we
reld schaden ongezond
Wegens omstandigheden te
koop nieuwe herenfiets, merk
Rih Ryer van ƒ1059,- voo
ƒ500,- Tel 020 - 6935402.
Wie heeft 6 jan j l p/o onze
witte kater meegenomen uil
Halfweg twee versch ogen
doof Tel 029075395
Woningruil aang 1 kmrwon
huur ƒ 276 Gevr 3/4 kmrwon
m C/W/Z Overname to
ƒ5000 geen bezw 6127536

Wandmeubel
Diamant Kleur
van 2299voor
l l 50.-

Saaders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6I84733

van 1499.voor

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0250718812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest, club of party'
Komt u dan eens praten met
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuls
tel
02507 14085 of 19652

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

ATELIER JPH
Tekenen en Schilderen in hel
Tropenmuseum of Modeltek
m het Allard Pierson Museum
of Aquarelleren in de Hortus
Nog enkele plaatsen vrij
Info + folder 020 6977985
Beginnerscursus Astrologie
v a 11 april in Zandvoort
Telefoon 02507 18788
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092
PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Telefoon 02507 18486
Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 0703194137
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam

Voor verhuur huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
Tel 0250717726
GARAGE
TE HUUR
Hoek Barwand
Tel 02507 14534

Diamantkleur

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187
VERHUUR van PIANO S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
029464292 Fa Holla&Zoon

Kleding
Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak )
• Rubneksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Te koop
aangeboden
diversen

Fauteuil Rundleer
Woningruil
Groen Chesterfield
van 1999.750 Ruiladressen
voor
l 5 7 T." inA'dam Infrym bijWBVHet

Smders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6184733

* T k stolpklok met maan
stand Nw prijs ƒ395, nu
ƒ155
Tel 02507 17840
* Te koop 3 slaapzakken en *T k platen cursus Engels
7 binnen zakken resp' ƒ 10 en ƒ35 mah salontafel 120x65
ƒ 5 per stuk 1 kp/50 19968 ƒ50 Tel 12141
* Te koop Bascule (weeg
Te koop
schaal) + 2 gewichten 10 + 5
kg, ƒ 300 Tel 02507 12158
gevraagd
* Te koop teak houten voor
diversen
deur, ƒ 250
Tel 02507 18026
t BINNENHUIS
* T k 3 delig Gouda plateel Gasthuisplem 3, inkoop oud
kasteel, ƒ 250, kaviakooi ƒ 10 + antiek en inboedels
stoel ƒ 40 Tel 02507 15817 Tel 15760
* T k 4 pits gasstel Etna wit *T k nieuwe garagedeur
ƒ60 Tel 02507 17840
/200 Tel 0250719167
T k knikarm zonescherm 6 m
br 2 jr oud, electr (Luxaflex)
Onroerende
Tel 02507 16358
goederen te koop
T k kunststof deur dubb
gevraagd
glas 215X85, draai/kiep +
Dev hek Nw prijs ƒ 1200 v
ƒ200 Tel 02507 16850
Particulier vraagt garage
(box) te koop m Zandvoort
Tel 02507 18110

Wandmeubel
Zwart - Chroom
voor

l 599.-

Sanders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6184733

Baby-artikelen

Oosten Tel 0205882315
Aangeb 4 kamerflat, Enge
landlaa'n 1 hoog, Haarlem
huur ƒ 650 - Teruggevr 3/4
kamerflat/wonmg
Z voort
Tel 023401512
Woningruil A'dam Oud West
centr Jordaan gezell ou
derw 3 kam won , geh verb
m gr kelder gesch v atel of
werkr gr tuin, ƒ 350, p m
Gevr 4/5 kam ben won Z'vrt
Tel 020 129128

Auto's en
auto-accessoires
Datsun1200bj 1972 in prima
staat met APK voor liefheb
ber/ 1750 Tel 0652815308
*Suzuki Alto FX opknapper
APK 6 94 ƒ 300,-, b j 82
Tel 02507 17180
T k Nissan Patrol 3 3 dies 89
7 pers vele extr spec , br
band trekh enz, nw kopp
pi ƒ25000 Tel 023286832
• Rubrieksadvertentie op
geven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Dressoir.
White Wash
van 2 1 99.-

* Tk
combi kinderwagen
met reiswieg + toebehoren
zgan ƒ 175 Tel 02507 18170
• Rubrieksadvertentie op
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

voor

l OTy."

Sanders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020 -61 84733

Lessen en clubs

Tel.: 020-6933600.

^rland
ditie.

/vikke\st en

vanl499.-

voor

Sanders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6I84733

Schoonheid en
verzorging
* Mei spoed gezocht mo
dellen voor het harsen van de
onderbenen 02507 16590
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

ZuidA
Te koop, voetbalschöenen 020-6$
nog mee geécoords op, de WK:
'74 in Duttslancf;T.e:a.b. v.a.
,18,00 020-12345678, Johah.
Dierenspeciaalzaak

VOOR 'N GEELTJE
NAAR
WIN MET UW MICRO
REIS NAAR DE WK

* * * NIEUW IN ZANDVOORT ***

U kunl bij ons al
v a ƒ270, voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 350 222 21 (100 cpm)

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

Pim's Housing Service

PIANO
SPELEN

750.-

Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6184733

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Muziekinstrumenten

Huwelijk en
kennismaking

Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

.. MICRO IN ALLE KRANN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst ir alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500 000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlmeaal, een Agfa fotocamera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur" Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verzorgde reis voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHill busreis
voor 2 personen naar Toscane
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 juni a s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Eethoek
Wit
voor

www*-

Smders
Amsterdam, Overtoom 557
tel 020-6I84733

l/m 4 regels f 25.00
l/m S regels T 3SOO
l/m 6 regels l 45 00
t/m 7 regels l 55 00
l/m 8 regels f6501)
Mijn slagzin luidt:
Weekmedia en Oranje /ijn voor mij -

Naam

(niM

Adres

E MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK

Poslcode/Woonplaats
l Llefoon
Handtekening

5-daagse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is_ incf. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Gewonnen door:
W. Koedijk - Heerhugowaard

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:

Gewonnen door:
B. v.d. Heijden-Waldram - Amsterdam

M. J. Deen-Janissen - Amsterdam

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
J. N. van Eijk - Woerden

Gewonnen door:
W. Haveman - Amstelveen

Gewonnen door
O. Bouman - Amsterdam

Stuur de/e advertentietekst met een getekende Curo- giro ol liLlaalchcqui. (duik om hel rugistr itiuir \an uw
pasje') in een envelop naar Weekmedia Postbus l S6 1000 AD Amsterdam
De tekst moet uiterlijk maandag m ons he/it /ijn voor plaatsing 111 d<-/elldi «i_i_k Urennen ui L\uilui_el (.unlant
betalen (maandag voor l S 00 uur voor plaatsing in de/ellde \vi_ck) kan ook hi| <\<- haln. m de hal \ a n In.l
Paroolgebouw Wibautstraat Hl Amsterdam-Oost Geopend maandau t/m \ri|daman imoil I 7 ( ) ( l u u r )

I)e7t aetie «ekll alleen voor partRiilieren en niet voor de /akelijke markt
Over de uitslajj kan niet worden Kt'
lonespondeercl Sl.uymen blijvLii ei

mndoni \aii \\etknuclia Mukwu
l\t.rs\an 1'usi.onibmalu' i n bil mla
nn.lnin.ui /ijn \an diilnarm mltji'slotui

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De H a r s Tours

Polectro

SOUND & VISION

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Studshlud, IJiemur Courant, de INivune Itijlmur, Nk'imshlad (i.ias|iur(l.iiii.
ItuitvnM'ldL'rtse Courant, Anistuhuvns Weekblad, Aalsmeerder Courant, (Jitlioornse Courant, de Koude \ ener.
dï Nieuwe \\ccspiT. /aiuhoorts Nieuwshlad.
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'S
Sportartikelen
* Weider hometrainer met
comp. voor tijd, snelheid, cal.,
afstand, ƒ275,-. Tel.: 17357.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
.k. damesfiets z.g.a.n
merk Romijn van ƒ 695,-, voor|
/300,-. Tel.: 02507-16964.
• ANNULERINGEN van uvJ
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK]
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbu^
156, 1000 AD Amsterdam.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

T. V. Kast
Zwart - Bordeaux
voor

999._

Sandes
Amsterdam, Overtoom"557
tel. 020- 6 1 84733.

06-Nummers

Betty wil Grieks!
DRAAI HAAR MAAR OM!

1 gpm
06-320.320.06
Gewillige meisjes (v.a. 18)
DOEN ALLES MET JOU!

1 gpm

06-320.320.07
Wilde Annet
DOET WAT JIJ WILT!!
1 gpm
06-320.320.08

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr.
1gpm.

06.320.320.59
SEXSTAND
JESü 1gpm. Ik wil 10 standjes
doen, ken jij er nog meer?

06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm.
Lieve meisjes (18), straatmeiden doen het met rijpe kerels.
06-320.327.60 BEROEPENSEX! 1 gpm. 1 Politie-agente.
2 Jonge/rijpe verpleegsters.

DIREKT APART met ondeu
gende vrouwen. Vrouwen bel
06-4300. Mannen bellen
06-9757 (75 cpm.).
GRIEKSE-LIVE SEX 06-9505
Direkt een HETE vrouw aan Alleen live voor Grieks! Ik bul
1 gprr
de telefoon. Bel nu 06-9880 wel schat!
vrouwen bellen gratis 75 cpm Grieksstandje! 1 gpm. Kies
DIREKT Privé reg. NH, 'n sex 1 Meidengrieks en 2 Vrou
gesprek en/of afspraak me wengneks. 06-320.328.98.
heet meisje (18) 06-9812/1pm Heerlijk DISCREET apart me
DIREKT-PRIVE: snel apar hete vrouwen uit Amsterdam
06-320.322.11. (75 cpm.).
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710. (75 cpm.).
Hete
eenzame
vrouwei
EENZAME vrouwen zoeken (30+) zoeken ANONIEM se>
sexafspraakjes als man nie contact. Bel 06-9511 75 cpm
thuis is! Bel 06-9661. 100 cpm Hete ERVAREN vrouwen vai
EROX de madam verbindt je 40 jaar zoeken sexkontak
06-350.290.53. (75 cpm.).
door, zeg maar naar wie!
06-9506 Rijp & Jong. 1gpm Hete RIJPE-VROUWEN (40+.
Gebabbel, gebabbel, 75cpm zoeken snel sexkontakt! Bel
De babbelbox de enige echte nu 06-9705. (75 cpm.).
06-320.330.02 Gezellig hè?
Hete vrouwen willen echt sne
GRATIS SEXKONTAKT voor SEXKONTAKT. Nu met tel.n
hete vrouwen: 06-4909, heren Bel nu 06-9766. (75 cpm.).
bellen 06-9602 100 cpm.
Hete vrouwen willen met joi
GRATIS TELEFOONSÈX voor een spannend prive-gesprek
vrouwen. Dames bel: 06-4300 06-320.322.33. (75 cpm.).
Mannen bel: 06-9512 75 cpm HETE-RIJPE vrouwen bellei
GRATIS TELEFOONSÈX voor gratis voor heerlijk sexkontak
vrouwen. Dames bel: 06-4300 Mannen bel 06-9780 75 cpm
Mannen bel: 06-9755 100 cpm Homo: Jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
Nieuw! Fransstandje! 1 gpm.
06-320.330.88. (75 cpm.).
Kies 1 Meisjesfrans (18) en 2
Vrouwenfrans. 06-320.340.44. HOMOJONGERENKONTAK
hete jongens van 18 tot 30 jr.
Nieuw: hete meisjes (18) uit
06-320.330.95. (75 cpm.).
de Groot Amsterdam!
HOMOKONTAKTEN
06-350.230.20. 100 cpm.
Zoek je snel een hete boy'
Nieuw! Sex op SPANNENDE
06-320.330.18. (75 cpm.).
plekken! 06.320.320.19 pm
HOMO-KONTAKTEN
1g. In de bios voel ik je hand.
Direkt apart met een hel
Nieuw: TELEFOONSÈX voor
hete knul (18) uit Amsterdam
2. Hete vrouwen bellen nu
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm)
gratis. 06-320.330.87 75 cpm
Lesbische VROUWEN zoe
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
ken sex! Hete stories, dating
hete vrouwen wachten op
strippen! 1gpm 06.320.320.3'
jou. 06-320.330.82. (75 cpm.).
Live Sex. Hier kunnen jon
Onnatuurlijk Gedrag. 1 gpm
gens 18 jr met Rijpe Vrouwen
06-320.322.72 (nu ook live).
rommelen. 1 gpm 06.98.48.
Op z'n FRANS! Live met mij,
Live Sexcontact
06.97.33. mond vol! 1 gpm.
Warme lippen!

Sex 06-9715

06.320.320.38 RIJPE dame.
Kom met je hand onder m'n
rok. Trek m'n slipje uit.lgpm.

06-320.320.91. Zwart & Open
NEGERIN in witte lingerie.
Wil je m'n slipje aan?1 gpm.

UHlbKb standje met ervarei
vrouwen, 35+. Kies maar,
zijn er 3! 1 gpm06-320.327.1

SUPER-SEXDATE!

Hete sexafspraakjes met Rijpe Vrouwen
en bij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
Dc Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouwen!

06.95.06

1 gpm NIEUW! 06-320.324.74.
Avontuurtjes
op
college!
Meisjes (18) en leraressen.

SUPER-SEXPALEIS!

2 rijpe buurvrouwen! Gulzige
Tantes. 1 gpm 06-320.326.04

06.96.06

£app \an hoogtepunt naar hoogtepunt!
Standje Grieks, Frans, Striptcase clc.

Aanbid je MEESTERES!
Claudia, 30+, verwent Petra
Ze doet
! S.M.
1 gpm.
06-320.332.32. 18. Gewillig volgt ze... Grijp
maar. 1gpm 06.320.320.39.
ANONIEME sexadresjes van
hete vrouwen, ze geven Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
tel.nr. Bel nu 06-9737 75 cpm. livegesprek met mollige
vrouwen met enorme bollen.
ANONIEME sexafspraakjes. 1 gpm. 06.98.70
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
Direct Live Box! Je komt di06-320.330.79. (75 cpm.).
rekt in een orgie terecht! Met
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm. z'n tienen live met 1 of 2 vrouParkeerplaats, auto, bos en wen. 1 gpm. LiveSex 06-9593.
hei. 06.320.326.22.
Nu tot 3 uur 's nachts!

'olitieagente Live! Hoe snel Geen wachttijden 100 cphm
•oin jij rijden? Grijp me onder
m'n uniform! Een echt livege- LiveSex met een Rijpe Nege
rin. Lekker een livegesprek!
sprek! 1 gpm. 06-95.08.
1 gpm. 06.96.86
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKON- Mag ik in uw slipje voelen juf?
'AKT. Bel 06-9605. 100 cpm. Kom maar jongeman! Nu ga
'k bukken. 1 gpm 06-95.09.
'rivetelefoonnrs van hete
vrouwen
thuis. SEXKON- MEISJES (18)! 06.320.320.52
'AKT. Bel 06-9502. 100 cpm. Streel maar zachtjes met je
tongetje. 1gpm. Zalig!
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
ivegesprek voeren met mij! MEISJESVINGERTJES (18 jr),
1 gpm
06-320.320.63. Ze knielt. Harder en harder!
Zalig. 1 gpm 06-320.320.66.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. Nieuw! 1 gpm 06.320.326.17
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44 Sex in het openbaar! Lift,
toilet, trein, bus, tram.
RUIGE SEX 06.320.320.53'
1gpm. Als een wilde trek je Nieuw: 35 plus sexdating. Volm'n kleren uit! Zalig zo hard! op RIJPE-VROUWEN zoeken
sexkontakt. 06-9616 100 cpm
RUIGESTRAATSEX! In de
rein pak je me onder m'n Nieuw: ANONIEME sexda•okje! 1 gpm 06-320.320.77 ting. Snel sexkontakt met
eenzame vrouwen. 06-9706,
Sado-Maso hulpje gewenst 100 cpm.
door S. 1 gpm 06-320.328.18.
Sex voor 2
iex op het werk! Nieuw! 1
Gratis voor vrouwen
gpm. 1 Uitzendkracht en 2
06;4656
~•
Secretaresse. 06.320.326.77
Mannen bellen:
.ex'O'foon 06-320.327.87
'lezier voor 2
06-9860
<ies: 1 Hete Stones, 2 Sex- Telefoonsex . .06-320.326.56
afspraakjes, 3 Striptease, 4 Sex Direkt... .06-340.310.01
Hoogtepunten.
1 gpm. 75 cpm. Alleen mannen.

NIEUW, discreet prive-gesprek met hete vrouwen (extra snel). Bel 06-9664 100 cpm
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw.
06-320.330.82. (75 cpm.).
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
06-320.330.46. (75 cpm.)
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht. 06-9701 75cpm
SEXHOROSCOOP! Nieuw! 1
gpm 06-320.322.43. Stones v.
jouw ideale vrouw/stnptease.
SEXMEISJES live! Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt! 1 gpm. 06.96.36
Sex'O'foon 06.320.350.88.
1 gpm. Soorten sex onder 1
nr. rijpe vrouwen/meisjes (18).
Sex"0"foon Sexbox Live!
06-320.329.50. Rijp en Jong
1 gpm. Direct live met haar!
SM-KONTAKTÜJN: strenge
afspraken bij jou in de regio.
06-320.325.80. 100 cpm.

STEWARDESSENSEX 069507. Schuif m'n rok omhoog
en laat je hand voelen.1 gpm.
STRAATMEID Live. Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid. Een zalig live
gesprek! 1 gpm 06.98.40
Surinaamse Schatjes!
1 gpm
06-320.324.02
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou m de regio.
Bel nu 06-9811. (75 cpm.).

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde -(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

van

SPECIALITEIT
VAN DE WEEK

Gevulde
PomPoentjes ^

Bakkerij

per stuk

Paap

Kip Polio
de Madrid

°^

2,95
500 gram

100 gr.

9,75

100 gr.

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Russisch ei
vers uit
j-^T" de pan

Varkensrollade
15,95

Shoarma
salade
100 gr. 2,19

-JE

dame
die 3 dagen p.w. voor
mijn oude vader 's morgens en 's middags de
maaltijd wil verzorgen.
Tel. 15857
Graag tussen:
18.00-19.00 uur

TOPSEX-LIVESEX 06.97.22.
Wil jij mij Live naar een Hoogtepunt brengen?
1 gpm.

G. Zwinkels
TEL 02507-12175 Haltestraat 30

Verboden Lusten: Censuur!
1 gpm
06-320.329.19
VERBODEN-SEX:
Ongehoord! 1 gpm 06-320.327.97

VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603. 100 cpm.
Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9604. (75 cpm.).

nou

Vrouwen van 40 jaar zoeken
TTOUTE jongens (18) voor
hete sex. Bel 06-9844 75 cpm
Vrouwen! Vrouwen! Super rijp l
en open! 1 gpm06-320.326.65 |
Zoek jij echt hete meisjes (18)
uit A'dam? SEXTHUISKON'AKT. 06-320.326.33 75 cpm

Diverse clubs

• Wij behouden ons het
•echt voor zonder opgave van
•edenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen

Wat hoor ik nou...? Is liet waar, dat clc' kraiitcn van Wcckmcdia opnieuw /.o'ii govd rapport van
het NIPO hebben sekrej;en? Dat daarin voor alle
edities over een totaal bereik van maar li<-fst 78%(!)
wordt jjfpmken? Stuur m'.j }>auw de uitkomsten
van dat NIPO appreciatie-onderzoek 1993Bel voor meer informatie over succesvol advcrteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647.5393) of /andvoort
(02507-17166).

Wat hoor

VERPLEEGSTERS Live
06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
strakke uniform. Bel me en ik
verzorg je live.
1 gpm.

Elke week het dagelijks nieuws!
-.\U-i-kbl.ul. Ulstm

Vijf weken feest met de Postcode Loterij

Sterren strijden voor
mens en natuur
Kijk v.a.24 maart
Sterren /]

Deze week donderdag is de
eerste van vijf bijzondere
uitzendingen van de Sterren
Playbackshow. Doe ook mee
met Henny Huisman en de
Nationale Postcode Loterij
en maak kans op een prachtigc Eco-bungalow!

Elke weck kruipen vijf bekende Nederlanders in de huid
van hun favoriete zanger of
zangeres. Artiesten, politici,
presentatoren en sporters
nemen het tegen elkaar op en
playbacken de sterren van de
hemel voor hun favoriete

goede doel: Artsen zonder
Grenzen, Vluchtelingenwerk,
Novib, Natuurmonumenten
U N I C E F , Wereld N a t u u r
Fonds, of Stichting DOEN.

Wilt u ook meestrijden voor
mens en natuur. Vul dan de

Noveen St. Clara. Belangrijk
*/raag alleen positieve dingen
Bid 9 dagen het wees'gegroet
bij een brandende kaars, ook
als u er geen zin in heeft
Vraag 2 dingen die vast on
mogelijk lijken om verhoord te
worden en iets wat u heel erg
ter harte gaat. Laat de 9e dag
de kaars geheel opbranden
en publiceer dit bericht. ' '
krijgt wat U vroeg. Y.Z.

Henny Huisman samen met de Sterren van 1993. Wilt u weten wie er dit jaar te gast zijn? Kijk dan dondcrdagavond, 20.30 uur op RTL 41

deNIcuuui
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam i
de Nieuwe
UUecsper ..
nstelveens
Weekblad
arnse
nant

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOENBON op deze pagina in en
stuur 'm op. En doe het nog
vandaag! Want in maart en
april zijn er - ter gelegenheid
van de Sterren Playbackshow een aantal fantastische Ecoprijzcn te winnen. Misschien
wordt u wel de trotse eigenaar
van /.o'n handige Golf Eco. Of
wint u het milieuvriendelijke
droomhuis dat u k u n t laten
bouwen op de plaats van uw
keuze'? De enige manier om te
winnen is meedoen! Dus... als
u nog geen deelnemer bent,
vul de bon in en doe mee met
de Nationale Postcode Loterij!

de bon in en
doe mee!

Amsterdams
Stadsttüad _---

Amsterdan
StadsbBad..
Buitenveldertse
Courant r=-.Diemer
Courant «=-

Playbackshow
RTL 4
'

Miljonair worden? Vul snel

Zandvoorts
, Nieuwsblad

De winnende
Thuisbingonummers:
13 maart
2

3
6
9
10

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

13 19 32 39

14
15
16
17

20
22
28
31

33 42
34 43
36
38

ƒ40,- (vier lotnummers)
J ƒ30,- (drie lotnummers)

J ƒ20,- (twee lotnummers)
J ƒ10,- (één lotnummer)

u fa uw keuze aankruisen en verder invullen niet blokletiers Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Amstelv
.: Weekb
f)deRonc
5 Vener

smeerder
lurant

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

100 gr. 2,95

•

Varkensfilet

Gevraagd:

TOPSEX 06-320.325.25.
k wil in bad met jou! Zeep me
maar lekker in lieverd11 gpm.

*rdams
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

heerlijke beenham

of

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06-9530. (75 cpm.).

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

Zandvoorts Nieuwsblad

ASPERGES

1 kg

gebr. Fricandeau
2,75

Gasthuisplein 12,
204ijMZandvoort

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Voor de
vroege

Filet d'Ardenne
3,35

Palmpaashaantjes

TIENERTJES (18 jr) die met
jou een livegesprek willen!
1 gpm
06-320.320.65.

Mu keuze uit meer dan 50
NTERNAT. ESCORTmeisjes
.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw op' gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Je

de EIEREN

Tienergneks!
06.320.320.62
1gpm, 18 jr, zonder schaamte
bukken! Lekker strak jongen.-

Eén telefoontje is genoeg om
n contact te komen met de
persoon van jouw keuze,
'robeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Voor een echt
vrolijk oasen ga je
als n haas naar

Eigenzinnig
Eigentijds
Een tikkeltje
Eigenwijs
En eindeloos
mooi

SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99. (75 cpm.).

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.

voor de particulier

17

Zandvoorts
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StraatPrijs
20 maart
ƒ 3000
2907 N H

Adres: .. .
Postcode:

Plaats:

ƒ 25.OOO

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: ...

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

J dhr. J mevr.

Adres:
Postcode: l l l l l-l l. l Plaats:
Datum1

Postbanknummer:

Extra
Prijs

Naam:

Naam:

2907 NH 220

!

*•
Banknummer:

''* .*^

Handtekening:

NATIONALE

'

' i ' ' i

ir

L O T E Ri J

Bon invullen,.uitknippen en opsture;i in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

SONY MINI-SYSTEEM INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MHC600; Versterker 2x35 Watt; 7-bands equalizer, surround sound;
Tuner FM, MG, LG, 40 pre-sets; Dubbel auto-reverse cassettedeck,
dolby; CD-speler 1-Bit, custom-edit; Boxen 3-weg systeem met twin
duet. Infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1110.-

SONY STEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo. "3890.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

22,5cm

2699.

INDESJT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONYHI-8TRAVELLER

Platen Square Hi-BlackTnmtron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstand- HiFi stereo Adviespnjs'3330.bediening. Adviespnjs '1799.-

1299.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus "2550.-

1499.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

V-j^fi•*

699.-

S^L^'ï^l

37 CM KLEUREN-TV

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supen mpose, autofocus. Adv."2299.-

1049.VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv."1645.-

1099.-

TURBO-DRIVE HI-FI
1

Supersnel HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. "1395.-

TypeKGC2511; Adviesprijs"1269.-

NEDERLANDS
TOPMERK
ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Elektronische super
kondensdroger voor
een unieke prijs! Geen
afvoer nodig. Kapaciteit
4,5kg droog wasgoed,
elektronische vochtmeting, vele programma's, simpele bediening,
RVS trommel, pluizenfilter
en kunststof bovenblad.
Adviesprijs*1325.-

799.

RISICO

749.-

nr«fr4 ccn
IfM?

l

1265.- jj-j/'i.'*

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT PROMOTIE

499.-

1199.-

Vakkundig Paneel staat u
met raad en daad terzijde.,
BCC, waar men nog tijd voor

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

u heeft!

KG37S01; Koel/vries reus. *1798.-

MIELE 1100TOEREN

BCC
is om

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

SAMSUNG RE570
BAUKNECHT 1100 TRN MAGNETRON OVEN

1395.-

TypeWA9510. Adviesprijs* 1899.- Snel ontdooien en verwarmen.

nw4 ÏOVIÊ

• •9«1

lUSJSi

-

L?W?

1945.-

te
en
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS H"F!

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs. *749.-

F55; 4 koppen, stereo. "1683.-

INDESIT 2-DEURS

MüETOEy

PHILIPS VIDEO + PDC

945.-

VR31 2; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afslandbediening. "1145.-

AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

269.-

BOSCH 1000 TOEREN

PANASONIC NN5259

795.-

695.-

319,

320 Liter 2-deurs koelkast *1398.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv."1445.-

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. '795.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
TypeR3G14;1000Wattgrill.|

369.-1

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS 320 LITER

PHILIPS TURBO-DRIVE

425.-

nw4 m/ic

U'J/jif lUnrü."

495."

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

PHILIPS GR1021 37CM

SHARP R2V11 STUNT

249

BAUKNECHT 2304

PHILIPS CE6270 63CM PHILIPS4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING
Videorecorder, dubbele speel-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

SIEMENS WASAUTOM. PHILIPS/WHIRLPOOL |

595.-

1795.-

duur, afstandbediening. '1 1 45.

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.'1549.-

WHIRLPOOL 2-DEURS BAUKNECHT WA6500

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. "1245.-

995.-

laCtU.-

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

met ofiiciëel Nederlands ga-

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs. *1649,-

PJgfr 11QQ _

25GR5760; Flat square beeldGRUNDIG HI-FI VIDEO
buis, teletekst; stereo en afGV240;
"Beste koop", VHSstandbediening. Adv."2075.HQJELETEKST/PDC.-I709.-

UU«f."

Type 2596; Adviespnjs. '799.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). "1990.l J'J J V»

1499.-

ZANUSSI WASAUTOM.

SONY VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

MIELE VW G521

rq«4 7 /j O H
IJanJ f nr«fB
LUXE WASAUTOMAAT

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

™

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
PHILIPS HI-FI VIDEO

899.-

BOSCH VW PS2100

MIELE KOEL/VRIES

TOPMERKCAMCORDER

999.-

BAUKNECHT VW 3PR

rR«4 QCQ
7QO
l 39.. iJ'jft? OO «J."

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. "2220.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviespnjs"999.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAWG71 9; Adviespnjs'1 235.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280; Adviesprijs'1 235.-

SONY CAMCORDER

1199.-

599.-

99.-

STEREO TELETEKST

CM O _
ÖH-tJ.

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie. Adv"1 099.-

SONY TRAVELLER

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1699.m
m SONY55CMKVC2121

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1999.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1 299.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-1
magnetron: Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adv."849.-

549.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. l

599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
STUNT BOVENLADER

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12;LCD-afstandbed.."1045.-

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

GRUNDIG VIDEO + PDC

599.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

879.-

AEG TURNAMAT

GV201 ; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. '1 099.-

INDESIT 140 LITER

355.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535;3 koppen, VHS. "1445.

INDESIT
FORNUIS -,___„,

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

395.395.495.-

Type KN5402TC); AdvT "840.- j

498.-

ZANUSS1 140 LITER

SONYSKOPPENVlo
70KV971 7; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. ' 1 220.-

1398.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

749.-

BOSCH KTF1540

AKAI VHS VIDEO+PDC

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. "1 049.-

BAUKNECHT 160 LTR

410; Gas-elektro fornuis.
TypeTDSO; Adviesprijs*649.- grill-set. Adviesprijs. *1575.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES
Bijv.;
Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland!l! Bijv.:
39.
10voor,,.,,, 39.-!
SONYUXS90II
4voor
39.
SONYE240Vhs

AKAI VHS-IHQ VIDEO
F280; Afstandbediend. '768.-

PANASONIC VIDEO

948.-

IGNIS DROGER AWF020 ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '11 04.-

iffltw /Slo.-

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

ii
fi
ré
®

grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

ZANUSSI VRIESKAST

1248.-

BAUKN./BQSCH/AEG

428.

Inkl. afstandbediening. "699.-

428.-

PHILIPS /WHIRLPOOL KONDENSDROGER
AFB594; Vrieskast. *720.-

478.-

BAUKNECHT LUXE*

548.-

BOSCH VRIESKAST

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

Elektronisch regelbaar. '1445.-

198.- Is

MIELE DROGER

Type GSD1 31 1 ; Adv. *848.-

598.-

STUNT!! VRIESKIST!!

PRIJS

MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WA15; Adviesprijs'245.-

~~ 108.-

KLANTENKAART
l^ps^

Type AMB523; Adviesprijs'945.-

TypeZ6050; Adviesprijs*599.

PHILIPS55CM
KLEUREN-TV
ii
ti AFSTANDBEDIENING
n
-

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
PHILIPS /WHIRLPOOL fornuis
met hete-luchtoven,

Opzetvrieskastje. Adv. *595.-

HRD770; Van de uitvinders !
2 koppen, LCD afstandbed. "799.-

mM
678." STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG37CM

to

VI CO

1ÜÏJ."

OPZETVRIESKAST

GRUNDIG 51 CM TEKST

fè

1098.-1

INDESIT WASDROGER

BLAUPUNKT55CM
y SUPER
TELETEKST
&

té

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

ZANUSSI WASDROGER Inkl. grill, draaispit en mixed

W

R

648.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

1348.-

IS63-30; Adviesprijs"1799.-

598.-

PHILIPS 160 LITER

IS70-39; Adviesprijs'1999.- F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. "1098.-

BLAUPUNKT63CM
STEREO TELETEKST

ETNA FORNUIS 14.00

^tï^&

i Meer budget door de gratis
'BCC-card!
anvraag-folder in de winkel l

PlN-CODE |

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

ALKMAAR
Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
ALKMAAR
met u* PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Hutewaarderplein 1 1
zonde?extra kotten l Rivièradreef 37
| Beverhaf
Beverhaf 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Groimarkt)
Noorderkade/

OPENINGSTUDEN:
miandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag ...
zaterdag .9 tot B uur.

1 tot 5.30 uur
9 tot 6.30 uur
KOOPAVOIMD:
*Ê-9 PLEKTRO-SUPERS Badhoawadorp vrijdag ......... .... 7 tot 9 uur
.... 7 tot
9 uur
*l / hfr nc D AMHCTAn l '"••'«••"broak vrijdag ...........
/ «.i
» uur

l i

HM DE RANDSTAD [ov.rlga filialan dond.rd.g......7 tot 9 uur

'N GEELTJE

Nieuwsblad
Editie 17

Oplage: 5.250

Bij winkels Haltestraat zullen ontslagen gaanvallen'
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Los nummer ƒ 1.85

Weekmedia

The Bulldog

ZANDVOORT - Ondernemers uit de Haltestraat en omonenden willen dat de nieuwe verkeersmaatregelen in
l eze winkelstraat zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Delegaties van winkeliers, horeca-ondernemers en
i mwonenden overhandigden dinsdagmiddag twee petities
i an burgemeester Van der Heijden. Deze beloofde haast te
öiaken met het bespreken van de kwestie maar deed verer geen concrete toezeggingen.
De proef zou een jaar gaan
uren, maar volgens de onderemers is het nu al 'vreselijk
us' in de Haltestraat sinds in
Jinuari de rijrichting is omgerAaid. Een aantal klanten
omt niet meer, zij moeten vant de omgeving Raadhuisplein
jeveel omrijdenen om in de
inkelstraat te komen. 'Wat
-ij u voorspelden, is bewaareid geworden,' aldus de onderemers in hun petitie. 'Sedert
9 januari hebben wij, de Halte:raatondernemers, met lede
gen moeten toezien dat de ometten drastisch teruglopen.'
iet stuk werd door alle neringdoenden uit de Haltestraat, op
jne na, ondertekend.

)mzetdaling
Woordvoerder Dietrich atendeerde Van der Heijden en
;e wethouder van Ruimtelijke

Tates wint
kort geding

3

Ordening, Plieringa, erop dat
de omzet van de betrokkenen
'drastisch' is teruggelopen. De
gemiddelde daling wordt geschat op zo'n 20 a 25 procent.
De opbrengst van de parkeermeters zou bevestigen dat het
een stuk stiller is geworden.
Volgens onbevestigde berichten zouden de parkeerwachters
nog maar een kwart van de, gebruikelijke opbrengst ophalen.
„Je kon bij mij nooit een auto
kwijt," zegt Dietrich, van de gelijknamige sportzaak. „Het
stond altijd vol. Nu zijn de parkeerplaatsen bijna voortdurend leeg, en op zaterdag zie je
voor twee uur geen klanten."
„Je kunt tegenwoordig met je
auto over de parkeervakken
een stuk door de Haltestraat
rijden," bevestigt Jan Filmer
van Café Neuf. Over zijn eigen
omzet kan hij .weinig zeggen:
„Die is erg afhankelijk van het
weer. In hoeverre die daalt, is
dus moeilijk meetbaar."
Het initiatief voor de actie
van dinsdag lag bij een groepje
van acht winkeliers en horeca-ondernemers. „Wij konden
niet op een politieke beslissing
gaan zitten wachten," aldus
Dietrich. Volgens burgemeester Van der Heijden wordt het
wél een politieke beslissing, als
de rijrichting moet worden teruggedraaid. „Dit vraagt om
een politieke benadering. De
politieke partijen zullen zich
daarover moeten uitspreken."
Hij zegde toe dat de opmerkingen 'uitermate serieus' betrokken zullen worden bij de belangen afweging.

ZANDVOORT
jVVD-raadslid Wilfred Tates
jieeft het kort geding gewonlen dat tegen hem was aanfeespannen in verband met
:le verkoop van een kleine
.voning aan het Kerkdwar>pad. De koopster mag hierDver ook niet meer contact
opnemen met de pers, op
straffe van een boete van
10.000 gulden per overtrecling met een maximum van
0.000 gulden.
Zomer
De vrouw die het kort geding
had aangespannen vond dat zij
toor Tates was opgelicht, omdat deze had gezegd dat het als
voning gebruikt kon worden.
Zij kreeg van de gemeente ech:er geen huisnummer voor het
pandje, omdat het te klein zou
sijn voor bewoning. Volgens
liet college van Burgemeester
en Wethouders was het een
bergplaats' en was het onmogelijk om deze zodanig te verbou>ven dat er een 'woning' zou ont'taan. Volgens de vrouw en
haar advocaat was de koopovereenkomst vernietigbaar op
grond van 'verschoonbare dwaling' danwei 'op grond van bedrog'. Zij beriep zich dan ook
op wanprestatie van Tates.
Rechter J. Matthijsse heeft
vooral de brief van het Zandvoortse college van B & W bij
^i]n oordeel betrokken. Het colege laat hierin toch een mogeiijkheid open dat het perceel
alsnog voor bewoning geschikt
;emaakt wordt. Er wordt niet
aangegeven welke voorschriften van het bouwbesluit zich
verzetten tegen bewoning.
Evenmin is het duidelijk of het
college uitgegaan is van permaiente bewoning of verhuur.
Daarnaast is 'onomstotelijk bewezen' dat Tates de koopster
erop heeft gewezen dat het
Pandje nog afgebouwd moest
worden. Voor Matthijsse waren
dat genoeg redenen om de vordering af te wijzen.
Tates vond uitlatingen van de
TOUW via Radio Noord-Holgrievend en schadelijk.
Oaarom eiste hij dat de vrouw
zich verder zou onthouden van
-Utlatingen in de media over Tates. De rechter gaf hem daarin
"lelijk.

De eigenaren van The
Bulldog at The Beach
balen de gemeente doet
moeilijk over de vergunning
voor dit café, omdat de naam
met drugsgebruik geasso
cieerd wordt Het café is ech
ter al geheel in 'Bulldog-stijl'
ingericht, met ramen, beelden
en posters van buldogs „Het
café omdopen kost teveel
geld," aldus Joop Hessing

Museum
Zandvoort heeft een jmuseum, maar velen
O
weten dat niet Dat museum
wordt namelijk tegenwoordig
nog Cultureel Centrum Zand
voort genoemd Echter je kan
er niet 'creatief ZIJP met kurk',
maar een expositie over de
historie van Zandvoort bekijken Bram Krol wn van het centrum nog meer een museum
maken

Races
Je hoeft geen liefheb- -i o
ber van autosport te l O .
zijn op te weten dat er met
Pasen races gehouden wor
den op het circuit op Zand- t
voort Dat is een begrip Er <
wordt dan ook topdrukte ver- •'
wacht maandag
!

Oranjestad
Breda is 's lands enige -f c
Oranjestad en heeft l O
een historie waar de fynproever zijn vingers bij aflikt Maar
wie daar niet van houdt, komt
ook volop aan zijn trekken
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur ---- tel. 17166
Advertenties: ..... tel. 17166
Redactie:
........
tel. 18648

Met 'Zandvoort is ondernemers-onvriendelijk' en ver gelijkbare teksten, demonstreerden tientallen ondernemers en omwonenden dinsdag voor het ] Raadhuis tegen de verkeersmaatregelen in
de Haltestraat

ondernemers afhankelijk van
hun vaste klanten. En die komen alleen maar allemaal als
de rijrichting de goede kant opDaarin zal ongetwijffM een gaat, aldus de betrokkenen.
ander standpunt van het college meespelen: de zomer is de
De ondertekenaars gaan erbeste periode voor een dergelij- van uit dat de verkeersmaatreke proef. De ondernemers den- gel te maken heeft met het cenken er anders over. In de zomer trumplan, dat volgens hen momaakt de verkeersrichting niet gelijk over zes a acht jaar wordt
zoveel uit als in de overige sei- gerealiseerd. 'Wij kunnen u op
zoenen, dan is het toch druk een briefje geven, dat wanneer
genoeg met zomergasten. In deze verkeerssituatie blijft bewinter, voor- en najaar zijn de staan, het centrumplan niet

meer nodig zal zijn.' Zij vergelijken een en ander met een medische ingreep met als eindresultaat: 'Operatie geslaagd, patiënt
overleden'. Als de gemeente de
'arts' was geweest, had zij voor
de tuchtraad moeten verschijnen, aldus de ondernemers.

verspreid, kwamen 82 ondertekende exemplaren terug. Met
deze brief dringen de bewoners
erop aan, 'op zo kort mogelijke
termijn deze proef te stoppen.'
\/Oigens sommigen is het een
verkeerschaos geworden in de
achterliggende buurten. Veel
opstoppingen, wild parkeren en
tegen de rijrichting inrijden. Op
Omwonenden
de Kanaalweg bijvoorbeeld
Zij hebben ook de omwonen- werd op één zondagavond zeden van de straat benaderd om ven keer tegen het verkeer in
hun mening te geven. Van een gereden, aldus een van de bewobrief die in de omgeving werd ners.

ZANDVOORT - Ondernemer Marcel Meijer, van 't
Waterloopleintje in de Bakkerstraat, is deze week getroffen door een onaangename ontdekking. De vloer
van zijn zaak dreigt te bezwijken onder de stellingen
met tweedehands spulletjes. „Morgen moet echt'alles eruit zijn anders gaat het
fout," aldus Meijer.
Ook de zolder van 't Waterloopleintje moet leeg voor deze
operatie. Meijer zit dan ook
met zijn handen in het haar,
gezien de duizenden stuks
koopwaar die hij heeft. „Ik kan1
nergens heen met dat spul,'
zegt hij enigszins paniekerig.

Hij verwacht niet dat hij op tijd
nog een oplossing zal vinden.
Daarom is hij van plan de hele
boel maar gewoon op straat te
zetten. „Ik kan niet anders."
Dat kan echter pas rond het
middaguur, vanaf een uur of 12.
Voor een eerder tijdstip krijgt
hij geen toestemming.

[

Waterstanden p

Het smalle Bakkerstraatje,
tussen de Kerkstraat en het
Schelpenpleintje, komt daardoor onvermijdelijk vol te
staan, zegt Meijer. Hij verwacht
dat het afgesloten moeten worden. Dat geldt mogelijk ook
zelfs voor het Kerkdwarspad
en het Schelpenplein. De ondernemer hoopt dat de hele
operatie aan het eind van de
dag achter de rug is. Van de

SHW

LW

HW

mrt 06.55 02.36
apr 07.39 03.15
08.28 04.06
apr 09.40 05.06
apr 11.00 06.00
Ï S a p r 12.19 07.05
01.05 08.46
02.05 10.00
1
apr 02.55 11.06

LW

19.19 14.54
20.08 15.44
21.15 16.45
22.31 17.35
23.45 19.05
-.- 20.14
13.35 21.45
14.35 22.35
15.19 23.35

INaanstand/getij:
|LK zond. 3 apr. 04.55 uur
ipoodtij 4
apr. 23.45

uur

maand. 11 apr. 02.17 uur

Elders in Zandvoort klinkt
eveneens veel bezwaar. Deels
ook, omdat mensen andere kostenstij gingen vrezen, zoals een
hoger huurwaardeforfait en
meer vermogensbelasting.

Verrast
De opbrengst van de OZB
heeft overigens ook het gemeentebestuur verrast. Uitgegaan werd van een stijging van
drie ton, het werd zes ton. Daarvan is twee ton afkomstig van
Gran Dorado, het resterende
bedrag van de rest van Zandvoort.

Boos

Marcel Meijer is zijn Waterloopleintje aan de Bakkerstraat
alvast aan het 'opruimen'. Morgen komt de hele inboedel op
Straat te Staan

Foto Persbureau Zanchoort

van de computer,' zo reageerde voor een termijnbedrag van
het WLZK indertijd. De fout 40.296 gulden.
zou vlot rechtgetrokken wor„Maar dat betaal ik niet,"
den, maar dat is nog steeds niet zegt de ondernemer. Officieel
gebeurd. Meijer ontvangt elke bericht heeft hij van het WLZK
maand trouw een acceptgiro nooit gekregen.

Veel bewoners zijn dat ook
van plan. In de Kanaalstraat en
de Koningstraat willen bewoners van hele blokken gemeentewonmgen samen bezwaar mdienen. De waarde van een aantal woningen is hier gestegen
van 46 duizend naar 108 duizend gulden. „Het is een lachertje, die nieuwe belasting," zegt
een van hen. „Als je dit op tv
zou vertellen, zou je een prijs
krijgen."

Zowel volgens wethouder
Ingwersen, Financiën, als gemeentevoorlichter
Snelders
zijn er geen ongerechtigheden
aan de gang. „Er zijn wel een
hoop mensen te hoop gelopen
bij het raadhuis," aldus Snelders.
„Zij zijn boos over het bedrag. Maar de tarieven zijn
vastgesteld met een systeem
dat door de gemeenteraad is gesanctioneerd. Daar valt dus helaas niets aan te doen. Op zich
is de hertaxatie niet fout geweest. Er bestaat natuurlijk
wel gelegenheid om bezwaar in
te dienen, dan moet dat per
adres apart bekeken worden."

Uiteindelijk is de opbrengst
vier ton hoger dan het jaar ervoor, doordat de gemeente
eerst vrijwillig twee ton heeft
ingeleverd. Daardoor werd het
mogelijk om de tarieven, de
prijs per duizend gulden waarde, dit jaar met één procent omlaag te brengen en bovendien
de trendmatige verhoging van
3,7 procent met door te voeren.

(ADVERTENTIE)

Stichting Zandvoort Zuid
in beroep tegen bouw toren

WEER ALS VANOUDS
LEKKER UU ETEN!
ons restaurant is vanaƒ heden geopend
als speciaal openingsnienu serveren wij U:

Gerookte zalmforel met mierikswortelsaus
Varkensoester gevuld met gewelde pruimen en

portsaus, aardappelen en groente

Patum

vastgesteld aan de hand van die
nieuwe waardes. Het verschil
met de vorige aanslagen is zo
groot, omdat de vorige taxatie
plaatsvond in de jaren 1986 en
1987. Sindsdien zijn in het hele
land de prijzen van woningen
aanzienlijk gestegen, als gevolg
van de grote vraag naar woningen en de lage rentestand.

Tegenvallers

ZANDVOORT - Een groot-

^^•••^••^^•^^••••••••«^••^•^^^•^^^K

De rekeningen voor de OZB,
ZANDVOORT - De aanslagen onroerende-zaakbelas- de vroegere onroerend-goedbeting (OZB) die afgelopen da- lasting. zijn op tal van adressen
gen in de bus zijn gevallen, met gigantische sprongen omhebben voor grote opschud- hoog gegaan. Stijgingen van 60
meer dan 100 procent zijn
ding gezorgd in Zandvoort. tot
dit moment niet ongebruikeTientallen inwoners kwa- op
Dit komt doordat de women op het raadhuis klagen lijk.
m Zandvoort opnieuw
over de onverwacht hoge re- ningen
getaxeerd zijn en op een veel
keningen. De OZB levert de hogere
waarde zijn geschat.
gemeente drie ton meer op
dan was begroot.
De huidige aanslagen zijn

kosten heeft hij nog geen flauw
idee, behalve dat het 'in de duizenden guldens gaat lopen.'
„Dat kan er ik nog wel bij hebben," zegt hij gelaten.

Meijer is afgelopen maanden
door meerdere tegenvallers getroffen. Net als talloze andere
Zandvoorters heeft hij een veel
hogere aanslag Onroerende
Zaak Belasting gekregen. Datzelfde geldt voor de precariorechten, die zijn eveneens fors
verhoogd.
Bovendien kreeg hij in september al van het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
een afrekening van ongeveer
250 duizend gulden. 'Een foutje

-r".-^ r*.l '. .-i.-!^- f -

Veel boze reacties op hoge OZB

Inboedel 'Waterloopleintje'
wordt morgen op straat gezet

Winkeldief betrapt

winkelbedrijf aan het Raadmisplein werd vorige week bezocht door een 18-jarige Haarernmer, die probeerde sokken,
ondergoed en een zonnebril
nee te nemen zonder ervoor te
stalen. Hij werd echter betrapt en aangehouden door de
Politie. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Foto Persbureau Zandvoort

Koffieijs met caramelsaus en slagroom
wij schenken u een gratis welkomstdrankje
per persoon

34,50

ook serveren wij -weer onze bekende specialiteiten.,
zoals spareribs, gebakken, tong etc. etc.

Wij heten u van harte welkom in
Het Wapen, Gasthuisplein 10, telefoon 02507-14638 Zandvoort

ZANDVOORT - Deze
maand is door de Stichting
Zandvoort Zuid een verzoek
ingediend bij de arrondissementsrechtbank om een
schorsing van het bouwbesluit van de toren aan het
eind van de zuidboulevard.
Op 5 april om tien uur is er
een hoorzitting.

De Stichting Zandvoort Zuid
vindt de hoogte van het gebouw
onacceptabel omdat zij van mening is dat dit een 'horizonvervuiling' teweeg zal brengen. Zij
is van mening dat het gebouw
niet hoger mag worden dan vier
bouwlagen. De gemeente stelt
echter dat het gebouw juist
door haar hoogte een markant
herkenningspunt zal worden.
De Welstandscommissie heeft
De Stichting Zandvoort Zuid het bouwplan goedgekeurd.
zal samen met Stichting Duinbehoud en de Stichting Zuid
Een ander bezwaar van de
Kennemerland
Natuurlijk, stichting betreft de plaats van
naar de hoorzitting op het raad- het gebouw. Het zal namelijk
dichter naar de straatkant kohuis komen.
men te staan, dan oorspronke„Alle argumenten van ons lijk het plan was. De Stichting
zijn gewoonweg neergesabeld. Zandvoort Zuid vreest valse
We zijn op geen enkel punt se- wind.
rieus genomen," aldus Emmy
Zie ook pagina 7
Stobbelaar-De Vlieger woordvoerder van de Stichting Zandvoort Zuid. „De grootste teleurstelling voor ons was nog wel
(ADVERTENTIE)
dat Gedeputeerde Staten ook
geen bezwaar hadden tegen
Superaanbieding
deze ingrijpende bouwplannen.
We zijn zeer teleurgesteld maar
OVADIA
laten de moed echter niet zak15 jaar
ken. Nu rest ons niets anders
Zie adv. elders in dit blad
dan opnieuw beroep aan te tekenen."

0\

Natuurlijk,

die krant moei 'IK hebben.
Omdat ik jjraag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvooits Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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FAMILIEBERICHTEN

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

BOUWVERGUNNINGEN
Aangevraagde bouwvergunning
94030B
Duindoornlaan 14 vergroten woonhuis.

A. LAVERTU
Het is

ELLY
niet aan te zien, maar echt
waar 30 maart wordt zij 4 x 10
jaar.
Hartelijk gefeliciteerd.
Frieda, Rina, Yvonne, Bep,
Sanne, Daniëlle, Engel, Jacobiene, Marjanneke, Nel en
Annemarie

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Vandaag

Ciska
van Peteqem

50
jaar

Bel 14158

Jan en Marijke
Van harte gefeliciteerd
met jullie 25-jarig huwelijk
Peter, Helga
en Michael

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel. / Fax. 02507 -12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Heeft u het al gehoord?

Singer naaimachines
zet de verkoop fournituren

van T. C. van der Schelde voort.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 93/94
uitgerekend voor U!
Voor de week von 21-03 t/m 27-03 1994
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

20
25
30
35
40
45
50
54
59
64
69
74
82
89
97
104
111
124
136
149
161

549
685
821
957
1095
1232
1368
1506
1641
1776
1917
2051
2256
2463
2666
2872
3077
3420
3760
4105
4443

Kosten
deze week

ƒ n,oo

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunning
93099B
Boul. P. Loot 43

vergroten woonhuis.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang men
menen
te zijn
, getroffen,
. kunnen op. grond van de Wet AROB binnen. . 6_ .weken
. _ . _ . .n a
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

ƒ13,75

ƒ 16,50
ƒ19,25
ƒ 22,00
ƒ 24,75
ƒ 27,50
ƒ 29,70
ƒ 32,45
ƒ 35,20
ƒ 37,95
ƒ 40,70
/45,10
ƒ 48,.95
ƒ 53,35
ƒ 57,20
ƒ61,05
ƒ 68,20
ƒ 72,80
ƒ81,95
ƒ 88,55

meterkaart in kolom 3 schrijven
meterkaart in kolom 5 schrijven

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- langs nieuw aan te leggen ontsluitingsweg sportpark Duintjesveld 12 gemeentebomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot
12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn reacties kenbaar
maken bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. De reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden
betrokken.
SLUITING GEMEENTE/WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL
I.V.M. PAASDAGEN
In verband met de komende Paasdagen zijn alle gemeentelijke afdelingen
gesloten op:
vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) en maandag 4 april (2* Paasdag).
Op vrijdag 1 april wordt wel het huisvuil gewoon opgehaald.
Het huisvuil van de maandagwijk wordt op dinsdag 5 april opgehaald.

)GEMEENTE

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

Opa en oma
van Ophem
Van harte gefeliciteerd
Boris en Lot

D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

naalden
scharen
kledingreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten
Tot ons verdriet hebben wi jthuis, in zijn eigen
vertrouwde omgeving, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader,
schoonvader, opa uit duizenden en onze broer,
zwager en oom

Rienk Tinga
2 juli 1912-25 maart 1994
Hij hield van het leven.
J. Tinga-Bosman
Joke en Koos, Richard, Ellen, Arjan
Maria en Ben, Rosalie, Sebastiaan
Cocky en Ab, Jasper
Annemieke en Sujonno
en overige familie
Emmaweg 16
2042 NV Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels op woensdag 30
maart op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

Wanneer leven lijden wordt,
komt de dood als een oase.
In volle overgave is vredig heengegaan mijn lieve

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Denk om uw coniferen!
Strooit bitterzout tegen
bruinverkleuring

Bloeiende violen,
Beplanting
YYYYYYYYYYYYY

Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartcentrum
Onderling
. Hulpbetoon

FONDUE of GOURMET VOOR EEN GEZELLIG ETENTJE.
Ook heel geschikt voor de Paasdagen!
Een mooi opgemaakte schotel voor

4. Lijsterstraat 2-34, huur ƒ 611,81 per maand, excl. stookkosten.
3-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens van 55 jaar en ouder.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto maand-inkomen voor deze
woning mag max. ƒ 3.410,- zijn.

VERS HOLLANDS LAMSVLEES

PRIETPRAAT

is er weer!

\De, Qutte

Heerlijk voor de Paasdagen

lamskoteletjes, lamsbout en lamsrollade

Ook voor uw
Paasdiner
(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o-ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijke max bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener
voor 50% meegenomen in de berekening.
Attentie: de voorlopige toewijzing wordt maandag 11 april om 12.00
uur bekend gemaakt i.p.v. vrijdag 8 april.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

PRACHTIG PAASVLEES
o.a. rosbief, varkenshaas, varkensfrikando, ossehaas,
contra-filet,
entrecöte, cordon bleu, kalfsoesters enz.

Verse vleeswaren voor 't paasontbijt onder de eieren:
ontbijtspek - bacon - ham - rosbief - gebraden rollade gek. achterham - katespek enz.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

3.^ Lorentzstraat 473, huur ƒ 743,85 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.665,- zijn.

FONDUE of GOURMET

ROLLADE van de VARKENSFILET

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

2. De Schelp 147, huur ƒ 638,40 per maand, excl. stookkosten.
2-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning maq
max. ƒ 3.890,- zijn.

Toewijzingscriteria

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Poststraat l
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

uitvaartverzorging
kennemerland bv

1. Van Lennepweg 38-3, huur ƒ 543,18 per maand, excl.
stookkosten.
3-Karnerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande
uit maximaal 2 personen. Het (gezamenlijke) belastbaar
bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.535,- zijn.

Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing
Maandag 11 april a.s. om 12.00 uur in het raam ten kantore van E
M M.

Drogisterij „Bouwman"

bedankt iedereen, heel hartelijk, voor de belangstelling,
bloemstukken en attenties t.g.v.
de heropening

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Schriftelijke reacties

op de leeftijd van 64 jaar.

HOERA
morgen is opa

j

Voor leden komt beschikbaar

Ben Hamminga

ADVERTENTIES

M

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

BEMESTING

man

Oranjestraat 7 zwart
2042 GR Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

M

II VREEBURG

Weekmedia werkt!
• • Wat doe je als
je wilt werken in je
eigen woonplaats.
Gewoon
solliciteren op een
advertentie in de
nieuws-" en
huis-aanhuisbladen van
Weekmedia. Elke
week staan er
personeelsadvertenties in met
alle banen uit de
buurt

• Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

Elke week de banen uit de buurt

21-r
yVeekmedia 17
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Joop Hessing van The Bulldog at The Beach:

Dragsgebruiker gaat aan zijn oren naar buiten'
ZANDVOORT - Er is nog steeds geen uitsluitsel over een
exploitatievergunning voor The Bulldog at The Beach. De
eigenaresse van het café in de Haltestraat, die al zeven
maanden op een vergunning wacht, heeft wel van het
gemeentebestuur te horen gekregen dat de beslissing nog
voor het Paasweekeinde genomen zal worden.

het ontvangen van de brief met
een medewerkster van Algemene Zaken voerden werd men er
niet vrolijker op. De medewerkster liet weten dat niet langer
het vermoeden dat ze softdrugs
gaan verkopen de hoofdrol
speelt, maar dat de gemeente
vooral nog aanhikt tegen de
naam. Het gemeentebestuur
heeft nog steeds de angst, dat
de naam The Bulldog een soort
publiek zal trekken, dat men in
Zandvoort niet wil. Maar van
naamsverandering willen Joop
en Leni nog steeds niets weten.
Die naam is het uitgangspunt
geweest voor het hele idee.

door Paul van Gageldonk

De langdurige aarzeling van
burgemeester Van der Heijden
Komt vooral voort uit de angst
ciie het gemeentebestuur heeft
dat de naam The Bulldog een
publiek zal trekken dat de
drugshandel in Zandvoort zal
doen toenemen. Dit, ondanks
de toezeggingen van eigenaresse Leni Warner dat er in The
Bulldog geen drugs zullen wor^clen verkocht en het café een
j streng deurbeleid zal gaan volgen. Krijgt het café de vergunfning niet, dan zal The Bulldog
j At The Beach een rechtszaak
tegen het gemeentebestuur
j aanspannen.
The Bulldog at the Beach
vroeg al in augustus vorig jaar
een horecavergunning aan voor
de exploitatie van het pand,
waar vroeger discotheek ITsis
was gevestigd. Die aanvraag gebeurde .onder de naam The
Bulldog en volgens eigenaresse
Leni Warner was er ook toen al
geen sprake van een coffeeshop, waar soft drugs zouden
worden verhandeld. De gemeente stelde dan ook weinig

vragen en Leni en bedrijfsleider
Joop Hessing begonnen met de
verbouwing, die inmiddels voltooid is.
The Bulldog at the Beach
straalt alles uit van 'een zaak
met klasse', zoals Joop het uitdrukt. Een blanke houten
vloer, twee lange, donkere houten bargedeeltes, blinkende
spiegels en toiletruimtes, een
afgescheiden gedeelte voor een
dj en strakke moderne zitjes
van rood leer. En overal grijnst
het bekende beeldmerk van de
buldog de bezoeker toe: op de
gevel, de ramen, trapleuningen,
op de spiegels en op T-shirtjes,
die via vitrines te koop worden
aangeboden. The Bulldog at the
Beach is er klaar voor en zou,
zo was de planning, dit Paasweekeinde open kunnen gaan.
Een mooie, vliegende start van
het nieuwe seizoen.
Nu mogen .Leni en Joop alleen nog maar hopen. Want de
gemeente zit danig in haar
maag met The Bulldog. Daar
zag het in het begin helemaal
niet naar uit. „Wij hebben met-

(ADVERTENTIE)

UNO

MOMENTO..
voor kaas vol temperament

\\'e hebben ze dag-verx voor n uil /la f ie
gehaald! Nu bij' ona op lu-tproefplankje...
en geniet gelijk van de voordelige prijzen!
AANBIEDINGEN
ARTAVAGGIO nu 100 gram

PARMESAN Padano

nu 1 00 gram

Duetlo MAGOR

193

nu 1 00 gram l •

Verse MOZZARELLA -> 49
nu 1 00 gram .£ •

UNO
MOMENTO
kom eerst eens proeven!
Barteljorisstr. 11
Haarlem-centrum

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

Gen.Cronjéstr. 87
Haarlem-noord

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortseln. 155
Heemstede

DE TROMP WINKEL

Grote bedragen zijn geïnvesteerd aan
de inrichting
van The Bulldog in de Haltestraat, maar de
exploitatievergunning hangt
aan een zijden
draadje
Foto Persbureau
Zandvoort

een duidelijk gemaakt dat wij
alleen de naam van The Bulldog gekocht hebben," zegt
Joop, „voor heel veel geld, maar
wij verwachtten dat toch een
hoop mensen op die naam afkomen. Als je in de Haltestraat zit,
tussen al die horecazaken, dan
moet je met iets komen dat opvalt. Nou, The Bulldog is een
begrip, het spreekt veel mensen
aan."
Leni en Joop dienden de plannen in en hoorden pas begin dit
jaar weer iets van de gemeente,
een half jaar na de aanvraag.
Twee dagen nadat er op de
voorpagina van De Telegraaf
een sensationeel verhaal had
gestaan, waarin het vermoeden
werd uitgesproken dat 'de Amsterdamse drugsmafia' bezig
was om in Zandvoort een zaak
op te zetten, belde de secretaresse van de burgemeester Leni
en Joop op. Ze verzocht het duo
met spoed bij Van der Heijden
te komen voor een nader gesprek. Bij dat onderhoud was
ook een vertegenwoordiger van
de Zandvoortse politie aanwezig. Het was geen theekransje.

om hier ook drugs te gaan verkopen. Vervolgens hebben wij
dat gezelschap aangeboden om
alle papieren in te kijken. Alle
contracten mochten ze inzien,
het hele financiële plaatje
mocht bekeken worden. De
burgemeester zei toen dat de
gemeente geen enkele vorm
van drugsverkoop zou tolereren of iets dat duidde op banden met de drugshandel. Aan
het einde van het gesprek zei
hij: als jullie je aan deze regels
houden en je netjes opstellen,
dan wens ik jullie zeer veel succes."
In de periode die volgde kwamen diverse ambtenaren van'
de gemeente langs om papieren
in te kijken en de verbouwing te
inspecteren. Ook politieagenten namen nieuwsgierig een
kijkje. Leni: „Alles bleek prima
in orde. De papieren. De verbouwing. Het was perfect, zeiden ze."
. Geen wolkje meer aan de
lucht, dachten Joop en Leni.
Maar toen de gevraagde vergunning desalniettemin lang op
zich liet wachten, belden Leni
en Joop afgelopen maandag
zelf maar even met het raadshuis om te vragen wanneer het
felbegeerde papiertje tegemoet
kon worden gezien. Joop:
„Opeens begonnen ze weer over
onze naam. Ze zeiden: 'jullie
zeggen nou wel dat jullie geen
soft drugs gaan verkopen, maar
toch, ook al zouden jullie het
niet doen, dan trekken jullie
door die naam alleen al het
drugstoerisme aan."

Drugsmafia
Joop: „Wij kregen teksten
naar ons hoofd, dat we banden
hadden met de drugsmafia. Dat
zei de burgemeester tegen ons.
Hij zei dat hij namens de hele
gemeenteraad sprak. Ook hield
hij maar vol dat wij zakelijke
banden hadden met The Bulldog in Amsterdam. Ondanks
het feit dat wij alleen de naam
gefranchised hebben, zei de
burgemeester dat hij het vermoeden had dat onze zaak in Begrip
Zandvoort met drugsgelden is
Leni: „Ik kreeg ook nog de
opgezet en dat we van plan zijn burgemeester aan de lijn. Hij

vroeg me nog eens waarom we
voor de naam The Bulldog hadden gekozen. Ik zei tegen hem:
omdat het een begrip is. Zoals
het Hardrock Café inmiddels
een begrip over de hele wereld
is. Toen zei de burgemeester: ik
vind het geen positieve reclame
voor Zandvoort, ik vind het erg
negatief klinken. Nou, daar ben
je klaar mee, als de burgemeester dat zegt. Hij liet doorschemeren dat als wij geen Bulldog
hadden geheten, die vergunning er wel meteen was gekomen."
Aan Joop had de burgemeester ook nog gevraagd hoe deze
zou reageren als er in The Bulldog at the Beach een stickie
gerookt zou worden. Joop antwoordde alsvolgt: „Ik zei tegen
hem: 'beste burgemeester, zelf
rook ik niet en echt lekker ruiken vind ik een stickie ook niet.
Maar,' zeg ik tegen hem, 'we
leven in 1994. Als in het seizoen
iedere caféhouder in Zandvoort
tegen een klant met een stickie
zou zeggen: ga lekker de deur
uit, dan kunnen de meesten.wel
stoppen'."
Volgens Joop en Leni staat
het geenszins vast dat hun publiek uit jonge drugstoeristen
zal gaan bestaan. Joop: „Het
wordt een zaak voor mensen
van twintig tot zestig jaar. Er
komen karaoke-avonden, videoschermenbij belangrijke voetbalwedstrijden,
piratenwedstrijden, noem maar op. Wij
willen ook graag de echte Zandvoorters als publiek. En denk je
nou echt dat we zo'n mooie
zaak als deze de soep laten indraaien door van die randfiguren binnen te halen?" Er komt
dan ook een streng deurbeleid,

zegt Joop. „We hebben een portier, die het gajes buiten
houdt."

Oren
'En wat doe je dan,' vroegen
ze mij op die vergadering met
de burgemeester, 'als er iemand met een tas aan de bar
gaat zitten, waar drugs voor de
verkoop in zitten?'. Toen zei ik:
'die gaat aan z'n oren naar buiten!' Ik heb namelijk tientallen
jaren op de Wallen gewerkt. Ik
had een café op het Oudekerksplein. Maar ik ben die buurt
ontvlucht, omdat ik er niet
meer tegen kon, tegen de overlast. Ik sliep niet meer, ik werd
gek van -die halfgare junks.
Denk je dan dat ik datzelfde
spul hier weer binnen ga laten?"„Nee," zegt ook Leni: „Dit
wordt een hele nette zaak. En
wie in Zandvoort een stukkie
stuff wil kopen, die weet de weg
allang."
Vrijdag kregen ze een nieuwe
brief van de burgemeester.
Daarin werd ze medegedeeld
dat voor het Paasweekeinde
een beslissing zou worden genomen over de vergunning.
Hoe die beslissing er uit gaat
zien werd door die brief al wat
duidelijker. De burgemeester
wees ze erop dat hij sinds l februari van dit jaar door een
aanscherping van de APV, de
Algemene Politie Verordening,:
de mogelijkheden heeft een ho
reca-exploitatie vergunning te
weigeren als hij vermoedt dat
er openbare orde problemen
gaan ontstaan bij toewijzing
van de vergunning.
En ook na een telefonisch ge'sprek dat ze enkele dagen na

Nieuw EMM-kantoor geopend
met vuurwerk en een dansje
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De nieuwe fractieleden hebben een aantal maanden geleden, voor de verkiezingen, moeten verklaren Van Caspel trouw
te blijven. Daardoor zag de hele
fractie zich nu genoodzaakt om
zich terug te trekken uit de college-onderhandelingen. De persoon Van Caspel was immers
niet aanvaardbaar voor GBZ en
CDA als wethouderskandidaat.
De leden die vanavond op de
ledenvergadering de motie willen indienen, vinden- dat de
VVD weer betrokken moet worden bij de college-onderhandelingen. Daarvoor moet er dus
een andere wethouderskandidaat komen dan Van Caspel, de
laatste moet zich terugtrekken.
Het bestuur van de VVD
moet eveneens opstappen, vinden de betrokkenen: dit heeft
niet geluisterd naar de tegenstanders van de lijsttrekker en
de VVD zo in een onmogelijke
situatie gebracht. Bovendien is
het daardoor ook schuldig aan
het tegenvallende verkiezingsresultaat.

Fietsendief valt
door de mand
ZANDVOORT - Na een bezoek aan de Passage merkte
een 22-jarige Zandvoorter dat
zijn mountainbike was gestolen. Hij ging zelf op onderzoek
uit in de omgeving en vond zijn
fiets in de Brugstraat terug,
waar het geparkeerd stond tegen de gevel. In het pand vroeg
de Zandvoorter van wie de fiets
was, waarop zich een 25-jarige
Haarlemmer meldde. De Haarlemmer bekende al snel de fiets
te hebben weggenomen, waarop de Zandvoorter de politie inschakelde. Deze ondervroeg de
Haarlemmer en zond het vervolgens heen.

Clicks wint geding tegen Elysee Beach
ZANDVOORT - Het Elysée Beach Hotel is gedwongen een container op het
parkeerterrein te verplaatsen. Dat is het gevolg van
een veroordeling van de
Haarlemse rechtbank, naar
aanleiding van een kort geding van Clicks Fashion International B.V.
Over de container bestond
een lang slepend geschil tussen
het 'Elysee' en 'Clicks', dat in
het hotel een schoenontwerpstudio heeft. Toen het daarvoor
bestemde appartement werd

gekocht, zijn met de hoteleigenaars afspraken gemaakt onder andere over het 'uitsluitend
gebruik' van een bepaalde parkeerplaats. Nadat het hotel vorig jaar failliet was verklaard,
werd de exploitatie overgenomen door een dochteronderneming van de SNS Bank. De
nieuwe exploitant meende niet
gebonden te zijn aan de in het
verleden gemaakte afspraken
en plaatste - volgens Clicks 'een volstrekt nutteloze container' op de parkeerplaats. De
President van de rechtbank
vond dit een onrechtmatige
vorm van eigenrichting.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Het bestuur wil er 'echte
feestdagen'' van maken voor de
Zandvoortse bevolking. Het
programma voor Koninginnedag meldt onder andere de traditionele rommelmarkt. Inschrijven hiervoor kan alleen
op woensdag 13 april van tien
tot vijf uur op het raadhuis.
Verder zijn er een ballonwedstrijd, een kindervoorstelling in
Circus Zandvoort en een middag voor ouderen in De Krocht.
Recreatiewerk Noord-Holland
verzorgt een spektaculair spel
op het Raadhuisplein. De dag
wordt afgesloten met drie taptoe-orkesten. Het programma
van Bevrijdingsdag meldt onder andere kinderspelen in de
Haltestraat en herinvoering
van de oude 'Estafette van
Zandvoort'.
Begin april wordt het bekende oranje programmaboekje
huis-aan-huis verspreid. 'Als we
om ons heen zien en ervaren
welk een onrust en onverdraagzaamheid er heerst in de wereld, ook vlakbij, dan is er reden temeer om dankbaar te zijn
•met onze vrijheid,' zo schrijft
stichtingsvoorzitter Jan Brabander onder meer in zijn voorwoord. Voor de bestuursleden
is dat de grote drijfveer om aan
het werk te gaan voor de feestdagen. Voor volgend jaar staan
er ook al grote plannen op stapel. Dan wordt gevierd dat Nederland vijftig jaar geleden
werd bevrijd.
Voor bijdragen aan de vieringen is een bankrekening geopend: 32.63.71.397, het gironummer van de Rabobank is
12670. 'Hoewel de stichting
voor de uilvoering van de feesten een subsidie van de gemeente ontvangt, is de bijdrage
van de bevolking onmisbaar,"
aldus het bestuur.

ZANDVOORT - Een aantal VVD-ers heeft aangekondigd vanavond een motie
van wantrouwen in te dienen tegen lijsttrekker Van
Caspel en het VVD-bestuur.
Zij zijn de oorzaak dat de
VVD buitenspel is geraakt
bij de college-onderhandelingen, aldus de VVD-ers.

(ADVERTENTIE)

Feesten op Koninginnedag
evenals op Bevrijdingsdag
ZANDVOORT - Het zal
zowel op Koninginnedag als
op Bevrijdingsdag feest zijn
in het centrum van Zandvoort. Dat is besloten door
de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort.

Niet alleen hebben ze een
hoog bedrag voor de naam betaald aan het Bulldog-concern.
De naam is tevens alom tegenwoordig in het pand. Bulldog-koppen, gebeiteld in de bars,
de bulldog gedrukt op ramen
en glazen, geperst in de toog en
als lichtbak aan de pui. Het zou
een fortuin kosten om dat allemaal te verwijderen.
Joop en Leni hopen dat de
gemeente alsnog over de brug
komt met een vergunning. En
mocht de beslissing negatief
uitvallen, dan overwegen ze juridische stappen. Er is geen enkele grond om hen een vergunning te weigeren, vinden ze. En
duidelijk moet zijn, zeggen ze,
dat er van onwil van hun kant
geen sprake is. Joop: „Wij willen alles doen. Ik zei tegen de
burgemeester: noem je voorwaarden maar, ik zal eraan voldoen." Aan Leni ligt het ook
niet: „Al komt er iedere dag op
een willekeurig tijdstip een
agent controleren of er drugs
verkocht worden. Prima."
Joop kijkt naar buiten, waar
de eerste groepjes Duitse toeristen Zandvoort al weer aan
het verkennen zijn. Klanten
dus. Het is Paasvakantie. Hoogtijdagen voor de middenstander. Twee Duitse jongens stappen het lokaal van The Bulldog
binnen, maar Joop moet ze teleurstellen. Het zou voor Joop
toch wel bijzonder bittere ironie zijn als de vergunning
wordt geweigerd. Want, zegt
Joop, met gevoel voor dramatiek: „Ik ben Amsterdam juist
ontvlucht voor de zaken, waarvan ze ons nu beschuldigen."

VVD wil andere
kandidaat voor
wethouderszetel

OPROEP AAN ALLE OVZ LEDEN
Ledenvergadering O.V.Z.
Plaats:
Datum:
Aanvang:

EMM-bestuursvoorzitter Marijke Herben en drs. B.G.A. Kempen, directeur van de Nationale
Woningraad, maken een vreugdedansje in de hal van het nieuwe kantoor
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Vuurwerk en een dansje pp dixieland muziek. Met die feestelijke ingrediënten werd donderdagmiddag
aan
de
Thomsonstraat het nieuwe
kantoor van woningbouwvereniging .
Eendracht
Maakt Macht geopend. De
directeur van de Nationale
Woningraad, drs. B.G.A.
Kempen, feliciteerde behalve directie en medewerkers
ook 'bewoners en woningzoekenden'.
„Dat ik ook bewoners en woningzoekenden in mijn felicitatie betrek, ligt voor de hand,"
aldus Kempen. „Want die zullen zeker merken dat hen vanuit de nieuwe, mooie en functionele werkruimte nog sneller
en beter service zal worden ge-

boden. EMM wil immers als eigentijdse corporatie dienstbaar
zijn aan de lokale samenleving." Na de officiële opening,
waarin door vuurwerk een tekening van het oude kantoor
werd verbrand en een van het
nieuwe werd onthuld, maakte
hij in de hal van het gebouw een
dansje met EMM-bestuursvoorzitter Marijke Herben.
. In het nieuwe pand, dat zo'n
2,2 miljoen gulden heeft gekost,
zijn nu alle afdelingen ondergebracht. Voorheen waren er kleine depots en dergelijke elders
in Zandvoort, in verband met
de te krappe ruimte in het oude
kantoor. In de nieuwe opzet is
ook gedacht aan de privacy van
de cliënt: er zijn twee spreekkamertjes waar individuele huurderszaken kunnen worden besproken. Het kantoor, ontworpen door architect Hans Wag-

ner, heeft een 'open gevel die is
gericht naar de mensen voor
wie wij ons dagelijks inzetten',
aldus de directie.

Huisstijl
Die mensen, oftewel de ongeveer 6400 leden plus andere belangstellenden, waren een dag
tevoren uitgenodigd om in een
feestelijke sfeer uitgebreid kennis te maken met het nieuwe
kantoor. Daarvan werd gretig
gebruik gemaakt. Tegelijk kon
men kennismaken met de nieuwe huisstijl van EMM, ontworpen door Jan Roest, van bNO
uit Amsterdam. Het resultaat:
'Een stukje van een cirkel, letters gerangschikt van hoog
naar laag en van klein naar
groot,' zoals Roest het omschrijft in het huisblad nieuwe
stijl, tHuis.

Restaurant Les Dunes, Zandvoort
Donderdag 7-4-1994
20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
-Opzeggingen en nieuwe leden
- Brief van de fam. Lansdorp
4. Mededelingen
- Bestuursmutaties
- Nieuwe bestuursleden
5. Vacature bestuur
6. Ondernemersbokaal
- Ja - Nee - Hoe - Enquêteformulier
7. Verslag B&W
- Kopieën ter inzage
8. Prognose 1994
9. K.N.O.V. - H.E.A.O.-onderzoek
10. Pauze
11. Infomap
12. Gastsprekers Arie Loos (Bad Zuid) en Simon Paagman
(S.Z.P.) .
13. Sluiting

donderdag 31 maart 1994

Weekmedia 17

L

CT m

I

I

Part-time
medewerkster
gevraagd
voor 2 a 3 dagen
per week.
Foto
Boomgaard

APRIL MENU

op
Zanct/ôórï

Tel.:02507-13529

Gerookte forel met pesto en toast
of
Runderbouillon met reepjes
van een kruidenflensje
****

"Piccata Carbonara"
Kalfebiefetukje gebakken in beslag
van Parmesaanse kaas en ei met
Carbonarasaus en pasta
of
Bourgondische kip, op franse wijze
bereid met veel rode wijn

Kroon Mode l
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Damespantalons
elastische
band
14 modekl.
Alle maten

Soc. de Manege Zandvoort
presenteert iedere zat.avond gezellig uit voor
ongebonden mensen.
Uitsluitend singles v.a. 30 jr.

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Corr. gekleed. Entree 15,=
Beide paasdagen gesloten

naar
2e pinksterdag gaan er 4 pers. n
Venetië via de gratis verloting bij uw
entree in de Manege

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

Info over deze reis of
over onze dansavonden,
tel. 16023

Tel. 02507-14443

79.95

****

Chocolade mousse

FL 39.Gevr. v.
weekend

AFWASHULP
M/V

Tel. 12690

I

Hotel Faber

Te huur

heeft nog
plaats voor

Loods/
opslagruimte

kamerhulp
Tel.: 12825

in Z'vrt nrd.
Beg.gr. 250 m2
1e verd. 100 m2

Inl.tel. 17805

Drukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties

Stickers
Zeefdrukwerk
Stempelmakerij
Fotocopieën

drukkerij

repwx
Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

f 3.844,-

ovz

Nieuwsblad

"Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

PAASPUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant
de paashaasjes en plaats de
gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

goedkoper

1 2 3 4

17181920

Golf GL 1.8 liter 90 pk

f 3.646,goedkoper

567

8

9 10 11

121314 1516

212223

242526272829

30 31 32 33 34

Deze oplossing inleveren vóór 10 april
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:
Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot, prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.

Golf GL Variant 1.8 liter 90 pk

Alles wat gedrukt
staat is waar.
We hebben fantastisch nieuws Bijna alle Volkswagens zijn
namelijk stukken goedkoper Om niet te zeggen fors goedkoper
Een bedrag dat afhankelijk van het model wel kan oplopen tot
f 10.706,-. Dat is een stevig bedrag Maar voor die lagere prijs
krijgt u uiteraard nog steeds dezelfde Volkswagen-kwaliteit Nog
net zo veilig, nog net zo comfortabel en nog even betrouwbaar
Daaraan verandert niets Over de Volkswagen Golf GL 1 8 liter
90 pk kunnen we kort zijn ijzersterk Nu f 3844,- goedkoper

Of neem bijvoorbeeld de Golf GL Variant 1 8 liter 90 pk Een auto
met een laadruimte die kan worden vergroot tot maar liefst
1 425 liter Nu f 3 646,- goedkoper Maar dat is niet alles Want
los van het feit dat alle Volkswagens nu stukken goedkoper zijn.
bieden we u op een aantal modellen óók nog een zeer aantrekkelijk geprijsd accessoirepakket Kortom er is alle reden om snel
bij ons langs te komen en te zien hoeveel goedkoper u uit bent
Volkswagen. Nu stuk voor stuk stukken goedkoper.

Genoemd bedrag is vrijblijvend en geldt vanaf 29-03-1994 Inclusief BTW en BPM Wijzigingen, ook m uitvoenngsdetails, voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 - 1 45 65.

Hoofdprijs: TRAITEUR BERKHOFF
WAARDEBON VAN ƒ 250,2e t/m 6e prijs CHIN. REST. HONG KONG
Sam Sim menu voor 2 pers.
Op zaterdag 2 april a.s. zal ons promotieteam heerlijke
chocolade paaseitjes uitdelen, beschikbaar gesteld door:

BAKKER VISSER
Haltestraat/Basteurstraat

ovz
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een ijzersterke combinatie
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odotherapeut
<] ZANDVOORT - Podotheraut Gabriëlle Trouw houdt
tweede vrijdag van de
aand spreekuur in het Zand.ortse Gezondheidscentrum
[tn het Beatrixplantsoen 2. De
insulten vinden plaats tussen
|alf tien en 12 uur. Op het
jreekuur kunnen vragen woren gesteld en informatie woren verkregen over voetklach,n of klachten die daaruit kunen voortvloeien. Het maken
een afspraak kan via de
raktijk voor Podotherapie
josch& Vaart', Van Hogenorpstraat 73 in Haarlem, tele,on: 023-329245.
De behandeling van een po|otherapeut is gericht op het
houd of de verbetering van
|e functionele bewegenlijkheid
.n de voet. Tijdens een uitgeIreid onderzoek wordt geke|en naar de belasting van de
iten, de beweging en de afikkeling tijdens het lopen.

Mntoonstelling
)e Oranjekom'
VOGELENZANG - In bezoeerscentrum 'De Oranjekom' is
begin juli de expositie 'Vo[els in het voorjaar' te zien. In
' n nagebouwd duinlandschap
ordt door middel van 25 opge|ette vogelsoorten uitgelegd
oe deze vogels elk voorjaar op
iek gaan naar een partner en
[en geschikte plek om te broelen. Onder de opgezette vogels
evinden zich de kievit, de wieiwaal en de bosuil. Ook zijn er
esten te zien van de torenvalk
In de dodaars. De expositie is
[an dinsdag tot en met donderag te bekijken tussen half tien
n vier uur en op zaterdag en
ondag tussen negen en vijf
ur. Op maandag en vrijdag is
et bezoekerscentrum gesloen. 'De Oranjekom' is te vinen aan de 1-e Leyweg 4 in Voelenzang.

Onze amateurs'
ZANDVOORT - In het Cultueel Centrum Zandvoort is mo:enteel de tentoonstelling
Dnze amateurs' te zien. Deze is
.amengesteld uit werk van dii-erse Zandvoortse amateurs.
!r zijn verschillende technie:en te vinden, waaronder olieerf schilderijen, aquarellen,
ekeningen,. keramiek, kant•doswerk, borduurwerk, ma:ramé, poppen, foto's en
ichaalmodellen.
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Bram Krol: veel Zandvoorters weten niet wat er in het cultureel centrum te zien is

'Goh, hebben we een museum in Zandvoort?'
In Zandvoort staat een museum. Al eens bezocht? Pardon,
een museum, zegt u? In Zandvoort? Galeries zult u
bedoelen, maar een museum, ha, dat hebben we hier niet.
Jawel, een heus Zandvoorts museum, maar met een naam
die lading niet dekt. Het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein. 'Museumdirecteur' Krol hoopt hier
verandering in aan te brengen. De begane grond wil hij
inrichten als historisch museum. Op de bovenverdieping
kunnen dan wisseltentoonstellingen worden gehouden, die
leuk zijn voor zowel toeristen als Zandvoorters.
door Evcrhard Hebly

E

EEN CULTUREEL centrum. Daar worden lezingen gehouden, films
vertoond, vinden cabaret- en toneelvoorstellingen
plaats, oefent de lokale drumband, wordt klaverjas gespeeld
en sjoelen de ouderen. En je
kunt er aan de bar koffie, thee,
bier of limonade bestellen. Een
centrum met tal van culturele
uitingen dus.
In het Gemeentelijk Cultureel Centrum Zandvoort vind je
ook genoeg cultuur, maar wel
van een volstrekt andere orde.
Exposities zoals bijvoorbeeld
nu van een aantal Zandvoortse
amateurkunstenaars, stijlkamers van Zandvoortse interieurs uit het begin van de twintigste eeuw, bomschuiten, oude
prenten en schilderijen en een
schat aan ander historische materiaal. Dat zijn zo'n beetje de
ingrediënten van het Zandvoortse Cultureel Centrum.

Bord opgehangen
Bram Krol, sinds l januari jl.
officieel beheerder, is niet hélemaal gelukkig met de benaming. „Cultureel Centrum dekt
de lading niet, want we zijn
vooral een museum. Vorig jaar
hebben we in de zomer een
bordje 'Museum' opgehangen
en ik merk dat dit al veel helpt.
We krijgen regelmatig .reacties
van 'Goh, hebben we een museum in Zandvoort, waarom
staat het er dan niet duidelijk

Bram Krol in een van de oudheidskamers van het Cultureel Centrum Zandvoort
Foto Bram de Hollander

op?'. Veel Zandvoorters, met
name nieuwe bewoners, weten
niet wat er bij ons gebeurt. Die
hebben een ander idee over een
Cultureel Centrum. Een museum is veel laagdrempeliger."
Het lijkt voor de hand te liggen, dat Krol in het beleidsplan
dat hij binnenkort de gemeente
hoopt te presenteren, zal verzoeken om het Cultureel Centrum meer als museum bekend
te maken. De begane grond van
het voormalige bejaardentehuis wil hij inrichten als historisch museum. Op de bovenverdieping kunnen dan wisseltentoonstellingen worden gehouden. Hij spreekt over algemene
exposities die leuk zijn voor zowel toeristen als Zandvoorters.

Zandvoortpromotie
Het Cultureel Centrum, zo
moeten we het in elk geval
voorlopig blijven noemen, dateert uit 1977 en sinds 1980
'draait' het als museum. Krol:
„Het is klein, maar groot genoeg. Je moet het wel in verhouding blijven zien- en niet
pretenderen dat je een Stedelijk Museum bent. Ik zie het
zelf als een mooie vorm van
Zandvoortpromotie waar we
veel meer mee kunnen doen.
Het Cultureel Centrum heeft

Weekenddiensten
Paasweekend:
J/3/4 april 1994

Zondag en maandag: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel,
tel. 13073. Openingstijden (al'OLITIE: Alarmnummer 06-11. leen voor recepten) 11.30-12.30
n andere gevallen: tel. 13043. en 17.00-18.00 uur. Buiten de
SRANDWEER: Alarmnummer openingstijden informatie over
6-11. In andere gevallen de regeling via tel.nr. 13073.
23-159500 of - voor info over- Wijkverpleging: Voor spoedgelag - (02507) 61584.
vallen is het Kruiswerk ZuidiMBULANCE: Alarmnummer -Kennemerland 's avonds, 's
6-11. Anders: tel. 023-319191 nachts en in het weekend te beongevalllen), Centrale Post reiken via de doktersinformambulancevervoer (CPA) Ken- tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
lemerland.
HERENAMBULANCE: Die- de Boer-Burgh en/of mevr.
enbescherming
023-246899 A.C.M. Gombert en/of P.J. van
gratis), Regionale Dierenam- der Deijl, Kochstraat 6A, Zandulance
alarmnummer voort, tel. 02507-14437.
23-334323
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
ÏUISARTSEN: De volgende Thorbeckestraat 17 te Zandmisartsen hebben een geza- voort, tel. 15847.
nenlijke
waarnemingsrege- Dieren: (Overige diensten) Verjing: J. Anderson, B. van Ber- eniging v.h. welzijn'der dieren
fcen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. (02507) 14561, Vermissings""aardekooper, H. Scipio-Blü- dienst 023-383361, Asiel Zandne, F. Weenink. Informatie voort
(tevens
pension)
laarover tijdens weekend, 02507-13888, Asiel Haarlem
vond/nacht vanaf 16.30 uur, én 023-244443. Stichting Regionale
ijdens feestdagen via telefoon- Dierenambulance: 023-363476
mmmer 30500. De spreekuren of alarmnummer 023-334323 (24
an de dienstdoende arts zijn uur per dag), ook voor melding
owel op zaterdag als zondag van zoekgeraakte of gevonden
an 11.30 tot 12.00 uur en van dieren.
7.00 tot 17.30 uur. Een af- Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
spraak is niet nodig.
'andarts: Hiervoor de eigen Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
andarts bellen.
alle werkdagen van 10.30-12.30
Apotheek:
Zaterdag: Zandvoortse Apo- uur. Schriftelijk: Postbus 100,
heek, H.B.A. -Mulder, tel. 2040 AC Zandvoort.
3185. Openingstijden (alleen Stichting Welzijn Ouderen
'uor recepten) 11.00-13.00 en Zandvoort: (voorheen Dien7.00-18.00 uur. Buiten de ope- stencentrum) Koninginneweg
togstijden informatie over de l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
egeling via tel.nr. 13185.
op dinsdag- en donderdagmid-

Kerkdiensten
,'aasweekend:
;
l/3 t/m 4/4/1994
lervormde Kerk, Kerkplein:
Vitte Donderdag 19.30 uur: ds.
*•A. van Leeuwen, viering Hei>g Avondmaal, gezamenlijke
jienst
met Geref. Kerk
j
oede Vrijdag:
0.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen,
'lering Heilig Avondmaal
9.30 uur: ds. J.A. van Leeuwen,
'i.m.v. Hervormd Kerkkoor en
hut-ensemble
'Qndag, Pasen, 10.00 uur: ds.
•A. van Leeuwen, m.m.v. Her'orrnd Kerkkoor en muziek?oep, Paascollecte
'«reformeerde Kerk, Juliana'cg 15:
•Vitte Donderdag 19.30 uur: ge'arnenlijke
Herv./Geref.dienst
n
Hervormde Kerk, ds. J.A.
a
' n Leeuwen, viering Heilig
^ondmaal
oede Vrijdag 19.30 uur: ds. C.
, an de Vate
Zondag, Eerste Paasdag, 10.00
•Ur: ds. C. van de Vate
{
oomskatholleke Kerk, Grote
Krocht 45:
"itte Donderdag 19.30 uur: vie'""ï in Pauluskerk, Helmlaan
^>
Haarlem
3
Qede Vrijdag:
?-00 uur: Eerste Vrijdagvieln
g met ouderen, Kruiswegviering.
l
a.OO uur: Goede Vrijdagviering
•d. Antoniuskerk, Sparrenlaan

dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van té
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

9a, Aerdenhout
Zaterdag 10.45 uur: Paasviering
op Nieuw Unicum, pastoor I.
Burgerlijke stand
Clement
Zaterdag 22.30 uur: Paaswake,
pastor D. Duijves, m.m.v. Da- Periode:
mes- en Herenkoor
22 - 28 maart 1994
Zondag, Eerste Paasdag, 10.30 Ondertrouwd:
uur: Paasviering, pastor C. van Beumer, Gijsbertus, en Becher,
Polvliet, m.m.v. Dames- en He- Franzisca Johanna Maria
renkoor
Das, Charles, en Bijnen, Esther
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Tamara Doris
schap NPB, Brugstraat 15:
Gehuwd:
Zondag (Eerste Paadag) geen Vekemans, Styn Harry Joris,
en Van der Meer, Monique Joan
dienst.
Maandag, Tweede Paasdag: Suzanne
14.30 uur viering jubileum
Lijesen, Michael Willem, en
Donderdag 7 april 20.00 uur: Strijder, Yvonne
j aarvergadering
Geboren:
Religieuze Kring' Aerdenhout" Jorick Merlin, zoon van: Hof•Bentveld, Oscar Mendliklaan stra, Frank Otto Merlin, en
5, Aerdenhout:
Draijer, Truus Marjanne
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.Barbara Annabelle Gracia,
Meer (Doopsgez.)
dochter van: Grotenhuis, PeKerk v.d. Nazarener: Zijlweg trus Johannes, en Van der Heij218, Haarlem.
den, Mariene Wilhelmine
Goede Vrijdag 19.00 uur: ds. Sylvana Yvonne, dochter van:
A.W. Snijders, H. Avondmaal
Daane, Martinus Gerardus, en
Paaszondag 12.00 uur: Paasju- Lindemans, Antoinette
bel op de Grote Markt in Haar- Overleden:
Strijder, Johannes, oud 84 jaar
lem
Geen avonddienst
Spijk, Henderikus, oud 83 jaar
Jehova's Getuigen:
Rijnders, Johannes Nicolaas,
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 oud 76 jaar
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 Koper geb. Jakomeit, Mechtiluur en maandag 19.00 - 21.00 de Johanna, oud 85 jaar
uur. Inl.: R. van Rongen, L. Van Aacken, Heinrich, oud 76
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. jaar
023-244553.
Tinga, Rienk, oud 81 jaar

een taak richting toerist en eigen bevolking."
„Er zijn bijvoorbeeld maar
vrij weinig bewoners die iets
over de strand- of boulevardhistorie weten.
En toeristen
gaan voor de
cultuur vaak
naar Haarlem
of
Amsterdam, maar die -----mensen kunnen we natuurlijk ook in eigen
huis houden. Ik denk daarbij
met name aan de verblijfstoerist, want een dagjesmens zien
we hier niet zo snel."
„'s Zomers is bij ons net als
op het strand druk. Dan liggen
ze op het strand tot het slechter
weer wordt, daarna gaan ze
naar ons. Aan de olievlekken in
het tapijt kan ik zien dat er ook

buiten
het
zomerseizoen niet geloven of schrikken ze
strandgangers onder de bezoe- van de grote ruimte."
kers zijn. De verhouding toerist-Zandvoorter is ongeveer Visueel
fifty-fifty en de bezoektijd vaKrol was voorheen werkzaam bij de sociale dienst en
hij zegt in die
tijd een 'snelle
museumbezoeker' te zijn
----- geweest. Zijn
belangstelling
rieert van vijf minuten tot an- ging vooral uit naar cultureelderhalf uur. Wie zo kort blijft, historische tentoonstellingen.
komt meestal een uur later te- Tegenwoordig bezoekt hij murug met echtgenoot. Ze vertrek- sea door het gehele land en
ken nooit binnen vijf minuten kijkt hij met een iets ander oog.
uit ongeïnteresseerdheid. Voor- Krol: „Moderne kunst is leuk
al 's zomers als de deur open- voor een galerie. De hoofdmoot
staat, komen er regelmatig van dit museum moet gewijd
mensen zomaar even binnen zijn aan de historie van Zandom eens een kijkje te nemen. voort."
En vaak kunnen ze hun os*en
„Alle badplaatsen langs de

Toeristen hoeven niet naar
Amsterdam voor de cultuur

Nederlandse kust hebben zo'n
museum en wij hebben een goede naam. Ja, natuurlijk zeg ik
dat, maar het is ook echt zo.
Maar ik wil er nog meer van
maken door het onder meer
leuker aan te kleden en misschien moeten we wel naar een
iets andere indeling toe. Daarom gaan we nu een beleidsplan
opstellen. Wat belangrijk is dat
we de historie van Zandvoort
tastbaar en visueel maken. Ik
zie het niet zo zitten om alleen
maar schilderijen en prenten
op te hangen met lange teksten
erbij."
Tot 15 mei is de expositie 'Onze Ama-

teurs ' in het Cultureel Centrum te
zien. Het zijn kunstuitingen van plaatselijke amateurs en vaak staat in hun
werk Zandvoort centraal. Soms zeer
professioneel, soms uitermate amateuristisch. De openingstijden zijn van
woensdag tot en met zondag van twee
tot vijf uur'. De toegang is gratis.

(ADVERTENTIE)

Infocentrum
HAARLEM - Vanaf vrijdag l april wordt de gemeenschappelijke naam
'Informatiecentrum' gehanteerd voor het informatiecentrum Deo in Haarlem, de patiëntenvoorlichting in EG en de patiëntenservice aan de Zeeweg in
IJmuiden. Patiënten en
hulpverleners kunnen vanaf die dag voor informatie
terecht bij de informatiecentra van de drie locaties
van het Kennemer Gasthuis.

Speelweek van 31 Maart i/m 6 April

Het informatiecentrum
in IJmuiden is van maandag tot en met donderdag
geopend van kwart over negen tot kwart over twaalf
en van kwart over een tot
vier uur, telefoon: 0255065311. Informatiecentrum
EG is van maandag tot en
met vrijdag geopend van
half negen tot kwart over
twaalf,
telefoon: 023302403.
Het informatiecentrum
Deo is van maandag tot en
met donderdag geopend
van tien tot vier uur, telefoon: 023-224475.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Z

ATERDAG was ik op Texel
en kwam ik een oude bekende tegen. Robbie, het
zeehondje dat was 'aangespoeld' op het strand van Zandvoort. Fotogeniek prijkte hij
een halfjaar geleden met een
zender bovenop zijn kop, op de
voorpagina van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Het zeehondje
smeerde hem echter nog voordat hij 'gered' kon worden en
dat was dat.
In het zwembasin van Ecomare verorbert hij nu zijn dagelijkse portie vis. Een flinke
plakrand bovenop z'n kop herinnert nog aan de zender. In
het najaar als hij gaat verharen
zal zijn petje pas verdwijnen.
Waarschijnlijk wordt hij dit
keer niet meer teruggezet. Dat
is namelijk al vele malen gebeurd, maar onze Robbie heeft
een grote handicap. Hij vindt
de mensen veel te aardig.
Ooit was hij de ster in een
Zweedse film, maar hij kon
zijn publiek maar moeilijk
missen en wilde ze zeker niet
inruilen voor een leven met
zijn soortgenoten. Daarom
bleef hij steeds weer terugkomen naar zijn vroegere verzorgers. Toen dachten ze het gevonden te hebben... In Holland
werd hij uitgezet in de Oosterschelde, maar Robbie bezocht
vele malen de stranden langs
de kust want daar liep tenminste volk.
De verzorger in Ecomare
vertelde dat ze op een gegeven
moment horendol werden van
het: uitzetten, ophalen, uitzetten, ophalen en steeds werd er
gebeld door verbolgen mensen
als de zender weer eens scheef
op z'n hoofd bleek te bengelen
(Het telefoonnummer van Ecomare stond namelijk in zijn
flipper).
Als laatste poging heeft men
geprobeerd om een 'verwilderingsprogramma' op te zetten.
Het enige waar hij wild van
was te krijgen waren auto's
maar die kom je in de Waddenzee niet tegen!
Het zal Robbie verder vis wezen. Hij geniet van het publiek
om zich heen en maakt de raarste fratsen in het basin samen
met zijn soortgenoten.
Toch was dit niet het enige
moment dat ik op mijn vrije
weekend aan Zandvoort moest
denken. Als je de 'Texelse Courant' openslaat is het verdorie
net of je weer in Zandvoort zit:
lepziekte, gifzakjes, stranden
die moeten worden opgespoten, rijksuitkering omlaag en
heibel in de politiek. Ook daar
heeft de VVD flink verloren
aan de plaatselijke partij.
Verder is de bouw van een torenhoog appartementengebouw door inbreng van een
slimme actiegroep stilgelegd
door de Raad van State. En dat
terwijl men al begonnen was
met het leggen van de fundering. De hoogte van het gebouw
zal teruggebracht moeten worden van 36 naar 15 nieter. Deze
succesvolle aktiegroep 'Tien
voor Texel' ergert zich er
steeds meer aan dat door projectontwikkelaars grote projecten opgezet worden en dat zij
hun zakken vullen ten koste
van de plaatselijke bevolking.
Zij verklaardde dat ze geen
'Zandvoortse toestanden' met
torenhoge hotels wilden en gingen er dwars tegenin. Met succes naar is gebleken, want de
Raad van State was het bovendien met ze eens dat een gebouw van een dergelijke hoogte niet past in een omgeving
met lage bebouwing. Maar hoe
zit dat dan met die 'Zandvoortse toestanden' van Paviljoen
Zuid??? Ik heb vernomen dat
de Stichting Zuid de boot al besproken heeft
En denk nu maar niet dat ze
alleen maar naar Robbie en de
pasgeboren lammetjes gaan
kijken!!! MARTHA BURGER

Nieuws uit de verenigingen
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THE THREE

-fVlurSKETEERS

A.L.
Vr/Za/Zc/Ma
11.00
Vr/Za/ZVMa/W
13.30

staat onder andere een biefstuk
met salade en gebakken aardappelen. Kosten 27,50 gulden,
ZANDVOORT - VANNU drankjes
voor eigen rekening.
heeft woensdag 6 april een con- Opgeven voor
15 april bij metactmiddag in hotel Triton, vrouw Boer, 023-337711
of meaanvang twee uur 's middags.
Wie mee wil doen kan zich daar vrouw Scheringa, 023-334735.
opgeven voor de spelmiddag,
de excursie, activiteiten vanwe- NVvH Haarlem
ge de sluiting van het winterseiHAARLEM - Mr. Wieringa
zoen, de tentoonstelling en de houdt
donderdag 14 april een
strandwandeling.
over 'oude tijden', van de
Dinsdag 12 april gaan de lezing
Haarlemmerhout,
Haarlem
vrouwen een lezing over histo- zuid-west,
Aerdenhout en
rische huizen en antieke keu- Heemstede, aan
de hand van
keiis beluisteren. Hoe prak- dia's en prentbriefkaarten.
De
tisch of onpraktisch kookten verbale tocht voert via het
onze grootmoeders in hun keu- Houtplein naar Aerdenhout via
kens? De lezing begint om twee de Leidsevaart langs de Zanduur, in hotel Triton.
voortselaan, Herenweg, Wagenweg, Dreef, Haarlemmerhout
naar Groenendaal in HeemsteNVvH Zandvoort
Deze route werd vroeger per
ZANDVOORT - Mevrouw de.
stoomtram afgelegd. De lezing
Molenaar vertelt op dinsdag- vindt
plaats om tien uur in de
middag 19 april het een en an- zaal van
de Immanuëlkerk,
der over de Provence in het Ge- Van
Egmondstraat 7 in Haarmeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat 17. Ze laat ook lem.
breiken met de bussen l,
dia's zien. De dia-lezing gaat 3, Te
70 en 77 van NS station Haarover de fraaie natuur (grillige lem.
Introducées moeten 2,50
gebergten, afgewisseld door betalen.
glooiende, met brem begroeide
hellingen en lieflijke dalen met
schilderachtige oude stadjes. NVvH Heemstede
Bovendien is het een oud culHEEMSTEDE - In de Pautuurgebied met een rijke histo- wehof,
Achterweg 17a in Heemrie. Aanvang twee uur.
stede geeft mevrouw Brandsma een dia-lezing over Vietnam
en Cambodja. Zij ging daar reDineren met de NVvH
naar toe en kan er
ZANDVOORT - De vrouwen gelmatig over
vertellen. Dat
van de NVvH gaan dinsdag 19 boeiend
ze op woensdag 20 april
april dineren in restaurant 69 in doet
de Gierstraat 69. Op het menu om tien uur.

Vrouwen VANNU

A.L.
Dagelijks

15.30 en 19.00

16 Jaar
Dagelijks

21.30

Woensdag alleen

19.00

Speciale Paasactie: nu voor F. 5,- naar

ALADDIN
Vr/Za/Zo/Ma om 11.00

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel: 02507-18686
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donderdag 31 maart 1994
Dat meen je niet... Hebben de kranten van
Weekmedia al\\eer yo'n f>ocd rapport van het NIPO
jjekrexeii? Dat bijvoorbeeld 7-i"/n van de Weekniediale/ers altijd of" rejjelmatij; de krant leest?
Stuur mij vandaag noj; de uitkomsten van bet NIPO
appreciatie-onder/oek 1993Bel voor meer informatie over succesvol adverteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-6-17.5393) of Xandvoort
(02507-17166).

"Dat meen
+

met,/

vsser
Pasteurstraat 2a, tel. 17027
Haltestraat 23, tel. 12159

SNOWWHITE

ROMMELMARKTKONINGINNEDAG
Aan de Prinsesseweg
* De Rommelmarkt wordt gehouden tussen
09.00 uuren 15.00 uur
* Er zijn 85 kramen te huur tegen ƒ 37,50 per
kraam
* Inschrijving op woensdag 13 april van 10.00
uur tot 17.00 uur in de hal van het Raadhuis.
* HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.

Voor elke prijs op reis met
Toerkoop Reisburo Zonvaart

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

Elke week het dagelijks nieuws!

Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort

jrTTÖERKOOP Reisburo Zonvaart

VERHUIZEN?

ANVR

G»H**TlEFO*DS

de Wit Verhuizingen

be zo* w
kuit toet oiize

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

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

iq 'm keièe lui

LtfBKBWE
VRHUIZERS

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

e

2
Paasdag
doet
u
•
• * ~ * * *
bankzaken m<
S jonk j e en Sanders.
,/ï^MHlMÈL.

Gr. Krocht 20, Zandvoort, tel. 12560

geeft u meer/
5 DAGEN RECREATIE
EN GASTRONOMIE
IN ZOUTELAJNTDE
Hotel Willebrord is gelegen m het dorpje Zoutelande aan de
Zeeuwse nviera aan de zuidkant van Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle Deze streek staat erom bekend de
meeste zonuren van Nederland hebben
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel Willebrord voor liefhebbers van strandwandelmgen en fietsen een
gevarieerd 5-daags airangement van zondag 10 tot donderdag 14 april of van maandag 11 tot vrijdag 15 april Dit arrangement biedt u de mogelijkheid al wandelend en fietsend de
streek te ontdekken Tijdens uw verblijf heeft u twee dagen
naar keuze de beschikking over een fiets, waarbij u enkele
mooie fietsroutes krijgt

3-2 zitcombinatie.
Zwart rundleer.
Ook in andere kleuren
leverbaar.
^ voor
Het arrangement is op basis van half-pension en inclusief
- kamer met douche en toilet
- 2 dagen naar keuze beschikking ovei een fiets met fietstoute
- wandelroutes m de omgeving van Zoutelande
- op een van de avonden een gastionomisch 5-gangen dinei
of net uitgebreide ' Riviei a buffet
De kosten voor dit anangernent bediagen vooi de lezers
van de kianten van Weekmedia ƒ 299 00 p p Noimaal kost
di' airangement ƒ 355 ,- Toeslagen l peis kamei ƒ 10 - pet
dag kamei met balkon ƒ 5 - p p per dag verlenging (op basis half pension) ƒ 75 - p p per dag Kindei en tot 2 jaai gratis
Kindei en 2 tot 12 jaai 50'n koiting mits bij de ouders op de
kamei
Vooi nadeie informatie Hotel Willebioid Smidsstiaat 17
'1374 AT Zoutelande tel 01186-1215 Boeken is alleen mogehjk dooi middel van het instuien van ondeistaande volledig
ingevulde bon naai
Secietanaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

KOPïN

Bon voor onze lezers

Meubelstad dat -wij maandag 4 april

Een gratis attentie
voor iedere bezoeker.

a.s. gewoon open zijn. Kom na uw

2e Paasdag is en blijft een feestdag.

Paasontbijt dus eens langs. En laat

En daar hoort een cadeautje bij.

u verrassen door het prachtige

Vandaar dat wij van Sanders die

assortiment en de lage prijzen. We

dag aan iedere bezoeker

heten u graag van harte welkom.

een echte Paasverrassing

Er is zoveel te zien bij Sanders

e

Tot 2 Paasdag!

geven. Helemaal
gratis. Leuk toch?

Deelname aan het 5-daags aiiangement in Zoutelande van
10 tot 15 april is alleen mogelijk dooi het instuien van deze
volledig ingevulde bon naar het m de bovenstaande tekst
vei melde adres

;

Sanders

Naam
Adres
Postcode

2499.

Sanders Meubelstad is
e
ook 2 Paasdag open!

Woonplaats

MEUBELSTAD

Telefoonnummer
Aantal personen

Kinderen
amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen

zo l O tot do 14 april of

ma 11 tot vrij 15 april

EU geeft u meer!

D A A R

V I N D T

H E T

W E I

Referendum en
volksinitiatief
ZANDVOORT

raadslid Ruud Sandergen heeft op de dag van
n n vertrek uit de raad uitUndelijk toch zijn zin gekreen de gemeenteraad ging
insdagavond akkoord met
(e mogelijkheid om een re
endum te houden

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Tlan Suyderduyne is horizonvervuiling9
in plaats van markant herkenningspunt

De projectontwikkelaar spreekt over een 'prachtige
locatie en een schitterend gebouw'. De gemeente Zandvoort
en het Hoogheemraadschap Leiden hebben geen bezwaar
Sandbergen pleit al acht jaar
ior de mogelijkheid om een tegen een hoge, markante toren aan het uiterste puntje van
de zuidboulevard. Ook Gedeputeerde Staten van de
,adplegend referendum te
louden Dit kan gebruikt wor provincie Noord-Holland gaven 4 maart een verklaring van
;en om de memng van de bevol geen bezwaar af tegen de artikel 19 procedure inzake de wet
;ing te vragen over belangrijke
op de Ruimtelijke Ordening. De Stichting Zandvoort Zuid
iroblemen Dinsdagavond ging
is daar bepaald niet gelukkig mee.
ie meerderheid m de raad
:hoorvoetend akkoord met
in verordening die dit moge
door Martha Burger
k maakt VVD en PvdA stem
en tegen, plus CDA-fractie
•oorzitter Bosman GBZ ging
,lckoord nadat een amende
GENSCHIJNLIJK ZOU debouwkundig oogpunt niet
ent van raadslid Methorst
je kunnen zeggen dat de ontsierend zal zijn voor de
/as aanvaard Daarmee wordt
weg voor het nieuw te Zandvoortse skyline Ook zal
ok een 'Volksinitiatief moge
bouwen luxueuze appar- dit nieuw te bouwen apparte
ijk gemaakt ook uit de bevol
.mg kunnen ideeën aangedra tementencomplex Suyderduy mentencomplex volgens het
en worden voor een referen ne open ligt Echter de stich college niet misstaan in de luxe
um en dus niet alleen vanuit ting Zuid, de stichting Dumbe villawijk en prima woonruimte
e gemeenteraad Voorwaarde houd en de stichting Zuid Ken bieden aan een nieuw aantal m
dat het voortel wordt gedra nemerland Natuurlijk, gaan woners 'Het gebouw zal juist
;en
door 'een aantal kiesge door met hun werk Zij maken de beëindiging van de bebou
:
echtigde ingezetenen van opnieuw ernstig bezwaar tegen wing aldaar markeren,' zo
Jandvoort, dat evenredig is aan de bouw van dit appartemen schrijven Burgemeester en
weemaal de kiesdeler, gelden- tencomplex en verzoeken de Wethouders als commentaar
le bij de laatst gehouden ge rechter om schorsing van de af aan Gedeputeerde Staten
Een ander bezwaar heeft
gegeven bouwvergunning voor
neenteraadsverkiezmgen'
Opmerkelijk was dat in een de nieuwe bebouwing die Pavil Stichting Zandvoort Zuid tegen
,mbtehjk voorstel de verorde- j oen Zuid op de Brederode de plaats van het gebouw Op
verzoek van het Hoogheem
tung in feite wer afgeraden Het straat zal gaan vervangen
„Op de tekeningen lijkt het raadschap Rijnland wordt hert
;ollege van Burgemeester en
Wethouders heeft anders beslo allemaal zo hoog nog niet maar dichter aan de straatkant geen en is vervolgens toch met die zijn behoorlijk misleidend," plaatst De Stichting is bang
Emmy Stobtaelaar, voor valse wind Verzoeken om
iet voorstel naar de gemeente- aldus
•aad gekomen Op wat voor woordvoerder van de Stichting een windtunnelonderzoek te
^ronden, dat werd dinsdaga Zandvoort Zuid „Het liefst verrichten zijn tot nu toe afge
'ond met duidelijk Ook met na houden we de bouw helemaal wezen 'Er zal enige windhinvragen van WD er Van Caspel tegen, maar dat is niet meer te der ontstaan, maar het gebouw
;n hoeverre de gemeenteraad doen Angst voor mogelijke rechtvaardigt dit,' schrijft het
vast zit aan de uitslag van een schadevergoeding die project college terug naar aanleiding
referendum, daarover verschil- ontwikkelaar en bouwer even van dit bezwaar Verder is duitueel kunnen indienen bein delijk te merken uit de stukken
len de meningen
vloed volgens mij maar al te dat de gemeente blij is wanneer
vaak de objectieve besluitvor er aan dit gebied door middel
ming van een college Ik hoor van de artikel 19 procedure een
Fliermga nog zeggen 'Ik ben woonbestemming wordt gegeabsoluut met blij met dit ge ven waardoor grootschalige hobouw, vind het een roomtaart reca in de toekomst niet meer
maar ik kan nu niet meer te mogelijk zal zijn
ZANDVOORT - De ge- rug'"
Ook de Gemeente Waterleimeenteraad heeft dinsdagadingen Amsterdam (eigenaar
vond afscheid genomen van
van de duinen) kon instemmen
negen raadsleden Zij waren Vier lagen
met het plan om de huidige be
met meer verkiesbaar bij de In ieder geval mag dit ge stemming te doen overgaan in
laatste verkiezingen Tates bouw volgens de Stichting Zuid een toekomstige bestemming
distantieerde zich tijdens nooit hoger worden dan vier wonen 'Horeca kan juist een
iijn laatste raadsvergade- bouwlagen Zij vindt dat er dan potentiële bedreiging vormen
ring van de afscheidsplech- genoeg winst voor de project voor de rust in dit natuurge
ontwikkelaar overblijft De ge bied', was haar mening In prinigheid
meente op haar beurt sabelt cipe was zij bereid om aan het
Burgemeester Van der Heij- deze argumentatie neer met de gemeentebestuur voor te stel
den hield een uitgebreide af- opmerking dat er door stede- len om het ernaast gelegen parscheidspeech, toegespitst op bouwkundigen een situatie keerterrein, over te dragen aan
alle vertrekkende raadsleden schets gemaakt is en dat dit de projectontwikkelaar HoeAlleen met voor WD fractie nieuwe gebouw juist door haar ver deze onderhandelingen zijn
voorzitter Tates deze had voor hoogte een markant herken is momenteel niet bekend Er
de vergadering te kennen gege nmgspunt zal worden en zal wordt door omwonenden ge
ven hierbij niet aanwezig te wil kunnen functioneren als land zegd dat de projectontwikke
len zijn Hij is 'blij dat het afge- mark Zij vindt juist dat zo'n laar de grond te duur vindt
Volgens Emmy Stobbelaar
lopen is' het hij later weten Bo afsluiting aan het uiterste stuk
vendien is hij het er niet mee je van de zuidboulevard uit ste wordt er steeds door de ge
eens als er complimentjes aan
de raadsleden worden uitgedeeld, omdat er nauwelijks iets
gepresteerd zou zijn
Van der Heijden nam wel af
scheid van wethouder Ingwersen en Bosman (CDA), Landman en Methorst (GBZ), Kuij
ken (PvdA) en de D66 ers Brugman, Annema en Sandbergen

ZANDVOORT
D66 is
donderdag akkoord gegaan
met de keuze van Jan Termes als wethouderskandi

daat

De nieuwe gemeenteraads
fractie had gekozen voor Ter
mes toen er in verband met de
college onderhandelingen snel
een kandidaat naar voren ge
schoven moest worden De
fractie bestaat naast Termes
uit Lou Koper en Han van
Leeuwen, lijsttrekker bij de
laatste verkiezingen Van Leen
wen wilde geen kandidaat meer
zijn, omdat hij op bepaalde
punten nogal van mening vei
schilt met de andere twee
Daardoor vormde hij een 'mm
derheid' m de fractie Het is be
kend dat de drie het lang niet
altijd met elkaar eens zijn
maar zij zullen eikaars menin
gen respecteren zo maakte Ko
per bekend Donderdag werd
hun keuze aan de ledenverga
dering voorgelegd, deze ging
zonder stemming akkoord
De leden komen op vrijdag l
april opnieuw bijeen, om 8 uui
in het Gemeenschapshuis, voor
de verslaglegging van de colle
ge onderhandelingen, plus de
standpuntbepaling
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lates niet bij
afscheid raad

D66 akkoord met
keuze Termes

Op de foto voor de
volksuniversiteit
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Het appartementencomplex op de plek van Paviljoen Zuid zal
verwachten omwonenden en de Stichting Duinbehoud

meente gezegd dat grootschali
ge horeca zich aangeboden
heeft om de grond te kopen
„Daar is ons echter helemaal
mets van bekend Wel vinden
wij dat de projectontwikke
laars het hier m Zandvoort
voor het zeggen hebben Zij
hebben de macht maar moeten
daarvoor wel vriendjes hebben
in het dorp anders redden ze
het toch nooit' Maar meestal
komen hier de plannen pas bo
ven tafel als het in kannen en
kruiken is Regelmatig hoor je
dat de Stichting promotie
Zandvoort besprekingen heeft
met projectontwikkelaars en
grote bouwondernemingen Zo
betaalt de gemeente ook nog
eens grif zestigduizend gulden
mee aan de nieuw te bouwen
strandafgang bij Suyderduyne
Als het gebouw er echter staat
zal er weer een nieuwe afgang
gelegd moeten worden om
mensen naar het naakstrand te
kunnen laten gaan want door
het voortuintje van een appar
tement van een miljoen gulden

HAARLEM ~ De Volksum
versiteit Haarlem (VUH) be
staat dit jaar 75 jaar Daarvoor
wordt een lustrumboek ge
maakt, met op de voorkant een
foto van het volksuniversiteit
gebouw aan de Leidsevaart 220
met cursisten erop Wie op de
foto wil is welkom
hoog boven de andere woningbouw en de duinen uitsteken
In mei 1917 werd de eerste
uumeu Uiis>ieKen,
cursus aan de VUH gegeven
Van enkele tientallen cursisten
kans maken dat op grond van schema Groene Ruimte ge is het opleidingscentrum uitge
procedurefouten, zowel bij de schreven Daarin staat dat er m groeid tot het grootste centrum
gemeente als bij Gedeputeerde de nabijheid van natuurbe voor
volwasseneneducatie,
Staten, er een schorsing volgt schermmgsgebieden, (zoals bij kunst en cultuur in Nederland
van het bouwbesluit Ontwik voorbeeld de Waterleidingdui Tijdens de open dagen op 28 en
kelmgen en jurisprudentie wat nen en de Zuidduinen) een re 29 mei wordt het lustrumboek
betreft de wet op de Ruimtelijk strictief beleid gevoerd moet gepresenteerd
Ordening, heb ik al tijden op de worden Dat wil zeggen dat er in
voet gevolgd en er is op dit ge die buurt geen ontwikkelingen
bied jurisprudentie bekend mogen komen die schade doen
(onder andere schorsing van aan het natuurgebied Boven
een bouwbesluit op Texel) Als dien verbaast hij zich over de
ZANDVOORT - De politie
men op grond van artikel 19 uitspraak van de gemeente ten
zondagnacht een 21 jan
procedures overschrijdt wordt aanzien van de geluidswal op heeft
Zandvoorter aangehouden
al gauw het betreffende besluit het circuit en haar volkomen ge
door de rechter vernietigd Dan tegenstrijdige houding ten aan op verdenking van vernieling
wordt de zaak terugverwezen zien van de bouw m Zuid Zij De man werd de toegang tot
en moeten ze de hele procedure willen op het circuit geen hoge het casino geweigerd, omdat
opnieuw opstarten Hier win geluidsschermen van 17 meter, hij niet volgens de voorschrif
was gekleed Hij raakte
nen we tijd mee Het levert niet aangezien dit met mooi staat m ten
altijd wat op maar het gebeurt het dumlandschap Maar een hierdoor zo overstuur dat hij
weieens dat zo n aannemer of toren m Zuid van 18 meter kan een lichtreclame van het be
projectontwikkelaar er vanaf dan opeens wel9 Hij kan zich drijf vernielde door er enkele
ziet omdat het te kostbaar gaat niet onttrekken aan de gedach keren hard tegenaan te lopen
te dat de kosten van twintig Ook liep hij over een gepar
worden
Maar niet alleen procedureel, miljoen voor de gelmdsscher keerde auto heen Na verhoor
ook inhoudelijk heeft Henk men in dit geval wel de doorslag op het politiebureau werd de
Wijkhuizen het nodige aan te gaven In ieder geval zijn we man naar huis gestuurd Te
merken op het plan „Twee jaar dan van die discussie ook af, gen hem wordt proces verbaal
opgemaakt
geleden is er een structuur aldus Wijkhuisen

lopen is er dan met meer bij "
De appartementen varieren
van dit bedrag tot aan 1,7 de
miljoen gulden Volgens Stob
belaar staat er op de kooplijst
slechts een appartement gere
serveerd

Procedurefouten
Volgens Drs Henk Wijkhui
sen van de Stichting Dumbe
houd zijn er zowel door de ge
meente als Gedeputeerde Sta
ten procedurefouten gemaakt
en dat zal hij tijdens de hoorzit
ting op 5 april naar voren bren
gen „Want procedures, daar
rammelt in Zandvoort van alles
aan," zegt hij „Men heeft zich
te houden aan limieten waarin
besluiten genomen moeten
worden Wanneer dat niet op
tijd gebeurt, is er sprake van
een fictieve weigering In dat
geval zou een rechter kunnen
zeggen „De wet is overtreden
en daardoor vernietigen wij het
desbetreffende besluit Ik ver
wacht wel dat we een grote
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Vernieler
aangehouden

(ADVERTENTIE)

Rosarito geeft swingende modeshow
MODEL:

MARISKA VAN HUISSTEDE
HAAR:
HAIRWAVk
Zoestiaat 56
ZancK ooi t
tel 02507 3O838

Beter omgaan
met geheugen

OORBELLEN:
VRtNI
BIJ HAIRWAVlMAKE UP:
MOtRhNBURG
Haltestiaat l
ZancK ooi t
tel 025O7 16123

ZANDVOORT - Bij de cur-

sus 'Beter omgaan met het

geheugen' is nog plaats voor
een aantal deelnemers De
cursus wordt georganiseerd
voor ouderen uit Zandvoort
De cursus begint volgende
week disdag 5 april in 't Stekkie
m Zandvoort Noord Belang
stellenden kunnen zich om
kwart voor tien melden bij de
docent, mevrouw de Wolf De
cursus bestaat uit tien lessen
en kost inclusief koffie en het
cursusboek 50 gulden De bij
eenkomsten worden gehouden
van 10 tot 12 uur Vervoer naar
't Stekkie is eventueel mogelijk
met de Belbus Hiervoor moet
men een dag tevoren bellen
naar het Huis in de Duinen, tel
13141 Een enkele rit kost 1,50
gulden, een retour twee gulden
Ouderen vinden het vaak
heel vervelend als ze dingen
vergeten, zoals afspraken, een
naam of de titel van een boek
In de cursus wordt iets verteld
over de werking van het geheu
gen en worden 'ezelsbruggetjes'
aangereikt om dingen beter te
kunnen onthouden

Fietser bedreigd
ZANDVOORT - Een 34 jan
ge fietser uit Haarlem is zater
dagavond op het fietspad van
de Zandvoortselaan door twee
Jongens met een mes ttedreigd
De Haarlemmer werd vlak
voor de Blmkertweg door twee
jongens op snorfietsen aangesproken Ze bedreigden het
slachtoffer met een mes, dwon
gen hem zijn sporttas op de
grond te zetten en vroegen hem
om geld De Haarlemmer zei
geen geld brj zich te hebben en
toen de twee jongens mets van
hun gading vonden in de sport
tas, gingen zij er vandoor m de
richting van Heemstede
Het signalement van de twee
'cngens is als volgt Dader één
U:ht uiterlijk, l 90 meter lang,
tenger postuur, kort donker
hiar en donkere kleding Hij
reed op een Honda Vision snor
frets
Dader twee licht uiter
l
ïk, l 70 meter lang, fors pos
en donkere kleding Ook
reed op een snorfiets

FOTO'S:
BOOMGAARD
Gi ot<_ Kioi-ht 26
ZancK ooi t
tel 02507 13529

Lingerie in de meest uiteenlopende kleuren hoort ook tot de vooqaarsmode bij Rosarito
Fotr Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De Zand-

vinden als in de lingerie, die stukje 'nostalgie' dat altijd is

voortse kledingzaak Rosa- tussendoor werd geshowed doorgegaan, los van wat voor
rito heeft vrijdag in café De zes vrouwelijke en twee modetrends dan ook „Maar
Sesto Senso voor een swm mannelijke modellen, waar we blijven trendsetters," ver
gende modeshow gezorgd
De belangstelling was zo

groot, dat er nu al weer
plannen voor een nieuwe
show zijn
„Het was een flitsende
avond," zeggen EJse en Frank,
de eigenaars van de twee mo
dewmkeltjes aan de Grote
Krocht en het Kerkplein Zij
zijn nog steeds onder de in
druk van het succes van hun
presentatie van de voorjaars
mode Het publiek was dan
ook bijzonder enthousiast na
de dynamische modeshow m
het uitverkochte Sesto Senso
aan het Gasthuisplem Het
horecabedrijf was compleet
versierd voor de show, die af
gewisseld werd met videobeel
den en koi Ie dansvoorstellin
gen van Anja van der Voort

Sportief
De twee uur durende mode
presentatie was verdeeld m
di ie 'blokken' met elk een ei
gen karakter natureltmte i,
felle kleuren en bloemen, en
spijkerstoffen Ze zijn zowel
m de gewone kleding terug te

onder Elses dochter Rosa,
toonden in totaal 72 verschil
lende creaties, van roman
tisch tot flitsend en sportief
Van merken als Turn Over en
Vanilia m de meisjes/dames
kleding, en Donovan, Gapstar
en Pepe Jeans in de herenmo
de De 3 jarige Rowan Hart
kamp zorgde voor een leuke
afwisseling door kinderkle
ding van het kinderwinkeltje
Belli en Ribelli te showen

Bloemen
Van een overheersende
trend tijdens de show was
geen sprake „We wilden meer
laten zien wat er allemaal bij
ons te koop is en hoe leuk je
dat kunt combineren," zegt
Else Bij de naturel tinten zijn
bijvoorbeeld wel kaki, ecru en
beige favoriet, maar de combi
naties bijvoorbeeld met navi
blauw, zijn ontelbaar Dat
laatste geldt ook voor de kle
ding met felle kleuren en/of
bloemen Dat laatste, bloe
men, is voor Rosarito geen on
bekend terrein Else verkoopt
al vele jaren bloemenjurkjes,
Rosarito is erom bekend Een

zekert Frank Felle kleuren
zijn verder ook terug te vin
den in een deel van de heren
kleding Meest opvallend zijn
de oranje en gele jacks Ver
der is er dit voorjaar weer vol
op keuze aan spijkerstof, ver
werkt in onder andere broe
ken, gilets en jurkjes met spij
kerlapjes
De lingerie is eveneens in
allerlei kleuren te krijgen
Ook m het wit verrassende
afsluiting van de show was
een bruid in bodystocking en
met een kanten cape Het pu
bliek reageerde enthousiast,
maar dat gold voor alle onder
delen „Het was zeker niet
onze laatste modeshow," rea
geerden Frank en Else en
thousiast na afloop „Iedereen
heeft voor z'n lol meegedaan
en allemaal willen ze graag
nog een keer," aldus Else „En
omdat we dit keer helaas
mensen hebben moeten wei
geren, omdat we helemaal vol
zaten, doen we het de volgen
de keer waarschijnlijk twee
avonden " Aan de modeshow
werd verder meegewerkt door
Bibi for shoes en kapper Hans
Claessen
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f 3.844,goedkoper

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten
telefoon 023-385478

Voor een echt <gJLfe
vrolijk oasen ga j e ^
! f f
° '
als n haas naar
Je Eigen Slagerk
a

SPECIALITEIT
a | V A N DE W E E K

Gevulde

7

Pom Poentjes
Golf GL 1.8 liter 90 pk

per stuk

Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort

Van ma. t/m vrij.:

100 gr.

ƒ 12,50

op vrijdag:

f 3.895,goedkoper

100 gr.

Varkensfilet

Russisch ei
vers uit
de pan

za~ en zo.

leuke weekendmenu s
voor ƒ

100 gr.

2,95

1 kg

gebr. Fricandeau
2,75

of

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.

Passat GL 2.0 liter 115 pk

500 gram

ASPERGES
heerlijke beenham

Filet d'Ardenne
3,35

„winterse" daghappen
voor

9,75

2,95

f 9.705,goedkoper

Kip Polio
deMadrid

°£1^

Voor de
vroege

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

Shoarma
salade

Varkensrollade

15,95

100 gr.

2,19

-JEL
EmmSmm
G. Zwinkels
Haltestraat 30
TEL 02507-12175

Tel. 02507-12061
VentoGT 2.0 liter 115 pk

et leven wordt
nief duurder.
We hebben fantastisch nieuws Bijna alle Volkswagens zijn
namelijk stukken goedkoper Om niet te zeggen fors goedkoper
Een bedrag dat afhankelijk van het model wel kan oplopen tot
f10 706,- Dat is een fors bedrag Maarvoordielagere prijs knjgtu
uiteraard nog steeds dezelfde Volkswagen kwaliteit Nog net zo
veilig nog net zo comfortabel en nog even betrouwbaar Daaraan
verandert niets Neem bijvoorbeeld de Golf GL1 8 Een sterke en
ongekend betrouwbare auto Nu f 3844- goedkoper Of de

Zelf bent u goed verstelbaar.
Maar is uw bed dat ook?

Passat GL 2 O met z n sublieme njkwaliteiten Nu f 9 705 - goedkoper Of de Vento GT 2 O Verrassend compleet Nu f 3 895 goedkoper Maar dat is niet alles Want los van het feit dat
alle Volkswagens nu stukken goedkoper zijn bieden we u op
een aantal modellen ook nog een zeer aantrekkelijk geprijsd
accessoirepakket Kortom er is alle reden om snel bij ons
langs te komen en te zien hoeveel goedkoper u uit bent

Volkswagen. Nu stuk voor stuk stukken goedkoper.

Genoemd bedrag is vrijblijvend en geldt vanaf 29 03 1994 Inclusief BTW en BPM Wijzigingen ook in uitvoenngsdetails voorbehouden

Onvoorstelbaar verstelbare-beddenshow.

Strijder B.V.

Kunt u in uw bed rechtop zitten om te
ontbijten, te lezen of TV te kijken?
Of is uw bed alleen geschikt om erin te
slapen..? Dan moet u nu echt even de
'Onvoorstelbaar verstelbarebeddenshow' bezoeken. Want daar
krijgt u een compleet overzicht van alle
mogelijkheden op het gebied van
verstelbare bedden.

Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 -1 45 65.

BiofoocT,
voor een gezond
hondeleven
Biofood hondevoer met natuurkruiden bevat alles wat
een hond \ a n nature nodig heeft zonder toevoeging van synthetische
anti-oxidanten, geur-, kleur en smaakstoffen Naast een rijk mengsel van
zongenjpte natuurkruiden be\dt Biofood lecithme en Imolzuur
Biofood wordt primj opgenomen zorgt voor een glanzende
vacht, werkt bloedzurverend en is geschikt \oor alle honderassen
Biofood heeft 4 kompli-te maaltijden krokante brok
geperste \leesbrok diner en pupp\korrel
Biofood Natuurkruiden it. ook \erknjgbaar in pot \.in 500 gram

Stationsplein 17/1, goed onderh.
tweekam.app. op de beg. grond
verdieping. Ind. entree, hal, badk.
met toilet, wastafel en douche,
woonk. met parketvl., keuken met
inb.app., si.k. Serv.k. ƒ 240,-- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,--k.k.
Paradijsweg 3, pittoresk vissershuisje met tuin. Ind. gang, keuken,
woonk., toilet, tuin zuid, 1e et. 2
si.k., badk. met douche en wastafel.
Vliering.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.
Tjerk
Hiddesstraat
69, ruim
tweekam.app. op 4e et. met balkon
zuid/oost. Ind. hal, woonk. met balkon, toilet, badk. met ligbad en wastafel, keuken, si.k. met slaapk.
ameublement. Serv.k. ƒ 467,-- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,--k.k.
Trompstraat 5/4, tvierkam.app. op
2e et. met uitzicht over zee. Ind.
hal, woonk., 3 si.k., badk. met ligbad en wastafel, keuken. Serv.k.
ƒ 325,-p.m.
Vr.pr. ƒ 184.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
l 1.11 pioiluM \.m L V \ ik-, sin.ii>. h\

MAKELAAR O.G.
„DIER = PLEZIER"
Grote Krocht 28
Zandvoort

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Onvoorstelbare aanbieding
satijnen dekbedovertrekken
v.a. ƒ 99,- tijdens
de verstelbare-beddenshow.

Boxspnng

GRATIS molton kussensloop
tijdens de onvoorstelbaar
verstelbare-beddenshow.
BIJ aankoop van een nieuw kussen,
maat 60 x 70 cm, ontvangt u tegen
inlevering van deze bon een GRATIS
molton kussensloop.

Exclusief bij Sleep &. Dream:
gratis onvoorstelbaar
verstelbaar lampje.

Dm satijnen dekbedovertrek, keus uit
diverse kleuren
1-persoons van __M4975tf voor ƒ99,2-persoons van ^-349^5"voor ƒ 189,hts-jumeaux van^-3e975Ö"voor ƒ219,-

Winkelwaarde ƒ 119,95

(Donkere kleuren vanaf ƒ 109,-)

Adres

Geldig tot 1 mei 1994 en/of zolang de
voorraad strekt

Plaats

BIJ aanschaf van een Sleep & Dream
verstelbaar bed (lattenbodem of
boxspnng met matras) ontvangt u een
gratis lampje BIJ een 2-persoons bed of
lits-jumeaux zijn dat uiteraard 2 gratis
lampjes, voor elke slaapplaats eéni (of
50% van de waarde contant)

Naam

Deze waardebon is inwisselbaar bij alle
Nederlandse Slaapvoorhchters
Geldig tot 1 mei 1994

Het halogeen lampje heeft een stevige
marmeren voet en is zowel m de hoogte
als naar voor, achter en opzij
onvoorstelbaar verstelbaar Kleur zwart
De aktie met het onvoorstelbaar,
verstelbare lampje loopt t/m 16 april 1994

het Westen
De Slaapvoorlichter voor G root-Amsterdam /l
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
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ÏCNRM huldigt
jubilarissen
ZANDVOORT - De rediingmaatschappij KNRM
station Zandvoort heeft zaterdag twee jubilarissen geiiuldigd: Dick Spaans en
or Koper.

Hildering speelt gedegen
ZANDVOORT

- Toneel- zelf is met het virus 'liefde' besmet.
De consternatie! is groot, als
de patiënte zich later ontpopt
als een heuse zeemeermin,
maar het einde van het blijspel
blijft voor de toeschouwer een
open vraag. Miranda heeft uiteindelijk de 'benen' genomen.
Wat de inhoud betreft, stelt De echtgenote van dokter Marhet blijspel Miranda niet veel ten had namelijk ontdekt dat
voor. Het handelt over de arts de patiënte zwanger was gedokter Paul Marten die terug- raakt. Wie de 'dader' is, daarkeert van een visvakantie in over bleef iedereen in het ongeCornwall. Hij bevindt zich in wisse.
gezelschap van een jonge
vrouw, een patiënte, zoals hij
iedereen wil doen geloven. Mi- Rolkennis
Hildering verdient een comranda blijkt een aantrekkelijke
vrouw die niet kan lopen: zij pliment voor de gedegen rolheeft een verlamming aan haar kennis en onderhoudende verbenen, zo wordt gesuggereerd. tolking. In de hoofdrollen exHaar aanwezigheid in huize celleerden Ina Vos en Paul
Marten geeft nogal wat proble- Olieslagers als Clare en Paul
men. Met name huisvriend Ni- Marten op meer dan voortreffegel Hood en Charles de huis- lijke wijze. Veelbelovend was
knecht zijn na een kennisma- het optreden van de jonge
king smoor verliefd op haar ge- speelster Candy Martinus als
worden. Ook dokter Marten de wat 'bekakte' hoedenver-

vereniging Wim Hildering
kan bogen op een getalenteerd aantal leden. Dat werd
dit weekend weer eens duidelijk onderstreept in de
Beide mannen zijn 25 jaar uitvoering 'Miranda' van de
vrijwillig lid van de redding- schrijver Peter Blachmore.

inaatschappij. Spaans als opstapper en radioman, Koper 3
:aar als lid van de wipperploeg
,n 22 jaar als motordrijver. Omiat Koper de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt, werd officieel
vast afscheid van hem genoinen. In praktijk zal hij de
M pas eind van het jaar
jverlaten, als de nieuwe boot is
rearriveerd en zijn opvolger is
ngewerkt. Koper kreeg in de
anwezigheid van de voorzitter,
urgemeester Van der Heijden,
len KNRM-directeur Wiebenga
de Bronzen Medaille uitgereikt. Bovendien kreeg hij een
marmeren schuur - in handformaat - met inscripties en een
ingebeitelde tractor, vervaardigd door de plaatselijke steenhouwer Toon Lavertu.

Programma
lokale omroep
ZFM

koopster.
Routenier
Ron
Klaasse Bos als huisvriend Nigel Hood toonde andermaal gedegen rolkennis en subliem
speeltalent. Verder waren er
prima vertolkingen van Yolande van den Broek, als een overtuigende verpleegster, en van
de debutanten Saskia Demoed
en Siem Hielkema, respectievelijke als dienstmaagd Betty en
huisknecht Charles. De titelrol
van de manzieke Miranda werd
voortreffelijk ingevuld door
Ria Driehuizen. Mede door
haar ingetogen toneelspel werd
de voorstelling voor het wat tegenvallende bezoekersaantal
een genoeglijke avond.

Door de week
- AFM non-stop: non-stop gevarieerde
muziek
- 12.00-14.00 De Watertoren: gevarieer
de muziek, afgewisseld met informatie over 'Zandvoort en de regio'
- 14.00-16.00 De Duinpan: non-stop gevarieerde muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling: alle .bekende platen van toen en nu knallen
uit de radio
- 18.00-20.00 Muziekboulevard: gevarieerde muziek afgewisseld met informatie over 'Zandvoort en de regio'
- 20.00-22.00 BPM: dance-radio mei
party-info en interviews
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed: easy
listening aan het einde van de dag
Zaterdagmorgen

De regie was in handen van
Ed Fransen. Decor: Wim van
Duijn, Hans Peet, Ger Piers en
Arie Kerkman, Gon Heierman.
Licht en geluid: Ton Kaspers.
Requisieten: Sylvia Holsteijn.
Souffleur: Betty van der Kar.
Grime: Greet Koelemeijer.
Kapwerk: Herman Leising.
De spelers van Wim Hildering werden na afloop onthaald op een bloemetjeFoto Persbureau Zandvoort

00.00-02.00 Nightflight: gezellig pro
gramma voor mensen die nog niet willen slapen
- 02.00-07.00 ZFM non-stop: non-stop
gevarieerde muziek
07.00-09.00 Vroeg Op: gezellig ochtendprogramma met onder meer een
ochtendbladenoverzicht
- 09.00-09.30 Buth: Levensbeschouwclijk programma:
09.30-12.00 Goedemorgen Zandvoorl:
Informatief programma met aan
dacht voor activiteiten, actualiteiten
en sport
Zondagmorgen

Tentoonstelling
jubilerend OSS
ZANDVOORT - Tot en met
23 april kan de tentoonstelling
over
gymnastiekvereniging
Oefening Staalt Spieren (OSS)
'in de bibliotheek aan de Prin;esseweg worden bezocht. Al
een groot aantal mensen kwamen ee kijkje nemen. De hoogtepunten in de geschiedenis
van de vereniging zijn daar terug te vinden in de vorm van
een bonte verzameling medailles, lintjes, uitslagenlijsten en
vooral foto's. Foto's van kloeke
heren en pronte dames, die bij
OSS de spieren lieten £• talen.
Niet dat veel mensen te zien
kregen hoe deze spieren zich
ontwikkeld hadden, want foto's uit de beginperiode van
OSS laten dames zien met zedige, lange jurken tot op de kuit,
met blouses met lange mouwen
| en zwarte strik. De heren waren wat frivoler gekleed. Lange
'broek, maar hemd zonder mouIjwen.

Kleinste 'circuit van Zandvoort' De begrafenis van de britten
door pastor Bertus Voets
'De begrafenis van de Britten' is een nieuwe aflevering
van een kleine serie oude legenden over Zandvoort. De Iegenden zijn bewerkt door pastor Bertus Voets, oud-medewerker van het archief van het
Bisdom Haarlem.

Pop/rock
Hij leerde Brigitte Bardot de
.ambo dansen en kon dansen
ip zijn conga's: Carlos 'Patato'
aldez. Maandag 4 april brengt
hij zijn Af r o-Cubaanse ritmes
in Paradiso. Funkliefhebbers
komen aan hun trekken bij Parker's (420.1711) met Jam Square (donderdag), Hamlett (vrijdag) en Magie Wilson (zaterdag). Er is weer een nieuwe
Amerikaanse stad ontdekt,
waar ze zeer goede rockmuziek
schijnen te maken. Deze maand
is dat Tucson. Arena laat donderdag twee bands uit die stad
optreden. De legendarisch pubrock band Eddy & The Hot
Rods treedt vrijdag aan.

Burgemeester Van der Heijden geeft het startsein voor de eerste fietscross in de tuin van het
PlantinghuisFoto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - In het
Plantinghuis aan de Kostverlorenstraat is zondag het
'kleinste circuit van Zandvoort' geopend: een fietscrossbaan voor de jonge bewoners. Burgemeester Van
der Heijden loste zondag
het startschot.
De aanleg van deze crossbaan
is een initiatief van Rotaract
Heemstede, een 'serviceclub'
van jongeren van 18 tot en met

29 jaar. Deze club heeft met
kosteloze hulp van een aannemer uit Bennebroek en steun
van Rotary Zandvoort de handen uit de mouwen' gestoken.
In twee dagen tijd werden de
speeltoestellen van het speelveld uitgegraven, verhuisd en
elders op het terrein weer verankerd. Een 'onooglijk' veldje
werd omgetoverd in een fietscircuit.
Rotaract Heemstede heeft al
eerder wat voor het Planting-

huis gedaan, zoals een 'indianendag' in oktober 1993. Een
fietscrossbaan bleef echter boven aan het verlanglijstje staan
van de jonge bewoners van het
Plantinghuis. Dit zijn kinderen
variërend in leeftijd van 3 tot 13
jaar, die hier tijdelijk worden
ondergebracht vanwege problemen in de thuissituatie. De kinderen kregen er ook nog een
paar crossfietsen bij, zodat zij
zondag direct van start konden
gaan.

In de jaren 600-700 kwamen
vele mensen van het Britse
eiland naar het vasteland om
daar een nieuwe toekomst te
verkrijgen. Het was echter
niet zo gemakkelijk als men
dacht: velen vertrouwden de
vreemdelingen uit Brittannië
niet. Daardoor liep het contact vaak uit op gevechten,
waarbij de Britten het onderspit delfden.
Toen woonde er in Zandvoort een man die dat niet
goed vond. Hij sprak er met
zijn medebewoners over. Hij
wist ze zover te krijgen dat zij
hun beste krachten wilden geven om de overleden Britten
naar hun vaderland terug te
brengen. Wanneer er hier en
daar weer slachtoffers waren
gevallen, zou hij de lijken

hierheen brengen en in een
schip neerleggen. Vervolgens
zou hij een van de bewoners
aanwijzen om de boot naar
het Britse eiland te varen.

Zandvoort, „het was alsof ze
zo uit de boot werden gehaald.
Ze riepen zolang dat het schip
leeg was en dan kon je gemakkelijk weer terugvaren."

Zo gebeurde het dat Zandvoorters dode vreemdelingen
gingen begraven. Wanneer er
doden waren gevallen, wees
de Zandvoorter een visser aan
om in de nacht naar Engeland
over te varen. De visser moest
vroeg naar bed gaan. Dan zou
degene die de begravenis regelde hem midden in de nacht
wakker kloppen om naar het
strand te gaan. Vlak bij de
branding lag dan een schip
wat ogenschijnlijk leeg was
maar toch diepgang had. De
visser " moest in het schip
plaatsnemen en met riemen
proberen weg te varen.

Het heeft zeker tweehonder d jaar geduurd dat de
Zandvoorters - uit achting
voor de vreemdeling - gezorgd
hebben voor een begrafenis
van de doden in hun eigen vaderland. Zij waren wel diep
onder de indruk van deze
dienst aan de doden en deden
dit met liefde. Het merkwaardige is echter dat ze noch in
Zandvoort, noch in Engeland
noch op het schip iemand
hebben gezien. „We moeten
onze taak van naastenliefde
vervullen op last van de heer
in de hemel en hij zal op zijn
manier de mensen die doden
begraven laten zien hoe belangrijk dit werk van barmhartigheid is." Leo, die mij dit
had verteld, zei tegen mij:
„Pastoor, als u iemand hier in
Zandvoort gaat begraven, dan
zult u ook ervaren hoe bijzonder dat is. Dat is altijd nog in
ons gebleven." En waarachtig
Leo, dat is juist. Want zoals ik
doden heb begraven in Zandvoort, zo heb ik het nog nergens gevonden.

Dat was niet moeilijk want
als hij eenmaal in het schip
gezeten was, leek het wel alsof
het vanzelf naar de overkant
ging. Binnen een uur, zo vertelden ze later aan hun buren,
waren ze overgestoken. Als ze
dan aankwamen, stonden er
boven op de witte kust een
paar mannen die enkele namen afriepen. „En," zo vertelden zij aan hun vrienden in

- 00.00-10.00 ZFM non-stop: non-stop
gevarieerde muziek
- 10.00-12.00 ZFM Jazz
Zaterdagmiddag en zondagmiddag
- 12.00-14.00 Hand in hand: gevarieerde muziek afgewisseld met informatie;
over 'Zandvoort en de regio'
- 14.00-16.00 De Badmuts: twee uur
lang gezelligheid en goede muziek
- 16.00-18.00 (zat.) Eurobreakdown:
ZPM's eigen Europese hitlijst
16.00-18.00 (zon.) Zandbak: twee u u r
lang de nieuwste muziek met film- en
videoblok en het popnieuws
Zaterdagavond en zondagavond
- 18.00-20.00 Muziekboulevard: gevarieerde muziek afgewisseld met informatie over 'Zandvoort en de regio'
- 20.00-24.00 De Kustwacht: een programma vol gekkigheid en gezelligheid met tussen 23.00 en 24.00 uur 'het
naspel' vol met romantische muziek
ZFM is te ontvangen op 106.9 FM en
op de kabel via 105 FM.
Voor reacties: ZFM, Postbus 436, 2040
AK Zandvoort.

Toneelmagie
Toneelmagiër Helmert Wcudenberg staat van 6 tot en met 9
april met zijn nieuwe solovoorstelling Milarepa in het Nieuwe
de la Mar. Een voorstelling
over magie in Tibet.

Absurd
Toneelgroep Carver probeert
in haar stukken het absurde
van het alledaagse bloot te leggen. Tot en met 2 april spelen ze
in Bellevue 'Ware liefde', waarin een wereld van hunkerend
verlangen en bittere teleurstelling wordt getoond.

Nieuwe Klink staat in het teken
van de oorlog en familiehistorie

is de verkoop
* * * ~ ' * , * •van
< < w* • , auto
* ~ een
' ~ fliiitje
* * > ^ van een cent.
- Of u nu auto's verkooptals officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 HINTS is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWRQOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in' de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
^^••^•••^^••••MMiiMMMHiMi
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu n)Cn<3CHle.
Schrijf hier in bloklcttcre
•i>
uw tekst, l letter per
I'rijsincl.
B.T.W.

hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels bi-schrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

.

3

47.88

J2

4

K
~
%

5
6
7

M,04
80.19
96.35
112.51
128.66

8
9
10

M4.82
160.98

Telefoonnummer: .

Adres:
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

Al»!

Stat

020-6658686

Een van de foto's uit de Klink: de brand in de Passage is net geblust

faxnr. 020-6656321

Amsterdam
StartsbËJKl-

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

ZANDVOORT - De nieuwe Klink, het blad van het
genootschap oud Zandvoort, is weer uit. Er staan
tal van historische wetenswaardigheden in, bijvoorbeeld dat het onlangs met de
gifzakjes niet voor het eerst
was, dat de toegang tot het
strand gesloten was.
In de nieuwe Klink wijst
Maarten Weber de lezer op het
verschijnen van het boek 'Doelwit Schiphol' van de auteur R.
van de Nieuwendijk, waarin is
opgenomen een luchtgevecht
tussen Engelse en Duitse jagers
boven Zandvoort. Enkele vliegtuigen zijn toen neergestort.
Eerder heeft er in het Zandvoorts Nieuwsblad een artikel
over betreffend boek gestaan.
De Klink wil over het incident
meer informatie en foto's.
Op 11 mei 1940 plaatste Groot
Badhuis een advertentie in de
krant met een volledig pension
vanaf vijf gulden. De Zandvoor

ters weten wat er van dit hotel
geworden is. De advertentie is
te bewonderen in het blad.
Harry Opheikens heeft, in navolging van zijn artikel over
Stutzpunktgruppe Zandvoort
in de vorige Klink, nu een artikel geschreven over een van die
compagniën, die Zandvoort
moesten bewaken. Het onderdeel heette Freies Indien. Een
kleine historie over deze compagnie. Ewit Schaap, een man,
die veel voor Onderling Hulpbetoon heeft betekend, staat afgetaeeld in de Klink.
Ook in de Klink een recensie
van een nieuw boekje over het
oude Zandvoort is verschenen.
Er zijn besprekingen gaande
voor een nieuw fotoboekje.

Familiehistorie
Mevr. van der Oord-Wisker
toont een stukje familiehistorie, beginnende in 1700,-eindigend bij Klaas Paap en Janny
Diependaal, in oud Zandvoorts:

Klaas Pieser trouwde met de
dochter van Jan Bokkie. Opnieuw een schitterende foto in
het midden van het blad: de
Passage brandt! Veel foto's zijn
de revue al gepasseerd, maar de
heer H. Baars had nog enkele
niet eerder gepubliceerde foto's. Graag zou het genootschap willen weten wat er met
de mensen gebeurd is, die toentertijd daar hun winkeltje hadden. Maarten Weber doet uit de
doeken waar strandpalen toe
dienen en gaat daarbij ver terug
in de historie. 'De Scheveningers', opnieuw een familiehistorie over een .echtpaar, geboren
te Scheveningen, maar gevestigd in Zandvoort. Het gaat
over Baardhout Hoogendijk en
Cornelia Kuit.
Het afsluiten van het strand
door gifzakjes was niet de eerste afsluiting van het strand,
blijkt uit een artikeltje van
Maarten Weber.
Tot slot nog een verslag van
de Genootschaps-avond, die

goed in de smaak valt bij do
leden. Mevrouw Slagter wist de
aanwezigen te boeien met een
verhaal over de historie van
Bloemendaal, mede door verband te leggen met de Zandvoortse geschiedenis. Aansluitend een boeiend diaverslag
van Ton Drommel, waar menig
(oud) Zandvoorts hart sneller
begon te kloppen.
Geïnteresseerden in het Genootschap zijn welkom op d«
algemene
ledenvergadering
van 6 mei 1994 in Strandpaviijoen Trefpunt, aanvang acht
uur 's avonds. Niet alleen hut
(her)kiezen van bestuursleden
staat centraal, maar ook een diavertoning van Ton Drommel
over oud-Zandvoort.
Lid worden van de Klink kan
voor 15 gulden. De leden ontvangen dan viermaal per jaar
de Klink.
Voor reacties kunt u terecht
bij Maarten Weber (17009). Wie
lid wil worden moet bellen naar
secretaris Jaap Paap (15967).
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De
familie
over de
krant

nog steeds
actueel

woensdag 30 maart 1994
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Het is deze week Pasen
en meten op de boulevard
van Amsterdam.
De Paasshow op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is begonnen.
En als u komt, krijgt u een rolmaatje kado. Geen kleinigheid, want hij
meet maar liefst 200 centimeter. Kunt u meteen de maat nemen van
uw nieuwe meubels. Want interieurideeën heeft de boulevard van
Amsterdam plenty. Meubels, slaapkamers, noem maar op. In alle
prijskleuren van de regenboog. Kom maar kijken. Want onze
meubels staan er natuurlijk niet alleen voor de show.

Een Meubelboulevardrolmaat voor elke bezoeker.
Van vrijdag 1 april t/m zaterdag 9 april,
zolang de voorraad strekt.
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Leren 3-2-zitscombinatie
Riante 3-2-zitseombïnatïe uitgevoerd
in leer. Verkrijgbaar in diverse
maten en uitvoeringen.
Bij IWIïjnders QQQQ _

moeder

Stoel Peggie
Blank massief eiken stoel
Peggie in stof of leder bij Stok
per stulc vanaf QQQ „
Tafel Renee. 14O x SB cm vanaf 1295,

Cavo & Paso
De Cavo en Paso zijn
vervaardigd uit natuurlijke
materialen, zoals staal. beuUen
en edelmetaal. Cavo mclus.ef
accessoires, 18O cm breed

3-2-zitscombinatie
3-2-zitscombinatïe in leder.
In vele kleuren naar keuze.
Bij Baalberge

gezellig
en krities

3795,-

eer.

bij Oase O^Cfl .

Losse 3-zitter 215O,-, 2-zïtter 165O,-,
fauteuil 1195.-, salontafel 585.-,
hoektafel 495.-

Ook leverbaar in 14O en 16O cm
breed en tot 22O cm Sang.
Paso inclusief accessoires
1895,- Iniet afgebeeldl

kinderen

+ av/x
*

-*its

MEUBELBOULEVARD

strips
en hoedjes
Ringweg afrit S113/Dicmen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN Jj6. Vrijdagavond koopavoncl tot 21.00 uur.

iedereen
komt aan
bod

meubelcenter

van]^eeuwijk

Van alle stijlen thuis.
bclulcl en Miilbut iianmlort l
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iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de
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donderdag 31 maart 1994
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AANGE
PANELEN VOOR
SPECIALE PRIJZEN.

ALSIIHAA
NAAR ONZE
PAASSHOW.

Een flink aantal soorten van de schitterende plafond- en wandpanelen
van De Graaf nu tijdelijk tegen extra aantrekkelijke prijzen!

Voor wie nu aan een
nieuw plafond of een nieuwe
wand denkt hebben wij goed
nieuws. Een flink aantal soorten zijn donderdag 31 mrt. t/m
a.s. zaterdag namelijk bij ons
m de aanbieding'
Het gaat om gefineerde
panelen m prachtige houtsoorten en met folie afgewerkte
panelen in schitterende struc-

turen, kleuren en/of decors...
er is beslist iets bij dat past m
uw huiskamer, slaapkamer, keuken of badkamer. Kom daarom
een kijkje nemen tijdens onze
voorjaarsshow en profiteer van
de speciale prijzen.
Voor een goede indruk
wordt in de showroom alles getoond m royale opstellingen. U
bent hartelijk welkom!

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020 - 613 47 75,
geopend maandag t/m vrijdag 9 -17 u. (2e Paasdag gesloten),
zaterdag 10 -16 u. Extra: donderdagavond 31 maart tot 21 u.

Bij Meubelplein Leiderdorp is
het met Pasen extra feest. En u
kunt er beter maar vroeg bij zijn.
Op 2e Paasdag tot 12 uur
worden bezoekers van Meubelplein Leiderdorp door echte
paashazen getrakteerd op lekker
vers paasbrood en chocolade
paaseitjes.
We gaan 2e Paasdag al om
10 uur open. Als u er vroeg bij

de G

bent kunt u in alle rust genieten
het paasbrood, de paaseitjes en
niet te vergeten het ruime meubel-assortiment.
Van modern tot klassiek, van
leer tot rotan, van slaapkamers
tot wandmeubels. Bij Meubelplein Leiderdorp slaagt u altijd!
2e Paasdag moet u dus echt
naar Meubelplein Leiderdorp
komen!

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER ÉÉN DAK.

|| Postcode Loterij trekt Seizoenhoofdprijs van 1 miljoen

GRATIS TELEFOON TER WAARDE VAN
fl. 99,- BIJ MEUBELAANKOOP
Indien u voor 30 april een meubel koopt
bij Meubelplein Leiderdorp ontvangt
u een telefooncheque ter waarde van
fl 99,- Deze cheque kunt u bij V&D
inwisselen tegen de hiernaast afgebeelde
telefoon Tegen bijbetaling kunt u ook een keuze maken
uit het overige assortiment telefoons van V&D Vraag
naar de aktievoorwaarden m de winkel

Mcubelplcin Leiderdorp ligt pil tan dt A4 tussen Rotterdim en Amsterdam ifslit, l L J t
dorp/Hoogmade Er is \olop yjtis pirkierruimtt Mcubelplcin Leiderdorp is spon or v m
Gocdctijden Slechte tijden Alle nuubelen m dczeT\ serie zijn \crknji-tmrbij Bu!bcrj,Li
Meubelen Groenc\vegtn Meubekn Hoinvelmg Interieur Koorcnun Uoomchiscurs Lulu
land Mijnders Meubelen Slanpkimtr Centrum Stoutcnbeek \Xooncemrum \ ilrul
Woomdeeen

uur Donderdag Loopa\ond 930 21 00
uur Zaterdag 9 30 P 00 uur

LENTESTERRENFEEST!
ij de trekking van maart viel de Seizoenoofdprijs van 1 miljoen gulden op lotnummer
513 EX 066, waarmee Utrecht een miljonair
rbij kreeg. De Jackpot van 2 miljoen gulden
iel op lotnummer 5802 EM 110. Dit was
elaas een niet verkocht lot, dus de Jackpot
lijft staan en gaat volgende maand naar 3
iljoen gulden! We feliciteren de winnaar van
e ton met lotnummer 2361XV 051 in

Warmond, en alle andere winnaars van de
ruim 115.000 prijzen.

Sterren Playbackshow
De Postcode Loterij heeft de lente feestelijk
ingezet met het Seizoenmiljoen, en... met de
Sterren Playbackshow van Henny Huisman,
onze eigen ambassadeur. Vijf wervelende
shows op RTL 4, met als inzet de vele goede

Informatie 071 416585 Openingstijden

HOOFDPRIJS

ƒ1.000.000,-

doelen van de Postcode Loterij. Maar ook met
geweldige extra prijzen voor onze deelnemers,
want het is feest!
Speelt u nog niet mee? Vul dan gauw de WINTOT-ZEVEN-MIUOEN-BON in. Dan maakt u
niet alleen kans op de Jackpot - volgende
maand alweer 3 miljoen! - maar ook op de
honderdduizenden andere prijzen. Want de
trekking van april wordt extra feestelijk. Doen!

en voor iedere deelnemer
in de postcode 3513 EX
een troostprijs van ƒ 3.000,-

2361 XV 051

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,en voor iedere deelnemer
m de postcode 2361 XV .
een troostprijs van ƒ 1.000,

Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van maart verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot
3 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden
Automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
RW
NZ
GZ
JS
AL
JX
HB
NX
XD
EB
EC
LK
KB
BR
W
XC
KA
LK
HS
CC

AS 500,AN 700,SK 25,BT 700,
70,
JL
50,AJ 700,
BC 25,AH 25,CJ 700,EA 25,PB 25,-

2014
2021 CP
2024 XB
2026 AS
2033
2033 XB
2034 H H
2034 TD
2037 KZ
2042 LV
2061

AC
EH
EW
EJ
NJ
SL
TJ
AL
SJ
KB

I354 CN
1383
394
i 401
'430
433
441
442
444
445
446

1773
1777
1781
1784
1793
1814
1831
1946
1981
1981
2011
2013

KC
PG
CJ
GZ
MH

70,25,25,50,70,50,700,50,25,25,70,-

2065

70,-

2071
2111
2135
2135

VK 700,CA 25,DN 50,HX
5O,-

2182JV

25,-

2215

70,-

2222

70,-

2271
2291 NA

70,25,-

233? JZ
2353 XZ

25,70O,-

2371 RM

25,-

2378
70,2402 S W 25,2408 NX 25,2445 XD 25,2451 AC 700,2461 DM 70O,-

2504
50,- 2518
10,- 2523
447 ZZ 1000,- 2526
I507 KH 50,- 2531
'521 l G 50,- ?531
'531 TJ
25,- 2533
'551
10,- 2547
'551 RH 50,- 2551
'602 RB 25,- 2563
i 628
10,- 2564
'645 VG 25,- 2565
'671 KT 50,- 2573
'687 BE 700,- 2592
757 PN 1000, 2595
760
70,- 2596
764 HN 50,- 2597

70,SN 7000.CE 50,HV 50,RN 7000,XS

25,-

SG

25,70,25,50,50,50,700,10,10,100,25,-

VL
XS
HG
LR
VT
VC
TG

25,50,25,5O,25,-

3319 CJ 70O,3332 GM 25,3342 TL 25,3343 DR 25,3343 EH 25,2716 BL 700,- 3355 PC 5O,7O,2717 GK 50,- 3360
25,2761
10,- 3361 BJ
2771 EZ 50,- 3364 AE 25,2905 VA 25,- 3436 AP 5O,2906 LH 5OO,- 3481
7O,2922 VW 5O,- 3481 HD 25,2924
10,- 3503
7O,2951 SX 5O,- 3552 BR 700,2954 BA 25,- 3564 GE 7OO,25,2975
1O,- 3572 CG
10,- 3585
7O,2991
25,2991 VK 50,- 3602 AJ
3001
7O,10,- 3603
25,10,- 3607 CJ
3001
5O,3024
10,- 3607''JG
7O,3028 AS 5OO,- 3626
7O,3028 ER 25,- 3633
3035 PL 50O,- 3641 GS 25,7O,3044 ET 50,- 3652
3053 HA 50,- 3742 XM 50,3055 EV 50,- 3743 BG 700,3068 KE 50,- 3813 MD 25,3071 BP 500,- 3815 ZH 7000,10,3075
10,- 3833
3075 GB 25,- 3841 CE 10O,3076 PV 25,- 3871 EE 50,3076 ZK 25,- 3881 HA 50,3077 PV 50,- 3882 ND 5O,3081 GC 50,- 3906 EJ 50O,3081 VT 50,- 3911 GA 50,10,3082 JD 25,- 3927
3086
10,- 3931 HJ 10O,25,50,- 3941 BV
3086 KJ
3112 KG 25,- 4001 KV 25,3114 NM 50,- 4001 TL 25,3119 XS 50,- 4003 KJ 100,3131 BH 50,- 4031 KK 100,1O,3132 BH 25,- 4043
3144 PH 25,- 4143 CW 100,10,3151 BM 50,- 4231
10,3151 CS 25,- 4261
3151 EN 50,- 4273 EB 100,10,3151 PL 25,- 4357
10,3155
10,- 4373
5O,10,- 4381 RP
3173
10,- 4388 HM 25,3191
10,3200
10,- 4453
25,3201 JG 100,- 4515 RJ
10,3253
10,- 4540
3274 AP 50,- 4561 ZW 25,10,3297 EC 50,- 4600
3314 RE 5OO,- 4651
10,10,3315 KM 25,- 4661

2614
2665
2678
2691
2713

JA
XB
VH
XH
GP

4695 PD
4700 AE
4709
4782
4802
4815 CT
4824 NN
4835 RD
4838
4851
4851 ES
4882 BL
4904 AB
4924
5018 AA
5021 NT
5021 SE
5100
5143JV
5213 CN
5235 GA
5241
5242
5247
5262 DX
5271
5280
5314 BJ

700,50,70,70,7O,25,25,70O,70,70,25,50,50,70,5O,25,25,70,700,25,25,70,70,7O,50,70,70,25,-

5641
5655
5660
5672
5681
5688
5688
5694
5702
5706
5711
5731
5831
5861
5953
5966
5981
5981
6029
6029
6042
6043
6043
6044
6045
6063
6074
6093

TV 700,- 6431 KX
CA 50,- 6433 AV
10,- 6433 B J
SP 25,- 6456
10,- 6463 C N
BR 50,- 6466 AE
KM 500,- 6466 XB
LE 500,- 6471 AS
LD 25,- 6471 ER
RT 25,- 6521
XT 25,- 6537 CJ
PH 50,- 6538 CC
JM 25,- 6585 AB
10,- 6595 BG
KX 25,- 6627
10,- 6641 ST
VB 500,- 6653 BJ
XJ 25,- 6655
10,- 6661 CM
10,- 6691 EG
10,- 6707 G V
KJ 50,- 6713 AR
TZ 50,- 6713 ED
TB 50,- 6714 DR
EE 50,- 6716 HA
CL 25,- 6803
C N 25,- 6823 BK
10,- 6826 EB

700,50O,500,7O,50,25,500,25,25,70,25,50,50,700,70,700,700,7O,25,700,25,50,700,700,25,70,25,25,-

IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN:
1025
1055
1058
1062
1112
1188
1222
1273
1338
5333
5384 AD
5402
5471
5503 RC
5527 EB
5534
5554 GA
5556 XG
5570
5591
5612
5621 HE
5622
5624 CA
5624 JM

DL
HM
EJ
CV
BK
DG
HX
NV
70,50,7O,70,50,25,70,25,25,70,70,70,25,7O,25,50,-

25,25,25,50,50,1OO,25,10,100,6101
61 16
6127
6129
6132
6134
6151
6191
6221
6241
6268
6273
6291
6301
6367
6414

1343
1411
1411
1446
1447
1506
1507
1561
2171

NP
AH
AP
BB
ED
GS
CS

LB
LX
CA
BE

VC
VD
GR
CB
KD
WD
ZJ
DZ

10,100,100,50,100,25,50,100,25,-

50,- 6831 AP 500,5O,- 6832 JG 25,10,- 6835 GG 50,25,- 6852 CR 50,50,- 6861 ZS 25,10,- 6866 CA 7OO,500,- 6903 EJ
50,25,- 6903 XM 50,5ü,- 6917
70,10,- 6932
70,10,- 6942 XG 70O,10,- 7001 CR 25,700,- 7101 BT 25,25,- 7115
70,25,- 7161 EN 7000,25,- 7202 AJ 25,--

7251 CD 50,7311 ET 50,7312 CM 25,10,7313
7323 KL 25,7334
70,7339 AR 5O,70,7352
70,7383
7412 TM 70O,7423 DW 25,7O,7428
10,7461
7468 CB 50,7468 H H 25,7481
10,7533 CA 25,7543
10,7555 KS 100,7556 CG 25,10,7570
7642 NM 50,25,7679 TJ
10,7685
7692
10,7731 WE 50,7731 XV 50,7741 XH 25,7776 CA 25,7794
10,10,7797
7801
10,7812 SC 25,7833 GB 100,7887 CG 100,7907 EE 25,7943 KJ 7000,7944 BB 50,-

KOOPAVOND!

3513 EX 066

UITSLAG TREKKING MAART: KUK WAAR Of PRIJZEN VALLEN!
013
019
021
033
035
042
051
057
064
069
071
081
094
094
095
097
102
102
104
111
121
131
146
154
181
186
217
261
1323
1323
1323
1333
i 333
1351

Maandig 13 00 I" 30 uur

Dinsdag Woensdag Vrijdag 9 50 P 30

8531
8551
8566
8581
8603
8605
8608
8628
8635
8724
8743
8759
8775
8816
8832
8835
8845
8855
8895
8923
9037

LP 700,
NX 7000,
70,
10,
AD 50,
CT 50,
CE 7000,
EP 500,

9104
9216

BG

KW
CH

9244
9264
9270
9292

9301 GP
9301 VA
9312
9341
9354
9402
9409 TL

9411

ME

9564
9602 ZE
9636 CZ
7971 AB 700,- 9649 BD
8023 BR 25,- 9698
70,- 9717 JG
8035
8070
10,- 9726 JA
8071 LL
25,- 9731 AS
8091 VD 25,- 9736 AH
10,- 9742 GC
8100
8121 CE 25,- 9743
8131 BR 50,- 9752 KK
8161 ZC 50,- 9905
10,- 9908
8198
8212 AM 25,- 9918 RB
10,- 9921
8233
8271 NA 25,- 9949
8338 LD 25,- 9955
8389
10,- 9981 GW
8444
10,8471 NL 50,8501 NX 50,8501 VZ 25,8515 CP7000,-

70,10,10,10,10,10,10,100,10,25,10,10,10,500,10,10,10,10,10,25,5OO,10,10,10,10,100,25,1O,10O,50.25,10,25,50,25,25,50,10,25,10,10,25,10,10,10,50,-

Thuisbingo van 20 maart
Henny Huisman en Rob van Hulst in de eerste van vijf
speciale Sterren Playbackshows. Zij spelen waarvoor
zij en u zich inzetten: de goede doelen voor mens en
natuur, gesteund door de Nationale Postcode Loterij.
Met voor de deelnemers extra prijzen: een
milieuvriendelijk droomhuis van een half miljoen
gulden én een aantal eco-auto's!

Informatielijn
O2O - 679 56 56

1
3
4
5

9
10
13
14

15
18
21
22

23
24
25
29

36
38
4O
41

42
43
44

Gran Dorado Prijzen
1273 A J 002
1972 M J 037
2251 CL 007

2571
6301

HK 050
KD 165

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP L
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loten), inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maandhetvolgendebedragvanonderstaanderekening af te schrijven
ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ30,- (drie lotnummers)

|_) ƒ20,- (twee lotnummers)
[_} ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Naam:

[J dhr [J mevr

Adres:
Postcode: i i i l i-i l i
Postbanknummer

Plaats:

Datum

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2507 ZVDen Haag

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

SONYSTEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo "3890.-

Teletekst

2699.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

1999.-

SONY TRAVELLER

PANASONIC 70 CM
O STEREO TELETEKST

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1399.

PHILIPS TOPMODEL VHS
4 KOPPEN VIDEORECORDER
VR723; Super snelle TURBO-DRIVE, perfekte
beeldkwaliteit, hifi stereo geluid, longplay (max. 10uur),
teletekst voor eenvoudig programmeren en PDC voor
exact optijd starten en stoppen, veel montage
mogelijkheden: synchro edit, audio dubbing, jog & shuttle,
On Screen Display. Afstandbediening met LCD-display.
Adviesprijs*1895.-

SONYHI-8TRAVELLER

Flat en Square Hi-Black Tnnitron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstand- HiFi stereo. Adviespnjs'3330.bediening Adviespnjs "1799 -

1299.-

Type 52KV2527; 55cm flat square beeldbuis, monitorlook,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
stereo, teletekst met geheugen, groene toets, scartaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1345.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vnes komb natie. Adv*1099.-

599.-

1399.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
INDE§iT1200TOEREN 6 programma's, 12 couverts en l
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviespnjs*999.Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.-

BAUKNECHT VW 3PR

PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAWG71 9; Adviesprijs'1 235.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

lAiA? 749."
BOSCH VWPS2100

rre«% QCQ
U'J/A? OD«I>"
MIELE VW G521

Type ARG280; Adviespnjs'1235.-

1699.-

ZANUSSI WASAUTOM.

r§SONY55CMKVC2121
" STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER
8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. *2220.-

1299.-

LUXE WASAUTQMAAT

1299.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

TOPMERKCAMCORDER

Type KGC2511; Adviespnjs'1269.-

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose, autofocus. Adv.*2299.-

749.-

1049.-

70 CM KLEUREN-TV
H SUPER TELETEKST

999.SONY 55 CM KVM2131

met officieel Nederlands ga-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviespnjs. '799.

499.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs. *1649,-

SUPER TELETEKST

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv/1645.-

37 CM KLEUREN-TV

1099.-

TURBO-DRIVE HI-FI
1

Supersnel HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

IWMBB \ ^^ ^^^^^^^^^^r

BCC, waar men nog tijd voor
u heeft!

KG37S01; KoeWries reus. *1798.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

799.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SL.V615; HQ TOPKLASSEi
4koppen, longplay (8uur). '1990.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT 1100 TRN

1199.-

1245.-

AEG LAVAMAT RVS

1099.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS HI-FI

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs. *749.-

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

1099.-

E PHILIPS 28SL5800
* 70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

TypeWA951 0. Adviespnjs'1 899.- Snel ontdooien en verwarmen, l

25GR5760; Flat square beeldGRUNDIG HI-FI VIDEO
buis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.- GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. '1709.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

wij een snelle, zeer moderni

Vakkundig perso'

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

B ^^f^rTRANTlE

en niet alleen vanwege onze

buiten de garantietiiau^ru,.
de volgende werkdag. Bi^BCC

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

899.349.-

m

lüSKf 649."

425.495.595.695.-

De grote AEG kollektie bij BGC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

199.229.249.-

MOULINEX FM1115

SHARP R2V11 STUNT

1145

SIEMENS WASAUTOM. PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

269,
319.-

INDESIT 2-DEURS
PHILIPS VIDEO + PDC

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

WHIRLPOOL 2-DEURS

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. "1245.-

duur, afstandbediening. *1 1 45.-

320 Uter2-deurs koelkast *1398.-

995.-

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

945.-

745.425.-

PHILIPS TURBO-DRIVE

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

369.-!

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombimagnetron'. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adv.*849.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. *795.-

PHILIPS GR1021 37CM

Type R3G14; 1000 Watt grill, l

SIEMENS 320 LITER

699.-

VR31 2; 3 koppen, perfekt beeld,'
LCD-afstandbediening. *1145.

SHARP 2 IN 1 KOMBI

BAUKNECHT 2304

PHILIPS CE6270 63CM PHIÜPS4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING
Videorecorder, dubbele speel-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PANASONIC NN5259

579.-

./£ ajQJll^Saf
1 1 J i iTM ILvH*iiUiiSS

2SB12; LCD-afstandbed.. *1045.-

579.-

599.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

~^ajjjjr~~'^.| mCaüaMawP

ARISTONA HQ VIDEO

R8180;750Watt+draaiplateau. j

130 LTR. KOELKAST

STUNT BOVENLADER
pTgii CQQ _
EM? üö%).

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs*1299.-

879.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer AEG TURNAMAT
fraaie uitvoering met formica De enige echte k i M. *.
bovenblad. Officiële garantie.

GRUNDIG VIDEO +PDC
GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-

fo

255.355.-

779.-

INDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT
KT VIDEO

RTV535;3 koppen,
>pen, VHS. '1445.-

\

145 LITER KOELER

599.-

INDESIT
FORNUIS

TOPMERK. Adviesprijs'749.-

395.395.-

Type KN5402WO; AdvT*849.-

495.525.595.-

INDESIT G/E FORNUIS

ZANUSS1140 LITER
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY 3 KOPPEN VIDEO

70KV971 7; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. '1220.-

BOSCH KTF1540

AKAI VHS VIDEO+PDC

IS70-39; Adviespnjs*1999.- F360; HQ-3 koppen, mkl.
PDC, afstandbediend. '1098.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST
IS63-30; Adviesprijs*1799.-

nigii
moo .
Idrjfcf IU«93.
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

plgifr
Ijafef

QQQ
O»fO.

749.-

Trr^jHBifiM^ mm

F280; Afstandbediend. '768.-

l Topkwaliteit voor de laagste prijzen van Nederland! Biiyj

549.

428.-

410; Gas-elektro fornuis.
Type TD50; Adviesprijs*649.- grill-set. Adviesprijs.'1575.-

948.

pWi QCQ _
1-^jFA? OO*f.

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

ATAG INFRA TURBO
PHILIPS / WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro l

328.- IAfA? 549.CQQ
E2£7v.a.vi;JÏJ."
428.- pTg.%
KONDENSDROGER

fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs'1735.-

ZANUSSI VRIESKAST

TypeZ6050; Adviesprijs'599.-

STUNT! VHS-HQ
HS-HQVID
VIDEO
toediening.'69'699.Inkl. afstandbediening.

449.

PHILIPS/WHIRLPOOL
AFB594; Vrieskast. '720.-

478.548.-

BAUKNECHT LUXE*

BOSCH VRIESKAST

3SB12; Perfekt beeld,
inkl. afstandbediening. *1780.

Type GSD1311; Adv. '848.-

BAUKN./BOSCH AEG

nwï% TQQ
taaln j Sfif.ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

u."

PIN-CODE

EL

.

108.1-

STUNTÜ VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN T

Electronisch betalen l HAARLEM
(BEVERWIJK
l ALKMAAR
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof l Huiswaarderplein 11
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
| Beverhof 16 (alleen witgoed) | (Achter Noorderkade/Graamarkti

348.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

Elektronisch regelbaar. '1445.-

198.

MIELEDROGER

pTg«% COQ
1199."
IfMW UÏJO.- tBrer
MERKCENTRIFUGE

599.Aanvraag-folder in de winkel!

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

ZANUSSI WASDROGER Inkl. grill, draaispit en mixed ]

JypeAMB523;Adviesprijs'945.-

599.-

•i Meer budget door de gratis

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

IGNIS DROGER AWF02Q ATAG GAS-ELEKTRO

D

Opzetvrieskastje. Adv. '595.-

ARISTONA 3 KOPPEN
VIDEORECORDER

m PRIJS

9

OPZETVRIESKAST

BETER EN GOEDKOPER!
\\BCC

39.

648.-

TOPMERKWASDROGER

INDESIT WASDROGER

649.

HRD770; Van de uitvinders !
2 koppen, LCD afstandbed. '799.-

GRUNDIG 37 CM

J .._ ^.*

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

pt«F4 "7' n O

i'jgftv O/O."

10voor,

PANASONIC VIDEO

JVC VHS-HQ VIDEO

EMr f ÏJö."
GRUNDIG 51 CM TEKST
rwj C"7Q

SONYUXS901I
|| A Jklllf k* A J AlII

KN5404;Gas-elektro. '1049.-1

BAUKNECHT 160 LTR

l AUDIO-& VIDEO CASSETTES

AKAI VHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

598.-

PHILIPS 160 LITER

749.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WA15; Adviesprijs*245.-

ItnLJAIMLJ
'••• •*••^«••^

108.-

l maandagmiddag
l dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 6 uur.

1 tot S.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOQPAVOND:
7 tot 9 uur
.-. _ _ - . i,..»-_. ..: lMaaresenbroaK vrijdau
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l ovariga filialan dondardag
7 tot 9 uur

/eekmedia 17

13

donderdag 31 maart 1994

Afgetekende zege voorZVM
ZANDVOORT - Na een periode van mindere resultaten is
andvoortmeeuwen er eindelijk weer ingeslaagd een aanDrekend resultaat neer te zetten. De manschappen van
;
ainer Pieter Keur boekten een afgetekende 4-0 overwining op DSOV. Ex-zaterdagvoettaaller Ferry van Rhee had
net twee voorzetten en een doelpunt een belangrijk aaneel in de zege.
Het duel tussen DSOV en knokten voor elke meter grond.
andvoortmeeuwen was bij Bovendien was op het middenagen aantrekkelijk om te veld Sander Hittinger terug na
en. De Zandvoorters wissel- een schorsing, en dat betekenen goede periodes met slechte de meer voetbal.
• Het goede was vooral de vier
Na een kwartier voetballen
oelpunten die bijzonder fraai kwam Zandvoortmeeuwen op
aren. Technisch deed DSOV een 1-0 voorsprong. Sander Hitets voor Zandovortmeeuwen tinger speelde zich knap vrij en
ver, doch de Zandvoorters deponeerde de bal op het hoofd

n
J

hess Society
taalt hard uit

ZANDVOORT - Precies
het juiste moment heeft
iet eerste team van Café
Jeuf/Chess Society haar
oede vorm hervonden. Teen het in punten gelijktaande derde team van het
ïillegomse De Uil, werd voige week vrijdag een verletterende 7-1 zege geloekt. Dankzij dit resultaat
s het degradatie-gevaar ge-

het tweede team mogen uitkomen.

Dat het een goede keus was,
bleek al snel daar Hans van
Brakel op het zevende bord remiseerde, terwijl Dennis van
der Meijden zelfs schitterend
het volle punt scoorde. Ook
Ton van Kempen gunde de Hillegommers nog een halfje,
maar zoals later bleek was
daarmee de koek op. Jacob de
Boer tekende met een zeer fraai
'oor de wedstrijd tegen De Uil offer voor 3-1, terwijl Olaf Clikende de technische commis- teur journalist Kees Jongsma
ie van Café Neuf/Chess Socie- geen schijn van kans gaf.
! bestaande uit Olaf Cliteur en
!ans van Brakel grote probleKopman Fred van de Klasnen. Jako Otte en de Duitser horst speelde ook weer als vanValter Gerhards meldden zich ouds en bracht de overwinning
llebei absent. Daar er bij ver- voor zover daar nog twijfels
es nog steeds degradatie-ge- over bestonden in Zandvoort.
aar aanwezig was, werd beslo- Ook Ben de Vries rondde een
en zowel Van Brakel zelf als goede partij af en good-old Nico
)ennis van der Meijden op te Huyboom zorgde er voor dat de
tellen. Dit betekende echter eindoverwinning op 7-1 werd
vel dat beiden niet meer voor bepaald.

Sroede visvangst
3p de Wadden
ZANDVOORT - De eerste
vaddenviswestrijd van de
feevisvereniging Zandvoort
s een prachtig succes gevorden. Op de Wadden werlen door 25 leden van de
isclub in totaal 133 vissen
net een totale lengte van 36
neter en 90 centimeter uit
het water gehaald.
Van die totale lengte ging het
grootste deel naar Gerrie Driemizen. Met 372 centimeter
verd hij glorieus winnaar voor
Eli Paap, die op respectabele
ichterstand als twee finishte.
)e voor deze wedstrijd als favolet gestarte Paap moest maar
iefst een meter vis toegeven op
3riehuizen. Verrassend waren
.e resultaten van de nummer
irie en vier. Melwin Dröse bleef
tiet 271 centimeter Tim Goosens een centimeter voor.
De grootste bot, 38 centimeer werd gevangen door Heinz
Uppel, Peer Warmerdam en
3oen Mollenberg. De jeugdige
neetmeesters Denie ten Haaf,
Sas Al en Maarten Minkman
ladden het zeer druk maar
orgden voor
nauwkeurig
meetwerk.
De volgende wedstrijd staat
"epland voor 15 mei aanstaande.

k'haakprobleem

ZANDVOORT - Door een zeer sterk kwartier in de tweede helft heeft Zandvoort'75 een 0-2 achterstand omgebogen
in een voorsprong, die later werd uitgebouwd naar een 4-2
overwinning. Het was een terecht overwinning, zeker gezien het vertoonde spel in de tweede helft.
In de eerste helft was het nog
zoeken bij de Zandvoorters. De
wil was er wel maar de overtuiging ontbrak. Zevenhoven, dat
moest winnen om kansrijk te
blijven in de derde periode,
speelde feller op de bal en verkeeg daardoor meer balbezit en
een licht veldoverwicht. De
Zandvoorters konden vrijwel
geen sluitende combinatie op
de grasmat leggen en kregen
daardoor ook geen goede mogelijkheden.
De voetballers van Zevenhoven trokken steeds verder naar
voren en konden in deze eerste
periode een verrassende 0-2
voorsprong nemen. Trainer Gerard Nijkamp sprak zijn spelers in de rust vermanend toe
en gaf als opdracht de afgesproken taktiek eindelijk eens uit te
voeren. In de pauze werd tevens de geblesseerde Edwin
Ariesen vervangen door Faisel
Soekhai.
De vermanende woorden van

O\St:cknicdid/JB

B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
Van der Heuvel (ZVM-zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)

®®•••

J. Schilder(TZB)
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ZANDVOORT - Met de
week wordt de situatie voor
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen er niet beter
op. In de uitwedstrijd tegen
Velsenoord
konden
de
Zandvoorters geen indruk
maken en werden met 5-0
teruggewezen.
Vanaf de aftrap moest Zandvoortmeeuwen terug tegen het
fysiek veel sterkere Velsenoord. De Zandvoorters werden m een verdedigende rol gedwongen. Een half uur heeft
Zandvoortmeeuwen stand gehouden maar door een fout in
de defensie opende Velsenoord
de score, 1-0. Dat leek de ruststand te worden, doch in blessure tijd greep de defensie wederom mis en was het 2-0.
In de tweede helft probeerde
Zandvoortmeeuwen,
onder
aanvoering van de met aflatende Wim Buchel, wat terug te
doen. Het spel van Buchels
teamgenoten was echter te matig om het sterkere Velsenoord
in verlegenheid te brengen.
Doordat Zandvoortmeeuwen
meer risico nam was het snel
gedaan. Van de geboden ruimte
maakte Velsenoord dankbaar
gebruik door in de tweede helft
BMW M3-rijder Patrick Huisman is een van de vele deelnemers aan de Paasraces op het Zandvoortse circuit
de stand op te voeren naar 5-0.
"Het was een hele slechte
wedstrijd", stelde trainer Teun
Vastenhouw. "In de tweede
helft hebben we het wel geprotaeerd maar Velsenoord was beter. Gelukkig hebben Hillegom
De Formule Renault staat de rijders in de Sierra Cup en en Altius ook verloren dus kunZANDVOORT - De tradi- zoekers mogen op tweede Paastionele Paasraces op het cir- dag veel spektakel verwachten. voor kwart over twee op het de NK Produktiewagens tot nen we ons nog redden. We gecuit Park Zandvoort vor- Het overvolle raceprogramma programma. In deze race wordt 2000cc. De trainingen van de ven het zeker nog niet op".
men een jaarlijks terugke- start vanaf tien uur 's morgens een felle strijd verwacht tussen Paasraces worden gehouden op
rend sportief hoogtepunt op tot half zes 's middags met als Franc ten Wolde en Oscar Mid- zaterdag 2 april. De toegangstweede Paasdag. De organi- absoluut hoogtepunt twee ra- deldorp. Bij de Formule Ford, prijs voor zaterdag bedraagt
serende Nederlandse Auto- ces voor het Nederlandse kam- die om vijf uur van start gaat, tien gulden en voor maandag
1994 in de Mobil l gaven twee weken geleden de vijftien gulden (duinen en trirensport Vereniging brengt pioenschap
Produktiewagens
+2000 cc, tus- Belgen de toon aan. Tijdens de bune) en vijfendertig gulden
die dag maar liefst tien ra- sen drie uur en half
vijf. Om Paasraces wordt concurrentie voor duinen/tribune/rennersces op de baan.
tien uur is de eerste start met verwacht van de oosterburen. kwartier. Kinderen tot twaalf
De ongetwijfeld duizenden be- de Vege Sierra Cup. Kemmer
Verder is er een optreden van jaar betalen de helft.
ZANDVOORT - De laatste
en De Raadt zijn de torenhoge
kans op een versterkte prpfavorieten voor een podium
motie, kon TZB niet verzilplaats.
veren. Overbos, dat bij een
gelijkspel zou promoveren
Daarna is het de beurt aan de
bleek de sterkste te zijn en
Formule Opel Rijders. Een inwon met 2-4.
ternationaal veld met deelnemers waaronder het NederIn de eerste helft zag het er
landse talent Donny Crevels,
die favoriet is.
geenszins naar uit dat TZB tegen een nederlaag zou oplopen. De Zandvoorters kwamen
De nieuwe opzet in de toerwaZANDVOORT
Op langstelling aanstaande zasnel met 0-1 achter, maar hadZandvoortse achterhoede gaf genracerij in Nederland garanPaaszaterdag 2 april orga- terdag zal Olympia besluiten
den in deze fase het betere van
geen krimp. De aanvallen van deert topraces. Immers de rijniseert de rijwiel toerclub of dit jaar nog meerdere fietshet spel. "In de eerste helft
de badgasten waren gevaar lij- ders zijn bijna zonder uitzondeOlympia de opa Vloot- tochten georganiseerd zullen
hebben we Overbos weggeker en het bevreemde niemand ring topcoureurs, zoals on&er
manrit. Dit is een fiets- worden, zoals bijvoorbeeld
speeld", vond trainer Willem
dat Martij n Mulder in de slotfa- andere, Cor Euser, Peter Kox,
tocht van 30 kilometer, een avondvierdaagse van 16
Koning.
se de zege veilig stelde, 4-2.
Patrick Huisman, Torn Langedie in en rondom Zand- mei tot en met 20 mei aan"In de rust heb ik er op geha- berg en Frans Vörös.
staande.
voort
verreden
wordt.
Fietsliefhebbers kunnen
De verdiende voorsprong
merd dat ze meer moesten
Met een dermate sterk deelkwam er dan ook. Uit een
doen", stelde Gerard Nijkamp.
Opa Vlootman was in 1956 zich zaterdagmorgen 2 april
één der oprichters van de tussen elf en twaalf uur aanscrimmage scoorde Henk de
"De afspraken, die we hadden nemers veld verwacht de orgagemaakt werden niet nageko- niserende NAV vuurwerk op de
Amsterdamse fietsclub en tot melden en vertrekken bij
Reus de gelijkmaker en met
men. Als hun er twee kunnen Zandvoortse racepiste, waarbij
zijn tachtigste jaar een aktief strandpaviljoen nr. 8 "Trefeen schitterend schot zette Pemaken, dan kunnen wij dat de beste papieren bij de BMWfietsend lid van de vereni- punt". De inschrijfkosten beter Laarman de Zandvoorters
op een 2-1 voorsprong. TZB
ook, heb ik gezegd. We moesten rijders liggen. Bovendien koging. Sinds 1966 is Olympia, dragen twee gulden en vijftig
directer en sneller spelen. Ik men er maar liefst drie formule
met 25 Zandvoortse leden, cent per persoon waarvoor
heeft geprobeerd deze voormoet zeggen dat ze het toen klassen aan de start. De formuaktief in de badplaats waarbij de deelnemer bij terugkomst
sprong in de tweede te consolizeker vermeld mag worden, een medaille of een Olympia
deren, maar de pressie van
goed hebben opgepakt. Ik moet le Ford, Opel en Renault-klasze dan ook complimenteren, se, staan altijd borg voor veel
Overbos werd de Zandvoor25 jaar Zandvoortse strand- ballpoint ontvangt.
ters te veel. Door twee snel opdat ze uit verloren positie zijn spanning en sensatie. Twee
loop, de midzomernachtloDe lengte van de tocht is 30
terug gekomen. Je ziet dat er merkenraces zullen toonaangepen en jaarlijks diverse fiets- kilometer, is geschikt voor
eenvolgende doelpunten werd
jong en oud en te volbrengen
TZB op een 2-3 achterstand gezat mogelijkheden zijn met dit vend zijn voor felle deur-aantochten.
zet.
team. Dit hadden we eerder deur duels waarbij het plaatIn het verleden werden ook op alle soorten fietsen. Dus
moeten doen, dan was het zo werk vaak niet wordt ontzien.
de dinsdagavond-fietstoch- het kan gedaan worden op
ten gerorganiseerd voor de een Opoe-fiets of bijvoorIn deze sfeervolle wedstrijd
niet gelopen. Na deze wedstrijd Dit zijn de APM Citroen AX GTi
was Overbos, in het tweede gezie ik wel dat we ons handha- en de Marlboro Renault Clio
meer recreatieve fietsers, beeld een ATB. De route gaat
Bloemendaal-Santdeelte de betere ploeg. Een
klassen.
maar tot spijt van menige in- door
leeggespeeld TZB moest zelfs
woner is hier enige j aren gele-' poort-Overveen en Aerdeneen vierde treffer toestaan, 2-4.
den een einde aangekomen in hout. Georganiseerde fiet"Ik moest vier spelers opstelverband met een sterk terug- sers kunnen zich op deze dag
lopende belangstelling. Op aanmelden eveneens bij Treflen die ook al in het tweede
hadden gespeeld", vervolgde
veler verzoek zal Olympia punt tussen elf uur en één
Koning. "En dat breekt je dan
weer een voorzichtig begin uur voor de Opa Vlootmanmaken met wat aktiviteiten sterrit. Nadere inlichtingen
conditioneel op in de tweede
helft. We hebben het geproop recreatief fietsgebied. Ge- zijn te verkrijgen bij K.J.Koheel afhankelijk van de be- per, telefoon 02507-14833.
beerd maar kwamen net iets te
kort".

Topraces op Paasmaandag

Promotie kansen
voor TZB voorbij

Nijkamp werkten als doping,
want een geladen Zandvoort'75
kwam uit de kleedkamer. Binnen zeven minuten was de
stand recht getrokken en na
een kwartier was de achterstand in een voorsprong omgezet. Marijn Mulder en Ivar
Steen zorgden met verrassende
inzetten voor een 2-2 gelijke
stand.
De Zandvoorters hielden nu
het initiatief en via goed opgezette combinaties, die vooral
over Rob Koning en Bas Heino
liepen werd het Zevenhovendoel onder vuur genomen. Na
een kwartier spelen werd Graham West vervangen door
Mark Balk. Balk werd onmiddellijk aangespeeld, omspeelde
zijn tegenstander en haalde verwoestend en onhoudbaar uit, 32. Een gouden wissel wordt zoiets genoemd.
Zevenhoven probeerde vervolgens de zaak alsnog tot een
goed einde te brengen, doch de

Olympia organiseert
leuke Paasfietstocht

Zandvoortse Schaak Club
voorlopig op achterstand

Topwsc_prers_
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ZVM-zaterdag
weggespeeld

Zandvoort'7 5 komt uit
verloren positie terug

Je wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand'oortse Schaak Club. Meer inormatie over de problemen/oilossingen is te verkrijgen op de
lubavond, elke donderdag in
ZANDVOORT - De Zandet Gemeenschapshuis. Ook
an men informatie inwinnen voortse Schaak Club kreeg
'P de volgende telefoonnunv een bijzonder zware slag
[mers: 02507 - 15023, 17272 of doordat Jack van Eijk, in
zijn vooruitgespeelde wed14085.
strijd verrassend verloor.
De reserves van Hoofddorp
namen zodoende een 1-0
voorsprong. Vanavond worden de overige zeven partijen gespeeld en hoopt de
schaakclub op alsnog een
kentering van de strijd.
Jack van Eijk kon op geen enkele manier een antwoord vinden op het sterke spel van zijn
tegenstander uit Hoofddorp.
Het verliespunt legt een zware
druk op de schouders van zijn
medespelers, die een zware
zullen hebben de achOpgave nummer 13: Mat in dobber
terstand weg te werken. De
'wee zetten, zwart begint.
Zandvoorters hoeven de wedechter niet te winnen.
Oplossing van vorige week, strijd
gelijkspel van 4 tegen 4 is
seliaakdiagram 12 (Mat in twee Een
voor het kampioenzetten, wit begint). 1. De8 + - voldoende
schap.
Het
zal er om spannen,
2. TxeS en mat.
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elijk een doelpuntrijk weekend. Zowel Zandvoort'75 als Zandoortmeeuwe_n scoorde viermaal. Natuurlijk pikte Riek de Haan
n doelpuntje mee, maar Ferry van Rhee lijkt het nog niet op te
ven.
In verband met werkzaamheden heeft de bond hem toes
l«tnming gegeven over te stappen van het Zandvoortmeeuwen
^terdagteam naar het zondagteam. Zondag scoorde Van Rhee
en heeft nu een achterstand van vijf doelpunten.
v

van Philip van der Heuvel, die
gaaf raak kopte. Daarna zakte
Zandvoortmeeuwen
terug.
Rommelig spel, doch DSOV
kon, ondanks de goede bedoelingen van ex-Zandvoorter Harry Baars niet gevaarlijk worden. Tot vlak voor de pauze had
Ferry van Rhee zich schuil gehouden. De Zandvoorter, die
door werkzaamheden op zaterdag, nu op zondag zijn kunsten
mag vertonen zette op links aan
en liet vervolgens een voorzet
los, die schitterend en vallend
door Mischa Tibboel werd ingekopt, 2-0.
In de tweede helft begon
DSOV met een offensief, doch
doelman Mario Schrader kreeg
het niet echt moeilijk. Bovendien stond Marcel Schoorl
weer als een rots in de branding. Aanvallend ging het de
Zandvoorters wat minder af.'
Daar kwam na een klein half
uur weer verandering in. Ferry
van Rhee, die even daarvoor geheel onnodig, door de zwak fluitende scheidsrechter werd teruggefloten, haalde spijkerhard
uit en het was 3-0.
De strijd was gestreden al
probeerde DSOV de score een
beter aanzien te geven. De
Zandvoorters kregen lekker
veel ruimte. Van Rhee snelde
wederom door de vijandige defensie en legde de bal op de
schoen van Riek de Haan die
hoog en hard raak schoot, 4-0.
"Ik vond dit wel de beste wedstrijd van het seizoen", meende
Pieter Keur. "Ik had wat veranderingen in het team aangebracht en dan is het mooi dat
het goed gaat. De overige uitslagen waren gunstig voor ons,
dus zitten we er weer bij. Als ik
zie hoe we zondag hebben gespeeld, dan heb ik er wel vertrouwen in. Voorspellingen doe
ik echter nooit, we zien wel hoe
het afloopt. Voor mij is het seizoen al geslaagd. Na de promotie van vorig seizoen is het toch
knap dat je weer bovenin meedraait".

Goed georganiseerde
autorit Sandevoerde

vanavond in het Gemeenschapshuis.
Voor de interne competitie
werd de 24e ronde gespeeld. De
afgebroken partij uit de 23e
ronde, tussen Van Elk en Ter
Bruggen werd zonder verder te
spelen met een remise afgeloten. Door dit gelijke spel schoof
John Ayress op van de 3e naar
de 2e plaats. De nummer 2
moest het opnemen tegen de
duidelijk in topvorm verkerende "good-old" Van Elk. Ook
deze keer flikte hij het weer een
fraai resultaat neer te zetten.
Hierdoor verstevigde Van
Elk zijn 8e plaats en in een van
de komende partijen zal hij het
vsrmoedelijk moeten opnemen
tegen Van Eijk om een zevende
plaats binnen te halen. Hans
Jansen en Edward Geerts zijn
nog steeds in de slag voor een
definitieve bezetting van de 5e
plaats. Beiden wonnen hun partij tegen respectievelijk Den
Drijver en voorzitter Jan Berkhout. Geerts had maar 16 zetten
en 40 minuten speeltijd nodig.
Ook in aktie kwam ranglijstaanvoerder Louis Dambrink.
Ditmaal was zijn tegenstander
Lindeman, die hem een half
puntje wist af te snoepen. Een
mooi resultaat voor het eerder
in het seizoen geleden verlies.
Louis Dambrink krijgt de komende weken nog een paar
zware tegenstanders, die zullen
proberen hem van zijn ereplaats af te schuiven.
Uitslagen 24e ronde: KlijnReijer 0-1, Harry ManshandeVan Alphen 1-0, Geerts-Berkhout 1-0, Atkinson-Vastenhouw
0-1, Jansen-Den Drijver 1-0,
Gorter-Van Esveld 1-0, AyressVan Elk en Lindeman-Dambrink werden remise.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Cor van Poelgeest (rechts) en voorzitter Egbert Poster openen het
seizoen met het hijsen de vlag boven het tennispark
Foto Persbureau Zanchoort

TC Zandvoort
opent het seizoen
ZANDVOORT - De Tennisclub Zandvoort heeft afgelopen zaterdag het startseïn gegeven voor een nieuw
tennisseizoen. Ongeveer 150
leden waren naar tennispark De Glee gekomen om
deze
"openingsplechtigheid" bij te wonen, Het was
de nieuwe voorzitter Egbert
Poster, die de plannen uiteenzette en daarbij vooral
veel goede resultaten verwacht van het topteam, dat
op het hoogste niveau
speelt.
Poster verwacht dat zeker de

play-off zal worden gehaald,
met
toptennissers
Glenn
Schaap, Paul Dogger en Vincent van Gelderen. Wat naam
en faam betreft wordt van de
dames eveneens veel verwacht.
Brenda Schultz, Monique Kiene en Petra Kamstra zijn nationale- en internationaletoppers.
Door het hijsen van de clubvlag, door voorzitter Poster en
het oudste lid en tevens erelid
van de TC Zandvoort, mevrouw
Cor van Poelgeest, werd het
tennisseizoen 1994 officieel
open verklaard.

ZANDVOORT - Zestien
equipes verschenen aan de
start voor de door Autosportvereniging Sandevoerde georganiseerde Maclurit.
Het was een goed in elkaar
gezette rit, die door Zandvoort en Bentveld ging.
Na een kort welkomstwoord en
een kleine toelichting gingen de
eerste deelnemers vol goede
moed op pad voor hun rit vanuit Palace Hotel. De rit was uitgezet door voorzitter en penningmeester van ASV Sandevoerde, de heren Jan Vink en
Jef Bluijs, die de deelnemers 27
kilometer lang over de fraaiste
wegen door de gemeente leidden, waarbij gebruik werd gemaakt van het routebeschrijvingssysteem.

legd voor R.Minnes en E.Dommerkalt, die voor het eerst
meereden.

In de B-klasse zegervierde de
equipe Hans Marco Paap/Edwin Kraaijenoord. Met slechts
drie gemaakte fouten zouden
beide heren zelfs in de A-klasse
goed hebben gescoord. De tweede plaats was voor R.Kreuger/H.Sebregts. De overwmning in de A-klasse was weggelegd voor het koppel Hans Putter en Nel Achterberg. Alhoewel
deze equipe gespecialiseerd is
in kaartleesritten toonden zij
aan ook de routebeschrijving
goed aan te kunnen. Met een
tweede plaats liet Henk Franke
sr. zien dat hij ook met zijn
nieuwe navigatrice Ivon Niemeijer een geduchte tegenstander blijft.
De volgende rit zal worden
In Bentveld kregen de deelnemers het zwaar te verduren gehouden op 30 april. De traditoen de weg over een soort test- tionele Koningmnent belooft
terrein voor schokdempers een waar spektakel te worden.
ging. Alhoewel de moeilijkheidsgraad van de rit erg mee
viel, "een zuinig ritje", aldus
Bluijs, bleek het voor en groot
aantal deelnemers toch een te
grote opgave om binnen de gehanteerde tijdslimiet te finishen, met als gevolg extra strafpunten.
Na afloop van de rit werd m
de Beach Bar door Jef Bluijs
een korte uitleg gegeven waarna vice-voorzitter Maurice van
Meegen de fraaie, door Autobedrijf Maclu beschikbaar gestelde bekers kon uitreiken aan de
winnaars in de diverse klassen.
In de C-klasse ging de zege naar
de equipe Hans van Limbeek
met navigatrice Karin Koper.
De tweede plaats was wegge-

Spiers/Emmen
slaan hard toe
ZANDVOORT - In de A-hjn
bij de Zandvoortse Bridgeclub
deelden mevrouw Spiers en de
heer Emmen een forse tik uit.
Zij lieten de tegenstrevers ver
achter zich en hebben door
deze zege de eerste plaats m het
klassement overgenomen van
het echtpaar Van der Meulen.
Van der Meulen werd m deze
4e wedstrijd van de 5e competitie tweede, terwijl het echtpaar
Hoogendyk derde werden. Mevrouw Molenaar en de heer Komng stegen naar de derde
plaats op de ranglijst. In de Blijn scoorden de heren Polak en
Vergeeft zeer hoog met 65 procent. E e dames Van Duijn en
Veldhuizen konden hen nog
enigszins volgen en werden
tweede. De derde plek was voor
het echtpaar Van der Werff. Polak/Vergeest en het echtpaar
Van Gellekom hebben stuivertje gewisseld in de B-lijn. Polak/Vergeest staan eerste. De derde plaats is nu voor de dames
Verhage en Visser.
De C-lijners gedroegen zich
aanmerkelijk
kalmer. Mevrouw Koper en de heer De
Vries waren wel goed op dreef
en werden, gelijkmatig spelend,
eerste met 58,33 procent. Als
tweede eindigden de dames van
Ackooij en Drenth en de derde
plaats was voor de nieuwe leden, het echtpaar Hendrikse.
Van Ackooij/Drenth hebben na
vier wedstrijden de koppositie
veroverd. De dames Rudenko/Rudolphus handhaafden zich
op de tweede plaats en derde
zijn de heren Van Duuren en
Hoogland.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.
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SECEUROP
NEDERLAND

IS EEN ONDERDEEL VAN
SECEUROP BEHEER B.V. EN
VERZORGT MET NAME IN
DE OMGEVING VAN AMSTERDAM
BEVEILIGINGSDIENSTEN TEN BEHOEVE
VAN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN,
MET
ALS
SLEUTELWOORD
KONTINUITEIT

PAASHAASJE REPJE NAAR FOTO BOOMGAARD

In verband met de opvang van vakanties van onze vaste medewerkers en de extra dienstverlening bij onze opdrachtgevers gedurende de komende zomerperiode, hebben wij vakatures voor parttime

RECEPTIONISTES en
BEVEILIGINGSMEDEWERKERS
die in de periode tussen 1 mei en 1 oktober enkele weken minimaal 30 uur per week beschikbaar moeten zijn. Een en ander in
goed onderling overleg.
Onze interesse gaat uit naar personen in de volgende regio's: Amsterdam, Haarlem, ten noord-westen van Utrecht en het Gooi.
Onze opdrachtgevers zijn een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gewend, daarom gaat onze voorkeur uit naar personen die
niet slechts op zoek zijn naar zomaar een vakantiebaan, maar die
gemotiveerd aan de slag willen.
Geschikte kandidaten kunnen, indien gewenst, ook na de zomerperiode naast een eventuele studie op afroepbasis worden ingezet.
Op enkele objekten hebben wij ook beperkte vakatures voor
FULLTIME Beveiligingsmedewerkers.

Heeft u interesse in een
van deze funkties en bent
u van mening te voldoen
aan de gestelde kwalificaties?
Dan nodigen wij u uit ons
uiterlijk 8 april 1994 een
sollicitatiebrief te sturen
voorzien van al uw gegevens waaronder uw telefoonnummer en een recente pasfoto.
Richt deze briet aan:
Seceurop Nederland B.V.
afd. werving en selektie
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam
Na ontvangst van uw brief
nemen wij binnen een
week kontakt met u op.

-

MAVO niveau, eventueel LBO/C diploma
leeftijd vanaf 20 jaar
behalve een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands,
enige kennis van moderne talen
representatief voorkomen
goede kontaktuele eigenschappen
in staat zijn tot samenwerking in een team én kunnen opereren
als „eenling"
flexibele instelling
bereidheid tot werken in onregelmatige diensten
woonachtig in een van de aangegeven regio's
liefst in het bezit van rijbewijs B
goede openbaar vervoer faciliteiten vanuit woonplaats

Haltestraat 55
Zandvoort
SCHIESSER
AANBIEDING

CANON BF

YASHICA ZTec 70

TUMAX 8x21

flitst van zelf
stelt zelf scherp
met 35-78 zoomlens
volautomatisch

zeer kleine kijker
haalt toch 8x dichterbij
inkl. etui

199,-FUJI DL 19O
flitst van zelf
stelt zelf scherp
met zoomlens

329,--

Fa. Veldwijk

zeer scherp
haalt 7x dichterbij
hoogwaardige kwaliteit

kleur

A4
A3

VERGROTINGEN

498,--

1,95
3,90

T-shirts
met foto
of tekst
bedrukt

13x182,50
18x21 3,95
30x45 9,95
diaprints mogelijk
in een dag klaar.

19,95

p.stuk

Last van
Lentekriebels?

Leonidas
bonbons!

La Bonbonnière
voor u!

Vrolijk Pasen

Schitterende paaseieren,
paastaarten, petit fours,
ijstaarten, hartige hapjes
en
nog véééél meer!
Van harte aanbevolen

bloemetje van

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Thea en Ap Lammers
Haltestraat 34a
Tel. 15584

AUTORIJSCHOOL

Kom kennis maken met yoga.
Op elk heel uur van 's morgens
10 tot en met 's middags 3 uur
is het mogelijk een proefles van
plm. 20 min. gratis te volgen.

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

zeer klein
handig voor op reis
volautomatisch
met 35/70 zoomlens

Gasthuisplein12, Zandvoort

AKO

Yoga in Zandvoort
OPEN DAG
9 april

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

NIKON SPORTING
II 7x50

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

29,95

De specialist
in al inv bloennverkcn.

OLYMPUS MJU
ZOOM

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

2 stuks

J. öluj'S

l UUR

A4 20 et.
A3 40 et.

FOTO BOOMGAARD GROTE KROCHT 26
ZANDVOORT tel. 02507 - 13529

De Spar

AMERIKAANSE
T-SHIRTS

BLOEMSIERKUNST

99,--

399,--

598,--

Fa. P. Klein

MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

Vrolijk
pasen

zwart/wit

Zandvoorts Nieuwsblad

Kroon Mode

dan naar
Bloemenhuis

bij ontwikkelen en afdrukken van een kleurenfilm
(v/a 24 opn.) en ...

KLAAR

Volautomatisch
Focus F ree
ingebouwde flits

Seceurop Nederland B.V. kent een eigen bedrijfs C.A.O.
Elke nieuwe medewerker krijgt een 5 daagse basistraining alvorens
met het inwerken op het objekt te beginnen. Tijdens deze basisopleiding ontvangt men een opleidingsvergoeding, gebaseerd op het
wettelijk minimumloon.

Voor een
natuurvol
paasfeest

FOTOGOPIEEN

IN

Wij komen graag in kontakt met dames en heren die aan de volgende kwalificaties voldoen:
-

GRATIS FILM

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Docente: Ronneke Goossens
Locatie: Pasteurstraat 2
16 = N
Drog. Ton Goossens
Winkelcentrum Noord

met een

B/oemenmagoz/'/n

„Erica"
Grote Krocht 24
Tel. l 2301

Jubileum Super Aanbieding
15 jaar

EIO E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

VOOR ONDERHOUD en VERNIEUWEN
van C.V., C.V.-KETELS en GEIZERS
Zink- en Hemelwaterafvoeren
Sanitair - Afzuiginstallaties
Loodgieterswerkzaamheden

JunckerS EuroStar Combi (meeneemprijs) 1950,-

incl. B.T.W. service en garantie.
Geldig de hete maand april.
Voor die prijs gooit u toch uw oude geiser en c. v.-ketel de deur uit?
Bel voor info event. plaatsing 17959 ook 's avonds
Fax.nr 19695

ZANDVOORTSELAAN 129, 2042 XJ ZANDVOORT
'

Romantisch Wonen
Raadhuisstraat 11
hoek Provincielaan H'stede

openingstijden:

grenen

ma. 13.00-18.00 uur

(antiek oud en nieuw)

di. t/m vrij. 11.00-18.00 uur

,

riet bankstellen

zat. 11.00-17.00 uur
Dond. koopavond

eethoeken

19.00-21.00 uur

tel. 023-295967

Bel voor afspraak
02507-31196

PAASAANBIEDING
tafel: Gate leg

tafel + 4 x stoel*
tafel + 6 x stoel*

De complete
nagelverzorging,
o.a. gel - kunst
- zijdenagels.

v.a. 1360,-

tafel grenen 120 0

nu 1998,nu 2340,-

tafel 150 x 80 oud Engels grenen
in div. maten

v.a. 895,-

nu 1540,-

tafel + 4 x stoel*
tafel ook leverbaar
als uitschuif

v.a. 1195,-

Tafel Fenny ovaal
160x100

v.a. 595,-

VISRESTAURANT

BAD ZUID
STRANDPAVILJOEN 4

Passage (aan zee) 18
ingang Bizarro

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

gerookte paling en gerookte zalm met toast

***
Heldere vissoep
* **
Verfrissende verrassing

| 26 = A

* **
3 kleine zeetongen met garnituur

***
aardbeien of bosbessen bavaroise
Rotanstoel
„SHANON"
tafel + 4 x stoel*
tafel + 6 x stoel*

nu 1498,nu 1895,-

per 4
per 6

* = stoel Shanon

798,1196,-

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de
tafel + 4 x stoel*
tafel + 6 x stoel*

1235,1550,-

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

65,- p.p.

De keuken is geopend tot 21.30 uur.
Voor reserveren tel. 13431

Vrije tijd:

J4
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Kroeglopen op 'Leidseplein' in Breda atv

jp Teriyaki
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij draagt in

een serie artikelen suggesties
aan voor niet-alledaagse
recepten en legt uit wat er bij
het bereiden van de maaltijd
«al komt kijken. Vandaag: kipTeriyaki.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,

EZE kip-Teriyaki is een
van de vele varianten die
er bestaan op deze van
irigine Japanse schotel. In het
•estaurant maak ik dit gerecht
f met een variatie op een basis
lemi-glace saus. Die heeft een
rij ingewikkelde en tijdrovenie bereiding, maar geeft wel
zeer goed resultaat. Over
mkele weken zal ik de bereiimgswijze wel eens uitleggen.
De demi-glace kan namelijk
londer kwaliteitsverlies in kleiie porties worden ingevroren.
Wanneer mijn vrouw echter
vel eens kip Teriyaki maakt,
rebruikt ze een zakje ketjap-saesaus wat een heel acceptabel
•esultaat geeft.
Ingrediënten voor vier persolen: kipfilet 300 gram, courgete, 100 gram champignons, 100
ram taugé, rode paprika, sojaïaus zout (Kikkoman), gembersiroop, teen knoflook, droge
iherry, peper, zout, eventueel
ivat vijfkruidenpoeder (toko),
;akje ketjap-satésaus.
Voorbereiden: De kip in kleine blokjes snijden en marineren in wat sojasaus, olie, knofook, peper en eventueel wat
njfkruidenpoeder. De groente
n kleine stukjes snijden. De
ketjap-satésaus bereiden.
Bereiden: De kip op een hoog
•uur in een koekepan - of liever
ivok - roerhakken tot zij aan
alle zijden is aangebraden.
Groente toevoegen, behalve de
augé, wat zout en een scheutje
gembersiroop. Onder het bakken goed door elkaar scheppen.
Saus toevoegen, goed door
varmen en op het laatst de taugé er bij doen. Direct serveren
met rijst.
PETER VAN KLAVEREN
Jos Beerman, in het
dagelijks leven metro- en
sneltrambestuurder bij het
Amsterdamse GVB, is sinds
1977 bezeten van het
grootste smalspoornetwerk
van Europa: de Harzquer-,
Broeken- en Selketalbahn.

EZE
SMALSPOORBAAN bevindt zich in
de Harz, een idyllisch
gebied vol natuurschoon,
vroeger gelegen op de grens
tussen de DDR en de Bpndsrepubliek, tegenwoordig liggend in het hart van het verenigde Duitsland. Het spoor
van de Harzquer- en Brocken- en Selketalbahn is zogenaamd 'meterspoor', een
spoor met een breedte van
duizendmillimeter, ook wel
smalspoor genoemd.

D

door Charles Soria
De Harzquerbahn is het
grootste onderdeel van het traject: zo'n zestig kilometer lang,
reistijd ongeveer drie uur. Heel
oijzonder is ook de Brockenbahn, die voert langs de Brocken, met zijn 1141 nieter de
hoogste berg van " middenDuitsland. „Het hele traject is
uniek, omdat het het grootste
smalspoorwegnet van Europa
is waar stoomlocomotieven
nog gewone dienstregelingen
rijden", vertelt Jos Beerman.
„De Harzquer-, Broeken- en
Selketalbahn heeft een totale
lengte van 132 kilometer en is
rond de eeuwwisseling gebouwd. Na de één wording wilde de voormalige Deutsche
Reichsbahn van het smalspoornetwerk in de Harz af. Uiteindelijk werd de boel in 1991 gepri-

tel. 020-5622840

(niet op vrijdag)
Het Begijnhof, oase van
rust en het levendige Breda

Vogels lokken

Foto VW Breda

Typisch een stad in het
land waar het leven goed
is. De VW heeft hier speciale kroegenroutes uitgezet

Breda is 's lands enige
Oranjestad en heeft een
historie waar de fijnproever
zijn vingers hij aflikt. Maar
wie üaar niet van houdt,
komt ook volop aan zijn
trekken. Desnoods met
behulp van een door de
VW uitgezette
kroegentocht.

door Everhard Hebly

E HAVERMARKT IN
Breda is met een zijden draadje verbonden met Amsterdam. Maup
Caransa bezit het pand op
de hoek van de Vismarktstraat en in een grijs verleden doken met enige regelmaat Ajaxieden op in café
De Toren.

D

Cruyff, Neeskens en vooral
Suurbier kwamen er in alle
rust 'uitwaaien'. Keeper Heinz
Stuy stond er zelfs drie keer
tijdens carnaval achter de tap.
Eigenaar Wim Kerkhof van De
Toren zegt ook nog een ideetje
van Bobby Haarms in zijn café
te koesteren. Een klein 'trompetje', als je erop blaast is je
gezicht gitzwart.
„De Havermarkt is het Leidseplein van Breda," meent de
48-jarige Wim Kerkhof. Zijn vader opende de zaak 32 jaar geleden. Sinds die tijd staat Wim
Kerkhof in De Toren achter de
tap. „Er waren toen twee kroegen aan de Havermarkt en verder nog wat winkeltjes. Er was
zelfs een winkel voor grafkisten. Daar ging ik altijd met een
grote boog omheen, want die
eigenaar had de gewoonte zijn
kisten buiten op te meten en in
elkaar te timmeren."
Hij vervolgt: „Nu is de Havermarkt het uitgaanscentrum en

zijn er tientallen kroegen. De
winkels zijn verdwenen. Als het
goed weer is, is het hier een
groot terras, 's Avonds hebben
we nooit problemen. De horecaondernemers trekken één lijn.
Wie een kroeg wordt uitgezet,
komt bij enkele andere ook niet
meer naar binnen. Elk café

Foto VW Breda

den mensen op het plein zijn,
lopen de portiers van verschillende cafés buiten tussen het
publiek om de orde te handhaven. We regelen heel veel zelf en
hebben elke maand overleg met
de politie. We willen dit plein
ook houden zoals het is. Als er
ergens aan het plein een pandje

Historische wandeling
over kinderhoofdjes
heeft zijn eigen regels. In mijn
café wordt bijvoorbeeld niet geblo wed,.dat wil ik niet hebben.
We hebben de zaak in 32 jaar
van de grond af opgebouwd en
dat willen we niet verpest zien
door dealers of gebruikers."

vrijkomt, regelen wij onderling
dat er een geschikte horecazaak in komt."

„We willen voorkomen dat
we hier straks bijvoorbeeld tien
shoarma-tenten of koffieshops
hebben staan. De Havermarkt
is het uitgaanscentrum voor
Jazz Festival
mensen uit de wijde regio. Zelfs
Wim Kerkhof: „Als er tijdens Antwerpenaren komen hier
het Jazz Festival enkele duizen- stappen, want Antwerpen is

Geur van stoom en kolen hangt
rond smalspoorbaan in de Harz
vatiseerd en nu valt het onder
de Harzer Schmalspurbahnen
(HSB)."
Jos Beerman: „Je moet het
hele traject zeker niet zien als
een museumlijn, zoals er in Nederland bij voorbeeld eentje is
tussen Hoorn en Medemblik."
„Er is een normale dienstregeling, er worden gewoon passagiers vervoerd, voornamelijk
met stoomlocs gebouwd'in de
jaren vijftig,, en met diesellocomotieven die oorspronkelijk
voor 'normaalspoor' werden gebruikt, maar die geschikt zijn
gemaakt voor smalspoor,"
verk
telt Jos Beerman.
„Het hele stoomtreinenpark
van de HBS-bahn omvat drie
historische stoomlocs, 17 locomotieven die tussen 1954 en
1956 zijn gebouwd bij de locomotieffabriek
Vereinseigene
Betrieb Karl Marx in Babelsberg, en drie stoomlocomotieven uit de jaren dertig, die vroeger op een inmiddels opgeheven smalspoorlijn in Thuringen reden."

Geur van stoom
Jos Beerman heeft een stuk
of zestig hele oude ansichtkaarten van de Harzquer- en Brockenbahn, origineel van rond
1900. Hij heeft ze zo in een map
gerangschikt, dat je als het
ware al bladerend het hele traject 'per ansicht' kunt volgen.

Een paar
dagen

toen ik daar was. We waren bij
•het eerste tussenstation na
Werdigerrode en ik liep daar op
het perron rond een beetje te
fotograferen. Komt er ineens
zo'n VOPO, je weet wel zo'n
DDR-politieagent, op een brommertje aantuffen, met zo'n omgekeerde pispot op zijn kop en
die vroeg wat ik zat te rommelen met die camera."

Jos Beerman: „Het is het grootste smalspoorwegnet van Europa waar stoomlocomotieven gewone dienstregelingen rijden"
Daarnaast bezit hij mappen vol
met ansichten van recenter datum en honderden zelfgemaakte foto's van rijdende locs van
de Harzquer-, Broeken- en Selketalbahn.
In de slaapkamer staat een
vitrine met modeltreinen,
waaronder zelfs een paar
schaalmodellen van wagons
('De loc heb ik nog niet, maar
die moet binnenkort wel komen') die op een HBS-bahn
worden gebruikt. „Toch ben ik
geen echte modeltreinenliefhebber," zegt Beerman.
De bezetenheid voor de Harz-

quer-, Broeken- en Selketalbahn is begonnen in 1977 toen
Jos Beerman voor de eerste
keer in de DDR was. „Ik was
daar op treinvakantie met een
paar vrienden om stoomlocomotieven te fotograferen: gewone normaalspoorlocomotieven
voornamelijk. Op de terugweg
naar Nederland gingen we door
de Harz en ontdekten we de
smalspoorbaan."
„Eigenlijk was ik gelijk verkocht. Het pakte me gewoon,
hoe dat precies gaat, valt niet
uit te leggen. Er overkwam me
trouwens meteen iets vreemds

Fotografisch

In de jaren tachtig ging Beerman nog een aantal malen terug naar de Harz. Gaandeweg Platanenweg
bracht hij de hele smalspoor- dam.

221, 1091 KS, Amster-

na ATV (vrije tijd). Het NIK) appreciatie-onderzoek

(ADVERTENTIES)

1993 is een openbaring over bereik in Amsterdam

VAN DE WEEK

en omgeving. Het rapport is beschikbaar!

Bel voor meer informatie over succesvol advertcreii

ons

kantoor Amsterdam (020-562.2618),

Amstelveen (020-647.5393) of Zandvoort
(02507-17166).
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Voorjaarsaanbieding
l O Dagen naar de Italiaanse
Dolomieten l
nu slechts..... |

798.-

Ueze vakantie naar de Italiaanse Dolomieten is
de beste voorjaarsaanbieding van Nederland. Gaat
u maar na! U verblijft in Pfalzen in het gastvrije hotel
Starkl. Een prima halfpension verzorging, dus ontbijten diner inbegrepen. Machtige Alpentochten
over de mooiste passen, een boeiende excursie
naar Vipiteno, een dagtocht naar het Gardameer
en een interessant stadsbezoek aan Merano.
Meer informatie over Pfalzen? Stuurt u deze
bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

399Z.

VVV Breda, Willemstraat 17-19. Breda, telefoon 07(i-222444.

In de kranten van Weekmedia met een

gemiddelde leesduur van 22 minuten wordt niet veel
over het hoofd gezien. Dat geldt zeker voor de pagi-

Elke week het dagelijks nieuws!

BOES

Jos: „Ik zei dat ik gewoon
treinen aan het fotograferen
was, maar hij sommeerde me
onmiddellijk te vertrekken. Ik
begreep er niks van en vroeg
hem wat er aan de hand was.
Wat bleek, het was daar Sperrgebiet, een stuk verboden terrein, je mocht daar helemaal
niet fotograferen. Gelukkig
dacht-ie niet dat ik bezig was
met spionageactiviteiten, maar
ik ben als de donder vertrokken."

sinds eenjaar of drie helemaal clusief glas ook als souvenir
niets meer."
verkrijgbaar is bij de VVV.
Behalve de kroegen telt het
centrum van Breda ook een opKroegenroutes
merkelijke hoeveelheid restauBreda daarentegen heeft ge- rants, waarvan er 18 verenigd
noeg te bieden voor dagje-uit. zijn in de Stichting Breda a la
Kroegen en terrassen om te be- Carte. Veel eetgelegenheden
ginnen, daar kun je haast niet zijn er aan de Grote Markt
omheen. De stad van burge- naast de beeldbepalende Grote
meester Ed Nijpels, Edje Mi- of Onze Lieve Vrouwe Kerk. De
lieu volgens Wim Kerkhof, is Havermarkt bevindt zich oveneen van de zeer weinige steden gens aan de andere kant naast
waar de VVV kroegenroutes de kerk. Voor een dagje Bredaheeft uitgezet. Jaja. De binnen- se horeca hoefje dus weinig te
stadroute doet 22 kroegen aan lopen, tenzij je de uitgezette
en de Ginnekenroute tien kroe- kroegenroutes wenst af te leggen. En dan heb je ze natuurlijk gen.
lang niet allemaal gehad.
Het lijkt niet verstandig om
in iedere kroeg van een van de Oranjestad
twee tochten neer te strijken
Maar Breda is meer dan eten
voor een verfrissing. Leuke na- en drinken. De historie is er een
men verzinnen ze daar trou- waar menig stad jaloers op is.
wens. Zoals 'Hier te breed en Vooral op de Oranje historie.
daar te lang' en 'De Dulle Griet'. Breda is 's lands enige OranjeIn de laatste schenken ze 120 stad en in het Kasteel van Brebiersoorten, waaronder de tri- da woonden eeuwenlang de telpel 'Breda's Begijntje', die in- gen van Oranje Nassau. Sinds
1828 is de Koninklijke Militaire
Academie er gevestigd. Wie
lijn als het ware fotografisch in meer van historie dan van
kaart. Tot de eenwording van kroeglopen houdt, doet er verDuitsland kostte het nogal wat standig aan even bij de VVV bij
moeite de DDR binnen te ko- het station binnen te lopen.
men en je «- eenmaal binnen - Voor drie gulden vijftig is daar
een beetje vrijelijk in het land het boekje 'Wandel 'ns... de Histe bewegen. Tegenwoordig gaat torische Kilometer'.
Beerman twee keer per jaar
naar de Harz, meestal in oktoDe wandeling is weliswaar
ber en februari.
langer dan een kilometer, maar
Jos Beerman: „Ik heb in Wer- geeft een goed beeld van het
digerode een prachtig pension oudste stadsdeel van Breda.
ontdekt. TJe man van de pen- Wat steeds opvalt, is het plaveisionhoüdster aldaar is net als sel: kasseien, of kinderhoofdik helemaal gek van de Harz- jes. Dat kennen we hier in het
quer-, Broeken- en Selkental- Westen toch nauwelijks. Gebahn. Ik heb een goed contact vreesd door wielrenners en bij
met hem en hij houdt me voort- regen spekglad. Maar wel kadurend op de hoogte van de rakteristiek.
laatste nieuwtjes en nieuwigheden rond de baan. Afgelopen februari ben ik nog in Wernigero- Winkeltjesroute
de geweest. Het was net een
De VVV verkoopt zeven versprookje daar met al die schillende wandelroutes. Als je
sneeuw en al die naaldbomen er één doet, bijvoorbeeld de
in dat glooiende landschap, dat Winkeltjesroute, pakje 'en pasis echt met geen tien pennen te sant' van de rest het nodige
beschrijven."
mee. Wat betreft de 'normale'
„Er was daar ook een specia- winkels is Breda een stad als
le rit met de twee oudste stoom- andere steden. Het gangbare
locomotieven achter elkaar ge- werk en vooral in een hele lange
koppeld; de nummers 11 en 13 eindeloze straat die begint als
uit eind negentiende eeuw. Ik Torenstraat en eindigt als Ginwilde dat natuurlijk dolgraag nekenstraat.
meemaken, maar helaas bleken
alle kaarten uitverkocht te zijn.
Tot en met Pasen staat Breda
Via de man van de pension- in het teken van de Kunst en
houdster kon ik gelukkig toch Antiekbeurs. Het centrum van
nog aan een kaartje komen en Breda is door het stadspark
heb ik die fantastische rit als- Valkenberg naast het Kasteel
nog kunnen meemaken."
van Breda verbonden met het
NS-station.
Voor meer informatie: Jos Beerman,

Vertrekdata:
ledere maandag
vanaf 18 april tot
en met l l juli

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• ontspannen overnachtingen ti|dens de heen- en terugreis
• verbli|fin hotel Starkl
• 2-persoonskamers met do/to
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• zeer ervaren chauffeur
• voortreffelijk afscheidsdmer

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uurzaterdag 10.00-16 00 uur

Dé Audubon Bird Call is
een instrumentje, gemaakt
van hout en metaal, waarmee men vogels nieuwsgierig kan maken. Door een
metalen spil licht in een
houten huls te draaien,
ontstaan klanken die zoveel op vogelgeluiden lijken dat zangvogels naderbij komen om poolshoogte
te nemen.
Het apparaat wordt geïmporteerd uit de USA,
waar het reeds veertig jaar
op de markt is. Het predi-t
kaat Audubon verwijst*
naar Audubon Society, een
vooraanstaande organisatie op het gebied van na-'1
tuurstudie en natuurbescherming, die borg staatj
voor kwaliteit en betrouw
baarheid. Elke Bird CalL
wordt met de hand vervaardigd. Een capsule
harspoeder wordt bijgeleverd om het geluid gedu-..
rende vele jaren optimaal
te houden.
In Nederland wordt de Bird
Call verkocht bij de Winkel van
Vogelbescherming en bij bultensport-, wandel- en kaartenwlnkels. Prijs per stuk: 15,95 gulden.

Ligfietsenwinkel
Het deze maand geopende Inter City Bikes Amsterdam is de eerste in ligfietsen gespecialiseerde winkel in het westen van het :
land. Verschillende typen ;.
van de in Nederland ver- j
vaardigde merken zijn er te ,
koop.
„Ligfietsen worden nu
nog veelal met de hand op "
kleine schaal gemaakt.
Daardoor zijn ze duur. Als ',
echter de vraag toeneemt;raakt de Nederlandse fietsindustrie vanzelf ook geïnteresseerd en wordt de ligfiets goedkoper", denkt eigenaar Kraak. Hij ziet de',
ligf iets als uitstekend alternatief voor autokilome- '
ters. „ Het gaat veel sneller ,
en het is een stuk comfortabeler dan in de file staan".
Voor 25 gulden per dag,
inclusief fietsverzekering,
kan men bij Inter City Bi"
kes ook een ligfiets huren.
De winkel is te vinden aan
de Eerste Van Swinden--straat 553 in AmsterdamOost, telefoon 020-694.6448.

Rolstoeldansen ~
In het paasweekend komen ten minste tweehonderd rolstoeldansparen uit
vele landen naar Boxmeer
voor de Open Europa Cup
Rolstoeldansen 1994. Er
worden paren verwacht uit
Nederland, Denemarken,
Groot Brittanië, Duitsland
en België. Alle vormen en
mogelijkheden van rolstoeldansen zullen te zien
zijn. Het geheel is georganiseerd door Brabant Danst
en Stichting Rolstoeldansen Nederland met goedkeuring van de ISOD/IPC
(InternationaleOrganisation for the Disabled and
International Paralympic
Committee)
De Europa Cup Rolstoeldansen
is op zaterdag 2 en zondag S april
te volgen in sporthal 't Hoogkoor,
Koorslraat l te Boxmeer van tien
tot viei uur. Voor meer informatie Stichting Kolstoeldansen Nederland, telefoon 020-643.6110.

De geschoolde stad
In het Comeniusmuseum in Naarden vindt tot
16 mei de tentoonstelling
plaats 'De geschoolde stad,
onderwijs in Amsterdam in
de Gouden Eeuw'. De expositie geeft een goed beeld
van de opleidingen in de
hoofdstad tijden de Gouden eeuw. Op de tentoonstelling zijn boeken, prenten en voorwerpen te bekij-;
ken die in die tijd voor het
onderwijs werden gebruikt. Verder wordt er een
video vertoond over het
Atheneum Illustre, met als •
titel 'Athene aan de Amstel'.
Openingstijden Comenlusmu- 1
scum vanat zondag 3 april: dlnsdag tot en met zaterdag van tien '
tot vijf uur en zondag en feestdagen van 12 tot vijf uur. Adres: •
Kloosterstraat 33 in Naarden, telefoon 02159-43045.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
ƒ l 3/75
•ƒ 8,50
ƒ
8,50
ƒ10,10

XM V6 Excl. aut. '91 ƒ 35.000
XM V6 aut., airco '90 ƒ 29.500
XM Ambiance '92
ƒ 32.500
XM Diesel '91
ƒ28.500
XM Turbo D. abs '91 ƒ 32.500
XM Turbo D. abs '90 ƒ 24.500
XM Comfort '90
ƒ 19.900
CX GTI Turbo II '87 ƒ 9.500
CX 20 Break '86
ƒ 8.500
BX 16 TGI Br. Ipg '91 ƒ 18.500
BX 19 TGD Br. '91 v.a^ 17.500
BX TZD Turbo '91
ƒ 19.500
BX TZD Turbo Br. '92/ 16.500
BX 19 TZD '91 v.a. ƒ 14.500
BX TD '91
ƒ 13.500
BX TD Serv. '91
ƒ 7.250
BX D '89
ƒ 8.500
BX D '85
ƒ 3.950
BX 19 RD '86
ƒ 3.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 16.500
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
BX 14 Cannes Ipg, '91/ 12.500
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4.500
BX 14 TE'90
ƒ11.500
AX 11 RE '89
ƒ 8.500
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
C15 Diesel Bestel '90 ƒ 8.500
VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

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

Voor een goede occasion:
Autobedrijf
, WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
Aca Diana, orig. geel kent.,
APK '95, b.j. '82, ƒ 2.350.
Tel.: 05954 - 12640.
Citroen XM V6 rouge Madarin
1990, 86.000 km ƒ 26.000.CITROËN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Br.i.W. 02903-1908.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

CX 2.5 Turbo diesel, 1985, APK Citroen Visa '82, APK tot aug.,
gekeurd, prima auto, inruil mo- ƒ 1200,-. Tel.: 020-6658882.
gelijk, ƒ 3950. 023 - 423906.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Chrysler Voyager SE 3 OL V6
autom. met st. en rembekr., b.j.
'88, 110.000 km. 020-6109780.

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Daihatsu
Applause '89-'92, Charade automaat 11-'90, Charade '90
'91, Cuore '91.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West, 020-6183951

020-665 86 86

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

Fiat

* Voorjaars Voordeel *
Rij nu, betaal maart '95 /of 10%
korting op al onze occasions
Tevens 2e Paasdag geopend
* Max. korting van ƒ 1500,*25% aanbetaling
* Max. ƒ 10.000,- uitgesteld
*0% rente
* Aangesloten bij B.K.R. te Tiel
* Deze aktie loopt tot 5 april

V/W D£

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Iv'eco bus diesel, b.j. '82, niet
mooi maar wel goed, inruil
mog., ƒ 1950. 02502 - 49725. Alfa Romeo, 33 1.7 QV 16
11/90 118000 km lm velg
OPEL STATION 1,6 diesel, grijs alarm', zw. ƒ 19.900, 3 mnd. gaf
kenteken, b.j. '83, nieuwe APK, inr./fin.
mogel.
Casparus
ƒ2.500. Tel.: 020- 6686045.
Weesp 02940-15108.
Renault 5 automaat, bouwjaar Opel Corsa 1.2, blauw, 8728
'84, wit, APK t/m jan.'95, km 1992
ƒ 19.950 ƒ3500,-. Tel.: 020 - 6976552.
HENK GRIFFIOEN
Toi • noQAn -Mnoo/pnAOfi

GEBR. HAAKER BV

Lancia

Kam. Onneslaan 10
Badhoevedorp

Tel. 020-659485.9
Panda 1000 CLX i.e., 1989,
Jeeps
antr. metallic, keurige auto,
inr. mog., ƒ 6950. 023-423906.
Terreinwagens
Panda, 1986, keurige auto, net
gekeurd, 33.000 km, inruil mo- Patrol GR 28 TD HTP Van b.j.
1990 sp. wielen/Bullbar e.d. angelijk, ƒ3750. 023 -423906.
traciet, i.z.g.st. ƒ23.750 ex.
UNO 70 SL, b.jr. '88, 1e eig., BLEEK Autoservice. 02230 zwart, schadevrij, 3 mnd.
34341 bgg 0^52773595.
Bovag. Tel.: 020-6629517.

VERBOUWINGSOPRUIMING '
Wij hebben ruimte nodig
Vectra 1.81, augustus 1992, 1e
Doe uw voordeel
eigenaar, stuurbekr., centr.
lock, getint glas, inruil mogelijk, 1x Uno 1.1S, l.m. velg./
verstralers, 7/93 ƒ 19.750
ƒ 19.950. Tel.: 023 - 423906.
1x Uno 1.5SX 11/92 ƒ 19.950
Voor een goede occasion. 1x Uno 1.1S 1/92 ƒ16.950
BX RD Br st.bekr. '86 ƒ3.500
Peugeot-dealer COBUSSEN, 1x Uno 45 Spec. 5/87 ƒ 7950
BX TD Serv.
'91 ƒ 7.250
Baarsjesweg 249, Amsterdam IxTipo 1.4S 7/93 ƒ24.950
BX 19 Diesel
'85 ƒ3.950
Tel.: 020-6121824.
IxTipo 1.48/93 ƒ20.950
Visa Garage: 020 - 6278410.
2x Panda 34 v.a. ƒ 3500
Ford Escort Laser 1,6 D., mei
4x Panda 750 v.a. ƒ 5250
'86 1e eig., 13.900 km do. rood,
6x Panda 1000CL v.a. ƒ 6500
ƒ5.750. VOLVO-NIEROP Am1x Ritmo 70 CL 3/88 ƒ 8750
sterdam-West 020-6183951
1x Lancia Ypsilon.'SS ƒ5950
ALFA
Romeo
Spider
5/93,
LADA Samara 1.3, 3 drs. juni
MAART-AKTIE
10.000 km, donker groen, leder
'90, 55.000 km, bordeaux,
Bij aanschaf van 'n occasion
int.
V.d.
Pouw,
Peugeot,
Bovag garantie, ƒ8.800.
v.a. ƒ 7.500.-, 3 mnd.
Westdorp. Tel.: 020-6825983. Weesp. Tel.: 02940-15110.
Bovag-garantie en gratis
Pitrnön PY RroaU Tr^l 9^00 ai -t NO-START alarm met pincode
airco, alarm, mei 1991, 84.000
CASPARUS WEESP.
km, d. grijs met. ƒ37.500.
Tel.: 02940-15108.
OTO/ICI Citroen, 02940-16661.
Aktie loopt t/m 4 april a.s.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Kadett 3 drs, 8-'85, rood, met
AUTOCENTRUM ARKEL b.a.
Amstelstein - Suzuki
LPG. Vr.pr. ƒ4.750,-. Tel.:
Volvo 340 DL, '83, Daihatsu
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
020-6100449 na 18.00 uur.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Charade TS Diesel, '89, Audi 18
10 RIJLESSEN VOOR ƒ450
S, '88, Ford Escort 1100 Laser
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Oost Automobielen b.a.
'84, Opel Monza 3.0 GSE '86. Persoonlijk. Op maat. Want
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Opel Kadett stat.wagen 1.6 D,
jouw belang heeft voorrang.
Tel. 01831 - 2344.
5 bak, 5 drs, zwart, zuinig, '89,
Bij Rijschool RIS.
NIEUWE SWIFT 1.0 Spirit, met.
ƒ12.950 of p.m. v.a. ƒ200.
.niet duur!!!
Automobielbedrijf
VOORDELIGE
Frans van Mierisstraat 60.
grijs, b.j. 7/93, radio/cass., 1500
Oost Auto's A'dam-Oost: 020 HENK GRIFFIOEN
Studenten
10% korting.
Bel
nu:
020-673
05
73.
km, ƒ 19.000. Tel.: 020-6441703
6653663. Zondag ook open.
bestel-, vracht- en
Suzuki-Occasions
Ford
Escort
1.4
CL
grijs
.
.
88
Suzuki Alto GLX Chique, bj.
personenauto's, -bussen
Opel Kadett 1.2S 4 drs., HB,
92
'88 ƒ 7.500 '90, zwart, APK 12-94, 33.000 Opel Corsa blauw
020-6794842, 020-6908683.
trekh., '83, APK eind '94. Prima Alto GL
5 *****
Opel
Astra
1.4
wit
92
km, i.z.g.st., ƒ8.450. Tel. 020Zie ATS telet. pag. 888
auto. ƒ 2250. Tel. 020 - 6151139. altogl '86 ƒ 6500
Opel Vectra 1.6 grijs
93
STERREN
Alto GA
'91 ƒ 9.600 6410410 na 18.00 uur.
D. FAAS "
Opel
Kadett
1.4
Expr.
zwart
91
VERKEERSSCHOOL
Swift GTi
'89 ƒ 17.950
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Renault Clio blauw
92
Swift Club
'90 ƒ 13.950
per dag, ex./BTW
Rat Panda 1000 Rre wit... 87
Amsterdam
205 Accent, '87, kl. zwart, al- Swift'Unique.... '91 ƒ12.950
Grasweg 3, A.'dam-Noord
88
Almere
Mitsubishi Gold 1.5 GLi autom., Daihatsu Cuore rood
leen voor mooie vrouwen, inruil Swift GS '89 ƒ 13.950
Tel.: 020-6371826.
en Zaanstreek
mogelijk, ƒ 6950.02502 - 49725. Swift GS . . . . : . . '90 ƒ 15.500 st.b., 07/91, 23.750.
Garantie - Rnanciering - Inruil
Samurai soft top '93 ƒ 19.500
GOLDCAR Amstelveen,
De Lugt luxe en bestel vanaf
205 Diesel, b.j. '87, APK tot feb. Vitara Soft top .. '92 ƒ25.950
20 AUTORIJLESSEN
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Tel.: 020-6433733
ƒ39,- per dag excl. BTW.
'95, ƒ7.650, wegens auto v.d. Vitara Soft top .. '93 ƒ29.995
en Examen voor
Tel.: 02940 - 14028/80426
Tel.: 020-6161388 of 6003438.
Opel Kadett 1.3, autom. st.b.
zaak. Tel.: 020 - 6150733.
ƒ1.000,00
Auto Amstelstad B.V. ƒ6.500. GOLDCAR Amstelof
LAGE HUUR
Aangeboden: Peugeot 309 Seveen, Tel: 020-6433733
10 MOTORRIJLESSEN
Nwe bestel- en vrachtw. m. ralect, 01-92,70.000 km, ƒ 16.500. Off. Suzuki-dealer Amsterdam
en
Amstelveen
+
Examen
voor
i
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,Peugeot 205, aut. 10/88, rood,
Telefoon: 020-6920374.
ƒ775,00
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
FIAT UNO 1.5 Selecta
Hemonylaan 25, 020-6799100. ƒ15.950. GOLDCAR AmstelCOBUSSEN AMSTERDAM
veen. Tel.: 020-6433733
wagens. Autoverhuur Sloot04/92, ƒ20.750.
Minervalaan 85, 020-6711888.
MOTORRIJLESSEN
sinds 1930
haak. Tel.: 020-6431220.
GOLDCAR Amstelveen,
ƒ50,00 per 60 min.
Tel.: 020-.6433733
De beste LEEUWEKEUR
Opel Kadett ƒ 39 p.d.
occasions vindt u bij
FORD Sierra Station 2.0 CL,
AUTORIJLESSEN
All-in KM vrij.
combi, 04/90, zilver, ƒ 24.950.
PEUGEOT-DEALER
ƒ 37,50 per les
RENT A BRIK. 020-6922930.
GOLDCAR Amstelveen,
COBUSSEN
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Tel.: 020-6433733
Uw ^TER-DEALERS
Baarsjesweg 249 - 253
Speciale spoedcursussen
Amsterdam 020-6121824.
RENAULT 21, Nevada 06/91,
voor
theorie + praktijk.
blauw
metallic,
ƒ 26.950.
Grote sortering ONDERDELEN
Oost Automobielen b.a.
GOLDCAR Amstelveen,
van 'alle schade-auto's, alle
Peugeot 205 GR 1.1 inj., 5-bak,
GROOT-AMSTERDAM E.O.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 merken, alle bouwjaren.
Tel.: 020-6433733
5-drs. Nieuwstaat, '90, ƒ 12.950
Tel. 020-6138473.
GEBR. OPDAM B.V.
of v.a. ƒ 200 p.m. Oost Auto's
VW Passat Variant, 1.8 CL,
SVX-Legacy-lmpreza-Vivio-E Wagon
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Tel.: 02502-45435.
A'dam-Oost: 020 - 6653663.
06/91, zilver ƒ25.950.
Lakenbrekerstraat 54 02977-30107
Autobedrijf Aalsmeer
Theoriecursus gratis. Tel. 06- Het HOOGSTE BOD?? Bel
Zondag ook open.
GOLDCAR Amstelveen,
Autobedrijf Heere.
Ceintuurbaan 225
020-6622204
52821994 b.g.g. 020-6932074. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel.:
020-6433733
PEUGEOT ZUIDWIJK
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
Loop, sloop en schadeauto's
Ruysdaelkade
75-77
02977-30170
Autobedrijf
Mooy
&
Zn.
RIJSCHOOL ROLF
205 Accent div. kleur. v.a. '86
Rijden bij Rolf is een begrip in m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
205 XE 1.4 41.000 km 7/89
Amsterdam. Met een goed
205 XR 1.4i 69.000 km 4/92
team instructeurs geven wij op •De advertentie-afdeling be205 XS 1.4 78.000 km 5/87
70 BESTELAUTO'S en pers. een psychologische manier in- houdt zich het recht voor ad205 GT 1.4i 37.000 km 9/90 244 GLE aut., 10-'81, APK 10busjes v.a. ƒ3500. Garage tensief les en nog leuk ook! vertenties eventueel zonder
205 GTI 1.9 63.000 km 2/91 '94, c/lock, schuifdak, 172.000
Rijsenhout, lid Bovag.
Hoog slagingspercentage en opgaaf van redenen te weige205 XL D. 123.000 km 1/89 km, ƒ3750. 020-6412231.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Meer dan 50 jaar gevestigd: toch 1e 10 lessen'ƒ35 p.u.
309 GE 1.4 93.000 km 2/87
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Tel. 020-6868063/6332405. P.S. advertentiewezen).
309 XR 1.4i 29.000 km 11/90
hout bij Aalsmeer, 02977- Wij verzorgen ook 8-weekse
309 GR D. 87.000 km 5/91
24229. Ook t.k. gevraagd.
cursussen en examenroutes rijstationcars
VOOR GEGARANDEERDE
Ook za. geopend tot 17.00 uur.
den is vanzelfsprekend.
OCCASIONS
div. uitvoeringen
Minervalaan 86, A'dam Zuid.
ALLE ONDERHOUDS
Tel. 020-6629517/6791864
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
• Bewijsnummers van een
SCHADE-EXPERTISE
geplaatste advertentie in deze Inkoop auto's tegen
T.k. tegen handelsprijzen:
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Amsterdam Oud Zuid
405 1.6 GLXi, Ipg, 7-'92,
rubriek krijgt u alleen
Amsterdam
2e Jan Steenstraat 42-48,
toegezonden als u dat bij de Bel voor info 020-6313427.
ƒ18.500.405 1.6 GLi, Ipg,
T.k. RAMBLER American b.j. opgave van de advertentie Gevr. Lada, Skoda '84 t/m '88,
Uw Volvo-dealer
1-'90,/13.500. 405 GLD, 1-'91,
Tel. 020-6763829
'59 in orig. concours staat. kenbaar maakt. De kosten Ford Scorpio '85/'86, Audi 100
ƒ16.500. 205 1.9 GTi VAN,
met persoonlijke service '
ƒ35.000. Tel.: 04950 - 32871. daarvoor bedragen ƒ4,50
8-'90. ƒ 16.500. BEREBEIT,
'84/'85. Tel: 020-6312567.
Tel. 020-6369222, Meeuwen- Weg. omst.h. Starlet 1.3'XLI,
Amsteldijk 25,
laan 128, Amsterdam-Noord, rood, 5/93,8.800 km. Nog 2 jaar
Let
op! BOVAG autobedr. verA'dam, 020-6627777.
uit de Utunnel 2x rechtsaf. Toyota gar. Elke keuring toekoopt gratis uw aanb. in zijn
gest. Pr.f 19.250.02520-25442.
V.d. POUW Peugeot
Showr. Medembl. 02274-4999.
850 GLT . . . . '
3/93
Amstellandlaan 1
Camper Mercedes 608D, APK DE HOOGSTE PRIJS voor elk
940 GL LPG 2.3
2/92
WEESP: 02940-15110
+ 60 dgn krt, i.z.g.st. Vr.pr. merk auto a cont. met vrijwar.
AUTOBANDEN NODIG ?
ƒ 10.500. Tel.: 020 - 6360876.
106 XSI
49.000 km 1/92 745 GL 16 V Estate ....7/89
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Gebruikte
banden
va
ƒ
25.1/91
205 XR 1.1 31.000 km 2/91 460 GLE LPG 1.8
De scherpste prijzen voor
Alle maten+merk. in voorraad.
Oost Automobielen b.a.
Te
koop gevraagd:
440
GL
2.0
i
1/94
205 XT DieselSO.OOO km 1/92
TOERCARAVANS
Prijzen incl. montage
2/89 VW Golf Cabrio 1.8 fnj. Alpina,
405 GR Aut. 79.000 km 5/91440 GL
100 occ. met Bovag-garantie LADA'S en SKODA'S
balanceren.
witte
uitv.,
half
leder
int.
Pr.
7/90
405 GLD
102.000 km 1/91 440 LPG
gehaald door heel Nederland.
ook grote kampeerart.shop
ECU BAND
1/84 ƒ 18.500 of v.a. ƒ 299 p.m. Oost
405 GL Aut. 48.000 km 2/91 360 2.0
Korr. afwikkeling & vrijwaring.
HULSKER LEIMUIDEN.
Auto's A'dam-Oost: 020 - Cilinderstr. 5 Amsterdam
340
GL
spec.
Lpg
3/91
405 SRI 1.9 66.000 km 3/91
Oosterweg 1, 01721-8913
6653663. Zondag ook open.
Noord. Tel. 020-6313648.
340
DL
1.4
2/89
405 SRI
80.000 km 10/90
10 min. van A'dam.
340 DL 1.4
6/89 Passat diesel, 5-drs, APK ge- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
T.h.
6-pers.
camper v.a. ƒ 1500 Wilt u uw auto v.a. 1990
keurd,
1985,
prima
auto,
inr.
Klaar
terwijl
u
wacht.
VW Polo 1.3 CL.
.6/89
all-in. Autobedrijf
DIREKT a contant verkopen?
mog., ƒ3950. 023-423906.
Ruilstarters en dynamo's.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Jan Wals 02902-61697/61981 Belt u voor inl. 03410-19354.
Valkenburgerstraat 152.
OFF.
VOLVO
DEALER
POLO
FOX,
bj.
4-'90,
metal.gr.,
Porsche 924, '80, donkergrijs
Tel.: 020-6240748.
VW Camper '81 vast verh.dak, Te koop gevraagd AUTO'S a
3 drs, radio incl. bos., trekh.,
Nijverheidslaan 1, WEESP
met., open dakje, i.g.st., inr.
contant met vrijwar.bewijs
dubb.spiegels, hoedenpl., APK Grote sortering ONDERDELEN f.dr Westf style 4 sip onderh. bij
Tel. 02940
18200/18008
mog., ƒ6950. 02502-49725.
dealer vp 11.500. 020-6002389.
Tel.: 02908 - 24640
'95, km.st. 26.000, in perfecte van schade-auto's, alle
Bovag Garantie:
staat, prijs ƒ 13.750,-.
merken, alle bouwjaren.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
940 GL Estate '92; 740 Estate Tel. 036-5312102/5313611.
GEBR. OPDAM B.V.
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanLPG '90; 940 GL Sedan '91;
Tel.: 02502-45435.
T.k.
VW
Jetta
'82,
APK
1-'95,
huisbladen van WEEKMEDIA.
RENAULT 25 TX '89, APK '94, 440 GL, GLT, GLE '88-'90; 4x
radio, trekhaak, techn. perfect.
LP.G.-inbouw ZAANDAM
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
benzine/gas, bord. metall, div. 340 automaat; 340 GL 1.7.
Pr.
ƒ
1500.
020-6172583.
Nieuw
v.a.
ƒ
1.550.incl.
btw
VOLVO-NIEROP
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
extra's, 1e eig., gar. onderh.,
Vancouverstraat 2-12,
VW Golf Manhattan rood 5-d. Gebruikt v.a. ƒ 1.050.; incl btw
vr.pr. ƒ9.500. T. 020-6233043.
'
Gratis
leenauto
Amsterdam-West,
1800 cc b.j. '89,84000 km APK
Ren. 21 Turbo Quandra 1991,
A.C.A. Tel. 075-351651.
Tel.: 020-6183951.
dec. '94 ƒ 15.000. 071-226927
51000 km, div. opties. Ren. 19
Missot.
specialist REM- en
16V, vele opt., 20000 km, 1993. AUTO SERVICE WATERGANG Zwarte VW Kever 1200, 1975,
FRICTIE-MATERIAAL.
Gar. Kemperieers 02271 -1035. VOLVO'S 440 vanaf ƒ 10.000,- APK 10/'94, J 7000,-. Tel.:
02902-61407 9-17 u. ma. t/m vr. 020-6923149, werk 035-258183. Bosboom Toussaintstr. 43
Renault 25 GTX 2.2 autom., b.j.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
'89, donkerblauw metall. Prijs
Noodservice
ƒ9.500. Tel.: 020-6122095.
ONDERDEELVERKOOP
Renault 5, b.j. '83, 120.000 km,
DOE-HET-ZELF ADVIES
motorisch i.z.g.st., klein beetje
op zaterdag van
roest, ƒ 1500,-. 020-6389755.
10.00-13.00 uur
Renault 5 Parisienne '84, borKost B.V. '
Ambachtstraat
19,
Beverwijk
deaux rd, zuinig i.h. verbr., inr.
Valschermkade 16, A'dam.
mog., ƒ6950. 02502-49725.
tel. 02510-20060 of 023-350681

Rijscholen

QUKE BAAS

Peugeot

Automaten

Stationcars

Subaru

Autosloperijen

Volvo

Toyota

Bedrijfsauto's

4x Volvo 940

Ford

Auto's te koop
gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers

Van Vloten

Accessoires
en Onderdelen

Campers

KIA

WESTDORP

Kia dealer, occasions
Adm. de Ruiiterweg
396-398. A'dam
Tel. 020 - 68 259 83

Lancia
Prisma 1.6 automaat, Italiaanse
lady killer, t. '86, inruil mogelijk,
ƒ3450. Tel.: 02502-49725.

Mazda

02940-17813.

Porsche

Renault

Algemeen

Garage Internationaal

autolak

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
MAZDA 626 20 GLX Sedan,
garantie
feb. '89, 4-drs, 5 versn., antr.
Wibautstraat 224
grijs, metall. LPG inst., 140.000
020-561 96 11
km, ƒ9.950. ALTING AUTO'S
023-254944.
Safrane 2.2 aut., 12-'92, 30.000
km, div. extra's. 03473-71507,
T.k. tegen handelsprijzen:
na 18 uur 03408-87041.
Mazda 323 1.6i GLX, 7-'89,
4-drs, elektr. schuifd., Ipg,
ƒ10.500. mazda 626 1.8 LX,
4-drs, Ipg, 4-'89, ƒ9750.
BEREBEIT, -Amsteldijk 25,
Rover-dealer voor Uithoorn,
Amsterdam, 020 - 6627777. Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Wegens sterfgeval l.k. Mazda BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
323 HB 1.3 l, GLX 16v rood,
18.000 km, b.j. '92. Vr.pr
ƒ21.500,-. Tel.: 020 -6734108.
SAAB 900 GLS, 4-drs, '84,
in nieuw staat ƒ 4550.
Tel.: 020-6267639.

Audi 80 1.8, kl. rood, all-insl
m,'89 ƒ 15.950
Audi 100 turbo diesel, kl. blauw met
m.'86
ƒ 7.950
ALLE KLEUREN
BMW 524 turbo diesel, kl. donkergrijs met.
OOK IN SPUITBUSSEN
5 bak, centr. lock, all.insl., sp.velg
m.'88 ƒ 13.950
BMW 732i, autm., kl. blauw met
m.'86 ƒ 8.950
otto nieuwenhuizen bv
Ford Escort 1.6 GT CLX, kl. licht blauw
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
met., sp.velg., luxe uitv., sch.dak
m.'91
ƒ 16.950
Saab 900i Special 3 drs, taladeOok 2e Paasdag
Rat Uno diesel, kl. rood, 3-drs
m.'87 ƒ 4.950
zijn wij geopend.
Uitverkoop
van nieuwe Recaro
Mazda RX7 SDX, kl. ferr.rood, coupé . . . .m.'83
ƒ 10.950
+ + + SUBARU + + +
uitl., get.gl. Saab Service MoleMazda RX7, kl. wit, coupé
m.'SO ƒ 6.950 autostoelen. Alle types. 40 tot
De dealer met 6 sterren kwali- naar Hoofddorp: 02503-14097.
Mazda 626 HB 2.0, kl. beige met
m.'86 ƒ 5.950 50% korting. Rugklachten of
teit. Nieuw en gebruikt. AutoSubaru Legacy 1.8 GL LPG,
Mercedes
190,
kl.
beige
met.,
sp.velg
.
.
.
.m.'86
ƒ 16.950 stoelproblemen zijn opgelost.
bedr. Aalsmeer 02977-30170.
4x
Ford
Escort
'82,'83,'83,'84
V
1991, ƒ20.995. Auto Service
Mercedes 190 diesel, kl. wit, sp.velg
m.86 ƒ 16.950 Tel. 05470 - 71947.
Daihatsu Charade automaat Wetter, Zwanenburgerdijk 503 allen in zr gde staat, inr. mog.,
Mercedes 190 diesel,
11/'90, rood, 38.000 km, in Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. vanaf ƒ 1950. 02502-49725.
kl. rookzilver met sp.velg
m.'87
ƒ 18.950
nieuw staat ƒ 13.500,
Escort
1.6,
1986,
keurige
auto,
Mercedes 200 diesel, kl. zwart, sp.velg . . .m.'90
ƒ 29.950
Vitara Wagon 5-drs., Demo,
NIEROP-DAIHATSU, A'dam-W. rood met. ƒ39.995.-.
5-drs, 5 versnellingen, inruil moMercedes 200, kl. donk.blauw, all.insl
m.'91 ƒ42.950
Tel.: 020-6183951.
gelijk,
ƒ3950.
023-423906.
Mercedes L 407 diesel, gesloten bus . . . .m.'84
ƒ 8.950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Mercury 3.8 autom., LPG, kl.grijs met. . . .m.'90 ƒ 15.950
SUZUK1 1.3 GS, '89, 50.000 km Hemonylaan 25, 020-6799100 Ford Escort 1.4 CL inj., okt.'92,
GARAGE ECONOOM
Mitsubishi Pajero 2.5 Turbo diesel VAN
ƒ 13.950
Volvo 940 GL, 100.000 km, 1e eig., 17.000 km, wit, 3-drs., 5
Repareert uw koppeling snel
airco, kl. grijs met
m.'90
ƒ29.950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
versn.,
in
nieuw
staat,
ƒ
21.950.
2/92, airco en Ipg, ƒ39.800.
en vakkundig. Alle reparaties in
SAAB SERVICE MOLENAAR Opel Corsa 1.2 S 3-drs., kl. rood
m.'86 ƒ 5.950
Hemonylaan 25, 020-6799100 DICK MUHL Nijverheidsln 1, ALTING AUTO'S 023-254944. 300 ZX Targa b.j. 1984, rood
één dag gereed.
HOOFDDORP, 02503-14097 Opel Omega C 2.0 NE
motorisch 100%, iets werk.
Ook uw autospecialist
Weesp. 02940 18200/18008 Granada 2.0, 1983, 1e eige- ƒ7.250. Tel.: 02230 - 34341.
Ond., rep., APK.
kl. donkergrijs met
m.'90 ƒ 14.950 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Alfa Rompo
VOLVO 940 Sedan, Ipg, groen naar, pas gekeurd, mooie auto, Stansa, 4-deurs, t. '83, goede
Diverse SAAB occasions
Opel Kadett Diesel Sedan, kl. zwart met. . .m.'90
ƒ 12.950
inr. mog., ƒ 2450. 023 - 423906.
SAAB 90, 99 en 900
Opel Manta 2.0S, kl.groen met
m.'81
ƒ 3.250 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Alfa 33 Junior b.j. 6/89, 1e eig., metall., 1991, ƒ28.750,-.
betrouwbare auto, inruil mogeDiv. bouwjaren
DIESELSERVICE
Renault 25 GTXi, kl. blauw met
m.'87
ƒ 7.950
do.blauw, schadevrij, 60.000 Van VLOTEN BV, Volvo Dealer. Te koop tegen handelsprijzen: lijk, ƒ 2450. 02502 - 49725.
Tel.: 020-6369222.
Sierra 1.6 CL, 3-drs., LPG,
m,'85
ƒ 4.950 brandstofpompen; verstuivers
km. Tel.: 020-6629517.
T.k. SAAB 99 GL, b.j. '82, APK Renault 25 GTX V6i, kl. grijs met
T.k.
tegen
handelsprijzen:
cil.koppen vlakken. Garage/
3-'89, ƒ9250. Sierra 2.0 CL,
Porsche 924i, kl. wit coupé
m,'86 ƒ 16.950
tot 2-'95, LPG, prijs ƒ 1250.
T.k. ALFA 33, 1.7 ie: 06/89,
motorenrevisie FEENSTRA
4-drs., LPG, sch./k.dak, 6-'91, Nissan Sunny 1.61 GT 12V, wit, Tel.:02940- 13691 of 11486. VW Golf GTD Turbo diesel 5-deurs
79.000 km, 1e eigenaar.
ƒ16.500. Nieuw mod. Escort 4-drs, Ipg, dec. '90, ƒ 12.500.
kl. rook zilver, met airco . .'
m.'90 ƒ 16.950 Industrieweg 27, Duivendrecht
Mazda-deaier; u^y/y-ody^y.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel. 020-6980639
VW Golf 1.8 CL, 5-bak, donk.grijs
T k BMW 316 1 8 1983, oud 1.6 CLX HB, LPG, 7-'91, Amsterdam, 020 - 6627777.
stuurbekr
m.'92 ƒ21.950 APK KEURINGEN ƒ 70, '
mod., APK okt. '94, donkerbl., ƒ16.500. Escort 1.4 CL, 5-d.,
6-'86, ƒ6750. Sierra 2.0 GL
vr.pr. ƒ 2000. 020 - 6203870.
klaar terwijl u wacht.
SEAT Autocentrum APC
5-drs., 8-'84, LPG, ƒ4750.
Inruilauto's
Garage West-Center:
Jarmuiden 43
80 2.3E, '92, 50.000 km, groen T.k.: dir.auto BMW 520i, bj.'89, BEREBEIT. Amsteldijk 25,
BMW 3181, kl. groen met
m.'83 ƒ 1.250 020-6122476 (zonder afspraak)
Amsterdam-Sloterdijk
met., Lm. wielen. 03473-71507, i.z.g.st., vraagprijs ƒ30.500. Amsterdam 020-6627777.
BMW 520 automaat, 6 cl, LPG, kl.wit . . .m.'82 ƒ 750 2e Helmersstraat 15, A'dam.
KADETT stationw. Diesel 1988
Tel. 020-6133333
Tel.: 02159-53602/020-6958884.
na 18.00 uur 03408-87041.
Aut. Bianchi Lancia A112 Abarth, kl. blauw .m.'84
ƒ 1.950
140.000 km. Tel.: 02963-1767.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Opel Rekord 2.0 S autm., kl. blauw met. . .m.'83 ƒ 1.250
Corsa 1.2 luxes, klein, zuinig,
Keuren zonder afspraak
Opel Rekord 2.0 S autm., kl. bruin met. . .m.'84
ƒ 1.450
Feenstra & Jimmink
Prima 1.5 SLX injectie, bouw- sportief, t. '86, inruil mogelijk,
Nissan Cherry 1.5 GL, LPG, kl. wit
m.'85 ƒ 2.250
T.k. weg. aansch. klassieker: BX 19 TZI, mrt 1991, zilvergrijs jaar 1990, goede auto, inruil ƒ 3950. Tel.: 02502 - 49725.
SWARTTOUW
Renault Fuego GTX, kl. wit
m.'82 ƒ 2.950 Asterweg 24A A'dam 6364702
metall., 64.000 km, smetteloze st., gar. onderh., onderh. boekje mogelijk, ƒ 3950. 023 - 423906. OPEL KADETT caravan autom. De Skodadealer voor RotterAutobedrijf CRYNSSEN
aanwezig, get. glas, elektr. ramen, elektr. buitenspiegel,
MAANDAG T/M ZATERDAG 8 TOT 17 UUR OPEN
Crynssenstraat 10-14
met yoll. HANDBEDIENING. dam e/o. Ruil nu uw 105-120stuurbekr., Pullman-bekl., centr. -lock met afst. bed., achterr.
DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR OPEN
Tel.: 020-6184402.
Geschikt voor invalide, b.j. 130 in voor gebr. Favorit of nw.
wisser. Alle keuringen toegest. Vaste prijs: ƒ 20.950,-.
ZONDAG 9 T/M 17.00 UUR KIJKDAG
APK-keurstation, reparaties
1990, 86.000 km, pr. ƒ 17.500. Min. inr. ƒ 2000. Staalhard Skoda Volkswagen Groep. Tot
Tel.: 020 - 6713253.
alle merken en schaderegeling.
HYUNDAI
Tel.: 010 - 4340751.
AUTOFINANCIERING 100 %
ziens bij Skoda Swarttouw, de
GARANTIE - INRUIL MOGELIJK
CITROEN BX 1.4, 1988, Ipg, BMW 315 11-'82, in uitst. st.
Gedipl. FOCWA monteur voor
OCCASIONS
Record 2.0S, t. '84, auto voor koffie staat klaar. TandwielELKE DAG WISSELENDE AUTO'S BINNEN.
113.000 km. Tel.: 02963-1767. APK 11-94, moet weg, t.e.a.b.
al uw reparaties APK, laswerk,
lang rijplezier, inruil mogelijk, straat 20, R'dam, 010-4852361,
AUTOKROOY
INCL. APK-KEURING - 10.000 KM BEURT
020 - 6191735 na 18 uur.
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
ƒ2450. Tel.: 02502-49725.
nabij Zuidpl/Kaziazijde.
OTO/ICI Citroen
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Incl. gar. Tel. 075-314618.
1e en 2e Paasdag open
BX 19 RD diesel, 1988, mooie
Hogeweyselaan 21
T.k.
tegen
handelsprijzen:
TEL. 020-6310615. Vectra 1.8i GL Hatchback,
auto, APK gekeurd, inruil moGARAGE ECONOOM
1380 AG WEESP
150 auto's & bestel va. ƒ3000
AUTO SERVICE WETTER
gelijk, ƒ 8950. 023 - 423906.
Repareert uw remsysteem snel
02940-16661
Hyundai Scoupé 15 GSI, juni LPG, zilver metall., 3-'92,
ieder, rijden, geen bankinfo
Subaru en Lada dealer
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd. LADA-SAMARA 1.3 ... 1990 en vakkundig. Alle reparaties in
AX 11 TGE Ipg, 66.000 km 1/90 BX 19 TRS, 1987, APK gek., '91, blauw metall., 3 drs., 5 ƒ 20.500. Vectra 1.8i GL HatchNieuw: VITARA SAHARA
AX 11 TGE, 68.000 km . 10/91 stuurbekr., Ipg, centr. lock, inr. versn., 28.000 km, i.z.g.st. back, LPG, 1-'91, wit, ƒ 17.500.
LADASAMARA1.55d. 1990 één dag gereed.
Soft top. Fonkelnieuw
Ook uw autospecialist
ƒ 18.750. ALTING AUTO'S Kadett 1.61 3-drs„ LPG, 1-'90,
BX 1.4 Cannes, 58.000 km 1/91 mog., ƒ 6950. 023 - 423906.
LADASAMARA 1.3 . . . 1988
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
ƒ12.750. Kadett 1.41 4-drs., Standaard: incl. extra brede Nieuwkoop Z.H. 01725-72481. LADA Niva
BX 14 Palm., 91.000 km. 1/B9 BX sport. uitv. met spoiler, alu. 023-254944.
1984 'Frederiksplein 6, 020-6232505.
LPG, rood, 7-'91, ƒ 13.500. KaCX Break TGI, 84.000 km 4/91 velgen, mistl., 2 jr. oud, 45000
255/60/15 banden, sportieve ± 50 auto's APK gek. Den Subaru Legacy 1.8 GL . 1991.Zelf sleutelen of auto spuiten
dett 1.4i, LPG, 4-drs., blauw
XM 2.0, 93.000 km
5/91 km, 1e eigenaar. Prijs ƒ 19.000.
l.m. velgen, spatbordverbreder Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Subaru Impreza Plus 1.8 GL, doe je bij HEINING HOBBYmetall.,
3-'91
(lichte
besch.),
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93 Tel. 02946-3334.
set, robuste chrome push bar, Haarlemmerweg bij molen. 4 wd, demo met ace., . 1993 HAL. 02907-6999 A'dam,
Accord,
4-drs,
5
versn.,
t.
'83,
ƒ
12.000.
Rekord
2.0
S,
LPG,
6Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90
Subaru Vivio ECVT .... 1993 Sloterdijk 3.
chrome reservewiel-cover, luxe 020-6844079. Tevens Inkoop.
CHYPARSE,
Soesterberg
vult
APK
gekeurd,
inr.
mog.,
prijs
'86, ƒ 4250. Rekord 2.0 S, LPG, vloermatten, wielsloten,
Sierra 2.0 CLI, 112.000 km 1/91
Subaru E 10 minibus .. 1991
uw
Citroën-veerbollen
voor
ƒ
2250.
Tel.:
02502
49725.
automaat, 3-'84, ƒ3250.
5 TL 5-drs, 93.000 km . . 2/86
Ford Sierra 2.0 GLI Aut. 1989
Prijs slechts
ƒ33.995.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
309 XL Diesel, 180.000 km3/88 ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Oost Automobielen b.a.
VW Golf Aut. 1600 '80 .ƒ2.000
AUTO
AMSTELSTAD
B.V.
Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km 10/87 Tel.: 03463-51150.
Zwanenburgerdijk 503
Saab 99 GL'82 Lpg.. ƒ 2.500
Honda Civic, 3 drs, 16 V, 1e Amsterdam, 020-6627777.
Off. SUZUKI-DEALER
Ibiza 1.2L, 79.000 km . . . 4 / 8 6 CITROEN BX 16 TRS, AUTO- eig., 60.000 km, radio. Nieuw T.k. Vectra 1.6 GL, 03/93,
Ford Sierra 1.6 Stat. '84/2.000 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
voor Amsterdam en A'veen
Garage Alkema,
Ruime keuze in 2 CV occasions MAAT, sept. '85, grijs metall., mod. '91, ƒ 18.500 of v.a. ƒ299 20.000 km, 18 mnd. onder• Auto te koop? Plaats in deze Autoverzekering laagste bet.
J. van Lennepkade 271,
p.m. Oost Auto's A'dam-Oost: houdscontract. Prijs ƒ29.000. Hemonylaan 25, 020-6799100
alle leeftijden. Citroen Centrum 96.000 km, i.z.g.st. ƒ3.750.
rubriek. U zult verbaasd staan per md/kw. met schadegarant
Amsterdam 020-6126900.
Focwa Serv. Celie 020-6416607
ALTING AUTO'S 023-254944. 020-6653663 Zondag ook open 020-6317935 of 02990-48567.
Minervalaan 85, 020-6711888
Leende. Tel.: 04906-1528.
over het resultaat.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Autoverhuur

Volkswagen

Keuze uit ± 75 occasions met garantie
Fiat

1-24

AUTO
VAN DE
ZAAK

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Rover

Service en
Reparatie

Saab

Nissan

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant - de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

BMW

Seat

Audi

Opel

Citroen

FSO

Skoda

Hyundai

Suzuki

Huurkoop

Honda

Autofinanciering
en verzekering

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden...
het faxnummer is
020-6656321
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Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Peugeot breidt
weer uit
Peugeot heeft het leveringsprogramma
uitgebreid met de 205 Forever
en de Cabriolet 1.4. De Porever heeft extra's als elektrisch bedieiïbare zijruiten
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Hij is leverbaar als
drie- en vijf deur s en met
drie verschillende motoren. Prijzen vanaf 24.375
gulden.
De nieuwe Cabriolet
heeft eveneens elektrisch
bedientaare zijruiten en
centrale
deurvergrendeling en tevens kuipstoelen.
Hij heeft een tamelijk zachte prijs, 43.515 gulden. Verder is de 405-serie uitgebreid met een GLs en GRe.
Ook deze auto's zijn voor,zien van de nodige extra's,
zoals stuurbekrachtiging
bij de GLs. Prijzen vanaf
35.900 gulden voor de GLs
en vanaf 39.160 gulden voor
de GRe.

'Nieuwe' sportieve
Renault-club
De voormalige 'R5 Alpine
en GT Turbo Club' heeft
haar naam gewijzigd in
'Club Renault Sportives'.
De club richt zich op de
meest sportieve varianten
in het segment compacte
Renaults, waaronder de 5
Alpine, 5 GT Turbo, Clio
16V en Clio 2.0 Williams.
De club telt vierhonderd
leden en werd in 1981 opgericht door eigenaren van de
5 Alpine. Mede omdat Renault voortaan namen in
plaats van nummers aan
haar nieuwe modellen
geeft, heeft de club een
nieuwe naam -gekozen.
Voor infprmatie kan men
terecht bij contactpersoon
Wim van Teeffelen, telefoon 01830-22011 of 01860-12846.

VW verrast met
studiemodel
van open Kever
In januari was daar plotseling een nieuwe Kever,
de Concept l, die tijdens de
Autosalon in Detroit het
nodige opzien baarde. In
Genève was vorige maand
het vervolg te zien, een cabriolet van de Concept 1.

Hans Wiegel
kiest Vision
Van de Chrysler-importeur ontvingen we een persbericht met een foto van
Hans Wiegel naast zijn
nieuwe aanwinst: een Vision. Wat bezielt ze om
zo'n foto te versturen? En
waarom leent de man zich
hiervoor?

W

E HEBBEN ER
heel lang op moeten wachten, sinds
de AutpRAI 1993
om precies te zijn, maar de
Mitsubishi Lancer sedan is
nu toch eindelijk leverbaar.
Het is een representatieve
gezinsauto met zeer behoorlijke prestaties, die ook het
hart van de zakelijke rijder
moet veroveren.

In de ons omringende landen
wordt het model al langer verkocht. De Nederlandse importeur besloot echter, mede in
verband met importrestricties,
de vierdeurs Lancer nog niet te
voeren en eerst alle aandacht te
geven aan de nieuwe Galant. De
Lancer stationwagon was wel
reeds leverbaar en het is waarschijnlijk een unicum dat een
sedan pas verschijnt na de stationversie.

Privé en zakelijk
In de klasse van de Mitsubishi Lancer behoorde het Japanse merk tot op heden niet tot de
topmerken voor wat betreft de
verkoopcijfers. Zeker de laatste

480 liter en de Toyota Corolla
met 420 liter. Als de achterbank
van de Lancer is neergeklapt
ontstaat een ruimte met een inhoud van ongeveer 1500 liter,
waarmee je wel weer aardig uit
de voeten kunt.

De nieuwe Lancer is er voor
zowel gezin als zakenman

serie van de Lancer, een van de
eerste modellen waarin Mitsubishi de 'upgrading' doorvoerde, bereikte een weinig succesvolle positie in de markt.

dellen echter dat Mitsubishi
wel degelijk op de goede weg
was. Galant, Sigma en Colt
kwamen volop in de belangstelling te staan.

Juist bij dit model bleek de
opwaardering een extra drempel op te werpen en bereikte
Mitsubishi dus het tégenovergestelde van het beoogde resultaat. Het had er zelfs even alle
schijn van dat de gevolgde strategie iets te vooruitstrevend
was. Later bleek met de introductie van andere nieuwe mo-

In die lijn is de nieuwe Lancer ontwikkeld en hij sluit aan
bij de behoeften die bij consumenten bestaan. Zowel voor
privé als zakelijk gebruik. De
nieuwe Lancer sedan is dus een
andere auto dan de voorgaande
versies. De uitstraling is meer
volwassen en forser en onder
de motorkap schuilen high-performance motoren met meerkleppentechniek:
Het niveau van de nieuweling
is volgens Mitsubishi van zodanige kwaliteit dat sterke concurrenten veel dichter bij komen te staan. Tegenstrevers
van de Lancer zijn auto's als de
Honda Civic, Mazda 323, Toyota Corolla, Renault 19 Chamade, VW Vento, Ford Escort en
Opel Astra.
De Lancer heeft evenals andere auto's uit zijn klasse zijn
roots liggen in de kwalificatie
als gezinsauto. De ontwikkelingen in de auto-industrie brachten de laatste jaren een opmerkelijk verandering teweeg in dit
segment. De positie van gezinsauto bleef ongewijzigd, maar er
is duidelijk een tendens naar
zakelijk gebruik.
De hedendaagse Lancer is
dan ook geworden tot een re-

Marbella krijgt opwaardering
T\E VOORDELIGSTE personenauto op de Nederlandse markt,
*-* de Seat Marbella, krijgt een opwaardering. Voortaan is de
kleinste Seat voorzien van rembekrachtiging.
Daarnaast verschijnen er twee nieuwe metallic kleur kleuren en
een nieuwe interieurbekleding. Rembekrachtiging op een kleine
auto is niet strikt noodzakelijk, maar ideaal om een goede doseerbaarheid te bereiken. Het brengt niet meer remvermogen, maar
wel een lichtere bediening die de moderne automobilist verlangt.
De Seat Marbella wordt in Nederland op de markt gebracht onder
de naam Pun II en kost 13.695 gulden.

Nieuwe stijlvolle Suzuki Vitara
CUZUKI HEEFT WEER een nieuwe versie aan het Vitara^ programma toegevoegd: Montego Bay. Het is een vierzitter
met een stijlvolle uitstraling dankzij het lederen interieur en
extra's als brede lichtmetalen velgen en spatbordverbreders.
Hij is gebaseerd op de Vitara Cabrio JLX met viercilinder 1.6
litermotor en kost 47.000 gulden, vierduizend gulden meer dan de
Cabrio JLX. Het pakket extra's aan de Montego Bay vertegenwoordigt een waarde van bijna 11.000 gulden.

presentatieve gezinsauto die tevens zal aansluiten bij de wensen van zakelijke rijders. Dit
betekent automatisch dat Mitsubishi zich met de Lancer
richt op nieuwe en bestaande
doelgroepen. Mitsubishi zegt
ook veel te verwachten van de
zogenaamde vreemd-merk-rijders.

Goede prestaties
Wat heeft de nieuwe Lancer
zoal te bieden? Uiterlijk springt
hij in het oog door de ronde
maar strakke en aerodynamische lijnen. Hij heeft een relatief korte neus en smalle zijstijlen voor een optimaal zicht
rondom. Het korte front impli-

Nieuwe

nodig... 't

Audi 100 zit kwart
eeuw in Nederland
994 IS EEN gedenkwaardig jaar voor Audi. De
aluminium A8 is op
komst en het is 25 jaar geleden dat de Audi 100 op de
Nederlandse markt verscheen.

1

(ADVERTENTIE)

De kleur was rood en de
kap zwart. Het is een studiemodel dat aangeeft hoe
een auto er in de toekomst
volgens Volkswagen uit
kan zien. Evenals de gesloten versie is hij voorzien
van een zuinige TDI-motor
in combinatie met het Ecosysteem, waarbij de motor
stopt, zodra je de voet van
het gaspedaal haalt. Er zijn
ook varianten haalbaar
met een elektromotor en
zelfs een elektromotor gecombineerd met een driecilinder TDI.

Hij is leverbaar met drie typen motoren en zowel met
handgeschakelde als automatische transmissie. Allereerst is
er een 1.6 litermotor met vier
kleppen per cilinder en een vermogen van 83 kW/113 pk bij
6000 toeren per minuut. De
prestaties zijn heel behoorlijk,
want hij zit volgens Mitsubishi
binnen tien seconden op 100
km/uur en haalt een top van
190 km/uur. Daarmee laat hij
vrijwel alle concurrenten achter zich.
Het gemiddeld verbruik ligt
op ongeveer 1:13. De 1.8 litermotor heeft een vermogen van
103 kW/140 pk bij 6500 toeren
per minuut. De prestaties liegen er niet om. In acht seconden naar 100 km/uur en een top
van 210 km/uur. Vraag daar
maar eens om bij soortgenoten.
Nieuw is de 2.0 liter dieselmotor met een vermogen van 50
kW/68 pk bij 4500 toeren per
minuut. Het is een stil en zuinig
baasje waarmee volgens Mitsubishi een gemiddeld brandstofverbruik van ruim 1:16 haalceert al dat de passagiers niet te baar is. Of dit inderdaad reëel is
klagen hebben over de ruimte gaan wij binnenkort voor u uitbinnenin. Het interieur is com- voerig beproeven.
fortabel en praktisch.
De laadruimte bedraagt 375
De prijslijst van de Lancer beliter. Dit is aanmerkelijk min- gint bij 33.995 gulden voor de
der dan zijn Europese concur- 1.6 GLi. Het topmodel, de 1.8
renten. De Astra verwerkt 500 GTi, kost inclusief lichtmetaliters en de Vento zelfs 550 liter. len velgen en ABS op vijf gulOok de Japanse merken scoren den na vijftig mille. De versie
hier vaak beter dan de Lancer, met dieselmotor is verkrijgzoals de Nissan Primera met baar vanaf 38.000 gulden.

De 16 kranten van Weekmedia met een
totaal bereik van 78% zijn een uitstekend medium
voor adverteren op de pagina "Auto's & Motoren". In
het NIPO appreciatie-onderzoek 1993 krijgen de kranten van Weekmedia de hoogste bereikscijfers. Stof tot
nadenken voor mediaplanners en adverteerders.
Bel voor meer informatie over succesvol advertefen ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647.5393) of Zandvoort
(02507-17166).

Elke week het dagelijks nieuws!
AimtctUams StadshUid, Dk-imrr Cmir.uu. de .Nieuwe Hijlim-r. !\icu\v.hlad (,aas|H-rdnin,
IIuileiivcklvrtM.* Courant. Amstelveen* Weekblad, Aalsmeerder Counuil.
l'itluionise Courant, ik- llondc \VniT. de Nieuwe Weesper. /Uimlvoorts Nieuwsblad.

Ford gunt blik in nabije toekomst

Over de A8 berichtten we
kortgeleden uitvoerig. Op enkele internationale tentoonstellingen werd hij aan het publiek
getoond en afgelopen weekeinde kreeg het Audi Centre in
Buitenveldert de Nederlandse
primeur van het prototype. De
A8 stond vrijdag en zaterdag in
de showroom en trok de nodige
belangstelling.
Maar behalve de A8 valt er
nog meer feest te vieren voor
Audi. De 100 rijdt namelijk
sinds 25 jaar over de Nederlandse wegen. In de 25-jarige geschiedeiiis werden met de 100
regelmatig trends ingezet die
de autowereld hebben veranderd. Daartoe behoren onder
meer de vijfcilinder benzine- en
dieselmotor, de verzinkte carrosserie en de quattro-aandrijving.
Ludwig Kraus was als chef
Technische Ontwikkeling een
van de grondleggers van de
Audi 100. Hij had duidelijke
ideeën over de eigenschappen
waarover een voor die tijd moderne auto in de hogere middenklasse diende te beschikken: economisch, opvallend
licht en een aantrekkelijke

vormgeving. Bovendien moest
hij" ruimte bieden aan vijf volwassenen. Met een gewicht van
1050 kilogram was de eerste
Audi 100 de lichtste in zijn klasse.
De derde generatie bezorgde
de Audi 100 in 1982 de bijnaam
Cw-wereldkampioen. Door de
aerodynamische vormgeving
werd in dat jaar een nog niet
eerder vertoonde Cw-waarde
van 0,30 bereikt. Van dit in de
windtunnel ontwikkelde model
verkocht Audi in minder dan
een jaar ruim honderdduizend
exemplaren. Hij werd herhaaldelijk onderscheiden met belangrijke titels als Auto van het
Jaar 1983, Designprijs 1983 en
Wereldauto van het Jaar.
Ook het quattro-concept
gooide telkens hoge ogen als er
prijzen waren te verdelen en
Audi behaalde er vele rally-successen mee. Inmiddels is Audi
aan de vierde generatie 100 bezig met als technische innovatie de koppelsterke V6-motor.
De lijn die Audi 25 jaar geleden inzette wordt ook doorgetrokken naar de nieuwe A8
waarin zuinigheid, een laag gewicht, hoge prestaties en veel
ruimte weer centraal staan. Hij
is zo'n 140 kilogram lichter dan
de meeste auto's in zijn klasse,
heeft een zeer laag verbruik,
biedt plaats aan vijf personen,
is aantrekkelijk gelijnd en heeft
zeer hoge prestaties.

Wiegel stapte onlangs
over van de politiek naar
het bedrijfsleven en hadbehoefte aan een auto die
vooral achterin, zijn werkplek, de nodige ruimte
biedt. Bovendien wilde hij
net als iedereen veilig en
comfortabel reizen. En dus
werd het een Vision van
een kleine 100.000 gulden.
Het zij hem gegund.
Als nu maar niet alle importeurs besluiten om direct foto's te maken van iedere bekende Nederlander
die ergens een showroom
binnenstapt en een auto
koopt.

Michelin duikt
geschiedenis in
De nieuwe Rode Michëlin-gids France 1994, leidraad voor francofielen die
van hotels en restaurants
houden, ligt sinds kort in
de boekwinkel. Het gaat dit
keer om een bijzonder
exemplaar.

In 1944 maakten geallieerden voor hun opmars
vanuit Normandië gebruik
van kaartnummer 102 uit
de Michelin-gids van 1939.
Vooraf maakten ze zich
zorgen of hun tocht niet
vertraagd zou worden,
doordat de bewegwijzering
was vernield of verwijderd.
Na nauwkeurig onderzoek
besloten ze van kaartnummer 102 uit genoemde editie een speciale versie voor
de officieren te maken.
Ter herinnering aan de
vijftigste verjaardag daarvan bevat de uitgave France 1994 een herdruk van
deze kaart. Een nauwkeurig document waarmee
men de opmars van de geallieerden van dag tot dag
kan volgen en een uitnodiging om de tocht zelf te maken. De verkoopprijs van
de gids bedraagt 47 gulden.

Seat gaat in zee
met Europcar
Seat en autoverhuurbedrijf Europcar hebben een
overeenkomst getekend
voor de levering van meer
dan 7000 auto's in 1994.
Het is voor het eerst in de
geschiedenis dat Seat een
contract op
dergelijk
schaal afsluit met een van
de grootste autoverhuurders van Europa. Europcar heeft een totale vloot
van meer dan 100.000 auto's. Seat levert de verhuur der in eerste instantie de
Toledo en Ibiza. Later volgt
de Cordoba.

Speciale versies
bij Toyota

K

LEINE OF compacte auto's gaan
het helemaal maken in de toekomst en
autofabrikanten laten
zich niet onbetuigd met
tal van studiemodellen.
Met de presentatie van
de Ka geeft Ford een indruk in welke richting de
ontwikkeling van zijn
nieuwe generatie kleine
auto's opgaat. De ont- bijzaak meer. Integendeel, dat wie veel in de stad rijdt, deels recyclebaar. Verder
werpstudie verkeert in het is zelfs een punt dat een prijs stelt op een alert reage- zegt Ford te onderkennen
vergevorderd stadium.
hoofdrol speelt bij de keuze. rende auto die zich ook in dat een aantal belangrijke

Dit laatste geldt dan vooral
voor auto's die veel in het
stadsverkeer worden geT
bruikt.
Daarnaast vragen vrouwelijke automobilisten en
debutant-autokopers naar
auto's die rijplezier bieden,
zonder af te zien van de eisen op het gebied van comfprt, veiligheid en prestaties. Het wordt er dus niet
eenvoudiger op om iederBovendien is voor veel au- een tevreden te stellen.
tompbilisten de milieuverOnderzoek van Ford
vulling door een auto géén heeft bovendien uitgewezen
Ford heeft in de Ka een
aantal trends bijeengebracht op het vlak van klantenwensen. De vooruitgang
van de autotechniek heeft
hooggespannen verwachtingen bij klanten gewekt.
Ongeacht de afmetingen
van de auto willen zij het
comfort, de ruimte en veiligheid van een grote auto.

nauwe straatjes thuisvoelt.
Daar had Ford geen onderzoek voor behoeven nouden, want mét een beetje gezond verstand kan iedereen
dit zelf wel bedenken.

Bij het ontwikkelen van
de Ka heeft Ford nadruk gelegd op de speciale behoeften van het stadsverkeer en
op het ontzien van het milieu. Veiligheid, emissies en
geluidsproduktie
beantwoorden aan de hoogste eisen en de Ka is ook goed-

correcties moet worden toegepast op de klanten-profielschets.

Het spectrum van kopers
.voor een bepaald type auto
wordt over het algemeen
breder en het aantal vrouwelijke
automobilisten
neemt toe. Er zijn sterke
aanwijzingen, dat juist zij
de voorkeur geven aan kleinere auto's en Ford voorziet
dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Daarnaast is er de verwachting

Toyota heeft zes speciale
versies gelanceerd van de
Starlet, Corolla en Carina
E. Het gaat om een beperkt
aantal auto's dat is voorzien van een pakket opties.

dat het gemiddelde besteedbare inkomen stijgt, waardoor men ook bij kleine auto's hogere eisen gaat stellen aan luxe en comfort.
Jacques Nasser, voorzitter van dé Raad van Bestuur van Ford Europa:
„Wij zijn ons bewust van
het belang van het marktaandeel voor kleinere auto's en van de kans op groei
hiervan in de toekomst. Het
concept van de Ka toont
aan hoe serieus we deze
trends nemen en hoe vastbesloten we zijn de wensen
van de klanten als belangrijkste richtlijn te nemen bij
het ontwikkelen van nieuwe
produkten. De smaak van
klanten is bepalend voor
het uiterlijk van Fords.
Maar er zijn grenzen aan
hetgeen marktonderzoek
boven water kan brengen.
De waarde van een studiemodel als de Ka is dat het
commentaar losmaakt en
ons daarmee dichter bij de
klant brengt."

Carina is betrouwbaar in Duitsland
TTIT HET ZOJUIST gepubliceerde 'Auto Report 1994' blijkt dat
de technische kwaliteit van de Toyota Carina nog altijd hoge
ogen gooit in Duitsland.
Zoals elk jaar .beoordeelde de TüV, vergelijkbaar met onze
Rijksdienst voor Wegverkeer, in 1993 weer een groot aantal auto's, dat aan het Duitse verkeer deelneemt. In totaal ging het om
4.800.000 auto's.
Toyota kwam zeer sterk naar voren. In twee van de vijf onderzochte categorieën, auto's tot vijfjaar oud en tot zeven jaar oud,
eindigde de Carina als beste auto. In de categorie 'auto's tot vijf
jaar oud' zelfs voor de vijfde achtereenvolgende maal. Toyota is
het enige Japanse merk dat ook bij auto's tot tien jaar oud een
hoge klassering realiseerde.
De TüV omschreef de Carina, Camry en Corolla als auto's
waarbij de kans op technische problemen minimaal is.

Het prijsvoordeel varieert van 675 gulden op de
Starlet 1.3i Spirit tot 2.035
gulden op de Carina E 1.6
GTSi. Voor alle zes geldt:
net even ' anders dan de
massa.
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Paasaanbieding

GEZIEN OP DE HUISHOUDBEURS?
multifunctionele keukens van superieure kwaliteit worden
naar eigen idee op maat gemaakt, voorzien van inbouwapparatuur naar eigen keuze.

inbouwapparatuuralle
merken "
persoonlijke begeleiding
vakkundig advies
vrijblijvende prijsopgave
*

* tevens badkamermeubelen
* gratis parkeergelegenheid
* koffie staat klaar

U bent van harte welkom bij THEO TEUWSEN

Nieuwpoortstraat 86
Amsterdam
tel. 020-6811738 fax 6816798
(parallel aan de
Haarlemmerweg)

Geopend:
di. t/m vrijd. 10.00-18.00 uur
zaterd. 10.00-17.00 uur
en op afspraak

Henny's Hairline

Elke 2e sleutel
van hetzelfde
soort voor de
helft van de
prijs.
Tevens nieuw
bij ons sloten.
Nu met 10%
korting.
Jo van Campen en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449
deze aanbieding is geldig van
1 april tlm 9 april 1994

Een kapper met het
voorjaar in z'n vingers
Wij werken zonder
afspraak
Tolweg 20 Tel. 12231

De gemeente Zandvoort zoekt m samenwerking met Stichting
Vluchtelingenwerk Haarlem

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS M/V
VOOR DE OPVANG EN BEGELEIDING VAN

ASIELZOEKERS

Zij moeten langere tijd beschikbaar zijn voor enkele dagdelen per week en bij
voorkeur de Engelse taal beheersen
BlJ VOORKEUR SCHRIFTELIJKE REACTIES NAAR:

- Gemeente Zandvoort, BZ/DB, t a.v de heer M W van der Zande, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Nadere informatie 02507-61400.
- Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem, t a v de heer G Klabbers, Postbus 215,
2000 AE Haarlem Nadere informatie 023-313020.
Vergeet niet om uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden
U krijgt zo spoedig mogelijk bericht

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

geeft u meer!
ASPERGES ETEN IN
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La ViUe Blanche" in Thom
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van 24 apri l t/m 24 juni te genieten van een tweedaags asperge-arrangement Thom is het witte stadje aan de
Maas in Limburg
U verblijft in Hostellerie "La Wie Blanche", met een gezellige
koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terassen

Tijdens onze Paasshow ligt het voordeel voor het oprapen.
Het asperge-arrangement bestaat uit 2 x overnachting m
een kamer met bad/douche en toilet, radio, KTV, telefoon en
minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een drie gangen
aspergediner, l x vier gangen aspergediner, welkomstdrankje, een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en fietshuur en diverse fietsroutes langg aspergevelden
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia
ƒ 250,- per persoon Voor een l persoons-kamer wordt een
toeslag van ƒ 50,- per dag gerekend. Kinderen tot 12 jaar
krijgen 50% korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen De aanbieding is geldig op alle dagen m de periode
april t/m 24 juni
Voor nadere informatie Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thoirn, tel 04756-2341 Boeken is
alleen mogelijk door middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104 1000 CC Amsterdam

Wie slim is met Pasen, kiest Peugeot voor zijn geld. Want
tijdens onze Paasshow van 31 maart tot en met 9 april helsben we extra complete modellen tegen extra aantrekkelijke
prijzen. Veel te veel voordeel dus, om zomaar te laten liggen.
Enige Paashaast is echter vereist, want de actiemodellen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Tot ziens
in onze showroom.

106 Accent
Aangekleed met een aantal sportieve extra's, zoals speciale
wielplaten en striping, achterspoiler, onderzijde bumpers in
kleur carrosserie en extra brede stootstrips.
Zonder dat u daar extra voor betaalt. Dat betekent
dat er al een 106 Accent is vanaf f 20.990,-. Bovendien kunt
u profiteren van onze financieringsaanbiedingen.

205 Forever
Beschikt standaard over o.a.: getint glas, velours bekleding,
elektrisch bedienbare voorportierruiten en centrale vergren-

deling met afstandsbediening Normale prijs f 26.375,-.
Nu slechts f 24.375,- Uw korting f 2.000,-.
Met één van onze financieringsaanbiedingen kan uw
voordeel oplopen tot maar liefst f 4.083,-.

f 1.537,-), of een renteloze lening over 18 maanden
(max. voordeel f 1.601,-), of een lening tegen 4,9 % effectieve jaarrente over 36 maanden (max. voordeel f 2.083,-).

306 Plus

De 405 GLs kent als extra's: stuurbekrachtiging, verstelbare
lendesteun op de bestuurdersstoel, speciale bekleding en
wortelnotehout-design op de middenconsole. Tijdelijk al
vanaf f 35.900,-. Uw korting f 2.150,-. In verschillende
benzine- of dieseluitvoeringen en in Break.

405 GLs
Deze versie is gratis voorzien van sportieve wielplaten,
achterspoiler, striping en badge. Voeg daaraan toe z'n
comfort, z'n unieke weggedrag en concurrerende prijs en
hij is met recht De Rivaal in z'n klasse. Al verkrijgbaar
vanaf f 26.990,-.
Ook op de 306 Plus profiteert u van onze voordelige
financienngsaanbiedingen.

Nu halen, volgend jaar pas betalen.
De aanschaf van een nieuwe Peugeot 106, 205 of 306
personenauto wordt tijdelijk nog uantrekkelijker met één
van onze drie financienngsaanbiedingen.
Nu halen, pas l januari 1995 betalen (max. voordeel

405 GRe
De 405 GRe is tijdelijk uitgerust met: vier lichtmetalen
velgen, vernismetaallak, elektrisch bedienbare voorportierruiten en wortelnotehout-design op de middenconsole.
De tijdelijke prijs vanaf f 39.160,- biedt u een voordeel van
maar liefst f 2.350,-. Leverbaar in verschillende benzine- of
(turbo)dieseluitvoeringen en in Break.
Nu tijdelijk nog meer Peugeot voor uw geld.

Bon voor onze lezers
Deelname aan het asperge-arrangement in Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het m de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam
Adres
Postcode

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
^

Telefoonnr..
Aantal personen.

Woonplaats

WIE «VOEDINGEN GELDEN BU AHNKOOP IN DE PERIODE WN l MMRT I/M 26 APRIL 1994, E
MAXMML TC FWNOEREN BEDHAG F 15 000.

PEUGEOT
! PRUZENMCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN RUKLAAR MAKEN. WUZGNGEN VOORBEHOUDEN

Keuze datum:
Aantal kinderen

geeft u meer!

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

donderdag 31 maart 1994
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STRIJDER VERHUURSERVICE
TEL 02507- 14565

BAKKUMSTRAAT la
bij parkeergarage RAAKS
HAARLEM
tel.:023-317387

PAA^MENU

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

41,25

0,23.

80,00

1/2 dag

Type

vanaf 28 over KM weekend

Allesdragers por dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dan 7 dagen per dag

ƒ 7,50
ƒ 5,00
ƒ 7,50
ƒ100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon excl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.

SALADE MET KWARTELEITJES EN GEROOKTE LAMSHAM
• _*

Inzittende verzekering per dag

ƒ

4,00

HELDERE OSSESTAARTSOEP MET KRUIDEN EN MADEIRA
• -*

A

Polo

OF

B

Golf B

*

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

GEPOCHEERDE ZALMFILET
MET HOLLANDAISE SAUS

C

GolfCabr.

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

*-*

D

Golf Autom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

Uw gastheren Joop en Bart van Nes

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

Openingstijden:
ma., wo., do., vr. 12.00-14.00 & 17.00-22.00; za., & zo. 17.00-22.00
dinsdag is onze wekelijkse rustdag

H

Audi 80 B.

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00 '

65,50

0,27

135,00

l

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro4x4DC

*

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

110,00

LAMSFILET MET HONING-TIJMSAUS

„LEKKER" PAAS GR AND-DESSERT

per couvert ƒ 57,50
wijnarrangement ƒ 17,50

54,00

' 0,30

50,50

HUURVOORWAARDEN
200,00

Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer aan te bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De auto's zijn All-Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a ƒ 10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen af 7,50 per dag.

= Stuurbekrachtiging

Bij Aart Veer
is het ASPERGE-seizoen
geopend

Borgsom vanaf / 500,=.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.
Extra reinigingskosten worden in rekening gebracht.

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.
Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Gard.

OB

V^=:

STRIJDER VERHUURSERVICE
2041

Burg. van Alphenstraat 102

KP Zandvoort

Bi) diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.
Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.
Halve dagen huren is mogelijk

Heerlijke Hollandse
Roomwitte
MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

ASPERGES

gratis geschild

*Asperge-crèmesoep, rijk
gevuld met asperges
* Asperge-salade
* NIEUW! Asperge-quiche
Dit wordt een overheerlijke
ASPERGE-PASEN

Het is weer voor/oor/
bij Bloemenkiosk

f 5.345,-

MARCEL
SCHOORL

goedkoper

grote sortering paasstukjes,
grote sortering tuinplanten,
o.a. violen, heideplanten,
primula's, buxus coniferen
enz. enz.
NU OOK OP DE VONDELLAAN
Golf GL TDI Variant 1.9 liter 90 pk

Groente en Fruit

Zondags geopend
Hogeweg 2 (naast Shell) tel. 14320
Vondellaan tel. 15712

f 9.505,-

Grote Krocht 25, tel. 14404

goedkoper

Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed
en maken de bakken voor u op.

Chinees

I BESTEL HET BESTE BIJ

\BOUCHERIE

,

l AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
|^ Grote Krocht 5-7, Zandvoort

~

_

^--^-^--j-^-^^»^^^*"

VARKENSVLEES
_Schouderfiletrollade
^Haasfiletrollade
Oesters
Jirikando of Hamlappen
J/arkenshaasjes
Jfchnitzels
JHaaskarbonade
[Ribkarbonade
Cordon Bleu
JSpeenvarken (ook in delen)
L.K/P EN KIPSPECIALITEITEN
Löraadkuiken ca. 1 kilo
_Kuikenbouten
iürumsticks
.Kipfilet
.Kjprollade
\LAMSVLEES
..Lamshaasjes
1 Jj»els of Schots Lamsvlees
I Hele Bout m/kl. beentje
I .yarré of Rollade
I J/erse Schouder of Bout (import)
1 _Lamstongen of Miertjes
f Lamslappen
1 .Lamsworst
E Lamszwezerik
I J^NDUE EN GOURMET
|Lt°ndueschotel
• .üourmetschotel
f Shoarma- of satévlees

*

1

RUNDVLEES
Biefstuk
Kogelbiefstuk
Ossehaas
Entrecôte
Lenderollade
Rosbief of Lende

I

2.
3.
^

m

4.

5.

Ossestaart
T-Bone
Prime Rib
Rib-Eye

6.
Vento GT TD11.9 liter 90 pk

///l/ irc lvLtto
// frirc
/\/iLro

Goedkoop rijden wordt nu
nog goedkoper kopen.

Kalfsfrikando of Ribstuk
Kalfshaas
Kalfslende of Entrecôte
Kalfslappen of Rollade
Ifalfcnohalft

We hebben fantastisch nieuws Bijna alle Volkswagens zijn
namelijk stukken goedkoper Om niet te zeggen fors goedkoper
Een bedrag dat afhankelijk van het model wel kan oplopen tot
f 10.706,-. Dat is een stevig bedrag Maar voor die lagere prijs
krijgt u uiteraard nog steeds dezelfde Volkswagen-kwaiiteit Nog
net zo veilig, nog net zo comfortabel en nog even betrouwbaar
Daaraan verandert niets Neem bijvoorbeeld de Golf GL TDI
Variant 1 9. Een uiterst economische auto Nu f 5.345,- goed-

Zwezerik
Kalfslever
Kalfs T-Bune
Kalfskoteletten

W

Arirn~*

•l "r°lefoorr

koper Of de comfortabele Passat GT TD11 9 Nu f 9 505,- goedkoper Of anders de Vento GT TD119 Nu f 4 344,- goedkoper
Maar dat is niet alles Want los van het feit dat alle Volkswagens
nu stukken goedkoper zijn. bieden we u op een aantal modellen
óók nog een zeer aantrekkelijk geprijsd accessoirepakket.
Kortom er is alle reden om snel bij ons langs te komen en
te zien hoeveel goedkoper u uit bent
Volkswagen. Nu stuk voor stuk stukken goedkoper.

Genoemd bedrag is vrijblijvend en geldt vanaf 29-03-1994. Inclusief BTW en BPM Wijzigingen, ook m uitvoenngsdetails. voorbehouden

-• W

Naam-

If

\33 = n r

V

7.

9.
10.

11.
12.
13.

Kalf spou let
Ossobucco
Schnitzels of Oesters
Gevulde Kalfsborst

Vul hier uw naam e.d. in

•l Postcode en Plaats*

Kies 3 gerechten
voor slechts 34,50
(alleen bij afhalen)

g

1.

i
l

SAM-SIN

Passat GT TD11.9 liter 90 pk

\o

LL

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 -1 45 65.

14.
15.
16.

17.
18.

SI J EO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees)
BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met scherpe pikante saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(geroosterd speenvarken)
BABI KETJAP
(varkensvlees met ketjapsaus)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees)
TJAP TJOI
(verse groenten met vlees)
KOE LOU YOEK
(varkensvleesballetjes met zoetzure saus)
KA LEE KAI
(geroosterde kip met kernesaus)
KIPMALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 gegrilde kipsaté)
FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten)
POLOUKAI
(geroosterde kip met ananas)
YIKWO KAITIIMG
(kipfilet met cashewnoten)
SJ1TJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus)
SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees m tausiesaus)
SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk m tausiesaus)
SAMBAL VLEES
(vlees in scherpe sambalsaus)

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam
SAM-SIN vermelden en dan de 3 nummers van de door
U gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2x witte rijst, l.p.v. witte rijst
is nasi of bami ook mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met miehoen of Chinese bami ƒ 5,- extra.
Tijdens de Paasdagen geven wij U een kleine attentie.

Haltestraat 69. Tel.: 17897

donderdag 31 maart 1994
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Lessen en clubs

Divers personeel gevraagd

Frans op vakantie

Mirro-.KKerU'iilio \oor /akrmnnri en particulier kunnen
\\uiHrii gtvi'l mer l of 2 kolommen breedte in dUirsi'
Irttci £i nollen.
Pdrliculierrii veruij/en wij tuur de speciale bun op ilc
p.i-ina ..MICKO'S".

Gemotiveerde mensen voor zomerwerk op Rhodos en Kreta
in een promotieteam voor onze vakantie centra. Verdiensten
tussen ƒ500,- en ƒ2.000,- PER WEEK. Ben jij beschikbaar
voor 11 april a.s., tussen 18-27 jr en spreek je goed Duits.
Schrijf naar: Sunset Travel, Postbus 419, 5460 AK, VEGHEL.
Wij zijn 5 jaar m Neder!and, hebben 14 vestigingen,
en zijn op zoek naar

Pl.ul-»ii]£ i-- mogelijk in de \olpende editie:
Z\iM)VOOKTS MFA'WSItL'U) J 0.-I5 per millimeter.
Sluitingstijd; dinsdag lö.OO uur.

8 REPRESENTATIVES m/v

l' kunt uu tek.sl telefonische upgeu'ii: 02507-17166 of
afge\en//enden aan:

* Xanflvoorts Nieiiushlad. Gusthuisplein 12.
2 0 I 2 J M /.aiifKonrt:
PlaaNing is ook mogelijk In de \olgende combinatie:
X, Xandvooilh. Meuusblad. AmsteKcens Weekblad. Uithoonise Contant, de Ronde* Vetier. Aalsmeerder Cour.int. alle edities \an liel Am^teiclanii-. Stadsblad, de
Nieuwe Weesper. / 5.33 per millimeter.
Sluilin^lijd: \rijdag 15.00 uur.
*

Informatie over on/e overige aantrekkelijke acKcrlcntiecombinalicb in de Micro's ?\}\\ op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
•*r Voor blieven onder nummer wordt l tegel extia in
rekening gebracht, alsmede J' 7.50 adrn.kosten.
* Mij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsiuirnnicrs
ver.stuurd. Op ver/ock wordt aan adverteerders buiten
bet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 5.-- in rekening gebracht.

Mie prij/en e\cl. 17.5*7r I1TW
U kunt de tekst van uw Micro-.idvertcnticcombïnalic 7
telefonisch opgeven:

020-56262 71
(dit nummer is met voor be/orgklachtcn) of/enden aan:

Micro V Weekmedia
PoMbiis 156 - 1000 AD Amsterdam
De shnting-stijden. gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

UITZENDBUREAU
ZOEKT MET SPOED
* vlotte, enthousiaste, representatieve en gemotiveerde
jonge mensen, die hun carrière willen starten bij een bank.
(Lft. tussen de 18 - 23 jr), i.b.v. minimaal HAVO of VWO
diploma (of MEAO/MDS diploma).
Heb je goede contactuele eigenschappen, ben je accuraat,
representatief, leergierig en ben je op zoek naar een commerciele dienstverlenende baan met mogelijkheden?
Kom dan snel langs met je diploma's voor meer informatie
over deze leuke afwisselende baan.
* junior secretaresses i.b.v. secretariële opleiding, met goede
beheersing van de vreemde talen en WP 5.1.
* administratief medewerker voor een verzekeringsmij, in
A'dam centrum, afdeling brand/transport. Lft. tot 30 jaar,
;ervaring met verzekeringen, i.b.v. analytisch vermogen,
'goede typevaardigheid en kennis van WP 5.1 en Lotus 1.2.3
' is een vereiste.
' (ervaren) juridisch secretaresse voor een internationaal
: advocatenkantoor, goede beheersing van WP 5.1, zeer
' goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (Fr. en
; Du. is een pré).
* MEAO'ers BE/BA voor allround administratieve
< werkzaamheden.
*| telefonisch verkoper (Ift. tot 30 jr) i.b.v. rijbewijs. Ervaring
' met actieve verkoop is een vereiste, kennis van papier en
1
drukwerk is een pré.
, . ,
"i representatieve telefoniste/receptioniste met enige
1
administratieve kennis en goede beheersing van de
1
vreemde talen.
Heb je interesse in één van bovenstaande functies of wil je je
vrijblijvend bij ons inschrijven? Bel dan snel 020 - 6273094 of
kom langs N.Z. Voorburgwal, 158 Amsterdam.

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

bij

VIDEOTHEEK

DOMBQ

die de 15e en meer willen openen!
-U bent i.b.v. auto en niet ouder dan 45 jaar
-wilt verdienen naar inzet
- bent energiek en stressbestendig
- bezit goede contactuele eigenschappen
- bent woonachtig in de regio Randstad.
Reageer s.v.p. tussen 10-16 uur. 020 - 6171274.

* Mannen worden knapper
naarmate ze ouder zijn.
Gefeliciteerd Pee.t, Brigitte.
*Nico, Wim, bedankt voor
de gezellige uurtjes. Agnes,
Leo, Gusta, Denijs.
Nu ook het adres voor: DMCzijde, biaisband enz. Singer,
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort.
* Rini,
Herman,
welkom
thuis, hopelijk was het gezellig in Wenen. Nico, Wim.

Schoenreparaties
J. van Campen & Zn
C. Slegersstraat 2
Tel. 15449
* Tineke hartelijk bedankt
voor het trouwe ophalen.
Remy.
VLOOIENMARKT: 23/24 april.
J. Edenhaï Amsterdam.
Inlichtingen: 08812-2112.

Voor, trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wat, wanneer, waar, Didi al
50 jaar? Hartelijke groeten
Marga, Robin en Boy.
Wie wil tegen verg. onze kl.
tuin een voorj.beurt geven?
Telefoon: 02507 - 15253.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Felicitaties

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Rest. Queenie

Oranje-Micro's

een paasworkshop
maandag 28 maart in

Rest, Queenie
Inl. tel. 13599

Weggelopen of
gevonden dieren

Mooier afslanken: Simeonstherapie + celtherapie. Medische begeleiding. Ouderkerk
a/d Amstel: 02963-4201.

De juiste
formule voor
uw receptie

e

*T.k.: 4 eetk. stoelen ƒ25,-.
Tel.: 02507 - 17994.
*T.k.: apart fauteuil, gebloemd, op wieltjes, {275-.
02507 - 17014/06-52809957.
T.k.: slaapkamer ameubelement, essen, met aanbouw
kasten,
ƒ 2500,-.
Tel.:
02507-17014/06-52809957.
T.k.: wandkast, wit, inclusief
bar en verlichting, ƒ450,-.
02507 - 17014/06-52809957.
T.k.: zeer mooie messing
eethoek, met getint glas
+ 4 messing stoelen, rose
bekleding, ƒ650. 02507
17014/06-52809957.

Inlichtingen
tel. 13599
Queenie
Zandvoort
Sport, spel en
ontspanning

Tennis T.C. Unicum nog enkele uren te huur (kalenderjaar), geen losse uren. Mevr.
Sebregts, tel.: 02507 - 14273.

Te koop poly. kajuitboot Inter
630, 120 pk, OMC mot. incl.
waterski's. Tel.: 020-6445718.
Flipperkast 4 Player Alpha
Target Gotlieb kl. Makke
ƒ 250,-. Tel.: 020 - 6933343.
Getuigen
gez.
aanrijding
7/3/'94 om 11.30 uur
Oud Hyzerweg, Wilnis.
Tel.: 02979 - 84523.
Gevr. metaaldraaibank benodigdheden zoals beitels enz.
Tel.: 02975 - 63007.
Gevraagd: hulp in de huishouding, voor 1 ochtend in de
week. Tel.: 02979 - 87806.

Marokkaanse
beginnende
band in Noord zoekt zanger
en drummer. 020-6832843 of
020-6367334 Marcel.
Open boot polyester vlet,
3.80X1.50, dekzeil, 6 PK
Johnson bb incl. rv. st. trailer,
pr. ƒ 4.000. CARAVAN ADRIA
305, kachel, voortent ƒ 4.000,
binnen gestald. 020-6475168.
Te huur gevraagd: gemeubileerde woonruimte met gebruik keuken en sanitair.
Tel.: 02995-4232, na 18 uur.
Te koop: BMW 728 l, automaat, bouwjaar 1983.
Tel. 020-6658938.

VIDEOTHEEK

DOMBO

MOVIE

* Ciska van harte proficiat
en nog vele |arenü!
Henk en Lies Tebbenhoff.
* Het staat dan toch in de
krant: Peter (eindelijk)
dertig. Van harte. J & N.
* Is het echt waar? Ben je nu
bijna 50 jaar? H.G. en sterkte
Anja, Ron & kids.
* Johan jou willen wij ook
niet overslaan: 22 jaartjes!!!
Van harte Ciska, Mams.

r„/>/w%

BOXEN P. DAG

ƒ

10,00

p.w. ƒ 40,- i p- mnd ƒ 80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- per stuk

De nieuwste dagfilms
IN THE LINE OF FIRE
*
DRAGON - THE BRUCE
LEE STORY

* Peetie Peetie 30 jaar!
Nou en.

*
DAVE

SLIVER
THE MOMMY MARKET
*
K2
'

* Tante Ciska, van harte gefeliciteerd. Ingrid en Ted.
* Wat geeft het dat ouderdom met gebreken komt.
Gefeliciteerd. Liefs B.

BENNY & JOON
DISTANT JUSTICE

_M

T.k.a.: 205 GTI 1.6, 1986,
z.g.a.n., verlaagd, open dak,
97.000
echte km,
prijs
ƒ9999,99. Tel.: 020-6434439.
Vlees eten is dieren kwellen
(vooral vóór de slachting) 't
milieu bederven, de 3e wereld schaden, ongezond.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

' De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Radio/tv/video
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade* Ktv's Nordmende, 8 kan., ring, feest, club of party?
ƒ 50,-; 28 k. ƒ 150; Philips 12 k. Komt u dan eens praten met
ƒ75, spelend te zien. 14043. mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuls,
tel.:
02507-14085 of 19652.
Kleding

Sleutels & sloten

J. van Campen & Zn
C. Slegersstraat 2

Tel. 15449

Muziekinstrumenten
DIGITALE KEYBOARD
aanbiedingen: Casio 4 octaaf,
grote toetsen van ƒ 499nü ƒ 299,-. Kawai van ƒ 599,riü ƒ 399,-. Ook te huur.
ROLAND SOUNDCANVAS
geluidsmodule met 225
geluiden, extra uitbreiding
voor bij uw keyboard of
digitale piano, van ƒ 1470NU voor ƒ 795- nieuw in doos
met volle garantie. Roland
digitale intell. piano van
Aanneming en
ƒ7400- voor ƒ3995,-. Alle
Computerapparatuur
bekende merken dig. piano's
vernieuwbouwing
en software
keyboards, synthesizers
gitaren en versterkers.
DIRK WITTE,
Uw paadje of straatje defect? MS-DOS, OS/2, Windows,
Vijzelstr. 45 en 53, A'dam.
programma's, spellen enz
Ik kom direct!
Tel. 020-6264655.
Tel.: 02507-19593 of 17833. Tel. na 18 u.: 020-6229930.

Tel.: 020-6933600.
riand
Aditie.
wikke\st en

Te koop, voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
V.UA
'74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
BET/>A
18.00 020-12345678, Johan. in A'(
Dierenspeciaalzaak

VOOR'N GEELTJE
NAAR
WIN MET uw MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

beeld een 5-daagsc reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlineaal, een Agfa fotocamera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee. cent een kooltje vuur". Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verzorgde reis voor 2 personen naar een weelstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHill busrcis
voor 2 personen naar Toscane.
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 juni a.s
bekend gemaakt.

Voor ƒ 25.- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

Heeft u belangstelling in gratis huidverz. en cosmetica
cursus? Bel 020-6923276 na
19.00 uur.
Woningruil: aang. 1 kmrwon.
huur ƒ 276. Gevr. 3/4 kmrwon.
in C/W/Z. .Overname tot
ƒ5000 geen bezw. 6127536.

Zalenverhuur

Philips sun mobile

Te koop oude geloogde
grenen linnenkast ƒ 850,-;
tevens toogkast ƒ 950,-.
Tel.: 02984 - 5819.

• ANNULERINGEN van uwWie gaat. mee. fietsen rand
advertentieopdrachten kunt u het Bajkalmeer of wandelen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK op-Kamtsja'tka? Avontuurlijk.
richten aan Centrale Orderaf- Bel 020 - 6628546.
deling Weekmedia, Postbus Te koop: ronde tafel met bal156, 1000 AD Amsterdam.
poot + 4 stoelen met rieten
zitting, slechts ƒ475.
Tel.: 020'- 6381965.
Te koop VW Kever 1303S in
abs. nw.st., 5000 km, prachtig
en betrouwbaar, ƒ8900,-.
Tel.: 020 - 6188285/6161254.
T.k. 3-deurs linnenkast met
spiegeldeur, kl. wit, 2 jr. oud.
Corn. Slegersstraat 2b Zandvoort
Tel. 020-6161153, na 18 uur.
Tel. 02507-12070
T.k. elektr. fornuis ƒ 395,- en
vrieskast ƒ450,-; mooie droPREMIERE
, _ ^ ger ƒ275,-. Alles is splinterFILMS P. DAG
ƒ 7,50 nieuw. Tel.: 02152 • 52452.
Wie wil bij ons komen schoonPREMIERE
maken? 3 Uur per week. Tel.:
FILMS P. DAG ƒ 5 , en ƒ 7,50
020 - 6133549 (na 18.00 uur).

* Ciska, al 50 jaren.
Dat laten we niet voorbij
varen.
Wander.
* Ciska, nu geen gegrien
nu zul je Sarah zien.

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

Pedicure J.J. de Kruif voor uw
complete voetverzorging/
voetmassage.
Behandeling
ook mogelijk bij u aan huis.
Bel voor info of afspraak'
02507 - 12698.
Pedicure start weer met benen harsen, tevens bovenlip.
Tel.: 02507 - 30210.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Knikarm zonnescherm nieuw
500X250 wit frame met streep
doek bezorgd ƒ 1450. Tel.: Mode Femay ontwerpster.
02520-25063 11 tot 17 uur.
Tel.: 02507-30184.
(Voor advies en afspraak.)
Huishoudelijk
5 Gulden minimaal voor parfumerie miniaturen, ƒ 100,- voor
personeel
Onderhoud, *
Guerlain met groen dopje.
gevraagd
reparatie,
Tel.:020-6117246.
doe-het-zelf
Aangeb. blauwvoorhoofdBij oudere dame hulp in de amazonepapegaai incl. kooi.
Schilderen-Witten-Behangen.
huishouding gezocht, dms- Prijs ƒ500,-. Tel.nr.
dag 9-12 uur. 02507 - 12931. 020 - 6170474, na 18.00 uur. Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
WoonCombi kinderwagen grijs met voorzieningen: 020-6950716.
Kunst en antiek
toebehoren, ƒ200,-. DraagVOLLEDIGE GARANTIE.
zak ƒ 10,-. Tel.: 02979 - 87406.

* Help! Onze witte lapjeskat KOLONIAALSTIJL
is vermist, sinds 20-3 j.l. Omg. Nederlands-lndie,
antieke
Oud-N. 02507 - 16076.
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
Woninginrichting
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
*5 Stel gordijnen (d.groen Keizersgr. 357, 020-6232736.
velours)
160x145,
maten Showr.: Mr. J. Takkade 30,
240x450,160x300./50:13858 Aalsmeer, 020-6412137.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ 9,75. Veilinggebouw Amstelveen
Alleen bij EUROPA-PARKET. Heden inbreng, Spinnerij 33,
020 - 6473004. Ma. gesloten.
RADIATORDECORATIE
(omkleding). Wij maken voor
u in alle kleuren en maten
radiatorpanelen
met ' riet
(webbing) Bel voor vrijblijvende info en prijsopgave:
02990-49357 of 075-400387.
Schilderen-Witten-Behangen.
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woonvoorzieningen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.
Te koop: messing tv-tafel,
etint glas, ƒ450,-.
2507 - 17014/06-52809957.

BO-B1

u ook?

Info: A.I.C. 020-4040193 (evt. antw.app.)
4e Dan TAEKWONDO geeft j
les in A'dam & Diemen. T.k.d
is een gevechts- & verdedi-1
gmgssport. Info: 6907064.
organiseert op
Beginnerscursus Astrologie
maandag 29 maart
v.a. 11 april in Zandvoort.
een trendy
Telefoon: 02507-18788.
paasworkshop
PIANOLESSEN
inkl. alle mat
door gedipl. lerares
Koffie-ontvangst
Telefoon 02507-18486.
en paasbuffet 75,- p.p.
Self Line start
max. 14 pers. p. w.s.
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud.
Gratis broch.: 070-3194137.

Therapieën

*Cora, Henk, Tiny, Truus,
bedankt voor de leuke fax in
Puerto Rico. Liefs Nico, Wim.
* Gangmaker, nu ben jij aan
de beurt om je in het zonnetje
te zetten. Dick, Ger, marcel.
GROTE VLOOIENMARKT
9 april Uithoorn, Sporthal
De Scheg; 16 april HaarlemSchalkwijk, Het Schalkererf.
Inl.: 020-6140616.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Ingrid en Ted samen schilderen en behangen en ook
jullie onder de pannen.
Kom maandag naar de videotheek (Dombo), want daar
staat ze voor u klaar: onze
enige echte eigen Saar.
Je Bazen.

Voor beginners en half gevorderden
5 weken 2 avonden, totaal 20 uur

Inl. tel. 13599

FOTOMODELLEN of meisjes,
ook studentes leeft./erv. onbel, v. mode/tv/recl./catalogi.
Zend duidelijke foto's m. gegevens (ret.) naar International Models, Pb. 801, 1000 AV
A'dam. Inschr/tstfoto's gratis.

Oproepen
Mededelingen

Verhuizingen

Schoonheid en
verzorging

Intensieve cursus

Gezocht!!!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

20

l/m 4 regels f 25.0»
l/m 5 regels f 35.00
l/m ft regels f 45.00

'

Baby-artikelen

l/m 7 regels l'55.00
t/m S regels l'65.0(1

10 = E

*T.k.: grenen kinderledikant,
wipstoeltje en baby-autost.,
samen ƒ 300,-. 02507- 19225.
*T.k.: massief eiken baby
commode (klepkast), ƒ 150,-.
Tel.: 02507 - 17511.

Mijn slagzin luidt:
Weekmedia en Oranje /.ijn voor mij.

Naam:

,

Adres:

DE ORANJE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daagse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incf. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.
Gewonnen door:
C. Oostveen - Amsterdam
De Walkman. Aangeboden door: Polectro
Gewonnen door:
E. Boele - Amsterdam

Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
Handtekening:

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
R. W. Zondervan - Oostzaan

Gewonnen door:
M. Reina - Amsterdam

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
A. J. Hart - Amstelveen

Gewonnen door
M. M. de Haas - Amsterdam

Stuur de/.e adverlentietekst met een getekende Euro-, girn- of betaalcheque (denk om hel registr.itienr. \,in u«
pasje!) in een envelop naar: Weekmedia. Postbus I.Sft. 1000 AD Amsterdam.
l.v.m. de feestdagen afwijkende sluittijden.
De tekst moet uiterlijk vrijdag in ons bezit zijn voor plaatsing in de volgende week. Brengen en eventueel contant betalen
(vrijdag vóór 15.00 uur voor plaatsing in de volgende week), kan cok bij de balie in de hal van hel Paroolgebouw.
Wibautstraat 131. Amsterdam-Oost. Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur).

Deze actie KC-ldt alleen voor partiailifreii en niet voor de zakelijke markt.
Over de uitslag kan niet worden ),'(.•Odirespoiuleerd. Slajjzinen blijven ei-

Kfiulum van Wei'kniecha. Medi'ViiTkers van iVrM'ombinatit' en hel rrd;imebureau zijn van deilname iiiijiesltn
ten.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
pe Harde's Tours
'..-^ JSi Ji»^tfii

':' "1~""^~"

Polectro

SOUND & VISION

WEE:

Elke week het dagelijks nieuws!

Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Dieiner Courant, de Nieune Bijliner. Nivuvtslilad (iaiispordiini.
Itiiitvmdilertse Courant, AinsteUcuns Weekblad. Aalsmeerder Cimrmtl. Uitlmornse Courant, de Kunde Yener.
de Nieiiue Weesper, /.aiuhoorts \ieuushliid.

•r

Uw

Huwelijk en
kennismaking
Eén telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
*** NIEUW IN ZANDVOORT ***

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.

Tel.: 02507-17726.

T.h.a. Amsterdam-Centrum

Bickersgracht 208, 153 m2, huurprijs ƒ2561,Grote Bickersstraat 271, 102 m2, huurprijs ƒ 1720,Droogbak 11, 75 m2, huurprijs 1100,-

Oplevering per direct
Voningstichting Lieven de Key. Tel.: 020-6652566 van 9-12 u.
GARAGE
TE HUUR
Onroerend goed

Tel. 02507-14534

en woonruimte

huur zomerhuis v. rustig
te huur gevraagd
jersoon. Tot 30 juni.
Fel.: 02507-12271.
Gevr. v.a. 12 juni studio-app.ZANDVOORT TE HUUR:
zomerhuis v. 3 weken v. 2
kamers vanaf ƒ 85,- p.w.
pers. m. kookgelegenheid.
Telefoon: 02507 - 17084.
Margreet Ates. Br. o. nr. 76313131 v.d. blad.
Financien en
KLM-steward zoekt woonruimte i.n.v. station, tot ƒ 1000
handelszaken
inclusief. Tel.: 08380-15530.
Te huur gevraagd kamer met
Autoverzekering eigen k.d.t. Huur + ƒ 700,-.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Tel.: 02507 - 19578. .
blijft toch goedkoper!
Zie de colofon voor opgaBel nu: 02507-14534.
ve van uw rubieksadvertentie.

jur
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Motorjacks

v.a. 69,-159.-

| j Leren en Suede Parka's va 198.c i Leren Dames/Herenjacks
179.||2Stuks 299.-

|| Suede Jas 98.-2 stuks
159.f ^ Leren en suede rokken/
|| broeken 89.Samen 129.1 { Suede Gi lette s dames en heren
s ESamen 79.-

premiere
videotheek
VIDEOTHEEK

Betty wil Grieks!
DRAAI HAAR MAAR OM!

1 gpm
06-320.320.06
Gewillige meisjes (v.a. 18)

Nieuw! Fransstandje! 1 gpm. TOPSEX 06-320 325 25.
Ik wil in bad met jou! Zeep me
Kies 1 Meisjesfrans (18) en 2
1
Vrouwenfrans. 06-320.340.44. maar lekker in lieverd 1 gpm
Nieuw: hete meisjes (18) uit TOPSEX-LIVESEX 06.97 22.
Wil jij mij Live naar een Hoogde Groot Amsterdam1
tepunt brengen''
1 gpm
06-350230.20. 100 cpm.

1een2ePAASDAG
van 11.00-17.00 u

Nieuw: TELEFOONSEX voor
2. Hete vrouwen bellen nu
gratis. 06-320.330.87 75 cpm

Verboden Lusten Censuur1 Nu
Direkt-TELEFOONSEX
06-320.329.19 hete vrouwen wachten op
Politieagente Live Hoe snel 1 gpm
DOEN ALLES MET JOU!
kun jij rijden'' Grijp me onder VERBODÊN-SEX:
Onge- jou. 06-320 330 82 (75 cpm.).
m'n uniform1 Een echt livege- hoordi 1 gpm 06-320.327.97
sprek! 1 gpm. 06-95 08.
Diverse clubs
VERPLEEGSTERS Live
Erkende relatie/
Pnvetelefoonnrs van hete 069838 Ik zit al klaar m m'n
vrouwen thuis. SEXKON- strakke uniform. Bel me en ik
bemiddelingbureaus l
DOET WAT JIJ WILT!'
TAKT. Bel 06-9605. 100 cpm. verzorg je live
1 gpm 020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
Pnvetelefoonnrs van hete VLUGGERTJE, hete vrouwen na 19 uur. (Geen chauffeur bij
CUPIDO brengt u bij elkaar!|
vrouwen thuis. SEXKON- zoeken stiekem discrete sex1 U binnen - geen extra kosten).
Indien gewenst reeds binnen
Hete vrouwen willen met jou
TAKT. Bel 06-9502. 100 cpm. Bel 06-9603 100 cpm
1 week uw eerste contact
een spannend prive-gesprek! Onnatuurlijk Gedrag. 1 gpm
Eén telefoontje is genoeg om
Vraag gratis en vrijblijvend
Rijpe Dame Live Jij mag 'n Vrouwen van 35 jaar en ouder m contact te komen met de
06-320.322.72
(nu
ook
live).
06-320.322.33. (75 cpm.
de folder aan. 03451-11486
livegesprek voeren met mij1 willen DIREKT-SEX, bel ze nu persoon van jouw keuze.
(automatisch) of 03451-31364
HETE-RIJPE vrouwen bellen Op z'n FRANS' Live met mij, 1 gpm
06-320.32063. 06-9604 (75 cpm.)
Probeer het eens en bel
vol! 1 gpm.
(telefoniste). 24 uur per dag
gratis voor heerlijk sexkontakt 06.97.33. mond
1
Rijpe Verpleegster Ik zit op Vrouwen van 40 jaar zoeken 06-350222.21 (100 cpm)
Warme
lippen
7 dagen per week. Cupido
Mannen bel 06-9780 75 cpm
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. STOUTE jongens (18) voor Nu keuze uit meer dan 50
erkend, voordelig en één var
Homo: Jongens onder elkaar. SM-VOOR-2. direkt apart voor Pak 'm.
1 gpm 06-97.44 hete sex. Bel 06-9844 75 cpm
Nederlands grootste relatie
INTERNAT ESCORTmeisjes
'n
streng
sexkontakt.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
RUIGE SEX 06 320.320.53 Vrouwen! Vrouwen' Super rijp v a. ƒ 200 Tel 020-6683310.
organisaties.
06-320.329.99.
(75
cpm.).
06-320.330.88. (75 cpm.).
1gpm. Als een wilde trek je en open' 1 gpm06-320.326.65
• Wij behouden ons het
HOMOJONGERENKONTAKT STEWARDESSENSEX 06m'n kleren uit! Zalig zo hard!
Bloemen, planten
hete jongens van 18 tot 30 jr. 9507. Schuif m'n rok omhoog RUIGESTRAATSEXi In de Zoek jij echt hete meisjes (18) recht voor zonder opgave van
uit A'dam'? SEXTHUISKON- redenen teksten te wijzigen
en laat je hand voelen. 1 gpm.
06-320.330.95. (75 cpm.).
en tuinartikelen
trein pak je me onder m'n TAKT. 06-320 326 33 75 cpm of niet op te nemen.
STRAATMEID Live. Eindelijk rokje! 1 gpm 06-320.320.77
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy? kun je live sexen met een ordi Sado-Maso hulpje gewenst
Te koop aangeb.: partij mar
straatmeid. Een zalig live
06-320.330.18. (75 cpm.).
door S. 1 gpm 06-320 328 18.
meren tuintegels, zelf afha
gesprek' 1 gpm 06.98 40
Amsterdams
HOMO-KONTAKTEN
len, ƒ2,50 p.st. 02507-15297
Stadsbbad...
1
Sex
op het werk1 Nieuw! 1
Direkt apart met een hele Surinaamse Schatjes
Buitenveldertse
Tuinbednjf
BerkenBoorr
06-320.324.02 gpm. 1 Uitzendkracht en 2
Courant «•.,hete knul (18) uit Amsterdam! 1 gpm
heeft nu nog tijd voor uw tuinj
Secretaresse. 06.320.326.77
Bel
nu
06-9613
(Nu
50
cpm).
, Diemer
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
alles leverbaar. Sierbestiaï Courant =
Sex voor 2
Lesbische VROUWEN zoe-vrouwen bij jou in de regio.
ting, bomen rooien enz. enz.
Gratis voor vrouwen
de Nleuuuc
ken sex! Hete stones, dating, Bel nu 06-9811. (75 cpm.).
Spec. 50+-korting voor vak-!
Bijlmer 06-4656
strippen! 1gpm 06.320.320.37 Tienergneks! 06.320.320.62
werk. Bel nu: 023-273598.
Mannen bellen.
Nieuwsblad
Gansperdaim
Live Sex. Hier kunnen jon- 1gpm, 18 jr, zonder schaamte Plezier voor 2 ...
Tuinman heeft nog tijd, 15 pu,
.06-9860
gens 18 jr met Rijpe Vrouwen bukken' Lekker strak jongen. Telefoonsex . .06-320.326.56
de Nieuwe
tev. hek, straat en tegelwerk.
Wecsper
..
rommelen. 1 gpm 06.98.48. TIENERTJES (18 jr) die met Sex Direkt... .06-340.310.01
Alles leverbaar. 023-340495.
Amstelveens
75
cpm.
Alleen
mannen.
jou een livegesprek willen!
Live Sexcontact
TUINVROUW voor aanleg en
:: Weekblad
Amstelveens
1 gpm
06-320.320.65. SEX VOOR 2: snel een sexge.: Weekblad
onderhoud van uw tuin,
tevens ontwerp en advies.
sprek
met
'n
hete
vrouw.
TIPPELLIJN: eenzame vrouwM. Zeedijk, 020-6127919.
Geen wachttijden 100 cphm tjes zoeken een vluggertje? 06-320.330.82. (75 cpm.).
Rijles auto's
Woningruil
SEX VOOR TWEE, direkt teleLiveSex met een Rijpe Nege- Bel nu 06-9530. (75 cpm.).
en motoren
foonsex met hete vrouwen.
rin. Lekker een livegesprek!
Te koop
06-320.330.46. (75 cpm.)
750 Ruiladressen
1 gpm. 06.96.86
aangeboden
m A'dam. Inform. bij WBV Het
Alblas Verkeersscholen
(SEX-GESPREK) Zeker weten
Mag ik m uw slipje voelen juf?
diversen
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
dat er op jou 'n heerlijk meisje
in 5 dagen
Kom maar jongeman! Nu ga
(18) wacht. 06-9701 75cpm
Aangeb.: 4-kamerflat, EngeUW RIJBEWIJS
ik bukken. 1 gpm 06-95.09.
*Keuk. mengkraan ƒ35; landlaan 1 hoog, Haarlem,
Nieuwkoop, 01724-8361.
SEXHOROSCOOP! Nieuw! 1
MEISJES
(18)!
06.320.320.52
douche mengkraan ƒ 25; was- huur ƒ650,-. Teruggevr.: 3/4gpm 06-320.322.43. Stones v.
Streel maar zachtjes met je
kamerflat/wonmg
Z'voort.
taf. mengkraan ƒ25. 13858
jouw ideale vrouw/striptease.
tongetje. 1gpm. Zalig!
06-Nummers
Tel.: 023-401512.
Te koop: Equizit rolstoel
SEXMEISJES live! Wel voorMEISJESVINGERTJES (18 jr).
WONINGRUIL
van ƒ 6200,- voor ƒ 2500,-.
zichtig, net 18 jr. U bent gelijk
Ze knielt. Harder en harder!
Aangeb.: 2 kamerwoning in
Tel.: 02507 - 14001.
Baarn, hr ƒ 350,-. Gevr.: zelfst. 06.320.320.22 Ik wil dat je me Zalig. 1 gpm 06-320.320.66.
SUPER-SEXPALEIS! aan de beurt! 1 gpm. 06.96.36
*T.k.: Arzberg, wit eetser- woonr. in Z'vrt. 02154-25745. in de lift masseert. Zachtjes Nieuw! 1 gpm 06.320.326.17
Sex'O'foon 06-320.327.87
Zapp \an hoogtepunt naar hoogtepunt!
vies, onderd. nieuw, in 1
hoor, ben 18 jr.
1gpm. Sex in het openbaar! Lift,
Kies: 1 Hete Stories, 2 SexStandje Grieks, Frans, Striptease etc.
koop, ƒ75. 02507 - 15253.
afspraakjes, 3 Striptease, 4
06.320.320.38 RIJPE dame. toilet, trein, bus, tram.
Vakantie
Hoogtepunten.
1 gpm.
Kom met je hand onder m'n Nieuw: 35 plus sexdating. VolSUPER-SEXDATE!
buitenland
rok. Trek m'n slipje uit. 1 gpm. op RIJPE-VROUWEN zoeken
Sex'O'foon 06.320.350.88.
Hete set afspraakjes met Rijpe Vrouwen
Te koop
1 gpm. Soorten sex onder 1
06.320.320.59
SEXSTAND- sexkontakt. 06-9616 100 cpm
En bij jou in de buurt!
nr. rijpe vrouwen/meisjes (18).
gevraagd
JESü
1gpm.
Ik
wil
10
standjes
Stacaravans te huur m de
Nieuw: ANONIEME sexdadiversen
Sex"0"foon Sexbox Live1
Belgische Ardennen al v.a. doen, ken jij er nog meer?
ting. Snel sexkontakt met
SUPER-LIVESEX!
06-320.329.50. Rijp en Jong
ƒ 250,- per wk all-m. Bezet van 06-320.320.91. Zwart & Open eenzame vrouwen. 06-9706.
De Madam \erbind je door
1 gpm. Direct live met haar!
16/7 t/m 13/8. Inl. 04459-1598. NEGERIN m witte lingerie.
100 cpm.
naar de lekkerste vrouwen!
* Gevr.: staand handdoekenWil je m'n slipje aan?1 gpm. NIEUW, discreet prive-geSM-KONTAKTLIJN: strenge
rekje. 02507 - 17994.
• Uw rubrieksadvertentie
afspraken bij jou in de regio.
kunt u zowel schriftelijk als 06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm.sprek met hete vrouwen (exl Kpm.
't BINNENHUIS
06-320.325.80. 100 cpm.
Lieve meisjes (18), straatmei- tra snel). Bel 06-9664 100 cpm
telefonisch
opgeven.
Zie
voor
Gasthuisplein 3, inkoop oud
het adres en/of telefoonnum- den doen het met rijpe kerels.
+ antiek en inboedels.
mer de colofon op de adver- 06-320.327.60
BEROEPENTel.: 15760.
tentiepagina van deze krant. SEX! 1 gpm. 1 Politie-agente.
T.k. gevr.: wit, metalen stapel2 Jonge/rijpe verpleegsters.
bed. Tel.: 02507 - 17511.
1 gpm NIEUW! 06-320.324.74.
Rijwielen,
Avontuurtjes op
college!
motoren,
Meisjes (18) en leraressen.

1 gpm

06-320.320.07
Wilde Annet

1 gpm

06-320.320.08

1

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Sex 06-9715

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

06.96.O6

06.320.328.66
06.95.06

l WAAR: ZANDVOORT
HALTESTRAAT 11
\WAHNEER:

Nieuwi Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pm
1g. In de bios voel ik je hand.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

bromfietsen

Alle drie zeer bijzonder.

2 rijpe buurvrouwen! Gulzige
Tantes. 1 gpm 06-320.326.04

Aanbid je MEESTERES!
2e doet
i S.M.
06-320.332.32.
Particulier
vraagt
garage *T.k. damesfiets z.g.a.n., 1 gpm.
(box) te koop in Zandvoort. merk Romijn, van ƒ 695,-, voor ANONIEME sexadresjes van
Helmond, Hurksestraat 21
Tel.: 02507-18110.
Zondags Open Info O691O91O41
hete vrouwen, ze geven
ƒ300,-. Tel.: 02507-16964.
tel.nr. Bel nu 06-9737 75 cpm.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79. (75 cpm.).
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm.
Parkeerplaats, auto, bos en
hei. 06.320.326.22.
Claudia, 30+, verwent Petra
18. Gewillig volgt ze... Grijp
maar. 1gpm 06.320.320.39.
Dikke Vrouwen Live. Voor 'n
livegesprek met mollige
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
vrouwen met enorme bollen.
1 gpm. 06.98.70
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opDirect Live Box! Je komt dinavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regelrekt in een orgie terecht! Met
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
z'n tienen live met 1 of 2 vroude bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
wen. 1 gpm. LiveSex 06-9593.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koNu tot 3 uur 's nachts!
den opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
DIREKT APART met ondeuCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als
ende vrouwen. Vrouwen bel
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
6-4300. Mannen bellen
niet boven ƒ 300 uitkomen..
06-9757 (75 cpm.).
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Direkt een HETE vrouw aan
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
de telefoon. .Bel nu 06-9880
vrouwen bellen gratis 75 cpm
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
DIREKT Privé reg. NH, 'n sexvakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
gesprek en/of afspraak met
grepen.
Gasthuisplein 12,
heet meisje (18) 06-9812/1pm
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
DIREKT-PRIVE: snel apart
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalmet de heetste vrouwen!
Bel 06-9710. (75 cpm.).
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acEENZAME vrouwen zoeken
ceptgirokaart.
sexafspraakjes als man niet
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
thuis is! Bel 06-9661. 100 cpm
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar naar wie!
I.v.m. de feestdagen /.ijn de sluilüjdeii afwijkend
06-9506 Rijp & Jong. 1gpm.
RESTANTEN LEDER EN SUEDE
1000 stuks; 2 HALEN 1 BETALEN

\

Te koop Sparta met.
Tel.: 02507-16122.

f ^«

I

MICRON
voor de particulier

Golf GTI 2.0 liter 115 pk

3 regels
Gratis!

f 7.954,goedkoper

e

Gratis Micro's en betaalde Micro's» moeten wuidcn lugt-k-vciU bij cc n aaulcveradres uiterlijk
vrijdag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels/ 14,28
10 regels/ 15,86

Wilt u ook naam; adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW. •
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Gebabbel, gebabbel, 75cpm.
De babbelbox de enige echte
06-320.330.02 Gezellig hè?
GRATIS SEXKONTAKT voor
hete vrouwen: 06-4909, heren
bellen 06-9602 100 cpm.
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel: 06-4300
Mannen bel: 06-9512 75 cpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel' 06-4300
Mannen bel: 06-9755 100 cpm
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er
zijner3!1gpm06-320.327.17.
GRIEKSE-LIVE SEX 06-9505.
Alleen live voor Grieks1 Ik buk
wel schat!
1 gpm.
Grieksstandje! 1 gpm. Kies
1 Meidengneks en 2 Vrouwengneks. 06-320.328.98.
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11. (75 cpm.).
Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact. Bel 06-9511 75 cpm
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53. (75 cpm.).
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt! Bel
nu 06-9705. (75 cpm.).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766. (75 cpm.).

Golf Cabrio 1.8 liter 75 pk

Golf VR6 2.8 liter 174 pk

Alle drie nuspectaculair goedkoper.
We hebben fantastisch nieuws Bijna alle Volkswagens zijn
namelijk stukken goedkoper Om niet te zeggen fors goedkoper. Een bedrag dat afhankelijk van het model wel kan
oplopen tot f 10.706,-. Dat is een stevig bedrag Maar voor die
lagere prijs krijgt u uiteraard nog steeds dezelfde Volkswagen-kwaliteit Nog netzo veilig, nog netzo comfortabel en
nog even betrouwbaar Daaraan verandert niets Neem

bijvoorbeeld de Golf GTI 2 O Een topmodel met een fantastisch motorvermogen Nu f 4995,- goedkoper De Golf
Cabrio 1 875pk Een vierzitter die nergens ongezien voorbijgaat Nuf7 954,-goedkoper OfdeuniekeGolfVRG Nuzelfs
f 7 995,- goedkoper Kortom er is alle reden om snel bij ons
langs te komen en te zien hoeveel goedkoper u uit bent
Volkswagen. Nu stuk voor stuk stukken goedkoper.

Genoemd bedrag is vrijblijvend en geldt vanaf 29-03-1994 Inclusief BTW en BPM Wijzigingen, ook m uitvoenngsdetails. voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 - 1 45 65.
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FLATS

MARISSTRAAT 31
Tussenwonmg met voor- en achtertuin
vlakbij zee gelegen
Indeling bpg gr entree/gang trapkast
toilet ruime uitgebouwde keuken
bijkeuken/schuur 1e verd 3
slaapkamers badkamer met douche en
2e toilet en wastafel 2e verd ruime
slaapkamer met zeer grote dakkapel
zolderkamer
*open haard (gas)
* ged v v dubbel glas
* met achterom
* eventueel garage te koop
* c v gas
*grondopp 175m2
* verkoop onder voorbehoud
vervangende woonruimte
ƒ 298.000,-

BREDERODESTRAAT164
Fraai gelegen vrijstaande villa met
garage Schitterend uitzicht over de
duinen Indeling beg gr entree gang
kelder, U-vormige living met
travertmvloer, open haard schuifpui n
zonneterras royale halfopen
woonkeuken m app 1e verd hal, 3
slaapkamers w v 2 met kastenwand 2
balkons zeer luxe badkamer m hgbad
douche en 2e toilet 2e verd
zolderkamer, berging
* hele huis v v dubbel glas
* gedeeltelijk kunststof kozijnen
*dakisolatie
*alarminstallatie
* c v gas
* grondopp 658 m2
ƒ 675.000,-

VAN GALENSTRAAT 160
3 kamerflat 1e verdieping gelegen aan de
boulevard Openbaar vervoer naast de
deur Op loopafstand van het
Grandorado met zwembad en
supermarkt
Indeling hal gang, woonkamer-en-suite
(vh 2 kamers) met balkon slaapkamer,
moderne keuken met apparatuur toilet
en badkamer betegeld met wit marmer
Servicekosten ƒ 355 - per maand mcl
voorschot verwarming
ƒ185.000,-

CORTV.D LINDENSTR 2/24
4 kamerhoekmaisonnette gelegen m het
gebouw „Duinzicht" aan de rand van de
waterleidmgdumen
Indeling 3e verd entree/hal, toilet,
woonkamer met open haard en balkon
oost, moderne keuken
4e verd overloop, toilet, moderne
badkamer met douche en bad, 3
slaapkamers
* op loopafstand van strand & dorp
* eventueel ruime garage (3 auto's) te
koop voor ƒ 45 000,* rustig gelegen
*grotendeels voorzien van dubbele
beglazing
* servicekosten ƒ 504 - per maand
inclusief verwarming
ƒ 259.000,-

CORT V.D. LINDENSTR 2/7
4 kamermaisonnette gelegen m het
gebouw „Duinzicht" aan de rand van de
waterleidmgdumen
Indeling 2e verd entree/hal, toilet,
woonkamer met balkon o h oosten,
keuken
1 e verd overloop, toilet, badkamer met
douche en wastafel 3 slaapkamers,
groot balkon o h oosten
* op loopafstand van strand en dorp
* rustig gelegen
* eventueel garage te koop voor
ƒ 20 000,* servicekosten ƒ 497,- per maand
inclusief verwarming
ƒ 239.000,-

HALTESTRAAT 33
Winkel met bovenwonmg gelegen m
drukke winkelstraat
Indeling beg gr winkel (30 m2), toilet,
tussenwerkplaats, werkplaats/magazijn
met achteruitgang naar Swaluestraat,
binnenplaats met toegang tot kelder (30
m2) Aparte ingang naar bovenwonmg
woonkamer met balkon, keuken, toilet, 1
slaapkamer, badkamer met douche,
wastafel en aansluiting voor
wasmachine, c v gas en gasboiler
Grondopp 85 m2
Vraagprijs inclusief goodwill
ƒ 475.000,-

U hoeft gelukkig niet heel Nederland af te zoeken naar een makelaar: /

ZANDVOORT HEEFT IMMERS é

WILHELMINAWEG 14
Halfvrijstaande villa met voor- zij- en
achtertuin Indeling beg gr entree, hal,
toilet, U-vormige kamer met open haard,
keuken kelder 1e verd hal, 3
slaapkamers, w v 2 met een wastafel,
balkon, badkamer met toilet en douche
2e verd hal m wastafel slaapkamer
* woning met veel glas rondom, goed
uitzicht op tuin met terras
* gelegen in het groene gedeelte van
Zandvoort dichtbij centrum
* garage aan zijkant v h huis
* c v gas (moederhaard)
* grondopp 503 m2
ƒ 495.000,-

KOSTVERLOPENSTRAAT 77
Royale bungalow met kantoor, garage v
2 auto s Fraaie tuin m terras Z en
binnenzwembad IndelingEntree hal toil gr woonkeuken gr
woonruimte met stolp (80 m2) grenzend
aan patio met max privacy, 4 slaapkam
2 badkamers, waskeuken Ind kantoor
(verbonden aan & strikt gescheiden van
woonhuis)
entree grote hal, toil, studeerkam ,
kantoor (100 m2) en koffiekeukentje
* c v gas (weersafhankelijk)
*ww voorziening/circulatie
* kantoor heeft eigen entree
* woonhs * kantoor elektronisch
beveiligd + mfra rood signaler
* inhoud 1700 m3/grondopp 1712m2

Ms u een huis wilt kopen of verkopen kunt u niet buiten de
jemiuutMing van een ler/idKeKunuige. /viei ZUIKC ueiangnjKe^
iransakties is tenslotte altijd veel geld gemoeid.
*- ^
Neem geen risico en laat u uitgebreid informeren door onze aktieve en
ervaren-makelaars. Een vrijblijvend gesprek verplicht u immers tot niets...

CENSE & VAN LINGEN! WIE ANDERS.

»/TROMPSTRAAT19/8
Fraai verbouwd 4 kamerappartement op
4e en hoogste verdieping rnet schitterend
uitzicht over zee en strand, met
inpandige garage Ind entree/hal, ruime
L-vormige woonkamer met open haard
en schuifpui naar zonnig balkon, 2
slaapkamers w v 1 met schuifpui naar
balkon moderne keuken, zeer luxe
badkamer met hgbad, douche en toilet
* kunststof kozijnen met dubbele
beglazing
* perfect uitzicht op zee en strand
* servicekosten ƒ 400,- per maand
inclusief stookkosten

ƒ 249.000,-

BEDRIJFSPANDEN

MARISSTRAAT 8
Woonhuis met voor- en achtertuin vlak
achter de boulevard gelegen Indeling
beg gr entree/hal kelderkast toilet
doorzonkamer, moderne keuken 1e
verd 4 slaapkamers balkon, badkamer
met douche en toilet 2e verd vaste trap,
2 zolderkamers met dakkapellen
* alle kamers voorzien van wastafel
*m de achtertuin een stenen schuur
waarin een kamer met toilet en
wastafel de c v -ketel en een
wasmachine-aansluiting
* c v gas (1987)
*grondopp ca 205 m2
ƒ 345 000,-

TROMPSTRAAT3/2
Gerenoveerd appartement op 1 e
verdieping (vh 4 kamers)
Indeling entree/hal, werkkast m
aansluiting voor wasmachine en droger,
L-vormige woonkamer met schouw
(geschikt voor gas) balkon nieuwe
woonkeuken (Siematic) m keramische
kookplaat, afzuigkap en koelkast l
slaapkamer badkamer met hgbad, toilet,
bidet en wastafel berging op de begane
grond
* dubbele beglazing
*uitzicht zee
* evt garage te koop ƒ 25 000,- k k
* servicekosten ƒ 340,- p m
* moet worden afgewerkt (o a
schilderwerk)
ƒ 235.000,-

JAC. VAN HEEMSKERCKSTR. 21
4 kamerflat op 2e verdieping met uitzicht
op zee
Indeling entree, hal, L-vormige
woonkamer (voorheen 2 kamers) met
baikon, witte keuken met keramische
kookplaat, 2 slaapkamers, toilet,
badkamer met douche en dubbele
wastafel
*gelegen vlakbij het NS station en bij
het centrum
*zeer fraai zicht op zee en boulevard
* eventueel ook een garage te koop
* servicekosten ƒ 300 - per maand mcl
voorschot verwarming
ƒ 268.000,-

NOORDERDUINWEG 52
Te huur royale bedrijfs-/kantoorrumnte m
Zandvoort Noord, begane grond
Vloeropp circa 200 m2 Verlichting
aanwezig Voorzien van keukenblok en
toilet
* Uitermate geschikt als kantoor,
showroom en/of studio
* Ruime parkeermogelijkheden
* Snel te aanvaarden
Huurprijs ƒ 25.000,- per jaar.

ƒ1.125000,-

iÖ-ht u een

l l t f n s woningbestand vindt u
iffll^vïzéker wat u zoekt.
lllllHförmeer vrijblijvend...

.\

DIACONIEHUISSTR. 36 ACHT.
Royale, gerenoveerde bedrijfsopslagruimte m het centrum van
Zandvoort
Indeling beg gr hal, 3 lichte ruimtes,
samen circa 110 m2, waarvan 23 m2 is
verhuurd 1e verd ca 30 m2
opslagruimte
* voor vele doeleinden geschikt
* het pand is m overleg geheel of
gedeeltelijk te huur
Vraagprijs: ƒ 129.000,-

VAN STOLBERGWEG 2
In het groene hart van Zandvoort gelegen
halfVrystaand woonhuis met voor-, zij- en
achtertuin en royale stenen garage en
schuur
Indeling entree/gang toilet woonkamer
met mog voor open haard, ruime
uitgebouwde woonkeuken 1e verd
overloop 2e toilet 3 slaapkamers
balkon badkamer met hgbad en
wastafel 2e verd vaste trap, 2
zolderkamers dakkapel berging
* goed onderhouden woning
*rustige ligging
* elke kamer vaste kast en wastafel
* c v -gas
*grondopp 290 m2
ƒ 349 000,-

DR. J. G MEZGERSTRAAT 83
Luxe 4 kamerhoekflat op de 3e
verdieping vlakbij zee gelegen
Indeling entree/gang, hal woonkamer m
open haard met balkon, half open
keuken zeer luxe met alle apparatuur 1
ruime slaapkamer (vh 2 kamers), 1 kleine
slaapkamer badkamer met hgbad c v
ruimte Berging en garage op de begane
grond
* fraai uitzicht over dorp en duinen
*inpandige garage
* eigen c v installatie met
warmwatervoorzienmg
* servicekosten ƒ 300,- per maand (mcl
waterverbruik)

ƒ 269 000,-

BURG V. FENEMAPLEIN 19/5
4 kamerflat op 3e verdieping met
zeezicht
Indeling entree/hal, woonkamer, 3
slaapkamers keuken, toilet, badkamer
met hgbad balkon oost en balkon west
berging o d begane grond
* centraal m het dorp gelegen
*fraai uitzicht over zee
* gedeeltelijk voorzien van dubbele
beglazing
*garage m complex
* servicekosten ƒ 460,- per maand mcl
voorschot verwarming
*erfpachtscanon ƒ 196,- per jaar
ƒ 295.000,-

HALTESTRAAT 62A
Te huur winkelruimte (circa 50 m2) met
kleine keukenruimte met bar, toilet en
aparte opslagruimte
Eventueel is bovengelegen
1-kamerwoning ook te huur
Huurprijs winkel ƒ 20.000,- per jaar
exclusief B.T.W.

HALTESTRAAT 28
Te huur
Winkelruimte (circa 50 m2) met
kleedruimte, keuken/dagverblijf, toilet,
overdekte binnenplaats, kleine opslag
Frontbreedte winkel 4 60 m Totaal opp
beg grond 70 m2
*gelegen m drukke winkelstraat
*eventueel is bovengelegen woning ook
te huur
*huurprijs per jaar
ƒ 30.000,- exclusief B.T.W.

f

KERKSTRAAT 24
Winkelpand op A-1 lokatie, hoek
Bakkerstraat
Indeling Begane grond
Winkel/verkoopruimte ca 70 m2, keuken
en dagverblijf, toilet, berging en kelder
1 e verdieping
Zolderruimte/opslagmogelijkheid van 70
m2
* Centrale verwarming
* Huurpenode 5+5 jaar
* Huurprijs per jaar, excl B T W en
verbruik

J

taxaties • beheer • hypotheken • verzekeringen
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PK ZANDVOORT

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

^02507-12614 • FAX 02507-20184

ƒ 52.000,-

Zandvoort
IMieuwsb
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Donderdag 7 april 1994

BZ, CDA en VVD samen in nieuw

ZANDVOORT - Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ), CDA en
VVD gaan samen het nieuwe college van Burgemeester en Wéthouders vormen. De drie partijen
zijn dinsdagavond achter gesloten deuren tot dit besluit gekonien. Het standpunt van CDA en
GBZ blijft wel, dat VVD-lijsttrekker Van Caspel geen wethouder
mag worden. Dat wordt nu waarschijnlijk VVD-fractielid Rita de
Jong. De PvdA had zich vorige
week al buiten de onderhandelinoen met CDA en GBZ geplaatst.
De VVD-fractie is donderdagavond
door de ledenvergadering terug naar
de onderhandelingstafel gestuurd.
Zij was daar weggelopen nadat CDA
en GBZ VVD-lijsttrekker Van Caspel

'onaanvaardbaar' hadden genoemd
als wethouderskandidaat. Volgens
de uitspraak van de VVD-ledenvergadering moeten in principe alle fractieleden kandidaat zijn voor het wéthouderschap.

Portefeuilles
De ledenvergadering schoof Eita
de Jong naar voren. Zij is al een groot
aantal jaren raadslid voor de VVD en
zal nu de belangrijkste wethouderskandidaat worden. De Jong zat dan
ook dinsdagavond aan de onderhandelingstafel met de andere twee partijen. De VVD-fractieleden Van Marie
en Van Vilsteren waren nog op vakantie, maar de laatste heeft per fax
en telefonisch medegedeeld dat hij
akkoord gaat met haar kandidatuur.
De verdeling van de portefeuilles

wordt vermoedelijk als volgt: Flieringa (GBZ) Financiën, een post die hij
vroeger al eens heeft gehad, Versteege (CDA) Ruimtelijke Ordening, en
De Jong Welzijn.
Van Van Caspel wordt verwacht
dat hij zich blijft verzetten tegen de
overeenkomst, die dinsdagavond
werd ondertekend.

van D66 en PvdA om duidelijkheid te
schoppen door te zeggen met welke
partij zij wilden samenwerken. Termes (D66) en Van Westerloo (PvdA)
eisten een uitspraak. „Dat kan ik nu
nog niet zeggen," was het antwoord
van Flieringa (GBZ). „Daar moet ik
eerst over nadenken."

De overeenkomst werd ondertekend door de GBZ-fractieleden P.
Flieringa, P. Keur, J. Brugman en A.
van Eist, door de CDA-leden G.J.
Bluijs, G.M. Versteege en R. v.d. Meij,
én door mr. H.W. de Jong van de
VVD, waarbij aangetekend het akkoord van Van Vilsteren.
GBZ en CDA hebben vorige week
woensdag bewust een doorbraak tijdens de college-onderhandelingen tegengehouden. Zij negeerden de wens

Antwoord
Hij was wel bereid om de vergadering voor een paar dagen te schorsen.
Datzelfde gold voor het CDA, zo liet
lijsttrekker Bluijs weten. Met andere
woorden: de uitspraak van deze twee,
met wie zij wilden samenwerken,
kwam in ieder geval na de ledenvergadering van de VVD. En daarin kon
nog van alles gebeuren: de VVD kon
met een andere wethouderskandidaat komen, die wel acceptabel was

voor CDA en GBZ.

Ook Van Westerloo vermoedde
kennelijk dat het met de VVD na de
ledenvergadering nog alle kanten op
kon. Zij verdacht GBZ en CDA er dan
ook van, dat zij al voor de VVD gekozen hadden. Vandaar dat zij dezelfde
avond nog een antwoord wilde hebtaen op de vraag met wie deze twee in
het college wilden plaatsnemen.
Toen dat antwoord niet kwam, was
dat voor de PvdA reden genoeg om
zich terug te trekken uit de onderhandelingen. „CDA en GBZ wachten
op de ledenvergadering van de VVD.
Wij zullen niet verder mee onderhandelen," aldus Van Westerloo. D66 accepteerde alsnog het uitstel van de
andere twee partijen, in afwachting
van wat er komen zou. De vergadering werd opgeschort. Deze is gister-

Oplage: 5.250
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OSS jubileert

avond voortgezet.
CDA en GBZ hebben het vanaf het
begin af aan goed kunnen vinden met
elkaar, tijdens de college-onderhandelingen. Dat verklaart waarom zij
samen hebben uitgekeken naar een
derde kandidaat voor een wethouderszetel. D6(i is voor hen een minder
aantrekkelijke partner dan de VVD.
Ten eerste omdat DG6 één zetel minder heeft, ten tweede omdat de drie
D66-raadsleden op een aantal punten
van mening lijkt te verschillen. Beide
kunnen nadelig zijn, als er gestemd
moet worden over omstreden college-voorstellen. Als Van Caspel niet
akkoord gaat met het standpunt van
zijn partijgenoten, ontstaat er ook
een verdeeldheid binnen de
VVD-fractie. Maar dan nog behoudt
deze coalitie de meerderheid in de
gemeenteraad.

Oefening Staalt Spie--5
ren is de oudste sportO
vereniging van het dorp. kent
een roemrijke historie, maar
de toekomst is onzeker. Het
ledental blijft onder de rnaal.
er is gebrek aan kaderleden
en vooral gebrek aan eigen
ruimte en middelen.Een jubile
um met een pessimistisch ondertoontje.

Jan Lasthuss
De/e week voor het
j?
laatst de rubriek 'Ach- O
lor de Schermen'. Jan Lasthuis is hekkesluiter Hi| is bekond van de Werkgroep Wateroverlast, maar xijn leven
draait tegenwoordig meer om
kerk en zending. H i] steunt onder meer een 'moeder Theresa van Bangkok'.

Tweerichtingsverkeer boulevard
Paulus Loot isonverantwoord
ZANDVOORT - Tweerichtingsverkeer op de Boulevard Paulus Loot is ontoelaatbaar. Dat zegt de Wetenschapswinkel TU-Delft na
onderzoek van de verschillende verkeers- en parkeernota's van de gemeente. De
verkeersproblematiek
wordt alleen maar verplaatst. De Wetenschapswinkel is ingeschakeld door
bewoners van de boulevard.
De bewoners verzetten zich
hevig tegen de plannen op het
raadhuis, om van de Boulevard
Paulus Loot een weg te maken
met tweerichtingsverkeer. Dat
betreft met name het deel tussen de Thorbeckestraat en de
Prins Mauritsstraat. Zij vrezen
onder andere lawaai- en stankoverlast plus een verkeersonveilige situatie voor hun kinderen.

Nota's
Op hun verzoek heeft de Wetenschapswinkel vier gemeentelijke nota's onderzocht: de
discussienota's
Parkeren,
Een speciaal team verwijdert asbestdeeltjes uit plantsoenen in de omgeving van de Kochstraat en de Flemingstraat
Foto Persbureau Zandvoort

Asbest bedreigt omgeving Kochstraat
ZANDVOORT - Een korte
brand donderdag in een
loods aan de Kochstraat
heeft grote gevolgen gehad.
Door de brand kwam asbest
vrij, dat zich over de directe
omgeving verspreidde. Speciale
schoonmaakteams
zijn tot en met vrijdag bezig
geweest om het kankerverwekkende materiaal op te
ruimen.

ook van daken en de openbare
weg.
„Een kleine brand met grote
gevolgen," zegt commandant
Schröder van de Zandvoortse
brandweer, die binnen vijf minuten na de eerste telefonische
melding ter plekke was. De omwonenden kregen donderdagavond nog een briefje in de bus,
met de mededeling dat zij hun
balkons niet konden gebruiken. Vrijdagavond werden via
Het asbest zat verwerkt in een brief alle balkons vrijgegehet dak van de loods en werd in ven.
kleine deeltjes de lucht in geslingerd, toen het dak uit elkaar
knalde, als gevolg van de hitte. Geconserveerd
Van de hal zelf werd de rest
Direct na de brand zijn deskuncligen ingeschakeld voor nader van het dak naar beneden geonderzoek. Donderdagnacht haald en 'geconserveerd': het
nog werden deeltjes van het materiaal werd met een blauwe
ciak in een laboratorium onder- stof bespoten om te voorkomen
zocht. Vrijdagochtend is de dat het zou wegwaaien. Daarbij
hele omgeving van de loods op zijn de materialen in de loods
asbestresten
gecontroleerd. blauw geworden. Volgens de eiEen speciaal team deskundi- genaar van de loods, Fred van
gen heeft metingen gedaan op Caspel is daarbij voor tienduibalkons en in kamers waarvan zenden guldens schade ontde balkondeur had openge- staan aan het interieur van een
staan. Neergeslagen asbest strandpaviljoen uit Bloemenwerd verwijderd, evenals uit daal, dat hier lag opgeslagen.
tuinen en plantsoenen, later „De ligbedden, ter waarde van
veertig duizend gulden, kunnen
in ieder geval niet meer gebruikt worden," aldus Van Cas„Verder is de hele keukenSchilderijendiefstal pel.
inventaris plus een aantal terblauw geworden."
ZANDVOORT - Uit een op rasstoelen
Fred van Caspel is door de
de Burgemeester Van Fenema- gemeente
aansprakelijk gesteld
plein geparkeerde auto zijn op voor de kosten
van het oprui30 maart drie schilderijen ge- men van het asbest.
Hij is het
stolen. De olieverfdoeken zijn daar absoluut niet mee
eens.
drie karikaturen van prins „Het was wat anders geweest
Charles, Steffi Graf en Boris als ik nalatig was geweest of de
Becker. De waarde is ruim zes- brand zelf had aangestoken.
duizend gulden.
Maar de loods was in perfecte
staat. Stel dat ik wel aansprakelijk zou zijn, dan z;ou dat grote
gevolgen hebben voor de eigenaren van de andere loodsen
die ook asbestdaken hebben."
HW
LW HW LW Schröder vermoedt dat die daDatum

Waterstanden

7 apr
8 apr
9 apr
10 apr
11 apr

12 apr

13 apr
14 apr
15 apr

02.05
02.55
03.39
04.18
04.49
05.19
05.51
06.18
06.51

10.00 14.3522.35
11.06 15.1923.35
11.45 15.5523.55
16.2912.24
00.35 17.01 12.45
01.00 17.3613.05
01.25 18.0813.45
02.06 18.3914.20
02.45 19.0714.55

Maanstand/getij:
NM maand. 11 apr. 02.17 uur
Springtij woensd. 13 apr. 05.51 uur
NAP+110cm
EK zond. 19 apr. 04.34 uur

(ADVERTENTIE)
f=i • -| Praktische /• •

Filosofie

Introductiecursus over wijsheid,
over het leven, over uzelf. Gebaseerd
op oosterse en westerse tradities.
Informatie-avond en aanvang cursus
in april in 7 steden.
Ook aparte groep voor studenten.
Folder? 020 6M 11 20 / 641 78 70

ken wel kunnen blijven zitten.
„Zolang er niets met die daken
gebeurt, is er in feite niets aan
de hand."

Te laat
Volgens de loodseigenaar is
het team van de gemeente te
laat begonnen met het schoonmaken van de omgeving. „Het

heeft gewacht op bericht van
mijn verzekeringsmaatschappij." Hij heeft zelf vrijdag ook
een schoonmaakteam ingeschakeld, maar dat werd de toegang ontzegd omdat er op dat
moment een team bezig was in
opdracht van de gemeente. Dit
heeft toen de rest van het dak
verwijderd en in de loods laten
zakken.

Hoofdwegenstructuur, Verkeersstructuur Zandvoort Centrum en de nota Hoofdwegenstructuur. De onderzoekers
hebben daar de nodige kritiek
op, zoals het ontbreken van een
analyse van de parkeersituatie
en 'volstrekt onvoldoende aandacht' aan de rol die het openbaar vervoer zou kunnen vervullen.
'Het indelen van Zandvoort
in verkeers- en verblijfsruimten is geen oplossing voor het
probleem, zolang de totale hoeveelheid autoverkeer naar
Zandvoort vermindert. Bij het
verplaatsen van verkeersstromen van de ene naar de andere
weg, worden over het algemeen
de daarmee samenhangende
problemen verplaatst. In Zandvoort is dat niet anders.' Daarmee bevestigt de Wetenschapswinkel veel geuite kritiek in
Zandvoort-zuid op de verkeersnota's.
Misser
Volgens de onderzoekers is
er nog een 'belangrijke misser'.
En wel 'de keuze' om de oplossingen voor de problemen te

Paardensport
In Ruitersportcentrum
£%
Rckert was dil jaar
<ö
paardensport van hoog niveau
te zien. 35 ruiters, amazones
en hun vierbeners toonden
hun besle kunnen.

zoeken binnen de huidige in
Zandvoort beschikbare infrastructuur. 'Waarom men dit
uitgangspunt in een later stadium is gaan hanteren, is onduidelijk; vreemd is het wel.
Men constateert immers dat de
problemen zich voornamelijk
op piekdagen voordoen en dat
op die dagen Zandvoort vol is
en er gewoon niet meer verkeer
Zandvoort in kan.' Een oplossing voor de overlast op piekdagen kan daarom volgens de Wetenschapswinkel niet anders
gevonden worden dan in regionaai verband.

Tuinieren
Ecologisch
tuinieren: -« -s
hoe bestrijd je onkruid 8 S
op milieuvriendelijke wijze,
hoe hou je slakken bij de planten weg zonder met gif te
strooien? Hierover adviseren
Wolthoorn & De Groot. Mieren
die luizen 'melken' kan je te lijf
gaan door het schattige lieverheersbeestje in te zetten.
Maar ook de gaas- en zweefvlieg lusten er wel pap van.

Omdat de nota's zo 'onvolledig' zijn, is het veranderen van
de inrichting van de Boulevard
Paulus Loot 'op basis van die
nota's ontoelaatbaar'.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Paashaas helpt brandweer

Horeca komt inverzet
tegen precarioverhoging
ZANDVOORT - De Zand-

voortse
horeca-ondernemers gaan zich verzetten tegen de verhoging van de precariorechten, de gemeentelijke belasting die betaald
wordt voor luifels, terrassen, borden op straat en andere uitstallingen. Deze is
onlangs met ongeveer gemiddeld 250 procent gestegen.

'Luizestreek' van Marcel Meijer
ZANDVOORT - Marcel
Meijer is bijna het 'slachtoffer' geworden van zijn
eigen l april-grap, uitgevoerd met hulp van de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. „Ik kreeg zoveel lieve, ontroerende reacties van mensen die mij
het beste wensten en hulp
aanboden, dat ik mij bijna
schuldig ging voelen."
Het
Waterloopleintje
moest helemaal leeg in verband met de toestand van de
vloeren, zo stond vorige week
in deze krant. Dat was dus
niet waar. Meijer had donderdagmiddag zijn zaak aan de
Bodeweg al dichtgegooid met
een briefje op het raam: 'Wegens omstandigheden kunnen we u niet van dienst zijn'.
De telefoon stond roodgloeiend nadat de krant verschenen was: tientallen mensen
belden om hem te ondersteunen. In diverse horecabedrijveii, onder andere Café Oomstee en Mickey Snacks, vonden discussies plaats in hoeverre Meijer geholpen kon
worden. Slechts weinigen
vertrouwde het niet.
Van spullen buiten zetten
was vrijdag geen sprake,
mede door de hevige slagregens die op Zandvoort neervielen. Wel kwamen diverse
mensen om de helpende
hand toe te steken, garages
werden aangeboden en zelfs
vrachtwagencontainers. 'Een
luizestreek' en vergelijkbare,
goedbedoelde verwensingen
kreeg Meijer naar zijn hoofd.
Zijn reactie: 'Ontroerend dat
de mensen zoveel om je ge- Geen ontruiming- van 't Waterloopleintje maar een bord met
'l april'
ven.'

De afdeling Zandvoort van
Horeca Nederland zal voor volgende week donderdagavond
een vergadering bijeen roepen
in hotel Bad Zandvoort aan de
Thorbeckestraat. „De gemeente mag die belasting niet zomaar met 250 procent verhogen," zegt Michel Demmers, eigenaar van de Albatros en een
van de initiatiefnemers tot deze
actie. De vierkantemeter prijs
voor zijn terras is gestegen van
17,50 gulden naar 58,60 gulden.
„En dan zeggen ze op het gemeentehuis dat dit nog maar
een aanzet is: uiteindelijk moet
het bedrag naar honderd gulden."
„Als ze zo sterk verhogen,
moeten ze met argumenten komen. Maar het enige argument
wat de gemeente noemt, is dat
de dagtoerist belast moet worden. Ze hebben verzonnen dat
als ze de belanghebbenden, dus
de ondernemers, extra belasten, die het dan kunnen doorberekenen aan de toeristen."
Volgens Demmers is dat onmogelijk, vooral vanuit concurrentie-oogpunt en rechtsgelijkheid: „Dit kan niet in een krimpende markt. Ondernemers die
hun terras en dergelijke op eigen grond hebben staan, wordt
niets in rekening gebracht en
hoeven dus ook" geen kosten
door te berekenen aan de klant.
Bovendien belast je zo ook de
verblijfstoerist, die betaalt al
toeristenbelasting terwijl hij
hier slaapt."

Als er tijdens de Paasdagen uitgerukt moest worden voor
een niet zo ernstig geval, zou de Paashaas in actie komen. Die
afspraak hadden enkele brandweerlieden voor het weekend
met elkaar gemaakt. Van het een kwam het ander. De brandweer werd naar het Cultureel Centrum Zandvoort geroepen
omdat de sleutel van de voordeur was gebroken. Er moest een
raam worden verwijderd en de alarminstallatie uitgeschakeld.
Tot hilariteit van de omstanders verscheen daarbij ook Paashaas om assistentie te verlenen.
Koln K.H.M. Buysman

die krant mort ik hebben.
Omdat ik uruaj; wil welen wat ach in
mijn omt, evin.Lj afspeelt. Ter kennismakini; ontvang ik het
Zand voort s Nieuwsblad
r

13 weken voor maar ƒ 12,75

Tolheffing
Als het aan Demmers ligt.
wordt er een werkgroep gevormd die gaat kijken naar een
'aanvaardbare manier' om de
dagtoerist te belasten. „Het is
altijd makkelijk om te klagen,
maar het beste kun je zelf met
een alternatief komen." Persoonlijk is hij voorstander van
tolheffing bij automobilisten.
„Desnoods alleen in de weekenden en de drukke zomermaanden. Op de Zandvoortselaan bij
het Huis in de Duinen en op de
noordboulevard is voldoende
ruimte voor tolhokken. Voor
het woon/werk kun je stickers
invoeren, zodat ze gratis door
kunnen rijden. En voor wie
geen tol wil betalen, daarvoor
zou je op die plek parkeergelegenheid kunnen creëren. Het
beste dan met een snel, lokaal
openbaar vervoer op die dagen."

Naam: (m/v)

.

.

.

Adres:
1'osU-ode/I'laats:
Telefoon:
(üro/Banknr.:

m ™ i,.-n.
.

.

.

Daarna word ik abonnee en betaal per
' kwartaal ƒ 17.50 ' halfjaar ƒ :il,75

jaar ƒ 55.r>0

* Voor poslaboniu-es gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook lelefoniseh aan ons
opKeven:Oa)-5li2.(i2.11.
Stuur do/i' bon in een open envelop naar
\Veekniedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken. 8 "710371 "ü 17003"
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FAMILIEBERICHTEN

Mama en papa
Van harte gefeliciteerd
NIELS en MILOU

Gevraagd:

INSTALLATIE NIEUWE
GEMEENTERAAD

TOILETDAME
Riche

Tijdens een speciale openbare raadsvergadering
zal op dinsdag 12 april 1994 de nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd
Agendapunten voor de vergadering zijn de installatie van de nieuw gekozen raadsleden, de
benoeming van de wethouders en de samenstelling van de raadscommissies
De vergadering heeft plaats in de Raadzaal van
het Raadhuis (ingang Raadhuisplein, bordes) en
begint om 20.00 uur

Strandpaviljoen

Gefeluitet>rd

Tel. 30516

Sylvia en Yentl
Drogisterij "BOUWMAN"
B Hammmga/G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat
Hartelijk HL-fdiuturd met juli

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Na 18 jaar vechten tegen haar xiekte, heeft oiue
onvergetelijke en allerliefste moeder en oma

Aagje Kraaijenoord-Keur
weduwe van Jacob Kraaijenoord
11 juni 1916
31 maart 1991
haar strijd opgegeven
Mam, j'e blijft altijd bij ons
Corry en Jan
\Villem-Jan en Petra
Simon en Simone

telefoon 023-385478
Een

Jaap

Simon en Lmile
M a i t h a e n Adche
Bcii bara
Miehiel
Coby en Ben
Vincent
Su/anne
Resi en I-oek
Melym
Danielle
Correspondentieadres
C A Molenaar-Kraaij'enoord
Nicolaas Beetslaan 22
2041 NN Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden

Oma Aagje
Trots zijn wij dat u onze oma was, en altijd zult
blijven
Wij hopen allemaal een beetje van Uw positieve
levensopvatting en doorzettingsvermogen te hebben
Rust zacht
Willem-Jan en Petra
Simon en Simone
Barbara, Miehiel
Vincent, Suzanne
Meivin, Danielle

VERORDENING WVG DOOR
GEMEENTERAAD AANGENOMEN

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

In de vergadering van 29 maart jl heeft de
gemeenteraad de Verordening voorzieningen
gehandicapten vastgesteld
Deze verordening vloeit voort uit de invoering
van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
die per 1 april 1994 van kracht wordt
Vanaf deze datum is de gemeente de verstrekker
van diverse voorzieningen voor gehandicapten,
zoals vervoersvoorzieningen, rolstoelen en
woningaanpassingen
De verordening regelt de wijze waarop een en
ander geregeld zal worden en treedt in werking
op 1 april 1994

Damespantalons
elastische
band
14 mode kl.
Alle maten

79.95

De verordening ligt ter inzage bij het stafbureau
Voorlichting & PR, Raadhuis, Swaluestraat 2 te
Zandvoort Het bureau is geopend op werkdagen tijdens kantooruren

GEVRAAGD:

natura-uitvaartverzekerlng
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

dame
die 3 dagen p.w. voor
mijn oude vader 's morgens en 's middags de
maaltijd wil verzorgen

Tel.: 15857

Uitvaartcentrum
Haarlem

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Voor vragen over de Wvg zelf, kan men terecht
bij het speciale Wvg-informatienummer Dit nummer is tijdens werkdagen bereikbaar van 9.00
uur tot 10.00 uur
Het nummer is 02507 - 61469

KLEIN CHEMISCH AFVAL

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
8 15 - 9 00 uur
Schuitengat
9 15 - 1000 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur

Singer naaimachines
Bedroefd geven wij u kennis dat op 69 jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en schoonvader

zet de verkoop fournituren

van T. C. van der Schelde voort.
D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

Pancras Castien

Bank
C. T Castien-van Deursen
Frans-Willem en Sylvia
5 april 1994
Kennemerweg 4
2042 XT Zandvoort
Bank is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, zowel thuis als
in het uitvaartcentrum geen be/oek
De cremalieplechtigheid /al plaatsvinden op vnjdag 8 april om 9 00 uur in het crematoriuni Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld
Na afloop van de plechtigheid /al er gelegenheid
zijn tot condoleren m een van de ontvangkamers
van het crematorium
Geen bloemen

naalden
scharen
kledmgreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

Jubileum Super Aanbieding

OPEN DAG
Enige en algemene kennisgeving
Geheel onverwacht is op 31 maart 1994 van ons
heengegaan on/e lieve, /org/ame vader, schoonvader en opa

Barend Christiaan Hendrik
Roodhart

Bel voor info event. plaatsing 17959 ook 's avonds
Fax nr 19695

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 M V HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

SCHILDERWERK

vanavond blij verrast

Tenslotte uw aandacht voor het volgende Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat
hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest
krijgt m een volgend stadium de gelegenheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 24 maart 1994 een kapvergunning
verleend voor

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

- Pakveldstraat 3 0 - 1 boom
- Celsiusstraat48 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat
20 te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor

94032B van Stolbergstraat 1

<

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bil de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

FITNESS d. + h. - CARDIO - FITNESS

NIEUW! in ZANDVOORT:

FITNESS PARADISE

start v.a. 11 april een cursus

feningen specifiek toegespitst op de Bil-, Been-, Buik-

P.Reus ..Uis en Specialiteiten'
Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16

CURSUSDUUR:

2 maanden 2x per week
inclusief sauna + Turks bad
Kosten: ƒ 145,-

U kunt zich nu inschrijven (cursus start doorlopend).
Bel voor meer informatie of kom even langs.

FITNESS PARADISE

verkoper/ster
Liefst met enige ervaring.
Leeftijd v.a. 19 jaar.
Voor inl. tel. 16204 of 19322.

Paradijsweg 1 Zandvoort a o politiebureau)
Tel. 02507-17742
ZONNESTUDIO - SAUNA + TURKS BAD

A.s. zaterdag Rad van Fortuin

WAARDEBON

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.
Geen weer voor een
strandwandeling...

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuien en kwaliteiten vergelijken

offerte.

m

en Borstspieren.

buiten- on binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Vraag vrijblijvend

wijzigen tankstation
plaatsen kas

Hierbij worden kracht, conditie en lenigheidsoe-

ZANDVOORTSELAAN 129, 2042 XJ ZANDVOORT

ADVERTENTIES

Na vele uren met
de kwast wordt

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het ontwerp van de beschikking waarbij gemotiveerde
bezwaren tegen het ontwerp van de beschikking ook mondeling kunnen worden ingediend

Voor die prijs gooit u toch uw oude geiser en c.v-ketel de deur uit?

Kom kennis maken met yoga.

Docente: Ronneke Goossens
Locatie: Pasteurstraat 2
Drog. Ton Goossens
Winkelcentrum Noord

..Huis in het Kostvetloren'
Burg Nawijnlaan l
Correspondentieadres
Keesomstra.it 1892011 \\\ Zandvoort
De crematie heeft heden in besloten familiekring
plaatsgevonden m het crematorium „Velsen" te
Dnehuis-Westervekl

(

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schnftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de
gronden van het bezwaar

Door een ieder kunnen tot 9 mei 1994 gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken

Binnenkort weer in BIKINI?

Junckers Eurostar Combi (meeneempnjs) 1950,mcl B T.W service en garantie.
Geldig de hele maand april.

9 april

Zandvoort, 5 april 1491

,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het opheffen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van de NIC Beetslaan
8, te Zandvoort

Op elk heel uur van 's morgens
10 tot en met 's middags 3 uur
is het mogelijk een proefles van
plm. 20 min. gratis te volgen.

weduwnaar van Fredenka Wilhelmma Martin
op de leeftijd van 87 jaar
Nieuw Vennep
D Roodhart
U M Roodhart Limmeils
Zandvooit
R Roodhart
H Roodhait-Jodiems
Ronald Joosi

>

VERKEERSBESLUITEN

De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 11 april 1994 tot
9 mei 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting Het kantoor is geopend
op werkdagen van 09 00 - 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek
Prinsesseweg 34

DAMES

VOOR ONDERHOUD en VERNIEUWEN
van C.V , C.V.-KETELS en GEIZERS
Zink- en Hemelwaterafvoeren
Sanitair - Afzuiginstallaties
Loodgieterswerkzaamheden

vraagt voor direct
vriendelijke

Yoga in Zandvoort

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

Tel. 020-562.2485

"

P. Stokman, Prmsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten

13 45 - 14 30 uur
14 4 5 - 1 5 30 uur
15 45 - 16 30 uur

GEMEENTE

15 jaar g.Qüadla "
Heeft u het al gehoord?

1 een metaalbewerkingsbedrijf gelegen aan de
Kochstraat 6 te Zandvoort,
2 een opslagloods voor vis met bakmnchting
gelegen aan de Kamerlmgh Onnesstraat 11 te
Zandvoort

12 45 - 13 30 uur

94031B Dr Gerkestraat 80

Het «CA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
12 april 1994!

Graag tussen
18 00-19 00 uur

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Lieve

Kroon Mode

Sophiaweg
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

SM0LKE BALANS
Deze bon heeft een waarde van
f 2,50 bij aankoop van
l ,5 kg pak Smolke en f 5,bij aankoop van een 5 kg
oflSkgpakSmdke.
BALANS MNBt

DEENS
TOPVOER
VOOR ALLE
NEDERLANDSE
HONDEN...
VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE
DIERENSPECIAALZAAK.

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Kees, Jan en Sander

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

2

BALANS BROKKEN

Grote Krocht 28

D
D
D
D

5kg G
15 kg D

Uw naam

Adres
PC/plaals
Telefoon
Naam/namen hond(en)

Dier - Plezier

1,5 kg
5kg
15 kg
1,5 kg

Ras

Geboorte|aar
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Jubileum OSSheeft pessimistischondertoontje

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

'Suyderduyne
geeft planschade'

OSS tijdens een uitvoering' in
ZANDVOORT - Een van
het oude Monopole ter ere van de omwonenden van Pavilhet 25-jarig bestaan
joen Zuid, mevrouw van

Gennep, overweegt een
schadeclaim tegen de projectontwikkelaar die hier
hel appartementengebouw
Suyderduyne wil neerzetten. Het motiei' is 'planschade': minder uitzicht en zonlicht. De claim wordt ingediend als de gemeente haar
bezwaar niet ontvankelijk
verklaart.

Een jubileum meteen
pessimistisch ondertoontje.
Zo kenschetst Nel
Sandbergen, ex-voorzitter
van OSS, het negentigjarig
bestaan van deze
Zandvoortse
gymnastiekvereniging.
Oefening Staalt Spieren is
de oudste sportvereniging
van het dorp, kent een
roemrijke historie, maar de
toekomst is onzeker. Het
ledental blijft onder de
maat, er is gebrek aan
kaderleden en vooral gebrek
aan eigen ruimte en
middelen. Een voorbeeld.
Nel Sandbergen: „Alle
medailles van OSS bewaar
ik in een boodschappentas.
We hebben er gewoon geen
plaats voor."
door Paul van Gageldonk

OOGTEPUNTEN zijn
er ook genoeg te vinden
in de geschiedenis van
OSS. Die zijn met name
terug te vinden in de tentoonstelling, die de jubilerende vereniging dezer dagen houdt in de
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Een bonte verzameling
medailles, lintjes, uitslagenlijsten en vooral foto's. Foto's van
kloeke heren en pronte dames,
die bij OSS de spieren lieten
stalen.
Niet dat veel mensen te zien
kregen hoe deze spieren zich
ontwikkeld hadden, want foto's
uit de beginperiode van OSS laten dames zien met zedige, lange jurken tot op de kuit, met
blouses met lange mouwen en
zwarte strik. De heren waren
(ADVERTENTIE)

Bel de kraplijn:
06-91091097
._
_
voor bruikbare
informatie en tal van lips voor
mensen die moeite hebben om
rond te komen. Hou pen en papier
gereed. Ft. 0,75 per minuut

wat frivoler gekleed. Lange
broek, maar hemd zonder mouwen. De dames waren er trouwens niet vanaf het begin bij.
Toen OSS nog bezield werd
door beschermheer Gerke,
huisarts alhier, werd het niet
kies gevonden dat vrouwen
zich aan sport bezondigden.
Pas toen het Haarlemse Bato
vlak voor de Eerste Wereldoorlog met een damesgroep in het
dorp een demonstratie gaf ging
men overstag en mochten de
Zandvoortse vrouwen voortaan
ook in de vereniging meedoen.
In die tijd, zo tot aan de Tweede Wereldoorlog, had OSS een
grote sociale functie. Andere
sportverenigingen waren er
niet en bij OSS kon je behalve
aan gymnastiek ook aan volley-

Herman Landman (GBZ)

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden anJere tarieven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

zaak zat voor OSS een beetje op
dood spoor," zegt Nel Sandbergen, ,,er waren te weinig bestuursleden. Mijn dochter zat
op de vereniging, maar er waren geen wedstrijden meer. Ze
kon toen heel leuk turnen en ik
vond het jammer dat er zo weinig werd georganiseerd. Als je
kritiek hebt, dan zeggen ze natuurlijk meteen: 'nou, waar blijf
je dan?' En zo werd Nel Sandbergen, gepokt en gemazeld in
bestuurlijke functie, van de ene
dag op de andere voorzitter van
OSS.
In de afgelopen tien jaar heeft
ze gedaan wat ze kon. Maar een
aantal ontwikkelingen heeft
ook zij niet tegen kunnen houden. Zoals het teruglopende ledental. Vooral bij de mannen.

Op de tentoonstelling is een
foto te zien van een moderne
jongen die een t-shirt draagt
met opdruk: 'Turnen, zelfs ik
doe het'. Hij misschien wel,
maar over het algemeen is de
animo onder Zandvoortse jongens en mannen nihil, zegt Nel
Sandbergen. Op een totaal ledenbestand van 180 telt OSS
zegge en schrijve vier mannelijke contribuanten. „Ze zijn bang
dat het niet stoer genoeg is,
voetballen of karate vinden ze
wl stoer."

Goedkoopst
OSS heeft een rijke historie,
maar is geen rijke vereniging.
De club beschikt niet over een
eigen lokaal en heeft zelfs geen

ZANDVOORT - Maar liefst negen raadsleden hebben Peter Ingwersen (CDA)
vorige week afscheid genomen van^de Zandvoortse gemeenteraad. Zij hebben zich niet meer verkiesbaar gesteld bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen. Joan Kurpershoek en
Martha Burger vroegen de drie scheidende politici die het
langst in de raad hebben gezeten, om een terugblik op deze
en de stelling 'Je bent geen periode.
ZANDVOORT - „Ik heb er
Zandvoorter als je er niet geboaltijd voor gekozen om geen
ren bent' heeft hij altijd grote
kiekeboe te spelen." Dat
onzin gevonden. Landman Jaap Methorst (GBZ)
zegt wethouder Peter Ingvoelde zich immers een echte
wersen, die woensdagmidZandvoorter en hield van een
dag 12 april op het raadhuis
goed contact met de bevolking.
afscheid neemt.
Dat resulteerde in een sterke
Ingwersen trad 14 jaar geleverbondenheid met de jongens
den op 23-jarige leeftijd, als
van de buitendienst die bij de
ZANDVOORT - Inclusief
jongste raadslid van Nedergemeente werkzaam waren. zijn 12 jaar raadslidmaatland, aan in de gemeenteraad
Hierdoor kon hij ze altijd goed schap is Jaap Methorst
verdedigen in commissies en (GBZ) 45 jaar voor de gevan Zandvoort. De laatste vier
jaar was hij wethouder Finanwist hij als raadslid tot in de meente in de weer geweest.
ciën. In die tijd bond hij er indetails wat er onder hen en de En nog komt daar in feite
derdaad geen doekjes om als hij
bevolking leefde. Eventuele geen eind aan.
problemen die waren ontstaan
met 'onsympathieke' voorstel„Ik stop met het raadswerk
len kwam of het ergens niet
wist hij dan in een vroegtijdig
mee eens was. „Je moet duidestadium aan te dragen waarbij omdat ik even in de luwte wil
lijk zijn en laten zien waar het
zijn gedetailleerde kennis van terugtreden. Dat ben ik ook wel
op staat. Dan heb je twee mogezaken maar al te vaak menig verplicht aan mijn vrouw, aan
lijkheden: of ze vinden het
raadslid verbaasde, maar ook wie ik ontieglijk veel te danken
prachtig en accepteren het, of
heb. Er ging altijd heel veel tijd
charmeerde.
je wordt weggestuurd." 'Ze' acZijn humor werd door de an- in dit werk zitten, maar zij vond
cepteerden het, zo bleek dus.
dere raadsleden altijd hogelijk altijd alles goed." Zijn 45-jarige
Met name in de commissie Figewaardeerd en vooral wan- periode voor en bij de gemeente
nanciën, net als in de tijd van
neer de spanning in de raads- bestaat uit 33 jaar Zandvoortse
zijn voorganger Aukema een
zaal te snijden was, floreerde politie en drie periodes van vier
van de commissies waar het het
Herman Landman met zijn ont- jaar als raadslid. Daarnaast is
wapenende manier van praten. hij ook nog commandant van Jaap Methorst: „Raadsleden rustigst aan toe ging.
Volgens zijn motto moet een de reservepolitie geweest.
moeten link leggen tussen
Ondanks zijn afscheid is hij burger en ambtenaren."
Burgemeester Van der Heijmens altijd contact houden en
den noemde Ingwersen een
nooit een hoog hart hebben. nog regelmatig op het raadhuis
'krachtig politicus'. Ingwersen:
Maar ook de opmerking: 'Eerst te vinden. „Ik blijf gewoon nog
de kleine dingen goed volbren- ambtenaar van de burgerlijke de boetes: goed voor een flinke „Ik vond mezelf eerder 'hard'.
gen voordat we aan het grote stand," zegt Methorst, die in die aanvulling van de gemeentekas Als je de politiek in gaat, moet
werk beginnen', was en is nog functie door blijft gaan met het en daardoor een belangrijke bij- je weten wat je wilt én je moet
steeds een veel gehoorde uit- afsluiten van huwelijken. Daar- drage aan een gezond financieel die boodschap kunnen uitdragen. Dan dwing je respect af,
naast blijft hij adviseur voor beleid.
drukking van hem.
niet als je zwabbert. Ook als je
Hij is er stellig van overtuigd Gemeente Belangen Zandvoort
Van burgemeester Van der bijvoorbeeld allerlei comprodat we het in Zandvoort kalm en docent aan de politie-opleiHeijden kreeg Methorst het missen afsluit om wethouder te
aan moeten doen met de finan- ding.
compliment dat hij altijd naar worden, dan word je daar later
ciën en dat zaken eerst finan'harmonie' in de gemeenteraad altijd mee gestraft."
cieel haalbaar moeten zijn, alheeft gestreefd. „De Zandvoort- Met zijn 'harde' beleid heeft
vorens men tot uitvoering over Politie
Methorst was 12 jaar lid van se politiek is altijd al stormach- Ingwersen wel het tekort op de
gaat.
terugge„Dus geen verwaarloosde de commissie Financiën, zijn tig geweest. Dat moeten we niet recreatiebegroting
straten en geen verwaarloosd specialiteit, evenals 'politieza- continueren, dat is niet in het drongenvan 1,4 miljoen in f990
rioolstelsel en in de toekomst ken'. Als lid van de contactcom- algemeen belang. Je moet naar vierhonderd duizend gulwerken aan een solide beleid." missie was hij betrokken bij de standpunten niet zo laten ver- den dit jaar. Als de strandstoelDat geeft deze doorgewinterde regionalisering van de politie. harden dat het belang van de belasting doorgaat, wordt dat
politicus aan zijn collega raads- Die mag echter de controle op burger uit het oog wordt verlo- waarschijnlijk nog maar één
leden graag als advies voor de strand niet bedreigen, vindt hij. ren," aldus Methorst. „Boven- ton. De Rekening 1990 van de
toekomst mee. Verder hoopt „Men moet af en toe een blauwe dien prikt die burger daar gemeente vertoonde nog een tehij dat er een betere samenwer- pet op het strand zien dwalen." dwars doorheen. Die weet door- kort van 440 duizend gulden, de
king ontstaat tussen bedrijfsle- Hij pleit dan ook voor meer gaans heel goed wat er aan de balans over 1992 toonde een poven en gemeentebestuur en vrijwilligers in Zandvoort dan hand is en bij wie hij moet zijn." sitief saldo van ruim negen ton.
maakt hij zich ernstig zorgen het - verwachte - taasisteam van Als voorbeeld van het burgerbe- Over 1993 zal dat waarschijnlang noemt hij het'evenwicht lijk nóg meer zijn.
over de bedrijfsvoering van de zeven of acht mensen.
Bestuurlijke
vernieuwing tussen wonen en toerisme:
regionale VVV want dat hangt
„Ik ben daar best wel trots
volgens zijn visie als een klein was een ander aandachtspunt „Niemand zit erop te wachten
kindje bij Haarlem. Het liefst van Methorst, die daarover on- dat we van Zandvoort een Mo- op," bekent hij, „al heeft het wel
ziet hij een samenwerkingsver- langs op een GBZ-avond nog naco maken, waar negen maan- veel conflicten opgeleverd."
band met de VVV Amsterdam een lezing hield. „Ik bereid nu den van alles ongebruikt staat Door zijn standpunt 'De vervuiler, dus de toerist, betaalt,'
een lezing voor over de Europe- te roesten op de boulevard."
ontstaan.
Raadsleden moeten een 'link kwam hij vlot in aanvaring met
Wie Herman nog eens spre- se verkiezingen." Zijn meeste
ken wil, kan het beste op een aandacht gaat nu uit naar zijn leggen' tussen burger en ge- ondernemers die van het toeriszomers dagje de terassen van activiteiten voor Casino/ZVM, meente, vindt Methorst. „Vaak me moeten leven. Volgens Ingde stranttenten aflopen. Daar waar hij mede-oprichter is van zijn de topambtenaren op hun wersen was het echter 'broodzal hij dan vast en zeker in het de tennisafdeling en nu een kamer aan het werk, terwijl de nodig' om te voorkomen dat de
zonnetje zitten maar wie denkt sportproject voor senioren in raadsleden veel op straat ko- inwoners van Zandvoort op ondat het vanaf nu luieren wordt de maand mei voorbereidt. Een men. Als politicus kun je je dus draagbaar hoge lasten zouden
voor deze man, heeft het mooi 'hoogtepunt' in zijn politieke goed inleven in de gedachten- komen. „We hebben hier al een
mis. Zoals hij zelf zegt:„Dan periode, waaraan hij een be- gang van de burger." Daarom hoog lastenniveau, dat kan niet
zullen mijn oogies toch wel langrijk 'steentje' heeft bijge- bevinden raadsleden zich vol- nóg hoger."
De gemeente kan nog meer
gaan, maar bemoeien doe ik me dragen, is onder andere een gens Methorst in de uitgelezen
er niet meer mee. Die tijd is grotere openheid van de ge- positie om als 'intermediair' op besparen, meent Ingwersen,
door bedrijfsmatiger gaan wermeente naar de burger. Of bij- te treden.
voorbij".
ken. „De collectieve lasten
voorbeeld de fiscalisering van J.K.
M.B.

'Geen kiekeboe spelen1

'Eerst de kleinedingen'

Herman Landman (GBZ):
„Bemoeien doe ik me er niet
meer mee."Archiefïoto Weekmedia

ZANDVOORT - De 74-jari-

ge Herman Landman is in

hart en nieren altijd een horecaman gebleven. 14 jaar
was hij als raadslid werkzaam in de gemeenteraad
van Zandvoort maar zijn

drijfsleven bleef al die tijd
duidelijk aanwezig. Dat
merkte menigeen maar al te
goed wanneer hij tijdens
commissies en raadsvergaderingen aan het woord
was.
Voordat hij raadslid werd,
had Herman Landman al een
lange
ondernemersloopbaan
achter de rug. In 1947 richtte hij
de Bond voor Hotelpersoneel
op. In die tijd was hij werkzaam
als restaurantkelner bij Rinkel.
In 1956 werd hij eigen ondernemer en draaide vijfjaar stranttent 16 'Landman' genaamd.
Later exploiteerde hij nog een
restaurant, een winkel en een
grillcounter in de Kerkstraat.
Vier jaar lang was hij dagelij ks bestuurder van Touring
Zandvoort (een combinatie van
circuit en VVV) en een lange
periode hetzelfde van de VVV
Zandvoort. Vervolgens was hij
vijfjaar bestuurder bij de VVD
voordat hij uiteindelijk in 1980
als raadslid begon. In deze
14-jarige periode nam hij deel
aan een groot aantal commissies.
Landman heeft in zijn jaren
als raadslid ondervonden dat
de politiek vroeger veel sterker
door het bedrijfsleven werd
overheerst. Volgens zijn visie is
er nu meer evenwicht ontstaan:
50 procent aandacht voor het
bedrijfsleven en 50 procent
meedenken met de inwoners,
vindt hij een goede ontwikkeling van de laatste jaren. Vanaf
1929 woont hij al in Zandvoort

Verzamelbeurs
en rommelmarkt
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommelmarkten
én verzamelaars kunnen
zondag 10 april weer terecht
op de Verzamelbeurs Zandvoort in het Gemeenschapshuis.

'Zandvoort geen Monaco'

verbondenheid met het be-

Zand voorts
Nieuwsblad

sportliefhebbers, lid van OSS,
zegt ze in het interview: 'omdat
je daar zo lekker kon keten en
omdat de leider altijd hup twee
zei en dan moest ik altijd lachen.'
Toen Nel Sandbergen zo jong
was als Beppie toen, vlak na de
Tweede Wereldoorlog, werd ze
ook lid van OSS. Maar dat
duurde nog geen jaar. „Ik vond
er geen klap aan," zegt het ex-bestuurslid openhartig. Het
trok haar niet om zelf te gaan
sporten. Toch werd ze tien jaar
geleden voorzitter van de vereniging. De situatie was toen
voor OSS inmiddels sterk gewijzigd. Er waren veel sportverenigingen in Zandvoort bij gekomen en de vrije tijd werd anders besteed dan vroeger. „De

Terugblik van drie politici met lange staat van dienst

Snelheidscontroles
ZANDVOORT - De snelheidscontroles van afgelopen
week hebben heel wat bekeuringen opgeleverd. Van de 4645
aangehouden passanten gingen er 544 op de bon. De gemeten snelheden liepen uiteen
van 149 tot 69 kilometer. Het
hardst werd gereden op der
Zeeweg, daar vielen 108 bekeuringen. Met 168 bekeuringen
spande de Burgemeester Den
Texlaan de kroon. Verder werd
er gecontroleerd op de Kleverlaan in Bloemendaal, de Vogelenzangseweg in Vogelenzang,
Zandvoortseweg in Aerdenhout, de Militairenweg en de
Zandvoorterweg. Op 30 maart
is er ook controle geweest op de
Zandvoortselaan. Van de 32 oestuurders hadden er zeven hun
rij- en kentekenbewijs niet bij
zich. Drie bestuurders kregen
een bekeuring omdat zij de
doorgetrokken streep overschreden.

bal, handbal en atletiek doen.
OSS was een bloedende vereniging met een groot aantal leden,
dat elke minuut vrije tijd opofferde aan de club en door het
hele land trok om aan wedstrijden mee te doen. Zelfs in de
oorlog, toen een deel van de
OSS-leden naar Heemstede
werd geëvacueerd en daar een
nieuwe vereniging oprichtte.
OSS leverde kampioenen af.
Op de tentoonstelling is een
kranteknipsel te zien van een
interview met Beppie Drommel, een Zandvoortse die Nederlands kampioene turnen
werd. Met als kop: 'een aardig
meisje met een paardestaart'.
Voordat ze overstapte naar
Bato in Haarlem was Beppie,
zoals vrijwel alle Zandvoortse

medaillekast. Men bezit niets
Volgens Van Gennep is het
aan toestellen of attributen. Ge- voor
mensen een grote
trained wordt er in de Prinses- strop veel
dit gebouw volsehal, omdat die het goedkoop- gens dewanneer
opzet wordt geste is. Ooit was er sprake van bouwd. huidige
er gebouwd gaat
dat dit lokaal plaats zou moe- worden, „Dat
ik al heel lang.
ten maken voor huizenbouw. Maar het weet
komt veel te
Als dat alsnog doorgaat worden dicht aangebouw
de straatkant te
de problemen voor OSS groter staan. Dat levert
levensgedan ze al zijn. „Dan moeten we vaarlijke situatie een
op voor het,
uitwijken naar de Pagee-hal," verkeer." Verder helt
de eerste
stelt Nel Sandtaergen vast, „niet verdieping volgens haar
over
alleen is die dubbel zo duur als naar het trottoir. De tekeninde Prinsesse-hal, maar dan ver- gen zijn volgens haar misleiliezen we waarschijnlijk ook dend. Deze geven de indruk dat
nog een flink aantal kleuters
gebouw verder van de overiuit het dorp als leden, omdat het
bebouwing af komt te staan.
die niet helemaal naar Noord ge
Zij vindt dat zij ook persoonlijk
kunnen of willen reizen."
ernstig wordt gedupeerd, als de
De toekomst voor OSS is dus bouw
doorgaat.
wat bewolkt. Dat is niet de reZij zei een en ander naar aanden dat Nel Sandbergen af- leiding
van een hoorzitting,
scheid heeft genomen als be- dinsdagochtend
raadstuurslid. Ze heeft de voorzit- huis. Hier hebbenopde het
tershamer dit jaar neergelegd, Zandvoort Zuid, Stichting
Stichting
omdat ze een baan als activitei- Duinbehoud en een aantal
omtentaegeleidster heeft geaccep- wonenden van de Brederodeteerd in Nieuwe Unicum en straat hun bezwaren tegen de
geen tijd meer overhoudt voor bouw van Suyderduyne toegede club. Wel heeft ze nog een licht.
grote hartewens voor OSS.
„Een eigen zaaltje met een
springkuil en wat mooie mate- Fouten
rialen. Dat vind ik een redelijke
Volgens Duinbehoud heeft de
eis voor een vereniging, die zo
procedurefouten gebelangrijk was en is voor Zand- gemeente
maakt. Verder verwijt zij de gevoort."
een dubbele houding
Afgelopen weekeinde begon- meente
aanzien van bebouwing in
nen de festiviteiten ter gelegen- ten
duinen. Indertijd werd de
heid van het jubileum met een de
voor geluidsschergroots opgezette speurtocht in aanvraag
men van 17 meter op het cirZandvoort en omgeving. Een cuitterrein
afgewezen, aangegroot succes, meldt Nel Sand- zien de gemeente
dat te hoog
bergen. En ook de tentoonstel- vond
voor
het
duingebied.
Volling in de bibliotheek, die tot 23 gens de Stichting Duinbehoud
april doorloopt, wordt taehoor- is het vreemd dat de gemeente
lijk bezocht. Want feest is het een bouwwerk van 18 meter
natuurlijk wel voor OSS. Er opeens wel toestaat, terwijl dit
zijn ook maar weinig Zandvoor- ook in duingebied wordt geters, die zich kunnen voorstel- bouwd.
len dat een vereniging die ooit
Stichting Zandvoort Zuid
een echte turninterland mocht enDeomwonenden
verzochten
organiseren en kampioenen om een windtunnelonderzoek.
voortbracht als Beppie Drom- Vertegenwoordigers van de gemel, de honderd jaar niet haalt. meente wezen echter op de ronde vorm: dit zou de windturbülentie tot een minimum beperken. Ook op het verzoek van
Stichting Zandvoort Zuid, om
het gebouw minder hoog te laten worden, is afwijzend gereageerd: als er lager gebouwd
wordt, is het project voor de
projectontwikkelaar financieel
niet meer haalbaar.

Peter Ingwersen: „Er wordt
hier goed gewerkt"
moeten verder terug," zegt hij.
„Daar hebben we al veel aan
gedaan. Als de rijksoverheid
zich terugtrekt, moeten provincie en gemeente dat ook doen."
Het toerisme kan volgens hem
meer opleveren: „Scheveningen heeft een toeristenbelasting van drie gulden, wij 1,50.
Als wij als Zandvoort badplaats
nummer een willen zijn, dan
moeten we die grote broek ook
aantrekken, dan moeten we
durven die normen en tarieven
te hanteren."

De beurs is geopend van '11
tot 17 uur en de entree is gratis.
Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L. Davidsstraat, is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prenttariefkaarten (ook~ met
motiei- en fantasie-alheeldingen), grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop.
Liefhebbers van treinen kunnen er altijd hun hart ophalen.
Er locomotieven, wagons, rails
en andere toebehoren te koop,
alles van verschillende merken.
Er is een groot aanbod van
Marklin treinen en toebehoren
van na 1960. waaronder een
aantal zeldzame objecten. Men
kan deze kopen of ruilen voor
Marklin-materiaal van vóór
1960.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v.d. Eijken.
tel. 14234. of F.L. Tervelde, tel.
12303.

De burger moet meer dingen
zelf gaan regelen, vindt Ingwersen. „De burger is verwend,
voor alles wordt de hulp van de
gemeente ingeroepen. Dat kan
niet zo doorgaan, dat is ook in
het belang van de burger zelf,
want daardoor gaan de collectieve lasten omlaag. De gemeente moet zich richten op de
kerntaken, zoals brandweer,
riolering, licht op straat,
ZANDVOORT - De nieuwschoolopleidingen en hulp aan bouwplannen voor het pand
gehandicapten binnen de WVC. Graftdijk op de hoek Raadhuisplein/Kerkplein gaan niet door.
Maar ze is er bijvoorbeeld niet De vier jaar durende onderhanverantwoordelijk voor of er wel delingen tussen projectontwikof geen surfspektakel komt. kelaar Heddes, de gemeente en
Verder dreigen we in een be- eigenaar Graftdijk zijn op niets
langhebbenden-democratie te uitgelopen. Voor de gemeente
komen: steeds minder mensen betekent dat een strop van 67
zijn bereid zich in te zetten voor duizend gulden. Zij ontwikkelt
het algemeen belang. Er is nu plannen voor de locatie ersteeds meer kritiek op de over- naast.
heid, maar men is steeds minder bereid om zelf de handen
uit de mouwen te steken."
TT-i • l Praktische /•«

'Graftdijk'afgeketst

„Overigens heb ik groot respect voor de raadsleden, want
die zijn toch bereid om een verantwoordelijkheid op zich te
nemen. En ook voor de ambtenaren: ik vind dat hier goed gewerkt wordt. Daardoor heb ook
ik hier met veel plezier gewerkt."
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Introductiecursus ovor wijsheid,
over het leven, over uzelf. Gebaseerd
op oosterse en westerse tnidities.
Informatie-avond en aanvang cursus
in april in 7 steden.
Ook iipjrlo groep voor studenten.
Folder? 020 664 11 20 / (vil 78 70

JVC MINI HI-FI SYSTEEM
INKL. CD-SPELER EN BOXEN

SONYSTEADY SHOT
TR805. Hi-8 videocamera
stabilisator, stereo '3890.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

MX44; Optimaal bedieningsgemak, infrarood afstandbediening.
2x45 Watt, Spectra Peak Indicator, motor gestuurde volumeknop,
digitale tuner met 40 voorkeuzestations, dubbel cassettedeck,
auto-reverse, full logic, high speed dubbing, CD-speler met editfuncties, programmeerbaar. JVC luidsprekers, 2-weg bass-reflex.
Adviesprijs*1429.-

2699.

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
INDESTri200TOEREN 6 programma's, 1 2 couverts en |
WASVOLAUTOMAAT
geruisarm: Adviespnjs"999.-

SONYHI-8TRAVELLER

Flat en Square Hi-Black Tnnitron Topklasse beeldkwaliteit
beeldouis, teletekst en afstand- HiFi stereo Adviespnjs'3330.bediening Adviespnjs '1799 -

m

.

PANASONIC 70 CM
'' STEREO TELETEKST

BBBi6W

SONYTRAVELLER

M
0
ff
I

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeerzumig. Adviesprijs'1299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT VW 3PR

Geen 2-deurs koelkast maa
een echte 320 liter 2-deur
koel/vnes kombinatie. Adv*1099.

TR50. Lichtgewicht camcorder
8x zoom. hifi,autolocus '2550.-

599.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

IJ-Jfk»

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

l SONY55CM KVC2121
\ ; STEREO TELETEKST

,.-.! PANASONIC 63 CM
ï STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER

1299.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

SAMSUNG 4 IN 1 KOMBI MAGNETRON

INFO-LIJN
020-6474939

TOPMERKCAMCORDER Type RE1200; Magnetron, inhoud 35 litej\
F60, Smmsysteem, 6x zoom, su- 800 Watt vermogen.
penrnpose, autofocus. Adv/2299.- Kombinaties: magneï> 70 CM KLEUREN-TV
tron •+• hetelucht,
/< j SUPER TELETEKST
magnetron + grill,
hetelucht + grill.
1300 Watt grillelement,
iSONY55CMKVM2131
elektronische bediening,
i SUPER TELETEKST
uitneembaar draaiPHILIPS HI-FI VIDEO
VR722; MATCHLINE. 4 koppen, plateau, geheugens
longplay, Jog-shuttle, perfekt voor eigen
beeld, HiFi stereo. Adv."1645.- recepten en draaispit.
Adviesprijs*1099.-

l'JtiH?

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

TIJDENLIJN
020-6476219

Supersnel1 HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

799.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4koppen, longplay (8uur). '1990.-

1199.-

749.

Type 2596; Adviespnjs. '799.-

1395.-

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

945.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

745.-

PHILIPS GR102137CM

425.-

HU 13

BV.; kleuren-tv service in-en
buiten de garantietijd u.terti|k!

1199.

kopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat u
BCC, waar men nog ti|d voor
u heeft!

MIELE 11OOTOEREN

pinken wia^^^"1

TypeWA951 0. Adviesprijs' 1 899.- Snel ontdooien en verwarmen, l

1245.-

AEG LAVAMAT RVS

1099.-

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanJieding? Adviesprijs. '1 549.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS HI-FI

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

1099.-

199.229.

MOULINEX FM1115

SHARP R2V11 STUNT

1145.-

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs. '749.-

249.-

ilEMENS WASAUTOM. PHILIPS /WHIRLPOOL

1045.- PT?«%
L:W?

AVM61 0; 20 liter. Advjesprijs'769.- 1

INDESIT 2-DEURS

BOSCH 1000 TOEREN

495.-

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

595.-

319."

795.

BAUKNECHT 2304 "

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; 1000 Watt grill, l

695.-

duur, afstandbediening. '1145.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS 320 LITER

699.

320 Liter 2-deurs
rs koelkast * 1 398.-

995.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR31 2; 3 koppen, perfekt beeld,1
LCD-afstandbedienmg. "1145.-

699.-

rC P

Supersnelle VHS-HQ video, j°
afstandbediend. Adv. '795.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi- 1
magnetron'. Inkl. hete-lucht- 1
oven en grill. Adv."849.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
J50
OEREN
BOVENLADER

SHARP 3 IN 1 KOMBI

'ypeAWG089; Opvolgervan
e nu reeds legendarische
'HILIPSCC1000.Adv.'1445.-

PHILIPSTURBO-DRIVE •..
f»iri

899.-

579.

STUNT BOVENLADR

ARISTONAHQ VIDEO

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. '1099.-

~ 255.355.-

779.

R81 80; 750 Watt + draaiplateau. |

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

599.- ~ 879.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

GRUNDIGVIDEO + PDC

OCO

a£O£fa

PANASONIC NN5259

WHIRLPOOL 2-DEURS BAUKNECHT WA6500

579.

INDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT VIDEO

RTV535; 3 koppen, VHS. '1445.-

\

145 LITER KOELER

599.•

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

BAUKNECHT 1100 TRN

2SB12;LCD-afstandbed..'1045.-

,

en niet alleen vanwege onze

Type W750; Voorlader, RVS
rommel EN kuip. Adv.*2199.-

749.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

zeker en verkoopt
de allerbekendste topmerken
met officieel Nederlands ga-

l

KGS3201; Gescheiden tertiperatuurregeling en 3 diepvnesladen. Adviesprijs. '1649,-

KG37S01; Koel/vries reus. *1798.-

PHILIPS CE6270 63CM PHILIPS4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING Videorecorder, dubbele speel-

995.-

KOOP ZONDER
RISICO

499.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en af- GRUNDIG HI-FI VIDEO
standbediening. Adv.'2075.- GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.'1709.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 569.-

INDESIT PROMOTIE

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

•\\\ terug «*'^ ~~

SONY VHS HI-FI VIDEO

f *Kf."

S> 699.-

TypeKGC251 1 ; Adviespnjs'1 269.

Eén dag voor levering
van 14.00 lol 16.00 uur.

UW.P&IÜ

TURBO-DRIVE HI-FI

"7>|O

ZANUSSI WASAUTOM.

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Ald.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 lol 16.00 uur

869.-

•

LUXE WASAUTOMAAT

Geen onjs-info I.V.TI ko'X./'ft''.! *

1049.

„ PHILIPS 63 CM KTV
';|j STEREO TELETEKST

pWi

CQQ
D «J U.

MIELE KOEL/VRIES

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. "2220.-

M J^jj

STUNT 1 ooo TOERE'N

TypeARG280; Adviesprijs'1 235.

pT?*%
lifilfe?

iJUKj
749 a*
BOSCRVWPS2100

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719; Adviesprijs'1235.-

INDESIT
FORNUIS .

-l,ii»« TOPMERK. Adviesprijs*749.

Type KN5402WQ; AdvT*5J9.- 1

ZANUSS1 140 LITER

STEREO TELETEKST

pre% onc

SONY 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

lAf^f
495."
BOSCH KTF1540

749.-

AKAI VHS VIDEO+PDC

IS70-39; Adviespnjs'1999.- F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend '1098.-

BLAUPUNKT63CM
STEREO TELETEKST
IS63-30; Adviespnjs'1799.-

ARISTONA55CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

^ 749.-

KN5404; Gas-elektro. '1 049.- 1

648.-

TOPMERKWASDROGER

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS j
410; Gas-elektro fornuis.
ZANUSSI WASDROGER Inkl. grill, draaispit en mixed
TypeTDSO; Adviesprijs*649.- grill-set. Adviesprijs. '1575.-

^UDIO- & VIDEO CASSETTES
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
rDKSA90II NIEUW 10voor, 44.JVCE1MXR_
3vogr,,„„30r

AKAI VHS-IHQ VIDEO

F280, Afstandbediend. '768.-

549.-

PANASONIC VIDEO

J40; VHS-HQ. 3 koppen. '1104.-

948.

399.-

IGNIS DROGER AWF020 ATAG GAS-ELEKTRO

369.-

649.

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. "1510.-

INDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

Opzetvrieskastje. Adv. '595.-

599.-

459.-

ATAG INFRA TURBO
PHILIPS / WHIRLPOOL KFF452; Luxe gas-elektro l

Type AMB523; Adviesprijs'945.- fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

549.-

ZANUSSI VRIESKAST
TypeZ6050; Adviesprijs*599.-

HS-HQVII
STUNT! VHS-HQ
VIDEO
GRUNDIG37CM

INDESIT G/E FORNUIS

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

HRD770; Van de uitvinders !
2 koppen, LCD afstandbed. '799.-

GRUNDIG51CMTEKST

E N A FORNUIS 14.00

LÜü-7 O Du."

70KV971 7; Adviespnjs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld! HrT
LCD-afstandbediening. '1220.-

BAUKN./BOSCH/AEG

599.-

Inkl. afstandbediening.
bediening.'i
'699.-

449

rv.a.
PHILIPS/ WHIRLPOOL KONDENSDROGER

799.-

AFB594; Vrieskast. '720.-

UHDIQ63CM
UREN-TV
LETEKST

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.-

STUNTÜ VRIESKIST!!

348.-

HVNTÊNKAART

PIN-CODE l

"^^^ Meer budget door de gratis
BCC-cardr
.anvr«ag-foldtr In de winkel!

Ëlectronisch betalen l HAARLEM
ALKMAAR
BEVERWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l Winkelcentrum "De Beverhof" l Huiswaarderplein 11
r ronder
zónder extra ko«teni
kosten' llR«vièradreef;37
Rivièradreef,?37L .
l Beverhof 16 (alleen witgoed) ItAchter Noorderkade/Grolmarkt)

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

Elektronisch reqelbaar. '1445.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

MIELE DROGER

MERKCENTRIFUGE"

l PELGRIM WASEMKAP

!800 loeren. Adviesprijs'249.- WA15; Adviesprljs'245.

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

108.OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 6 uur.

1 tot S.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
... .. 7 tot 9 uur
ELEKTRO-SUPERSI
7/ tot
iï>T »»»• n A KiMf«>vA V» l •«••'•••noroBK vri|aaa
lot 9auur
uur
IN DE RANDSTAD l ovarig* filHl.n dondéVdag
7 tot 9 uur

tfeekmedia 17

poogt casino
op te lichten
ZANDVOORT - In het casii is op 31 maart een man aan,'ehouden omdat hij trachtte
net behulp van een vervalste
',-editkaart geld op te nemen.
j, j was tevens in het bezit van
.£ii vals engels paspoort. Hij
, erd in het politiebureau ingeloten. Toe hij een bezoek kreeg
,,11 de hulpofficier van justitie
ileek dat hij zich verwond had
u ,n zijn pols en dreigde zijn
iecs door te bijten. Hij kon
, orden overmeesterd. Door
erbuiging had hij van een
, n g een haak gemaakt waarpee hij zich de verwonding toeIiacht. Hij werd voor behandeng overgebracht naar een zieeahuis in Haarlem. Na beandeling belandde hij in een
bservatiecel. Uit onderzoek
ileek het om een 27-jarige in
:mdhoven verblijvende Nigeuuin te gaan. Hij verklaarde
,et paspoort en de creditkaart
an een onbekende vriend te
ebben gekregen. De man
•ordt ook verdacht van oplichno. In verband hiermee is hij
miiddels overgedragen aan de
olitie in Emmeloord.

donderdag 7 april 1994

Achter de schermen...

4

We moeten zending in eigen dorp

Jan Lasthuis praat bevlogen en bewogen over de kerk en
zuster Jeanne van der Aalst. Sinds 7ijn pensionering draait
zijn leven meer dan ooit om kerk en zending en een beetje
minder om de wateroverlast.
door Evcrhard Hebly

J

AN LASTHUIS (71) was
een van de voorvechters
van de Werkgroep Wateroverlast. Praat er maar
beter niet meer met hem over,
want het heeft hem al genoeg
irritaties, schade en hoofdbrekens gekost en hij is opgelucht
dat nu anderen zich op de barricaden begeven. Liever kerk en
zending.
Lasthuis wilde als jongen dolgraag de zending in, maar de
oorlog kwam ertussen. Hij zat
drie jaar ondergedoken en
kreeg op 5 mei 1945 het mooiste
verjaardagsgeschenk dat hij
zich wensen kon. Na de oorlog
gaf hij zijn verstand aan de verzekeringen en beperkte zijn religieuze activiteiten tot allerlei
kerkelijke taken, met name
Gestolen voertuigen jeugdwerk.
Hij preekte vrijwel
ZANDVOORT - Tijdens het elke zondag.
paasweekend zijn er in Zand,oort drie personenauto's en
Droef
f en motorfiets gestolen. De
motor, een zware Suzuki van
Zending en verzekeringen,
een Duitse toerist verdween dat lijkt een wereld van veraf de Grote Krocht. Uit de schil, maar niet voor Lasthuis.
Cornelis Slegerstraat en de „In de kerk ben je ook met vergandinastraat verdwenen res- zekeringen bezig, want daar
pectievelijk een blauwe en een krijgen mensen de beste polis
beige Volkswagen Golf. Ook die ze kunnen wensen, als ze
deze voertuigen zijn van Duit- maar luisteren naar de preek
te toeristen. Uit de Tjerk Hid- van de dominee. Ik heb altijd
ciestraat werd een rode Honda zendingswerk willen doen.
Civic ontvreemd.
Maar tegenwoordig moeten we

Weekenddiensten
|\Veekend:
[ü 10 maart 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
i-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overriag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
16-11. Anders: tel. 023-319191
ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dieenbescherming
023-246899
gratis), Regionale Dierenamjulance
alarmnummer
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza•nenlijke
waarnemingsregeing:
J. Anderson, B. van Berr
„Den, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
aardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
.tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
\an de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
\an 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W. Neutel, tel. 13073. Openmgstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge\allen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bei eiken via de doktersinformanedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E. A.
cle Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6 A, Zand\oort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand^oort, tel. 15847.
Uiercn: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
'02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zand'•oort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
D23-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Weekend:
-lü april 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag, 10.00 uur: Gemeen^chappelijke Geref./Herv. (Sanien-op-weg-) dienst in Gereformeerde Kerk, ds. N. Korenhof
uit Heemstede
Gereformeerde Kerk, Juliana»eg 15:
Zondag, 10.00 uur: Gemeen^chappelijke Geref./Herv. (Sa'"nen-op-weg-) dienst in Gereformcerde Kerk, ds. N. Korenhof
uit Heemstede
Huomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F.
\leijer
^rijzinnige
Geloofsgemeens
thap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. J. BroS
tröm-Bruin,
Roelofarendsveen
Religieuze Kring Aerdenhuut•Bentveld, Oscar Mendliklaan
•'. Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijöers (H. Avondmaal)
19.00 uur: Zendingsdienst, John
Sprunger

inwendige zending plegen, dus
missie in ons eigen dorp. Dat is
misschien droef, maar de keerzijde is dat na tweeduizend jaar
de blijde boodschap nog steeds
wordt doorverteld.
Het probleem hier is dat veel
Zandvoorters 's zomers noodgedwongen op het strand zijn
en daardoor geen tijd hebben
voor de kerk. En 's winters is
dan de drempel te hoog voor ze.
Behalve met Kerst, dat leeft
meer dan Pasen. Dat is logisch,
want het is leuker om een geboortekaartje te krijgen, dan
een overlijdensbericht. Men
gunt zich geen bijna tijd meer
voor de kerk. We zien gelukkig
nog aardig veel jongeren in de
kerk, maar moeten er harder
aan trekken dan vroeger."

Moeder Theresa
Het jeugdwerk ligt sinds een
aantal jaren achter hem. Hij
preekt nog wel regelmatig en
vervangt bij afwezigheid ds.
Van Leeuwen. Tegenwoordig
richt Lasthuis zich samen met
zijn vrouw op ouderen die, zoals hij dit noemt, bezig zijn aan
hun tweede jeugd. En hij verzorgt het contact met zuster
Jeanne van der Aalst in Bangkok. De 84-jarige non is volgens
Lasthuis een soort Moeder

Theresa voor Thailand, waar ze
al meer dan vijftig jaar verblijft.
De Hervormde Kerk in Zandvoort zamelt jaarlijks geld in
voor een van haar projecten.
„Het is een enig mens, in haar
doen en laten komt ze over als
iemand van 25 jaar," zegt Last-

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Salto mortale
r,

„Liever kerk en zending dan heeft nu ook te kennen gegeven
de Werkgroep Wateroverlast." zich in het werk van zuster
Foto Persbureau Zandxoort Jeanne te gaan verdiepen en financieel te willen ondersteunen. Bovendien gaat ze onderbootvluchtelingen. Toen de ka- zoeken of ze op termijn voor
piteinsvrouw weer terugkeerde vervanging kan zorgen. Ik zie
naar Zandvoort en in de kerk dit als een vorm van praktische
een dialezing over zuster Jean- Zandvoortse zending. Het girone hield, heeft kerk toegezegd nummer staat het hele jaar
het werk in Thailand jaarlijks open. Het nieuwste project
te ondersteunen. Van het inge- waar we voor sparen is een opzamelde geld zijn onder andere vanghuis voor invalide bejaarbedden, de keuken, een water- den in Bangkok, die geen onzuiveringsinstallatie en rolstoe- derdak of verzorging hebben.
len gekocht."
Zuster JeanHet
echtne had ergens
paar Lasthuis
In de rubriek Achter
een oud huis
heeft het geld
losgepeuterd,
de Schermen gaat het
al enkele kemaar de bolZandvoorts Nieuwsblad
ren persoonlenschuren in
op zoek naar de 'mens'
lijk bezorgd
Hillegom zijn
achter min of meer been werkt dan
nog
beter.
kende
Zandvoorters.
ook een week
Sinds
kort
Deze
week
de
laatste
afmee. Lasthuis:
staat er een
levering.
Oud-verzeke„Vooral die
splinternieuw
ringsman J. Lasthuis,
week werken
paviljoen, Prodie
zich
in
zijn
vrije
tijd
geeft ontzetpadeng,
dat
namens de Hervormde
tend veel volmet
NederKerk onder meer inzet
doening. Ze
lands geld is
voor een 84-jarige 'soort
krijgt vrij weigebouwd. Een
Moeder
Theresa'
in
nig hulp vanechtpaar uit
Bangkok,
sluit
de
ruuit Nederland.
Zwolle was zo
briek af.
Een
enkele
onder de inkeer komt er
druk van het
eens iemand,
werk van zusmaar langer
ter Jeanne, dat
dan
drie
het spontaan
huis. „De Hervormde Kerk is maanden houdt niemand het aanbood een nieuw pand te lavia een Zandvoortse met haar vol. Ze is nu 84 jaar, maar wil ten bouwen. Vanuit zandvoort
in contact gekomen. Deze had niet meer terug naar Neder- willen we dit verder ondersteuals echtgenote van een Neder- land. Het probleem is natuur- nen."
landse kapitein enige tijd in lijk wel de opvolging.
Het
gironummer
luidt:
Thailand gewoond en daar kenDe Vincentiusvereniging uit 565850911, ten name van J. Lastnis gemaakt met zuster Jeanne, Haarlem ondersteunt verschil- huis, onder vermelding van
die zich toen opwierp voor de lende kleine projecten, maar Jeanne van der Aalst.

Dakota rondvluchten op open dag

NIEUWS UIT VERENIGINGEN

SCHIPHOL - De Dutch
Dakota Association (DDA)
heeft een open dag voor belangstellenden van oude- en
historische
vliegtuigen.
Voor geïnteresseerden worden er rondvluchten georganiseerd in een Dakota DC 3.
Op zondag 10 april tussen
tien en vijf uur staan de
poorten van Hangar 3 aan
de Thermiekstraat
op
Schiphol-Oost open.

Berichten voor de rubriek 'Verenigingsnieuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. U kunt het
bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De
redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

der meer films- en videofilms
getoond. De DDA heeft vele bevriende relaties uitgenodigd
om met materialen het verleden in de luchtvaart te tonen.
Er staan stands van de Fokker
Friendship Association, Constellation en Dutch Spitfire.
Het bevrijdingsmuseum Groesbeek is aanwezig met materialen uit de oorlogstijd. De parachutistenclub geeft met materialen acte de présence, evenals
vliegtuigmodelbouwers.
In de hangar staan diverse
Ook voor de inwendige mens
historische vliegtuigen. De wordt gezorgd. Naast koffie,
DDA zorgt voor een attractief thee, frisdranken en broodjes
programma. Zo worden er on- zijn er poffertjes te koop.

Tijdens de open dag is er gelegenheid een rondvlucht te maken met een Dakota. De kosten
zijn 135 gulden. Wie een rondvlucht maakt is automatisch
tot aan het einde van het jaar
deelnemer van de Stichting
DDA en ontvangt het DDA Magazine. Waar de rondvluchten
gehouden worden is afhankelijk van de wens van de passa'giers.
Reserveringen
kunnen
woensdag en vrijdag tussen
tien en twee uur worden gemaakt bij het reserveringsbureau van de DDA op SchipholOost.

(ADVERTENTIE)

Rommelmarkt
ZANDVOORT - In activiteitencentrum 't Stekkie aan de
Flemingstraat wordt een rommelmarkt gehouden. Op zaterdag 7 mei is iedereen die van
'snuffelen' houdt tussen tien en
een uur welkom. Er zijn tafels
te huur voor aspirant rommelmarktverkopers.
Informatie
over de verhuur kan, na zes
uur, worden verkregen onder
nummer 16456.

Vrouwen VANNU
Dinsdag 12 april gaan de
vrouwen een lezing over historische huizen en antieke keukens beluisteren. Hoe praktisch of onpraktisch kookten
onze grootmoeders in hun keukens? De lezing begint om twee
uur, in hotel Triton.

Wandeltocht

SPEELWEEKVAN6T/M13

WALT
DISNEY'S

ZANDVOORT - Speeltuinvereniging DVS houdt komend
weekend, zaterdag en zondag,
haar jaarlijkse voorjaarswandeltocht. De afstanden zijn: vijf
(vier tot en met zeven jaar), tien
(acht en negen jaar), 15 (tien en
11 jaar), 25 (12 tot en met 15
jaar) en veertig (vanaf 16 jaar)
kilometer. Deelname aan kortere afstanden is voor elke leeftijdscategorie mogelijk. De route gaat via Bloemendaal en
Santpoort, terwijl de 25 en veertig kilometertocht via het Visserspad door de duinen richting Zandvoort gaan.
De start is vanaf clubgebouw
DVS aan de Clovisstraat 56 in
Haarlem. De starttijd voor de
veertig kilometer is tussen negen en tien uur, voor de 25 kilo-

meter tussen negen en 11 uur.
De overige afstanden worden
gestart tussen tien en een uur.
Het inschrijfgeld bedraagt vijf
gulden per persoon. Leden van
erkende wandelbonden krijgen
een gulden reductie. Inlichtingen onder de nummers 390033
en 370595 in Haarlem.

ANBO over erfrecht
ZANDVOORT - In het gemeenschapshuis komt notaris
mr. A.N.J. Gielen dinsdag 12
april leden van de ANBO het
een en ander vertellen over erfrecht. De lezing begint om twee
uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Op donderdag 14 april gaat de
dagtocht naar Zoutelande in
zeeland. De reis gaat onder
meer via de Deltawerken en de
Haringvlietdam. In Hellevoetssluis is er een koffiepauze.
De lunch vindt plaats op het
eiland Walcheren waar een
kijkje wordt genomen bij de
productie van 'babbelaars'. De
terugtocht naar Zandvoort gaat
door het Brabantse land. Het
vertrek is om 8.15 uur, de terugkomst staat gepland om 19.00
uur. De kosten zijn 47 gulden
per persoon inclusief koffie en
lunch.
De jaarvergadering wordt op
dinsdag 10 mei gehouden. Het
financieel verslag ligt vanaf 18
april tijdens de soosmiddagen
ter inzage in het Gemeenschapshuis.

lorenstraat op 4 april. Zij stak
bij de Wilhelminaweg tussen
een aantal auto's die een een
file stonden de rijbaan over.
Daarbij werd zij door een auto
die van de andere kant kwam
aangereden. Het meisje liep
hierbij een kuit- en scheenbeenbreuk op. De auto werd
bestuurd door een 39-jarige
Zandvoorter.

OP HANDEN GEDRAGEN.
Galerie Clair salontafel
actie ƒ 2.995,- ^

ONGELOFELIJKE
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B Burgerlijke stand [
Periode:
29/3 - 4/4 1994

Ondertrouwd:
Geerts, Jan Charles, en Twaalfhoven, Daniëlle
Van den Heuvel, Henk Philip,
en Winnubst, Renate Maria
Gehuwd:
Schollaardt, Vincent, en Zwenimer, Antje Alijda Herta
Geboren:
Marieke Elisabeth, dochter
van: Hordijk, Bastiaan Pieter,
en Reinbergen. Anke
Niels, zoon van: Verbrugge, Albert, en Kolk, Adriana
Lennaert Lodewijk Jay-Jay Maria, zoon van: Eijsvogel, Michiel Hennanus Petrus Maria,
en Stalenhoef, Angeline Josephine Maria
Overleden:
Roodhart, Barend Christiaan
Hendrik, oud 87 jaar

A.L
Dagelijks 13.30
Za. Zo. Wo. 15.30

A.L
Dagelijks 19.00
Do.Vr. Ma. Di. 15.30

l-.xcluMd topmodel \ooi uw riteneui I lot heel J i-- \.in ';ehro!iH.l nieta.il
R.i.ik ui de ban \an de nedetailleerüe xhooiiheiJ \an Je Uilerie Clair Mlonialel
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11.00 UUR
THE CRYING GAME
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Tel. 02507-18686

Siiii'|i7 \li'uhdbiiuln.iril \niNkTilam.KiiiLuoj i

, '/•

,'

H

ET HOOGTEPUNT van
de collegeonderhandelingen lijkt bereikt. Mogelijk
hebben we op dit ogenblik zelfs
twee colleges van Burgemeester en Wethouders. Elk met
deelname van de VVD. Die nog
wel als eerste uit de onderhandelingen was weggelopen. Wie
het laatst lacht....
Volgens de jongste berichten, gisteren voor het ter perse
gaan van deze krant, hebben
VVD-fractieleden apart van elkaar onderhandelingen gevoerd met andere partijen. Rita
de Jong, met GBZ en CDA,
Frits van Caspel met D66 en
PvdA. Rita de Jong is met de
steun van VVD-er Theo van
Vilsteren zelfs al tot schriftelijke overeenstemming gekomen
met GBZ en CDA. Wat de houding van de vierde VVD-er is,
Van Marie, is nog niet bekend.
Een en ander tekent duidelijk de tweespalt binnen de
VVD die al maanden lang aan
de gang is. De leden wezen donderdag tijdens een langdurige
vergadering met grote meerderheid het bestuur terug: het
koos eieren voor zijn geld en
trad vrijwillig af voordat de
dreigende motie van wantrouwen kon worden ingediend.
Toch was bestuurs-voorzitter
later nog wel te vinden aan de
onderhandelingstafel met D66
en PvdA. Hoe vreemd het allemaal niet kan lopen... Alle
VVD-fractieleden moesten
kandidaat staan voor het wéthouderschap. Dat bleek deze
week dus niet tegen dovemansoren gezegd.
Ondertussen laat D66 duidelijk merken dat het niet meer
met CDA en GBZ wil samenwerken in een college. GBZ
wordt verweten zich met interne zaken van D66 en andere
partijen te bemoeien: het intern functioneren van de fractieleden, vooral - waarschijnlijk - ten opzichte van elkaar.
Brutaal, maar niet zo heel
vreemd, zou ik denken.
GBZ-lijsttrekker Flieringa wil
natuurlijk graag weten hoe de
fractie zich zal gedragen als
het komt tot zwaar bediscussieerde raadsvoorstellen. Blijft
de fractie de eigen wethouder
trouw, of volgt ieder zijn eigen
pad.
Dat laatste leek bij D66 het
geval, tot Lou Koper verklaarde dat de leden eikaars standpunten zullen respecteren. De
geschillen zijn tot een minimum gereduceerd. Misschien
alleen nog de kosten van het
Raadhuis, maar verder nauwelijks nog iets. Sindsdien komt
D66 meer als een eenheid over
en zou het alsnog een betrouwbare partner kunnen zijn voor
de andere partijen. Maar de
'bemoeizucht' van GBZ voor
hun interne zaken is hen teveel
geworden. Vandaar het gokje
om met de andere partijen te
gaan onderhandelen: een salto
mortale met PvdA en de
VVD-er Van Caspel. Deze twee
partijen hebben uiteraard gretig de handen toegestoken,
maar of het drietal heelhuids
en hand in hand op de beentjes
terugkomt
JOAN KURPERSHOEK

EMM-directeur
op non-actief

ZANDVOORT - Directeur
Jan Kammeijer van woningLetsel bij ongeluk bouwvereniging Eendracht
Maakt Macht moet vertrekZANDVOORT - Een tienja- ken. Hem is ontslag aangerig meisje raakte gewond bij zegd, in afwachting daarvan
een aanrijding op de Kostver- is hij geschorst.

(ADVERTENTIE)
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Kerkdiensten
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Jan Lasthuis

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Het EMM-bestuur wil in het
belang van de vereniging en van
Kammeijer geen mededelingen
doen over het ontslag. Momcnteel zijn er nog onderhandehngen gaande tussen de directeur,
het bestuur en het gewestelijk
arbeidsbureau.
Kammeijer
trad vorig jaar mei in dienst van
de woningbouwvereniging. Hij
gaf er een baan voor op als sectordirecteur Woonruimtezaken van de Dienst Bouwen en
Wonen in Den Haag. Als aandachtspunten voorspelde hij
onder andere de woonruimteverdeling en de automatisering
Op 24 maart, tijdens de openmg van het nieuwe kantoor
aan de Thomsonstraat leek er
nog niets aan de hand. Kammeijer ontving toen met een op
gewekt gezicht de gasten.

Ambulance laat
op zich wachten
ZANDVOORT - Rond een ongeval van een bejaarde Zandvoortse vrouw is een discussie
ontstaan over de hulp van de
ambulance. Het heeft tussen
drie kwartier en een uur geduurd eer de ambulance ter
plekke was.
De Centrale Ambulancedienst wil hierover geen mededelingen doen. Politiewoordvoerder Hage verklaart dat de
wagen van buiten de regio
moest komen: de eigen wagens
van de regio Zuid-Kennemerland waren beide elders bezig.
De 73-jarige vrouw werd vrijdagochtend rond 11 uur door
de storm op straat omver geblazen. De vrouw viel daarbij tegen
een geparkeerd staande auto en
raakte gewond. Zij liep een zware hoofdwond op en is overgebracht naar het Kennemergasthuis in Haarlem. Tot het moment dat zij werd opgehaald,
hebben omstanders geprobeerd haar warm te houden.

donderdag 7 april 1994

Weekmedia 17

Gevraagd

kamermeisje/serveerster
keuken-'afwashulp

OPHEFFINGSUITVERKOOP

„La Rondine"

LEREN KLEDING

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

ALLES MOET WEG!!!

ook parttime

RKARBONADE

COLLECTIE VOORJAAR 94

Hotel Esplanade
Badhuispiein 2
Tel. 02507-12072

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

4O%KORTIIUG

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UKADELAPPEN

Ristaurante Pizzeria

Motorjacks
va. 59.Leder en suede parka's
va. 189.Dames heren suede jassen va. 98.Heren/Dames lederen jacksva. 169.Suede dames/heren jacks va. 149.Leder en suede rokken
en broeken
va. 59.-

ITALIA LEATHER WEAR
ZANDVOORT
HALTESTRAAT 11, TEL: 02507 -14642

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

INFO O691091041. Helmond-Hurksestr. 21 ZONDAGS OPEN

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

bij 2 ons achterham
1 WK munt

WEEI

geeft u meer!

3-DAAGS
WEEKEND ARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastncht
hotel biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om te genieten van een 3-daags weekendarrangement Maastricht is
een gezellige stad met veel cultuur, historie, de Maas met haai
biuggen, de mooie winkels en de gezellige testaurantjes,
Ccifes, en bi assei leen Ook een bezoekje aan Duitsland en Belgie behoi en tot de mogelijkheden, dus vergeet uw paspoort
niet'
U verblijft in een luxe hotelkamer voorzien van kleurentelevisie telefoon radio, föhn, minibar en moderne badkamer Verder beschikt het hotel over een sfeervol lestaurant en een gezellige bai

Uw ai i angpment bestaat uit
' 2 x ovci nachting in een luxe hotelkamer
' 2 x uitgebieid onlbijtbuffet
' 1 x 3 gangen diner in lestaurant Barbizon
• koffie met vlaai op het Onze Lieve Vi ouweplein
' entieoknaitje vooi het casino in Valkenbmg
1
gicitis gebiuik van fietsen en sauna
De prijs bedi aagt f 21G pei ppisoon op basis van een tweepoi.soonykamer Do toeslag vooi een eenpotsoon.skamei bedt.uijt f r>0 - pei nacht Kindeien tot G jaai veibhjven giatis in
dr> kamei van hun oudoi.sen tot 12 jaai ontvangen zij GO"D koitinq Vooi gasten vanaf 60jaai bieden wij een koilina van 10"»
aan Op basis van beschikbaaiheid is het mogelijk ook buiten
do weekeinden t<= boeken
Vooi rneoi mtot malie Golden Tulip Baibizon Maastncht Foi u m i 10 Maastncht tel 013-838281 Boeken is alleen moge
lijk dooi middel van het insturen var, ondeistaande volledig inijpviildo bon naai
Srci etai iaat Weekmedia
Postbus 210-.
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

Tijdens onze Paasshow ligt het voordeel voor het oprapen.
Wie .slim is met Pasen. kiest Peugeot voor zijn geld Want
ti|den.s onze Paasbhow van 31 maart tot en met 9 april hebhen we extra complete modellen tegen extra aantiekkelijke
prijzen Veel te veel voordeel dus, om zomaar te laten liggen
Enige Paashaast is echter vereist, want de actiemoclellen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt Tot ziens
m onze .showroom

106 Accent
Aangekleed met een aantal sportieve extra's, zoals speciale
wielplaten en .striping, achterspoiler, onderzijde bumpeis in
kleur carrosserie en extra brede stootstrips.
Zonder dat u daar extra voor betaalt Dat betekent
dat er al een 106 Accent is vanaf f 20.990.-. Bovendien kunt
u proliteren van onze t'mancienngsaanbiedmgen.

205 Forever
Beschikt .standaard over o.a., getint glas, velours bekleding,
elektrisch bedienbare voorportierrtiiten c-n centrale vergien-

cleling met afstandsbediening. Normale prijs f 26 375,-.
Nu slechts f 2-1.375,-. U\\ koning f 2.000.-.
Met één van onze financieringsaanbiedingen kan uw
voordeel oplopen tot maar liefst f 4.083,-.

f 1.537,-), of een renteloze lening over 18 maanden
(max. voordeel f 1.601,-), of een lening tegen 4,9 % effectieve jaarrente over 36 maanden (max. voordeel f 2.083,-).

306 Plus

De 405 GLs kent als extra's: stuurbekrachtiging, verstelbare
lendesteun op de bestuurdersstoel, speciale bekleding en
wortelnotehout-design op de middenconsole. Tijdelijk al
vanaf f 35.900,-. Uw korting f 2.150,-. In verschillende
benzine- of dieseluitvoeringen en in Break.

405 GLs
De/.e \ersie is gratis \oor/.ien van sportieve wielplaten,
achterspoiler, stiijiing en badge. Voeg daaraan toe z'n
comfort, z'n unieke weggedrag en concurrerende prijs en
hij is met recht De Rivaal in z'n klasse. Al verkrijgbaar
vanaf t 26.990.-.
Ook op de 306 Plus profiteert u van onze voordelige
financieringsaanbiedingen.

Nu halen, volgend jaar pas betalen.
De aanschaf van een nieuwe Peugeot 106, 205 of 306
personenauto wordt tijdelijk nóg aantrekkelijker met één
van on/e drie financienngsaanbiedmgen.
Nu h.ilen. pas l januaii 199r' betalen (max. voordeel

405 GRe
De 405 GRe is tijdelijk uitgerust met: vier lichtmetalen
velgen, vernismetaallak, elektrisch bedienbare voorportierruiten en wortelnotehout-design op de middenconsole.
De tijdelijke prijs vanaf f 39.160,- biedt u een voordeel van
maar liefst f 2.350,-. Leverbaar in verschillende benzine- of
(turbo)dieseluitvoeringen en in Break.
Nu tijdelijk nog meer Peugeot voor uw geld.

Deelname a,m het 3-cKwgs weekendiirrarigement in Maasti icht is alleen moqehjk dooi het insturen v, m deze volledig
ingevulde bon naai hei in bovenstaande tekst vei melde
adie.s

AdiP.s

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
Postcode

PEUGEOT

Woonplaats
ALLE AANBTONGEN GEIDtN BU AANKOOP IN DE PERIODE VAN l MAART l/M 26 APRIL 1994 EN BU TENAAMS1ELLING VAN HEI KENtEKEN IN DE PERIODE VAN 4 MAAR! T/M 29 APRIL 1994 l
MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDflAG F 15 000

Tolefoonni

BU DE BEREKENING VAN HET MAXIMAAL HAALBARE FINANCIERWGSVOORDEEL IS UTIGEGAAN VAN EEN VERGELIJKING MET EEN EFFECTIEVE JAARRENTE VAN 13 9X OVER DE AANGEGEVEN LOOPTUO VAN DC FINANCERING PRUZEN INCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN RUKLAAR MAKEN WUZWCEN VOORBEHOUDEN

Aantal pers

Keuzed.ita

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV, ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

geeft u meer!
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Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 7 april 1994

protest tegen CD
i Haarlemse raad
ZANDVOORT - Dinsdag
ji, er vanaf een uur voor het
j^aarlemse stadhuis een
p, otestbijeenkomst tegen
•; installatie van twee le311 van de Centrum Demoaten in de gemeenteraad
Het Haarlemse Platform te
, t n Racisme en Fascisme
pTRF) wordt gesteund door
(1L gemeente Zandvoort Het
;TPF onderneemt acties te
LU het toenemende racisme
n fascisme
In het kader van de Bloe
.iHiibtad Haarlem is gekozen
ooi een bloemenmozaiek met
IL tekst 'Voor een kleurrijke
, t meente' De blokkade krijgt
Ln muzikale omlijsting Daar
,H worden actievoerders en
j,Llangstellenden uitgenodigd
,m met bloemen en muziekin
^tiumenten naar het stadhuis
t komen Na het neerleggen
ui de bloementekst wordt de
i idszaal symbolisch omsm
L ld met de vele aanwezige muïtkmstrumenten De installait van de raad is rond half drie
jeeindigd Kerken m Haar
worden verzocht rond de
nstallenng met klokgelui een
)iotest te laten horen Ter afluitmg van de actie zijn enket migrantengroepen op de
,iote Markt, waar zij akoestiche muziek ten gehore brenHet Platform zoekt in Zand
i ooi t enkele mensen die hun
njdiage willen leveren aan
H ojecten die in de toekomst in
' indvoort starten Meer informatie wordt gegeven onder
nummer 313428 in Haarlem

PROGRAMMA ZFM
an maandag t/m vrijdag
12 00 14 00 De Watertoren
14 00 16 00 Non stop muziek
K) 00 18 00 Hitversnelhng
18 00 20 00 Muziekboulevard
20 00 22 00 Jongerengeweld
BPM
22 00 24 00 Tussen eb en vloed
24 00 12 00 Non stop muziek
/aterdag
1
7c 00 9 00 Vroeg Op
) 00 9 30 Levensbeschouwe
,|k programma
9 30 12 00 Goedemorgen
Zandvoort
12 00 14 00 Hand m hand
14 00 16 00 De Badmuts
16 00 16 00 Eurobreakdown
18 00 20 00 Muziekboulevard,
20 00 24 00 De Kustwacht

'Moeder' Van Dril verruilt
Huis in 't Kostverloren voor vut
ZANDVOORT - Bernardien van Dril, directrice van
het Huis in 't Kostverloren,
neemt vandaag en morgen
afscheid van bewoners, per
soneel en de mensen die de
laatste jaren met haar samenwerkten Een periode
van 13 jaar was zij werkzaam in dit verzorgings
huis, dat de laatste maan
den zo vaak in het nieuws
kwam omdat de provincie
het wil laten sluiten

nardien altijd dat er op regels
ook uitzonderingen kunnen
zijn Hierdoor was zij m haar
werkzaamheden als directrice,
verre van star te noemen In het
belang van haar bewoners kon
zij zich soms persoonlijk zeer
intensief inzetten om bepaalde
dingen, die volgens de regels
niet konden, toch voor elkaar te
krijgen Dat gebeurde omdat zij
het op dat moment nodig acht
te en daarom gerechtvaardigd
vond
Zo heeft zij het voor elkaar
gekregen om een vrouw vanuit
een verpleegtehuis terug naar
door Martha Burger
huis te halen en de vergoeding
voor verzorging (de vrouw
kreeg sondevoedingen en inten
sieve verpleging) met de ge
Voor menig bewoner en colle meente en het ziekenfonds te
ga zal het een bewogen afscheid regelen „Dat was echt met zo
worden, aangezien mevrouw maar even geregeld, maar door
van Dril een zeer geliefd per haar intensieve onderhandelm
soon was Haar betrokkenheid gen kon de vrouw uiteindelijk
met alle mensen en activiteiten toch weer met haar man verein- en rondom het Huis in het mgd worden Zoiets is toch
Kostverloren, was al die jaren prachtig," aldus Mant Volgens
zeer groot te noemen Volgens haar beschouw veel bewoners
hoofd Verzorging Mant Pot mevrouw van Dril als een moe
giesser, is het motto van Ber derfiguur omdat haar deur al-

tijd voor hen open stond En
ook haar collega's, waaronder
ook de vrijwilligers van het
Huis in het Kostverloren, kon
den het altijd zeer goed met
haar vinden
Volgens Jaap Zwemmer, vrij
williger, is er in de 13 jaar dat
mevrouw van Dril de leiding
had, enorm veel veranderd Zo
heeft zij bevorderd dat er een
ploeg vrijwilligers tot stand is
gekomen van 21 mensen, die
het personeel waar mogelijk
kan assisteren, of ontlasten
Verder heeft zij zich altijd inge
zet voor allerlei ontspannmgs
mogelijkheden en zorgde zij er
voor dat de bewoners van de
omringende huisjes meer bij
het gebeuren van het grote
Huis betrokken werden Ont
spanningsmiddagen, cabaret
voorstellingen, muziekmidda
gen, dia- en filmvoorstellingen
maar ook de sport en klaverjas
club, het werd allemaal door
haar gestimuleerd en geacti
veerd

Sociaal
Een voorbeeld van haar sori

Lampen Gertenbach Mavo gearriveerd
ZANDVOORT - De gift
van de leerlingen van de
Gertenbach Mavo is goed te
rechtgekomen Zoals voorspeld is de opbrengst van
hun sponsor-schaatstocht
besteed aan lampen voor
station Zandvoort van de
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij

De lampen werden vrijdag be
zorgd bij het boothuis aan de
Thorbeckestraat De directeur
van leverancier Overhuys is
zelf ooit eens door de KNRM
gered en heeft de lampen tegen
een gereduceerde prijs gele
verd, daarbij bijdragend aan de
actie van de leerlingen Zij heb
ben geld bijeen geschaatst om
de kostbare, waterafstotende
lampen te betalen Deze waren
nog nodig, na de verbouwing
van het boothuis voor de nieu
we reddingboot, die eind van
ftmdag
dit jaar wordt verwacht Voor
1000 1200 ZFM jazz
de KNRM, afhankelijk van do
12 00 14 00 Hand in hand
naties, was de gift bijzonder
00 16 00 De Badmuts
welkom
16 00 18 00 De Zandbak
De bemanning van het sta18 00 20 00 Muziekboulevard
tion is momenteel bezig alles m
20 00 24 00 Kustwacht
gereedheid te brengen voor de
ZFM is te ontvangen op 106 9 Nationale Reddmgbootdag op 7
FM en op de kabel via 105 FM

«* OVERHUYS

De door de Gertenbach Mavo gefinancierde lampen arriveren
bij het boothuis van de KNRM
mei Op die dag hopen de red
ders veel bezoekers te ontvan
gen op de open dag, van 10 tot 4
uur

apparatuur De Forel is maan
dag onder leiding van schipper
Aug v d Mij e voor het eerst m
actie gekomen voor een surfer
in nood
De reddingboten Valentijn en
Forel
Christien respectievelijk uit
Zolang de nieuwe boot er nog Noordwij k en Umuiden waren
met is, wordt er gebruik ge op dat moment op 50 km uit de
maakt van de grote rubberboot kust het baken van de gezonForel, voorzien van alle moder- ken Litouwse bulkcarrier 'Elane navigatie- en commumcatie- tima' aan het bergen

OVZ deelt uit
aan Zandvoorts
publiek
ZANDVOORT Opnieuw i*
zaterdag een piomotieteam van
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort en het Zowdioorts
Nieuwsblad het dorp ingetrol
ken om het winkelend publiek
van een verrassing te voorzien
Dit keer weiden er paaseit]<s
uitgedeeld beschikbaar gesteld
door Bakker Vissei uit de Hal
testraat Twee andere onder nt
mers uit de/e straat hebben dt
prijzen beschikbaar gesteld
voor de grote OVZ/Zandvoorib
Nieuwsblad Paaspuzzel De
hoofdprijs komt van traiteui
Berkhoff en is een waardebon
van 250 gulden De 2e tot en met
de 6e prijs zijn Sam Sim me
Bernardine van Dril tussen enkele bewoners van het Huis in het Kostverloren vducffoto \\nknv di \ nu's voor twee personen tae
schikbaar gesteld door Chinees
ale geaardheid voor inspraak haar andere hobby's (koken, al acht laar zitting heeft
restaurant Hong Kona; De op
van de bewoners, is de instel wandelen en handwerken) ge
Morgen vanaf vijf uur zijn lossing van de puzzel moet vooi
Img van de bewonerscommis nieten Na de zomer zal zij als alle mensen die nog afscheid 10 april ingeleverd worden bi)
sie en verder was zij een voor vrijwilligster zitting gaan ne van haar willen nemen maar het Zandvoorts Nieuwsblad
stander van de Ondernemings men m de regionale commissie geen uitnodiging kregen van Gasthuisplem 12 of Postbus 2(>
raad aangezien zij de inspraak Welzijn en Gezondheidszorg harte welkom op de afscheids 2040 AA in Zandvoort
van het personeel altijd zeer be van de Algemene Nederlandse receptie
langrijk achtte Ook met be Bond voor Ouderen Boven
Tussen de meisjes van hel
trekking tot het onderhoud van dien blijft zij deel uitmaken van
Rene de Vries directeur van promotieteam mevrouu Teuhet gebouw heeft zij altijd tae het bestuur van de Thuiszorg het Huis in de Duinen zal haar msse van Bakker Visser en de
hoorhjk haar inbreng gehad en Kennemerland Zuid waarin zij functie gaan overnemen
heer Berkhoff van de gehjknadat resulteerde in het opknap
mige traiteur
pen en moderniseren van grote
I-nto Pusbuu iij 7 inch n
delen van het Huis
Bij de besprekingen over de
daadwerkelijke realisering van
het Zorgcentrum Zandvoort
heeft ze de belangen van het
Huis, de bewoners en het perso
neel scherp m het oog gehou
den Ondanks de bezuinigingen
wist zij toch steeds weer be
langrijke zaken voor de bewo
ners veilig te stellen
Toen het bericht haar bereik
te dat de provincie het Huis m
het Kostverloren gaat sluiten,
was dit ook voor haar een enor
me klap en deelde zij dat verdriet samen met bewoners en
personeel Ook dat gaf hen een
gevoel van verbondenheid en
steun

Toekomst
Ook de zorg voor bejaarden
buiten het Huis heeft haar inte
resse, getuige het eettafelpro
ject en de dagverzorgmg, die
mede door haar bemoeienissen
zijn gerealiseerd
Dat Bernardien van Dril geen
persoon is om stil te zitten,
blijkt uit haar plannen voor de
toekomst Allereerst wil zij
weer zo snel mogelijk haar vi
ooistudie oppakken en van

Extra prijzenfeest bij de Postcode Loterij

Eerste eco-auto eruit!
H e n n \ H u i s m a n ging na de
eerste uitzending \an de
Sterren Pla^backshow op pad
om de eerste v a n in t o t a a l
negen auto s uit te reiken in
Rotterdam De n i e u w e eigenaar \an deze miheuvriende
lijke bohde \vas zeer te spreken o \ e r die v e r r a s s i n g tt.r
waarde \ a n 40 mille
Wilt u ook kans maken op z n
eco-prijs en bent u nog geen
deelnemer' 1 Stuur dan nu de
WIN-TOT-ZCVEN-M1LJOENBON op dan bent u nog op
tijd voor de trekking van april'

^4075

De VW Golf Eco, een \an de
'groene' extra prijzen bij de
Nationale Postcode Lolenj in
april

Helemaal gratis
naar de WK
S3?=SU

SOLO-OVEN
Onder en boven
warmte, GnII,
draaispit

SCHOUWKAP

Met aqua stop,
Kapaciteit 12 standaard

I

GEÏNTEGREERDE
KOELKAST

Snelheid rejelbaar,

170 liter inhoud

TWEE-DEURS
KOEL-VRIESKAST

GEÏNTEGREERDE
VAATWASSER

Geschikt voor afvoer
naar buiten of recirku
latie 60 cm, RVS wit en
zwarte uitvoering

GEÏNTEGREERDE
AFZUIGKAP

I Si

Inbouwgemte3reerd

T VAN KEULEN
KEUKENS

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
MEUBELBOULEVARD: Parallelweg 4 - Beverwijk - Tel. 02510 - 1 35 98
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

Een week naar Amerika,
inclusief riante zitplaatsen
bij Nederland-Marokko en
Nederland-Belgie. En dat
vijftig keer. Ja, u leest het
goed.
De Postcode Loterij verloot
deze maand 50 reizen naar het
WK Voetbal Compleet met
vliegreis naar Orlando,
Flonda, het hotel, vervoer P
van en naar de stadions,
de wedstrijden zelf En
natuurlijk tussendoor lekker even op vakantie in de
'Sunny State' 1
Wilt u ook kans maken op
deze droomreis \oor icdere voetbalfan 9 Stuur dan
nog deze week de WINTOT-ZEVEN-MILJOENBON op deze pagina in
en doe mee met de
Postcode Loterij Doe het
nog vandaag, dan bent u
er zeker van dat u op tijd
bent voor de trekking van
april' •

De winnende
Thuisbingonummers:
27 maart
3 16 27 35 42
5 17 28 36 44
7 20 30 38 45
12 22 31 39
13 25 33 41

Henny Huisman presenteert deze maand - speciaal voor de goede doelen van de Nationale
Postcode Loterij - de Sterren Playbackshows op
RTL 4. Ook voor u is het in april feest, met bijzondere extra prijzen...
Henn> Huisman vertelde u al
over de eco-prijzen die er deze
maand te w i n n e n zijn bij de
Postcode Loterij Wat dacht u
bijvoorbeeld v a n een Volksvvagen Golf Eco, de meest
milieuvriendelijke auto die op
dit moment te koop is Een

voorbeeldje als u het gaspedaal loslaat slaat binnen enkele seconden de motor af Hij
start weer automatisch zodra u
het gaspedaal weer i n d r u k t
Liefst negen deelnemers zullen met zo'n mooie eco-auto
bedacht worden'

Donderdagavond
Sterren
Playbackshow
op RTL 4
• •'• •'•.»•".'; ''.\ \:"''-V«*?wV:^;^'i V * s»v'-'"*ï

Miljonair wor-

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A ub uwkeuzeaaikmsenenverdennmllenmetblokletters Deelname houttlinainvaaiding ven hel reglement

Naam:

Q dhr. Q mevr

Adres:
Postcode: l i l l 1-1 l l

Plaats
150 94 O l

Postbanknummer

Datum
!

Handtekening

NATIONALE

Banknummer

S L O T E R l JtS
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

donderdag 7 april 1994

Weekmedia 17

NIEUW VOOR DE REGIO ZANDVOORT

op
Zandvoort

Stationsplein 17/6
goed onderh. driekam.app. op 1e et. Ind.
hal, woonk., open keuken met inb.app.,
badk. met douche, 2 si.k., balkon.
Serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

WEEKAANBIEDING
5 voor

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Trompstraat 17/1
driekam.app. op 1e et. met balkon op het
zuidwesten. Ind. ruime hal, 2 sl.k., toilet,
nette keuken, badk. met wastafel en ligbad, ruime woonk. met open haard. Serv.k.
ƒ 400-p.m.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

3 Zandvoorters

4,65

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O. E. VAN DER HOEK VOOR:

Bakkerij

• Accountantscontrole • Administratieve
dienstverlening • Algemeen fiscaal advies
•Financiële en automatiseringsadviezen
•Opleidingen

Paap

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

Secr. Bosmanstraat 9
eengezinswon, met tuin op het westen, nabij strand, centrum en station. Ind. hal,
dqorzonwoonk. met plavuizenvl., keuken,
toilet, 1e et. 3 sl.k., badk. met ligbad en
wastafel, 2 balkons, toilet.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.

B.V. Accountantskantoor O. E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel
met de grote voordelen van klein. Zoals de grote persoonlijke
betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.
Allround en flexibel.
Klein, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct
kunnen worden ingezet.

Mueslibolletjes

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR 0. E. VAN DER HOEK
Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865

Tel. 02507-14443

ONDER LEIDING VAN DHR. O. E. VAN DER HOEK
REGISTER
ACCOUNTANT
Tijdelijk adres: De Ruijterstraat 82

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

2041 HN Zandvoort, Postbus 324,2040 AH Zandvoort.
Telefoon: 02507 - 16271. Fax: 02507 - 14405

Max Planckstraat 31
kantoorruimte op 1e et. van representatief
bedrijfsgebouw. Opp. 100 m2.
Huurprijs ƒ 1.300,-p.m.

'

l

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

>

(

ps

Voc
orei
iers
\v;
tran
on
rijd
3\vel
eef,
rjen
lechl
ierdi
ra E
e Vi
esr l
Nac
urpi
uins
en ei
II

V

VAN

CHAIK

odore*
ZA
iuizi

en

MAKELAAR O.G.

ilaat

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
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ODOREX OF
8 X 4 DEODORANT

hapklare brokjes met rundvlees, wijting,
zalm. e.a. Per blik 400 gram

•aar

FOTO WISSELLIJST
MET GLASPLAAT

SET 4 BLIKKEN

diverse geuren. Spraybus 150 ml

BEWAARDOZEN

GROTE HUISHOUDEMMER
MET MOP & STEEL

ZEEMLEREN LAP

van stevig kunststof.
Ook handig voor in de koelkast

COMPLEET MET UITWRINGBAK
de ideale combinatie

hele huid. Royale maat ± 38 x 52 cm (-21/4 foot).
Droogt zonder pluizen of strepen

RONDE OF VIERKANTE

voor foto's van 9 x 1 3 of 10x15 cm
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CAPITA COFFEECREAMER
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CELTONA SERVETTEN
PAK 100 STUKS - elders J^_

PRONAS TONIJN IN OLIE
n. iu- <oc nnAM - e ders .

KUNSTSTOF WASKNIJPERS
leuk gekleurd
~"

f 12,50

LANGHARIGE PLUMEAU
r
van kunststot,
r„- .~; .'j £"~?\ ;.i";\
met lange steel.
' - ' ' • ' • ' *'' '•
Zo maakt u alle
hoeken stofvrij

REUZEBAAL

LA KRUIDENSHAMPpO~~Qg
200 ML-elders ^2T
*~

100 STUKS ,

met rubberen
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L
FLES 160 ML - elders

_üJORDAN TANDENBORSTELS
DIVERSE SOORTEN-elders.

op vrijdag:

onbeperkt mosselen
eten
voor• ƒ 15,- p.p.
Z.a. en zo.

leuke weekendmenu s
voor ƒ 29,50
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BREDER TAFELAZIJN
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NÉMÉTHEEBISKWIE
PAK 150 GRAM • elder
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LORADO ANANASSTUKJES
groot blik 567 GRAM-elders
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FLAME LUCIFERS
.
PAK 10 DOOSJES- elders .49

_
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DRINKYOGHURT
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SILVO awci-^wvixi"
SNELKOOKRIJST
5ILVU
PAK 400 GRAM --elders
elders JMf
DAGVERSE MAGERE MELK
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BRIN^tH^o"^> ™.""" ZrPAK 200 GRAM - elders-65
'_ "

SOLVAYTAFELZOUT
o A w -i wn n. plders ^

PEIJNENBURG

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdag's gesloten

ELDERS

PARELKANDIJKOEK

DELMONTE

400 ; :
GRAM

f
(

ELDERS

KOOPMANS INSTANT
GESNEDEN JONGE

TOMATENPUREE

verrijkt met kandij • kwaliteitsklasse A

Tel. 02507-12061
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lekker brood verdien t...

van échte chocolade, royaal gevuld
met slagroom en afgewerkt met een
frisse schijf ananas
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aardesport van hoog
iveau bij Rückert
paardesport
Voor de wedstrijden bij de sejoren hadden zich 35 deelne,ers aangemeld. In de B I klas, was Jolanda Koning met
tranger erg goed op dreef en
on dan ook afgetekend. De
rijd om de tweede plaats was
nveldig spannend. Karin Kieft
leef, eveneens met Stranger,
rjen Bloemhout, met Pascal,
echts een half punt voor. De
erde en vijfde plaats van Sanra Bruijn, met Belle, en Rob
; Vries, met Tornado, waren
ist het vermelden waard.
Naomi van der Bunt, met
urprice, en Miranda Heeseuins, met King, maakten er
>n eneverende strijd van in de
II klasse. Naomi van der

Het Ruitersportcentrum Rückert, aan de Heimansstraat,
stond afgelopen weekend bol van ruitersport op een hoog
niveau. In een bijzonder gezellige sfeer stonden wedstrijd
voor junioren en senioren op het programma. Beide
categorieën maakten er boeiende en spannende
wedstrijden van.
door Aaldcrt Stobhclaar

Bunt pakte met miniem verschil de eerste plaats. Een goede derde plaats was er voor Yu
Mey Kwee, met King, terwijl de
vierde plaats ging naar Dimfie
Toonen met Anoeska.
In de L I klasse ging de zege
overtuigend naar Annemarijn
Laan, die op La Reine, Angeline
Bolsenbroek, die met Pascal
reed, achter zich liet. Noëlle
Buyen werd op afstand derde.

Door de vele inschrijvingen,
maar liefst 43, werd de B groep
bij de jeugd verdeeld in twee
groepen. Voordat die groepen
in het strijdperk verschenen,
traden eerst nog een aantal
jeugdige ruiters aan voor het
behalen van het B-diploma. De
eerste die zo'n diploma ontving
was Denise Aardewerk, die met
Banjer 135 punten scoorde. Linda Daas was met 128 punten, op

aasraces slecht bezocht
aar de moeite waard
ZANDVOORT - Voor zesuizend toeschouwers vonJen interessante Paasraces
ilaats op het Circuit Park
iandvoort. Vooral de strijd
m het kampioenschap bij
je Produktiewagens was
iet aanzien zeer beslist
,-aard.
autosport
Het hoofdprogramma van de
olie racedag waren de Lucky
O Produktiewagens. In de drie
lassen reden deze wagens
.vee races waarbij zeker enige
errassingen te noemen waren.
iie verrassingen
kwamen
uede tot stand door de wisse'nde
weersomstandigheden.
roog weer tijdens de eerste
|ace, waar Patrick Huisman
mgenoot Euser aftroefde.
Vlak voor de start van de
jweede race, die 15 minuten na
e eerste race was, stroomde

[oppelschaak
ZANDVOORT - De gebroejöers Jan en Andries Filmer van
afé Neuf in de Haltestraat
ouden op maandag 11 april
.anstaande, met behulp van
ïhess Society Zandvoort, een
:oppelschaaktoernooi.
Het
oernooi, waarbij teams betaande uit een club- en een
misschaker, het tegen elkaar
ipnemen zal rond de klok van
cht uur aanvangen en de gehee avond duren.
In het etablissement worden
:o'n drie tot vier maal per jaar
schaakevenementen
georgani;
eerd. Behalve simultaan séanes (Hans Böhm werd al eens
ntvangen in de Haltestraat),
i'orden er ook regelmatig toeriQoien gehouden. Een leuke
pzet blijkt ieder jaar weer het
ogenaamde koppelschaak. Beangstellenden kunnen zich tot
n met maandagmiddag aannelden bij Café Neuf. De deellemers worden zo rond kwart
oor acht verwacht en met
iame huisschakers en publiek
ijn van harte welkom.

lapidtoernooi
ZANDVOORT - Ook dit jaar
uilen meerdere leden van de
'andvoortse Schaak Club deel't-'nien aan het Rapidtoernooi
an de bevriende Haarlemse
,'Chaak Vereniging. Op zaterag 16 april wordt dit schaaksstijn in Schalkwijk gehouden.
eer dan honderd deelnemers
Korden verwacht. Het speel|«mpo bedraagt dertig minuten
Per persoon per partij en de inling geschiedt op speelsterkK
in groepen van zes. Opgave
;
r an via telefoonnumers: 023?33822 of 023-330900.
,1

.Schaakprobleem
; v Ui' wekelijkse schaakrubriek
J »rdt verzorgd door de ZandJ'Ourtsc Schaak Club. Meer inluriiiatie over de problemen/ol'lussingen is te verkrijgen op de
j-'lubavond,
elke donderdag in
j1151"' Gcmccnschupshuis. Ook
f '» men informatie inwinnen
?'!> de volgende tclcfoonnumif'ers: 02507 - 15023, 17272 of
JUU85.
4.
i

l'pgave nummer 14: Mat in
'*cc zetten, wit begint.
^'lossing van vorige week,
*haakdiagram 13 (Mat in twee
-'
; zwart begint). 1 . . . .
1J
P1+; 2. Txcl - Txel en mat.

het van de regen. Paniek bij diverse teams. Vele teams wisselden de profielloze banden voor
regenbangen. Een gok die bij
het BMW-team verkeerd uitpakte. Te weinig groeven in' het
rubber en daardoor een kansloze race. Euser werd nu slechts
zesde, nog voor Huisman. Langeberg werd nu afgetekend winnaar voor de verrassende Frans
Vörös, die Kox naar een derde
plaats verwees. Voor de stand
in het Nederlands kampioenschap was dit een goede ontwikkeling, aangezien de spanning geheel terug is.

rijdens De Vos uit Enspijk van
zich af te houden. De Vos bleef
Kalff met een seconde voor.
Fred Hehl volgde het gevecht
op afstand, maar wel op een
dermate goede manier dat de
derde plaats niet in gevaar
kwam.

Nog geen
titel voor
Schaak Club

Surprice, goed voor de tweede
plaats. Het paard Banjer bleek
goed te presteren want Marije
Koning, Claudia Paap en Judith Dekker reden met Banjer
naar respectievelijk de derde,
vierde en vijfde plek.
In de eerste B I groep toonde
Natascha Daniels ruitersport
van grote klasse. Met ruime
voorsprong werd zij op Gi Gi
eerste. Joyce van Egmond deed
het heel goed op Surprice en
legde beslag op een tweede
plaats. Op een knappe derde
plaats eindigde Sharon de
Vries met Pin Up, terwijl Nathalie Zitchenbacher, met Eager, vierde werd.
In de tweede B I groep was de
strijd spannender. Ook hier
was Banjer present om hoog te
scoren. Suzanne Langelaar bereed Banjer dermate goed, dat
de overwinning voor haar was.
Tamara Loos, met Stranger,
bleef niet ver achter en was
goed voor de tweede plaats.
Feikje Bol reed met Surprice
naar een derde positie en Michelle Barends werd vierde met
Banjer. De wedstrijden werden
door Annemarie Blankenstein
voortreffelijk geleid. „Zowel de
senioren en junioren reden heel
goed," vond Annemarie Blankenstein. De bekers werden beschikbaar gesteld door Jim
Schevaas van I.H.T. BV te
Haarlem.
Het ruitersportcentrum organiseert vele activiteiten. Zo
staat voor 23 april aanstaande
een groot Country & Western
feest op het programma. Onder
andere staat natuurlijk ruitersport op het programma maar
ook wordt er een Western demonstratie gegeven. InlichtinClaudia Paap rijdt Banjer naar een prima vierde plaats bij de jeugd
gen via telefoon 02507-12885.

Bij de kleinere toerwagens
moesten de rijders, maar ook
de organisatie, nog een beetje
inspelen op de nieuwe situatie,
van ook hier twee races op een
dag, met een pauze van slechts
18 minuten. Het merendeel van
de deelnemers verloor de race
tegen de klok en moest vanuit
In de strijd om de Marlboro de pitstraat vertrekken. De orRenault Clio Cup streden twee ganiserende Nederlandse AutoZandvoorters op het hoogste rensport Vereniging vond dat
niveau mee. Allard Kalff had de nieuwe opzet zeker geslaagd
ZANDVOORT - Zo- Sea Devils geheel teruguitzicht op een overwinning, was en een prima start was wel de heren als de da- kwam in de wedstrijd.
maar zag geen kans de sterk voor de toekomst.
mes van. basketbal- De Zandvoorters scoorvereniging The Lions den in de slotfase niet
zorgden voor goede meer terwijl Sea Devils
overwinningen. De tien punten bijeen verruststand 34-34.
heren klopten Sea De- gaarde,
Nadat coach Johan
vils, na een sterke Beerepoot
spelers
tweede helft, met 76- weer op eenzijn
lijn had ge60, terwijl de dames zet marcheerde
het weer
veel moeite hadden naar wens bij The
Lions.
met de reserves van Het tempo ging omhoog
Hillegom, maar toch en Sea Devils werd defiwonnen met 34-30.
nitief op achterstand gezet. Lions dat in de slotZANDVOORT - Na de eer- Alleen het eerste team behaalde
basketbal
fase van de eerste helft
ste plaats in Gouda is Olaf een grote overwinning. Het
rebounds vergat te pakCliteur van Café Neuf/Chess tweede en derde leden duidelijDe strijd tussen Lions ken deed dat nu wel, en
Society er ook in de Rotter- ke nederlagen.
De Uil 3 werd door het eerste en Sea Devils kende in middels snel opgezette
damse wijk Charlois in gemet 7-1 overspeeld. de eerste helft een merk- aanvallen kwam 43-36 op
slaagd een goed resultaat Chess-team
Het verzwakte tweede team waardig score-verloop. het scorebord.
neer te zetten. In een deelne- verloor
Sea Devils, dat opmermet 2-6 van de hoofd- De Zandvoorters begonmersveld van 84 schakers macht van
Santpoort, dat zich nen erg sterk en liepen kingen over de leiding
bereikte de Zandvoorter een daardoor
kampioen mag noe- via een 14-1 tussenstand begon te maken raakte
gedeelde tweede plaats.
men in de derde klasse E. Door- uit naar een 22-9 voor- geheel uit de wedstrijd.
dat zowel Dennis van der Meij- sprong halverwege de Lions profiteerde knap
den als Hans van Brakel nood- eerste helft. Lions liet de en stelde een zeer verschaken
gedwongen waren door gescho- teugels vieren waardoor diende zege veilig, 76-60.
In dit groots opgezette toer- ven naar het eerste, moesten
nooi moest Cliteur alleen zijn Hans Drost en Kees Koper de
meerdere erkennen in de vol- eer verdedigen op de hoogste
gend jaar in de landelijke twee borden.
Beiden speelden bijzonder
hoofdklasse uitkomende Richard Kraan uit Capelle aan de knap en remiseerden met hun
IJssel. Met name met de over- sterke opponenten. Mare Kok
winning tegen de latere num- liet geen spaan over van zijn
mer vier, Bakker uit Hillegers- tegenstander. Dat waren de eniberg, dwong de Chess-speler ge punten voor Chess. Kok lijkt
veel respect af. Na een gewaagd met zijn huidige opmars duidepion-offer gooide Cliteur er ook lijk zijn zinnen te hebben gezet
nog eens een vol stuk tegenaan op een plek in de hoofdmacht.
om vervolgens de overgebleven
Voor Café Neuf/Chess Socievesting van zijn verbouwereerde opponent volledig op te bla- ty 3 liep de zesde ronde op een
zen. In de slotronde probeerde echte teleurstelling uit. Het
Hans van Hengel van de Rotter- team speelde bij hekkesluiter
damse schaakclub Spangen, VHS, dat normaal gesproken
Cliteur nog pootje te lichten, uit dames bestaat. Daar de temaar de Zandvoorter verdedig- genstander met maar liefst vijf
de zich bekwaam en deelde het afzeggingen te maken had,
zilver met de in de landelijke werd er een aantal sterke jeugdcompetitie spelende Rotter- spelers ingezet. Daardoor werden de Zandvoorters weggedammer.
Met de teams van Café Neuf- veegd met 7,5 tegen 0,5. Ton
/Chess Society in de competi- Marquenie redde, met een retie, liep het heel wat minder. mise, de eer voor Chess.

ZANDVOORT - Doordat
de Zandvoortse Schaak
Club met 3,5 tegen 4,5 verloor van de reserves van
Hoofddorp moest de kampioensvlag nog even opgeborgen blijven. In de interne
competitie klopte Jack van
Eijk zijn grootste concurrent Louis Dambrink.

schaken

Persbureau Zandvoort.

Zeges van dames- en heren Lions

Tweede plaats
voor Cliteur

„We hebben goed geprofiteerd van het praten
van Sea Devils. Bovendien hadden zij een grote
foutenlast, en daar hadden wij geen problemen
mee. Behoudens het
laatste gedeelte van de
eerste h'elft hebben we
heel goed gespeeld,"
vond coach Johan Beerepoot.

Dames
Na de deceptie, in de
vorm van een teleurstellende nederlaag enige
weken geleden, was dit
voor Lions een wedstrijd, om het ritme weer
op te pakken. De winst
was er uiteindelijk wel,
doch het ging nog moeizaam. De reserves van
Hillegom kwamen met
vijf speelsters aan de
start en verloren er aan
het eind van de eerste

helft één door een talessure. Voor het zover was
ging het moeizaam bij
The Lions.
Na tien minuten spelen keek Lions tegen een
6-11 achterstand aan. De
Zandvoortsen
kregen
kansen genoeg om te
scoren maar de scherpte
en zuiverheid onbraken
geheel. Ruststand 12-21.
Hillegom moest in de
tweede helft met vier
speelsters verder door
een blesure.
In die tweede helft
dorst coach Peter van
Koningsbruggen
zijn
team geen man-to-man
te laten spelen, omdat in
een eerder gespeelde
wedstrijd dat geheel fout
ging. De 2-1-2 zone werd
gehandhaafd en tergend
langzaam sloop Lions
naderbij. Halverwege de
eerste helft was de ach-

voetbal
„We moeten zaterdag, willen
we kans op behoud nouden,
winnen van HBC," stelde trainer Teun Vastenhouw na de
met 5-0 verloren partij tegen
Kennemerland. „Tegen Kennemerland hebben we geen kans
gehad op een goed resultaat. Zij
zijn gewoon veel beter."
De Zandvoorters hebben
toch geprobeerd een punt in
Zandvoort te houden. Vastenhouw stuurde zijn spelers met
een wat behoudend concept het
veld in. Kennemerland, met
gevaarlijke spitsen, trok
- drie
meteen ten aanval. Een half

ZANDVOORT - Het 26-e
internationale
Paashockeytoernooi van de Zandvoortsche Hockey Club is
opnieuw een zeer geslaagd
evenement geworden. 18
teams, zowel dames als hèren, traden aan voor dit
grootse hockeyspektakel
op het Duintjesveld.

hockey
Op en rondom het Duintjes
veld stonden vele tenten opgesteld. Teams uit Engeland en
Duitsland brachten daar hun

nachten door. Tijdens het
Paasweekend werd er natuurlijk fel maar sportief gehockeyd om de fraaie prijzen. Gezelligheid en sfeer werden echter zeker niet vergeten. Zo
werden er diverse feesten gehouden in het clubhuis, die
bijzonder geslaagd waren.

Na een eerder dit seizoen geleden nederlaag speelde Jack
van Eijk zijn tegenstander
Louis Damtarink volledig van
het bord en verstevigde zijn zevende plek op de ranglijst. Ook
het verschil met de nummers
een, twee en derie werd aanzienlijk kleiner. Het werd een
avond voor de spelers met de
witte stukken. Zij wonnen hun
partij. De Boer, Vastenhouw,
Van Esveld, Atkinson, Van Eijk
en nieuwkomer Dommeck tekenden voor de winst. De partijen tussen Gorter en Van Elk en
Den Drijver en Den Oude eindigden in remise.

Wisselende vangst
zeeviswedstrijden

ZANDVOORT - De afgelopen weken werd door de
Zeevisvereniging Zandvoort
een aantal strand- en pierwedstrijden georganiseerd.
De opkomst van vissers was
redelijk, echter de vangsten
waren nog niet om over naar
huis te schrijven.
zeevissen

Pijnlijke situatie
voor ZVM-zaterdag
uur lang bleef Zandvoortmeeuwen overeind. Na de eerste tegentreffer was het gedaan met
de Zandvoorters.
Een scheidsrechterlijke vergissing, die in de pauze door de
fluitist werd toegegeven, kostte
Zandvoortmeeuwen twee doelpunten. Acht minuten werd er
door gespeeld zonder dat van
blessuretijd of oponthoud sprake was. Kennemerland knalde
tweemaal raak in deze periode:
0-3.
De Zandvoorters waren gebroken en konden in de tweede
helft geen vuist meer maken.
Met een paar afstandsschoten
probeerden Bob Brune en Rob
van der Bergh het nog wel,
maar er zat niets meer in het
spel. Kennemerland speelde op
zeker en voerde de stand naar 50 op, via snel uitgevoerde tegenaanvallen.
„Ik blijf nog hoop houden,
omdat Altius en Hillegom ook
hebben verloren. Uit de laatste
drie wedstrijden moeten we zeker vier punten halen om nog
een kans te maken," aldus Vastenhouw. „Hoop doet leven."

Interne competitie

terstand
naar 22-23. Tot 27-27
hield Hillegom stand,
doch in de slotfase kon
Lions eindelijk van de
overtal situatie gebruik
maken en de zege pakken met 34-30.
„Ik denk dat de speelster moeilijk met druk
om kunnen gaan," stelde
Peter van Koningsbruggen. „Bovendien hebben
we altijd moeite met Hillegom. Tactisch gezien
speelden we wel goed,
De Zandvoortse schaakjeugd
maar we missen veel te speelt vanavond de 11-e ronde
veel kansen. Ik hoop wel van hun competitie. Bovenaan
dat we in de laatste wed- saat nog steeds Florian van der
strijden wat relaxter Moolen met negen punten uit
gaan spelen."
tien partijen. Thomas Hesse,
clubkampioene Rebecca WilTopscorers heren: Je- lemse en Remco de Roode volroenGaus21. WillemLis- gen met een minimale achtersenberg 15, Martin van stand.
der Aar 13, Peter Bos 12.
Dames: Elles van der
Ende 13, Simone Beerepoot 12.

Fel en fraaiPaashockeytoernooi

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft nog drie
wedstrijden te gaan om het
vierde klasserschap veilig te
stellen. Tegen koploper
Kennemerland kwamen de
Zandvoorters er niet aan te
pas gezien de 0-5 nederlaag,
en wordt de situatie steeds
pijnlijker.

De Zandvoortse Schaak Club
kwam tegen Hoofddorp een
half puntje te kort om het kampioenschap te vieren. Bij een
gelijke stand van 4 tegen 4 had
er gefeest kunnen worden. De
spanning bleef er wel in tot zo
rond de klok van 12 uur. Vele
supporters steunden het Zandvoortse team, maar waarschijnlijk speelden de zenuwen een te
grote rol. De badgasten vochten
echter wel voor elk punt.
Overwinningen waren er
voor Lindeman en Hans Jansen. Louis Dambrink kreeg het
hordpunt cadeau omdat zijn tegenstander niet was opgekomen en voorzitter Jan Berkhout maakte remise. Van Eijk,
Ayress, Geerts en Gude konden
echter niet het zo broodnodige
halve
punt
bemachtigen.
Hoofddorp en Zandvoort staan
nu beiden bovenaan met tien
punten uit zes wedstrijden.
Op dinsdag 4 mei, moeten de
Zandvoorters spelen tegen het
vijfde team van Bloemendaal
dat op dit moment op een zevende plaats staat. Winnen de
Zandvoorters met minimaal 3,5
bordpunt verschil, dan is de titel alsnog een feit. Een voordeel
is misschien dat Hoofddorp
een dag eerder speelt tegen het
derde team van Aalsmeer, zodat de Zandvoorters weten
waar zij aan toe zijn.

geen zorgen te maken. De poule werd glansrijk winnend afgesloten en in de finale tegen
Bergen op Zoom werd een 0-0
gelijkspel afgedwongen. Het
nemen van de strafpushes
ging de Zandvoortse jeugd beter af. Omdat de Zandvoortse
talenten buiten mededinging
meededen, ging de Schelpenkartrofee naar Bergen op
Zoom.

Bij de dames hadden zich in
eerste instantie zes teams aangemeld. Aangezien een team
De herenteams waren verzich afmeldde werd alsnog het
ZHC-jeugdteam ingezet. En deeld in twee poules van zes
dat werd een doorslaand suc- teams. In de eerste poule
ces. Over de toekomst hoeft plaatste ZHC zich voor de
ZHC, wat dames betreft, zich kruisfinales waarin Bergen op

Zoom de tegenstander was. Na
een zeer aantrekkelijke partij
hockey won ZHC met 2-0. De
andere finalist zou Duisburg
(Duitsland) worden. In deze
strijd kwam ZHC iets te kort.
Duisburg was technisch beter
en won verdiend met 2-0.
De voorzitter van het organisatiecomité Mare Meijer. „Dit
toernooi is wederom zeer geslaagd. Mede omdat de weersomstandigheden goed waren
tijdens de wedstrijden. Je kan
alles nog zo goed regelen, en
dat hadden we, maar het weer
moet meezitten."

Vooral tijdens de Pierweclstrijden was de vangst heel erg
slecht. De eerste wedstrijd trok
11 leden van de visclub. Helaas
was de vangst bedroevend. Alleen Coen Mollenberg pakte
vier kleine visjes en werd daardoor eerste. De overige deelnemers slaagden er niet in een vis
aan de haak te slaan.
Voor de tweede Pierwedstrijd
hadden zich, ondanks het
slechte weer, toch nog acht leden gemeld. Omdat er soms
een golf over de pier heen sloeg
waren de vissers genoodzaakt
vooraan te blijven. Iedereen
keerde onverrichter zake naar
huis, geen vis werd gevangen.
De Strandviswedstrijden waren succesvoller. Zeven man
waren present voor de eerste
wedstrijd, die nog niet veel opleverde. Slechts Klaas Langeries ving een bot en won de
strijd. De tweede wedstrijd was
beter. Ook nu zeven enthousiaste vissers, die met elkaar de
strijd aanbonden. Cas Al werd
eerste met een fraaie bot en de
tweede plek was voor Rob Dröse, die een iets kleinere bot
ving.
Strandwedstrijd
nummer
drie was de beste van de reeks.
Negen leden van de visclub
kwamen opdraven. De stevige
zuiden wind nam in de loop van
de avond af. hetgeen het vissen
aangenamer maakte. De vangst
was dit keer heel goed te noemeii. Gulletjes, botten en zelfs
een pollak werden uit het water
gehaald. Klaas Langereis ving
onder andere de poflak en eindigde met 96 centimeter vis op
de eerste plaats. Cas Al pakte
met 52 centimeter vis de tweede
plaats, terwijl de 32 centimeter
vis van Gerard Bluijs goed genoea; was voor een derde positie."
De visclub verwacht dat de
opgaande lijn in de komende
weken wordt voortgezet.

donderdag 7 april 1994
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Dan smaakt een krokusburger
uitstekend! Rundvlees met
katenspek, kruiden, paprika en...
een toefje kruidenboter. Dat toefje
haalt u er voor het bakken even af.
Dan het vlees in ongeveer 8 minuten
bruin bakken. Leg de kruidenboter op de burgers als u
ze serveert.

Dat /ijn schitterende uitkomsten van het
NIPO appreciatic-oncler/.ock 1993 voor de kranten
van Weekmedia. Een uitstekend rapport met unicke bereikscijfers. Een 'must' voor mcdiaplaniiers
en adverteerders, die .succesvol willen-adverteren
in Amsterdam en omgeving. Vraag dat rapport aan!
Bel voor meer informatie over succesvol adverteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647.5393) of Zandvoort
(02507-17166).

Elke week het dagelijks nieuws!
IIIIIUI
l IllH»

.
Laatste klap is goud waardij
t

Thomsonstraat l,
2041 T A Zand voort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M
*ïnstens/ 7, bij aan koop
.van: 500 gram
KEURSLAGER

100 gram

SCHNITZELS
+ 100 gram

100 gram

SAMEN
VOOR DE
PRIJS VAN

- -

1

l
2

BIJ UW KEURSLAGER IN DE BUURT

Maat en dikte SG30
80x190x14 .... 115,80x200x14 .... 120,90x190x14 .... 125,90x200x14 .... 135,120x190x14 .... 175,130x190x14 .... 190,140x190x14 .... 205,140x200x14 .... 210,160x200x14 .... 235,180x200x14 .... 265,200x200x14

.... 300,-

SG35 SG40 SG45 LATEX
130,- 145,- 165,- 390,135,- 150,- 170,- 415,140,- 150,- 190,- 425,150,- 170,- 195,- 440,195,- 205,- 235,- 546,210,- 225,- 255,- 605,225,- 24Q>- 280,- 645,230,- 245,- 285,- 665,265,- 280,- 315,- 765,295,- 320,- 345,- 875,330,-

355,-

385,-

TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

985,-

van diverse topmerken nu voor onverbiddelijke

i JIJ l
•

HANDDOEKEN
50x100 cm

7?

200x200 cm

30*

240x200 cm
Kinderdessins

40.-

140x200 cm

IS*'

Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

Voor waterbedden

_

Gestreept

153x214 cm

7!°

10 StUKS voor...

Voorlopige toewijzing
De vrijdag daarop om 12.00 uur in het raam ten kantore van
E M M.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen
wordt het inkomen van de meestvcrdicncr voor 100% en de
minstvcrdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

FABRIEKSWINKEL

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

BED- en LINNENGOED

Vondcllaan 20 ben., huur ƒ 378.11 per maand. cxcl. stookkosten.
2-Kamcrwoning zonder cv. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomcn voor deze woning mag
max. ƒ 2.550,- zijn.
Lorentzstraat 107, huur ƒ 753.52 per maand, cxcl. stookkostcn.
4-Kamcrwoning met cv. Toewijzing aan 2-pcrsoonshuishoudcns en (onvolledige) gezinnen bestaande uit minimaal 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomcn voor deze
woning mag max. ƒ 4.700,- zijn.

Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 9 april

MATRASSEN

Gehele nog aanwezige voorraad

DEKBEDOYERTREKKEN
incl. slopen:

Voor leden komt beschikbaar

SCHOUDERHAM

Lekker gekruid rundvlees
met paprika. Klaar in
ongeveer 8 minuten.

220

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

•+ gepaneerde

180

PROVENQAALSE
FRICANDEAU

i

HAMLAPPEN
4

KROKUSBURGER

Lekker op brood:

M

Absolute super-stunt:

WONINGBOUWVERENIGING

95xl5

° cm95x180 cm

10.
125°
15.'

... 20.-

WASHANDJES

HOESLAKENS
90x200 cm
140x200 cm
180x200cm

... 15.

Diverse kleuren
10 StUKS voor ...

BADMATTEN

THEEDOEKEN

50x85 cm 2 voor 10.-

Snoopy, 6 StllKS 7^

RONDE TAFELKLEDEN vinyl, 0

178 cm

kleuren rood, wit en blauw, 2 StllKS voor 10.'

VOETBAL-STRANDLAKENS
Ruud Gullit en Marco van Basten, nu

7»

DEZE FAILLISSEMENTSVERKOOP GESCHIEDT TE

EMM

AMSTERDAM
• DAMRAK 20
(Twee minuten vanaf Centraalstation, iets voorbij Victoria Hotel)
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, doch 's maandags v.a. 12.00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 17.30 uur. Donderdag koopavond.
\

Alléén bij ons:
SG 35 KWALITEITSMATRAS
Damast öjk doorgestikt 17 cm dik
90x200 cm

Kroon Mode
RE\AULT

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

98,-

Schiesser
aanbieding
damesslips

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

100% katoen
Tanga's 2 st. 15.95
Heupslips 2 st. 16.95
Tailleslips 2 st. 17.95

I

Met een advertentie in SHOWR001AÜTO UN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent, . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

HET IS GEEN TOEVAL DAT
FUNCTIONEEL OOK MOOI KAN ZIJN.

S
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R e n a u l t / k i l Melden l i e t icsuluat de L.i
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een pittige auto met een onhei isptlijK ucyycilia^, Boxenilien \olikicl de La^una i uiinsi lumts iuni alle eisen tlie \\e tcgcn\\t)Ot dig stellen aan v L'iliglieid' staiukuii'o' gouielspaniiLM s en \ ei sle\ igingsl),ilken in ile portieien. Vculer /i|ii alle u i t \ oei ingen
lexeihaai met AIÏS en anbag. l'ai \\at liet milieu beitelt, de Lagnna \okloet met \ e f \ e aan tie huultgc NtiLMigc intlieu-eisen.
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K o i t o m . d e I.aguna In eekt op alle Ironten met het H aditionele en alledaagse. Reiiault. Edl CÜJCIl inailtcr i'fl/t
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NIEUW, DE LAGUNA VAN RENAULT, VANAF ƒ 36.995,-*
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Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een ^elrankeerde en.'dop aan: SI lOWRUOM/'U' IO I-IN-Ü MINI'S, Postbus 15(ir«|:
1000 AI) Amsterdam of algeven bij Het l'arool, Wibautstnial Hl, Anisteidatn
Alfjeven kan ook bij de volgende Weekniediakantoreri:
Amstelveen: kantoor Aeinstelstijn. bian van de Helende Meesters -121B; Weesn: Nieuwstraat Ü3;
Zaïuivoort: Gasthuisplein 12: Uithoorn. Stationsstraat 60.
Faxen kan ook. is wel /o snel en duidelijk 02(Mi()5 h'3, 21.
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020-6658686

Autobedrijven Rinko

faxnr. 020-6656321

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.
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Tuinieren op milieuvriendelijke wijze
De zorg voor het milieu is een gegeven waar men niet meer
omheen kan. In het streven naar de produktie van mooi,
gezond voedsel en een mooie, gezonde tuin - onkruid- en
insektenvrij - wordt het milieu vaak opgezadeld met
moeilijk afbreekbare, giftige stoffen. Soms is het middel
erger dan de kwaal. Wolthoorn en De Groot gaan in op
ecologisch tuinieren en milieuvriendelijke onkruid- en
ongedlertebestrij ding.

E
ECOLOGISCHE
landbouw ontstond in
de jaren zeventig, als
een uitvloeisel van deflower
power, hippy- provo- en terug-naar-de-natuur-cultuur.
Het waren eerst de trendsetters die er een 'natuurlijke'
en milieuverantwoorde levensstijl op nahielden, maar
anno negentiger jaren heeft
deze denkwijze wijdere verbreiding in de samenleving
gekregen.

D

Blauwe Japie
is heer
van landgoed
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag: de
angstaanjagende rauwe
kreten van de reigers in
Frankendael.

Boeren en tuinders die op
ecologische wijze hun land bebpuwen, vinden dat het milieu
niet met chemische stoffen
mag worden belast. Dus gebruiken zij geen kunstmest en chemische
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast streven
zij naar een minimaal gebruik
van energie en een maximaal
hergebruik van grondstoffen;
dierlijke mest (recycled veevoeder!) en compost (verteerd
dierlijk en plantaardig afval).
Op deze wijze hopen zij het natuurlijke evenwicht niet te verstoren.
Ecologisch tuinieren gaat
van dezelfde principes uit. Ongewenste kruiden - doorgaans
onkruid genoemd - gaan op de
composthoop of in het compostvat om later als compost de
tuingrond te verrijken. Bestrijding van ongewenste insekten
als bijvoorbeeld bladluizen
vindt niet met chemische middelen plaats, maar met alternatieve methodes die de natuur
en het milieu ontzien.
Minder wenselijke kruiden
kunnen mechanisch (weggeschoffeld of uitgetrokken) of
thermisch (wegbranden) worden verwijderd. Sinds kort is er
zelfs een soort elektrisch 'wafelijzer' te koop, waarmee onkruid op paden en langs randen
kan worden weggeschroeid.
(Thermof ix, hier en daar al verkrijgbaar: ± 250 gulden.)

Compost maken
Gedurende het groeiseizoen
in de tuin ontstaat er altijd veel
i de hoge kruinen van de bo- tuinafval: afgeknipte bloemen,
nen in Frankendael nestelen onkruid, gemaaid gras. Dit kan
l zo'n 75 jaar grootstedelijke rechtstreeks de biobak in, in
|eigers
het compartiment voor GFT-afFoto A. De Groot val. Edoch, de schat aan plantenvoedsel dat dit tuinafval in
ANDGOED Franken- zich herbergt, kan een overwedael in de Amsterdam- ging zijn om het op te slaan en
se Watergraafsmeer te composteren.

Jormt met z'n hoge bomen
|o ongeveer de ideale nesteomgeving voor de blauwe
Jeiger, of Blauwe Japie zoals de Amsterdammers hem
Inoemen.
Het is dat erbij de ingang van
het voormalig landgoed Frankendael bordjes staan waarop
te lezen valt dat het nu een wanôelgebied is voor de zich verpozende stedeling. Anders had hij
of zij er zich zeker een indringer gewaand, door de verwijtenöe en angstaanjagende rauwe
kreten van de reigers.
De broedtijd valt voor reigers
normaal gesproken eind maart,
begin april, maar op Frankenôael begint het broeden steeds
vroeger. De eerste paren keren
al in december of januari terug
op de nesten in Watergraafstneer. Het normale schorre reiiergeluid maakt plaats voor
heftig gekras en het houtige geluid van snavelgeklepper, en
het baltsen neemt een aanvang.
Reigers bebroeden drie tot
vijf eieren op de horst (want zo
heet een reigernest) en dat
fiuurt een maand. De kuikens
'•'orden zo'n acht weken door
<>e ouders op het nest verzorgd.
Frankendael ligt in een reigerVriendelijke omgeving. Vader
moeder reiger kunnen imiiers zo aanschuiven aan de
ruim van vis voorziene tuinvijVers in Watergraafsmeer.
Overigens maakt vis maar
eenderde uit van de dagelijkse
piaaltijd; de rest bestaat uit ingekten, kikkers en een enkel
huisje. En niet te vergeten uit
stedelijk
voedsel. De reiger
T;»rdt meer en meer een stadsV"gel;
gelijk duiven en mussen
lvi
-'ten ze precies waar ze op
tijdstip wezen moeten
Voor kliekjes en brood.

WOLTHOORN & DE GROOT

BOES

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

<*$?\
In een goedgesorteerd tuincentrum zijn kant-en-klare
compostvaten of -bakken verkrijgbaar, die voor een tuin van
gemiddelde afmeting uitstekend voldoen. Zet de compostbak bij voorkeur op een schaduwrijke plaats, om uitdroging
te voorkomen. De composttaak
heeft geen bodem: het teveel
aan vocht zakt in de grond weg
en op deze wijze ontstaat er een
levendig verkeer van insekten
tussen bak en bodem.
Behalve plantafval uit de tuin
leent ook keukenafval zich prima voor compostering. Als u
huishoudelijk organisch afval
op de composthoop gooit, verdient het aanbeveling om er tevens een energieke kater met
een gezonde belangstelling
voor ratten en muizen tegenaan
te gooien. Want ratten en muizen komen, aangelokt door het
hoogwaardige
keukenafval,
graag tafelen op uw composthoop.
Na verloop van één tot anderhalf jaar (afhankelijk van het
jaargetijde en de daarbij behorende temperatuur) is het tuinafval compost geworden en kan
over de tuin worden verspreid.
Nog niet volledig gecomposteerde delen kunt u eruit zeven,
maar u kunt ze ook mee verspreiden. Eenmaal in de open
lucht verteren deze delen erg
snel, maar bedenk wel dat het
tot die tijd bij bezoekers een
verkeerde indruk kan wekken.
('Het is een schande! Die man
gebruikt zijn tuin gewoon als
vuilnisbak!')

Beestjes
Met het voorjaar komen
naast alle uitgezaaide eenjarigen en nieuwe knoppen aan
vaste planten en heesters, ook
diverse ongewenste gasten tot
ontluiking. Slakken, kevers,
rupsen, luizen, ellendelingen
soms. ü kunt natuurlijk naar
een spuitbus of dergelijke grijpen om ze te laten verdwijnen,
maar voor wie daartegen principiële bezwaren koestert, volgen hier wat milieuvriendelijker suggesties.
Als op een frisse ochtend in
maart de slakken vanuit wégbermen en andere grasranden
hun opmars beginnen in de
richting van de kwetsbare, nétontloken vaste planten, is de
tijd aangebroken om een oorlogsplan ter bestrijding van

Tulpentuin in bloei

In de •wat grotere ecologische tuin is vast wel wat ruimte voor een afgescheiden hoekje waar kippen naar hartelust kunnen
rondscharrelen
TfkenmK c. Woithoom
deze taodembewoners te maken. Het strooien van slakkenkorrels is een mogelijkheid; het
aantrekken van de natuurlijke
vijanden van de slak vormt een
goed en ecologisch verantwoord alternatief.
Vogels, kikkers en egels eten
met graagte slakken. Een sloot
of een vijver in de directe omgeving van de tuin garandeert een
slakkenetende kikkerpopulatie. Een vogelvriendelijke beplanting met bossige heesters
trekt vogels aan en verleidt ze
tot permanente vestiging. Een
egel echter is dé grote aanwinst
voor uw tuin; slakken vormen
zijn hoofdmaaltijd.
Vaak is de egel een toevallige
gast; mocht hij toevallig langswippen, probeer hem te bewegen tot herhalingsbezoekjes.
Geef hem bijvoorbeeld regelmatig een kleine 'snack' in de
vorm van wat kattevoer op een
schoteltje en de kans is groot
dat hij een vaste bezoeker van
de tuin wordt. Let wel; en met
hem de gehele kattenpopulatie

uit de wijde omtrek. Zo niet erger. Als bij toverslag verschijnen tijdens warm en vochtig
weer bladluizen in diverse uitvoeringen die massaal rozen,
heesters en sommige vaste

het transport van het voedselrijke sap blokkeren.
In de buurt van grote hoeveelheden luizen zijn ook mierennesten te vinden. Om voldoende eiwitten te verkrijgen,

'Hij gebruikt zijn tuin
gewoon als vuilnisbak'
planten bevolken. Als auto's in
een file zitten ze rijen dik op de
jonge scheuten.
Bladluizen behoren tot de
orde der snavelinsekten. In
plaats van een duidelijk als zodanig te herkennen bek hebben
ze een soort van holle naald, die
ze diep in de zachte plantdelen
steken om zo de voedselrijke
plantesappen op te zuigen.
Planten kunnen erg verzwakken als grqte hoeveelheden luizen zich eraan voeden, doordat
de vele luizeprikjes in de plant
even zovele wondjes in het
planteweefsel veroorzaken, die

moeten luizen een enorme hoeveelheid plantesap opzuigen.
Daarbij ontstaat een teveel aan
suikers dat door de luizen in de
vorm van honingdauw (een geconcentreerde
suikeroplossing) wordt afgescheiden.

Mieren 'melken'
Mieren 'melken' de luizen
door met hun antennes op het
suikervette achterlijf te kloppen om zo de luis tot het uitscheiden van honingdauw te
bewegen. Soms gaan de mieren
zo ver om een 'stal' te bouwen

voor hun veestapel. Dit doen ze
door van korreltjes aarde en
mierespuug schuilplaatsen te
bouwen, die de luizen tegen vijanden moeten beschermen.
Soms verslepen mieren de eieren van luizen naar hun nesten
om in het volgende seizoen verzekerd te zijn van melkvee.
De luis kent vele vijanden; de
larven van het lieveheersbeestje, van de gaasvlieg en van de
zweefvlieg lusten er wel pap
van. Ook het lieveheersbeestje
zelf, dat schattige vleesetende
kevertje met z'n glanzende bestippelde schild gaat als een
wilde tekeer temidden van een
kudde luizen.
Het lieveheersbeestje zet
haar gele, kegelvormige eieren
onder aan bladeren in de nabijheid van een luizenkolonie af.
Als na een week de larven uitkomen, staat hun voedsel voor
ze klaar - vers op het blad. De
larve van het lieveheersbeestje
eet tijdens z'n drie weken durende bestaan als larve honderden bladluizen.
WOLTHOORN & DE GROOT

In het hart van Kennemerland ligt een unieke
tuin aan de voet van de historische Nederlands-HerVormde Kerk van Limmen.
Daar staan elk voorjaar,
tussen begin april en half
mei verschillende tulpenrassen te bloeien. De Hortus Bulborum, zoals de
tuin officieel heet, is een
'schatkamer' uit 1928 waar
vier eeuwen tulpenteelt in
Nederland bijeen is gebracht. Het merendeel van
de bollen is tegenwoordig
nauwelijks nog in cultuur.
Door de jaren heen is de
collectie gegroeid tot meer
dan 1200 tulpen-, 35 oude
hyacinten-, 25 oude narcissenrassen, een unieke collectie keizerskronen en een
niet meer in cultuur zijnde
groep
kievitstaloemen.
Jaarlijks voegt men met
uitsterven bedreigde rassen aan de collectie toe.
De Hortus Bulborum Is gelegen
aan de Zuldkerkenlaan 23a te
Limmen en is geopend tot 15 mei.
De toegang bedraagt vijf gulden.
Groepen kunnen worden rondgeleid door een groep deskundige
vrijwilligers. Nadere Informatie:
VW Alkmaar, telefoon «72119841.

Ruslandganger trotseert armoe en ellende

NZE KLANTEN ZIJN
natuurlijk allemaal
Rusland-liefhebbers
die of al een keer in Rusland
zijn geweest, of Russisch of
Oost-Europakunde studeren en wat bijscholing willen. Onze taalreisprogramma's zijn erg flexibel," vertelt Marco Zonneveldt,
mede-directeur van Russia
Travel.

(ADVERTENTIE)

•

Een maand Russisch stüderen in Moskou kan bij dit bureau voor 2.175 gulden. Je
slaapt dan in een studentenflat
of bij een gastgezin, tegen extra
betaling. Vier ochtenden per
week krijg je les, er zijn verschillende niveaus, 's Middags
is er tijd voor excursies. In het
programma zijn onder andere
opgenomen (tegen extra betaling) een bezoek van drie dagen
aan een kolchoz met een bad in
de banja, aan een markt, een
fabriek, theater en natuurlijk
aan het Kremlin en eventueel
naar Sint-Petersburg.
door Monique Lindeboom

VAN DE WEEK
Romantiekaan de Moezel
5 Daagse reis naar Traben
Trarbach
aJ vanaf...

448.-

•Yomantiek, wijn, sfeer en gezelligheid, dit zijn
de trefwoorden die als een rode draad door deze
volledig verzorgde Moezelvakantie lopen. Direkt
aan de oevers van de Moezel ligt het gezellige Traben
Trarbach. Het oude stadscentrum en de velewijnhuizen geven dit plaatsje extra charme. U verblijft in Parkhotel Traben Trarbach, een hotel in de
sfeer van de vakantie; gezellig en romantisch!
Meer informatie over Traben Trarbach? Stuurt
u deze bon retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
.
Telefoon:

Vertrekdata:
Vanaf 25 april
om de 2 weken
op maandag •

448,Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verbl ijf in het Parkhotel
• 2-persoonskamers metdo/to
• hotel beschikt over een lift
• volpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
-Boezoek aan o.a. Cochem, Trier,
Lof en Idar-Oberstein
• zeer ervaren chauffeur

Zonneveldt schuift een map
met bedankbrieven naar voren.
Brieven van tevreden cursisten, hoewel de hygiëne bij de
gastgezinnen te wensen over
laat (kakkerlakken), het eten
natuurlijk minimaal is en de
lessen soms wel erg zwaar.
Maar het schijnt de pret niet te
kunnen drukken, want de Ruslandliefhebber is voorbereid op Marco Zonneveldt: 'Ik geloof echt dat budget-reizen een toekomst heeft in Rusland. Visa
alles en trotseert de armoe en afschaffen en de Interrail op de Transsiberië-express'
Foto Vu/i Feklisiuv
ellende.
En: „We zorgen voor begelei- veldt legt uit dat je in Rusland
Zonneveldt: „Ik geloof echt
Ga je liever individueel op ding voor wetenschappers. Om- bij aankomst beter niet in een dat budget-reizen een toekomst
reis, maar wil je wel de excur- dat we eigen personeel in Rus- taxi kan stappen. Als ze zien dat heeft in Rusland. Visa afschafsies in groepsverband doen, land hebben, met een Neder- je een westerling bent, wordt de fen en de Interrail op de Transkan dat ook. Russia Travel landse manager, kunnen we prijs tot in het absurde opge- siberië-express. Kijk dan maar
heeft een 15-daagse reis naar snel ter plekke zaken regelen. schroefd. „Ze belazeren je waar eens wat een bron van inkomMoskou, Sint-Petersburg en Zo kunnen we ook de zaken on- je bij staat, daarom hebben wij sten het toerisme wordt."
het platteland.
der controle houden. Want za- ook eigen auto's aangeschaft,
Voor informatie over taal- en Iiuliviken doen in Rusland betekent die de mensen kunnen afhalen duele
rei/en: Kussia Travel, telefoon
en
wegbrengen."
ook
op
je
hoede
zijn
voor
de
(I2(l-K2:i.4(il2. fax OSIMiXX.'HIOS.
Universiteit
maffia. Russia Travel is een Ne„De universiteiten zijn onze der lands-Russisch bedrijfje gegrootste afzetmarkt. Die weten worden, iedereen deelt in de
ook dat ze bij ons terecht kun- winst (als die komt) en krijgt
nen voor hele specialistische een basissalaris. In Rusland
reizen. We hebben een eigen zijn de loonkoscen gelukkig
kantoor in Moskou met eigen heel laag."
docenten. Laatst belde er een
tolk die graag juridisch bijgeHet Nieuwendammerbootje steekt weer van wal. Speciaal voor de
schoold wilde worden. Elke Dostojevski
lezers van Weekmedia vaart de boot op zaterdag 16 april extra
universiteit in Rusland heeft
„Wat ik heb met Rusland?", diensten vanaf steiger acht aan de achterkant van het Centraal
een afdeling Russisch voor bui- herhaalt
Station. Er zijn nog een aantal beperkte plaatsen voor de tochten
Zonneveldt mijn
tenlanders. Wij regelen dan dat vraag. Hij trekt nog eens vurig van 14 en 16 uur*. Het IJ-buurtveer XIII vaart een route door hel
deze tolk daar een cursus kan aan zijn sigaret en zegt dan: Oostelijk Havengebied. Er zijn haltes op hot KNSM-eiland, in de
volgen. We onderhouden nau- „Misdaad en straf van DostoEntrepothaven en in Nieuwendam.
we contacten met het Slavisch jevski. Ja, heel romantisch,
Seminarium hier en met het maar dat is voor mij het begin
Oost-Europa instituut, daar geweest. Dat land is zo intereshebben wij zelf ook gestu- sant. Ik heb ook stage gelopen
deerd."
in Moskou bij Peter d'Haniecourt, correspondent van het
Russia Travel bestaat sinds NOS-Journaal. Het is een grote
1992. De opzet was heel idealis- puinhoop daar, des te beter
tisch: taalcursussen waarbij je voor Russia Travel, want onze
opgenomen wordt in gastgezin- kracht is ons improvisatievernen. Zo help je die arme Russen mogen."
De complete vaartocht van het IJ-buurtveer XIII duurt zo'n twee
aan een extra inkomen, heette
uur en kan bij iedere halte onderbroken worden*. Bijvoorbeeld
dat. Dat concept is uitgegroeid
Er komt een jongen binnen
voor een wandeling langs oude en moderne architectuur op het
tot een volwassen reisbureau. die een ticket en een visum beKNSM-eiland. het vroegere aanmeerpunt van grote cruiseschepen
Zonneveldt: „We regelen ook stelt. Hij wil zijn vriendin beof voor een fietstochtje* over de Nieuwendammerdijk langs de
allerlei zaken (tickets, visa, tol- zoeken. „Moeten we ook je
pittoreske Zaanse huisjes. Het vervoerbewijs blijft de hele dag
ken) voor journalisten die op transfer regelen?" vraagt Zongeldig.
reportage gaan naar Rusland of neveldt. Maar die jongen kent
snel documenten hier moeten de weg al in Moskou. ZonneTegen inlevering van deze bon en na telefonische reservering kan
hebben."
men voor ƒ 6,50 (normale prijs ƒ 9,-) voor volwassenen en kinderen
tot 12 jaar ƒ 4,50 (normale prijs ƒ 6,-) op zaterdag 16 april met het
IJ-buurtveer mee varen. Telefonisch reserveren bij de evenementenlijn van het GVB, telefoon 683.16.91 alleen op donderdag 31
maart en vrijdag 1 april tussen negen en één uur.
De 4-Bag is een multifunctionele tas die gemakkelijk en veilig
op de fiets kan worden meegenomen. Deze speciale tas is op
'Wie op de laatste tocht tussentijds uitstapt, kan nadien niet meer verder varen.
eenvoudige wijze te bevestigen aan bagagedrager, frame en zitFietsen mogen, tegen een vergoeding van een rijksdaalder in een beperkt aantal
buis. De tas is overigens behalve als fiets-, ook als hand- en
mee indien dit van tevoren (bij de reservering) wordt gemeld.
schoudertas en zelfs rugzak te gebruiken. De 4-Bag is een Nederlands ontwerp van Koch Kleeberg uit Almere.

Bon voor onze lezers

De Harde'? Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541 100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzacerdag 10.00- 16.00 uur

Speciale rondtoer U-buurtveer

Multifunctionele fietstas

Voor meer Informatie: l*. Sclii-ft'er. telefoon i):<(i-R:<2.U5H4.

geeft u meer!
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Weekmedia i-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekeh|kse aufo
rubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w. 1 Amsterdams Stadsblad, Buifenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Koe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel, 020-065.86.86 Fax 020-6o5 63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 1 3 1 , Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen: kantoor Aemstelstïjn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Weesp: Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Paroo! geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alie nieuws- en
liuis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kosf een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l *ÏÊSÜ-3 fWÏWI'S?

ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

40,75
13,75
8,50
8,50
10,10

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

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende Tel.. 04906-1528.

XM V6 Excl. aut '91 / 35.000
XM V6 aut., airco '90/29500
XM Ambiance '92
ƒ 32 500
XM Diesel '91
/ 27.500
XM Turbo D. '90/91 v a./ 20.000
XM Comfort '90
ƒ 19.900
CX GTI Turbo II '87 ƒ 11.500
BX 16 TGI Br. Ipg '91 ƒ 17.500
BX 19TGDBr. '91 v.a./ 17500
BX 19 RD Break 86 ƒ 5.500
BX TZD Turbo'91
ƒ18500
BX 19 TZD '91 v.a
ƒ 14.500
BX TD '91
ƒ 13 500
BX D '89
ƒ 8 500
BX D '85
ƒ 3 950
8X 19 TZI Ipg '91
ƒ 16500
3X 19 GTI '9"ï
ƒ 16.000
BX 16 TZI 90
ƒ 14.500
BX 14 Cannes Ipg, '91 ƒ 12500
BX 14 RE Ipg '37
ƒ 4500
BX 14 TE '90
ƒ 1 1 500
AX 11 RE '89
ƒ 8 500
AX 11 TRE '87
ƒ 6.950
C15 Diesol Bestel '90 ƒ 8.500
C25 D dubb. cab. '90/ 13.500

T.k. mooie Nissan Sunny 1.7 D,
TIMO DE BRUYN
10-'90, 98.000 km, beige met.,
Voor occasions en reparaties:
APK 3-'95, i.z.g.st., ƒ 13.000
van BX, Visa en 2CV6.
incl. stereo Tol. 020-6387183.
APK klaarmaken tegen gered
pri|2. Verk. van losse onderd Nissan 300 ZX (nieuw model),
Tel 020-6680820 en 075-219777 automaat, b.j. 1990, 20 000 km
/ 53 000. Tel.: 020 • 6944756
T.k. Visa 1100 XE b.j. '83 pr
Nissan Cherry. b.j. 1984, prima
n.o t.k Tol. 02152 - 69236
auto, net gekeurd, inruil mogeV a. ƒ 85. 5 veerbollen
lijk, / 1950. 023 - 423906.
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage Pnmera 2.0 l LX 6/91 ƒ 15.400
RENE SPAAN, 075-281193 Pnmera 2.0 SLX 4/911 ƒ 17.200
Tel.- 035-564444/561842.
Vraag tevens naar onze mrui
Iers on aantr rep. prijzen.
Sunny 1.6 SLX coupé kat.,
Citroen AX 14 TRS, bj. 06-'88
5-drs 140 000 km, APK t/m 04
'95, ƒ6950. 020- 6331191.
Citroen Axel 12 TRS '85, grijs
APK maart '95, f 1350,Tolefoon 020 - 6136980.

VISA Garage
Houtmankade 37, A'dam
Tel 020-6278410.

Citroen BX 19 diesel, b.j 1985
net gekeurd, inruil mogelijk
ƒ2950. Tel.' 023 - 423906

CITROEN BX 16 TRS. AUTOMAAT, sept '85, grijs mctall., Citroen XM, 6 cil., 1989, km.st
119 000, ƒ 19.750,- Tel..0340596000 km, i.z g st ƒ3.750.
ALTING AUTO'S 023-254944 61289.

* Voorjaars Voordeel *
Rij nu, betaal maart '95 /of 10%
korting op al onze occasions

Dealer biedt aan: Citroen AXTRE 1.1, 5/'88, zwart, 1e eig.,
125.000 km, ƒ4.700.
Tel.: 020-6629517.

Dealer biedt aan: Fiat Uno,
TG SL, 1/'88, zwart, 1e eig.,
;?0 000 km, ƒ7.250.
"o! 020-6629517.
Dealer biedt aan- Alfa 33, (1 3)
O 89, donkerblauw, 1e eig.,
CO 000 km, schadevrij, / 8.500.
"o! 020-6629517.
i ord Escort Laser 1,6 D, mei
26 1e eig, 139.000 km d.rood,
, 5 750. VOLVO-NIEROP Am.,:c-rdam-West, 020-6183951

Auto's te koop
\/an ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-> + -t SUBARU + •>- +
•: dealer met 6 sterren kwali•jit Nieuw en gebruikt Auto.•:dr Aalsneer 02977-30170
•.M W 316i, 1989. zwart metal
c
sportvelgen, verlaagd,
'ü 000 km, inruil mogelijk,
14950 023 - 423906.
BMW 316i, sept. '88,
70000 km, ƒ 13250.
RONDAY AUTOBEDRIJF.
Tel 020 - 6237247
,!AZDA 323 HB 3 d Ensing
t'69, rood. met trekh , 43000
M ƒ 13.950 Mazda van Vloten
d 020-6365052
iG B, donkergroen, gerestau••ji.'rd,
bagagerek 1977.
' 14 500 VISA GARAGE, tel
!20 6278410 of 6596264
;

Fiat

GEBR. HAAKER BV

Alfa Romeo 75 1.8 I.E.
4/90
ƒ11.900.
Tel. 035 - 564444/561842.

Kam. Onneslaan 10
Badhoevedorp

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Audi

BMW 315

MAART-AKTIE
3ij aanschaf van 'n occasion
va. ƒ7.500-, 3 mnd.
Bovag-garantie en gratis
BMW 316, b j '82. LPG, rood. NO-START alarm met pincode
APK 1-'95, i z g.st. trekhaak.
CASPARUS WEESP.
ƒ2500, 03417-58857
Tel 02940-15108.
Aktie loopt t m 4 april a s.
DIREKTIEAUTO BMW 518 i
Ook 2e Paasdag
executive,
metall
brocaat
zijn wij geopend.
rood, 18 mnd, 40000 km. m
o a radio, cd wisselaar, alarm, Weg omst. t k. PANDA 1000 L.
wintervelgen m. banden, wor- e. nov '91 wit, weinig km
telnotehouten dashboard en ƒ9750 Tel. 020-6826307.
vele andere access Vraagpr
/ 49 900 Tel 075 157252.
H-'82, m uitstekende staat.
APK 11-94, moet weg. t.e.a.b
Tel 020 - 6191735 na 18 uur.

Ford

T k witte BMW 525 l b j '85.,
div. opties, nette auto ƒ 5 250. Escort 1.6 7-84
ƒ 2.600
Tel 020 - 6416392
Scorpto 20 l CL 6'92 ƒ 19.800
Scorpio 20 l CL 4'90 ƒ 12900
Scorpio 2.4 l CL 9-90 ƒ 12 800
Citroen
Sierra 1.8 CLX TD5'91/ 14200
Sierra 20 CL 1/91
/ 14.900
Voor een goede occasion
Sierra 2 3 D 6'89
ƒ 9 000
Autobedrijf
Sierra 2 3 D CL 3 88 ƒ 8.600
WIM van AALST
Tel 035-564444561842.
Communicatieweg 6, Mijdrecht Fiesta 1100 cc. '81, klem,
zuinig, betrouwbaar, ƒ 1450,
CITROEN-DEALER
mr. mog. 02502 - 49725.
Tel 02979 - 84866
Ford Escort 1 4 CL inj, okt '92.
1eeig.. 17.000 km, wit, 3-drs .5
versn , m nieuw staat ƒ 21.950
ALTING AUTO'S 023-254944.
FORD Escort 1.4i CL aug '91,
3-drs , 5 versn . signaalrood.
1e eig. 28000 km, m nw s t ,
ƒ 18750 ALTING AUTO'S.
Tel/ 023 254944
Ford Fiesta 1 6 diesel CL
.z.a.st , b| '88. APK.
Vr.pr. ƒ 7000. 020-6256203.
r
ord Taunus Bravo stat.waq.,
b.|. 1982, nwst., net APK gek.,
nr mog . ƒ 2450 023 - 423906.

Sranada 2.3 Combi, riche uit'.jugeot-dealer COBUSSEN. BX 11 RE, b | '84, bordeaux 'oenng, zeer kompleet, b.j '84
ƒ 2450. 02502 - 49725
jaarsjesweg 249 Amsterdam rood.
APK,
qoede auto.
ol 020-6121824
ƒ l 950 inr mog" 02502-49725 Sierra 1.8 Laser, bijna '86, APK
itroon XM V6 rouge Madann 12/94, 3 drs, roomwit, sportw ,
zeer mooi ƒ 3975. 020-6146392
1990, 86000 kin ƒ 26 000CITROEN DORLAND
Ring A'dam afrit 116
Br i W 02903-1908

\LFA Romeo Spider 5 93.
10 000 km, donker groen, leder CX 20 bj '86, zeer mooi. grijs
••ü
Vd
Pouw. Peugeot, iietallic. schuifd stuurbckr,
".Vesp Tol 02940 15110
pri|s/5400 Tel 020 6760099

HYUNDAI
OCCASIONS
AUTOKROOY

TT. Vasumweg 32, A'dam-N.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen,
TEL. 020-6310615.
PAASSHOW, 2e PAASDAG
OPEN! 020-6433733
Hyundai Scoupé 15 GSI, juni
Tipo 1.4 l AGT 3/91 ƒ13.900 '91, blauw metall., 3 drs., 5
Tipo 1.4 IE 7/90
ƒ11.900 versn., 28.000 km, i.z.g.st.
AUTO'S
Tipo 1.4 IE DGT 11/88 9.800 /18.750. ALTING
Tipo 1.7 D AGT 6/91 ƒ14.200 023-254944.
Tel.: 035-564444/561842.
Sonata 2.0 l 16V
GLS
ƒ 17.900.
UNO 45 S, bijna '84, APK 4/'95, 1/92
3 deurs., inruilkoopje ƒ 1475. Tel.: 035 - 564444/561842.
Tel.: 020 • 6146392.

VERBOUWINGSOPRUIMING
Wij hebben ruimte nodig
Doe uw voordeel
1x Uno 1.1S, l.m. velg./
100 t. 84, nieuw model, goede verstralers, 7/93
ƒ 19.750
en betrouwbare auto, ƒ3.950, 1x Uno 1.5SX 11/92 .ƒ19.950
inr. mog. 02502 • 49725.
1x Uno 1.1S 1/92 . ..ƒ16.950
1x Uno 45 Spec: 5/87 ƒ 7.950
1x Tipo 1.4S 7/93 ...ƒ24.950
1x Tipo 1.4 8/93 . . . .ƒ20.950
732i autom , b j . '84, zeer snel 2x Panda 34 v.a .. .ƒ 3.500
en goed. div. extra's, ƒ4.950 4x Panda 750 v.a. . . . ƒ 5.250
inr mog Tel.. 02502 - 49725. 6x Panda 1000CL v.a./ 6.500
1x Ritmo 70 CL 3'88 ƒ 8.750
lx Lancia Ypsilon '85 ƒ 5.950

.UZUKI 1.3 GS, '89, 50 000 km
• 13950
AX K Way 3 89
ƒ 8.400
AUTO AMSTELSTAD B V.
Hornonylaan 25. 0206799100 BX 1.4 Cannes 1091 ƒ 10.900
BX 1 4 Cannes 7 9 1
8900
BX 1 4 E 6 90
ƒ 8 900
Auto's te koop
BX 1 4 TGE 8:90
/ 9800
BX 1 6 TGI 3 90
ƒ 9 800
van ƒ 15.000,BX 1 6 TZI 790
ƒ 10900
BX 1 9 GTI 1 89
ƒ 8.900
fof ƒ 20.000,BX 1 9 D 3 89
/ 9 000
/ 13500
•'a Ronifio 33 1.7 QV 16, BX 1 9 TZI 1 91
i ; 90. 118 000 km. l m ve'gen, BX 1 9 TRI 1 90
/ 11 200
•nriTi, kleur zwart, 3 maanden BX 1 9 TRI 7 89
ƒ 9.200
, uantio inr. tin mogel
BX 1.9 TD 290
ƒ 10.200
BX 1 9 D 1087
ƒ 6200
CASPARUS Weesp
02940-15108
XM 2 0 l 391
,' 18400
2c PAASDAG GEOPEND.
2CV6 Charleston 12 83ƒ 1400
Tel 035564444561842.
.'oor een goede occasion

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Lancia

Tel. 020-6594859
Hyundai

Alfa Romeo

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Corsa Swing, kleur zwart, zeer
mooi en goed ƒ 2.950. mr. mog.
Tel • 02502 - 49725
KADETT12S.bjr.jan.'85, APK
4-"95,3 drs., oud model ƒ 2275
Tel.' 020 - 6146392.

Honda
3ivic 13S, nw. mod 85. APK 4
'95 3 drs, rad.'cass., l bl. met.,
vrachtauto ƒ 3975 020 6146392

Opel Corsa, b.j. 1984, APK gekeurd, rijdt prima, inruil mogelijk, ƒ3950. 023 - 423906.
Opel Kadett 1.61, b.j. 1988, 3drs, Ipg, antr. met., APK, inruil
mogelijk, ƒ 9950. 023 • 423906.

Record 2.0S, '84, grijs metallic,
fijne vacantie autq ƒ 2.450. Tel.:
02502 • 49725.

Keuze uit + 75 occasions met garantie

Subaru Legacy 1.8 GL LPG.
1991, ƒ20.995. Auto Service
Wetter, Zwanenburgerdijk 503 Fiat FIORINO 86, APK 3'95, Ipg
Zwanenburg. Tel.' 02907-6572. bestel, 1e eig., zr goed onderh
Vitara Wagon 5-drs., Demo, Vr.pr. ƒ 2650. Tel. 05700-42857.

Lancia A112 Elite 1985, APK tot
•995, ƒ2.600,-. 075 - 158723. rood met. ƒ39.995.-.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
RONDAY BV
Hemonylaan 25, 020-6799100
PI Middenlaan 19-21 (bij Artis)
Volvo 940 GL, 100.000 km,
Tel. 020-6237247
2/92, airco en Ipg, ƒ39.800.
Citroen BX '86
ƒ3.750 DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Citroen Axel '86
ƒ3.600 Weesp. 02940 18200/18008
fiat Panda '85
ƒ3.750 VOLVO 940 Stationcar GL 2.3
Tord Taunus
ƒ2.250 LPG, Airco, 56.000 km, 1992
Renault 25 GTX '84 ..ƒ4.750 ƒ45.750,- Van VLOTEN BV,
Renault Fuego, aut. . .ƒ3.250 Volvo Dealer. 020-6369222.
Renault 5
ƒ2.900
Renault 5
ƒ3.900

Opel

Opel Rekord automaat, b.j.
1986, stuurbekrachtigmg, inruil
mogelijk, ƒ 5950. 023 • 423906.

•*• Max. korting van ƒ 1500,•*• 25% aanbetaling
* Max. ƒ 10.000,- uitgesteld
*0% rente
* Aangesloten bij B.K.R. te Tiel
* Deze aktie loopt tot 5 april

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

alarm. CD-wiss , in nieuwst., m.
'88, ƒ 8 950. Tel.: 020 - 6650249.

Kadett 1.3 LS HB 9'88/ 8.900
Kadett 1.4 l HB 5/91 ƒ 13.900
Kadett 1.5 Turbo 11/89ƒ 10.700
Kadett 1.6 D car. 11/88/ 8.900
Chrysler
Kadett 1.6 l HB 3/89 ƒ 9.600
Kadett 1.6 l Car. 5/90 ƒ 9.800
Chrysler - Amstelveen
Kadett 1 7 D Car. 1/90/ 11.500
Kadett 1.7 D Van 8/90/ 9.400
Wiegorbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer on de Ronde Venen Kadett 1.7 D Car. 9/89/ 10.600
Kadett 1.7 D Sed. 2/91 ƒ 9.800
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Kadett 1.7 D 6/90
ƒ10.200
(Op afsoraak oratis halen en brenaen l
Kadett D HB 1/91
ƒ 12.500
Omega 1.8 LS 12/89 / 12.400
Daihatsu
Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 14.800
Opel Rekord 2.0 S 5/84/ 2.800
Applause '89-'92, Charade au- Te koop Dodge Ram Van
tomaat 11-'90, Charade '90, b.j. 1987, km st. ± 60.000 ml. 6 Vectra 1.6 l GL 11/91 ƒ 16.200
Vectra 1 7 D Sed. 2/90/ 13.900
cyl. autom. airco.
'91, Cuore '91.
Vectra 1.8 l HB 11/89 ƒ 14.000
Prijs ƒ 15.000. Tel.
NIEROP-DAIHATSU
Vectra 2.0 l 4/91
ƒ 16.400
070-3461575 na 18 uur.
Vancouverstr. 2-12,
Tel.: 035-564444/561842.
A'dam-West, 020-6183951
®De advertentie-afdeling be
Daihatsu
houdt zich het recht voor ad KADETT 13 S, bijna '87, APK
't AMSTERDAMMERTJE
vertenties eventueel zonder 3/'95, 3 drs, wit, zeer mooi.
Arnstel 340-342
opgaaf van redenen te weige ƒ5470. Tel.: 020 • 6146392.
tegenover Carré
ren. (Art. 16 regelen voor hè Opel Corsa 1.3S GLS, 1986,
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
advertentiewezen).
net gekeurd, 5 versn., inruil mogelijk, ƒ 6950. 023 - 423906.

Fiat

Opel Astra 1.4, 19.800 km,
rood, 1993 . . . .
27.750,HENK GRIFFIOEN
Tel.. 02940 • 14028/80426

Nissan

Lancia

Senator 3.0 mjection autom.
alle extra's nieuwe auto t. 83.
ƒ3450. Tel.: 02502 • 49725.
Te koop Opel B Kadett 1973.
Vragen naar Alex 08380-22149
of 08389-19153 na 18 uur.

Renault
Renault Laguna 1.8 RN
JANUARI 1994, VIOLET METALLIC, 4000 KM.

Algemeen

Stationcars

150 auto's & bestel va. ƒ3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.

FORD Sierra Station 2.0 CL,
combi, 04/90, zilver, ƒ 24.950.
GOLDCAR Amstelveen,
Tel.: 020-6433733

Huurkoop
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
± 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.3 . . . 1987
LADA SAMARA 1.55 d. 1990
LADA SAMARA 1.3 . . . 1988
LADA 2104 1.5
1989
LADA Niva
1984
Subaru Legacy 1.8 GL . 1991
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
4 wd, demo met ace., . 1993
Subaru Vivio ECVT . . . . 1993
Subaru Mini Jumbo SDL 1986

010 - 4800111

Rover

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

Klassiekers
en Oldtimers

ƒ 1.000,00

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

Skoda

Auto's te koop
gevraagd

Subaru

02940-17813.

Suzuki

Corolla 1.8 D 9/88, ƒ 7.800.
Tel.: 035 - 564444/561842.

Suzuki Swift GA, b.j. juli 1992,
km.stand 22.000, extra ace.,
ƒ 16.000. Tel.: 020-6322428.

ALFA ROMEO:
Romeo 33 1.4 IEL 1/93.ƒ 24.950
Romeo 33 1.4 IE 4/93./25.950
Romeo 33 1.4 IE 3/93./24.950
Romeo 33 1.4 IE 1/92./21.950
Romeo 1.7 IE 16V 5/91.ƒ 22.950
Romeo 33 1.7 QV 5/91 .ƒ 23.950
Romeo 33 1.7 IE 4/91.ƒ 21.950
Romeo 33 1.7 QV 4/90./ 22.950
Romeo 33 1.3 S 8/88 .ƒ 14.950
Romeo 33 1.3 S 3/89 .ƒ 13.950
Romeo 33 1.3 1/89 . .ƒ11.950
Romeo 75 5/90
ƒ26.950
Romeo 75 1.8 IE 7/90./16.950
Romeo 75 1.8 9/89 . .ƒ 16.950
Romeo 75 1.86/89 . .ƒ14.950
Romeo 75 1.8 IE 5/89./15.950
Romeo 75 1.8 3/89 . .ƒ16.950
Romeo 1644/91 . . . .ƒ31.950
Romeo 164 Turbo 3/91.ƒ 35.950
Romeo 1643.09/88 .ƒ25.950
Direktie auto's:
Romeo 155 2.0 2/94 .ƒ47.950
Romeo 33 1.7 IE 4/93) 31.950

440 DL 1/92
ƒ 16.200
440 GL P.S. 9/90
ƒ 13.900
440 Base 10/90
ƒ 10.400
440 Base 2/91
ƒ11.700
440 SLT 12/90
ƒ 16.900
460 GL 2/91
ƒ15.200
Tel.: 035 • 564444/561842.

850 GLT
3/93
940 GL LPG 2.3
2/92
745 GL 16 V Estate ....7/89
460 GLE LPG 1.8
1/91
440 GL 2.0 i
1/94
440 GL
2/89
440 LPG
7/90
360 2.0
1/84
340 GL spec. Lpg
3/91
340 DL 1.4
2/89
340 DL 1.4
6/89
VW Polo 1.3 CL
6/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie:

Seat

Mercedes-Benz

Service en
Reparatie

Automaten

Wilt u uw auto v.a. 1990
DIREKT a contant verkopen
Belt u voor inl. 03410-19354.
Te koop gevraagd AUTO'S
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autoverhuur

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Ook APK keuring, klaar terwijl u wacht.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

APK -i- grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
D. FAAS
motorenrevisie FEENSTRA
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38
Industrieweg 27, Duivendrecht aer dag, ex. BTW
Tel. 020-6980639
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
3e Lugt luxe en bestel van;
Garage West-Center:
ƒ39,- per dag excl. BTW.
020-6122476 (zonder afspraak) Tel.: 020-6161388 of 6890374
2e Helmersstraat 15, A'dam.
LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. r;
A.P.K. KEURINGSSTATION
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44
Keuren zonder afspraak
p.d., 100 km vrij. Tevens per
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702 wagens. Autoverhuur Sloo
haak. Tel.: 020-6431220.
Autobedrijf CRYNSSEN
Opel Kadett ƒ 39 p d
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
All-in KM vrij.
APK-keurstation, reparaties
RENT A BRIK. 020-6922930
alle merken en schaderegeling.

Van Vloten

205 1.6 GTI 5/90
ƒ 16.900
205 1.8XADVan5/92/ 13.400
305 1.9 GLD 11/84 ƒ 1.900
309 1.8 XR DT 6/91 ƒ 13.600
405 1.6 GLXI 10/91 ƒ 17.800
405 GRD 1 9 Br. 4/91 ƒ 18.400
405 SRD 1.94/92
ƒ 19.800
405 GRD 1.9 5/92
ƒ20.800
405 1.6 GL 11/87
ƒ 7.900
405 1.6 SR 4/88
ƒ 9.400
4 x 4 0 5 1.6GLI 7/90 ƒ11.900
405 1.6 GL 1/88
ƒ 8.900
405 1.6 GR 2/89
ƒ 9.800
4051.9GLXDPS10/91/ 17.400
405 1.9 GLD 7/90
ƒ 14.200
405 1 9 SRI Br. 3/90 ƒ 18.400
Draaierweg 10 (bij Praxis)
405 1.9 GRD 11/91 ƒ 19.400
AMSTERDAM-NOORD
405 1.9 SRI 11/90
ƒ 13.900 iolf 1.6 D CL 4/89 ƒ11.200
405 1.9 SRI 11/89
ƒ 13.900 iolf 1.6 D CL 12/90 / 9.800
605 2 O SRI 1/92
ƒ 24.000 iolf 1.6 D CL 1/92 ƒ14.700
605 2 O SLI 6/91
ƒ18.200 Passat 1.8 CL 4/91 ƒ18.900
Tel. 035-564444/561842.
'assat 1.8 GL V. 2/90/19.800
'assat 1.8 CL 8/90 ƒ15.900
V.d. POUW Peugeot
C220D Elegance 94, blauw -t'oio 1.3 Coupe 5/90 ƒ10.400
Amsteliandlaan 1
dak etc. ƒ72.750. Weg. bijz.
Tol. 035-564444/561842.
WEESP: 02940-15110
omstand.h. 1e eig. 0652880526
49.000 km 1/92 VW bus Transporter, diesel,
VAN PARTICULIER. Mercedes 106 XSI
bestel, b.j. '86, zeer goed,
280S coupé '77, automaat.205 GL 5-drs 42.000 km 8/92
Opel Kadett 1.3, autom. st.b. Suzuki Swift 1300 GL'87/8.250
Gen. geren, voor ƒ 7.000. Alle 205 Hawai 50.000 km 8/91 nr. mog. 02502 • 49725.
ƒ 6.500. GOLDCAR Amstel- Honda Civic Ipg/aut. '88/9.500
Mercedes 200 D, '81 . ƒ 2.500
opties Wondermooi en goed. 205 XR 1.1 31.000 km 2/91 VW Golf G.T.S. b.j. '83, wit, veen, Tel.: 020-6433733
205 XR 1.4 32.000 km 2/93zeer speciale uitvoering. Pr.
Garage Alkema,
Te.a.b Tel.. 020 - 6908230.
Peugeot
205,
aut.
10/88,
rood,
205 XT DieselSO 000 km 1/92 ƒ4950. Tel.: 02502 - 49725.
J. van Lennepkade 271,
ƒ
15.950.
GOLDCAR
Amstel405 GLD
102.000 km 1/91
Amsterdam 020-6126900.
veen. Tel.: 020-6433733
405 GL Break 105.000 km 2/91 V.W. Jetta 1,3 l Pacific, b.j. '90,
50.000
km,
gr.
met.,
trekh.,
JOHAN BOOM. Ook in
SRI505 GL Select95.000 4/87
Volvo 440 Automaat, rood,
GOLDCAR MITSUBISHI
405 SRI 1.9 66.000 km 3/91 .z.g.st.,/ 16.000. 035-833711. 29/12/'92, 22.000 km, stuur- Den lip 55, Gem. Landsmeer
± 100 auto's v.a. ƒ1.000AMSTELVEEN,
9
VW Kever, '78, APK 1-95, bekr. get. glas, centr. vergr., in
tot ƒ 20.000.PAASSHOW, 2e PAASDAG • Auto te koop Plaats in deze .g.st., ATS velgen, nwe stereo, nieuwstaat ƒ 29.500.
•ubnek. U zult verbaasd staan
Tel.: 02908-24640.
OPEN' Tel.: 020-6433733
weg.
omst.
ƒ5500
020-6441283.
VOLVO-NIEROP
over het resultaat.
Geop. van 0.900 tot 18.00 uur.
Vancouverstraat 2-12,
Lancer 1.8ELD, 11/90/ 10.900.
Adverteren m
JOHAN BOOM
Amsterdam-West.
Tel.. 035-564444/561842.
deze rubriek
Zuiderakerweg 83 A'dam OsTel.: 020-6183951.
Mitsubishi Galant 1.8 Turbo
FAX: 020 - 665.63.21
dorp + 150 auto.'s v.a. ƒ500,Diesel, 1988, APK gekeurd, inr.
70 BESTELAUTO'S en pers.
tot / 15.000. Stuntprijzen door
205
GR
1.4,
'88,
kl.
rood,
mog., ƒ6950. 023-423906.
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
grote omzet. Tel.' 020-6105478.
schuildak, rad.cass., APK tot
^ijsenhout, lid Bovag.
Geop. van 0900 tot 18.00 uur
4-'95,
ƒ8.950,-.
02903
1760.
Adverteren in deze rubriek
vteer dan 50 jaar gevestigd:
205 XE, 1,4 i, k a t , wit, '89, ra- Bennebroekerweg 17, Rijsen- Autoverzekering laagste bet. • Auto te koop? P'aats m deze
Tel. 020 - 665.86.86
diocass.rec. + slede, 71.000 km -iout bij Aalsmeer, 02977- per md/kw. met schadegarant rubriek. U zult verbaasd staan'
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156. 1000 AD A'da
Vrpr. ƒ 11 600. 020-6123045.
24229 Ook t.k. gevraagd
Focwa Serv. Celie 020-6416607 over het resultaat.

Volkswagen

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

ANDERE MERKEN:
Fiat Tipo 1.4 5/91 .. .ƒ15.950
Ford Fiesta 1/1 1/89 .ƒ 14.950
Lancia Thema 6V 4/90./ 27.950
SEAT Autocentrum APC
Lancia HPE Vol. 2/86.ƒ 15.950
Jarmuiden 43
Mitsub. Colt 1.3 2/91 .ƒ 16.950
Amsterdam-Sloterdijk
Nissan Bluebird 1/90 .ƒ 14.950
Tel. 020-6133333
Opel Senator 2.6 7/91.ƒ 39.950
Renault Clio 1.2 6/91 .ƒ12.950
Seat Ibiza 12i 1/92 . .ƒ 15.950
VW Golf 13 Av. 8/87 .ƒ 9.950
Fiat Uno 45 1/87 . . . .ƒ 4.950
8x Volvo 240-340
Mitsub. Colt 1.2 9/87 .ƒ 8.950
iedipl. FOCWA monteur voor
10x Volvo 440
Renault 5 1.4 L 3/87 .ƒ 6.950 al uw reparaties APK, laswerk,
10x Volvo 740-940 Honda Civic 1.5 1/86 .ƒ 6.950 schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
Honda Civic 1.5 2/85 .ƒ 5.950
Incl. gar. Tel. 075-314618.
div. uitvoeringen
Honda Civic 1.3 L 6/85./ 6.950
GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties in
* BOVAG/ALFA
Amsterdam
één dag gereed.
PRIMA GARANTIE
Ook uw autospecialist
VOORWAARDEN.
Uw Volvo-dealer
Frederiksplein 6, 020-6232505.
met persoonlijke service
GARANTIE
Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6369222, MeeuwenNATIONALE AUTOPAS
doe je bij HEINING HOBBYlaan 128, Amsterdam-Noord,
75 JAAR AUTO ERVARING
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
HAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.
940 GL Estate '92; 940 GL SeSPRING IN T VELD
dan '91; 440 GL, GLT, GLE '88- ALFA ROMEO
HONDA
'90; 4x 340 autom.; 340 GL 1.7. OOSTEINDERWEG 335 - 340
VOLVO-NIEROP
AALSMEER
De scherpste prijzen voor
Vancouverstraat 2-12,
02977-24696
02977-44146
TOERCARAVANS
Amsterdam-West,
100 occ. met Bovag-garantie
T.k. tegen handelsprijzen:
Tel.: 020-6183951.
ook grote kampeerart.shop
Volvo 440, LPG, 1989, km.st. Mazda 626 1.8 LX, 4-drs, Ipg,
HULSKER LEIMUIDEN.
108.000, ƒ 12.450,-. Tel.: 03405- 4-'89, ƒ9750. Escort 1.4 CL,
Oosterweg 1, 01721-8913
6-'86, ƒ 6950. Opel Rekord 2.0S
61289.
10 min. van A'dam.
autom., Ipg, 5-'84, ƒ3250.
Opel Rekord 2.0 S, Ipg, 6-'86, VW Camper 2.0. b., nwe. APK,
ƒ4250. Kadett 1.4i, Ipg, 4-drs, Joker interieur, verhoogd dak,
3-'91 (lichte besch.), ƒ 12.000. 4 sl.pl., el. koelkast, vloerverSuzuki Super Carry Van, 10-'89, warm., ƒ 8.500, 030 - 937163.
FIAT UNO 1.5 Selecta
ƒ 7250. Citroen BX 1.4 E, 11-'89,
04/92, ƒ 20.750.
ƒ8950. Galant 1.6 GL, 9-'86,
GOLDCAR Amstelveen,
ƒ4500. Fiat Uno 45 S, 5-'88,
Tel.: 020-6433733
ƒ4250. BEREBEIT, Amsteldijk
Mitsubishi Gold 1.5GÜ autom.,
25, Amsterdam, 020 - 6627777.
st.b., 07/91, 23.750.
GOLDCAR Amstelveen,
VW Golf aut.1600 '80 .ƒ2.000
Tel.: 020-6433733
Honda Jazz Van '84 . .ƒ3.250

Volvo

Peugeot

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

VW Passat Variant, 1.8 CL
06/91, zilver / 23.950.
GOLDCAR Amstelveen,
Tel.: 020-6433733

Saab

Toyota

geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan, Carlife,
VW-dealers, Bovag-garages en
autoshops. Prijs ƒ 149,Info: 020-6846226

RENAULT 21, Nevada 06/91,
blauw
metallic,
ƒ 26.950.
GOLDCAR Amstelveen,
Tel.: 020-6433733

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
IMu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Accessoires
en Onderdelen

Hemonylaan 25, 020-6799100.
Minervalaan 85, 020-6711888.

MAZDA 323, 1.5 GLX, bj. '86,3drs, i.g.st. Vraagprijs ƒ6500.
Tel. 02991 • 3285.

Rijscholen

Ik, bonvivant en filmster (2x'
zoek een goed tehuis. Jaar
gang 1956, grijs, r.h.d. Mijn
SLINGE 244, R'DAM
MOTORRIJLESSEN
wieg stond in Engeland bij de
ƒ50,00 per 60 min.
Austin fabr. en mijn roepnaam
is A 35, APK febr. '95. U mag
19 GTR Chamade 7/91/11.900
AUTORIJLESSEN
mij meenemen voor ƒ 7.000,19 GTX HB 9/89
ƒ10900
ƒ 37,50 per les
Zwanenburgerdijk
503
Info. 05980 - 99069.
19 GTR 2/91
ƒ12.900
THEORIE OP VIDEO GRAT
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
MINOR MOTORCARS
19 TD 1.9 4/91
ƒ 11.200
OLDTIMER (verhopen? Bel hè
De ROVER-DEALER voor
21 GTS Nevada 8/87 ƒ 7.600
AUTOCENTRUM ARKEL b.a. oldtimerbestand v/h Ned. Old
Speciale spoedcursussen
AMSTERDAM en A'VEEN
21 TL Sedan 11/90 ƒ 10.600
Volvo 340 DL, '83, Daihatsu timer Bureau. Tel. 02990-34065
theorie + praktijk.
21 GTS Nevada 9/91 ƒ 15.900
Charade TS Diesel, '89, Audi 18
Sloterkade 40-44.
21 GTL H B 4/90
ƒ 12.400
S, '88, Ford Escort 1100 Laser
R.de Beerenbrouckstr. 157-1:
Tel.: 020-6177975
21 GTD Nevada 2/90 ƒ 14.500
'84, Opel Monza 3.0 GSE '86.
Tel. 020-6138473.
21 GTDVanNev. 2/91 ƒ 11.800 Rover-dealer voor Uithoorn Tel. 01831 - 2344.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35
25 TX 12/90
ƒ 14.600 Amstelveen, Hoofddorp e.o
Automobielbedrijf
Theoriecursus gratis. Tel. O
25 T.l. 12V 4/91
ƒ 18.900 BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
AUTOBANDEN NODIG ?
HENK GRIFFIOEN
52821994 b.g.g. 020-6932074
25 TXE 11/91
ƒ20.800
Gebruikte banden va ƒ25.
25 GTD 2/91
ƒ 17.000
Fiat Panda 1000 Fire, wit . .87 Alle maten+merk. in voorraad. Rij-mstructrice gez.: om samc
25 V6 autom. 11/89 ƒ12.900
lesauto te delen, elk + 20'
Daihatsu Cuore, rood
Prijzen incl. montage
5 SL 6/89
ƒ 9.600
uur p.w. in A'dam. Br. o. n
balanceren.
Citroen BX 14, wit
89
5 D 9/86
ƒ 5.600 SAAB 900 GLS, 4-drs, '84,
989-13253 v.d. blad.
ECU BAND
Opel Kadett 1.4 Expr., zwart91
in nieuw staat ƒ4550.
Tel.: 035-564444/561842
Opel Corsa, blauw
92 Cilinderstr. 5 Amsterdam
RIJSCHOOL ROLF
Tel.: 020-6267639.
Renault Clio, blauw
92 Noord. Tel. 020-6313648.
Renault 5 TL Van, b.j. 1986,
Rijden bij Rolf is een begrip
93 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Amsterdam. Met een goe
keurige auto, ƒ 3950 incl. BTW. SAAB 99GL '80, 2 drs., APK Opel Astra 1.4, rood
'95, ƒ 1450. Tel. 010-4523960.
Telefoon: 023 - 423906.
team instructeurs geven wij o
Klaar terwijl u wacht.
Garantie - Financiering - Inruil
een psychologische manier
Ruilstarters en dynamo's.
Renault 5 TR, 68.000 km, b.j. SAAB SERVICE MOLENAAR
Zuiderzeelaan 90, Weesp
tensief les en nog leuk oo
Valkenburgerstraat 152.
HOOFDDORP, 02503-14097
'89, gr.met., APK 3-'95, radio
Tel.: 02940 - 14028/80426
Hoog slagingspercentage i
Tel.: 020-6240748.
etc. ƒ 9.995, 079 - 523537.
Ond., rep., APK.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Grote
sortering
ONDERDELEN
Diverse SAAB occasions
RENAULT AMSTERDAM
SPRING IN 'T VELD
Tel. 020-6868063/6332405. P
van schade-auto's, alle
Top occasions met 1 jaar
Wij verzorgen ook 8-week
merken, alle bouwjaren.
garantie
cursussen en examenroutes
HONDA:
GEBR. OPDAM B.V.
Wibautstraat 224
den is' vanzelfsprekend.
Skoda Swarttouw 2e Paasdag Civic 1.5 LSI 3/92 .. .ƒ 26.950 Tel.: 02502-45435.
020 - 561 96 11
open van 10.00 tot 16.00 uur. Civic 1.5 LSI 1/92 .. .ƒ 26.950
L.P.G.-inbouw
ZAANDAM
Adverteren in
Tot ziens, de koffie staat klaar. Civic 1.5 DXI5/92 .. .ƒ 24.950 Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
deze rubriek
Tandwielstraat 20, R'dam-Zuid. Civic 1.5i GL6/90 .. ./18.950 Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
FAX: 020 • 665.63.21
Civic 1.5i GL 2/90 .. .ƒ 18.950
Gratis leenauto
Civic 1.5i GL7/90 .. .ƒ 18.950
Inkoop auto's tegen
A.C.A. Tel. 075-351651.
Civic 1.5iGL'PS 4/90.ƒ 20.950
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Missot.
specialist
REMen
Civic 1.512/91
/ 22.950
Bel voor info 020-6313427.
FRICTIE-MATERIAAL.
Civic 1.5i GL 6/89 .. ./15.950
Let op! BOVAG autobedr. ve
Bosboom
Toussaintstr.
43
Civic 1.5i GL 5/89 .. .ƒ 16.950
koopt gratis uw aanb. in z
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Uw ^TER-DEALERS
Civic 1.3 Luxe 1/90 . ./17.950
Showr. Medembl. 02274-499
Civic 1.4 GL 4/88 .. .ƒ 15.950
Noodservice
voor
Civic 1.4GL8/88 .. .ƒ16.950
DE HOOGSTE PRIJS voor e
ONDERDEELVERKOOP
Civic 1.3 Luxe 4/89 . .ƒ13.950
merk auto a cont. met vrijw.
GROOT-AMSTERDAM E.O. Civic 1.5 LSI 8/92 .. .ƒ29.950
DOE-HET-ZELF ADVIES
bewijs. Tel.: 020-6105478.
f
op
zaterdag
van
Civic Sed. 1.4 GL 1/89.ƒ 13.950
«•« »*> M -' •.- • ••;•#' . vte%&^Mw&&^&^t&&*ftK$t.*
SVX-Lëqacy-lmprezarVivioiElWagon
Te
koop gevraagd:
10.00-13.00
uur
Integra 1.5 Luxe 4/89.ƒ 14.950
.' .-.O' •-,•:. v - .;.',.-... .V^**^-i?:ti^J.W(:'ir,-:~^^
Concerto 1.5 5/92 .. .ƒ24.950
Kost
B.V.
LADA'S
en SKODA'
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenbrekerstraat 54 02977-30107
Accord20 EX 3/90 . .ƒ 22.950
Autobedrijf Heere.
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Valschermkade 16, A'dam.
gehaald door heel Nederlan
Accord 20 EX 1/92 . .ƒ 29.950
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
Korr. afwikkeling & vrijwarinc
Accord 20 EX 3/89 . .ƒ 18.950
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
02977-30170
Prelude 20 EX Al. 4/88./ 19.950

Quick Service Kievit B.V.

Off. Suzuki-dealer
Amsterdam en Amstelveen

323 1.6 LX Sedan 6/90/ 10.600.
323 F 1.6 l LX 4/91 ƒ19.200
626 2.0 l GLX HB4/91/ 15.900
626 2.0i GLX HB 11/90/ 13.200
Tel. 035-564444/561842.

Tel.: 020-6365052

"ZUIDWIJK - PAASSHOW*'
205 GTI 1.9 63.000 km 2/91
De beste LEEUWEKEUR
205 GTI 1.4i 37.000 km 9/90
occasions vindt u bij
205 XS 1.4 78.000 km 5/87
205 XR 1.4i 69.000 km 4/92
309 GE 1.4 93.000 km 2/87
PEUGEOT-DEALER
309 XR 1.4i 29.000 km 11/90
COBUSSEN
309 GR D
87.000 km 5/91
405 GL Diesel47.000 km 1/92
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.
Ook zaterdag en
maandag
T.k. wgns overlijden: Peugeot
geopend tot 17.00 uur.
205 Accent, 1 jr oud, 3600 km, Mmervalaan 86, A'dam Zuid.
vr.pr. ƒ 19.000: 02502-47248.
Tel. 020-6629517/6791864

Auto Amstelstad B.V.

Mazda

DEMO 121 SED 4-d GLX 1993
DEMO 323 F 5-d GLX 1993
DEMO 626 HB 5-d GLX 1993
121 SED 4-d GLX
1991
323 Estate 5-d GLX
1987
323 HB 3-d LX
1988
323 HB 3-d Envoy
1988
323 HB 3-d Envoy
1989
323 HB 3-d Ensing
1989
323 HB 3-d LX
1991
323 H B 3-d GLX
1992
323 F 5-d GLX
1991
323 F 5-d GLX
1991
626 H B 5d GLX PS
626 HB 5-d LX aut
1989
626 HB 5-d GLX
1992
626 SED 4-d Exceed 1991
626 SED 4-d LX Ipg
1991
626 Coupé 2-d GLX
1989

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930

T.k. tegen handelsprijzen:
Vectra 1.8i GL Hatchback,
Amstelstein - Suzuki
LPG, 1-'91, wit, ƒ17.500.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Kadett 1.6i 3-drs., LPG, 1-'90, Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ12.750. Kadett 1.4i, LPG,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
4-drs„ blauw metall., 3-'91
(Op afspraak gratis halen en brengen)
(lichte besch.), ƒ12.000.. Rekord2.0S, LPG, 6-'86, ƒ 4250.
Nieuw: VITARA SAHARA
VOORDELIGE
Rekord 2.0 S, LPG, automaat,
Soft top. Fonkelnieuw
3-'84, ƒ3250. Corsa TR 1.2 S,
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
Suzuki-Occasions Standaard:
3-'84, ƒ4750. BEREBEIT, Arnincl. extra brede
steldijk 25, 020-6627777.
Alto GL
'86 ƒ 6.500 255/60/15 banden, sportieve
Alto GL
'88 ƒ 7.500 l.m. velgen, spatbordverbreder
Alto GLX
'89 ƒ 9.500 set, robuste chrome push bar,
Alto GA
'91 ƒ 9.500 chrome reservewiel-cover, luxe
Swift Club
'90 ƒ 13.950 vloermatten, wielsloten.
Swift Unique
'91 ƒ 12.950 Prijs slechts
ƒ33.995.voorkomt
Swift GS
'89 ƒ 13.950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Swift GS
'90/15.500
autodiefstal
Off. SUZUKI-DEALER
Samurai soft top .'93 / 19.500
Aanbev. door verz.mij-en
Vitara Soft top ...'92/25.950 voor Amsterdam en A'veen
Vitara Soft top . ..'93/29.995 Hemonylaan 25, 020-6799100
Minervalaan 85, 020-6711888

Thema 2.0 ie, automaat
5/86
ƒ 6.800.
Tel. 035-564444/561842.

OCCASIONS
MAZDA
VAN VLOTEN CAR

1-

Campers

Motoren/Scooters

T.k. Yamaha FJ 600, nov. '9.
nwe ketting/tandwielen J
Perf. st. Pr. ƒ8300.
Tel. 03*17 - 54644.
Yamaha SR 500 bj '80 in pe
fecte staat. Vr. pr. ƒ3850,-.
Tel. 080 - 776494.

Autosloperijen
irote sortering ONDERDELEt
van alle schade-auto's, al1'
merken, alle bouwjaren.
iEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf
_oop, sloop en schadeauto
i. vrijwaring. Tel. 020-675419:

Aanhangwagens
(boot)trailers
Alpenkreuzer, bouwjaar 19/;
reservewiel, ƒ 675, z.g.a.n
Tel. 020 - 6625265.

Mitsubishi

Bedrijfsauto's

Autofinanciering
en verzekering

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-6656321
„PERSCOMBINATIE
ui i niiniii iimi'vnii uiiksMOM \uik\iini.\

-
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Alto

Nieuwe stijlvolle
Suzuki Vitara
Suzuki heeft weer een
nieuwe versie aan het Vitara-programma toegevoegd:
Montego Bay. Het is een
vierzitter met een stijlvolle
uitstraling dankzij het lederen interieur en extra's
als brede lichtmetalen velgen en spatbordverbreders.
Hij is gebaseerd op de Vitara Cabrio JLX met viercilinder 1.6 litermotor en
kost 47.000 gulden, vierduizend gulden meer dan de
Cabrio JLX. Het pakket extra's aan de Montego Bay
vertegenwoordigt
een
waarde van bijna 11.000
gulden.

V6 voor Mondeo
in produktie
Ford start begin april
met de produktie van de
V6-motor voor de Mondeo.
Het gaat om een van de
meest lichte en compacte
motoren in zijn soort. Met
een cilinderinhoud van 2,5
liter levert hij bij 6000 toeren per minuut een vermogen van 123 kW/165 pk.

Een van de belangrijkste
aspecten van de nieuwe V6
is het geringe onderhoud
dat hij vraagt. Afgezien van
het verwisselen van bougies, olie en oliefilter zou
hij zonder noemenswaardige service honderdduidend
tot 160.000 kilometer kunnen draaien.

Succes J;
gaaï vo::
E NIEUWE Suzuki
Alto 1.0 GL driedeurs
overtreft zijn voorganger in alle opzichten. Hij is
langer, breder, comfortataeler, mooier en sneller. Stuk
voor stuk zaken waar je in
de vorige Alto alleen maar
van kon dromen.
Suzuki heeft in de strijd om
de hoogste eer in het segment
van de compacte auto's een
nieuw ijzer in het vuur geworpen: de viercilinder driedeurs
Alto 1.0 GL. Hij beleefde recent
zijn wereldpremière en wordt
in juni in Nederland geïntroduceerd.
Tot die tijd zullen ongeduldige geïntesseerden die per se op
stel en sprong een Suzuki Alto
voor hun deur willen zien staan
met het oude vijf deursmodel
genoegen moeten nemen. Het
lijkt beter om nog een paar
maanden te wachten op de
nieuwe driedeurs, want als we
de oude en nieuwe gaan vergelijken, verbleekt de oude Alto al
snel.

opgebouwd met zijn lichte besturing en nauwkeurige taediening. De nieuwste Alto gaat
keurig verder in die lijn en voelt
zich vooral thuis in het drukke
stadsverkeer, waar zijn draaicirkel binnen de stoepranden
van 8,5 nieter zijn nut wel be- i
wijst. De voortrein is voorzien
viin MacPherson-veerpoten,
achter is een semi-onafhankelijke constructie met schroefveren toegepast. Het veercomfort en de rij-eigenschappen
evenaren hierdoor volgens Suzuki die van een grotere auto.
Zodra de Alto in Nederland is
zullen we dit eens aan den lijve
gaan ondervinden.

Suzuki heeft een lange staat
van dienst als het gaat om kleine auto's. Met ruim dertig jaar
ervaring in de ontwikkeling en
produktie van dit soort heeft
Suzuki jarenlang de toon gezet.
De laatste jaren moest iets worden ingeleverd onder druk van
andere fabrikanten die ook
wakker werden.

Verkeersveiligheid krijgt keurmerk

General Motors
versterkt Opel
Binnen de organisatie
van General Motors Europa gaat een omvangrijke
naamsverandering plaatsvinden. Over enkele maanden worden alle vestigingen en fabrieken op het Europese vasteland aangeduid met de naam Opel. De
handelsnaam General Motors Nederland verandert
daarom in Opel Nederland.
GM wil hiermee het merk
Opel internationaal verstevigen.

buto i/eenemsn
AMSTERDAM-ZUID:
Amstelveenseweg 288-292
Tel. 6645660
AMSTERDAM-OOST:
Polderweg 104. Tel. 6650551.
BEDRIJFSWAGENS
Beyereweg 29. Tel. 6650551
WEESP
Hogeweyselaan 207
Tel. 02940-80041

C3 NISSAN

voorgan

Actuele informn:
auto's en mot<
Redactie Wee:
onder vermeldt
'Auto's & Mui.
postbus 2104, K'
Amstercla;:

Tegenwoordig hoor je er als
autofabrikant niet eens meer
bij als in in je programma geen
compacte mini-auto met veel
ruimte opneemt. Zelfs een
merk als Mercedes dat nooit
eerder een kleine auto durfde te
produceren heeft zich op dit
segment gestort. Met de nieuwe
Alto hoopt Suzuki een deel van
het verloren terrein terug te
winnen en weer een voorloper
te worden in de mini-markt.

ruit, uitklapbare achterzij ruiDe topsnelheid van de nieuten, hoofdsteunen op de voor- we Alto ligt rond de 150 km/uur
stoelen en een neerklapbare en hij sprint in 15,5 seconden
achterbank.
naar 100 km/uur. Ondanks die
veel betere prestaties verbruikt
De
grootste
verrassing de viercilinder iets minder
schuilt onder de motorkap, brandstof dan de driecilinder.
want daar heeft Suzuki een Hij neemt genoegen met
nieuw ontwikkelde 53 pk sterke slechts 6,3 liter per 100 kilome1.0 liter viercilindermotor ge- ter. Dit levert de Alto met zijn
monteerd. Zijn voorganger was brandstoftank van 35 liter nog
voorzien van een 800 cc drieci- altijd een actieradius van zo'n
lindermotor met een vermogen 525 kilometer op. Om het movan 34 pk. Door de slag van de torgeluid buiten de cabine te
nieuwe motor klein te houden houden is gebruik gemaakt van
Vrolijker
is het een vinnig motortje ge- geluiddempend materiaal en
Suzuki heeft de Alto daartoe worden, dat gemakkelijk toe- een speciaal geconstrueerde
meer dan een opknapbeurt ge- ren maakt. Zijn maximale ver- luchtinlaat.
geven. De auto ziet er een stuk mogen bereikt hij bij 6500 toeDe Alto heeft in de loop der
vrolijker en jeugdiger uit. De ren per minuut.
jaren een bescheiden reputatie
oude Alto was vergeleken met
zijn opvolger vrij hoekig. De
nieuweling oogt zeer harmonieus door de vloeiende lijnen
en afgeronde vormen. De ruiten
zijn vrijwel naadloos in de carrosserie geplaatst. Niet alleen
vanuit esthetisch oogpunt, TTYUNDAI zegt wereldwijd het
snelweg-veiligheidsinstimaar ook om de stroomlijn te -*--*• opperbest te draaien. tuut van de Verenigde Staten
verbeteren en het windgeruis Voor het eerst in zijn be- de Pony/Excel in de beste catezoveel mogelijk elimineren.
staan produceert Hyundai gorie in zijn gewichtsklasse. Dit
nu meer dan honderddui- laatste naar aanleiding van botWat verder opvalt is dat de zend auto's per maand.
sproeven met een snelheid van
nieuwe Alto langer en breder is.
(ADVERTFNTIE)
In de lengte wint hij bijna twintig centimeter, in de breedte
Met het belangrijkste Koreacht. En dat vinden we dus te- aanse merk in Nederland gaat
rug in het interieur, waar het het voor de wind. Niet alleen
nu een stuk aangenamer toeven hier in Europa, maar ook daaris. De breedte op schouder- buiten. Met de Pony/Excell-sehoogte is voor achterpassagiers rie bereikte Hyundai onlangs
met tien centimeter toegeno- een mijlpaal. De produktie pasmen.
seerde de 2,5 miljoen exemplaren en een dergelijk aantal is in
"Die brengt mij door weer en wind, bin
De inhoud van de bagage- de Koreaanse automobiel-innen en builen de bebouwde_
ruimte was 180 liter, nu 210 li- dustrie nog niet eerder verkom, meteen volle
ter. Bij neergeklapte achter- toond. Van het totaal bleven
tank tot 200 km ver!'
bank heeft de nieuwe Alto een 900.000 auto's op de thuis(Max. snelheid 40 km/uur.)
ruimte van 1200 liter, eentoena- markt, de rest was bestemd
Vraag documentatie _
me van vijftig procent ten op- voor de export.
aan over deze
zichte van zijn voorganger die
fantastische
niet verder kwam dan 800 liter.
Vooral in de Verenigde Statweezitter.
Hij is standaard voorzien van ten boekt Hyundai met dit moSwvicepur,
nuttige accessoires als een del al jaren succes. In 1986 was
m tiL-e
rechterbuitenspiegel, een wis- het daar de meest gekochte imwas-installatie voor de achter- port-auto en dit jaar plaatste

Voor de veiligheid van de inzittenden heeft Suzuki ook enkele extra maatregelen genomen. De Alto is voorzien van
rembekrachtiging en van geventileerde schijfremmen op
de voorwielen. Een remdrukbegrenzer voorkomt verder dat de
achterremmen bij hard remmen volledig blokkeren. In de
portieren zijn btalen balken
aangebracht. Het interieur is
gemaakt van brandwerende
materialen.
Zoals alles aan de nieuwe
Alto is ook de prijs groter dan
we gewend waren. Aan de driedeurs GL hangt een prijskaartje van 17.995 gulden. Drieduizend gulden meer dan het oude
vijfdeursmodel.
EH

Verkeer Nederland (VVN) en Keurmerkinsti* tuut Konsumentenprodukten gaan samenwerken op
het gebied van verkeersveilige produkten.
De reden hiervoor is dat VVN veelvuldig benaderd wordt door
consumenten en bedrijven met de vraag welke produkten gegarandeerd verkeersveilig zijn. De samenwerking krijgt inhoud
door het voeren van een gezamenlijk keurmerk waarbij het aspect van verkeersveiligheid wordt toegevoegd aan kwaliteitseisen
als duurzaamheid, functionaliteit en ergonomie.
Goedgekeurde produkten worden voorzien van het 'Goedmerk
i.s.m. Veilig Verkeer Nederland'. Het Keurmerkinstituut is officieel erkend door de Raad voor de Certificatie en heeft jarenlange
ervaring met het certificeren van consumentenprodukten. De
eerste produkten, die in aanmerking komen voor het nieuwe
keurmerk, zijn onder meer kinderzitjes, fietsdragers en (kinder) kleding met reflecterend materiaal.

Nissan Serena: kortste, smalste en hoogste
Waaijenberg b.v.. fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen,
tevens leverancier van rolstoel-inri|wagens

Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z.O., tel. 020-6910518.

Jaguars
Scheele: „Dit is
verend. Het is )j- ,
ons uitgangspunt •
money' door een
kelijk autoblad, v
derschreven."
noemt de XJ6 3.:currentieloos v;n,
prijs van 135.800

Peugeot vr

Hyundai timmert

De heer Goos en de heer Van Laanen wensen elkaar succes met
de samenwerking

De Jaguar XJG ;;
het Britse auto;
What Car? voor Cachtereenvolgend
onderscheiden i
Luxury Car' A\v:;<
Daarnaast wen
in Duitsland dcx-i
Auto, Motor umi
geroepen tot t'c :
'importeerde au '
klasse. Beide on
dingen versterker
ces van Jaguar
verder.
In 1993 ver*,
merk wereldwijd
cent meer auto's •
ste berichten o v;
ven aan dat de
lijn dit jaar dooiz.
Nederland. Bij ..
king van de onding 'Best Lux- ;
meldde de jury (U
beter is dan ooit..
exterieur zijn ui',
genschappen zij;!
en mede dankzij •:'
tie van drie jaar o;
daard airbags \
stuurder en pass';
hij buitengewü::
waarde voor her .

Plus ïovijftig km/uur. Verder is de Pony/Excel op grond van ervaringsfeiten van consumenten
dit jaar uitgeroepen tot de beste
subcompact op de Amerikaanse markt.
Een ander succes in Amerika
is dat Hyundai is doorgedrongen tot de merken-toptien van
1993. Hierbij is hij Europese
merken als BMW, Volkswagen,
Volvo en Saab voorbijgestreefd. Zover is het in ons land
nog niet, maar Hyundai heeft
haar programma het afgelopen
jaar dusdanig verbeterd met
nieuwe en vernieuwde modellen dat we er bijna op kunnen
wachten.

Peugeot blij f t ingaan m e t h e t i <
van nieuwe vei'su:
306-reeks. De joiv;
aan de stam nee'
hij is afgeleid
XN/XND.
Hij ondersch' i
door zijn uite; l
achtspaaks
v/ i
striping en een a :
Ier op de bovenziiklep. Prijzen van:
gulden.

In Australië verdiende Hyundai een plaats in het Top Trio
Dealership, samen met Toyota
en Mitsubishi. Dit komt erop
neer dat Australische garagehouders het liefst van één van
deze drie merken dealer zouden willen zijn. In Saoedi-Arabië scoorde Hyundai op een andere wijze. Het Koreaanse
merk sleepte daar twee orders
voor elk honderd autobussen
in de wacht, met kans op een
vervolgorder voor nog eens
tweehonderd exemplaren. De
bussen zijn bestemd voor het
vervoer van pelgrims naar
Mekka en worden uitgerust
met extra airconditioning, watertanks en bagagebergplaatsen op het dak.

(ADVERTEr;;

Hemonyi
Amstercl
020-679'.

Minervsi
Amsterf'
020-67'i-;

(ADVERTENTIE)

iNBEKEND maakt
onbemind, luidt
het spreekwoord.
Nissans ruimtewagen
Serena is ruim een jaar
op de markt maar nog
vrij onbekend op het wegennet. Om te ontdekken
of hij het beminnen
waard is, gingen wij op
stap met de 2.0 SGX.
Ruimtewagens zijn verdraaid handig en gemaakt
voor het luxueuze vervoer
van personen. Dat ondervonden wij met de Serena.
Beladen met vier volwassenen bood hij eenvoudig en
zonder inschikken nog
plaats aan twee oudere onbekende dames met stok,
die 's avonds laat tijdens een
harde storm en regenbui
schuingebogen bij een
noodhalte-zonder-abri aan
het Spaarne in Haarlem
stonden te wachten op de
bus. En iedereen op een
even riante zitplaats.
Met een ruimtewagen verricht je gemakkelijker een
goede daad dan met zo'n
compact autootje waar men
zo hoog van opgeeft. Eigenlijk is de Nissan Serena ook
een compact^ auto, maar
dan wel in zijn eigen klasse
waar hij zich de kortste,
smalste en hoogste kan noemen.
De reacties op de Serena
zijn verdeeld. Waar de een
kwijlt, rent de ander weg.
Rijdt het lekker, klinkt het
veelvuldig. Ja, het rijdt wel

Met een Nissan Serena neem je gemakkelijker wat mensen mee Foto Bram de Hollander
lekker. Zeker als je ervan keer opvallend gemakkehoudt om letterlijk vanuit lijk. Juist daar en in de file
de hoogte om andere wegge- blijkt hoe prettig een hoge
zitpositie is.
bruikers neer te kijken.
De Serena onderscheidt
zich zeker van zijn soortgenoten in de hoogte. Hij is
met een hoogte van ruim
1,83 meter een paar centimeter hoger dan de nummer twee, de logge Toyota
Previa, en hij klopt de nummer vier, Chrysler Voyager,
met zestien centimeter. In
de Serena heb je dan ook
het veilige gevoel mijlenver
boven het wegdek te zitten.
Hij is met 1,71 meter acht
centimeter smaller dan de
nummer twee, Renault Espace, en voor wat betreft de
lengte is hij elf centimeter
korter dan zijn naaste concurrent, alweer de Espace.
Hij klopt ze allemaal als er
gedraaid moet worden in de
straat. De Serena gedraagt
zich in het drukke stadsver-

links naast de versnellingspook had alleen wel wat
minder pontificaal aanwezig mogen zijn. Bovendien
is hij door die pook niet
Kort, smal en hoog. Des- goed bereikbaar voor de bijondanks ligt hij prima op de rijder.
weg en is hij nauwelijks zijAchterpassagiers hebben
windgevoelig. De wegligging
houdt het midden tussen de beschikking over een bedie van een personenauto dieningspaneel voor het reen een -busje, maar de ba- gelen van de temperatuur
lans slaat uiteindelijk toch en luchtverversing. De voordoor ten gunste van de per- ste vier stoelen hebben opsonenauto.
klapbare armsteunen en de
middelste
achterstoelen
Dit is voor een groot deel kunnen draaien voor een
te danken aan het comfort. onderonsje met de mensen
De 57.800 gulden kostbare bij de achterklep. De baga2.0 SGX is in dit opzicht geruimte van de Serena is
ruim voorzien. De stoelen zoals te verwachten de
ogen eenvoudig, maar heb- kleinste uit zijn klasse,
ben een goede zit. Ook op maar wel zeer variabel inlange trajecten. De zitposi- deelbaar. In de voorportietie achter het stuur stemt ren zijn opbergvakken getevreden, vooral dankzij de monteerd, maar bij een gearmsteun. Het dashboard is sloten portier krijg je daar
overzichtelijk en alle bedie- nauwelijks je hand in door
ningsorganen zijn binnen de hoge zitpositie.
handbereik. De grote asbak
De motor bevindt zich on-

der de voorstoelen en is niet
even snel bereikbaar voor
het checken van het oliepeil. Ook laat de beenruimte voorin iets te wensen over
door de aanwezigheid van
de motor. Daarentegen kun
je je been wel lekker in het
'trapgat' naast het portier
laten hangen. De motor is
zodanig geïsoleerd dat je in
de cabine geen echte hinder
ondervindt van motorgeluiden. Pas bij hoge snelheden
wordt het minder prettig.
De tweeliter krachtbron
presteert naar behoren,
vooral als we in gedachten
houden dat de Serena SGX
1550 kg weegt. Door dit gewicht is het verbruik ook
fors, een zeer kleine 1:10.
Hij trekt door tot 170
km/uur en de tussen-acceleraties zijn acceptabel. Ook
in lage toerentallen is de
trekkracht voldoende.
De Serena om te beminnen? In de Voyager en Espace waan je je meer in een
personenauto, maar voor
een eenvoudige uitvoering
van die twee koop je ook de
meest luxe Serena met standaard ABS. In de bebouwde
kom wint de Serena het op
alle fronten, maar hij biedt
wel het minste ruimte. De
Voyager en Espace hebben
hun waarde de afgelopen jaren al bewezen, de Serena
staat aan de vooravond
daarvan.
EVERHARD HEBLY

Weekmedia is de nieuws- en huis-aan-huisbladengroep van Pars'
N.V. Weekmedia geeft wekelijks 16 nieuws-en huis- aan-huisblsd
totale oplage van meer dan 500.000 exemplaren. Vijfendertig mcr
commercieel werkzaam in onder andere Amsterdam en Amstclvc-

Wij zoeken op korte termijn een

Standplaats Amsterdam

Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoomse
Courant
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

Genoemde functionaris zal ten behoeve van de advertentieverkoop vm
Weekmedia worden belast met het onderhouden en uitbreiden van c. i .
adverteerders en reclame- en mediaplanningbureaus ten behoeve vn:>
autobranche.
Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord '"'•• :
en het vermogen om markl- en klantgericht te denken en
te handelen, alsmede stressbestendigheid een vereiste,
De juiste kandidaat voor deze uitdagende functie beschikt over:
- meerjarige ervaring in de advertentieverkoop;
- kennis en affiniteit met de automarkt;
- een opleiding op MBO-niveau, aangevuld met NIMA-A. mediaplannir •••
reclame;
- uitgebreide kennis van moderne mediatechnieken en is m staat deze
commercieel te vertalen;
- een rijbewijs B,
Bij deze functie behoort een salaris dat afhankelijk van leeftijd en eivru:;
f3.531,- en maximaal f 5.189,- bruto per maand bedraagt. Het gaat hi.v:
functie met een voorlopig dienstverband tot 31 december 1995.
Daarnaast bieden wij een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvci"
waaronder een bedrijfsauto.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de Verkoopmanager, de heer B L
telefoonnummer 020 - 562,2618.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
Perscombinatie N. V. . Wibautstraat 150. 1091 GR Amsl ecdam, ter aüonii
heer A. Schermer, onder vermelding van vakaturenummer AS/94.03
De sollicitatietermijn sluit op woensdag 20 april 1994.

donderdag 7 april 1994

Weekmedia 17
Divers personeel gevraagd

FULL-TIME OF
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Wij zorgen voor opleiding
Diploma s en ervaring niet vereist1
Bol voor een afspraak tussen 1000 en 1600 uur
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Royale splitlevelwonmg
HEERHUGOWAARD Pieter Soutmanlaan 27
Voor en achter vrij uitz speelse ind d nivo versch en vide in
gesch trappenh Inh 450 m3 bjr 1972 tuin ZW hetel verw
Indeling grote hal GARAGE kelder toilet L vormige woonk
met verh eetk loggia mod ALNO keuken m mb app 1e
verd 4 si k mod badk m bad en toilet Aanv eind 1994

Oranje-Micro's

Zalenverhuur

ƒ 100, minimaal voor Guerlam
met groen dopje, ƒ5, voor
anderen 020 6117246 Tel
0206117246
Gevraagd
scheepsservies
goed en petemblemen van
rederijen Nederland
Tel 02510 42631
Gezellige oppas aan huis gevraagd voor Victoria, 2 jr, en
baby meerdere dgn per
week Tel 02972 62191
Jonge fotograaf + vriendin
zkn woonr omg A dam C
tot ƒ800 3'/? jr urgentie
opkn gn bezw 020 6250550
SMS zoekt voor Chinees kin
derfeest kleding rode voe
nngstof
lampionnen enz
Tel 030612814
T k Brother WPI
tekstverwerker i z g st & met
gebruiksaanwijzing, ƒ400,
Tel 020 - 6425125

Party-service
PELIKAAN

Stacaravan op mooie plek
Vraagprijs ƒ 192 500 k k
tegenover k zwembad en
Telefoon 02207 10585
fitness te Voorthuizen
2 slaapk geheel gemeubi
leerd mcl inboedel grote tuin
wordt / "ï
in rekening f,ibru!il
Onroerend goed en woonruimte
en terras ƒ7000
\lk pnjMi « x e l 17 5 r f H I \ X
te huur aangeboden
Inl tel 030443546
l kunt dt t « U l \ in u* M K I O i < l \ < Ui NUK unilini iln /
k li f >nis( li op^i \ e n
Super Nintendo + super sco
pe + kl televisie + 4 spellen
*** NIEUW IN ZANDVOORT * * *
voor ƒ 600 02975 67715
Pim's Housmg Service
(ilil nuiiinu r is MK l \onr he/tit^kl u lik u) if /< ndt n i ui
Te koop alles bruin leer 5
Voor verhuur huur en beheer
Micro's NX < » knit dm
zitelementen 1 poef 2 tafels
van
tijdelijke
en
vaste
woonruimte
I'o-llnH I S O
1000 M) \ n i s t i n l a i n
merk LEOLUX Vraagprijs
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder
l)i sltuiiii^siijdt n j^tlrkn MK r [il nNinn in di/i Ifdt v \ ( ( k
ƒ1000 Tel 0206448635
Tel
02507
17726
\ uur de bt t duif, < nt\ uij,t u i c n u t < [Jl^irok t i r t
T k 286SX 25 mh, 40Mb,
GARAGE
Coproc 5'/4 en 3'/2" div
TE HUUR
software, ƒ 1350
Tel 02507 14534
Tel 6270287
T k wegens verbouwing
Oproepen - Mededelingen
Onroerende
HOEKKEUKEN 2 40mx3 40m
goederen te koop
(crèmekleurig met houten
Anneke Keur geen gezeur
handgrepen en lijsten) met
gevraagd
een paasworkshop
f en pruik ais het
v ant 16 aprn btaat toch echt
koel /vriescombinatie gas/
Sara voor oe deur Veel liefs
maandag 28 maart in electracombinatie vaatwas
nodig
is!
Particulier vraagt
garage
C en G J S on L en M
ser en afzuigkap Alles in
(box) te koop in Zandvoort
zeer goede staat T e a b
*• Bernadien veel plezier
Tel 0250718110
Tel 0206436450
11 je vrije tijd maar laat je
noa v nel zion
Een beer
T k gasforn gaskacnei div
Woningruil
zw kastjes keukenbuffet
* Bernardicn bedankt voor
Inl. tel. 13599
snelwasser + centrifuge 2 x
je warmte eerlijkheid en
1 pers bed 2 led bankjes 4
openheid Een trekschuit
750 Ruiladressen
eetkst in Asd 02943 1699
m A dam Inform bij WBV Het
* Bernardien van Dril nu ein
Schoonheid en
T k Teutonia kinderwagen
Oosten Tel 0205882315
oelijk doen wat je zelf wil
inkl toebehoren, een mooie
aparte
* bezoek aan
verzorging
pasruimte
* Bob NIC alles was weer
huis of in
lente uitvoering! Prijs ƒ450,
ruime
hef
Woninginrichting
prima ver7orgd in onze va
Tel 02946 - 3015
sortering n
ziekenhuis
Pedicure start weer met be
kantie Liefs Nico Wim
haarwerken * ziekenfonds
nen harsen tevens bovenlip Tot ƒ 25 voor uw ktv + ab
en pruiken
leverancier
* Brigitte kan er niet om
niet ouder dan 8 jaar ijskast
Fabneksrestanten v a ƒ975 Tel 02507 30210
Dus . maakt u voor
treuren 25
jaar een feestelijk
werkend fornuis compleet
Alleen bij EUROPA PARKET
111
optimaal
advies
even
SUN RENT ZANDVOORT video VHS 06 52840995
gebeuren Cis Jon Mam
*Tekoop Smeternwevloer
een afspraak'
Verhuur van zonnehemels
*- Chantal wij weten dat je
Vr 47 zkt vriendin voor over
bedekking breed 180 met
Philips sun mobile dag museum kletsen op ter
'acht want vandaag ben je CHARLOTTE COIFFURES lute rug 02507 17320
Huur prijs ƒ 100 p w
echt 8 De v Dammetjes
rasje film fietsen etc Br o
EN HAARWERKEN
Gratis bezorgd en gehaald nr 747 14011 v d blad
Ook gespecialiseerd m
GROTE VLOOIENMARKT
Kunst
en
antiek
Bel voor reservering en
heren(maat)werken
9 April Uithoorn Sporthal
Wegens omstandigheden te
inlichtingen 02507 30183
Disdaasgesloen
De Scheg 16 April Haarlem
koop
nieuwe herenfiets
r
Schalkwijk Het Scha'ke erf
merk Rih Flyer van ƒ 1059
KOLONIAALSTIJL
Van 9 16 u Inl 0206140616
voor ƒ 500 Tel 0206935402
Heemstedestraat 28
Nederlands Indie
antieke
Kleding
b h Hoofddorpplem
* Hartelijk dank
meubelen en antiek look 700
Zwarte Chesterfield bank 2Amsterdam
voor alle fijne jaren Ria
stoelen div modellen tafels
zits z g a n ƒ 450,-, elektr
ook met marmer kasten Mode Femay ontwerpster broekenpers ƒ 50,, parasol
* Help de Polen Stuur n Tel 020^157107
Tel 0250730184
banken vitrines bureaus
naturel ƒ 50, Tel 6754328
voedselpakket' Wij hebben
(Voor advies en afspraak)
Voor trouwfoto's decoratie enz JAN BEST
evt n adres 02907 5235
Keizersgr 357 0206232736
* Het Mas een fijne tijd met u
Foto Boomgaard Showr Mr J Takkade 30 • Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Veel geluk in de komende ja
Aalsmeer 0206412137
redenen teksten te wijzigen
Grote Krocht 26
ren Immie
organiseert op
of niet op te nemen
TAFELS
maandag 29 maart
•K Marleen gefeliciteerd van
Tel 13529
antiek kopie klem
Inge Peter Meianic Dorien
een trendy
dik dun
Roei en Joche-n Fijne dag * Zet hem op in je nieuwe
paasworkshop
Muzieklob Wil v Soolmgen
Jan Best
*Mevr v Dn! veel geluk en
inkl. alle mat.
instrumenten
Keizersgracht 357
p ezier m uw tweede toe
Koffie-ontvangst
020
6232736
komst Irma
Weggelopen of
en paasbuffet 75,- p.p.
Showroom
DIGITALE KEYBOARD
NEDERLANDS GROOTSTE
gevonden dieren
max. 14 pers. p. w.s.
Mr J Takkade 30
aanbiedingen Casio 4 octaaf
VLOOIENMARKT UTRECHT
Aalsmeer 0206412137
grote toetsen van ƒ 499 VEEMARKTHALLEN
* Aan komen lopen Tolweg
nu ƒ 299 - Kawai van ƒ 599 9 10 april
Poes grijs br gestr witte po
nu ƒ399- Ook te huur
Aanneming en
Open van 9 17 uur
ten •±• borst Tel 14627
ROLAND SOUNDCANVAS
Duizend kramen over
vernieuwbouwing
geluidsmodule met 225
2 dagen (volgeboekt)
geluiden extra uitbreiding
Postzegels
Org v Aerle BV
Felicitaties
04920 25483
Uw paadje of straatje defect7 voor bij uw keyboard of
Munten
digitale piano van ƒ1470Ik kom direct'
* Nico on Wim wij genieten
NU
voor
ƒ
795
nieuw
in
doos
iedere week van jullie adver * Mijn oudste kleinkind 9 april Tel 02507 19593 of 17833 met volle garantie Roland
* Schaarse munten Unc gld
alweer 11 jaar Hartelijk gefeli
tcntir s Engel en Wil
digitale intell piano van 1989 90 91 /135/st RD
citeerd kusjes oma
Onderhoud,
* Niuo Wim bedankt voor
ƒ7400- voor ƒ3995- Alle 91 9 2 / 3 /st Tel 14472
hot wegbrengen naar mijn ou
bekende merken dig piano s
reparatie,
Musici en artiesten
c'ers Cathy en Floor
keyboards synthesizers
doe-het-zelf
Lessen en clubs
gitaren en versterkers
•* Niro Wirr Bedankt voor
DIRK WITTE
h„t c,jhalen en 1e Paasdag * Om gezondheidsredenen
Schilderen Witten Behangen Vijzelstr 45 en 53 A dam
Pin en Herman
Self Line start
t k damesschoenen maat Vraag vrijblijvend offerte Tel 0206264655
een cursus THUISKAPPEN
* Nico Wim hot was weer 36 nieuw ƒ 25 Tel 19968
Vanstatendam
Woon
voor jong en oud
ouderwets gezeNig eerst"
voorzieningen 0206950716
Gratis broch 0703194137
hi->sdag Het Padbdubje
VOLLEDIGE GARANTIE
Verhuizingen
NL OOK hol adres \oor DMC
Sleutels & sloten
Sport, spel en
/ijd<_ b a s L n d onz Singer
X Y Z B V verhuizingen en
Pr senhofbtr 7 Zandvoort
ontspanning
kamerverhuizingen Voll verz J van Campen & Zn
Dag
nachtserv
020
6424800
Schoenreparaties
U kunt bij ons al
Masseur geeft sport en ont
v a ƒ 270 voor
C Slegersstraat 2
het eerste halfjaar
spanningsmassage op don
J van Campen & Zn
een goede piano
derdag gn sex 0206118790
Tel 15449
huren
Tennis T C Unicum nog en
C Slegersstraat 2
Informeer NU al
kele uren te huur (kalender
voor komende
jaar) geen losse uren Mevr
Baby-artikelen
schoo'seizoen bij
Tel 15449
Sebregts tel 02507 14273
* \ eo qi uk *nor de toe
*
T
k
combi
kinderwagen
+
VAN
KERKWIJK
iot Bornard e i Marja
toebehoren z g a n ƒ175
Bloemen, planten
Amsterdamseweg 202
bc Kathk LH Anneke Gea
Tel 02507 18170
AMSTELVEEN
en tuinartikelen
•i L voor po c' on geluk |
020 6413187
* T k Maxi Cosi ƒ 75
LIC vonst Brt nci
Tel 02507 12695
VERHUUR van PIANO S
VLOOIENMARKT 23 24 april
* Wie wil tegen verg onze k1
al v a ƒ 50 per mnd
• Rubneksadvertentie7 Zie
l E i ihi AiiMtrdirn
tuin
een voorj beurt geven7
voor adres en/of telefoonnr Bel voor onze voorwaarden
h nqi i 0881? 2112
Telefoon
02507 15253
029464292 Fa Holla & Zoon
de colofon m deze krant

020-56262 71

IN ZANDVOORT

Rest Queenie

Rest. Queenie

fö/rmule voor
Inlichtingen

Zandvoort

Gewillige meisjes (v.a. 18)
DOEN ALLES MET JOU1 1 gpm

06-320.320.07
Betty wil Grieks!

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

DRAAI HAAR MAAR OM' 1 gpm

06-320.320.06
Wilde Annet

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of party?
Komt u dan eens praten met
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652

Huwelijk en
kennismaking
Een telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van ]ouw keuze
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100 cpm)

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 wepk uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

Te koop
aangeboden
diversen

DOET WAT JIJ WILT» 1 gpm

06-320.320.( "
069626 S&M LIVE BOX
Live met je meesteres op een
lijn 1 gpm
06 9640 SEX v 18 jrge MEIS
JES 1gpm Jij loopt achter mij
de trap op Onder m n mini
zie je m n slipje strak trekken
06 96 92 Zappsex 1 gpm Lief
devolle omhelsing hete pas
sie elkaar bevoelen zoenen1
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 1gpm
069711 Sabnna houdt van
Grieks 1 gpm Ik sta voor
over' Doe mijn slipje opzij11
06 9791 Club Top S&M 1gpm
Wil je bukken, zodat ik m n
qanq kan gaan7
Dikke Vrouwen Livegesprek
m mollige vrouwen m enor
me bollen 1 gpm 06 98 70
Direct Live Box' Je komt di
reet m een orgie terecht1 Met
z n tienen live met 1 of 2 vrou
wen 1 gpm LiveSex 06 9593
Nu tot 3 uur s nachts"'
DIREKT APART (75 cpm)
met ondeugende vrouwen
Vrouwen bellen 06 43 00
Mannen bellen 06 97 57
Direkt n HETE vrouw aan de
telefoon Bel 069880 vrou
wen bellen gratis (75 cpm)

SUPER-LIVESEX!
I)i Madam \irhmd ji door
na j r de Ukkirsu \roumn'

06.95.06
SUPER-SEXPALEIS!
/jpp un hiMi„ltpuni njjr himLUpunl
Siandji ( ritks huns Mnpiusi tti

06.96.06
SUPER-SEXDATE!
Htlr si\dfsprajkjis m U HIJ pi \rnuvun
hij jou m di h uur i

06.320.328.66
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)
ANONIEME sexdatmg Snel
sexkontakt met hete vrou
wen 069706 (100 cpm)
Live Sexcontact

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm

* T k ladenkastjes voor in
garage of opbergruimte ƒ 50
p st Tel 02507 18908

Zuid/C
•rland Te koop, voetbalschoenen 020-6$
Aditie. nog mee gescoord op de WK
/vikke- 74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
18.00 020-12345678, Johan.

* T k gevr 2 pers opklap
bed Tel 02507 17063

Dierenspeciaalzaak

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* 2 Degelijke amateurrace
fietsen prima kwaliteit ƒ85
p st Tel 15808 na 18 u

HOMO KONTAKTEN
BUITENSEXi Nieuw' 1 gpm
Parkeerplaats auto bos en Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam
hei 0632032622
Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
DIREKT Privé reg NH n sex Lesbische vrouwen zoeken
gesprek en/of afspraak met sexi Hete stones datmg
heet meisje (18) 06 9812/1pm strippen' 1gpm 06 320 320 37
DIREKT PTIVE snel apart
LiveSexi 06 98 66 Als je van
met de heetste vrouwen1
heerlijke strakke winkelmeis
Bel 06 97 10 (75 cpm)
jes houdt Live met mij ik ben
1
EENZAME vrouwen zoeken net 18 Zachtjes 1 gpm
sexafspraakjes als man niet LiveSex Hier kunnen jon
thuis is' 069661 (100 cpm) gens 18 jr met Rijpe Vrou
EROX de madam verbindt je wen rommelen 1gpm 069848
door zeg maar naar wie1 LiveSex met een Rijpe Nege
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm nn Lekker een livegespreki
GRATIS SEXKONTAKT voor 1 gpm 069686
hete vrouwen 06 4909 heren Mag ik in uw slipje voelen?
bellen 069602 (100 cpm)
Kom maar jongeman1 Nu ga
GRATIS TELEFOONSEX voor ik bukken 1 gpm 06 95 09
vrouwen Dames bel
Meidengneksi 06 320 320 62
064300 Mannen bel
Ik sta voorover voorzichtig en
069755 (100 cpm)
met olie Ga door11 gpm 18 jr
GRATIS TEL SEX (75 cpm)
Meisjeskamertjes
18 jr
voor vrouwen Dames bel 06 069608 Petra vriendinnetje
43 00 Mannen bel 06 95 12
doen n sexspel 1 gpm
GRIEKS standje met ervaren MEISJESVINGERTJES 18 jr
vrouwen 35+ Kies maar er Ze glijdt m je slip 1 gpm
zijn er 31 1 gpm 06 320 327 17 06 320 320 66 Oh wat fijn'
GRIEKSE LIVESEX 06
9505 Nieuw' 06 320 327 87 1 gpm
Alleen live voor Grieks1
MONDSTREELMASSAGE
1
Ik buk wel schat 1gpm
Strip/sexstones/superdates
Heerlijk DISCREET apart met NIEUWi 1 gpm 0632032617
hete vrouwen uit Amsterdam Sex in het openbaar1 Lift,
0632032211 (75 cpm)
toilet, trein bus tram
Hete
eenzame
vrouwen Nieuw 35+ sexdatmg Volop
(30+) zoeken ANONIEM sex RIJPE vrouwen zoeken sex
contact 06 95 11 (75 cpm)
kontakt 0696 16 (100 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van NIEUW discreet privé ge
40 jaar zoeken sexkontakt sprek met hete vrouwen (ex
06 350 290 53 (75 cpm)
tra snel) Bel nu 06 96 64
Hete vrouwen willen met jou Nieuw hete meisjes (18)
1
een spannend privé gesprek uit Groot Amsterdam1!
06 320 322 33 (75 cpm)
0635023020 (100 cpm)
Homo jongens (18) onder el Nieuw' Sex op SPANNENDE
kaar Hoor ze TEKEER gaan plekken' 0632032019 pm 1
06 320 330 88 (75 cpm)
g In de bios voel ik je hand
HOMOJONGERENKON
Nieuw TELEFOONSEX voor
TAKT hete jongens van 1830 2 Direkt hete vrouwen aan de
laari 06 320 330 95 (75 cpm) lijn 06 320 330 87 (75 cpm)

ooïTarftieïr
Tel 020-6933600

Te koop
gevraagd
diversen

VOOR 'N GEELTJE
NAAR
WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Inl. tel. 13599

PIANO
SPELEN

14

06-Nummers
06 320 320 22 Ik wil dat je me
m de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr 1 gpm
0632032038 RIJPE Dame
Met je hand onder m n rok en
trek m n slipje uit1 1gpm
06 320 320 91 Ik open m n
mond voor jou1 Ik wil je tong
voelen Rijpe negerin 1 gpm
069526 LESBISCHE buur
vrouwtjes brengen elkaar
kronkelend naar n zalig hoog
tepunt 100 cpm
069526
06 95 60 SEXSTRIPTEASE
Jij mag alles van mij uittrek
ken' Begin maar1 1 gpm
06 9591 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om
hoogi Op z n GRIEKS1 1 gpm
069592 GRIEKS lekker ach
terom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt1 1 gpm
069609 RIJPE vrouwen wil
len een livesexgesprek1 Laat
je doorverbinden1 1 gpm
069625 Winkelmeisjes Bea
wordt heet achter de kassa
en verdwijnt het toilet m Jij
loopt er achteraan 1 gpm

06 98 58 Hoor 35 vrouwen
hijgen' maar 1 minuut voor n
hoogtepunt Zappen 1 gpm
2 Rijpe Buurvrouwen1 Gulzige
Tantes 1 gpm 06 320 326 04

Voor ƒ 25.- naar de WK in Amerika.
Dat zit er m, als u m de periode van 9
maart tot en met 25 mei a s een Micro
plaatst Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans'

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst IP alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500 000 exemplaren

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

becld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekeiilineaal, een Agfa fotocamera voor 24 kleuropnamen of liet boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur" Bovendien dingt u dan mee naar de geheel vcr/orgde reis voor 2 personen naar een wedstnjd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwmHill busreib
voor 2 personen naar Toscane
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen
De winnaar van de WK-reis wordt m
onze kranten van l en 2 |um a s
bekend gemaakt

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO
l/m
t/m
t/m
t/m
l/m

4 regels f 25.00
S regels l ^ 00
6 regüs l 4^ 00
7 regels l <S<i 00
S regels l 6S (H)

Mijn slagzin luid!1

Wn.kmedia en Oranje /ijn \iior rui).

Naam

(m/v)

Adres

MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daagse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.vv.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Gewonnen door:
Th. A. Stempels - Abcoude

Postende/Woonplaats
leleloon
Handtekeninu

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Gewonnen door:
R. Lippens - Amsterdam

Een rekenlïneaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Sluur de/e

advertenüele'ksl mei een iMeketlde l uro

uiro

ol hel l ikheijlie (denk om het leuistt I|ILIII \ in uw

pasje') m een envelop naar Weekmedi i PoslbuslVi 11)00 \D Amsleidam

Gewonnen door:
Nolst Trenite - Vinkeveen

De lekst moei Ullerh|k maandag in ons Ix/il /i|n voor pi l ilsnm in ile/elldi w e e k
betalen (maandag voor

1S()() uur voor pl,i ilsini* in de/ellde w e A )

Hienuen en ev .nlueel unit ml

k m ook bi| ele balie in de h il v m het

l'aioolgebouvv \\ibaulslriaini Amsterdam Ousl deopend nu md m l/m v i i | d m v m IW 00

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
B. Sajet - Amsterdam

Gewonnen door:
H. Hofman - Amsterdam

Gewonnen door
A. F. Jacobs - Amsterdam

Devo atliej Kt-'ldl alk ui voo
ren en nie-t voor (k /akelijki markl
(Mr elf mlslaK Kan nut vvoidin KI
lorifsponckcrd SUiK/mfii bliju n u

17011 uui)

miidom van U u k m c d i a Mulivui
kc r s \an l't isiombin ilu ui !u l n il i
nu I n n i c i i i /ijn \an cli t Inan» mini slo
tui

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM A LS WINNAAR STAAN
De Hardefs Tours

Polecf ro

SOUND & VISION

Elke week het dagelijks nieuws!

Elke week het dagelijks nieuws!

ss. v

\

Amsterdams Stadsblad. Die'tncr toiiraiil.de> NIUIIUU Iti'lincr. Mictmslilad (•aaspvrdam.
Buitiine-ldurlsc Ciiuranl. /Vinstuhuuns \\ vvkhlail. \.ilsnu>vrdvr C onr.iiil. l itlinornse ( miraiil, de Koude- \ onir,
de Niiuwi' \\oi'S|iir. /.indvoiirts Nu-imslilad
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Weekmedia 17

thuiszorg

06-Nummers
Nu Direkt TELEFOONSEX.
Hete vrouwen wachten op
|ou. 06-320.330.91 (75 cpm).
Onnatuurlijk Gedrag: Taboe.
1gpm 06-320.32272 (nu live).
Op~ z'n FRANS! Live met mij
06-97.33. Mond vol! 1 gpm.
Warme Lippen.
Pnvé-tel.nrs van hete vrou•,ven thuis. SEXKONTAKT. Bel
nu: 06-95.02 (100 cpm).
Privé-tel.nrs van hete vrou.ven thuis. SEXKONTAKT. Bel
nu: 06-96.05 (100 cpm).
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
ivegesprek voeren met mij!
1 gpm
06-320.320.63.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
•n'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
RUIGE PORNO 06.320.320.53
l gpm. Als een wilde trek je
m'n kleren uit! Zalig zo hard!
SEX GESPREK. Zeker weten
dat er op jou 'n meisje (18)
.vacht. 06-97.01 (75 cpm).
SEX met MEISJES van 18! 06320.320.52 Streel zachtjes
met je tongetje. 1 gpm. Zalig!
Sex voor 2
Gratis voor vrouwen
06-4656
Mannen bellen:
Plezier voor 2
06-9860
Telefoonsex . .06-320.326.56
Sex Direkt. .. .06-340.310.01
75 cpm. Alleen mannen.
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm).
SEXMEISJES live! Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt. 1 gpm06-96.36.
SEX'O'FOON 06*96'06
'Sexstories
*Sexdating
"Hoogtepunten *Gaydating
'Sexjackpot 1 gpm.
Sex'O'foon Sexbox Live! 06320.329.50 Rijp en Jong
1gpm. Direct Live met haar!
Sexstandjes! 06.320.320.59
1 gpm Standje 69 doe m'n
slipje opzij! Grieks!
SM-KONTAKTLIJN: strenge
afspraken bij jou in de regio.
06-320.325.80 (100 cpm).
Stewardessensex 06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
iaat je hand voelen. 1gpm.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1 gpm
06-320.320.77.
STRAATMEID Live. Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid. 1 gpm. 06.98.40
Surinaamse Lippen: .Vol en
open. 1 gpm 06-320.324.02.
THUIS SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu: 06-98.11 (75 cpm).
TIENERTJES 18 jr die met jou
een livegesprek willen!!
1 gpm 06-320.320.65. Zalig.

TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
Bel nu: 06-95.30 (75 cpm).
TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
in bad met jou! Zeep me maar
lekker in lieverd! 1 gpm.
TOPSEX-LIVESEX 06-97.22.
Wil jij mij live naar een hoogtepunt brengen? 1 gpm.
Verboden-Sex: Ongehoord! 1
gpm 06-320.327.97: in de stal.
VERPLEEGSTERS
Live
06.98.38. Bel me snel schat
en ik verzorg je live. 1 gpm.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem hete sex!
Bel: 06-96.03 (100 cpm).
Volslank tot dik! Vrouwen van
chic tot volks 1 gpm. Ze zijn
30 tot 55 jr. 06-96.94. RIJP!
Vrouwen! Super Vol en Open.
1 gpm 06-320.326.65.
!Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT SEX, bel ze
nu: 06-96.04 (75 cpm).
Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex. Bel 06-98.44 (75 cpm).
Ze zakte door haar knieën op
z'n Frans lieverd. 1gpm.
06-9646 Rode Lippen!!
Zoek jij echt hete meisjes
(18)? Bel sex(thuis)kontakt.
06-320.326.33 (75 cpm).

srdams
baad. _

ALPHA-HELPENDEN m/v
die enkele uren per week huishoudelijk werk willen
verrichten.
Alphahelpenden
zijn in dienst van de klant
werken minimaal 3 uur en maximaal 8 uur per week
bepalen de werktijden in overleg met de klant
hebben gedeeltelijk recht op een aantal arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
worden direct na het werk uitbetaald door de klant, inclusief vakantietoeslag.
De verdiensten vallen mee! Afhankelijk van de leeftijd bedraagt het uurloon ƒ 6.64 (voor 18-jarigen) tot ƒ 14.60 (vanaf
23 jaar). Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 5.925,per jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Hebt u belangstelling? Neem dan contact op voor het aanvragen van meer informatie en/of een sollicitatiegesprek met de
afd. Alphahulp.

de Nieuuvt
Bijlmer

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioocpm)

****

"Piccata Carbonara"
Kalfsbiefetukje gebakken in beslag
van Parmesaanse kaas en ei met
Carbonarasaus en pasta
of

AUTORIJSCHOOL

Bourgondische kip, op franse wijze
bereid met veel rode wijn
****

Chocolade mousse

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

l

FL 39.-

I

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Niemand
heeft zoveel
slaapkamers
als Oase.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

• Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 , Zandvoort
_ StationspleJD-6, 7andvport

Gran Dorado ... „.., ,,,t
(Supermarkt)

VqnfJelJm^ j^p^andvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

MICRO'S
3 regels
Gratis!

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Runderbouillon met reepjes
van een kruidenflensje

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout. Telefoon 023-213421.

Het Station

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

APRIL MENU

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Fa. Veldwijk

Arosterdan
Stadsblad..
Buitenveldertse
Courant «==Diemer
'/
:•
Courant =-

CT m

J

of

Veel oudere en zieke mensen zijn afhankelijk van hulp bij
huishoudelijke werkzaamheden. Deze hulp stelt hen in staat
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen.
Om dit te realiseren vragen wij voor de gemeente Zandvoort

De Spar

Amsterdams
StadsbCad...

om in contact te komen niet de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critcria op en achter elkaar stellen een aantal pcrsoncn zich aan je voor. Lijkt het je wat. dan kun
je direct een afspraak maken.

ALPHA-HULP

Fa. P. Klein

Amsterdams
StadsbSad --_-terdams <.f-, *",',•sbiad .... */' •-

L

Eén telefoontje is genoeg . . .

Gerookte forel met pesto en toast

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).
Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT. ESCORTmeisjes
v.a. ƒ 200. Tel. 020-6683310.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid is
werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. De
organisatie biedt gezins- en
bejaardenzorg en heelt tot
doel mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen.
Er wordt nauw samengewerkt
met het Kruiswerk en andere
zorgaanbieders in het
werkgebied.

Hef topmodel uit onze kollektie overbouwslaapkamers. Geheel naar uw wensen in hoogte en breedte
samen te stellen. Met keuze uit wit lak en diverse edele houtsoorten zoals kersen en eiken.
Er is reeds een overbouwsfeapkamer v.a. 2.895,-

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Keuze in Klasse

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00
uur.
Voor een kleurrijke slaapkamer met een verrassend design, gaat u naar Oase. Vrijstaande meubelen
in de kleurcombinaties beuken met opaalgroen, aquablauw, bordeauxrood, zwart of wit maken van
uw slaapkamer een plaatje. Prijsvoorbeeld: Ledikant 180 x 200 cm met 2 aanhaaktafeltjes ƒ 2.495,-

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Slaapkamer Speciaalzaken

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Een kwalitatief hoogstaand en vooral mooie slaapkamer in kersen of blank eiken. Het ledikant is er in
diverse maten, en ook in seniorenhoogte. Leverbaar met bovenbouw met verlichting. Prijsvoorbeeld:
Ledikant 180 x 200 cm met 2 nachtkastjes ƒ 3.282,-

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Daarom heeft Oase méér dan 100
oogstrelende slaapkamers voor u in de
showroom staan. Stuk voor stuk
bijzonder en met unieke kenmerken.
Van klassiek tot
modern, van
houtstructuur tot moderne lakkleuren.
In alle maten, variaties en
hoogten.
Alle slaapkamers hebben
echter één ding gemeen:
de
kwaliteit
en
de
afwerking is altijd perfekt.
Wij garanderen u dus jarenlang plezier
van uw slaapkamer, ook als u uw ogen
open hebt.

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ 9,52
_7_regels jMVLL
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Naam:

U hoort het overal om u heen; "uw
nachtrust is belangrijk", "slaap op een
goede matras", "neem het beste
hoofdkussen", enz. Natuurlijk, Oase
als slaapspecialist weet als geen ander
dat slaapcomfort en uw gezondheid
direct met elkaar in verband staan.
Maar het oog wil ook wat!

Maak van uw slaapkamer een "Oase"

Arnhem Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard

WIE ANDERS.
ZANDVOORT
ƒ185000 k k
TROMPSTRAAT 19/7
C
c] i| i HIP e T! gelegen op de -lp etige met
b K
-nn nd en/r>ez jdp Uniek u 12 chl over zee
l i l rn D3Ul v ird
Indeling
t
v
UK imor niet balkon 2 shapkamers keu
kt n b -Ik imer mol ligbad en waslifel to lel met Ion
te nl t
Algemeen
n i
ei torn n lot ippartcment wordt geheel
qc loltco d en goneubleerd aangeboden Aanvaar
d ig k i opoed g

ZANDVOORT
ƒ298000 k k
MARISSTRAAT28
Goed onderhouden en gezell ge woning met garage
voor meerdere auto s gelegen op een steenworp af
stand vin hel strand en nab j centrum dorp
Indeling
tochtportaal gang woonkamer met open haard en
schufpu naar pat o gemoderniseerde keuken mcl
appiratuur to let met fonte ntje provisiekelder
1e etage
dr e slaapkamers badkamer met douche en wastafel
Algemeen
pand voorzien van CV gas garage wordt verwarmd
met gevelkachel dubbele beglazing aanvaarding m
overleg

ZANDVOORT
ƒ119000 k k
BURG VAN ALPHENSTRAAT 63 /308
Volled g gestof eerde en gemeub leerde studio op de
3e ptaoe n het Elysee
B°ach Hotel mpt uitzcht op zee
Indeling
z t slaapkamer badkamer met ligbad douche en toi
lel
L tt lamvez g
In het hotel zijn onder meer aanwezig een fitnesscen
ter spec aliteitenrestaurant en gezell ge bar
In overleg te aanvaarden Horizontaal e gendom

ZANDVOORT
BURG NAWIJNLAAN 18 ƒ 498 000,Moderne goed gebouwde villa met fraaie voor en achtertuin twee onder een kap bouwjaar 1978 gelegen m
verkeersluwe buurt
Indeling
hal met toilet/fonteintje en deur naar voormalige garage met vliermg woonkamer met open haard en schuifpui
naar besloten zonnige tuin eiken keuken mcl mbouwapparatuur
1e etage
ouderslaapkamer met badkamer/hgbad/2e toilet/dubbele wastafel en deur naar balkon twee slaapkamers met
balkon 2e badkamer met douche en wastafel
2e etage
zolderberging met wastafel en veel bergruimte zolderkamer met c v ketel
Algemeen
parterre voorzien van natuurstenen vloer eigen grond 310 m2 dubbele beglazing aanvaarding in overleg

ZANDVOORT
ƒ195000 k k
DE FA VAUGEPLEIN 21/70
Gezellig appartement op de 12e etage met balkon op
het zu dwesten riant uitzicht over zee en boulevard
Indeling
Entree met twee l ften naar verd epmgen
12e etage hal woonkamer met niveauverschil en
eetbar zonnig balkon en open keuken met appara
tuur twee slaapkamers badkamer met douche/toilet
en wastafel
Algemeen
* Afzonderlijke berg ng op de begane grond
* Maandel jkse bijdrage ƒ 368 mcl c v e a
"fc Appartement is geheel gestoffeerd en gemeubi
leerd
* OOK ALS 2E WONING

ƒ 229 000 - k k
ZANDVOORT
SEINPOSTWEG 4/26
Hoekappartement gelegen op de 8e en tevens hoog
ste verdepmg met ruim balkon en uitzicht over zee
en centrum dorp
Indeling
entree gang met bergkast woonkamer met balkon
moderne keuken slaapkamer toilet moderne badka
mer met douche en wastafel
Algemeen
gebouw voorzien van lift
maandelijkse bijdrage VVE ca ƒ 350
mcl voorschot stookkosten
aanvaarding n overleg

HEEMSTEDE
ƒ195000PROVINCIENLAAN 1
app 25 BURGHAVE
Tweekamer serviceflat gelegen op de 2e etage met
balkon op het westen
Indeling
entree toilet garderobe woonkamer (7x4m) slaap
kamer (5 3x3 5m) keuken badkamer met ligbad en
dubbele wastafel
Algemeen
receptie verpleegster logeerkamers restaurant win
kei kapper aanwezig 24 uurs alarmeringssysteem
nabij winkels bus en bos
Servicekosten per maand ƒ 981
Maximale leeftijdsgrens 76e verjaardag
Facultatieve maaltijden a ƒ 6 of ƒ 9

BENNEBROEK
ƒ 775 000 - k k
HARP 11
Schitterende goed onderhouden vrijstaande villa met
grote zonnige tuin gelegen m een rustige omgeving
INDELING
Parterre
hal toilet met fonteintje ruime woonkamer (42 m2)
met open haard moderne open keuken mei z g a n
mbouwapparatuur kantoorruimte met doorgang naar
mbouwapparat
de garage
1e etage
ouderslaapnamer
oaaK
ouderslaapkamer mei
met eigen badkamer
met ligbad en
dubbele wastafel 3 slaapkamers tweede bac
badkamer
met douche dubbele wastafel en toilet vliermg
Algemeen
* aangebouwde stenen garage
* carport voor 2 auto s
•*• dak en muurisolatie hardhouten kozijnen met
dubbele beglazing

ZANDVOORT
ƒ 498 000 - k k
BURG VAN FENEMAPLEIN 2/5 A5-A6
Onder architectuur verbouwd dubbel hoekapparte
ment gelegen op de 5e etage met balkons aan land
en zeezijde Prachtig uitzicht over zee strand en bou
levard
Indeling
hal
met
garderobekast
toilet/fonteintje
badkamer/douche L woonkamer met balkon zeezij
de half open keuken met apparatuur ouder slaapka
mer met kastenwand twee slaapkamers met balkon
tweede badkamer/ligbad/toilet/dubb wastafel afzon
derlijke bergkasten
Algemeen
Gebouw v v diverse liften Eigen parkeerterrein Ap
partement gedeelteli|k v v dubb beglazing

ƒ 279 000 ZANDVOORT
KOSTERSTRAAT 9
Totaal gerenoveerde bar met bovenwoning met een
totale oppervlakte 54 m2 Bovenwoning heeft een ka
mer toilet keukentje en open haard Hel pand is
voorzien van c v Bouwjaar 1968

ZANDVOORT
ƒ 298 000 - k k
OOSTERPARKSTRAAT 29
Hoekwonmg met dubbele garage tuin voor en zon
nige tuin achter
Indeling
entree met toilet/fonteintje gezellige woonkamer
woonkeuken trapkast Parterre parketvloer
1 e etage
3 slaapkamers waarvan een met wastafel badkamer
met douche en wastafel Etage v v parket
2e etage
vaste trap zolderberging kamer
Algemeen
perceel
veelal
voorzien
van
aluminium
kozijnen/deuren met dubbele beglazing hete lucht
verwarming dak en muurisolatie Aanvaarding in
overleg

ZANDVOORT
ƒ 1 900 - p m
TJERK HIDDESSTRAAT 31
Gezellig driekamerappartement met ruim zonnebal
kon gelegen op de 2e etage eigen parkeerterrein
gebouw v v twee liften
Indeling
gang woonkamer met open keuken en balkon twee
slaapkamers toilet met fonteintje badkamer met
douche en wastafel
Het appartement wordt geheel gestoffeerd en gemeu
bileerd aangeboden
Huurprijs excl maandelijkse bijdrage circa ƒ 467 aan
de Vereniging van Eigenaars excl gas en elektra
Beschikbaar vanaf januari 1993

ZANDVOORT
ƒ 235 000,- k k
BURG VAN FENEMAPLEIN 4/1
Gemeubileerd en gestoffeerd vierkamerhoekapparte
ment met balkon aan land er zeezijde gelegen op 1e
etage uitzicht over zee en boulevard
Indeling
ruime hal woonkamer met open haard en balkon 2
slaapkamers keuken met balkon toilet met fonteintje
badkamer met ligbad kamer met sauna en zonne
bank
Algemeen
Gebouw v v lift Berging in het souterrain Mnd bij
drage mcl voorschot CV ƒ 425 Woonkamer en hal
v v plavuizen Aanvaarding m overleg

ZANDVOORT
ƒ 379 500,- k k
HAARLEMMERSTRAAT 46
Gemoderniseerd karakteristiek woonhuis met schuur
en tuin op het zuiden
Indeling
entree grote woonkamer (ca 17 m diep) met open
haard half open keuken inclusief apparatuur schuif
pui naar de tuin toilet met fonteintje provisiekelder
1e etage
vier slaapkamers badkamer met ligbad en wastafel
2e toilet
Algemeen
c v gas parterre voorzien van dubbele beglazing
aanvaarding in overleg

HAARLEM
ƒ 3500 - p m
BERNADOTTELAAN 197
Te huur
Winkel of kantoorruimte met pantry en toilet
Maten frontbreedte plm 15 meter diepte plm 4 me
ter
De totale oppervlakte is plm 63 m2 Hel pand is voor
zien van C V gas In pand is geen kapsalon toege
staan Aanvaarding in overleg

BURG VAN FENEMAPLEIN 2/3A/3
ƒ 285 000 k k

ZANDVOORT
ƒ187500 k k
VAN GALENSTRAAT 224
Gezell g en goed onderhouden dr ekamerapparte
ment me tnlkon gelegen op de 4e etage met u tzicht
over zee
Indeling
V L S t f u l e gang met to let/fonle ntje badkamer met
doiche er \\istafel woon eetkamer met balkon en
brvjkist lume slaapkamer gemoderniseerde keu
ken
Algemeen
l t \-\n\ P? \ rtzondcrljke berq ng op de begane
qn d hot nppirtement wordt gestoffeerd geleverd
dvrr o nd itoren voorzon van thermostaat kraan
Opl ./L r g 1=1 1 rrmrt 1994

ZANDVOORT
ƒ 245 000 k k
BURG VAN ALPHENSTRAAT 63
V e l 1g jebtofteerd en gemeubileerde moderne ho
l Ie i el b" re i hu Dysoo Beich Hotel met u t
t 01 e
indeling
^^ itKamer nel n i bar en serre slaapkamer
l b rre slnpkimer bidkamet met l gbad dubbele
nl l Tfzo dcrljk to let met fonte nlje
l
l l t l z n o idLr moer nm\ez g een f tnesscen
l
II il bs icente spet. al te lenrestiinnt en gezel
l U" t u
li
IL J to i m\ T uden
Hor o it all e qrndom

BEL VOOR EEN
ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES
02507-12468

Verbouwd appartement gelegen op de derde etage
met balkon aan land en zeezijde en uitzicht op zee
Indeling
hal met kastenwand witte kunststof keuken mcl ap
paratuur woonkamer met balkon op westen eetka
mer slaapkamer met mbouwkast toilet badkamer
met ligbad douchecabine en wastafel
Algemeen
•*r mcl meubels
•*• gebouw v v diverse liften en 24 uur per dag be
waakte receptie
^ aanvaarding in overleg
ZANDVOORT
ƒ159000 k k
BURG VAN FENEMAPLEIN 2/10 A5
Tweekamerappartement gelegen op de 10e etage
met uniek uitzicht over strand zee en boulevard

ZANDVOORT
ƒ 225 000 - k k
DE FAVAUGEPLEIN 17/111
Modern vierkamerappartement in gerenoveerd flatge
bouw op 4e etage aan boulevard met uitzicht over
zee gelegen in centrum
Indeling
gang woonkamer met open haard eetkamer met bal
kon moderne keuken met apparatuur twee slaapka
mers toilet met fonteintje douche
Algemeen
Gebouw v v traplift en elektronische beveiliging Af
zonderlijke berging op de begane grond In overleg te
aanvaarden

Indeling
hal woonkamer met balkon op het westen slaapka
mer aan zeezijde keuken badkamer mei douche se
paraat toilet grote bergkast
Algemeen
het appartement is gestoffeerd ook inclusief meubels
Ie koop toegestaan als tweede woning hel gebouw
is voorzien van diverse liften en een 24 uur per dag
bewaakte receptie

ZANDVOORT
ƒ375000 k k
KOSTVERLORENSTRAAT 9
Recentelijk totaal gerenoveerd hallvrjstaand woon
huis met schuur pirkeerplaats en tuin Gelegen nabij
centrum dorp strand en station
INDELING
Parterre
Vestbule gang ruime gezell ge woonkamer met er
ker en schuifpu naar de tuin halfopen keuken mcl
nbouwapparatuur ruim to let en kelder
1e etage
3 slaapkamers waarvan een met zonnebalkon op hel
zu den badkamer met ligbad 2e toilet en wastalel
* CV gas combiketel
* Authent eke accenten
* Oplever ng n overleg

ZANDVOORT
ƒ 875 000 - k k
BURG VAN FENEMAPLEIN 2
PENTHOUSE
Op unieke lokatie gelegen penthouse 19e etage mei
panoramisch uitzicht over zee duinen en centrum
dorp
Indeling
hal living ca 11 x 7 2 m met open haard en halfopen
keuken mcl apparatuur bergkast ouderslaapkamer
ca 4 3 x 4 85 m aan zeezijde logeerkamer met kas
tenwand toilet met fonteintje badkamer met tweeper
soons rond ligbad separate douche sauna (niet ope
rationeel) wastalel waskamer
Algemeen
het gebouw is voorzien van diverse liften en een re
ceptie het appartement wordt geleverd mcl sloffe
ring Aanvaarding in overlea

ZANDVOORT
niet gemeubileerd
ƒ 395 000,- k k
ƒ 425 000,- k k
gemeubileerd
STATIONSPLEIN 9/8
Riant driekamerappartement
op 4e etage m
Residence Monopole met groot balkonterras en uit
zicht op zee en boulevard
Indeling
prachtig entree hal living luxe open keuken met in
bouwapparatuur
bi|keuken
2
slaapkamers
badkamer/douche/hgbad/2 wastafels toilet
Algemeen
Appartement is voorzien van
- hardhouten kozijnen
- dubbele beglazing
- deur video installatie
- eigen parkeerplaats en berging
- eigen C V combiketel
Aanvaarding m overleg

ZANDVOORT
ƒ 498 000 - k k
WILHELMINAWEG 15
Goed onderhouden woning met schuur en tuin voor
en achter
INDELING
Parterre
Hal ruime woonkamer met open haard open keuken
inclusief apparatuur ruim toilet
1e etage
Drie slaapkamers badkamer met ligbad 2e toilet en
wastafel
2e etage
Ruime kamer met open haard (elektrisch) en bar
twee kamers waarvan een met wastafel
3e etage
Vlizotrap naar zolder
f-3p

ƒ 598 000 k k
ZANDVOORT
FRANS ZWAANSTRAAT 64
Moderne en goed onderhouden vrijstaande villa met
schuur en schitterend uitzicht over de zuidduinen ge
legen in rustige woonomgeving
Indeling
vestibule met garderobe en toilet met fonteintje ruime
hal gezellige woonkamer met open haard en schuif
pui naar de tuin grote keuken mcl mbouwapparaluur
bi|keuken bergkast met c v ketel kelderkast en pro
visiekast zijkamer c q praktijkruimte
1e etage
gang met kastenwand en berging ruime ouderslaap
kamer met grote dakkapel 3 slaapkamers badkamer
met ligbad 2e toilet en wastafel
Algemeen
c v gas tuin met terrassen
pand grotendeels v z v dubbele beglazing zonne
schermen rondom
Aanvaarding in overleg

I*IPuf
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De Panba Promenade ligt op 350 meter loopafstand van het centrum van Willemstad langs de allijd heldere
azuurblauwe Caraibische zee op de Pietermaaiweg
H=t zeer unieke bouwplan bestaat uit 17 luxe appartementen 4 studio s 4 penthouses met schitterend uitzicht
op de zee Het complex is voorzien van garages zwembad en restaurant met aparte cocktail
bar/promenadeterras Het gehele complex is comfortabel en luxueus en wordt via hel managementkonlrakl door
de beheerder dagelijks verzorgd en beveiligd
Koopsom v 3 N A F 340 000
Een uitgebreide kleurenbrochure is beschikbaar

vrijblijvend langs Passage 36 - 38 - 40
Tel. 02507-12468 faxnr. 19127
V E R Z E K E R I N G E N
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Aan-verkoop panden
Taxaties
Tel. 02507-15531 faxnr. 19127
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Beslissing scheidsrechter aangevochten

Tientallen jongens en meisjes renden maandag en dinsdag op en
neer over het Zandvoortmeeuwen complex in Zandvoort-Noord,
vechtend voor de fel begeerde Ruud Weidema wisseltrofee. Deze
bokaal is de beloning voor de winnaar van het traditionele schoolyoetbaltoernooi, dat jaarlijks in Zandvoort wordt gehouden. Winnaar werd dit keer de Hannie Schaftschool. De wedstrijden wer-

(ADVERTENTIE)

Grieks
specioliteitei
restaurant

„SYMPOSION"
De echte Griekse keuken.
Nu ook voor grote partijen.

Dagelijks geopend.
Keuken v. 17.00-23.00 u.
Zeestraat 38
Zandvoort
voor res. tel.
02507-13758

Krokettengooier
bekent relletje
ZANDVOORT - Vorige
week dinsdag wist de politie
twee Zandvoorters en één
; Amsterdammer aan te nouden die op 12 februari waren
; betrokken pij een vechtparÜj.
Een van hen bekende een
hete kroket naar een van de
slachtoffers te hebben gegooid.
Deze liep daarbij een brandwond in de nek op. De slachtofl'ers waren drie jongemannen
uit Friesland en Groningen.
Zij wilden in de bewuste
nacht in een taxi stappen toen
zij werden aangevallen. De drie
verdachten maakten deel uit
van een groepje van vijf. Eén
van hen had even voor de vechtpartij bij een ruzie in een café
een wond in zijn gezicht opgelopen.
Toen een van de slachtoffers
wn opmerking over zijn uiterlijk maakte, viel dat verkeerd
hij de 22-jarige Zandvoorter. Hij
sing in de aanval over en mepte
erop los. Daarop ontstond een
vechtpartij tussen alle betrokkenen. De verdachten zijn na
verhoor naar huis gestuurd.

Vernieling bij Z'75
ZANDVOORT - Op het teri'ein van de vereniging Z'75 aan
de
Duintjesveldweg zijn tussen
:
* en 9 april enkele vernielingen
«n diefstallen gepleegd.
Er werden drie vlaggemasten
afgebroken en één vlaggemast
Werd meegenomen. Verder
werden vier vloerdelen en drie
zitplanken van de tribune ontvreemd.

men.
We willen dat er nou eindelijk eens een keer ingestemd
wordt met het Plan van Aanpak. Daarom hebben wij met
dit gebaar een stap in de goede
richting gedaan." Kritiek op- en
afwijzen van het Plan van Aanpak draagt niet wezenlijk bij
aan het oplossen van de prdble-

Laatste inspanning
Deze 'uiterst laatste financiële inspanning', zoals de directie
het noemt, is bij een aantal politieke partijen op het provinciehuis goed ontvangen, ook bij de
belangrijkste
tegenstander,
D66. Deze zal dan ook naar verwachting vóór het Plan van

Aanpak stemmen, als dit opnieuw bij Provinciale Staten in
stemming wordt gebracht. Het
verbieden van motoren die
meer lawaai maken dan 55
dB (A) heeft dat mede bevorderd. Die stemming, die afgelopen maandag al zou plaatsvinden, is door het voorstel van het
circuit opgeschoven naar 4 juli.
Voorzitter Van Kemenade sluit
niet uit dat er eerder wordt gestemd.
vervolg op pagina 3

Politie ontdekt hasjkwekerij
ZANDVOORT - De politie
heeft gisterochtend rond
vier uur in een woning aan
het Stationsplein een hasjkwekerij ontdekt. De materialen zijn in beslag genomen.
De agenten kwamen de kwekerij op het spoor, toen zij bij
de woning aanbelden omdat
zich daar een gewonde zou bevinden. De twee bewoners, een
37-jarige man en een 27-jarige
vrouw, hadden ruzie gehad, zo
bleek. Beiden waren gewond.

ZANDVOORT - Met de gemeentefinanciën is het vorig jaar uitstekend gelopen.
Dat blijkt uit de Jaarrekening 1993, die is afgesloten
met een overschot van 3,4
miljoen gulden. Dit is te
danken aan de lagere rentevoet, een hogere belastingopbrengst en het niet doorgaan van bepaalde uitgaves.
Daarnaast was er een hogere uitkering uit het gemeentefpnds, een bedrag van 300
duizend gulden.
Peter Ingwersen presenteerde maandag nog als wethouder,
vlak voor zijn afscheid van de
gemeenteraad, deze cijfers over
1993. Wat er met het geld gaat
gebeuren, is nog niet bekend.
Ingwersen had in de commissievergadering voor Financiën
verschillende suggesties: een
eenmalige investeringsbijdrage
voor het verbeteren van het rioleringssysteem; de afkoopsom
van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, zes ton, in één
keer afschrijven; vervroegd afschrijven van boeterente; afschrijven van de boekwaarde
van kapitaaluitgaven; het instellen van een fonds voor de
uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

Vrijwilligers
Vooral de rioleringsinvestering viel in goede aarde bij de
commissieleden.
Daarnaast
pleitte PvdA-raadslid Kuyken
ervoor om het tekort van de
voetbalvelden terug te brengen
en voorrang te verlenen aan sociale woningbouw. Met dat laatste kreeg hij Annema (D66) en
Methorst (GBZ) op zijn hand.
Ook vindt Kuyken dat bepaalde
subsidies voor vrijwilligers-toegekend moeten worden en dat
er voldoende aandacht besteed
moet worden aan de minder
draagkrachtigen. Het gezelsc) on vindt eveneens dat het
wegdeK van de Kostverlorenstraat niet vergeten mag worden, dat is hard aan verbetering
toe. Bosman, CDA, vindt het batig saldo een 'prachtig resultaat', maar volgens haar moet
er voorzichtig omgesprongen
worden met overschotten. Bij
de suggesties van Ingwersen
zien de burgers niet direct voordeel, meent zij. Er hadden beter
in een eerder stadium wat zaken gerealiseerd kunnen worden, aldus Bosman. Dat sloeg
op het feit dat een aantal stelposten niet was gerealiseerd.
Volgens Ingwersen is de besteding een 'politieke keuze'. Hij
laat die dan ook over aan het
nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de nieuwe gemeenteraad.

menten over zich uitgestrooid.
Voor hem en de andere aanwezige politici was het de allerlaatste commissievergadering,
omdat geen van allen terugkeert in de gemeenteraad.
Het batig saldo was een mooi
resultaat om mee af te sluiten,
was de mening in de commissie. De lage rente is volgens Ingwersen 'een enorme meevaller'.
Samen met een 'conservatieve
raming' en versneld incasseren
door de gemeente leverde dat
een bedrag op van één miljoen
gulden.
De hogere belastingopbrengst bedroeg 1.275.000 gulden, bestaande uit toeristenbelasting, opbrengst parkeergelden en onroerend zaak belasting (OZB).
Dit resultaat is mede te dan-

ZANDVOORT - Hoewel
het nieuwe college volgens
hem door 'verraad' tot stand
is gekomen, zal VVD-raadslid Van Caspel dit 'loyaal bejegenen'. Dat geldt ook voor
zijn partijgenoot Van Marie,
zei hij dinsdag bij de installatie van het nieuwe college.
De Zandvoortse VVD lijkt
nog wel 'gespleten' maar E.
Kroskinski, voorzitter van
de
VVD-kamercentrale
Haarlem, gaat proberen de
neuzen binnen de partij
weer dezelfde kant op te
krijgen. De partij werd volgens hem net een 'boksclub'.
Bij de installatie van de gemeenteraad, afgelopen dinsdagavond, stemden zowel Van
Caspel als Van Marie blanco bij
de stemming over het nieuwe
college van Burgemeester en
Wethouders. Naast hun partijgenoot De Jong bestaat dat uit
Flieringa, GBZ, en Versteege,
CDA. Van Caspel en Van Marie
'slaken geen vreugdekreten'
over hoe de nieuwe coalitie tot
stand is gekomen, verklaarde
Van Caspel tevoren. „Hiermee
herinneren wij er even zwakjes
aan wat er zich allemaal binnen
onze fractie heeft afgespeeld."

De vrouw had een snee in haar
neus, de man had er een in zijn
hand. In de woonkamer ontdekten de agenten de 'kwekerij'. In totaal stonden er 78 grote hennepplanten, die werden
opgekweekt met behulp van
groeilampen, een beregeningsinstallatie, luchtverversingsapparatuur en een waterpomp.
Bij nader verhoor bleek dat de
Boksclub
hasj ook voor verkoop bestemd
De situatie is volgens het
was. Het materiaal is meegenoVVD-hoofdbestuur zorgelijk.
men, de man en de vrouw zijn Complimenten
naar het ziekenhuis overgeIngwersen kreeg van de ver- Vandaar dat Kroskinski is bebracht.
schillende partijen de compli- naderd, hij heeft al eerder opge-
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Wandkleed

zorg voor de medemens staat in
haar leven centraal,' zo luidt
het officieel. Zij was van 1965
tot 1981 verpleegkundige en later - Hoofd Verplegingsdienst
in de Mariastichting. Sinds l
mei 1981 was zij directrice van
het HiK, waar :iij nu afscheid
nam om met vervroegd perisioen te gaan. Daarnaast werd zij
mede-oprichtster van het platform voor ouderen in Zandvoort, dat in 1989 werd omgevormd tot de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort (SWOZ>.
Zij was hiervan tot medio 1993
vice-voorzitter.

Indringend

Volkomen
verrast laat
Bernardine van
Dril de
koninklijke
onderscheiding
opspelden
Foto Persbureau
Zandvuort

De medewerkers toonden op zo had bestuursvoorzitter Berhun beurt hun waardering met kenbosch de gevoelens ten opeen groot wandkleed. Dat werd zichte van Van Dril eerder al
vrijdag aangeboden tijdens een verwoord. Dat de koninklijke
feestelijke receptie. De bew'o- onderscheiding wel degelijk teners schonken haar een bij dra-, recht was, werd door diverse
ge voor een reis naar EngaulHittW •^-sprekers bevestigd. Volgens
Die staat al geruime tijd boven- burgemeester Van der Heijden
aan op haar verlanglijst. Er was was Bernardien van Dril een
zelfs een Engeland-spel georga- 'voorvechtster in de ouderenniseerd, waarna ook nog een zorg' en heeft zij 'jaar en dag
echte doedelzakspeler binnen geknokt' voor al degenen die
kwam lopen. ,,We zullen je gast- aan haar zorg waren toevervrijheid en gulle lach missen," trouwd. Het laatste jaar was dat

weest, zei Berkenbosch namens het bestuur van Zorgcentrum Zandvoort, waartoe behalve het HiK ook het Huis in
de Duinen behoort. Hij wees
daarbij op de gevolgen van de
bezuinigingen van hogerhand.
Maatregelen, waardoor een
deel van de ouderen tussen wal
en schip dreigt te vallen.
Van Dril, in 1934 geboren in
Gevolgen
Hillegom, kreeg de onderscheiDe laatste zes jaren waren ding voor al haar inspanningen
voor haar niet de leukste ge- voor de oudere medemens. 'De

onder andere tegen de dreigende sluiting van het Huis in het
Kostverloren, een besluit dat
de provincie Noord-Holland
toch uitgevoerd wil zien. De wijze waarop Van Dril in deze tijd
opkwam voor 'haar' huis en
'haar' bewoners is kenmerkend
voor haar functioneren.

ken uan het stringente invurderingsbeleid van de gemeente.
De OZB zal in 1994 ongetwijfeld
nog veel meer opleveren, sinds
de recente herwaardering van
het onroerend goed en hel
•daarmee gepaard gaande - verhogen van de aanslagen. Het
'niet realiseren of uitstellen'
van stelposten leverde een bedrag op van 825 duizend gulden.
Wat de belastingtarieven is er
volgens Kuyken wel 'enige terughoudendheid' geboden. Ingwersen is het daar wel mee
eens, maar heeft er taedenkingen bij: hij waarschuwde ervoor dat een terughoudendheid, met name in zake de OZB.
niet moet leiden tot een daling
van de algemene uitkering.

Van Caspe
steunt col

'Alstublieft, bewaak de belangen van de bewoners
ZANDVOORT - Bernardien van Dril werd donder dag bij haar afscheid van
Huis in het Kostverloren
(HiK) compleet verrast
door burgemeester Van der
Heijden. Hij speldde de 'beduusde' directrice een koninklijke onderscheiding
op: de eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Tegelijkertijd werd ter ere van haar
buiten naast de vlag van het
HiK de Nederlandse driekleur genezen.
„Ik ben er helemaal confuus
van," reageerde Bernardien
van Dril later. „Zoiets is geen
seconde in mijn hoofd opgekomen." Zij vroeg zich zelfs af, of
zij zich dan zo bijzonder verdienstelijk had gemaakt, dat zij
recht had op een koninklijke
onderscheiding. „Ik heb hier
gewoon mijn werk gedaan. En
alléén kun je dit niet," aldus de
bewogen Van Dril. In de richting van haar medewerkers en
wijzend op haar onderscheiding zei zij: „Dit hebben wij samen verdiend, jullie ook!"

Maffia

WD-kamercentrale grijpt
in
\

Directrice HiK bij afscheid koninklijk onderscheiden

Waterstanden l
Datum
HW
LW HW LW
14 apr 06.18 02.06 18.3914.20
15 apr 06.51 02.45 19.0714.55
16 apr 07.26 03.04 19.3915.24
17 apr 07.56 03.56 20.1516.04
18 apr 08.35 04.35 21.0417.05
19 apr 09.25 05.26 22.3617.54
20 apr 11.2006.2023.4419.15
21 apr 12.35 07.25
-.-20.40
22 apr 01.06 08.54 13.3121.44
Vaanstand/getij:
EK dinsd. 19 apr. 04.34 uur
Doodtij woensd. 20 apr. 23.44 uur
NAP+51cm
VM maand. 25 apr. 21.45 uur

den bijgewoond door tal van ouders. En die waren het niet altijd
eens met de beslissingen van de scheidsrechter. Een enkeling
kwam zelfs het veld op om te protesteren, maar werd door scheidsrechter Schilpzand resoluut terug naar de kant verwezen. Zie voor
een verslag de sportpagina.
Foto Persbureau Zandvoort

matiek, meent de circuitdirectie. Het bedrag komt bovenop
een eerder toegezegde bijdrage
van honderd duizend gulden.

Oplage: 5.250

Gemeente hou
3,4 miljoen gn

Circuit doorbreekt bij provincie
impasse over Plan van Aanpak
ZANDVOORT - Het Plan
van Aanpak rond de vernieuwingsplannen van het
Zandvoortse circuit kan nu
rekenen op een meerderheid bij Provinciale Staten
van Noord-Holland. De
stichting Circuit Park Zandvoort heeft aangeboden 250
duizend gulden in het
Groenfonds te storten, als
extra bijdrage voor het verplaatsen van camping De
Duinrand. Bovendien worden motorraces die de geluidsnormen overschrijden
geweerd.
„Dat van die motorraces is
eigenlijk de bevestiging van een
reeds bestaande regel," zegt circuitwoordvoerder Dirk Buwalda. „We houden al sinds 1987
geen motorraces meer. „Die 250
duizend gulden willen we betalen om uit de impasse te ko-

Weekmedia

Vanaf 1984 is zij bestuurslid
van de Vereniging Bejaardentehuizen Zuid-Kennemerland,
vanaf 198ö van de Stichting
Thuiszorg
Kennemerland
Zuid. Volgens directrice Van
Rijn van deze stichting was Van
Dril 'haar tijd vooruit'. Daarnaast is zij een 'graag geziene
spreekster' op bijeenkomsten
van de Algemene Bond voor
Ouderen (ANBO). afdeling
Zandvoort. Zij is al gevraagd
voor een functie bij de ANBO.
maar daar zou zij nog over nadenken.
Wat de zorg voor de bewoners van het Zorgcentrum betreft, die zijn volgens haar in
goede handen bij René de Vries,
de directeur van het Huis in de
Duinen. Hij neemt nu ook de
zorg van de bewoners van het
HiK op zich. Van Dril drong er
in het algemeen op aan. op te
blijven komen voor de ouderen:
„Ik zou u indringend willen
vragen: alstublieft, bewaak de
belangen van de bewoners."

Waar de gemeente nu ^
mee bezig is, dat /ijn
O
rnafiiapraktijken. Dat /eggen
horeca-O'idernernors over do
manier waarop 'de gemeente
met hen omgaat'

ToIheffÊng
Door aan de toeristen ai
jbi] de ingang van ZandO
voort tol te vragen, kun je een
hoop problemen voorkomen
Dat /egt horeca-ondernemer
Mione! Demmers. Hij heef! ja
ren geleden al hier een onder/oek naar verricht.

Wandelen
'Wie een middagje kan
winkelen, kan ook lange afstand lopen.' Directeur
Huige van het NIVON: 'We zijn
bezig met een her/iene uitgave van de Amsterdamse Ommegang en ik kan echt zeggen da! het fantastisch is om
je stad op die manier te zien.'
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Rijgedrag oorzaak
van kettingbotsing

treden als voorzitter tijdens een
rumoerige ledenvergadering
van de plaatselijke VVD. Hij is
voor een halfjaar benoemd tot
voorzitter van afdeling Zandvoort. De VVD heeft hier afgelopen tijd niet 'gestructureerd'
gefunctioneerd, zegt hij. Hij erkent dat het bestuur bepaalde
dingen verkeerd heeft ingeschat. „In wezen is er geen lijn
geweest. De wil tot samenwerking is wel aanwezig, maar het
mankeert vooral aan de communicatie. Daardoor kon het
conflict redelijk hoog oplopen.
De VVD werd zo langzamerhand net een boksclub."
Het liep zelfs zover op, dat de
"VVD vorige week alapraken
had voor in ^eite twe= colleges.
Van Caspel zou in zee gaan met
PvdA en D66, waarschijnlijk
met steun van het nieuwe
VVD-raadslid Van Marie, die
op dat moment op vakantie
was De Jong was echter tot zaken gekomen met GBZ en CDA,
met steun van de VVD-er Van
Vilsteren.

Verraad
Volgens Van Caspel gebeurde
dat laatste 'in strijd met de afspraak tussen fractie en bestuur om een paarse coalitie na
te streven', zo schreef hij later
in een verklaring. Bovendien
zou met GBZ volgens het
VVD-verkiezingsprogramma
bij voorkeur niet moeten worden samengewerkt, aldus Van
Caspel. 'Een college komt nu
tot stand op basis van verraad,
achterbaksheid en onbetrouwbaarheid. Voor de handelwijze
van mevrouw De Jong en de
heer Van Vilsteren voel ik jegens D66 en de PvdA een diepe
gêne.' Over zijn steun aan het
nieuwe college, zegt Van Caspel: „Er moest een Salomons-oordeel geveld worden. Dat is
het slechtste voor de VVD: als
je gescheiden gaat optreden.
Daarom behartigen Van Marie
en ik nu de belangen van de
gemeenschap boven onze eigen
zienswijze."
Vervolg op pagina 'A

ZANDVOORT - Door gevaarlijk verkeersgedrag van een in
eerste instantie onbekende automobilist ontstond er donderdagavond om half 11 op de
Zandvoortselaan een kettingbotsing. De man reed in een
Volkswagen Passat en haalde
een aantal auto's in. Toen hij
dat ook vlak voor de wegversmalling bij de Kostverlorenstraat deed, ging het verkeerd.
Zijn auto kwam daarbij dwars
op de weg te staan. Van de achteropkomencle
bestuurders
wisten de eerste twee bestuurders op tijd te stoppen. Maar de
daarachter rijdende auto's reden op elkaar.
De bestuurder van de Volkswagen Passat reed vervolgens
weg Zandvoort in. Daar werd in
de Swaluestraat even later gevonden. De bestuurder was verdwenen en de auto werd in beslag genomen. De chauffeur,
een 22-jarige Haarlemmer,
meldde zich de volgende dag op
het politiebureau. Hij gaf het
inhalen toe, maar ontkende
daarmee gevaar te hebben ver
oorzaakt. Volgens zijn zeggen
was hij dwars over de weg komen te staan, omdat hij moest
afremmen voor iemand dieoverstak. Van de aanrijdingen
achter hem had hij niets gemerkt. Op last van de officier
van jusütie kreeg hij de inbeslaggenomen auto weer terug.
Er wordt een proces verbaal tegen hem opgemaakt.

Door rood rijden
ZANDVOORT/AERDENHOUT - Op de kruisingen
Zandvoorterweg/Boekenroode
weg/Oosterduinweg en op df
kruispunten Bloemendaalse
weg/Militairenweg/Julianalaan
zijn op 5 en 7 april op verschil
lende tijdstippen roodlichtcon
troles geweest. In totaal werden
38 bestuurders bekeurd.

Klaverjassen
ZANDVOORT • Op vrijdag
avond 15 april is er weer klaver
jassen in de ontmoetingsruiir;
te van de Asjathakerk. Aanvanv
8 uur. deelname gratis.

die kranl moet ik hebben.
Omdat ik jjnwK wil wek-ii wal zich in
mijn omjjrtn'injj alspei-lt. ÏVr !• nnismakiiiK ontvang ik liet
Zand voorts N'ii'uwsbkul

13 weken voor maar ƒ 12,75

Naam- (m/v)
Adivs: l.....:., i
l'osk-iKltvTlaats

C'iiro/Hanknr.:

;.___!.._ .L._L..J____l __ l ...... i ___ i ___ '

IJaarna word ik abonnee en belaal per
[~j kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ IU.75Q jaar ƒ 55,50
* Voorpostubonnees.gelden andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OL'O-Sb'Kü. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 I'A
Amsterdam, l! hoeft KI-I-II postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

14 APRIL-PA + MA
45 JAAR
GETROUWD!

Het is echt waar

ENZO VISSER
is alweer l jaar
Dikke kus

't Mag van |ulhe niet m de krant,
daarom zi|n wij zo bijdehand
om onze namen niet te noemen
Jullie krqgen van ons wél bloemen,
want 45 |aar samen, geen dag eronder,
is m deze ti|d wel heel bijzonder
Daarom PA + MA, vanons een dikke zoen,
die we zaterdag nog eens over doen l

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt

<5an£e*t 3
Zeestraat 46

2042 LC Zandvoort
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS. AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

Van ma. t/m vrij.:

„winterse" daghappen
voor

A + A + R+S + H + l + F + i + A + l

Hiermee «even wij u kennis van het overlijden
van

Permis Nicolaas
van der Meijden

Arie Koper
*19 juli 1933

ƒ 12,50

Greetje Molenaar

Wat gaat het toch snel
Volwassen worden komt vanzelf wel.
Skaten en schaken geniet nog even door,
want straks gaat het leren m Aberdeen
weer voor

Vader en schoonvader van
Marga
Karin en Derek
Injirid en Martin
Jaap
Janneke
Tineke en Jaap Willem

Papa, Mama, Opa en Oma

Broer en zwager van
Engel en Wil

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

onbeperkt mosselen
eten
voor ƒ 15,- p.p.
leuke weekend'
menu s
voor f

29,50

Keuken open van 18.00-23.00 uur
woensdags gesloten

en vriend van

Ted
Carla
De crematie heeft in familiekring plaatsgevon-

den.

Wij wensen je vanaf hier
veel geluk en veel plezier.
Liefs,
de kinderen

Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-1 41 60

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-1 41 68

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel 02507-13278

Kroon Vis

CorrespondentieadresCelsiusstraat 66,
2041 TL Zand voort

vraagt

SCHOLIERE
Hij heeft geleden,
h ij heeft gestreden
. en genoten'

REUNIE
40-jarig bestaan op 29 mei
van de Dr, A. Plesmanschool
schoolverlaters van
1980 t/m 1993 van 11.00-13.00 uur
1968 t/m 1979 van 15.00-17.00 uur
1955 t/m 1967 van 20.00-22.00 uur
Uw storting van ƒ 15,- op rek.
49.41.51.382 ABN t.n.v. reünie
comm. Plesmanschool met naam,
adres en schoolverlatersjaar is uw
inschrijving.

Tel. 02507-12061

Ad

50 jaar.

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

zo., en zo.

Neef van

Het is waar,
zaterdag word je

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

f 6 april 1994

Man van

20 jaar alweer

Uitvaartcentrum
Haarlem

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

op vrijdag:

HQERftl
GEFELICITEERD

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

v.a. 17 jaar voor weekend en vaktneis
Schriftelijk reacties Ampèrestraat 2
2041 C L Zandvoort

Inlichtingen
tel. 12302 of 17413

Lfcir

.HU
'y,\Jr;* »v
is* r!

-i *^ •*••\*• £

Biofood hondevoer met natuurtodden bevat alles
wat een hond van nature nodig'hééft zonder
toevoeging van'synthetische antl-oxldanten, geur-,
kleur- en smaakstoffen. Naast een rijk mengsel van
zongerijpte natuurkruiden bevat Biofood lecithine en
llnolzuur.
Biofood wordt prima opgenomen, zorgt voor een
glanzende vacht, werkt bloedzuiverend, en is geschikt
voor alle honderassen.
Biofood heeft 4 komplete maaltijden: krokante brok,
geperste vleesbrok, diner en puppykorrel
Biofood Natuurkruiden is ook verkrijgbaar in pot
van 500 gram.

^ ,»»

Dag Aar
Truus

Doe
Bie
Ko

Een produkt van
DE VRIES STIENS BV.

Zoef

Bep
Gijs

De
01
Pol

Anneke

V

Keur

16 april
staat Sara voor de deur.

Moeroooa

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gijs en Greet
Mare
Miriam
Maartje en Gerard
Danielle

CorrespondentieadresM Seders-Molanus
M Nijhoffstraat 22
2041 NV Zandvoort

Zijn jarenlange inzet voor het onderhoud van de
St Agathakerk en pastorie en de grote betrokkenheid bij de exploitatie van camping
„Sandevoerde" zullen lang in onze herinnering
blijven Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe om dit grote
verlies te dragen
Financiële commissie
St Agatha Parochie
Bestuur Stichting Kennemer
Sportpark

Op vrijdag 8 april 1994 is rustig en kalm van ons
heengegaan mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Reina van Toornburg-Meiboom
in de ouderdom van 84 jaar.
Zandvoort
A J L van Toornburg
Zandvoort
Rob en Tradie
Mirjam en Richard
Joyce en Matthy
Heiloo
Paul i-n Yolanda
Mananne en Bert
Ruud

Dier-Plezier
Grote Krocht 28

"

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
WEEKENDMENU
Salade van crab en grote garnalen met een
saffraandressing

Junckers EurOStar Combi (meeneemprijs) 1950,-

*
Kalfs-nb-eye met een zachte mosterdsaus

mcl. B.T.W. service en garantie.
Geldig de hele maand april.
Voor die prijs gooit u toch uw oude geiser en c.v.-ketel de deur uit?
Bel voor info event. plaatsing 17959 ook 's avonds
Fax.nr 19695

ZANDVOORTSELAAN 129, 2042 XJ ZANDVOORT

Hollandsee
ASPERGES

gratis geschild
AART VEER

te huur
OVERDEKTE
MARKTRUIMTE

per m2 in
parkeergarage in
centrum van
Amsterdam
tel. 02507-18893

Zandvoort
Thea
Ingrid en Ruud, Kirsten
Elles en Mark
Bredei odestraat 71
2012 BC Zandvoort
De crematie heeft op 11 april 1994 plaatsgehad.

ADVERTENTIES

61VE AWAYS'

BI} EEH FEESTEUJKE OEBEURTEHIi
HOORT EEH EXCLUSIEF PRESEHTJE
Ltn feestelijke gebeurtenis staat bij u
voor de deur
U verwacht Kasten, die wilt u graait blijk
van waardering meegeven voor hun
bezoek.
U kunt een keuze maken van de artikeler
uit ons fotoboek
Mot hl u speiiale wensen hebben vraag
het ons

Wij kunnen u misschien van dienst zijn
met ons assortiment presentjes

uitvaartverzorging
kennemerland bv
or getrouwd
gefeliciteerd.

Voor meer informatie

*
Aardbeien met ijs en vanillesaus

ƒ 34,50

Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
2042 J« 2<u\dvoo*t.
Te* 02507-M63*

geopend op vrij. - za. - zo.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Piet Berkhout

Wilma, Gerrit,
Huibje en Erna

advelet ri Oe k'

VOOR ONDERHOUD en VERNIEUWEN
van C.V., C.V.-KETELS en GEIZERS
Zink- en Hemel waterafvoeren
Sanitair - Afzuiginstallaties
Loodgieterswerkzaamheden

in de leeftijd van 71 jaar.

Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht dat op
maandag 4 april jl. plotseling is overleden

Mam en Eefje
l l jaar getrouwd
Op naar de 25!

15 jaar

Maartje Molanus-Koper

Zandvoort, 7 april 1994
Van Lennepweg 11

Lieve oma flnneke (Keur)

Jubileum Super Aanbieding

HOE VLRkOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Bel \ njblnvend voor een afspraak m onze
showroom
Breuhergiieauays kan u van dunst zijn
voor o a
* Huwelijk
* Verjaardag
<f Geboorte
* Geslaagd
t Communie
* Doop
t Jubilea
* en andere
festiviteiten
^houroom
jjndenstraat 26
018 NV
\msterdam
tl 0206m>l7
ax 020^076^7

Geopend

ma-dhdo-vr
van 10 00 tot 1430
uur of
volgens afspraak

VERANDERING
VERGADERSCHEMA
RAADSCOMMISSIES
Hetvergaderschema voor de raadscommissies is
veranderd Vanaf heden vergaderen alle vier de
raadscommissies m een week Tevens is de vaste
vergaderdag van de commissie Ruimtelijke Ordenmg gewijzigd Deze commissie vergadert nu op
maandag De commissie Financien vergadertvanaf volgende maand op donderdag Deze maand
wordt nog op de gebruikelijke maandag vergaderd De frequentie van vergaderen blijft eenmaal per maand, m de eerste week van de
maand De gemeenteraad blijft vergaderen op
de laatste dinsdag van de maand Vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen zijn de commissievergaderingen van april iets opgeschoven Deze
vergaderen nu komende week De vergadermgen zijn openbaar en hebben plaats in de raadzaal van het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein)
- maandag 18 april 1994 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
- dinsdag 19 april 199420.00 uur commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 20 april 1994 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- maandag 25 april 1994 20.00 uur commissie Financiën
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Tijdens de vergadering zijn exempfaren van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdensde commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
14 april 1994 om 15.30 uur De plaats van
vergaderen is Raadhuisplem 4, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19 WRO
PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de

GEMEENTE

Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te verlenen voor
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Zandvoortselaan 208,
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Vmkenstraat 15,
- het uitbreiden van de garage op het perceel
Vmkenstraat 9
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 15 april 1994 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling
voornoemd

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 29 maart 1994
besloten dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Vmkenstraat 9,
- het perceel Vmkenstraat 15,
- het perceel Zandvoortselaan 208
De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zanavoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieutaeheer verleend voor
het oprichten en m werking hebben van een
fitness en suncentre gelegen aan het Burg van
Fenemaplem 27A te Zandvoort
De beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang
van 18 april 1994 tot 18 mei 1994 ter inzage bij
de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplem 4 U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
0 9 0 0 - 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34

Tot 18 mei 1994 kan tegen de beschikking
beroep worden ingesteld b,j de Afdeling voorde
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a de aanvrager,
b de betrokken adviseurs,
c degenen die overeenkomstig artikel 13 17 of
13 18 van de Wet milieubeheer bezwaren
nebben ingebracht,
d degenen die bezwaren hebben tegen wijzigmgen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
e belanghebbenden die aantonen datzij redelijkerwijs niet m staat zijn geweest overeenkom
stig artikel 13 17 of 13 18 van de Wet milieubeheer bezwaren m te brengen
De beschikking is na 18 mei 1994 van kracht,
tenzij voordien beroep is ingesteld en tevens op
grond van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State bij de Voorzitter van de afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage een
schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van
de beschikking of tot net treffen van een voorlopige voorziening

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
94033 B Haltestraat 7 wijzigen voorgevel
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouw
toezicht en Milieu van de sector Grondgebied
Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 9 00 - 12 30 uur gedurende een week na
verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echte1" zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94007B Thorbeckestraat 18, uitbreiding woning
94018B Potgieterstraat 46, plaatsen dakopbouw
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuur;recht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wo
ningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen Het
Register bevindt zich bij de sector Grondgebied
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4
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VVD Zandvoort
Vervolg van voorpagina

Kroskinski streeft naar een
verenigde fractie „Maar dat
heeft z'n tijd nodig, het is een
groeiproces " Nu is het net nog
een auto met vierwielaandrij
ving, zegt hij Maar dan met
twee paar wielen die elk een
andere kant op gaan Volgens
hem ligt het niet aan de 'per
soon' Van Caspel hij ziet ver
schillende groeperingen bin
nen de VVD die hun eigen idea
len willen verwezenlijken
De partij kan zich volgens
hem nu wel vinden in een frac
tievoorzitterschap van Van
Caspel Kroskinski vindt hem
erg loyaal' „Ik heb respect
voor de leden die nu in de frac
tie zitten Ieder van hen heeft
een deel van zijn zienswijze
moeten inleveren "

'Heijermanweg
doortrekken'
ZANDVOORT - De Her-

man Heijermanweg door
trekken en de parkeertarie
ven flink verhogen, zo moge
lijk zelfs tot 10 a 15 gulden
per uur Verder de parkeer
gelegenheid voor dagrecre
anten verminderen Daar
mee zijn m Zandvoort verschillende verkeersproblemen op te lossen

Dat blijkt uit het ontwerp Re
gionaal Verkeers en Vervoers
plan (RVVP) van de Vervoerre
gio Haarlem/IJmond Door
trekken van de Herman Heijer
manweg zou de bestaande we
s,en flink ontlasten en daardoor
de leefbaarheid rond deze we
gen ten goede komen De woon
kernen moeten verlost worden,
verklaart het bureau DHV, dat
het plan heeft opgesteld Van
daar dat de doortrekking van de
Heijermanweg
aanbevolen
wordt
Toeristen kunnen ook ge
dwongen worden ander vervoer
te zoeken dan de auto verho
ging van de parkeertarieven
Dit kan ertoe leiden dat recre
anten uit de regio zelf van ande
re vervoerwijzen gebruik ma
ken, zoals de fiets en het open
baar vervoer Met de opbrengst
kunnen andere middelen om de
toeristenstroom in goede banen
te lelden, gefinancierd worden
Bijvoorbeeld
pendelbussen
vanaf grote parkeerterreinen
Verder pleit de Vervoerregio
voor
verkeers beheersmgs
maatregelen m de agglomera
tie afstemming van verkeers
lichten, zoals de reeds bestaan
de 'Zandvoortregelmgen', en
pnonteitsregelingen' voor het
(pendel)busverkeer op alle rou
tes naar en van de kust Maar
ook dynamische bewegwijze
ring, om het verkeer al m Haar
lem naar de rustiger routes te
leiden, en dosering van het ver
keer op de invalswegen Met dat
laatste wordt zoveel verkeer
toegelaten op het wegennet in
de regio als op een redelijke wij
ze kan worden afgewikkeld De
files worden als het ware 'bui
ten de bebouwde kommen neer
gezet' Voorwaarde hiervoor is
wel dat de weggebruiker in de
directe omgeving van de inval
routes zijn auto kwijt kan, om
\ia pendelbussen of treinen
snel het strand te bereiken Ge
dacht wordt aan parkeerplaat
sen in Schalkwijk, en bij het
toekomstige NS station Haar
lem Oost m de Waarderpolder
Dat moet gepaard gaan met
\ ermmdering van de parkeerge
legenheid voor dagrecreanten,
om zo de druk op het totale ge
bied te verminderen
Met het plan, dat ook maatre
gelen m de omringende ge
meenten van Zandvoort aanbe
veelt, is geprobeerd een samen
stelsel van maatregelen te vin
den met als doel, dat zowel de
leefbaarheid als de bereikbaar
heid van het gebied voor een
langere periode m stand houdt
en waar nodig verbetert Aan de
gemeenten en de gewesten
Zuid-Kennemerland en IJmond
is voorgesteld een gemeen
schappelijke regeling voor de
vervoerregio in te stellen

donderdag 14 april 1994

Gemeente is met maffiapraktijken bezig'
ZANDVOORT De irrita
tie onder de Zandvoortse
ondernemers over de preca
rioheffmg is deze week tot
een hoogtepunt gestegen
Volgens sommigen zijn het
'maffiapraktijken' die de gemeente hanteert De ergernis betreft niet alleen de for
se verhoging maar ook 'de
onzorgvuldigheid waarmee
met ondernemers wordt
omgegaan' Zowel horecaals andere ondernemers uit
het dorp gaan zich vana
vond m hotel Bad Zand
voort beraden over stappen
tegen het gemeentebestuur
Sommigen hebben al aangekondigd niets te betalen

hjke Nederlandse Onderne
mers Verbond) dan hadden we
meer kans gehad zegt hij vast
besloten

Schande

door Martha Burger
Aanleiding van deze protes
ten is de verhoging van de pre
canorechten waarmee de Zand
voortse ondernemer zich von
ge week geconfronteerd zag
Deze gemeentelijke belasting
geldt niet alleen voor horeca
ondernemers die een terras op
gemeentegrond
exploiteren
Ook ondernemers die in het be
zit zijn van luifels, lichtbakken
of andere uitstallingen, hebben
met precanobelasting te ma De eigenaren van Pnet Praat in de Haltestraat hebben net een nieuwe pui in hun /aak laten zetten om toch een terras te kunnen
ken
hebben. Voor hen kwam de precarioheffing extra hard aan
loto Persbureau Zandvoort

Ten opzichte van vorig jaar
zijn de precanorechten met
zo'n 250 procent gestegen Dit,
tot grote ontevredenheid van
de ondernemers
Markant detail is dat deze las
tenverhoging niet van te voren
aan hen is medegedeeld, terwijl
men wel aangeslagen wordt
voor het afgelopen jaar

met hen omgaat Ze zijn be denken met meer aan de onder
hoorlijk geschrokken van de nemers Zo mocht je vroeger
hoge rekening, die ze zomaar altijd in dneeen je pacht bèta
even in de bus kregen Harne len verdeeld over het gehele
en Toos van Het Busstation jaar Vroeger ging het allemaal
snappen niet dat zoiets zomaar veel vriendelijker "
kan Betaalden zij aan precano
rechten, m 1991 nog slechts
204,25 voor hun terras, in 1992 Dreigbrief
werd dit 420 gulden, voor 1993
, Nu kregen we van de winter
moeten zij nu achteraf onver een soort van dreigbrief thuis
Uit den boze
wacht 1460 gulden betalen en Opeens moesten wij het gehele
„Dit is gewoon een ordinaire
voor het volgend jaar kunnen bedrag vooruit betalen Dat
belastingverhoging," zegt Fred
ze vast gaan rekenen op een re hebben ze dan zomaar even ver
Paap, voorzitter van Horeca
kening van zo n 2500 gulden, anderd En dan staat er ook nog
Nederland en eigenaar van café
werd hun medegedeeld „Dit even bij dat je plekkie aan een
Kopertje „Men heeft er mder
wordt te gek om los te lopen ander vervalt als je niet voor
tijd tijdens de raadsvergade
Dat moet ik dan betalen voor een bepaalde datum betaald
ring over gesproken dat de ver
een terras wat hooguit vier hebt En dat is dan wel midden
vuiler moet betalen Men zou
maanden staat," aldus een boze m de winter moet je dat onver
de dagtoenst meer gaan belas
Harrie „En ze hadden ons wachts even ophoesten Ik ken
ten Vervolgens verhogen ze de
eerst ook nog aangeslagen voor nu al mensen die hierdoor om
precanorechten maar het heeft
de grond die we notabene van zeep zijn geholpen Neem van
toch niets te maken met het feit Geschrokken
de NZH pachten Daarover heb mij aan een heleboel onderne
of iemand een terras exploi
Ook andere ondernemers ben wij al verschillende malen mers gaan 'pleitte uit Zand
teert' In dat geval zouden ze zijn danig gepikeerd over de gebeld want dat slaat helemaal vooi t want hier kun je je brood
alle terassen moeten belasten manier waarop de gemeente nergens op "
niet meer verdienen "
Ook Willem Bol, die samen
Volgens Tromp, bestuurslid
met zijn vrouw Allette snack van de Ondernemers Verem
(ADVERTENTIE)
bar de Zilvermeeuw draait, is ging Zandvoort (OVZ), is het
met echt te spreken „Ze heb ook allemaal wat te veel aan het
ben nog geen gulden gevangen worden ,Bmnen nu en twee
College Beroepsonderwijs Amsterdam
en ik betaal het ook met,' zegt
hij dreigend „Wat
denk je dat
Opleiding Administratie
er is gebeurd9 Eerst moet ik
pacht aan de gemeente betalen
voor het stuk grond waarop wij
staan Vervolgens krijg ik er
opnieuw een rekening bovenop
Open dag donderdag 28 april
Moet ik precano betalen over
2000 22 00 uur
hetzelfde stuk grond waarvoor
Roelof Hartstraat 1
ik al pacht betaald heb Ik heb
of bel voor brochure 020 6627798
ZANDVOORT Vier on
ze gezegd 'Jullie zijn met maf f i
a praktijken bezig Ze zijn te dernemers in de Fleming
genwoordig keihard geworden straat eisen schadevergoe
en niet alleen die op gemeente
grond staan "
Volgens Paap is elke lasten
verzwaring in deze tijd uit den
boze Hij heeft er begrip voor
dat het college de lasten wil ver
delen aangezien er m de ge
meentehuishouding grote te
korten zijn ontstaan „Maar
voordat men een belasting op
legt, moet dat wel in goed over
leg gaan met de betrokkenen
Zeker een verhoging in deze
orde van grootte," aldus Paap
Hij kondigde aan dat er be
zwaarschnften zullen worden
ingediend en er nog vele ge
sprekken met college en raads
leden zullen volgen „Ook dat
zal de gemeente weer extra kos
ten geven," aldus Paap

weken zal het bestuur van de
OVZ contact met de gemeente
hebben over de precanobelas
ting, maar ook over het om
draaien van de rijrichting m de
Haltestraat" aldus Tromp
Maar volgens Lissenberg van
het gelijknamige sigarenmaga
zijn, heeft hij in december al
contact opgenomen met het be
stuur van de OVZ en was daar
uiteindelijk bitter weinig uitge
komen , Als we lid waren ge
weest van het KNOV (Konmk

(ADVERTENTIE)
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Deze lantaarnpaal op de Burg. Engelbertstraat miste 'op een haar na' een Duitse badgast
J.M C \an der Meer vindt dat
de lantaarnpalen regelmatig geinspecteerd en gecontroleerd
worden
De lantaarnpalen
'knakken' regelmatig als gevolg
van metaalmoeheid
In twee jaar tijd heb ik nu
drie lantaarnpalen zien om
klappen tijdens de orkanen die
onze badplaats regelmatig teis
teren Bijgaand een foto van de
'totempaal' voor de Passage
aan de Burgemeester Engel
bertstraat Met een enorme
klap stortte het ding zich vlak
naast de voeten van een wit
wegspringende Duitse 'bad
gast Op een haar na miste de
gemeente dus een gevoelige
schadeclaim

Het lichtbakkenreclame be
leid is daar mede debet aan Zo
als op de foto duidelijk te zien
is, zitten er maar liefst drie be
hoorhjke wmdvangers op de
lantaarnpaal die zonder twijfel
de weerstand van een ronde
paal geweld aan doen
Op de voorpagina van een
groot landelijk ochtendblad
stond nu een foto van een om
gewaaid vrouwtje, dat vijftig
nieter verderop m dezelfde
straat werd 'geveld'1 Zij moest
nog een uur op de grond ge
drukt worden omdat Zand
voort geen EHBO noodvoorzie
ningen heeft Belachelijk'
Je houdt je hart vast als die
Duitser door de omgevallen

(ADVERTENTIE)

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Heb je interesse in handel, leidinggeven,
public relations of wil je verder studeren'
Kies dan voor

Opleiding
Commerciële Dienstverlening
Inloopochtend op zaterdag 23 apnl van 10 00 13 00 uur
Mr Treublaan 1 3 (bij Amstelstation)
of bel voor bro'hure of afspraak 020 6946876

De rubnek meningen staat
open ooor uw reacties U kunt
uw brief opsturen naar de redac
tie van deze krant Postbus 26
2040 AA Zandvoort of afgeven
op het ; edactiekantoor Goii
limsplein 12 m Zandvoort Te
lange bneven kunnen worden
ingekort Vermeldt svp uw tele
foonnummer Inzendingen zon
dei juiste naam en/of adres
worden niet geplaatst De redac
tie is telefonisch bei eikbaai via
nummer 02507 1S64S
lantaarnpaal om het leven zou
zijn gebracht, hetgeen oven
gens met de eeiste keei zou
zijn, dat zoiets m Zandvooit ge
beurt Je ziet de koppen al voor
je 1Casmoieclame doodt toe
rist '
Zou het niet eens tijd worden
dat er een commissie m het Ie
ven komt die alle lantaarnpalen
aan een nauwkeurige inspectie
gaat onderwerpen en de maxi
male weerstand controleert in
een windtunnel en controleert
wanneer metaalmoeheid gaat
optreden Gemeente graag dl m
gend attentie en actie' Voordat
het nog meer schade of zelfs
levens gaat kosten'
l M C \ an der Meer
Zand\oort

Van Vilsteien heeft von p r
een schets mgcleveid t p hu
raadhuis vooi een dakkap i op
7i]n woning aan de Z i n c h n o i t
selaan258 Hij vei/ocht het ( nt
werp dooi de Welst mdsio n
missie te laten beoordelen D a
ooi deel viel negatie! uu d< <.'ik
kapel was te gioot aldus uc
commissie Van Vilsteicn kin..,
het advies niet een andti 01 t
werp te komen voor een klune
re dakkapel Dat is met .,(
taeurd gemecntcwooHhoLidci
Snelders bevest'gt d i t \\ f l
werd in febiuaii dt dakk ipc l
gebouwd zondei bouwici un
ningen wel volgens, h i t ontvu ip
dat door de Welstandscommis
sie was verwoipen A n d e i h i h t
week geleden is er een ambtt
lijk advies geschie\en met bet
vooi stel om Van Vilsteicn ils
nog m de gelegenheid te stellen
een vergunning aan te via<,<n
Dat advies lag gisteren nos met
bij het college van Burgemees
ter en wethotideis

Wandelgangen
In de wandelgangen wordt
een link gelegd tussen de i ol die
Van Vilsteren heeft gespeeld in
de college onderhandelingen en
het feit dat nu plotseling de
kwestie rond de dakkapel in de
openbaarheid is gekomen Van
Vilsteren was dooi ^ijn steun
aan zijn partijgenote De Jong
bepalend voor de uitslag van de
onderhandelingen
De twee
VVD ers kwamen tot een ak
koord met GBZ en CDA
Een combinatie VVD met
Van Caspel en Van Marie met
PvdA en D6G werd daardooi on
mogelijk Deze laatste paitijen
waren al tot een akkoord geKO
men dat moest worden afgebla
zen

Circuitplan

een opleiding voor beroepen waarbij het gaat om
informatie en advies of het geven van hulp bij het
vinden van werk een uitkering of een huis

De kwestie rond camping De
Dumrand heeft tot nu toe een
vertraging van twee jaar s,e°e
ven De camping moet vei
plaatst worden om een nieuw
stuk duin het huidige kam
peerterrein vrij te geven Dit
dient ter compensatie van het
duingebied dat verloren gaat
door de uitbreiding van het cir
cuit De camping zou \ erplaatst
moeten worden naar de strook
duinen achter de hoofdtribtme
van de racebaan Een altema
tief is dat er elders in Noord
Holland een nieuw natuuige
bied gecreëerd wordt De kos
ten van het eerste project zijn
geschat op l 8 miljoen gulden
Dat er 'slechts 750 duizend be
schikbaar was in het Groen
fonds vormde een stitukeltalok
voor D66 en PvdA Met de e\ti a
bijdrage van het circuit \\oidt
het een miljoen

Informatie op 22 april en 20 mei om 15 00 uur
Gaasterlandstraat 5 (vlakbij station RAI)
of bel voor brochure 020 6462236

der aansprakelijk gesteld voor
de schade Hoe hoog die wordt,
is nog niet bekend
De verhuizing kwam met al
leen onverwacht voor de onder
huurders, ook een aantal klan
ten en leveranciers wist van
niets, zij verschenen later voor
een gesloten deur Dat geldt
ook voor de eigenaars van het
pand, de gebroeders De Jong
„Het was voor iedereen een ver
rassmg' bevestigt Rob de
Jong Voor hem is de zaak ech
ter afgedaan omdat de huur
normaal is betaald Een rege
ling voor de schade is er niet
getroffen Hij bevestigt dat hij
het pand met zo'n 1600 vier
kante meter vloeroppervlak,
leeg wil hebben om het in zijn
geheel te kunnen verhuren
Mendel heeft geen goed
woord over voor Elshout en De

Ridder beiden m Zandvoort
woonachtig Zij hebben ook
met de vorige twee hthografi
sche ondernemingen te maken
gehad Zij bezorgen de grafi
sche wereld een slechte naam '
zegt hij De twee zijn kort gele
den met een nieuw bedrijf en 22
van de 25 werknemers 'opgedo
ken' m Badhoevedorp
Geruchten gaan dat de plot
sehnge verhuizing een gevolg is
van forse belastingschuld, er
wordt zelfs gesproken over een
schuld van drie ton Dat zijn
cowboyverhalen reageert Els
hout aan de telefoon Op dat
moment wil hij geen verdere
mededelingen doen De Ridder
spreekt vandaag in een inter
view m het blad Graficus van
elkaar zwart maken binnen de
grafische wereld

De vier ondernemers zijn m
middels nader tot elkaar geko
men m de vereniging 'Gedu
peerden Flemingstraat' Een
gedwongen verhuizing gaat hen
veel geld kosten zeggen zij Dat
moet zo mogelijk verhaald wor
den op BTI wat staat voor
Beeld en Tekstmtegratie Hier
achter gaat het vroegere fotoli
thobednjf aan de Fleming
(ADVERTENTIES)
straat 100 schuil, dat zich hier
vestigde als Fotolitho Drom r - mei en later overging in Lidro
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Toen dat laatste failliet ging,
werd BTI in het leven geroe
AntWOOrdstrOOk (geen postzegel nodig)
pen Volgens Gedupeerden Fle
mingstraat zijn de bedrijven
het slachtoffer geworden van
Stuur mij vrijblijvend informatie over de opleiding
'mismanagement'

De verhuizing van het 25
werknemers tellende bedrijf
was voor bijna iedereen een
complete verrassing Het pand
waar BTI vrijdag 18 maart nog
was gevestigd stond de maan
dag daarop leeg Dat moet met
ruw gewela gebeurd zijn het
pand heeft schade opgelopen,
zegt een van de onderhuurders
Stopcontacten werden uit de
muur gerukt en leidingen door
gezaagd Zelfs een muur werd
opengebroken om apparatuur
waaronder een proefpers, mee
te kunnen nemen
„Maar ze hebben ook een
spoor achtergelaten van men
sen die geld tegoed hebben "
zegt Wim Mendel Hij is met
zijn Creatief en Grafisch Pro
duktiebureau Mendel een van
de gedupeerde onderhuurders
in het pand De anderen zijn
DEB Watch TIP en Greeven
en Partners , Wij hebben te ho
ren gekregen dat we eruit moe
ten We hebben er nog wel wat
tijd voor gekregen maar waar
we weten nog niet waar we heen
moeten Bovendien krijg je dan
hoge verhuiskosten bijvooi
beeld doordat je al je briefpa
pier opnieuw moet laten af
drukken Zelf ben ik ook al ge
dupeerd omdat ik gebruik
maakte van de apparatuur van
BTI daar was mijn hele be
drijf s voeling op afgestemd Nu
moet ik vooi alles naar Haar
lem toe," aldus Mendel Hij en
de anderen hebben de BTI dl
rectieleden Elshotit en De Rid

ZANDVOORT Het nieti
we VVD i aadshd Th \ an
Vilsteren dinsdagavond «e
installeerd, heeft nu de
krant al bereikt Hi] blijkt
zonder ver°unnm^ een dak
kapel gebouwd te hebben

Sociaal Juridische
Dienstverlening

Onderhuurders 'gedupeerd'
door onverwacht vertrek BTI
ding van het lithografisch
bedrijf BTI De vier zijn on
derhuurders van BTI, maar
het bedrijf is geheel onver
wacht vertrokken De ver
huizing vond drie weken ge
leden plaats, tijdens een
weekend De huisbaas eist
nu van de onderhuurders
dat ook zij vertrekken

Raadslid bouwt
illegale dakkapel
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Naam
Adres
Postcode/Plaats .

Verrassing

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelharmg
Hoofd commercie J F Sas

Voor café Het Wapen van
Zandvoort was de rekening ook
wat hoog geworden Voor het
terras moet de eigenaar maar
liefst een rekening betalen van
4200 gulden Dit ging als een
lopend vuurtje door het dorp
Veel klanten spreken er schan
de van Ze zijn bang dat hun
pilsje op deze manier wel erg
duur gaat worden De eigenaar
v»as niet voor commentaar be
reikbaar
Voor de eigenaren van Pnet
Praat' m de Haltestraat kwam
de klap mischien nog wel het
hardst aan Uiteindelijk moch
ten zij vorig ]aar geen minuut
langer hun terias exploiteren
aangezien dit een halve stoepte
gel te klein was Uitzondenn
gen voor het seizoen konden
voor die 15 centimeter niet ge
maakt worden alle handteke
nmgen van klanten en andere
ondernemers ten spijt De ter
rasstoelen moesten a la minuut
de schuur in Ze kregen zelfs
een boete opgelegd en de fman
ciele strop was groot Nadat zij
voor een vermogen' hun zaak
verbouwd hadden (er kwam
een hele nieuwe pui m de zaak)
kregen zij m plaats van een ope
mngsbloemetje een fikse reke
mug van de gemeente gepresen
teerd ,Of we even 350 gulden
wilden betalen voor het terras
van 1993 En dat terwijl onze
terrasvergunning notabene in
getrokken was Dat was voor
ons de druppel We hebben
meteen een bezwaarschrift in
gediend Wat ze ons gelapt heb
ben is met geen pen te beschrij
ven Ze maken hier iedereen ka
pot aldus een van de Pigena
ren

Zandvoorts
Nieuwsblad
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College Beroepsonderwijs Amsterdam

Open Dagen
Afdeling Technische Opleidingen
Krelis Louwenstraat 1 Amsterdam

Woensdag 25 mei 1994 van 13 00 tot 16 30 uur
Voor de studierichtingen

Vervolg van \oorpasfina

Verbazing
Het aanbod van het circuit
heeft vvel verbazing gewekt tam
nen het hoogste bestuiusoi
gaan van de proimcie Pio\m
ciale Staten Het dagelijks be
stuur, Gedeputeerde Staten
had eerder die 750 duizend gul
den het maximaal haalbai e ^e
noemd
Goedkeuring van het Plan
van Aanpak is voor het Zand
voortse circuit van het gioot'-te
belang Het betekent een be
langrijke stap m de richting \ an
de A status een k v aliteitsnoi m
die een grote rol speelt tai] lul
verkrijgen van beleidsmatig
steun m Den Haag mogelijk
zelfs
investeiingssubsidies
Het betekent ook dat de i lee u
commodaüe \einieu\\d en un
gebreid kan \voiden \\aaidooi
ei een grote kans is dat ck
Grand Pri\ \ooi Fonnule l
naar Zand\ooit teiugkeeit
Het ja van de ptovmeie bete
kent dat ei gestait zal woicl n
met saneiende maatieLelen
waai ondei de geluidhmdei
zegt de ciieuitdirectie in een
persberieht Ei woidt leehts
zekerheid ^ecieeerd op biM*\an een goedgekeuid bestem
mingsplan Een ain/ienhjk
^tuk natuui komt m \ e i t i o u v ,
de handen (de picnmue) Et n
aanzienlijke hoeveelheid \\eik
gelegenheid kan in st ind _,
houden v\ orden en uiti.ebuid
Tevens komt de oveiheid u_e
moet aan de mogelijkheid om
Nedeiland v\eei in de schijn
werpeis te plaatsen van ck in
teinationale spoitvveukl
v\ 111
tevens nationale 1
LI onmin
sche en cultuieU b i l u u t i
mee zijn gediend

Bouwkunde
Grond Weg en Waterbouwkunde lang en vervolg*

Stuurgroep

Werktuigbouwkunde kort en lang

De discussie lond het PI in
vanAanpak btamt almt l'MS In
septembei van dat jaai be^l i
ten divei^e ministei'- al om
Zandvooit de v ooi \\aaukluki
A status te verlenen D e s t a i t s
secretai is v an WVC zei UK n d U
ei een plan van aanpak moe^t
v\oiden opgesteld met d i u m
negenvoorvvaaiden LUei \ \ t u l
als tiende de eompensüie \ m
het duinten em toei,evoet,a
Het Plan van Aanpak is ^oed^e
keuid dooi de sluiusiotp die
door de piovmeic i^ mt.e'-tild
Daarna gaven ook Gedeputeei
de Staten hun fiat Pi ov uu i iH>
Staten zal dat nu dus ilsno-,
doen

Vliegtuigbouwkunde
Motorvoertu gentechmek kort lang en vervolg*
Fijnmechamsche Techniek
Installatietechniek kort
*Voor toelating vervolgopleiding moet men in bezit zijn van een
verklaring of diploma van een MTO opleiding
Bel voor brochure 0206843017

donderdag 14 april 1994
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Van top tot teenprofessioneel
OPGELEID

Gratis T-shirt bij een
Swatch horloge

Kies voor een vak met toekomst:

SCHOONHEIDSSPECIALIST - VISAGIST
PEDICURE - MANICURE
ONDERNEMER
SCHOONHEIDSVERZORGING

De keuze is aan u!
Maar uw eerste keuze is de belangrijkste:
het GERDA SIEMER COLLEGE,
• al 60 jaar een betrouwbaar opleidingsinstituut.
Kom naar onze open dag,
de nieuwe studiegids ligt voor u klaar.

EN DAG

O

L

L

E

Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 17093

Kies uit de kleurrijke en opvallende
kollektie van Swatch het horloge
dat het best bij jou past en je krijgt
dan een T-shirt kado!
Swatch horloges zijn waterdicht,
schokvrij en uiteraard
zeer nauwkeurig.

Burg. de viugtlaan 194-198,
A'dam, Tel. 020-6132371
Kinkerstraat 284-286,
A'dam, Tel. 020-6183070
ma. gesloten / do. koopavond.

nusselein
S I E R A D E N D I E BLIJ

er d a S temer
C

KWEKERU
P. VAN KLEEFF

Uw adres voor:
BEPLANTING
BEMESTINC

goede kwaliteit
bloeiende violen

Wij zijn de gehele week
geopend!

MAKEN

BLOEMSIERKUNST
G

E

J ölu]|5

utte. \L one,
Lid VAKOS, VOV EN ANBOS

De specialist
in al tiw blocmiverken.

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de
erkende onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet
valt.

Keizersgracht 790, Amsterdam
(tussen Utrechtsestraat en Amstel)
Telefoon 020-6246867

het
Belangrijk nieuws voor ongebonden mensen!

tegemoet

SOC. DE MANEGE Zandvoort
maakt de laatste jaren een explosieve groei door.
Hierdoor wordt het voor veel van onze gasten te
druk op zaterdagavond.
Aan dit probleem gaan wij twee dingen doen door
nl. z.s.m. ook op vrijdagavond open te gaan, met
een voor singles zeer interessant concept waardoor er hopelijk een spreiding zal plaatsvinden.
Tevens gaan wij op korte termijn lidmaatschapspasjes uitgeven zodat wij het gezellige en besloten
karakter van onze soc. kunnen behouden.
HIERBIJ ONS OPRECHT EXCUUS ALS
DE LAATSTE MAANDEN DE MANEGE
TE VOL VOOR U WAS.
Het was voor ons ook zeer moeilijk, gasten die
van ver kwamen naar huis te moeten sturen.
Ten slofte een aardige tip:
Komt u wat vroeger dan is er altijd voldoende
plaats, ook m.b.t. het parkeren. Hiervoor kunt u
ook gebruik maken van de parkeerplaats van LES
DUNES waar u als u een leuke partner in de manege heeft gevonden, heel romantisch kunt dineren.
HET BESTUUR
STICHTING SOC. DE MANEGE
Info 02507-16023

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

eeuw

Geen weer voor een
strandwandeling . . .

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
Thomsonstraat i
1041 TA Zandvoort
Postbus 505

M

1040 EA Zandvoort
F,ix 02.507-149 14
Telefoon ozsoj-17741

Woningbouwvereniging EMM is de enige woningbouwvereniging in Zandvoort. Zij beheert circa 2600 verhuureenheden. De vereniging stelt zich ten doel uitsluitend in
het belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.
Zij tracht dit doel te bereiken door het bouwen en beheren
van woningen en het voeren van een sociaal en rechtvaardig verhuur-en toewijzingsbeleid.
Voor de nieuw te vormen Raad van Commissarissen zoekt
EMM per l j u l i 1994

Drie leden van de Raad
van Commissarissen m/v
Structuur
De vereniging heeft circa 6000
leden en wordt bestuurd door
een Algemeen Bestuur.
In dienst van de woningcorporatie zijn 18 medewerkers .
De directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie, de beleidsvoorbereiding
en uitvoering. De mwerkingtreding van het Besluit Beheer
Sociale Huursector is aanleiding voor een verandering in
de bestuurlijke organisatie.
De vereniging heeft gekozen
voor de instelling van een
Ledenraad als Algemene
Vergadering. Een Raad van
Commissarissen zal worden ingesteld als toezichthoudend
orgaan.
Inhoud
De Raad van Commissarissen
heeft als taak het toezicht houden op het beleid van het
Bestuur en op de algemene
gang van zaken m de vereniging als cok het Bestuur met
raad terzijde staan.
Profiel
U neemt actief deel aan het
bedrijfsleven, hetzij als ondernemer, hetzij in een leidinggevende functie in oen organisatie of bent betrokken bij
veranderingsprocessen m grotere maatschappelijke organisaties. U beschikt over ruime
bestuurlijke ervaring, bij voorkeur concrete ervaring in een
toezichthoudend orgaan.
U bent beroepsmatig en/of
privé bekend met en betrokken
bij bestuurlijke netwerken of
neemt deel aan andere besturen. U bent op de hoogte van

Eén telefoontje is genoeg ...

CONTACTLIJN

HOGEWEG 67-ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

tel. 14764-14090

06-350.222.21 (ioo cpm)

ElG : E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Verdien
deze week
7 piek!
Extra voorjaarsvoordeel bij de Keurslager. We hebben een
lekker pakketje vlees en vleeswaren voor u samengesteld.
En daar een mooi prijskaartje aangehangen.
Dat laat u toch niet aan uw neus voorbij gaan.

Inzet en vergoeding
Het commissariaat kost u inclusief cursussen en voorbereiding vergaderingen ongeveer
80 uur per jaar. Voor de werkzaamheden is een passende
vergoeding beschikbaar.

Lekker op brood:
van:
500 gram

E M M

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

ingebed in een brede maatschappelijke kennis en belangstelling.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Restaurant
'Les Dunes'
Zandvoortselaan 187
Zandvoort.

AUTORIJSCHOOL

- juridisch;
- bedrijfsorganisatorisch (of);
- volkshuisvestelijk;

Reacties
Geïnteresseerden in de functie
worden verzocht een reactie te
sturen vóór 28 april a.s. ter
attentie van de selectiecommissie RvC, Woningbouwvereniging E M M, Postbus 505,
2040 EA Zandvoort.
Een informatiepakket kunt u
aanvragen bij Y. Koster,
telefoon 02507 - 17741.
Uw reactie zal vertrouwelijk
worden behandeld.

Invitatie:
woensdag
20 april 1994
18.00-21.00 uur

Alle kart-, schaak-,
MG- en overige
(sport)-vriend(inn)en
zijn welkom.

of bereid kennis te verwerven
van de sociale volkshuisvesting
en onderschrijft de doelstelling
van de vereniging EMM.
U bent in voldoende mate deskundig opfinancieel-economisch gebied daarnaast heeft u
een specifieke deskundigheid,
minimaal op HBO-niveau, op
het gebied van de volgende
beleidsterreinen:

Informatie
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de voorzitter van het
Bestuur mevrouw Herben,
telefoon 02507 -30818.

(1919-1994)

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken, van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

KIPFILET

SPECIAL

+ 100 gram

KROKUS
BURGER

GEBRADEN
ROSBIEF

100 gram

SAUCUSJES

SAMEN

'VOORDE
PRIJS VAN

180

Lekker gekruid rundvlees
met paprika. Klaar in
ongeveer 8 minuten.

BOTERHAMWORST
100 gram

98

Aanbiedingen gelden
tot en met zaterdag 16 april.

BIJ UW KEURSLAGER IN DE BUURT

APRIL MENU
Gerookte forel met pesto en toast
of
Runderbouillon met reepjes
van een kruidenflensje
****

"Piccata Carbonara"
Kalfebiefstukje gebakken in beslag
van Parmesaanse kaas en ei met
Carbonarasaus en pasta
of
Bourgondische kip, op franse wijze
bereid met veel rode wijn
****

Chocolade mousse

l

FL 39.-

I
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ïandvoort krijgt
netnummer
j ZAND VOORT - Met ingang
10 oktober 1995 gaan alle
ïlefoonnummers uit tien cij|rs bestaan. Een en ander beteent dat ook de netnummers
Korden verandert. Het netummer van Haarlem (023)
. hetzelfde. De abonnees
-ijgen wel een 5 voor hun tele^onnummer.
Zandvoort
Ï2507) krijgt als netnummer
03. Abonnees moeten met injing van de veranderingen wel
t voor hun nummer zetten. De
j-nummers veranderen niet.
de mobiele- en semafoonHlefoonnummers blijven hetblfde. De PTT laat deze veranenngen al in zo'n vroeg staweten, opdat men tijdig
[fekening kan houden met de

luseum Weekend
Cultureel Centrum
NDVOORT - In het Cultujfcel Centrum Zandvoo/t wordt
terdag en zondag het zogeaamde Museum Weekend geouden. Daarvoor is het cen•um die dagen langer open,
in 11 tot 5 uur.
Het Museum Weekend is een
[iidelijke activiteit om publiek
:i musea dichter bij elkaar te
rengen. Tijdens dit weekend
resenteert de stichting Mu3iim Jaarkaart ook een zogeaamde Kennismakings-korngskaart. Hiermee krijgt men
ij alle aangesloten musea 50
rocent korting op de entreerijs. Bezoekers kunnen de
aart in musea kopen tegen inivering van een ingevulde couon die is opgenomen in een
jeciale krant. De kaart kost
issen 16 en 30 april tien gulen, daarna wordt deze 12,50
uiden. De krant is nu al vernjgbaar in het Cultureel Cenum Zandvoort, Gasthuisplein
>

' ,

teel inzendingen
p Paaspuzzel

Nu is de tijd rijp voor tolheffing'

ZANDVOORT - Tolhokken op de Noordboulevard en bij
de Zandvoortselaan, vervoer met elektrokarren naar het
centrum en de stranden, een gratis boodschappenservice
en permanente autobewaking. Dat zijn nog maar enkele
elementen van het plan Demmers. Het onalledaagse voorstel van horcea-ondernemer Michel Demmers om in Zandvoort op hoogtijdagen tol te gaan heffen voor dagjestoeristen is hoogst serieus en wordt inmiddels ook serieus genomen door collega's en andere belanghebbenden, zoals uit
de eerste reacties blijkt.

H

door Paul van Gageldonk
Voor Demmers is het geen
wild idee, iets wat plotseling is
komen opborrelen. De eigenaar
van restaurant Albatros in de
Haltestraat zag al in de jaren
zeventig kansen voor het plan,
dat hij nu gelanceerd heeft.
Demmers, geboren en getogen
Zandvoorter, studeerde toen
aan de Hogere Hotelschool.
Met behulp van een gemeenteambtenaar schreef hij als afstudeerscriptie een rapport over
de toeristenstromen
naar
Zandvoort. „Toen al was het
heel duidelijk dat het aantal
verblijfstoeristen terugliep en
dat de stroom dagjesmensen
enorm aan het toenemen was.
En toen ook al hebben we duidelijk gemaakt datje die dagjesmensen ook moet gaan belasten, net als de verblijfstoeristen."
Met de conclusies van dat
doortimmerde rapport is echter weinig tot niets mee gedaan,
constateert Demmers tot zijn
spijt. „De tijd was er ook niet
rijp voor. Het waren de jaren
zeventig, de tijd van de polarisatie. Je was voor het toerisme
of tegen het toerisme. En er
was ook de vrijheid blijheid
mentaliteit. Alles wat kan
moest mogen, iedereen had er
recht op en dan nog wel voor
niks."

Teruggelopen
De gevolgen van dat beleid
zijn nu steeds duidelijker te
zien, zegt Demmers. „Het aantal verblijfstoeristen is steeds
verder teruggelopen. De overheid heeft zich steeds verder teruggetrokken als financier. De
gemeente moet zelf voor inkomsten zorgen, maar de Zandvoortse economie heeft, door
de beschermde ligging van het
dorp, nauwelijks mogelijkheden om uit te breiden. Daardoor hebben we ook niet kunnen investeren in de toeristische industrie."

ZANDVOORT - De Paaspuzel m het Zandvoorts Nieuwslad van 31 maart, samengeteld in samenwerking met Onernemers Vereniging Zandoort;' was kennelijk niet al te
loeilijk. Ook deze puzzel leerde' honderden goede inzenmgen op.
De juiste oplossing moest luien: 'Zorg dat u met Pasen niet
et haasje bent !' De hoofdprijs
ïan de puzzelactie was beschikaar gesteld door traiteur Berhoff, Haltestraat 34: een waarlebon ter waarde van 250 gulien. Deze prijs gaat naar Gio"inm Caffio, Lorentzstraat 35
Zandvoort. Daarnaast had
'hinees restaurant Hong
ong~ Haltestraat 69, vijf Saïniin menu's voor twee persojen uitgeloofd. Die zijn gewon!Jen door: fam. A. Bos, Celsiusttraat 102; W. Camek-Donkerfliet, Lijsterstraat 2/10; C.
"Ichaft, Tj. Hiddestraat 8/4; dhr.
"arms, Diaconiehuisstraat 5;
!h. Greve, Van Lennepweg
i/l. De prijswinnaars krijgen
>k persoonlijk bericht.

Een neergaande spiraal is
het. „Het dorp mist allure.
Neem alleen al de bewegwijzering. Als er windkracht acht is
waaien die houten bordjes alle
kanten op. Omdat er voor verblijfstoeristen niet veel te doen
is, kiezen zij voor andere locaties. Maar omdat de mensen
mobieler zijn geworden en ook
de treinverbinding verbeterd is
komen er wel steeds meer dagjesmensen. Je moet je echter
afvragen wat je aan die dagjesmensen hebt. Op zondagmorgen om tien uur is er niemand.
Om twaalf uur stroomt het
dorp ineens helemaal vol en om
vijf uur stroomt het in n klap
helemaal leeg. Ze laten hun
hond poepen, veroorzaken
enorm veel parkeeroverlast en'
kopen hooguit een patatje of
een ijsje. De Zandvoortse bevolking wordt dus nauwelijks wijzer van die mensen. En de verblijfstoeristen blijven steeds
meer weg, want die hebben
geen zin om twee tot driehonderd gulden per nacht te betalen en dan tussen al die dagjesmensen te moeten bivakkeren.
Ik heb niks tegen dagjesrïiensen hoor, ik vind alleen dat die
groep zo langzamerhand veel te
groot geworden is."

Michel Demmers op de Zandvoortselaan ter hoogte van Huis in de Duinen: „Hier zou je makkelijk tolhokken kunnen neerzetten"
Foto Persbureau Zandvoort

Directe aanleiding tot herlan- de veblijfstoeristen, die al toecering van zijn oude plan was ristenbelasting betalen. Ze zulvoor Demmers de ejqplosieve len wel gedacht hebben: het
stijging van de precariokosten makkelijkst is het om iets te
voor de horeca-ondernemers in verhogen, dat al bestaat. Maar
Zandvoort. Demmers zegt er wij kunnen toch moeilijk onze
wel begrip voor te hebben dat consumpties gaan verhogen,
de gemeente probeert de eigen omdat de gemeente geen mainkomsten aan te vullen, nu de nier weet om de dagjesmensen
overheid zich meer en meer te- aan te pakken. Laat ze eens zoerugtrekt als financier. „Maar ken naar creatieve oplossindeze verhoging is buiten pro- gen."
porties. Nu proberen ze de dagZo'n creatieve oplossing zou
Het roer moet om, vindt jesmemsen te belasten door
Demmers. Het aantal dagjes- onze precariokosten te verho- dus het plan Demmers kunnen
mensen moet dus worden te- gen. Maar zo pakje alleen maar zijn. Het vangt volgens de saruggedrongen en degenen, die
wl komen, moeten wat hem be(ADVERTENTIE)
treft maar gaan betalen. „Wat
Zandvoort te bieden heeft is
schaars. De lucht, de zee, de
College Beroepsonderwijs Amsterdam
duinen, het strand. Zandvoort
is nu de goedkoopste dagtocht
Opleiding
van Nederland. Vandaar dat
men hier massaal naar toe
Doktersassistent
komt. Maar de druk is te groot
geworden. En het staat een verOpen inschrijving 23 juni
dere ontwikkeling van het ver16.00-18.00 uur
blijfstoerisme in de weg. De verblij f stoereist heeft geen zin om
College Beroepsonderwijs Amsterdam
in een dorp te zitten, waar alFred. Roeskestraat 90
leen maar cafeetjes en snack(vlak bij NS station WTOZuid)
bars staan."

mensteller vele vliegen in n
klap. De bedoeling is dat de bewoners en economisch belanghebbenden in Zandvoort stickers krijgen, waarmee ze tolbetaling ontlopen. Bewoners van
omliggende gemneeten die hier
vaak komen winkelen kunnen
voor 35 gulden een sticker kopen, die eenjaar geldig is. In het
hoogseizoen en in de weekeinden moet echter iedereen die
het dorp binnen wil rijden vier
gulden betalen. Wie dat niet
wil, kan zijn auto parkeren aan
de rand van het dorp en heeft
de mogelijkheid per goedkoop
lokaal vervoer naar het dorp gebracht te worden. Demmers wil
de mensen die hun auto laten
staan ter compensatie wat extra's bieden, bijvoorbeeld een
gratis boodschappenservice of
gratis toegang tot het casino.
Het plan biedt ook aan anderen
voordelen, vindt hij. Aan de bewoners, omdat de parkeeroverlast vermindert. Aan de politie,
omdat door afsluiting van het
dorp bijvoorbeeld minder autodiefstallen zullen plaatsvinden.
Aan de ondermemers, omdat ze
een beter zich zullen krijgen op
wie er Zandvoort binnenkomt

(ADVERTENTIE)
(ADVERTENTIE)

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Na de basisschool

VBO-Handel

[OLITIE: Alarmnummer 06-11.
andere gevallen: tel. 13043.
RANDWEER: Alarmnummer
i-U. In andere gevallen
:3-159500 of - voor info overlag - (02507) 61584.
ÏIBULANCE: Alarmnummer
Ml. Anders: tel. 023-319191
ngevalllen), Centrale Post
mbulancevervoer (CPA) Kenlemerland.
UERENAMBULANCE: Diesnbescherming
023-246899
?ratis), Regionale Dierenamulance
alarmnummer
23-334323.
IUISARTSEN: De volgende
(uisartsen hebben een gezaijke
waarnemingsregeng: |J. Anderson, B. van Bern, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blüe, F. , Weenink. Informatie
arover tijdens weekend,
j 'ond/nacht vanaf 16.30 uur, én
jjclens feestdagen via telefoonummer 30500. De spreekuren
de dienstdoende arts zijn
pwel op zaterdag als zondag
11.30 tot 12.00 uur en van
tot 17.30 uur. Een afpraak is niet nodig.
landarts. Hiervoor de eigen
•ndarts bellen.
'l'otheek: Zandvoortse Apoeek, H.B.A. Mulder, tel.
;*185. Openingstijden (alleen
°or
recepten):
zaterdag
1-00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
ondag
11.30-12.30
en
* 00-18.00 uur. Buiten de ope''igstijden informatie over de
'geling via tel.nr. 13185.

Kerkdiensten
eekend:
''17 april 1994
«vormde Kerk, Kerkplein:
°ndag,
10.00 uur: ds. J.A. van
e
euwen
creformeerde Kerk, Julianacg 15:
°ndag, 10.00 uur: mevr. drs. E.
- Vate, Amsterdam
"omskatholieke
Kerk, Grote
f
ocht 45:
aterdag 19.00 uur: dames
*ijs/Wassenaar
°ndag 10.30 uur: dames Bleijs'assenaar
r
'jzinnige
Gcloofsgemeen'lap NPB, Brugstraat 15:
°ridag geen dienst

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is- het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per per-

soon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-32/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Uniek

Iedereen blij, denkt Demmers. Het zou uniek voor Nederland zijn. Naar zijn weten
bestaat alleen in het Zwitserse
Zermat een dergelijke tolregeling. Maar het past volgens hem
juist in de moderne tijd.
"Straks moeten we gaan betalen voor de Wijkertunnel. Op
sommige plaatsen op de Veluwe moetje ook je auto achterlaten. Je hebt nu de carpoolstroken. Allemaal maatregelen om
de mensenstromen in te dammen. Dit is bovendien de tijd
van het profijtbeginsel. Neem
nou een bank. Vroeger kreeg ik
als rekeninghouder alle faciliteiten gratis. Als ik nu een flinke partij kleingeld wil wisselen,
dan moet ik daar voor betalen.
Iedereen vindt dat logisch.
Nou, ik vind mijn plan heel logisch."
Demmers zal zijn plan eerst
voorleggen aan de horeca-ondernemers in Zandvoort. En
dan hoopt hij dat ook het gemeentebestuur er serieuze belangstelling voor gaat tonen.
Want een serieus plan is het.
En geen verlate l april grap.
MARTHA BURGER

ZANDVOORT - Zondag 17 april tussen 12 en vijf uur houdt de
Zandvoortse Postzegel Club een verzamelbeurs. Men kan voor
postzegels, brieven, poststukken en verder alles wat met postzegels te maken heeft, terecht in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Men kan er komen met buslijn 80 of 81. Er is
tevens ruime parkeergelegenheid. Het Gemeenschapshuis is
goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
«•

Aerobic-instructrice Keur
legt beslag op derde plaats '

SPEELWEEK VAN UT/M 20 APRIL

£b presenteert
"'"""
Êen'aVónturenfilni vóór de héle familie
•*Drie huisdieren op zoek naar hun baasje'

DE ONGELOFELIJKE' " ~'' ""

ZANDVOORT - Marianne
Keur van de Zandvoortse
Intersportvereniging AfafaJaap Bloem heeft tijdens
een wedstrijd in Middenbeemster een derde plaats
veroverd. Gedurende een
onafgebroken 'super-workout' van meer dan twee uur
wist zij zich van een ereplaats te verzekeren.
Sportcentrum De Kloek in
Middenbeemster was zondag
tot de nok toe gevuld. Er waren
maar liefst 360 aerobic beoefenaars/sters die aan de wedstrijd deelnamen. Onder hen
vele bekende namen van beoefenaars van deze sport. Voor
Marianne, aerobic-instructrice
bij de Zandvoortse club was dit
haar eerste wedstrijd. Gedurende 150 minuten, met onder
meer onderdelen als salsa,
street dance en high en low impact, zette zij haar beste beentje
voor. Daarmee verzekerde zij
zich van een derde plaats.
Mede naar aanleiding van dit

Mrs. Doubtfire

onverwachte succes start Afafa-Jaap Bloem met aerobic
wedstrijdtraining. Voor het onderdeel akrobatiek is onder andere turntrainer Hans Termetz
aangetrokken. Gemteresseerden kunnen zich opgeven bij Afafa in de Brugstraat 15.

Looptraining
De vereniging houdt ook dit
jaar gratis looptrainingen. Opzet is de beginners een goede
looptechniek bij te brengen het
uithoudingsvermogen en de algemene kracht op een redelijk
niveau te brengen.
Er wordt tijdens deze trainmgen niet uitsluitend hard gelopen. Het lopen wordt afgewisseld met spierversterkende en
lemgmakende oefeningen. De
lessen zijn gratis en staan onder leiding van Hans Termetz.
ledere dinsdag en donderdag
(vanaf 19 april) wordt om negen uur 's avonds gestart m het
Middenduin, naast het CIOS
Overveen. Opgeven bij Afafa.

(ADVERTENTIES)

HtfMEWARD BOUND

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Wil ie op een creatieve manier met mensen
werken in het organiseren en begeleiden
van aktiviteiten?

Burgerlijke stand m

Periode:
5 - 11 april 1994
Geboren:
Wesley Gonzalo, zoon van:
Religieuze Kring Aerdenhout- Spierieus, Randolph Gonzalo,
-Bentveld, Oscar Mendliklaan en Brugman, Karine Marja
Overleden:
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. J.A. van Kraaijenoord geb. Keur, Aagje,
Selms (Ned. Herv.) uit Haar- oud 77 jaar
Klabou geb. Van den Berg,
lem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Roelfina Geziena, oud 82 jaar
Timmers geb. Kol, Cornelia Pe21 a, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- tronella Maria, oud 71 jaar
Berkhout, Petrus Johannes,
ders (Opdrachtdienst)
oud 69 jaar
19.00 uur: dhr. Euud Blom
Jehova's Getuigen:
Castien, Pancras, oud 69 jaar
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 Koper, Arie, oud 60 jaar
te tjaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 Bartels, Simon, oud 76 jaar
uur en maandag 19.00 - 21.00 Molanus geb. Koper, Maartje,
uur. Inl.: E. van Rongen, L. oud 71 jaar
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Shields, Emmit Ercell, oud 75
jaar
023-244553.

en op welk publiek zij zich moeten richten. En tenslotte natuurhjk ook aan aan het gemeentebestuur, omdat men
meer inkomsten krijgt en dus
die vermaledijde precariorechten met hoeft te vervijfvoudigen.

OE ZEI DE burgemeester
het ook alweer? O ja, hij
zei: „Wij willen een sterke ondernemersgroep in Zandvoort. Die met elkaar en met
ons gezamelijk die gemeenschap en dat dorp laat leven.
We zijn op dit punt van elkaar
afhankelijk en dat beseffen wij
maar al te goed." Prachtige
woorden van Rob van der Heij
den toen hij de petitie aangeboden kreeg van de verontruste
ondernemers uit de Haltestraat. Echter de Pasen zijn alweer voorbij en er is nog mets
veranderd. Nog steeds een omgekeerde rijrichting, nog
steeds een achterlijke bocht op
de hoek Zeestraat en voor de
zoveelste keer zijn de paaltjes
daar weer eens omvergereden.
Maar die sterke onderne
mersgroep, daar blijft zo langzamerhand niet al te veel meer
van over. Ze worden immers
steeds meer gepakt. Blijkbaar
is dit een dorp waar je met hartelust op een aantal mensen
kunt experimenteren. Het college en de gemeenteraad willen
immers een proef doen. Ze willen kijken of de 'proef Haltestraat' een bijdrage levert m
'politieke zin'. (Bedoelen ze
daar eigenlijk het centrumplan
mee?). En het onderzoeksbureau heeft uitgerekend dat het
omdraaien van die rijrichting
waarschijnlijk een goed resultaat zal geven. Onze bestuurders kunnen zich nog niet
voorstellen dat het onderzoeksbureau misschien wel
een knaller van een mschattingsfout gemaakt heeft. Hoe
zeggen ze dat ook alweer: Operatie is gelukt, patiënt is helaas
overleden.
Maar er gebeuren de laatste
tijd wel meer gekke dingen in
dit dorp. Neem nu bijvoorbeeld
de precarioheffing die ze zomaar met zo'n 250 procent hebben verhoogd. Dan denk ik bij
mezelf, hoe is het mogelijk dat
ze de mensen zoiets, zonder
vooroverleg opleggen. En dat
in een tijd waarin iedere ondernemer het moeilijk heeft om
z'n centen te verdienen. Op
deze manier zijn ze bezig om
het centrum langzaamaan kapot te maken.
Het wordt tijd dat de commissie Midden en Kleinbedrijf
weer eens van stal wordt genaald. Dat er meer gestructureerd overleg komt en er meer
tegengas gegeven wordt aan
onze bestuurders. Dat de ondernemer geen audiëntie hoeft
aan te vragen als hij wat weten
wil maar dat hij serieus betrokken wordt in allerlei veranderingen. Volgens de burgemeester is ons dorp van haar ondernemers afhankelijk. Nou, wees
er dan ook zuinig op!

Postzegel verzamelbeurs

Aanmelden Mr. Treublaan 1-3
of bel voor informatie of rondleiding 020-6946876
3 min. van Amstelstation, bij Berlagebrug
(voorheen ESA/Kweekschool v d Handel)

Weekenddiensten
Beekend:
april 1994

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 14 april 1994

Kies dan voor

MBO-Aktiviteitenbegeleiding

A.L
Dagelijks
13.30,15.30
r

A.L
Dagelijks
19.00,21.30

Zondag ochtend 24 April om 11.00 uur.

THE CRYING GAME
Beste film van 1993

-Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

Informatie op 27 april van 16.00 -18 00 uur
Gaasterlandstraat 5 (vlakbij station RAI)
of bel voor brochure 020-6462236

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Opleiding
Verzorging
Open inschrijving 23 juni

16.00-18.00 uur
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Fred. Roeskestraat 90
(vlak bij NS station WTOZuid)

13/14 april 1994

Weekmedia 11-12-13-14-15 -17

twi

•
TrTbreeKt opnieuw
„ans Anders
^ ^^^
records. we*
g ,, e« da
„„«e ««« """ '£.
c
• Jl
""»'*"
de sp6
*
- -T
*****

in*'**,
BEL GRATIS 06 - 0226776 Glazen in bruin kunststof. Max. sterkte -6 t/m +6, enkelv. tot cilinder 2. De aanbieding is geldig van 12 april
^
ƒ (tridens kantooruren) t/m 7 mei 1994. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

MET MEER DAN 120 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT. ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941' FERD BOLSTRAAT 118
020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26, 020-6658255, TUSSENMEER, 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A 02230-18877 HAARLEM
ZIJLSTRAAT 65, 023-321292, RIVIERAPLEIN 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V&D), 023-337830 HEERHUGOWAARD, RAADHUISPLEIN 2B, 02207-40285 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25 02503-41413 HOORN
KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 IJMUIDEN, VELSERHOF 9, 02550-15257 ZAANDAM, WESTZIJDE 60 075-312126

ONZE MEUBELS
ZUN TUDELUK
INCLUSIEF
TELEFOON.

Meubelboulevard
Amsterdam-Dien!
heeft er honden
zitplaatsen bij.
Speels» fauteuil met 'Art Deco' vormgeving.
Heel apart door de ronde armleggers en de
wat eigenwijze, schuine pootjes- Keuze uit
verschillende bekledingsstoffen.
Nu v.a.

795,-

Meubelboule\ard Amsterdam-Diemen heelt er een meubel/aak
\ an formaat bij Montel Tientallen zitcombinaties en fautemls
staan er klaar Van romantisch tot klassiek en van strak tot modern.
Die bijna allemaal ook nog eens m verschillende bekledingen en
kleuren leverbaar zijn Uui gedessmeerd, in stof of in leer
lplein Leiderdorp
schilt krijgt er een t.mustiSLh
r u i m jssortimcnt kido bi| CLII tt.li.K)uiii.lit.(.]ui.
hi.<.tt
niLubclen Voor |ong en oud
rc.r \\ urdi \ m H 99 De/e eheque k u n t u b i j
Vin modern tot klassiek
Ln \vie nu bi| Mcubclplcm V&.D inruilen \ o o r e e n priehl e i d e r d o r p ec-n me-ubel .1111- tig sormm-nocn P h i l i p s tele

GRATIS TELEFOON TER WAARDE VAN
fl. 99,- BIJ MEUBELAANKOOP

loomoestel
/ o M . r l r u i t u im i n u r i t u r
noi; mtir en / i t u ir liLli.ni ia!
pleo bello b i j
Dus SUL! n.iir het Meubelplein
voor dc/c leuke iktie

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Bij Mantel kunt u bo\ cndien een bijpassende salontafel kie/en
Gaat u maar eens even rustig /itten \oor de aanbiedingen in

Indien u \oor ^0 ipnl e-en me'ubel koopt bi
Meubelplem l eidereloip ont\ ingt u een teletooneheque t e r w u r d e \ in 11 °'J - Deze
eheejui kuni u bi| V&.D inwisselen tegen
de l i u . r n l i s t ili;ebeelde teletoun U g e n b i ]
betiling k u n t u ook een keure linken uit het
overige issoitinient teleloons \ m V&.D V r n g
u u r de iktievoonv Kirden in ele u i n k e l
M i t i K l i k .. I v t i l L k l i t i l M p i l un JL \
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jejaardenverzorging
)uitenlandsevrouwen

AFAFA-meerkamp
blijkt aan te slaan

HAARLEM - De Turks Islajritische Ouderenbond oroaniseert samen met het
^CB/Regionaal Centrum
puitenlanders, de Stichting
jïervormde Diakonale Huien en de gemeente Haar|em een project waardoor
Allochtone vrouwen via een
jialf jaar voortraject aan de
pleiding bejaardenverzor|ende kunnen beginnen.
Na dit half jaar kunnen de
rouwen de opleiding bejaarlenverzorgende volgen en tege[jjkertijd voor drie dagen per
-:eëk betaald werk hebben bij
en verpleeg- of verzorgingsiiis. De cursisten krijgen extra
Onderwijs- en maatschappelijfee begeleiding tijdens het schafceltraject en het opleidingstraoct.

'raag
Het project wil tegemoet ko11 en aan de steeds groter worlende vraag aan allochtoon
ersoneel in verpleeg- en verlorgingstehuizen. De verzorjingstehuizen die zich hebben
perenigigd in het IPK (Initialiefgroep Personeelsprotalemaiek Kennemerland) willen
zich voorbereiden op het befoep dat allochtone ouderen en
'orgbehoevenden zullen gaan
loen op hun dienstverlening.
Het gaat dan in het bijzonder
personeel dat de taal
spreekt van de ouderen. Deze
aatsten spreken vaak nog naujfelijks de Nederlandse taal en
•Ireigen zo in een isolement terecht te komen.
j Daarnaast verschaft het project opleiding en werk aan aljochtone vrouwen die een zeer
slechte positie op de arbeidsbarkt hebben en een bijzonder
irote werkloosheid kennen.
üan het project werken verder
nee: Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening
CBB), IJmond College/Streekichool Kennemerland, Provin:ie Noord-Holland, Arbeidsroorziening en Regionaal Bureau Onderwijs.

doorlichting
De voorlichtingsdagen zijn
ip vrijdagmiddag, 8 april, Fatih
loskee, Lange Heerenstraat 8,
4.30. Zaterdagmiddag, 16 april,
lij Stichting Nissa, Buitenands Vrouwen Centrum Sjila,
Pestalozzistraat 2, Haarlem,
13.00 uur. Maandagmiddag, 25
ïpril, Buitenlands Vrouwen
Centrum Sjila, Pestalozzistraat
!, Haarlem, 12.30 uur. Vrijdagmiddag, 29 april, Educatief
Centrum, Nassaulaan 37, Haarem, 12.30 uur. Maandagavond,
12 mei, Buurthuis Frans Hals,
Schotersingel 8, Haarlem, 19.30
jur. Voor meer informatie
amt u terecht bij: Ayse Yildi•im of Birgül Qiblak, ACB/Reïionaal Centrum Buitenlaniers, Houtmarkt 21, 2011 AL
Haarlem, tel. 023-359394, Fax
023-359164.

ZANDVOORT - De AFAFA-Jaap Bloem Inter Sport
ploegenmeerkamp
heeft
zijn eerste avond beleeft.
Deze meerkamp bestaat uit
drie verschillende sporten
die door een en hetzelfde
team worden afgewerkt.

Dupe van inbraak

Jongens ZHC kampioen

Gemeente draagt duingebied over

Erobi

Postcode Loterij steunt de Nieuwe Wereld Campagne

Voor een schone
en veilige wereld!
Een nieuwe wereld, zonder
honger, zonder onrecht en
met een schoon milieu. Wie
ook vindt dat die wereld er
moet komen, is a.s. zaterdag
16 april van harte welkom op
de Nieuwe Wereld Markt in
Den Haag. Ook de Postcode
Loterij werkt mee!
Een feestelijke dag op het
Binnenhof in Den Haag, met
veel muziek van onder meer
The Radio's en The Scène,
lekkere hapjes en een echte
modeshow. Op de Nieuwe
Wereld Markt laten vele verschillende organisaties zien
hoe zij werken voor een beter
milieu en een meer rechtvaardige wereld.
Op de Nieuwe Wereld Markt
kunt u als deelnemer van de
Postcode Loterij zien wat de
goede doelen allemaal met de
opbrengst doen. Dat is goed,
want spelen in de Postcode
Loterij doet u niet alleen voor

Zandvoort^,

Zandvoort heeft de gearceerde gebieden op deze kaart van de hand gedaan

ZANDVOORT - De provincie
Noord-Holland
neemt 94 hectare duingebied van Zandvoort over,
ten noorden van de gemeente. Het provinciebestuur is
maandag akkoord gegaan
met de aankoop. Gemeentewaterleidingen Amsterdam
neemt in het zuidelijk duingebied 31 hectare over.
De duinen blijven wel toegankelijk voor voetgangers en hun
huisdieren. De telers in de
Zuidduinen kunnen middels
een uitstervingsclausule blijven. De Noordduinen worden

(ADVERTENTIE)

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Vooropleiding
Hoger Beroeps Onderwijs
De opleiding om na vbo/mavo
hogerop te komen.

--

ZANDVOORT - Vorige week
woensdag hield de politie, zowel 's ochtends als 's middags,
een snelheidscontrole ter hoogte van de Gertenbachschool op
de Zandvoortselaan. Daarbij
kregen 27 automobilisten een
bekeuring. De hoogste snelheid
bleek 76 kilometer. Ter plaatse
is vijftig kilometer toegestaan.

Jonge sporters betreden 'tempel der volleybal'

PROGRAMMA ZFM
Van maandag t/m vrijdag
] 12.00-14.00 De Watertoren
j 14.00-16.00 Non-stop muziek
f 16.00-18.00 Hitversnelling
• 18.00-20.00 Muziekboulevard
s 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
22.00-24.00 Tussen eb en vloed
24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
7.00- 9.00 Vroeg Op
9.00- 9.30 Levensbeschouwe
lijk programma
7 9.30-12.00 Goedemorgen
i Zandvoort
j 12.00-14.00 Hand in hand
i 14.00-16.00 De Badmuts
16.00-16.00 Eurobreakdown
18.00-20.00 Muziekboulevard,
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag
?0.00-12.00 ZFM-jazz
?2.00-14.00 Hand in hand
54.00-16.00 De Badmuts
?C>.00-18.00 De Zandbak
?8.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
2PM is te ontvangen op 106.9
*'M en op de kabel via 105 FM.

Snelheidscontrole

ZANDVOORT - Door een inAfgelopen vrijdag troffen de
braak aan de Vondellaan is een
teams elkaar op het zaalvoetLuxemburgs gezin gedupeerd.
balveld. De teams bestaan voorIn de nacht van 6 op 7 april
al uit personeelsleden van bewisten onbekenden de begrendrijven en bewoners van stradeling van de schuifdeuren te
ten, welke met elkaar een ploeg
verbreken. Gestolen werd fovormen. Hierdoor ontstaat een
toapparatuur, twee computerploeg met vele variaties. Dit
spelletjes.
maakt de sfeer tijdens de wedstrijden er wel gezelliger op.
(ADVERTENTIE)
Dit bleek wel uit het feit dat
er niet snoeihard op de doelverdedigers werd geschoten, waarCollege Beroepsonderwijs Amsterdam
door het publiek de mooiste
combinaties aan de ogen voorWil je van mode je werk maken?
bij zag gaan. De show van de
avond werd gestolen door het
Kies dan voor
team van de Gemeente Zandvoort, dat de eerste plaats ver'Uitgevloerd' na een kennismaking met de volleybalsport. Ongeveer zeventig jongens en meisjes maakten zondag gebruik van overde. De ploeg van Verschoor
Opleiding Mode en Kleding
deze mogelijkheid in de Pellikaanhal
mag zeker niet onvermeld blijven. Deze bezeten sporters hadden enkele voetbalsters in hun
Bel voor brochure 020-6237727
ploeg opgenomen, die menig tegenstander in verlegenheid
bracht. Het gelukte hen goed
Deze instuif, bedoeld om de van een doelwit ingebracht
ZANDVOORT - „Wat een leuke sport, zeg," was de Zandvoortse jeugd kennis te la- was. Een enkele keer moest een
reactie van één van de deelneemsters na afloop van een ten maken met de volleybal- tribuneklant het ontgelden als
door volleybalvereniging Sporting OSS georganiseerde in- sport, trok afgelopen zondag in hij werd getroffen door een afde Pellikaanhal ongeveer ze- zwaaier, dit tot grote hilariteit
stuif.
ventig jongens en meisjes varie- van de toeschouwers. Toen
rend in de leeftijd van zeven tot deze inspanningen achter de
en met 12 jaar. Onder toeziend rug waren, was het tijd om even
oog van ouders en andere be- bij te komen met een glaasje
(ADVERTENTIE)
langstellenden probeerden zij fris, zodat na de pauze weer vol
met groot enthousiastme de energie de zojuist verworven
eerste beginselen van de volley- taalvaardigheden in de praktijk
College Beroepsonderwijs Amsterdam
baltechnieken onder de knie te gebracht konden worden in een
krijgen. In een sfeer van gezel- minicompetitie, waarin de
Opleiding
ligheid en sportiviteit klauter- teams gedurende enkele minuden de deelnemers tijdens de ten tegen elkaar uitkwamen.
Tandartsassistent
warming-up over kasten en
Sommige instuivers gaven
banken
en
het
was
een
gekrioel
tijdens
deze wedstrijdjes al
Open inschrijving 23 juni
van
jewelste
toen
zij
zich
kónblijk
van
hun talent door de bal
16.00-18.00 uur
den uitleven bij het tikkertje als volleerde volleyballers over
doen. Hierna gingen de jeugdi- het net te brengen. Na afloop
College Beroepsonderwijs Amsterdam
ge sporters over tot het oefenen kregen alle moegestreden deelFred. Roeskestraat 90
van de boven- en onderhandse nemers het enige, echte, felbe(vlak bij NS station WTC/Zuid)
pass, alsmede de service, waar- geerde Sporting OSS 'boven je
bij als spelelement het raken bed' certificaat uitgereikt, als
bewijs dat zij geschikt bevonden waren om de 'tempel der
volleybalsport' te betreden.
Een geslaagd evenement dat zeHet jongens C team van de Zandvoortsche Hoc-,
Het team, dat trots voor de fotograaf poseerde,
ker voor herhaling vatbaar is. key Club heeft het kampioenschap behaald in de bestond uit de volgende spelers: Dave Meijerink,
Woensdagmiddag van vijf tot tweede klasse. Het Zandvoortse hockeyteam Justin Dekker, Simon Korper, Toep Zuidwcg,
HOT KarrewieU'.
zes uur traint de club in de werd ongeslagen kampioen. Onder uitstekende Toine en Niek Berendsen, Robert Schuiten, Erik
•'
gymzaal van de Oranje Nassau- leiding van Gert-Jan Cense en Nicky Gatsonïdes Gerrits, Robbert Faase, Jorrit Willigers en Jordy
BloomendBal aan Zi
school.
werd dit resultaat bereikt.
Wendelgelst.

'rivé op circuit
ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort stelt vanaf
dinsdag 3 mei de racebaan ter
beschikking aan particulieren.
Tot eind september kan iederEen dan op de dinsdagavond,
tot de duisternis invalt, met de
eigen auto over het circuit rijden. Voor 25 gulden mag men
pen kwartier racen. De auto
Koet wel aan alle wettelijke eiÈen voldoen. Zo moet er onder
fneer een geldige APK-keuring
pp zitten. Ook moeten zowel bestuurder als eventuele passapiers een helm op hebben. Deze
zijn ter plekke te huur voor vijf
iulden. Deze avonden zijn niet
toegankelijk voor race- en rallyauto's. Motorfietsers krijgen op
énkele woensdagavonden onder geleide de gelegenheid
rondjes circuit te maken.

tegenstand te bieden doch zij
brachten het niet verder dan
een vierde plaats. Vrijdagavond
komen de ploegen weer in actie. Dan gaan zij hun kunsten
vertonen in het badmintonspel. De verwachting is dat de
favoriete rollen zijn omgedraaid. Voetbal is immers wat
anders dan badminton. De laatste speelavond is vrijdag 22
april aanstaande. De teams
werken dan de laatste sport af.
Het betreft dan volleybal. Morgenavond begint het badminton om zeven uur, entreetot de
Pellikaansporthal is gratis.

Zandvoorts
Nieu\A/sblad

Informatie dinsdag 26 april 19.30 uur
Vm Stadstimmertuin 2 (Weesperplein)
of bel voor brochure 020-6224439

pas overgedragen als de teellandjes ontruimd zijn.
De gemeente Zandvoort heeft
de totale duinen, circa 125 ha,
aangeboden omdat door de
overdracht indirect zou worden voldaan aan een van de
voorwaarden voor het verlenen
van de definitieve A-status aan
het circuit. De provincie neemt
haar deel om niet oftewel gratis
over, maar verleent wel een bijdrage van 200 duizend gulden
ter compensatie van de boekwaarde van de Zuidduinen. Om
dezelfde reden verleent de Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) een bijdrage van
450 duizend gulden aan de gemeente. Zandvoort neemt zelf
het resterende bedrag van 50
duizend gulden voor haar rekening.

Vijf miljoen
Aanvankelijk had de gemeente vijf miljoen gevraagd voor
het totale gebied, maar daar is
zij dus van teruggekomen. Die
prijs was mede gebaseerd op
het verplaatsen van camping
De Duinrand. Later is de vraagprrjs verlaagd tot het minimaal
vergoeden van de boekwaarde
van ruim 700 duizend gulden,
die op de Zuidduinen rust. Dat

was nog een gevolg van ripleringsplannen en dergelijke,
welke zijn gemaakt voor een
vroegere, door het ministerie
van VROM en de provincie later geblokkeerde bouwbestemming voor het gebied.
Al sinds 1988 zijn er over de
duinen besprekingen gaande
tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de provincie en de gemeente
Zandvoort, in verband met de
A-status. Het eerste aanbod van
Zandvoort werd al in 1991 gedaan, nadat het duingebied onder de werking van de Natuurtaeschermingswet
was gebracht. Met aangepaste, afgezwakte voorwaarden is het aanbod herhaald in april 1993.

Ook oud-president Gorbatsjov
zal op 16 april op de Nieuwe
Wereld Markt aanwezig zijn!

Winnaar
ECO-AUTO
Sterren
Playbackshow
7 april
9741

16 APRIL-DE* HAAO

ZEVEN-MILJOEN-BON in
en doe mee met de Postcode
Loterij. Werk mee aan die
Nieuwe Wereld en maak elke
maand kans op meer dan honderdduizL-nd prijzen van een
tientje tot zeven miljoen gulden! •

WINTO^ZEVEN-MILJOIN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

EB 148

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A.u b uw ktuzeaankruiisn in verder invullen mttbloklttttn Dotlname houdt in aanvisrding vin htt reglement

StraatPrijs
10 april
ƒ 3OOO
1947 HX

Doelstelling
De gemeente acht zichzelf organisatorisch niet berekend op
het beheren van natuurterreinen en biedt de duinen daarom
aan aan instanties die natuurbeheer mede als doelstelling
hebben. De provincie is ook wegens het natuurbeheer en het
circuit aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Vooral
omdat door de overname een
goed duinbeheer is verzekerd.

de grote prijzen. U doet het
ook voor de goede doelen.
Wilt u ook meewerken aan een
betere wereld voor mens en
natuur? Vul dan de W1N-TOT-

Naam:
Adres:
Postcode: L
Postbanknummer:

Extra

Q dhr. Q mevr.

J l

_L_l

Plaats:

150.94.04

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer

• LOTERIJ
f

25.000

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

1947 HX 005

.

onze abonnee
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant
En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als vader van een
voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op,
want kritisch zijn ze wel. Maar als het even kan, komt ons nieuws
in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten
en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het Zandvoorts Nieuwsblad heel erg actueel. Wat dat betreft lijkt
het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij
ons in de omgeving onder de aandacht van het
gemeentebestuur te brengen. Mede door een
aitikel in de krant is dat toen verder aan
het rollen gebracht en werd er iets
aan gedaan.
.Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar
dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven
als het Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de
reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een
abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon
c e

'i krant moet ik hebhen. Omdat ik graag wil weten
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Amstelveens Weekblad 13 weken voor maar ƒ

12,75

Nieuwsblad
Naam: ( m v ) .
Adres:
Postcode Plaats:
Telefoon:

. (i.v.m. controle bezorging) WK

Giro Banknr.:

Cl

Daarna word ik abonnee en betaal per O kwartaal ƒ 17,50
O halfjaar ƒ 31,75 O jaar ƒ 55,50
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-562.6211.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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Natuurlijke rustgevers
volop in belangstelling
Tegenwoordig doen veel mensen meer aan zelfmedicatie dan vroeger het geval was. Dat gebeurt ook
bij klachten als gevolg van nervositeit en spanning.
Om deze klachten de baas te worden, kunnen rustgevende geneesmiddelen worden gebruikt. Steeds
meer mensen geven daarbij de voorkeur aan natuurlij ke geneesmiddelen. Van deze middelen is Valdispert al jaren één van de bekendste produkten.

Het
van
liet
van

extract van de wortel
de valeriaanplant vormt
werkzame bestanddeel
Valdispert.

Nervositeit kan omschreven
worden als een toestand van
innerlijke spanning of een
verstoord evenwicht. Wordt
iemand voor langere tijd
aan spanningen blootgesteld, dan kan dat stress
veroorzaken. Oorzaken van
nervositeit
en spanning
kunnen bijvoorbeeld familieomstandigheden of problemen op het werk zijn. In
deze periode van het jaar
ligt ook examenvrees vaak
ten grondslag aan spanning.

40 jaar ervaring
Ruim 40 jaar geleden werd
Valdispert in Nederland
geïntroduceerd.
Sindsdien
zijn er heel wat Nederlanders geweest die dit natuurlij ke middel, ook tijdens de
examenperiode, hebben gebruikt. En nog steeds is het
voor velen een middel dat
kan helpen als spanningen
iets te veel dreigen te worden en men niet meer gewoon kan
funktioneren.
Valdispert wordt volgens

GEZONDHEID

X. M KmiOtM VEWJY/OORDM5 fflfSSMWfflS POSIBUS 157 1243 K S mVflANO

een speciaal proces vervaardigd uit het extract van de
valeriaanwortel. Al eeuwenlang worden er rustgevende
eigenschappen aan de valeriaanplant toebedacht. De
kern van de kleine en gemakkelijk in te nemen dragee bestaat uit puur valeriaan poeder.
Geen bijwerkingen
In de loop van de jaren is
gebleken
dat Valdispert
goed kan helpen bij nervositeit en spanning. Het produkt kent voor zover bekend
geen
bijwerkingen. Het
heeft dus geen negatieve invloed op het prestatievermogen en is niet verslavend of
versuffend. Valdispert is bij
drogist en apotheek verkrijgbaar in verpakkingen
van 50 en 100 dragees. Voor
meer informatie: Vemedia,
tel.: 020-5490905.

7100 patiënten onderzocht

Luffanil helpt uitstekend bij hooikoorts
!n Nederland hebben ongeveer 2OO.OOO mensen in
meer of mindere mate last van hooikoorts, oftewel
overgevoeligheid voor stuifmeel van grassen, bomen en planten. Uit onderzoek blijkt dat dankzij
homeopathie 9 van de 1O patiënten duidelijk verbe;ering ondervinden of zelfs geheel klachtenvrij wor-

den.
Onderzoek
Niesbuien, tranende of branderige ogen, maar ook een
loopneus, jeuk in de neus en
' benauwdheid komen voor bij
. hooikoortspatiënten.
Met
r het homeopathisch geneesmiddel Luffanil van VSM
i kunt u deze klachten verhel, pen. Een uitgebreid onderzoek onder 7100 hooikoorts• patiënten wees namelijk uit
i dat 43% van de patiënten na
behandeling met Luffanil
vrij was van klachten, 48%
vertoonde een gunstige verbetering. Slechts bij 8% van
de onderzochte patiënten
trad geen verbetering op.
Hieruit volgt dat 91% van
de patiënten een duidelijke

verbetering vertoonde tijdens de behandeling met
Luffanil.
Bestanddelen
Luffanil wordt bereid uit
een drietal plantaardige
grondstoffen: de sponskomkommer helpt specifiek bij
allergische
aandoeningen
van de neusholten. De goudkorrel heeft een algemene
werking tegen allergieën.
De blaaserwt werkt ontstekingsremmend. Luffanil is
verkrijgbaar in de vorm van
druppels of tabletten, elk
met hun eigen werking. De
druppels hebben met name
een preventieve werking.
Het is aan te raden om ruim
een maand vóór het hooi-

POLLENKALENDER JAN FES
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Den

Gratis informatie
Wilt u meer informatie over

Helderziend met
de veilige oog
make-up remover
Voor vrouwen die van cosmetica houden en dagelij ks in de weer zijn met make-up is een goede
verzorging onontbeerlijk. Vooral de ogen en de huid
eromheen zijn enorm gevoelig en kwetsbaar en daar
moet de nodige zorg en aandacht aan besteed worden. Daarom brengt Herôme nu de allerveiligste,
zachtste oog make-up remover die maar te maken
valt: Herôme Eye Perfection Gentle Eye Make-up
Remover.

NOV DEC.

Hazelaar
Els
Cypressen/Taxus
lep
Populier
Wilg
Berk
Beuk
Eik
Paardekastanje

koortsseizoen te beginnen
met innemen ervan. De tabletten zijn vooral effectief
bij acute aanvallen van hooikoorts. Luffanil is verkrijgbaar bij elke apotheek, drogisterij of erkende reformzaak.

Droomt u ook van
mooi en gezond haar?

Luffanil druppels of tabletten en andere homeopathische geneesmiddelen van
VSM? Bel dan gratis de
VSM
Homeopathielijn
06-0996662. Als u meer wilt
lezen over ca. 75 veelvoorkomende klachten die u zelf
met homeopathische geneesmiddelen kunt behandelen,
vraag dan op dit nummer
het Medicijnkastboekje aan.

Oog make-up bevat kleurstoffen; hoe beter houdbaar
of hoe sprekender de makeup is, hoe meer kleurstof
fen er in zitten en hoe beter
die op de huid hechten. Het
is niet helemaal onbegrijpelijk dat removers moeite
hebben die kleurtjes er goed
af te halen. Er komen nogal
eens stoffen aan te pas die
de ogen en de slijmvliezen
irriteren. De Herôme Eye
Perfection Gentle Eye Makeup Remover slaagt erin de
meest hardnekkige of waterproof make-up weg te krijgen, zonder dat de ogen
daar schade of irritatie van
ondervinden
Anti-allergisch
Dank zij het bestanddeel Bisabolol werkt de remover
juist kalmerend. Bisabolol is
het meest werkzame bestanddeel van de camilleplant en heeft een anti-allergische werking. Herôme

Rond het 35ste jaar wordt
bij vrouwen de optimale botsterkte bereikt. Onderzoek
toont aan dat bij een hogere
botsterkte de kans op bot-

breuken op latere leeftijd geringer is.
Vooral bij vrouwen
Het is opvallend dat broze

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
"
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

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

botten 3 tot 4 maal zoveel
voorkomen bij vrouwen als
bij mannen. En dan met name bij vrouwen na de overgang. Dit is een direct gevolg van verminderde produktie van vrouwelijke hormonen. Op den duur worden de botten brozer en dunner en wordt de kans op
inzakkende ruggewervels en
spontane botbreuken van
heup en pols groter.
B otoiitkalking
voorkomen?
De belangrijkste voorwaarde
is voldoende kalk (calcium),
de bouwstenen van het bot.
ledere vrouw vanaf 35 jaar
heeft ongeveer l.OOO - 1.500
mg per dag nodig. Dit zit
bijvoorbeeld in melk of
melkprodukten. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland
met de voeding gemiddeld
per dag zo'n 600 mg kalk
wordt ingenomen. Aanvulling lijkt dus hoogst nood-

Hair-Push is een uitgebalanceerd voedingssupplement
dat alle vitaminen, mmeralen en overige componenten
bevat die nodig zijn om de
hoofdharen en zelfs de nagels weer gezond te doen
groeien. De resultaten die de
dermatologen hebben vastgesteld bij een groep van 47
patiënten met haarproblemen, na gebruik van HairPush, zijn zeer goed.
Haaruitval
Opmerkelijk is dat uit het
onderzoek is gebleken dat
het middel aanzienlijk effektiever blijkt bij vrouwelijke
gebruikers dan bij mannen
Bij mannen zijn haaruitval
en kaalheid in de regel van
hormonale oorsprong en
daar is mets tegen te doen
Bij vrouwen is er sprake
van andere oorzaken zoals
vermoeidheid, spanning en
zenuwen. Maar ook na een
zwangerschap of bij ziekte
kan er sprake zijn van dof
en vormloos haar. Daarnaast kan te veel brushen,
kleuren of ontkleuren de
kracht uit het haar halen.
Het haar breekt, splijt, valt
lichtjes uit en heeft geen volume.
Alle voediiigbelemeiiteii
Hair-Push capsules (in te
nemen met een glas water)
bevatten die elementen die
het lichaam nodig heeft voor
fit, mooi en gezond haar.
Het werkt dus echt van binnenuit. Elke capsule bevat

vitaminen, mineralen, oligoelementen en zwavelhoudende aminozuren; kortom een
komplete samenstelling van
alle voedingselementen die
nodig zijn voor vol en sterk
haar.
De gemiddelde duur van een
kuur is ca. drie maanden;
gezien de relatief trage
groei van het haar in het
algemeen. Hair-Push is verkrijgbaar bij uw drogist,
apotheker of reformhuis.
Voor meer informatie:
Tendem, tel.- 038 - 217747.

Ananas als vetvreter

Voldoende kalk: belangrijk
voor elke vrouw
Onze botten zijn zich continu aan het vernieuwen.
Oude botcellen worden afgebroken en nieuwe cellen
aangemaakt. Bij vrouwen tot 35 jaar wordt er
doorgaans meer bot aangemaakt dan afgebroken.
Daarna is de botafbraak groter dan de aanmaak.
Daarom vragen vooral 'vrouwelijke' botten extra
aandacht.

Eye Perfection Gentle Eye
Make-up Remover is op gelbasis, laat geen waas achter
op het oog, de wimpers
plakken niet aan elkaar en
is dus ideaal voor vrouwen
met lenzen. Er blijft geen
make-up op het oog achter,
maar ook geen vet omdat dit
er niet in zit. Herôme Eye
Perfection Gentle Eye Makeup Remover bevat dermatologisch geteste stoffen en is
zeer zuinig in gebruik. Je
brengt een paar druppels
aan rond je oog, laat het
even inwerken en verwijdert
vervolgens alles met een
vochtig watje. Herôme GentIe Eye Make-up Remover
kost ƒ 15,95 en is verpakt
in een onbreekbare plastic
fles (100 ml) en dus handig
om mee te nemen bijvoorbeeld op vakantie. Verkrijgbaar bij drogist, parfumerie
en warenhuis. Voor meer informatie:
Herôme,
tel.:
020-6465430.

Welke vrouw kent het niet: het haar wordt dot',
minder elastisch en het valt met steeds grotere
plukken uit na een borstel- of kambeurt. Een team
van acht dermatologen heeft het antwoord daarop,
Hair-Push, onderzocht.

zakelij k, vooral bij vrouwen.
Daarnaast is voor sterke
botten natuurlijk voldoende
beweging van het allergrootste belang, want dit
stimuleert de botaanmaak.
Calcium èii vitamine D
Wil kalk optimaal worden
opgenomen uit onze voeding
dan is vitamine D nodig.
Ten dele maakt het lichaam
zelf deze vitamine D aan onder invloed van zonlicht.

Om meer kalk uit onze voeding te kunnen opnemen
hebben we echter extra vitamine D nodig. Dagravit
D-calcium 200 bevat 200 mg
kalk en extra vitamine D in
één kauwtablet en is dus een
gemakkelijke oplossing. De
tabletten zijn verkrijgbaar
bij apotheek en drogist in
twee frisse smaken: pepermunt- of sinaasappelsmaak.
Voor nadere informatie:
vraag uw drogist of apotheker om de speciale folder!

Door afslanken voelen we
ons vaak slap van de hon-

Biologisch medicijn tegen hoofdpijn en migraine

Sinds Moederkruid (bij toeval) als anti-migrainemiddel
is ontdekt, bestaat er voor
dit kruid een grote wetenschappelijke belangstelling.
Uit onderzoek blijkt dat het guleerd en de pijn wordt
in bijna driekwart van de verlicht. Het is vooral effekgevallen, verkramping of te tief bij hoofdpijnen die het
snelle verwijding van be- gevolg zijn van slapeloospaalde bloedvaten in de her- heid. nervositeit oi' hyperaksenen stopt of voorkomt. tiviteit.
Sint
Janskruid
Goudpapaver werkt ont- wordt toegepast bij de zogekrampend en rustgevend, • naamde spanningshoofdpijwaardoor de hersendoor- nen. die te herkennen zijn
bloeding' beter wordt gere- aan pijn in de nek en het

Enthousiaste gebruikers
De ervaringen van mevrouw
Nolden uit Groningen spreken voor zich. „De Ananas
Slankkuur is een geweldig
middel. Ik had eigenlijk de
moed al opgegeven voor een
mooi figuur, totdat ik door
een vriendin gewezen werd
op deze kuur Nu ben ik dan
ook uiteindelijk 7 kilo kwijt
geraakt en zonder veel moeite. En ik werd niet eens
sjacherijnig en beveel het nu
aan iedereen aan die wat kilo's kwijt wil."
Gemakkelijk te
gebruiken

Niet slap oi' fulloos

Enthousiaste reakties

Dat 'simpele' plantjes
gewassen zijn tegen serieuze klachten, wordt
door velen in twijfel getrokken. Toch zijn honderden gebruikers zeer
enthousiast over het
preparaat Miginal, dat
bestaat
uit
Moederkruid, Goudpapaver en
Sint Janskruid. Dit natuurlijk medicijn wordt
door artsen een doorbraak in de bestrijding
van chronische hoofdpijn en migraine genoemd.

gergevoel en minder behoef te om te snoepen of veel te
eten. De Ananas Slankkuur
werkt driedubbelaktief. Dik
zijn is dus met meer nodig

Hoe kunt u nu van ananas afslanken? Wetenschappers zijn erin geslaagd uit de stelen van
de ananasplant enzymen
te halen die helpen bij
de vertering van ons
voedsel. Dit enzym heet
Bromelaine en zit in de
Ananas Slankkuur. Dit
verteert niet alleen het
voedsel, maar lost ook
extra reserves vet op die
we overtollig hebben op
onze dijen, buik en alle
andere
„verkeerde"
plaatsen waar we het
net niet willen hebben.
De Ananas Slankkuur bevat
ook druivemoer, dat uit
druiven gewonnen wordt en
dat het overtollige vocht afdrijft. Ophoping van overtollig vocht onder de huid is
namelijk net zo onaantrekkelijk als vetophopingen

ger Ons lichaam vraagt namelijk nog steeds voedsel
waaraan het gewend was en
dat eigenlijk gewoon te veel
is. Spirulina, dat ook in de
Ananas Slankkuur zit. zorgt
voor de noodzakelijke energie Hierdoor heb je geen
last van dat bekende hon-

Heel praktisch is. dat er in
de verpakking van de Ananas Slankkuur een bijsluiter
zit met afslanktips voor een
maximaal resultaat Het gebruik is gemakkelijk, gewoon een paar capsules van
de kuur innemen voor de
maaltijd Verkrijgbaar bij
drogist en reformhuis Voor
meer informatie Compact
Nutnents. tel 02940-17162

Verbluffend

MIGINAL
8O TABLETTEN

achterhoofd De oorzaak is
meestal stress met als gevolg overmatig aanspannen
van de nekspieren. Samen
zorgen deze kruiden ervoor
dat een migraine- of hoofdpij naan val in hevigheid afneemt, het aantal migraineaanvallen vermindert of
zelfs helemaal verdwijnt

De Haarlemse huisarts dr
E. Jager heeft onlangs een
onderzoek afgesloten naar
het gebruik en nut van Miginal. Zijn bevindingen waren verbluffend. Onder de
migraine- en hoofdpijnpatienten die gedurende een
periode van drie maanden
aan het onderzoek meewerkten. bleek het gebruik van
gewone pijnstillers enorm
gedaald. In zijn praktijk waren mensen die maar liefst
acht aspirines per dag shkten tegen hun klachten. Met
het gebruik van dit natuurhjke preparaat gebruikten
sommigen van hen nog
maar één of twee normale
pijnstillers en ..de helft zelfs
helemaal mets meer." aldus
dokter Jager.
Bij gebruik volgens voorschrift kent Miginal geen
bijwerkingen en werkt het
niet verslavend of versuffend Verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 80 tabletten bij apotheek, drogist
en reformhuis. Voor meer
informatie. Indros & Pfluger. tel : 036-5320280

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

WEEOMMIM \

02507-17166
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Van Ostadestraat 21 c, Leuke starterswoning
gelegen in oude dorpskern. Ind. beg.gr. hal,
woonkamer met plavuizenvloer, open keuken
met inbouw gaskookpl. en afzuigkap, schuifpui
naar achterplaatsje, 1e et. 2 si.k. met kastenwand, ruime badk. met ligbad en toilet.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Dr J. G. Mezgerstraat 42, halfvr. woonh. nabij
centrum, station en strand, tuin zuid. Ind.
beg.gr. hal, toilet, woonk. met open haard,
open keuken met inb.app., 1e et. 2 slaapk.,
badk. met ligbad en toilet, washok, 2e et. 2
si.k., c.v.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Hogeweg 54/1, vierkam. maisonnette met tuin
op het zuiden. Ind. 2e woonlaag: hal, 3 si.k.,
terras, badk. met wastafel, ligbad en toilet, 1e
woonlaag: hal, toilet, woonk. met schuifpui naar
tuin, moderne open keuken met inb.ap.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Tjerk Hiddestraat 5, goed 9nderh. split

Fa. Gansner & Co.

Heeft u het al gehoord?

Singer naaimachines
zet de verkoop fournituren

van T. C. van der Schelde voort.
D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

naalden
scharen
kleding reparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

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

SNOWWHITE

WEEKAANBIEDING

Nu ook

Aardbeientaartje

groothandel in
schoonmaakartikelen

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

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

9.

Bakkerij

95

Paap
MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten

level woning met parkeerpl. op eigen terrein.
Irld. beg.gr. entree, fietsenberging, toilet, badk.
met ligbad, dubbele wastafel en toilet, souterrain: 2 slaapk., badk. met zitbad en toilet, 1e et.
si.k. met ruim terras, 2e et. luxe eetkeuken met
inb.app., vide, riant zonneterras op het zuidoosten, woonk. met open haard en balkon.
Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ELMEX
TANDPASTA

VAN
KATOENEN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

MOOIE KWALITEIT

DAMESSLIPS

POLO-SHIRTS

diverse modellen en dessins.
Maten: S, M en L

ideaal als tennisshirt, met diverse
kleurige prints. 100% katoen.
Maten: M t'm XXL

DOOSJE

STUKS

metarninfluoride
tegen gaatjes

SUPER HANDIGE

AARDEWERK

GROTE TUBE 75 ML

HEUPTAS

BALKONBAK

onmisbaar op vakantie
of andere uitstapjes

van stevig kunststof, 60 cm lang.
In de kleuren groen en wit

BALKONBAK- BEKERS MET OOR
OF STAPELBARE
HAKEN
van kunststof, op maat verstelbaar
MELKBEKERS

wast vlekkeloos schoon en niet 10 duur

VAT3 KILO
ELDERS

ELDERS &85

ELDERS

ELDERS

met fraaie decoraties, per stuk

PER STEL

DOBBELMAN COMPACT

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

ORANJE PET

ORANJESUPPORTERS

met „HOLLAND,, tekst

ORANJE LEEUW
van pluche met zuignapjes

W.K. AANSTEKERS
set 2 stuks

„HOLIDAY,,
van kunststof

Na 60 jaar op het strand
naast strandtent nu ook
strand-aurant.
Deze week in de aanbieding:

PER

_. _ _ _ ELDERS

STUK

HnSCHHlTïïm-HOM MAAR HAUW
ZAANSEROEMHALVARINE
KUIP 500 GRAM- elders VS

CQ
*+

zalmfilet v.d. grill,
incl. garnituur
f 20,Tevens voor iedere gast
iets lekkers bij de koffie
(aanbieding geldig t/m 22-4)
Keuken geopend tot 21.00 uur
Fam. Paap, tel. 02507-14558

HUIDVERZORGINGSINSTITUUT

MYRNA en CHANTAL BRUYNZEEL
Kostverlorenstraat 111, tel. 14692
(beh. v. afspraak)
Diverse gezichts- en décolleté
behandelingen
Oogbehandelingen
Halsbehandelingen
Algenpakkingen voor het lichaam
(helpt bij het afvallen)
harsen etc.

-

Depositaire van:
Babor, Algotherm, Dr. Collin

AREA GEPOFTE RIJSTWAFELS

PAK 90 GRAM • elders 9»

JQ

• «*_

APPEUKANEEL OF PEER-MELOEN

UTERPAK

ELDERS)

3M

LONDONQUALITY

PENNYWAFELS

krokante wafels met laagjes chocolade

WIT CASINO %%

BONENSCHOTEL
zoek uit: Witte bonen
è la Provenpal of
Bruine bonen a la
Bolognese

GEMEDEN E»IÏEBP«Kr«EEtBnOOO ^-^'
EXTRA BeiSGM

GOUDSE UNtEKAAS ELDERS
HEEL POND
Z™

RADJAH SATEH AJAM

malse stukjes kip
in pindasaus

FAMILIEPAK
280 GRAM
ELDERS

ELDERS

UNOX HAMBURGERS
van lekker mals vlees

VOOR D^\rin

Je

$®m j5^T ^<*

BEKEND VAN DE TV

J.P. CHENET
WIJNEN

ELDERS

HEEHLUK FRIS

JONKER FRIS

BLANC DE BLANCS

ueFSTeoo GKAMZ&J

(wit)

OF CABERNET
SAUVIGNON
(rood)
FLES

HAGELWITTE

3/4 LITER

.

CHAMPIGNONS
BAK*

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Fa. De Vonk

Kerkstraat 1 2, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

ZOEK UIT:
sinaasappel/perzik
of tropische cocktail

*"S?

250 GRAM 189

KNORR

ELDERS

fÉfj^i

r
c
Chef Kaüt«.
pf'S'^a
iü?a
*V-*l*^
.:-:.».vii
j^ïvw
t;;.--i tw&vS
MÈsac'

1 1

ra?* "
Rtfe:

DEXTRO ENERGY DRINK
diverse smaken, blik 0.33 liter

QUICK
SOUP

UTERPAK

extra gevuld,
diverse smaken

ELDERS

ELDERS

DIRK VAN DEN BROEK

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1 , Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schartplein • HOOFDDORP: Markllaan |cenlrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan . ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenho!
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Ri|nstraat 48
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ZVM laat
punt liggen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft in de
strijd tegen Hoofddorp een
belangrijk punt laten liggen.
Door het 2-2 gelijkspel en de
overwinning van koploper
Haarlem bedraagt de achterstand nu twee punten.
Toch is er in deze gekke
competitie, waarin vrijwel
niemand voor elkaar onderdoet, nog van alles mogelijk.

voetbal
Het eerste kwartier van de
wedstrijd stond bol van de sensatie en daardoor ook drie doelpunten. Reeds na enige minuten werd de overigens sterk
keepende Mario Schrader door
een hard schot verrast: 0-1.
Hoofddorp heeft niet lang kunnen gemeten van deze voorsprong want Sander Hittinger
maakte een minuut of vijf later
alweer gelijk: 1-1.
Het hectische kwartiertje
was nog niet afgesloten of
Hoofddorp had een 1-2 voorsprong te pakken. Het vlagsignaal van grensrechter Henk
Kinneging werd door de
scheidsrechter
genegeerd
waardoor een Hoofddorp speler vrij kon oprukken en scoren. Toen kwam er wat rust in
de partij. Hoofddorp had het
beste veldspel maar door de onverzettelijkheid van Zandvoprtmeeuwen bleven de partijen
aan elkaar gewaagd. De stevige
wind in de rug zorgde er voor
dat Hoofddorp wat meer voor
het doel van Mario Schrader
was te vinden. Slechts eenmaal
moest Schrader optreden hetgeen hem goed afging.

Gelijkmaker
Via de sterk spelende Dirk
Termaat en spelverdeler Sander Hittinger poogden de Zandvoorters de gelijkmaker te forceren. Hiitingér's pass leek te
hard voor rechterspits Peter
Steegman, doch zijn sprinmt
werd onreglementair gestuit.
De scheidsrechter kende Zandvoortmeeuwen een strafschop
toe, die door Ferry van Rhee
onberispelijk werd benut: 2-2.

De tweede helft gaf eenzelfde
speltaeeld te zien. Hoofddorp
technisch beter, maar dat werd
door Zandvoortse inzet gecompenseerd. Daardoor ontstond
een spannende en stevige partij
voetbal met kansen voor beide
teams. De eerste kans was voor
de Hoofddorp-spits. Na mistasten in de Zandvoortse defensie
kwam die spits vrij voor Mario
Schrader, maar de doelpaal
redde Zandvoortmeeuwen.
Even later was het de beurt
aan Riek de Haan. De anders zo
trefzekere Zandvoortse spits
kreeg een unieke gelegenheid
om zijn team op voorsprong te
zetten, maar vrij voor het doel
zocht hij dat doel veel te hoog.
Even later was de kans opnieuw voor Zandvoortmeeuwen. Riek de Haan knalde de
bal tegen de doelman op waarna de lob van Philip van der
Heuvel over het verlaten doel
ging.

Lions kansloos
tegen Epibratos
ZANDVOORT - Geen
vuist konden de basketbalteams van The Lions maken
tegen respectievelijk Epibratos en Alkmaar. De
Zandvoortse mannen verloren kansloos met 63-37 en de
dames leden een 56-37 nederlaag.

basketbal
Tegen Epibratos is Lions
nooit in de wedstrijd geweest.
Vanaf het beginsignaal had
Epibratos het beste van het
spel, mede door een fysiek overwicht dat gepaard ging met een
enorme routine. Daar waren de
Zandvoorters niet tegen opgewassen en bij de rust was de
schade al behoorlijk opgelopen: 32-22.
De tweede helft werd een
rampzalig
gebeuren
voor
Lions. De Zandvoorters kwamen er toen geheel niet meer
aan te pas en werden weggespeeld. Eindstand 63-37. Er is
wel gewerkt, maar het was gewoon prut. Zo'n lage score kan
niet en zeven persoonlijke fouten in de wedstrijd is veel te
weinig," aldus coach Johan
Beerepoot

Hoofddorp
was
technisch beter, ^**'-•4maar de Zandvoorters hadden ü*^* «„.^
een grotere inzet- ^'V*'"
Foto Persbureau
Zandvoort

Blessure
Van der Heuvel moest even
later het veld verlaten met een
behoorlijke beenblessure na
een botsing met een stevige
Hoofddorper. Steef Water
maakte zijn rentree in de Zandvoortse hoofdmacht. In de slotfase drong een Hoofddorp speler nog gevaarlijk op maar wederom toonde Mario Schrader
aan uit het goede keepershout'
gesneden te zijn. Het bleef 2-2.
„Het was een terechte puntenverdeling," was het commentaar van Pieter Keur. „Het
is jammer dat we een paar opgelegde kansen misten, want
nu laatje eigenlijk een punt liggen. Het was ook jammer dat
Philip uitviel want ik wilde de
boel toch proberen te forceren
om te winnen. De inzet is goed,
maar toch spelen sommige jongens met de rem erop. Elke gele
kaart levert namelijk meteen
een schorsing op. Ik vind dat
overigens een belachelijk regeling van de KNVB. Ondanks
dat blijven we in de running en
met een volledige selectie, nu
hebben we een paar schorsingen, kom je een heel eind. De
sfeer is erg goed en onderling
hebben we veel plezier."

Golfteam plaatst zich voor
Teacher's scramble 1994
ZANDVOORT - Zaterdag
werd op de Kennemer Golf
& Country Club in Zandvoort een voorronde van de
Teacher's Scramble 1994 gespeeld. Tien teams streden
om de dagprijs en om een
mogelijke deelname aan de
Nationale Finale, die op 2
septemberop de Batouwse
Golfclub wordt gehouden.

golf
Nadat de scores van alle
teams waren geteld, bleek dat
het team gevormd door mevrouw A. W. A. de Jong-Schouwenburg, de heer R. de JongSchouwenburg, mevrouw S.
Schöltinck en de heer R. Kruthoffer de beste teamscore had
geleverd met een netto-score

van 59,7 onder par 72.
De Teacher's Scramble is
door het Guinness Book of Records erkend als 's werelds
grootste golfcompetitie voor
teams. In Nederland nemen
maar liefst 57 golfclubs deel
aan dit unieke toernooi, dat
wordt gesponsord door Teacher's Highland Cream Scotch
Whisky. Van de 57 voorrondes
die in Nederland worden gespeeld, komen de achttien
teams met de beste score uit in
het Nederlands Kampioenschap Teacher's Scramble.
Het winnende team van deze
titelstrijd heeft de eer Nederland te vertegenwoordigen in
de 'European Grand Fnale', die
op 19 september a.s. wordt gespeeld op de legendarische Ailsa golfbaan in Turnberry
(Schotland). Daar zal dit team
met teams uit Engeland, Ier-

Hannie Schaft kampioen
ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is wederom een groot succes geworden. Het was
wel zeer verrassend, maar ook wel zeer verdiend,' dat
de Ruud Weidema wisseltrofee voor een jaar de prijzenkast zal sieren van de Hannie Schaftschool.

land, Schotland, Wales en
Duitsland strijden om de Teacher's Scramble European
Champions Trophy 1994.
De teams die deelnemen aan
een Teacher's Scramble bestaan uit vier spelers, die elk
afslaan. Na iedere slag wordt
bepaald welke bal het best geplaatst is. De positie van' deze
bal wordt gemarkeerd en vervolgens speelt iedere speler
vanaf deze positie verder, totdat de bal in de hole belandt. De
teamhandicap wordt bepaald
op 10 procent van de gecombinererde handicap van de vier
spelers.
De netto-score van de deelnemende teams wordt bepaald
door de handicap in mindering
te brengen op het totaal aan slagen dat het team benodigd
heeft gehad om de achttien holes te spelen.

Zowel de meisjes als jongens maakten er een geweldige
happening van. Op het Zandvoortmeeuwen-complex werden
de spelers(sters) naar grote hoogte opgezweept door de fanatieke aanmoedigingen van medeleerlingen, ouders of leerkrachten. Vooral de Hannie Schaftschool maakte dit jaar
veel indruk, door zowel bij de meisjes als de jongens de finale
te halen. Het jongensteam van de Hannie Schaftschool ontmoette in de finale de de favoriete Oranje Nassauschool. De
talenten, waarmee de Hannie Schaftschool speelden waren
echter te sterk en.wonnen afgetekend met 4-1. De strijd om de
derde en vierde plaats was een spannende aangelegenheid
tussen de Beatrixschool en de Mariaschool. De Maria bleek
uiteindelijk net iets sterker: 2-1.
In dé meisjesfinale stonden de Hannie Schaftschool en de
Van Heuven Goedhartschool tegenover elkaar. De Hannie
Schaftschool verdedigde zich dapper, maar was tegen de
druk van de Van Heuven Goedhartschool niet bestand. De
Van Heuven Goedhart zegevierde verdiend met 2-0. De Oranje Nassauschool won met 2-0 van de Nicolaasschool in de
strijd om de derde en vierde plaats.

John Ayress bedreigt
koppositie Dambrink
ZANDVOORT - De interne competitie van de Zandvoortse Schaak Club kent
een ongekende belangstelling van de leden van die
club. De schaakclub heeft
de laatste maanden tien
nieuwe leden kunnen bijschrijven en van het totaal
aantal leden was donderdagavond maar liefst tachtig procent opkomen draven.

schaken
Er was net plaats genoeg om
alle schakers genoeg speelruimte te bieden in een van de
zalen van het Gemeenschapshuis. De 11 partijen die gespeeld werden vonden plaats
op het scherpst van de snede.
Door de afwezigheid van Louis
Dambrink kon John Ayress uit
zijn winstpartij tegen Boer zijn
achterstand op koploper Dambrink behoorlijk verkleinen.
Met zijn partij tegen Jack van
Eijk in het vooruitzicht kan Ayress bij winst, vermoedelijk de
koppositie innemen.
Lindeman zit duidelijk te
azen op de derde plaats, die nu
nog ingenomen wordt door Ter
Bruggen. Deze vier eerder genoemden zullen waarschijnlijk
de komende weken gaan uitmaken wie zich clubkampioen

Schaakprobleem

mag gaan noemen van de Zandvoortse Schaak Club, seizoen
1993-1994.
Uitslagen: Hueting-Reijer 0-1,
Klijn-Van Alphen 1-0, Bot-Schiltmeijer 1-0, Vastenhouw-Dommeck 1-0, Franck-Atkinson 0-1,
Gude-De Oude 1-0, LindemanJansen 1-0, Ayress-Boer 1-0,
Berkhout-Den
Drijver 1-0,
Geerts-Gorter en ManshandeVan Esveld werden remise.

een elfde plaats steeg.
•> Plorian van der Moolen profiteerde van de misstap van Thomas Hesse en liep verder uit.
Remco de Roode won fraai
twee partijen op rij en neemt
met 9 punten uit 12 wedstrijden
de tweede plaats in. Derde is
Rebecca Willemse en vijfde
broer Henk. In een direkte confrontatie schudde Nanouk Marquenie, Niels Filmer van zich af
en staat nu zesde.

Jeugd

Uitslagen: Niels Filmer-Nanouk Marquenie 0-1, Remco de
Roode-Henk Willemse 1-0, Bart
Timmermans-Florian van der
Moolen 0-1, Mare Habets-Thomas Hesse 1-0, Henk WillemseManon van Eldik 1-0, Jonathan
Edwards-Rebecca Willemse 0-1,
Bas van der Meij-Remco de
Roode 0-1.

In de jeugdcompetitie speelde Mare Habets een verrassende partij schaak. De op de 13e
plaats staande Mare Habets
speelde een rustige partij waarbij bijna de volledige speeltijd
benut werd. Thomas Hesse
werd tenslotte tot overgave gedwongen, waardoor Mare naar

Opgave nummer 15: Mat in
Uvee zetten, zwart begint.
Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 14 (Mat in twee
zetten,
wit
begint).
1.
Uxc8-Lxc8; 2. Te8 en mat.

De mannen van trainer Gerard Nijkamp wonnen vrijwel
geen duel meer en bovendien
werden de VRC aanvallers te
veel ruimte geboden. De Veenendalers rukten steeds vaker
op via de snelle vleugelspelers.
Na zo'n twintig minuten reageerde de Zandvoortse achterhoede onvoldoende op een aanval via spits Hendriks, die de 01 op het scorebord liet aantekenen.
De Zandvoorters waren aangeslagen en werden vaak door

het snelle VRC spel verrast. De
tweede treffer bleef dan ook
niet lang uit. Opnieuw was het
spits Hendriks die de achterhoede van Zandvoort'75 het nakijken gaf en 0-2 scoorde. De
Zandvoorters waren niet fel genoeg én een grote nederlaag
leek in het verschiet te liggen
toen nog voor de pauze Van Ingen, VRC naar 0-3 schoot.

ZANDVOORT - De handbalteams van Holland Casino-ZVM hebben inmiddels
de sporthal verlaten en spelen weer heerlijk in de frisse
lucht. En die frisse lucht
ging zondag gepaard met
een paar flinke regenbuien.
Dus niet echt goed weer
voor de handbalsport maar
de Zandvoortse teams deden het met twee overwinEdwin Ariesen
Trainer Nijkamp besloot in ningen niet slecht.

de tweede helft Edwin Ariesen
van de bank te halen en in te
brengen voor Mare Balk. Dat
leverde een veel beter veldspel
op. De Zandvoorters waren feller en begonnen een offensief te
ontwikkelen. Daarbij kregen de
aanvallers van VRC veel ruimte
om te counteren. Doelman LUC
Krom redde echter telkens
goed. Eenmaal moest hij capituleren op een onhoudbare inzet van de VRC-spits waardoor
de stand op 0-4 kwam.
De inzet van de Zandvorters
bleef goed in de tweede helft
doch de hechte VRC defensie
gaf vrijwel geen kans weg. Het
bleef 0-4 waardoor Zandvoort'75 in degradatienood
blijft.
Zaterdag moet er in Amstelveen van het reeds gedegradeerde RKAVIC gewonnen
kunnen en moeten worden. De
situatie kan dan met een overwinning duidelijk verbeterd
worden.

„We waren niet zuiver en
scherp genoeg," vond Van Koningsbruggen. „Ik hoop dat de
spanning er nu af is en dat we in
de laatste wedstrijden nog wat
kunnen laten zien."

ZANDVOORT - De vijfde
competitie van de Zandvoprtse Bridgeclub werd afgesloten met een felle strijd.
Dit om alsnog te kunnen
promoveren of degradatie te
voorkomen.

De handballers speelden eindelijk weer eens in de frisse lucht

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
voetbal
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
De Zandvoorters begonnen
op de volgende telefoonnum- vol goede moed aan deze bemers: 02507 - 15023, 17272 of langrijke partij. De punten zijn
14085.
nog steeds hard nodig dus
moest er strijd geleverd worden. Die strijd was er alleen in
de eerste paar minuten. Toen
VRC enig zicht op het spel van
de Zandvoorters had gekregen
was het snel gedaan met Zandvoort'75.

De Zandvoortse dames kunnen het kampioenschap, na de
nederlaag tegen Alkmaar, wel
vergeten. In het begin leek het
best goed te gaan met The
Lions. Via een goed lopende
break werd een 2-9 voorsprong
opgebouwd, maar het kruit was
verschoten. Alkmaar herstelde
zich en voerde het tempo op.
Via 12-10 werd de ruststand bepaald op 26-21 in Alkmaars
voorsprong.
The Lions probeerde het in
de tweede helft toch weer.
Knap kwam het team van
coach Peter van Koninsbruggen op gelijke hoogte: 35-35. De
inhaalrace had kennelijk te
veel kracht gekost, want in de
laatste tien minuten wist Lions
nog slechts twee punten aan
het totaal toe te voegen. Aangezien Alkmaar er lustig op los
scoorde werd Lions naar een
ruime 56-37 nederlaag gespeeld.

Felle strijd
bij Bridgeclub

Situatie voor Z'7 5
niet rooskleurig ZVM draait niet warm bij koud weer

ZANDVOORT - De toestand op de ranglijst wordt
er voor Zandvoort'75 niet
rooskleuriger op. Na de 0-4
nederlaag tegen VRC komt
de derde degradatieplaats
aardig inzicht. Vooral in de
eerst helft was Zandvoort'75
duidelijk de mindere van
VRC, dat in de tweede helft
van deze competitie aan een
indrukwekkende opmars
bezig is.

Dames

handbal
De Holland Casino-ZVM heren waren duidelijk te sterk
voor AOG, alhoewel dat niet in
de score tot uitdrukking. Het
koude weer en de matige tegenstand was niet erg motiverend
voor de manschappen van
coach Dirk Berkhout. Namen
de Zandvoorters afstand, dan
werd weer enorm veel gas teruggenomen waardoor AOG

ZVM staat er beroerd voor
ZANDVOORT - Het
wordt steeds donkerder
voor de zaterdag voetballers
van Zandvoortmeeuwen.
Het doek is nog steeds niet
gevallen in de vierde klasse
KNVB, maar na de 6-1 nederlaag tegen mede degradatie-kandidaat HBC wordt
de zaak wel heel erg beroerd.
De Zandvoorters waren in de
strijd tegen HBC wel van goede
wil, maar het team mist te veel
kwaliteit. HBC kwam wel gelukkig op voorsprong, door een
misverstand in de Zandvoortse
defensie, maar had steeds het
beste van het spel. Zandvoortmeeuwen probeerde gelijk te
maken en had pech dat een ge-

weldige inzet van Jack Goedegebuure door de HBC doelman
met meer geluk dan wijsheid
uit het doel werd gehouden. De
Zandvoorters drongen aan,
maar HBC counterde naar een
2-0 voorsprong vlak voor de
rust.
De badgasten hadden de punten hard nodig en begonnen de
tweede helft met een offensief.
HBC kreeg aardig wat ruimte
en profiteerde daarvan door 3-0
te scoren. Nadat Chris Kuin de
Zandvoorters nog enige hoop
had gegeven, door raak te schieten, werd die hoop snel de bodem ingeslagen. De Heemstedenaren liepen vlot uit naar 6-1
en goed werk van doelman Michel Winter voorkwam een nog
grotere nederlaag.

dichterbij kon komen. Ruststand 8-7. De tweede helft was
een kopie van de eerste. Holland Casino-ZVM duidelijk de
betere ploeg, met in het doel
een uitstekende invaller-doelman Pred van Limbeek. De
Zandvoorters controleerden de
partij en ondanks de minimale
score van 15-14 is de zege niet in
gevaar geweest.
„Er valt niets af te dingen aan
deze overwinning," meende
Dirk Berkhout. „Het spel was
niet hoogstaand, maar de wedstrijd was toch wel aardig om
naar te kijken. Wij waren duidelijk de betere ploeg."

Dames
Tegen koploper Zaanstreek
maakten de vrouwen van Holland Casino-ZVM erg veel indruk. In de eerste helft wogen
de teams nog tegen elkaar op
(4-3), maar in het tweede gedeelte speelden de Zandvoortsen heel doeltreffend handbal.
De kansen, die gecreëerd werden, werden prima afgemaakt.
Ondanks de slechte weerspmstandigheden bleef de partij tot
aan het laatste fluitsignaal het
aanzien volkomen waard. Holland Casino-ZVM liep gestaag
verder uit naar een fraaie 11-5
overwinning. „In de eerste helft
waren we nog niet warm gedraaid," stelde coach Joost
Berkhout. „Want we kregen net
zoveel kansen als in de tweede
helft en toen benutten we die

Foto Persbureau Zandvoort

wel. Het is prettig om van de
koploper te winnen, waardoor
we nu op een tweede plaats
staan. Aanvallend hebben we
vooral in de tweede helft goed
gescoord maar ik mag wel stellen dat het verdedigend heel erg
goed ging."
Doelpunten heren: Jan van
Duijn 3, Peter Pennings 3, Patrick Terpstra 3, Ronald Vos 2.
Goran Bogojevic 2, Nic Grijekovic 2. Dames: Mireille Martina 4.
Wendy van Straten 2, Janna ter
Wolbeek 2, Margreet Sterrenburg 2, Linda. Koper 1.

In de A-lijn haalden de dames
Paap en Verburg vernietigend
uit door met een score van
maar liefst 67,60 procent eerste
te worden Het echtpaar Van
der Meulen kon hen nog enigszins bijhouden en werd tweede,
gevolgd door de dames Götte en
Koning. Als eerste in deze competitie eindigden mevrouw
Spiers en de heer Emmen. Het
echtpaar Van der Meulen pakte
de tweede plaats, terwijl Götte/Koning verrassend als derde
eindigden. Degradatie was er
voor De Leeuw/Braun, De
Kruyff/Kleijn, Klinkhouwers/Van Leeuwen en Van Leeuwen/Slegers.
In de B-lijn deden de heren
Polak en Vergeest het wat rustiger aan en werden gedecideerd
eerste. De tweede plaats ging
naar het echtpaar Van Gellekom en de derde plaats was
voor de dames Van Mancius en
Veltman. Polak/Vergeest, Van
Gellekom, Van Mancius/Veltman en Verhage/Visser promoveerden naar de A-lijn. Degradatie was er voor het echtpaar
Smink, echtpaar Van der
Werff, Polm/Rooymans en Van
Beek/Hoogendijk.
Het echtpaar Ovaa deed er in
de C-lijn nog van alles aan om
alsnog te promoveren. Zij behaalden dan wel 60,71 procent
maar dat was niet voldoende.
Als tweede eindigden de dames
Van Ackooy/Drenth en de dames Beijer en Rauwerda werden dorde. Gepromoveerd naar
de B-lijn zijn Van Ackooy/Drenth, Rudenko/Rudolphus,
echtpaar Hendrikse en Van
Duuren/Hoogland.

Top s co re r s

t W cc k mal i .i/J M

B.Brune (ZVM-zat)
|

R. De Haan (ZVM zon)
Van der Heuvel (ZVM-zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

De spanning op de topfscorerslijst lijkt misschien nog; terug te
keren. De nummer l Riek de Haan scoorde niet en blijft op 15
treffers staan. Daarentegen scoorde nummer 2 Ferry van Rhee
eenmaal en komt daardoor op 11 doelpunten. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg: is er nog wel wat mogelijk maar* dan moet
Van Rhee wel blijven scoren.
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TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID LIGX DE WEG

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

NAAR UW JEEP DEALER.

Damespantalons
elastische
band
16 modekleuren
Alle maten

79.95

Gevraagd

TOILETJUFFROUW
Strandpaviljoen 12
tel. 14558
u wat ruiger aangelegd? Waan u dan in de Jeep Wrangier. De

veiligheid graag mee zou melen. Met ABS op alle vier de wielen, een

mouellen. Met een neutje lantasie neemt u y.o plaats in cle Jeep

Godfalher van alle terreinwagens. Stoer, sterk en

nog even

standaard airbag en een molorinboud van 4,0 liter of maar liefst 0,2

Cnerolcee. Als u tenminste hel type oen t dat in deze stijlvolle Jeep nl

avontuurlijk als 50 jaar geleden. Leverbaar in een piltige 2,5 liter of

liter VS. Ziel u zichzelf al zilten in één van deze vierwielaangedre-

en toe eens van de genaande paden ai durft te gaan. Wat natuurlijk

een ontzagwekkende 4,0 liter uitvoering. Gaat u voor ultieme luxe,

ven aroomauto's? Kom naar onze showroom, neem opnieuw plaats en

geen enkel probleem is mul een 2,5 liter injectie, een 4,0 liter

droom dan weg in de Jeep Grand Cberokce. Hel nieuwste Jeep

laat uw dromen werkelijkheid worden

automaat (benzinemotor) of een krachtige 2,1 turbo diesel. Of bent

model waar elke limousine zich qua comfort, vormgeving en

tijdens een overtuigende proefrit.

blek u zichzelf eens voor in een van bovenstaande Jeep-

Heerlijke romige
ASPERGESOEP

Dit eigen keuken

vÜv vJ^^^^D
The American Legend.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 -17:30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.

AART VEER

Jeep Cnerolcee: vanaf f 61 .720,-. Joop Wranglcr: vanaf f 49 400,-. Jeep Giantl Clierokee vanaf: f 95.800,-. Prij/.en op geel kcnlulcun, mei. B.l .\V., af importeur, e\cl. kosten rijklaar maken."Grijs kenteken": Jeep Cnerokee vanaf: f 42.995,-.
Jeep Wrangier vanaf: f 39.995,-. Jeep Grand Clieroljee: vanaf 62.533,-. Prij/en op grijs kenteken u\cl. 13.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaar maken. Wij/.igingeii voorbehouden.

k het NIPO appreciatie-onderzoek 1993
écht zo lovend over het bereik van de kranten van
Weekmedia in Am-sterdam en omgeving? Dat is
goed nieuws voor mcdiaplanncrs en adverteerden.,
die naar regionale ondersteuning zoeken. De uitkomstcn van het onderzoek zijn beschikbaar!
Bel v<x>r meer informatie over succesvol adverteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647.5393) of Zandvoort
(02507-17166).

"Is het

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdam* StadsbLiü, Dit nu. r < ourunt de Niitmc Hi|limr, NKuushl.ul (..ia.sp<,r<liii
Huitcm*.'IdcrtAe C ouranl, Anivu-httns W tx MiLtd Aalsnitcrdir ( our.mi
l ithocirnsc < ourant. de Kmidv \ <. ni r. Ut Niumt Wnsptr /jnd\<x>rts N K imihl.it!

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten
Z A N D V O O R T

telefoon 023-385478

AEROBICS BIJ GRAN DORADO
Vanaf dinsdag 12 april start Gran Dorado
met een eigen aerobic programma!

Golfers van 't,,Tweede huis" zijn
al in trance voor de reis naar Frame
Mooi weer en veel plezier.

Dinsdag
11.00-12.00
17.30-18.30
18.30-19.30

Tot volgende week bij

Café „Bluys" alhier.

op
Zcndi/oort

' Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

ASPERGE
SALADE

De thuisblijvers

Woensdag
11.00-12.00

Donderdag
11.00-12.00

'Vrijdag
17.30-18.30
18.30-19.30

Zaterdag
11.00-12.00

De cursussen duren 10 weken.
Kosten per cursus ƒ 80,00

Bel nu:

02507 - 20 000
tst 1040!

vers uit
eigen keuken

AART VEER

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

Tel. 02507-14443

Klein Hotel/Pension
te koop gevraagd
in Zandvoort

We nodigen u uit
voor Nederlands
grootste
Infodag "Wonen".

8 tot 10 kamers
goede locatie
Te aanvaarden na overleg.
Reacties onder nr. 468879 aan Zandvoorts Nieuwsblad.

GOED, ER is EEN VERSCHIL: Z'N PRIJS is BEDUIDEND LAGER.

D

; Renault-showroom is nu meer dan ooit een Mekka voor de ware autolielliebber. Want daar staat-ie dan: de nieuv
i e uwe
Clio. Verrasbend gcreslyled en geperfectioneerd. Kom, stap er 'ns in. Sluit 't portier (nu standaard met veiligheids-

balken) en kt)k rustig om je heen. Wat een ruimte. Wat een comfort (nieuwe stoel met vcrgrendelbare hoofdsteun). Menige sjeik
zou jaloers worden. Doe de gordel om (in hoogte verstelbaar met gordclspanners). Verstel de buitenspiegels van binnenuit en
stuur soepel weg uit de krapste parkeerplaats (nu standaard sluurbekrachtiging vanal de RN). Ervaar dan 'ns dat rijden.. In een

Tijdens de Inlodag "Wonen" kunt
u op \ideo de vele lacetten \an "Huren ol
Kopen" en "Een huis kopen" /len. Ook
kunt u kennis nemen
vin cle nieuwe Cumulent h\podieek
[n

natuurlijk

staan on/e acUiseurs

oase van rust (verbeterde isolatie). En al nodigt z'n sportieve motor uit tot temperamentvol rijgedrag, je voelt je

thcken, vcr/ckcrcn, sparen en beleggen
om mee U' nemen.

altijd veilig (optioneel: airbag en -vanal de RN- ABS). Kortom: of je nu in de jonge Be Bop /\\., of in de felle

Ki|k onder liet yen»! \an een

U bent van harte
welkom op
zaterdag 16 april
10.00 tot 16.00 uur.

klaar \oor liet beant-

kop]e

koffie

rusti»

rond

De kinderen

worden «e/ellig be/it;
gehouden. Voor iedereen ligt er een presentje klaar als herinnc-

«oorden \an uu \ragen eii liggen er \ol-

nng. Graag tol /iens «p /aterdag 16 april

doende brochures en lolders o\er h

aanstaande!

Rabobank. Aangenaam.
Rabobank Heemstede-Zandvoort
Grote Krocht 30 te Zandvoort

Rabobank O

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-562.2027

16V, je waant je in een limousine. Alleen 't prijskaartje verraadt dat dit een nieuwe Clio is (al vanaf f23.395,-).

DE NIEUWE CLIO VAN RENAULT, EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN.

iMi xooilifliouik'n Rcn.uill .uUisteH Kil Oliut 8 j.i.n pLuit'\\t;iI*-/'ïVi lp
NAULT WORLD Cl I A M P I O N KOKMUUi I *

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-1 0, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

EEN EIGEN MANIER
—VAN LEVEN-

l

Vrije tijd

Weekmedia
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Wie middagje kan winkelen
kan ook lange afstand lopen'

Dixie chicken
peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: Dixie chicken
j Een op Cajun-leest geschoeiI de receptuur, erg lekker en perj fect om te maken als u voor een
!
wat groter gezelschap kookt.
Het is leuk om zelf de kruidenmix te mengen, maar ook
vrij omslachtig. Zelf meng ik
altijd grotere hoeveelheden; genoeg voor laten we zeggen tien
keer 'Dixie' eten. Bij tijdgebrek
is het ook mogelijk om kant en
klaar gemengde cajunkruiden
te kopen, maar zelf mengen is
leuker en lekkerder.
De kruidenmix: (ruim voldoende voor vier keer dixieeten met twee personen*) eetlepel zout, Vti theelepel paprikapoeder, theelepel witte peper
(gemalen), theelepel uienpoeder, theelepel knoflookpoeder,
j theelepel cayennepeper, theelepel basilicum, halve theelepel
zwarte peper (gemalen), halve
theelepel gedroogde tijm.
Ingrediënten voor twee personen: kipfilet 300 gram, ui, paprika boter, 2W dl slagroom,
bloem, geraspte kaas.
Voorbereiden: Snij de kipfilet
in dobbelsteentjes, snipper de
ui, snij de paprika in reepjes,
wrijf de kipblokjes in met het
kruidenmengsel en wentel ze
door de bloem.
Bereiden: Verhit boter in een
koekepan en bak de kip aan alle
kanten mooi bruin. Doe ze over
in een stoofpan en voeg de ui,
paprika en de slagroom toe.
Zachtjes een minuut of twintig
laten door pruttelen.
Eventueel binden met wat
maïzena. Op smaak brengen
met wat van het kruidenmengsel en als laatste een handje geraspte kaas toevoegen even
doorroeren en laten smelten.
Serveren met gekookte rijst,
een gepofte aardappel of patatjes en een frisse salade.
' PETER VAN KLAVEREN

Modieus fietsen
Mode-ontwerper Frans Molenaar heeft een stemmig modieus ogende fiets geschetst,
die Sparta in een zeer gelimiteerd aantal fabriceert.
De fiets is sober maar toch
chic vormgegeven. Eén model
voor zowel dames als heren,
met terugtraprem, zonder versnellingen, zwartgelakt frame
en 'cognackleurige leren handvatten, jasbeschermers, zadeltas en zadel. Voorop een bijpassende rieten fietsmand.
De prijs van dit 'collector's
item' bedraagt 1.125,- gulden.
Te koop in de fietsenvakhandel.

• 13/14 april 1994

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

„We hebben nog wel wat last van een verouderd imago, van de geitenwollen sokken. Voor
sommigen lijkt het alsof er vooral ouderen lid zijn van het NIVON, maar ik zeg dan maar:
de jongeren zijn aan de wandel." Het 70-jarig bestaan van het NIVON is gevierd en
beklonken met de aankoop van zeven kampeerterreinen van Staatsbosbeheer. Als
onderdeel van vernieuwingen bij de vereniging die jaarlijks 500 duizend overnachtingen
verzorgt. Directeur Huige: „We hebben nog voldoende pretenties."

IRECTEUR HUIGE
van het NIVON: „Het
lange-afstandswandelen in Nederland is populair. De verkoop van routebeschrijvingen stijgt bij ons
jaarlijks met 30 tot 40 procent. Alleen al van het Pieterpad verkopen we er vijfduizend per jaar. Veel mensen zien het als een uitdaging om van noord naar
zuid te lopen."

Voor de tweede maal
wordt in de Bossche Brabanthallen op zaterdag 23
en zondag 24 april een oldtimerruübeurs gehouden.
De internationale Oldtimerbeurs Brabanthallen,
zoals het evenement officieel heet, is georganiseerd
door Autotron Rosmalen.
Het Bossche beurscomplex is tijdens de beurs het
domein van onder andere
de Fiat 500, de Kever en
vele 'Amerikanen'. Verder
is er groeiende belangstelling voor de klassiekers als
de Ford Taunus en de Renault ('koekblik') 4 uit de
jaren zestig.
In het beursweekend
kunnen naast wég-klare
exemplaren ook wagens en
motoren worden gekocht
waarop de knutselaar zich
de nodige uurtjes kan uitleven. Een niet-onaanzienlijk deel van de beursvloer
wordt in beslag genomen
door standhouders die de
meest uiteenlopende onderdelen en accessoires te
koop of te ruil aanbieden.
Vast onderdeel van de Oldtimerbeurs is ook de presentatie van merkenclubs.

het natuurvriendenhuis in Bergen aan Zee. Kortom, we hebben nog voldoende pretenties."

D

Duurzaam
Jaarlijks verzorgt het NIVON
500 duizend overnachtingen in
natuurvriendenhuizen en op
kampeerterreinen. Duurzame
recreatie staat hoog in het
vaandel. De term 'duurzaam' is
populair sinds de conferentie
in Rio in 1991 over milieubehoud. De uitkomst hiervan was
ruwweg: de wereld moet in
stand gehouden worden voor
toekomstige generaties en een
verscheidenheid aan natuur en
cultuur bieden.

door Everhard Hebly
Hij vervolgt: „Nederland is
voor de meesten een gebied om
per trein of auto doorheen te
rijden. Dat is jammer, want tussen Bergen aan Zee en Oldenzaal zijn meer landschappen
dan tussen Oldenzaal en Moskou."
Lange-afstands wandelingen
zijn volgens J.E.M. Huige een
mooie vorm van duurzame recreatie. Het NIVON nam ruim
tien jaar geleden het initiatief
tot de aanleg van een groot aantal lange-afstands-wandelpaden (LAW's). Een LAW is een
doorgaande wandelroute van
een paar dagen. Heel Nederland is inmiddels 'gedekt'. De
bekendste is het Pieterpad van
Pieterburen in het .hoge noorden naar de Sint-Pie-,-,_
tersberg in het diepe
zuiden. Totale lengte: 470 kilometer.
Het NIVON beheert ongeveer de
helft van alle LAW's
in Nederland en is
drukdoende
met
nieuwe routes en het
vernieuwen van bestaande, zoals de Amsterdamse Omme- l
gang. Bij de LAW's
worden de 'gebaande
wegen' zoveel mogelijk gemeden. De dagetappes sluiten in
veel gevallen aan op bus- of
treinverbindingen. Wie er een
paar dagen op uittrekt, kan

Oldtimerruilbeurs
in Brabanthallen

Het NIVON nam het aspect
'duurzaam' over en maakte een
11-puntenplan voor duurzaam
toerisme. Huige: „Recreatie en
cultuur zitten heel dicht bij elkaar. Recreatie kan alleen op
een wijze die geen schade toebrengt aan het milieu en de cultuur. Het is dus meer dan 'vertrap de bloemen niet'. Als NIVON kijken we bijvoorbeeld
met name naar de mobiliteit."
Directeur Huige: 'Sommigen denken dat het NIVON alleen maar oudere leden heeft. Niets is minder waar, de jongeren zijn
Hij vervolgt: „De auto is nog
tegenwoordig juist aan de wandel'
Foto's wim van der Ende steeds de grote boosdoener.
Maar onze kampeerterreinen
ge Instituut voor Arbeiders
Veel bekender zijn de recrea- en natuurvriendenhuizen zijn
overnachten in de natuurvrien-. zorgen over te maken."
denhuizen of op een van de
Huige: „Nederland heeft nog Ontwikkeling (IvAO), in 1924 tieve activiteiten van het NI- niet altijd eenvoudig bereikveel rustige plaatsen. Het Wa- opgericht door de SDAP en het VON. Het instituut heeft sinds baar per openbaar vervoer.
kampeerterreinen.
De NIVON-directeur: „Ne- terlandpad van Bergen aan Zee NW. De opdracht van het kort te maken met een groeien- Toch gaan we trachten het autogebruik te beperderland biedt veel af- naar Lage Vuursche gaat door IvAO luidde de ontwikkeling de belangstelling en
ken. Je kunt denken
wisseling en tijdens een druk gebied, maar telt heel van de Nederlandse arbeiders- telt nu 40 duizend leaan het geven van
een lange-afstands- veel stille stukken waar je nie- klasse en haar vorming tot ge- den. Net zoveel als in
meenschapszin. 'Bevrijdt uw de topjaren. In maart
een premie of korwandeling leer je op mand tegenkomt."
„We zijn bezig met een her- geest - Wordt lid van het IvAO' werd de aankoop van
ting aan mensen die
een andere manier te
zeven kampeerterreikun auto thuislaten.
kijken. De routebe- ziene uitgave van de Amster- riepen de affiches.
nen van StaatsbosbeWe zijn er ook voorschrijving geeft meer damse Ommegang en ik kan
In 1929 fuseerde het instituut heer beklonken.
stander van .dat er
informatie dan al- echt zeggen dat het fantastisch
Directeur Huige:
voldoende gratis releen de route. Het is is om je stad op die manier te met de Nederlandse Arbeiderscreatievoorzieningen
niet nodig om de hele zien. Het enige wat je voor een reisvereniging' (NARV) en -van- „We hebben nog wel
komen bij grote beroute te lopen. De LAW nodig hebt, is een redelij- af dat moment is natuurvrien- wat last van een vervolkingscentra."
LAW's lenen zich er ke conditie, je hoeft geen gedre- denwerk en recreatie onlosma- ouderd imago, van de jgsï
„Boven
Amsterprima voor om m ge- ven wandelaar te zijn. Wie een kelijk verbonden met het NI- geitenwollen sokken. ; "
dam heb je 't Twiske
deeltes te lopen. Ik middag in de stad kan winke- VON. Het 70-jarig instituut or- Voor sommigen lijkt ^_
waar jaarlijks duivind het zelf een ple- len, kan ook een etappe van een ganiseert nog altijd vele het alsof er vooral "=»
activiteiten op politiek-cultu- ouderen lid zijn van het NI- zenden recreanten gebruik van
zierige manier van buiten-zijn. LAW lopen."
. reel gebied en ziet zichzelf als VON, maar ik zeg dan maar: de maken. Het is uitstekend om
Het klinkt misschien wat overhet podium waar je je kunt ver- jongeren zijn aan de wandel. hen bij elkaar te brengen, zodat
dreven, maar je kunt op een
Arbeidersklasse
diepen in actuele maatschappe- Onze jeugd- en jongerenafde- de druk op andere natuurgebiemeditatieve manier alles van je
Het NIVON, Nederlands In- lijke onderwerpen en daarover ling telt negenduizend leden. den afneemt."
af laten glijden zonder je ergens
stituut voor Volksontwikkeling met anderen van gedachten Behalve de zeven kampeerter- Voor informatie: NIVON, telefoon 020en Natuurvriendenwerk, is de kunt wisselen. Niet partijge- reinen zijn we bezig met ver- 626.9661.
voortzetting van het voormali- bonden, maar wel progressief. nieuwingen aan bijvoorbeeld

Op belde dagen Is de beurs geopend van tien tot vijf uur. De
entreeprijs voor volwassenen bedroagt 13,50 gulden, voor klnderen van vier tot 12 jaar en 65plussers 7,50 gulden. Voor meer
Informatie: Autotron Rosmalen
telefoon 01192-19030.

Mozaïekentocht
In de kop van Noord-Holland wordt op zondag l mei
een 15 kilometer lange kanotocht gehouden langs de
bollenvelden en de bloemmozaïeken van Anna Paulowna en Breezand.
Deelnemers kunnen met
eigen kano meedoen. Voor
niet-kanobezitters is een
beperkt aantal kano's te
huur.
De kosten voor deelname is 4,50
gulden voor leden van de KanoBond en 5,50 voor nlet-leden. De
start Is 's morgens om 11 uur.
Voor meer informatie: 0223030153.

Soloreiziger gaat kort en vaak op stap
VAN DE WEEK
Puur natuurschoon in de
Vulkaaneifel. 5 Dagen
Altenahr
slechts...

478.-

EZen vakantie naar het Ahrdal, betekent een vakan-

tie van gezelligheid, prachtige natuur en volop lévende historie. U verblijft in het gezellige dorp Altenahr
met de prachtige vakwerkhuisjes en het gezellige

centrum. Midden in het centrum ligt uw vakantiehotel Ruland, de ideale thuisbasis voor een ontspannen vakantie. 5 Dagen volpension verzorging
en excursies, slechts 478,-. Boek nu! Vol is vol!

Meer informatie over Altenahr? Stuurt u deze
bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres: —:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrekdata:
Vanaf 9 mei
om de week
op maandag

478,Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Hotel Ruland
• 2-persoonskamers met do/to
• volpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
-Boezoek aan o.a. Daun, Cochem
en Köningswinter,
• zeer ervaren chauffeur
• alle internationale belastingen

De Harde's Tours
Reserveren, even .bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00- 16.00 uur

Steeds meer Nederlanders
kiezen er voor alleen met vakantte te gaan. Dat is om zeer
uiteenlopende redenen. Alleengaanden hoeven beslist niet alleenstaand te zijn.

RIJE TIJD KAN je op
verschillende manieren besteden. Soms lopen de interesses van levenspartners uiteen en valt
het besluit in de vakantietijd letterlijk en figuurlijk
een eigen weg te zoeken.

V

door Leni Paul
Zo'n 10 procent van de vakantiegangers gaat alleen op pad.
Dat zijn er volgens het Platform
van Organisaties voor Alleenstaanden (PLOA) circa 800 duizend. De helft daarvan is alleenstaand. Nog niet zo lang geleden was je een wat zielig persoon als je alleen op vakantie
ging of in het gunstigste geval
een avonturier. Maar alleen
weggaan, is jaarlijks meer gebruikelijk. Touroperators en
reisorganisaties hebben dit gat
in de markt ontdekt.
Het PLOA zelf geeft de Sologids uit waarin zo'n vijfhonderd reis- en contactmogelijkheden voor alleengaanden en staanden staan vermeld. Twee
studentes van de Nationale Ho-

geschool voor Toerisme en Verkeer, Irma Ursem en Myrna
Broeken, deden onderzoek in
1990 en in 1993. Hun scriptie
'Alleen op vakantie', een vraagen aanbodanalyse van georganiseerde zomervakanties naar
het buitenland in 1993 is interessante lectuur. Het blijkt dat
Frankrijk vakantieland nummer één is voor de alleengaande, gevolgd door Duitsland,
Oostenrijk en Spanje. Hierin
onderscheidt de alleen reizende Nederlander zich niet van
alle anderen.
Ongeveer de helft van de alleenreizende vakantiegangers
is vijftig jaar of ouder. Het percentage 65-plussers groeit. 70
procent is vrouw en 30 procent
man.

Hoog opgeleid
Soloreizigers zijn vaak hoog
opgeleid. In de inkomensklassen boven-modaal en rondom
het minimumloon zijn de alleengaanden beter vertegenwoordigd dan de niet-alleengaanden. Er is dus een duidelijk verschil in koopkracht tussen de groepen soloreizigers.
Alleengaanden kiezen twee
keer zo vaak voor een bestemming buiten Europa als nietalleengaanden. In totaal gaat
het om zo'n 25 procent. Vergelijkingen tussen 1990 en 1993
laten zien dat vliegen per charter aan populariteit wint, in tegenstelling tot het reizen per
auto.
Alleenreizenden geven in vergelijking met 1990 nu meer de
voorkeur aan een geheel verzorgde reis. En de soloreiziger
gaat vaker, maar gemiddeld
korter op reis dan de doorsnee
Nederlander. Per vakantie
geeft hij wel meer uit.
Tot hun ergernis moeten alleengaanden voor eenpersoonskamers een toeslag betalen. En
dat terwijl de kamer vaak minder faciliteiten biedt dan de
tweepersoonskamer en ook vaker minder gunstig is gelegen.
Wel bieden verschillende reisorganisatoren in bepaalde,
vaak stillere, perioden alleenreizenden een voordeel aan.
Aan de toeslagen voor eenpersoonskamers veranderde weinig. In 1990 was de hoogste toeslag 84 procent, vorig jaar was
dat 81 procent.

Zo'n 10 procent van de vakantiegangers gaat' alleen op reis
Archieflbto \Veekmedia/Bram de Hollande

Vergelijken van reisbrochures kan de moeite waard zijn en
het verschil in toeslagen kan
volgens de onderzoeksters tot
honderd procent oplopen. De
top-drie van goedkoopste reisorganisatoren naar Spanje voor
alleengaanden waren in 1993
Neckermann, Holland International en Bel Air. Voor Oostenrijk waren dit vorig jaar Bex,
Hotelplan en Snelle Vliet. Voor
Duitsland was Arke het goedkoopst.

dan Jurassic Park en de dinogekie. Met deze Stichting (telefoon: 080-606427) kan men vanaf 14 jaar wandelen in Europa,
Midden- en Verre Oosten en
Amerika/Canada. Cirkel Holland Vakanties
(telefoon:
08348-2300) zoekt het in avontuurlijke trektochten in onder
meer Frankrijk, Portugal en
Polen (leeftijd 25 tot en met 55
jaar) en heeft ook programma's
voor alleenstaande ouders met
of zonder kinderen.

en organiseert onder meer cursussen beeldende kunst en Eigen Wijze Reizen (telefoon: 053303435) houdt het uitsluitend
'op fietsen. Vanaf 35 jaar kun je
op reis met Stichting Tineke's
Alleenstaande Reizen (STAR)
(telefoon: 058-673019) en wie
graag spiritueel bezig is en
yoga-meditatie en massage in
zijn vakantie belangrijk vindt,
Een aantal reisorganisaties moet zich wenden tot New SpiLandloper (telefoon: 033besteedt in het programma rit Travel (telefoon: 072- 655200) neemt reizigers tussen
25 en 65 jaar graag mee de naaandacht aan soloreizigers. Zo 339343).
tuur in en voor vrouwen en
is er voor rotsklimmers en
De Vluchtende Visser (tele- vrouwen met kinderen kan
zeekajaktrektochten in respectievelijk Griekenland en Texel, foon: 071-140844) wil maar een men in alle leeftijdsklassen teom maar iets te noemen, de ding met zijn reizigers: vissen. recht bij Gabrielle Pot Reizen
SeaMount Tracks (telefoon: De Vereniging Vakantiepartner (telefoon: 020-685.4845). Daar02220-16530) en kan men met (telefoon: 01832-3354) zet zich naast zijn er diverse organisaTravel Clever BV (telefoon: 020- in voor het vinden van een va- ties zoals o.m. Stichting Dora
6204678) avontuurlijke trek- kantiepartner en onder het (Dames Ondernemen Reizen
tochten door Azië maken. Oad- motto: alleen is maar alleen, Alleen, telefoon: 020-638.0765),
Cycletours
(telefoon: 020- helpt men u aan passend va- de Vereniging Solokampeer6262601) laatje fietsen door ge- kantiegezelschap. Wie er van ders (telefoon: 020-613.2198).
bieden die variëren van Neder- droomt in een Tsjechisch Spa
Alle 94 organisaties uit de Solugids
land tot het Midden-Oosten. te verblijven, moet zich wenden noemen.
rilet mogelijk. Wie deze uitEducational Holidays Interna- tot het Bemiddelingsbureau gave van Ishet
Platform vim Organlsational (telefoon: 070-345.8282) Tsjechische Kuuroorden (tele- ties voor Alleenstaanden (l'LÖA) wil
streeft er naar zijn reizigers iets foon: 010-436.6888). De Stich- ontvangen, kan 17.80 gulden storten up
543031!). IMeer Informatie
mee te geven op creatief gebied ting Dinosaurus was er eerder gironummer
telefoon: 073-13435-.
i
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TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

T.k. Citroen Axel 1.1, wit, b.j.
1985 met LPG-instal. Techn.
100% in orde. Heeft wel wat
roest, moet ook z'n 10.000 kmbeurt nog hebben. Incl. open
dak, radio etc. Mooie auto,
t.e.a.b. Tel.: 020 • 6979965.

1-.18

Lancia

Toyota

Algemeen

LANCIA
PRISMA
autom.,
schuifdak, ambassade blauw,
T'86, ƒ 3450. Tel)02502 - 49725.

BROUWER

150 auto's & bestel va. ƒ3000
ieder, rijden, geen bankinfo
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd.

Mazda

Mazda 323

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48,

Rijschool STAP-IN
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw Rijopleiding SPOED (2 tot 4 weken) opl. ƒ 790,- (3 termijnen) incl.
Gebruikt, v.a. ƒ 1.050.- incl btw prakt.ex. Alle lessen ƒ 36,- (ex. geb. CBR). Vrijblijvende RIJTEST
ƒ 25,-. Theorie in 1 week. Info: Fannius Scholtenstr. 89, ma/vr. 10Gratis leenauto
18 uur, za. 10-17 uur. Tel.: 020-6816016.
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
A.C.A. Tel. 075-351651.

Huurkoop

± 50 auto's APK gek. Den Missot. specialist REM- en
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
FRICTIE-MATERIAAL.
Haarlemmerweg bij molen. Bosboom Toussaintstr. 43
020-6844079. Tevens Inkoop.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
AUTO SERVICE WETTER
Noodservice
Subaru en Lada dealer
ONDERDEELVERKOOP
LADA SAMARA 1.3 ... 1987
DOE-HET-ZELF ADVIES
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
op zaterdag van
LADA SAMARA 1.3 ... 1988
10.00-13.00 uur
LADA 2104 1.5
1989
LADA Niva
1984
Kost B.V.
Subaru Legacy 1.8 GL . 1991 Valschermkade 16, A'dam.
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
4 wd, demo met ace., . 1993
Subaru Justy 1.0 Dl
1986
Subaru Vivio ECVT .... 1993
ALLE KLEUREN
Subaru Mini Jumbo SDL 1986
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieüwenhuizen bv
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
Auto (ver)kopen? bel dan het
Occassionbestand v/h Ned.
AUTOBANDEN NODIG ?
Occassion Buro. 02990-34065.
Gebruikte banden va ƒ 25.AUTOCENTRUM ARKEL b.a. Alle maten+merk. in voorraad.
Volvo 340 DL, '83, Daihatsu
Prijzen incl. montage
Charade TS Diesel, '89, Audi 18
balanceren.
S, '88, Ford Escort 1100 Laser
ECU BAND
'84, Opel Monza 3.0 GSE '86. Cilinderstr. 5 Amsterdam
Tel. 01831 - 2344.
Noord. Tel. 020-6313648.
Autohuis GEORGE ± 40 auto's AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
pp voorraad van af ƒ 1000. Inruil
Klaar terwijl u wacht.
financiering mogelijk. LeidseRuilstarters en dynamo's.
vaartweg41, Heemstede. NaValkenburgerstraat 152.
bij station. Tel. 02502 - 49725.
Tel.: 020-6240748.
Automobielbedrijf
Grote sortering ONDERDELEN
HENK GRIFFIOEN
van schade-auto's, alle
Rat Panda 1000 Rre, wit . .87 merken, alle bouwjaren.
Opel Vectra 1.6 blauw ....89 GEBR. OPDAM B.V.
Citroen BX 14, wit
89 Tel.: 02502-45435.
Opel Kadett 1.4 Expr. zwart91
Opel Corsa, blauw
92
Opel Kadett 1.6i, grijs
89
De scherpste prijzen voor
Opel Astra 1.4, rood
93

1.5 GLX, bouwjaar 1986, driedeurs, in goede staat.
Prijs ƒ 5000. Tel. 02991 - 3285.
V.a. ƒ 85: 5 veerboten
Tel. 020-6763829
op druk brengen bij de Citroen Mazda 626 Coupe 2.0, bouwTotale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Spec. m Zaanstad Garage. jaar 1984, wit, loopt op gas,
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
RENE SPAAN, 075-281193. electrische ramen, sportvelTelefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Vraag tevens naar onze inrui- gen, APK tot 25-2-1995, ƒ 3500. Porsche 924, bj. '78, i.g.st.,
lichte schade evt. met ace.
Tel.: 020 - 6934132.
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
lers en aantr. rep. prijzen.
ƒ9.500.020-6651145 na 18 uur. GOLF C diesel 40kw; wit, bj.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
'86, APK okt., km 195.000.
Mazda
626
Coupé
2.0
12V
Visa 1100 CC superzuinig bijna
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
'85 APK gekeurd, klem prijsje GLX, '88, APK, rood, schuifd., Porsche 944, grijs met., bijz. Extra's: zonnedak, radio/cass.
mooie staat, 7-'84, Porsche 911 slede. Vr.pr. ƒ8250. Tel. 020 AD Amsterdam.
cv, trekh., diefstal.al., el.
ƒ 1475. 020-6146392
3.0 SC Coupé, wit, div. extra's, 6798316 na 18 u.
ramen, i.z.g.st., ƒ 14.600,-.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmXM V6 Excl. aut. '91 ƒ 35.000
juni '81. Porsche 911 3.2 CarreTel.: 035 - 231857.
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
XM V6 aut., airco '90 ƒ 24.500
ra coupe, metall., div. extra's, GOLF Turbodiesel, 44.000 km,
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
XM Ambiance '92
ƒ 32.500 MAZDA 626 HB 2.0 GLX, b.j. 8-'84. BEREBEIT, Amsteldijk 7/91, katalysator als nieuw,
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gastvele extra's, 3 mnd. gar.,
XM Turbo D. '91 v.a. ƒ 27.500 '89, 100.000 km ƒ 10.900.
25, A'dam, 020 - 6627777.
huisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
ƒ19.750. Tel.: 020-6631919/
XM Turbo D '90 v.a. ƒ 20.000 Tel.: 020-6150263.
6181343 (doordeweeks).
XM Comfort '90
ƒ 19.900 T.k. tegen handelsprijs: Mazda
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
CX GTI Turbo II'87 ƒ11.500 323 F 1.6i LX Coupé, zwart, ±
VW Golf, diesel, bouwjaar '88,
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
LX 20 Break '86 v.a. ƒ 8.750 40.000 km, 3-'91, ƒ20.500. 104 Z, b.j. '85, APK t/m 4-'95, kleur wit, vraagprijs ƒ 9500.
BX 19 TGD Br. '91 v.a^ 17.500 Mazda 323 1.6i GLX, 7-'89, 4- klein en zuinig. Vr.pr. ƒ 2.250,-. Tel. 020 - 6427838, na 19.00 u.
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
BX 19 RD Br. '90 v.a. ƒ 14.500 drs., elektr. schuifd., LPG
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Tel. 020 - 6360473.
VW JETTA diesel T '82, 2 drs.
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500 ƒ 10.500. Mazda 626 1.8 LX, 4huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Rijdt zeer goed, APK, ƒ 1450.
BX 16 TGI Br. LPG '91/ 17.500 drs., LPG, 4-'89, ƒ9750.
COBUSSEN AMSTERDAM
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Tel.: 02502 - 49725.
BX TZD Turbo '91
ƒ 18.500 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
sinds 1930
BXTZDsch.d. '91 v.a. ƒ 14.500 020-6627777.
VW Passat 5-drs, diesel, 1985,
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
De beste LEEUWEKEUR
BX TD '91
ƒ 13.500
prima auto ƒ3950, APK geoccasions vindt u bij
AUTO l-IN-3 MINI'S?
BX 19 TZI Ipg'91
ƒ16.500
keurd. Inruil mog. 023-423906.
PEUGEOT-DEALER
BX 19 TZI '89
ƒ 8.500
3 regels
ƒ 40,75
COBUSSEN
BX 19 GTI'90
ƒ16.000
voor elke extra regel
ƒ 13,75
Bluebird 20 GL autom. okt. '85
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
Baarsjesweg 249 - 253
APK 4-'95. 4 drs, ƒ3275.
mm-prijs
ƒ 8,50
BX 14 Cannes LPG'91 ƒ 12.500 020-6146392
Amsterdam 020-6121824.
240 GLE bijna '84 APK 12-'94
mm-prijs met vignet
ƒ 8,50
BX 14 RE LPG '87
ƒ 4.500
stuurbekr. 4 + E leer int. c.v.
Peugeot
205
GLD
diesel
1987,
BX 14 TE'90
ƒ11.500 T.k. Nissan Micra Aut., rood, 9ƒ2475. 020-6146392
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,10
keurige
auto,
5-deurs,
net
geAX 11 TRE '87
ƒ 6.950 '89, links + rechts gaspedaal,
keurd, ƒ7950. Inruil mogelijk. 440 DL aut., km 22.000, dec.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
AX 11 RE '89
ƒ 7.950 APK 3-'95, ƒ 9700.020-6320758
Tel.: 023 - 423906.
'92; 940 GL Estate, div. extra's,
niet breder dan twee kolommen).
C25 D dubb. cab. '90/ 13.500
Peugeot 205 XE, rood, okt. km 85.000, '92; 440 GLT inj. 102
VISA Garage
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
1989, km.st. 57.000, prijs PK,'90; 340 GL 1.7 Sedan'89;
Houtmankade 37, A'dam.
340 aut. '88 t/m'91; 360 GL inj.
ƒ8950,-.
Tel.:020-6401312.
Tel.: 020-6278410.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taKADETT
stationw.
Diesel
'88; 440 DL/GL '88 t/m '91.
* *PEUGEOT ZUIDWIJK**
10/'87, 140.000 km. ALBERS
rief op aanvraag.
VOLVO-NIEROP
AUTOBEDRIJF, tel. 02963-1767 205 GTI 1.9 63.000 km 2/91
Vancouverstraat 2-12,
Voor meer informatie of advies, bel
Amsterdam-West,
Corsa 1.2 LS bj. 8-'87, 3-drs, 205 XS 1.4 78.000 km 5/87
Cuore TX rood '91; Charade 1.3
Tel.: 020 - 6183951.
wit, net gekeurd, 70.000 km, 205 XR 1.4i 69.000 km 4/92
inj. '90 t/m '91; Charade 1.0 TS
Garantie - Rnanciering - Inruil
205 Junior 1.4 46.000 km 7/89
3/93
spec. '91; Applause L.i. '92. ƒ7959. Inruil mog. 023-423906. Div. 205 Accent's v.a. bj. '86 850 GLT
940
GL
LPG
2.3
2/92
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Kadett 1.2 LS bj. 4-'85 APK 4- 309 GR D
NIEROP-DAIHATSU
87.000 km 5/91
6/87
Tel.: 02940 - 14028/80426
'95,4 drs, hb, nwe type, pracht 405 GL Diesel47.000 km 1/92 744 GL automaat
Vancouverstraat 2-12,
460 GLE LPG 1.8
1/91
Amsterdam-West,
auto ƒ 4750. 020-6163260.
Ook za. geopend tot 17.00 uur. 440 GL 2.0 i
1/94 T.k. tegen handelsprijzen:
tel.:020-6183951.
KADETT 1.6i, 3 drs, LPG, 2/90, Minervalaan 86, A'dam Zuid. 440 GL
2/89 Mazda 626 1.8 LX, 4-drs., LPG
Daihatsu
ƒ11.950, verkeert in goede
Tel. 020-6629517/6791864
440 LPG
7/90 4-'89, ƒ9750. Sierra 1.6 CL 3't AMSTERDAMMERTJE
staat. Tel.: 075-287733.
360 2.0
1/84 drs., LPG, 3-'89, ƒ9250. Escort
V.d. POUW Peugeot
Amstel 340-342
340 GL spec. Lpg
3/91 1.4CL, 6-'86, ƒ6950. Opel ReKadett D 1600 eind '84 APK
Amstellandlaan
1
tegenover Carré
340 DL 1.4
6/89 kord 2.0 S Autom., LPG, 5-'84,
4-'95 5 drs. oud model ƒ 1975.
WEESP:
.02940-15110
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 020-6146392
ƒ3250. Opel Rekord 2.0 S,
6/89
106 XSI
49.000 km 1/92 VW Polo 1.3 CL
LPG, 6-'86, ƒ4250. Kadett 1.6i
Opel Kadett 1.6 diesel station- 205 XR 1.1 31.000 km 2/91
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
3-drs., LPG, 3-'90, ƒ 12.750.
wagen b.j. 1985, prima auto 205 XR 1.4 32.000 km 2/93
OFF. VOLVO DEALER
Suzuki Super Carry Van, 10-'89,
Rat Cinquecento., mod. '94,ƒ4950. Inruil mog. 023-423906. 205 XT DieselSO.OOO km 1/92
ƒ 7250. Citroen BX 1.4 E, 11 -'89,
Nijverheidslaan 1, WEESP
gewonnen uit prijsvr., zeer OPEL KADETT 1.6 G.T. bj. '86, 405 GLD
102.000 km 1/91
ƒ8950. Galant 1.6 GL, 9-'86,
Tel. 02940
18200/18008
aantr. korting: 05750-14608.
405 GL Break 105.000 km 2/91
ƒ4500. Opel Corsa TR 1.2 S,
Bovag Garantie
G.S.I. uitgev. 5 bak ƒ 6950.
505 GL Select 95.000 4/87
3-'84, ƒ4750. BEREBEIT,
Fiat Panda 1.2 1988, APK ge- Tel.: 02502 - 49725.
8x Volvo 240-340 Amsteldijk 25, 020-6627777.
keurd ƒ4950. Inruil mogelijk. Opel Kadett aut., 5-drs hatchTel.: 023 - 423906.
10x Volvo 440
VW Golf aut.1600 '80 .ƒ2.000
back, 6-'86, 1e eig., APK gek.
Honda Jazz Van '84 . .ƒ3.250
Rat Regatta Weekend station- ƒ6950. Inruil mog. 023-423906.
10x
Volvo
740-940
Suzuki Swift 1300 GL'87/ 8.250
wagen 1987, wit, prima autoOpel Kadett b.j. 1986, prima RENAULT 20 LS, 5 drs., bj. '84,
Volvo 340 automaat, APK
div. uitvoeringen
Honda Civic Ipg/aut. '88jf 9.500
ƒ4950. Inruil mog. 023-423906. auto, net gekeurd ƒ 5950. Inruil zilver metallic, i.z.g.st., ƒ 2450.
04-'95, b.j. '82 ƒ 1350.
Tel.: 02502 - 49725.
Mercedes 200 D, '81 .ƒ1.500
Volvo
740
GL
black-line
Sedan,
mogelijk.
Tel.:
023-423906.
Rat
Uno
45S,
zeer
mooi,
APK
VOLVO-NIEROP
Garage Alkema,
RENAULT 2.5 G.T.S., bj. '86,
airco zilver-met. "90 ƒ19.500. gekeurd, bj. '86, inruil mog.,
020-6183951.
J. van Lennepkade 271,
Opel Omega 2.0i LS april 1989,
VOLVO-NIEROP
prijs ƒ4750. Tel. 020-6312830. 4-deurs, 5 versn., blauw metal- links achter flinke schade.
Amsterdam
Amsterdam 020-6126900.
Kompleet kent. ƒ 1500.
020 - 6183951.
lic, 83.000 km, radio/cassette, Tel.: 02502 - 49725.
JOHAN BOOM. Ook in
MET
ZO'N
RAMP
IN
WEESP
Uw
Volvo-dealer
Voor een goede occasion.
licht metalen velgen, i.z.g.st.
Den lip 55, Gem. Landsmeer
BOFT U WEL!
met persoonlijke service
RENAULT AMSTERDAM
Peugeot-dealer COBUSSEN,
ƒ
14.750.
ALTING
AUTO'S,
± 100 auto's v.a. ƒ1.000.DOE UW VOORDEEL
Tel. 020-6369222, MeeuwenTop occasions met 1 jaar
Baarsjesweg 249, Amsterdam
023-254944.
tot ƒ 20.000.laan 128, Amsterdam-Noord,
garantie
1x Uno 1.1S, l.m.velg./
Tel.: 020-6121824.
Tel.: 02908-24640.
uit de , Utunnel 2x, rechtsaf.
Wibautstraat 224
verstralers, 7/93
ƒ 19.750 Rekord--Traveller '85, 5 versn.,
Dealer biedt aan: Rat Uno,
Geop. van 0.900 tot 18.00 uur.
020-561 96 11
1xUno 1.5SX 11/92 .ƒ19.950 keurige auto, net gekeurd,
70 SL, 1/'88, zwart, 1e eig.,
ƒ4450. Inruil mog. 023-423906.
Rode Volvo 240 GL Estate 2.3 i,
1xUno
1.1S
1/92
...ƒ16.950
JOHAN BOOM
120.000 km, ƒ7.250.
1e eig., l.m. wielen, stereo, leer. Zuiderakerweg 83 A'dam Os1x Uno 45 Spec. 5/87 ƒ 7.950
Tel.: 020-6629517.
120.000
km,
nieuwstaat.
Vr.pr.
IxTipo 1.4S 7/93 ...ƒ24.950
dorp ± 150 auto's v.a. ƒ500,ƒ27.000,-. Tel.: 020-6684745.
Rat Uno D '87 ƒ 5500. Toyota ALFA Romeo Spider 5/93, IxTipo 1.48/93 ....ƒ20.950
tot ƒ 15.000. Stuntprijzen door
Corolla D 4-drs, '87, ƒ6500. 10.000 km, donker groen, leder 2x Panda 34 v.a
ƒ 3.500 216 GSI, 1eeig.,aktiemodel,el.
grote omzet. Tel.: 020-6105478.
Minor Motorcars
VISA GARAGE, Houtmankade int. V.d. Pouw, Peugeot, 3x Panda 750 v.a. ...f 5.750 schuifdak, 87000 km, bord.
Geop. van 09.00 tot 18.00 uur
De
ROVER-DEALER
voor
37, A'dam. 020-6278410.
Weesp. Tel.: 02940-15110.
3x Panda 1000CL v.a./ 6.500 rood, nov. '91, 020-6474207
AMSTERDAM
en
A'VEEN
Landrover i.z.g.st., b.j. 1966.Citroen CX Break TGI2500 aut. 1x Ritmo 70 CL 3/88 ƒ 8.750
RECORD VOOR ROVER
Voor de liefhebber. Auto Ser- airco, alarm, mei 1991, 84.000 1x Regata 100 S '85 . ƒ 5.950 biedt aan diverse occasions
Inkoop auto's tegen
Sloterkade 40-44.
2x Croma 2.0 i.e v.a. ƒ 14.590
vice Wetter, Zwanenburgerdijk km, d. grijs met. ƒ 37.500.
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Tel.
020
6949266.
Tel.:
020-6177975
503 Zwanenburg, 02907-6572. OTO/ICI Citroen, 02940-16661. 1x croma DiD 1/90 . .ƒ 19.950
Bel voor info 020-6313427.
1x Lancia Ypsilon '85 ƒ 5.950 Rover-dealer voor Uithoorn,
Adverteren in
SAAB 90 Quartz rose.
Let op! BOVAG autobedr. ver- Peugeot 504 Coupé V6 1978, 5
Saab 900i Special 3 drs, taladeAmstelveen, Hoofddorp e.o.
deze rubriek
SAAB SERVICE MOLENAAR ga rood, l. met. wielen, sport Bij aanschaf van 'n occasion BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
koopt gratis uw aanb. in zijn bak, injectie APK, dec. '94 goeFAX:
020
665.63.21
v.a. ƒ7.500.-, 3 mnd.
HOOFDDORP: 02503-14097. uitl., get.gl. Saab Service MoleShowr. Medembl. 02274-4999. de staat en zeer snel, ƒ 9500,-.
Bovag-garantie en gratis
Tel.: 020 - 6794620.
Suzuki Alto GL, '86, 76.000 km, naar Hoofddorp: 02503-14097.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
inruil en financ. mogelijke
kleur metallic beige. Garage Vitara Wagon 5-drs., Demo,
merk auto a cont. met vrijwar. T.k: v. LIEFHEBBER: BMW
CASPARUS WEESP.
1602, b.j.'73, verkeert in redel.
Alkema, J. van Lennepkade rood met. ƒ39.995.-.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Tel.: 02940-15108.
staat, vr.pr. ƒ 950.01718-23742.
271, Amsterdam. 020-6126900.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
Te koop gevraagd:
T.k. weg. omst. Rat Panda b.j.
Suzuki SWIFT GT/I, 1987, Hemonylaan 25, 020-6799100
LADA'SenSKODA'S
'86, i.g.st., nw. APK, incl. radio,
Volvo 940 GL, 100.000 km,
ƒ9.950.
gehaald door heel Nederland.
ƒ2950,-. Tel.: 020-6682145.
AUTO AMSTELSTAD B.V.
2/92, airco en Ipg, ƒ39.800.
Korr. afwikkeling & vrijwaring.
Hemonylaan 25, 020-6799100 DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Grote sortering ONDERDELEN
Weesp. 02940 18200/18008
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
VOLVO 940 Stationcar GL 2.3 Ford Capri II 2-3V6 67-77 1e
SVX-Legacy-lmpreza-Vivio-E Wagon
Wilt u uw auto v.a. 1990
GEBR. OPDAM B.V.
LPG, Airco, 56.000 km, 1992 eig., schadevrij i.z.g.st. APK
DIREKT a contant verkopen? Tel".: 02502-45435.
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenbrekerstraat 54 02977-30107
ƒ45.750,-. Van VLOTEN BV, okt 94, 155.000 km, 1e lak,
Belt u voor inl. 03410-19354.
Autobedrijf Heere.
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Volvo Dealer: 020-6369222.
binnenslaper. 02507 - 17533.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
Te koop gevraagd AUTO'S a voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaeikade 75-77 02977-30170
FORD
Escort
1.4i
CL
aug.
'91,
+ + + SUBARU + + +
contant met vnjwar.bewijs
Loop, sloop en schadeauto's
3-drs., 5 versn., signaalrood,
De dealer met 6 sterren kwaliTel.: 02908 - 24640
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
1e eig. 28.000 km, in nw. st.,
teit. Nieuw en gebruikt. Autoƒ 18.750. ALTING AUTO'S.
bedr. Aalsmeer 02977-30170. AUSTIN MONTEGO 4 drs.
Tel.: 023-254944.
Sedan. Zeer mooi en goed.
SEAT Autocentrum APC
SAAB 900, 5 drs., LPG, bj. '85.
Citroen BX 14 Palmaras, bj. '89, Bj. '86, ƒ 3750. Inr. mog.
FORD Escort 1.41 CL aug. '91, Bijzonder mooi, ƒ5950. Inr.
Jarmuiden 43
kl. wit, 91.000 km., ƒ12.250.
Tel.: 02502 - 49725.
3-drs.,
5
versn.,
signaalrood,
Amsterdam-Sloterdijk
mog. Tel.: 02502 - 49725.
HENK GRIFROEN
1e
eig.
28.000
km,
in
nw.
st.,
Maestro 1.6 ƒ 1475.Tel. 020-6133333
Tel.: 02940 - 14028/80426
Saab 900, '86, 104.000 km,
ƒ 18.750. ALTING AUTO'S.
GARAGE BOOM
APK
tot
'95,
trekh.,
antraciet
Rat Panda selecta automaat
Tel.:
023-254944.
AALSMEER.
metallic, ƒ 8.200, 020-6276163.
april 1991, 36.000 km, zwart,
Ford fiësta 1.6 diesel CL
Bovag garantie ƒ 11.750. ,
SWARTTOUW
• Vakantie-adverteerders
i.z.g.st., b.j. '88, APK.
Westdorp. Tel.: 020-6825983.
weten dat een 1 in 3 MINI een De Skodadealer voor RotterVr.pr. ƒ 6750. 020-6256203.
stijgende lijn brengt in hun dam e/o. Ruil nu uw 105-120Ford Escort, 1 4 CL, 3 drs, 2/88,
Sierra 1.8 Laser, bijna '86, APK vakantieomzet.
T.k. BMW 633 CSi
130 in voor gebr. Favorit of nw.
78.000 km, blauw met., 3 mnd.
12/94,
3
drs,
roomwit,
sportw.,
top cabriolet, b.j. '77.
Mm. inr. ƒ 2000. Staalhard Skoarantie, inr./fm. mogel.
zeer
mooi
ƒ
3975.
020-6146392
Tel. 045 - 274078.
SAAB SERVICE MOLENAAR da Volkswagen Groep. Tot
asparus Weesp 02940-15108.
T.k. Ford Escort XRI, bouwjaar HOOFDDORP, 02503-14097 ziens bij Skoda Swarttouw, de
koffie staat klaar. Tandwielsept. 1990, kleur rood. Pr.
Ond., rep., APK.
straat 20, R'dam, 010-4852361,
n.o.t.k. Tel.: 020 - 6470104.
Diverse SAAB occasions
nabij Zuidpl/Kaziazijde.

Porsche

Volkswagen

Peugeot

Nissan

Volvo

Opel

Daihatsu

020-665 86 86

Fiat

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Renault

Van Vloten .

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Rijscholen

Accessoires
en Onderdelen

autolak

Campers

TOERCARAVANS

AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
in Amsterdam leren autorijden
Theoriecursus gratis. Tel. 06voor een betaalbare prijs van
52821994 b.g.g. 020-6932074. •
ƒ35, per vol uur. Gratis
RIJSCHOOL ROLF
leerboek + evt. herexamen.
LES IN MERCEDES. Info: Tel. Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
06/52875125.
team instructeurs geven wij pp
een psychologische'manier inSNEL LES. SNEL SUCCES.
tensief les en nog leuk dok!
10 Rijlessen voor ƒ450,Hoog slagingspercentage en
Persoonlijk. Op maat. Want
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u."
jouw belang heeft voorrang.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Bij Rijschool RIS.
Wij verzorgen ook 8-weekse
Frans van Mierisstraat 60.
cursussen en examenroutes rijBel nu: 020 - 6730573.
den is vanzelfsprekend.

Autoverhuur
AutoRent - Kaspers + Lotte
autoverhuur
PROBLEEMLOOS EN VOORDELIG!

speciale aanbiedipg de nieuwe
Renault Clio ƒ65,- p.d. all-in
onbeperkt rijden incl. BTW.
A'dam: Amstelveenseweg 294, tel.: 020-6626614
v. Ostadestraat 232, tel.: 020-6799809
Diemen: Cl. v. Maarssenplein 85, tel.: 020-6906390

OUKE BAAS
niet duur!!!

LAGE HUUR
Nwe bestel- en vrachtw. m. radio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
wagens. Autoverhuur Sloothaak. Tel.: 020-6431220.

Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

D. FAAS
Opel Kadett ƒ 39 p.d.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,All-in KM vrij.
per dag, ex. BTW
RENT A BRIK. 020-6922930.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
10 min. van A'dam.

Motoren/Scooters

De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.

Service en Reparatie

APK ƒ 50,- all-in.
Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020-6254782

SUZUKI GSX400F blauw/wit,
aug. '85, ca. 63.000 km.
Incl. topkoffer, Krauser-kofferrek, beugelslot. Prijs ƒ4750.
Tel. 036 - 533 5182.

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Ook APK keuring, klaar terwijl u wacht.
Ook uw autospecialist
T.k. gen. gerev. Vespa scooter, Frederiksplein 6, 020-6232505.
b.j. 1963, pr. ƒ3500.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Tel. 08380 - 18355.
DIESELSERVICE
Zijspan, Watsonien Palma, 1 Va brandstofpompen; verstuivers
pers., aansl. bv. BMW., gesl., cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
prijs ƒ 3000. 020-6248382.
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020-6980639

GARAGE ECONOOM
Repareert uw remsysteem snel
en vakkundig. Alle reparaties in
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam, /
Sloterdijk 3.

Tel. 020 - 665.86.86

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

APK KEURINGEN ƒ 70,
Autobedrijf CRYNSSEN
FAX 020 - 665.63.21
klaar terwijl u wacht.
Crynssenstraat 10-14
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Garage West-Center:
Tel.: 020-6184402.
020-6122476 (zonder afspraak)
APK-keurstation, reparaties
2e Helmersstraat 15, A'dam. alle merken en schaderegeling.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Gedipl. FOCWA monteur voor
Keuren zonder afspraak
al uw reparaties APK, laswerk,
Feenstra & Jimmink
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
Autoverzekering laagste be't.
per md/kw. met schadegarant Asterweg 24A A'dam 6364702 Incl. gar. Tel. 075-314618.
1
Focwa Serv. Celie 020-6416607
Deze autorubriek heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.

Autofinanciering
en verzekering

Rover

Auto's te koop
gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers

Subaru

uw JTER-DEALERS

voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Ford

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Autosloperijen

02940-17813.

Austin

Seat

Saab

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...
020-6656321
.PERSCOMBINATIE.
III l l'Alincll IllnllWIII VOIKSKKANI W i l KMI DIA

Skoda

BMW
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Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Honda

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Civic 13S, nw. mod. 85, APK 4/
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212.
'95 3 drs, rad./cass., l.bl. met.,
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
pracntauto ƒ 3975 020-6146392

Chevrolet
Chevrolet CITTATION hatchback T '80, 6 cyl. autom. i.g.st
ƒ 1750. Inr. mog. 02502 - 49725.

Citroen
Voor een goede occasion:
Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroên-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.
Citroen BX 16TRS, bj. 1984, el.
ramen, centr. lock, net gekeurd
ƒ2450. Inruil mog. 023-423906.

l.v.m. vertrek buitenland
BX 1400 benzine, bj. '90, APK,
70.000 km., rood. Vr.pr.:
ƒ8.900,-. Tel.: 020 - 6471956.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP

02940-16661
AX 11 TGE, 68.000 km . 10/91
BX 1.4 Cannes, 58.000 km 1/91
CX Break TGI, 84.000 km 4/91
XM 2.0, 93.000 km
5/91
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93
Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90
Sierra 2.0 CLI, 112.000 km1/91
5 TL 5-drs, 93.000 km .. 2/86
309 XL Diesel, 180.000 km3/88
Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km 10/87

Citroen BX Cannes 70.000 km
Gris Cristaj 1991 ƒ 16.950CITROÊN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Broek in Waterland
Leende. Tel.: 04906-1528.
02903-1908.

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
HONDA ACCORD '82, 4 drs.,
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
i.z.g.st., kl. blauw, APK, ƒ 2450.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Tel. 02502 - 49725.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
T.k. Honda Civic 1.3 L, '89,
Nieuw: VITARA SAHARA
rood, APK 4/95, 46.000 km, " VOORDELIGE
Soft top. Fonkelnieuw
prijs ƒ 14.950. 020 - 6900616.
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
Suzuki-Occasions Standaard: incl. extra brede
Alto GL
'86 ƒ 6.500 255/60/15 banden, sportieve
Alto GL
.,'88 ƒ 7.500 l.m. velgen, spatbordverbreder
HYUNDAI
Alto GLX
'89 ƒ 9.500 set, robuste chrome push bar,
OCCASIONS
Alto GA
'91 ƒ 9.500 chrome reservewiel-cover, luxe
Swift Club
'90 ƒ 13.950 vloermatten, wielsloten.
AUTOKROOY
ƒ33.995.Swift
Unique
'91
ƒ 12.950 Prijs slechts
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Swift GT/I
'87 ƒ 9.950
AUTO AMSTELSTAD B.V.
TEL. 020-6310615. Swift GS
'90 ƒ 15.500
Off. SUZUKI-DEALER
Hyundai Scoupé 15 GSI, juni Swift 1.3 GLX .. .'90 ƒ 16.950 voor Amsterdam en A'veen
Samurai
soft
top
.'93
ƒ
19.500
'91, blauw metall., 3 drs., 5
Hemonylaan 25, 020-6799100
versn., 28.000 km, i.z.g.st. Vitara Soft top .. .'93 ƒ29.995 Minervalaan 85, 020-6711888
ƒ18.750. ALTING AUTO'S Auto Amstelstad B.V.
023-254944.
Off. Suzuki-dealer
Amsterdam en Amstelveen
Hemonylaan 25, 020-6799100. 70 BESTELAUTO'S en pers.
Minervalaan 85, 020-6711888. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Kia dealer, occasions
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Suzuki Swift 1.3 GL '89, APK Bennebroekerweg 17, Rijsen396 398. A ' <
mrt '95, i.z.g.st., blauw, verk. hout bij Aalsmeer, 02977Iel. 020 68 259 83
wg. lease ƒ11750,02975-31283. 24229. Ook t.k. gevraagd.

Hyundai

Kia
WESTDORP

Bedrijfsauto's

opvraag in Het P^r<izate^taT>T)uw
ouwen
en de Volkskrant en m
in de week daan ip op^^^nsd^ölï;^*.^?^ -.-";-, :••"; i
donderdag in de meuws-en huj»^un4iui8blad«i
van Weekmwlia.
En dat
dat alles vooi
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? ••* Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
r^:

l

B.T.W.

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

47,88
64,04

80,19
96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

Postcde + Plaats:

Handtekening: _

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Po
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool.'Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weeknediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Helende Meesters 421B; Weesp: Nie
Tanrlunnrt- Oacthiriimlpin
5hilinncet<ra?if 60,
fin
Zandvoort
Gasthuisplein 19*
12; TTïtVinnmUithoorn: Stationsstraat
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020665 63 21,

*^a&3iEp9mZ*s£ri-S3

NieuwstraatSS;

Q2Q-665S6S6

faxnr. 020-fifiFifi321
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Nieuwe Fiesta staat op grote hoogte

Leasewagenpark
blijft stabiel
Ondanks de recessie is
de markt voor leaseauto's
in 1993 licht gegroeid. Eind
1993 waren er in Nederland
318.800 leaseauto's met een
totale waarde van bijna
acht miljard gulden in gebruik. 1992 eindigde op
315.900.
Het resultaat is positief
beïnvloed door een herdef iniëring van het begrip leasing. Sinds vorig jaar worden grote wagenparken
ook bij het leasepark gerekend. Zonder de nieuwe
omschrijving zou de markt
met ruim drie procent zijn
gedaald. Voor 1994 verwacht de BOVAG een stabilisering van de markt.

Volkswagen
verlaagt prijzen
In reactie op de huidige
marktsituatie heeft VWimporteur Pon's Automobielhandel een prijsverlaging doorgevoerd voor alle
modellen, met uitzondering van de Polo en Corrado. De verlaging is gemiddeld acht procent.
De goedkoopste Golf, een
driedeurs 1,4 CL, duikt
hierdoor vijf gulden onder
de dertigduizend gulden.
De Passat Custum blijft net
onder de grens van veertigduizend gulden.
„De strijd om de gunst"
van de consument wordt
voornamelijk gevoerd door
het aanbieden van auto's
met een beduidend goedkoper accessoire-pakket of
door het aanbieden van
goedkope financieringen of
hoge inruilbedragen. Wij
hebben afgezien van dit
soort maatregelen en gekozen voor een structurele
aanpak", meldt de VW-importeur.

Nieuwe versie
van Swift
Van de Suzuki Swift 1.3
GL sedan is een nieuw model uitgebracht, de Toronto, met extra accessoires
ter waarde van 3000 gulden. De koper betaalt hier
slechts 1000 gulden voor.

De Swift Toronto is alleen verkrijgbaar in de
kleur donkergroen metallic. Spiegels en bumper
zijn in dezelfde kleur meegespoten. Als extra's heeft
hij onder meer elektrisch
taedienbare spiegels, speciale wieldoppen en een
sportief stuur. De 1.3-motor is goed voor een topsnelheid.van 165 km/uur
en een gemiddeld brand-'
stofverbruik van 6,5 liter
per 100 kilometer. De Toronto kost 27.495 gulden.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Classic Car
Care Plan

E FORD Fiesta heeft
een facelift ondergaan. Hij biedt een
uitgebreid
pakket
aan technische verbeteringen, die vooral gericht zijn
op verhoging van de veiligheid. Het uiterlijk onderscheidt zich in kleine, maar
niet onbeduidende details.

D

dmgssysteem dat een hoog rendement koppelt aan lage emissies) van 50 pk 1.1 liter en 60 pk
1.3 liter. De 1.1 liter zou genoegen nemen met ongeveer zes liter brandstof per 100 kilometer,
ruim 1:16 dus. De acceleratiecijfers zijn niet indrukwekkend,
maar voor wie veel in stadsverkeer vertoeft, moet het voldoende zijn

De Fiesta is al jaren een bestseller en de verfijningen die
Ford nu aanbrengt zullen die
positie alleen maar versterken.
De nieuwe Fiesta blinkt uit op
het gebied van veiligheid, naast
milieu de belangrijkste kreet in
autoland. Ford houdt met de
Fiesta vast aan een traditie om
nieuwe technische ontwikkelingen direct aan het publiek
ter beschikking te stellen, zonder te wachten op een ingrijpende modelwijziging. Voor de
Fiesta betekent dit dat de verworvenheden van Dynamic Safety Engineering (DSE) in de
carrosserie zijn verwerkt. Tegelijkertijd is het motorenaanbod
herzien en in alle versies het
.uitrustingsniveau aanmerkelijk verhoogd.

Dan is er een 1.4 litermotor
met een maximumvermogen
van 75 pk en een top van 167
km/uur. Daarna volgt een 90 pk
sterke 1.6 litermotor uit de Zetec-famihe die ook in de Escort
en Mondeo wordt toegepast.
Hij presteert met een topsnelheid van 177 km/uur en een tussenacceleratie van 50 naar 100
km/uur in 10,7 seconden heel
behoorlijk. Het gemiddeld
brandstofverbruik ligt rond de
1:13.
Wie dat alles met genoeg
vindt, kan zijn heil nog zoeken
bij de 130 pk sterke 1.8 liter Zetec-motor met een top van rond
de 200 km/uur. De zojuist genoemde tussenacceleratie raffelt hij net binnen de tien seconden af. De zeer zuinige 1.8 dieselmotor (gemiddeld verbruik
1:18) blijft gewoon leverbaar.
Ford breidt de Fiesta-reeks
tegelijk uit met een nieuwe
sportieve versie, de GT, die
meeprofiteert van alle eerder
genoemde vernieuwingen. Hij
is leverbaar met de 1.4 of 1.6
litermotor en gebaseerd op de
XR2i. De GT heeft een verlaagd
onderstel en laagprofielbanden
voor een betere wegligging.

Prioriteit
DSE, doorslaggevend bij de
verkiezing van de Mondeo tot
Auto van het Jaar, is bij Ford
het programma dat bedoeld is

om alle veiligheidsaspecten de
hoogste prioriteit te geven bij
zowel technische beslissingen
als bij de keuze van de uitrusting. De eerste Ford die volgens
dit principe werd gebouwd was
model 1993 van de Escort, gevolgd door de Mondeo, Transit
en Scorpio. Het concept van
DSE richt zich op een combinatie van actieve en passieve veiligheid, te beginnen met een
exact stuurgedrag, goede handelbaarheid en krachtige, stabiele remmen.
De Fiesta was een van de eerste auto's in deze klasse met

een betaalbaar anti-blokkeersysteem. In de nieuwe Fiesta is
stuurbekrachtiging leverbaar
op alle modellen, behalve bij de
versies met een 1.1 litermotor.
De carrosserie is versterkt
door middel van extra verstevigingen. Het plaatstaal rond de
deuropeningen en dat van de
portieren is opnieuw ontworpen tot een samenhangend en
extra stevig geheel. Ford onderwierp de Fiesta aan de zwaarste
keuringen en spreekt van een
optimale bescherming voor inzittenden. Hij voldoet nu reeds
meer dan voldoende aan de

Ranger geeft meer bewegingsvrijheid
Fabrikant Waaijenberg uit
Veenendaal heeft een nieuw
model in het leveringsprogramma: de EMV Ranger. Het is een
stijlvolle,
accu-aangedreven
eenpersoons vierwieler van 80
kilogram en bestemd voor wie
er tegenop ziet langdurig te lopen.
De Ranger is 1,4 meter lang
en 0,7 meter breed. Door die
compacte maten en de brede
banden kan hij vrijwel overal
prima uit de voeten. Dus niet
alleen op verharde wegen, maar
ook op gras of in zand. Hij
neemt probleemloos grashellingen van 35 procent.
Standaard is hij voorzien van
diverse comfortabele accessoires, zoals een opbergvak op de
stuurkolom, een halfopen kap
en een bagagemand. De maximum snelheid van de Ranger
bedraagt 12 km/uur. Een rijbewijs is niet nodig en hij voldoet
aan alle eisen voor het gebruik
op Nederlandse voet- en fietspaden. Voor informatie: 0838511251.

voor 1995 voorgestelde Europese eisen met betrekking tot zijdelingse aanrijdingen en dat
geeft een betrouwbaar gevoel.
Met betrekking tot de veiligheid is de carrosserie van de
kleinste Ford van zodanig gehalte dat bijna gesproken kan
worden van een grote auto. Ditzelfde geldt eveneens voor de
cabine. Alle uitvoeringen van
de nieuwe Fiesta zijn standaard
voorzien van een airbag voor de
bestuurder. Een airbag voor de
passagier is tegen meerprijs leverbaar. Ford is daarmee beslist een voorloper in deze klasse. Daarnaast is het frame van
de voorstoelen verbeterd. De
gesp van de gordel is bevestigd
aan dit frame.
De wijzigingen van de Fiesta
zijn vooral van technische aard.
Uiterlijk onderscheidt hij zich
op details, die overigens niet
zonder belang zijn. Wat direct
opvalt zijn de vernieuwde aerodynamische buitenspiegels in
Mondeo-stijl, die luchtweerstand en windgeruis verminderen. Voor het eerst kan de Fiesta tegen meerprijs worden afgeleverd met elektrisch verwarmbare buitenspiegels.
Een nieuwe flankbescherming is toegepast op de meeste
uitvoeringen en er is een nieuwe serie wieldeksels ontwikkeld. Een ander zichtbaar verschil is dat de tankdop voortaan schuil gaat achter een klepje en dat ziet er een stuk beter
uit.
Voor het interieur is er een
nieuwe serie bekledingsstoffen,
een nieuwe keuze uit interieurkleuren en speciale kleuren
voor de CLX, die nu voorzien is
van een middenconsole. De

Met de EMV
Ranger kan
men
bijna
overal uit de
voeten

H

ET NIEUWE H2Oplan voor Amsterdam spaart, aldus
Hertz, portemonnee en
milieu, helpt mee aan
een efficiënter en bewuster gebruik van de auto,
biedt bewegingsvrijheid
en keuze, werkt simpel
en maakt autorijden zorgelozer. „En wij worden
er niet rijker van", zegt
algemeen directeur Tim
van Beek.

Het plan is gericht op selectief autogebruik, waar wij
als verhuurder natuurlijk
voorstander van zijn. Wij
willen eerst in Amsterdam
slagen omdat in geen andere stad de parkeerproblematiek zo groot is. Daarna
introduceren wij dit in de
rest van Nederland."
Het H2O-plan is gericht
op automobilisten die jaarlijks maximaal 12.000 km
rijden of hun auto hooguit
120 dagen gebruiken. Onder
die grens is het plan goedkoper, als je tenminste in
een gelijkwaardige auto als
uit Hertz H2O-plan wilt rijden. Het enige wat je moet
doen, is een chequeboek ter
waarde van 350 gulden aanschaffen. Vervolgens gaat
het er niet meer om wanneer je de eigen auto laat
staan, maar wanneer je

Behoorlijk
Het motorengamma begint
bij de HCS-motoren (High
Combustion Swirl, het verbran-

'Mazda rijdt Kunst'
in Hoorn
'Mazda rijdt Kunst' luidt
de titel van een Mazdashow die tot l juni m
Hoorn gehouden wordt.
Hier is onder andere het
prototype van Mazda's superschone waterstof-rotatiemotor te bezichtigen, de
auto staat voor het eerst in
Nederland.

Detailwijzingen

Hertz wordt niet rijk van eigen H2O-plan

'Ik rijd, bewust, ik rijd
H2O', is de boodschap van
de oudste en grootste autoverhuurder ter wereld,
Hertz dus. „Wij hebben niet
zo vaak nieuws, maar het
H2O-plan is zo'n bijzonder
mobiliteitsscenario, dat we
er een persconferentie voor
houden", begon algemeen
directeur Tim van Beek zijn
introductie in het Amstel
Hotel.
Amsterdam is uitgekozen
voor een nieuw project:
H2O, in navolging van Parijs, waar het nieuwe verhuurproject de naam Hertz
Option Originale (HOO)
kreeg. Een slimme geest
veranderde het al snel in
het beter in de mond liggende H2O, de scheikundige
verbinding voor water die
nul komma nul met de autoverhuurbranche te maken heeft.
Of toch wel? Van Beek:
„Het communiceert goed
en bovendien is het symbolisch voor flexibiliteit, bewegingsvrijheid en schoon.

Fiesta is tevens leverbaar met
een dubbel slotsysteem. Wanneer de dubbele sloten zijn vergrendeld, kunnen ze zelfs met
van binnenuit worden ontgrendeld; dus ook niet via een mgeslagen .ruit. Daarnaast heeft
Ford een speciaal passief antidiefstalsysteem (PATS) ontworpen, waardoor de motor
niet gestart kan worden zonder
de juiste sleutel. Kortsluiten
van het startslot is volgens
Ford onmogelijk en de kans op
joy-riding is daarmee gereduceerd tot een minimum.

De KNAC heeft met
KONI en VEGE een overeenkomst gesloten ten gunste van bezitters van klassieke auto's: Classic Car
Care Plan. Het bestaat uit
drie elementen: een Classic
Car-lidmaatschap bij de
KNAC, een motordiagnose
door VEGE en een schokdempertest door KONI.
Hiervan zijn er twee gratis.
Wie bijvoorbeeld bij VEGE
een motor voor zijn klassieker koopt, krijgt het lidmaatschap en de schokdempertest gratis. Het
KNAC Classic Car-lidmaatschap geldt voor auto's die
ouder zijn dan zestien jaar.
VEGE is al tientallen jaren vooraanstaand specialist op het gebied van motorenrevisie en houdt zich in
toenemende mate bezig
met de revisie van motoren
uit klassiekers. KONI is leverancier van kwaliteitsschpkdempers op velerlei
gebied. Voor een groot aantal klassiekers combineert
KONI in de Classic-serie de
modernste techniek en materialen met de klassieke
'look'.
Voor informatie via de
KNAC: 070-3831612.

Hertz belt dat je een auto
nodig hebt.
Er staan vijf types klaar,
van een Opel Corsa ter
waarde van vijftig punten
per dag tot een multifunctionele Renault Espace ter
waarde van 120 punten per
dag. Je kiest de auto die je
nodig hebt en betaalt met de
cheques. Autorijden op
maat, heet dat. Vaste lasten
als wegenbelasting, verzekeringspremies en onderhoudskosten treffen de
H2O-rijder niet meer, terwijl hij wel telkens in auto's
rijdt die nooit ouder zijn
dan zes maanden. Het chequebpekje, dat 350 punten
telt, is alleen geldig bij de
drie Amsterdamse vestigingen van Hertz.
Van Beek zegt te mikken
op particulieren die reeds
auto rijden en hij noemt
met name de tweede auto-

bezitters. Van Beek: „De
niet-autorijder hebben wij
nog nooit weten te bereiken,
dus daar rekenen we nu ook
niet op. Wij willen mensen
hun auto uitkrijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat
dagelijks zesduizend auto's
in Amsterdam niet gebruikt
worden. Daar komt nog
eens bij dat zestig procent
van alle autoritten korter is
dan zeven kilometer. Dat is
eigenlijk een schande. Als je
minder dan 12.000 km per
jaar rijdt, is het H2O-plan
een interessante propositie,
mede dankzij de haal- en
brengservice waar wij een
luxe 'courtesy' bus voor inzetten. Deelnemers moeten
natuurlijk wel een positieve
instelling ten aanzien ,van
het milieu hebben."
Huh? Hertz goes milieu?
Moet een autoverhuurbe-

drijf niet gewoon geld verdienen? Van Beek: „Wij
worden hier niet rijk van,
maar nemen een voortrekkersrol. Jaarlijks worden in
Nederland 500.000 transacties afgesloten. Het overgrote deel heeft betrekking op
de zakelijke markt en daar
zit geen groei meer in, tenzij
je het bij de concurrent wéghaalt door de prijzen te verlagen. Verhuur aan particulieren staat op een laag pitje. Slechts twee procent van
alle rijbewijsbezitlers heeft
ooit een auto gehuurd. De
markt vraagt een betaalbaar en begrijpelijk produkt met kristalheldere
prijzen."
„Van zo'n principe als
Call-a-Car begrijp ik persoonlijk helemaal niets. De
autoverhuurmarkt is beperkt omdat het produkt
tot nu toe niet duidelijk en
agressief genoeg naar buiten is gebracht. Ik gok voor
dit plan in het eerste jaar op
vijfhonderd
transacties,
maar sluit niet uit dat we
hoger uitkomen. In Parijs
zat Hertz op zesduizend
transacties, maar daar
moest je wel meteen een
chequeboek van drieduizend gulden aanschaffen.
Wij zitten met 350 gulden
op een fractie van dat bedrag. Je kunt ons in principe een uur voordat je de
auto wilt hebben even bellen, maar we geven de voorkeur aan 24 uur van te voren - dan kunnen we ook de
juiste kleur nog regelen."
EVERHARD HEBLY

Subaru brengt
nieuwe Legacy
op de markt

D

E VAN BUMPER tot
bumper nieuwe Subaru Legacy is over enkele weken leverbaar. Subaru's nieuweling is langer,
breder en hoger dan zijn
voorganger en oogt fraaier.

Met de nieuwe Legacy zegt
Subaru voort te borduren op
een beproef d concept. De eerste
generatie dateert uit 1989 en liet
zich kennen als een ruime auto
met goede rij-eigenschappen en
een nette afwerking. Vooral de
stationversie deed het goed, de
sedan kon wel een facelift gebruiken. Dankzij de rijke standaarduitrusting en de acceptabele prijsstelling bood de Legacy aardig wat zogenoemde 'value for money'.
Bij de ontwikkeling van de
nieuwe Legacy stond deze gedachte weer voorop. Het uit-

gangspunt was het creëren van
een grote middenklasser zonder compromissen te doen op
het gebied van rij kwaliteit, yeiligheid en zorg voor het milieu.
Het heeft geresulteerd in een
volledig nieuw model. Bij de
ontwikkeling van de carrosserie is gebruik gemaakt van
nieuwe kokerconstructies, die
niet alleen voor extra stijfheid
zorgen, maar ook de basis leggen voor de mate van veiligheid.

De Legacy 1994 is langer, breder, en iets hoger dan zijn voorganger en heeft ook een vijf centimeter langere wielbasis. Dit
alles komt zowel het rij comfort
als de binnenruimte ten goede.
Door verschillende aanpassingen aan de carrosserie dringt
tevens minder motorgeluid de
cabine binnen. Voor de motoren en aandrijving houdt Subaru vast aan bestaande tradities.
De Legacy biedt keuze uit
zestienkleps boxermotoren van
2.0 of 2.2 liter en zoals gebruikelijk is vierwielaandrijving op
sommige versies standaard.
ABS en dubbele airbag zijn tegen meerprijs leverbaar. Stuur
en bestuurderstoel zijn beide in
hoogte verstelbaar.
Wat betreft de bescherming
van het milieu kunnen we nog
opmerken dat de kunststof onderdelen van de Legacy vervaardigd zijn uit recyclebare

materialen. Ze zijn daartoe van
een identificatie-code voorzien.
Voor diverse beschermplaten
en delen van het ventilatiesysteem zijn overigens gerecyclede materialen gebruikt.
Subaru brengt in de loop van
de maand mei zowel een sedan
als stationwagon van de Legacy
op de markt. De laatste krijgt
als toevoeging 'Touring Wagon'. Prijzen en het exacte leveringsprogramma zijn op dit
moment nog niet bekend.

Er is zelfs sprake van een
wereldprimeur, want het is
de eerste keer dat hij bij
een
automobielbedrijf
wordt getoond. Voor de
ontwikkeling van deze tnotor heeft Mazda vorig jaar
al de 'Milieu Kunst Prijs
1993' ontvangen. De show
wordt geEoüdeh bij auto„/nobielbedrijf Fakkert aan
de Pakhuisstraat 18 te
Hoorn en is geopend tijdens de normale winkelopeningstijden en tevens op
zondag van 10 uur tot 17
uur.

Fietsen met
Aston Martin
Aston Martin heeft onlangs de eerste mountainbike onder eigen naam gepresenteerd. De fiets is volgens importeur Kroymans
het ideale accessoire voor
de Aston Martin-rijder die
voor zijn uitstapjes in de
vrije natuur een vervoermiddel zoekt dat van even
hoge kwaliteit is als zijn of
haar auto.

Hij wordt volledig met de
hand en exact op maat gebouwd. Het gewicht bedraagt 11.5 kilogram. Het
frame is gemaakt van titanium. De mountainbike
van Aston Martin heeft een
transmissie met keuze uit
24 overbrengingen en met
Kevlar versterkte terreinband sn om lichtmetalen
wielen. De schokdempers
voor dragen bij aan een optimaal wegcontact.
De kwaliteit van de lak
doet volgens AM niet onder
voor die van de auto's:
twaalf laklagen. De traditionele lederen bekleding
ontbreekt uiteraard evenmin. De prijs van AM's
mountainbike bedraagt in
Engeland zo'n 3500 Engelse ponden, ongeveer tienduizend gulden.

Opel brengt boek
met eigen historie
Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.
SVX-Legacy-lmpreza-Vivio-E Wagon
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Heere.
Autobedrijf Amrit
Autobedrijf Mooy & Zn.

Lakenbrekerstraat 54
Ceintuurbaan 225
Legmeerplem 28-32
Ruysdaeikade 75-77

02977-30107
020-6622204
020-6153902
02977-30170

Er is een boek over de
geschiedenis van Opel uitbracht: 'Alle Opel Automobüe'. Het geeft een historisch overzicht en een beschrijving van alle geproduceerde modellen. 'Alle
Opel Automobile' wordt
door de Nederlandse Oud
Opel Club voor 95 gulden
franco aan huis aangeboden.
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
Mu ni-.iiKrilriitirs \noi /.ikcmiuui ril pailK ulier kunnen
unidrn £<'/<•( m n

l uf 2 knlnmim'ii luccillr 111 ili\rrsi-

IrllriKinnlIm.
P.ulK ulificii vciuij/cn \MJ n.uir dr s|ir< talr hou op de
[..if-nui „MICKOV.
l'I.Lil-mg i-, moelijk tn ilc vul»cndi- ciiitii':
/. \MMOOKTS N I I ' U V \ S [ Ï [ . \ ] > / 0.15 pc i niillirnctrr.
*ilinlm^Mijii: diiiMKip; 15.00 uut.
l kunt uu trkM Ifli-ronisdii- opgeven: 02007-1 7 I6(> of
.ilf;c\<'ii//<'iidcn ,i.m:
* /anduMiiN i\ii'im*,l>l.id. Ca-.tlmi'-plrm 12.
2012

JM /.incUoorl:

Pl.uiMnj; is unk innerlijk 111 <lr uil^cndc «milmuilu:
/. /.iii<UnmN Nicuu^hlad. AmsirluM-ns \\ rrkbUl. Uithnniiisr C.oiuant. dt- Kunde VCMICI, Aalsmrmlri ('uiilant, .illc cdilirs \an lift ViiLstcrdarns SlatKhl.id. d<'

UITZENDBUREAU
WIL JE JE CARRIÈRE STARTEN BIJ EEN BANK-?
Wi] zijn op zoek naar gemotiveerde en representatieve jonge
mensen (18 tot 23 jr) i b v. HAVO/MEAO of MDS diploma.
Heb |e goede contactuele eigenschappen, ben je accuraat,
heb je een commerciële dienstverlenende instelling, ben je
leergierig en flexibel7
Kom dan snel langs met diploma's en c.v. om je in te laten
schrijven N.Z. Voorburgwal 158, A'dam of bel voor meer info
020-6273094/6237475

Divers personeel gevraagd

iSiruwr \\ccspci. / 5.33 per niilliiiu'ter.
Sltnliii^sii)(i tna.iMda^ 15.00 uui.
* Iiifurni.Kir o\n on/c

ou-npc aaiitickkclijkc aihc-nrn-

lic( omhiruilii's in de Micro's /ijn op aam ra.i^ np on/r
k a n t o r e n u'tknj^haai.
•A- \our hnexen onder nummer unrdt

l

regel extra 111

lekenlij fjrhr.u hl. akniede j 7,50 adin.kusten.
Bij plaatsing m (ie Mi< ro's \\orden gcrii bcwijsiuiinmeis
\ersltJind. Op \er/ot'k w o r d t aan ad\i'ileer<lers hinten
hel uMspreidm^chird een krant M-rslimrd. Hiervoor

*

umdt
\lle

/ 5."

in rekening ^rlmulit.

p.ij/en ev I. 17..V'r HT\V

1) kunt de tekst \.m uu

Miero-adveitentieL-tnnbin.itie /-

lelefonisf h d[)j;e\eii:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit mmiinrr is mei \oor Ixvor^klatliU'ii) of /enden aan:
Micro's XVYckmi'diu
l'osibu- 156 - 1000 Al) Amsterdam

UITZENDBUREAU
heeft regelmatig werk voor nette
MAGAZIJN MEDEWERKERS i.b.v. LTS of MAVO diploma
met goed cijfermatig inzicht.
Voldoe je aan bovenstaande eisen? Kom dan snel langs met
diploma's N.Z. Voorburgwal 158, A'dam of bel 020-6273094.
Woodpecker Toys zoekt per!
Betamax
direct consulentes voor de
verkoop van speelgoed op|
films te koop
party's, eigen tijdindelmg.
Tel. 036 - 5332435.

ƒ5,-

De sluitingstijden, gelden \m>r plaatsing m dr/clfdr week.
V o o r de betaling ontvangt u een acceptgliokaart.

Oproepen - Mededelingen

GROTE VLOOIENMARKT
Zo 17 april. Sporthal Wormer, Spatterstraat 21 van 10 tot 16
uur Meer dan 80 kramen met 2e hands spulletjes.
* Anneke, je bent een kanjer.
Je vrienden
GROTE VLOOIENMARKT
16 April Haarlem-Schalkwijk, l LEIDS JURISTEN COLLECTIEF
VERZORGT UW VRIJSTELLING
Het Schalkererf, van 9-16 u.
Toeg. ƒ 2,50. Alleen 2e-hands.
Tel. 071 • 17 17 57 MS 79 00
100 Kramen. 020-6140616.
(12lljncn) Fax 071-1309 86
_ _ Ook 's avonds
* Help de Polen. 'Stuur 'n
1
voedselpakket Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
Weggelopen of
* Ja hoor, eindelijk 18, heeft
gevonden dieren
iedereen het al gezien?
Liefs, Ab en Nicole.
*•Vermist: zwarte kat, roep* Ko, het was weer gezellig
Je happy hour, zondag. Liefs naam Beertje, omg. nw
Noord. InL: 02507 - 12270.
Wim, Nico.
*
Weggevlogen 4/4: witte
Morgen de straat maar vermijden, want Manska gaat Valkparkiet. 02507-17660.
voor het eerst autorijden.
Veel succes M.P.M.
Felicitaties
Nu ook het adres voor: DMCzijde, biaisband enz. Singer, * Gefeliciteerd en drie dikke
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort.
kussen. Alain, Monique.
* Oproep:
st.wvvnl-wvanv. * Gefeliciteerd,
je staat
Vergadering zoals afgespro- graag in de picture dat zien
ken zonder P.J.
we allemaal. Arlan, Deb.

DIENSTPLICHT?

Schoenreparaties

* Je zou het niet zeggen
maar het is echt waar, San
J. van Campen & Zn is 18 jaar. Liefs Mariene.
Lieve oma wij wisten niet wat
we hoorden dat u 16 april 50
C. Slegersstraat 2 jaar
zult worden. Dat is u zeker niet aan te zien, van ons
krijgt u een griffel met een 10.
Veel liefs Débora en Jeffrey.
Vlooienmarkt
* Manska 14 april 18 jaar.
Aalsmeer
Hartelijk
gefeliciteerd!!!
za. 16 en zo. 17 april, 10-17 u. M.P.M.
SPORTHAL DE BLOEMHOF
* Opa, Oma, tante Nel
Hornweg 87
gefeliciteerd met jullie
Midland bv 033-751167
niet meer roken. Maarten
VLOOIENMARKT. 23/24 april. * 't Hele dorp wordt gestoord
J. Edenhal Amsterdam.
we zien allemaal hoe oud San
Inlichtingen 08812-2112.
wordt. Kusjes iedereen.

Tel. 15449

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

personeel

Woninginrichting

Videotheek

DOMBO
- Corn. Slegersstraat2b
;. tel. 02507-12070
''Geopend.dagelijks van
;. 13.00-21.00 uur.
S --Altijd dé nieuwste
:.<premièrefnms, tevens
'', " veruit da grootste
:.-^ keuze in Zandvoort.
'
'"

Verhuur van
moviebpxen.

Gorn. Slegersstraat 2b
•
Zandvoort
'-' Tel. 02507-12070

Oppas gevraagd/
aangeboden
Jongeman (16 jr) biedt zich
aan als oppas, avonduren.
Tel. na 18 uur: 02507- 16182.
• Wij. behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Fabneksrestanten v.a. ƒ 9,75.
Alleen bij EUROPA-PARKET.
FRANCIS heeft leuk geprijsde
wasmachines, drogers, koelkasten, gasfornuizen, kachels
en tv's. Kom en kijk' Dotterbloemstraat 2, Amsterdam.
Telefoon. 020-6370845.
*T k.. 2 hang-/legkasten,
ƒ100,- p.st Tel. 16881.
'* T k • 8 meter nwe vloerbedekking, breed 1 80, met jute
rug. Prijs ƒ 100.02507 -17320.
* T k. box met verstelbare
bodem en speelgoedlade
ƒ60,-. Tel- 02507 - 16305.

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
* * * NIEUW IN ZANDVOORT ***

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel.: 02507-17726.
GARAGE
TE HUUR

Tel. 02507-14534

Verhuizingen

T.h. gestoff. woonr. ƒ 1000 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
p.m. incl. Tel.: 02507-16491. kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Aanneming en
vernieuwbouwing

Particulier vraagt
garage Uw paadje of straatje defect?
(box) te koop in Zandvoort.
Ik kom direct!
Tel.:02507-18110.
Tel.: 02507-19593 of 17833.

Woningruil
750 Ruiladressen
m A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Aangeboden in A'dam rand
van de stad: 3 kamerwoning
met balkon, lage huur. Gevr.
m Zandvoort: 3 kamerflat.
Inl.: 02507 - 14468.
Woningruil: aangeb. gr. etage
Z'voort. Gevr. kleinere woonr.
m Z'voort tot ca ƒ 550.
Tel.: 02507-16829

Kunst en antiek

* Wim Bluijs gefeliciteerd
met je 65e verjaardag. Hen- ANTIEKE FRANSE SPIEGELS
ny, Tmeke, Michel, Irene, Kiki. t.k. (grote collectie) en kl.
meub. + Broccante. 'Le Pavillon', do. 12-17 u. en za. 10-17
u. Schouwstr. 10, Rijsenhout
Huishoudelijk
(bij Aalsmeer): 02977 - 29190.

* Vrijdagavond iedereen op
gevraagd
de Vondellaan, waar zouden
ze allemaal heen gaan, Bar.
* Wie heeft voor mij het boek Gevr. hulp in de huishouding
"Je weet wat'je eet m Frank op vrijdagmiddag voor 3 uur.
rijk"? Tel.: 02507 - 15295.
Tel.. 02507 - 13783.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy
Videotheek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,

020-6232736.

Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33,
020 - 6473004. Ma. gesloten.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Ervaren schilder
heeft nog tijd v. binnenen buitenwerk. Vrijblijvende
prijsopgave tel. na 19.00 uur:
02507 - 19800.
Schilderen-Witten-Behangen.
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woonvoorzieningen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.

Sleutels & sloten
J. van Campen & Zn
C. Slegersstraat 2

Oranje-Micro's
Plaats vrij op gez. kantoor- Uw defecte ijskast GRATIS
ruimte voor journalist/tekst- gehaald als u mij belt,
ƒ2,50 telefoon-vergoeding.
schrijver.. Tel. 6274664.
06 - 52840995. Ook vriezers.
Aangeb. GRONINGEN zonnige 3'/2-kam.won., zolder, bik., Verzamelaar geeft goed geld
schuur, bij Centr. Hr ƒ 370,-. voor al uw oude strips (ook
Gevr. idem in/nabij A'dam-C. weekbladen).
Hr tot ƒ 500,-. 050 - 184959. Bel Frans 02972 - 62472.
Aangeb. wandmeubel; bank- Volleybal ver. OVS zoekt
stel 3+1 + 1+hoeker beige nieuwe sportieve leden (m/v).
stof; salontafel; 4 eetk.stoe- Trainen op dinsdagavond,
len; tv meubel. Alles blank ei- nabij Rembrandtpark.
Tel.: 020 - 6149512 Ivonne.
ken ƒ2500. Tel.: 6833865.
Draagbare zw. tv, 30 cm ƒ 50; Wens: beschutte plek (vrij/
trekhaak Vectra HB ƒ 125; let- groen) voor stacar. + b.d. tuin
terbak ƒ12,50; letters ƒ0,50. om gezond/veilig/betaalbaar/
perm. te leven met zoon.
Tel.: 02975 - 65400.
Tel.: 020-6924539.
Gevr.: oppas, 1 dag p.w.,
T.k.: oude, geloogde, grenen
voor leuke kinderen (3 jr
ƒ 850,
tevens
en 1'/2 jr), omgeving Kinker- linnenkast
oude, geloogde, grenen toogstraat. 020 - 6164269.
kast ƒ950. Tel. 02984-5819.
Gevraagd
scheepsservies
goed en pet-emblemen van
rederijen Nederland.
Schoonheid en
02510 - 43097.
verzorging
Gezocht: poetsfanaat die
zelfstandig in 4 u/wk ons huis/
Pedicure J.J. de Kruif
kantoor schoonhoudt.
Complete voetverzorging/
Tel. 02972 - 62804.
voetmassage/been harsen.
Grote boeken- en platen- Bezoek aan huis mogelijk.
markt in de pro Regekapel, Bel voor info/afspraak
Andreas Schelfhoutstr. 37a, tel.: 02507-12698.
zat. 16 april van 11-14 u.
SUN RENT ZANDVOORT
2/3-k.app. gez. door twee piVerhuur van zonnehemels
lotes in opleiding. Huur tot
Philips sun mobile
ƒ 1200,- incl. 020 - 6624357.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
ƒ 100,- minimaal voor Guerlain Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
met groen dopje, ƒ5,- voor
inlichtingen 02507-30183.
anderen. 020 - 6117246. Tel.:
020-6117246.
2 Vrolijke studentes 20/22 jr
Muziekzkn kamer in zelfde huis m
instrumenten
A'dam, liefst centrum.
Tel.: 036 - 5360867.
DIGITALE KEYBOARD
Te koop Philips espresso aanbiedingen: Casio 4 octaaf,
app. met 4 espresso en 4 grote toetsen van ƒ499capuccino kopjes, ƒ 140.
nü ƒ 299,-. Kawai van ƒ 599Tel. 020 - 6372695.
nü ƒ 399,-. Ook te huur.
Honda Integra EX 8-'86 aut., ROLAND SOUNDCANVAS
86.000 km, stuurbekr., sport- geluidsmodule met 225
geluiden, extra uitbreiding
velgen, trekhaak ƒ 7250.
voor bij uw keyboard of
Telefoon: 02995 - 1449.
digitale piano, van ƒ 1470Ja, ja, hier voor de handel en NU voor ƒ 795- nieuw in doos
wandel de winnende kleur, met volle garantie. Roland
oranje strikdassen nu 1,50 per digitale intell. piano van
stuk, A'dam 6791708.
ƒ7400,- voor ƒ3995,-. Alle
Op avontuur! Rets mee rond bekende merken dig. piano's
Bajkalmeer of wandel mee op keyboards, synthesizers
Kamtsjatka. Doen!
gitaren en versterkers.
Bel 020 - 6628546.
DIRK WITTE,
Oppas gevr. voor baby 4 Vijzelstr. 45 en 53, A'dam.
mnd. per sept. ma. woe. en Tel. 020-6264655.
do. van 08.00-15.30 uur.
Tel.: 02940 - 16369.
Lessen en clubs
Te huur gevr. woonruimte b.v.
met gebr. douche/keuken m
Self Line start
A'dam of omgeving. Huur een cursus THUISKAPPEN
max. ƒ400 p. mnd. v.a. half
voor jong en oud.
sept. a.s. Tel.: 02995-4232.
Gratis broch.: 070-3194137.
Te koop 2 tweezits + 1 stoel
van manoe i.z.g.st. voor
Bijna iedereen in
ƒ400,-. Tel.: 020- 6439680.
Zandvoort huurt
Te koop: Ford Escort 1.4, b.j.
'88, 56.800 km, van eerste eizijn videofilms
genaar, m prima staat, boekje
bij videotheek
aanw. 020 - 6950583.
Te koop gevraagd GARAGE
voor stalling auto Amstelveen
evt. huur. Bel mij na 18 uur
020-6472679. Te koop: mahonie eethoek,
klassiek rose velours tafel
Corn.
90X140 (170) ƒ825,-.
öleyersstraai 2b
Tel.: 02979-84406.

16
Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Vakantie
buitenland

Rijles auto's
en motoren

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Stacaravans te huur in de
Belgische Ardennen al v.a.
ƒ 250,- per wk all-in. Bezet van
16/7 t/m 13/8. Inl. 04459-1598.

Alblas Verkeersscholen

Vakantie
Nederland

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

TEXEL De Krim, pinksterweekend, juni, juli, sept. nog
t.h. 5 pers. caravan met sub- T.k.a. stacaravan op rustig
tropisch zwemb. 055-423498. park in Soestduinen, volledig
ingericht -f schuurtje. Vraag. Inl. 023-384011.
Sportartikelen

Te koop
aangeboden
diversen
* Crème kleurig bad gratis af
te halen. Tel.: 02507 - 12063.
*Te koop luxaflex wit 2x
breedte 60 m ƒ25 p. stuk.
Samen ƒ40. 02507-19968.
*Te koop tafelmodel koelkast ƒ75; 4-pits gasstel ƒ45.
Tel.: 023 - 246777.
*T.k. Babyliss gezichtsbruiner ƒ 30,-. Tel.: 02507 - 15416.
*T.k.: hangkast, 80 br., 180
hg ƒ 20; hoogtezon van ƒ 500
voor ƒ65. 02507 - 18803.

in 5 dagen

* Golfset,
1 metalwood,
3:42er, 5.3.5.7.9., 1 putter,
ƒ250,-. Van Brero: 19957.
* Te koop 4 paar rollerskates
div. maten 8'/2-10 ± ƒ 10,- p.p.
Tel.: 02507 - 12698.

06-Nummers

SUPER-SEXDATE!

Hete scxafspraakjes met Rijpe Vrouwen
en bij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
Dc Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouwen!

06.95.06
SUPER-SEXPALEIS!
Zapp van hoogtepunt naar hoogtepunt!
Standje Grieks, Frans, Striptcase etc.

O6.96.O6

06.320.320.22 Ik wil dat je me
l cpm.
m de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr. 1 gpm.
06-320.320.91. Ik open m'n
06-9640 SEX v. 18 jrge MEIS- mond voor jou! Ik wil je tong
JES 1gpm. Jij loopt achter mij voelen. Rijpe negerin. 1 gpm
de trap op. Onder m'n mini 06-95.26. LESBISCHE buurRijwielen,
zie je m'n slipje strak trekken. vrouwtjes brengen elkaar
motoren,
06.96.92 Zappsex 1 gpm Lief- kronkelend naar 'n zalig hoogbromfietsen
06-95.26.
devolle omhelsing, hete pas- tepunt. 100 cpm
sie, elkaar bevoelen, zoenen! 06-95.60. SEXSTRIPTEASE
* Herenfiets vr school/werk 06*96*93 SECRETARESSE Jij mag alles van mij uittrekof boodsch., merk Sparta Met open blouse en kort rokje ken! Begin maar! 1 gpm.
ƒ50. Tel.: 15808 na 6 u.
zit ze jou heet te maken. Ze 06-9591 Het 18 jarige meisje
*Te koop: damessportfiets, wil een wip maken. 1gpm.
Financiën en
bukt en schuift haar rokje omƒ 150,-; BMX crossfiets Silver 06-97.11. Sabrina houdt van hoog! Op z'n GRIEKS! 1 gpm.
handelszaken
ƒ75.-. Tel.: 02507 - 15347.
Grieks. 1 gpm. Ik sta voor- 06-9592 GRIEKS lekker achT.k. Honda Vision zilver over! Doe mijn slipje opzij!! terom. Blanke of donkere
i.z.g.st. ƒ 1950. Tel.:
Autoverzekering
06-9791 Club Top S&M 1gpm. vrouw staat gebukt! 1 gpm.
02507 - 15270.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Wil je bukken, zodat ik m'n 06.96.09 RIJPE vrouwen wilblijft toch goedkoper!
* T.k. jongenskinderfiets v.a. gang kan gaan?
len een livesexgesprek! Laat
Bel nu: 02507-14534.
3 jr z.g.a.n. ƒ250,-. Tel.: 2 Rijpe Buurvrouwen! Gulzige je doorverbinden! i gpm.
02507-17296 na 18.00 uur.
Tantes. 1 gpm 06-320.326.04. 06-96.25. Winkelmeisjes. Bea
ANONIEME sexafspraakjes. wordt heet achter de kassa
Vaar/surfsport
• ANNULERINGEN van uw
Amsterdam. en verdwijnt het toilet in. Jij
advertentieopdrachten kunt u Sexkontaktlijn
loopt er achteraan. 1 gpm.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 06-320.330.79 (75 cpm).
Te koop: nieuwe stalen roei- richten aan Centrale Orderaf- ANONIEME sexdating. Snel 06-96.26. S&M LIVE BOX.
boten, 4 m, met spanen. Prijs deling Weekmedia, Postbus sexkontakt met hete vrou- Live met je meesteres op een
lijn. 1 gpm.
ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.
156, 1000 AD Amsterdam.
wen. 06-97.06 (100 cpm).

Tel.: 020-6933600.

•srland
Aditie.
vikkeen
PfV

Zuid/t
020-6$
Te koop, voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
V.UA
74 in Duitsiand.T.e.a.b. v;a.
BET/4
18.00 020-12345678, Johan. in A'd;
Dierenspeciaalzaak

f

VOOR N GEELTJE
NAAR

DOMBO

WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

U ook?

tel. 02507-12070

Te koop mountainbike z.g.
a.n. Nu ƒ 700,-, nieuwwaarde
ƒ 1200. Tel.: 02972-63889.
Kleding
Te koop VW Golf 1.6,
GTI look, nw. bumpers,
Mode Femay ontwerpster.
titanium velgen,
Tel.: 02507-30184.
vraagprijs ƒ 11.000,-.
02972 - 64087 na 19.00 uur. (Voor advies en afspraak.)
Te koop: witte Peugeot semiracefiets, i.z.g.st. ƒ250,-.
Telefoon: 02975-33094.

Zalenverhuur

T.k.: combi koelkast; 2 gaskaParty-service
chels DRU/Faber; geiser; gasPELIKAAN
fornuis; 4-pits gasstel. Prima
werkend. 020 - 6813972.
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
T.k. eiken wandmeub., gelakHuwelijk en
Tel.: 02507-18812/15619.
te rookkast, eettafel + 4 stoekennismaking
len, div. kleinmeub. t.e.a.b.
VERENIGINGSGEBOUW
Prima staat. 020-6253985.
De Krocht
Eén telefoontje is genoeg om Aangeb.: 2-k.won. Hoptille,
Grote
Krocht
41, Zandvoort,
in contact te komen met de ben. met tuin. Gevr.: 4-k.won.,
Holendr., Hoge Vecht, Poort, tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
persoon van jouw keuze.
voor
Reigersbos. 020-6966244.
Probeer het eens en bel
BRUILOFTEN - RECEPTIES
06 - 350.222.21 (100 cpm).
T.k. traplift i.g.st. t.e.a.b.
KOFFIETAFELS
• Rubneksadvertentie9 Zie T.k. badgeiser i.g.st. ƒ200,-.
Zoekt
u
ruimte voor vergadevoor adres en/of telefoonnr T.k. C.V. rad. + ketel ƒ500,-.
de colofon in deze krant
T.k. 30 m. houten vloer ƒ 200,-. ring, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
Tel. 02979-85986.
mij, A.J. v.d. Moolen,
Videotheek
T.k. zeer rom. bruidsjurk met Gemeenschapshuis,
tel.:
pracht, lange sleep incl. hoe- 02507-14085 of 19652.
pelrok! Corset wit, mt. 36,
nieuw ƒ 4100, nu ƒ 1500. Tel.:
02972 - 62643.
Bloemen, planten
Toekomstige medewerkster
en tuinartikelen
van het WTC uit Den Bosch
zoekt kamer m A'dam tot
Tuinman heeft nog tijd, 15 pu,
j ƒ450,- incl. Beloning:
tev. hek, straat en tegelwerk.
1 doos Bosche bollen!
Alles leverbaar. 023-340495.
Tel. 073 - 134871.
Corn. Slegersstraai 2b
tel. 12070
| Twee PHILIPIJNSE meisjes, • Rubrieksadvertentie op15-16 jaar zoeken correspon- geven? Zie voor adres en/of
Geopend dagelijks
dentievrienden in Ned. Bel telefoonnummer de colofon
13.00-21.00 uur
in deze krant.
voor info 020 - 6628546.

Tel. 15449

DOMBO

5 films
hele week

ƒ25,-

Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dal is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!
UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlineaal, een Agfa fotocamera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur". Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verzorgde reis voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHill busreis
voor 2 personen naar Toscane.
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 juni a.s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO
t/m 4 regels f 25.00
t/m 5 regels f 35.00

t/m 6 regels l'45.00
t/m 7 regels f 55,00
l/m 8 regels f 65.00
Mijn slagzin luidt:

Weekmedia en Oranje /.ijn voor mij.

Naam:
Adres:

ORANJE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK

I'oslcode/Wuonplaats:
Telefoon:
Handtekening:

5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .OOO,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Gewonnen door:
Dhr. Atteveld - Amsterdam

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
A. van der Veen - Vinkeveen

Gewonnen door:
H. van der Veen - Amsterdam

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
K. Jaddoe-Ramadhi - Amsterdam

Gewonnen door:
A. Dieperink - Amsterdam

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door
van Thiel - Amsterdam

,

Stuur de/e adverientietekst met een getekende Euro-, giro- ol helaaleheque (denk om hel regislratienr. \;m u»
pasje!) in een envelop naar: Weekmedia. Poslbus I5ft. 1000 AD Amslerdam.
De tekst moet uiterlijk maandag in ons he/it /.ijn voor plaatsing in de/elldi- week. llrengen en eventueel contant
belalen (maandag vóór 15.00 uur voor plaatsing in de/ellde week), kan ook bii de balie in de hal van het
Paroolgebouw. Wibautslraal 131. Amsterdam-Oosl. Geopend maandag t/m vri|üug vtinOUUO- 17 (Hl uur).

Deze actie Reklt alléén voor particulieren en niet voor de zakelijke markt.
Over de uitslaK kan niet worden K»
correspondeerd. Sla^zinen blijven ei-

Kfiidorn van Wi'cknn'dia. Mcdewerkers van iVrseoitifoimilie en hel ivchitnebureau /ijn van deelname uiljitNloten.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's TOurs

Polectro

SOUND & VISION

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

Amstvrdums Stadsblad, Divmer Courant, dv INivuni- liijlmi'r. Nieuwsblad (Jaasperilnin.
Builcmuldi'rtsu Courant, Anislcltuons Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uilhoornse Courant, de Kunde \ ener.
de Nieuwe Wcespcr, /.amhoorts Nieuwsblad.
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donderdag 14 april 1994

Videotheek

DOMBO
* **
De nieuwste
dagfilms

06-Nummers

DEVLIN

gewillige meisjes (v.a. 18)

THE PIANO

* **

DOEN ALLES MET JOU! 1 gpm

06-320.320.07
Betty wil Grieks!

UNDERSUSPICION

DRAAI HAAR MAAR OM! 1 gpm

06-320.320.0f
Wilde Annet

Tel. 02507-12070

(VERPLEEGSTERS
Live
06.98.38. Bel me snel schat
en ik verzorg je live. 1 gpm.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem hete sex!
Bel: 06-96.03 (100 cpm).
Volslank tot dik! Vrouwen van
chic tot volks 1 gpm. Ze zijn
30 tot 55 jr. 06-96.94. RUP!
Vrouwen! Super Vol en Open.
1 gpm 06-320.326.65.
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT SEX, bel ze
| nu: 06-96.04 (75 cpm).
Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex. Bel 06-98.44 (75 cpm).
Ze zakte door haar knieën op
z'n Frans lieverd. 1gpm.
J06-9646 Rode Lippen!!

17

GEZOCHT: WOONRUIMTE.

Zoek jij echt hete meisjes
(18)? Bel sex(thuis)kontakt.
06-320.326.33 (75 cpm).

Nieuw! Sex op SPANNENDE
06.95.07
plekken! 06.320.320.19 pm 1 Stewardessensex
g. In de bios voel ik je hand. Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen. 1gpm.
Hete vrouwen willen met jou Nieuw: TELEFOONSEX voor Straatgrieten! Ik snak naar 'n
een spannend privé-gesprek! 2. Direkt hete vrouwen aan de hoogtepunt. Glij maar lekker.
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
06-320.322.33 (75 cpm).
1 gpm
06-320.320.77.
Homo: jongens (18) onder el- Nu Direkt TELEFOONSEX. STRAATMEID Live. Eindelijk
Hete
vrouwen
wachten
op
kaar. Hoor ze TEKEER gaan.
jou. 06-320.330.91 (75 cpm). kun'je live sexen met een ordi
06-320.330.88 (75 cpm).
straatmeid. 1 gpm. 06.98.40
Onnatuurlijk Gedrag: Taboe.
HOMOJONGERENKONSurinaamse Lippen: Vol en
1gpm
06-320.322.72
(nu
live).
TAKT, hete jongens van 18-30
open. 1 gpm 06-320.324.02.
jaar! 06-320.330.95 (75 cpm). Op z'n FRANS! Live met mij
THUIS SEX-KONTAKT, hete
06-97.33.
Mond
vol!
1
gpm.
HOMO-KONTAKTEN
vrouwen bij jou in de regio.
Direkt apart met een hele Warme Lippen.
Bel nu: 06-98.11 (75 cpm).
hete knul uit Amsterdam.
Privé-tel.nrs van hete vrouBel nu 06-96.13 (nu 50 cpm}. wen thuis. SEXKONTAKT. Bel TIENERTJES 18 jr die met jou
een livegesprek willen!!
Lesbische vrouwen zoeken nu: 06-95.02 (100 cpm).
1 gpm 06-320.320.65. Zalig.
sex! Hete stories, daling, Privé-tel.nrs van hete vroustrippen! 1gpm 06.320.320.37 wen thuis. SEXKONTAKT. Bel TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
LiveSex! 06-98.66.'Als je van nu: 06-96.05 (100 cpm).
Bel nu: 06-95.30 (75 cpm).
heerlijke strakke winkelmeis- Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
jes houdt. Live met mij, ik ben livegesprek voeren met mij! TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
net 18. Zachtjes! 1 gpm.
1 gpm
06-320.320.63. in bad met jou! Zeep rne maar
lekker in lieverd! 1 gpm.
LiveSex. Hier kunnen jon- Rijpe Verpleegster. Ik zit op
gens, 18 jr, met Rijpe Vrou- m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Diverse clubs
wen rommelen 1gpm 06.9848 Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
LiveSex met een Rijpe Nege- RUIGE PORNO 06.320.320.53
rin. Lekker een livegesprek! 1 gpm. Als een wilde trek je
BETTY'S ESCORT
1 gpm. 06-9686.
m'n kleren uit! Zalig zo hard! 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Mag ik in uw slipje voelen? SEX GESPREK. Zeker weten Eén telefoontje is genoeg om
Kom maar jongeman! Nu ga dat er op jou 'n meisje (18) in contact te komen met de
ik bukken. 1 gpm 06-95.09. wacht. 06-97.01 (75 cpm).
persoon van jouw keuze.
Meidengrieks! 06.320.320.62 SEX met MEISJES van 18! 06- Probeer het eens en bel
Ik sta voorover, voorzichtig en 320.320.52 Streel zachtjes 06 - 350.222.21 (100 cpm).
met olie. Ga door! 1 gpm. 18 jr met je tongetje. 1 gpm. Zalig! Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT. ESCORTmeisjes
Sex voor 2
Meisjeskamertjes, • 18
jr.
v.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.
Gratis voor vrouwen
06.96.08 Petra vriendinnetje
06-4656
doen 'n sexspel, 1 gpm.
• Rubrieksadvertentie opMannen bellen:
geven? Zie voor adres en/of
MEISJESVINGERTJES 18 jr. Plezier voor 2
06-9860 telefoonnummer de colofon
Ze glijdt in je slip. 1 gpm
Telefoonsex . .06-320.326.56 in deze krant.
06-320.320.66 Oh...wat fijn!
Sex Direkt... .06-340.310.01
75 cpm. Alleen mannen.
Nieuw! 06-320.327.87 1 gpm
MONDSTREELMASSAGE
SEX VOOR TWEE, direkt teleStrip/sexstories/superdates
foonsex met hete vrouwen.
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17 06-320.330.46 (75 cpm).
Sex in het openbaar! Lift,
SEXMEISJES live! Wel voortoilet, trein, bus, tram.
HALTESTRAAT 55
zichtig, net 18 jr. U bent gelijk
Nieuw: 35+ sexdating. Volop aan de beurt. 1 gpm06-96.36.
ZANDVOORT
RIJPE vrouwen zoeken sex- SEX'O'FOON 06*96*06
kontakt. 06-96.16 (100 cpm). *Sexstories
*Sexdating
AANBIEDING
NIEUW, discreet privé-ge- *Hoogtepunten *Gaydating
Ajour
pullover
sprek met hete vrouwen (ex- *Sexjackpot 1 gpm.
tra-snel). Bel nu: 06-96.64.
met
V-hals,
Sex'O'foon Sexbox Live! 06320.329.50 Rijp en Jong
Nieuw: hete meisjes (18)
ecru, beige,
1gpm. Direct Live met haar!
uit Groot Amsterdam!!
zwart
06-350.23-020 (100 cpm).
Sexstandjes! 06.320.320.59
mt.
S-M-L-XL
1
gpm
Standje
69
doe
m'n
TOPSEX-LIVESEX 06-97.22.
Wil jij'mij-live'naar een hóogte- slipje opzij! Grieks! • ', «.;>.
punt brengen? 1 gpm.
SM-KONTAKTLIJN: strenge
Verboden-Sex: Ongehoord! 1 afspraken bij jou in de regio.
gpm 06-320.327.97: in de stal. 06-320.325.80 (100 cpm).

DOET WAT JIJ WILT!! 1 gpm

06-320.320.I "
JITENSEX! Nieuw! 1 gpm.
arkeerplaats, auto, bos en
,. 06.320.326.22.
ikke Vrouwen. Livegesprek
mollige vrouwen m. enore bollen. 1 gpm 06-98.70.
,rect Live Box! Je komt di.ct in een orgie terecht! Met
n tienen live met 1 of 2 vrouen. 1 gpm. LiveSex 06-9593.
u tot 3 uur 's nachts!!!
DIREKT APART (75 cpm)
•net ondeugende vrouwen,
•rouwen bellen: 06-43.00.
Kannen bellen: 06-97.57.
irekt 'n HETE vrouw aan de
lefoon. Bel 06-98.80, vrouen bellen gratis (75 cpm).
IREKT Privé reg. NH, 'n sexesprek en/of afspraak met
3et meisje (18) 06-9812/1pm
IREKT PTIVE: snel apart
iet de heetste vrouwen!
el- 06-97.10 (75 cpm}.
ENZAME vrouwen zoeken
«afspraakjes als man niet
iuis is! 06-96.61 (100 cpm).
ROX de madam verbindt je
oor, zeg maar naar wie!
695.06 Rijp & Jong. 1 gpm.
ebabbel gebabbel, 75 cpm,
e Babbelbox de enige echte
6-320.330.02. Gezellig hè?
RATIS SEXKONTAKT voor
ete vrouwen: 06-4909, heren
illen 06-96.02 (100 cpm).
RATIS TELEFOONSEX voor
ouwen. Dames bel:
5-43.00. Mannen bel:
5-97.55 (100 cpm).
RATIS TEL.SEX (75 cpm)
oor vrouwen. Dames bel 06300. Mannen bel 06-95.12.
RIEKS standje met ervaren
rouwen 35+. Kies maar, er
i|ner3! 1 gpm 06.320.327.17
iRIEKSE-LIVESEX 06-9505
illeen live voor Grieks!
( buk wel schat! 1gpm.
leerlijk DISCREET apart met
ete vrouwen uit Amsterdam.
5-320.322.11 (75 cpm).
ete
eenzame
vrouwen
iO+) zoeken ANONIEM sexontact. 06-95.11 .(75 cpm)/
iete ERVAREN vrouwen van
3 jaar zoeken sexkontakt.
6-350.290.53 (75 cpm).

Kroon Mode

Met de aluminium plafonds van De Graaf krijgt elke ruimte een
bijzondere uitstraling. De kleuren en tinten van de lamellen zijn
legio, terwijl vorm en uitvoering de keuze completeren.

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren tot
juweeltjes in nobele houtsoorten
(naturel of dekkend gelakt) en van de
GRAfoLUX® decor-panelen tot de helderstrakke GRAfoLON® panelen.

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusieve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt m
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdyk III),
tel. 020-6134775. open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2. telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

de Graaf plafonds
y

DE GRAAF PLAFONDS & WANDEN. ALLES ONDER ÉÉN DAK.

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

l kilo

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

VARKENSHAAS

Wit

BRAADLAPPEN

29-95

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

Verhuizingen

ERKENDE
VERHUIZERS

RUNDERGEHAKT
geeft u meer!
LEVERKAAS « .
unt GRATIS

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitendvia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Het nieuwe muziektheaterprogramma van FLAIRCK reist
door het land. Flairck (oud-Nederlands voor hand en heeft
betrekking op het akoestische handenwerk van de groep)
startte ooit als huiskamer-ensemble tussen de schuifdeuren
Inmiddels heeft Flairck zich een eigen plek veroverd op de
Nederlandse podia. Het aantal instrumenten dat het gezelschap in de loop der jaren verzamelde en gebruikte, zal
voor het nieuwe theaterprogramma KAMERS worden uitgebreid.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Foto Kees Tabak

Sint Jacob is een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis voor ruim
515 bewoners in het centrum van Amsterdam (t.o. Artis). Ons -modernverpleeghuis is onderverdeeld in 3 afdelingen voor (90) somatische zieke
bewoners en 3 afdelingen voor (90) psycho-geriatrische bewoners.

Als je van je werk meer wilt maken dan zomaar een baan, dan bieden wij
ji een

leiding
tot ziekenverzorgende

5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen mcl. 17.5% BTW.
Naam:

-

De opleiding duurt 2 jaar en 6 maanden en begint met een beroepsvoorbereidende periode (theoretische opleiding) van 7 maanden. Gedurende deze
periode ontvang je zakgeld.
De resterende 23 maanden werk je in de praktijk, afgewisseld met theoretische lesblokken. Je verdient dan een salaris.
Tijdens de opleiding is interne huisvesting mogelijk.
De toelatingseisen zijn:
minimaal een LBO-diploma met tenminste 2 vakken op C-niveau en de
overige vakken op B-niveau,
minimum leeftijd bij aanvang van de opleiding: 16 jaar en 8 maanden.
De opleiding start in september a.s.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny van der Vlugt of
Kokkie Paul, telefoon 020 - 625 49 62. Je sollicitatiebrief kun je sturen naar de
afdeling personeelszaken van R.K. Bejaardenverzorgings- en
verpleeghuis Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52,
1018 DH Amsterdam.

Adres:
Postcode: ...

Plaats:

Telefoon: .

S.v.p. in rubriek:

1_

Tijdens de voorstelling
KAMERS doorlopen we
de kamers, waarin een
mens zich in de loop van
zijn leven bevindt Van
de buik tot het graf zijn
de mspiratiebi onnen voor
deze vooi stelling. U kunt
KAMERS van Flairck zien
m het Nieuwe de la Mar
Theater op vrijdag 22 en
zaterdag 23 apul. aanvang 20 15 uui

Ziekenverzorgende een vak!

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35

KAMERS DOOR FLAIRCK
HET NIEUWE DE LA MAR THEATER

sint Jacob

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangen onze lezers een korting van f 5.- op de normale
toegangsprijzen van f 28,50 Ie rang en f 23,50 2e rang U
kunt de bon inleveren aan de kassa van het Nieuwe de la
Mar Theater, Marmxstraat 404 m Amsteidam De kassa is
dagelijks geopend van 13 00 - 18 00 uui Telefonsch reserveren kan ook met de vermelding, dat u qebruik maakt van
deze kortingsbon, tel 020-6233462

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan de
kassa van het Nieuwe de la Mai Theater ontvang ik een korting van f 5,- voor KAMERS van Flairck (max 4 kaaiten per
bon).
Naam
Adres
Postcode.

Woonplaats

Datum
Aantal kaaiten

Ie rang a f 23,50 (i p v f 28.50)

Aantal kaaiten:

2.e lang a f 18.50 (i p v f23,50)

MDM geeft u meen

SONY~S~TEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo. '3890.-

2649.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SONYHI-8TRAVELLER ARISTONA TURBO-DRIVE

Platen Square Hi-BlackTnnitron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstand- HiF^stereo. Adviespnjs*3330.bediening. Adviespnjs *1799.-

1999.1299.SONY TRAVELLER
PANASONIC 70 CM

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus.*2550.-

STEREO TELETEKST

1499.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

SONY 55CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type KVC2121; 55cm Hi-Black Trinitron
beeldbuis, softline design, doublé duty
afstandbediening, teletekst met geheugens, HiFi
stereo met 30 Watt totaal vermogen, 60
voorkeuzezenders programmeerbaar via
afstandbediening, On Screen Display en dubbele
camcorder aansluiting. Adviesprijs*1890.-

99.-

4 KOPPEN VIDEORECORDER

4SB2; Supersnel loopwerk, perfekte 'High-Quality'
beeldkwaliteit! 4 zelf reinigende videokoppen,
dubbele speelduur(max. 10uur E-300), super
slow-motion, perfekt stilstaand
beeld,
programmeerbare timer en quick programming,
42 voorkeuzezenders, display-info ook in
Nederlands. Afstandbediening met LCD-display.
Adviesprijs'1245.-

teletekst
Indeling

10S Nieuws
2OO programma
3OO Omroep
4OO Vrije Tijd, Teletekst
SCO Consument, financier
60O Sport
7OO Wo»r en verkeer
80O Landbouw en regio

1299.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

publl*lcs
Informatie:
1O1 2Q1 Q35-778O25
2O1 («Don in
3O1 kantoor40» tijcf
SO1
SOI
7O1
°°<

INDEKT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

O«nro«p- overzicht;

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombnatie. Adv*1099.-

NOS SOtAVRO 310 VARA 32O KRO 33O
NCRV 34O TROS 35O VOO 36O EO
37O
38O IKON 391 Educatief
392-399

Adres central* r«K»actio: Studlocornple

Type AWG71 9; Adviespnjs'1 235.

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

MIELE KOEL/VRIES

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

1299.TOPMERKCAMCORDER

INFO-LIJN
020-6474939

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose,autofoais.Adv.*2299.-

TIJDENLIJN
020-6476219

995.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

749.-

425.

RISJCO

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

499.

1149.-

BCC
is om

utïlleeVde TechnlscheJ^

Vakkundig personeel staat u
BCC, waar men nog tijd voor
uheett!

IS

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
tcommel EN kuip. Adv.*2199.

SAMSUNG RE570
BAUKNE"CHT1100TRN MAGNETRON OVEN

JypeWA9510.Adviespnjs'1899.- Snel ontdooien en verwarmen.

1199.-

1245.-

AEG LAVAMAT RVS

e n service i r e

-i ,

v
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS HI-FI

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs. '749.-

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.'1549.-

199.-

MOULINEX FM1115

229.-

SHARP R2V11 STUNT

249.-

1145.-

SIEMENS WASAUTOM. PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

269.-

INDESIT 2-DEURS
•!•• r-TOTFT

PHILIPS VIDEO + PDC

PANASONIC NN5259

4 «10 • ™

319.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

595.-

749.PHILIPS4 KOPPEN VHS

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type R3G14; 1000 Watt grill.

369.-

BAUKNECHT 2304 "

695.-

Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS 320 LITER

699.-

320 Uter2<leurskoelkast *1398.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

699.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1 445.-

PHILIPS TURBO-DRIVE
PHILIPS GR102137CM

1499.meröfliciëel Nedertands_g_a-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,'
LCD-afstandbediening. '1145.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

MIELEVWG521

KGS3201; Gescheiden temperatuurregehng en 3 diepvriesladen. Adviesprijs. * 1649,-

Eén dag voor levering
van 14.00 lot 16.00 uur.

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

PHILIPS CE627063CM
AFSTANDBEDIENING

BOSCH VW PS2100

TURBO-DRIVE HI-FI

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en af- GRUNDIG HI-FI VIDEO
standbediening. Adv.*2075.- GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC.* 1709.-

1795.-

649 • -

BAUKNECHT VW 3PR

LUXE WASAUTOMAAT

KG37S01; Koel/Vries reus. '1798.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4koppen, longplay (8uur).*1990.-

1945.-

TypeKGC2511 ;Adviespnjs*1269.-

prgij cnn
L:^fef D99.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Tijdstip van levering'

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

799.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Geen pri|S-inlo i.ï.m. kommer: ;
Aid konsumenlenbelangen
Ma. l'mVr. 10.00 tot 16.00 uur

1049.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

6 programma's, 1 2 couverts en
germsarm: Adviespnjs'999 -

PTgii CQQ
Lafef U «J «J." ZANUSSI WASAUTOM.

1299?

SONY CAMCORDER

Supersnel1 HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

7GQ
f 99.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

TypeARG280;Adviespnjs*1235.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
PHILIPS HI-FI VIDEO

349.

849.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

599.- Rgii
Laftf

Bel de BCC

37 CM KLEUREN-TV

Voorlader, centnfugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

1699

'SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

laatste
Informatie :

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. '795.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombimagnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. |

599.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

579.-

STUNT BOVENLADER

ARISTONA HQ VIDEO

599.-

2SB12; LCD-afstandbed.. *1045.-

lSOLTR.KOELKAS

549.GRUNDIG VIDEO + PDC

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1299.-

879.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099."onderdeel «n u* i
vraag eromi_

729.BLAUPUNKT
KT VIDEO

INDESIT 140 LITER

355.-

RTV535;3koppen,VHS.*1445.pen,VHS.*1445.-

145 LITER KOELER

549.ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs*2275.-

1QQQ

IOÜO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

395.-

1348.-

IS63-30; Adviespnjs'1799.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST
GRUNDIGS1CMTEKST

t'jala

Dl O."

GRUNDIG37CM

428.-

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

749.-

INDESIT G/E FORNUIS

Ij'jfc? •t9

BOSCH KTF1540

AKAIVHSVIDEO+PDC

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

BAUKNECHT 1 60 LTR

595.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

F280; Afstandbediend. *768.-

648.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

749.AKAI VHS-IHQ VIDEO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
TypeJDSO; Adviespriis*649.- grill-set. Adviesprijs. "1575.-

ZANUSSI WASDROGER

948.-

De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

549.-

SONYE240VHG
MAXELLXMI60

PANASONIC VIDEO

2 voor
10 voor

25.34.-

IGNIS DROGER AWF020 ATAG GAS-ELEKTRO

pTip^ QCQ _
tJTvfA? OQ%I.

J40; VHS-HQ, Skoppen. '1104.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

INDESIT WASDROGER

649.-

OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

Opzetvrieskaslje. Adv. '595.-

lüüifey 459.PHILIPS/ WHIRLPOOL

328.- IAf;l 549.428.- rv.a.599.799.478.

TypeAMB523; Adviespnjs*945.-

599.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

HS-HQVIDE
STUNT! VHS-HQ
VIDEO
'bediening. *699.*69
Inkl. afstandbediening.

449.

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
:
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

BAUKN./BOSCH/AEG

PHILIPS /WHIRLPOOL KONDENSDROGER
AFB594; Vrieskast. *720.-

ARISTONA 3 KOPPE
VIDEORECORDER

BAUKNECHT LUXE

548.-

BOSCH VRIESKAST

3SB12; Perfekte beeldkwaliteit, afstandbediening met LCD-display. Adv.*1150.-

Type GSD1311; Adv. '848.-

ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER

KLANTENKAART l

ÏN

PIN-CODE

|

Electronisch betalen
mlt uw PIN-code
zonder extra kosten

l HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
| Rivièradreef 37

I

BADHOEVEDORP
ALKTVIAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

4-pits gaskookplaat. *298.-

MIELE DROGER
PELGRIM WASEMKAP

2800 loeren. Adviesprijs*249.- WA15; Adviesprijs'245.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
(BEVERWIJK
SUPÉRSTORE 1100
| Breestraat 65

SUPER KOOKPLAAT

Elektronisch regelbaar. '1445.-

598.- MERKCENTRIFUGE
348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

599r
D BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkelt

598.-

PHILIPS 160 LITER
PWii >|Ü

BETER EN GOEDKOPER!
II BCC
* \\PRIJS

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

SONY3KOPP1ÉN VIDEO

HRD770; Van de uitvinders i
2 koppen, LCDafstandbed. *799.-

PW% C"7Q

Type KN5402WO; AdvT*84è.-

ZANUSS1140 LITER

IS70-39; Adviesprijs*1999.- F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1 098.-

, BLAUPUNKT63 CM
| STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS .\

. Adviesprijs*749.-

I

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...
dinsdag t/m vrijdag
zaterdaY'.ë tot''s "uur.
Badhoevedorp vrijdag
Maarssenbroek vrijdag
overige filialen donderdag

108.-

1 tot S.30 uur
9 tot
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
i
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

VOOR'N GEELTJE
N AAR ORANJE
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SZP worstelt
met geldgebrek
ZANDVOORT - De Stich| img Zandvoort Promotie
(SZP) functioneert niet zoals dat zou moeten. Dat is de
mening van een aantal horeca-ondernemers, zo bleek
donderdag tijdens de horeca-vergadering. Onder verschillende participanten,
zoals strandpachters en ambulante vishandel, is de nodige irritatie ontstaan.

Los nummer ƒ 1.85

54-e jaargang nummer 16

Bouwvakkers maken
val met 'hangsteiger'

Het zou vooral slecht gaan
met de financiële positie van de
stichting. „Je kan wel zeggen
dat deze alarmerend is," zegt
ondernemer Jacotasen. Hij is
penningmeester van de Horeca
Nederland afdeling Zandvoort
en tevens vertegenwoordiger
van de horeca in de Stichting
Zandvoort
Promotie.
„Er
wordt ontzettend veel tijd en
energie gestopt in het vinden
van gelden," aldus Jacobsen.
Hierdoor zou volgens hem ook
de taak van Paagman in het ongerede komen.

Twijfels
Jacobsen reageerde daarmee
op een vraag van strandpachter
Gert Toonen, die benieuwd was
naar het financiële beleidsplan
van de stichting. Zo'n beleidsplan is er nog niet, aldus Jacobsen. Hoewel er nog geen cijfers
openbaar zijn gemaakt, trekt
een aantal horeca-ondernemers de conclusie dat de stichtmg 'met grote financiële problemen kampt'. Volgens Toonen functioneert de stichting
'voor geen dubbeltje als hij zou
moeten functioneren'. Sommigen hebben duidelijk hun twijfels over het belang van Zandvoort Promotie voor de gemeente Zandvoort. Die twijfels
werden tijdens de horeca-vergadering niet onder stoelen of
banken gestoken.
Op een enquête die de Stichting Zandvoort Promotie onlangs onder de plaatselijke ondernemers hield, is nauwelijks
gereageerd. In totaal werden er
driehonderd
brieven verstuurd, met een dringend beroep op hen om met suggesties
te komen, maar ook met het
verzoek om een financiële bijdrage. De enquête werd met
slechts zes brieven beantwoord. Simon Paagman, aanwezig achter m de zaal, heeft
niet gereageerd op deze vragen
en opmerkingen. Vanwege vakantie was hij ook later niet bereikbaar voor commentaar.

Aangedikt
Bart Schuitemaker, oud-penningmeester van de stichting,
vindt de verhalen 'aangedikt'.
Hij geeft toe dat er financiële
problemen zijn, maar dat dit
ook komt doordat verschillende ondernemers als participanten in de stichting niet meer
betaald hebben terwijl ze dit
eerst wel hadden toegezegd.
Volgens Schuitemaker is de
Stichting Zandvoort Promotie
een 'club voor ondernemers
door ondernemers'. Sommigen
hebben 'toch maar mooi de
stichting laten zakken'. In 1993
waren er daardoor volgens hem
inderdaad liquiditeitsproblemen, maar deze zijn inmiddels
weer opgelost. „Er zijn nog genoeg participanten die wel meebetalen," aldus Schuitemaker.
Hij betreurt het dat de gemeente slechts tienduizend gulden
per jaar meebetaalt, terwijl zij
1,4 miljoen uit toeristenbelasting heeft verkregen. Maar hij
geeft toe dat er dringend geld
nodig is. „De Stichting vecht
voor haar leven." Hij hoopt dat
de ondernemers de stichting
blijven steunen.

ZANDVOORT - Twee medewerkers van een betonrenovatiebedrijf zijn dinsdagochtend in Zandvoort-Noord lichtgewond geraakt bij een ongeval met hun 'hangsteiger'. Een
van hen kwam na een val van 15 meter in een plantenbak
terecht, de ander kon zich nog net aan de steiger vasthouden.

De twee mannen zijn een 24jarige en een twintigjarige medewerker van het bedrijf Eetonreb uit Meerkerk en woonachtig in respectievelijk Sliedrecht
en Hoornaar. Zij waren bezig
aan de oostgevel van een EMM-flat die uitkomt op de Celsiusstraat, boven de bushalte tegenover het winkelcentrum. De
bouwvakkers stonden ter hoogte van de zesde verdieping in
een hangende steiger, ook wel

College B en W:

'hangsteiger' of 'hangbrug', die
bevestigd was aan twee beugels
op het dak. Rond kwart over
tien liet een van de twee beugels
los. Deze werd door het gewicht
van de steiger over de dakrand
getrokken, waarna een kant
van de steiger naar beneden
stortte. Het gevaarte bleef verticaal hangen, aan de ene beugel
die nog aan het dak vast zat.

ZANDVOORT - De rijrichting in de Haltestraat wordt
waarschijnlijk in de maand
mei al weer omgekeerd. Het
nieuwe college van Burgemeester en Wethouders wil
de proef die begin dit jaar is
begonnen, beëindigen. Zowel de ondernemers als de
gemeente zelf leiden fors
verlies met de huidige rijrichting.
Ondernemers in de Haltestraat derven volgens eigen zeggen duizenden guldens aan mkomsten door de nieuwe rijrichting, van de Zeestraat richting Raadhuisplein. Veel vaste
klanten laten het afweten, omdat zij niet bereid zijn vanaf het
centrum om te rijden naar de
ingang aan de Zeestraat. Sommige winkeliers zijn nu al, na
ongeveer drie maanden, de
wanhoop nabij.

Petitie
Een delegatie leverde enkele
weken geleden een petitie op
het raadhuis af met tientallen
handtekeningen, met het verzoek de maatregel ongedaan te
maken. Ook omwonenden leverden een stapel handtek-eningen in, met hetzelfde verzoek.
Zij worden vooral getroffen
door verkeersovertredingen in
hun straten: automobilisten die
tegen het verkeer inrijden of
(ADVERTENTIE)

Superaanbieding
OVADIA
15 jaar
Zie adv. elders 'm dit blad

hun auto's her en der klakkeloos 'dubbel' parkeren. In de
Swaluëstraat bijvoorbeeld leidt
dat regelmatig tot verkeerschaos.
t

Parkeermeters
De gemeente zelf voelt de
maatregel ook in de eigen portemonnee. Sinds de invoering
van de nieuwe rijrichting wordt
er veel minder gebruik gemaakt van de parkeermeters in
de Haltestraat. Dit betekent
eveneens een mkomstenderving van duizenden guldens. De
nieuwe wethouder Ruimtelijke
Ordening, Gerard Versteege,
kondigde maandagavond aan
dat het college in de eerstvolgendc raadsvergadering, op 2
mei, met een voorstel komt omtrent de rijrichting in de Haltestraat.
De raadsleden Van Caspel
(VVD), Koper (D66) en Van
Westerloo (PvdA) aarzelen nog
of zij akkoord zullen gaan met
het terugdraaien van de rijrichting. Het omdraaien van de verkeersstroom is volgens hen niet
voor niets gedaan: 'het is een
proef in verband met de verkeerscirculatie en het centrumplan. Bovendien is er zo'n zestigduizend gulden gestoken in
maatregel.' „Ga je dat zomaar
weggooien," vraagt Van Caspel
zich af. Daarnaast willen zij bewijzen zien van de inkomstenderving van de ondernemers.
Volgens Versteege kan de
maatregel beter meteen worden genomen, als er toch besloten wcrdt een en ander terug te
draaien. Zijn opposanten willen
het voorstel echter pas in de
volgende commissie RO behandeld hebben, in de maand mei.
Als het aan de winkeliers ligt,
gebeurt het zo snel mogelijk, zo
laat een aantal weten: de maand
mei is een drukke maand met
veel toeristen.

(ADVERTENTIE)

Onder invloed
ZANDVOOET - Maandagmorgen om half vier heeft een
44-jarige Zandvoortse automobilist op de Boulevard Barnaart een aanrijding veroorzaakt. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over
het stuur kwijt en kwam met
zijn auto dwars op een vluchtheuvel, in het midden van de
weg, tot stilstand. Hij bleek onder invloed van alcohol. Een
ademtest wees een gehalte van
1.60 promillage aan: Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij kreeg
een rijverbod van acht uur opgelegd.

j Waterstanden

BOEREN Mei kaas

ZANDVOORT - Drie strandpaviljoens aan de zuidboulevard zijn alsnog aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Daarmee voldoen zij als eerste in Zandvoort aan de wettelijke eisen. Het zijn de paviljoens Havanna, Tijn Akersloot
en Freddy en Paul.
De aansluiting vindt plaats
enkele dagen nadat de rechter
heeft beslist dat het paviljoen
van strandpachter Paul Zonneveld nog niet aangesloten hoeft
te worden op het gemeentelijk
riool. Zonneveld had dat willen
afdwingen, omdat de gemeente
een aansluiting weigerde. De
rechtzaak koste hem 6700 gulden.
Enkele dagen na het proces
besloot een gemeente-ambtenaar echter dat de aansluiting
alsnog kon plaatsvinden. Die
beslissing heeft onder andere
verband met onderhoudswerkzaamheden van het Hoogheem-,
raadschap Rijnland aan de zeereep, ter hoogte van paviljoen
Havanna. Rijnland gebood Ha-

vanna om het talud anderhalve
meter te verlagen. Daardoor
werden de riool- oftewel 'zinkputten' van dit paviljoen onbruikbaar en moest er een andere oplossing gevonden worden. Daar kwam bij dat Akersloot zijn putten al dichtgegooid had, in de verwachting
dat zijn paviljoen aangesloten
zou worden, op de gemeentelijke riolering.
De twee paviljoens liggen
naast elkaar, met als derde
Freddy en Paul van Paul Zonneveld. Omdat deze laatste al
een persleiding naar 'de boulevard had klaarliggen, adviseerde een medewerker van Rijnland om de paviljoens toch
maar aan te sluiten op de riole-

ring. De verantwoordelijke ge- cussieren echter nog over de
meente-ambtenaar heeft dat oplossing en de verdeling van
de kosten die daaraan zijn veradvies overgenomen.
bonden Strandpachter Paul
Vanaf Havanna en Akersloot Zonneveld weigerde de uitligt nu een persleiding naar een komst daarvan af te wachten.
plek achter 'Freddy en Paul', Vandaar dat hij een aantal wevanwaar de inhoud naar boven ken geleden al voorbereidingen
wordt gepompt en afgevoerd. trof door een persleiding naar
De firma Homa heeft boven in de Boulevard Paulus Loot aan
de' zeereep een kunststof op- te leggen. Toen de gemeente
vangbak geïnstalleerd, die is weigerde om deze aan te sluiten
aangesloten op de riolering. „Ik startte Zonneveld een kort geben blij dat het nu toch voor ding omdat hij aan de wettehjelkaar is," aldus Zonneveld, ke eisen wilde voldoen. Dit om
zelf ook nog enigszins verbaasd problemen met andere overheden te voorkomen. De gemeenover deze vorderingen.
te gaat ervan uit dat de riolering van de andere paviljoens
Milieuwet
eind van dit jaar wordt aangeOp papier moeten de pavil- sloten.
joens dit jaar al zijn aangesloten op de gemeentelijke riolermg. Dat is het gevolg van een
nieuwe milieuwet die op l december 1993 is ingegaan. De gemeente en de Zandvoortse
strandpachtersvereniging dis-

Het Zandvoortse gemeentebestuur heeft gisteren alsnog
toestemming verleend voor de
actie in deze kustgemeente.
Aanvankelijk werd er geaarzeld
vanwege de angst voor gifzakjes op het strand. Volgens
Rijkswaterstaat zijn er de laatste weken echter geen zakjes
meer gevonden. 'Veiligheid
staat voorop,' zegt Hans Nijboer, directeur van de Hannie
Schaftschool en een van de orgamsatoren in Zandvoort. Met
de kinderen en begeleiders worden duidelijke afspraken gemaakt.
De actie is voor het eerst in
1992 gevoerd. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging
Strandexploitanten
Noordzee-strand (NVSN), de
Stichting Nederland Schoon,
het Nederlands Bureau voor
Toerisme, de Foundation for
Environmental Education in
Europe-The Netherlands en de
Stichting Samenwerkende Nederlandse Kust VVV's. „Het
gaat om vuil dat aanspoelt,"
zegt Paul Zonneveld, strandpachter van Freddy en Paul en
voorzitter van de NVSN. „Niet
om het vuil dat toeristen achterlaten. En het is de bedoeling
dat de kinderen er wat van leren, over het milieu op strand."
De leerlingen krijgen een lesmateriaal en een lesboek, plus
ieder een paar waterdichte
werkhandschoenen. In het lesmateriaal komen onder andere
de vragen aan de orde, waar het
vuil vandaan komt, én hoe de
vervuiling voorkomen had kunnen worden.

Natuurlijk,

die krant moit ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat /icli in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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BOERENKAAS
Hollands Glorie

W.C Beverhof
Beverwijk
Zandvoortseln 155
Heemstede

DE TROMP WINKEL

ZANDVOORT - Zo'n tweeduizend kinderen houden
volgende week donderdag
een grote schoonmaakactie
op het Nederlandse strand.
Ook Zandvoortse scholen
nemen hieraan deel.

Drie strandpaviljoens worden alsnog
aangesloten op gemeentelijk rioolnet

p.u 500 gram O •

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

Kinderen maken
strand schoon

Foto Persbureau Zandvoort

045

BOEREN Stolwijker

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Een lid van de technische recherche onderzoekt de hangbrug. Deze hangt nog met één
beugel en een staaldraad aan
het dak van de flat aan de Celsiusstraat

095

BOEREN Leidse 20+

Bartjens
In Zwolle, een van de -4 -i
weinige Nederlandse l l
Hanzesteden staat het woonhuis van wijlen meester Bartjens, naar wie de uitdrukking
'volgens Bartjens' verwijst

De Celsiusstraat is in verband met het ongeval enkele
uren afgesloten geweest. De
juiste oorzaak is nog niet bekend, de technische recherche
heeft de zaak nog in onderzoek.
Ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld. De mannen hebben
een paar dagen vrij gekregen,
de werkzaamheden zijn voor
minimaal een week uitgesteld,
in afwachting van de resultaten
van het onderzoek.

nu 500 gram O •

BOEREN Belegen

Z'75
Door een zwaar beQ
vochten overwinning is
*J
Zandvoort'75 bijna in veiligheid gekomen Thomas Schulte was degene die m de laatste minuut het winnende doel
punt maakte

„Het ging gepaard met een
enorme stofwolk," zegt een omwonende. „Toen die wolk was
opgetrokken, werd pas duidelijk wat er gebeurd was." Binnen enkele ogenblikken schoten mensen te hulp en was er
een arts uit het winkelcentrum
aanwezig. Ook politie en brandweer arriveerden binnen enkele
minuten.

AANBIEDINGEN

Gen Cron|estr 87
Haarlem-noord

Schooltuin
De leerlingen van de
jVan Heuven Goedhart
O
school zijn al druk bezig met
het kweken van plantjes voor
hun schooltuin Die wordt binnenkort officieel geopend Het
is de eerste schooltuin van
Zandvoort ,,Een leuke manier
om kinderen duidelijk te maken hoe een en ander groeit
en bloeit "

Stofwolk

KAAS

Barteljorisstr 1 1
Haarlem-centrum

Nieuwe raad
De een is meer de deno
ker, de ander meer de
O
doener Een portret van twee
nieuwe raadsleden Piet Keur
en Ton van Eist

eveneens in een val, maar de
jongste kon zich nog net vastgrijpen aan de leuning van de
steiger. Hij heeft daar zo'n tien
minuten gehangen, tot dat de
brandweer hem uit zijn benarde positie verloste. In die tijd
bestond er nog gevaar dat ook
de andere beugel het zou begeven, maar dat is niet gebeurd.
De man liep enkele schaafwonden op.

BOEREN

nu 500 gram f •

HW LW HW LW
Datum
21 apr 12.35 07.25 -.-20.40
22 apr 01.06 08.54 13.31 ?1 44
23 apr 02.06 1010 14.2522.55
24 apr 02.55 10.54 15.1623.24
25 apr 03.40 11.44 15.5623.45
26 apr 04.22 12.24 16.45 ~.~
27 apr 05.06 00.35 17.31 13.04
28 apr 05.50 01.26 18.1613.54
29 apr 06.36 02.16 19.0614.54
Maanstand/getij:
VM maand. 25 apr. 21.45 uur
Spnngtij maand. 28 apr. 05.50 uur
NAP+124cm
LK maand. 2 mei 16 32 uur

DEZE WEEK

Zijn collega maakte een val
van zo'n 15 meter om vervolgens in een gemeentelijke plantenbak terecht te komen. Daarna stuiterde hij op het trottoir,
waarbij hij een gat in het hoofd
opliep. Brokstukken en gereedDe twee mannen raakten schap kwamen net naast hem
neer. 'Morgen gaan we weer lekker aan de gang,' was zijn eerste
reactie, terwijl hij nog op de
grond lag. De man is overgebracht naar een ziekenhuis in
Haarlem, waar hij 's nachts ter
observatie is gebleven. Woensdagochtend is hij uit het ziekenhuis ontslagen.

'Verkeer Haltestraat
weer andere kant op'

Oplage: 5.250

Editie 17

Weekmedia

Paul Zonneveld bereikt
eindelijk na
langdurige
acties het gemeentelijk riool op de
zuidboulevard
Foto Persbureau
Zand\oort

l

Postcode/Plaats, i

l

Telefoon.

'

l

KI

Giio/Banknr:
Daarna \void ik abonnee en betaal per
l l kwartaal ƒ 17.50 half jaar ƒ 31.751""' jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andeie tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwooulnummei 10051, 1000 PA
Amsteidam. U lioettgeen post/egel k-plakken. 8 "710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

ADVERTENTIES

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Hcateujk gefeliciteerd
'

- ' 1.HERENWEG180,
'J101 MV HEEMSTEDE

'L Ji'cJvoort 15351 of 023-33 19 75

VERKIEZINGEN TWEEDE
KAMER 3 MEI 1994

te huur
OVERDEKTE
MARKTRUIMTE
per m2 in
parkeergarage in
centrum van
Amsterdam
tel. 02507-18893

Op dinsdag 3 mei a s. zijn de verkiezingen voor
de Tweede Kamer.
Onlangs zijn hiervoor de oproepingskaarten naar
alle stemgerechtigde Zandvoorters verstuurd
Mocht u geen oproepingskaart hebben
ontvangen, neem dan contact op met de
gemeente!
Als u op 3 mei om een of andere reden niet in
staat bent zelf uw stem uit te brengen, dan kunt
u iemand anders machtigen Dit kan door de
oproepingskaart aan de gemachtigde over te
dragen Hiervoor dienen u en de gemachtigde op
de achterkant van de kaart naam en handtekening te plaatsen De gemachtigde moet in het
zelfde stemdistrict ingeschreven staan en kan de
volmachtstem alleen tegelijk met zyn/haar eigen
stem uitbrengen
Men mag niet meer dan twee volmachten aannemen

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

enz.

Te koop aangeboden
Salontafel met
plavuizen ƒ 50,-

U kunt ook uw oproepingskaart omzetten in een
kiezerspas
Met deze kiezerspas kunt u in een stembureau
naar keuze stemmen, dus ook m een andere
gemeente
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken,
dient u met de oproepingskaart naar de gemeente
te komen Dit kan tot uiterlijk 28 april 1994!

Compleet

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

aquarium

ƒ125,Tel. 16007

Heeft u het al gehoord?

Singer naaimachines
zet de verkoop fournituren

van T. C. van der Schelde voort.

en

-}&n en weke
van "boeke

D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

naalden
scharen
kledingreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

voor het seizoen

RECTIFICATIE VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
21 april 1994 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort
In een eerdere publicatie werd abusievelijk de
datum 14 april vermeld Voor nadere informatie
over de agenda kunt u terecht bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
telefoon 02507-61545

Nadere informatie 02507-61400

1 een boekbindenj gelegen aan de Kochstraat 4
te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekkmg hebben liggen met ingang van 24 april
1994 tot 22 mei 1994 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu,

GEMEENTE

Strandpaviljoen 21
Tel. 15524

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7

RUUD en HANNIE
Op naar de volgende 25 jaar!

(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten

VISRESTAURANT

Een

BAD ZUID

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

WEEKEND MENU
***
Gebakken of gepocheerde heilbot
met garnituur

Hoera Hoera

60 jaar

Uitvaartcentrum
Haarlem

VAN HARTE QEFELICITEERD.'

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Moeder Koning

Door een ieder kunnen tot 11 april 1994 schnftelijke bedenkingen worden ingebracht bij het
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde in art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die bedenkmgen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep in
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
9401OB

Bakkerstraat 2 verbouwen hotel

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

Jubileum Super Aanbieding
15 jaar
VOOR ONDERHOUD en VERNIEUWEN
van C.V., C.V.-KETELS en GEIZERS
Zink- en Hemel waterafvoeren
Sanitair - Afzuiginstallaties
Loodgieterswerkzaamheden

STRANDPAVILJOEN 4

Haring met toast en boter

Raadhuispjem 4
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 09 00 - 12 30 uur De stukken liggen
tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis

STOELENJONGEN

N B Vanaf volgende maand vergadert de commissie Financien in dezelfde week als de andere
raadscommissies en wel op donderdag
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter mzage bij de receptie m de hal van het Raadhuis
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

Laat uw stem niet verloren gaan
Want, voordat de Tweede Kamer erover beslist,
beslist u op 3 mei over de Tweede Kamer

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Gevraagd

- maandag 25 april 20.00 uur commissie
Financien

JunckerS EuroStar Combi (meeneemprijs) 1950,incl. B.T.W. service en garantie.
Geldig de hele maand april.
Voor die prijs gooit u toch uw oude geiser en c.v.-ketel de deur uit?
Bel voor info event. plaatsing 17959 ook 's avonds
Fax.nr 19695

ZANDVOORJSELAAN 129, 2042 XJ ZANDVOORT

8 mei MOEDERDAG

***
Druivenijs met slagroom

Henny, Heidy, Alexander

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

47,50

OVZ

en

l Nieuwsblad

organiseren in de krant van 5 mei a.s.

een grote MOEDERDAGPUZZEL

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
. Tel: 02507-132 78

De keuken is geopend tot 21.30 uur
Vqor reserveren tel. 13431.

HOOFDPRIJS van 2 waardebonnen ad. ƒ125,beschikbaar gesteld door JUPITER
Raadhuisplein 1
SLAGERIJ VREEBURG, Haltestraat
geeft 5 waardebonnen ad. ƒ 25,Zaterdag 7 mei zal ons promotieteam fleurige attenties uitdelen, beschikbaar
gesteld door Bloemenhuis J. BLUIJS uit De Haltestraat te Zandvoort.

M

Na een kort en intens leven,
hebben wij afscheid
moeten nemen van jou, Ellen

M

Ellen Visser-van de Logt

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

op de leeftijd van 38 jaar.
Zoals jij tegen het leven aan keek, was een voorbeeld voor ons allemaal.
Jij was onze liefste en gezelligste, vrolijke en dierbare moeder voor ons tweeen.
Je blijft bij ons in onze gedachten en in ons hart.
Zandvoort:
Fred Visser
Duslin
Brandon
Amsterdam:
Oma Olivier
Zandvoort:
Oma Visser
15 april 1994
Bilderdijkstraal 22
2041 NK Zandvoort
De crematie heelt woensdag 20 april plaatsgehad
in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van

•

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

OVZ

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

Ruilrubriek

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-562.2027
El

Ellen Visser

1

Celsiusstraat, huur ƒ 529,56 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning op 1e etage. Gevraagd: eengezinswoning

2

Van Lennepweg, huur ƒ 397,76 per maand, excl. stookkosten.
3-Kamerflatwonmg. Gevraagd: eengezinswoning.

3

Keesomstraat, huur ƒ 602,24 per maand, excl. stookkosten.
4-kamerwoning op 6e etage. Gevraagd: 4- of 5kamereengezmswoning.

Café

KfiRfiOKE-fiVOND

Schriftelijke reacties
Uiterlijk 10 mei a.s. bij E M M onder vermelding van naam,
adres, lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

Vrijdag 22 april
aanvang 21.00 uur

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Sam

Dorpsplein 2 Tel. 19455
De meeste ^ein op k et Dorpsplein

Het is nauwelijks te geloven dat we haar bij of in
de school niet meer zullen tegenkomen.
Dankbaar denken we terug aan alles wat ze voor
de kinderen deed.
Ouders, kinderen en team
van de Beatrixschool

. Uit het NIPO appreciatie-onder/oek 1993
komt duidelijk naar voren, dat in Amsterdam en
omgeving de kranten van Weekmedia het best \\orden gelezen. Dus óók de pagina "Uit in
Amsterdam". Wie dus stappen \\ il, pakt de krant.
Het rapport ligt voor u klaar!
Bel voor meer informatie over succesvol adverteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647.5393) of Zandvoort
(02507-17166).

AFSCHEIDSRECEPTIE WETHOUDER TERMES
Per 12 april heeft de heer J. Termes zijn functie als wethouder van de
gemeente Zandvoort beëindigd.
Het gemeentebestuur biedt de heer Termes een afscheidsreceptie aan op:

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons beloond na
het heengaan van mijn innig geliefde man, onze geweldige vader, schoonvader en lieve opa

Johannes Nicolaas Rijnders
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
J. Rijnders-van der Aart
Zandvoort, april 1994

woensdag 27 april
16.00 uur tot 18.00 uur
Raadzaal, Raadhuis
ingang Raadhuisplein (bordes)

)GEMEENTE

stappen... t

Elke week het dagelijks nieuws!
\iiislinLuiiv Stadsblad Oiumr ( nunitit ik Nuimi Ilijlrmr NuuwsttUU <.,ui-.|Hnlati
HuiUmtlikrtM. t minmt AtnsliKii ns VUt kltl u| \ iKimtrtlir ( oiir.mt
l Idioom-* C.ourint ilt Komlt \uiir il' Niurn^ U t t - | K r Auuhoorf- Nittm-hl ui
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PvdA stelt vragen
over dakkapel
Van Vilsteren
ZANDVOORT - De PvdAfractie in de Zandvoortse
gemeenteraad eist opheldering over de handelwijze
van VVD raadslid Van Vilsteren, omtrent de dakkapel
op zijn woning aan de Zandvoortselaan
De dakkapel is begin dit jaar
zonder vergunning gebouwd
Gemeentevoorlichter Snelders
bevestigde dat vorige week m
het Zandvoorts Nieuwsblad
PvdA-voorzitter Van Westerloo
verwijst naar tegenstrijdige uit
spraken van Van Vilsteren in
het Haarlems Dagblad waar hij
beweert wel een gewijzigde te
kening voor zijn dakkapel te
hebben ingediend
'Spreekt de heer Van Vilste
ren de waarheid, waar hij stelt
voor de bouw van de betreffen
de dakkapel schriftelijk toe
stemming te hebben verkre
gen,' vraagt zij het college van
Burgemeester en Wethouders
m een brief
De eerste tekening was door
de Welstandscommissie afge
keurd De 'tweede tekening'
van Van Vilsteren is op het
raadhuis nergens te vinden
Als Van Vilsteren wel de
waarheid heeft gesproken en
als hij wel toestemming heeft
gekregen voor de bouw, dan
moet dat m een persbericht van
de gemeente rechtgezet wor
den, meent Van Westerloo Als
het niet zo is, heeft Van Vilste
ren 'willens en wetens in strijd
met de wet zijn bouwplan uitgeï voerd', aldus de PvdA voorzitI ter Maar hij heeft zich dan
eveneens vlak voor zijn beedi
ging 'onverantwoord luchthartig uitgelaten over zijn handel
wijze' In dat geval heeft hij 'als
kandidaat-raadslid een slecht
voorbeeld gegeven, dat een ne
gatieve invloed kan hebben op
het beleid van de gemeente dat
is gericht op de handhaving van
de bouwwetgeving'
De PvdA rekent op een 'con
creet antwoord' van het college

Voorjaarsconcert
Zv. Mannenkoor
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor geeft
zaterdag 23 april zijn voorjaarsconcert Dat gebeurt in
de Hervormde Kerk en onder leiding van de nieuwe
dirigent Frans Bleekemolen
Het concert heeft een bijzon
der uitgebreid programma, dat
om 8 uur begint Voor de pauze
worden er klassieke werken ge
zongen, van componisten als
W A Mozart, A Constantim, L
von Beethoven, Frans Schu
bert, Gluck en Beethoven Na
de pauze staan er vooral speel
se en/of luchtige werken op het
programma, zoals Ons lied aan
de Zee, Margie en Good mght,
ladies Er komen werken aan
bod van J Bonset, L Anderson,
S Jophn en E Tiwolsky Het
concert wordt afgesloten met
de 'klassiekers' Steppehed en
Kahnka
De begeleiding is in handen
van Frans Bleekemolen, sinds
kort de nieuwe dirigent van het
Zandvoorts Mannenkoor, te
vens dirigent van enkele andere
Zandvoortse koren Bleekemo
len verzorgt tijdens het concert
ook een aantal piano solo's
Van zijn hand zijn de arrange
menten op dit concert onder de
namen Old black Joe en Fairy
Belle Ewit Keur zal zaterdag
als solist optreden in het Trm
khed van Frans Schubert
Het Zandvoorts Mannenkoor
telt momenteel een vijftigtal leden maar de verwachting is dat
dit aantal op korte termijn zal
toenemen In 1995 hoopt het
koor zijn 12,5 jarig jubileum te
vieren Dat belooft 'een enorme
happening' te worden
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'Met het mes op tafel ontstaat geen relatie'
leden is dat geen toeval Van
Eist ,GBZ is de afgelopen ja
ren een hele eerlijke partij ge
weest Er waren ge i fricties
E" GBZ was duideL, bereik
bf ir voor de gewone mensen
IJi t alleen voor de grote zaken,
rna.'r oc k voor individuele pro
blei ' • Zoals een teirasuit
broi
voor een horecabe
drijf
'erlast door bezoekers
van ei i cafébedrijf Parkoer
problemen
Geluidsoverlast
Allemaal zaken waar wij ons
ook intensief mee bezig hou
den Wij praten met degenen,
die de overlast veroorzaken "
Zandvoort is wel veranderd
Keur stoort zich aan de verza
meling beton, glas en staal die
nu de boulevard overheerst
„Vroeger liep je vanuit de Zee
straat en de Kerkstraat zo door
naar het strand, waar prachtige
hotels en restaurants stonden,
m Franse stijl gebouwd Het is
jammer dat het zo gelopen is
Maar ja dat is puur persoon
lijk Misschien zijn er wel veel
mensen, die dit allemaal wel
mooi vinden, wat er nu staat
Dat mag van mij Ik ben geen
uniek persoon "

de Zandvoortse gemeenteraad zijn negen nieuwe
raadsleden
aangetreden.
Vier jaar lang zullen zij hun
achterban in het gemeentebestuur
vertegenwoordigen.
Het
Zandvoorts
Nieuwsblad laat de lezer
vandaag en de volgende weken nader kennismaken
met deze politici.
Vandaag Ton van Eist en
Plet Keur, Gemeente Belangen Zandvoort.

ZANDVOORT - De een is
meer de denker Piet Keur
(66) „Je moet zorgen dat je
klant over jou tevreden is
Dan ontwikkel je samen
iets Dat is mijn filosofie Als
je met het mes op tafel poli
tiek bedrijft, ontstaat er
geen relatie" De ander is
meer de doener Ton van
Eist (64) „Ik ben met de politiek ingegaan omdat ik
vind dat er veel moet veranderen m Zandvoort. Ik wil
gewoonweg iets kunnen betekenen voor de bewoners
Zandvoort is een huishouden Een huishouden moet
bestuurd worden Nou, ik
zie mezelf iets meer als een
bestuurder dan als een pohticus "
door Paul van Gageldonk
De nieuwe raadsleden van
GBZ kan geen gebrek aan erva
ring worden verweten De meu
we fractievoorzitter Piet Keur
al helemaal niet Een geboren
en getogen Zandvoorter Pa had
een bakkerij, die nu is overge
nomen door Piet's oudere
broer En aangezien Pa een
bakker in de familie genoeg
vond, mocht Piet gaan stude
ren Hij volgde het hogere be
roepsonderwijs, werkte m Am
sterdam en Antwerpen en
kwam tenslotte in de kapitaalgoederensector terecht, waar
hij manager werd Keur werkte
ondermeer bij Ogem Hij gaf les
aan het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs m de vakken
marketing en reclameleer
Nu is hij al een aantal jaren
gepensioneerd Maar hyperactief is hij nog steeds Keur is
voorzitter van de Stichting Gen
trum voor Vrijwillige Hulpver
lening En tevens is hij sinds

Twee nieuwe
raadsleden op
hun toekomstige werk- en
denkstek.
Denker
Piet
Keur en doener Ton van
Eist
Foto Persbureau
Zandvoort

Nieuwbouw
enige tijd consultant van het
NMCP, het Netherlands Mana
gement Consultancy Programme, een club van ex topmana
gers, die met subsidie van mi
nister Pronk de landen van de
Derde Wereld en de voormalige
Oostbloklanden
belangeloos
helpt met het opbouwen van be
drijven
Alleen al door zijn achter
naam is hij verbonden met
Zandvoort Maar niet noodza
kehjk gebonden „Mijn vader
ging al op jonge leeftijd veel
weg met de trein Ik ook Bui
ten Zandvoort is er ook nog een
wereld "

Van Eist
Ton van Eist, het andere
nieuwe raadslid, heeft wel een
groot deel van zijn leven m
Zandvoort gewerkt, maar is ge
boren m Utrecht Van Eist
heeft 28 jaar bij de Zandvoortse
politie gewerkt Hij begon als
agent, liep alle afdelingen door
en eindigde als adjudant, in een
staffunctie Voor het meren
deel hield hij zich bezig met de
bijzondere wetten Van Eist
kent de Zandvoortse horeca
dan ook op z'n duimpje De re
organisatie bij de politie heeft
hij met lede ogen aangezien

Strandpachter Toonen:

'Gemeente zet ons
tegen elkaar op'
ZANDVOORT - Wat de
precarioverhogmg betreft,
gaat het in Zandvoort zo
langzamerhand de kant uit
van een 'dictatuur' Dat zegt
strandpachter en ex-raadslid Gert Toonen Volgens
hem speelt de gemeente ondernemers tegen elkaar uit,
wat resulteert m 'branche-knokkenj' „Er moet een
platform komen waarin
heel ondernemend Zandvoort vertegenwoordigd is
en waarin wij structureel
kunnen meepraten "
Toonen ventileerde zijn me
nmg tijdens de horeca vergadering van afgelopen donderdag
„Het is logisch dat wij ons
steentje moeten bijdragen,"
zegt Toonen „Maar dan wel m
overleg " Hij erkent dat de ge
meente hogere uitgaven heeft
en de inkomsten vanuit het
Rijk met daarmee parallel lo
pen Maar volgens hem kan de
Zandvoortse bevolking dat met
allemaal ophoesten

In gebreke
Toonen vindt dat de gemeen
te 'wederom in gebreke is geble
ven, zoals zrj dat altijd doet' De
ondernemer had tevoren nauw
keurig op de hoogte gesteld
moeten worden van de hoge re
kening, die hij als gevolg van
de precarioverhogmg over de
jaren '91 tot en met '94 tege
moet kon zien „Pas wanneer je
de rekening in de bus hebt ge
kregen, pas dan kun je als orga
nisatie stappen ondernemen,"
zegt hij Toonen vindt dat er
een platform moet komen
waarin alle branches uit Zand
voort die te maken hebben met
gemeentelijke belastingen, ver
tegenwoordigd zijn De onder
nemers moeten zo snel moge
lijk met de gemeente om de ta
fel gaan zitten voor gestructu
reerd overleg

tak met verschillende bran
ches "
Verder stelt hij dat er 'een
gelijkwaardige basis moet ko
men in plaats van dictators van
bovenaf' „Meepraten, meebe
slissen en meedoneren, daar
moeten we naar toe Het wordt
tijd dat het college van Burge
meester en Wethouders de der
tig vragen eens gaat beantwoor
den, die ik indertijd, toen de
commissie Midden en Klembe
drijf nog bestond, gesteld heb "
Toonen kreeg veel bijval van
de overige horecaondernemers,
zijn woorden werden beloond
met applaus uit de zaal Ook
andere
horeca ondernemers
willen 'harde actie' De lasten
verhogingen waar de onderne
mer de laatste jaren mee te ma
ken krijgt, vinden zij onaccep
tabel Volgens Fred Paap, voor
zitter van Horeca Nederland in
deze regio, wordt er expliciet
aandacht aan dit onderwerp be
steed de feiten zoals ze er nu
voorstaan worden 'keihard' op
tafel gelegd tijdens een volgen
de vergadering met de gemeen
te Die zal zo snel mogelijk
plaatsvinden, daarover is al
contact opgenomen

„Bij mijn weten is het er met
beter op geworden De politie
moest uit het blik De straat op
Maar eigenlijk was die hele re
organisatie een doodgewone
bezuinigingsoperatie En voor
de burger is het gevoel van on
veiligheid alleen maar toegeno
men "
Van Eist heeft dat allemaal
met meer mee hoeven maken
„Gelukkig maar," zegt hij Bui
ten zijn politiewerk was hij al
lange tijd actief in Zandvoort
Besturen zit in zijn genen Hij
is jarenlang voorzitter geweest
van de voetbalvereniging TZB,
The Zandvoort Boys En vijf
jaar was hij voorzitter van het
Comité Viering Nationale
Feestdagen Toen dat comité
gereorganiseerd werd stapte
Van Eist eruit en zocht hij naar
wat anders Hij werd secretaris
van de overkoepelende stich
tmg van de beide bejaardente
huizen in Zandvoort Via dat
werk kwam hij m aanraking
met GBZ En dat was eindelijk
een politieke partij, waarin hij
zich thuisvoelde „Daarvoor
ben ik nooit politiek actief ge
weest Ja, ik ben heel even lid
geweest van de VVD GBZ
sprak mij direct aan En als po
litieman had ik altijd het maat
schappelijk gordijn aan de ach
terkant bekeken Nu wilde ik

wel eens aan de voorkant wer
ken "
Politieke ervaring kan Piet
Keur in ieder geval niet ontzegd
worden Hij zat al eens eerder
m de Zandvoortse laad, van '69
tot '74, toen nog voor de AE, de
Anti Revolutionairen „Ik heb
toen duidelijk voor de AR geko
zen, omdat ik achter de ideeën
van professor Zijlstra stond en
bovendien Nederlands Her
vormd was De AR stond toen
voor heldere, christelijke poli
tiek Daar geloof ik nog steeds
in Ik probeer met ethiek en
economie iets te bereiken Dat
is mijn uitgangspunt Een ge
zonde communicatie met men
sen, die er toe leidt datje samen
meer doet"

met mee gaan bemoeien''"
Keur zocht contact met wet
houder Fliermga, die hij al 35
jaar kende als zijn huisarts en
de ideeën van Keur en die van
GBZ taleken aardig overeen te
komen „We zaten op dezelfde
golflengte " En daarmee was de
politieke comeback van Piet
Keur een feit Hij kreeg bij de
verkiezingen 204 voorkeurs
stemmen Of dat iets met zijn
achternaam te maken heeft'
Nee, die tweedeling tussen au
tochtonen en de anderen, dat
heeft hij nooit zo gevoeld „Ik
heb het nooit zo ervaren Voor
mij zijn alle mensen die in
Zandvoort wonen Zandvoor
ters "
GBZ noemt hij een 'plezien
ge' club „Daar kan ik mijn
christelijk denken ook kwijt,"
Draai
zegt hij „Kijk nou eens naar
Bij het CDA kon Keur zijn het sluiten van de bejaarden
draai niet vinden Bij GBZ wel oorden m Zandvoort Ik ben
Door zijn werk voor de Stich het niet eens met dat soort be
tmg Centrum voor Vrijwillige zuimgmgen en ik vind ook dat
Hulpverlening kwam hij regel de mensen zich daartegen veel
matig in contact met de ge harder hadden moeten verzet
meentepohtiek „Wil je een ten "
hoop dingen doen met vrijwilli
gerswerk, dan ben je toch af
GBZ moet daarin een grote
hankelijk van de politieke stro rol gaan spelen, vindt Keur Die
ming die bepaalt waar het geld mogelijkheden zijn er, want
naar toe gaat Ik zag een hoop sinds de laatste verkiezingen is
dingen anders Dus zei ik tegen GBZ de grootste partij in Zand
mezelf waarom zou ik me er voort Volgens de nieuwe raads

Van Eist vindt dat Zandvoort
er in een ander opzicht juist op
vooruit gegaan is „Qua nieuw
bouw bijvoorbeeld Alleen,
Nieuw Noord is een blinde
darm voor de gemeente Je zou
de Herman Heyermansweg dan
ook moeten doortrekken Maar
dan stuit je dus op mensen die
zich actief maken voor het
duinbehoud Dan zeg ik na
tuurlijk moeten we heel zuinig
zijn op de duinen Maar het
leefmilieu voor de mensen zelf
moet ook een kans krijgen "
Piet Keur zal zich voor GBZ
vooral bezighouden met fman
cien en algemene bestuursza
ken, Ton van Eist met welzijn
en politiezaken Keur is meer
de filosoof „Ik ben 66, heb wel
een verleden, maar geen grijs
verleden Een basis Noem het
kennis, wijsheid Maar geen ei
genwijsheid" Van Eist is de
pragmaticus , Neem nou die
paaltjes in de Kerkstraat De
politie heeft vaak geen tijd om
ze weg te halen, als de verkeers
situatie het toestaat Terwijl de
restaurants m de Kerkstraat 's
avonds graag parkeergelegen
heid voor hun klanten willen
Dan zeg ik zorg dat een van die
restauranthouders de sleutel
krijgt van die paaltjes, zodat ze
dat zelf kunnen regelen Kijk,
dat bedoel ik nou met politiek "

Jeugdraad schenkt 2500 gulden aan Unicef

Van der Heijden
herbenoemd

ZANDVOORT - Burge
meester Van der Heijden is
voor een nieuwe periode
van zes jaar herbenoemd
Dat is bepaald bij koninklijk
besluit op 18 maart 1994 Zijn
nieuwe ambtstermijn is mge
aaan op 16 april jongstleden
Van der Heijden is twee dagen
eerdei, op 14 april officieel bee
digd door de heer Van Kemena
de, Commissaris van de Konin
gin m Noord Holland In een
interview zes jaar geleden
meldde hij dat Zandvoort met
zijn laatste bestemming zou
zijn 'Ik kan me voorstellen dat
je op een bepaald moment op
elkaar uitgekeken bent' zei hij
destijds Maar dat is nu nog niet
het geval „Ik ben zeker nog
met uitgekeken op Zandvoort "
verzekert Van der Heijden

'Houdt de dief
ZANDVOORT - Twee man
nen van 22 en 21 jaar hebben
zondag om tien voor vier een
28 jarige Haarlemmer aange
houden Zij schoten te hulp
toen een verkoopster riep
'houdt de dief' Zij betrapte de
man toen hij uit de winkel aan
de Haltestraat een trammgs
pak wegnam De Haarlemmer
werd vervolgens overgenomen
door twee politieagenten m
burger Hen viel op dat de man
door twee burgers in de Zee
straat werd gedwongen voor
hen uit te lopen De dief bleek
echter hardleers te zijn Nadat
de man op het politiebureau
was verhoord en weggestuurd,
werd hij een uur later betrapt
in een drogisterij aan de Kerk
straat Daar probeerde hij een
paar pakjes scheermessen weg
te nemen Hij werd opnieuw
gearresteerd en na verhoor
weggestuurd

Inbraak 't Stekkie
ZANDVOORT - Vorige week
is er ingebroken in het activi
teitencentrum 't Stekkie Die
ven kwamen binnen door de
hoofdingang te forceren Er
werd een flipperkast openge
broken Voor ruim driehon
derd gulden aan snoepgoed en
thee is er meegenomen

Fraude
ZANDVOORT - Zaterdag
avond om tien uur is door de
politie een Amsterdammer
aangehouden Hij werd be
trapt toen hij in het casino met
een valse creditcard probeerde
geld op te nemen Uit angst
voor represailles wilde hij met
zeggen van wie hij de card had
gekregen Na verhoor en een
nacht m de cel werd hij wegge
stuurd

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor Gasthuisplem 12 in
Zandvoort Te lange brieven kunnen worden ingekort Vermeldt svp
uw telefoonnummer Inzendingen
zonder - juiste - naam en/of adres
worden niet geplaatst De redactie
is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648

Democratie?
Bureaucratie...
Leden van de Jeugdraad Zandvoort bewonderen trots hun cheque die zij mogen overhandigen
ZANDVOORT De Jeugdraad van Zandvoort heeft een bedrag
van 2500 gulden geschonken aan Unicef Maandag werd in de
raadzaal symbolisch een grote cheque overhandigd aan deze
wereldorganisatie die zich bezighoudt met het lot van kinderen
De Jeugdraad is een paar maanden geleden bijeen gekomen op
het raadhuis om een bestemming te kiezen voor het geld, dat voor
een goed doel door de gemeente ter beschikking was gesteld De
vertegenwoordigers kozen na een korte discussie voor twee pro

toto Per^bureiu 7tnd\oort

jecten een drinkwatervoorziening en voedsel voor kinderen in
Zanzibar, en de opvang van straatkindei en in Nicaragua

Volgens J. van de Werff wordt
de Zandvoorter ten onrechte
'geplukt' door de gemeente. Hij
reageert op de forse verhogmgen van de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerend-zaakbelasting (de voormalige onroerend-goedbelasting) en de precanoheffing.

Het doel van een Jeugdraad is tweeledig enerzijds de kinderen
betrekken bij het bestuur van de eigen gemeente, aan de andere
kant arme kinderen eldeis in de wereld helpen Dit initiatief,
Democratie in Zandvoort9
afkomstig van e'ikele raadsleden wordt zeker herhaald verzeker Kom nou, bureaucratie zult u
de burgemeester Van der Heijden maandagochtend
bedoelen De vertrekkende wet
houder Ingwersen werd ge
loofd en geprezen door de hè
ren ambtenaren welke hem
voor hun geldvetslindende kar
retje
hadden
gespannen
Raadsleden en wethouders
worden gekozen om burgers en
pachters te bescheimen tegen
al te grote aanslagen op hun
portemonnee door ambtelijke
ambities
nahteitspreventie won, kwam ving van het uniforme 'vlaggen
In 1988 is Zandvoort verteld
met het idee een beachwatch systeem' Verder moeten zij dat door de komst van meer
team op te i ichten Dit m navol iets kunnen vei tellen over de toeristen door Gran Dorado en
ging tot de m Zandvoort wer activiteiten m de badplaatsen hotels en door zogenaamde 'up
kende pai kingwatchers Na De jongeren worden vooial ook grading' (wat dat ook mag zijn)
veelvuldig overleg werden de aanspreekpunt voor de toeris de Zandvoorters redelijk goed
bespiekingen tussen de stich ten De 'Beachwatchers' moe koop zouden komen te wonen
tmg en de buigemeesters van ten ook eei ste hulp kunnen ver Het tegendeel wordt nu bewe
Zandvoort en Bloemendaal vo lenen Zij zijn heikenbaai aan zen door grove verhoging van
rige week afgerond Bij deze bij een uniform De emdverant onroerend goedbelastmg, pi e
eenkomst waren tevens de red woordelijkheid blijft liggen bij canorechten en nog een paar
dingbrigades, politieteams de politie, gemeentebesturen, red leuke dingen Wanneer je alle
Rode Kruis Colonne, strand dingsbi igades en Rode Kruis smoezen op een rij zet zou je
pachters en de piojectleider Communicatie, zowel onder bijna wensen dat Zandvoort
van Integrale Stiandzorg aan ling als met de officiële mstan woidt dichtgemetseld Maai
. wezig
ties, gaat via poi tofoons De op het gemeentebestuur kijkt wel
leiding woi dt gegeven in het bu uit, want aan het toerisme is
reau van politie in Zandvoort wat te verdienen Dat daar bo
Aanvulling
venop de Zandvoorters ook ge
Het beachwatchteam woidt
Er komen enkele houten pos plukt moeten worden, is min
een aanvulling op de reeds be ten van waai uit een goed over der leuk Maar ja, democi atie
staande diensten die op het zicht op het strand ib De pos ik bedoel bureaucratie, dat kost
strand werken Het krijgt als ten wolden heikenbaai ge wat
taak te zorgen vooi de eerste maakt met een logo van de
hand van Dick Bruna Ook ori
kindei opvang
Een schrale tioost Het is in
Ook moeten de 'Beachwat entatiepalen langs de vloedlijn Den Haag met veel beter, maar
cheis' toezicht houden op de krijgen dit logo Om een en an we kunnen wel weei stemmen
stiandregels zoals verboden dei kostendekkend te maken is Op wie9 Ik zou het met weten
vliegers honden, te luide mu er zowel op de posten als op de
J \ il \\erlf
ziek, gevaren op zee en handha palen ook immte vooi reclame

'Beachwatchers' moeten
strandveiligheidvergroten
ZANDVOORT - Met de
komst van 25 'Beachwat
chers' deze zomer moet de
veiligheid op het strand
worden vergroot Het team
bestaat uit jongeren tussen
de 17 en 25 jaar Zij gaan
werken vanuit een duidelijk
herkenbare strandpost De
politie verzorgt een oplei
ding De 'Beachwatchers'
gaan samenwerken met po
litie, de reddingsbrigade,
het Rode Kruis en de
strandpachters

Voordeel van zo'n platform is
met alleen het gezamenlijk
overleg, maar ook dat de ge
meente de verschillende bian
De komst van de jongeienbn
ches niet tegen elkaar kan uit
gade is voortgekomen uit een
spelen, aldus Toonen „De ie
werkconferentie van Integrale
creatiebegroting moet uitgeplo
Stiandzorg, die enige tijd gele
zen worden We moeten de ge
den werd georgamseei d dooi
meente vragen naar het
de regio politie Kennemerland
financiële verhaal wat komen
Doel van de conferentie was om
ze tekort en is dit 9toe te wijzen
te komen tot een andere opzet
aan de badplaats Wat is de
van de openbare orde en veilig
jaarlykse financiële portie die
heid op de stranden van Zand
jullie van ons verlangen? Pas
vooit en Bloemendaal
dan ben je structureel bezig
De stichting BVVC, die het
Hierna zullen we moeten pri
afgelopen jaar de landelijke
ten om tot een compromis te
komen, in plaats van gehakke De uitkijkpost van de Beachwatchers moet hier komen Linksbo- Hem Roethofprijs voor crimi
ven een oriëntatiepunt u aar kinderen zich kunnen melden
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ZONDAG 24 APRIL ZUN ALLE RAFWINKELS IN DE RUNSTRAAT GEOPEND!
Fantastische demonstraties en een geweldig prijsspektakel.
De zondag aanbiedingen staan a.s.zaterdag in Het Parool. Let op!
WINKELS:
Zeer scherpe aanbiedingen, alleen geldig op zondag
RAF HIFI STEREO: .„_.
24 april. Openingstijden van
PIKT "
RAF VIDEO: RUNSTRAAT ,««-.~-.
1 1 .00 uur tot 1 7.00 uur.
^AF DIGITAL MUSIC: RIJNSTRAAT 111,
_ <_. A.

^ m ^%^VO A ^

25 JAAR!

RAF AMSTERDAM: Rijnstraat 111 -142-168,
Tel.: 020-5411300, fax: 020-64437l3.

Uit meer dan
100 slaapkamers
kozen wij voor u
de topscorers

KEURSLAGER

Dat is
haast niet
tegeloven!

We zeggen niet dat het gemakkelijk is.
Als je zoveel toptalent

moet je streng zijn; je kunt niet alles in
de basis opstellen. De Internationals

L Rundergehakt, runderlappen en ook nog 'ns leverkaas voor
[ maar 15 gulden? Ja, dat klopt werkelijk. Ook deze week verrast de Keurslager u met zo'n mooie voorjaarsaanbieding!

SPECIAL

KEIMAG ER
RUNDERGEHAKT

100 gram

(gratis kruiden)

LEVERKAAS
SAMEN
VOOR DE
PRIJS VAN

*

VOORJAARS
ROULADE

+ 500 gram

225

Een rundvleesrolletje
gevuld met gekruid gehakt, champignons,
kaas en ham.
Ongeveer 15 minuten
zachtjes braden.

Lekker op brood:

uit binnen- en buitenland worden op
Een eigentijds model slaapkamer in beuken/zwart, beuken/wit en zwart/petrol. Met de losse
elementen kunnen veel combinaties gemaakt worden. Met bijpassende vouwdeurkasten in diverse
maten. Ledikant 180 x 200 cm, incl. 2 nachtkastjes f 2.996,- Ook leverbaar in 140 en 160 cm breed.
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De Selectie van Oase

FILET
AMERICAIN
100 gram

in huis hebt,

allemaal

hun

afstemmen

148

karakters
Maar

beste

van

de

kant

en

het

verschillende

is geen eenvoudige taak.

het is van essentieel belang;

alleen zó kunnen we rekenen op de
steun van het kritische Nederlandse
publiek.

BIJ UW KEURSLAGER IN DE BUURT

Kom

kijken

naar

de

selectie die Oase voor u
Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 23 april.

opgesteld
ontdekt

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

Maat en dikte SG30 SG35 SG40 SG45 LATEX
80x190x14
... 115,130,145,- 165,- 390,80x200x14 .... 120,135,150,- 170,- 415,90x190x14
... 125,140,- 160,- 190,- 425,90x200x14 .... 135.150,- 170,- 195,- 440,120x190x14 ... 175,195,- 206,- 235,- 545,130x190x14 .... 190,- 210,- 225,- 255,- 605,140x190x14 ... 205,- 225,- 240(- 280,- 64S,140x200x14 .... 210,- 230,- 245,- 285,- 665,160x200x14 .... 235,- 265,- 285,- 315,- 765,180x200x14 .... 265,- 295,- 320,- 345,- 875,200x200x14 .... 300,- 330,- 355,- 385,- 985,TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulirideweg 51"!
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Deze slaapkamer heeft een soft belijning en is verkrijgbaar in alpine wit, zwart lak en structuur zwart
lak. Door de smalle elementen ook goed toepasbaar in kleine slaapkamers. Ledikant 140 x 200 cm,
mei 2 nachtkastjes met verlichting f 2.030,- Ook leverbaar m 160 en 180 cm breed.

heeft.
u dat

Dan

kwaliteit

altijd hoog scoort. Onze
'coaches' adviseren u over de beste
strategie; zo bent u verzekerd van 'n
plaatsje in de finale.

FABRIEKSWINKEL

Slaapkamer Speciaalzaken

Alléén bij ons:

BINNENVERINGMATRAS
Damast tijk doorgestikt
16 cm dik
90x200 cm

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020.-6937355
Tel. 020-6331329

225,De parel in onze collectie; een overbouw slaapkamer met veel bergruimte. Mooi in perl eiken, maar
ook in wit essen en kersen structuur. Hoogte 227 en 244 cm. Bovenbouw 140 x 200 cm incl. glasdeuren en verlichting (slechts 210 cm breed) f 3.394,- Ook leverbaar in 160 x 780 cm breed.

Maak van uw slaapkamer een "Oase"

Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersnjt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard

on/

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

T
'OZB te extreem
omhoog gegaan'
ZANDVOORT - De PvdA
vindt dat de beginselen van behoorlijk openbaar bestuur geweld wordt aangedaan met de
'extreme' verhoging van de Onroerend Zaak Belasting. Dat
zegt fractie-voorzitter Van Westerloo in een brief aan het college van B & W. Zij verzoekt het
college aan te tonen dat de hertaxatieprocedure zorgvuldig is
gebeurd. Verder vraagt zij zich
af of het - toenmalige - college
vorig jaar november al wist dat
de onroerend zaak belasting
(OZB) zo omhoog zou gaan.
Toen werd besloten tot een 'cadeautje' voor de Zandvoortse
burgers, door het OZB-tarief
niet met 3,7 procent te verhogen maar met één procent te
verlagen. Voor veel inwoners
heeft het totaal anders uitgepakt, aldus Van Westerloo.
'Voor de burgers van Zandvoort betekende het een behoorlijke verhoging van de
OZB tot soms zelfs 58 procent.'

Kampioen turnen
ZANDVOORT - Bij de regionale kampioenschappen turnen in Amsterdam behoorden
drie Zandvoortse meisjes tot de
eerste vijf. Zij komen uit voor
GSV Heemstede. Romena Daniels werd eerste en regiokampioen. Zij behaalde voor haar
sprong een 9.60. Fransisca Rubeling werd tweede en Maaike
van de Broek vijfde. Zij behaalde voor haar sprong de perfecte
tien punten. Het drietal is geplaatst voor de provinciale
kampioenschappen in juni in
Opmeer. Bianca van Loon en
Shelley Dekker werden respectievelijk 13-e en 19-e.

Van Heuven Goedhartschool opent eerste schooltuin in Zandvoort

'Eerst aarde erin, dan kuiltjes
Zandvoort - De leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool beschikken sinds kort over een schooltuin. Zij
mochten deze zelf aanleggen op een terrein achter de
school. Dit nieuwe project, ontwikkeld door Rob Boekeiman, hoofd afdeling Groenvoorziening van de gemeente, en
schooldirecteur Gerard van de Laar, blijkt een daverend
succes. De schooltuin, de eerste in Zandvoort, wordt een dezer dagen officieel geopend.
door Martha Burger

mag wel degelijk even genoemd
worden. Met de officiële opening zullen er nog drie fruitbomen bij geplant worden en
wordt er tevens een nieuw
speelwerktuig op het schoolplein neergezet.
Achter de school is de grond
helemaal omgeploegd. Een
rommelig stuk schoolterrein
heeft daar een enorme oppepper gekregen. Er is nieuw gras
gelegd en er is een hele mooie
appelboom geplant. Verder liggen er nog drie lege gaten te
wachten op de andere fruitbomen die tijdens de officiële opening geplant worden. De kinderen hebben hard gewerkt aan
de aanleg van de tuin. Ze zijn
uren bezig geweest om kilo's
aarde te sjouwen, netjes in bedGemeente
jes te harken en stoeptegels
De gemeente blijft een oogje neer te leggen voor een paadje.
in het zeil houden, onder andere in de persoon van Karin van
Meeteren, hoofd van de afde- Ouders
Ook de ouders hebben meeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Zij is coördinator van dit geholpen. Ze hebben samen
project. Het is duidelijk merk- met de kinderen een hek om de
baar dat de gemeente veel waar- tuin geplaatst. Het resultaat
de hecht aan dit plan en dat mag er zijn. Zes 'bedjes' met
aarde, staan keurig geharkt te
wachten op wat komen gaat.
Achteraan, tegen het muurtje,
zijn vast een aantal druivenplanten geplant. Ze staan nog
wat eenzaam en verlaten, maar
al gauw zal er zeker een hoop
Dierenambulance: 023-363476 bedrijvigheid van 'groene' kinof alarmnummer 023-334323 (24 dervingers in de tuin ontstaan.
De eerste plantjes die de leeruur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden lingen zelf hebben gezaaid,
staan in een kweekkastje in het
dieren.
klaslokaal te wachten. Tere
Hulpverlening:
Centrum Voor, Vrijwillige plantjes, ieder in een eigen miHulpverlening: Voor informa- nibakje, met een of twee een
tie, advies en hulp tel. 17373, op kneusjes ertussen. „Mischien
alle werkdagen van 10.30-12.30 wordt het nog wel wat," zegt
uur. Schriftelijk: Postbus 100, een van de leerlingen hoopvol.
„In ieder geval zal ik ze alle2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen maal nog even besproeien met
Zandvoort: (voorheen Dien- de plantenspuit." Voorzichtig
stencentrum) Koninginneweg spuit Jasper over de plantjes,
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur terwijl Debbie het deksel opop dinsdag- en donderdagmid- licht. „Daar staan Afrikaantjes
en hieronder komen Zonnedag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464, Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. lm. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.
„Zaaien, de planten zien
groeien en ze dan oogsten. Wat
is er mooier voor kinderen dan
dit op een praktische manier te
leren," zegt Rob Boekelman.
„Wat is er leuker dan een aardbei te eten, waarvan je de ontwikkeling van zaadje naar
plantje en vervolgens van
bloem naar vrucht hebt meegemaakt. Dat is toch wel even wat
anders dan een doosje aardbeien in de winkel kopen? Het gaat
erom dat de leerlingen zien en
ervaren wat er gebeurt. Dat ze
de ontwikkeling volgen en daar
het nodige over leren. Maar ook
dat ze leren hoe ze planten moeten verzorgen. En daar zijn ze
al een aantal weken mee bezig".

j Weekenddiensten
Weekend:
24/25 april 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerlarid.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) ,14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
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zaait zal oogsten: letterlijk en figuurlijk met deze schooltuin,
wat van op.
groeid. En dat in twee weken
bloemen," zegt hij resoluut.
Bijna alle opgekomen plant- tijd, ongelooflijk.
jes staan er prachtig bij en het
Er is een prijs uitgeloofd welis een heerlijk gezicht om al dat ke klas dit jaar de grootste
pompoen kweekt en dat vinden
jonge groen te bekijken.
ze behoorlijk spannend. Het
verbaast me hoeveel kracht er
Verlegen
in dit zaadje moet zitten. Want
Ook Susan, staat geïnteres- dat dit plantje zo'n grote pomseerd naar de plantjes te kijken. poen gaat voortbrengen, is dat
Ietwat verlegen vertelt ze over eigenlijk niet een wonder?
de manier van planten. „Eerst
de aarde erin, dan kuiltjes maken, de zaadjes erin en glad Plantschema
strijken." Aan de handbeweginDe leerlingen van de school
gen en de ernstige gelaatsuit- zijn erg in hun sas met de tuin.
drukking, merk je dat het voor Je merkt dat ze er ook trots op
de leerlingen een zeer precieze zijn. „Maar niet alleen de leeren serieuze zaak is. Ze hebben lingen, ook de ouders en de
er een nauwkeurig een boek- leerkrachten zijn bijzonder enhouding op na gehouden. In thousiast," zegt Gerard van der
een schrift staat genoteerd wat Laar. Met veel plezier legt hij
ze aan zaadjes hebben geplant. uit hoe alles in zijn werk gaat en
Ook Chantal, Ilja en Fabien- wat hij de kinderen allemaal
ne komen uitleggen wat ze alle- vertelt. „Ik hou van de natuur,
maal geplant hebben. Tomaat, maar ik ben geen bioloog," zegt
paprika, mais en pompoen. Uit hij, maar zoals hij alles heeft
deze zaadjes zijn al twee plant- voorbereid zou je het eigenlijk
jes van tien centimeter ge- wel denken. „Van alles wat we

De kinderen vinden het leuk om buiten bezig te zijn en steken er
Foto Persbureau Zandvoort

gaan telen, heb ik een plantschema gemaakt. Dat is per
computer uitgewerkt en hangt
hier aan de wand. Tomaten, aalbessen, worteltjes, druiven,
bramen, en ga zo maar door.
Ook allerlei bloemen komen er
in de tuin te staan. We hebben
uitgekiend dat we nog voor de

ZANDVOORT - Stel, er
worden 's avonds om een
uur of 11 voor je deur drie
eenden aangereden, die alle
drie gewond zijn, maar nog
leven. Wat doe je dan? Eerst
de politie om advies vragen.
Die verwijst door naar de
twee dierenambulances. Die
dan maar gebeld.

Vogelhospitaal

Speelweek van 21 t/m 27 April

Alles is er klaar voor..., de
leerlingen en het zonnetje zullen nu de rest moeten doen.

Dierenambulance haalt
gewonde eenden niet op

Een jongen, genaamd Erik
neemt op. „Kunnen de eenden
nog vliegen?," vraagt hij. Dat
heb je natuurlijk niet uitgetest.
Je bent immers geen arts.
„Doet er niet toe," zegt Erik, die
zijn achternaam niet wil vertellen aan de krant. „Als ze wel
kunnen vliegen zijn ze namelijk
weg als we ze willen vangen en
als ze niet vliegen zitten ze er
morgen nog en dan kunnen we
ze alsnog naar het Vogelhospitaal brengen." Als je uitlegt dat
je aan de drukke Leidsevaartweg in Vogelenzang woont en
die eenden dan dus geheid met
hun suffe kop de weg opwaggelen, wordt dat afgedaan als 'onzin'. Opvangadressen waar je
zelf de vogels heen kan brengen
weet Erik niet.

(ADVERTENTIE)

grote vakantie alles kunnen
oogsten. Zodoende zijn we er
zeker van dat er niets in de tuin
staat te rotten als we met vakantie zijn."

Dan maar de andere ambulance, de Regionale Dierenambulance gebeld. Die wil niet komen, als de eerder gebelde ambulance dat ook niet doet. Gelukkig kwam het, dankzij een
behulpzame voorbij gangster
die de vogels mee naar huis
nam, nog goed met de eenden.
Een is inmiddels weer op de
wieken, de andere zijn nog her-

stellende. Maar de dierenambulance geeft buiten kantoortijden nul op het rekest.
„Dat is niet onze ervaring,"
zegt een medewerkster van het
Vogelhospitaal in Overveen.
„Over het algemeen zijn de vrijwilligers van de dierenambulances zeer behulpzaam en regelmatig leveren ze hier vogels
af." De medewerkster erkent
dat het moeilijk is om buiten de
openingstijden van het Vogelhospitaal een onderkomen
voor gewonde vogels te vinden.
„We hebben een tijd kooien gehad waar mensen de dieren in
konden zetten, zodat we ze de
volgende dag konden verzorgen. Maar via die kooien kwamen inbrekers het kantoor binnen en werd de kas leeggeroofd.
Dus hebben we ze maar weer
opgedoekt." De woordvoerster
adviseert gewonde dieren in
een doos tot rust te laten komen. „Soms hebben ze een hersenschudding en kunnen ze na
een paar uur weer vrijgelaten
worden. Maar als de vogels echt
gewond zijn, zijn we zelfs midden in de nacht bereid de dieren te helpen."
Het Vogelhospitaal houdt
zondag l mei-tussen een en vijf
uur open huis. Het is te vinden
aan de Kweektuinstraat l,
Haarlem-Noord (achteringang
van de stadskweektuin). Te bezichtigen zijn de bassins en volières en er zijn een videofilm
en diavoorstelling te bekijken.
Wie zich aan wil melden als
vrijwilliger kan contact opnemen via 023-255646, Thera te
Boekhorst. Het telefoonnummer van het Vogelhospitaal zelf
is: 023-255302.

T7OOR NIETS GAAT DE
y zon op, luidt een bekend
spreekwoord. Maar als
het aan Michel Demmers ligt
komt daar verandering in. Een
hoop mensen beleven immers
veel plezier aan de onze 'koperen ploert', terwijl hij de ondernemerskas niets oplevert.
Demmers, eigenaar van restaurant Albatros, leeft al jaren
met het idee tol te heffen voor
dagjestoeristen. 'Op een mooie
zondagmorgen om tien uur is
er niemand. Maar zo rond 12
uur stromen er horden dagjesmensen per trein of auto het
dorp binnen. En om vijf uur
loopt Zandvoort weer massaal
leeg. Maar de mensen laten
hier wel hun hond poepen, veroorzaken parkeeroverlast en
kopen hooguit een patatje of
een ijsje," zei Demmers vorige
week in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Volgens Demmers
blijven de verblijfstoeristen
weg omdat die niet twee- tot
driehonderd gulden willen taetalen om de hele dag tussen al
dat 'plebs' te moeten bivakkeren.
Vandaar dat er slagbomen
moeten komen. De dagjestoerist die alleen maar wil genieten van een dagje zon en strand
en een ijsje toe, moet voor straf
een bedrag betalen voor het
tolhek open draait en hij van
het zonnige paradijs magproeven. Misschien ook een goed
idee voor dorpjes als bij voorbeeld Volendam en Enkhuizen
die ook door heel wat recreanten bezocht worden. En misschien kunnen er ook tolhekken komen rondom de harten
van Haarlem en Amsterdam.
Winkelen daar trouwens ook
de Zandvoorters niet af en toe
voor hun plezier?
Wat gaat het eigenlijk kosten, het installeren van die
slagbomen, tolhuisjes en beambten. En zullen er eigenlijk
niet nog veel langere files op de
toegangswegen ontstaan? En
de verblijfstoerist, waar het allemaal om begonnen is, is die
er wel bij gebaat?
Vermoedelijk blijven de dagjesmensen weg. Immers ze gingen juist naar Zandvoort om
goedkoop uit te zijn en willen
niets betalen. Zij zoeken hun
heil wel in IJmuiden, Noordwijk, Egmond of Scheveningen. Net zoals de mensen die
wonen in de randgemeenten.
Weg is het dus met de gezellige
drukte en daarmee de charme
van Zandvoort. Want menig
verblijfstoerist kiest juist voor
Zandvoort omdat het zo lekker
levendig is. De echte 'high so- '
ciety', daar wordt het dorp ook
niet rijk van, want die kiest
voor Monaco of de Cote d'Azur
en komt ook niet naar het
dorp.
Zandvoort mag blij zijn dat
ze Ria Valk en Jacques d'Ancona heeft. Blijft over een enkele
Jan Modaal die bij voorbeeld
een huisje bij Gran Dorado gehuurd heeft. En een enkele
buitenlander die via Time Sharing in een groot hotel logeert.
Maar of die nu genoeg inbrengt
om Zandvoorts gemeentekas te
spekken en het dorp die allure
geeft waar het op wacht? Ik
denk dat er met het plan van
Demmers maar één is die tol
betaalt. En dat is de gemeente
Zandvoort.
MARIANNE TIMMER

Dansvoorstelling
ZANDVOORT - Dansschool
Conny Lodewijk geeft vrijdagavond vanaf half acht een voorstelling in de Schouwburg te
Velsen. Het programma toont
'Van alles wat', van klassiek
ballet tot en met zeer modern.
Er zijn nog enkele kaarten te
krijgen. Info: tel. 17789 of 02550
- 33044.

Kerkdiensten
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag, 10.00 uur: ds. J.A. van Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Selms uit Haarlem, collecte 023-244553.
_
noodlijdende gemeenten en
personen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag, 10.00 uur: ds. G.H.N.
Germans uit Sassenheim
Periode:
Roomskatholieke Kerk, Grote 12 -18 april 1994
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H. Ondertrouwd:
Leurs, Robert en Becker, HildeKaandorp
Zondag 10.30 uur: pastor H. gard Felicitas Emmy
Gehuwd:
Kaandorp
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Duivenvoorden, Jan, en Elischap NPB, Brugstraat 15:
veld, Kitty
Geboren:
Geen dienst
Woensdag 14.00 uur Vrouwen- Soufyan, zoon van: Bouharat,
Ahmed, en Charradi Dlimi, Mamiddag
Religieuze Kring 'Aerdenhout- lika
-Bentveld, Oscar Mendliklaan Tarek Mansur, zoon van: El Gebaly, Mohamed Sobhi Ibrahim,
5, Aerdenhout:
en Bol, Margaretha
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Overleden:
Van Toornburg geb. Meiboom,
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- Reina, oud 84 jaar
Voorn geb. Koper, Cornelia,
ders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders, H. oud 82 jaar
Sanders geb. Hofstra, Mara HilAvondmaal
da, oud 66 jaar
Jehova's Getuigen:
Weekend:
23/24 april 1994

Mrs. Doubtfire
-,imt w® mm. Km mm

Burgerlijke stand B

A.L.
Dagelijks
13.30,15.30

A.L.
Dagelijks
19.00

12 Jaar
Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 24 April om 11.00uur.

THE CRYING GAME
Beste film van 1993

.Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

Voor stoomloc Bonne verliep de reis niet helemaal voorspoedig. Zij had last van een warm
i-'oto Arnold van de Zee
g'elopen zuiger
Zandvoort kreeg zaterdag bezoek van twee
oude stoomlocomotievcn, de vierassige Bonnc en
de drie-asser Toni, met daarachter acht personen-rijtuigcn. Beide zijn oude, gerestaureerde locomoHevèn van de Hoogovens in IJmuiden. De
stoomritten van zaterdag liepen dan ook grotendeels tussen Haarlem en IJmuiden. Tussendoor

werd ook Zandvoort aan gedaan. Passagiers
moesten voor een retourtje vanuit Haarlem 15
gulden neertellen. De locomotieven trokken tientallen nieuwsgierigen op het Zandvoortse perron. Daar bleek 'Bonne' een reparatie nodig te
hebben: de locomotief had last van een warm
gelopen zuiger.

1-30

20/21 april 1994
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Vier meter vis
ZANDVOORT - De leden
van de Zeevisvereniging
Zandvoort visten zaterdag
de derde pierwedstrijd.
Door de acht vissers werd,
met 387 centimeter vis, redelijk gevangen. Joop Koster deed weer eens mee en
haalde meteen vier vissen
uit het water. De grootste
vis was voor Coen Molenberg.
Na drie wedstrijden gaat
Gerard Bluijs met vijf punten aan de leiding. Klaas
Langereis en Coen Meloenberg bezetten met zes punten de tweede plaats.

donderdag 21 april 1994

De Vries en Eggerding beste schakers
schaken
ZANDVOORT - Het voor de
tweede maal georganiseerde koppelschaaktpernooi van Café Neuf/Chess Society is op een groot succes uitgedraaid. Maar liefst 22
schakers bonden vorige week
maandag de strijd op de 64 velden
met elkaar aan. Na 11 ronden
schaak mochten Ben de Vries en
Hugo Eggerding de eerste prijs in
ontvangst nemen van Jan Filmer.

De band tussen Chess Society en'
sponsor Café Neuf is zeer hecht te
nomen. Reeds velen hebben hun weg
gevonden naar Café Neuf om op vrijdagavond het schaakspel te beoefenen.
22 schakers waren afgekomen op
het koppelschaaktoernooi, waarbij in
principe een clubspeler en een nietclubspeler samen een team vormen.
Een extra spannend detail is dat de
samenstelling van de koppels door
middel van loting tot stand komt.
Puur toeval was het dat de winnaars
van vorig jaar Olaf Cliteur en Ronald
Bossink wederom gekoppeld werden.

Tot de absolute favorieten moest ook
het koppel Ben de Vries en Hugo Eggerding gerekend worden. .

gen middernacht, voor dat de laatste
koning sneuvelde.
Ben de Vries en Hugo Eggerding
taleken ongenaakbaar en scoorden van
De eerste ronde troffen de sterke de maximaal twintig te behalen punkoppels elkaar en na een spannend ten er 16,5. Op de tweede plaats eindigduel, mede doordat de bedenktijd deze den Fred van de Klashorst en Mark
avond slechts vijf minuten per per- Honnef met 14,5 punt. Dankzij een
soon per partij bedroeg, trok het duo goede eindsprint kwamen Olaf Cliteur
De Vries/Eggerding met 2-0 aan het en Ronald Bos'sink weer op het erepolangste eind. Ook het duo Wim Brug- dium. Zij scoorden 13 punten, juist
man/Huib Deinum trok voortvarend goed voor een derde plaats.
van start» Een zeer spannend gevecht
voltrok zich tussen de 19 heren en drie
Op het tweede bord waar de huisdames. Onder het genot van een schakers schaakten, bleek Hugo Egdrankje en een hapje liep de klok te- gerding met acht uit tien de onbetwis-

_ 7 1 Zandvoorts
Nieuwsblad

te topper. Op het eerste bord, waar de
clubspelers streden, waren de verschillen kleiner. Fred van de Klashorst en Ben de Vries scoorden 8,5 uit
tien, terwijl ook de scores van Olaf
Cliteur en Hans van Brakel, die beiden
acht punten behaalden, er mochten
zijn.
Het grootste compliment van de
avond verdiende wedsrtijdleider Hans
Drost. Ondanks het rumoer, leidde hij
het toernooi feilloos en verving bovendien nog een uitgevallen deelnemer.
Het gehele toernooi was een propaganda voor de schaaksport.

chulte
redt Z'7 5
ZANDVOORT - Door een
zwaar bevochten 2-3 overwinning bij het reeds gedegradeerde RKAVIC is Zandvoort'75 bijna in veiligheid
gekomen. Thomas Schulte
redde de Zandvoqrters door
in de laatste minuut zijn
tweede en voor Zandvoort'75 winnende doelpunt
te scoren.
voetbal
De wedstrijd tussen RKAVIC
en Zandvoort'75 was meer
spannend dan fraai. Het reeds
gedegradeerde RKAVIC gaf in
deze wedstrijd niets cadeau en
deed, zoals dat heet, haar sportieve plicht. De Zandvoorters
speelden in de eerste helft te
nerveus en vonden elkaar moeizaam. Daar tegenover stond
echter een voorbeeldige inzet.

Jack van Eijk
zegeviert in
rapidtoernooi
ZANDVOORT - Het rapidtoernooi van de Zandvoortse Schaak Club is gewonnen door Jack van Eijk.
Sinds lange tijd kon Van
Eijk weer een kampioenschap bemachtigen.
In negen partijen wist hij de
24 deelnemers, die aan dit toernooi deelnamen, achter zich te
laten. In de laatste, derde ronde
van drie partijen, hield Van
Eijk, Hans Jansen, Wim Gude
en De Oude van zich af. Door de
remise in de zevende ronde van
zijn naaste belager Louis Dambrink tegen Edward Geerts,
kon het kampioenschap Jack
van Eijk niet meer ontgaan.
Tweede werd Louis Dambrink terwijl oud-voorzitter
Hans Lindeman de derde
plaats opeiste. Ook de nieuwe
leden van de Zandvoortse
Schaak Club gaven goed partij.
Jons Dommeck behaalde in de
laatste ronde zelfs het maximale resultaat van drie punten uit
drie partijen en nam daardoor
een prima 11-e plaats in.
De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg van John Ayress en Louis
Dambrink de 16-e schaakles.
Vanavond moeten de jeugdige
schakers een voorlopige proeven van bekwaamheid afleggen.
Op donderdag 2 juni wordt, onder het wakend oog van een afgevaardigde van de NHSB, het
echte examen afgenomen.

Halverwege de eerste helft
nam Zandvoort'75 een 0-1 voorsprong door een fraaie treffer
van Bas Heino. De vreugde was
van korte duur omdat een misverstand door de Amstelveners
werd afgestraft: 1-1. De Zandvoorters slaagden er in een
overwicht op te bouwen, wat
een paar hoekschoppen opleverde, maar gescoord werd er
niet.
Zandvoort'75 had het in de
beginfase van de tweede helft
moeilijk. RKAVIC zette aan
voor een offensief dat echter bekwaam door de Zandvoortse
defensie onschadelijk werd gemaakt. Thomas Schulte zou in
deze tweede helft een hoofdrol
gaan vervullen. De altijd zwoegende middenvelder ontfutselde een Amstelvener de bal en
scoorde beheerst 1-2.
Ook nu duurde de feestvreugde maar kort want een minuut
later lag de gelijkmaker in het
Zandvoortse
doel.
Zandvoort'75 was gelijk weer bij de
les en drong stevig aan. In de
laatste minuut knalde Rob Ko- Abcoude slaagt er in een aanval van ZHC af te slaan. Maar gelukkig voor de Zandvoorters gebeurde dat niet al te veel
ning buiten bereik van de doelman op de paal en een halve
minuut later zou toch de ver>
diende overwinning worden
veilig gesteld. Een hoekschop
werd door Jan Wilem Luiten
ingeschoten en vervolgens door
van Hemert: 1-0. Het beste van voor ZHC moeilijk de bal zuiThomas Schulte in het doel geZANDVOORT - De ZHC
hockey
het spel bleef ZHC behouden en ver te plaatsen. Daardoor baltikt: 2-3.
hockeydames voegden weer
er ontstonden meerdere en goe- verlies, maar
desondanks
„Het geluk dat we het hele twee punten aan het totaal
de mogelijkheden op doelpun- kwam de zege niet in gevaar.
seizoen misten hadden we van- toe door het laaggeplaatste
De Zandvoortse dames kwa- ten.
Die zege had groter kunnen zijn
daag," stelde coach Gerard Nij- Abcoude met 2-0 te verslaan.
men flitsend uit de startblokNa een kwartier spelen kreeg indien de kansen verzilverd wakamp. „Het was geen hoog- De
Zandvoortse
heren
staand spel, maar we hebben moesten op gras aantreden ken en leken op weg naar een het overwicht van ZHC gestalte ren.
voor de punten gestreden. Za- tegen VVV en dat ging hen grote overwinning. Er was nog in een tweede doelpunt. Een
terdag moeten we bij Candia niet goed af. VVV, dat beter maar nauwelijks een halve mi- strafcorner werd goed aangeminimaal een punt halen, dan uit de voeten kon pp gras nuut gespeeld of de openings- slagen, prima gestopt en vervol- Heren
ZHC moest aantreden op
zijn we wel veilig. Het is overi- won met 2-1. De winnende treffer werd gescoord. ZHC zet- gens hard ingeslagen door Sante vanaf de beginslag een fijne neke Castien: 2-0. ZHC bleef de gras en dat kwam het hockeysgens doodzonde dat we er zo
treffer
werd
overigens
in
voorstaan, dat had helemaal
op, die eindigde met een baas en forceerde vele strafcor- pel niet ten goede. Het omschaduidelijke buitenspel-posi- aanval
onhoudbare inzet van Daniëlle ners. Helaas was nu de afwer- kelen van kunstgras naar gras
niet nodig geweest."
tie gescoord.
king minder. Vlak voor de rust koste ZHC te veel moeite. Toch
probeerde Abcoude onder de werd met veel inzet gepoogd
druk vandaan te komen, zon- VVV te verrassen. VVV dat beder echter gevaarlijk te worden. ter uit de voeten kwam, kwam
In de tweede helft eenzelfde halverwege de eerste helft op
spelbeeld. ZHC veel sterker voorsprong. ZHC kreeg door de
dan Abcoude, dat de spaarzame grote vechtlust een paar goede
aanvallen zag stranden op de kansen, maar miste een afwerhechte Zandvoortse defensie. ker.
De harde wind mee maakte het
In de tweede helft kwam ZHC

ZANDVOORT - Vrijdagavond vond de tweede speeldag plaats van de AFAFAJaap Bloem Intersport ploegenmeerkamp. Na de eerste
avond met de deelnemende
ploegen het zaalvoetbal -afgewerkt te hebben, was het
nu de beurt aan de teams het team in actie. Niet het winom hun kunsten te vertonen nen is dan ook het belangrijkmet het badmintonracket. ste bij deze meerkamp, maar
juist het sporten staat centraal.
badminton

Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 15 (Mat in twee
zetten, zwart begint). 1.... - Lf3+;
2. Kh2 - LdG en mat.

De ploegen kwamen allemaal
tegen elkaar uit in een dubbelspel. ledere ploeg deelde de zes
spelers in een dubbel in. Hierdoor kwamen alle spelers van

Tegen de verwachting in bleken de ploegen, die uitblonken
bij het voetbal ook bij het badminton een vooraanstaande rol
te spelen. Het team van de gemeente Zandvoort en het team

Zware races verwacht op ZVM mist kans
maar
valt
niet
uit
Circuit Park Zandvoort

ZANDVOORT - Zondag
houdt de Nederlandse Autorensport Vereniging een
vijftal races op het Circuit
Park Zandvoort. Voor de
vijf starts hebben zich een
gerenomeerd deelnemersveld gemeld. Volgens de organisatoren worden zware
en spannende races, verwacht.
autosport

Opgave nummer 16: Mat in
twee zetten, zwart begint.

ZANDVOORT - Nu de
druk van een eventueel te
behalen kampioenschap is
weggevallen heeft het Lions
dames basketbalteam laten
zien tot uitstekend spel in
staat te zijn. Tegen HOC
werd, na een prima gespeelde partij, met 60-49 gewonnen.
The Lions begon, in opdracht
van coach Peter van Koningsbruggen, voorzichtig aan deze
wadstrijd, maar dat bleek nergens nodig voor te zijn. De
Zandvoortse dames draaiden
als een trein. Goede combinaties, scherpe schoten en snelle
breaks lagen aan de basis van
een fraaie zege. Bij de rust was
de strijd al beslist: 18-33.
In de tweede helft heeft Lions
de strijd geheel onder controle
gehouden. HOC kon aanvallend wat meer terug doen, maar
aangezien de Lions speelsters
goed op schot waren bleef de
voorsprong van rond de tien
punten gehandhaafd. Eindstand 49-60 voor The Lions.
„Het was een fijne pot," stelde
Van Koningsbruggen. „Het
ging weer als vanouds. De druk
is er af en nu kan het wel."
Topscorers Lions: Ingrid de
Boer 16, Simone Beereppot 11,
José Beerepoot 11, Hedwig Oostrom 10.

Handbalclub
start tennis
ZANDVOORT - Woensdagavond wordt het tennisseizoen geopend van de Holland Casino-ZVM handbalvereniging. Op de verharde
velden in het voormalige
circuitterrein wordt om half
acht begonnen met een tenbeter in het spel. Goede aanval- nisdemontratie.
Foto Persbureau Zandvoort

len werden opgezet en na tien
minuten ontstond de verdiende
gelijkmaker. René Blom scoorde fraai na een strafcorner-variant: 1-1. In de slotfase ging het
spelpeil behoorlijk achteruit.
Beide teams leken genoegen te
nemen met een gelijkspel. In de
laatste minuut kreeg VVV echter de hulp van de scheidsrechter, die een duidelijk geval van
buitenspel over het hoofd zag.
De VVV voorwaarts had toen
geen moeite zijn team alsnog
naar een 2-1 zege te schieten.
„Omdat we op gras moesten
spelen was dit een ingecalculeerde nederlaag," aldus Floris
Goezinne. „Uiteindelijk hadden
we een gelijkspel duidelijk verdiend. In de laatste drie wedstrijden gaan we deze nederlaag
rechtzetten."

Sporters AFAFA
pakken nu racket

ZANDVOORT - De voorbereidingen voor het 14-e Louis
Blok Rapid-bekertoernooi op
donderdag 12 mei aanstaande
«Hemelvaartsdag) zijn in volle
gang. Dit landelijk zeer' bekende toernooi zal evenals vorige Zondag staan er weer vijf races op het programma van het circuit
jaren gehouden worden in de
zalen van het Gemeenschapshuis. ledere huisschaker kan
hieraan meedoen, omdat de
deelnemers ingedeeld worden
in groepen van zes naar gelijke
speelsterkte.
„'

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
liet Gemcenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende teiefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Lions dames
draaien als
een trein

ZHC-dames troeven Abcoude af

Louis Bloktoernooi

Schaakprobleem

SPORT

De rijders in het Lucky 10
produktiewagen-kampioenschap staan voor een zware
taak. In een exact twee uur plus
een ronde durende slijtageslag
dienen de coureurs ongeveer 95
ronden af te leggen. Per auto
mogen meerdere rijders meedoen, immers ruim twee uur
sturen eist een zware tol van de
bestuurders. Tussen de dertigste en negentigste minuut dient
er een verplichte pitstop plaats
te vinden. Toch zullen er meerdere stops zijn daar er banden
vernieuwd moeten worden en
brandstof zal worden bijgevuld.
De twee-uursrace van het

produktiewagen-kampioenschap kent drie klassen: tot
1400cc, tot 2000cc en de zware
kanonnen die strijden in de Mobil l produktiewagens plus
2000cc.
Verder heeft de NAV een wedstrijd om de Trofeo Alfa Ro:.meo, en twee races met Squadra Bianca's georganiseerd, terwijl de rijders in de Vege Sierra
Cup hun derde race van dit jaar
rijden. Zaterdag 23 april worden de trainingen verreden,

maar ook twee races in de
Youngtimer-klasse.
De toegangsprijzen zijn 15
gulden voor duinen en tribune,
terwijl men voor twintig gulden
meer een bezoek kan brengen
aan het rennerskwartier. Kinderen tot 12 jaar betalen de
helft.

Programma aanstaande zondag:
12.00 uur Race Trofeo Alfa Romeo,
12.40 uur Race l Squadra Bianca. 13.20
uur Race Vegï Sierra Cup. 14.00 uur
Race Lucky 10 Produktiewagens alle
klassen. Ki'lO uur Race 2 Squadra 15ianca.

(ADVERTENTIE)

Aalsmeer • De Ronde Venen • Uithoorn

OPEN DAG
Hoofdweg 1-3 te Mijdrecht
7.-A 23 april van 11.00-15.00 uur
Inschrijving nieuwe leerlingen
i..,,»02975-65340 „»,,„„„,.,..„„

ZANDVOORT - Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen Heemstede blijft
Zandvoortmeeuwen in de
race voor de titel. Ko'ploper Haarlem speelde
eveneens gelijk, waardoor
het verschil twee punten
blijft. Volgens trainer Pieter Keur hadden de Zandvoorters dik moeten winnen.
voetbal

Sander Hittinger gaf het goede vqorbeeld door prachtig
raak te schieten: 0-1. Heemstede probeerde de bakens te
verzetten, maar de uitstekend spelenden Ruud Echteld en Michel Schraal zorgde er voor dat Zandvoortmeeuwen veel in balbezit
kwam.

Balbezit
Het vele balbezit en daardoor grote overwicht resulteerde ook nu weer in een
paar opgelegde kansen. Ook
nu liet de afwerking te wensen over. De winst leek toch
naar Zandvoort te gaan, doch
vijf minuten voor het einde
belandde een wanhoopsschot
van een Heemstedenaar achter doelman Schrader: 1-1.

Behoudens de openingsfase is Heemstede er niet aan te
pas gekomen. In die eerste
fase moest Mario Schrader
tweemaal gestrekt naar de
hoek om een Heemsteedse
treffer te voorkomen. Daarna
was het alleen Zandvoortmeeuwen wat de klok sloeg.
Marcel Schoor!, Riek de
„Dit gelijkspel was niet noHaan en Ferry van Rhee ver- dig geweest," vertelde Pieter
schenen vrij voor de doelman Keur. „Deze wedstrijd haddoch het vizier stond niet op den we met dikke cijfers
moeten winnen, maar we
scherp.
misten veel te veel kansen.
In de tweede helft leek De concurrenten speelden
Zandvoortmeeuwen op een ook gelijk dus we blijven
overwinning af te stevenen. meedoen."

van Duvak behaalden de meeste overwinningen. Beide teams
kregen het niet cadeau. Zij
moesten tot het uiterste gaan
om de andere ploegen te verslaan. Niet alleen het goede spel
viel op bij de gemeenteambtenaren maar ook hun uitstekende conditie was van doorslaggevende aard.
De ploegen van Verschoor en
van de ZPSV eindigden achter
eerder genoemde teams. Het inzicht van het team Verschoor
bij het badmintonspel, deed
vermoeden dat deze spelers dit
spel ook buiten de camping
hadden beoefend. De coach van
dit team, Peter Verschoor, be-

Deze demonstratie wordt gegeven door toptennissers van
de TC Zandvoort. Iedereen is
welkom om deze opening bij te
wonen. Ook kan ieder kennis
komen maken op de vier gratis
sportmiddagen voor senioren.
Deze staan gepland op de donderdagmiddagen 5, 12, 19 en 26
mei en zijn bestemd voor sporters vanaf 45 jaar en ouder.
Er wordt niet alleen tennis
gespeeld, maar ook kan gekozen worden uit het jeu de boules, darten, kaarten, of gymnastiek. De vereniging heeft gezorgd voor leen-rackets en ook
voor de tennisballen wordt zorg
gedragen. Wordt voor tennis ol
een andere tak van sport gekozen, dan Kan gerekend worden
op deskundige leiding. De aanvang is om één uur.
aamde dit. Hij gaf te kennen
dat, nadat dit toernooi was aangekondigd, enige trainingen
hadden plaatsgevonden. Zeker
na het verlies bij het voetbal
bleek dit team gebrand op een
beter resultaat.
In de tussenstand staat het
team van de Gemeente aan kop.
Duvak volgt op een punt achterstand, terwijl Verschoor en
de ZPSV de derde en vierde
plaats innemen.
De laatste speeldag is morgenavond in de Pellikaanhal
aan de A.J. van der Moolenstraat. Dan zullen de deelnemende teams zich bestrijden
bij het volleybal. Buiten enkele
spelen die volgens de conventionele regels zullen verlopen
zullen er ook wedstrijden
plaatsvinden waarbij slechts
met drie spelers wordt gespeeld. Tevens zal de prijsuitreiking omstreeks kwart voor
tien plaatsvinden.

Pleines hield eerste wedvlucht
ZANDVOORT - Na zes maanden rust is het duivensport-seizoen weer begonnen. De Postduiven Vereniging Pleines hield de
eerste vlucht voor oude duiven. De oude duiven vlogen een wedvlucht van uit Kapellen over een afstand van hemelsbreed ongeveer 115 kilometer. Met een noord-oosten wind vertrokken "de
duiven op zaterdagmorgen om tien voor tien en de eerste duit'
arriveerde om exact drie minuten voor half 12.
De uitsla? van de eerste twintig duiven: R. en Th. Sinnige l, 2, 4,
7, 9, 12. 13,"l6, 19. E. Paap 3, 8, 14, 20. P. Bol 5, 17. J. Romkes 6.
R.Driehuizen 10, 11, 15, 18.

Topscorers
B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
Van der Heuvel (ZVM-zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. SchilderjTZB)

10

15

De top van de ranglijst onderging geen wijziging. Riek de Haan
heeft voorlopig nog niets te vrezen van de concurrentie. Thomas
Schulte (Z'75) scoorde tweemaal maar komt nog niet in de bovenste Iieift van de lijst voor. Bas Heino scoorde eenmaal en bracht
zijn totaal op vier.

donderdag 21 april 1994

Weekmedia 17
Van Galenstraat 142, tweekam.app. op
beg gr. met ruim terras op het zuid/westen.
Ind. gang, woonk. met open keuken, si.k.,
badk met wastafel en douche, toilet. Het
app. wordt gestoffeerd aangeboden. Serv k.
ƒ 175,-p m.
Vr.pr. ƒ 120.000,-k.k.
Stationsplein 17/1, tweekam app op de
beg gr. nabij centrum, station en strand. Ind.
hal, badk. met toilet, wastafel en douche,
woonk met parketvl., keuken met inb app,
si k Serv k ƒ 240,- p m.
Vr.pr./139.000,-k.k.
Seinpostweg 4/8, hoekapp met ruim balkon
op 5e et., uitz over zee en dorp Ind. hal met
bergkast, toilet met fonteintje, ruime
woon/eetk , keuken, si.k , badk met douche
en wastafel Serv k. ƒ 350,- p m.
Vr.pr./ 198.000,- k.k.
Secr. Bosmanstraat 9, op ideale lokatie, nabij strand, centrum en station gelegen eengezinswonmg. Ind hal, gang, doorzonwoonk.
met plavuizenvloer, keuken, toilet, 1e et 3
si k , badk. met ligbad en wastafel, apart toilet De woning is geheel v.v thermopane beglazmg C.v.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Garage Burg. van Fenemaplein.
Vr.pr./17.500,-k.k.

BETAAL MINDER!DITZUN ONZE LAGEPRUZEH!
SCHITTERENDE KLASSEWIJN UIT BULGARIJE

MELNIK
RESERVE 1987
Enifitjartn gckden dacht r iLt Lin u ijnlttfluhbcraan
titjn uit Bulganji hout 11 dt. itijnbouii daar \tokoud J*>
Voor om*, jaartelling naren htt de Tftractir^ tn htt r r/t
Romnncn die perfide u ijnt. n maal ten
Ruim 30jaargeltdLn utrdtn n u uut uit Frankrijk
geïmporteerde druivtworttn gtplant S/ic/i/s < nktU
producenten maken nu i O//JCHS de bt^tt nnifnatie
methoden de rnnst icrrukkilijkt uijnin
Door dt- intcrnationalt. i a/rptrs u ordm zt ^tnitmd
t n in ons land gaan di im part L n in sm//rt uu (Kirt omhoog
\Vij se/cc/itrcfcn i oor u dt. Reten c Althnk 1917 aft om^tifi
uit ht-t ui/ers/t Zuidin i an Bulgarije tin M htttt.rtttdi lollr
s«pp</»< rubijnrodt- n ijn \ (in dt Mtlnikdruif AI rijpt op
nn.uii(. Amerikaans tikthouttn inttn
Ongelooflijk maar u aar dtzi A/t/mA Ri^rn. 1987
uordt door &c/intrs tijdens blindprom rijt n iiitfi sr/io/ in
dt /jn/sA/assL urbonn dt JOguIdtn
Wij bieden deze iiHtrtreffelijkc f i n a l i t e i t (u aar zei ft de
Fronst n jaloers op zijn l aan loor s/<c/i/s

SPONTIN

VRUCHTENUMONADE
SIROPEN
aardbeien, cassis, sinas
en grenadine

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

geeft u meer!
3-DAAGS
WEEKENDARRAJNTGEMENT
IN MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Baibizon Maastncht
hotel biedt Weekmedia haai lezeis de mogelijkheid om te genieten van een 3 daags weekendauangement Maastiicht is
een gezellige stad met veel cultuui histoi ie de Maas met haai
bruggen de mooie winkels en de gezellige lestauiantjes
cafés en bi assei leen Ook een bezoekje aan Duitsland en Bel
gie behoien tot de mogelijkheden dus veigeet uw paspooit
niet 1
U vei blijft in een luxe hotelkamei vooizien van klein entelevi
sie telefoon ladio föhn mmibai en moderne badkamei Vei
dei beschikt het hotel ovei een sfeervol lestauiant en een gezellige bai

«s»8
MP
1D*

Kleur
Bouquet
Smaak
ServecrteiTip
Aanbevolen hij

98

voor de naschoolse opvang
Leeftijd v.a. 18 jaar
opl. vereiste M.B.O. - A.G.
10 uur p.w. met een uitbreidingsmogelijkheid tot 30 uur p. week.
Salariëring volgens C.A.O. kinderopvang.

Pohtcode
Telefoonni

YVnnnplaats
A intal ppi "5

Keuzedata

g-e eft u meer!

geldig t/m zaterdag 30 april 1994

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

ASPERGE
SALADE

vers uit
eigen keuken

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
Uw adres voor:

Vaste planten
Beplanting
Bemesting

Wij zijn de gehele
week geopend!

AART VEER

Postcode Loterij steunt Kringloopbedrijf Oisterwijk

Gescheiden afval is
geld waard!
Het scheiden van afval is al
jaren een vertrouwde bezigheid. Maar het opnieuw gebruiken van dingen die anderen hebben weggegooid, daar
moeten we nog wat aan wennen.
In Oisterwijk hebben ze er al
goede ervaringen mee. Het
Kringloopbedrijf Oisterwijk
werkt al meer dan een jaar aan

het scheiden, uitzoeken en verkopen van bruikbaar afval. Dat
levert werk op en is goed voor
het milieu.
Het Kringloopbedrijf krijgt
daarom van de Postcode Lotenj een steuntje in de rug Want
de netto-opbrengst van de
Postcode Loterij gaat naar projecten waar mens en natuur beter van worden. Bij de Postcode Loterij wint u dus eigen-

Het Knngloopbedrijf Oisterwijk in actie. Met containers tegelijk.'
lijk altijd.1 En... meedoen is af volgende maand al mee met
heel simpel! Als u nu de WIN- de Postcode Loterij, de PostTOT-ZEVEN-MILJOEN-BON code Bingo en natuurlijk de
invult en opstuurt, speelt u van- Jackpot1 •

Een eco-huis als
extra hoofdprii s!

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Een eco-bungalow van meer
dan een half miljoen gulden!
Dat is de extra hoofdprijs die
u als deelnemer volgende
week kunt winnen in de Postcode Lotery.
De winnaar wordt donderdagavond 21 april bekend gemaakt in de laatste Sterren

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935
Een vorstelijke eco-bungalow kan de uwe worden!

De winnende
Thuisbingonummers:
1O april

STRAND-AURANT
VERSE ASPERGES
VERWERKT IN DIV. GERECHTEN
ZOALS:
* Rauwe ham met asperges
* Zeewolf met asperges en Hollandaise
saus
* Tonijnfilet met asperges en pommes noisette
* Asperges klassiek
Wij starten het aspergeseizoen op
vrijdag 22 april.
Restaurantkeuken geopend van
18.00 uur tot 21.00 uur.
Fam. J. Paap, tel. 02507-14558.

ZANDVOORT:
Burgemeester
Engelbertsstraat 21

heeft alle dranken!

zoekt per direkt een

3on voor onze lezers

Adies

17?

HAARLEM:
Californiëplein 17

Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort
„TSTEKKIE"

enthousiaste
collega

MANSION HOUSE
SCOTCH WHISKY
0,7 liter -40% alc.

98 1998

DRMGKARTON

Scciet u ia it We(=kmedia
Postbus 2 1 0 1
1000 CC AMSTERDAM

Naam

ELDERS 2SÜ&

PASSOA

cP^'
LEEUW PILS

Vooi tneei inioimatie Golden Tulip Baibizon Maastiicht Fo
iiiri 110 Maastncht tel 013838281 Boeken us alleen moge
lijk dooi middel van liet instuien van ondeista inde volledig in
gevulde bon n uu

Deelname urn het 3 cKuiqs weekendan angement in M.i.isti icht ih alleen mogelijk dooi het instui en van deze volledig
ingevulde bon naai het in bovenstaande tekat vei melde
idiet,

ELDERS 2&8%
robijnrood
kruidig t n rijk
vol en krachtig
l fa 18 graden
gekruid vlets wild en kaas

Tevens oproepkrachten gevraagd.

De pi ijs bedi aagt f 215 pei peisoon op basi6; van een twee
peisoonskamei De toeslag vooi een ppupeisoonskamei be
di aagt l 50 pei nacht kindei en tot 6 jaai vei blijven giatis m
dekamei van hun oudeis en tot 12jaai ontvangen zij 50' > koi
ting Vooi gasten vanaf 60 jam bieden wij een korting van 10"
aan Op basis van bebdiikbaai heid is het mogelijk ook buiteu
de weekeinden to boeken

exotische fruit likeur
fles 0,7 liter

PROEFNOTITIES:

Reakties schriftelijk of telefonisch
aan:
't Stekkie Zandvoort
t.a.v. Carla Hubert
Celsiusstraat 190
2041 TR Zandvoort
of tel. 02507-17113.

Uw anangement bestaat uit
^ 2 x overnachting in een luxe hotelkamei
J
2 x uitgebieid ontbijtbuffet
A
J x 3 gangen dmei in lestauiant Baibizon
* koffie met vlaai op het Onze Lieve Viouweplein
1
entieekaaitje vooi het casino m Valkenbuig
gi atii. gebi uik van fietsen en sauna

ORIGINELE
STROH RUM
f les 0,7 liter-38% alc.

4
5
6
7
9

11
12
13
18
20

21
25
26
27
29

31 39
33 41
34 42
36
37

Playbackshow van Henny
Huisman. Kijken dus! •
Winnaar
EGO-AUTO
Sterren
Playbackshow
14 april
5O42 N C 188

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)
A u b uw keuu aankruisen en verder invullen met bloMetters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

StraatPrijs
17 april
ƒ 3OOO
3O79 P E

Extra
Prijs
ƒ 25.000
3079 PE 078

D dhr. Q mevr.

Postcode: i i i l i-i i l Plaats:
Postbanknummer.

Datum:

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

donderdag 21 april 1994

Niezen, loopneus, jeukende ogen... hooikoorts!
gewoon te koop bij uw drogist.

Elk jaar ziet een groot
aantal mensen het voorjaar met gemengde gevoelens tegemoet. Want
wat voor de één een
heerlijk vooruitzicht is
(mooi weer), kan voor de
ander een kwelling betekenen. Deze mensen
hebben last van hooikoorts. Hooikoorts is op
zich geen gevaarlijke,
maar wel een vervelende aandoening.

Het beste is om met Lomusol
te beginnen voordat er te
veel stuifmeel in de lucht
zit. Als u ermee begint op
het moment dat de hooikoortsklachten al aanwezig
zijn, werkt het óók prima,
maar het kan wat langer
duren voordat het optimale
effekt wordt bereikt.
Weerman

MestceUen

jrvositeit en gespannenheid zijn reacties van het
:iaarn op invloeden van buitenaf, zoals stress,
rde geluidsprikkels of emoties. We weten dat de
derne Westerse mens in een samenleving funcUneert, waarin hoge eisen worden gesteld aan hét
jiuwgestel. Bijvoorbeeld voor een examen of een
|licitatiegesprek. We worden dagelijks overoomd met allerlei indrukken (tv, radio, lawaai,
rkeersdrukte). We rennen vaak mee in een hoog
penstempo en proberen aan eisen te voldoen die
opgelegd worden. Allemaal factoren die zorgen
, we vroeg of laat te maken krijgen met stress en
spannenheid.
|at kunt u zelf doen?
irk de prikkels die op u
komen. Stilte kan bijvoor>ld
uiterst
weldadig
rken. Als u een druk len heeft kan het helpen ene avonden per week vrij
houden. Laat op zo'n
)nd de tv eens uit eri inlleer uzelf met rustige
aziek of een boek op de
ik. Daarnaast kan ook
)rten of yoga veel goed
en.
antival
s er een belangrijke en
annende gebeurtenis op
mst is, zoals een examen,
als er een drukke tijd is
it veel emoties, is er al
e jaren een beproefd ge-

neesmiddel dat u helpt tot
rust te komen. Plantival uit
de serie Fytoplant is een
rustgevend en kalmerend
geneesmiddel op basis van
plantaardige extracten. Omdat Plantival mild is, werkt
het niet versuffend en kan
het gedurende langere tijd
gebruikt worden. Plantival
dragees en druppels zijn
verkrijgbaar of te bestellen
bij elke drogisterij, apotheek
of erkende reformzaak.
Grastis informatie
Wilt u meer informatie over
Plantival of andere plantaardige geneesmiddelen uit de
Fytoplant serie? Bel dan
gratis tijdens kantooruren
de VSM Homeopathielijn
06 - 0996662.

In het lichaam zitten bepaalde cellen met daarin stoffen
die hooikoorts verschijnselen
veroorzaken. Deze zogenaamde „mestcellen" zijn
een soort „hooikoorts-bommetjes", die kunnen openbarsten als u in aanraking
komt met het stuifmeel van
bloemen, bomen, struiken
en grassen. Of die „mestcellen" openbarsten, hangt af
van de mate waarin u overgevoelig bent voor stuif-

meel. Maar als het gebeurt,
dan komen de stoffen vrij
die ervoor zorgen dat uw
ogen rood worden en gaan
jeuken en tranen, dat uw
neus gaat lopen en dat u
kontinu gaat niezen en snotteren.
Lomusol
Vijftien jaar geleden kwam
er een middel op de markt.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel., 16123

L)E GAPER DRUGSTORE

f

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

dat sindsdien vele miljoenen
mensen van die vervelende
hooikoorts ver schij nselen
heeft verlost: Lomusol. Dit
middel legt als het ware een
beschermend laagje rond de
mestcellen, zodanig dat de
stoffen die de hooikoortsverschijnselen veroorzaken niet
vrij kunnen komen. Tot nu
toe was Lomusol alleen via
de apotheek te verkrijgen.
Maar sinds kort is het ook

Dus als de weerman een
paar dagen mooi weer voorspelt, begin dan maar vast
met de neusspray of neusdruppels. En hou het gebruik vol totdat de stuifmeelconcentratie in de lucht
weer voorbij is. Dan is het
tenminste zeker dat de hooikoortsklachten niet optreden.
Lomusol is verkrijgbaar bij
drogist en apotheek. Voor
meer informatie: Vemedia
B.V., tel.: O20 - 5490905.

In- en uitwendige reiniging vagina belangrijk
Iedere vrouw voelt zich graag fris en schoon. De
vagina beschikt van nature over een effectieve
bescherming tegen schadelijke invloeden. Dit berust vooral op de zogenaamde lactobacillen, welke
zorgen voor een zuur milieu, waardoor bepaalde
bacteriële infecties geweerd worden.
De natuurlijke zuurgraad kan echter door tal van
oorzaken worden verstoord: bloedverlies tijdens de
menstruatie, suikerziekte, pil-gebruik, seksuele activiteit en schimmelinfecties.
cyd helpt dus het zelfreiniInwendige hygiëne
gende vermogen van de vaBij verstoringen in het vagi- gina te herstellen door de
nale milieu kun je last krij- natuurlijke
ingrediënten
gen van vervelende afschei- melkwei en melkzuur. Speding, jeuk of irritatie. Voor ciaal voor de inwendige reieen inwendige reiniging van niging tot aan de baarmoede vagina kan zonder pro- dermond is de vaginaal doublemen Lactacyd Intiem li- che ontwikkeld, waarmee de
quide dagelijks worden ge- aparte bijbehorende vloeistof
bruikt. Dit werkt op basis eenvoudig te doseren en in
van het lichaamseigen melk- te brengen is. De vormgezuur en verstoort, in tegen- ving is zodanig dat de gehestelling tot zeep, de natuur- le vagina tot de baarmoederlij ke zuurgraad niet. Lacta- mond gereinigd wordt. Deze

nichtensiroop uitkomst
)j verstopping
verstoorde stoelgang brengt vaak een rij klachn met zich mee. De ontlasting komt niet vaak
noeg, de hoeveelheid laat te wensen over en
vendien wordt het met geweld uit het lichaam
perst. Om uw lichaam deze ongemakken te bespan is een goede darmwerking noodzakelijk.
stipatie of verstopping drang, zijn niet bevorderlijk
n verschillende oorzaken voor een goede stoelgang.
jbben. Een eenzijdig dieet Ook kan obstipatie het geweinig vezels, nauwe- volg zijn van een ziekte of
fruit en amper volko- het gebruik van bepaalde
ibrood zorgt ervoor dat de geneesmiddelen.
rmen 'lui' worden. Ook
anning, een zittend leven,
Voorkomen
ivoldoende eten en drinen het negeren van de Het spreekwoord „Voorko-

^^^P mtamiiïmwmowiiG mss-wms POSTBUS 157- wsu 'smvutio

Hoe gebruiken?

\rveus? Gespannen?

*lantival zorgt voor
>n natuurlijke rust

GEZONDHEID

Homeopathie:
handig voor op reis
'Eindelijk op vakantie, daar was ik wel aan toe'.
Hoe vaak hoor je dat niet verzuchten. Iedereen heeft
na een drukke periode behoefte om er eens lekker
tussen uit te gaan. De een naar Spanje, de ander
naar Turkije, maar wat het reisdoel ook is, we
willen allemaal genieten van een ongestoorde
vakantie. Niets is dan ook vervelender dan dat
allerlei gezondheidsklachten het plezier dwarsbomen.
Reisziekte? Travelin

reiniging kan plaatsvinden
in de douche of op het toilet.
Uitwendige hygiëne
Als u zeep niet kunt verdragen bij het wassen van het
uitwendige van de vagina, is
nieuwe Lactacyd Intiem
voor externe hygiëne een
goed alternatief. Het is
huidvriendelijk, bevat geen
zeep en biedt meer zekerheid
dan water alleen. Vooral na
het sporten, bij warme dao-en, tijdens of na de men-

struatie of na gemeenschap
kunt u de buitenkant van de
vagina hiermee dagelijks
wassen. Het reinigt net zo
goed als zeep maar bevat
geen agressieve bestanddelen.
Wilt u van Lactacyd Intiem
meer informatie ontvangen,
schrijf dan een kort briefje
met uw motivatie en het
produkt wat u nu gebruikt
aan: Lactacyd Intiem, Antwoordnummer 736, 2OOO
VC Haarlem. Verkrijgbaar
bij drogist en apotheek.

De een heeft er nooit last
van, de ander altijd; reisziekte. Bij een reis per auto,
vliegtuig of boot treden de
eerste verschijnselen al snel
op: misselijkheid, duizeligheid, braken en hoofdpijn.
Klachten die het begin van
een reis behoorlijk kunnen
verstoren. Hoe ontstaat reisziekte eigenlijk? In het oor
bevinden zich drie kanalen,
waarin een vloeistof zit; dit
is het even wichtsorgaan. De
bovengenoemde
klachten
treden op als deze vloeistof
abnormale of langdurige bewegingen maakt. Gelukkig
is er een homeopathisch geneesmiddel dat zonder bijwerkingen reisziekte voorkomt en verhelpt. Travelin
van VSM zorgt dat het evenwichtsorgaan in uw oor
minder gevoelig wordt voor
bewegingen.
Maag- en
darmstoornisseii
Tijdens vakantie wordt het

plezier nog wel eens vergald
door acute
maag- en
darmklachten. De spijsvertering raakt dan behoorlijk m
de war van vreemd of verkeer d voedsel. Voor dit soort
klachten is het homeopathische geneesmiddel Okugest
een veilige én effectieve oplossing. Okugest bevat vijf
bestanddelen die helpen bij
klachten zoals misselijkheid,
diarree en een *bedorven
maag'. Speciaal voor kinderen heeft VSM Kindigest gemaakt. Elke vakantie weer
passen duizenden ouders
Kindigest succesvol toe bij
hun kinderen.
Gratis informatie
Wilt u meer weten over Travelin of Okugest? Bel dan
gratis de VSM Homeopathielijn 06 - 0996662. Als u
meer wilt lezen over veelvoorkomende klachten die u
'zelf met homeopathische geneesmiddelen kunt behandelen, vraag dan op dit nummer het Medicijnkastboekje
aan.

Oplossing voor kriebelende, pijnlijke
benen en spataderen
men is beter dan genezen",
geldt vooral voor obstipatie.
Prettige bijkomstigheid is
dat voorkomen ook makkelij ker" gaat dan genezen. Met
vezelrijke voeding worden
de darmen dusdanig geprikkeld dat de stoelgang moeiteloos verloopt. En als er al
sprake is van verstopping,
kunnen granen en graanprodukten de klachten zelfs
oplossen. Om verstopping
Uit de weg te gaan is het
aan te bevelen in plaats van
wit brood, volkorenbrood te
eten en voor volkoren macaroni en spaghetti te kiezen.
Natuurlijk laxeermiddel
Als verbeterde eetgewoonten
niets opleveren en de klachten blijven, moet een laxeermiddel uitkomst bieden.
Tendo's Laxa-fruit bijvoor-

beeld is een natuurlijke
vruchtensiroop, die gemaakt
is van zuivere plantaardige
bestanddelen. Het is niet alleen bijzonder rijk aan suikers van vijgen en manna,
maar bevat ook nog andere
vruchten- en druivensuikers. Dit middel stimuleert
op natuurlijke wijze ' de
darmwerking en zorgt voor
een goede stofwisseling. Het
bevat geen conserveringsmiddelen en is door de vloeibare vorm makkelijk in te
nemen. Al deze eigenschappen maken Tendo's Laxafruit ook geschikt voor kinderen. Hardnekkige verstopping verdwijnt door l tot 3
dessertlepels per dag in te
nemen (kinderen l tot 2 dessertlepels). Verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Voor
meer informatie: Tendem,
tel.: 038 - 217747.

Veel mensen hebben dagelijks last van hun benen.
Deze klachten variëren van dikke opgezette benen,
kramp, 'kriebels' tot zelfs pijn. Ook spataderen
geven vaak last. Hierdoor is het moeilijk veel te
lopen of rustig te zitten. Tijdens het wandelen moet
men dan even stil staan of zitten om de benen te
ontlasten. Door pijnlijke benen wordt dikwijls de
nachtrust verstoord. Gelukkig is er nu Flavénol
waarmee u zelf veel klachten kunt verhelpen. Omdat Flavénol de doorbloeding verbetert, kan dit in
de 'praktijk snel verlichting geven.
Oorzaak bekend
De oorzaak van veel van deze klachten ligt aan de doorbloeding van de benen. Door
vernauwing van de bloedvaten is het mogelijk, dat er
een tekort aan zuurstof en
voeding in de benen ontstaat. Afvalstoffen kunnen
zo in de benen achterblijven.
Door verzwakking van de
vaatwanden en stuwing in
de bloedvaten ontstaan gemakkelijk dikke benen en
spataderen. Bij een betere
doorbloeding en verstevi-

ging van de vaatwand kunnen veel problemen voorkomen of opgelost worden.
Betere doorbloeding
Het werkzame bestanddeel
in Flavénol is de stof OPC.
Deze natuurlijke stof verbetert de doorbloeding in o.a.
de benen en verstevigt de
vaatwand. Onderzoek heeft
uitgewezen dat na gebruik
van Flavénol 75% van de
gebruikers snel een verbetering bemerkt. Bij 60% werd
de pijn duidelijk minder.

Teunisbloemolie., natuurlijke
oplossing voor menstruatieklachten
Voor veel vrouwen betekenen de dagen vóór de
menstruatie een steeds
terugkerende kwelling.
De aard van de klachten
loopt sterk uiteen. Voor
de ene vrouw gaat het
om een negatieve verandering van de stemming
die zich uit in neerslachtigheid of irritatie, terwijl voor de ander een
heel scala van 'lichamelijke pijnklachten telkens terugkeert.
Zeer bekende problemen zijn
prikkelbaarheid, hoofdpijn,
pijn in de onderbuik en pijnlijke borsten. Deze en nog
veel andere klachten worden
pre-menstrueel
syndroom
(P.M.S.) genoemd. Je kunt
'de klok erop gelijk zetten',
want het komt elke maand
weer terug. Dat geldt uiteraard voor de huisvrouw,

maar zeker is, dat het bijzonder hinderlijk is voor de
werkende vrouw, die een
baan buitenshuis heeft. Een
oplossing kan zijn, het toedienen van hormoonpreparaten. Veel vrouwen die kiezen voor deze hormoonpreparaten krijgen echter te

maken met vervelende bijverschijnselen als gewichtstoename, vette haren en ongewenste haargroei. Steeds
meer vrouwen kiezen daarom voor een natuurlijke oplossing voor deze klachten
en wel voor UltraVit Teunisbloemolie.

Afname klachten
Teunisbloemolie is rijk aan
zuiver gamma-linoleenzuur
dat er voor zorgt dat een
aantal
natuurlijke hormoonachtige stoffen worden
opgebouwd. De natuurlijke
opbouw van dit preparaat,
zorgt voor een snelle afname
van menstruatieklachten.
UltraVit Teunisbloemolie zit
in makkelijk te slikken capsules, waarvan u er bij het
begin van de menstruatieklachten direct "3x twee
moet innemen. De capsules
bevatten
Teunisbloemolie
met een hoog percentage
gamma-linoleenzuur (GLA)
en natuurlijke vitamine E.
UltraVit
Teunisbloemolie
veroorzaakt geen bijwerkingen en is verkrijgbaar bij
apotheek en drogist. Voor
meer informatie Kernpharm
B.V. tel.: 04130-41492.

Frans onderzoek
Dr Claire Beylot van het
Academisch Ziekenhuis in
het Franse Bordeaux: „Mijn
patiënten hebben er veel
baat bij. Echt grote spataderen gaan er niet mee weg
maar bij allerlei bijkomende
beenklachten geeft het goede resultaten."
Flavénol kent veel enthou-

siaste gebruikers, zo ook
mevr. M. uit Ootmarsum:
„Ik werd iedere nacht meerdere malen wakker van
rusteloze benen en kramp.
Na een aantal weken Flavenol te hebben gebruikt ben
ik zeer tevreden."
Verkrijgbaar bij drogist en
reformhuis. Voor informatie: Compact Nutriénts,
tel.: 02940 - 17162.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

donderdag 21 april 1994

Weekmedia 17

op
Zandvoort

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

PUBLIEKE AANKONDIGING ZONDAGS OPEN
J. M. Coiffeurs
voor dames en heren
Kerkstraat 22
Zandvoort
Het is lente!
Kom bij ons voor een
nieuwe coupe of
kleur.
Bent u slecht ter
been of komt u
moeilijk uit huis?
Dan komen wij naar
u.
Voor afspraak
02507-14040

SLECHTS 1 WEEK OPENBARE VERKOOP

HALTESTR. 11 ZANDVOORT
DAMES/HEREN
SUEDE JACKS BESTEKKEN
LEDEREN JACKS
V.A. 98:
v.A.159.DIVERSE MODELLEN * 70-DLG. DUITS TOPMERK
24 KRT.'GOUD. VERGULD.
* IN LUXE KOFFER. 10 JR. FABRIEKS GARANTIE

2199.-, 1699.-

PANNENSETS
ART. NR. 180850
ROYALSLG. 12 DLG. GOUD VERG.
HANDGREPEN /DEKSELS DUITS TOPMERK.
10JR. FABR.GAR.

Tel. 02507-14443

va

LEDER EN SUEDE
LEDEREN
BROEKEN & ROKKEN
MOTORJACKS
ART. NR. 153847
ART. NR. 150851
VA. l

2 VOOR

129.-

Waar proeft u de
originele smaak van de asperge?
in Restaurant „Le PieiTOt" natuurlijk
V.inal heden xijn wij ook op dinsdag geopend
ORIGINELE
CURVER

Haltestraat 52, tel. 17822.

WASBOX
INHOUD LIEFST

60 LITER
schitterende TAFELKLEDEN

*De, (jutte

TAFELKLEEDGEWICHTJES

100% polyester
met kleurechle prints,
gemakkelijk m
onderhoud. Vierkant
of rond model

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

STOELKUSSENS

LINNEN
ZOMERSCHOENTJES

STUKS
ELDERS

ELDERS
&3S6

DOUBLÉ FACE

Voor mensen
met smaak

MAKE-UP SPIEGEL
met vergrootspiegel en normale spiegel, om op te
hangen of neer te zetten. Ook ideaal als scheerspiegel
Diverse kleuren

Boul. Barnaart 14

KLOK
AFWASMIDDEL
fosfaatvrij

FLES 500 ML

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

CHINEES PORCELEINEN
SNACKSCHAALTJES

WEEKAANBIEDING

voor zoutjes,
desserts
maar ook als
soepkop. Per stuk

Christoff altaartje

25

10.

CHEF'S DOG DINER
Ons succesartikel!
Kant en klare
complete
honden maaltijd

ZAK 3 STOKJES- elders

CAP
CAPITA
COFFEECREAMER
- d e r s 333
33
POT 400 GRAM -elders

Bakkerij

MICKEYVOORDEKAT
MN«M:T vuun ui- »r,.
«> ttt 420
jo/\ GRAM
^OAU •- elders
omor -S?
BUK

Paap

CELTONA SERVETTEN
CELT

PAK 100 STUKS-- elders >89

OETKER MJHHr-LHftM
DOOS 375 GRAM-elders ^39

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

PIPI TISSUE TOILETPAPIER
|d9
PAKKET4 ROLLEN-elders J^9 ••
KRIST AL BLEEKMIDDEL
... • A^ki H i ITCD . olrtarc

,„^___
CHEBELLAKRUIDENSHAMPOO QQ
FLACON 200 ML - elders 4^9
**
FLES 160 ML - elders ^fi
UTEXINL
UTEXINLEGKRUISJES
DOOS 30 STUKS - elders M$

Home Chicken'
ROMY'S
0€l:30378

GEP
GEPELDE
TOMATEN
BUK 400 GRAM--elders j?
BREDER Iftr-tLMium
FLACON 0.75 LITER • elders ,5?

NEMETHEEBISKWE
\\ PAK 150 GRAM- elde

LOR
LORADO
ANANASSTUKJES
AM -elder
groot blik 567 GRAM
-elders M
CALI
CALIFORNIATOMATENSOEP
elders
4 BORDENBLIK-- elders^

DE ÉCHTE

ORIGINAL BLACK LABEL

PRINC^
FOURRE

BOBADILLA
SHERRY

krokante biskwie
met een laagje
vamllecrème

\

LIEFST
350 GRAM

Bezorging van vers gegrilde
kip en kipprodukten bij U aan huis!
\

very dry of medium dry
FLES

3/4 LITER
LEEUWEZEGEL MARGARINE

heerlijke PRALINE ZEEVRUCHTEN

ALLEEN BIJ ONS

de lijnsle chocolade met

Wij bezorgen Uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ15,- GRATIS aan huis.

BAVARIA
MALT

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN !

ALCOHOLVRIJBIER
BLIK 33 CL

LORADO
GOUDGELE

ANANAS
op lichte siroop

BLIK

Eén telefoontje is genoeg ...
om in conuict ie komen mei de man of vrouw
van jouw keu/e. Hoi maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critcna op en achter elkaar stellen een aantal personen /ich aan je voor. Lijkt hel je wat. dan kun
je direct een afspraak maken.

GOLDBERG KOOLVISFILET
panklaar,
ideaal om te stoven

.:,"- ?

SINAASAPPEUBAVAROISETAART

'

Een elfectieve manier om comaeten ie leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en hel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (loo cpm)

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaltpleln .HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg -VOLENDAM Hyacmlenstraat -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat -AMSTELVEEN -NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID) Ri|nstraat 48

Vrije tijd
1.15

20/21 april 1994

Ratten houden
van gezellige
drukte

atv

Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
\vijkt. Vandaag: Ratten
zijn net mensen; de
gezellige drukte (en
troep) van de stad
zouden ze niet willen
missen.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niei op vrijdag)

Interieurideeën

Aan de noordzijde van de stad is de Stadsmuur uit de 15-e eeuw nog intact
Foto VW Zwolle

ET BLIJFT verbazing-

wekkend hoeveel moH
numentale
oude
stadscentra Nederland telt.

Zwolle toont zijn verleden
als Hanzestad

Zwolle is weer zq'n stad
waar je als westerling nauwelijks het bestaan van ver-'
moedt. Binnen de stadsmuren word je haast overvallen
door de geschiedenis van
een van de weinige Nederlandse Hanzésteden.
veemarkt van Nederland over-

N DE schaduw van de mens
leeft de rat. De bruine rat
(rattus norvegicus) is oorironkelijk afkomstig uit ooslijk Azië. Hij is in de middeljuwen, toen ontdekkingsreizi>rs als Marco Polo handels>utes over land openden, met
B handelskaravanen meegeft. Langs die routes ging de rat
3 mens over de hele wereld
Aterna; tot in Amsterdam
ie.
De bruine rat is in de eerste
laats een vegetarisch type, een
ladeter om precies te zijn,
laar zoals zo vele dieren
;tadsreiger, damduif, cityleeuw, om maar een paar geeugelde voorbeelden te noelen) heeft hij zijn dieet in de
iop der tijd aangepast aan dat
at het makkelijkst te krijgen
mensenvoer.
j Gemak dient de mens, gemak
tent ook de rat. Hij zit graag zo
Icht mogelijk bij de bron van
Ijn voedsel, het liefst bij de
lensen (zijn bron van voedsel)
luis. Vroeger, in de dagen vóór
Et Biobak-Tijdperk en de Getheiden Afval-Eeuwen, toen
Jen alles waar men vanaf wil! in de gracht kieperde, dreef
f n veelzijdig menu voorbij aan
eveneens in de gracht verlijvende Bruine rat. Nu
Iroopt hij tuinen, vuilstortkotrs in liften en andere groezebe plaatsen af op zoek naar
pedsel. Als er maar genoeg
anorde en rotzooi is.
Ratten zijn net mensen; de
zellige drukte (en troep) van
stad zouden zé niet willen
lissen. Maar net als menig
lens heeft ook de Bruine rat
•ver een huis met een tuintje
de buitenwijken. Bevalt het
m daar voedselsgewijs goed,
m gaat hij ondergronds en
aaft een nest met vele gangen
In het centrum van dit mininetrosteisel werpt de rat nesn van een stuk of tien of nog
eer jongen, en dat soms tot
f keer per jaar toe.
en gezellige drukte (en troep).
OLTHOORN & DE GROOT

e

bruine rat stroopt vuilstort-

En afgezien daarvan tref je in
Zwolle haast vanzelfsprekend
zaken als de Scheveningse Vishandel - in een pand waar volgens de gevelstenen voorheen
nota bene de paard-, rund- en
varkensslagerij gevestigd moet
zijn geweest - en het Amsterdamse Broodjeshuis waar een
schoolbord voor de deur verkondigt dat het gesmeerd loopt.
Aan dat huis lijkt overigens
weinig Amsterdams, getuige
het Zwols accent van de dame
die daar de broodjes vaardig
smeert. De connectie met 's
iands hoofdstad zien we vooral
aan de overkant waar een achteraf-straatje de naam Kalverstraat heeft meegekregen.
De Hanzestad Zwolle kwam
in de late middeleeuwen tot
grote bloei dankzij de gunstige
ligging aan de belangrijkste
handelsroutes uit die tijd. De
stad maakte naam als overslagplaats. Er was een levendig
transitoverkeer tussen Duitsland en Amsterdam en van de
vroegere internationale vee-handel waarbij slachtdieren'
vanuit Denemarken via Zwolle
werden doorgevoerd, heeft
Zwolle tot op heden de grootste

gehouden.
Tegenwoordig is Zwolle een
stedelijk knooppunt naast de
Randstad en profileert ze zich
graag als Hanze- en vergaderstad. Wij bezochten de monumentale stad.

Het silhouet van Zwolle
wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de uit 1484 daterende Peperbus van -de Onze
Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingskerk aan de Ossenmarkt.
Op oude prenten blijkt dat het
silhouet in de 17-e eeuw nog een
andere hoogvlieger had, de toren van de Grote- of St. Michaëlskerk die in hoogte kon
wedijveren met de 110 meter
hoge Dom.
De Zwolse kerktoren vloog in
1669 door blikseminslag in
brand en werd enkele jaren later neergehaald. Wat overbleef
van de Grote Kerk is nog alleszins het aanzien waard. Aan het
Grote Kerkplein bevinden zich
de terrassen, banken en bomen,
aan de Grote Markt het politiebureau, een grandcafé en de
toegang tot het voetgangersdo-

door Evcrhard Hcbly

mein met leuke winkelstraatjes.
De Diezerstraat is de belangrijkste winkelpromenade. Halverwege tref je het Koningsplein dat zijn naam in het geheel geen eer aandoet: het is
niet meer dan een zeer smalle
en korte doorsteek naar de
Oude Vismarkt. Voorlopig het

smalste en kleinste plein dat ik
ooit gezien heb.
Kenmerkend voor Zwolle
zijn de stadswallen en restanten van vijf verdedigingsbastions. Een wandeling langs de
singel is beslist aan te bevelen.
Een van de fraaiste herinneringen aan vervlogen tijden is de
Sassenpoort uit 1406, die niet

alleen gold als symbool voor de
stad Zwolle maar ook vele jaren
dienst deed als gevangenis. Hij
geeft toegang tot de Sassenstraat die uiteindelijk via de
Korte Ademhalingssteeg (!)
naar de Grote Markt leidt.
Een van de aardigste plaatsen van Zwolle tref je nabij 'Het
huis met de 99 vensters' vanwaar vroeger de raderboten op
Amsterdam voeren. Via de Waterstraat, achter de voormalige
pakhuizen en waar een taewoner de antieke ruif aan zijn huis
gevuld heeft met hooi, kom je
bij de Stadsmuur uit de 15-e
eeuw die aan de noordzijde van
de stad nog intact is.
Waar je als dagjesmens e venmin aan ontkomt, is een tocht
langs het woonhuis van wijlen

E

R WORDT AL flink geboekt bij de reisbureaus. Wie zijn keus
nog niet heeft bepaald, vindt
wellicht iets nuttigs in deze
rubriek, voor zowel dichtbij
als ver weg.
door Leni Paul

VOORJAARSAANBIEDING

OVERTREKKEN
vanaf ƒ 99.Uni satijnen dekbedovertrek, keus uit diverse kleuren.
1-persoons van /_JL4975Ö"voor
2-persoons van/_24979lTvoor
lits-jumeaux van /_289795"voor

ƒ 99.ƒ189.ƒ 219.-

(donkere kleuren v.a. ƒ 109.-)
Geldig tot 1 mei 1994 en/of zolang de voorraad strekt.

het Westen

'e plaatsen af, op zoek naar
edsel

BÏIderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Meester Willem Bartjens (15691638) aan wie we de schertsende term 'Volgens Bartjens...' te
danken hebben. De goede man,
Amsterdammer ( van origine,
maakte zich onsterfelijk met
zijn rekenboek 'Cijfferinge',
waaruit ruim twee eeuwen lang
schoolkinderen hun onderwijs
ontvingen. De VVV verkoopt
beeldjes van Bartjens gebogen
over de lessenaar. Een Zwols
presentje met een Amsterdams
kleurtje.
En nu we het over souvenirs
hebben, in Zwolle kun je allerlei specialiteiten kopen waar
'Zwols' aan is toegevoegd: balletjes, truffels, mosterd, Blauwvingers (of taoterkoekjes), Peperbuskaas en Hanzebonbon.
Maar de grootste aanrader is
toch de stenen kruik met daarin het glansrijke vocht van de
Wed. G.L. Visser: Echte Blauwvinger. Dat is nog eens wat anders dan een Zwols boterkoekje
en smaakvoller dan die ijs- en
ijskoude kruidenbitter.

KUNST. België blijft favoriet
als niet-al-te-ver-bestemming.
Dit jaar maakt Brugge, van zich
zelf als historisch stadje al heel
mooi, zich op voor Hans Memling, de, schilder uit de 15-e
eeuw die zeer tot de verbeelding spreekt. In het Groeningenmuseum wordt van 12 augustus tot 15 november de tentoonstelling 'Memling, vijf eeuwen werkelijkheid en fictie' gehouden. Wie van Vlaamse
primitieven houdt, moet deze
zomer dus naar Brugge.
FIETS(l). De Nederlandse
Jeugd
Herberg
Centrale
(NJHC), sinds enkele jaren
veelzijdiger dan ooit, geeft dit
jaar de 'Ga toch fietsen krant'
uit. In de krant staan diverse
fietsarrangementen zoals de
Fietselfstedentocht langs de
Friese meren, familie-fietsvakanties in Salland of een Tour
d'Auberge door Nederland en
België. Er zijn al fietsvakanties
voor 79 gulden. Informatie: telefoon 020-551.3155.
FIETS (2). Wat verder weg
zijn de fietspaden langs de Donau tussen Passau en Wenen.
Ooit waren het jaagpaden voor
paarden en trekschuiten, nu
kunnen vakantiegangers er 303
kilometer afleggen. Leuk in je
eentje, maar er zijn ook 7-daagse groepstochten waarin wordt
overnacht in romantische hotels. De terugreis gaat per trein.
Informatie: Oostenrijks Toeristenbureau,
telefoon . 020612.9682.
BOOTU). Vanuit Madurodam, al jarenlang een ijzersterke toeristentrekker, kan nu
ook naar Scheveningen worden
gevaren. Met een open en lage

Fietspaden langs de Donau op de oorspronkelijke jaagpaden
voor paarden van trekschuiten
Foto: Verkehrsamt Lech

boot start bij mooi weer elke
dag vanaf tien uur de tocht. Bij
regen blijft de boot aan wal. Informatie: Rederij RVH, telefoon 070-346.2473.
BOOT(2). Vanuit Grouw zeilzwerven door het Friese merengebied. Je kan op de boot ook
slapen, maar voor wie in de
nacht liever aan wal is, zijn er
twee- tot vierpersoonskamers
in een hotel. Alleen voor sportieve types, want na het diner
wordt er gefietst of een kanotocht gemaakt. Inlichtingen te-

lefoon 058-136691.
• TRUCK. Van een heel ander
kaliber is de reis met de Supertruck van Bernd Schötz. Deze
Mijdrechtenaar, altijd in voor
iets bijzonders, heeft de 'Grote
Trek' georganiseerd, waarin
met een 8-wiel aangedreven 24persoons woenstijnmonster,
inclusief 24 rijdende slaapkamers in de aanhanger, de honderd dagen durende reis wordt
gemaakt. Informatie: telefoon
02972-62399.
MOORD. Ze blijven trekken

Het boek laat een groot
aantal mogelijkheden zien
om stoffen in uw interieur
toe te passen. Door de
praktische informatie, gedetailleerde werkbeschrijvingen en duidelijke tekeningen kunnen ramen, tafels, banken en stoelen
stijlvol worden aangekleed.
'Interieurideeën
met
stoffen' is ingedeeld in
overzichtelijke hoofdstukken waarin alle vetrekken
in huis aan bod komen.
Tevens treft men in het
boek een patroonvel met
voorbeelden op ware grootte aan.
'Interieurideeën met stoffen'
kost dertig gulden. ISBN 90 269
3433 5.

Zwolle telt voldoende parkeermogelijkheden. Het NS-station bevindt zich
op loopafstand van het centrum. Voor
meer informatie: VW Zwolle, Grote
Kerkplein 14, telefoon 038-21X900.

Honderd dagen in een truck

(ADVERTENTIE)

De Slaapvoorlichter voor G root-Amsterdam /V...,

30ES

Zwolle, de Hanzestad met zovele monumenten, is beslist
niet naast de deur, maar alleen al een rit waard voor de
enige Echte Blauwvinger in stenen kruik, een traditioneel
kruidenbitter in de stijl van 'als-ie ijs- en ijskoud is.' Maar
dan wel op z'n Zwols.

Peperbus

kcrs, liften en andere groeze'°: A. de Groot

Wie terecht werd gesteld werd indertijd door de Korte Ademhalingssteeg (!) naar de Grote Markt
gevoerd. Thans kan je op de markt een drankje nuttigen
Foto vvv Zwolle

Bij uitgeverij Van Dishoeck is onlangs het nieuwe boek 'Interieurideeën
met stoffen' verschenen.
Schrijfsters zijn Marcelle
Bosch en Wilrna van den
Berg.

de moordweekends. Vooral in
Engeland is men er sterk in.
Met name het geheimzinnige
Yorkshire trekt jaarlijks veel
toeristen voor een weekendje
griezelen. Agatha Christie herself was dol op The Old Swan
Hotel in Harrogate en daar zijn
dan ook van 10 tot 12 juni en
van 14 tot 16 oktober de Agatha
Weekends. Informatie: Julie
Taylor, VVV van Yorkshire, telefoon 09.44.904.707961.
VISSEN. Reisorganisatie De
Vluchtende Visser in Leiden
heeft een aantal aantrekkelijke
visstekken- en reisjes in Noorwegen op stapel staan. Onontdekte riviertjes waarin grote
hoeveelheden zalm zwemmen
en bergmeren met massa's forël. Informatie: telefoon 071140844.
DAUW. Een oude traditie in
ere hersteld: dauwtrappen op
Hemelvaartsdag. Op 12 mei is
het bekende kasteel Huis
Doorn van zes tot acht uur 's
morgens open en kan men de
vertrekken van de laatste Duitse keizer bekijken. En voor de
actieve vroege vogels is er een
wandelroute van één uur, waarna er vorstelijk kan worden
ontbeten in de Oranjerie op het
terrein. Als het weer meewerkt,
staat dan ook de rhododendrontuin in bloei. Informatie:
telefoon 03430-12244.

First Flush
Zoals de één zich naar de
viskraam spoedt zodra de
eerste nieuwe haring gevangen is en de ander ongeduldig uitkijkt naar de fruitige Beaujolais Primeur, zo
kijken de echte theeliefhebbers ieder jaar weer uit
naar de wereldberoemde
First Flush.
De First Flush is de eerste pluk thee uit Darjeeling, de vermaarde theestreek in het Himalaya-gebergte te India.
De beste thee wordt gemaakt van de jongste en
meest delicate blaadjes. De
knop bevat de geur en
smaak van een typische
Darjeeling.
De smaak is vol, extreem
geurig en het blad is veel
groener dan die van de gewone thee. Niet voor niets
wordt Darjeeling de champagne onder de theeën genoemd.
.Thee wordt normaal gesproken per boot naar Nederland vervoert. Koffieen theespecialist Simon
Levelt laat ieder jaar een
aantal kisten First Flush
met het vliegtuig overkomen om de theeliefhebbers
zo snel mogelijk van de
nieuwe oogst te laten genieten.
First Flush is te koop bij de
betere koffie- en theespeciallsten.

Bed en Breakfast

VAN DE WEEK

Wandelvakantie
Een actieve 5-daagse vakantie in de Eifel
nu slechts.....
Uw vakantie doorbrengen op een aktieve manier?
Dat kan bij De Harde's Tours. Een unieke 5-daagse Wandelvakantie waarbij u in een rustig tempo
kunt genieten van de omgeving en u aktief bezig
bent met uw hobby, wandelen! U loopt van hotel
naar hotel en voor uw bagage wordt gezorgd. De
Eifel, een prachtig natuurgebied, niet al te ver weg
van huis, ideaal voor een wandelvak^ntm!______
Meer informatie over de Eifel? Stuurt u deze
bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
.
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrekdata:
ledere maandag
voor slechts

Inclusief:
• vervoer per luxe "touringcar
• logies in 4 fijne hotels
• 2-persoonskamers metdo/to
• leuk geschenk voor de deelnemers
• halfpension verzorging
• uitgebreide wandelroutes voor
iedere deelnemer
• alle internationale belastingen
• uitstekende reisbegeleiding

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541 100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00 - 16.00 uur

Wie van verrassende en
tevens -voordelige vakanties houdt zou eens kunnen denken aan een reis
door Duitsland of Frankrijk langs zogenaamde Bed
&
Breakfast-pensionnetjes.
Men reist met eigen vervoer van het ene adres naar
het volgende en blijft zolang het bevalt.
Voordat u een nieuwe bestemming tegemoet gaat,
kan men telefonisch informeren of er voldoende
plaats is. .
Deze vorm van onderdak
hoeft niet meer te kosten
dan twintig tot dertig gulden per persoon per nacht,
inclusief ontbijt. Het logeren bij mensen thuis is
doorgaans veel gezelliger
dan het verblijf in een hotelkamer.
De gidsen die men hierbij
nodig heeft zijn voor Duitsland 'Zimmer frei' (14,95
gulden) en voor Frankrijk
'Café-Couette' (26,50 gulden). Zij bevatten alle gewenste bijzonderheden, zoals adressen, telefoonnummers, prijzen en route-aanduidingen.
De Franse gids bevat bovendien een tekening van
elk huis en informatie over
de hobbies en interesses
van de bewoners.
De nieuwste edities van
beide gidsen zijn te koop
bij de ANWB-winkels. Bestelling is ook mogelijk bij
Toeristische
Uitgeverij
'Hugo Service', telefoon
02207-10650.

woensdag 20 april 1994

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

Citroen

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-065.86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen1 kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur. in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 40,75
voor elke extra regel
ƒ13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50

mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ10,10

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

020-665 86 86

Mitsubishi

13-11

Renault

Rover

Algemeen

Rijscholen

Colt 15 GL, 7-'88,/7.900. Lan- 11 TD 5drs 6/86
ƒ 4.200
RECORD VOOR ROVER
150 auto's & bestel va. ƒ 3000
XM V6 Excl. aut. '91 ƒ 35.000 BX Station 1.9 Diesel, 1988,
ƒ 10.700 biedt aan diverse occasions
ieder, rijden, geen bankmfo
Rijschool STAP-IN
XM V6 aut., airco '90 ƒ 24.500 prima auto, net gekeurd, inruil cer 12 GL, 4-drs, 5-'85, ƒ 3.900. 19 GTR 3 drs 8/90
Inruil
mog.
Tel.:
020-6456977.
19 TR 4/91
ƒ11.400
Tel. 020 - 6949266.
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd Rijopleiding SPOED (2 tot 4 weken) opl. ƒ 790,- (3 termijnen) inc
XM Ambiance '92
ƒ 32.500 mogelijk, ƒ 7.950. 023-423906.
ƒ10.900
prakt.ex. Alle lessen ƒ 36,- (ex. geb.'CBR). Vrijblijvende RIJTES
XM Turbo D. '91 v.a. ƒ27.500 BX 14 RE, bj. 1987, rood metal- Galant 1.6 GLX, 1986, net ge- 19 GTX HB 9/89
Rover-dealer voor Uithoorn,
{ 25,-. Theorie in 1 week. Info: Fannius Scholtenstr. 89, ma/vr. 11
XM Turbo D '90 v.a. ƒ 20.000 lic, net gekeurd, 5 versn., inruil keurd, prima auto, inruil moge- 21 GTS Nevada 8/87 ƒ 6.000 Amstelveen, Hoofddorp e.o.
21 TL Sedan 11/90 ƒ10.600
XM Comfort '90
ƒ 19.900 mogelijk, ƒ 5.950. 023-423906. lijk, ƒ 4.950. 023-423906.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. Nieuwkoop Z.H. 01725-72481 18 uur, za. 10-17 uur. Tel.: 020-6816016.
21 GTL 1/90
ƒ 10.900
CX GTI Turbo 11'87 ƒ11.500
± 50 auto's APK gek. Den
Mitsubishi L300 diesel, 6-'91, 21 GTS Nevada 9/91 ƒ 15.900
LX 20 Break '86 v a. ƒ 8 750 CITROEN AX Pleijsier-injection
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa'
gesl. bus, rood, ƒ 10.750 excl. 21 GTD Nevada 2/90 ƒ 14.500
BX 19TGDBr. '91 v.a) 17.500 bouwjaar juni '92, km stand
Haarlemmerweg bij molen
BTW. Tel.: 020 - 6146392.
21 GTD Van Nev. 2/91 ƒ 11.800
BX 19 RD Br. '90 v a ƒ 14.500 35 000, ƒ 10.800,-.
5 *****
020-6844079. Tevens Inkoop.
HONDA VT500 SHADOV
ƒ 13.900
TK Colt '81, APK 11-94,144.000 25 T.l. 12V 4/91
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500 Tel.. 020-6765591/6139572.
STERREN
1983, uitstekende staat, VEE
25 TX 5/90
ƒ 13.900 Saab 900 GLS 4 deurs, '85
Audi 80 18S, 11-'87, sch.kantel
km. Vr.pr. ƒ 750.
BX 16 TGI Br. LPG '9^ 17.500
VERKEERSSCHOOL
EXTRA'S, ƒ 5750,-, 055-22417;
Citroen BX Cannes 70.000 km Tel.: 02503-36175.
25 GTD 2/91
ƒ 17.800 5 versnell. excellent mooie dak; Opel Kadett 1.6i, 2-'90
BX TZD sch.d. '91 v.a. ƒ 14.500
Nu ook examengarantie
Gris Cnstal 1991 ƒ16.950,25 V6 autom. 11/89 ƒ12.900 staat nwe APK keur., ƒ5250. Ford Escort 18D, '92; Ford EsYAMAHA-Virago (750) BX TD '91
ƒ 13.500
Zoekt u een MITSUBISHI?
(gratis herexamen)
CITROEN DORLAND
25 GTX 4/85
ƒ 3.900 Tel.: 020-6892578.
cort + Clipper 18D/92; BMW
als nieuw, ƒ 10.000,BX 19 TZI '92
ƒ 19.500
Colt, Lancer,
Ring A'dam, afrit 116.
25 TX 11/87
ƒ 5.900 SAAB SERVICE MOLENAAR 316, '85; Opel Kadett 17i GT
Tel: 02152 - 40586.
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 16.500
Galant, Space Wagon
Amsterdam
Broek
m
Waterland
25 GTX aut. 1/89
ƒ 10.900
10-'87; Mazda E2200, 6-'90.
HOOFDDORP, 02503-14097
BX 19 TZI '89
ƒ 8.500
GOLDCAR AMSTELVEEN
Almere
02903-1908.
25 V6 1/89
ƒ 12.900
GARAGE C. v.'Noord, MiddenBX 16 TZI '90
ƒ 14.500
Ond., rep., APK.
• De advertentie-afdeling b
020 - 6433733
en Zaanstreek
25 GTX 1/88
ƒ 7.400
beemster.
Tel.:
02998-3215.
BX 14 Cannes LPG'9V 12.500
OTO/ICI Citroen
Diverse SAAB occasions
houdt z'ch het recht voor a:
S S L 6/89
ƒ 7.500
Hogeweyselaan 21
BX 14 RE LPG '87
ƒ 4.500
vertenties eventueel zonet
AUTO SERVICE WETTER
20 AUTORIJLESSEN
5 D 9/86
ƒ 5.600
BX 14 TE '90
ƒ11.500
1380 AG WEESP
opgaaf van redenen te weig
Subaru en Lada dealer
en Examen voor
E.S.S. bv. 035-564444/561842
AX 11 TRE '87
ƒ 6.950
02940-16661
ren. (Art. 16 regelen voor h
LADA SAMARA 1.3 . . . 1987
ƒ1.000,00
AX 11 RE '89
ƒ 7.950 AX 11 TGE, 68.000 km. 10/91 Nissan Laurel 3.0 E '87, grijs,
RENAULT AMSTERDAM
advertentiewezen).
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
of
C25 D dubb. cab. '90^ 13.500 AX 1.1 Plaisir savre
Top occasions met 1 jaar
SEAT Autocentrum APC
4/9 98.000 km, airco, nw banden,
LADA SAMARA 1.3 . . . 1988
10 MOTORRIJLESSEN
garantie
Jarmuiden 43
LADA 2104 1.5
1989
BX 14 TE 70.000
1/91 als nieuw 030-290612 ƒ 12500,-.
VISA Garage
-i- Examen voor
Wibautstraat 224
LADA Niva
1984
Amsterdam-Sloterdijk
ZX 1.6 Aura 15.000
1/92 Primera 2.0 l LX 6/91 ƒ 15.400
Houtmankade 37, A'dam.
ƒ775,00
020-561 96 11
Tel. 020-6133333
Subaru Legacy 1.8 GL . 1991
CX Break TGI, 84.000 km4/91 Primera 2.0 SLX 1/92 ƒ 17.200
Tel.: 020-6278410.
Grote sortering ONDERDELE1
Subaru
Impreza
Plus
1.8
GL,
XM 2.0, 93.000 km
5/91 Sunny 1.6 l 3/90
ƒ9.800
MOTORRIJLESSEN
van alle schade-auto's, al|
4 wd, demo met ace., . 1993
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93 E.S.S. b.v. 035-564444/561842.
ƒ 50,00 per 60 min.
merken, alle bouwjaren.
Voor een goede occasion:
Subaru Justy 1.0 Dl
1986
Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90
GEBR. OPDAM B.V.
Subaru Vivio ECVT . . . . 1993
Sierra 2.0 CLI, 112000 km 1/91 SUNNY 1.7 D, 1e eig., apk,
AUTORIJLESSEN
Autobedrijf
Tel.: 02502-45435.
Subaru Vivio GLI
1993
5 TL 5-drs, 93.000 km .. 2/86 perf. st., b.j. '86, nwe motor '90
ƒ37,50 per les
WIM van AALST
Subaru Mini Jumbo SDL 1987 THEORIE OP VIDEO GRATIS Het HOOGSTE BOD??
309 XL Diesel, 180.000 km3/88 ƒ4750: 02977-20679, na 19 u.
Communicatieweg 6, Mijdrecht Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km10/87
voor vrijblijvende prijsopgaaf l
• Bewijsnummers van een
Zwanenburgerdijk 503
Loop, sloop en schadeautc|
CITROEN-DEALER
Speciale spoedcursussen
Ruime keuze m 2 CV occasions geplaatste advertentie m deze
Zwanenburg.
Tel.:
02907-6572
m. vrijwaring. Tel. 020-675419:
theorie + praktijk.
Tel.: 02979 - 84866
alle leeftijden. Citroen Centrum rubriek krijgt u alleen
Leende. Tel.: 04906-1528.
toegezonden als u dat bij de
AUTOCENTRUM ARKEL b.a. R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Adverteren m deze rubrieFI
AX K.Way 3/89
ƒ 8.400
opgave van de advertentie
TIMO DE BRUYN
Volvo 340 DL, '83, Daihatsu
Tel. 020 - 665.86.86
BX 1.4 Cannes 10/91 ƒ10.900
Tel.
020-6138473.
Charade TS Diesel, '89, Audi 18
FAX 020 • 665.63.21
BX 1.4 Service 7/91 ƒ 8.900 Voor occasions en reparaties: kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
SVX-Legacy-lmpreza-Vivio-E Wagon
van BX, Visa en 2CV6.
S, '88, Ford Escort 1100 Laser AUTORIJSCHOOL ZECHNER Postbus 156, 1000 AD A'dal
BX 1.4 TE 11/90
ƒ 9.600
'84, Opel Monza 3.0 GSE '86. in-Amsterdam leren autorijden
BX 1 6 TGI 3/90
ƒ 8.400 APK klaarmaken tegen gered,
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat
54
02977-30170
voor een betaalbare prijs van
Tel.: 01831 - 2344.
BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900 pnjz. Verk. van losse onderd.
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
ƒ35, per vol uur. Gratis
BX 1.9 TRI 1/90
ƒ11.200 Tel 020-6680820 en 075-219777
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Automobielbedrijf
leerboek + evt. herexamen.
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
BX 1.9 TRI 7/89
ƒ 9.200 V.a. ƒ85: 5 veerbollen
KADETT
stationw.
Diesel
HENK GRIFFIOEN
LES IN MERCEDES. Info: Tel.
BX 1.9 D 10/87
ƒ 6.200 op druk brengen bij de Citroen 10/'87, 140.000 km. ALBERS
Fiat Panda 1000 Rre, wit . .87 06-52875125.
BX 1.9TD 11/90
ƒ 9.800 Spec. in Zaanstad Garage. AUTOBEDRIJF, tel. 02963-1767
Inkoop auto's tegen
Fiat Uno 1.1. iE rood
93 Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. ANWB/BOVAG-koerslijst.
C X 2 . 0 R D 11/86
ƒ 4.900 RENE SPAAN, 075-281193.
E.S.S. bv 035-564444/561842. Vraag tevens naar onze inrui- Ascona 1.6 Diesel, 5-drs, 1985,
Ford Sierra 2.0i CL zwart . .91 Theoriecursus gratis. Tel. 06- Bel voor info 020-6313427.
APK gekeurd, prima auto, inruil
Opel Vectra 1.6 blauw
89 52821994 b.g.g. 020-6932074.
Let op! BOVAG autobedr. ve
Citroen AX 11 TGE juni 1990, lers en aantr. rep.'prijzen.
mogelijk, ƒ4.450. 023-423906.
Opel Kadett 1.4 Expr. zwart91
Amstelstein
Suzuki
koopt gratis uw aanb. in i
RIJSCHOOL ROLF
82000 km, rood, prima auto Visa 1100 CC superzuinig bijna
Opel
Corsa,
blauw
92
Kadett 1.3 LS HB 9^ 8.900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
met trekhaak en zonnedak. '85 APK gekeurd, klein prijsje
89 Rijden bij Rolf is een begrip in Showr. Medembl. 02274-499!
Kadett 1.3 car. 2/84 ƒ 2.700 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Opel Kadett 1.6i, grijs
Prijs ƒ 11.500. Tel. 05293-3748. ƒ 1475. Tel.: 020-6146392
Opel Astra 1.4, rood
93 Amsterdam. Met een goed DE HOOGSTE PRIJS voor e
Kadett 1.4 l HB 5/91 ƒ13.900
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
team instructeurs geven wij.op merk auto a cont. met vrijwa
Kadett 1.5 Turbo 11 IBBf 8.800
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Garantie - Financiering - Inruil een psychologische manier inbewijs. Tel.: 020-6105478
Kadett 1.6 D car. 11/88jf 7.500
tensief les en nog leuk ook!
Kadett 1.6 D Sed. 6^ 4.700
TE KOOP,
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Hoog slagingspercentage en Te koop gevraagd:
Kadett 1.6 D Car. 1/89/ 7.900
Chrysler - Amstelveen
Tel.: 02940 - 14028/80426
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
zeer goed onderhouden, schadevrije
LADA'S en SKODA'!
Kadett 1.7 D Van 8/90/ 9.400
. Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. gehaald door heel Nederlan:
T.k. tegen handelsprijzen:
ƒ 12.600
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Kadett D HB 1/91
Mazda 626 1.8 LX, 4-drs., LPG Wij verzorgen ook 8-weekse Korr. afwikkeling & vrijwarinc
Kadett 1.7 D Car. 6^ 9.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
4-'89, ƒ9750. Sierra 1.6 CL 3- cursussen en examenroutes rijKadett 1.8 GSI HB'2^ 8.600
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
drs., LPG, 3-'89, ƒ 9250. Escort den is vanzelfsprekend.
Omega 1.8 LS 12/89 ƒ 9.500
1.4 CL, 6-'86, ƒ6950. Opel Re- SNEL LES. SNEL SUCCES.
Omega 2.0 l Pearl 4/90/ 12.500
wit, bj. 1987, APK tot mrt '95.
Wilt u uw auto v.a. 1990
kord 2.0 S Autom., LPG, 5-'84, 10 Rijlessen voor ƒ450,Omega 2.3 D Car. 3^ 8.400
DIREKT a contant verkope'l
ƒ3250. Opel Rekord 2.0 S, 3ersoonlijk. Op maat.'Want
Rekord
2.0
S
5/84
'
ƒ
2.800
AUTOBEDRIJF " DE MEER"
Cuore TX km. 25.000
'92
Belt u voor inl. 03410-193541
LPG, 6-'86, ƒ4250. Kadett 1.6i ouw belang heeft voorrang.
Vectra
1.7
D
Sed.
2^
11.400
'91
3-drs., LPG, 3-'90, ƒ 12.750.
Probe 2.5 24V div. ace. nieuw Cuore TX km. 70.000
3ij Rijschool RIS.
Te koop gevraagd AUTO'S]
'89 Vectra 1.8 l HB 11/89 ƒ 12.900
Suzuki Super Carry Van, 10-'89, Frans van Mierisstraat 60.
Resta 8, 3-drs
1987 Applause Xi
Tel.
020
6185916.
contant met vrijwar.bewijsl
Vectra
2.0
l
3/91
ƒ
16.400
NIEROP-DAIHATSU
ƒ
7250.
Citroen
BX
1.4
E,
11
-'89,
Escort 1.4 Bravo, 3-drs 1987
Bel nu: 020 - 6730573.
Tel.: 02908 - 24640
E.S.S. bv 035-564444/561842.
Vancouverstraat 2-12,
ƒ8950.
BX
1.6
RS
Break,
5-'85,
Escort 1.4 CL, 3-drs
1991
Voorjaarsopruiming
Nieuw: VITARA SAHARA
•
Dé
autorubriek
voor
Amsterdam
en
omgeving staat elke \
ƒ6250.
Galant
1.6
GL,
9-'86,
Escort 1.4 i Clipper 5-drs 1992 Amsterdam-W. 020-6183951. Kadett 1.4i, bj. 1990, LPG,
Soft top. Fonkelnieuw
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-ac|
mooie auto, 3-drs, inruil moge- Alto GL, 3-drs. .. .'88 ƒ 6.950
ƒ4500. Opel Corsa TR 1.2 S,
Escort 1.4 i CLX, 5-drs 1992
Daihatsu
Incl.
3
jaar
fabr.garantie.
Alto GA, 3-drs... .'89 ƒ 7.800
huisbladen van WEEKMEDIA.
lijk, ƒ 12.950. 023-423906.
3-'84, ƒ4750. BEREBEIT,
Escort 1.8 D CL, 5-drs 1991
't AMSTERDAMMERTJE
Alto GA, 3-drs... .'91 ƒ 8.950 Standaard: incl. extra brede Amsteldijk 25, 020-6627777.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs1992
Amstel 340-342
255/60/15
banden,
sportieve
Alto GA, 3-drs. .. .'92 ƒ 9.950
OPEL CALIBRA
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Orion 1.6 CLX, 4-drs
1993
tegenover Carré
l.m. velgen, spatbordverbreder
febr. 1992, 61.000 km, LPG, Swift GT/I, 3-drs. ?87 ƒ 8.950 set, robuste chrome push bar, VW Golf aut. 1600 '80 .ƒ2.000
Sierra 1.6 CL, 4-drs
1989
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Honda
Jazz
Van
'84
.
.ƒ3.250
alarm, alle boekjes aanw. Swift GL, 3-drs. ..'89/11.800 chrome reservewiel-cover, luxe
Sierra 2.0 i CL, aut. 4-drs1989
Suzuki Swift 1300 GL'87/8.250
Daihatsu Cuore TS 1989 in pri- ƒ36.950. Tel. 020-6981845.
Swift Club, 3-drs. .'90 ƒ 9.950
Scorpio 2.0, 4-drs
1990
WIE ZOEKT EEN ZUINIGE, SCHATTIGE,
Honda Civic Ipg/aut. '88/ 9.500
ma staat; vraagprijs ƒ7500,-.
Swift Unique, 3-drs.'91 ƒ 11.950 vloermatten, wielsloten.
ƒ33.995.Garage Alkema,
Voor info tel.: 02946/5399 (na Opel Kadett 1.6i Stat. 1/90, g. Swift 1.3 GS, 3-drs.'90 ƒ 14.950 Prijs slechts
GOEDKOPE/PITTIGE AUTO?
ANDERE MERKEN:
bandn, gas, 5 drs, l.dakreling. Swift 1.3 GS, 3-drs.'93 ƒ 19.950
J. van Lennepkade 271,
AUTO AMSTELSTAD B.V.
18.00 uur) of 020 - 6280459.
Rat Panda 1000 CL i.e. 1990
zgroenmet 62 d. km 5 vrs trekh. Samuray de Luxe '93 ƒ 18.800
Amsterdam
020-6126900.
Te koop:
Off. SUZUKI-DEALER
Mazda 323 Hatchback 1.31987
g.glas ƒ 16900, 010-4582612.
voor
Amsterdam
en
A'veen
Opel Corsa 1.4 1, 3-drs 1990
Auto Amstelstad B.V.
Opel Kadett 16S, b.j.'79, APK
Suzuki Vitara Comm. JLX1991
Hemonylaan 25, 020-6799100
Off. Suzuki-dealer
gekeurd,
vraagprijs
ƒ
1100,-.
Toyota Canna 11 1.6GL 1984 Rat Cinquecento bj. juli '93,
Amsterdam en Amstelveen Minervalaan 85, 020-6711888
Tel.:
020
6133497.
70 BESTELAUTO'S en pers.
blauw met. Nog 3 mnd. garan• vp
• wit
• bj. '83
Hemonylaan 25, 020-6799100. Suzuki Alto GL automaat, b.j. busjes v.a. ƒ3500. Garage
OCCASIONS TIP:
tie. Prijs ƒ 14.000. 020-6733923. T.k. tegen handelsprijzen:
•
getint
glas
•
technisch
100%
ƒ
2200,dec. '85, APK dec. 94, vr.pr. Rijsenhout, lid Bovag.
Minervalaan
85,
020-6711888.
Ford Escort 1.6 CLX, 3-drs1990 Fiat Panda 1000 Rre, donk.bl., Vectra 1.8i GL Hatchback,
ƒ4.200. Tel. 02993-71875.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
• APK'95
LPG,
1-'91,
wit,
ƒ17.500.
10-92, model '93, ƒ 10.500,-.
KONNETLAANTJE 8,
Te koop Suzuki Alto GA '89, Bennebroekerweg 17, RijsenTel. 020-6977056 (antw.app.). Kadett 1.6i 3-drs., LPG, 1-'90,
APK 7-'94, 44000 km, radio/ hout bij Aalsmeer, 02977RIJSENHOUT
ƒ12.750. Kadett 1.4i, LPG,
Rat Tipo '89, in PERFECTE 4-drs., blauw metall., 3-'91'
cassette, 020-6453844, ƒ 7000. 24229. Ook t.k. gevraagd.
TEL.' 02977-22193.
SWARTTOUW
staat, ƒ 10.000,-./niet teveel
(lichte
besch.),
ƒ12.000.
ReEscort 1.6 GL, bj. 1987, RS uitT.k. Suzuki Blue Lagoon, 9-'92,
gevraagd: Tel.: 020 - 6695476. kord 2.0 S, LPG, 6-'86, ƒ 4250. De Skodadealer voor Rottergevoerd, LPG, mooie auto, inde Nieuwe
dam e/o. Ruil nu uw 105-120- bullbar enz., 28.000 km, n.st.,
Rekord
2.0
S,
LPG,
automaat,
Bijlmer :-.
FIAT VERMEY B.V.
ruil mogelijk. 023-423906.
130 in voor gebr. Favorit of nw. pr^ 17.500. Tel.: 036-5376610.
3-'84,
ƒ3250.
Corsa
TR
1.2
S,
Keuze uit ruim 35 occasions.
Nieuwsblad
Min.
inr.
ƒ
2000.
Staalhard
SkoEscort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.800 A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Gaasperdam t--.3-'84, ƒ4750. BEREBEIT, Amda Volkswagen Groep. Tot
GARAGE ECONOOM
Orion 1.8 D CL 10/90 ƒ 9.600
steldijk 25, 020-6627777.
de Nieuwe
Tel. 02975-62020.
ziens
bij
Skoda
Swarttouw,
de
Repareert
uw
koppeling
snel
Wecsner Scorpio 2.0 l CL 6/92 ƒ 19.800
koffie staat klaar. Tandwiel- Golf 1.6 D CL 4/89 ƒ11.200 en vakkundig. Ook APK keuScorpio 2.0 l CL 4/90 ƒ 12.900 Panda 1000 CLX, bj. 7-1991,
Amstelveens ,
Golf
1.6
D
CL
12/90
ƒ
9.800
ring,
klaar
terwijl
u
wacht.
straat
20,
R'dam,
010-4852361,
™ Weekblad
Sierra 1.8 CLX TD S/91/ 14.200 keurige auto, inruil mogelijk,
Amstelveens'
Golf 1.6 D CL 12/91 ƒ13.900 Ook uw autospecialist
nabij Zuidpl/Kaziazijde.
~ Weekblad
Sierra 2.0 l CL 9/91 ƒ 13.400 ƒ 8.950. 023-423906.
Passat
2.0
CL
2/91
ƒ
16.600
Frederiksplein
6,
020-6232505.
terra 2.0 spec. st. 1/90/ 13.900 Tipo 1.4 IE 7/90
'ƒ11.900 205 1.8 XAD Van 5^ 13.400
E.S.S. bv. 035-564444/561842.
Sierra 2.3 D CL 6/89 ƒ 8.000 Tipo 1.6 IE DGT 1/91 ƒ14.500 309 1.8 XAD Van 8^ 5.800
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Sierra 2.3 D stat. 10/89jf 9.800 Tipo 1.7 D AGT 6/91 ƒ14.200 205 1.8 GLD 7/90
T.h. in zeer goede staat verk.
ƒ12.200
DIESELSERVICE
Sierra 2.3 D CL 3/88 ƒ 8.600 Tipo 1.98/89
VW Golf; 1.8 GL, mrt/90, Div. brandstofpompen; verstuivers
ƒ 9.800 305 1.9 GLD 11/84 ƒ 1.900
E.S.S. bv. 035-564444/561842. Tempra 2.0 IE 1/91 ƒ 14.400 309 1.9 GRD 10/90
Wegens
lease.
ƒ11.900 240 GLE bijna '84 APK 12-'94 extra's.
cil.koppen vlakken. Garage/
stuurbekr. 4 + E leer int. c.v. ƒ 13.750. Tel. 020 - 6427227.
motorenrevisie FEENSTRA
Escort, 1984, prima auto, net E.S.S. b.v. 035-564444/561842. 405 1.6GLXI 10/91 ƒ19.000
ƒ 8.900 ƒ 2475. Tel.: 020-6146392
gekeurd,
inruil
mogelijk, Voor een eerste klas occasion 405 1.6GL 1/88
Witte Kever, 1983, APK 10-'94, Industrieweg 27, Duivendrecht
405 1.6 SR 4/88
ƒ 9.400 440 DL 1/92
Tel. 020-6980639
ƒ 16.200 in goede staat, 39.000 km.
ƒ1.950. 023-423906.
GEBR. HAAKER B,V.
405 1.6 GLI 9/90
ƒ11.800 440 DL 8/90
ƒ 12.900 Tel. 020 - 6315258.
APK
KEURINGEN
ƒ70,
Resta 1.3! Calypso 6/92,30.000
405 1.6 GRI 2/91
ƒ13.900 440 GL P.S. 9/90
ƒ 13.900
Off. Fiat/Lancia dealer
km, z.g.o.h. ƒ 15.750,-, ANWBZwarte VW Kever 1302, b.j. '71, klaar terwijl u wacht.
405
1.6
GR
2/89
ƒ
9.800
440 GLE 10/88
ƒ 10.600
Kam. Onneslaan 10
keur. toegest. 03410-19354.
APK 2-'95 br. ba. kuipst., i.p.s. Garage West-Center:
405 1.8 SRD 10/91
ƒ19.200 440 GL 10/91
ƒ 14.900
in Badhoevedorp.
Vr.pr. ƒ 6750. Tel. 02975-67862. 020-6122476 (zonder afspraak)
405
1.9GLXD
10/91
ƒ15.900
Ford Escort 1300 stat., b.j. '85,
446 GL 2/91
ƒ 15.200
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Tel.
020-6594859.
405
1.9
GLD
7/90
ƒ12.500
APK mrt '95, i.g.st., champag740 2.3 GL 8/91
ƒ 19.200
A.P.K. KEURINGSSTATION
Zoekt
u
een
FIAT
405
1.9
SRI
Br.
3/90
ƒ18.400
nekleur, 113.000'km. Vr.pr.
E.S.S. b.v. 035-564444/561842.
Keuren zonder afspraak
Keuze uit 50 stuks
405 1.9 GRD 4/91
ƒ18.400
ƒ 3.950: 020-6403239 na 18 u.
Feenstra & Jimmink
GOUDSMIT FIAT
405 1.9 GLD 11/90
ƒ16.900 440 DL aut. km 22.000, 12/92
Orion 1.6 GL, automaat, 1985,
Asterweg 24A A'dam 6364702
Amstelveen
405 1.9 SRI 4WD11^ 13.900 940 GL Estate, km 85.000, '92
AUTOBANDEN
NODIG
?
4-drs, keurige auto, inruil moge605 2.0 SRI 8/90
ƒ 16.900 340 5-drs. aut. km. 60.000, '91
020 - 6470909
Autobedrijf CRYNSSEN
Gebruikte banden va ƒ 25.ijk, ƒ 4.950. 023 - 423906.
340, 3-drs. aut. '89
E.S.S. 035-564444/561842.
Crynssenstraat 10-14
Alle maten-t-merk. in voorraad.
340 GL 1.7 Sedan '89
Tel.: 020-6184402.
205 Diesel, b.j.'87, APK tot feb. 440 DL LPG, '90
Prijzen incl. montage
MEER GARAGE
APK-keurstation, reparaties
'95, ƒ 6.950, wegens auto v.d. 440 1.8, '91
balanceren.
voor reparaties en
LANCIA HPE, 2.i.e., b.j.'83 zaak. Tel.: 020 - 6150733.
alle merken en schaderegeling.
ECU BAND
940 GL, Sedan, '91
APK, elk merk
RDW-gek. tot 12/'96, prijs
Cilinderstr. 5 Amsterdam
VOLVO-NIEROP
Gedipl.
FOCWA monteur voor
Linnaeuskade 5-7.
COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ3.750. Tel. 02972-63421,
Noord. Tel. 020-6313648.
Vancouverstraat 2-12, .
al uw reparaties APK, laswerk,
Tel. 020-6929548.
sinds 1930
b.g.g. 020-6343445.
Amsterdam-W. 020-6183951.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. schade's enz. ƒ 35,- excl. p.u.
De beste LEEUWEKEUR
Incl. gar. Tel. 075-314618.
Klaar terwijl u wacht.'
Sierra 1.8 Laser, bijna '86, APK
850
GLT
3/93
occasions vindt u bij
Ruilstarters en dynamo's.
12/94, 3 drs, roomwit, sportw.,
940 GL LPG 2.3
2/92
GARAGE ECONOOM
PEUGEOT-DEALER
Valkenburgerstraat 152.
zeer mooi ƒ 3975. 020-6146392
440 GL i, 1.8
7/92
Repareert uw remsysteem snel
COBUSSEN
323 F 1.6 l GLX 7/90 ƒ16.700
Tel.: 020-6240748.
440 GL 2.0 i
1/94
en vakkundig. Alle reparaties in
Te koop: Ford Sierra 21, autom. 626 2.0 l GLX HB 4/91jf 15.900
440 GL 1.8
2/89 Grote sortering ONDERDELEN één dag gereed.
Baarsjesweg 249 - 253
85, APK nov., ƒ3.200,-.
6262.0i GLX HB11^ 13.200
440 LPG 1.8
7/90 van schade-auto's, alle
Amsterdam 020-6121824.
Ook uw autospecialist
Tel. 02510 - 30990.
E.S.S. bv. 035-564444/561842.
340 GL spec. Lpg 1.4 ..3/91 merken, alle bouwjaren.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
"PEUGEOT ZUIDWIJK**
340 DL 1.4
6/89 GEBR. OPDAM B.V.
Mazda 626 HB 2.0 GLX, '87,
Zelf
sleutelen of auto spuiten
APK 3-'95, LPG, trekhaak. Prijs 205 GTI 1.9 63.000 km 2/91 VW Polo 1.3 CL
6/89 Tel.: 02502-45435.
doe je bij HEINING HOBBY205 GTI 1.6 59.000 km 3/86
ƒ5750.
Tel.:
020
6686154.
HAL. 02907-6999 A'dam,
:ivic 1.53, nw. mod. 85, APK 4/
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
205 XS 1.4 78.000 km 5/87
95 3 drs, blauw met., prachtau- Mazda 929, wit, bj. 1988, van 205 XR 1.4i 69.000 km 4/92
OFF. VOLVO DEALER
Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw Sloterdijk 3.
1e eigenaar, i.z.g.st., 160.000 205 Junior 1.4 46.000 km 7/89
:o ƒ 3975. Tel. 020-6146392
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
Nijverheidslaan 1, WEESP
km, 6 cyl., 196 pk motor. Te Div. 205 Accent's v.a. bj. '86
Gratis leenauto
Tel. 02940
18200/18008
bezichtigen bij van Kleef Auto 309 GR D
A.C.A. Tel. 075-351651.
87.000 km 5/91
Bovag Garantie
BV, Brouwerij 61 A'veen, tel.: 405 GL Diesel47.000 km 1/92
Missot. specialist REM- en
020-6401199. Prijs / 12.750,-.
HYUNDAI
FRICTIE-MATERIAAL.
Wat u zoekt
T.k. tegen hand . sprijs: Mazda
Bosboom Toussaintstr. 43
hebben of krijgen wij!
OCCASIONS
Amsterdam
323 F 1.6i LX Coupé, zwart,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Ook za. geopend tot 17.00 uur.
AUTOKROOY
+ 40.000 km, 3-'91, ƒ20.500. Minervalaan 86, A'dam Zuid.
niet duur!!!
Uw
Volvo-dealer
1
Noodservice
Tel. 020-6629517/6791864
TT. Vasumweg 32, A'dam-N. Mazda 32° 6i GLX, 7-'89,
Studenten
10 % korting.
met persoonlijke service
ONDERDEELVERKOOP
4-drs., elektr. schuifd., LPG,
bestel-, vracht- en
TEL. 020-6310615. ƒ10.500.
T.k. tegen handelsprijzen: 309 Tel. 020-6369222, MeeuwenDOE-HET-ZELF ADVIES
Mazda 626 1.8 LX,
personenauto's, -bussen
GL Profil, 12-'89, 5-drs, LPG, laan 128, Amsterdam-Noord,
op zaterdag van
4-drs., LPG, 4-'89, ƒ9750.
020-6794842, 020-6908683.
10.00-13.00 uur
Mazda 626 2.0 GLX Coupé, ƒ8750. 205 GTi Van, 8-'90, uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Zie ATS telet. pag. 888
ƒ16.500. BEREBEIT, AmstelVOLVO OCCASIONS
LPG, 12-'89, ƒ 14.950. 626 1.8
Kost B.V,
dijk
25,
A'dam,
020-6627777.
D. FAAS
GLX, LPG, stuurbekr., 4-drs,
940 Estate, LPG,'91 ƒ37.500
Valschermkade 16, A'dam.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,r
V.d. POUW Peugeot
eroza FX Inj., grijs kenteken, 6-'90, ƒ 13.950. BEREBEIT,
940 Est. aut., LPG,'91 ƒ 39.950
per dag, ex. BTW
Amstellandlaan 1
940 Est., airco, LPG,'92jr 45.000
7-'91, hard-softtop, luxe uitvoe- Amsteldijk 25, 020-6627777.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
WEESP: 02940-15110
940 Sedan, LPG/90 ƒ28.750
ing, 45000 km, gas, bullbar,
Tel.: 020-6371826.
106 XSI
45.000 km 1/92 740 GL, LPG,'90
sidebar, ƒ 20.000.020-6999199
ƒ23.950
205 XR 1.4 .. 48.000 km 8/91 740 GL Diesel,'88
De Lugt luxe en bestel vanaf
ALLE KLEUREN
ƒ 17.950
205 XD Turbo 49.000 km 1/92 480Turbo,'92
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ39,- per dag excl. BTW.
ƒ39.750
Mercedes 190E, sept. '87, Sch. 309 GL Profil 34.000 km 6/91 440 GL, rood/92
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
ƒ27.500
otto nieuwenhuizen bv
dak, cv, st.bekr., get. gl„ bl. 405 GRD Refer. 92.000 km 3/92 440 DL Special ,'92
ƒ27.500 Overtoom 515 Amsterdam
WESTDORP
LAGE HUUR
405 GLD Break105.000km 2/91 440 GL lnj./91
met, ƒ 17.250: 020-6194891.
ƒ22.750
(020)6129804
LADA en KIA dealer
Nwe bestel- en vrachtw. m. raToyota Starlet 64.000 km 8/91 440 Sunray/91
ƒ
19.950
1x Lada 2105
'92
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,340 GL aut./89
ƒ 12.950
6x Samara 3 drs'89, '90, '91/92
p.d.', 100 km vrij. Tevens pers.
340 GL, LPG/90
ƒ 13.500
3x Samara 5 drs
'92, 93
wagens. Autoverhuur Sloot340
DL,
38.000
km,^
9.950
2x Samara Diva
'92/'93
Vrijheid is te huur. Nieuwe 4-6 haak. Tel.' 02C-6431220.
2x Kia Sephia 1.6
'93
'ORSCHE 924, rood, i.g.st., 244 DL, 50.400 km/9V 32.500 pers. Westfalia en Karamann
1x Fiat Panda selecta
'91 Autoverzekering laagste bet. b.j. '81, kenteken '87, motor
Reserveer/folder: Opel Kadett ƒ 39 p.d.
Volvo 360 2.0, bj. 1984, 130.000 campers.
All-in KM vrij.
Adm. de Ruijterweg 396-398
r md/kw. met schadegarant vernieuwd voor ƒ 12.000, APK km, APK juli '94, prijs ƒ2750. Ton Loogman Recreatie Korr
RENT A BRIK. 020-6922930.
A'dam tel 020-6825983.
ocwaServ Celie 020-6416607 gek., pr. ƒ 14.500. 030-965757. Tel. na 16 uur 020 - 6753178. tenhoef, 035-560450.

Huurkoop

Motoren/Scooters

Saab

Nissan

Seat

Autosloperijen

Subaru

uw JTER-DEALERS

voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Opel

Auto's te koop
gevraagd

Suzuki

Chrysler

SUZUKI SWIFT GL

Ford

\M6BK,
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Chevrolet Malibu Classic,
7/9, ƒ 3.200,E.SS. bv. 035-564444/561842.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Audi 80 1.6, 5-bak,
8/90, ƒ 15.400,E.S.S. bv. 035-564444/561842.

Escort Bravo, 1.6, 3-drs., Diesel, 1e eig. '86, km. 140.000,
Samuray de Luxe, Soft Top,
/ 5.000 NIEROP Daihatsu,
ƒ 18.800.A'darri-West. 020 - 6183951. '93
AUTO AMSTELSTAD B.V.
RONDAY BV
Hemonylaan 25, 020-6799100
PI. Middenlaan 19-21 (bij Artis)
Voor
een goede occasion.
Tel. 020-6237247
Peugeot-dealer COBUSSEN,
Renault 11 '86, 1200cc/4.600 Baarsjesweg 249, Amsterdam
Renault 11 '86, 1400cc/4.900 Tel.: 020-6121824.
Renault 5, nov '84 .../2.950
9
Renault 5 TS '84 . . . . / 4 5 0 0 •Auto te koop Plaats m deze
Renault 4 F6 '85
/ 3.250 rubriek. U zult verbaasd staan
Renault Fuego, aut. ../3.450 over het resultaat.
Citroen Axel '86
ƒ3.150
Citroen BX '86
ƒ4.750
Ford Taunus 1,6 LPG .ƒ2.250

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

ALFA Romeo Spider 5/93,
10.000 km, donker groen, leder
int. V.d. Pouw, Peugeot,
Weesp. Tel.: 02940-15110.

Corsa 1 3 GLS, 1986, 5 versn., Citroen CX Break TGI2500 aut.
airco, alarm, mei 1991, 84.000
get glas, spec. bekl., inruil
mogelijk, ƒ 6.950. 023-423906. km, d. grijs met. ƒ37.500.
OTO/ICI Citroen, 02940-16661.
Daihatsu Cuore 850 TX,
Nissan
Primera 2.0 SLX Stat.,
8/89, ƒ8.600,ESS bv 035-564444/561842. el. sch.kanteldak, bj. '92. Autobedrijf "De Meer", KonnetlaanDealer biedt aan: Fiat Uno,
tje 8, Rijsenhout. 02977-22193.
70 SL, 1/'88, zwart, 1e eig.,
120 000 km
ƒ7250. Opel Astra 1.4, 19.800 km,
rood, 1993 . . . .
27.750,-,
Tel 020-6629517.
HENK GRIFFIOEN
Fiat Panda 1000 CL., £, km.
Tel.: 02940 - 14028/80426
40000 '91, ƒ9.950.Subaru
Impreza Plus 1.8 GL,
NIEROP Daihatsu,
A'dam-West. 020 - 6183951. 4 wd., 5-'93, met veel ace.,
ƒ 37.995. Auto Service Wetter,
Fiat Uno D '86 ƒ4.950.
02907-6572, Zwanenburg.
Toyota Canna D, '87, ƒ 6.500.
VISA GARAGE, Houtmankade Tegen handelspnjs: VW Passat
1.8 CL., Variant, 2/91 ƒ 26.500.37, A'dam. 020-6278410.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
LADA Samara 1.3 bordeaux Amsterdam, 020 - 6627777.
rood, juni 1990, 55.000 km,
Vitara Soft top, '93, div. kleuren
ƒ 8 800 Bovag garantie,
Westdorp Tel 020-6825983. Incl. 3 jr. fabr.gar. va. 29.995.AUTO AMSTELSTAD B.V.
Suzuki Alto GL, '86, 76 000 km, Hemonylaan 25, 020-6799100
met beige ƒ 6500.-. Garage
Alkema, J van 'Lennepkade VOLVO 244 DL, stuurbekr,
271, Amsterdam 020-6126900. get. glas, 50.400 km, rood,
'91, ƒ 32.500. Van VLOTEN BV,
Toyota Corolla 1.8 D,
Volvo Dealer 020-6369222.
9 88, ƒ 7.800,E S S bv. 035-564444061842. Volvo 440 GL, 1.8, 2/89 70.000
km
ƒ16900.
DICK MUHL Nijverheidsln 1,
Weesp. 02940 18200/18008

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

_ Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
•*• + + SUBARU + + +
De dealer met 6 sterren kwali- toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
teit Nieuw en gebruikt Autokenbaar maakt. De kosten
bedr Aalsmeer 02977-30170
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Mitsubishi Galant 2.01 GLX HB,
2,90, ƒ 10.400
ESS bv 035-564444/561842.

Alfa Romeo

Opel Kadett 1 6i,
3 drs Lpg ,
490
.
.
lel 075-287733

Alfa Romeo 75 1.8 ie ƒ 11500
. ƒ11.950.- Alfa Romeo 75 1.8 ie ƒ 15900
ESS B.V 035-564444/561842.

BMW
Te koop: BMW 1602, bouwjaar 1974,
kleur sienna-bruin, APK,t/m 12/1994,
schuifdak. In goede staat, ƒ 1950.
Tel. 020 - 6751070.
BMW 320I, 4-drs, 2/90, Alpine
white, ABS, alarm, trekh. etc.
Zr gd onderh ƒ 18.750,-, ANWB
keur toegest 03410 - 19354

Chevrolet

BMW320I, 6cil,2-drs, b]. 1983, Chrysler Voyager bj. sept. '89,
kl beige, net gekeurd, vr prijs metall blauw. Vr.pr. ƒ 25 000.
ƒ6000 Na 18 u 020-6122305 Tel 055 - 410265.

02940-17813

Daihatsu

Vraagprijs ƒ6.750,-.

Fiat

Bedrijfsauto's

Skoda

SUZUK1100 GX COUPE

BEL 020-6402413/06-52830211

Service en
Reparatie

Volkswagen

Peugeot

Volvo

Accessoires
en Onderdelen

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Lancia

Mazda

Honda

Autoverhuur

Hyundai

Van Vloten

QUKE BAAS

Jeeps
Terreinwagens

autolak

Mercedes-Benz

Lada

Autofinanciering
en verzekering

Porsche

Campers

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is
020-6656321
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Peugeot 306-serie is stijlvol
uitgebreid met cabriolet

Zeg maar Yes!
tegen de 121
Om de keuze weer eens
wat moeilijker te maken
krijgt de Mazda 121 een
nieuwe versie, genaamd
Yes! Hij is gebaseerd op de
GLX en beschikt dus over
de 1.Si-motor, goed voor
164 km/uur. Aan de buitenzijde onderscheidt de Yes!
zich door de brede banden
en vernieuwde wieldoppen.
Op de motorkap prijkt het
Mazda-logo.
Het interieur is voorzien
van een frisse bekleding
die prima past bij de nieuwe buitenkleuren. De uitrusting van de Yes! is uitge•breider dan de GLX. Zo
heeft hij centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare zijruiten, een toerenteller en twee luidsprekers. De prijs bedraagt
25.995 gulden, de CabriYes!
27.895 gulden.

ACSI-gids wordt
goed gewaardeerd
Gebruikers van de ACSI
Internationale Campinggids beoordelen, zo blijkt
uit een onderzoek, de gids
vooral als gebruiksvriendelijk.
Een van de meest gewaardeerde aspecten is het
feit dat de informatie over
de zevenduizend' opgenomen camping correct is. De
gegevens zijn dan ook
nooit ouder dan enkele
maanden. Vanwege het
succes heeft ACSI besloten
om de nieuwe jaargang
1994 in een grotere oplage
op de markt te brengen. De
gids kost 32,50 gulden en is
verkrijgbaar bij ANWB,
boekhandel en diverse caravanbedrijven. Een heel
handig naslagwerk voor
kampeerders.

De DB7's zijn
klaar met testen
Aston Martin Lagonda
neemt de nieuwe DB7 eind
april in produktie. De ontwikkeling van deze auto is
dan met de voltooiing van
het meest uitgebreide testprogramma in de AM-geschiedenis afgerond.
Er zijn 170 medewerkers
betrokken bij de tests,
waarbij dertig prototypes
gezamenlijk ruim 800.000
kilometers gevreten hebben. De DB7's kregen het
tijdens de tests flink voor
de kiezen met onder meer
temperaturen tussen de
veertig graden boven en onder nul. Verder werden de
koelsystemen, airconditionings en transmissies in
ijle lucht op 4300 meter
hoogte getest. Drie van die
AM-beauty's werden zonder pardon voor een crashtest tegen de muur gezet.
Aston Martin zegt al 238
exemplaren verkocht te
hebben van de auto die nog
gebouwd moet worden.

Nissan springt
voorwaarts
met Nisdeal
De Nissan-dealerorganisatie en Nissan Motor Nederland hebben met het informaticaconcern Cap Volmac een contract afgesloten voor de levering van
een automatiseringsprogramma voor alle Nissandealers in Nederland.
Dit systeem, Nisdeal,
koppelt de gegevensverwerking van de diverse bedrijfsonderdelen aan elkaar. Voor de dealers betekent dit, door een vlekkeloze in- en externe uitwisseling van informatie, een
vergroting van de efficiency. Nisdeal ontlast de medewerkers op alle afdelingen van administratieve
handelingen, die daardoor
meer tijd kunnen besteden
aan de servicewerkzaamheden voor de klant. Het is
de bedoeling dat binnen
eenjaar alle Nissan-dealers
beschikken over het systeem.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.
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ET PEUGEOT 306gamma lijkt compleet. Naast de overige
33 versies heeft Peugeot nu
namelijk ook een cabriolet
in haar programma opgenomen. Peugeot is hierdoor
een van de weinige automobielfabrikanten die een cabriolet aanbiedt in twee
klassen, want we kennen al
jaren de open 205. Vanaf
mei is de 306 Cabriolet met
twee verschillende motoren
leverbaar in Nederland.

zelfs onbetwist koploper met 58 onbegrijpelijk, want de afgeloprocent van alle Europese ver- pen jaren hebben fabrikanten
kopen in 1992.
zich niet onbetuigd gelaten met
soms alleraardigste modellen
De Beneluxlanden nemen op en de nieuwe fraaigelijnde Peuhet totaal slechts een beschei- geot 306 van Pininfarina mag
den aandeel voor hun rekening, zich in die rij aansluiten.
maar boekten in 1992 procentueel wel de grootste toename.
Peugeot brengt haar nieuwe
Het zogenaamde Ml-segment, cabriolet direct met twee verwaarin de nieuwe Peugeot 306 schillende motoren op de
Cabriolet thuishoort, neemt markt. De eerste heeft een cilinzo'n vijftig procent van alle ver- derinhoud van 1.8 liter en een
kopen voor zijn rekening.
maximaal vermogen van 74
kW/103 pk. Hij heeft een topToch ging het voor de auto- snelheid van ruim 180 km/uur
branche zo rampzalige 1993 en het verbruik ligt rond de
Tussen 1989 en 1992 is de to- niet aan de cabriolet voorbij, 1:12, maar wie met een flaneerstale Europese markt voor ca- want uit de huidige cijfers nelheid over de boulevards wil
briolets met 35 procent ge- blijkt dat vorig jaar de Europe- zoeven haalt veel betere cijfers.
groeid. In Nederland verdrie- se afzet met vijftien procent
voudigde de afzet van open au- daalde. Maar dit was ingegeven
to's, van 619 in 1989 tot 1935 door de economische malaise Rapper
drie jaar later. België en Lu- en we kunnen gerust vaststelDe 1.8 liter is tevens verkrijgxemburg gooiden eveneens len dat het open rijden aan po- baar met automatische versnelhoge ogen, de verkoopcijfers pulariteit wint. Nu de autobran- lingsbak. Daarnaast brengt
stegen daar van 1915 tot 5399. che over de ergste klap heen Peugeot de 306 met een tweeliEn ook Duitsland maakte een lijkt te zijn, gaan de verkopen termotor van 89 kW/123 pk op
onstuimige groei door, van van de cabriolets, zo is de ver- de markt. Hij is met een top van
39.182 tot 72.564. Duitsland is wachting, beslist stijgen. Niet 194 km/uur iets rapper en accelereert in een kleine elf seconden naar honderd km/uur. In
(ADVERTENTIE)
verbruik ontloopt hij de 1.8
nauwelijks.

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Opleiding Elektrotechniek
Open dag dinsdag 26 april
15.00-17 00 en 19.00-21.00
Korte Ouderkerkerdijk 5 (lokatie ETS)
of bel voor brochure 020-6650338

Afhankelijk van de uitvoering komt de voorzijde van de
306 uiterlijk overeen met die
van de gesloten XSi. De bumper en het bumperschild bestaan uit één geheel en zijn in
de kleur van de carrosserie gespoten. Uiterlijk verschillen de
beide uitvoeringen niet veel van
elkaar. Ze hebben een voorruit
waarvan de hoogte enigszins
kleiner is dan bij de bestaande
modellen. In verband daarmee

zijn speciale zonnekleppen en
ruitenwissers gemonteerd. De
tweeliterversie toont wat sportiever' door de montage van
laagprofielbanden en grotere
velgen, extra mistlampen en in
de kleur van de carrosserie
meegespoten onderdelen als
buitenspiegels en deurgrepen.

kele koffers. De 306 met geslo- we in de gesloten luxe versies al
ten kap ziet er alleszins fraai tegenkwamen. 'Top of the bill'
uit, maar voor de 306 met geo- dus, met m de tweeliterversie
pende kap passen woorden als hier en daar een fmeerlaag met
stijlvol, elegant en chique. En notehout. Voor het ontwasevoor het einde van dit jaar zegt men van de achterruit is een
Peugeot een hardtop als optie luchtrooster aangebracht
klaar te hebben en dat zien we
De definitieve prijzen zijn
niet vaak in deze klasse.
nog niet bekend, maar Peugeot
Het interieur biedt evenals noemt als richtprijs voor de 306
andere 306-versies ruimschoots 1.8 Cabriolet een bedrag van
Langgerekt
en comfortabel plaats aan vier rond de 51.000 gulden en voor
Het moet gezegd worden dat volwassenen. De accessoires de 306 2.0 Cabriolet rond de zesde 306 de nodige allure en klas- komen sterk overeen met wat tigduizend gulden.
se uitstraalt, juist ook door de
afwezigheid van zo'n lelijke rol(ADVERTENTIE)
beugel. Het middengedeelte en
de achterzijde zijn nieuw ontworpen. De originele achterzijde is voor een belangrijk deel te
danken aan de vloeiende lijnen
van de flanken. Hij ziet er wat
langgerekt uit voor zijn 4,14 meter. In technisch opzicht hangt
het succes van een cabriolet
sterk af van de stijfheid van de
*
PEUGEOT
constructie. Bij de 306 werd dit
Amsterdam-West:
Langs
ring
A10,
afslag
Sloten,
Anthony
Fokkerweg
gerealiseerd door talrijke ver15. Tel. 020-6178805.
sterkingen van de carrosserie
Amsterdam-Noord: Ook boven 't IJ, Polijsterweg 8. Tel. 020-6372727.
waardoor een nagenoeg trillingsvrije structuur werd verkregen.

Als u kiest
voor Peugeot

NEFKENS

De buitenspiegels met verwarmingzijn elektrisch bedienbaar. Ook de vier zijruiten zijn
met een druk op de knop bedienbaar en zakken desgewenst
geheel in de zijkant. De kap is
afhankelijk van de uitvoering
met de hand of elektrisch te
openen, in beide gevallen
neemt het niet meer dan twintig seconden in beslag.
Geopend verdwijnt de kap geheel in bagageruimte, die overigens daarna nog genoeg ruimte
biedt voor het vervoer van en-

Charade TS E is vooral vriendelijk aan de pomp

E GOEDKOOPSTE
uitvoering van de
Daihatsu Charade
heeft de toevoeging TS
E. Aan de standaarduitrusting ontbreken dan
weliswaar enkele zaken,
maar o, o wat is-ie zuinig
als je rustig rijdt.

D

Of de Daihatsu Charade
mooier is dan zijn voorganger mag u zelf bepalen,
maar de auto is duidelijk
moderner van vormgeving.
De Charade nieuwe stijl is
een auto van deze tijd en
biedt daarom op alle gebieden meer dan we van hem
gewend waren. Groter, taeter, ruimer, sneller, zuiniger en noemt u maar op.

Driedeurs Swift komt
in sportief jasje
Suzuki introduceert de driedeurs Swift 1.0 GLS met een
pakket sportieve accessoires
ter waarde van tweeduizend
gulden.
Hij is uitgevoerd in zwart metallic, heeft speciale wieldoppen en stootlijsten op de zijkanten. Het interieur is vergeleken
met de GL-versie voorzien van

een toerenteller en een sportief
stuurwiel. De stoelen zijn moderner bekleed Het driecilinder motortje munt vooral uit
door een uitermate zuinig
brandstofverbruik van ruim
1:18. De prijs van de GLS bedraagt 22.495 gulden, dit is vijfhonderd gulden meer dan de
GL.

Escort GT is chique
en sportief tegelijk

ken van de zo prettige handgrepen aan het plafond. Bij
een flinke bocht moetje als
passagier maar zien waar je
je aan vasthoudt.

Met de Daihatsu Charade TS E zien ze je niet vaak bij de pompFoto Bram de Hollander

ger dan van de overige 1.3uitvoeringen, maar het
brandstofverbruik van de
TS E blijft sterk binnen de
perken terwijl de 'normale'
De nieuwe generatie Cha- 1.3 al zuinig genoemd mag
rade beschikt over motoren worden.
met een grotere inhoud.
Tijdens de ruim 400 kiloDaihatsu maakte de overstap van drie naar vier cilin- meter lange testrit noteerders en de 1.0 liter is dan den we zo'n 1:16 zonder nu
ook niet meer verkrijgbaar. heel erg vriendelijk voor de
De 1.3 liter zestienkleppen- auto te zijn. Wie een klein
motor is verkrijgbaar in beetje zijn best doet, haalt
zonder probleem achttien
vier uitrustingsniveaus.
kilometer met een liter
Eén daarvan betreft de Euro loodvrij. Met een Chadriedeurs TS E. De E staat rade TS E duurt het dus
voor 'economy' ofwel: eco- lang voordat je aan de pomp
nomisch (lees: zuinig en een zegelboekje voor de
verstandig) autorijden. De handdoek bij elkaar hebt
TS E maakt dit mogelijk gespaard.
door de aangepaste overDe 1.3 litermotor uresbrengingsverhoudingen in
de versnellingsbak voor la- teert ondanks zijn geringe
verbruik heel redelijk en
gere toerentallen.
De topsnelheid ligt iets la- Daihatsu is erin geslaagd

het motorlawaai zodanig in
bedwang te houden datje er
tijdens het rijden weinig of
geen hinder van ondervindt. Met name in de stad
voldoet de TS E (draaicirkel 9,2 meter) aan alle wensen.
Een stadsauto pur sang.
De trekkracht in de lage toerentallen van de eerste drie
versnellingen zijn keurig en
de versnellingen laten zich,
behalve de achteruit, gemakkelijk vinden. De vijfde
versnelling functioneert als
een overdrive en van enige
trekkracht is nauwelijks
sprake. Je moet op de snelweg regelmatig terugschakelen naar z'n vier, die overigens ook niet overhoudt
maar daar valt best mee te
leven. Vooral omdat er een
heel aangenaam brandstofverbruik tegenover staat.

Wat bij een lange rit opvalt, is dat je zonder vermoeidheidsverschijnselen
of rugklachten uit de auto
komt. De TS E heeft eenvoudige stoelen die een goede zit bieden. Een minpunt
aan diezelfde stoelen is de
m- en uitstap voor de achterpassagiers.
De bestuurdersstoel is er
niet eens voor gemaakt,
want de leuning valt niet terug in de oude stand. De
rechterstoel schuift geheel
voren. Dat lijkt leuk, maar
als je vervolgens de leuning
terugklapt schuift de stoel
niet meer naar achteren. Je
moet je bukken en de zitting naar achteren schuiven
waarna de leuning pas kan
terugklappen. Heel omslachtig en daar mogen ze
bij Daihatsu echt wel wat
aan veranderen. Dit laatste
geldt ook voor het ontbre-

In het interieur heeft Daihatsu moeten meedingen
naar het kampioenschap
om de meeste ruimte uit
een vierkante centimeter te
halen. Voorin is het ruimschoots toeven, achterin is
het wat krap. De bagageruimte is navenant met 290
liter, maar kan aanzienlijk
vergroot worden tot meer
dan 1200 liter door de achterbankleuning neer te halen. Bij de goedkopere uitvoeringen is de achterbankzitting helaas niet omklapbaar terwijl een platte laadvloer soms zo makkelijk
kan zij'n. Verder ontbeert
deze uitvoering nog zaken
als portiervakken en een
rechterbuitenspiegel.
De TS E is een enigszins
uitgeklede Charade en staat
voor 21.995 gulden voor de
deur. Wie prijs stelt op
meer comfort, kan zijn toevlucht nemen tot de iets
minder zuinige TR, maar
dat kost dan wel vijfduizend
gulden extra. Handgrepen
aan het plafond krijg je niet
voor dat geld. Maar voor
veelvuldig gebruik in het
stadse verkeer kom je echter heel goed uit de voeten
met de superzuinige TS E.
EVERHAED HEBLY

Mitsiubishi
haalt mijlpaal
In de eerste maanden
van 1994 behaalde Mitsiubishi met de produktie van
vierwielige voertuigen een
flinke mijlpaal: Nummer
25 miljoen rolde van de
band. Mitsiubishi startte
de (hernieuwde) produktie
in 1946. De personenauto's
namen het overgrote deel
voor
hun
rekening:
21.580.000 exemplaren.

ANWB geeft
Amsterdamse leden
een streepje voor
De ANWB introduceert
voor zijn leden een systeem
met behulp waarvan een
gestolen auto sneller is op
te sporen en bij de eigenaar
kan worden terugbezorgd.
Het systeem wordt, om begrijpelijke redenen, als eerste
aangeboden
aan
ANWB-leden in de regio
Amsterdam. Op een later
tijdstip gaat de ANWB dit
systeem aan alle leden aanbieden.
Het bestaat uit drie onderdelen. Allereerst wordt
de auto bij een ANWBTechnostation
'herkenbaar' gemaakt door twee
chips, die een onuitwisbare
code bevatten. Deze is door
politie en douane met speciale apparatuur afleesbaar. De gegevens van de
auto-met-chips
worden
vervolgens geregistreerd in
een internationale databank. Het derde punt is dat
de ANWB een in het buitenland
teruggevonden
auto zonder extra kosten
naar Nederland brengt.
De helft van het aantal
gestolen auto's wordt nu
teruggevonden, nadat de
zaken al met de verzekeraar zijn afgehandeld. Met
alle kosten en papieren
rompslomp vandien. Door
de preventieve werking van
de chips en registratie
hoopt de ANWB dit een
halt toe te roepen. Om het
nog aantrekkelijker te maken voor de leden, geeft de
ANWB een doorlopende
korting van vijftig gulden
op de jaarprernie als je het
systeem laat inbouwen na
het afsluiten van een
ANWB All-risk verzekering. Ook bestaande verzekerden van TJnigarant, honderd procent ANWB-dochter, krijgen die stimuleringspremie.

Onschatbare
Cabrio-beurs

M

ET DE NIEUWE EsNaast het uitgebreide pakket
cort GT verwijst Ford veiligheidsvoorzieningen dat
ingetogen naar de elke Escort biedt, zoals een airsportieve successen die de bag, verwent Ford de mzittenEscort Cosworth boekte in den van een GT met extra luxe
de internationale rally's. en een mooiere afwerking.
Maar anders dan bij deze Stuurwiel en knop van de vertopsporter die louter presta- snellingspook zijn met leer been het mstrumentenpatiegericht is, valt aan het ex- kleed
neel
is
de Cosworth-stijl uitterieur van de GT meteen de gevoerd.inDit
houdt onder meer
luxe en het comfort van het m: zwart-op-zilver
voor de wijinterieur af te lezen.
zerplaten van de klokken.

Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van de Escort
GT is de aan de XR3i ontleende
voorbumper met geïntegreerde
mistlampen, de knipperlichten
en extra luchtinlaten. Aan de
voorzijde vallen tevens de koplampglazen op met daarin opgenomen de verstralers. De
flanken zijn versierd met stootstrips. Daarnaast staat de GT
op bredere sloffen en heeft hij
14-inch-velgen.
De Escort GT is leverbaar als
driedeurs, vijfdeurs en Clipper.
Motorisch is er keuze uit twee
van Fords 16-kleps Zetec-motoren: een 90 pk en een niet 105
pk. Beide geven de Escort zoals
een GT betaamt prima prestaties en bovendien nog een fatsoenlijk brandstofverbruik.

Voorin is de GT uitgerust
met comfortabele sportstoelen
die goede steun bieden. Het
comfort wordt verder gediend
door de standaard stuurbekrachtigmg en centrale deurvergrendeling. Als optie zijn
ABS, airconditioning, een
schuifkantel-dak, een airbag
voor de bijrijder, elektrische
bedienbare ramen en buitenspiegels leverbaar. Een optie
die we maar een aparte vermelding geven is de voorruitverwanning m combinatie met
verwarmde ruitensproeiers.
De nieuwe GT kost als driedeurs en met 90 pk-rnotor
33.690 gulden. De versie met 105
pk onder de kap is tweeduizend
gulden duurder.

Op 23 en 24 april staat de
Expo-hal in Hilversum in
het teken van de eerste Onschatbare
Cabrio-beurs.
Zowel particulieren als bedrijven bieden hier hun gebruikte en nieuwe cabriolets aan.

In totaal staan er zo'n
driehonderd open auto's te
kijk, meer dan genoeg dus
voor een gedegen oriëntatie. Behalve de auto's biedt
de beurs een groot assortiment onderdelen en automobilia. Verder wordt het
nieuwe boek 'De Onschatbare Cabrio' geïntroduceerd. Het telt 464 pagina's
en geeft allerhande informatie over 875 cabriolets.
De Expo-hal is te vinden
aan de Soestdijkerstraatweg te Hilversum. De openingstijdens zijn van 10.00
tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt twaalf gulden vijftig. Voor kinderen
tot twaalf jaar geldt een
korting van vijf gulden.
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APRIL MENU
Gerookte forel met pesto en toast
of

Runderbouillon met reepjes
van een kruidenflensje
****

"Piccata Carbonara"
Kalrsbiefstukje gebakken in beslag
van Parmesaanse kaas en ei met
Carbonarasaus en pasta
of
Bourgondischejdp, op franse wijze
bereid met veel rode wijn
****
Chocolade mousse

KWIK-FIT
PRIIZEN INKL MONTAGE
GARANTIE EN BTW
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ZAN DVOORT
AEROBICS BIJ GRAN DORADO

Dinsdag
11.00-12.00
17.30-18.30
18.30-19.30

Woensdag
11.00-12.00

Donderdag
11.00-12.00

Vrijdag »
17.30-18.30
18.30-19.30

Zaterdag
11.00-12.00

DESKUNDIG
GEREPAREERD

Met
draagbeugel
en
gasafvoer.

Inclusief ventiel
en balanceren. 15,Geldig voor alle lubeless
personenwagen
banden.

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

Citroen Visa HE/RE
6/78 - 7/'88
Ford Resta 900/1100
76 - 7/'83
Ford Sierra 1.6
10/'82 - 8/'85

Rat Uno 45, 45S

Volvo 340 1.4
76 - '89

Volvo 340 1.4
76 - '89

Citroen BX 14E/RE
7/'83 - 7/'88
Rat Panda 45

Rat Panda 780/1000
VW Golf Diesel

voor Opel
Kaden D en E
(achter) exkl. GSI.

Tijdens de voorstelling
KAMERS dooi lopen we
de kamers, waarin een
mens zich in de loop van
zijn leven bevindt Van
de buik tot het giaf zijn
de inspiratiebronnen vooi
deze voorstelling U kunt
KAMERS van Flairck zien
m het Nieuwe de la Mar
Theater op vrijdag 22 en
zateidag 23 apiil, aanvang 20 15 uur
Tegen inleveimg van ondei staande volledig ingevulde bon
ontvangen onze lezeis een koitmg van f 5.- op de noimale
toegangspiijzen van f 28 50 Ie rang en f 23,50 2e rang U
kunt de bon inleveien aan de kassa van het Nieuwe de la
Mai Theatei Marnixsti aat 404 m Amsteidam De kassa is
dagelijks geopend van 13 00 - 18 00 uur Telefonisch leserveien kan ook met de vei melding dat u gebmik maakt van
deze koningsbon tel 020-G2331G2

Bon voor onze lezers

'86-

5/'80 -12/'85

9/'83 - '88
Ford Fiësta 1000/1100

3/'83 - 8/'89

8/'83 -1/'86

Ford Escort 1.1 en 1.3

Opel Kadet D L2S,1.3 N/S
(niet voor Combi)
Citroen BX 14E/RE
7/'83 - 7/'88
Opel Kaden E 1.2/1.3 N/S
Niet voor Combi.

Kwik Fit
Exkl. kat modellen

STAAT UW UITLAAT HIER NIET Bij?
,; VQOROEJAROSIE JPRIJS!^ __,

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

KAMERS DOOR FLAIRCK
HET NIEUWE DE LA MAR THEATER

Foto Kees Tabak

Opel Corsa 1.0 en 1.2
'83

Rat Uno 45, 45S

INKLUSIEF MONTAGE EN 3 IAAR GARANTIE

Het nieuwe muziektheaterprogramma van FLAIRCK reist
door het land Flairck (oud-Nederlands voor hand en heeft
betrekking op het akoestische handenwerk van de groep)
startte ooit als huiskamer-ensemble tussen de schuifdeui en
Inmiddels heeft Flairck zich een eigen plek veroverd op de
Nederlandse podia Het aantal instrumenten dat het gezelschap in de loop der jaren verzamelde en gebruikte, zal
voor het nieuwe theaterprogramma KAMERS worden uitgebreid

6/78 - 7/'88

Opel Corsa 1.0 en 1.2
'83
VW Golf Diesel
9/'83 - '88
BMW 316, 318, 318i
'75 -10/'82
Opel Ascona C 1.6/1.8
9/'81 - '88

Bel nu:

geeft u meer!

3/'83 - 8/'89
Citroen Visa HE/RE

5/'83 - 8/'88

De cursussen duren 10 weken.
Kosten per cursus ƒ 80,00

02507 - 20 000
tet 1040!

Voor Rat Panda 45,
5/'80 -12/'85 en
Ford Fiësta 900/
1100 76-7/'83.

Exk! kat modellen

18S/60R14H

Vanaf dinsdag 12 april start Gran Dorado
met een eigen aerobic programma!

Voor Opel Kaden
D en E, 3+5 drs,
1.2/1.3 N/S.

GARANTIES
* 2 jaar garantie op
uitlaatdelen en op alle
komplete systemen.

De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie
die u nergens anders
aantreft. Vraag erom bij
uw Kwik-Fit Autocenter.

Betalen met Creditcards
of Pin-code. Een extra
service van Kwik-Fit.

* extra de unieke
Kwik-Fit "geen gekibbel
garantie".

PRIJZEN ALTIJD
INKLUSIER
Vooraf krijgt u altijd een
* garantiebepalingen zijn
vaste prijsopgave. Inklutot stand gekomen in
sief BTW en montage.
samenwerking met de
Verrassingen achteraf
zijn dus uitgesloten.
100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE.

Amstelveen Amsterdamsewcg 488 020-6435544 Amstelveen (R) Bouweri| 48. 020-6414022 Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 0206931596 Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250-252. 020-6712161 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133. 020-6259559. AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26. 020-6195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38. 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R)
Knrspeldrcef l, 020-6907768 Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5. 020-6325478 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5. 020-6137666
Amsterdam ZO (A/R) Lemelerbergweg 55. 020-6911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479 Amsterdam-Z (A/R)
Amstelvcenseweg 88-92 020-6188561 Amsterdam Spaklerweg 44d. 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31.
036-5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2. 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 02503-15784
A/R ook APK en Remservice in deie vestigingen (R) ook Remservice.

6 DAGEN GEOPEND
ma. t/m vr.: 8.00-1730 u.
zaterdag: 8.45-13 00 u.
BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIJL U WACHT

Alle prijzen mkl montage, schriftelijke garanties en btw Aanbiedingen geldig vanaf 13 april
1994 Hiermede vervallen de voorgaande
aanbiedingen

2+3 ZITS BANKSTEL
IN LEER VOOR ƒ 1.995,-

'#''*.••'v.

'

.. .v.; wafc... ••....•.•- u

•

•

_

J

'

f

Voor een compleet leren bankstel (2 + 3 zitter) bent u nu in
plaats van ƒ 3.995,- slechts ƒ 2.395,- kwijt. Wanneer u de coupon
uit deze advertentie bij ons inlevert, ontvangt u nog eens ƒ 400,extra korting. Let wel, deze aanbieding geldt alléén op
woensdag 20 t/m zaterdag 23 april 1994 (donderdag koopavond)
en zolang de voorraad strekt!

if 1.995,

Tegen inleveimg van deze volledig ingevulde bon aan de
kassa van het Nieuwe de la Mai Theatei ontvang ik een korting van f 5 vooi KAMERS van Flauck (max 4 kaarten per
bon)
,

Dus kom voor dit bijzondere buitenkansje nu (met de coupon)
snel naar INDEN, de eerste zaak op de Meubelboulevard in
Beverwijk, waar al uw woondromen ook werkelijk uit komen!

Naam

VOORDEEL-COUPON

Adies
1

Postcode

Woonplaats

Comfortabel 2+3 zits leren bankstel voor de
minstens zo comfortabele prijs van ƒ 3.995,- voor
ƒ 2.395,- minus ƒ 400,- extra korting*, nu voor:

Datum
Aantal kaai ten

Ie lang a f 23 50 (i p v f2850)

Aantal kaai ten

2e i ang af 1850 (i p v f23,50)

m geeft u meer!

Alléén op woensdag 20 t/in zaterdag 23 april 1994!

Wanneer u deze coupon bij INDEN inlevert, betaalt u geen
ƒ 2.395,- maar.slechts ƒ 1.995,-*. Een extra voordeel van:

VIERHONDERD GULDEN
TE

VINDEN

BIJ I N D E N

Parallelweg l, Meubelboulevard Beverwijk. Tel.: 02510 - 29112

donderdag 21 april 1994
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AUTORIJSCHOOL

WEGENS GROOT SUCCES HANDHAVEN WIJ ONZE AANBI

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

lessen in
Nissan „Primera"

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ 1695,160x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ 2095,180x200 handverstelbaar ƒ1895,automaat
ƒ2150,180x210 handverstelbaar ƒ2050,automaat
ƒ2150,-

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

EENMALIGE AANBIEDING

ƒ1950,ƒ 2095,ƒ2295.ƒ 2495.ƒ2395,ƒ2595.ƒ2595,ƒ 2795,-

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van
gram schapewol per m2
140x200
160x200

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG'! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het ondernemersopleidingen
volgen van een opleiding schoonheidsverzorging
een vertrouwd adres, dat manicure - nailstyling
voor zover de cursus visagie - make up artist
onder de WEO valt, erkend pedicure
is door het Ministerie sportmassage
van Onderwijs. Aanvang nieuwe cursussen m
aug./sept. a.s.
Vraag gratis studiegids bij

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOii

CROWN

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!

+ Royaldon Oxford 80x200
binnenvering
matras met
90x200
schapewollen
afdeklaag 20 cm 140x200
dik en 10 jaar
garantie
160x200

Crown Bedding:
Instituut de Korte

Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

Sanders Meubelstad is
OP ZONDAG 24 APRIL
GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur

ƒ
ƒ

650,698,-

ƒ 1095,ƒ 1295,-

Heerlijkeromige
ASPERGESOEP
uit eigen keuken

AART VEER

15 CM DIK

.

Wij zijn tevens
dealer-van:

20 CM DIK!!

EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ 1850,ƒ 1995,ƒ2195,ƒ 2395,ƒ 2295,ƒ 2550,ƒ 2495,ƒ2695,-

ROYALDON OXFORD 5-SLAGS
BONELL BINNENVERING

POLYETHER

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD.

TEVTIEI UAHinEI
DIA"
l EW l lEknnlllUEk ffrlML

180x210

ONZE MATRASSEI^HOEK

BOXSPRING «u compleet:

onderstaand adres.

Nic. Witscnstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

180x200

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

200

ƒ 139,ƒ 149,ƒ 159,. ƒ 169,ƒ 189,ƒ 198,ƒ 189,ƒ 189,ƒ 198,ƒ298,ƒ349,-

WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
ƒ
90x190
ƒ
90x200
ƒ
100x200
ƒ
120x190
ƒ
120x200
ƒ
130x190
ƒ
140x190
ƒ
140x200
ƒ
160x200
ƒ
180x200
ƒ

269,
289,
298,
349,
389,398,398,469,498,598,698,-

norma
matrassen en
bedbodems

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
£";"
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur avond.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur)

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

Vraog vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Vn'/b///Venc/ prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. v.d. MBJE

^'Hollandse

IASPERGES
gratis geschild
1AARTVEER

Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
TE HUUR:

WEEKENDMENU
garn
Spiesje met gamba's
op een bedje van mihoen met
een Thais
Th ' sausje
* *
Varkensoester gevuld met
een duxelle van champignons met een Calvadossaus

DAAR VINDT U HET WEL

Amsterdam, Overtoom 557, telefoon 020-6184733.
Donderdag koopavond.

Hooimeijer BV, onderdeel van het
Engelse concern Allied Domecq,
is één van de toonaangevende
Nederlandse producenten en
exporteurs van biscuits, sprits,
speculaas, toast, wafelprodukten,
beschuit, ontbijtkoek en rijstwafels.
Haar belangrijkste eigen merken
zijn HAUST, BRINK en
BUSSINK.

Voor spoedige indiensttreding bij onze moderne vestiging Haust
te Amsterdam-Slotervaart zoeken wij een

onderhoudstechnicus (m/v)
Het werkterrein is veelomvattend en bestaat o.a. uit het storingsvrij-laten functioneren van verpakkings- en bakkerijmachines,
vernieuwingen aan en (preventief) onderhoud van alle technische
installaties op mechanisch en aanverwant gebied.
Voor deze functie in 2-ploegendienst denken wij aan een energieke
kandidaat vanaf ca. 25 jaar, die op zoek is naar een afwisselende
baan en die
- in het bezit is van een opleiding op minimaal MTS-WTB niveau
- elektrotechnisch inzicht heeft en bekend is met door
PLC bestuurde en pneumatisch bediende installaties
- beschikt over inventiviteit en initiatief toont
- zelfstandig kan werken en een flinke dosis enthousiasme
meebrengt
- de bereidheid heeft deze werkzaamheden ook in een
3-ploegendienst te vervullen.
Praktijkervaring m een soortgelijke functie in de
levensmiddelenindustrie is een pré.
De functie'bieden wij aan in een financieel gezond bedrijf met geavanceerde produktietechnieken, goede arbeidsvoorwaarden en
een collegiale werksfeer. Goed functioneren wordt bij ons beloond
met een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het hoofdkantoor is gevestigd in
Barendrecht; daarnaast heeft
Hooimeijer produktievestigingen
in Amsterdam, Deventer, Goirle,
Roosendaal, Rucphen, Buizingen
(België) en Solingen (Duitsland).

Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer G. Eugster,
hoofd technische dienst Haust, tel. 020-6179328.
's Avonds na 19.00 uur: 020-6411899.

HNIMEIJER BV

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie te richten aan
Hooimeijer BV, Postbus 1, 2990 AA Barendrecht, t.a.v. de heer
J.M.A.H. Rieff, personeelsmanager.

*. * *
Tiramisu ijs met een Tia Maria sausje

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

WeekmediaFmicrofiche.

goede bereikbaarheid

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 02

Tel. 02507-17930
na 18.00 uur: .14212

Met een advertentie in SHOWROOM/AUTO
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar- of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
^H mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm ^« ^M ••• ^« ^M ^M MH «M _• 1MI HH •• Ho •• MM •• Pfl DU m •• •• M f^j BB1 Tffff ""* PW BB B9O BD •OB mM HSM Bffl
••• ••
••
g

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, |
plus betaal-/eurocheque.
Schnjf hier in blokloltcrs
uw lekst. l letter per
lioKje Cijfers, lit'steki'iis
en tussenruimten telk n
MIDI l letter Minstens .i
leiielsbesiliriju'ii Aan
de hand \ande daarnaast
üeplaatstc tarieven kunt u
?elt uittekenen w at uw
advertentie kost

Adres:

-i

l

~ Ji

•5 'l
10

TelolooiiiiunitiK'r

Naam:
_

_ .-

l'ostccle + Plaats:

$T

ƒ 34,50

Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
geopend op vrij. - za. - zo.

Loods
136 m2 vloeropp.
50 m2 zolder

Ilaiidtokcnini;:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S. Postbus 156,1
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
<
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelslijn. Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoorl: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

donderdag 21 april 1994
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
\Iic[u-:l(I\i'ilcntii^ \"nr /;ikrnmaii en partinilirr kunnen
«niilni K'Vd mrr l "l '2 kiiliiiniiu-n liirriltr in iliiiT-c
In
l'artieulic.cn ve,«ij/e„ uij „;,,r ,le s,,
pagina ..MICHO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
/•XMUOOHTS M'Kl'\\SHI.\D /'(l. l."> per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 iiui.
l kunt uu tekst leleloniselie opgex<'ii: ()2.)07- l 7 Hl() ol

2012 JM /iiiidumri:
rin.ilsin^ is iii)k ni»);<'Hjk in de M>lf!<-nilr i niiil>iiiiilii>:
/. /üiichdüris Nicim-.Iil.id. \insi,-K ,.,-11-. \\ ,..'Uilad. liiihunnisi- (JMiraul. dr liondr Vriirr. -Vjlsinccnicr Coui:nil. :illi- cililii's \.in hel \iiislcnl.inis Stadsblad, dr
\irm\r \\rcsper. / 5.33 [icr millinirtri.
Sluitingstijd: maandag l.").()() uur.
•*- Inlonnali»1 OM.T on/c melige .lantrckkclijkt- adu'rtrnliccuinliinalics in dr Mic-in'» /ijn op aam raas op nn/c
kanlnrcn vcrkiij^haar.
* \nur lnic\cii onder nnninicr \\ordt' l rej^cl c\lra in
ickeuiu); gehrai-lil. al-medc J ?..")() adin.kosten.
* lïij plaatsing in de Micro's uoiden ficcn bcuijsininnncrs
UTstuurd. Op \er/o<-k \\onll aan aiherlecrdeis huilen
In-I \erspreid'nif;sfiel]ied een kranl veisluurd. Hicr\oor
\uirdl / Ö.— in rekening grltrarlil.
Alle piïj/on evcl. l 7.5r; HT\\
t kunl ile tekst van n\\ Miern-advertentieeoliitiiiuitie /.
leleloniseh opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 62 71
(dil nummer is niet voor he/orfiklachten) of xendeu aan:
Micro's WeekimMÜa
Postbus 156 - 1000 AI) Ani.sUTiiam
lïe sluitingstijden, gelden \uor plaatsing iu de/elfde \\eck.
\oor de betaling onlxangt u een acceptgirokaart.

UITZENDBUREAU
is op zoek voor een relatie in Badhoevedorp naar een ervaren
SECRETARESSE. Je zult gaan werken voor het hoofd van de
service afd. en de logistiek manager. Je taken zijn o.a. het
verzorgen van de correspondentie, ondersteuning van de
managers en het uitwerken van vergaderingen.
Ben je tussen de 25-35 jaar, i.b.v. min. HAVO dipl, aangevuld
met secretaresse opleiding, bekend met WP, Windows en
Excel? Bel dan snel voor deze leuke baan 020 - 6273094 of
kom langs N.Z. Voorburgwal 158 Amsterdam.

UITZENDBUREAU
WIL JE JE CARRIÈRE STARTEN BIJ EEN BANK ?
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en representatieve jonge
mensen (18 tot 23 jr) i.b.v. HAVO/MEAO of MDS diploma.
Heb je goede contactuele eigenschappen, ben je accuraat,
heb je een commerciële dienstverlenende instelling, ben je
leergierig en flexibel?
Kom dan snel langs met diploma's en c.v. om je in te laten
schrijven N.Z. Voorburgwal 158, A'dam of bel voor meer info
020-6273094/6237475.

Computerapparatuur en software
Multimedia-Koopjesbeurzen: PC SHOW, AMIGA WORLD
ATARI EXPO, MIDI & MUSIC, GAMES, VIDEO &' FILM.

l N T E R E X P O '94
Oproepen - Mededelingen

Super Vlooienmarkt
Zondag 24 april Haarlem
Extran Sportcenter
225 kramen 2e hands spullen
Org. v. Aerle bv 04920 - 25483
* 6/5 muziekav. toonkunstkoor Z. Ned. H.kerk aanv.
8.15 u. alg.l. Fr. Bleekemolen.
* Belin, laat je jurk
nou eens zien.
Rolletje
* Echt waar morgen worden
Erik en Belinda een paar. H.G.
Joop, Sonja en Claudia.
GROTE VLOOIENMARKT
22 Mei Landsmeer sport- en
theaterzaal Het Dorpshuis.
* aparte
29 Mei Oostzaan sporthal
pasruimte
Oostzaan. Alleen 2e Hands.
* ruime
Tel.: 020-6140616.
sortering in
Koorwerken * ziekenfonds* Help de Polen. Stuur 'n
en pruiken
leverancier
voedselpakket! Wij hebben
Dus ... maakt u voor
evt. 'n adres: 02907-5235.
optimaal advies even
een afspraak!
*Monet, we weten wel,
dat je het redt!!
CHARLOTTE
COIFFURES
Marcel en Loes.
EN
HAARWERKEN
* Netty staan de priklimonaOok gespecialiseerd in
de en de snoepjes al klaar,
fieren/maafjwerfcen
succes met Monet! Gr. jimmy.

f en pruik als het
nodig is!

22-23-24 april, Jaarbeurs-Utrecht bij C.S.
(OPGELET niét van 8 tot en met 10 april)
Vrijdag 13-22 uur, zaterdag en zondag 10-17 uur.
200 Internationale standhouders, 10.000-en bezoekers.
KIJKEN EN KOPEN tegen de allerlaagste prijzen,
ook 2e-hands met garantie, voor hobbyist en
zakelijke gebruiker, hardware, software en supplies.
Seminars voor computer & video. Inruil camcorders.
Reduktiekaarten met ƒ5,- voordeel bij VVV-Utrecht.
Reduktiebonnen in alle computerbladen, Video Uit & Thuis,
Videofilmer. Info InterExpo tel. 070-358.89.29.
T.k. 4800bd. modem, intern,
nieuw! Ned. handl. + toebeh.
Huishoudelijk
ƒ 75. Tel.: 02975-65842 (Jelle).
personeel

gevraagd

Winkelpersoneel
gevraagd

Gevraagd: pittige dame voor
het schoonhouden van onze
DA Drogisterij Tom Lowie zkt. moderne flat, 4 uur per week
vlotte part-time verkoopster, ƒ65,-. Telefoon na 19 uur:
min. 20 uur, Ift. tussen 16-23 02507-17908.
jr. 020 - 6843691, na 18 uur.

Personeel
aangeboden
Jongeman, 42 jr, als schoonmaker. Tel.: 02507 - 14671.

Aanneming en
vernieuwbouwing
Uw paadje of straatje defect?
Ik kom direct!
Tel.: 02507-19593 of 17833.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Dinsdags gesloten

Nu ook het adres voor: DMCzijde, biaisband enz. Singer,
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort.
* Ruut, Eveline, gezellig dat
jullie meegaan naar Spanje.
Ko, Bernard, Nico, Wim.
*St. wvvnl-wvanv volg. vergadering 23/4 20.30u. Z'voortsel. 85 Heemstede met P.J.
* Tante Nettie, heel veel
succes met je winkeltje.
Romy en Shannon.

Heemstedeslraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020^5157107

Felicitaties
* Baas en vrouwtje,
een fijne vakantie gewenst!
Jorky

VLOOIENMARKT: 23/24 april.
* Eric en Belinda,
J. Edenhal Amsterdam.
heel veel geluk samen.
Inlichtingen: 08812-2112.
Willem.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Wegens enorme aanmeldingen nog enkele plaatsen vrij
bij de Zandvoortse Operette
Vereninging. Haast u. Inl.
G. Vrees, tel. 02502-45841.

Verloren en
gevonden

* Hiep hiep hoera!
Doedel wordt za. 23 april 30
jaar. Wie belt hem??? 15080.
Hier hebben jullie zo naar uitgekeken, maar morgen is het
eindelijk dan zo ver. Gefeliciteerd. Hans, Helen & Ferry.

* * * NIEUW IN ZANDVOORT"*

Pim's Housing Service
Voor verhuur, huur en beheer
van tijdelijke en vaste woonruimte.
Huurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
Tel.': 02507-17726.
GARAGE
TE HUUR
Woninginrichting
Tel. 02507-14534

Onroerend
goed te koop
aangeboden
T.k. centr. Z'voort zonnige
dubbele bov.won., 6 kam. +
ligbad + gr. zonn. balkon.
Vr.pr. ƒ 185.000. Tel: 02507 30240 of 020-6451732.

Onroerende

Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.
Alleen bij EUROPA-PARKET.
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845
* Te koop: leder 2-zitsbankje
+ 1-zits. Kleur rood-bruin.
Koopje ƒ75. 02507-13509.

Vanaf morgen zweren ze
goederen te koop
elkaar eeuwig trouw dan zijn
Woningruil
gevraagd
Erik en Belinda man en vrouw.
Hartelijk gefeliciteerd!!
Particulier vraagt garage
750 Ruiladressen
Opa en oma.
* Willem Bluys, van harte met (box) te koop in Zandvoort. m A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
je 65e verj. vanuit Singapore, Tel.: 02507-18110.
Kiek, Ttneke, Henny.

Verl. gouden oorbel. Ik ben
Divers personeel
verdrietig, a.u.b. terug bezorgevraagd
gen- v. Ostadestr. 11, 19704.
* Verloren: bromfietsslot op
weg van Z'voort Meeuwen Jong Swingend en
naar Zuid, kl. groen. 18280. Avontuurlijk?
• Wij behouden ons hè In onze full-time kunstverkoop
recht voor zonder opgave van teams wordt véél verdiend!
redenen teksten te wijzigen Lft. 18-25 jr ml. 023-296190
eventueel antwoordapparaat.
of niet op te nemen.

Schoonmaakpersoneel gevraagd
Voor een camping te Zandvoort zijn wij op zoek naar 2 flinke
schoonmakers i.b.v. rijbewijs. Vindt u het geen bezwaar om 7
dagen p.w. beschikbaar te zijn van 7.00-12.00 uur en van
17.00-20.00 uur (alleen in hoogseizoen en vak. wordt er 's
avonds gewerkt). Bent u ouder dan 23 jaar, reageer dan snel:
Manpower Uitzendorganisatie, Kennemerlaan 169,
1972 EM Umuiden. Tel.: 02550 - 36544.

ƒ 150,- tot ƒ250,- voor Guerain miniatuurmet groen dope. Voor andere meer dan
ƒ10,-. Tel.: 020 - 6117246.
2 Nette +• rustige studentes
,VU + Hog. v. A'dam) zkn
woonruimte in'A'dam. Bel na
18.00 uur: 01803 - 18602.
Aangeb.: 3 k.ééngez.won.
met tuin, hr ƒ653 p.m. in Almere. Gevr.: 3 a 4 kam.won.
n Diemen. 036 • 5338340.
Aangeboden: polyester roeiboot, Pioneer 8, ƒ500,-.
Tel.: 020- 6274112.
AMERIKA, te koop zwart wit
of kleuren TV a ƒ 100,- samen
ƒ150,-. Tel.: 020 - 6941711.
Fiat Panda 34, bouwjaar 1984,
goed onderhouden, zuinig,
APK tot 5-1995, ƒ2000.
Tel. 020 - 6234035.
GEEN ROESTBAK
Te koop VW Golf II,
b.j. eind '84, GTI look, nw.
bumpers ('93 model) en vele
accessoires, prijs ƒ 9.000,-.
Tel. 02972-64087, na 18.00 u.
Gevr'.: oppas voor onze 2
dochters (1 op school tot
14.30 u.), 3 + 4 jr, ± 3 a 5
dgn/wk. Tel.: 020 • 6478830.
Gez. zelfst., erv. huish. hulp
bij heren en hond, groot huis,
omg.
metro-Waterlooplein,
ƒ 12,50 p.u. 6234869, 18-20 u.
Gezocht: .kennismaking met
moslim meisje 18-20 jaar.
Reakties: M. Elleithi Sassenheimstraat 23 II 1059 BB.
HBO-studente zoekt i.v.m.
stage woonruimte in A'dam
per september. Kunt u me
helpen? Bel: 05498 - 41480.
Herenfiets ƒ75,-; damesfiets
handrem en versn. ƒ75,-; kinderfiets ƒ50,-, i.g.st.
Tel.: 020 - 6135652.
Ijskast defect? GRATIS
gehaald en 2,50 tel. verg.
Bel: deze week voor een
afspraak 06 - 52840995.
Met hond natuurvriendelijk
flink wandelen ver/dichtbij,
ook wederz. hond stallen, positief leven. Br: o. nr. 74716006 v.d. blad.
Moeder zoekt woonruimte in
A'dam (C, W, Z) per 1 mei
voor dochter, tot ƒ 450,- incl.
Tel. 070 - 3552504, bellen na
20.00 uur.
Open huis voor oud-leerlingen
en ouders t.g.v. de opening
v.d. nieuwe Catharinaschopl,
Vechtstraat 88 A'dam. Vrijdag 29-4 van 17.00-19.00 uur.
Oude autofolders en andere
automobilia van voor 1975 gevraagd. Tel.: 020 - 6893104.
?Quién quisiera enseiïar
quechua a un Holandés
(hispanohablante)? Prefiero
un/a Boliviano/a.
Tel. 020-6954344. (6-10 u.)
Te huur, flat. Zandvoort, pr
uitz. zee/strand 1 a 2 pers.
alle comfort aanwezig.
Vrij 18-25 juni 02977 - 27220

Te koop meisjesfiets, ±6-10
aar, prijs ƒ50,-; crossfiets
BMX. + 4-6 jaar, prijs ƒ25,-.
Tel.: 020 - 6313372.
Te koop: MSX computer +
datarecorder en spelletje
ƒ 100,-. Philips pick-up +
boxen ƒ50,-. Tel. 6319494.
Te koop: Perzische kittens,
ief karakter met stamb., dekkater. Inl.: 02979 - 82830.
Te koop: rubberboot kompleet
met roeispanen en wielen + 10
D
K
Yamaha
b.b.motor
ƒ2.900,-. Tel.: 02975-62020.
Te koop weg. verhuiz. z.g.a.n.
zw.) 4 deurs kled. kast, merk:
\lorma (2 spiegeldeuren),
ƒ 1250,- + te koop Art Deco
:uffetkast, ƒ 1250,-. Tel. 's av.
020 - 6963045.
Tehuis gezocht voor lieve kat
van 8 jaar oud. Liefst met tuin
en andere kat(ten).
Telefoon: 020-6659839.
Ter overname gevraagd: box,
aabyfoon, reisbedje.
Telefoon: 020 - 6927943.
T.k. i.z.g.st. crossfiets, 3 jaar
oud, vr.pr. ƒ70,-. Bel tussen
19.00 en 20.00 uur.
Tel.: 020 - 6321309.
T.k. keukenblok kompl. met
gaskomf., oven en wasemkap, beige, afmeting 290 br,
t.e.a.b. 020-6366036, na 6 u.
T.k. koelbox V 12 en 220 en
gas ƒ 100,-. Tevens z/w portable tv 12,-en 220 V ƒ 75,-. Tel.:
02977 - 23020.
T.k.
motorboot Cascaruda
8V2 m, 52 PK, Samofa diesel
best.b. + b. Compl. invent.
ƒ45.000. Tel.: 02977 - 23020.
T.k. Sony stereo toren CDP
102 - TEV 552 - STV77I - PSLX
550 - VAV77 zonder boxen.
Vr.pr. ƒ 750. Tel.: 6150259.
T.k.: toercaravan, Igt. 5.50 m,
v.z.v. voort.luifel, koelk. 50I,
gasfles, reservewiel, prijs
n.o.t.k. Inl.: 020 - 6990289.
T.k.: Volkswagen Transporter,
geheel omgebouwd als camper m. voortent & fietsenrek.
Pr. n.o.t.k. 020 - 6310600.
T.k.: zeer bijzonder mooie
synthesizer + ing. speakers,
3 weg + extra's, i.v.m. aankoop keyboard. 02975-67923.
T.k.a. WK '94 kaartje Marokko-Ned. + 1x Ned.-Saoudi
Arabië. T.k.g. 1x Ned.-Belgiê.
Tel. na 18 uur: 020 - 6922790.

Kunst en antiek
ANTIEKE FRANSE SPIEGELS
t.k. (grote collectie) en kl.
meub. + Broccante. 'Le Pavillon', do. 12-17 u. en za. 10-17
u. Schouwstr. 10, Rijsenhout
(bij Aalsmeer): 02977 - 29190.

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Te koop
Yamaha DT.
Vraagprijs ƒ 1000,-.
Tel.: 02979 - 85943.
TAFELS
Te koop aangeboden meisjesfiets ± 7 jaar, 50 gulden.
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.
Tel.: 020 - 6328829.
Jan Best
Te koop gevraagd: Franse EP
v.d. Shadows ,, Late night
Keizersgracht 357,
set", no. ESRF1833. Tel.:
020-6232736.
020 - 6191660.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Te koop gevraagd: het spe
Aalsmeer, 020-6412137.
enchanted lands van Thalion,
\/oor de Atari st. 020-6438092.
Radio/tv/video
Te koop l.grijze met. schuifdeurkast (3 planken) hxbxd
150x120x45 ƒ 100,-.
*T.k. Philips KTV 12 kan
Telefoon: 02974 - 458.
mooi beeld, vr.pr. ƒ85,-.
Te koop seniorenbed met Tel.: 02507 - 16306.
matras ƒ250,-. Tel. na 18.00
uur 02977 - 28429.
Onderhoud,

reparatie,
doe-het-zelf

Te koop: twee fijne boeken
over Amsterdam. Telefoon:
020-6939840.

Vakantiehuisje, 15 m2, nabij
Schoorl, zee en winkels.
Auto's en auto-accessoires
Vraagprijs ƒ5.400 all-in.
Tel. 036 • 5363464, na 19 uur.
U zoekt een mooie Opel?
Voor dames met krappe
beurs bied ik aan, een nieuwe
Bel dan met uw p.c. en modem de
mantel, maat 42, voor ƒ 100,Tel.: 020 - 6935402.
020 - 6656480 (alle snelheden, ansi emulatie). U geeft
Vrouw + kind zoeken' woonop wat u zoekt en onze computer doet het zoekwerk.
ruimte omg. B'veldert, Zuid of
Rivierenbuurt, huur + ƒ450,-.
Te koop: Landrover 4-deurs
Tel.: 020 - 6684195.
Schoonheid en
1982
ƒ5500. Tel.: 0250715210 na 18.00 uur.
Werkend stel zoekt woonverzorging
ruimte in Amsterdam, huur ±
ƒ700,-. Tel.: 020-6180113,
Rijles auto's
SUN RENT ZANDVOORT na 18.00 uur.
en motoren
Verhuur van zonnehemels Woningruil. Aangeb. 3 kaPhilips sun mobile merw., cv/badk./tuin in Dirkshorn (NH). Huur ƒ 600,- p.m
Alblas Verkeersscholen
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gevr. in Amsterdam 3' ka
Gratis
bezorgd
en
gehaald
in 5 dagen
merw., cv/badk. Huur tot
Bel
voor
reservering
en
UW RIJBEWIJS
ƒ600,- p.m. Niet in Bijlmer/
inlichtingen 02507-30183.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Z.O./Noord. Tel.: 02245-1466.

Auto Data Bank

Muziekinstrumenten

Oranje-Micro's

Ervaren schilder
heeft nog tijd v. binnenen buitenwerk. Vrijblijvende
prijsopgave tel. na 19.00 uur
02507 - 19800.
* T.k.a. Z'vrt hout voor ber
ging z.g.a.n. ƒ250;-. Tel
02507 - 12466 na 18.00 uur.

Verhuizingen

DIGITALE KEYBOARD
aanbiedingen: Casio 4 octaaf,
grote toetsen van ƒ499nü ƒ 299,-. Kawai van ƒ 599nü ƒ 399,-. Ook te huur.
ROLAND SOUNDCANVAS
geluidsmodule met 225
geluiden, extra uitbreiding
voor bij uw keyboard of
digitale piano, van ƒ 1470NU voor ƒ 795,- nieuw in doos
met volle garantie. Roland
digitale intell. piano van
ƒ7400- voor ƒ3995,-. Alle
bekende merken dig. piano's
keyboards, synthesizers
gitaren en versterkers.
DIRK WITTE,
Vijzelstr. 45 en 53, A'dam.
Tel. 020-6264655.

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Baby-artikelen
*T.k.: reiswieg, blauw, voor
op een baby-confort buggy,
z.g.a.n. ƒ45,-. 02507- 18170.

Hobby's en
verzamelingen
*T.k. verz. postzegels ,,Wereld". Hoge cat. waarde. Pr.
ƒ 150,-. Tel.: 02507 - 17193. .

Foto - Film
*T.k.: diaprojector in koffer
ƒ35,-. Tel.: 02507 - 14643.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Huwelijk en
kennismaking
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).

Lessen en clubs

• Wij behouden ons het
Self Line start
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud.
of niet op te nemen.
Gratis broch.: 070-3194137.

Te koop
aangeboden
diversen

Zalenverhuur

2 p. opklapbed ƒ 150; grasm.
ƒ25; autost. ƒ50; kinderburo
ƒ35; wc duoblok Sphinx +
wastaf. + fonteintje ƒ 150; miniwas. ƒ 50; 2 pers. buisenbed
ƒ95; ant. allesbranderkachel;
kinderbed ƒ 50; tienerbed
ƒ 75; 4-pits kookpl. ƒ 60; Ketler
fitness trainer; klass. fonteintje ƒ25; h. stofz. ƒ25. 17421.
*Te koop luxaflex wit 2x
breedte 60 m ƒ25 p. stuk.
Samen ƒ30. 02507-19968.
*T.k.: 2 ledikanten m. matras, stalen bureau, leren armstoel. Tel.: 02507 - 15369.
*T.k.: compleet aquarium
ƒ 50,- en papagaaienkooi 35,-.
Tel.: 02507 - 16017.
Zandvoort i.v.m. verk. huis en
vertr. buit.l. geh. inboedel t.k.
vr. za. zo van 11-19 u. zeer
interessante koopjes. Adres:
Wilhelminaweg 58. Tevens op
vrij-markt te Z'voort op 30-4.
Kom naar stand 40.

Financiën en
handelszaken

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buff£.
en bittergarnituur.
•Tel.: 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvooi
tel. 02507-15705 b.g.g 1993;
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIR
KOFFIETAFELS
"
Zoekt u ruimte voor verga&
ring, feest, club of parL
Komt u dan eens praten me
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
)e
02507-14085 of 19652.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
URGENT
Met spoed gevr. voor werker
de managers: 2/3 kam.apf
gest./gem..in Zandvoort e o
per 30 mei, voor 3 mnd .
ƒ 1500. Tel.: 050 - 27599?''
(na 18.00 uur).

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

06-Nummers
06-9791 Club Top S&M 1gpr
Wil je bukken, zodat ik m
gang kan gaan?

ANONIEME sexafspraakie;
Sexkontaktlijn Amsterdarr
06-320.330.79 (75 cpm).
ANONIEME sexdating. Sn<
* Te koop Peugeot crossfiets sexkontakt met hete vro,
wen. 06-97.06 (100 cpm).
ƒ25,-. Tel.: 02507 - 17482.
* Te koop: twee Batavus ra- BUITENSEX! Nieuw! 1 gpi
cefietsen, moeten opgeknapt Parkeerplaats, auto, bos e
worden ƒ50. 02507-14744.
hei. 06.320.326.22.

Tel.: 020-6933600.

Zuid/C
wand Te koop, voetbalschoen.en 020-65
Aditie. nog mee gescoord op de WK
/vikke- '74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
\st en 18.00 020-12345678, Johan.
Dierenspeciaalzaak

s^é

VOOR 'N GEELTJE
NAAR
WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK
Voor ƒ 25.- naar de WK in Amerika.
Dal zit er in, als u in de periode van .9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei' zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

U W MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gckleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlineaal, een Agfa fotocarnera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur". Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verzorgde reis voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHill busreis
voor 2 personen naar Toscane.
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 j u n i a.s
hekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAH UW MICRO
t/m 4 regels f 25.00
t/m JïrcgcK l' 35.00

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

Kleding

t/m ft regels l'45.00
t/m 7 regels l'55.00
t/m Sregelsl'(i5.00
Mijn.slu)>/in luidl:

Weekmedia en Oranje /ijn voor mij Mode Femay ontwerpster
Tel.: 02507-30184.
(Voor advies en afspraak.)

Naam:
Adres:

DE ORANJE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daagse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen hw.v. ƒ l .000,-.
Deze reis 'is incl. vervoer per luxe toyrbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Gewonnen door:
Dhr. A. H. Lazeron - Amstelveen

l'oslcodi:/Woonplaats:
Tcleloon:
l laiultekeniim:

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenljneaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
C. M. Brouwer-Boll - Amsterdam

Gewonnen door:
v. Coenen - Nes a.d. Amstel

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

„Voor twee cent een kooltje vuur", het.
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
M. Wentholt - Amsterdam

Gewonnen door:
M. Elleithi - Amsterdam

Gewonnen door
A. v.d. Broeck - Aalsmeer

Stuur de/e adverteniiclekst mei een getekende lïuro-, giro- ol hetiialehciiue (denk om hul tciiisinitienr. \.ni im
pasje! | in een envelop naar: Weekmedia. l'oslhus l.Mi. 1000 AD Amsterdam.
De teksl moei uiterlijk maandag in ons lie/il /ijn \ooi plaatsing in de/elldr ueek. Hietmen en eventueel coulant
betalen (maandag vóór 15.00 uur voor plaatsing in de/ellde week), kan ook hi| de halte m de Ital van hel
1'aroolgL'houvv. Wihautstraat 131. Amsterdam-Oost. Cieopemi maandag l/m vrijdag van IW 110 • 17.110 uur).

DIV.L- aclii.' geldt alléén voor partiailiiriMi t'ii nii'i voor tk' zaki-lijki' niarkl.
Ovi-r di' uitslag kan nii-l worden KI-airn'spomk'frtl. Slagxitu'n blijven i-i-

gciidom van \\< L cknirdta. Mnlrwrrkcrs van iVrsomiliinalir rn lift rtvlaini'biitvan zijn van deelname uilevslotrn.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Polectro

SOUND & VISION

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

AmMi'rdums Stüdshliul. Dieiner Courunl, de INk'iiui' Itijlnicr, iS'iciinsliliid (;:i:i><|>erckmi.
Builen v elderlsc ( oiiranl. Amslchvuns YVcckoliitl. Aalsmeerder Cmirunt. Uitlmornse ('iiiiranl. tic Kimde N ener.
ile Nieuwe \Veesper, /.anclvoiirls Nieuwsblad.
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MiCRO's
06-Nummers

06 320 320 22 Ik wil dat je me
m de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr 1 gpm
0632032091 1 Ik open m n
mond voor jou Ik wil je tong
voelen Rijpe negerin 1 gpm
069526 LESBISCHE buur
vrouwtjes brengen elkaar
kronkelend naar 'n zalig hoog
tepunt 100 cpm
06 95 26
06 95 60 SEXSTRIPTEASE
Jij mag alles van mij uittrek
ken1 Begin maar' 1 gpm
069591 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om
hoog' Op z'n GRIEKS' 1 gpm
069592 GRIEKS lekker ach
terom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt' 1 gpm
069609 RIJPE vrouwen wil
len een livesexgesprek1 Laat
je doorverbinden' 1 gpm
069625 Winkelmeisjes Bea
wordt heet achter de kassa
en verdwijnt het toilet m Jij
loopt er achteraan 1 gpm
069626 S&M LIVE BOX
Live met je meesteres op een
lijn 1 gpm
069640SEX v 18 jrge MEIS
JES 1gpm Jij loopt achter mij
de trap op Onder m'n mini
zie je m'n slipje strak trekken
06 96 92 Zappsex 1 gpm Lief
devolle omhelsing, hete pas
sie elkaar bevoelen, zoenen'
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 1gpm
06 97 11 Sabnna houdt van
Grieks 1 gpm Ik sta voor
over' Doe mijn slipje opzij"

SUPER-SEXPALE1S!
ƒ app van hoogtepunt naar hoogtepunt'
Standje Grieks Frans Stnptcasc etc

06.96.06
SUPER-SEXDATE!
Hete seiafspraakjes met Rijpe V rouwen
En b ij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
IK Madam verbind je door
najr de lekkerste vrouwen'

06.95.06
Club 9886 zoekt voyeurs"
Live' 1gpm 06 98 86 24 u/pd
Dikke Vrouwen üvegesprek
m mollige vrouwen m enor
me bollen 1 gpm 06 98 70
GEZIEN OP TV ?

Direct contact
met DAMES thuis uit
heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-96.80

24 u/p d
100 cpm
GRATIS SEXKONTAKT voor
hete vrouwen 06 4909 heren
bellen 06 96 02 (100 cpm)
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen Dames bel
06 43 00 Mannen bel
1069755 (100 cpm)
Direct Live Box' Je komt dl GRATIS TEL SEX (75 cpm)
reet in een orgie terecht' Met voor vrouwen Dames bel 06
z n tienen live met 1 of 2 vrou 4300 Mannen bel 069512
wen 1 gpm LiveSex 06 9593
GRIEKS standje met ervaren
Nu tot 3 uur 's nachts"'
vrouwen 35+ Kies maar, er
DIREKT APART (75 cpm) zijn er 3' 1 gpm 06 320 327 17
met ondeugende vrouwen
GRIEKSE LIVESEX 06 9505
Vrouwen bellen 064300
Alleen live voor Grieks'
Mannen bellen 06 97 57
Ik buk wel schat' 1gpm
Direkt n HETE vrouw aan de
telefoon Bel 069880 vrou Heerlijk DISCREET apart met
wen bellen gratis (75 cpm) hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm)
DIREKT Privé reg NH, n sex
gesprek en/of afspraak met Hete eenzame vrouwen
heet meisje (18) 06 9812/1 pm (30+) zoeken ANONIEM sex
contact 06 95 11 (75 cpm)
DIREKT PTIVE snel apart
Hete ERVAREN vrouwen van
met de heetste vrouwen'
40 jaar zoeken sexkontakt
Bel 06 97 10 (75 cpm)
06 350 290 53 (75 cpm)
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet Hete vrouwen willen met jou
thuis is' 069661 (100 cpm) een spannend privé gesprek'
06 320 322 33 (75 cpm)
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar naar wie' Homo jongens (18) onder el
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm kaar Hoor ze TEKEER gaan
06 320 330 88 (75 cpm)
Gebabbel gebabbel, 75 cpm Lesbische vrouwen zoeken
De Babbelbox de enige echte sex' Hete stories, dating
06 320 330 02 Gezellig hè? strippen' 1 gpm 0632032037
HOMO KONTAKTEN
Live Sexcontact
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam
Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
Geen wachttijden 100 cphm

Sex 06-9715

Zoek jij echt hete meisjes
TIENERTJES .18 jr die met jou
(18)'' Bel sex(thuis)kontakt SEX VOOR TWEE direkt tele een livegesprek willen"
foonsex met hete vrouwen 1 gpm 06 320 320 65 Zalig
06 320 326 33 (75 cpm)
06 320 330 46 (75 cpm)
TIPPELLIJN eenzame vrouw9
HOMOJONGERENKON
TAKT hete jongens van 18 30 SEXMEISJES live' Wel voor tjes zoeken een vluggertje
zichtig,
net
18
jr
U
bent
gelijk
Bel nu 06 95 30 (75 cpm)
jaar' 06 320 330 95 (75 cpm)
aan de beurt 1 gpm06 96 36
TOPSEX 06 320 325 25 Ik wil
LiveSex' 06 98 66 Als je van
in bad met jou' Zeep me maar
heerlijke strafcke winkelmeis SEX O FÖON 06*96*06
*Sexdatmg lekker in lieverd1 1 gpm
jes houdt Live met mij, ik ben *Sexstones
*Hoogtepunten
*Gaydating
net 18 Zachtjes' 1 gpm
TOPSEX LIVESEX" 06 97 22
*Sexjackpot 1 gpm
Wil jij mij live naar een hoogte
LiveSex Hier kunnen jon
Sex
O
foon
Sexbox
Live'
06
punt brengen? 1 gpm
gens 18 jr met Rijpe Vrou
32032950
Rijp
en
Jong
wen rommelen 1gpm 06 9848
VERBODEN LUSTEN
1gpm Direct Live met haar'
1 gpm
0632032726
LiveSex met een Rijpe Nege
Sexstandjes'
06
320
320
59
rin Lekker een livegesprek'
Verboden Sex Ongehoord' 1
1
gpm
Standje
69
doe
m'n
1 gpm 069686
gpm 06 320 327 97 in de stal
slipje opzij' Grieks'
Mag ik in uw slipje voelen?
VERPLEEGSTERS
Live
SM
KONTAKTLIJN
strenge
Kom maar jongeman' Nu ga
069838 Bel me snel schat
ik bukken 1 gpm 06 95 09 afspraken bij jou in de regio en ik verzorg je live 1 gpm
06 320 325 80 (100 cpm)
Meidengneks' 0632032062
VLUGGERTJE hete vrouwen
Ik sta voorover voorzichtig en Stewardessensex 06 95 07 zoeken stiekem hete sex'
Schuif
m'n
rok
omhoog
en
met olie Ga door'1 gpm 18 jr
Bel 069603 (100 cpm)
laat je hand voelen 1gpm
Meisjeskamertjes
18 jr
Volslank tot dik' Vrouwen van
Straatgneten'
Ik
snak
naar
n
069608 Petra vriendinnetje
hoogtepunt Glij maar lekker chic tot volks 1 gpm Ze zijn
doen n sexspel, 1 gpm
1 gpm
0632032077 30 tot 55 jr 06 96 94 RIJP'
MEISJESVINGERTJES 18 jr
STRAATMEID Live Eindelijk 'Vrouwen van 35 jaar en ou
Ze glijdt in je slip 1 gpm
kun je live sexen met een ordi der willen DIREKT SEX bel ze
06 320 320 66 Oh wat fijn'
straatmeid 1 gpm 069840 nu 06 96 04 (75 cpm)
Nieuw' 0632032787 1 gpm
Surinaamse volle vrouwen" Vrouwen van 40 jr zoeken
MONDSTREELMASSAGE
Stoute jongens (18) voor hete
1 gpm 06 320 323 46 Ordi
Stnp/sexstones/superdates
sex Bel 06 98 44 (75 cpm)
NIEUW' 1 gpm 06320 326 17 Taboe gesprek' Dag en Ze zakte door haar knieën op
Nacht 1 gpm 06 320 329 20
Sex in het openbaar' Lift,
z n Frans lieverd 1gpm
toilet, trein, bus tram
THUIS SEXKONTAKT, hete 06 9646 Rode Lippen"
Nieuw 35+ sexdatmg Volop vrouwen bij jou in de regio HomoConnect " 069778
RIJPE vrouwen zoeken sex Bel nu 069811 (75 cpm)
Ook s nachts live" 1 qpm
kontakt 06 96 16 (100 cpm)
NIEUW, discreet pnve ge
Diverse clubs
sprek met hete vrouwen (ex
tra snel) Bel nu 06 96 64
Nieuw hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam"
06 350 23 020 (100 cpm)
Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken' 0632032019 pm 1
g In de bios voel ik je hand
Nieuw TELEFOONSEX voor
2 Direkt hete vrouwen aan de geopend van 20.00 t/m 0400 uur
lijn 06 320 330 87 (75 cpm)
020 6328686 Amber Escort
Papillon massages
Nu Direkt TELEFOONSEX lieve (jonge) dames dagelijks ma Le
vr 1020 u za 11 18 u
Hete vrouwen wachten op na 19 uur (Geen chauffeur bij
Tel 0206827650
jou 06 320 330 91 (75 cpm) U binnen geen extra kosten)
Nu keuze uit meer dan 5C
Op z n FRANS' Live met mij Een telefoontje is genoeg om INTERNAT ESCORTmeisjes
069733 Mond vol' 1 gpm m contact te komen met de v a f200 Tel 0206683310
Warme Lippen
persoon van jouw keuze
• Rubrieksadvertentie'' Zie
Privé tel nrs van hete vrou Probeer het eens en bel
voor adres en/of telefoonnr
wen thuis SEXKONTAKT Bel 06 - 35022221 (100 cpm)
de colofon in deze krant
nu 06 95 02 (100 cpm)
Privé tel nrs van hete vrou
wen thuis SEXKONTAKT Bel
nu 069605 (100 cpm)
Rijpe Dame Live Jij mag n
livegesprek voeren met mij'
1 gpm
0632032063
Rijpe Verpleegster Ik zit op
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
m n hurken Inkijk geen slipje
Pak 'm
1 gpm 06 97 44
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
RUIGE PORNO 06 320 320 53
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
1 gpm Als een wilde trek je
m'n kleren uit' Zalig zo hard'
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr 9, Zandvoort
SEX GESPREK Zeker weten
Fa.
Veldwijk
Haltestraat
22, Zandvoort
dat er op jou n meisje (18)
wacht 06 97 01 (75 cpm)
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
SEX met MEISJES van 18' 06
Sig.mag.
De
Krocht
Grote
Krocht 18, Zandvoort
320 320 52 Streel zachtjes
met je tongetje 1 gpm Zalig'
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Sex voor 2
Fa.
De
Vonk
Vondellaan 1, Zandvoort
Gratis voor vrouwen
06 4656
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Mannen bellen
(Supermarkt)
Plezier voor 2
06 9860
Telefoonsex
0632032656
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort
Sex Direkt
0634031001
75 cpm Alleen mannen

NIEUW IN ZANDVOORT
Om tegemoet te komen aan de wensen van de
hedendaagse moderne, zelfbewuste vrouw, hebben
Cora Klijn: Hairwave, Patricia van Heerden: New Nails
en Carla Hoekema: Face Facts hun respectievelijke
bedrijven samengebracht in één pand en onder één naam
TOTAL BEAUTY CARE.

Uitnodiging
Op Zondag l Mei kunt u demonstraties zien van
haarverlenging, parafinebehandelingen voor de handen
eh diverse schoonheidsbehandelingen die worden gegeven
tijdens een open huis, van 13:OO tot 18:00 uur.
HAIRWAVE
* DAMES- EN HERENKAPPER
* VOOR ALLE HAARBEHANDELINGEN
* GESPECIALISEERD IN HAIRWAVING
* WIMPERVERLENGING

Club Escort Nightingale

NEW NAILS

A

TOTALE NAGEL- EN HANDVERZORGING

Spiegelstraat 29 Haarlem
Tel. 023 - 400130.

* NAGELVERSTEVIGING IN l BEHANDELING
* (ALLE SOORTEN) KUNSTNAGELS (ONGELAKT
OOK NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN)
* NAGEL- EN HANDVERZORGENDE PRODUKTEN
* PARAFINEBEHANDELINGEN

* NAGELDECORATIES
*BRUIDSNAGELS

Qe .

""fc"
FACE FACTS

Zandvoorts Nieuwsblad

Kortingsbonnen

* SCHOONHEIDSSALON VOOR DAMES EN HEREN
* GEZICHTS- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN

HAIRWAVE

* HARSBEHANDELINGEN * MANICURE

10% Korting op
haarverlenging

* VOETREFLEXZONE MASSAGE * MASSAGES
* MAKE-UP -k MINI LIFT BEHANDELING

MAX 1 PER KLANT

NEW NAILS
SPECIALE KORTING voor 65+ op de
woensdag in de kapsalon,
schoonheidssalon en nagelstudio

2O% korting op een
hele nagelbehandeling
MAX 1 PER KLANT

Openingstijden: Total Beauty Care
Dinsdag t.m. vrijdag 9:00-17:3O
Zaterdag 8:00-4:00 uur.
Zeestraat 56 2O42 L.C. Zandvoort
Tel: 02507-30838

FACE FACTS
20% korting op alle
schoonheidsbehandelingen
MAX 1 PER KLANT

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Autoverzekering duurder??

voor de particulier
3 regels
Gratis!

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
GRATIS MICRO'S worden
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeplaatst onder de
gave de regel Br. o. nr. . bur. v d blad als l regel
navolgende voorwaarden
bij uw tekst meegerekend wordt).
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met vermelding van uw postcode naar.
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's
Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij zijn nietaansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis TVIicro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Bel direct 14643

Nu laatste 10 dagen!

Teuben Assurantiën

Absolute super-stunt:
Gehele nog aanwezige voorraad

STUNTAANBIEDING
SCHOTSE RUNDERBIEFSTUK
of

SCHOTS LAMSBOUT
per 500 gr.

HAASROLLADE
1 kilo

Zandvoorts Nieuwsblad
—

—

L_L

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

_

•

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl 17.5% BTW.

150 gram 1,98

metl WK munt GRATIS

Adies.
Postcode:

Plaats-

Telefoon'

S.vp in rubriek'

van diverse topmerken nu voor onverbiddelijke

x|

HANDDOEKEN
DEKBEDOVERTREKKEN
incl. slopen:
1 40x200 cm ....... 20.200x200 em ...... 30.240x200 cm ...... 40.« cm...
95x1 SO
Kinderdessins
140x200 cm ...... 15*
WASHANDJES
HOESLAKENS
90x200 cm ....... 10
140x200 cm..... ltS
180x200cm.......15.'

Voor waterbedden

_

1 53x2 1 4 cm ........ 7*

v

°°r~

I0

.«***W

Gestreept ^

^|; v

10 StllKS voor

BADMATTEN

THEEDOEKEN

50x85 cm 2 voor 10.-

Snoopy, 6 Stuks 7*

RONDE TAFELKLEDEN l

Tevens zijn wij vrijdag
29 april tot 20.00 uur geopend

kleuren rood, wit en blauw, 2 StllkS voor 10.

GEVRAAGD
Parttime krachten of Vakantiehulpen

DEZE FAILUSSEMENTSVERKOOP GESCHIEDT TE

BOUCHERIE

Naam:

14,98

ARDENNERBOTERHAMWORST

i

L

12,

BED- en LINNENGOED

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

VOETBAL-STRANDLAKENS
Ruud Gullit en Ma re o van Basten, nu

AMSTERDAM
- DAMRAK 20
(Twee minuten vanaf Centraalstation, iets voorbij Victoria Hotel) |
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, doch 's maandags v.a. 12.00 uur en zaterdag |
van 10.00 tot 17.30 uur. Donderdag kôopavoiia1:
" §

NEDERLANDS TOPMERK
ELEKTRONISCHE KONDENSDROGER
Elektronische super kondensdroger voor een unieke prijs! Geen
afvoer nodig. Kapaciteit 4,5kg droog wasgoed, elektronische
vochtmeting, vele programma's, simpele bediening, RVS
trommel, pluizenfilter en kunststof bovenblad. Adviesprijs*1325.-

SONYSTEADYSHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo '3890.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

2649.-

TOPMODEL SONY CD-SPELER
CDP911; TOPKLASSE! Advanced Pulse D/A converters,
digitaal servo systeem, stable mechanisme, 20 direkt keuze
toetsen, DOT matrix-display, CUSTOM FILE en CUSTOM
EDIT funkties, multi-disc program, optische uitgang.
320 LITER SUPER
Afstandbediening. Adviesprijs*890.KOEL/VRIES KOMBI

SONY HI-8 TRAVELLER

Platen SquareHi-BlackTnnitron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstand- HiFi stereo Adviespnjs'3330 bediening Advfespnjs "1799.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

SONY55CM KVC2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.-

849.-

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi,autolocus '2550.-

1399.-

W'

*"?*

599.-

" -HfH

saaea a
c Éafcjöfafa a „_
5 fatafafata a TT

Type ARG280;Adviespnjs*1235.-

\tiAAff/

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

pTifük
Lfjfef

CQQ
D^fSfi"

TOPMERKCAMCORDER

NIEUNV
MAMMOETFILIAAL
IN
BEVERWIJK

70CMKLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
PHILIPS HI-FI VIDEO

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel! HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.-

Type KGC2511; Adviesprijs'1269.-

749.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

1149.-

Vakkundig personeel staat u

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

.

fTIJLDENLVicfN
f 020-6476219;J j

KG37S01; Koeltaies reus. '1798.-

1349.-

* ; • .Eën.dagyóorJéyering
'< ;
5 ÏVarÓ4lOO;lót16:bÖ;üui>' '

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

1795.-

SAMSUNG RE570

BAUKNECHT 1100 TRN MAGNETRON OVEN

TypeWA9510. Adviesprijs' 1899.- Snel ontdooien en verwarmen, l

1245.-

1199.-

AEG LAVAMAT RVS

1099.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS H*FI

1099.

425.495.595.-

INDESIT 2-DEURS "
PHILIPS VIDEO + PDC

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs."1549.- SHARP R2V11 STUNT

229.249.-

1145.

1045.-

269.319.-

BOSCH 1000 TOEREN

PANASONIC NN5259

WHIRLPOOL 2-DEURS BAUKNECHT WA6500

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

749

795.-

BAUKNECHT 2304

695.-

duur, afstandbediening. '1145.-

699.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

699.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

PHILIPSTURBO-DRIVE
Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. '795.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

TypeR3G14;; 1000 Watt grill,
grill. l

369.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS 320 LITER

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. "1145.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

199.

MOULINEX FM1115

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs. *749.- SIEMENS WASAUTOM. PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

PHILIPS CE6270 63CM PHILIPS4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING
Videorecorder, dubbele speel-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

/
/
/

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

25GR5760; Flat square beeldGRUNDIG HI-FI VIDEO
buis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.- GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC.'1709.-

1445.-

en niet alleen vanwege WOB

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs. *1649,-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4koppen, longplay (Buur). '1990.-

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

RISICO

499.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

799.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1499.met officieel Nederlands ga-

SONY VHS HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

869.-

MIELEVWG521

LUXE WASAUTOMAAT

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

_ 1099.-

BAUKNECHT VW 3PR

7ÜQ _
f «!«!•

PHILIPS/WHIRLPOOL
STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI

699.- ZANUSSI WASAUTOM.
MIELE KOEL/VRIES"

SONY CAMCORDER

VR722;MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.'1645.-

6 programma's, 1 2 couverts en l
geruisarm: Adviespnjs'999.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-'deurs
koel/vries kombinatie. Adv*1099.- PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAWG719;Adyiesprijs'1235.- BOSCH VWPS2100

SONY TRAVELLER

F60;8mmsysteem,6x zoom.supenmpose, autofocus. Adv."2299.-

37CMKLEUREN-TV

INDESÏT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-1
magnetron'. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. j

599.-

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

579.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

ARISTONA HQ VIDEO

879.-

2SB12; LCD-afstandbed.. '1045.-

549.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

GRUNDIG VIDEO+PDC

255.355.-

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-

729.-

INDESIT 140 LITER

RTV535;3koppen,VHS.*1445.'
pen,VHS.*1445.

145 LITER KOELER

INDESIT
FORNUIS

375.ZANUSS1140 LITER

Type KN5402WO; AdvT *849.-

BLAUPUNKT
KT VIDEO

549.ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 160 LITER

lüSKf

749.

IS63-30; Adviespnjs'1799.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CM
SUPER TELETEKST

AKAI VHS VIDEO+PDC

pi«Fi ACEï .
Ijaft? tOU-i
BAUKNECHT 160 LTR

F280; Afstandbediend. '768

KN5404;Gas-eleklro. '1049.- 1

TOPMERK WASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.- PELGRIM SUPERLUXE

GAS-ELEKTRO FORNUIS l
410; Gas-elektro fornuis.
ZANUSSI WASDROGER Inkl. grill, draaispit en mixed
TypeTDSO; Adviespriis*649.- grill-set. Adviesprijs. *1 575.-

349.-

De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

SONYE240VHG
MAXELLXNI60

PANASONIC VIDEO

2 voor
10 voor

25.34.-

pWk

QCQ _

IJ?;/A? O u «I.

INDESIT WASDROGER

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

1098.

ATAG INFRA TURBO

OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

948.-

IGNIS DROGER AWF020 ATAG GAS-ELEKTRO

J40; VHS-HQ. 3 koppen. '1104

KFF452; Luxe gas-elektro l
Opzetvrieskastje. Adv. *595.- PHILIPS /WHIRLPOOL
fornuis met hete-luchtoven,
TypeAMB523; Adviesprijs'945.grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs'1735.-

328.-

599.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH/AEG

STUNTIVHS-HQ VIDEO
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BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

I VM
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599.-
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478.-

548.-
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ni^ 7QQ
f 99."

IJfjfty
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198.-
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11QQ .
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[Aanrijding
ZANDVOORT - Op de kruising
Stationsstraat/Prinsenhofstraat vond zondag een aanrijding plaats tussen een 60-jarigc Zandvoortse bromfietser en
een 26-jarige automobilist uit
Amsterdam. De bromfietser
verleende geen voorrang aan de
ander. De man bleek onder invloed van alcohol: bij controle
werd bij hem een alcoholpromillage van ongeveer 1,5 geconstateerd.

Dief gepakt
ZANDVOORT - In een winkel
in de Kerkstraat is zondagmiddag een 25-jarige man uit Den
Helder betrapt toen hij een leren jas wilde stelen. De man
stopte de jas, met een waarde
van ongeveer duizend gulden,
in een geprepareerde tas, om
daarmee het alarmsysteem te
omzeilen. De eigenaar had hem
echter in de gaten.

Bekeuringen
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Bij een controle op de
kruising
Zandvoortselaan/Leidsevaartweg zijn woensdag
tussen 8 en 9 uur 's morgens
acht bestuurders bekeurd. De
meesten reden door een rood
verkeerslicht.

De nieuwe maatregel kan in
feite onmiddellijk ingaan maar
wacht nog op het moment dat
het 'technisch' uitgevoerd kan
v;orden. Dat betekent in praktijk dat de mensen ervoor beschikbaar moeten zijn en dat er
een publikatie in de kranten
aan vooraf moet zijn gegaan.
Dat is een vereiste bij een verkeersbesluit.

ZANDVOORT Een
woontoren van zes tot tien
verdiepingen hoog, op de
hoek Lorentzstraat/Reinwardstraat, zou in Zandvoort-Noord mogelijkheden
scheppen voor zo'n veertig
woningen voor ouderen.
Daarnaast kan tegen een
van de flats naast deze plek
nog eens een kleiner complex met 12 seniorenwoningen gebouwd worden. Dat
blijkt uit plannen die momenteel door woningbouwvereniging EMM en de gemeente Zandvoort worden
ontwikkeld en waarschijnlijk in september worden gepresenteerd.
Het plan is bedoeld voor de
lege plek tussen de flats op de
hoek tussen deze twee straten,
met aan de noordkant een
strook duingebied. Tot voor
kort stond hier nog het noodgebouw van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht,
in afwachting van de opening
van het nieuwe kantoor. Dat is
inmiddels gebeurd zodat de

• Alletwee
idealisten.
Beiden een roerig verleden. Samen lid van D66. Lou
Koper en Han van Leeuwen.

3

Studio 118
De dansers van Studio
|118 zetten tijdens de
O
uitvoering in Velsen hun beste
beentjes voor.

Mannenkoor
Het Zandvoorts Mannenkoor is veranderd.
De brutale mannensound
heeft plaats gemaakt voor een
wat subtieler, ingetogen geluid.

7

Woonbehoefte
De woningen in de woontoren worden zó gebouwd, dat zij
geschikt zijn voor verschillende bevolkingsgroepen. Maar
ouderen krijgen voorrang bij de
toewijzing van de flats. Voor
hen kunnen er makkelijk allerlei voorzieningen aangebracht
worden. Bij deze groep is - evenals bij samenwonenden zonder
kinderen - de woonbehoefte de
laatste jaren het sterkst toegenomen, zo blijkt uit bepaalde
grafieken. EMM en de gemeente spelen zoveel mogelijk op die
cijfers in.
„De bouw van woningen op
de voetbalvelden laat om allerhande redenen nog op zich
wachten. Daarom hebben
EMM en de gemeente alvast
naar andere mogelijkheden gezocht." Dat zegt Peter van
Delft, hoofd afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling bij de gemeente, naar aanleiding van de
kersverse nieuwbouwplannen.
„Doel was, om toch vrij snel de
bouw van woningwetwoningen
van de grond te kunnen krijgen,
die bovendien een goede bijdrage zouden leveren aan de wijk."
De nauwe samenwerking tusseh gemeente en EMM heeft
volgens Van Delft geresulteerd
in een goed architectuurbeleid,
waarbij serieus gekeken wordt
naar verschillende mogelij kheden op het gebied van sociale
vernieuwing. Een voorwaarde
is dat alles op een verantwoorde manier gebeurt. •

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet
langer willen wachten met het
terugdraaien van de verkeersmaatregel. Vooral vanwege de
'noodkreten' van de winkeliers
die klaagden over klanten die
wegbleven. Dat bleek ook uit de
opbrengst van de parkeermeters. Wethouder
Flieringa
vroeg dinsdagavond de commissie voor Financiën instemming met het omdraaien van de
verkeersrichting. Alle partijen
gingen daar uiteindelijk mee
akkoord, behalve PvdA-raadslid Van Westerloo. Zij wilde
eerst gegevens op papier zien.
Flieringa gaf wel toe dat de
proef alleen goed had kunnen Imagoverbetering
worden genomen, als ook de
„Nieuw- Noord is een prima
rest van de verkeersplannen in wijk met allerhande mogelijkde omgeving was uitgevoerd.
heden," zegt Van Delft. Door
een aantal mensen wordt er onterecht negatief naar deze wijk
gekeken, vindt hij. „Deze wijk
heeft wel degelijk zeer positieve
elementen. Het wordt tijd dat
er meer aandacht wordt be-

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Floriade in buurt
van Zandvoort
ZANDVOORT - De Wereld-tuinbouwtentoonstelling Floriade wordt in het
jaar 2002 mogelijk op luttele
kilometers van Zandvoort
gehouden. De gemeente
Tussen de twee flats bij de hoek Lorentzstraat/Reinwardstraat is ruimte voor een woontoren van zes a tien verdiepingen. Tegen Haarlemmermeer
heeft
de flat links kan een complex seniorenwoningen aan gebouwd worden, van zes verdiepingen
zich kandidaat gesteld, met
als locatie een plek vlakbij
steed aan de imagoverbetering maakt van gegevens uit de mi- raamovereenkomst die de ge- dat gemeente en EMM op het het dorp Vij muizen. Vervan Nieuw- Noord." Als de lieu-effectrapportage van TNO. meente onlangs met woning- vlak van de volkshuisvesting zo wacht wordt dat de tentoonbouwplannen doorgaan, vindt
De huidige plannen zijn on- bouwvereniging EMM heeft ge- intensief mogelijk zullen sa- stelling ook uitstraling
er tegelijkertijd ook een totale der andere het resultaat van de sloten. Daarin is afgesproken menwerken.
heeft naar Zandvoort.
'herinrichting' van de omge-

ving plaats.
In 1977 is de gemeente ook al
bezig geweest met bouwplannen voor deze locatie. Het bestemmingsplan werd echter in
1980 door Gedeputeerde Staten
'niet goedgekeurd' omdat zij
ernstig lawaaioverlast vreesden van het circuit. Reden was,
dat deze bouwlocatie zich
slechts tweehonderd meter
vanaf het circuit bevond. In die17
tijd png het om een flat van 3 ,
seniorenwoningen voor alléenstaanden en tweepersoons-huishoudens.
„Nu ligt de race-baan veel
noordelijker en zijn er bovendien betere voorzieningen om
de geluidhinder tegen te gaan,"
zegt van Delft. „Bovendien
werd in die tijd ook de wet verkeerd geïnterpreteerd." Volgens hem is nu ook gebruik ge-

Thuiszorg waarschuwt
klanten voor bedrog
,, ZANDVOORT - Thuiszorg Kennemerland Zuid
waarschuwt haar klanten in
Zandvoort voor mogelijk
bedrog. Vorige week dinsdag en donderdag meldde
zich bij een aantal klanten
een jongen van 12 a 14 jaar
oud, die zich voordeed als
vervanger van de Thuiszorg.
Vermoed wordt dat het een
manier was om bij de mensen binnen te komen.

De jongen moet op de hoogte
zijn van een aantal adressen
van de Thuiszorg Kennemerland Zuid plus de werkwijze
van deze instelling. Hij vertelde
de klanten dat de vaste hulp
ziek was en hij daarom als vervanger gestuurd werd. Zo
drong hij zich donderdag op
aan een slechtziende man in de
Lijsterstraat en een vrouw in de
Willem Draijerstraat. Hij vertelt boodschappen te komen

'Zandvoort wordt teveel bestuurd vanuit theoretische ideeën'

Annemarie van Leeuwen wil weekje
gaan ruilen met Van der Heijden

'Grijp uw kans' luidt de tekst van een bord, vlak naast het gapende
gat in de winkelruit van Lissenberg in de Haltestraat
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - 'Grijp uw geren voorbij die 'hun kans
kans' zo meldt het bord op grepen': zij graaiden een deel
straat bij sigarenzaak Lis- van de handelswaar uit de etasenberg in de Haltestraat. lage.
De onkosten aan schade bleHoewel het bord zondaga- ken
hoger uit te
vond niet buiten stond, heb- vallenuiteindelijk
de waarde van de
ben voorbijgangers zich gestolendan
Lissenberg is
daar wel aan schuldig ge- urenlang spullen.
bezig geweest de ramaakt.
vage op te ruimen.

Waterstanden!
Datum
28 apr
29 apr
30 apr
1
mei
2 mei
3 mei
4
mei
5
mei
6
mei
22.15

HW
LW HW LW
05.50 01.26 18.1613.54
06.36 02.16 19.0614.54
07.21 03.06 19.5515.44
08.11 03.52 20.5516.46
09.1504.4622.0617.35
10.35 05.46 23.0418.46
11.55 06.50 -.-19.56
00.3608.0613.1621.05
01.36 09.1414.06

Vaanstand/getij:
LK maand. 2 mei 16.32 uur
Doodtij dond. 5 mei 00.36 uur
NAP+56cm
NM dinsd. 10 mei 19.07 uur

(ADVERTENTIE)

regels
voor een
goed feest

J

DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS
VOOR KONINGINNEDAG
f De opbouw van de vrijmarkt mag
niet eerder beginnen dan vrijdagavond
29 april om 24.00 uur. Zaterdagavond
. 30 april om 21.00 uur moeten de
standplaatsen ontruimd zijn.
Z ledereen mag alcoholvrije dranken
verkopen. Alléén horecabedrijven
mogen met vergunning op straat
alcohol verkopen.
3 ledereen mag onversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of het
plaatsen van een podium of tent of dekschuit mag alleen met een vergunning.
De politie zal letten op
de naleving van deze regels
Meer informatie:
Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam

(020) «24 11 11

Idealisten

plek weer vrij is gekomen. Volgens de planontwikkelaars is
de locatie zeer geschikt voor
een dergelijke woontoren, die
een hoogte krijgt van maximaal
dertig meter. Het kleinere complex, met een hoogte van zes
verdiepingen, kan tegen de bestaande, oostelijke flat aan gebouwd worden. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door middel van een pergola, die in de toekomst nog eens
kan dienen als toegang tot een
er achter liggend park.

Jongeren 'grijpen hun kans'

De etalageruit van Lissenberg
is die avond met een zwaar
voorwerp ingeslagen. De gewaarschuwde sigarenhandelaar trof de ruit aan met een
groot gat erin. Verdwenen uit
de etalage was er op dat monient niets of nauwelijks iets.
'Vandalisme', luidde dus de
conclusie. Daar bleef het echter niet bij voor de gedupeerde.
Terwijl de geplaagde winkelier
binnen bezig was om de boel op
te ruimen, kwamen enkele jon-

Oplage: 5.250

Editie 17

Plan voor 5 2 seniorenwoningen in Noord

Verkeer Haltestraat
snel teruggedraaid
ZANDVOORT - De verkeersrichting in de Haltestraat wordt zo snel mogelijk omgedraaid. Het college
van Burgemeester en Wéthouders kreeg dinsdagavond het mandaat om hiertoe over te gaan. Vermoedelijk gebeurt dit volgende
week al.
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ZANDVOORT - Annemarie van Leeuwen van restaurant Rumours wil een
weekje ruilen met burgemeester Van der Heijden.
„Zandvoort wordt teveel
bestuurd vanuit thepretische ideeën," zegt zij. Als
burgemeester Van der
Heijden haar taak overneemt, zal zij op het raadhuis laten zien hoe het wel
moet. „Beter te laat, dan
helemaal niet."

uit. In de zomer verdienen wij
ons geld. Dat betekent dan ook
dat die zomer, en alles wat
daar aan maatregelen bijhoort, voor ons bijzonder belangrijk is. Daar wordt door de
gemeente Zandvoort naar
mijn mening veel te weinig bij
stilgestaan."

Parasols
„Het schijnen van de zon,
daar valt en staat onze badplaats mee, maar als ze
schijnt, moet dat ook wel uitgebuit worden. Dus maak het
dan ook gezellig in Zandvoort.
Hup, gooi de terrassen naar
buiten. Laat die badplaats leven voor inwoners en toeristen. Desnoods creëer je nieuwe terrassen door middel van
houten vlonders. Waar zijn de
vele fleurige parasols, kleurige
stoelen en vrolijke mensen in
Zandvoort? Dat is toch wat we
hier nodig hebben? Is het niet
heerlijk voor iedereen om
daar doorheen te flaneren en
elkaar te bekijken?"

door Martha Burger

„Zandvoort is aan het afglijden, ik vraag mij af of burgemeester Van der Heijden dat
beseft. Hij wordt nu weer voor
zes jaar herbenoemd. Ter gelegenheid van zijn herbenoeming stel ik hem het volgende
voor: komt eens een week bij
mij werken in het bedrijf. Dan
maakt u eens mee hoe wij dat
van onze kant beleven. Dan ervaart u eens aan den lijve hoe
hard wij moeten werken om
de poen te verdienen. En kijkt
dan ook gerust even mee in de
boekhouding wat we allemaal
moeten afdragen aan absurde
belastingen. Ik denk dat u er
na één weekje in de bediening
al heel anders tegen aankijkt.
In diezelfde week ga ik wel
even op uw stoel zitten. Dat
lijkt me een schitterend idee.
Eens kijken wat ik in die week
allemaal overhoop kan halen
en beter afstemmen op de inwoners van Zandvoort. Want
heus, het beleid in Zandvoort,
daar moet eens even op een
praktische manier de bezem
doorheen."
De ruil met de burgemeester
gaat hoogstwaarschijnlijk niet
door. Annemarie van Leeuwen
kreeg dinsdag geen toestemming, toen zij voor de foto
plaats wilde nemen op de burgemeesters stoel. Van der

Annemarie van Leeuwen wilde dinsdag even plaatsnemen
op de stoel van de burgemeester, maar dat ging niet door. De
deur bleef voor haar gesloten
Foto Persbureau Zandvoort
Heijden wilde zijn zetel niet
beschikbaar stellen.

Haaien
„De ondernemers van Zandvoort gaan zo langzamerhand
naar de haaien. Er worden onzinnige maatregelen genomen, die totaal niet zijn afgestemd op de praktijk. En dat is
een kwalijke zaak," zegt de
29-jarige Annemarie, die weet
waar zij over praat. Al zeven
jaar zwaait zij samen met Roy

de scepter over Indonesisch
restaurant Rumours in de
Haltestraat. In deze jaren,
maar ook de jaren ervoor,
heeft zij heel wat geleerd over
het ondernemersleven in
Zandvoort.
„Een badplaats is zeer seizoengevoelig en van dat seizoen moeten wij ondernemers
het nu eenmaal hebben. Dat
wordt veel te weinig door onze
bestuurders beseft. In dé winter moeten we vaak inleveren,
of we halen er net onze kosten

„Wat hebben we nu aan zo'n
stijf afgemeten terrasje waar
je gelijk in de zenuwen zit als
de mensen teveel met hun
stoelen schuiven. Toe bestuurders van Zandvoort, maak het
de ondernemer eens wat gemakkelijker in plaats van ze
het vel over de oren te trekken
met allerlei moorddadige lastenverzwaringen en het afpakken van allerlei verworven
rechten. Burgemeester en wéthouders, u bent er voor ons en
niet andersom. Laat u dat eens
merken. Loop voor de aardigheid eens door Haarlem op
een zonnige dag. Allerlei terassen worden er nu vergroot en
op houten vlonders bijgelegd.
En er komen steeds weer nieuwe gezellige en prachtige zaken bij. Op een gegeven moment gaan die toeristen'toch
lekker daar zitten in plaats
van hier? Ik geef ze geen ongelijk."

doen of de ramen te lappen en
te stofzuigen.

Brief
Voor zover bekend, heeft de
jongen pas een keer toegeslagen, in de omgeving van het
Kostverlorenpark. Daarnaast
kregen zowel de politie als de
Thuiszorg diverse telefoontjes
van mensen die het niet vertrouwden. Het zijn voornamelijk oudere mensen die hiermee
te maken kregen. De Thuiszorg
Kennemerland Zuid heeft al
haar driehonderd klanten in
Zandvoort een brief gestuurd
om hen te waarschuwen.
Het bestuur van Thuiszorg
dringt erop aan, niet in te gaan
op de hulp die door de jongen
wordt aangeboden. Ook wordt
aangeraden de politie of het
kantoor van de Thuiszorg in
Aerdenhout te bellen.

Eerste keer
Volgens de stichting is het de
eerste keer dat zij zoiets meemaakt. Als de vaste thuiszorgmedewerker verhinderd is, is
de gebruikelijke gang van zaken dat de klant daarvoor door
het kantoor op de hoogte wordt
gesteld.
De stichting schakelt dan een
ander in, huisgenoten worden
nooit ingezet. Bovendien is het
personeel altijd ouder dan 18
jaar.

Volgens de gemeente Haarlemmermeer is het een locatie
die 'meerwaarde' geeft aan het
hart van de Randstad. Zandvoort mag daar in dit geval ook
onder gerekend worden: de afstand tot de Floriade bedraagt
nauwelijks tien kilometer. De
tentoonstelling 'versterkt de
(inter) nationale positionering
van de regio Haarlemmermeer'
en geeft 'een krachtige impuls
aan de werkgelegenheid in de
regio,' zegt deze gemeente.
Zandvoort wordt ook genoemd
als een van de bekende (inter) nationale toeristische attracties en recreatieve verblijfsmogelijkheden in de regio.
De komst van de Floriade zou
overigens precies samenvallen
met het jaar dat de Haarlemmermeerpolder 150 jaar bestaat. De locatie beslaat deels
de toekomstige woningbouw-locatie bij Vijfhuizen, deels het
bestaande Haarlemmermeerse
Bos. De huidige waterpartij in
het bos wordt gedeeltelijk betrokken bij het Floriade terrein. Beide delen worden met
elkaar verbonden door de Geniedijk. Bijzonder onderdeel
vormt de toekomstige 'Big
Spottershill' (BSH) aan de
oostzijde van dit gebied. Vanaf
deze plek zijn in de toekomst de
vliegbewegingen van- en naar
de toekomstige vijfde baan van
Schiphol te 'spotten'.
Voor de goede bereikbaarheid wordt gewerkt aan een
'Bereikbaarheidsplan'. De Floriade trok in 1992 bijna 3,5 miljoen bezoekers waarvan bijna
1,2 miljoen uit het buitenland.
Daarvan was 28 procent uitsluitend naar Nederland gekomen
voor de Floriade, wat neer
komt op 328860 bezoekers. De
extra toeristische impuls van
dat jaar wordt geschat op 123.8
miljoen gulden. Daarvan is 46.8
miljoen uitgegeven in de provincie Zuid-Holland, bij Den
Haag en Zoetermeer.

Natuurlijk,

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

uitvaartverzorging
kennemerland bv
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HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Het is net zo fijn
om voot de tweede keetopa en oma te zijn.
Onze tweede kleinzoon
heet

Naar aanleiding van ons

5-jarig bestaan
nodigen wij u uit om
donderdag 28 april tussen
21.00 en 23.00 uur een
drankje te nuttigen in de
Snookerbar,
Stationsplein 2a,

Jack René v/d Moot
hij weegt 3870 gram bloot,
en is 50 centimeter groot.
Als ik naar onze twee
kleinzoons kijk
voelen wij ons schatrijk
opa en oma v/d Moot
Zand voort 21-4-1994

Rob en Frank

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
Ze is heengegaan
zoals ze leefde;
Sober, maar met een groot hart.
Moe, maar voldaan.
Bedankt voor de liefde
die U ons gegeven heeft.
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij U kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van ons aller

Willemke Koper-Halderman
weduwe van Willem Koper
in de ouderdom van 100 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in het Huis in het Kostverloren.

Correspondentieadres:
Flemingstraat 6
2041 VH Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft op donderdag 28 april op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

TOILETJUFFROUW

OPENBARE
RAADSVERGADERING

* * *
STOELENJONGEN
boven 20 jr.

De gemeenteraad vergadert dinsdag
2 mei 1994 in het openbaar Devergadenngen worden gehouden in de raadzaal en
beginnen om 20.00 uur.

Strandpaviljoen 21
TeU5524

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
16 modekleuren.
Alle maten

79.95
Te koop
WITTE
RANGEROVER
8cil. 1982
in z. g. st.
6500,Tel. 15210 na
18.00 uur

Op de agenda staan onder meer de volgende
punten
- Collegeprogramma 1994-1998,
- Aanpassing gemeentelijke regelgeving aan
Algemene Wet Bestuursrecht,
- Ondersteuning motie gemeente Soest over
formatie-uitbreiding politie,
- Krediet t b v veiligheid en zorg op strand,
- Krediet voor verwijderen asbest,
- Voorjaarsnota 1994,
- Krediet voor exploitatie twee noodlokalen
Nicolaasschool,
- Benoeming directeur fusie-basisschool,
- Onttrekking deel Swaluestraat aan openbaar
verkeer i v m uitbreiding raadhuis,
- Verzoek om planschadevergoeding en krediet
voor advies over planschade,
- Verhuur perceel grond Keesomstraat aan
Volkstumdersverenigmg Zandvoort,
- Verhuur perceel grond Boulevard Barnaart aan
Zonnehoek B V ,
- Verkoop 2 perceeltjes grond Zandvoortselaan,
- Verkoop perceel grond Zandvoortselaan aan
NV CASEMA,
- Meerjarenprogramma 1992-2000 Restauratie
Monumenten,
- Voorbereidmgsbesluit perceel Brederodestraat 207 en 209
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadeimg zijn altijd exemplaren van de agenda Beschikbaar
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER

3 MEI 1994
Op dinsdag 3 mei a s zijn de verkiezingen voor
de Tweede Kamer
Onlangs zijn hiervoor de oproepmgskaarten naar
alle stemgerechtigde Zandvoorters verstuurd
Mocht u geen oproepingskaart hebben ontvangen, neem dan contact op met de gemeente!
Als u op 3 mei om een of andere reden niet m
staat bent zelf uw stem uit te brengen, dan kunt
u iemand anders machtigen Dit kan door de
oproepingskaart aan de gemachtigde over te
dragen Hiervoor dienen u en de gemachtigde op
de achterkant van de kaart naam en handtekening te plaatsen De gemachtigde moet m hetzelfde stemdistrict ingeschreven staan en kan de
volmachtstem alleen tegelijk met zijn/haar eigen
stem uitbrengen Men mag niet meer dan twee
volmachten aannemen

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

Hoebesj
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Uit aller naam:
F. J. Koper
Zandvoort, 24 april 1994

Gevraagd

U kunt ook uw oproepingskaart omzetten in een
kiezerspas
Met deze kiezerspas kunt u m een stembureau

naar keuze stemmen, dus ook m een andere
gemeente
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken,
dient u met de oproepingskaart naar de gemeente te komen Dit kan tot uiterlijk 28 april
1994!
Alle stembureaus in Zandvoort zijn toegankelijk
voor lichamelijk gehandicapten
Laat uw stem niet verloren gaan
Want, voordat de Tweede Kamer erover beslist,
beslist u op 3 mei over de Tweede Kamer
Nadere informatie 02507-61400
INSPRAAK ONTWERPREGIONAAL VERKEERS- EN
VERVOERSPLAN (RWP)
De vervoerregio Haarlem/IJmond heeft een Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RWP) opgesteld Dit plan geeft uitvoering aan het overheidsbeleid m dit gebied om leefbaarheid en
bereikbaarheid te bevorderen door o m minder
autogebruik, meer openbaar vervoer en meer
gebruik van de fiets
Het RWP beschrijft de maatregelen die de
vervoerregio Haarlem/IJmond in de komende
15 jaar wil nemen
Aan de orde komen
- verbetering openbaar vervoer,
- ontwikkeling veilig fietsnet,
- het parkeren,
- problemen recreatieverkeer,
- maatregelen voorzakelijkverkeer en goederenvervoer
Het RWP wordt in de loop van 1994 door het
bestuur van de vervoerregio vastgesteld
Tot 31 mei 1994 kan men reageren op de
plannen.
Schriftelijke reacties sturen naar bestuurvervoerregio Haarlem/IJmond,
p/a Kenaupark 30
2011 MT Haarlem
Exemplaren van het RWP zijn op te vragen bij
het secretariaat, telefoon 023 - 319236
(Eén exemplaar gratis, meerdere f 35,-- p st)
Informatie/inspraakbijeenkomsten:
- 9 mei 1994 raadhuis Heemstede, aanvang
20 00 uur,
- 11 mei 1994 stadskantoor Beverwijk, aanvang 20 00 uur

94034B
94035B
94036B
94037B
94038B

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
Vmkenstraat 17
aanbouw
keuken
Van Lennepweg 2-10
plaatsen
dakkapel
Zandvoortselaan 212
uitbreiding
woning
Van Lennepweg 2-03
plaatsen
dakkapel
Dr Gerkestraat 17 rood plaatsen
dakkapel

GEMEENTE

Hendrika Johanna
van Droffelaar-te Kolstee
* 19 december 1919
t 25 april 1994
Wij zullen haar blijheid en gevoel voor humor
missen.
Zandvoort:
J. H. van Droffelaar
Baarn:
H. van Droffelaar
C. M. van Droiïelaar-Naafs
Arnout
Matthijs
Joost
Niek
Baarn:
Maarten
Enschede'
Karlijn
Dr. C. A Gerkestraat 93 zwart
P 2042 EP Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 tot 19 30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poslstraat 7 te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 april
1994 oni 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort
Tevens is er na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers van de begraafplaats.

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdehng Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor
1 het oprichten en m werking hebben van een
edelmetaalgieterij gelegen aan de Bakkerstraat 7 te Zandvoort,
2 het oprichten en in werking hebben van een
edelmetaalgieterij gelegen aan de Prinsesseweg 38A te Zandvoort,
3 het oprichten en m werking hebben van een
instelling voor beschermd wonen gelegen
aan de Boul Paulus Loot 1 en Hogeweg 37 te
Zandvoort
De beschikkingen en de andere stukken die op
de aanvraag betrekking hebben liggen met
ingang van 2 mei 1994 tot 2 juni 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 - 12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34
Tot 2 juni 1994 kan tegen de beschikkingen
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a de aanvrager,
b de betrokken adviseurs,
c degenen die overeenkomstig artikel 13 17 of
1318 van de Wet milieubeheer bezwaren
hebben ingebracht,
d degenen die bezwaren hebben tegen wijzigmgen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
e belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 13 17 of 13 18 van de Wet
milieubeheer bezwaren in te brengen
De beschikkingen zijn na 2 juni 1994 van kracht,
tenzij voordien beroep is ingesteld en tevens op
grond van artikel 107 van de Wet op de Raad
van State bij de Voorzitter van de afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage een
schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van
de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh OnnesstraatS
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

RIJWI€L STUNTHOUS€

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
WEEKENDMENU

mooi de goedkoopste
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij kennis dat van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder en oma

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bii de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echterzonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-g een-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Zalmmousse met een kerveldressing

***

Lamsfilet met een honing- en tijmsaus

Gigantische stunt op Koninginnedag
alle fietsen tot 70% korting

***

Lopen kost meer

Kerkstraat 12, Zandvoort

.

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

Gloednieuwe fietsen vanaf ƒ 85,-

Vanaf/ 75,"

VERHUIZEN?

7 dagen p. week open
Zeestraat 34
van 10- 18.00 uur
tel./fax 02507-19892
vrijdag koopavond

Verhuizen is vakwerk!

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

10

lOtl JU Z
Te/ OJ507-U63!

Gebruikte fietsen 3 mnd. garantie
Mountain bikes, city bikes,
Toerfietsen, dames, heren, kinder

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

ƒ 34,50

Witte-chocolade-ijs met
een aardbeiensaus
Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
geopend op vrij. - za. - zo.

Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

STUNTAANBIEDING
Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

06 Wit Verhuizingen
k ü o 1 4 , 9 5
VARKENSHAAS 1 kilo

19,95

KALFSLAPPEN 1 kiio

16,95

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

ERKENDE
VERHUIZERS

We zijn diep bedroefd door het plotselinge overlijden van

jRiek van Droffelaar
Lieve tante Puck, bedankt voor al die jaren in de
winkel en voor uw vriendschap, we zullen u nooit
vergeten.
Truus van der Schelde,
Felix, Genla, Karin,
Manuela en Alex

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve man

Ben Hamminga
betuigen wij U onze oprechte dank
Uit aller naam:
G. Hamminga-Stutvoet
Haarlem, april 1994
Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs de/e \veg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Pancras Castien
Bank
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo belrokken voelde bij dit grote verlies.
C T. Castien-van Deursen
Frans-Willem en Sylvia
Zandvoort, mei 1994

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

ADVERTEREN?

FAX ONS
0206475449

EEB3

8 mei MOEDERDAG

ARDENNER BOTERHAMWORST
150 GRAM'

l ,90

met 1 WK munt GRATIS

OVZ

en

l Nieuwsblad

organiseren in de krant van 5 mei a.s.

Tevens zijn wij vrijdag
29 april tot 20.00 uur geopend
mmmtmt
GEVRAAGD

Parttime krachten of Vakantiehulpen
Inl.tel. 19067

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEiïSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

een grote MOEDERDAGPUZZEL
HOOFDPRIJS van 2 waardebonnen ad. ƒ125,beschikbaar gesteld door JUPITER
Raadhuisplein 1
SLAGERIJ VREEBURG, Haltestraat
geeft 5 waardebonnen ad. ƒ 25,Zaterdag 7 mei zal ons promotieteam fleurige attenties uitdelen, beschikbaar
gesteld door Bloemenhuis J. BLUIJS uit De Haltestraat te Zandvoort.

OVZ

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

yVeekmedia 17

donderdag 28 april 1994

Twee idealisten met een bewogen verleden
ZANDVOORT - Als het aan Han van Leeuwen en Lou
Koper ligt, gaat D66 Zandvoort de trend voor de toekomst
oepalen: D66 is dan geen partij meer, maar een club van
mensen met uiteenlopende meningen, waarbij het beste
idee wint. Han van Leeuwen: „Dat pragmatisme van de
oartij vind ik wel lekker. Dat kom je weinig tegen. Ik vind
iat je onder bepaalde omstandigheden precies dat moet
doen, wat het meest voor de hand ligt, zonder terug te
vallen in dogmatisch denken." Lou Koper: „We hebben
niet alleen een zwevende kiezer, we hebben ook een zwevend politicus. Zo zie ik mezelf. Minder werken binnen
dogma's en conventies, meer open staan voor onorthodoxe
oplossingen."
door Paul van Gageldonk

Van het duo was Han van
Leeuwen (40) er bijna m geslaagd als nieuwkomer meteen
een wethouderszetel in te nenien. Maar de formateur van
GBZ beliste anders. Van Leeuwen woont pas sinds vier jaar in
Zandvoort. „Ik ben in Zandvoort gaan wonen. Omdat het
voorzieningenniveau zo hoog
is. Je hebt hier winkels die op
zondag open zijn en cafés en
restaurants te kust en te keur.
En waar vind je een dorp van 16
duizend inwoners met een volwassen traiteur?"
Aan de Hogeweg runt hij samen met zijn vrouw een buleau, dat marketing en commumcatieadviezen verstrekt aan
automatiseringsbedrijven. Hij
is er ingerold, zoals dat heet.
,Toen de PC in Nederland op
de markt kwam, begon ik in de
automatiseringsjournalistiek.
Iedereen moest alles nog leren.
Ik hoorde bij de kopgroep. Het
was feitelijk pionieren."
Daarvoor was hij al freelanceournalist, kroegbaas, taxichauffeur en opbouwwerker in
Noord-Ierland. Vooral dat laatite heeft hem politiek gevormd.
Toen hij zijn school had afgeraaakt, wilde hij 'iets anders
doen' voordat hij ging studeren.
Via de Stichting Hulp NoordIerland werd hij als vrijwilliger
aaar Belfast gestuurd in het kader van een project over samenevmgsopbouw.
Het was puur idealisme, zegt,
Van Leeuwen. Maar zette het
ook nog zoden aan de dijk? „Jazeker wel. Zo was er een club in
Belfast, waar protestantse en
catholieke bejaarden samenkwamen, op nog geen twintig
meter van de Peace-lijn. Dat
ding moest worden afgebrand,
vond de IRA. En de UDA vond
iet ook. Maar wij zijn we 'm
gaan schilderen in plaats van
afbranden. Iedereen vond 'm
toen zo mooi, dat 'ie mocht blijven staan. Dat vond ik nou een
mooi stukje samenlevingsopbouw."
Van Leeuwen heeft veel le-

venservaring opgedaan met al
die beroepen, zegt hij. „Je leert
relativeren. Ik weet nu dat ik
niet over het absolute gelijk beschik. Ik kom nu al collega-raadsleden tegen die zeggen:
tja, we gaan nu wel vergaderen,
maar mijn standpunt staat al
vast. Dat is niet mijn uitgangspunt. Ik zit in de raad, omdat de
kans bestaat dat die ander van
mening verandert, dat je dus
iets bereikt."

Lou Koper
Een bewogen verleden kent
zeker ook zijn partijgenoot Lou
Koper, 52 jaar, geboren en getogen in Zandvoort. Hij is regelmatig langere tijd weggeweest
uit Zandvoort. Ontsnapt? „Zo
zie ik het wel, ja. Het is goed om
je te realiseren dat er buiten
Zandvoort ook nog een wereld
is." Koper was maatschappelijk werker in Amsterdam,
Hoorn en Maassluis. „Ik ben op
een vreselijke manier verbonden met dit dorp. Ik vind het
een fantastisch dorp. Maar ik
ben gewoon nieuwsgierig van
aard. Zoals ze zeggen: het gras
is altijd groener aan de andere

verlast, drugsgebruik, etcetera.
„Maar eerst moet er die be
stuurlijke vernieuwing komen
Als je niet weet weet hoe je met
elkaar kunt praten, kun j e noo 11
samen iets regelen." De com
municatiedeskundige geeft nog
een voorbeeld. „Neem de mate
waarin bezwaarschriften se
neus worden genomen, Dat is
momenteel volstrekt onvoldoende. Je kunt veel opener
naar buiten treden." Van Leeuwen verklaart daarmee ook het
dalende opkomstpercentage bij
verkiezingen in de afgelopen jaren. Het vertrouwen m de politiek is gedaald. „Ik denk dat we
ons anders moeten opstellen.
Mijn belangrijkste gesprek.v
partners zijn met die 16 andeic
raadsleden. Ik heb jarenlang clc
politiek in Zandvoort gevolgd
vanaf de publieke tribune. Dat
was net alsof je de raadsleden
vanaf de tafel zo kon aanraken
Nu heb ik zelf twee keer achtei
de tafel gezeten. En nu denk ik:
tjee, wat is dat ver weg!"

In de vijfdelige reeks intcrviews met nieuwe raadsleden vandaag- aflevering
twee: DGf». Voor deze partij
zijn Han van Leeuwen en
Lou Koper als nieuwelingen in de gemeenteraad
aangetreden.

kant. Ik heb me van arbeiderszoon ontwikkeld tot wat ik nu
ben. Ik ben een bewogen autodidact, om het zo maar eens te
zeggen. Daartoe heb ik in mijn
leven steeds stappen moeten
nemen, die anderen misschien
als een zwalkweg zouden bestempelen."
Zijn politiek fundament werd
gelegd in de jaren zestig. „Dat
was fascinerend, die tijd. Er gebeurden allerlei dingen, die het
voor mij mogelijk maakten uit
mijn cocon te stappen." Koper
runde in die tijd samen met andere Zandvoortse jongeren een
sleep-m en zette een jeugdbeweging op. Later zat hij voor Progressief Zandvoort, een samenwerkingsverband tussen PPR
en PSP, in de gemeenteraad.
„Je moet die tijd niet gaan idealiseren," zegt hij nu, „maar toch
is het zo, dat de invloed uit die
jaren nog steeds merkbaar is.
De hele afbouw van CDA en
PvdA is toen zo'n beetje begonnen. De ontzuiling, het niet
meer per definitie opgroeien in
de traditie van je ouders."
„Dat is hier in Zandvoort
toen ook begonnen. Wij, jongeren van Zandvoort, schopten
niet overal tegen aan, maar we
probeerden wel iedereen duidelijk te maken dat de wereld aan
het veranderen was. Wat wij
toen in Zandvoort zelf wilden
veranderen? Ik zal doodvallen

Lou Koper: „Als ik gelovig was, zou ik Jezus willen worden"
PvdA. Maar daar voelde hij zich
niet echt op z'n gemak. „Toen
ik nog lid was van de PvdA
stemde ik al D66. Dat briefje
schrijven om op te zeggen is
altijd moeilijk geweest voor
mij." Eenmaal m Zandvoort
koos hij definitief voor D66.
„Toen ik me aanmeldde was
dat nog een kleine club. We
hebben strubbelingen gehad,
toen de partij begon te groeien.
Die zijn nu voorbij." Van Leeuwen doelt op de frictie tussen
de oude garde (onder leiding
van ex-wethouder Termes) en
de nieuwe lichting (lees: Van
Leeuwen en Koper). Maar alle
neuzen wijzen nu weer in dezelfde richting, zoals dat heet in
politiek jargon.
Die strubbelingen hebben er
overigens wel toe geleid dat bij
Strubbelingen
de recente verkiezingen D66 in
Na de PSP werd hij lid van de Zandvoort een zetel verloor.

als ik het weet. We waren vooral bezig om onszelf los te maken van tradities en vooroordelen."
Han van Leeuwen's politieke
carrière begon bij de PSP, waar
hij lid van werd toen hij nog
student was. Die liefde duurde
niet lang. „De PSP begon op een
gegeven moment wat moeilijk
te doen over het pacifistische
karakter van de partij. Ze gingen zelfs bevrijdingsbewegingen steunen.
Toen dacht ik: hier in Noord-lerland proberen we uit alle
macht de partijen te verzoenen,
maar bij mijn eigen PSP kom ik
helemaal knel te zitten. Ik heb
ter plekke mijn lidmaatschap
opgezegd."

Han van Leeuwen: „Mijn belangrijkste gesprekspartners zijn
niet die 16 andere raadsleden"
Poto s Persbureau 7-andvoort

„Maar dat was niet de enige reden," meent Van Leeuwen, „wij
zijn net als de andere grote partijen afgestraft door de afstand
die er ontstaan is tussen kiezer
en politiek."
Betaalbare sociale woningbouw bij de voetbalvelden, taezuimgingen op het ambtelijk
apparaat, schrappen van het
raadhuisplan, dat zijn zo een
paar items, waarvoor Van
Leeuwen zich wil gaan inzetten.

ZANDVOpRT - De Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort heeft
voor zowel Koninginnedag
als voor Bevrijdingsdag een
uitgebreid programma samengesteld. Sinds lang is er
ook weer een estafette.
Het bestuur heeft er 'echte
feestdagen' van" willen maken
voor de Zandvoortse bevolking.
Het programma voor Koninginnedag begint zaterdag al om
9 uur met de rommelmarkt die
duurt tot 3 uur 's middags. Ver-

der ziet het programma er als
volgt uit: om 9.45 uur start De
Spaarnebazuin met een optocht vanuit Gran Dorado;
10.30 uur aubade voor het raadhuis met samenzang van Zandvoortse koren, onder begeleiding van De Spaarnebazuin,
met ontvangst van gedecoreerden op het raadhuis en het oplaten van tien grote ballonnen
door een vertegenwoordiging
van de Zandvoortse scholen;
11.30 uur eenmalige kindervoorstelling in Circus Zandvoort, voor kinderen tussen 4
en 8 jaar, begeleiding is in het

lerste zes jaar niet

theater aanwezig; 14.00 uur gezellige middag voor mensen
vanaf 55 jaar in Gebouw De
Krocht, met een hapje en een
drankje, plus de mogelijkheid
mee te doen aan gezelschapsspelen en twee bingoronden,
muziek van R. van Luik; (eveneens) 14.00 uur spectaculair
spel in de nabijheid van het
raadhuis voor deelnemers vanaf 12 jaar, verzorgd door Rekreatiewerk Noord-Holland. Opgave bij de start.

taptoe op de Prinsesseweg met
drie orkesten.

Bevrijdingsdag

Het programma voor Bevrijdingsdag ziet er als volgt uit:
straattekenwedstrijd op het
trottoir voor Jupiter en • het
plein voor de Hema, voor kinderen, verdeeld in twee gjoepen: 4 en 5 jaar, én 6, 7 en 8 jaar;
om half twaalf is de pnjsuitreiking voor het raadhuis; 14.00
uur kinderspelen m de Halte's Avonds om half acht wordt straat, waar een spectaculaire
de feestdag afgesloten met een hindernisbaan is uitgezet met

sportieve en behendigheidselementen, zoals een khmwand en
een zeephelling. Voor de leeftijdsgroepen van 6 t/m 8 jaar, 9
t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar.
Bijzonderheden over deze kinderspelen worden op de dag
zelf ter plekke medegedeeld.
Opgave hiervoor vanaf 13.00
uur voor Café Neuf, waar ook
om half vijf de prijsuitreiking
plaatsvindt.
De feesten op Bevrijdingsdag
eindigen met een estafette die
om 18.00 uur begint: start en
finish voor het Gemeenschapshuis. De prijsuitreiking is rond

maar 'dynamisch'
Een gemeenteraad moet in eerste instantie de belangen van
een gemeente als zodanig behartigen. Tegelijkertijd is het
goed dat belangengroeperingen
hun stem laten horen en gemeenteraden die stemmen laten meewegen. Maar het is vaak
voor een gemeenteraad niet
eenvoudig om dan tot een zorgvuldige afweging te komen. En
dat heeft soms tot consequentie dat keuzes worden uitgesteld, dat er opnieuw afwegingen gemaakt moeten worden.
Bijvoorbeeld
de discussie
hoofdwegenstructuur in relatie
tot parkeerbeleid."

aoor Joan Kurpershoek
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Wat gaat Koper de komende
vier jaar doen? Is er een Masterplan? „Een plan, ach ja, dat is er
wel. Maar je kunt veel beter mspringen op wat zich aan ontwikkelingen voordoet. Neem
die 3,4 miljoen gulden, die het
gemeentebestuur opeens bleek
over te houden. Daarmee kun je
de riolering verbeteren. De taelasting verlagen. Of andere leuke dingen doen. Iets cultureels
9 uur. Het draait om spectakel bijvoorbeeld. Want cultuurrijk
en amusement, voor jong en is Zandvoort natuurlijk niet
oud. En het is 'met voor profes- Dus: een theatertje ofzo. Ili
sionals' zegt de Stichting Vie- vind culturele ontwikkeling
ring Nationale Feestdagen van mensen heel belangrijk.''
Zandvoort. De estafette is sinds
lang weer terug. In het verleden
Zien we Lou Koper nog v/el
deden hieraan teveel professio- eens als wethouder? „Waarom
nele sportorgamsaties mee, niet? Als je wethouder bent dan
waardoor het plezier er voor de kun je het beste je ideeën uit'gewone' deelnemer snel van af voeren. Als je zegt datje dat niet
was. Daarmee verdween ook de wilt, dan lieg je of ben je stom.
estafette. Bij de huidige opzet is Ik zou het kunnen ook, als ik
de professionele inbreng tot me er toe zou zetten. Je kunt
een minimum teruggebracht. het arrogantie noemen, maar ik
Behendigheid, ludieke sfeer en vind arrogantie een uitstekensnelheid zijn de belangrijkste de eigenschap. Weet je, als ik
onderdelen.
gelovig was zou ik Jezus willen
worden."
Met het 'andere' bedoelt hij
hete hangijzers als verhoging
van precano en OZB, circuito-

Dankbaar

ZANDVOORT - De afgelopen zes jaren, sinds zijn taenoening in Zandvoort, moeten voor burgemeester Van der
ïeijden niet makkelijk geweest zijn. Zandvoort zal toch
een heel wat roeriger gemeente zijn dan het Groningse
-.eens waar hij voorheen 'eerste burger' was. Van der
ïeijden praat zelf echter niet over 'moeilijk' of 'lastig':
,Het waren dynamische jaren." Voor de nieuwe periode
fan zes jaar, waarvoor hij net herbenoemd is, ziet hij nog
•oldoende uitdaging.

lZandvoorts
Nieuwsblad

Plan

Bezwaarschriften

Estafette keert weer terug tijdens Oranjefeest

Burgemeester Van der Heijden herbenoemd

Spanningsvelden, veel dynamiek maar ook 'plezierige contacten met de bevolking'. Dat
zijn zaken waarmee burgemeester Van der Heijden de afgelopen zes jaar in deze gemeente veel te maken heeft gekregen. „Ik kwam hier in de
gedachte dat ik zou gaan functioneren in een dynamische getneente, dat is op alle fronten

Maar de bestuurlijke vernieuwing staat vooraan in zijn agenda als raadslid. „Daarmee willen we een fundament leggen
voor de komende twintig jaar
politiek. Al het andere is daar
een afgeleide van."

Lou Koper zat al eens achter
die tafel. Dat hij er nu weer
plaats neemt, maar dan vooi
D66, had hij twintig jaar geleden ook nooit kunnen bevroe
den. „Ik ben naar D66 toegegroeid," verklaart hij, „omdat
ze daar de partij meer zien als
instrument en met als bouwwerk. Er is geen dogma. Er
wordt met vanuit christelijke
overtuiging gewerkt, of vanuit
een sociaal-democratische. D66
heeft de toekomst. Over tien
jaar bestaan PvdA en CDA
waarschijnlijk met meer.

ook feitelijkheid geworden.
Zandvoort als toeristisch kerngebied, in samenhang met de
belangen van de bewoners geeft
een zeker spanningsveld, dat
gepaard gaat met een enorme
dynamiek."

Die samenleving speelt een
belangrijke rol in de dynamiek
van de gemeente Zandvoort,
met name door het 'spanningsveld' met het toerisme. „Zandvoort heeft 16 duizend inwoners, maar de structuur o verschrijdt verre dat inwoneraantal. Dat heeft te maken met de
verantwoordelijkheid die een
badplaats als Zandvoort heeft
naar de regio toe, plus landelijk
en internationaal. Als ik kijk
naar het politiebeleid, naar de
ontwikkeling van criminaliteit,
de problematiek van de volks-

Bulldog mag van
rechter open
ZANDVOORT - Café The
Bulldog in de Haltestraat mag
toch open. De eigenaar heeft
een kort geding tegen de gemeente gewonnen. De gemeente moet toch een vergunning afgeven, zo besloot de rechter
maandag. Het vermoeden dat
de naam van een zaak drugstoerisme bevordert, is geen afdoende reden om een vergunning te weigeren. The Bulldog
mag open 'zonder enige bepeikende maatregel'. De eigenaars
willen de zaak volgende week
donderdag, 5 mei openen. En
wel met vuurwerk, maar daar
moet nog een vergunning voor
worden aangevraagd.

Gemeenteraad
In de nieuwe gemeenteraad
heeft Van der Heijden wel vertrouwen: „Negen nieuwe raadsleden, dat is met niks op een
totaal van zeventien, maar ik
ben positief gestemd. In de ontmoetingen met elkaar heb ik in
ieder geval wel de indruk gekregen dat het allemaal nieuwe
raadsleden zijn die het beste
voor hebben met het bestuur
van deze gemeente en wensen
te werken op basis van zorgvuldigheid en integriteit. Dat is m
een gemeentebestuur ontzettend belangrijk."

Bevolking
„Het contact met de taevolking is voor mij een van de plezierige aspecten van het burgemeesterschap. Mijn vrouw en
ik proberen dat zoveel mogelijk
samen te doen. Bijvoorbeeld de
uitvoeringen van verenigingen
waar wij met veel plezier komen, ook al kunnen we niet altijd ergens zijn, maar wel zoveel
mogelijk. Maar dat ligt dan
meer aan tijdsnood. We hebben
erg veel waardering voor wat er
in de samenleving gebeurt. Respect voor de inzet van al die
mensen die hetzij toneel spelen, hetzij deel uitmaken van
een koor, die wedstrijden organiseren of die zich bijvoorbeeld
bezighouden met de historie
van Zandvoort, zoals de Bomschuitenclub of het Genootschap Oud-Zandvoort. Ik houd
graag voeling met de samenleving. Dat is de kurk waar alles
om draait in deze maatschappij: in feite draait de gemeente
bij de gratie van de samenleving."

„Als we oms ons heen zien en
ervaren welk een onrust en onverdraagzaamheid er heerst in
de wereld, ook vlakbij, dan is er
reden temeer om dankbaar te
zijn met onze vrijheid," zo
schreef
stichtingsvoorzitter
Jan Brabander onlangs m verband met het programma. Voor
de bestuursleden is dat de grote
drijfveer om aan het werk te
gaan voor de feestdagen. Voor
volgend jaar staan er ook al grote plannen op stapel. Dan wordt
gevierd dat Nederland 50 jaar
geleden werd bevrijd.
Voor bijdragen aan de vieringen is een bankrekening geopend: 32.63.71.397, het gironummer van de Rabobank is
12670. 'Hoewel de stichting
voor de uitvoering van de feesten een subsidie van de gemeente ontvangt, is de bijdrage
van de bevolking onmisbaar,'
aldus het bestuur.

Het burgemeestersechtpaar Van der Heijden onderhoudt zoveel mogelijk samen de contacten
met de bevolking

huisvesting, de economische
ontwikkeling. Als je dat analyseert, moetje vaststellen dat de
gemeente in sommige opzichten buiten haar proporties
werkt. Dat maakt het besturen
van Zandvoort zo fascinerend.
De algemene term uitdagend is
dan misschien wel erg vlak,
maar het geeft wel weer wat je
voelt als je dag in dag uit met
het bestuur van deze gemeente
bezig bent."

Hoge eisen

(Aichieffoto Weekmedia)

elke gemeente die stelt, maar
tegelijkertijd moet je een beroep doen op de particuliere
sector en de rijksoverheid om
datgene met ons samen te doen
wat noodzakelijk is om de kwaliteit te waarborgen. Daar zit
een gigantisch spanningsveld."
„Toen ik hier zes jaar geleden
kwam, wist ik wel dit het karakter van deze gemeente was,
maar gedurende die tijd word je
steeds sterker geconfronteerd
met de vraag van haalbaarheid,
van onzekerheid op dit soort
facetten en het spanningsveld
'waar leg je de accenten, waar
minder'. Steeds het maken van
keuzes, waarbij bovendien tal
van belangengroepen opstaan.
Daardoor is het soms wel erg
gemakkelijk om die keuzes te
verschuiven. Desalniettemin is
er altijd een moment waarop de
politiek die keuzes moet maken."

„Het is een problematiek die
je in betrekkelijk weinig gemeenten terugvindt en die hoge
eisen stelt aan de gemeenteraad, aan de ambtelijke organisatie en aan de leden van het
dagelijks bestuur van deze gemeente. Je financiële positie is
niet die van een gemiddelde gemeente van 16 duizend inwoners, je kunt het beter vergèlijken met dat van een gemiddelde gemeente van zo'n 40 duizend inwoners. Je moet ener- Ondernemers
„De conclusie dat we zowel
zijds voldoen aan de minimale
infrastructurele eisen zoals een toeristische badplaats als

een woongemeente zijn, betekent ook datje als samenleving
de verantwoordelijkheid moet
nemen, voor de grenzen die je
trekt ten aanzien van het toerisme. Ook bij de toeristische ondernemer ligt een stuk verantwoordelijkheid. We worden regelmatig geconfronteerd met
verlangens van horeca-ondernemers in de sfeer van openstellingen, terrastijden, vergunnmgen en festiviteiten. Het is
heel begrijpelijk dat de ondernemer dat vanuit zijn economisch belang wenst. Maar tegelijkertijd moet je zo sensibel
zijn, dat je begrip hebt voor de
eisen aan de kwaliteit van wonen. De ondernemer moet aanvoelen dat er grenzen zijn aan
wat de samenleving wenst te accepteren als het gaat om de ontwikkeling van die economische
poot. Er moet een evenwicht
zijn tussen het een en het ander, daar moet je steeds naar
blijven zoeken."
„Bij politieke keuzes moetje
altijd uitgaan van een zorgvuldige afweging waarbij het gemeentebelang voorop staat.

De komende jaren zal echter
een aantal taken van het gemeentebestuur overgedragen
worden aan het Gewest Zuid-Kennemerland. De rol van het
gewest wordt steeds belangrijker, zegt Van der Heijden. „In
het gewest Zuid-Kennemerland
zullen we te maken krijgen met
de overdracht van taken op het
terrein van ruimtelijke ordening, van verkeer en vervoer,
economische ontwikkeling en
milieu. Die facetten houden
niet op bij een gemeentegrens,
daarom denk ik dat het goed is
dat bepaalde taken grensoverschrijdend aan het worden
zijn."
„De betrokkenheid van de gemeente neemt echter met af, de
besluitvormingsprocedures
worden alleen op een ander niveau gelegd. Maar wij met elkaar, de zes gemeenten binnen
het gewest, vormen samen het
gewest en zijn dus betrokken
bij elk stapje van de besluitvorming. We dragen alleen bepaalde taken over. Belangrijk is dat
er zorgvuldige afspraken over
gemaakt worden. Maar het zal
nog een aantal jaren duren voor
het helemaal geëffectueerd is."

(ADVERTENTIE)

BELANGRIJK NIEUWS!

OP KONINGINNEDAG
IS ONS FILIAAL IN ZANDVOORT

DE GEHELE DAG
GEOPEND!
WEGENS OVERHEIDSMAATREGELEN ZIJN ONZE FILIALEN
IN AMSTERDAM GESLOPEN

aïtEEA/BH.O/G OP KONINGINNEOAG

COCA
COLA of
FANTA
REGULAR OF LIGHT

GLACE'S

REUZEFLES

1,5 LITER
ELDERS>25'

luchtige koeken met een roze
fondantlaag
A

PAK

4 stuks
ELDERS

DIRK VAN DEN DROEK
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Fa. Gansner & Co,
AUTOMATIC DAY/NIGHT SWITCH
ON INTERIOR MIRROR IS OPTIONAL.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Qok voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Braderodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

NIEUW IN ZANDVOORT
Om tegemoet te komen aan de wensen van de
hedendaagse moderne, zelfbewuste vrouw, hebben
Cora Klijn: Hairwave, Patricia van Heerden: New Nails
en Carla Hoekema: Face Facts hun respectievelijke
bedrijven samengebracht in één pand en onder één naam
TOTAL BEAUTY CARE.

Uitnodiging
WEEKAANBIEDING

Koninginnedag
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j * NAGELDECORATIES
| * BRUIDSNAGELS

SCHOONHEIDSSALON VOOR DAMES EN HEREN
GEZICHTS- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
HARSBEHANDELINGEN * MANICURE
VOETREFLEXZONE MASSAGE * MASSAGES

Kortingsbonnen
HAIRWAVE
10% Korting op
haarverlenging

* MAKE-UP * MINI LIFT BEHANDELING

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

SPECIALE KORTING voor 65+ op de
woensdag in de kapsalon,
schoonheidssalon en nagelstudio

Spar Supermarkt

Openingstijden: Total Beauty Care
Dinsdag t.m. vrijdag 9:00-1 7:30
Zaterdag 8:OO-4:OO uur.
Zeestraat 56 2042 L.C. Zandvoort
Tel: 02507-30838

MI j au /I-K.

DE CHRYSLER VISION: VANAF f 89.900,-

Q

FACE FACTS
*
*
*
*

^CHRYSLER
Kuilt

l * NAGELVERSTEVIGING IN l BEHANDELING
| * (ALLE SOORTEN) KUNSTNAGELS (ONGELAKT
OOK NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN)
* NAGEL- EN HANDVERZORGENDE PRODUKTEN
• PARAFINEBEHANDELINGEN

*

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Lh

Hetgeen u li)-

ontspannen

NEW NAILS
TOTALE NAGEL- EN HANDVERZORGING

SNOWWHITE

hi m i j l l clan alleen echt met»

van/el!-

DAMES- EN HERENKAPPER
VOOR ALLE HAARBEHANDELINGEN
GESPECIALISEERD IN HAIRWAVING
WIMPERVERLENGING

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

hn stelt u pi ij- op nóg meer lu\e, clan

ABS, ~liat_lion

Contiol, dwaisnalken
en

GuluuKig

toen

HAIRWAVE
*
*
*
*

Paap

BUT DUAL AIRBAG, ABS, TRACTION CONTROL
AND AIRCO ARE STANDARD.
AL ueöone aenlc'i u

Op Zondag l Mei kunt u demonstraties zien van
haarverlenging, parafinebehandelingen voor de handen
en diverse schoonheidsbehandelingen die worden gegeven
tijdens een open huis, van 13:00 tot 18:00 uur.

MAX 1 PER KLANT

NEW NAILS
20% korting op een
hele nagelbehandeling
MAX 1 PER KLANT

FACE FACTS
20% korting op alle
schoonheidsbehandelingen
MAX 1 PER KLANT

vraagt per direct een jonge, enthousiaste

medewerker m/v

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede . Telefoon 023 - 29 60 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur Zaterdag 10.00 -17 00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur.
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op full-time-basis

Opleiding tot slager behoort
tot de mogelijkheden.
Bel voor een afspraak naar L. Bouwens
02507-14361, Zandvoort
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

VOOR ONS
IS ELKE BRIEVENBUS
EEN UITDAGING

VOOR JOU OOK???
GOED, ER is EEN VERSCHIL: Z'N PRIJS is BEDUIDEND LAGER.
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Geld verdienen is gemakkelijker dan je denkt.
Dat kan bij jou in de buurt, op momenten die
je het beste uitkomen. Interlanden Spreigroep
zoekt namelijk bezorgers voor kranten.
Je hoeft er niet te vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur
per week kan al genoeg zijn. Meer weten? Bel
even. Of vul de bon in. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen . . .
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't loopt gewoon beter bij
Interlanden Spreigroep
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InterLandan sprelgroep

BON VOOR LEKKER
GELD VERDIENEN
Ja, ik wil mij aanmelden voor het
bezorgen van de wpensdag- of
donderdagkrant
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mijn leeftijd is:

jaar

Zend deze bon in een ongefrankeerde
envelop aan:
Interlanden Spreigroep
Antwoordnummer 15002
1000 PW Amsterdam
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Kohnstamm blij
met Beachwatch
Jacob
Kohnstamm, D66 kandidaat
voor staatsecretaris van Justitie, is blij met het Zandvoortse initiatief van de ParIcing- en Beachwatch. Dat zei
hij tijdens een bezoek op het
Circuit Park Zandvoort.
ZANDVOORT

Studio 118: één swingende estafette

Initiatiefnemer Rini Cappel
van de regiopolitie Zuidkennemerland presenteerde op het raIET ALLEEN VOOR
cecircuit de Beachwatch. SchoConnie en haar leerlinlieren en studenten ondersteugen, maar ook voor veel
nen hierbij de lokale politie om
ouders, grootouders en
de leefbaarheid en de veiligheid kennissen
was deze voorstelop het strand omhoog te bren- ling nog eens extra spannend.
gen.
Van klein tot groot, iedereen
deze avond, 'de hoofdEvenals bij de Parkingwatch, speelde
In opperste concentratie
waar de autocriminaliteit sterk rol'.
en met een totale beheersing
is teruggedrongen, is het de be- van
lijf en leden, werd door hen
doeling dat ook de Beachwatch fantastisch
gedanst.
gesteund gaat worden door het
Je zou kunnen denken dat de
bedrijfsleven met materiaal en allerkleinsten
slechts wat op
geld. Van deze initiatieven het toneel rond
huppelden.
wordt verwacht dat zij een posi- Niets is minder waar.
bij
tieve uitstraling op de promotie, deze kleintjes werd al Hier
echt
geleefbaarheid en veiligheid van danst. De beheersing van hun
de badplaats zullen hebben.
lijfjes, de prachtige houding en
de ritmische maar ook sierlijke
Circuitdirecteur Hans Ernst: bewegingingen van deze vijf- tot
„Grote publieksaantallen bren- achtjarigen, dwongen gewoon
gen economisch verkeer met respect af: vederlicht dansende
zich mee. Te denken valt aan muisjes, ondeugende katjes die
omzetcijfers voor de plaatselij- met hun staarten de neuzen
ke middenstand, de horeca en van het publiek kriebelden en
de gemeente," aldus Ernst. Hij dertien prachtige 'Belle'tjes
gaf daarbij tevens nog een voor- van 'Belle en het beest', die met
beeld van het belang van terug- hun vrienden 'de klok', 'de
keer van de Formule l Grand kaars' en 'het beest', voor een
Pnx Zandvoort. „Een formule l prachtige show zorgden. Ook
Grand Prix betekent econo- de geboorte van een kuikentje
misch verkeer ter hoogte van uit het ei, werd op een spannencirca dertig miljoen gulden voor de manier door twee leerlingen
vertolkt.
de regio."
Maar ook voor de oudere
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Weekenddiensten
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
POLITIE: Alarmnummer 06-11. van zoekgeraakte of gevonden
In andere gevallen: tel. 13043.
dieren.
Weekend:
30/4 - 1/5/1994

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Het publiek kwam ogen te
kort om maar niets te hoeven
missen. Vooral het nummer
'Hoela Hoep' oogstte daarbij
veel applaus: varkentjes, matroosjes, kinderen met: klepjes,
parapluutjes, balletjes en lolhes. Ze dansten apart of in duo,
af en aan in 'sneltreintempo'.
Alles was tot in de puntjes georganiseerd. Daarna werd de zaal
en het podium plotseling hélemaal donker en zag het publiek
slechts oplichtende kleurige
kleding van dansers en fluoriserende hoepels. Toen werd de
'hoela hoep' gedaan. Het was
een schitterend gezicht. Sterker nog, het was 'vuurwerk'.
leerlingen niets dan lof. Elk
Wat een creativiteit bezit
nummer op zich bezat iets deze vrouw en wat weet ze die
aparts, waardoor de dansers op haar leerlingen over te brenzich bijzonder konden-, maar gen. Eerlijk gezegd verdient ieook durfden uit te leven. Onge- der nummer lovende woorden
looflijk wat zij deze avond aan maar dan zou de hele krant gehet publiek vertoonden. Het vuld moeten worden.
was opvallend dat bijna niemand zocht naar gezichten van
Vooruit nog even die vier
herkenning in de zaal. Daar- 'boy's': Van de straat geplukte
voor was de opperste concen- schoffies of ook dansers van
tratie te groot. Er werd niet al- Studio 118? Krijg ze maar zoleen gedanst, er werd echt kei- ver, vier stoere binken die een
hard gewerkt. En dat maakte potje gaan staan dansen voor
het zo professioneel. En wat zo'n zevenhonderd mensen.
een prachtige costuums: Van Maar liefst 24 nummers werlieflijk roze tot kleurig en on- den opgevoerd. Van klassiek
deugend, met een geweldige tot jazz, van disco tot house, en
dat alles met een tempo dat je
originaliteit.
er bijna van duizelde. Het publiek zat voortdurend ademHumor
loos te kijken. Het licht, de kleDe nummers zaten vol met ding en muziek, alles was even
onverwachte momenten: span- smaakvol uitgezocht.
ning, grapjes, maar ook ontroeOok de hogere groepen zorgring. Connie Lodewijk houdt den met hun nummers voor rilvan humor, afwisseling en lingen in de zaal want iedere
show. Dat is in haar choreogra- dans was even apart en uniek.
fie steeds duidelijk te merken. Connie Lodewijk weet haar
In fractie van seconden kwa- leerlingen tot een hoogtepunt
men ritmisch bewegende dan- van hun kunnen te krijgen,
sers af en aan in de meest schit- want met zelfverzekerdheid
terende creaties. Dan verlieten staan zij voor een volle stadszij het toneel weer aan de ande- schouwburg te dansen, alsof ze
re kant als waar ze vandaan alleen op hun eigen kamer
kwamen en werden ze afgewis- staan.
Conny Lodewijk (twee Tessa Hagendoorn en Diana Bruynzeel in 'I don't care any more' op muziek van Phil Collins. Zij
seld door andere dansers. Het Choreografie:
nummers door: Karim, Shanna en werden hiermee ook tweede op het laatste amateurfestival van Noord-Holland
was als een ware één 'swingen- Steffanle).
Foto Simon Pot
de estafette'.
Kostuumontwerp: Jo Rosenboom.

In een tot de laatste stoel uitverkochte Stadsschouwburg
Velsen dansten de leerlingen van Studio 118 uit de Cornelis
Slegersstraat vrijdagavond het programma 'Van Alles
Wat!!' Maar liefst 24 nummers werden gedanst door zowel
groot als klein. Onder leiding van eigenaresse Connie
Lodewijk, wisten zij een wervelende show neer te zetten.
Dansschool Studio 118 bezit een enorme professionele
uitstraling. Dat bleek tijdens deze verrassende voorstelling
al snel. Het publiek was dolenthousiast en kon maar met
moeite op de stoel blijven zitten. Aan het eind van deze
succesvolle avond volgde een staande ovatie voor Connie en
haar talentvolle leerlingen.

„De politie kan het niet alleen," aldus Kohnstamm. „Het
zal in samenwerking moeten
blijven gebeuren met de samenleving. D66 zal dit soort initiatieven blijven steunen, ook als zij
deel uitmaakt van de regering." door Martha Burger.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Hulpverlening:

Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag'van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt op 30 april, Koninginnedag, de bekende Oranjerit, waaraan het hele gezin
kan deelnemen.
De Oranjerit, die georganiseerd wordt in samenwerking
met Bloemenhuis J. Bluijs, is
een jaarlijks hoogtepunt voor
ASV Sandevoerde. De uitzet-

Oranjerit
ters zijn volledig vrij in het bepalen van de ritopdracht, los
van allerlei reglementen. Deze
rit is uitgezet door de 'debutanten' Hans-Marco Paap en Edward Terol. Langs de 'eenvoudige' route van 20 kilometer
binnen de Zandvoortse gemeentegrenzen hebben zij foto's gemaakt. De deelnemers

moeten de juiste volgorde van
de foto's bepalen.
De start van deze 'fotosafari'
is in het Palace Hotel aan het
Burg. Van Fenemaplein 2, waar
na afloop ook de door bovengenoemde sponsors bekers worden uitgereikt. Inschrijven van
19.30 uur tot 20.00 uur a 12 gulden per equipe. Men kan deelnemen in de categorieën A, B en
C. De rijtijd is ongeveer 2 uur.
Info: tel. 13391.

(ADVERTENTIE)

Nieuws uit de verenigingen
Berichten voor de rubriek 'Veremgingsmeuws' dienen dinsdag voor 12
uur in het bezit te zijn van de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort U kunt het bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Bollentocht

SPRELWEEK VAN 28 APRIL T/M 4 MEI

vrijdag haar maandelijkse clubavond. Vanaf kwart over zeven
staan de deuren van het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat wijd open. Bestuursleden vzijn aanwezig om
informatie te geven over de activiteiten van de club. Om half
negen wordt een postzegelveiling gehouden. Meer informatie
is te verkrijgen via telefoonnummer 02507-13241 of 0250716061.

Geluid
T71EN NIEUWE LENTE, een
PJ nieuw geluld Het is al de
tweede keer dat dit regel
tje van Gorter m deze krant
wordt vermeld, maar het moet
maar een keer kunnen. Want
er zijn in Zandvoort namelijk
veel nieuwe geluiden te horen
Veel positieve gelukkig, want
het lijkt op een aantal punten
echt 'beter weer' te worden in
Zandvoort. Behalve dan die
paar negatieve die ik deze week
hoorde. Zo meldde VVD-er Van
den Broek mij dat hij maandagavond na het bezoek aan
een andere politieke partij
werd bedreigd omdat hij indertijd de nodige opmerkingen
had gehad op de collegevorming. „Ik laat het er niet bij zit
ten," aldus Van den Broek.
Een ander lot trof onze fotograaf Bram Stijnen: voor de
vierde keer in een paar jaar tijd
werd zijn brommer gestolen,
dit keer een zwarte die je al op
een paar honderd meter hoort
aankomen. „Ik ben enorm onthand," aldus een zwaar teleurgestelde Stijnen
Gelukkig waren er ook veel
positieve te melden, zoals de
honderden tulpen en andere
bloemetjes langs de Zandvoortselaan, bij de kruising Kostverlorenstraat/Tolweg. De afcleling Plantsoenen van de gemeente heeft weer eens goed
haar best gedaan. Het ziet er al
heel vaak leuk uit op die plek
Wat verderop zijn ook echt
nieuwe 'geluiden' te horen, met
name op het raadhuis. Wat te
denken van een college dat toegeeft dat het een foute beslissing heeft genomen: bijvoorbeeld de rijrichting van de Haltestraat. Die wordt dus teruggedraaid. Of Paviljoen Zuid.
blijkt dat ze vergeten zijn om
een voorbereidingsbesluit te
verlengen waardoor de bouwvergunning in feite ongeldig is
geworden. 'Een blunder' gaf
Fliermga dinsdag zelf toe. De
fout wordt echter makkelijk
opgelost door het besluit te
verlengen en een nieuwe vergunning te verstrekken.
In de raadzaal lijkt met de
nieuwe gemeenteraad de humor gelukkig weer teruggekeerd. Het af gelopen jaar viel
er nog wel eens een grapje,
maar dat was maar zeer sporadisch. Dinsdagavond was het
echter al twee keer raak. Van
Marie, VVD, kwam met cijfers
die volgens hem wel moesten
kloppen. „Tenzij ik de verkeerde toetsen heb ingedrukt, maar
aan mijn rekenmachientje
mankeert in ieder geval mets."
Han van Leeuwen, D66, heeft
er ook een handje van: „Laat ik
die laatste opmerking maar mshkken, dat was toch niks." Of
m de discussie met Fliermga:
„Wij beslissen dat straks."
„Nee," zei Flieringa, „datbeslissen ze straks m Den Haag.''
„Precies," aldus Van Leeuwen,
met een knipoog naar de kan
sen van D66 bij de komende
landelijke verkiezingen: „Wij
dus."
Plaatsgenoot Pieter Joustra
kreeg eveneens deze week de
schijnwerpers op zich gericht:
hij is zaterdag voor eenjaar ge
kozen tot gouverneur van de
Lions Club Nederland. Daarvan zijn er maar zes in het hele
land. Joustra krijgt hiermee de
leiding over ruim tweeduizend
Lions uit het noordwestelijk
deel van Nederland. In juli gaat
hij naar Phoemx in de Verenigde Staten, waar hij - samen met
zevenhonderd andere gouver neurs - officieel wordt benoemd. Joustra is afkomstig
uit de Lionsclub Zandvoort,
die dertig jaar geleden door
zijn vader werd opgericht. De
club is behalve internationaal
ook landelijk en plaatselijk actief en zet zich m voor doelgroepen die 'het moeilijk hebben'. En dat is een zeer positief
geluid.

HAARLEM - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen,
afdeling Haarlem en omstreken, houdt op woensdag 4 mei
een bollentocht per fiets. Het
vertrek is om kwart over negen
's ochtends vanaf Dreefzicht en
een kwartier later van het station Heemstede/Aerdenhout.
Dinsdag 10 mei staat een wandeldag gepland m Naarden en
omgeving. Wie mee wil, moet
ervoor zorgen dat ze om kwart
over tien in de Gooise Brasserie, Toonkunstkoor
Cattenhagestraat 9 te Naarden
ZANDVOORT - Het Toonis.
kunstkoor Zandvoort is van
om vrijdagavond 6 mei een
Een week later, op 17 mei, plan
concert te geven m de Herkunnen de leden van de verem- vormde
Op het programging voor het laatst dit seizoen ma staankerk.
werken die in de loop
samen eten. Dit gebeurt vanaf van de laatste
jaar in studie
half zes bij Chinees-Indisch zijn genomen.12,5
Dit omdat diriRestaurant 'Mandarin' aan de gent Frans Bleekemolen
onRaadhuisstraat 4 te Heemstede. langs 12,5 jaar bij het koor was.
Het menu bestaat uit: Pangsit, Werken van Bach, Handel, Mochinees loempia's en vleespas- zart en Haydn worden ten gehoteitjes; rijsttafel en als toetje ijs re
gebracht.
met vruchten. De kosten bedragen dertig gulden. Drankjes zijn
Als solisten treden de sopravoor eigen rekening. Bij me- nen
Koopman en Mavrouw Groenendijk (287683) r'jkeMarianne
Bleekemolen.
de dirikunnen deelnemers zich voor gent zal solo werkenOok
op
de
vleu13 mei opgeven.
gel ten gehore brengen. Het
concert begint om kwart over
acht. Toegangskaarten a tien
gulden zijn verkrijgbaar bij de
Postzegelclub
leden van het koor en 's avonds
ZANDVOORT - De Zand- bij
JOAN KURPERSHOEK
de kerk.
voortse Postzegel Club houdt

' Sarah' op strand
SE dNGÊgOFEUJKE REIS

Kerkdiensten
Weekend:
30/4/1994 - 1/5/1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag, 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

DÜXNO

Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Zondag, 10.00 uur: ds. J.A. van
Selms, Haarlem
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag geen vieringen
Periode:
Zondag 10.30 uur: pastor D. 19 - 25 april 1994
Duijves, Eerste Communievie- Ondertrouwd:
ring m.m.v. Kinderkoor, Zon- Kuijper, Ronald, en Auberlen,
Nicole
dag van de Arbeid
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- De Veen, Arnold, en Kühne,
Astrid Catharina
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. R. GaaikP- Gehuwd:
rna, Heemstede
Van Beek, Erik Helmut WilliReligieuze Kring Aerdenhout- am, en Van Poeke, Belinda
•Bentveld, Oscar Mendliklaan Geboren:
Amos Benjamin, zoon van:
5, Aerdenhout:
Paap, Jeannette
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarencr: Zijlweg Ricardo, zoon van: Keur, Willem Leendert, en Dijkstra, Pa218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- tricia Cornelia
Overleden:
ders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders, H. Visser geb. Van de Logt, Ellen,
oud 38 jaar
Avondmaal
Boverhoff, Jan, oud 89 jaar
•Jehova's Getuigen:

B Burgerlijke stand m

'

-

A.L

Dagelijks
13.30,15.30

A.L
Dagelijks
19.00
Za/Zo
21.30

A.L
Do/Vr/Ma
Di/Wo
21.30

f Zondag ochtend 30 Mei om 11.00 uur. ">

L

OFAWO
Met OSCAR winnaar Al Pacino.

j

Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

'Sarah' is regelmatig in het dorp te ontdekken, maar op strand komt zij maar zelden. Dinsdag was
dat wel het geval: de pop zat op het terras bij Paviljoen 11, Boom. Eigenaresse Lyda Boom-Göbel
was 50 jaar geworden en werd daarom door familie en medewerkers verrast met deze 'echte'
Sarah

Foto Per^buieau Zanchoyfl't
•> „V
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De afdeling Beleidsonderzoek en Innovatie zoekt per l juni
a.s. een enthousiaste „duizendpoot" tb.v. het

Amstelland
Meerlanden

Tliomsonstraat l ,
2041 TAZancKoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

Afdelingssecretariaat B en I
Deze afdelingssecretaresse wordt belast met alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden, zoals het verzorgen
van correspondentie, het eventueel voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het uitwerken van verslagen, het bijhouden van het archief, bijhouden agenda's en het maken
van afspraken etc.

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Woningbouwvereniging EMM is de enige woningbouwvereniging m
Zandvoort. Zij beheert ca. 2600 verhuureenheden. De vereniging
stelt zich ten doel uitsluitend m het belang van de volkshuisvesting
werkzaam te zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door het bouwen en
beheren van woningen en het voeren van een sociaal en rechtvaardig verhuur- en toewijzingsbeleid.
Voor de nieuw te vormen Ledenraacl zoekt EMM per l juli 1994

Veertig leden voor de
Ledenraad m/v
Structuur

Profiel

De vereniging heeft circa 6000
leden en wordt bestuurd door
een Algemeen Bestuur.
In dienst van de womngcorporatiezijn 18 medewerkers. De
directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie, de beleidsvoorbereiding en
uitvoering. De inwerkingtreding
van het Besluit Beheer Sociale
Huursector is aanleiding voor
een verandering m de bestuurlijke organisatie.
De vereniging heeft gekozen
voor de instelling van een Ledenraad als Algemene Vergadermg. Een Raad van Commissanssen zal worden mgesteld als toezichthoudend orgaan.

, Er is geen directe gespecialiseerde kennis vereist, wel verwachten wij van u de bereidheid tot het volgen van cursussen, een grote persoonlijke mzet en het kunnen werken m
een team.
Naast het lidmaatschap van
EMM vinden wij het belangrijk
dat u voldoende tijd beschikbaar kunt maken voor het optimaal functioneren binnen de
Ledenraad.
Inzet en vergoeding
Het lid zijn van de Ledenraad
kost u inclusief cursussen en
voorbereiding vergaderingen
ongeveer 80 uur per jaar. Voor
de werkzaamheden is een
passende vergoeding beschikbaar.

De Stichting Thuiszorg Amstelland en Meerlanden e.o.
is een d.m.v. fusie tot stand
gekomen organisatie, waarin het Kruiswerk en de Gezinszorg zijn samengegaan.
Amstelveen, De Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en OuderAmstel behoren tot het werkgebied.
Aan de inwoners van deze
gemeenten wordt door de
werkmaatschappij een totaalpakket van kraamzorg,
wijkverpleging, jeugdgezondheidszorg, dieet- en gezondheidsvoorlichting geboden.
In totaal zijn bij de werkmaatschappij Kruiswerk ongeveer 550 mensen werkzaam.

Geboden wordt een baan voor 40% (=16 uur per week)
tijdens de inwerkperiode.
Vanaf l juli t/m oktober dient full-time gewerkt te worden.
Met ingang van l november a.s. omvat de baan 32 uur per
week.
Wij vragen:
- MAVO/HAVO of b.v. MEAO
- ervaring met PC-gebruik (W.P.), liefst bekend met
Windows
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken
- flexibele invulling van de werktijden, echter de woensdagen a 8 uur zijn een „must"
- ervaring met secretariaatswerkzaamheden
Wat bieden wij nog meer:
- afwisselende werkzaamheden, een prettige werksfeer en
collegiale ondersteuning
- een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAOKruiswerk.
Info:
Meer informatie wordt gaarne verstrekt door mevrouw M.
Sprecher, hoofd B & I, tel. 020-5454100.
Sollicitatie:
Sollicitatie kunt u vóór 6 mei 1994 richten aan de Stichting
Thuiszorg Amstelland en Meerlanden e.o., Kruiswerk, t.a.v.
de afd. Personeel & Organisatie, Laan van de Helende Meesters 431, o.v.v. vacaturenr. 94/04/08.

M

M

•

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Voor leden komt beschikbaar
l

LorenUslraat 477, huur ƒ 743,85 per maand, excl. slookkos-

ten.
4-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan
2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit minimaal 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ 4.665,- zijn.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M , voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing
De vrijdag daarop om 12.00 uur in het raam ten kantore van

EMM.

las:

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M .
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen
wordt het inkomen van de meestvercliener voor 100% en de
minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.
WONINGBOUWVERENIGING EMM

De 16 kranten van Weekmedia met een
totaal bereik van 78% zijn een uitstekend medium
voor adverteren op de pagina "Auto's & Motoren". In
het NIPO appreciatie-onderzoek 1993 krijgen de kranten van Weekmedia de hoogste bereikscijfers. Stof tot
nadenken voor mediaplanners en adverteerders.
Bel voor meer informatie over succesvol adverteren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020-647-5393) of Zandvoort
(02507-17166).

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Inhoud
De Ledenraad heeft onder
meer als taak:
- het benoemen, schorsen en
ontslaan van bestuursleden
van de vereniging en het benoemen en ontslaan van de
leden van de Raad van
Commissarissen;
- het vaststellen van het algemeen beleid van de veremging voor zover dit is vastgelegd in een strategisch
beleidsplan; vaststelling c.q.
wijziging van dit beleidsplan;
- het goedkeuren van de jaarrekenmg en het jaarverslag;
- het verlenen van decharge
aan het Bestuur over het gevoerde beleid;
- het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het
Bestuur.

Informatie

Eén telefoontje is genoeg . . .

Nadere inlichtingen kunt u inwmnen bij de voorzitter van het
Bestuur mevrouw Herben, telefoon 02507-30818.

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen cntena op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Elke week het dagelijks nieuws!
AmMindams Stadsblad, Dit nier Courant dt Nituwt Bijlnitr Nieuwsblad Gaaspcrdaiii
BuittnvUikrtsi Courniil Aiitsltlxxas Wctkbbd Aalsmeerder Courant,
Uithoorns*. Courant ik Rondt. Vcnir de [Sic uw t W ces pc r /andvoorts Nieuwsblad.

Reacties
Aan geïnteresseerden m de
functie wordt verzocht een
reactie te sturen vóór 12 mei
a.s. ter attentie van de selectiecommissie Ledenraad, Wonmgbouwverenigmg EMM,
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort.
Een informatiepakket kunt u
aanvragen bij Y. Koster, telefoon 02507-17741.
Uw reactie zal vertrouwelijk
worden behandeld.

En die andere Moeders dan...?
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06 -350.222.21 (i oo

WONINGBOUWVERENIGING EMM

GIRO 91UOO AMSTERDAM

PRINSES JULIANA & PRINS BERNHARD
ECU DER NEDERLANDEN 1994

PRINSES JULIANA 85 JAAR
RELIEFSTUK IN ZILVER EN CUPRO-NIKKEL

ECU

JULIANA & BERNHARD

PRINSES JULIANA 85 JAAR
Tijdens haar regeerperiode heeft
Koningin Juliana aan het Koningschap
op de haar eigen wij^e inhoud gegeven
Ook na haar aftreden in 1980 bleef i\j
volop betrokken bij maatschappelijke
en sociale ontwikkelingen Door de
ongedwongen wijze en welgcmeend' heid waarmee zij dit doet neemt /ij in
de harten van velen een speciale plaats
in Ter gelegenheid van de 85stc vcrjaardag van Prinses Juliana op 30 apnl
1994, is bij 's Rijks Munt in opdracht
van Muntpost een schitterend reliefjtuk geslagen m Zil\cr en CuproNikkel

VERZILVERDE

GRATIS

BEATRIX

VOOR LEZERS

&

VAN DIT BLAD

CLAUS

BIJ UW

LEPEL

BESTELLING:

tw.v. ƒ 17,50

Ik verzoek Murrtpost B V mij een acceptgiro te zenden voor de onderstaande bestelling
Aantal

SPECIFICATIES
Zilver 999/1000- Proof-?!,! gram
o 38 mm - 2 500 exemplaren

Beslelnr

Omschrijving

2903
2904

Zilveren Juliana 85 Jaar reliëlstuk
Cupro-Nikkel Juliana 85 Jaar rellëlstuk

ƒ
ƒ

85,00
9,95

SPECIFICATIES

2906
2907
2909

25 ECU Juliana & Bernhard. zilver
10 ECU Juliana & Bernhard, cupro-nikkel
2 1/2 ECU Juliana & Bemhard cupro-nikM

ƒ
ƒ
ƒ

75,00
30,00
7,50

25 ECU - Zilver 925/1000 - 25,0 gram
o 38 mm
25 000 exemplaren

Cupro/Nikkel - FDC
o 33 mm • l O 000 exemplaren

Pri|S

Verzend- en administratiekosten

Naam
Adres
Postcode & Plaats

~M/V

Zolang de Dwaze Moeders van het Plaza de Mayo in Buenos Aires doorgaan, gaan wij van SAAM door met ze moreel en financieel te steunen. Hun
strijd om opheldering over het lot van hun onder de militaire dictatuur
(1976 -1983) verdwenen kinderen en mannen gaat voort. Op de vraag
wat er met hun familieleden toen is gebeurd, is nooit antwoord gekomen.
Ondanks hun verdriet om de vermisten, blijven de Moeders pal staan voor
de verdediging van de mensenrechten in hun land. De wijze waarop zij dit
nu al jaren geweldloos doen, heeft school gemaakt in de hele wereld. Een
wereld, waarin moeders hun kinderen slachtoffer hebben zien worden
van zinloos en bruut geweld.
Zo groeide de groep van treurende Argentijnse vrouwen uit tot één van
de invloedrijkste mensenrechtenorganisaties.
SAAM blijft ze steunen!
Als u deze maand die bloemen of die taart voor moeder koopt, denk dan
ook eens aan die andere Moeders.
Stort uw bijdrage op giro 9114 00 t.n.v. S(teun) A(aan) A(rgentljnse)
M(oeders), Amsterdam.

ïaCION CON

6,00 i

Tolaal

Informatie
Muntpost B.V.
Nijverhcidsweg 29
EI,ST (Gld)
Tel. 08819-72468

De ECU der Nederlanden 1994 is
gewijd aan Prinses Juliana en Prins
Bernhard als nationale hommage aan
het Prinselijk Paar Met name m de
naoorlogse periode van wederopbouw
waarin
Juliana
Koningin -der
Nederlanden was, stonden zij voor
internationale eenheid en samenwerkmg De ontwerpen van muntzijdc en
bceldenaamjde komen van de bekende
kunstenaars lan Rank-Broadlcy en
John Lobban.
De ECU werd bij 's Rijks Munt m
Utrecht geslagen in opdracht van
Muntpost

Wllliki vin Ammilpooy
Hitiy d'Ancom
Cithirlni Andrlimn
RIa Bickirs
Trlx Bitlim
Mies Bouhuys
Diphni DuQvilihott
Natasha Emanuili
Hinski Evinhuli-vui Eistn
Annamarla Griwil
lm van dm Hiuvil
Diana van Hulit
Lttty Kostirntan
ftnnaka KrUnin
Maya PeJIc
Trudy van Plnxtinn
Jaanna Roos
Mady Saks
Loulsa van Santan
Agnth Sclurphuls
ftnnii M.G. Schmldt
OOPI Jnffl
Hans Snoak
Snlriin Strooksr

Bon in gefrankeerde envelop sturen naar
MUNTPOST B.V.
Postbus 23
wm
6660 AA ELST(Gld)
Bestellingen worden omgaand afgehandeld na ontvangst van uw betaling

10 ECU - Cupro-Nikkel - 20,0 gram,
0 38 mm
25 000 exemplaren
2 1/2 ECU - Cupro/Nikkel
15,0 gram - 0 33 mm,
50 000 exemplaren

Ee

tmfllmOVIP dt Mradira. Ui nrmlitin' vin Trlx lifltni wordt op 10 mil mor li NHIV ultuzindin m hu pmnnrnn nmwram «n im mr on Nii 1.

donderdag 28 april 1994
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andvoorts Mannenkoor zingt meer ingetogen

ZANDVOORT - Vier weOok het Zandvoorts Mannenkoor wordt nu begeleid door ken lang slaat de Stichting
Jeugdstrand Zandvoort zijn
Frans Bleekemolen
tenten op. Het dagvakantiekamp wordt gehouden van
25 juli tot en met 19 augus-

tus.

tal toehoorders was dit 'het
mooiste deel van het concert'.
Maar dat ligt dan vooral aan de
ongedwongen sfeer en gezelligheid die van dit repertoire uitstraalt, een sfeer waarin de
mannen zich - door hun ervaring - met groot gemak bewegen. Eiste het programma voor
de pauze enorme concentratie
en inzet, in het tweede deel van
het concert konden de heren
weer even lekker freewheelen

door Joan Kurpershoek
EN NIEUWE LENTE, een
nieuw geluid. Zo leek het
zaterdag voor de goed gevulde Hervormde Kerk
k met het Zandvoorts Mannenir te zijn. Die nieuwe lente is de
breng van de nieuwe dirigent
Vans Bleekemolen. Een paar
uinden geleden is hij gekozen
l een drietal kandidaten voor
/e functie. Bleekemolen is al
ren lang een bekend gezicht in
.ndvoort, onder andere van zijn
anorecitals en als dirigent gercnde 12,5 jaar van het Toonjiihtkoor
Zandvoort.
i

Vrouwen

lassiek

koor-geluid' leek totaal verdwenen. Brutaliteit had plaatsgemaakt voor voorzichtigheid.
Tenminste, zo leek het. Tot
het 'Winzer-Chor' werd bereikt,

het eerste wat 'levendiger' stuk
op het programma. Op dat moment mochten de heren weer
even flink uithalen. Ze maakten
er gretig gebruik van, duidelijk

ike van der Raadt slaat
oe in Vege Sierra Cup
ZANDVOORT - De ruim
eduizend toeschouwers,
ie de races op het Circuit
tirk Zandvoort volgden,
Jvamen volledig aan hun
tekken. Vele races met als
pogtepunten de overwiningen van Eindhovenaar
rter Kox in de Produktieigen klasse en de zege van
jaatsgenoot Mike van der
iadt in de Vege Sierre

autosport
/oor de Produktiewagenrace
Irschenen maar liefst 24 waIns, verdeeld over drie klas|n in de strijd. Deze race over
jee uur met verplichte pitops leverde een waar spektaj-1 op. Niet het officiële BMW
fcalerteam sloeg toe na twee
ïir racen, maar Peter Kox, uit-

komend voor het Ekris-team
won de slag in de pitstraat.
Daar verloor BMW-rijder Patrick Huisman de wedstrijd
toen hij bijna gelijktijdig met
teamgenoot Cor Euser zijn pitstop maakte. De monteurs waren daar niet op berekend en
Huisman moest dertig seconden wachten voordat hij aan de
beurt was.

doorkruiste de opzet, maar al
snel zag ik dat onze rondetijden
goed waren. Ik had de race onder controle en kon op het einde de tijden rijden die ik zelf
wenste. Mijn dank gaat uit naar
het team, die op een voortreffelijke wijze de race voor mij beheerste," aldus Kox.

Van der Raadt
Goede opzet
Toch zou dat voor Peter Kox
geen probleem geweest zijn. De
Eindhovenaar spinde in de op-"
warmronde, zodat hij als laatste van start ging. Na een geweldige inhaalrace kwam Kox toch
nog als eerste over de streep.
„Ik wist dat ons team de goede
opzet had om deze race tot een
goed einde te brengen. Alles
klopte, de spin in het begin

De strijd in de Vege Sierra
Cup werd beheerst door Zandvoorter Mike van der Raadt.
Van af de start controleerde de
Zandvoorter de race. Concurrent Verkooijen zag Van der
Raadt steeds verder wegrijden
en werd op grote achterstand
gezet.
Ook de als derde eindigende
De Wit slaagde er niet in om het
Mike van der Raadt moeilijk te
maken.

ieevissers vangen bot
ZANDVOORT - De leden
de Zeevis Vereniging
indvoort kwamen tweeaal in actie. Daarbij waren
i vangsten tijdens de wedrijd vanaf het Noorderrand heel erg goed. De
edstrijd in Wijk aan Zee
l wat tegen. Weinig vis
erd hier uit het water gelald.
zeevissen
De leden van de Zeevis Vere;mg Zandvoort hadden tijns het vissen vanaf het Noorrstrand gunstig weer. Een
stige zuidwesten wind en een
hoorlijke temperatuur. Al
el na het startsein werden de
rste vissen binnen gehaald,
hoop was gevestigd op het
ngen van de eerste paling van

Vakantiekamp
'Jeugdstrand
Zandvoort'

Een verrassend optreden.
Zo kan het
voorjaarsconcert van het
Zandvoorts Mannenkoor,
zaterdag in de Hervormde
erk, wel genoemd worden.
Met de komst van de
nieuwe dirigent Frans
leekemolen heeft het koor
jok een nieuwe uitstraling
gekregen.

JNiet vreemd dus dat er zaterLgavond een fors aantal klasbke werken op het programja stond. Opmerkelijk was wel
e manier waarop de meeste
Ussieke liederen werden geingen: bijzonder ingetogen,
icht, bijna zoet en lieflijk. Iets
pel anders dan je van dit koor
u verwachten: het gebruikeke, geëikte 'stevige mannen-

7 Zandvoorts
Nieuwsblad

dit seizoen, maar dat lukte he- ke visclub waren naar Wijk aan
laas niet. Het was vooral bot Zee getrokken om deel te nemen aan een strandwedstrijd
wat er gevangen werd.
voor vele vereniging. Voor deze
door
hengelsportvereniging
Minkman
Zaanstreek georganiseerde visWillem Minkman die de laat- wedstrijd hadden zich maar
ste 10-e stek had geloot, bleek liefst 170 vissers gemeld. Over
daarmee niet ongelukkig. Hij een lengte van 1,5 kilometer wakon zijn hengel in een aardig ren de vissers verdeeld.
gaatje werpen en had daarmee
De vangsten vielen echter beveel succes. Aan het eind van de
avond bleek Minkman veruit hoorhjk tegen. Het varieerde
de beste te zijn. Met een totale van nul tot vier vissen. De prijlengte bot van 132 centimeter zen waren daarentegen bijzon(vijf stuks) werd hij eerste. der goed. Drie hoofdprijzen van
Hans Roest deed het ook niet vijfhonderd gulden en diverse
slecht maar moest met 99 centi- complete sets boormachines en
meter vis toch ruimschoots fietsen.
Van de Zandvoorters viel altoegeven. De derde plaats was
voor good-old Rob Drose met leen Fred Schilpzand in de prijzen. De Zandvoortse stervisser
65 centimeter vis.
kwam tot slechts een bot van 21
centimeter, maar bleef daarWijk aan Zee
Zeven leden van de plaatselij- mee velen voor.

makend dat in de voorgaande
stukken alleen maar de rem er
op had gestaan: de ingetogenheid was zo bedoeld, omdat het
paste bij de stukken. Het 'stevige' geluid was nog wel degelijk
aanwezig, maar ingedamd omdat het niet bij deze stukken
hoorde. Bleekemolen was bezig
geweest om de heren extra te
scholen in het wat 'fijnere' klassieke repertoire. „Hij laat ons
telkens horen hoe de componist het heeft bedoeld," ver-

klaart een van de zangers. Volgens de dirigent zelf gaat het de
goede kant op, maar is het einddoel nog niet bereikt: „Wacht
maar eens tot je ze over eenjaar
hoort! Maar dan moeten we er
eigenlijk ook nog leden bij hebben."

Solo's
Om het klassieke karakter
van dit deel van het concert te
versterken, verzorgde Bleeke-

Werp eenAgathabroodje in zee
en de drenkeling wordt gevonden'
Dit is de derde aflevering
uit een serie over Zandvoortse legenden van pastor Bertus Voets, oud-medewerker
van het archief van het Bisdom Haarlem. Eerdere afleveringen werden geplaatst in
het Zandvoorts Nieuwsblad
van 31 en 17 maart.

wel aanvaarden, maar omdat
het gewone mensen waren die
daar een teken van wilde hebben, zijn in de negende eeuw de
Agatha-broodjes ingevoerd. Op
de feestdag van Agatha werden
er door de Zandvoorters broodjes gebracht naar de kerk die
een speciale zegen kregen en
dan naar huis werden meegenoEen van de legenden, waar men om in moeilijke gevallen
nog iets van over is, zo vertel- gebruikt te worden.
de Van de Mije, mij, is die van
Vissers namen altijd een
de Agatha-broodjes. Al heel
vroeg was onze streek hier broodje mee op hun schip.
aan Agatha toevertrouwd. Zij Wanneer er iemand bij het viswist dat ons leven niet ge- sen overboord viel, dan gooide
makkelijk was. We hadden men het broodje in zee dan
hier een gevaarlijk beroep en kwam de drenkeling'boven en
vaak moesten we de bescher- zwom terug naar zijn schip.
ming van Agatha oproepen. Vrouwen gebruikten het ook
wel in hun kleine huisjes die
De Zandvoortse bevolking brandgevaarlijk waren. Was er
wilde de steun van Agatha een ongelukje gebeurd dan

(ADVERTENTIE)

BELANGRIJK NIEUWS!

OP KONINGINNEDAG
IS ONS FILIAAL IN ZANDVOORT

DE GEHELE DAG
GEOPEND!
WEGENS OVERHEIDSMAATREGELEN ZIJN ONZE FILIALEN
IN AMSTERDAM GESLOTEN

EXTRA ORANJE-STUNT!
COCA
COLA of
FANTA
REGULAR OF LIGHT

REUZEFLES

GLACE'S

luchtige koeken meteen roze
iiudiuiduy
fondantlaag

. PAK
4 stuks
ELDERS

99

heeft 4000 aanbiedingen!

e D-2 junioren van Zandvoortmeeuwen hebde voorjaarscompetitie afgesloten met het
l'ialen van liet kampioenschap. De heren junioI'produceerden in acht wedstrijden maar liefst
j doelpunten.

Hun eigen goalie hoefde er maar twee door te
laten. Het team werd dan ook ongeslagen kampioen met een totaal van 16 punten. Trainer-coach Lars Schemmekes was dan ook uiterst
tevreden over het resultaat.

wierp men het broodje in het
vuur en nog veel beter als met
water, werden de vlammen werden gedoofd. Kinderen die wat
mankeerden kregen een klein
stukje van het brood in de
mond en als dan de narigheid
over was, had Agatha dat met
haar brood gedaan.
In de meeste plaatsen is met
de hervorming het Agathabroodje verdwenen, maar hier
is het, toen pastoor d'Ailly werd
aangesteld, weer opnieuw begonnen. Hij heeft een paar honderd broodjes in 1854 laten bakken en deze met de zegen van
Agatha bedekt. Uit de stukken
van het bisdom heb ik gevonden dat er een tekst was uit het
klooster van Egmond die door
de pastoor was overgenomen.
In de loop der jaren kregen de
broodjes een eigen gezicht. Er

SCHIPHOL - Minister Alders heeft op Schiphol het nieuwe systeem NOMOS (Noise
Monitoring System) in gebruik
genomen. Het systeem registreert de feitelijke geluidsniveaus van overvliegende vliegtuigen in de regio rond de luchthaven.
Daartoe zijn op twintig plaatsen in de regio meetinstallaties
geplaatst. Het systeem moet
onder meer helpen inzicht te

Geluidhinder
Schiphol
geven in hoeverre berekende
geluidsniveaus overeenkomen
met de daadwerkelijk optredende geluidsniveaus in de
woonbuurten onder de aan- en
uitvliegroutes van de luchthaven. Het systeem kan ook gekoppeld worden aan FANOMOS, een systeem dal de vlieg-

werd in het brood een soort
kruisje verwerkt en zo bleven
ze als heilige zaken in de
kast.
Toen ik dit doorgaf aan
Van de Mije zei hij: „Ja, nu is
dat ook wel verdwenen. Onze
pastoor had er met zoveel
mee op: hij dacht soms wel
eens dat het bijgeloof was,
maar wanneer ik nog broodjes naar de kerk bracht om
die te zegenen, deed hij dit
maar niet met het gebed dat
onze eerste pastoor gebruikte. Toen ik naar hier kwam, is
dat helemaal verdwenen en
toch geloof ik dat het een verlies is. Al is er ook veel over
Agatha een legende, het is een
teken hoe wij hier m Zandvoort met haar hebben geleefd."

Bridgers spelen
op hoog niveau
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club hebben de tweede wedstrijd van'de laatste competitie achter de rug. En zoals
vrijwel elke speelavond
wordt er bridge gespeeld op
een hoog niveau.

bridge
ALLEEN GELDIG OP KONINGINNEDAG

D-2 junioren ZVM kampioen

Tot verrassing van menigeen
werden zij daarbij plotseling
ter zijde gestaan door het Zandvoorts Vrouwenkoor, dat in de
zijvleugels van de kerk had
plaatsgenomen. Ook van dit
koor is Bleekemolen dirigent.
Het concert bereikte een hoogtepunt in het door beide koren
gezongen Steppe-lied en Kalinka. De twee liederen hadden zij
enkele weken geleden al samen
molen zelf nog enkele piano-so- gezongen tijdens een spektakello's, waaronder het uitbundige stuk m het Haarlemse ConcertSiegmunds Liebeslied uit de gebouw.
opera Die Walkure van R. Wagner/Fr. Liszt. De zangsolo's
Het voorjaarsconcert kan gewerden verzorgd door tenoor zien kan worden als een uitsteEwit Keur en bariton Gunter kend debuut van het ZandSchuiten, die uitstekende pres- voorts Mannenkoor in nieuwe
taties leverden.
samenstelling. Het optreden,
Het programma zaterdag- na nauwelijks vijf maanden
avond na de pauze had een veel voorbereiding, werd door de
luchtiger karakter, wat ook voor driekwart gevulde kerk
geldt voor de piano-solo's van beloond met een staande ovaBleekemolen. Volgens een aan- tie.

Ackooy en Drenth nu derde
staan.
Het echtpaar Van der Werff,
spelend in de C-lijn, ging er een
goed voor zitten. De voorgaande bridgeavonden liep het met
naar wens maar nu stelden zij
orde op zaken met een eerste
plaats. De dames Van der Nulft
en Scipio Blüme speelden eveneens een sterke wedstrijd en
werden knap tweede. De derde
plaats was voor de dames Havinga en Trautwein. Van der
Nulft/Scipio Blume bezetten
thans de eerste positie, gevolgd
door de dames Polm en Rooijmans. Derde staat het echtpaar
Smink.

In de A-lijn speelde mevrouw
Spiers met gelegenheidspartner mevrouw de Vries en deze
samenwerking verliep bijzonder goed. Met 68,93 procent grepen zij de eerste plaats voor het
echtpaar Hoogendijk. Het echtpaar Van Gellekom werd op afstand derde. Aan de leiding, na
twee wedstrijden, gaan mevrouw Spiers en de heer Emmen. Op de tweede plaats staan
de heren Groenewoud en Smit,
op de voet gevolgd door de heren Polak en Vergeest.
De B-lij ners deden het wat
rustiger aan met als resultaat,
dat de dames Mens en Santoro
eerste werden met 61,90 procent. In de spannende strijd om
de tweede plaats lieten mevrouw De Kruyff en de heer
Kleijn nipt achter zich mevrouw De Leeuw en de heer
Braun. Mevrouw Kinkhouwers
en de heer Van Leeuwen kónden netaan de kop behouden.
De dames Mens en Santoro
rukten echter op naar een tweede plaats, terwijl de dames Van

ZANDVOORT - De provincies Utrecht, Flevoland
en Noord- en Zuid-Holland
vinden dat storten van afval
tot een minimum beperkt
moet worden. Ook moet alle
brandbare afval uit deze
vier provincies in de Randstad verbrand worden.

banen van landende en startende vliegtuigen vastlegt om na te
gaan of de vliegers zich aan de
voorgeschreven
procedures
houden. Ook kan NOMOS helpen een verband te leggen tussen klachten over geluidsoverlast die bij de klachtentelefoon
binnenkomen en het vliegtuig
dat de overlast veroorzaakt.
Verder kan inzicht verkregen
worden in het 'geluidsgedrag'
van luchtvaartmaatschappijen.

Om dit te kunnen realiseren
hebben Gedeputeerde Staten
van de Randstad-provincies besloten meer samen te werken
op het gebied van afvalverwijdering. Over de uitvoering van
dit plan wordt binnenkort overleg gepleegd met de betrokken
gemeenten. "
Dit blijkt uit de notitie 'Samen staan we sterk'. De provincies willen optimaal gebruik
maken van de stort- en verbrandmgscapaciteit in de Randstad.

Inlichtingen over de bndgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.

Vorig jaar werd het kamp
voor het eerst vier, in plaats van
drie weken gehouden. Dat
bleek een doorslaand succes,
want ook die extra week kwamen er veel kinderen op af.
De Stichting Jeugdstrand
Zandvoort is bedoeld voor Am
sterdamse schoolkinderen van
vijf tot en met 12 jaar. Zij kun
nen zich tijdens één of meer
vakantieweken uitleven op het
strand en in de duinen. Onder
bekwame leiding worden de
kinderen bezig gehouden met
sport en spel. Variërend van
tikkertje spelen tot voetballen
en van figuurzagen tot het maken van strandfiguren.
'Jeugdstrand' is een dagvakan
tiekamp. Dat betekent dat de
kinderen 's avond weer naai
huis gaan. Het kamp is met gedurende het weekend. Deelne
mers worden in Amsterdam op
één van de veertig opstapplaatsen per bus opgehaald. Aan het
einde van de middag worden ze
weer teruggebracht.
De toenemende belangstelling heeft er toe geleid dat er
momenteel een tekort aan
groepsleiding is. De stichting is
dan ook dringend op zoek naar
jongeren in opleiding, die m de
zomervakantie één of meer weken de hoofdleidmg van het
Jeugdstrand willen assisteren
De organisatie denkt dan aan
jongeren die opleidingen zoals
pabo, sph en mbo volgen. Maar
ook anderen die belangstelling
hebben voor jeugdwerk worden
gevraagd te reageren. Contactpersonen zijn Arjen Kreike en
Nique Lopuhaa onder nummer
020-6751.579.

Excursie over
historie Elswout
OVERVEEN - In het
landgoed Elswout in Overveen wordt van 6 mei tot en
met 5 juni een expositie gehouden over het ontstaan
en verleden van dit buiten.
Het landgoed werd 350 jaar
geleden gesticht door Carel
du Moulin, die het de naam
'Moulins Hofstede' gaf.
Hij laat de duinen afgraven
en verkoopt het zand aan de
bouwers van het zich uitbreidende Haarlem en Amsterdam
Halverwege de bouw van de
hofstede gaat hij failliet. Huis
en hof werden in 1654 gekocht
en voltooid door Gabriel van
Marselis die het landgoed de
naam Elswout gaf. Ook de tuinen, een 18-e eeuws landschap
met nog architectuur uit de zeventiende eeuw, zijn te bezich
tigen. De expositie wordt gehouden m een van de grote kamers van Elswout en is op vrijdag, zaterdag en zondag en alle
feestdagen geopend van elf uur
tot half vijf. Op zondagen om
twee uur wordt een toelichting
gegeven, met aansluitend een
wandeling van een uur over het
landgoed.

Programma ZFM
ZANDVOORT - Het programma van de lokale omtroep
is alsvolgt:
Van maandag t/m vrijdag
- 12.00-14.00 De Watertoren
- 14.00-16.00 Non-stop muziek
- 16.00-18.00 Hitversnelling
- 18.00-20.00 Muziekboulevard
- 20.00-22.00 Jongerengeweld
BPM
- 22.00-24.00 Tussen eb en vloed
- 24.00-12.00 Non-stop-muziek
Zaterdag
- 7.00- 9.00 Vroeg Op
- 9.00- 9.30 Levensbeschouwe
lijk programma
- 9.30-12.00 Goedemorgen
Zandvoort
- 12.00-14.00 Hand m hand
- 14.00-16.00 De Badmuts
- 16.00-16.00 Eurobreakdown
- 18.00-20.00 Muziekboulevard,
- 20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag
10.00-12.00 ZFM-jazz
12 00-14.00 Hand m hand
14.00-16.00 De Badmuts
16.00-18.00 De Zandbak
18.00-20.00 Muziekboulevard
20.00-24.00 Kustwacht
ZFM is te ontvangen op 106.9
FM en op de kabel via 105 FM.

Randstadprovincies pakken
afvalverwerking samen aan
Verder willen zij de verschillende tarieven gelijktrekken evenals het acceptatiebeleid van
stortplaatsen Zo wordt voorkomen dat de ene stortplaats
brandbaar afval weigert dat een
andere stortplaats accepteeit
Bovendien is het de bedoeling
om een sturingsorganisatie
voor de vier provincies op te
richten die het afval bij de jiiib
te verwerker terecht laat ko
men.
De notitie 'Samen staan we
sterk' is een vervolg op de
'houtskoolschetsen', een noti
tie die de vier Randstadprovin
cies vorig jaar uitbrachten De
'houtskoolschetsen' gaven een
overzicht van het aanbod en de
samenstelling van afvalsti o
men en de tariefstelling in de
provincies. Daaruit bleek al dat
een verregaande samenwer
king is gewenst.
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ZONWERING BESTELLEN...
FRANSSEN BELLEN

Dr. Schaepmanstraat 13, halh/rijst. woonh.
met garage in Zandvoort-Zuid. Ind. hal, toilet,
doorzonwoonk. met open haard en
parketvloer, keuken met inb.app., 1e et.
toilet, balkon, badk. met ligbad en wastafel, 2
slaapk., 2e et. ruime sl.k. met dakkapel, c.v.
Vr.pr. ƒ 349.000,-- k.k.
Mathijs Molenaarstraat 5, in Zandvoort Zuid
gelegen hoekwon. met garage. Grondopp.
461 m2. Ind. hal, toilet, L-vormige woonk.,
royale keuken met inb.app., kelder, 1e et.
badk. met douche, 4 slaapk., balkon zuid, 2e
et. zolderk.
Vr.pr. ƒ 390.000,-- k.k.
Hogeweg 54/1, vierkam. maisonnette met
tuin op het zuiden. Ind. 2e woonlaag: hal, 3
sl.k., badk. met ligbad, wastafel en toilet, 1e
woonl. hal, toilet, woonk. met schuifpui naar
tuin, moderne keuken met inb.app.
Serv.k. ƒ 414,-- p.m. incl. verwarming.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

WAS IK
MAARRUK

KN1KARMSCHERMEN
MARKIEZEN ETC.

H. FRANSSEN
VOLTASTRAAT 32
2041 CKZANDVOORT
TEL. 02507-14623

lange brandduur

CHAIK

• •• mm m m ^

MICRO PLUS

T-SHIRTS

FOSFAATVRIJ
WASMIDDEL

met diverse sport-prints.
Maten: M t/m XXL

."•'"•""T"'-

100% KATOEN

in fraaie metalen
bewaardoos

üjyspsTi!

LIEFST

'•;^& BALEN VOOR IIP
ÜSi^,
4J',X>-,:-i;*.;,ül

2 KILO

ELDERS

(goed voor ca 24 wasbeurten)

FRAAIE WANDKLOK

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

Wi'

l§l h^/Sr t>R/vï|
:^fe^ ^^-'

zware kwaliteit stalen bak met roosters en
houten handgrepen. Maat: 15 x 25,5 x 14 cm

ELDERS

SCHUIM

STEARINE

Andrélon

TUINPARTY-LIGHTS
mw$m

ELDERS

tïSe*"

JORDAN TANDENBORSTELS
199
DIVERSE SOORTEN-elders A49" !•

L1NCO MARGARINE
PAK 250GRAM• elders &

«Q
ék9

HEEL WIT OF BRUIN BROOD
ovenvers, gesneden en verpakt

CRÈPE TOILETPAPIER
PAK 4 ROLLEN • elders 39

£Q
O9

l i DOPERWTJES/WORTELTJES
£Q
,: extra fijn, halfliterblik - elders .8$ W*

NEME PATENT TARWEBLOEM
KILOPAK • elders TT

EQ
97

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

"'
V;

CEREBOSTAFELZOUT
«f A
strooibusje 125 gram- elders 1&5ff tl

STABILAC CHOCOLADEMELK
LITERPAK - elders 14$

«9
••

ledere woensdag gesloten

'|i

GOLD PACK GROENTESOEP
ZILVERZAKJE-elders AT

IC LIEBIG BOUILLONBLOKJES
J J PAK 6 LITER - elders ;M?

ZAANSE ROEM MAYONAISE
POT 500 ML- elders MS

AA
«W

KEY FRUITCOCKTAIL
LITERBLIK - elders Vti

PRINCES MAÏSKORRELS
BLIK 340 GRAM • elders Mfi

QQ
O tl

INEX DRINKYOGHURT
LITERFLES - elders ^4S*

«29
••

JONKER FRIS BRUINE BONEN
LITERBLIK-elders AT
ff

VC
9

LODIK BLEEKMIDDEL
LITERFLACON • elders USS

«29
!•

FERM fosfaatvrij WASMIDDEL
BAAL 2 KILO-elders AST

*29
J*

PAGE PAPIEREN ZAKDOEKJES
PAK 60 STUKS - elders iSff

AA
J*

•
'

AUTORIJSCHOOL

'

'

QC
9w

GEBROKEN RIJST
K1LOBAAL- elders AOSf

QC
*u

GOLDEN WONDER CHIPS
BAAL 200 GRAM - elders 5T

KINGSFOOD K1PPEBOUILLON
POT 340 ML -elders lift

«59
K

SMITH'S THEEZAKJES 4 gram
DOOS 20 ZAKJES - elders 3$

OVENVeRS

mild en verzorgend

LITER
xhe FLACON

in terracotta bloempot, ideaal voor gebruik
buitenshuis.
In diverse
^~~~

i
'J

PLAYBOY

BAD-

'%£®&
•'•fewtC«
W

tesï^

WIHE KUNSTSTOF

ANDRÉLON

N,

"ÏX<
^mS*l \J

;<*:•-;'^m\ "*»•'•»•
-i"''"
t'S'1 x^->,
tS:::A^ör?^'fï%^^

NORMAAL

PER STUK

met origineel
quartzuur
werk dïvsrsc
kleuren

•S-S

HIBACHI BARBECUE
ELDERS

EIOEWNEHIS

SPORTIEVE

PERSIL

BAAL 7.5 KILO

MAKELAAR O.G.

lessen in
Nissan „Primera"

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten

i4,>;
KWALITEITS GRILL-HOUTSKOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

naalden
scharen
kledingreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

D.M.C.zijde
garens
ritsen
knopen
biaisband
voering

Nu ook in de Kerkstraat 12 Zandvoort
Tabakspeciaalzaak KleynTel. 18791

SINDS 1935

VAN

Boul. Barnaart 14

van T. C. van der Schelde voort.

De Lotto

Elke dag een nieuwe kans

É B

Voor mensen
met smaak

zet de verkoop foürnituren

Kreeg je elke dag maar een nieuwe kans. Dan was het leven een stuk leuker.
Lucky 10 kun je elke dag spelen. De prijzen kunnen oplopen tot 5 miljoen
gulden. Kijk ru;ar de uitslag op Nederland 3. Elke avond om
23.15 uur, behalve op zondag. Een Lucky 10 spelformulier en
een folder met de spelregels liggen bij ons voor u klaar. Wie wil er
niet elke dae
een nieuwe kans om rijk te worden?
8

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Grill-, Vis-en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

Heeft u het al gehoord?
Singer naaimachines

3 LAAGS LUXE

MAXELL VIDEOCASSETTES VX 180

TISSUE SERVETTEN
van celstof dus sterk absorberend.
Diverse kleuren
ff^^

h

°9e
betrouwbaarheid
£:•;
•~,en duurzaamheid. /j&-'£5.t
Voor3uurkijkfii?fl i '
genot Perstuk f"iïv.'k>^

-»T3T>.

PAK

411% Mpa ^

ELDERS

jj^|jf2

20sTUKSa«fy!

ELDERS

ELDERS

--

ELDERS

-

ll

i
[

CDA, PvdA en WD willen iïfvan
prijsafspraken in levensmiddelenhandel

00!

\

VA
f*

-»-^n

«89
!•

DE1

,OAT

QQ
O*

ELDERS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDÖPLEIDING EN THEORIELESSEN

^

iw

VERKADE CHOCOLADETABLETREPEN

HEEt POMP *PERS 6. 49
ELDERS

HEERLIJK FR/S

diverse
smaken,
reep

„^
^{iS;^ &»$?\ •
fi'if^f,^ Saï|

100 gram

^^j^lfSl

zoek uit:
naturel/bacon of naturel/paprika

GOLDI
RUNDERGOULASH

2pAKKENWjitïj
fets^li^lig^'

'

'lm ^

mm

ROYCO SOEPEN

malse stukjes vlees in pittige goulashsaus

'

SET

ELDERS

K1//P 200 GRAM 1.99

TUC
ZOUTE KOEKJES

BLIK
440 GRAM
ELDERS

.75373 /---ax ,rps.
K

diverse smaken, per doos 2 zakjes,
goed voor
^f^n» .tf^s^,
6 borden
/jSèl^Si /f :'^?®\

pC^ S?

^^

b

'

fc$fe>
ELDERS

\|:%feft<

lf|ih3W

„üij Via-'

GALA
KOFFIE
CAFEÏNEVRIJ

diverse smaken.

„KIEST U RICHE 3 MEI,
DAN KIEST RICHE VOOR U!"
RICHE zet do iiktic
„INKOKEN VAN DE NIEUWE MENUKAART"
voort.
De VOORJAARSKAART
gaat van start DINSDAG 3 MEI.
Deze avond zijn alle gerechten voor
DE HALVE PRIJS.
Wel vragen wij dan uw oprechte mening over de
nieuwe kaart.
Tevens gaat onze nieuwe WIJNKAART in.
Uw kans om deze avond een passende wijn
bij het gerecht te drinken voor eveneens
DE HALVE PRUS.
(Grtuij; rcstJTt'ertfn, dim /w/t H
in ieder geml een ,,ZETEL"!)

TIP VOOR VADERS EN KINDEREN:
8 MEI MOEDERDAG - RICHE DAG!
Tijdens BRUNCH en DINER
worden hij RICHE
de moeders in het zonnetje gezet.
Voor een smakelijke BRUNCH kunt u,
op reservering, terecht van 10.30 uur tot 14.30 uur.
Gezellig dineren:
dan hebben wij een speciaal MOEDERDAGMENU

SPA ROOD
NATUURLIJK BRUISEND
MINERAALWATER

PONDSPAK

SALATA
lekkere frisse
sla-dressing
zonder olie, in
diverse smaken

FLES
450 ML

.
IGLO
GEHAKTE SPINAZIE
vriesvers

J^TSI wrt1^-. x-r^>.

PAK

%ê«W tetó"é:

-'Vj tec?"J NfJ-T
i-;!a M ui? l.i-"

!*^ „^^

1®

MAGBRB

HAMLAPPBI.
ma.

KILO

450 GRAM

ELDERS

m^Mte;yfeo>-vïï!
^s^
/Wfc' |;#;US
/i^s' «^ÏKS^

MOOI OPGEMAAKTE
MOEDERDAG FEESTTAART
met een heerlijke chlpolatavulling.
Gedecoreerd met
.,.,.
drie marsepeinen tei'ïïïa KTt'
roosjes. Voor
'•' "Tl
6 • 8 personen

DIRK VAN DEN DROEK

Voor informatie:

bel Grand Café Restaurant RICHE
02507-12553

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: • AMSTERDAM |ZUID|: Ri|nstraat 48
,_

r
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Chess klopt
kampioen

ZANDVOORT - Café
I^euf/Chess Society heeft
het wisselvallige schaaksei"zoen op zeer overtuigende
ze afgesloten. Kampioen
ïVHS werd in eigen huis met
n-5 verrast. Door dit formiPdabele resultaat verzekerde
" s Zandvoortse formatie
;ich alsnog van een plaats
dj de eerste vier.

schaken

pakte Café Neuf/Chess Society
een sterke 3-5 overwinning.

Klaverjassen
met de Meeuwen

Olaf Cliteur was na afloop
zichtbaar tevreden met dit resultaat. „Je klopt immers toch
de kampioen, die vrijwel op volle sterkte aantreedt," aldus Cliteur. „Het is jammer dat velen
het over een slecht seizoen hebben, terwijl dit best meevalt.
Uiteindelijk hebben we zelfs
twee bordpunten mees dan vorig jaar. Kijken we naar de persoonlijk scores waarbij behalve
Van de Klashorst met 5,5 uit 7,
ikzelf 5 uit 7 toch ook Huijboom met 4,5 uit 6 en Van der
Meijden met 3 uit 4 schitterende resultaten behaalden. Kampioen worden in deze klasse is
nou eenmaal geen eenvoudige
zaak."

In de strijd tegen het derde
eam van VHS wilden de Zand*voorters laten zien wie echt de
sterkste is in de tweede klasse
0. Hans van Brakel remiseerde
met zijn tegenstander en
Olaf Cliteur maakte het zijn terjenstander te moeilijk. Dooriat ook Jacob de Boer zijn partij op overtuigende wijze in
winst omzette nam Chess een Voorsprong
rerrassende 2,5 tegen 0,5 voorOok het tweede achttal van
sprong.
de Zandvoorters deed goede zaken. Peter van de Beek won naTon van Kempen, die verras- melijk zijn vooruitgespeelde
;end op het eerste bord speelde partij tegen Bloemendaal 3 ,
dwong de zeer sterke Roy waardoor Chess op een 0-1
Schimmel, op voorbeeldige wij- voorsprong staat.
je, remise af. Pred van de Klaslorst leek ook op weg naar een
Op een rapid-toernooi in Cuvol punt. In de slotfase liet hij lemborg is Olaf Cliteur -er in
echter zijn tegenstrever ont- geslaagd een gave zevende
snappen en moest met een re- plaats te scoren. Lange tijd had
mise genoegen nemen. Dennis Cliteur zelfs uitzicht op het
van der Heijden, die een zeer aanzienlijke prijzengeld. In de De meerkamp werd besloten met volleybal. Ook op dit onderdeel maakten de gemeente en Duvak de dienst uit
goed seizoen achter de rug laatste ronde moest hij met
leeft, kreeg ook in deze partij zwart winnen van Van Arkel uit
goed spel. Het bleek echter net Leerdam. In een zinderende
niet voldoende voor een vol partij, waarbij Cliteur geen enjunt. Doordat Ben de Vries en kel risico uit de weg ging, moest
lico Huijboom geen enkele de Zandvoorter met verlies gekans weggaven en remiseerden noegen nemen.

ZANDVOORT - Vrijdagavond houdt Zandvoortmeeuwen de laatste klaverjasavoncl
van dit seizoen. Er worden drie
partijen van 16 spelen gehouden, waarna de winnaar over
zes klaverjasavonden bekend
zal zijn. Die winnaar gaat een
mid-week genieten in een van
de Gran Dorado parken. Dus
nog veel spanning. Ook nieuwe
klaverjassers zijn welkom omdat er ook fraaie maandprijzen
te verdienen zijn. Bovendien
wordt er een verloting gehouden. De opbrengst van de klaverjasavonden komt ten goede
van de Zandvoortmeeuwenjeugd. Om aan het klaverjassen
te kunnen deelnemen moet zeven gulden per koppel worden
betaald. De wedstrijd begint om
precies acht uur, maar de kantine van Zandvoortmeeuwen,
aan de Duintj es veldweg, is al
open vanaf half acht.

Hardraverij
Foto Persbureau Zandvoort

Gemeente wint AFAFA meerfc

.VM neemt
koppositie

ZAND VOORT - De spanning stijgt met de week in de
?ierde klasse KNVB. Zandvoortmeeuwen won de moeilijje uitwedstrijd tegen Alliance met 2-3 en neemt, door de
nederlaag van Haarlem, de koppositie weer over. Met nog
drie wedstrijden te gaan zijn er nog wel vijf kanshebbers op
de titel.

voetbal
Het na deze nederlaag op de
onderste plaats staande Alliance deed totaal niet voor Zand-

Rapid-toernooi
ZANDVOORT - Op zaterdag
7 mei zal Chess Society Zandvoort voor de vierde maal haar
eigen rapid-toernooi organiseren in het Gemeenschapshuis.
Huisschaker of clubschaker,
gevorderde of minder gevorderde kunnen zich opgeven voor
dit evenement. De start is om
half 11 terwijl de prijsuitreiking
om ongeveer half vijf plaats zal
vinden. De deelnemers, en dat
zijn er naar verwachting zo'n
zeventig kunnen fraaie geldirijzen winnen. Er is een eerste
>rijs van vijftig gulden, en tweede prijs van dertig gulden en
een derde prijs van twintig gulden. Het inschrijfgeld bedraagt
en tientje. Opgave tot vrijdag 6
mei bij Nico Handgraaf teleoon 023-350403 en Hans Drost
02507-18430.

Bloktoernooi
ZANDVOORT - Vanaf vandaag kan iedere Zandvoortse
chaker zich aanmelden voor
iet 14-e Louis Blok rapidtoerlooi van de Zandvoortse
Schaakclub. Dit toernooi wordt
op donderdag 12 mei (Hemelvaartsdag) gehouden in de zaen van het Gemeenschapshuis.
Iet bestuur van de schaakclub
verwacht, evenals vorige jaren,
zo'n honderd deelnemers uit
het gehele land. Opgave kan geschieden via de telefoonnummers 02507-15023, 14441 en
7272.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand»ortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oP'ossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
Gemeenschapshuis. Ook
men informatie inwinnen
n
l> de volgende telefoonnum02507 - 15023, 17272 of
v

voortmeeuwen onder. De Haarlemmers hadden zelfs het beste
van het spel, maar Zandvoortmeeuwen speelde zeer doeltreffend en ook dit keer weer met
een voorbeeldige inzet. Na een
kwartier voetballen nam Zandvoortmeeuwen een 0-1 voorsprong. Peter Steegman rondde
een gave actie af met een prachtig en onhoudbaar schot.
Alliance zette Zandvoortmeeuwen onder druk, maar
Mario Schrader was in een priZANDVOORT - Door een nog niet warm gedraaid, aangema vorm. Omdat Zandvoort- fraaie 0-2 overwinning op zien het doel werd gemist.
meeuwen constant onder druk Candia heeft Zandvoort'75
Een voorsprong kon niet uithad gestaan posteerde trainer het tweede klasserschap blijven omdat de Zandvoortse
Pieter Keur, in de tweede helft, veilig gesteld. De Zandvoor- druk erg groot werd. In de 25-e
Marcel Schoorl voor zijn defen- ters hadden in de eerste minuut was het Hans Hartsie. Dat bleek goed te werken, helft al toegeslagen en kun- kmap, die de Candia defensie te
want Alliance werd opgevangen nen de laatste twee competi- snel af was en beheerst scoord:
en binnen een kwartier had tie wedstrijden ontspannen 0-1. Tien minuten later verdubZandvoortmeeuwen een riante uitspelen.
belden de Zandvoorters de sco0-3 voorsprong opgebouwd. Pere. Na een snelle combinatie
ter Steegman lag tweemaal aan
tussen Ivar -Steen en Bas Heino
de basis van de doelpunten, die
voetbal
kon Munoz eenvoudig de tweeop naam kwamen van Riek de
de treffer scoren: 0-2.
Haan.
Met de wind in de rug was
In de tweede helft heeft het
De volgende zet van Keur Zandvoort'75 heel gevaarlijk. team van trainer Gerard Nijbleek minder goed uit te pak- Dat kwam door de zeer verre kamp de strijd gecontroleerd.
ken. Ferry van Rhee werd naar uittrappen van doelman LUC De geblesseerde scheidsrechter
de kant gehaald voor een extra Krom. De verdediging van Can- besloot toch de wedstrijd uit te
middenvelder. Snel kwam Al- dia had daar geen vat op en in spelen en voelde zich geroepen
liance terug tot 1-3 en de span- de beginfase had Martijn Mui- Bas Heino naar de kleedkamer
ning was terug. Helemaal toen der en Hans Hartkamp al kun- te sturen. Heino was al diverse
Alliance een zeer omstreden nen scoren. De Zandvoortse keren keihard aangepakt en nastrafschop in een doelpunt om- voorwaartsen waren kennelijk dat hij opnieuw door twee spezette, 2-3. In een zinderend slotkwartier hield Zandvoortmeeuwen de voorsprong met kunst
en vliegwerk vast. Eenmaal
moest Dirk Termaat koppend
op de doellijn redding brengen
toen Schrader al gepasseerd
was. Het bleef 2-3. Zondag
treedt Zandvoortmeeuwen aan
voor de thuiswedstrijd tegen
Onze Gezellen.
ZANDVOORT - Na de fraaie resultaten van vorige week,
„Het blijkt datje met keihard was er ditmaal minder succes voor de handbalteams van
werken veel kunt bereiken in Holland Casino-ZVM.
deze klasse," was Pieter Keur
De heren verloren na een uitstekende eerste, maar zwakvan mening. Voetballend was ke tweede helft, geheel onnodig van Concordia met 20-21.
Alliance beter maar we knokDe dames gaven koploper CTO prima partij maar verloten er weer geweldig voor. Nu ren met 13-15.
gaan we er voor. De laatste drie
De nederlaag, van zowel heren als dames, was te wijten
wedstrijden zijn allemaal fina- aan
het missen van strafworpen.
les."

Fraaie winst Z'75

Titel binnen bereik voor
Zandvoortse Schaak Club

schaken

pioenschap niet meer ontgaan.
Zijn grootste belager in deze
spannende competitie, John
Ayress verloor namelijk van
Jack van Eijk. Pas na de klok
van twaalf uur viel de beslissing in een tijdnood fase waarmee Van Eijk beter uit de voeten kon.
De strijd om de tweede en
derde positie is nog volledig
open. Zowel Ayress, Ter Bruggen en Lindeman zijn de kanshebbers. Hans Hueting snoepte
na een goede partij John Atkinson belangrijke punten af.

Uitslagen: Schiltmeijer-Reijer
oplossing van vorige week,
chaakdiagram 16 (Mat In twee
In de interne competitie, kan 0-1, Klijn-Vastenhouw 0-1, Van
zetten, zwart begint). 1.... - Lf3+; met nog drie ronden te gaan, Esveld-Geerts 0-1, AtkinsonLouis Damtarink het clubkam- Hueting 0-1, Jansen-Manshande
Kh2 - Ld6 en mat.
s

lers te grazen werd genomen,
zette hij zich af en kon vertrekken. Desondanks hielden de
badgasten de verdediging gesloten.
Candia zette aan voor een
slotoffensief, maar kansen gaf
Zandvoort'75 niet weg. Ferry
Boom, die als enige spits overbleef, maakte het de Candia
verdediging bijzonder lastig.
Hij kon zijn goede spel echter
niet onderstrepen met een doelpunt.
„IK ben blij dat we zelf gezorgd hebben dat we veilig
staan," memoreerde Gerard
Nijkamp. „Het leed is voor ons
geleden, het is nu een gelopen
koers. In de laatste wedstrijden
kunnen we zonder zenuwen
spelen en misschien komen we
daardoor nog wat hoger op de
ranglijst."

Op de laatste avond maakten
de teams zich op voor het volleybal. Nadat alle teams elkaar
ontmoet hadden moest er een
finale komen waarin de teams
drie tegen drie speelden. Het
wordt een beetje een toning
maar ook op dit onderdeel
maakten de gemeente en Duvak de dienst uit. Om de derde
en vierde plaats werd fanatiek
gestreden tussen Verschoor en
de Zandvoortse politie.

Kinderlijk
De hoop bij Duvak was gevestigd op spelbepaler André
Bruin maar deze liet zich een
paar keer op kinderlijke wijze
verrassen door het sterke blok
van de gemeente-ambtenaren
gevormd door Réne Nederstigt
en Hans Koning. Terecht ging

1-0, Ayress-Van Eijk 0-1, Dambrink-Gude 0-1, Den Drijver-Lindeman 0-1, Ter Bruggen-De
Oude 1-0.

Jeugd
Voor de Zandvoortse Schaakjeugd was het een geweldig
spannende dag. Proefexamens
werden afgenomen voor de diverse te behalen diploma's.
Door de zeer gedegen lessen
van John Ayress en Louis Dambrink kwamen allen er redelijk
goed vanaf. Donderdag 2 juni
zullen zij onder toeziend oog
van gecommitteerde Gerda
Schiermeijer, van de Noordhollandse Schaak Bond, het echte
examen afleggen.

handbal
Holland Casino-ZVM begon
de strijd tegen Concordia zeer
voortvarend. Met prachtig
handbal werd het sterke Concordia op achterstand gezet.
Via 3-0 en 8-5 liepen de Zandvoorters uit naar een 12-6 voorsprong bij de rust. Een voorsprong die normaal gesproken
goed genoeg moet zijn voor een
overwinning.

Inzinking
In de tweede helft verging het
de Zandvoorters geheel anders.
Van het vloeiende handbal van
de eerste helft was niets meer te
bekennen. Binnen een paar minuten had Concordia de inzinking van Holland Casino-ZVM
afgestraft, 14-14. De Zandvoorters herstelden zich enigszins
en bleven toen in de nabijheid
van Concordia. De spanning
steeg ten top toen de Zandvoorters in de laatste minuut, bij
een 20-21 achterstand een strafworp mochten nemen. De anders zo trefzekere Kees Hoek
liet deze uitgelezen kans op een
gelijkspel liggen.
„Het is volkomen onnodig
om zo te verliezen," was het
oordeel van coach Dirk Berkhout. „Na een uitstekende eerste helft verwacht ik dat ze gewoon doorgaan, maar het ging

de zege dan ook naar de gemeente. De Zandvoortse politie
legde bij het volleybal beslag op
de derde plaats.
In de kantine van de Pellikaan sporthal werd na afloop
door Ruud Luttik de prijsuitreiking verricht. Hij vond het
een uiterst geslaagd sportief
evenement en daarmee waren
alle teams het grondig eens. De
gemeente werd glansrijk eerste, gevolgd door Duvak. Derde
werd de ZPSV terwijl Verschoor als vierde eindigde.
Ruud Luttik beloofde dat de
AFAFA dit evenement volgend
jaar opnieuw zal organiseren.
Tevens meldde hij dat het
touwtrekken nieuw leven zal
worden ingeblazen. De aktieve
AFAFA is ook van plan deze
zomer een meerkamp te organiseren op het strand.

Lions besluit
seizoen met zege
ZANDVOORT - De basketballers van The Lions besloten
het seizoen met een uitstekende overwinning op HOC. Na een
32-22 voorsprong bij de rust won Lions, na een van beide
kanten goede partij basketbal, met 67-58.
De Zandvoorters kwamen in de eerste helft prima voor de
dag. Met goed en snel basketbal werd HOC op een 13-7
achterstand gezet. HOC poogde het Zandvoortse aanvalsspel
te ontregelen, doch dat gelukte niet. De zuiver schietende
Zandvoorters liepen uit naar een 32-22 voorsprong.
In de tweede helft heeft Lions de voorsprong bekwaam
verdedigd. Het in de eerste helft geslagen gat werd niet groter
of kleiner. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. HOC
scoorde in deze periode via een paar drie-punters, maar dat
verontrustte Lions niet. De uiteindelijke 67-58 overwinning
kwam niet in gevaar. „Over deze partij en het gehele seizoen
ben ik best tevreden," stelde coach en voorzitter Johan Beerepoot. „Deze jonge ploeg kan nog veel beter en ik denk dat er
voor volgend jaar nog meer in zit. Nu eindigden we op een
verdienstelijk plaats in de middenmoot."
Topscorers: Tako Lenos 15, Peter Bos 13. Arno Weidema 11.

Meeuwen verliest onnodi

ZANDVOORT - Doordat
Hans Lindeman en John Ayress twee vooraf gespeelde
partijen in winst omzetten
is de titel binnen handbereik voor de Zandvoortse
Schaak Club. Uit de nog resterende zes partijen, tegen
het vijfde team van Bloemendaal moeten de Zandvoorters nog 3,5 punten halen. ,,De basis is gelegd,"
meldde secretaris Ruud
nummer 17: Mat in Schiltmeijer.

'Wee zetten, wit begint.

Bij deze meerkamp ging het
De voor de eerste keer door AFAFA georganiseerde
vooral om het spelplezier en meerkamp is een groot succes geworden. Deze AFAFA Jaap
dat stond bij alle teams hoog in Bloem Inter Sport meerkamp werd uiteindelijk gewonnen
het vaandel. De meerkamp
door.het sterke team eerste team van de ambtenaren van
werd gehouden over drie speelgemeente Zandvoort. Mede door de bezielende coaching
avonden, de- vrijdagavonden.
van Floor Kerkman werd dit team naar de zege geleid.
Eerst kwam het zaalvoetbal
aanbod. Daarin stelde het gemeente-team zich direct kanidaat voor de eindoverwinning.
door Aaldcrt Stobbelaar
In de confrontatie met Duvak, het tweede garnituur" van
de gemeente, stelden de ambtenaren al orde op zaken door
met 2-1 te winnen. Ook Verschoor en de ZPSV ondervon- hier over de meest geoefende team extra trainingen had gegeden toen al de kracht van de sporters te beschikken.
ven verloor zijn ploeg de strijd.
ambtenaren.
De ploeg van de Zandvoortse
politie, onder leiding van allBij het badminton werd door Trainingen
rounder Hans Konijn poogde
alle teams een dubbelspel afgeDe spannendste strijd ont- met alle middelen de top te taewerkt. Ook hier ging de twee- spon zich tussen het team van naderen. Dat gelukte helaas
strijd tussen de gemeente .en Verschoor en Duvak. Ondanks niet en de ZPSV moest met een
Duvak. De gemeente bleek ook dat coach Peter Verschoor zijn. vierde plaats genoegen nemen.

geheel fout. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren."

Dames
De dames kregen bezoek van
koploper CTO en gaven uitstekend partij. Beide teams deden
vrijwel niets voor elkaar onder.
Alleen bij de afwerking was
CTO iets koelbloediger. Na een
5-8 ruststand zette Holland Casino-ZVM sterk aan en kreeg
ook uitzicht op een goed resuftaat.
Doelvrouwe Anita Reumann
verrichtte goed werk en aanvallend werd er goed gescoord. Alleen had Holland Casino-ZVM
moeite met het benutten van
strafworpen. Viermaal ging het
mis, waardoor CTO nipt aan de
goede kant van de score bleef:
13-15. Uniek was de treffer van
Zandvoortse keepster Anita
Reuman, die van verre de doelvrouwe van CTO wist te verrassen.
,,Er had meer ingezeten,"
vond coach Astrid Molenaar.
„Het was een hele leuke wedstrijd waarin we gelijkwaardig
waren aan CTO. Het was jammer dat we de strafworpen niet
benutten want dan hadden we
niet verloren."
Doelpunten heren: Goran Bogojevic 6. Jan van Duijn 5. Peter
Pennings 3, Patrick Terpstra 2,
Nic Grijekovic 2. Kees Hoek 1.
Dames: Wendy van Straten 4,
Margreet Sterrenburg 4, Mireille
Martina 4. Anita Reuman 1.

ZANDVOORT - Op initiatief
van de Stichting Hippodrome
Zandvoort, organisator van de
jaarlijkse kortebaandraverij in
de Zeestraat, wordt op maandag 2 mei aanstaande een speciale harddraverij gehouden.
Deze harddraverij is op het
Drafcentrum Alkmaar in de
Alkmaarderhout. Voor de derde keer wordt deze draverij gehouden en gaat over een afstand van 2380 meter, met als
pikeurs op de sulky bestuursleden van de Kortebaanverenigingen. Ad van Zanten vertegenwoordigt de Stichting Hippodrome Zandvoort. Aanvang
langebaandraverij voor de bestuursleden maandag zes uur.

Pleinis duiven
ZANDVOORT - De tweede
vlucht van Postduiven Vereniging Pleines werd ook een groot
succes. De duiven moesten vliegen vanuit Duffel en kregen een
afstand van ongeveer 145 kilometer te overbruggen.
Met een zuid-oosten wind
werden ze gelost en de vlucht
verliep heel voorspoedig. Ook
in de afdeling Haarlem doet
Zandvoort goed mee. Van de
5892 geloste duiven noteerde
Zandvoort er maar liefst drie
bij de eerste vijf. Gezien de onderstaande uitslag ging het in
de tweede vlucht eveneens perfekt.
P.J.Bol l, 2, 20, 21, 22. 23, 24. P.Koop- '
man 3, T, 17. H. Terol 4. R. en Th.Sinniga
5, 6, 8,12,15, Ifi, IS. J.Romkes S. Combinatie Koper 10, 23. H.Hciligers 11.
E.Paap 13. G.Koper 14. R.Driehuizen
19, 25.

Spelmiddag
ZANDVOORT - Dinsdag 3
mei aanstaande organiseert het
NHV in samenwerking met
Holland Casino-ZVM een handbalspelmiddag voor de Zandvoortse schooljeugd op de
handbalvelden in het voormalige circuitterrein. Deze middag
is het startsein voor een aantal
activiteiten, die als voorloper
op het schoolhandbaltoernooi
van 28 mei aanstaande gelden.
Vanaf drie uur zijn de leerlingen van groep drie en vier weikom. De leerlingen van groep
vijf tot en met acht zijn vanaf
vier uur welkom. De handbalspelmiddag duurt tot half zes.
Alle deelnemende kinderen
ontvangen een leuke attentie.

ie voor
ZANDVOORT -Voor de
zaterdagvoetballers
van
Zandvoortmeeuwen is het
doek in de 4de kl. KNVB gevallen. De mannen van trainer Teun Vastenhouw verloren (1-3) van SCW en spelen volgend seizoen in de
Haarlemse Voetbalbond.
De laatste mogelijkheid om
aan degradatie te ontkomen
was een zege op SCW. De Zandvoorters hebben er voor gestreden, kregen ook mogelijkheden
maar misten een afwerker. Na
10 minuten had Zandvoortmeeuwen op rozen kunnen zitten. Het voetbal leverde een
paar goede kansen op, doch de
juiste richting onbrak. SCW
wist wel raad met de kansen.
Twee fouten in de Zandvoortse
defensie werden resoluut afgestraft: 0-2.

In de tweede helft probeerde
Zandvoortmeeuwen de naderende degradatie te ontlopen.
Rob van der Bergh schoot zijn
ploeg naar 1-2 en vervolgens
werd een groot offensief ontketend. Paal en lat en onzuiver
richten zorgden er voor dat de
Zandvoorters op achterstand
bleven. En weer deed SCW het
beter. Een slappe terugspeelbal
werd onderschept en doelman
Winter had het nakijken: 1-3.
„Spelers, trainer en begeleiding zijn teleurgesteld," snelde
Teun Vastenhouw. „Degradatie
is nooit leuk. Als ik de wedstrijden van het afgelopen seizoen
bekijk, dan hadden we het wat
veldspel betreft moeten redden. We waren vaak veel beter,
maar misten veel te veel kansen. Het is jammer en we moeten maar even bekijken wat we
volgend seizoen gaan doen."

__,

ropscorers
B.Brune (ZVM-zat)
UU R. De Haan (ZVM zon)
Van der Heuvel (ZVM-zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

5

10

15

De strijd om de topscorerstrofee leek nog' spannend te gaan
worden, maar na de wedstrijden van afgelopen weekend is die
spanning geheel verdwenen. De winnaar van vorig- jaar. Kick
de Haan, gaat voor de tweede keer met de eerste prijs strijken.
Tegen Alliance had De Haan met twee treffers een groot aandeel in de zege. Zijn totaal van 17, met nog drie wedstrijden te
gaan, kan door niemand meer worden achterhaald.
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GALERIE

CLAIR
HET ROMANTISCHE WONEN.
Galerie Clair creëerde voor u een sfeervolle, comfortabele zitgroep en een eethoek inclusief dressoir. Deze prachtige
collectie in eigentijdse kleuren ziet u m
het echt bij van Reeuwijk in Diemen.
Waim en stijlvol tot in detail vormen zij
apart of samen een elegant interieur.
Geniet nu van de prijsverlaging!

2620
SOLO-OVEN
Onder en boven
warmte, Grill,
draaispit

SOLO GAS
KOOKPLAAT

GEÏNTEGREERDE
AFZUIGKAP

GEÏNTEGREERDE
KOELKAST

Vonkontstekmg,

Snelheid reselbaar,

170 liter inhoud

Dressoir; eettafel en vi& itoden i an
>' nu üjdaii>
voor

onz

f3.995,-

SCHOUWKAP

GEÏNTEGREERDE
VAATWASSER

Geschikt voor afvoer
naar buiten of recirku
latie, 60 cm, RVS wit en
zwarte uitvoerms

GA LANGS BIJ

Inbouw semtesreerd

YanS|eeiiwijk

VAN REEUWIJK IN DIEMEN
EN ONTDEK

TWEE-DEURS
KOEL-VRIESKAST

1195

DE WARE ROMANTIEK.

1295

T VAN KEULEN
KEUKENS

Sniep 7, Meubelboulevard Amsterdam, Ringweg SI 13/Diemen (020) 699411 fax (020) 6903881
•

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66
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11 Postcode Jackpot stijgt naar 4- miljoen!

"

WAAR WELEN DE PRIJZEN IN APRIL?
Notaris van Os te Amsterdam heeft in april een bijzondere trekking van de
Postcode Loterij verricht. Er waren vele tientallen extra prijzen te vergeven,
zoals het Eco-huis, dat in IJmuiden terecht kwam. U kunt het op deze pagina rustig zelf bekijken. De Jackpot van 3 miljoen gulden viel op postcodelotnummer 7071 BJ 074. Dit was helaas een niet verkocht lot, dus de
Jackpot blijft staan en stijgt in mei naar 4 miljoen gulden!
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3063
3065

KK
AV

W K-R EIZEN!
VOOR 2 PERSONEN
1011

1689
2O12
2O21
21O4
24O5
2623
2992
3O27
3123
3151
3633
3862

23O2
2324
2331
2331
2332
2351
2405
24O5
241 1
241 1
2431
2513
2515
2525
2541
2544
2546
2553
2555
2561
2565
2565
2624
2628
2629
2635
2636
2678
2715
2731
2742
2742
2BO4
28O4
2831
29O1
29O4
29O6
2922
2925
2935
2975

GV
DE
CJ
HX
AB
VH
NN
VN
CL
PD
PH
CA
ME

156
OOI
OO2
08O
20 1

O36
006
267

1O5
O69
O35
011
318

10,25,10.NE
1OO,5O,EM
CB
5OO,10,ZE
50,10.BS
25.XV 1OOO,TE
25,JK
roo,NM
50,GH
25,GB
50,AS
25,JN
50,10,10,BZ
50,LT
50.PP
1OO.RJ
1OO,10,1O,EX
50,W
25,25,BH
50,GG
1O,ZB
25,CK
25,NL
50,10,5O,EP
25,XA
CC
50,VT
5OO,AB
5O,SZ
25,1O,DA

4455
4822
4834
5845
6077
6673
6713
6961
7471
7881
95O1

9744

TG
WV
LK
BE
AH
XZ
ML
ZL
DT
GP
XE
CB

OIO
1O3
2O4
O36
O62
1O6
O34
O14
016
21 1
OOI
O65

Henny Huisman, presentator van de Sterren
Playbackshows: "Was het geen geweldig feest
de afgelopen maand7 Hartelijk gefeliciteerd als
u een prijs gewonnen hebt Én graag tot ziens
bil de Postcode Loteni."
3O66
3O69
3O71
3O72
3O73
3076
3O76
3O77
3O77
3O78
3O79
3079
3O79
3O86
3112
3137
3137
3143
3146
3151
3155
3181
32O4
32O4

3208
3224
3231
3232
3232

XW
BH
AV
BZ
GD

O1 1
O27
017
OO7
1OO

PHILIPS
2O34
2263
2282
2514
2541
2582
2676
2914
3036
3O61
3O67
3341
3851
4OO3
4O43
4142
42O7
43O1
4814

NE
AW
HW
AL
VR
KV
CC
XK
ND
RA
PE
BH
EK
BM
NR
ZB
DL
HL
NT

02O
O91
173
O56
O09
O42
009
O64
019
OS 5
149
157
O25
O31
463
O39
OO4
029
058

4818
4822
4872
5O41
5O44
SO95
5144
5212
5321
55O7
5737
6067
61O1
6118
6163
6181
641 1
6882
7214
7255
7535
7891
7894
8O71
8431
8431
8531
86O4
92O3
94O7
9733
9821

AN
CD

12 WASMACHINES

TJ
LJ
AH
AB
CC

3702
37O5
3741
3772
3781
3784
3812
3815
3823
3851
3853

HW
EG

ÏO,25,10,50,25,7OO,50,5O,70,25,50,-

GN

100O,-

LN

50,70,70O,7O,25,25,-

TK
DK
EG

(Bauknecht
5654
6823
7O37,
7531
7775
79O8

1O63
2331
3342
4388
5172
5571

24 KOELKASTEN
ED
VH

1OOO,25,-

60 CDI-SPELERS
1O13
1033
1O68
1081
1 141
1622
1826
2O34
2034

VK
GN
ND

EW
KK

5644

KL

5701

XE

5702
5703
57O6

NN
XQ
PA

5721

KJ
LM

1OOO,-

5831

JM

5O,70,-

5863

ZE

3O82
32 O2
3251
45O1
4615
4826
5142
5553
6535
66O3
7419
7891

1106
1161
1186
1312
1444
15O7
1544
2286
2665
2923
3O28
3031

AM
CR
PK
CR
AN
AD

OO2
131
088
201
023
127

24 DIEPVRIESKASTEN
1O35
11O2
1451
17O2
2162
2565
2586
2715
3O11
3O12
3067
4385
3241
3241
3241
3251
3267
3312
3317
3328
3331

4849
5O14
53O8
6O51
6O97
6431
6524
6942
7991
9O36
9O76
9423

CE

3882
392O
3980
4O63
4O64
41 O1
4124
4142
4191

AG

AC

25,25,100,5O,25,25,1OO,1OO,1OO,5OO,25,1O,-

5757
58O2

4153
5042
6658
9741

XR

100,-

MD

5611
5622
5622
5642
5643

JL

5OO,25,1O,25,25,10,25,-

EK

10OO,-

9X GOLF ECO!

1974XH 001

En voor iedere deelnemer m de postcode
6222 AR een troostprijs van ƒ1 000,25,1OO,25,5OO.25,25,25,50,25,1O,50,1O,5O,25,1O,1O,25,1O.5O,25,5O,1O,
10,1OO,JOO,25,25,25,1O,-

HA

ƒ533.000,-

f 1OO.OOO,SN/
VP
BW
BP
El_

4191
4196
4254
4281
43O1
43O1
4317
4337

HET ECO-HUIS!

HOOFDPRIJS!

1 185
1261
1274
127S
1312
1333
1391
14O3
1411
1422
1424
1 435
1 443
1 447
1473
1488
15O1
15O6
15O7
1 5O8
1509
1520
153O
1b1 1
1611
1S16
1624
1628
1663

Bij de Postcodeprijzen tot 3.000 gulden, zijn bij de winnende lotnummers
de laatste drie cijfers weggelaten. Want iedere deelnemer in deze postcode
wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs
de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
Zorg dat u er in mei ook bij bent. Vul de Win-Tot-Zeven-Miljoen-Bon in en
stuur hem vandaag nog in. U

CN
CK
KK
XM
BE

4437
4532
4536
4561
4631
4641

5O,50,5O,25,25,-

BH

10OO,-

CX

10O,1O,-

Gran Dorado Prijzen
1051
3829
3901
3925
4671
4691
47O2
47O7
4726
4741
4817
4822
4839
4849
4851
4871
4874
4876
4876
49O2
49O3
49O4
4921
4921
4921
4931
4942
5O1 1
5O14
5O14
5O17
5022
5O43
5O44
5O47
5O49
51 O3
5142
5143
5143
5161
5165
5232
5233
5251
5251
5268
5271
5272
5321
5342
5345
5469
5482
55O1
55O4
5550
5571
5591
56O4

EE
AV
NB
XE
AN
ES
TN
RL
EL
HD
VM
AK
AE

BJ
NG
TJ
LH

AG
MC
DL
HS
HP
GZ
GC
LM
AK
CS
PG
AE
JR
EM
HL
ZG
RA
EM
TZ
BA
VK
AE
TC
AH
GV
CB

150 4535 JE 010
127
149
167

50,25,25,25,7O,5O,700,25,70OO,70,25,1O,10,7OOO.25,25,1O,25,1O,50,1OO,1O,5OO,50,10,7OO,25,25,50,25,10,25,1O,10,5O,25,25,50,7O,25,25,50,7OO,70.5OO,1O,5O,7OOO,500,700,50,5OO,700,25,7OO,70,-

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschnjvmg hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loten] Deelname impliceert aanvaarding
van het reglement Maximaal 499 loten per postcode Als u het met een afschrijving niet eens bent dan kunt u voor de trekking opdracht geven het bedrag terug te
boeken Hiervoor kunt u zich schrrlteli|k wenden lot het secretariaat van de Nationale Postcode Lolenj Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Opzeggen kan
leder moment Trekking is iedere maand en wordl verricht door Notaris mr P J N van Os Ie Amsterdam Trekklngstijsten en reglement zijn verknigbaar bij het secre
tar aat Pr|zen worden automatisch op uw bank of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goed
gekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 02 03 93 Zetfouten voorbehouden

6224
6227
6228
6230
6231
6235
6252
6265
6321
6363
6369
6373
6435
6441
6467
6533
6535
6544
6546
6561
6577
6582
6591
6653
6663
6678
6691
6717
6741
6813
6822
6843
6882
69O1
69O3
69O5
6915
6916
6921
6964
6991
7O51
7O71
71 O5
71227137
7151
72O6
7231
7251
7312
7322
7322
7334
7351
7371
7383
7413
7415
7421
7439
7441
7462

7471
751 1
7512
7521
7545
7556
7582
7604

BD
GS
XR
HA
GB
WR
AX
SZ

50,50,70O,25,500,25,50,50,-

1O,50O,1O,1O,10,1O,70,1O,-

HN

12 FIETSEN
1O53
2282
2515
2574
3012
3564
36O1

76O6
76O8
7609
7637
7666
77O1
7713
7741
7778

GG
EJ
XJ
SK
XA
AW
ER

O17
022
O6O
O11
O99
179
OO9

3766
5O49
54O3
57O2
6585

ZC

O6O
069
1O1
O99
O29

1O,SO,-

AH

8914

1O,-

8933
8935

1O,70,-

8936
9O33
9O82
9134
9163

GV

ZJ
KK
BJ
JX
XH

HERCULES
8862
8862

WJ
HA

7O,SO,7O,1O,SO,-

PD
GK
ED
VJ
EE
SZ
XC
AG
EN
GC
NK
NN
BP
KK
HP
KT
VC
KJ
NA
EE
HH
HA
WL
AB
MP
CG
DM
VB
NH
KH
BK
EM
BA
BJ
JB
CD

O21
002
O49
O62
O14
O4O
O49
O44
OOI
144
OO2
118
116
122
OOI
115
16O
OOI
OO4
O12
174
O46
O39
171
O78
O39
ISO
OOS
196
004
O18
O45
023
OO9
024
OO2

5045
5124
5721
5921
6OO6
6151
6161
6227
6243
6333
6681
6845
691 1
7O21
7255
7321
7325
8212
8242
84O8
86O5
9251
9254
9551

ZD
RM
WP
HE
KG
AG
VK
HK
AL
CD
XN
DL
CC
ES
XV
HE
XV
BK
GE
HK
AS
RG
BC
XW

1013
1O14
1024
1O26
1055
1O6O
1O65
1O78
1O92
1O97
1 1O2
1 1O2

AD
WB
•TD

92O1
9255
9255
93OO
93O1
94O3
94O6
941 1
9447
9451
9457

BP

CD

CC

1104
1 1O7
1171
1 188
1325
1364
14O6
141 1
1421
1462
21 16
2154
9461
9471
9493
9561
9561
9571
96O5
9645
9656
9677
9686

HC
JE
KK
GK

RH
KD

BS
RJ
SV
TG

PJ
PN

7OO,25,70,5O,50,7O,7O,70,7O,25,700,-

9724
9726
9743
9773
9864
9885
9932
9947
9977

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN! l

BH

O^ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per
'ƒ maand hetvolgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

DK
KH

Q ƒ40,- (vier lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)

Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ10.- (één lotnummer)

A ub uwkeutetinknjisencflVtHterltmillenmetbtoklettm DK/njmefioi/dtmwniwn&ngvanAefreglement

HK

Naam:

ZZ

Adres.

ML
EC
AC
WL
SX
DC
GR
AC
ED
RW
SM
GA

163
216
O16
217
3O1
110
O66
O'
O
O:
Ol
Ol
Ol
O
O'
O
O'.
O(
O<
O
O<
O'
o;
o;

IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN:

BH

GB

HM

8621
8625
8642
8721
8747
88O1
8832
8857

1O66
1081
1 106
1 106
1274
1431
1483
1544
19O1
2O13
2O23
2132
2163
2324
2331
24O2
2521
2597
2612
2623
2716
3O61
3O69
3O77
3119
3137
3191
3221
3332
3454
3582
3621
3906
4926
5011
5012

Postcode

Q dhr Q mevr

i i i l i-i

i J

Plaats
1509405

Postbanknummer

Datum
Handtekening

\ NATIONALE l

Banknummer

• LOTERIJI
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel! naar
Nationale Postcode Loteni, Antwoordnummer 19503 2501ZVDen Haag
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Privacy is heilig bij caravan-rally's

Jikke's groente
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: knapperige groente.

VER GROENTE BEREIDEN valt veel te
zeggen en we zullen
nog wel eens wat artikelen
wijden aan de diverse vormen en methodes. Het voordeel van de volgende bereidingswijze is dat de groente
heerlijk knapperig naar
zichzelf blijven smaken..
Men voorkomt dat 'de zon
eruit gekookt wordt.'
In ons restaurant serveer
ik ze bij alle gebraden en
gebakken yleesgerechten.
Erg smakelijk en gezond.
Zelf kruid ik ze altijd met
een speciale kruidenmelange waarvan ik een potje op
de plank heb staan. Maar gewoon met peper en zout gekruid zijn ze ook heerlijk.
De kruidenmelange: 1.5 theelepel zout, 0.45 theelepel paprikapoeder, 0.5 theelepel
witte peper, 0.25 theelepel
uienpoeder, 0.25 theelepel
knoflookpoeder, 0.25 theelepel cayennepoeder, 0.25
theelepel zwarte peper, 0.25
theelepel basilicum, 0.25
theelepel tijm.
Ingrediënten:
courgette,
rode paprika, champignons
100 gram, mini mais 100
gram.
Bereiding: Snijd de courgette en champignons in plakjes, de paprika in dunne
reepjes en de mini mais in
de lengte doormidden.
Verhit de boter in een koekepan, voeg de groente toe,
strooi er een snufje kruidenmix over en sauteer ze onder regelmatig omgooien gedurende korte tijd op vrij
hoog vuur.
Heerlijk bij bijvoorbeeld
gebraden kip en varkensvlees.
PETER VAN KLAVEREN

O

Buiten het hoogseizoen een trektocht met de caravan. Dat
is de droomwens van heel wat caravanners. Maar hoe pakje
zoiets aan en zet je je over de drempel? De ACSI CaravanRally is dan een aantrekkelijke reisformule. In een groep
maar toch individueel en in je eigen tempo.
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

door Everhard Ilcbly
ARAVAN-RALLY'S IN
voor- en naseizoen
staan flink in de belangstelling. Tien jaar geleden meldden zich bij de
ACSI (Auto Camper Service
International), bekend van
de Internationale Campinggids met daarin zevenduizend geselecteerde campings in Europa, voor de
eerste uitgezette reis zestig
combinaties, auto plus caravan plus (meestal) twee
deelnemers.

ken. Je bent niet de hele tijd
samen en kunt je altijd terugtrekken in je eigen huisje. We
hebben soms wel gezamenlijke
activiteiten als excursies of een
diner, maar wie daar niet aan
mee wil doen, blijft gewoon op
de camping."
„Niets moet, maar in de praktijk doen alle deelnemers mee.
In Duitsland heet dat 'es ist bezahlt, es soll gefressen werden.'
Iedereen reist op eigen houtje,
caravanrijders zijn individualisten. Een buitengewoon plezierig volk om mee te werken.
Er zitten zo te zeggen geen zeikerds bij."
De belangrijkste voorwaarde
is dat iedere combinatie zelfstandig kan deelnemen zonder
een beroep te doen op andere
deelnemers.

Vorig jaar deden 11 honderd
combinaties mee en dit jaar
verwacht de ACSI 14 honderd
combinaties. Liefst 70 procent
van de deelnemers schrijft zich
een jaar later in voor een tweede rally. Het aantal rally's bedraagt nu 21 en is dit jaar uitgebreid met een trip naar Bohemen, Polen en Zweden/Noor- 55-plussers
wegen.
De caravan-rally's zijn niet
De ACSI-reizen variëren van speciaal bedoeld voor ouderen,
19 dagen door Bohemen tot 59 maar veelal zijn het wel de 55dagen door Turkije.
plussers die zich inschrijven.
Zij zijn eerder in de gelegenheid
om in het voor- of naseizoen te
Routeboek
reizen. Tot dusver is het een
De naam caravan-rally doet keer voorgekomen dat een
voor sommigen een race tegen echtpaar zijn zoontje meenam.
de klok vermoeden, maar niets Volgens Van Reine is het 'in
is minder waar. Het is een geor- principe' niet leuk voor kindeganiseerde maar geheel indivi- ren en komen ze verwend thuis
duele caravanreis. De deelne- omdat ze gelijk 25 opa's en
mers krijgen de beschikking oma's op de camping hebben.
over een gedetailleerd route- Om dezelfde reden wordt afgeboek, geestelijk eigendom van raden honden en katten mee te
de ACSI. Het geeft niet alleen nemen: het is niet leuk voor ze.
de informatie die ze nodig hebDe gemiddelde leeftijd van de
ben om van A naar B te reizen, deelnemers is 62 jaar. Onder
maar ook allerlei wetenswaar- hen bevinden zich ook alleendigheden over de streek waar staanden die volgens Van Reine
ze doorheen rijden en welke goed in de groep worden opgeplaatsen zich lenen voor een ex- nomen. Juist ouderen blijken
cursies.
nogal eens tegen een grote reis
De dagetappes zijn niet al te per caravan op te zien. De voorlang en hebben een maximale bereiding is vaak lang en de rireisduur van vier uur. Hierbij sico's soms groot.
worden de autosnelwegen zoveel mogelijk vermeden. Hoe
Een georganiseerde individeelnemers hun tijd invul- duele reis biedt aardig wat
De VVV Zeist organiseert op de
len en hoe Iaat ze van een cam- voordelen. De campingplaatsen
hemelvaartsdag (donderdag 12 ping
vertrekken bepalen ze zelf. zijn gereserveerd en bij calamimei) ook dit jaar een Tuin- En het
per se niet de bedoe- teiten onderweg kunnen deelmarkt in de tuin van Slot Zeist. ling datisze
in colonne rijden. nemers een beroep doen op de
Behalve tuinmeubels, tuinma- Drie
achter elkaar is captain. De ACSI screent jaarchines en decoraties is er ook hoge caravans
uitzondering.
lijks de routes uitvoerig om verveel plantmateriaal aanwezig.
„Privacy is .bij ons heilig en velende verrassingen te voorDe markt is te bezoeken tussen moeten
respecteren," zegt komen. Hierbij gebruikt ze ontien en vijf uur en is gratis toe- algemeenwe
directeur A.A.E. van der meer het enquêteformulier
gankelijk.
Reine, die samen met zijn doch- dat bij thuiskomst op de deelDe tuin van Slot Zeist is van tër
meeste ACSI-reizen uit- nemers ligt te wachten en door
oorsprong een Frans classicis- zet. de
„Als
een deelnemer zich af- vrijwel iedereen wordt ingetische tuin, aangelegd door Da- zijdig houdt
is dat prima. Het is vuld. Campings of restaurants
niel Marot. De Slottuin en ook niet de bedoeling
dat andere die niet aan de wensen voldoen,
de trappen van het Slot worden deelnemers zo iemand
bij het worden zonder pardon getijdens de Tuinmarkt prachtig groepsgebeuren gaan betrekschrapt.
aangekleed.

Zeister tuinmarkt

(ADVERTENTIE)

rrm
VAN DE WEEK,

Natuurvakantie
S Dagen Schwanheim in het
Neckardal
nu slechts..

398r

In het schitterende natuurgebied van het Neckardal
ligt uw idyllische vakantiebestemming Schwanheim.
Omgeven door veel natuurschoon kunt u in
Schwanheim genieten van een heerlijke vakantie.
U verblijft tijdens deze reis in hetsfeervolle hotel
Schwanheimerhof op basis van een halfpension verzorging. S Dagen Schwanheim, een prima verzorging
en een afwisselend excursieprogramma!
Meer informatie over Schwanheim? Stuurt u
deze bon ingevuld retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
:
Woonplaats:
Telefoon:
.

Vertrekdata:
ledere maandag
v.a. 23 mei
voor slechts

J98.Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• logies in hotel Schwanheimerhof
• 2-persoonskamers metdo/to
• halfpension verzorging
• uitgebreid ontbijtbuffetin het
hotel
• afwisselend excursieprogramma
• alle internationale belastingen
• uitstekende reisbegeleiding

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00 -16.00 uur

Bagageremmers
Voor ongeveer 5,50 gulden
is bij de fietsenvakhandel
•in twee maten een set van
vier anti-slip bagageremmers te koop. De kleine
rubber hulpstukjes voorkomen dat bagage onder
een snelbinder gaat schuiven. Vastklikken op de buizen van de bagagedrager en
schooltassen, aktentassen
en koffertjes blijven netjes
op hun plaats. De bagageremmers zijn een idee van
Gazelle en bij iedere fietsenwinkel te koop. Geschikt voor bagagedragerbuizen van tien of 12 millimeter.

Groente-viskrant
De belangrijkste voorwaarde is dat iedere combinatie zelfstandig mee kan doen met de caravanralley
Een ander voordeel is dat de beeld Barcelona bezoekt. Het is les tegelijk en bereiden een reis
reiskosten volgens Van Reine tegelijk de reden dat maximaal gedegen voor. We sturen ze niet
veelal lager zijn dan wanneer 25 combinaties aan elke rally meer zoals tien jaar geleden
iemand dezelfde reis op eigen deelnemen. Een bus biedt door- met blote voeten het ijs op. Ze
gelegenheid maakt. De ACSI gaans immers maar plaats aan kennen de route op hun duimpbedingt kortingen voor excur- vijftig personen.
je en weten veel over de streek
sies, restaurants en campings.
De rally-captain is, aldus Van te vertellen. De captains reizen
Enkele van de excursies wor- Reine, een schipper naast God. elk traject als een Speedy Gonden per bus gemaakt. Dit is Van Reine: „Het zijn meestal zalez vooruit en zoeken indien
praktischer en veiliger dan dat \TUT-ers en fervente caravan- nodig een betere plaats op de
iedereen per eigen auto bijvoor- ners. Ze zijn gids, reisleider, al- camping. Ze hebben zelf ook

Foto ACSI

vakantie, maar gunnen zich onderweg nauwelijks tijd voor een
excursie. Ze zijn versleten als
ze thuiskomen."
Bij de ACSI Is een rijkelijk geïllustreerde informatiegids verkrijgbaar
over de caravan-rally's. In het vobrseizoen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het naseizoen biedt nog alle kansen. Voor informatie: ACSI, telefoon
08880-52055.

Parel van Moravië heet Telc
. Telc is sprookjesachtig,
charmant en bizar tegelijk.
Parel van Moravië en mooiste middeleeuwse stad van
Tsjechië heet Telc met zijn
kasteel, schitterende plein
en vijvers te zijn.

derde gevels en arcaden aan het
langwerpige plein zijn sprookjesachtig. Ze werden gebouwd
na een grote brand in 1530. Veel
gevels zijn evenwel pure nep.
Achter de gesloten vensters van
de op het oog bovenste verdieping schuilt louter lucht. Een
van de meest opmerkelijke
panden staat op de hoek naast
het gemeentehuis en heeft een
boven de straat hangende ronde erker. De bijbelse schilderingen op de gevel dateren uit
1550.

door Everhard Hcbly
NVERANDERLIJK
l l valt iedere mond open
^-~' van verbazing bij een
eerste kennismaking met de
bontgeschilderde
patriciërshuizen en arcaden op
het Namesti Zachariase.
Een stad als Telc kan eigenlijk niet. Het is te mooi, vergeleken bij zovele andere
Tsjechische dorpen en steden waar steigerbouwers
gouden tijden doormaken.

Verborgen parel
Bontgeschilderde patriciërshuizen en arcaden op het Namesti
Zachariase in Telc
drich van Hradec de belangrijkste man van Telc en eigenaar
van het kasteel was.
Zijn nazaat Zacharias van
Hradec drukte in de 16-e eeuw
een stempel op Telc dat tot vandaag zichtbaar is. Hij was in het
Italiaanse Genua zo onder de
indruk gekomen van de Renaissance dat hij de van oorsprong
Gotische burcht en patriciërshuizen geheel in die geest liet
herbouwen. Bij sommige panden zijn echter onmiskenbaar
ook de invloeden van de vroege
barok herkenbaar.

Het schilderachtige Telc is
voor Tsjechische begrippen
van een andere orde en viel al
vroeg onder de communistische monumentenzorg. In 1992
volgde de erkenning door de
UNESCO, die de gehele stad op
haar lijst van cultuurmonumenten plaatste.
Telc ligt verscholen tussen de
heuvels en bossen van ZuidMor avië, 25 kilometer ten zuiden van de halverwege Praag en
Brno gelegen mijnstad Jihlava.
Toeristen kom je hier nauwelijks tegen en de klok lijkt er Omwenteling
Veel is er niet veranderd
vele eeuwen stil te hebben gestaan. De stad dateert officieel sinds die tijd. Na de politieke
uit 1366 toen markgraaf Ol- omwenteling in 1989 kregen

veel pleinen, straten en stegen
nieuwe namen in Tsjechië. Zo
ook in Telc. Het Namesti Miru
(Vrijheidsplein) heet nu naar
Zacharias van Hradec, Namesti
Zachariase. Hij ligt met zijn gemalin Katharina von Waldstein
begraven in de slotkapel bij de
ingang van het kasteel.
Het interieur van het kasteel
kan volgens sommigen wedijveren met de rijkdom van Italiaanse paleizen. Je vindt er
muurschilderingen, jachttrofeeën, gobelins, balzalen en een
ridderzaal met harnassen voor
mens en paard. Aardig detail is
dat nog in diverse vertrekken
grote borden en schalen van
Delfts blauw pronken.
De met pasteltinten beschil-

Middenop het plein bevinden
zich twee fonteinen, een uit
1535, de ander uit 1817. Tussen
deze beide staat het torenhoge
beeld van de Maagd Maria met
gouden kroon en aan haar voeten tal van heiligen en cherubs.
Onder de arcades zijn winkeltjes gevestigd. Niet veel overigens, want Telc is voor velen
een verborgen parel. Het ademt
nog steeds een serene soort
middeleeuwse rust uit. Auto's
worden uit het centrum geweerd en 's zomers vind je op
het Namesti Zachariase slechts
een terras.

De groenteman en de visman hebben elkaar gevonden en hebben samen een
krant ontwikkeld met suggesties voor heerlijke comtainaties van groente en vis.
Onder het mom van 'vis,
niet bij worteltjes alleen'
helpen ze hun klanten verder op weg. De recepten
van komkommer-vissoep,
voorjaarssalade met forel
of spaghetti met Hollandse •>
tomaten en kabeljauw
vindt men onder andere in
de 'groente bij de Viskrant'.
De krant haakt in op een
groot voorjaarsaanbod van
verse Hollandse groenten
en vis. De krant ligt bij elke
groente- en viswinkel op de
toonbank. U kunt de krant
ook schriftelijk aanvragen
bij het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen,
postbus 216, 2700 EE Zoetermeer en bij het Nationaal Visbureau, postbus
72, 2280 AB Rijswijk.

Schone zaken
Ook zo vies van toiletten
in openbare gelegenheden?
Vaak tref je daar niet de
hygiëne die thuis zo gewoon is. Met de nieuwe papieren Clean-seat WC-brildekjes is men verzekerd
van een schone zit. Er zitten er twaalf in een pakje.
Wil men echter helemaal
een complete toilethygiëne, dan is er de Clean-pack
Toilet-Hygiëne set. Die bevat een toiletdekje, toiletpapier, fris geurende zeep '
en zelfs een minihanddoekje. Eri tenslotte zijn er in
dezelfde serie ook Cleanwash wegwerp-washandjes. Alle drie de setjes zijn
volledig recyclebaar, kosten 1,19 gulden en zijn verkrijgbaar bij drogisterij en
warenhuis.

geeft u meer!

Historisch dagje uit in Flevoland

Hovercraft biedt saaie,
maar snelle verbinding

R ZIJN TALLOZE rede- voordeel dat je je vrijelijk over
H . nen om er eens uit te de dekken kunt bewegen en een
-*-* breken en in Londen pilsje naar binnen kunt klokop verhaal te komen; de En- ken.
gelse hoofdstad is een paradijsje om te winkelen, je Maar er is één nadeel: je bent
vindt er de mooiste theaters een eeuwigheid onderweg. Een
en je treft er nog dorpjes, die aardig alternatief is de hooverdie vanaf Calais in 25 mihun Victoriaanse charmes craft,
nuten het Kanaal oversteekt.
hebben weten te behouden. Sharon
Aardema van HoverMaar hoe kom je er? Met het
vliegtuig ben je in een wip 'aan
de overkant,' maar daar betaal
je dan ook ƒ 380,- voor. De boot
vanaf Hoek van Holland is een
stuk goedkoper en biedt het

speed gaat er prat op dat het
vanaf Amsterdam de goedkoopste (f 160,- voor een retour) en
kortste (negen uur) verbinding
met London is. En datje onderweg nog eens wat ziet, al voert
de tocht vooral langs slaapverwekkeiide weilanden en een

weinig enerverend stukje van
Noord-Frankrij k.
Maar de oversteek is inderdaad een fluitje van een cent,
ofschoon deze verslaggever de
pech had dat de hovercraft wegens een te ruwe zee niet uit
kon varen. De boot doet er echter maar vijf kwartier over en
de indrukwekkende, witte krijtrotsen van Dover maakten een
hoop goed.
De Hoverspeedbus vertrekt
vanaf het VW-kantoor aan het
Stadionplein (half negen en
half tien) en in de zomer komt
daar nog een nachtbus bij. Informatie: 020-664.6626 (AvS).

BOES

Van 12 tot en met 15 mei wordt het 8e Almere Stoomfestiva!
gehouden. Speciaal voor lezers van Weekmedia organiseert de
afdeling Bijzondere Exploitaties van het G.V.B, op donderdag 12
mei (hemelvaartsdag) een dagtocht naar dit festijn waar stoom
centraal staat: stoomwalsen, kermisattracties, antieke vervoermiddelen en nog veel meer moois voor jong en oud.
De dagtocht biedt u:
- een toegangsbewijs
- vervoer per G.V.B.-bus vanaf Amsterdam C.S.
(tegenover Victoria Hotel)
naar de ingang van het evenementen-terrein en weer terug
(vertrek Amsterdam 11 uur. Vertrek Almere-Haven 16 uur)
- rondvaart met de salon-veerboot IJveer XI uit 1923
van het G.V.B, op het Gooimeer (uitzicht op stoomschepen)
- diensten van een reisleider
De kosten voor deze dagtocht zijn tegen inlevering van de bon 25
gulden voor volwassen en 17,50 gulden voor kinderen van 4 tot en
met 11 jaar.
Reserveren voor deze dagtocht (max. 4 personen per bon) kun
alleen op donderdag 28 en vrijdag 29 april tussen tien en een
uur op telefoonnummer 020 - 683.1691.
Bij voldoende belangstelling wordt deze tocht ook gemaakt op
13 en 15 mei.

De hoovercraft: een opwindende, lawaaiige, maar uiterst snelle
manier om het Kanaal over te steken
Foto Hooverspeed

geeff u meer!
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kun» u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoorl: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l ,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 40,75
ƒ l3,75
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ 1 0,10

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

2CV Transat, wit m. blauwe XM V6 Excl. aut. '91 ƒ35.000
ƒ27500
streep, b.j. '84, APK mrt '95, XM Ambiance'92
ƒ 1700,-. Info tel. 020-6995674. XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 20.000
.Voor een goede occasion:
XM Comfort '90
ƒ 19.900
CX GTI Turbo II'87 ƒ11.500
Autobedrijf
CX 20 Break '86
ƒ 8.750
WIM van AALST •
5 st. 19 TGD Br. '91 ƒ 16.500
Communicatieweg 6, Mijdrecht BX 19 TGD Break '90 ƒ 14.500
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500
CITROEN-DEALER
BX 16TGI Br. LPG '91/16.900
Tel.: 02979 - 84866
BX 19 TZD Turbo '91 ƒ 19.500BX 19 diesel, 1985,
BX 19 TZD Turbo '90/16.500
net gekeurd, ƒ3.450, inruil
5st. BX19TZD'91v.a./ 14.500
mogelijk, 023-423906.
3st.BX19TZD'90v.a./12.500
ƒ 13.500
CHYPARSE, Soesterberg vult BX 19 TD '91
uw Citroen-veerbollen voor BX 19 Ronhere '92 ƒ19.500
/ 20,- p. st. Testen is GRATIS. BX 19 TZI LPG '91 ƒ 16.500
BX 19 TZI '89
ƒ 7.900
Tel.. 03463-51150.
BX 19 GT st.bekr. '85/ 3.950
Citroen BX 14E, b.j. '88, LPG, BX 16 TZI '91
ƒ 17.500
106.000 km. Prima staat, prijs BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
n.o.t.k. Tel.: 030 - 949226.
BX 16 TRI aut. '85
ƒ 3.950
Citroen BX Cannes 70.000 km BX 14 Cannes LPG '91/ 12.500
Gris Cnstal 1991 / 16950- 2st. BX 14 RE LPG'87ƒ 3.950
AX 11 RE '91
ƒ12.750
CITROEN DORLAND
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
Ring A'dam, afrit 116.
C 25 D bestel'90
ƒ11.500
Broek in Waterland
C 15 D '91
ƒ 10.750
02903-1908.
C 15 D '90
ƒ 8.750
Adverteren m
VISA Garage
deze rubriek
Houtmankade 37, A'dam.
FAX: 020 - 665.63 21
Tel.: 020-6278410.

Van 1e eig.: Opel KADETT 1.6i,
3-drs, Ipg, juli '90, ƒ 11.950.
Evt. mr. '87/'88-er Rekord 2.0 S
of Omega autom. v. 1e eig.
mog. A'veen, 020-6430142.

Stoplock
voorkomt
autodiefstal

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Cuore TX, '91 en '92; Cuore TG
geschikt voor alle auto's
'88; Charade TX 1.3 inj. '90
Daihatsu
IN SECONDEN GEPLAATST
't AMSTERDAMMERTJE
Charade 1.0 spec '91,
NU te koop bij
Amstel 340-342
Applause LI '92
Halfords, Brezan, Carlife,
NIEROP-DAIHATSU
tegenover Carré
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-C. Tel. 020-6236491. VW-dealers, Bovag-garages en
autoshops. Prijs ƒ 149,Amsterdam-W. 020-6183951.
Info: 020-6846226

Fiat

020-665 86 86

V/W D

ween

Porsche

Occasions tot 10
'88
'90
'87
'88
'88
'88
'87
'87
'87
'87
'85

Panda
Panda
Regata
Ritmo
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno

750 cl
1000 cl. iE
85 S
60L
45 S
45 Jolly
45
45 Carrara
45
60 Rialto
55 5-drs

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

8.750.9.950.6.950.5.750.9.950.9.950.6.750.7.450.7.450.7.250.4.500.-

Gebr. HAAKER b.v.
Kamerl. Onneslaan 10, Badhoevedorp
Tel. 020-6594859

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Lancia A112 Elite 1985, APK tot ALFA Romeo Spider 5/93,
1995, ƒ2.450,-. 075- 158723. 10.000 km, donker groen, leder
int. V.d. Pouw, Peugeot,
RONDAY BV
Weesp. Tel.: 02940-15110.
PI. Middenlaan 19-21 (bij Artis)
De nieuwe Suzuki Cappuccino
Tel. 020-6237247
bij ons in de Showroom
Renault 11 '86, 1200cc/4.600 AUTO AMSTELSTAD B.V.
Renault 11 '86, 1400c^4.900 Hemonylaan 25, 020-6799100
Renault 5, nov. '84 . . . ƒ 2.950Lancia Delta 1.8 LE, ABS., airRenault 5 TS '84
ƒ4.500 bag, 1/94, 9.000 km, ƒ42.500.
Renault 4 F6'85 ....ƒ3.250
Inruil & Financ. mogelijk
Renault Fuego, aut. . .ƒ3.450 Casparus Weesp 02940-15108,
Citroen Axel '86
ƒ3.150
Citroen BX '86
ƒ4.750 Nissan 100 NX Coupé, wit, dec.
Ford Taunus 1,6 LPG .ƒ2.250 '92, 33.000 km, ƒ32.500.
OTO/ICI Citroen 02940 -16661.
VOLVO 360, GL 2.0, 5-drs.
Opel Astra 1.4, 19.800 km,
LPG '87 ƒ 4.950.rood, 1993 . . . .
27.750,-.
VOLVO NIEROP,
HENK GRIFFIOEN
A'dam-West. 020 - 6183951.
Tel.: 02940 - 14028/80426

Rat Panda Automaat 2/91,
37.000 km ƒ 14.500.-. Goudsmit
FIAT, A'veen. 020 • 6470909
MET ZO'N RAMP IN WEESP
BOFT U WEL!
DOE UW VOORDEEL
1x Uno 1.5SX 11/92 .ƒ19.950
1x Uno 1.1S 1/92 ...ƒ16.950
1x Uno 45 Spec. 5/87 ƒ 7.950
IxTipo 1.4S7/93 ...ƒ24.950
1x Tipo 1.4 8/92 . ...ƒ20.950
2x Panda 34 v.a
ƒ 3.500
3x Panda 750 v.a. . ..ƒ 5.750
3x Panda 1000CL v.a./ 6.500
1x Ritmo 70 CL 3/88 ƒ 8.750
2x Croma 2.0 i.e v.a. ƒ 14.590
1x croma DiD 1/90 ..ƒ 19.950
1x Lancia Ypsilon '85 ƒ 5.950
1x Lancia Ypsilon '93 ƒ 15.950
Bij aanschaf van 'n occasion
vanaf ƒ 7.500.-,
3 maanden Bovag-garantie
Inruil en Financ. mogelijk
CASPARUS WEESP.
Tel.: 02940-15108.

Mazda
323 automaat, 4 deurs Sedan,
'87, prima auto, net gekeurd,
ƒ6.950 inruil mog. 023-423906.
Mazda 626 Diesel, b.j. '84,
nieuw model, startmotor stuk,
ƒ 1450. Tel.: 02502 - 49725.

OCCASIONS
MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Porsche 944, 2e eig., kleur
metall., i.z.g.st, 7-'84, ƒ 16.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.

.

Peugeot

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Citroen

Nissan

Rover

Opel

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Kia

WESTDORP

Bedrijfsauto's

Volkswagen

Volvo

Saab

Seat

autolak
Campers

Subaru

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Toyota

QUKE BAAS

Renault

Honda

Rijschool STAP-IN

Accessoires
en Onderdelen

AUTOBANDEN NODIG ?
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Rijopleiding SPOED (2 tot 4 weken) opl. ƒ 790,- (3 termijnen) incl.
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen prakt.ex. Alle lessen ƒ 36,- (ex. geb. CBR). Vrijblijvende RIJTEST Gebruikte banden va ƒ 25.Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
ƒ 25,-. Theorie in 1 week. Info: Fannius Scholtenstr. 89, ma/vr. 10- Alle maten+merk. in voorraad.
Prijzen incl. montage
(Op afspraak gratis halen en brengen)
18 uur, za. 10-17 uur. Tel.: 020-6816016.
balanceren.
Voorjaarsopruiming
ECU BAND
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
in Amsterdam leren autorijden Cilinderstr. 5 Amsterdam
Alto GL, 3-drs. .. .'88 ƒ 6.950
5 *****
voor een betaalbare prijs van Noord. Tel. 020-6313648.
Alto GA, 3-drs. ,. .'89 ƒ 7.800 T.k. in zeer goede staat verk.
STERREN
ƒ 35, per vol uur. Gratis
Alto GA, 3-drs. .. .'91 ƒ 8.950 VWGolf, 1.8GL, mrt.'90, Div.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
VERKEERSSCHOOL
leerboek + evt. herexamen.
Wegens
lease.
Alto GA, 3-drs.,. .'92 ƒ 9.950 extra's.
Klaar terwijl u wacht.
Nu
ook
examengarantie
LES
IN
MERCEDES.
Info:
Tel.
Swift Giant
'88 ƒ 7.950 ƒ 13.750. Tel. 020 - 6427227.
Ruilstarters en dynamo's.
(gratis herexamen)
06-52875125.
Swift GL, 3-drs. ..'89 ƒ 11.800 VW Golf GTI, '85, paarlemoerValkenburgerstraat 152.
Swift Club, 3-drs. .'90 ƒ 9.950 rood, spoilers, sportvelgen,
Tel.: 020-6240748.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Amsterdam
Swift Unique, 3-drs.'91 ƒ 11.950 net gekeurd, ƒ7.950 inruil
Theoriecursus gratis. Tel. 06- Grote sortering ONDERDELEN
Almere
Swift 1.3 GS, 3-drs.'90 ƒ 14.950 mogelijk 023-423906.
52821994 b.g.g. 020-6932074. van schade-auto's, alle
en Zaanstreek
Swift 1.3 GS, 3-drs.'93 ƒ 19.950
merken, alle bouwjaren.
Samuray de Luxe '93 ƒ 18.800
RIJSCHOOL ROLF
20 AUTORULESSEN
GEBR. OPDAM B.V.
Rijden bij Rolf is een begrip in Tel.: 02502-45435.
en Examen voor
Auto Amstelstad B.V.
Amsterdam. Met een goed
ƒ1.000,00
Off. Suzuki-dealer
L.P.G.-inbouw ZAANDAM
team instructeurs geven wij op
of
Amsterdam en Amstelveen 940 GL Estate, km 85.000, '92
een psychologische manier in- Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
10 MOTORRIJLESSEN
440 GLE km. 50.000 '88, 440
Hemonylaan 25, 020-6799100. DL, LPG, aut. km 120.000, 90,
tensief les en nog leuk ook! Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
+ Examen voor
Gratis leenauto
Mmervalaan 85, 020-6711888. 340 GL 1.7 sedan km. 80.000
Hoog slagingspercentage en
ƒ775,00
A.C.A. Tel. 075-351651.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
'89; 440 1.8, km. 49.000 '91,440
Nieuw: VITARA SAHARA
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. Missot. specialist REM- en
MOTORRIJLESSEN
DL 1.8 inj. aut. km. 22.000'92,
Soft top. Fonkelnieuw
Wij, verzorgen ook 8-weekse
FRICTIE-MATERIAAL.
ƒ 50,00 per 60 min.
5 x 340 aut. v.a. '87 t/m '91
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
cursussen en examenroutes rij- Bosboom
Toussaintstr. 43
VOLVO-NIEROP
Standaard: incl, extra brede
den is vanzelfsprekend.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
AUTORIJLESSEN
Vancouverstraat 2-12,
255/60/15 banden, sportieve
ƒ 37,50 per les
Lm. velgen, spatbordverbreder Amsterdam-W. 020-6183951.
SNEL LES. SNEL SUCCES.
Noodservice
THEORIE OP VIDEO GRATIS 10 Rijlessen voor ƒ450,- '
set, robuste chrome push bar, 940 GL LPG 2.3
2/92
ONDERDEELVERKOOP
chrome reservewiel-cover, luxe 440 GL i, 1.8 7/92
Persoonlijk. Op maat. Want
DOE-HET-ZELF ADVIES
Speciale spoedcursussen
vloermatten, wielsloten.
jouw belang heeft voorrang.
440 GL 2.0 i
1/94
op zaterdag van
theorie + praktijk.
Prijs slechts
ƒ33.995.- 440 GL 1.8
Bij Rijschool RIS.
2/89
10.00-13.00 uur
Frans van Mierisstraat 60.
AUTO AMSTELSTAD B.V. 440 LPG 1.8
7/90
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 Bel nu: 020 - 6730573.
Kost B.V.
440
D.L.
T.
Dsl
3/94
Off. SUZUKI-DEALER
Tel. 020-6138473.
Valschermkade 16, A'dam.
voor Amsterdam en A'veen 340 GL spec. Lpg 1.4 ..3/91
340 D.L 1.4
6/89
Hemonylaan 25, 020-6799100
Opel
Omega
2.0
LS ... 10/87
Mmervalaan 85, 020-6711888
VWPolo 1.3 CL 6/89
HET NIEUWSTE REISMAGAZINE
Suzuki Alto, 5-drs, kl. rood,
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
ALLE KLEUREN
bj.'88, benz. 1:20, lief wagentje,
VOOR MOTORLIEFHEBBERS
OFF. VOLVO DEALER
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ 6950. Tel.: 02502 - 49725.
Nijverheidslaan 1, WEESP
otto nieuwenhuizen bv
Swift GA, rood, b.j. '88, 81.000 Tel. 02940
Nieuw van Vrij Uit. Een kleurrijke gids, vol fraaie
Overtoom 515 Amsterdam
18200/18008
km, radio/cass., i.z.g.st., APK
drie- tot zestiendaagse motorvakanties. Strikt
(020)6129804
Bovag Garantie
12/94, ƒ8.200,-: 02902-63123.
individuele reizen. Maar ook groepsreizen, begeleid
Prachtige Volvo 245 GL, stadoor een motorspecialist. Met uw eigen motor of met een
tion, nwe APK, veel ace., b.j. voordelig via Vrij Uit gehuurde BMW. Die bij elke accommodatie
'83, ƒ 3750, + 245, b.j.77, geen
veilig in de stalling kan. Haal de gids voor ƒ2,50 in huis.
roest, APK ƒ 1400.020-6977821
De scherpste prijzen voor
SUBARU AALSMEER
TOERCARAVANS
T.k. Volvo 850 GLT, zilver meDE REISGIDS VAN VRIJ UIT
NIEUW EN GEBRUIKT
100 occ. met Bovag-garantie
UIT VOORRAAD LEVERBAAR tal., bj. '92, 53.000 km. Vr.pr.
MOTORVAKANTIES BEL 020-6588888.
ook grote kampeerart.shop
Incl. BOVAG en VVN Inspectie ƒ 44.500,-. Tel. 040 - 435324.
HULSKER LEIMUIDEN.
Wat is de manier om al toerend Nederland te ontdekken
Oosterweg 1, 01721-8913
Lakenblekerstraat 54
én daarbij kans te maken op
10 min. van A'dam.
Aalsmeer. Tel. 02977-30170.

Autoverhuur

Ford

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Amstelstein - Suzuki

'WER

Austin

BMW

Rijscholen

COROLLA 1.8 GL D. m. '88, 4met persoonlijke service •
205 XRD Van/86, nwe cil.kop, drs., get. glas, 5-bak, 1e pig. als
Tel. 020 - 6369222,
rood, afk. trekh., r/c, APK '95,nieuw ƒ6950. 020- 6261727.
Meeuwenlaan 128,
i.g.st., ƒ 7.950. 02977-26004.
TOYOTA TERCEL DX 1.3, '82, Amsterdam-Noord,
APK tot nov. '94. Tel.: 020 -uit de Utunnel 2x rechtsaf.
COBUSSEN AMSTERDAM
6161718.
sinds 1930 -,
VOLVO OCCASIONS
De beste LEEUWEKEUR
occasions vindt u bij
940 Estate, LPG,'91 ƒ37.500
940 Est. aut., LPG,'91 ƒ 39.950
PEUGEOT-DEALER
940 Est., airco, LPG,'92/ 45.000
COBUSSEN
VOOR GEGAR/fWDEERDE
940 Sedan, LPG,'90 ƒ28.750
Baarsjesweg 249 - 253
OCCASIONS
740GL, LPG,'90
ƒ23.950
Amsterdam 020-6121824.
ALLE ONDERHOUDS
740 GL Diesel,'88
ƒ 17.950
P. 309 1.6 GL Autom. 10-'90, WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
480Turbo,'92
ƒ39.750
SCHADE-EXPERTISE
gr.met. 35000 km., APK 3-'95,
440 GL, rood/92
ƒ27.500
Amsterdam Oud Zuid
ANWB-k ƒ 19750. 020-6187683.
440 DL Special/92
ƒ27.500
2e Jan Steenstraat 42-48,
440 GL lnj.,'91
ƒ22.750
Peugeot 205 1.9 GTi, van b.
440 Sunray/91
ƒ 19.950
Tel. 020-6763829
'88, zwart metall., verlaagt, se340 GL aut.,'89
ƒ 12.950
bering uitlaat, alarm, nwe auto,
340 GL, LPG/90
ƒ13.500
ƒ 10.950. Tel.: 02502 - 49725.
340 DL, 38.000 km/87/ 9.950
Peugeot 205 Accent, b.j. '87,
244 DL, 50.400 km,'91 ƒ 32.500
kleur zwart, i.z.g.st., ƒ6950.
Volvo 340 DL, m. '87, wit,
Tel.: 02502 - 49725.
autom., LPG, abs. nwstaat,
"PEUGEOT ZUIDWIJK"
•ƒ5950. Tel.: 020- 6330008.
niet duur!!!
205 GTI 1.9 63.000 km 2/91
Studenten 10% korting.
205 GTI 1.6 59.000 km 3/86
bestel-, vracht- en
205 XS 1.4 78.000 km 5/87
personenauto's, -bussen
205 XR 1.41 69.000 km 4/92
020-6794842, 020-6908683.
205 Junior 1.4 46.000 km 7/89
Zie ATS telet. pag. 888
Div. 205 Accent's v.a. bj. '86
Inkoop auto's tegen
D. FAAS
309 GRD
87.000 km 5/91
ANWB/BOVAG-koerslijst.
405 GLD
47.000 km 1/92 Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38, Bel voor info 020-6313427.
306 XR 1.4 13.000 km . 11/93 per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
GEVRAAGD LADA, SKODA.
306 XT 1.6 12.000 km .11/93
Tel.: 020-6371826.
Tel.: 020-6312567.
Ook za. geopend tot 17.00 uur.
Mmervalaan 86, A'dam Zuid. De Lugt luxe en bestel vanaf Let op! BOVAG autobedr. verƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel. 020-6629517/6791864
koopt gratis uw aanb. in zijn
Tel.: 020-6161388 of 6890374. Showr. Medembl. 02274-4999.
V.d. POUW Peugeot

DEMO 121 SED 4-d GLX1993
DEMO 323 F 5-d GLX
1993
DEMO 626 HB 5-d GLX 1993
1991
121 SED 4-d GLX
1987
323 Estate 5-d GLX
1987
323 HB 3-d LX
1988
323 HB 3-d LX
1988
323 HB 3-d Envoy
1989
323 HB 3-d Envoy
1989
323 HB 3-d Ensing
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
1991
323 HB 3-d LX
4 wd., 5-'93, met veel ace.,
1991
ƒ37.995. Auto Service Wetter, Regatto, b.jr. 1987, keurige 323 HB 3-d LX
1992
auto, net gekeurd, ƒ3.950,
323 HB 3-d GLX
02907-6572, Zwanenburg
1991
inruil mogelijk, 023-423906.
323 F 5-d GLX
VOLVO 244 DL, stuurbekr.,
626
HB
5d
GLX
PS
1988
Uno
1.1,
'gnjsmetal.,
11-'92,
Amstellandlaan 1
get. glas, 50.400 km, rood,
Bedrijfsauto Opel Kadett
1989
12.000 km, radiocass., getint 626 HB 5-d LX aut
WEESP: 02940-15110
Combo diesel, 1987, nieuwe'91 ƒ 32.500. Van VLOTEN BV,
626
HB
5-d
GLX
1992
glas,
ƒ
16.750,
02503
32823.
Volvo Dealer 020-6369222.
106 XSI
45.000 km 1/92
banden j- APK, ƒ5.950 incl.
626 SED 4-d Exceed
1991 205 XR 1.4 .. 48.000 km 8/91
Zoekt u een FIAT
tel 023-423906.
626 SED 4-d LX Ipg
1991 205 XD Turbo 49.000 km 1/92
Keuze uit 50 stuks
Dealer biedt aan: Rat Uno,
626 Coupé 2-d GLX
1989 309 GL Profil 34.000 km 6/91
GOUDSMIT FIAT
70 SL, 1/'88, zwart, 1e eig., Austin Montego, zeer mooie en
ANDERE OCCASIONS
405 GRD Refer.92.000 km 3/92
Amstelveen
120.000 km
ƒ7.250. goede auto, b.j. '86, ƒ3450.
BMW 316 2-d aut.
1987 405 GLD Break 105.000 km 2/91
020 - 6470909
Tel. 020-6629517.
Opel Vectra 4-d GL
1990 Toyota Starlet 64.000 km 8/91
Tel.: 02502 - 49725.
Fiat Panda 3-d CL 1987 205 Break GL 1.679.0004/90
LADA Samara 1.5, 3 drs., grijs
met.
mei '91, 40.000 km.
Draaierweg 10 (bij Praxis)
{10 950.- Bovag garantie,
AMSTERDAM-NOORD
Escort Roal, 1986, net gekeurd,
Westdorp. Tel: 020-6825983. BMW 316i, 1989, verlaagd, prima auto, ƒ 4.950 inruil
T.k.
Mazda 323f GLX 16i en Renault 21, NEVADA GTS 9/91,
mogelijk. 023-423906.
Toyota Canna D, '87, ƒ6.500. spec. velgen, ƒ 14.950,
16v, 40.000 km, bj. 10-'91, vr.pr
inruil
mogelijk,
023-423906.
50.000 km, ƒ 27.450.-. Goldcar
Rat Uno D '87 ƒ4950
Ford Escort 1.8 diesel '90, 1ste ƒ21.500. Tel. 020 - 6630211. B.V. A'veen. 020-6433733.
Opel Kadet! Aut '83 ƒ 1250
BMW 520i 83 nwe banden uit- eig., 104.000 km, 5 drs. Grijs
VISA Garage, tel. 020-6278410. laat, sportvelgen m. grijs, APK met., schuifk.dak -t- trekhaak.
Renault Alpine V6 Turbo, '87,
12-94 ƒ3750,-. 020-6478510.
schade; R5 GT, '89, nieuw,
ƒ13.500,-. Tel.: 036 -5311961.
Te koop tegen handelsprijzen: Ford Resta 1100 CC, jubileum 260 SE aut., '87, APK 4-'95, div. t.e.a.b. Tel.: 01860 - 13366.
kleur blauw.
BMW 518i, blauw met., zonw. uitgave, t. '82, APK, ƒ 1450. opties o.a. abs,
RENAULT AMSTERDAM
Telefoon: 02507 : 18526.
glas, c.v., Lm. wielen, Ipg, Tel.: 02502 - 49725.
Top occasions met 1 jaar
garantie
3-'90, ƒ 22.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25. 020 - 6627777 Ford GRANADA 2.5 L Savoy
Wibautstraat 224
Combi, diesel, 10-'84, groen,
020 - 561 96 11
+ -t- + SUBARU 4- -f +
ƒ 1500, 03438 - 18985.
Mitsubishi I300 kampeerauto, T.k. Renault 18 Station, b.j. '85,
De dealer met 6 sterren kwaliFord Sierra 2.0 CL Kombi 4/90, bovenslaper, APK april '95, i.g st., APK, LPG. Vr.pr. ƒ 1250.
teit. Nieuw en gebruikt. Autobedr. Aalsmeer 02977-30170. Citroen L.N.A. '83, rijdt zeer 57.000 km, ƒ24.950.-. Goldcar prijs ƒ 27.500. 020-4904336.
Tel.: 020 - 6255631.
goed, APK
ƒ5500. BV, A.'veen: 020 - 6433733.
Zoekt u een MITSUBISHI''
BMW 316i, sept. '88,
T.k. tegen handelsprijzen: ReTel.: 02502 - 49725.
Colt, Lancer,
70000 km, ƒ 12.750.
nault 21 2.2 GTX HB, Autom.,
MEER
GARAGE
OTO/ICI Citroen
Galant, Space Wagon
RONDAY AUTOBEDRIJF.
st.bekr., elektr. schuifdak,
voor
reparaties
en
Hogeweyselaan 21
GOLDCAR AMSTELVEEN
Tel. 020 - 6237247
3-'90, ƒ 16.500. R19 GTS, 5-drs,
APK,
elk
merk
1380 AG WEESP
020 - 6433733
Ipg, 1-'89, ƒ9950. R21 TL,
DAIHATSU Applause XI zilverLinnaeuskade
5-7.
02940-16661
4-drs, Ipg, 5-'90, ƒ 10.750.
met, km. 90.000, ƒ12500.Tel. 020-6929548.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AX 11 TGE, 68000 km. 10/91
NIEROP DAIHATSU,
A'dam-West. 020 • 6183951. AX 1.1 Plaisir 54.000 km 4/91 T.k. Ford Escort 1.4 Bravo, Cherry 1.3 GL, b.j. 85, APK 3- Amsterdam, 020 - 6627777.
BX 14 TE 70.000 1/91
Honda Civic 1.5 GL . . . 10/89 XM 2.0, 93.000 km 5/91APK, 1-ste eig., 56.800 km, pn- 95,120.000 km, blauw, i.z.g.st.,
ƒ -j 3 g^Q .
ZX 1.4 Reflex, 29.000 km 1/93 ma ondeh. d. gar. 020-6950583. ƒ2.950. Tel.:020-6683683.
Gebr. Haaker B.V Off.Rat/
Escort 1.4 CL, 44.000 km 1/90 T.k. Ford Onon, 11-'88, 4-drs, 5- Sunny SLX 1.6 4-drs, bj. '91,1e
Minor Motorcars
Lancia dealer 020 • 6594859 Sierra 2.0 CLI, 112.000 km1/91 bak, APK 2-'95, trekh., mech./- eig., APK '95, wit, stuurbekr.
De
ROVER-DEALER voor
5
TL
5-drs,
93.000
km
..
2/86
carr., ƒ7500: 01833-2285.
Prijs ƒ 17.900. 02990-42526.
Opel Kadett 1 6i,
AMSTERDAM en A'VEEN
309 XL Diesel, 180.000 km3/88
3-drs. LPG,
4'90
ƒ11.950.- Jetta 1.3 Ipg, 133.000 km 10/87
Sloterkade 40-44.
3x 16 TRI 110000 4/88
Tel 075-287733
Tel.: 020-6177975
Ruime keuze in 2 CV occasions Honda Civic 1.3 16, rood, b). Ascona 1.6, b.jr. 1984, prima
RECORD VOOR ROVER
alle leeftijden. Citroen Centrum '88, alarminst. + sportbanden auto, gekeurd, ƒ2.450, inruil
ƒ11.000, 020-6814590
biedt aan diverse occasions
mogelijk, 023-423906.
Leende Tel.. 04906-1528.
Tel. 020 - 6949266.
Te koop tegen handelsprijzen: T.k.a. Honda JAZZ b.j. '84, Ascona 1.6S, b.j. eind 83,
Rover-dealer voor Uithoorn,
BX 1.6 TZi Automaat, groen i.g.st., techn. 100%, vr.pr. 5 mnd APK. Vr.pr. ƒ2250.
Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Tel.: 02979 - 83980.
met., elektr. ramen, open dak, ƒ 2650 Tel.: 020 - 6255854.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
1-'91, ƒ15.500. BX 1.4 TE
Kadett
1.6
S,
4
deurs,
Sedan,
De nieuwe Suzuki Cappuccmo Toulouse, Ipg-onderb , 2-'91,
1987,
prima
auto,-net
gekeurd,
is er nog niet als occasion
ƒ11500 BX 1.4 TE, 11-'89,
ƒ 7.950 inruil mog. 023-423906.
Bel voor een proefrit met een ƒ8950. BX 1.6 RS Break,
nieuwe ! Auto Amstelstad b.v. 10-'85, ƒ5500. BEREBEIT, AmKadett Automaat, 1986,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Kia dealer, occasions
Hemonylaan 25, 020-6799100 steldijk 25, 020 - 6627777.
keurige auto, 3 deurs, ƒ 6.950,
HOOFDDORP, 02503-14097
Adm. de Ruiiterweg
inruil mogelijk, 023-423906.
Opel Vectra 1.6 GL, 4-drs, met
Ond., rep., APK.
TIMO DE BRUYN
396-398. A'dam
stuurbekr., 1990, 78.000 km, Voor occasions en reparaties:
Opel Corsa 1.4i Joy, geheel
Diverse SAAB occasions
Tel. 020 - 68 259 83
donkerbl. met., ƒ20.950,-.
g.s i. uitgevoerd, elektr. ramen,
van BX, Visa en 2CV6
Van Vloten: 020 - 6365052.
el. schuifkanteldak, 15 inch,
APK klaarmaken tegen gered,
antr. sport velgen, bj.'93,
Volvo 440 GL, 1.8, 2/89 70.000 prijz. Verk. van losse onderd.
km, ƒ 16.900.-DICK MUHL, Off Tel 020-6680820 en 075-219777 70 BESTELAUTO'S en pers. ƒ19950. Tel.:02502-49725.
SEAT Autocentrum APC
Volvo-dealer Nijverheidsln 1, V.a. ƒ85' 5 veerbollen
Jarmuiden 43
busjes v.a. ƒ3500. Garage Opel Kadett 1.6 GT, Recaro
Amsterdam-Sloterdijk
Weesp. 02940 18200/18008 op druk brengen bij de Citroen Rijsenhout, lid Bovag.
inter., 5-bak, zeer mooi, '86,
Tel. 020-6133333
Voor een goede occasion. Spec. m Zaanstad 'Garage. Meer dan 50 jaar gevestigd: ƒ6950. Tel.:02502-49725.
Peugeot-dealer
COBUSSEN, RENE SPAAN, 075-281193. Bennnbroekerweg 17, RijsenSeat Malaga, 4-drs, b.j.'86,
Baarsjesweg 249, Amsterdam Vraag tevens naar onze mrui- hout bij Aalsmeer, 02977- T k a Opel Kadett 1.3 S b.j.'82 zeer goede auto, ƒ3450,-.
ƒ500 020-6692384 na 18 u
Iers en aantr. rep prijzen
Tol 020-6121824
24229 Ook t k. gevraagd
Tel 02502 - 49725

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Suzuki

Motoren/Scooters

Daihatsu

Voor meer informatie of advies, bel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

T.k. tegen handelsprijzen.
Vectra 1.7 GL Diesel, 5-drs,
2-'90, ƒ14.750. Vectra 1.8i GL
HB, Ipg, 1-'91, wit, 17.500.
Kadett 1.6i 3-drs., Ipg, 1-'90,
ƒ12.250. Kadett 1.4i, Ipg,
4-drs., blauw metall., 3-'91
(lichte besch.), ƒ 12.000.
Rekord 2.0 S, Ipg, 6-'86, ƒ 3950.
Rekord 2.0 S, Ipg, automaat,
3-'84, ƒ2950. Corsa TR 1.2 S,
3-'84, ƒ4250. Corsa 1.0 S, Tr.,
Ipg, 10-'87, ƒ6950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

13-18

Auto's te koop
gevraagd

LAGE HUUR
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Nwe bestel- en vrachtw. m. ra- merk auto a cont. met vrijwar.
3
dio, van 6 t/m 23 m , v.a. ƒ 44,bewijs. Tel.: 020-6105478.
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
Te
koop gevraagd:
wagens. Autoverhuur SlootLADA'S en SKODA'S
haak. Tel.: 020-6431220.
gehaald door heel Nederland.
Opel Kadett ƒ 39 p.d. Korr. afwikkeling & vrijwaring.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

02940-17813.

Autofinanciering
en verzekering

Wilt u uw auto v.a. 1990
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.

Autoverzekering laagste bet. Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
per md/kw. met schadegarant
Tel.' 02908 - 24640'
Focwa Serv. Celie 020-6416607

een splinternieuwe

motorfiets?

De Nationale Motorjacht!
Los het mysterie op en win een droommotorf iets. Haal voor meer
info het detectiveboekje "De Nationale Motorjacht" bij bpekhandel, kiosk of benzinestation. Of bestel het door overmaking van
ƒ 9,95 op giro 591 t.n.v. RAI Vereniging, A'dam, o.v.v. MMJacht.

DOLPHIN 800, '91, ƒ64.250.
Chevy Trans Van, '85, orig.
camper, ƒ 32.500.-. Pontiac
TransSport '94,0 km, ƒ 64.950.Tabbert FFB, '92, 4-p. car.,
ƒ 19.750.-. Toyota Hi Ace, 2-p.,
m. hefdak ƒ 6750.-. Adventure
Cars 02990-30613.

HONDA
VT500 SHADOW, T.k. Suzuki Salvage 650 CC,
1983, uitstekende staat, veel b.j. 1990, km 5000, zeer mooi, Te koop MAGIRUS camper/
ƒ7.950,-. Tel.:02507-12965.
bus 7,5 mtr. met woon-, slaap-,
extra's, ƒ5700,-, 055-224175.
badkamer en'keuken. Alle luxe,
2x airco, wasaut., droger,
vaatw., 2 KK, 6 KW gen., Vitron
en
mains
150 auto's & bestel va. ƒ3000 lader/omvormer
manager, sat. ant. achteruitrij
ieder, rijden, geen bankinfo
GARAGE ECONOOM
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. camera, 2 gas en 1 oliekachel,
enz. bouwjr. '79, inbouw '92,
Repareert uw koppeling snel
APKapr. '95. Gr. rijb. ƒ 92.000,en vakkundig. Ook APK keu- Nieuwkoop Z.H. 01725-72481. Tel. 030-43.28.63 na 19.00 uur.
ring, klaar terwijl u wacht.
VW Transporter '80,
± 50 auto's APK gek. Den T.k.
Ook uw autospecialist
gr.kent, LPG, dubb. cab., ideFrederiksplein 6, 020-6232505.. Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen. aal kampeer/surfbusje. Goede
APK + grote beurt v a. ƒ 299.- 020-6844079. Tevens Inkoop. gel.inst. Pr. ƒ 1750. Tel. 02993DIESELSERVICE
71032.
AUTO SERVICE WETTER
brandstofpompen; verstuivers
VV/Audi dealer A-POINT
Subaru
en
Lada
dealer
cil.koppen vlakken. Garage/
AmsterdamLADA SAMARA 1.5 5 d. 1990 Kollenbergweg
motorenrevisie FEENSTRA
ZO, ook uw Westfalia en
Industrieweg 27, Duivendrecht LADA SAMARA 1.3 . . . 1988
LADA 2104 1.5 1989 Karmann camper dealer.
Tel. 020-6980639
LADA Niva
1984 Ruime keus uit gebr. VW/
Subaru Legacy 1.8 LPG 1991 campers vanaf bouwjr. '80,
APK KEURINGEN ƒ 70,
Subaru Impreza Plus 1.8 GL, ook verhuur (2-6 pers.).
klaar terwijl u wacht.
Tel.: 020-6964964.
4 wd, demo met ace., . 1993
Garage West-Center:
1986
020-6122476 (zonder afspraak) Subaru Justy 1.0 Dl
Subaru Vivio ECVT . . . . 1993
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Subaru Vivio GLI 1993
A.P.K. KEURINGSSTATION
Subaru Mini Jumbo SDL 1987 Grote sortering ONDERDELEN
Keuren zonder afspraak
Landrover
1966 van alle schade-auto's, alle
Feenstra & Jimmink
merken, alle bouwjaren.
Asterweg 24A A'dam 6364702
GEBR. OPDAM B.V.
Zwanenburgerdijk 503
Autobedrijf CRYNSSEN
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 Tel.: 02502-45435.
Crynssenstraat 10-14
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Automobielbedrijf
Tel.: 020-6184402.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
HENK GRIFFIOEN
APK-keurstation, reparaties
Loop, sloop en schadeauto's
alle merken en schaderegeling. Fiat Panda 1000 Rre, wit . .87 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
93
Gedipl. FOCWA monteur voor Rat Uno 1.1. IE rood
al uw reparaties APK, laswerk, Ford Sierra 2.0i CL zwart . .91
89
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u. Opel Vectra 1.6 blauw
Opel Kadett 1.4 Expr. zwart91
Incl. gar. Tel. 075-314618.
Opel Corsa, blauw
92
GARAGE ECONOOM
Opel Kadett 1.61, grijs
89
Repareert uw remsysteem snel Opel Astra 1.4, rood
93 M.B. 250 C aut. bj.'75 APK 4/95
en vakkundig. Alle reparaties in
gerest. '91 type 114 vr. pr.
Garantie - Rnanciering - Inruil ƒ12.500 Inruil Golf bj. ±'90
één dag gereed.
Ook uw autospecialist
mog. 020 - 6902106.
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Tel.: 02940 - 14028/80426
Peugeot 504 Ti coupé, 1974, 4
Zelf sleutelen of auto spuiten
cylinder, groen metallic, groen
•Auto
te
koop?
Plaats
in
deze
doe je bij HEINING HOBBYlederen bekleding, volledig gerubriek.
U
zult
verbaasd
staan
HAL. 02907-6999 A'dam,
rest., APK. Sublieme staat.
over
het
resultaat.
Sloterdijk 3.
Vraagpr. ƒ22.500: 050-180586.

Algemeen

Service en
Reparatie

Huurkoop

Autosloperijen

Klassiekers
en Oldtimers

Met een advertentie in SHOWROOMUTO l-IN-3 MM'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .
Of u nu'auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de.schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale auforubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladeri van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de-Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
F- —--"-•---------- -----•-«----------------«--^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs ind.
B.T.W.

Schrijf hier in bluklelters
tm tekst, l K-tier per

'

- -_ _ _47.88

liokje. Cijfers, ItrstekriN
en tussenruimten tellen
voor l lelter. Minsten1*;!

(M .04

-

R'fïds beschrijven Aan
de hand van de daarnaast j

Naam:

'Jü.35
112.51

geplaatste tarieven kunt u j
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

__80.19__

128.6H

'L L

•- - -

144.82
JCO.H8

Telefoonnummer: _

Adres: Postcde + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

r

Auto1s & Motoren
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Mazda test
waterstofauto
Mazda gaat een jaar lang
een auto met waterstofrotatiemotor testen. De bedoeling is te ontdekken hoe
bruikbaar waterstofauto's
in de praktijk zijn als verschillende factoren in aanmerking worden genomen
waaronder het tanken van
waterstofgas.

De test vindt plaats op
het terrein van de Nippon
Steel-fabriek met een Mazda 626 Wagon. Hierin is een
voor waterstof aangepaste
rotatiemotor uit een RX-7
gemonteerd. Het vermogen bedraagt 135 pk.

Saab 900 Coupé
is leverbaar
Sinds vorige week is de
fraai gelijnde Saab 900 Coupé officieel leverbaar. Hij is
verkrijgbaar als S en SE en
er zrjn vier motorvarianten. De prijslijst begint bij
53.950 gulden.
Een ander nieuwtje bij
de Saab-dealer luistert
naar de naam 9000 Ebony.
Dit is een speciale versie
van de 9000 CS tweeliter,
met onder andere een beige
lederen interieur. Hij kost
72.950 gulden en is in elk
geval uniek omdat er
slechts 125 exemplaren van
gemaakt worden.

Mondeo gaat
naar Japan
Kortgeleden is de eerste
lading van vijfhonderd
Mondeo's vanuit Antwerpen naar Japan verscheept.
Het is volgens Ford het begin van een export-offensief om met de 'Auto van
het Jaar' de Japanse markt
te veroveren. Voor het em-(
de van dit jaar wil Ford nog *
3.300 Mondeo's naar Japan
exporteren. Het gaat trouwens lang niet slecht met
de auto, want sinds de introductie vorig jaar verkocht Ford al meer dan een
half miljoen exemplaren.
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Fietser brengt ook zichzelf in problemen

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Nieuwe opendaken
van Eliermeyer
Opendaken-fabrikant Ellermeyer uit Amsterdam
opent het seizoen met twee
nieuwe typen: de Galileo en
de F1000. De eerste is er in
twee maten en kost inclusief montage rond de 450
gulden.

F

IETSERS. Door voetgangers gevreesd, door
automobilisten opgejaagd. De zwakkeren in het
verkeer met een mentaliteit
die verbetering behoeft. Ze
zien geen verschil tussen
rood en groen, trekken zich
weinig aan van voetgangersgebieden en maken zich
schuldig aan 'spookrijden'.
Dit blijkt uit een onderzoek
dat bandenfabrikant Uniroyal
liet uitvoeren in vier universiteitssteden
in
Nederland,
Duitsland, Frankrijk en Italië.
Hoeveel fietsen in Europa
rondrijden is niet exact bekend,
maar het zijn er veel. Nederland is fietsland nummer één
met ongeveer één fiets per inwoner en ze fietsen zo'nzeventien miljard kilometer per jaar.
Duitsland heeft met zestig
miljoen fietsen een fietsdichtheid van ruim tachtig procent,
maar slechts de helft wordt regelmatig gebruikt. In Europa
komen jaarlijks ruim vijftigduizend mensen om in het verkeer,
van wie slechts een klein percentage fietsers. Zoniet in Nederland waar, door de grote verkeersdeelname, in 1992 twintig
procent van de slachtoffers een
fietser betrof. Het CBS geeft
over dat jaar 245 verongelukte
fietsers op een totaal van 1253
verkeersslachtoffers.
Exacte
cijfers over 1993 zijn op dit moment nog niet bekend. Reden
genoeg voor Uniroyal om het
achttiende verkeersonderzpek
te wijden aan de fietser. Duitsland stond hierin centraal,
maar de onderzoekers beproef den ook de stand van zaken in
Nederland, Frankrijk en Italië.
Ze onderzochten in de universiteitssteden Delft, Munster (D),
Straatsburg (F) en Padua (I) de
rol van fietsers op straat.

Pepcenta^'fietser^van 'totaal
H' ^^é* iili aantal dodelijke

Beter is te spreken van dubbelrol: jager en gejaagde. De
helft van alle voetgangers voelt
zich gehinderd door fietsers en
de helft van de fietsers voelt
zich gehinderd door automobilisten. Behalve Delft zijn in de
overige drie steden de omstandigheden voor fietsers zo gunstig, aldus de onderzoekers, dat
zij geen maatstaf vormen voor
die landen als geheel. Ofwel:
fietsers in Munster, Straatsburg en Padua hebben mazzel.
In de rest van die landen is de
situatie (nog) minder rooskleurig.

Schrik
De meeste fietsers beseffen
het waarschijnlijk niet, maar ze
zijn vaak de schrik voor voetgangers. In Delft stoorde eenderde van de fietsers zich niet
aan doorgangsverboden. In
slechts twee procent van de gevallen kwam het tot een conflict met voetgangers en dat is
het laagste cijfer van de vier
steden.
In Munster maalde eveneens
eenderde van de fietsers niet
om doorgangsverboden, maar

daar leidde 39 procent van de
overtredingen tot een conflict
en zelfs enkele keren tot een
aanrijding met een voetganger.
93 procent maakte in Munster
wel gebruik van een speciale
zone voor fietsers, maar toch
resulteerde dit in 17 procent
van de gevallen tot een conflict.
In het voetgangersgebied dat
de onderzoekers in Straatsburg
in ogenschouw namen, gold
een algeheel rijverbod voor alle
voertuigen, 86 procent van de
fietsers hield zich hier niet aan.
Wonderlijk genoeg reageerden
de voetgangers nauwelijks, mogelijk omdat ze zelf ook notoire
fietsers in voetgangersgebieden
zijn. Het lijkt een verklaring,
want in het Italiaanse Padua
sloeg 85 procent geen acht op
het verbod. In slechts negen
procent van de gevallen ontstond er ruzie. Wat volgens de
onderzoekers verder nog opviel, was de zeer hoge snelheid
van Italiaanse fietsers in voetgangersgebieden.
Tegendraads zijn de fietsers
in met name Padua. Niet zozeer
omdat vier procent op fietspaden tegen de rijrichting in reed,
maar omdat enkele fietsers 'ge-

Peugeot is eerste in Europese
space-serie

R IS EEN aantal nieuwe Europese ruimtewagens op komst die
technisch en optisch wel
zeer grote overeenkomsten
vertonen. De Peugeot 806 is
de eerste uit de reeks van
zes.

geslagen voor de ontwikkeling
van een zo populaire 'space wagon' en ook Ford en VW zijn
druk doende met een gezamenlijk produkt. Elk merk brengt
slechts detailwijzigingen aan
en geeft een eigen naam aan het
beestje, maar verder zal Fiats
ruimtewagen weinig verschillen van Peugeots gedachten
De markt voor Multi Purpose hierover.
Vehicles (MPV) in Europa
groeit gestaag. De jaarlijkse
Peugeot is het eerste klaar en
verkopen zijn tussen 1990 en introduceert de 806 nog vóór de
1993 verdubbeld, ook in Neder- zomer in Frankrijk. In het naland, tot 132.000. De groei is er jaar is Nederland aan de beurt.
voorlopig niet uit, want als we Peugeot spreekt van een 'mode onderzoeken mogen gelo- nospace'. De Europese markt
ven, rijden er binnen enkele ja- hiervoor stijgt in 1998 tot het
ren ruim een half miljoen respectabele aantal van 400.000
exemplaren in Europa rond. auto's, dat zijn er nu nog maar
En dus is het niet verwonder- 150.000. De mogelijkheden van
lijk dat Europese autofabrikan- deze nieuwkomer zijn zoals we
ten zich op de MPV-markt stor- gewend zijn in de categorie
ten.
Multi Purpose Vehicles (MPV).
Peugeot, Fiat, Lancia en Citroën hebben de handen ineenHij biedt plaats aan acht per-

sonen en voldoet aan alle eisen
die je aan een personenauto
kunt stellen, maar leent zich
ook uitstekend voor het vervoer van grote hoeveelheden
bagage. Het interieur is dan
ook op tal van manieren in te
delen.
Hij wordt leverbaar met twee
verschillende 2.0 litermotoren
met een vermogen van respectievelijk 123 pk en 150 pk. Daarnaast heeft Peugeot nog een 92
pk sterke turbodiesel op het
programma staan. De 806 kent
drie uitrustingsniveaus. Opvallend is vooral de plaats van de
versnellingspook in het dashboard. Prijzen zijn nog niet bekend. De varianten van Fiat,
Lancia en Citroen laten nog
even op zich wachten. Dat geldt
zeker voor de Lancia waarvan
wordt aangenomen dat hij niet
in Nederland op de markt
komt.

Het gezamenlijk produkt van
Ford en Volkswagen daarentegen kunnen we begin 1995 in
Nederland tegemoet zien.
Volkswagen neemt het ontwerp en de techniek voor zijn
rekening en Ford draagt zorg
voor de produktie en logistiek
in de speciaal voor deze MPV
opgerichte fabriek nabij Lissabon. Ook deze MPV's bieden
ruimschoots en comfortabel
plaats aan het maximale passagiers datje met rijbewijs B mag
vervoeren. Het interieur is op
vele manieren in te delen.
De auto's zijn voorzien van
voorwielaandrijving en in later
stadium komt een versie met
vierwielaandrijving op de
markt. Het motorenprogramma bestaat uit een 2.0 liter viercilindermotor (85 kW/115 pk),
een 2.8 liter V6-motor (128
kW/174 pk) en een 1.9 liter dieselmotor (66kW/90 pk).

heel zorgeloos tijdens bijzonder druk verkeer op de verkeerde weghelft de auto's en motoren tegemoet reden' en dit werd
in de andere drie steden niet
waargenomen. In Munster ging
twee procent op het fietspad tegen het verkeer in en in Delft
bijna zes procent.
Spookfietsen is onmiskenbaar een Elzasser specialiteit:
29 procent van de fietsers in
Straatsburg maakte zich er
schuldig aan. Dit is tevens de
stad waar een rood verkeerslicht geen enkele betekenis
meer lijkt te hebben. Zo'n tien
procent van de fietsers maakte
gebruik van de drukknop voor
groen licht. De rest reed zonder
blikken of blozen door rood
licht. Van die tien procent
bracht de helft het geduld op te
wachten tot het licht daadwerkelijk op groen sprong. Het totaal percentage rood licht-overtredingen in Straatsburg bedroeg 95 procent.

Conflict
In Delft en Padua negeerde
ongeveer de helft van het aantal
fietsers het rode licht. In twaalf
procent van de gevallen leidde
dit in Padua tot een conflict
met een andere weggebruiker.
In Delft reageerden andere
weggebruikers niet of nauwe-

18.<i

De gerasterde glasplaat
is door middel van een
draaiknop traploos in
hoogte verstelbaar en bovendien uitneembaar. De
F1000 is een nieuw vormgegeven
schuifkanteldak
zonder noppen aan de buitenzijde. Ook deze is traploos instelbaar en uitneembaar. De prijs inclusief montage bedraagt 875
gulden. Voor verkoopadressen en informatie: 0206969996.

15.000 Corsa's
in Nederland

lijks. In Munster zijn de fietsers wat dit onderdeel betreft
beter opgevoed: niet meer dan
vier procent ging door rood,
maar dan alleen als er kvan
rechts of links geen verkeer aan
kwam.
De andere kant van het verhaal zijn de automobilisten.
Zestig procent van de fietsers
voelt zich onveilig door rakelings passerende auto's en 51
procent zegt het plotseling openen van een autoportier als
hoogst onaangenaam te ervaren. Auto's die fietspaden versperren en vrachtwagens die inhalen vormen tevens een grote
bron van ergernis.

Hoge snelheid
Automobilisten in Delft kunnen we gerust als 'Vliegende
Hollanders' aanmerken. Van
de vier steden spande Delft de
kroon met vooral een te hoge
snelheid. Op de eerste waarnemingspost bedroeg de gemiddelde snelheid (in de bebouwde
kom!) 49 km/uur. De hoogst gemeten snelheid was 67 km/uur.

De Opel Corsa is een
bestseller. Onlangs ging,
sinds de introductie een
jaar geleden, de 15.000-ste
over de toonbank. Die mijlpaal vond plaats bij een
Opel-dealer in Hilversum'
waar de 'winnaar' in de
bloemetjes werd gezet. Volgende week op deze pagina
een verslag van onze belevenissen met een Corsa
16V GSi, de snelste jongen
uit de Corsa-klas.

Het gemiddelde snelheidsverschil tussen fiets en auto bedroeg 32 km/uur met uitschieters van boven de 50 km/uur.
Op de tweede waarnemingspost lag het verschil in snelheid
zelfs op 43 km/uur. De onderzoekers melden verder dan automobilisten in Delft m dertien
procent van de gevallen te weinig afstand tot de fietser hielden.
In Munster werden afstanden van minder dan een meter
geconstateerd. Gemiddeld reden de automobilisten 42
km/uur tijdens het inhalen, wat
neerkwam op een verschil van
25 km/uur met de fietser. Bij
eenderde van de mhaalmanoeuvres werd te weinig afstand gehouden. Die cijfers zijn
ongeveer vergelijkbaar met Padua, waarbij de onderzoekers
opmerken dat ze de indruk
hadden dat de fietsers zich minder bewust zijn van het gevaar
en 'relatief onbezorgd hun weg
vervolgen'. Er valt dus aan alle
kanten nog wel wat te verbeteren.
EVERHARD HEBLY

Combinatie
lampendoos
Osram, een van de belangrijkste lampenleveranciers aan de autobranche,
brengt in samenwerking
met de firma Van der Boon
voor caravaneigenaren een
Caravan-Autolampendoos
op de markt. De doos vervangt de bestaande doos
met reservelampen voor de
auto, want hij bevat zowel
voor caravan als auto alle
benodigde lampjes. De
doos kost 19,95 gulden.
Voor informatie over verkoopadressen:
telefoon
010-4269036.

(ADVERTENTIE)

loterij

Speel Sponsorloterij en Win

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:
DAGPRUZEN van
ƒ 25.000,-als er werkdagen in een maand zijn,

WEEKPRUZEN von
ƒ 100.000,-als er
weken in een maand zijn.

MAANDELIJKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respectievelijk
goed voor ƒ l .000,ƒ 100,-en ƒ 10,-,
De Ford

De Volkwagen Multi Purpose Vehicle

De Peugeot 806

JAARLIJKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
l MILJOEN GULDEN.

Suzuki, een Cappuccino graag!

E TOKYO Motorshow
van twee jaar geleden
maakte de tongen al
aardig los en dit jaar was de
mini-cabrio al bij verschillende autobeurzen te bewonderen. Suzuki's CapPuccino was onderweg
inaar is nu leverbaar in Net derland.

per cilinder gemonteerd. Het
kleine zevenhonderd kg lichte
opdondertje met zijn lengte van
3,29 meter, hoogte van 1,19 meter en breedte van 1,40 meter
haalt een topsnelheid van 140
km/uur. Bij 90 km/uur verbruikt bij 5,4 liter per honderd
kilometer, bij 120 km/uur heeft
hij voor dezelfde afstand 7,7 liHet vermogen van de driepit- ter nodig.
ter met turbolader en tussenDe Cappuccino kent vier geTjonge, die Cappuccino ziet koeler bedraagt 46 kW/63 pk bij daanten. Allereerst is er naer zo smakelijk uit dat je er al 6500 toeren per minuut. Voor tuurlijk de gesloten hardtopsnel een zou bestellen. Veel leu- een optimale ademhaling en versie. Het dak bestaat uit drie
ker dan de Suzuki Swift 1.3 Ca- verbranding zijn vier kleppen panelen. Het linker- en rechterbriolet die zojuist uit het levenngsprogramma is verwijderd.
De Cappuccino borduurt zichtbaar voort op de traditie van
kleine open Engelse sportwagens. Hij heeft een compacte en
lage vorm, achter wielaandrijving en twee zitplaatsen. Het
stuur zit aan de rechterkant (!),
inaar dat heeft alles met de JaPanse markt te maken.
De Swift Cabriolet was voorzien van 1.3 liter viercilinder'Hotor. De Cappuccino moet

met minder genoegen nemen
vanwege de Japanse richtlijnen. Auto's met motoren onder
660 cm3 en een lengte van minder 3,3 meter vallen in Japan
namelijk in een gunstig belastingtarief. De Cappuccino blijft
in alle opzichten onder de eisen.

INLEG EEN TIENTJE PER MAAND PER LOTNUMMER

Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.

paneel kunnen apart worden
verwijderd waarna een T-Bar
overblijft, Nummer Twee. Deze
is echter ook weg te nemen zodat de Cappuccino verandert in
een targa, Nummer Drie. Tenslotte kan de achterruit, inclusief raamlijst, worden verzonken. Wat dan resteert is een rasechte cabriolet met licht oplopende taillelijn, Cappuccino
Nummero Quattro.

Ja, ik word hbonnee Sponsor en ga
voor 't Goede Doel en 't Grote Geldl

.loterij

U kunt maandelijks, tot wederopzegging van mijn giro/bankrekening afschrijven:
U l tientje, L) 2 tientjes, ü 3 tientjes, 3 4 tientjes.
n TO
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één lotnummer.
(J 'J c.

Gerieflijk
Het interieur met een relatief
hoog middenconsole en fraai
dashboard doet gerieflijk aan.
De kuipstoelen bieden een
comfortabele zit. Het stuurwiel
is in hoogte verstelbaar, maar
zit dus wel aan de rechterkant.
Je moet er maar net van houden. Een versie met het stuur
aan de linkerkant is niet in de
maak.
De Cappuccino kost nog net
geen 48.000 gulden, inclusief
airconditioning, lichtmetalen
velgen en driedelige hardtop.

Ik sponsor:
adres
poslcode
plaats
Vergunning werd verleend door het
Ministerie van Justitie onder nr
LO 73000221 93 d d 28 12'93

Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 DL Rotterdam
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Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

T.k. Ford Capri III 16GL, APK,
ƒ 1950. Tel.: 02507 - 17840.
T.k. Opel Kadett, b.j.'81, APK
nov. '94. Pr. ƒ 500,-.
Tel.: 16528.

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr. 1 gpm.

06-320.320.91. Ik open m'n
T.k. eikenhouten bankstel
mond voor jou! Ik wil je tong
CUPIDO brengt u bij elkaar!
ƒ200,-. Tel.: 02977 - 29435.
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm
Indien gewenst reeds binnen
De Weteringskerk heeft wat 1 week uw eerste contact.
Caravans
06-95.26. LESBISCHE buurte bieden! Elke zondag om 10 Vraag gratis en vrijblijvend
Succesvolle kleine advertenties
vrouwtjes • brengen elkaar
Vouwwagens
uur Veluwelaan 20, A'dam-Z de folder aan. 03451-11486
voor de zakenman en particulier
kronkelend naar 'n zalig hoogGaaspercamping Amsterdam
Tuin/zomerhuisjes
(bij de Rai). WELKOM!
tepunt. 100 cpm
06-95.26.
(automatisch)
of
03451-31364
Mion-;i<l\('ilriitic-. \oui /iikrimi.ni rn [>;u lirulirr kunnen
6-7 mei van 10.00-17.00 uur
\\onlfii m'/rl m er l ui '2 kolommen bn-rdtr iti diverse
Doe
eens
wat
leuks
(telefoniste).
24
uur
per
dag,
SUPER-LIVESEX!
06-95.60.
SEXSTRIPTEASE.
8 mei van 10.00-16.00 uur
lelie r-f-runtli-ii.
7 dagen per week. Cupido: T.k. Bürstner Holiday modern Jij mag alles van mij uittrekvoor een ander mens!!!!
I)e Madam \crhind je door
Bel voor info: 020 - 6230024.
l'.irlii'uliercn \crv\ij/en \\\\ r uu r de speciale hon op de
naar tic lekkerste trouwen!
Geef niet op! Je bent
erkend, voordelig en één van interieur, + 5 m, 4 pers., b.j. ken! Begin maar! 1 gpm.
p.ifïina ..MICRO'S".
Nederlands grootste relatie- nov. '92, in nw st. met Isabella
gewoonweg prachtig!
I'ki;iMii£ i-, mogelijk in de \«il»endr edilie:
Onroerend goed en woonruimte
organisaties.
voortent, div. ace. Vr.pr. 06-9591 Het 18 jarige meisje
Nissan Patrol 3.3 Turbo diesel
/AMHOOKTS MKl'\\SUL\l> ƒ0.15 ,»-,- rnillimrler.
SUPER-SEXPALEIS!
ƒ22.500.
Tel.: 020 - 6171961. bukt en schuift haar rokje omte
huur
aangeboden
verlengd bullbar BA banden,
Sluiiinj-'-lijil: (ÜMM],^ 15.00 mn.
/.app \an hoojjii'punl naar himiiicpunl!
hoog! Op z'n GRIEKS! 1 gpm.
Wie zou het leuk vinden om stereo inst., b.j. 1985, techn.
Mandje Crirks. Frans, Striplcasi- i-ic.
Te koop
l' knul uw leksl leleiunische op^-u-ri: 02507-17166 of
06-9592
GRIEKS
lekker
achmax. 3 midd. in de 14 dgn op 100%. Tel.: 02946-1251.
06-Nummèrs
at^even//ei)dcn aan:
aangeboden
terom.
Blanke
of
donkere
•
*
•
NIEUW
IN
ZANDVOORT
*
*"
onze 2 kids te passen, onre* /and\oorls Nieuuj-lilad. (iastliiiisplein 12.
vrouw staat gebukt! 1 gpm.
diversen
gelm.
i.v.m.
ploegendst. Ongelukkig, onbegrepen, alPim's Housing Service
SUPER-SEXDATE!
2012 JM /„mdvnorl:
leen en op zoek naar rust.
ANONIEME
sexafspraakjes.
Omg.
B.
v.
Meinezln.
6138258
Heli' H'\afspraakje> mi-I Rijpe \ nitmi-n
06.96.09
RIJPE vrouwen wilVoor
verhuur,
huur
en
beheer
PUuilsin^ is uok mogelijk in cle \ol^ende combinatie:
Wij
willen
jou
helpen.
Sexkontaktlijn
Amsterdam. len een livesexgesprek! Laat
hij jou in de buurtl
van tijdelijke en vaste woonruimte.
X. /anihourls !\i<-imsbla<L AmsieKeens \\eekhhid. l'it* Hete luchtoven + toebeh. 06-320.330.79 (75 cpm).
Eldorado tuinen Amstelveen 020 - 6472903.
je doorverbinden! 1 gpm.
lidortise Courant, de lïrmde Vener. Aalsmeerder r.uiiHuurgarantie en geen kosten voor verhuurder.
ƒ 35,-; Gazelle damesfiets
t.o.a. tuin 400 m2 met goed
ranl. alle editie.-- \iin hel '\mMenIam-i StaiKltlad. de
Tel.: 02507-17726.
ANONIEME sexdating. Snel 06-96.25. Winkelmeisjes. Bea
onderhouden tuinhuis. Inl. Opel Manta GTI T'82 Irmscher ƒ75,-. Tel. 15808 na 18 u.
\iein\e \\'eesper. ƒ 5.3.'} per millimeter.
gespoilerd, APK, sportvelsexkojitakt met hete vrou- wordt heet achter de kassa
020-6738274 na 18.00 uur.
Sluitingstijd; maandag 15.00 uur.
Meidengrieks! 06.320.320.62
gen, brede banden, i.z.g.st. *Te koop draagbare tele- wen. 06-97.06 (100 cpm). .
en verdwijnt het toilet in. Jij Ik sta voorover, voorzichtig en
foon, bereik 150m ƒ125,-.
Onroerend
Verhuizingen
Fiat Panda 34, bouwjaar 1984, ƒ 1250,-. Tel. 020-6991368.
-*• Informatie o\er on/e merite aautiekkelijke udverfenloopt
er
achteraan.
1
gpm.
BUITENSEX!
Nieuw!
1
gpm.
Tel.: 02507 - 16202.
goed onderhouden, zuinig,
met olie. Ga door! 1 gpm. 18 jr
uYrümlmi.itio in de Mieio's /ijn op aamiaa£ n p on/e
goed te koop
Ouders zkn kamer in A'dam
Parkeerplaats, auto, bos en 06-96.26. S&M LIVE BOX.
kantoien verkrijgbaar.
* T.k. antieke stoel ƒ 50; cavi- hei. 06.320.326.22.
Meisjeskamertjes,
18
jr.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en APK tot 5-1995, ƒ 1800.
aangeboden
voor
dochter,
niet
N/Z-0,
* Voor brreu'ii onder nnmmer \\ordl l refjel extra in
Live met je meesteres op een 06.96.08 Petra vriendinnetje
kamerverhuizingen. Voll. verz. Tel. 020 - 6234035.
hr max. ƒ400,-, oud. garant! akooi ƒ 10; 2 zakken schapenrekening ^ehraelil. alsmede ƒ 7.50 adm.ko>tcn.
lijn.
1
gpm.
Club
9886
zoekt
voyeurs!!
wol mohair ƒ 20. 02507-15817.
doen 'n sexspel, 1 gpm.
Dag-nachtserv. 020-6424800. Gevr. ervaren huish.hulp voor Tel.: 02220 - 13301 Texel.
* Hij plaatsing in de Micro's uorden <jeen l)e\\ij<minmier.s
Live! 1qpm 06-98.86 24 u/pd. 06-9640 SEX v. 18 jrge MEISGARAGE
8 uur p.w. omgeving Hoofd*T.k. bureau (zwart essen)
\er.-tinird. Op ver/oek unrdt a;ui aclveiteerdere builen
MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Te
huur
gevraagd:
2
of
meer
TE KOOP
dorpplein. Bel na 20.30 uur
JES 1gpm. Jij'loopt achter 'mij
hel verspreidingsgebied een krant ver.sluuid. Hiervoor
Aanneming en
kamerapp. voor wiskunde z.g.a.n. incl. stoel, lamp, tele- Lesbische vrouwen zoeker de trap op. Onder m'n mini Ze glijdt in je slip. 1 gpm
Tel. 02507-.14534
tel.: 020 - 6155185.
sex!
Hete
stories,
dating
wordl ƒ5.- in rekening pelihirlil.
06-320.320.66 Oh...wat fijn!
student i.b.v. 3'/2 jr urgentie, foon. Prijs ƒ 100.02507-19657.
vernieuwbouwing
strippen! 1gpm 06.320.320.37 zie je m'n slipje strak trekken.
Alle prij/cn e\d. 17.,">rr I1T\\
T.k. metaaldetector als nw,
geen haast. Tel.: 6757313.
*Voor kleine gezette dame
Nieuw! 06-320.327.87 1 gpm
1
White's Coinmaster 2000-3
06.96.92 Zappsex 1 gpm Lief- MONDSTREELMASSAGE '
l kunt de tekst van nu Mierü-adveitentieeinnhinatie /
Onroerende
Live Sexcontact
m. 44 zomercollectie, ƒ 10 p.
van ƒ 900 voor ƒ 450. Tel. na Te huur gevraagd: minstens 2 st., 1 damesfiets ƒ 90. 12141.
telefonisch opgeven:
devolle
omhelsing,
hete
pasUw
paadje
of
straatje
defect?
Strip/sexstories/superdates'
goederen te koop
kamerwoning in A'dam voor
17 uur 020 - 6101275.
sie, elkaar bevoelen, zoenen!
Ik kom direct!
moeder + kind, i.b.v. voorgevraagd
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
Tel.: 02507-19593 of 17833. T.k. pol. Kruiser 6.50 l. 240 br. drachtsverkl. Tel.: 6981929.
Geen wachttijden 100 cphm 06*96*93 SECRETARESSE Sex in het openbaar! Lift, "
Auto's en
(dit tiuniiiR'r is nifl \iK>r br/oi-fikluclitrn) of /rnd^n aan:
mot. Yamaha 25 PK c.st. p.a.
Met
open
blouse
en
kort
rokje
LiveSex! 06-98.66. Als je var
toilet, trein, bus, tram. ~ '
auto-accessoires
kookgel., aanr. + kraan, toil.r., Te koop: 5-kanaals mengpaMicro's WecknuMlia
Particulier vraagt garage
Onderhoud,
heerlijke strakke winkelmeis- zit ze jou heet te maken. Ze Nieuw: 35+ sexdating. Volop
neel met mic-ingang en nog 4
Postlxi» 156 - 1000 AI) AiiifK-rcluiii
kastr., ziWsl.r. 02972-61833.
(bcx) te koop in Zandvoort.
wil
een
wip
maken.
1gpm.
jes houdt. Live met mij, ik ber
audio-ingangen. Pr. ƒ 150.
reparatie,
RIJPE vrouwen zoeken sexTel.: 02507-18110.
[)c .-luiliiljMijdiMi. (•clilc'ii u>or [ilu.il>iii£ in clivulfdc wrek.
T.k. Raiders Starter jack, als Tel. 020 - 6430843.
Te koop van part. Ford Orion net 18. Zachtjes! 1 gpm.
06-97.11. Sabrina houdt van kontakt. 06-96.16 (100 cpm).
Vuor dr lirt.iling oiilMinpt u i-cn :u'ct>pl^iruka:irl.
doe-het-zelf
nieuw ƒ75; small-med. Gevr.
1.8D '89, open dak, trekhaak
Grieks. 1 gpm. Ik sta voorTe koop Alfa 33 wagon 1.33 verbr. 1-18, APK tot 30/3/'95, LiveSex. Hier kunnen jon- over! Doe mijn slipje opzij!!
NIEUW, discreet privé-geOnroerend goed
voetbalschoenen, mt. 30.
gens, 18 jr, met Rijpe Vrougrijs
met
trekhaak,
85.000
km,
sprek met hete vrouwen (exTel.: 020 - 6458690.
km.stand 79.000, 1e eig.
en woonruimte
wen rommelen 1gpm 06.9848 06-9791 Club Top S&M 1gpm. tra-snel). Bel nu: 06-96.64. •
Ervaren schilder
10T89, i.z.g.st. ƒ 12.000.
Telefoon: 02507-18878.
T.k.: stereotoren met boxen Telefoon: 02942 - 63848.
Schoonmaakte huur gevraagd
Oproepen
LiveSex met een Rijpe Nege- Wil je bukken, zodat ik m'n
heeft nog tijd v. binnenen
module,
hoogtezon,
wolTe koop: Volvo 340L '83 rin. Lekker een livegesprek! gang kan gaan?
TOPSEX-LIVESEX 06-97.22.
en buitenwerk. Vrijblijvende
personeel
Mededelingen
len dekbed; nieuw, + hoes, Te koop: Altra jongensfiets ƒ500,-. Tel.: 02507 - 18460.
Wil jij mij live naar een hoogte1 gpm. 06-9686.
HOMO-KONTAKTEN
gevraagd
Wie weet of heeft WOON- prijsopgave tel. na 19.00 uur: 1.40 x 2.00 m. 020-6992275. wielmaat 26 inch.
T.k. Citroen BX 10-'86, APK
02507 - 19800.
Direkt apart met een hele punt brengen? 1 gpm.
Vraagprijs ƒ 75,-.
Mag
ik
in
uw
slipje
voelen?
RUIMTE
te
huur?
Bel
Koningi: Beertje woman with a mis5-'96, rood, tr.haak, LPG, Kom maar jongeman! Nu ga hete knul uit Amsterdam.
VERBODEN LUSTEN.
Schïlderen-Witteh-Behangen. T.k.: toercaravan, Igt. 3.50 m, Tel.: 02977 - 22961.
<?tad. 020 - 6380380.
sion, was zalig, echt genoten Gevraagd: werkster voor
v.z.v. voort.luifel, koelk. 50 L,
ƒ5950. Tel.: 02507 - 17840.
06-320.327.26.
Vraag
vrijblijvend offerte.
ik bukken. 1 gpm 06-95.09. Bel nu 06-96.13 (nu 50 cpm) 1 gpm
Te
koop:
caravan
Chateau
La
heel snel, snel herh. CW.
gasfles,
reservewiel,
prijs
± 2 a 3 uur per ochtend.
Vanstatendam
WoonCar
330,
b.j.'87,
i.z.g.st.,
incl.
n.o.t.k.
Inl.:
020
6990289.
Woningruil
v,- Beertje lief v. h.g. dikke Inl. tussen 15.00 en 18.00 uur
voorzieningen: 020-6950716.
voortent, luifel, veel extra,
zoen, bij je willen zijn, you're BULLDOG AT THE BEACH,
T.k. witte bruidjurk mt 38 ƒ8.750,-. Tel.: 02979-82544.
VOLLEDIGE GARANTIE.
Haltestraat 44, Zandvoort.
my everything. Your girl.
ƒ500,-;
combiwagen
wit/lila
750 Ruiladressen
streep ƒ 150,-; trottoirtegels Te koop Commodore 64C
Ben je -20 jaar. Dat is -20%
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Schoonheid en
keyboard + datacassetteƒ 0,15. Tel.: 020 -6342674.
korting bij J.M. Coiffeurs, Technisch personeel Oosten. Tel.: 020-5882.315.
drive met veel spelletjes. Prijs
verzorging
Kerkstraat 22, Zandvoort.
T.k.:
zw/wt
tv,
videowriter
gevraagd
ƒ 125. Tel. 020 - 6997707.
Woningruil: aangeb. Haarlem
Tel.: 02507-14040.
Philips type NMS 3040, porta3 kam.won. was 4, m. terras.
Te koop goed onderhouden
ble
typemachine.
Totaalprijs
Een
zijdezachte
ondersteu* Cathy, Marion, Rini, Her- Firma J. Pieksma & zn B.V. Hr. ƒ613,- incl. Gevr. 2 a 3
oude Duitse piano "Glass",
ƒ400,-. 020 - 6915722.
man, een fijne vakantie in Ma- groothandel met 2 filialen in kam.ben.won. of flat m. lift. ning voor uw haar: Biosilk
permanent. J.M. Coiffeurs,HELP! De curator in de onbe- prachtige, romantische klank
rokko. Liefs, Nico en Wim.
Tel.:
020-264549.
sanitair en c.v., in het centrum
Kerkstraat 22, Zandvoort. heerde nalatenschap van ƒ 1750. 02979 - 87460.
yr Debby 18 jaar. Krijgt rijles. van Amsterdam, zoekt voor
Tel.: 02507 - 14040.
Te koop: herenfiets met
Gretha Jonkman (26.10.23Blijf allen binnen. Tante Carla, spoedige in diensttreding een
Financiën en
handremmen, ƒ40.
SUN RENT ZANDVOORT
18.5.92) zoekt naaste verwanbalie-/magazijnmedewerker.
oom Henk + Henk.
Tel. 020 - 6757313.
handelszaken
Verhuur van zonnehemels ten! S.v.p. bellen: 072-126836,
Kennis
van
het
loodgietersGROTE VLOOIENMARKT
Philips sun mobile Mw. Mr. R.F. Milo, Alkmaar. Te koop Honda MT 5 schakel22 Mei Landsmeer sport- en vak is een pre. Reakties gaarne schriftelijk t.a.v.
Huishoudelijke hulp gevraagd brommer, 5 versnellingen,
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
theaterzaal Het Dorpshuis.
Autoverzekering
Gratis bezorgd en gehaald voor 3 uur per week in Am- i.g.st. ƒ 1000,-.
29 Mei Oostzaan sporthal Ing. P. Verbeek, Achtergracht
V.A. .ƒ75 - DORSMAN
Telefoon 020 - 6453791.
stelveen Waardhuizen.
Bel voor reservering en
Oostzaan. Alleen 2e-hands. 27, 1017 WL Amsterdam.
blijft toch goedkoper!
Telefoon: 020 - 6472620.
inlichtingen 02507-30183.
Te koop i.v.m. vertrek uit NeTel.: 020-6140616.
Bel nu: 02507-14534.
Divers personeel
J. vr. zoekt zelfst. woonr. per derl.: Fiat Uno 45 b.j. 1984
Hallo, moet je horen. 18 len1 aug. '94 in Gooi/A'dam tot APK-gekeurd. Leuk „begintes geleden is Debby 29 april
gevraagd
Kleding
Kunst en antiek
ƒ 500,- incl. Tel.: 020 - 6187801 autootje". 02979 - 84895.
geboren. Daarom dachten wij
of 02152-54173.
Te koop: Lotto voetbalschoeheel galant, we vermelden dit
Mode Femay ontwerpster. Mar. j.m., 30 jr., zkt kennisma- nen, mt. 41, nieuw, ƒ75,-.
even in de krant. Groetjes... Jong Swingend en
KOLONIAALSTIJL Tel.: 02507-30184.
Avontuurlijk?
king m. serieuze Marokkaan- Tel. 02977 - 23726.
* Help de Polen. Stuur 'n In onze f uil-time'kunstverkoop Nederlands-lndie,
antieke (Voor advies en.afspraak.)
se vr. 20-40 jr. Br. met tel. of Te koop PC Schneider 20 MB
voedselpakket! Wij hebben teams wordt véél verdiend! meubelen en antiek-look: 700
adres o. nr. 747-17029 blad. ƒ 400,-. Gevr. AT386, mag deevt. 'n adres: 02907-5235.
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190 stoelen, div. modellen tafels,
Baby-artikelen
J
ook
met
marmer,
kasten,
eventueel
antwoordapparaat.
Te koop: ronde mini-trampoli- fekt zijn. Tel.: 02977-44544.
T Joop, welkom thuis. De
banken,
vitrines,
bureaus,
n'e''/25,-. Tel.: 020 - 6476905 T.k.: Ford Escort b.j. '84 met
dele vergadering 22-4 leeft
decoratie enz. JAN BEST,
na 19.00 uur s.v.p.
trekh. 1.61. vrg.prijs, ƒ 2500 en
rnet je mee. De Z.R.B.
Personeel
Te
koop:
Herlag
wandelwaKeizersgr. 357, 020-6232736.
motor Honda CM250 Custom
gen
+
voetenzak
+
parasol
Te
koop
tuinmolen
nieuw
met
* Nico, van harte prof. 28-4.
aangeboden
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
i.z.g.st., vraagprijs ƒ2750.
ƒ
100,-.
Tel.:
02507
16720.
waranda
en
ramen,
hoog
120
Ruut, van harte gef. 29-4.
Aalsmeer, 020-6412137.
Te!.: 02972 - 63771.
cm,
wieken
140
cm.
Liefs, kusjes, Ko.
* T.k. grenen babyledikant
B.z.a. v. huish. werkzaamheT.k. gasoventje ƒ75,-, keuTAFELS
z.g.a.n. Welcome ƒ250 + Tel.: 020 - 6942236.
Nu ook het adres voor: DMC- den op di.-do.-vrijdagmiddag.
kenonderkastje + la + bovenantiek,
kopie,
klein,
wipst.
+
autost.
ƒ50.
19225
Te
koop:
Volvo
340
DL
autozijde, biaisband enz. Singer, Tel.: 02507-19553.
kastje + inbouwgedeelte
groot,
dik,
dun.
maat,
b
j.
'85,
APK
26-7,
"Prinsenhofstr. 7, Zandvoort.
ƒ4.750. Tel.: 02979 - 82694. voor inbouwoven. 6370166.
Jan Best
Postzegels
Voor trouwfoto's
Woninginrichting
beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
Keizersgracht 357,
Te koop wegens verbouwing T.k. houten stacaravan
Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Munten
020-6232736.
massief eiken houten keuken Ursemmerplas, 10 x 3.50 mtr,
Foto Boomgaard
een walkman, een pakket van 3 VHS videoDat
zit
er
in,
als
u
in
de
periode
van
9
2
slaapk.
+
douche/toilet
Showroom:
+ inbouwapparatuur ƒ5000.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.
compl. ing., pr. ƒ22.500,-.
maart
tot
en
met
25
mei
a.s.
een
Micro
banden, een rekenlineaal, een Agfa fotocaMr.
J.
Takkade
30,
•
*T.k.
verz.
van
6100
versch.
Tel.:
020
6431710.
Grote Krocht 26 Alleen bij EUROPA-PARKET.
Tel.: 020 - 6655214.
Aalsmeer, 020-6412137.
postzegels w.o. motief in 3 Te koop Yamaha DT rood/
plaatst.
Dat
is
een
kleine
advertentie,
mera voor 24 kleuropnamen of het boekje
FRANCIS nieuw in Noord en
Tel. 13529
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
T.k. antieke vitrinekast Empire albums, ƒ250,-. 17193.
zwart verh., verchr. uitlaat + VOLLEYBAL. Gezocht: spe„Voor twee cent een kooltje vuur". Bovennu al de goedkoopste in
lers
voor
een
4e
kl.
herenextra onderdelen ƒ 950,-.
A- Weer een wegpiraat. Erby gebruikte' koelkasten, was- stijl, event. met 2 kandelaars.
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
team.
Tr.av.:
ma.
Sp.av.:
di.
dien
dingt u dan mee naar cle geheel verTelefoon: 020 - 6458485.
Vincent Rijnders is met zijn machines, drogers, gasfor- Tel.: 02507 - 17880.
Muziekhoe méér kans!
Con. (all-in): ƒ 200 p.j.
zorgde
reis voor 2 personen naar een wedrijbewijs reuze blij. De Familie. nuizen, kachels en ktv's.
Veilinggebouw Amstelveen
instrumenten
Gevr. LP, 12" of single (of op Inl. 020 - 6200627.
strijd van het Nederlands Elftal tijdens de
cassette) van de film Terra* Wie heeft ons sprookjes- Alles ± ƒ250,- of kom een Heden inbreng voor veiling
praatje maken. Dotterbloem- 9 en 10 mei Spinnerij 33
hawks + opn. van radiostaboek gezien? Groep 3.
WK in Amerika en een TwinHill busreis
Zalenverhuur
straat 2. Bel: 020 - 6370845. 020 - 6473004. Ma. gesloten. Elektr. orgel EMINENT Solina tions. 020 - 6470506.
P200, met ritmebox + tango,
voor 2 personen naar Toscane.
* T.k.: 2 hangVlegkasten,
wals enz., met houten krukje, Gevraagd: hulp in de huishouFelicitaties
Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
ƒ100,- p.st. Tel.: 16881.
Party-service
Op dit formulier staat een slagzin
ding
1/2
dag
per
week.
Tel.:
Vakantie
ƒ 250; div. l.p's, bijna onbesp.,
kranten van Weekmedia met een tola02975 - 68758 na 19.00 uur.
* T.k. wandmeubel 210x230,
ƒ 1,-p.st. 02507-19721.
die
u
moet afmaken. Uit alle oranje
PELIKAAN
buitenland
* Daniel, het is echt waar 2 wit, strak modern, veel kastle oplage van ruim 500.000 exemplaren.
gekleurde Micro's wordt de winnende
T.k.a. Nissan Patrol R 2.8 D, uw adres voor koud buffet
mei ben je 18 jaar. Vergeet de en boekruimte, ƒ 95. T. 14643.
en bittergarnituur.
wit, 11-'90, izgs, ANWB-rapp.
3e niet te stemmen! Mam.
slagzin gekozen.
Boeken
Stacaravans te huur in de
*T.k. wit ledikant met ver- Belgische Ardennen al v.a.
Tel.: 02507-18812/15619.
veel extra's, 125.000 km,
De winnaar van de WK-reis wordt in
"* Nico, proficiat 28 april, ook stelbare bodem en matras
Tijdschriften
ƒ
17.000
excl.
020
6416904.
VERENIGINGSGEBOUW
ƒ 250,- per wk all-in. Bezet van
Wim. Het golfclubje van don- ƒ 150,- i.z.g.st. Tel.: 13937.
Kijk in de krant of uw Micro oranje is geonze kranten van l en 2 juni a.s
Uw defecte ijskast GRATIS
16/7 t/m 13/8. Inl. 04459-1598.
dcrdag 's morgens.
De Krocht
bekend gemaakt.
kleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor*T.k. standaard encyclope- gehaald en ƒ 2,50 tel. verg.,
•*• T.k.a. slaapbank (zwart)
v.- Nico, van harte gef. met je ƒ 100,-. Tel.: 02507 - 12447.
die, 13 dlg., ƒ50.
indien mogelijk dezelfde dag Grote Krocht 41, Zandvoort,
Sportartikelen
verjaardag 28-4. Bets, Mies,
Tel. 02507 - 14643.
gehaald. Tel. 06 - 52840995. tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Agnes, Leo, Wim.
voor
Verloren: groene jongensjas
Radio/tv/video
•*•T.k. 1 judopak ƒ15,-, voor
maat ca. 128 bij Zijdelwaard- BRUILOFTEN - RECEPTIES
Lessen en clubs
KOFFIETAFELS
10 tot 11 jaar. Telf. 12536.
Huishoudelijk
plein 19-4. Tel.: 02975 - 68526.
Zoekt
u
ruimte voor vergadepersoneel
25 jaar hifi specialist losse ap.
Tekstschrijver-dichter zkt op- ring, feest, club of party?
Dansles alleenstaanden
Div. 25%-10% korting aanb.
Vaar/surfsport
gevraagd
drachten,
mog.
uitgave
v.
CHEZ ANDRÉ
Komt u dan eens praten met
Op=op. Yamaha; Medevoort;
bundel. Ook gelegenheids- mij, A.J. v.d. Moolen,
Info: 02510-50092
Sony ES; Harm Kardon; Teac;
ged. enz. Bel 020 - 6364714. Gemeenschapshuis,
tel.:
t/m 4 regels f 25.00
Self Line start
GEVR.
een zelfstandige Technics; JBL; B&W; Infmity; Te koop: nieuwe stalen roeiWERKSTER voor 3 uur per 14 CARIDAX HIFI Adm. de Ruy- boten, 4 m, met spanen. Prijs een cursus THUISKAPPEN T.k.: bruine BOEKENKAST 02507-14085 of 19652.
t/m 5 regels l'35.00
voor 500 boeken, weinig gevoor jong en oud.
dagen in mod. flat in centrum. terweg 131 Asd. 020-6837362 ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.
bruikt
+
mini-naaimachine.
l/m 6 regels f 45.00
Gratis broch.: 070-3194137.
Loon- ƒ50,-. Leeft. bov. 35 jr.
Rijles auto's
* T.k. kleinbeeld KTV, mooi
Tel.: 020 - 6761538.
Telefoon: 02507 - 12747.
t/m
7 regels f 55.0(1
beeld, merk Philips. Vr.pr. Computerapparatuur
en motoren
Huwelijk en
Gevr. ervaren, zelfst., huisGevr. pittige, msar vooral zelf- ƒ 125,-. Tel.: 02507 - 30355.
l/m
S
regels f 65.00
en software
houdelijke hulp, 3 u. p.w.
kennismaking
standige werkster bij wer*T.k.
ktv
20
kan.
+
afst.beSchoolvakantie
event.
vrij.
Alblas
Verkeersscholen
k^nd echtpaar. 1 ochtend per
Mijn slagzin luidt:
v .-eek 3 uur/45,-. Tel.: 17753. diening, spelend te zien. T.k. Amiga A 500,2 extra M.B. Eén telefoontje is genoeg om ƒ 12,50 p.u. Tel.: 02979-88597.
in 5 dagen
Weekmedia en Oranje /ijn voor m i j .
Vr.pr. ƒ 160,-. Tel.: 31003.
AR
III,
CD
ROM
A
570,
met
in
contact
te
komen
met
de
T.k.
Ford
Escort
b.j.
'82
motor
UW RIJBEWIJS
Gevraagd hulp in de huishou2300
spelletjes,
1
jaar
oud,
*T.k.
Philips
KTV
12
kan.
66
persoon
van
jouw
keuze.
'87,
Ipg,
radio/cass.
alarm,
Nieuwkoop, 01724-8361.
ding voor 3 uur in de week.
cm beeld 100% goed. Vr.pr. nw. ƒ1800, vr.pr. ƒ700.
Probeer het eens en bel
sunroof, APK-apr. '95. Prijs • Zie de colofon voor opgaTelefoon: 02507 - 19719.
ƒ85,-. Tel.: 02507 - 16306.
Tel.: 13145.
(nii
06 - 350.222.21 (100 cpm).
Naam:
ƒ4750. Tel.: 020 - 6324086.
ve van uw rubieksadvertentie.
Adres:

Tenten kijken!!
Neef Sport

ƒ 150,- of meer voor Guerlain
parfum-miniatuur met groen
dopje, ƒ 10,- voor andere.
Tel.: 020 - 6117246.
Aangeb.: gastgezin voor oppas van baby of peuter,
ma. t/m vr. in overleg.
Tel. na 19.00: 02979 - 41315.
Bagagewagentje zeer zware
en verz. kwal. z.g.a.n. deksel
imp. res. wiel enz. Paradise 4
pers. tent, 6924555 avond.

06.95.06
06.96.06

06.320.328.66

Sex 06-9715

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Tel.: 020-6933600.

brland
Aditie.
//vikke\st en

Te koop, voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
V.U.
'74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a. BET
18,00 020-12345678, Johan. in A'cfc
Dierenspeciaalzaak

VOOR 'N GEELTJE
NAAR
WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA

HOE WERKT 'T?

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ 1.000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskunaiqe begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.
Gewonnen door:
Mw. T. van het Veld - Amsterdam
De Walkman. Aangeboden door: Polectro
Gewonnen door:
isrik Visser - Amstelveen

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.
Gewonnen door:
J. Verhoef - Kudelstaart
Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door:
Martijn Stenneberg - Amstelveen

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.
Gewonnen door:
M. M. ten Hoope - Amstelveen
„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door
G. J. de Haan - Amsterdam Z-O

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM A 5 WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Polectro

SOUND & VISION

Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
Handtekening: —
Sluur de/e adverlentietekst mei een getekende Euro-, giro- of hetaaleheque (denk om het registratienr. v a n uu
pasje!) in een envelop naar: Weekmedia. Postbus I5d. 1000 Al) Amsterdam.
De tekst moet uiterlijk maandag in ons he/il /ijn voor plaatsing in de/clldc week. Urengen en eventueel conlanl
heialen (maandag vóór 15.00 uur voor plaatsing in de/elfde week), kan ook hij de balie in de hal \ a n hel
Paroolgebouw. Wibauistraat 131. Amslerdam-üosl. Geopend maandag t/m vrijdag van (W.OU - 17.1,1(1 u u r ) .

Deze aclie Kelcll alléén voor particulieren e» niet voor de zakelijke markt.
Over cle uilslat; kan niet worden «ecorrespondeercl. Slajjzinen blijven ei-

Ki'iuliini van Wrckmrjlia. Mrilewvr'ki'rs van iVrseombinalii' vn l«'l rrd:inicbuivau /.ijn van dcclnamt' tiil.ni-slolen.

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Diumer Courant, du Nivuuv lïijlmcr. INicunshlud C^iuspordum,
Buitvnvcldurtsv Courant. Amstelvuens VVveklilad, Aalsmeerder Courant. Uitliiiornse Courant, de Kunde Vener.
de Nieuwe \Veesper, /.amlvoorts Nieimshlad.

donderdag 28 april 1994
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'S

06-Nummers

,euw hete meisjes (18)
Dikke Vrouwen Livegesprek
t Groot Amsterdam"
m mollige vrouwen m enor535023020 (100 cpm)
me bollen 1 gpm 06 98 70
ieuwi Sex op SPANNENDE Direct Live Boxi Je komt dl
ekken' 0632032019 pm 1 reet in een orgie terecht' Met
In de bios voel ik je hand z'n tienen live met 1 of 2 vrou,euw TELEFOONSEX voor wen 1 gpm LiveSex 061 9593
Direkt hete vrouwen aan de Nu tot 3 uur 's nachts "
i 06 320 330 87 (75 cpm) DIREKT APART (75 cpm)
met ondeugende vrouwen
ü Direkt TELEFOONSEX
ete vrouwen wachten op Vrouwen bellen 06-43 00
u 06-32033091 (75 cpm) Mannen bellen 06-9757
p z'n FRANS1 Live met rnij Direkt 'n HETE vrouw aan de
69733 Mond vol1 1 gpm telefoon Bel 069880, vrouwen bellen gratis (75 cpm)
'arme Lippen
nve-tel nrs van hete vrou- DIREKT PTIVE snel apart
1
en thuis SEXKONTAKT Bel met de heetste vrouwen
u 06-9502 (100 cpm)
- Bel 06 97 10 (75 cpm)
nve-tel nrs van hete vrou- EENZAME vrouwen zoeken
en thuis SEXKONTAKT Bel sexafspraakjes als man niet
thuis is' 06-9661 (100 cpm)
06-9605 (100 cpm)
lijpe Dame Live Jij mag 1'n EROX de madam verbindt je1
vegesprek voeren met mij door, zeg maar naar wie
gpm
06 320 320 63 06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm
iijpe Verpleegster Ik zit op Gebabbel gebabbel, 75 cpm,
i n hurken Inkijk, geen slipje De Babbelbox de enige echte
'ak 'm
1 gpm 06-97 44 06-320 330 02 Gezellig hè?
GEZIEN OP TV ?
JIGE PORNO 06 320 320 53
gpm Als een wilde trek je
Direct contact
n kleren uiti Zalig zo hard'
met DAMES thuis uit
heel Nederland
$EX GESPREK Zeker weten
GEHEEL PRIVÉ
jat er op jou 'n meisje (18)
(jacht 06-97 01 (75 cpm)
100 cpm
pEX met MEISJES van 18' 06- 24 u/p d
320 320 52 Streel zachtjes GRATIS SEXKONTAKT voor
net je tongetje 1 gpm Zaligi hete vrouwen 06-4909, heren
iEX VOOR TWEE, direkt tele- bellen 06-96 02 (100 cpm)
[oonsex met hete vrouwen GRATIS TELEFOONSEX voor
i6 320 330 46 (75 cpm)
vrouwen Dames bel
JSEXMEISJES live' Wel voor- 06-43 00 Mannen bel
Bichtig, net 18 jr U bent gelijk 06-97 55 (100 cpm)
ten de beurt 1 gpm06-96 36 GRATIS TEL SEX (75 cpm)
voor vrouwen Dames bel 06EX'O'FOON 06*96*06
Ëexstones
*Sexdating 4300 Mannen bel 069512
Hoogtepunten *Gaydatmg GRIEKS standje met ervaren
Sexjackpot 1 gom
vrouwen 35+ Kies maar, er
exO'foon Sexbox Livei 06- zijn er 3' 1 gpm 06 32032717
332950 Rijp en Jong GRIEKSE-LIVESEX 06 9505
Igpm Direct Live met haar' Alleen live voor Grieks1
Ik buk wel schat1 1gpm
texstandjes' 06 320 320 59
gpm Standje 69 doe m'n Heerlijk DISCREET apart met
pje opzij1 Grieks'
hete vrouwen uit Amsterdam
1M KONTAKTLIJN
strenge 06-32032211 (75 cpm)
Jspraken bij jou in de regio Hete eenzame vrouwen
1632032580 (100 cpm)
(30+) zoeken ANONIEM sexitewardessensex 06 95 07 contact 06 95 11 (75 cpm)
ichuif m'n rok omhoog en Hete ERVAREN vrouwen van
aat je hand voelen 1gpm
40 jaar zoeken sexkontakt
iiraatgneteni Ik snak naar 'n 06-350 290 53 (75 cpm)
looqtepunt Glij rnaar lekker Hete vrouwen willen met jou
gpm
06-32032077 een spannend pnve-gesprek1
ËTRAATMEID Live. Eindelijk 06-320 322 33 (75 cpm)
Run je live sexen met een ordi Homo jongens (18) onder elStraatmeid 1 gpm 0698.40 kaar Hoor ze TEKEER gaan
unnaamse dames echt live1 06-320 330 88 (75 cpm)
Igpm 06 320 323 46 (24 u/pd) Homo-Connect
06 97 78
11
Taboe gesprek'? Dag en Ook 's nachts live 1 gpm
{Jacht 1 gpm 06-320 329 20 HOMOJONGERENKONTHUIS SEX-KONTAKT, hete TAKT, hete jongens van 18-3C
irouwen bij jou in de regio jaar' 06-320 330 95 (75 cpm)
Bel nu 06 98 11 (75 cpm)
• Rubrieksadvertentie op• Wij behouden ons het geven7 Zie voor adres en/of
'echt voor zonder opgave van telefoonnummer de colofon
'edenen teksten te wijzigen in deze krant.

E

06-96.80

TIENERTJES 18 jr die met
jou
een livegesprek willen11
1 gpm 06 320 320 65 Zalig
TIPPELLIJN eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje''
Bel nu 06-95 30 (75 cpm)
TOPSEX 06 320 325 25 Ik wil
in bad met jou' Zeep me maar
lekker m lieverd1 1 gpm
Verboden-Sex Ongehoord1 1
gpm 06-320 327 97 in de stal
VERPLEEGSTERS
Live
069838 Bel me snel schat
en ik verzorg je live 1 gpm
VLUGGERTJE hete vrouwen
zoeken stiekem hete sex1
Bel 069603 (100 cpm)
Volslank tot dik1 Vrouwen van
chic tot volks 1 gpm • Ze zijn
30 tot 55 jr 069694 RIJP'
'Vrouwen van 35 jaar en ou
der willen DIREKT SEX, bel ze
nu 069604 (75 cpm)
Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex Bel 06 98 44 (75 cpm)
Ze zakte door haar knieën op
z'n Frans lieverd 1gpm
06-9646 Rode Lippen"
Zoek jij echt hete meisjes
(18)7 Bel sex(thuis)kontakt.
06-320 326 33 (75 cpm)

VISRESTAURANT

BAD ZUID
STRANDPAVILJOEN 4

ORANJE
WEEKEND MENU
Kreeftensoep

*

*

* *met
*slagroom
Mandahjnenijs

Diverse clubs

*

De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

l MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

100 gram

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

145,150,160,170,20V
225f240r
245r
2$Sf320,355,-

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

100 gram

248

Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 30 april

Alléén bij ons:
Matras SG 44 soft 15 cm dik

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten

Deze unieke kwaliteit kochten wij
voor een uiterst lage prijs en kunnen die doorverkopen voor

90 x 200 cm

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

125,-

accountantscontrole /jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Tel. 020-6334959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6331329

Thorbeckestraat 18, 2042 CM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 9396

Zcndi/oort

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

KIPHAM

BIJ UW KEURSLAGER IN DE BUURT

op

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend-via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

Lekker op brood:

FABRIEKSWINKEL

165,- 380,170,- 415,190,- 425,195,- '440,235,- 545,255,- 605,280,- 645,285,- 665r
31$,- 765,346,- 6?5,~
385,- 985,-

TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR

*

225

Een rundvleesrolletje
gevuld met gekruid gehakt, champignons,
kaas en ham.
Ongeveer 15 minuten
zachtjes braden.

Maat en dikte SG30 SG35 SQ40 SQ45 LATEX
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

S PECIAL

VOORJAARS
ROLLADE

45,-

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 - 35022221 (100 cpm)
Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT ESCORTmeisjes
va f200 Tel 020-6683310

voor de particulier

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

*

Weinig tijd en toch een feestelijk oranje menu op tafel
zetten? Dat kan met de grote keus aan vlug klaar vlees
en specialiteiten van de Keurslager.
Van oranjeburger tot voorjaarsroulade...
De Keurslager zorgt ervoor dat het lekker is.

3 Kleine zeetongetjes
met garnituur

MiCRffis
3 regels
Gratis!

15

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, verticale lamellen,
aluminium jaloezieën, markiezen, zonneschermen.

Autoverzekering duurder??
Bel direct 14643

Teuben Assurantiën

Let op! Het is nu de tijd om uw markiezen te
laten repareren en bekleden.

Tel. 02507-14443
Z A N D V O O R T

Moederdag High Tea

Deze advertentie is alleen bestemd voor vaders & kinderen!!!

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Op zondag 8 mei mogen moeders weer 'ns lekker
verwend worden. Neemt u uw moeder en/of vrouw
op deze dag mee naar Gran Dorado in Zandvoort.
Hier serveren wij vanaf 15.00 uur een
uitgebreide 'High Tea' in ons gezellige Boulevard restaurant.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

SOC. DE MANEGE
Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

presenteert
zaterdagavond Oranje-feest voor ongebonden
mensen
* * Back to the sixties * *
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

.

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

4 zalen geopend met dansen, sfeer en
gezelligheid.
entree 15,00
* * VENETIË * *
Omstreeks 24.00 uur is de trekking van dé loterij
dus 2 winnende dames zoeken binnen 15 min. 2
heren die hun vergezellen op deze volledig
verzorgde romantische reis.

V F

Wij ontvangen u met een glas champagne en terwijl u uitkijkt
over zee en luistert naar een passend muziekje, geniet uw
gezelschap van o.a. scones met jam & slagroom, taart, dougnuts,
diverse sandwiches en andere heerlijkheden, natuurlijk met een
kopje thee of koffie (onbeperkt) voor maar fl 27,50 per persoon.
Voor kinderen tot 10 jaar betaalt u de halve prijs en kinderen
tot 5 jaar eten gratis mee.
Vóór of na deze traktatie (van 14.00-15.00 uur of
van 16.00-17.00 uur)kunt u tevens gebruik maken van onze
bowling- en kegelbanen tegen het speciale tarief van
fl 25,- per baan per uur (ipv. fl 37,50).

Belangrijk nieuws over de vrijdagavond
Wegens de drukte op zat. en op veler verzoek
gaan wij vanaf vrijdagavond 6 mei iedere vrijdag
open
Voor ongebonden mensen v.a. 30 jr.,
corr. gekleed.

N.B. Deze prijzen zijn alleen geldig op zondag 8 mei a.s. en
in combinatie met de High Tea.

Info 02507-16023.

U kunt reserveren via telefoonnummer
02507 - 20 000 toestel 1050.

Bovendien, indien u vóór woensdag 4 mei a.s. bij ons
reserveert, betaalt u slechts fl 24,50 per persoon.

Naam:

Wij zien uw reservering graag tegemoet!

Adres:

PS Uiteraard serveren wij ook deze zondag v.a. 11.30 uur ons
uitgebreide warm- en koude bruchbuffet a fl 32,50 per persoon.
•
.
••••i
-

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

IEDER

PARK

VERRASSEND

ANDERS

GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV

etekst

SONY STEADY SHOT
TR805; Hi-8 videocamera,
stabilisator, stereo. '3890.Indeling

2649.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

laatste
: Informatie:

102 Nieuws ' ,
500 programma ,
300 Omroep
400 Vrije Tijd, Teletekst
500 Consument,.fln8ncier
600 Sport
700 Weer en 'verkeer
800 S-andbouw en regio

SONYHI-8TRAVELLER

Platen Square Hi-BlackTrinitron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstand- HiFi stereo. Adviespnjs'3330.bediening Adviespnjs "1799-

1949.-

SONY TRAVELLER

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Type T63-530; 63cm black matrix flat square beeldbuis,
49 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
teletekst, monitorlook, scart-aansluiting, On Screen
Display, hoofdtelefoon-aansluiting en infrarood
afstandbediening. Adviesprijs'1579.-

101
201
301
401
501
5S2
£O1
8O1

AKAI VIDEORECORDER
MET INTELLIGENT HQ EN PDC

Publieks
Informatie:
201035-778025
{allen in
*"»nloor"1°

VSF360; 3 koppen voor perfekte beeldkwaliteit,
fantastisch stilstaand beeld en slow-motion, Intelligent-HQ
voor optimale aanpassing aan de videoband, timer voor
8 programma's, eenvoudig programmeren m.b.v.
teletekst, PDC start en stopt opname exact op tijd, 320 LITER SUPER
dubbele digitale tracking. Afstandbediening. Adviesprijs*1098.- KOEL/VRIES KOMBI

1499.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOEL/VRIES KOMBI

TypeARG280; Adviesprijs'1235.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

C1OQ .

TypeKGC2511; Adviesprijs'1269.-

F60; 8mm systeem, 6x zoom, supenmpose,autofoais.AoV.*2299.-

749.-

1049.-

37 CM KLEUREN-TV

349.-

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.'l 645.-

1099.

f 4«l«

INDESIT PROMOTIE
Type2596; Adviesprijs. '799.-

499.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen.Adviesprijs.'1649,-

MAMMOETFILIAAL

SERVICE werK_ .
.
B.V.; Weuren-tv service jn-_en|

1149.-

IN

kopen is een verademing,
Vakkundig personeel staat u "

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

BEVERWIJK

^-~ l^^^^^^V^^^v ^^T| f\ l

BCC, waar men nog tijd voor
u heeft!

KG37S01; Koel/vries reus. *1798.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel1 HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. '1395.

MIELE 1100TOEREN

^ O T l E N W *\l^sTe*eren^^S&^

799.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLA/615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur). "1990.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1199.-

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en af- GRUNDIG HI-FI VIDEO
standbediemng. Adv.*2075.- GV240; "Beste koop", VHSHQ.TELETEKST/PDC. *1709.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.-

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

1945.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

1795.-

SAMSUNG RE570

BAUKNECHT1100TRN MAGNETRON OVEN

BCC

TypeWA9510. Adviesprijs'1899.- Snel ontdooien en verwarmen.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1245.-

*«*^SS^XS^&ZSÏ
and. ^°^e

AEG LAVAMAT RVS

«*"up\en noQ aiï>Pj*iïl__i^Bai^B^B I{^7Z-\

1099.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PANASONIC VHS H*FI

Ondanksgroteinhoud kompakte
| afmetingen. Adviesprijs. "749.-

F55; 4 koppen, stereo. "1683.-1

1099.

425.-

I INDESIT 2-DEURS "

495.-

PHILIPS VIDEO + PDC

».

749.-

745.445.-

PHILIPS GR1021 37CM

duur, afstandbediening. "1145.-

699,

699.-I

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend. Adv. '795.-

579.-

ARISTONA HQ VIDEO

130 LTR. KOELKAST

599.-

magnetron. Adviesprijs'1299.-

879.-

§Er 599."

255.355.-

\ x\
498.ETNA FORNUIS 14.00
598.INDESIT G/E FORNUIS

145 LITER KOELER

INDESIT
FORNUIS

TOPMERK. Adviesprijs*749.

Type KN5402WO; AdvT "849.-

375.l ZANUSS1140 LITER

395.495.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO |

PHILIPS 160 LITER

749.-

BOSCH KTF1540

AKAI VHS VIDEO+PDC

KN5404;Gas-elektro. '1049.-1

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

BAUKNECHT160LTR

699.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
SONYE240VHG
2 voor
25.ELLXL-II60
10 voor
34.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

F280; Afstandbediend. "768.-

549.-

PANASONIC VIDEO

410; Gas-elektro fornuis.

595.- nrgij

TypeTDSO; Adviespri|s*649.- grill-sel. Adviesprijs. '1575.-

Ö>|Q
tam? Otö."

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. "1510.-1

Opzelvrieskastje. Adv. *595.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

328.-

TypeAMB523; Adviesprijs'945.-

549.rv.a. 599.428.- KONDENSDROGER

599.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.- BAUKN./BOSCH/AEG

Inkl. afstandbediening. '699.-

449.-

1098.-

ATAG INFRA TURBO

OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

948.-

IGNIS DROGER AWF020 ATAG GAS-ELEKTRO

INDESIT WASDROGER

649.-

648.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

ZANUSSI WASDROGER Inkl. grill, draaispit en mixed

J40; VHS-HQ, 3 koppen. "1104.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

428.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

INDESIT 140 LITER

HRD770; Van de uitvinders !
2 koppen, LCDafstandbed. "799.-

GRUNDIG 37 CM

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Oerdegeliike tabletop. Zeer AEG TURNAMAT
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

IS70-39; Adviesprijs'1999.- F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. '1098.-

GRUNDIG51CMTEKST

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi- |
magnetron'. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

3Er 899." AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l

70KV9717; Adviesprijs'2275.- V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

PHILIPS /
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

STUNT BOVENLADER

549.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

369.-

MOULINEX 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

RTV535; 3 koppen, VHS. '1445.-

1099.-

TypeR3G14;1000Wattgrill. l

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000.Adv.'1445.-

729.-

IS63-30; Adviesprijs'1 799.-

319.-

--

PHILIPS TURBO-DRIVE

BLAUPUNKT VIDEO

1348.

269.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

595

995.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG VIDEO + PDC

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adviespnjs"769.-

PANASONIC NN5259

| 320Liter2-deurskoelkast*1398.-

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.'1099.-

1398.-

249.-

BOSCH 1000 TOEREN

l SIEMENS 320 LITER

549.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

1145.1045.-

SIEMENS WASAUTOM. PHILIPS/WHIRLPOOL

695.-

2SB12; LCD-afstandbed.. "1045.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM111 5

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs.'l 549.- SHARP R2V11 STUNT

^ BAUKNECHT 2304

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,' |
LCD-afstandbedienmg. "1145.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

-IQO
lïfif.

WHIRLPOOL 2-DEURS

VR223; Afstandbediening, l
TELETEKST/PDC.'1245.-

PHILIPS CE6270 63CM PHILIPS 4 KOPPEN VHS
AFSTANDBEDIENING Videorecorder, dubbele speel- [

995.

1449.-I

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

TOPMERKCAMCORDER

SONY 55 CM K V M 2 3 1
SUPER TELETEKST
PHILIPS HI-FI VIDEO

STUNT 1000 TOEREN MIELEVWG521
pTgii 7>|O _

LUXE WASAUTOMAAT

1299.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

QCQ

U'jftf OD«f."

ZANUSSI WASAUTOM.

8x motorzoom, fader, 3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

BAUKNECHT VW 3PR

pTg%

699.- urn?

SONY CAMCORDER

6 programma's, 12 couverts en l
geruisarm: Adviespnjs'999.-

lüftfAf 649."
oyin .
04*1 •
\aafl?
149-"l
BOSCH VWPS2100

599.-

öw^^^^Pi^f, v^^HB^^v \^Hi^fy ^5^

sentraio redactie: StuUiocomple

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel
zeerzumig. Adviespnjs'1299.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombi natie. Adv*1099.- PHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAWG71 9; Adviespnjs'1 235.-

Omroep- overzicht:
MOS 304 AVRO 31OVARA 320 KRO 330
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO 370
VPRO 380 IKON 391 Educatief 392-399

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1248.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

799.- SUPER KOOKPLAAT

AFB594; Vrieskast. *720.-

I7ER EN GOEDKOPER!

BAUKNECHT LUXE
pTgfr CAO
tatin? O4O."

ARISTONA 3 KOPPEN
VIDEORECORDER

BOSCH VRIESKAST

3SB12; Perfekte beeldkwaliteit, afstandbediening met LCD-display. Adv.*1150.-

|TypeGSD1311; Adv. *848.-

598.-

599.-

| STUNT!! VRIESKIST!!

ELEKTRONISCHE "
KONDENSDROGER

Elektronisch regelbaar. "1445.-

MIELE DROGER

S^ 1199.-

MERKCENTRIFUGE

met uw PIN-code,
zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

I

BEVERWIJK
SUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

PELGRIM WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WA15; Adviespnjs'245.-

358.P1N-CODE

4-pits gaskookplaat. "298.-

108.~~;aa=

zaterdag .9 tot 5 uur. KOOPAVOND:
l BADHOEVEDORP
ALKMAAR l ^m^m c l CI^TDn
Cl IDCBCl Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
1
l AMSTELVEEN
ZOETCRWOUDE fl / [JV'ïlï. SA RiiVo-rA^51 Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
l DEN HAAG
HILVERSUWI U i IN DE RAIMDSTAD loverige filialen donderdag
7 tot 9 uur
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15651

TK'94 TK'94 TK'89
stem. perc. perc.
Opkomst

9905

CDA

1257
1986

PvdA

3537

WD
D66

1542

GRLINKS

199

12

SGP
GPV
RPF
CD

22
41
252
1057

Overige

77.3
12,7
20,1
35,7

15,6
2,0
0,1
0,2
0,4

2,6
10,6

77,6
23,5
27,0

34.5
9.6
2.6
0.1
0.4
0.3
0.8
1.2

De maatregel is genomen na
een tarief van Rijkswaterstaat
aan de kustgemeenten. Daarin
staat dat er de laatste' weken
geen melding meer is gemaakt
van gevonden zakjes landbouwgif. Als er borden langs het
strand zouden moeten blijven
staan, raadt Rijkswaterstaat
aan de tekst te 'nuanceren'. Dat
slaat vooral op teksten als 'levensgevaarlijk
strand'. In
Zandvoort was de tekst al 'genuanceerd', aldus gemeentevoorlichter Snelders.

Toeristen
Toch is de brief aanleiding geweest voor een discussie binnen het college van Burgemeester en Wethouders en voor
overleg met de . gemeenten
Bloemendaal en Velsen. Van diverse zijden, was er bij de gemeenten op aangedrongen de
borden weg te halen, maar de
colleges hadden maatregelen
uitgesteld in afwachting van
'toestemming' van Rijkswaterstaat. Het ministerie stelt ech-
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Zandvoort kiest vooral VVD en D66
ZANDVOORT - De VVD
en - vooral - D66 zijn wat
Zandvoort betreft de grote
winnaars geworden van de
Tweede Kamerverkiezingen. CDA en PvdA verloren
ten opzichte van 1989. De
opkomst van het Algemeen
Ouderen Verbond en CD
was opmerkelijk.

uitslagen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, beschikt de VVD Zandvoort nog
steeds over dezelfde aanhang
als vijfjaar geleden. Dat bleek
dinsdag overduidelijk uit het
aantal VVD-stemmen dat in
deze gemeente werd uitgebracht: 3537 stemmen, oftewel
35,7 procent. „Ik ben hier erg
blij mee," reageert VVD-wethouder Rita de Jong. „Dat beOndanks de tegenvallende wijst dat we een grote, trouwe

aanhang hebben." D66 kreeg net als in de rest van Nederland
- ook in Zandvoort behoorlijk
wat stemmen, al werd een verdubbeling hier niet bereikt: het
aantal stemmen steeg van 951
in 1989 naar 1542, waarmee de
partij 15,6 procent van de sternmen voor haar rekening nam.
PvdA en CDA volgden de landelijke trend. Bij de PvdA beperkte het verlies zich tot een
daling van 2678 stemmen naar

1986, bij het CDA sloeg het hard
toe: van 2327 naar 1257 sternmen.
Maar liefst 706 ouderen, oftewel 7,1 procent, stemden op het
Algemeen Ouderen Verbond.
Zesde partij qua grootte werd
de CD met 252 stemmen. Op
alle stembureaus werden stemmen op deze partij uitgebracht.
Op Nieuw Unicum één, wat het
minste was. Het hoogst scoorden de bureaus op de scholen:

Plesmanschool (37), de Oranje
Nassauschool (36), de Hannie
Schaftschool (34) en de Nicolaasschool (30). GroenLinks
werd de zevende partij in Zandvoort met 199 stemmen, een teruggang van 59.
De opkomst in Zandvoort,
77,3 procent, benaderde eveneens de landelijke uitslag. De
stembureaus hadden dinsdag
al vroeg een redelijke aanloop
die tot sluitingstijd zou duren.

DEZE WEEK
Diepvries
Inlevingsvermogen. Dat
«j
mist het nieuwe PvdAO
•raadslid Jack van Eyk nogal
eens bij politici. Daardoor ontstaat ook 'diepvriesdenken',
zegt hij.

„En er zijn zo'n honderd mensen geweest die een reservekaart hebben opgehaald," zegt
C.J. Wester, afdelingshoofd Bevolking en coördinator van de
verkiezingen in deze gemeente.
„Vermoedelijk waren zij eerst
niet van plan te stemmen en
hebben zij hun kaarten verscheurd. Maar daar zijn zij
waarschijnlijk door de verkiezingsdebatten in de media op
teruggekomen."

Te lang
De wedstrijd van Zandn
voortmeeuwen tegen
O
Onze Gezellen duurde veel
langer dan de gebruikelijke
tweemaal 45 minuten. Dat
kwam de Zandvoorters duur
te staan.

Fietsen

Zandvoortse strand is weer schoon

Waarschuwingsborden
tegen gif verwijderd
ZANDVOORT - De fel gekleurde rood-oranje borden
langs het strand, die waarschuwen tegen gifgevaar,
worden verwijderd. Volgens
de gemeente is er nauwelijks nog gevaar aanwezig.
De laatste tijd zijn er nauwelijks nog gifzakjes gevonden, alleen een paar lege.
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Fietsers moeten blind
kunnen varen op de
routebeschrijvingen. Niets is
zo erg als je in de fietsgids
leest dat je links moet, terwijl
je in rechtsaf moest zegt Uitgeverij ANWB.
vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
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ter dat het 'nimmer toestemming kan en zal geven, omdat
de stranden onder de verantwoordelijkheid vallen van de
burgemeesters van de kustgemeenten'.
Rijkswaterstaat heeft injanuari wel geadviseerd om dergelijke borden te plaatsen in verband met de grote stroom zakjes landbouwgif die toen aanspoelden. Twee weken later
heeft Rijkswaterstaat echter de
coördinatie van de opruimactie
beëindigd. De verantwoordelijkheid werd toen teruggegeven aan de gemeenten.
Een aantal ondernemers
heeft zich geërgerd aan het blijven staan van de fel gekleurde
borden. Zij vreesden dat deze
toeristen wegjagen. Bovendien
zou aanraking minder gevaarlijk zijn dan eerst werd verkondigd: als het gif snel wordt afgespoeld en de handen snel gewassen, hoeft de aanraking
geen ernstige gevolgen te hebben. Wel moet aanraking met
ogen en mond voorkomen worden.
De witte borden, met aanwijzingen 'hoe te handelen' bij het
vinden van landbouwgif, blijven wel staan. „De kans dat er
nog gif gevonden wordt, is vrijwel nihil," zegt Ruud Willigers,
medewerker van de gemeentelijke sector Eigendommenbeheer. „Maar dat sluit niet uit,
dat de mensen toch alert moeten blijven."

Voetganger gewond
na aanrijding
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Haarlemmer is zondagochtend
op de Burgemeester Engelbertsstraat aangereden door
een onbekend gebleven automobilist. Hij liep daarbij een
bloedneus en enkele schaafwonden op.
De jongeman liep over het zebrapad in de richting van het
Badhuisplein toen vanuit de
richting van het Favaugeplein
met grote snelheid een personenauto kwam aanrijden die
hem geen vrije doorgang verleende. Door de aanrijding
kwam de Haarlemmer terecht
tegen een paaltje op het trottoir.
Uit
getuigeverklaringen
bleek dat de doorgereden auto
van het merk Nissan en groen
van kleur moest zijn. De politie
stelt een nader onderzoek in.
Het slachtoffer kon na behandeling in het ziekenhuis naar
huis.
Tientallen kinderen gingen donderdag, met vuilniszak en werkhandschoenen, op pad om het Zandvoortse strand schoon te maken
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Zo'n tweeduizend kinderen hebben
donderdag
een
grote
schoonmaakactie gehouden
langs het Nederlandse
strand. Ook enkele tientallen leerlingen van de Hannie Schaftschool en de Mariaschqol uit Zandvoort namen hieraan deel. Vele kiIq's afval werden opgehaald
die later werden afgevoerd

UOCEU1K LANOBOUWGIF
OP STRAND AANWEZIG:
-ROODACHTIG VAN KU3W
-IN ZIUIERKUEUOCe ZAKJES

HOE TE
HANDELEN:

De fel gekleurde borden
met
'voorzichtig'
worden verwijderd, de
witte eronder
blijven staan

-MET AANHAKEN
-PL£K MARKEREN
-BRANDWEER WAARSCHUWEN
(OM07 - 815841
BLJ CONTACT MET HET GIF:
-mtDPlËEC DIRECT EEK ARTS,

Erepenning voor Jan Termes
ZANDVOORT
D66-raadslid en voormalig
wethouder Jan Termes is
vorige week onderscheiden
met .de erepenning van de
gemeente Zandvoort. Termes kreeg deze 'vanwege
zijn verdiensten voor de
Zandvoortse gemeenschap'.
De penning wordt door Burgemeester en Wethouders toegekend aan personen die zich
bijzonder verdienstelijk voor
Zandvoort hebben gemaakt.
Termes is sinds 1975 lid van de
gemeenteraad en is in die tijd
12 jaar wethouder geweest. Tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie, die hem was
aangeboden wegens zijn vertrek als wethouder, kreeg hij de
onderscheiding door burgemeester Van der Heijden uitgereikt.
Verder was de receptie sober
gehouden, pp verzoek van Terrnes. Terwijl pianist Dico van

Putten een achtergrondmuziekje verzorgde, namen vele
ingezetenen afscheid van hem
als wethouder en van zijn
vrouw Ots.

'Aardig'
Speeches hoefden niet voor
Termes, maar uiteindelijk gaf
hij burgemeester Van der Heijden toch gelegenheid om een
toespraakje te houden. Die loofde zijn 'positief relativeringsvermogen' en zag hem als
'bruggenbouwer tussen publiek en bestuur'. Hij wees op
de populariteit van Termes die
bij de gemeenteraadsverkiezingen op een onverkiesbare
plaats op de D66-kandidatenlijst stond, maar alsnog de
meeste stemmen binnen zijn
partij kreeg. Termes had op het
een en ander zo zijn eigen visie:
„Het is aardig om belangrijk te
zijn, maar het is belangrijker
om aardig te zijn."

Maanstand/getij:
NM dinsd. 10 mei 19.07 uur
Springtij dond. 12 mei 05.26 uur
NAP+106cm
EK woensd. 18 mei 14.50 uur

te voren nog laten inspecteren
op zakjes.
De schoonmaakactie werd
uitgevoerd door kinderen van
de groepen zeven en acht van
de beide scholen, die speciaal
lesmateriaal hierover hadden
gekregen. Zij waren uitgerust
met een paar stevige werkhandschoenen. Na afloop werden ze
door strandpachter Paul Zonneveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Stran-

ZANDVOORT - Bij de gebruikelijke
'lintjesregen'
met Koninginnedag zijn
twee Zandvoorters onderscheiden. Andries van Marle werd vrijdag op het provinciehuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Wim Pennings, die
25 jaar lang het schoolhandbaltoernooi heeft georganiseerd, ontving de eremedaille in zilver,'verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau.
Van Marie ontving zijn onderscheiding uit handen van
J.A. van Kemenade, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Van Marie werkt zo'n
37,5 jaar bij de provincie. Verder is hij onder andere bekend
als oud-secretaris en -voorzitter
van Zandvoort '75, als voorzitter van de Sportraad Zandvoort
sinds 1989, en als VVD-gemeenteraadslid. Dit was hij in de jaren 1985 tot 1990, en nu weer
sinds de verkiezingen in maart
van dit jaar. „Ik had het niet
verwacht," zegt Van Marie.
„Maar leuk is het wel, ook al
heb je, als je iets voor een ander
doet, niet de intentie om er iets
mee te verdienen. Maar het is

Waterstanden
HW LW HW LW
00.36 08.06 13.1621.05
01.36 09.14 14.0622.15
02.26 10.25 14.5622.55
03.0911.2015.2923.34
03.48 11.55 16.06 -.-04.25 00.04 16.3912.30
04.5500.3417.1212.35
05.26 01.05 17.4613.05
05.55 01.46 18.1513.44

wrakhout, jerrycans, een vissersnet en zelfs een ijskast. Die
laatste werd echter door de gemeente opgehaald, die ook het
verzamelde vuil afvoerde.
Drie gif zakjes werden aangetroffen, maar daar waren de
kinderen goed op voorbereid.
Het opruimen daarvan werd
aan de professionele instanties
overgelaten. Die vondst was tegen de verwachting in, want de
gemeente had het strand kort

Twee Zandvoorters bekroond met lintje

(ADVERTENTIE)

Datum
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei

„Het strand is weer schoon,"
reageerde na afloop een van de
kinderen. Hij was van zijn
speurtocht teruggekomen met
een vuilniszak met de meest
uiteenlopende rommel. Van alles waren ze tegengekomen, -fanatiek rapend en graaiend naar
het vuil. De schoonmaakactie,
waar al op school uitgebreid
over was gesproken, werd serieus genomen. Zelfs grote dingen werden meegenomen, zoals

Let op!
Onze gezellige
Moederdagpuzzel
in deze krant

Mededeling

dexploitanten Noordzee-strand
(NVSN), beloond met een
glaasje limonade.
De actie,' voor het eerst in
1992 uitgevoerd, is een initiatief
van de NVSN, de Stichting Nederland Schoon, het Nederlands Bureau voor Toerisme,
de Foundation for Environmental Education in Europe-The Netherlands en de Stichting Samenwerkende Nederlandse Kust VVV's.

In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt
het
Zandvoorts
Nieuwsblad niet op donderdag
12, maar op woensdag 11 mei. j:
Wij verzoeken u uw advertentie- !r
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-*- ^ ****** *•*•••• *-*J**-? Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Andries van Marie ontving zijn onderscheiding1 uit handen van J.A. van Kemenade, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
natuurlijk wel aardig als je zoiets krijgt."
Ook Pennings heeft een en
ander voor z'n plezier gedaan,
zegt hij. „Dat is ook wel duidelijk, want anders houd je het
niet 25 jaar vol. Maar wat waardering is dan altijd wel leuk,
hoewel dit wel een hele grote
waardering is." Het is niet de
eerste onderscheiding die hij
ontvangt. Vorig jaar kreeg hij
ook al een 'speldje' van het Nederlands Handbal Verbond
voor alles wat hij voor deze
sport had gedaan. Hij is al met
zijn 26-e jaar bezig als scheitisrechter voor deze bond.
Toch begon Pennings zijn
sportieve 'loopbaan' in 1950
niet met handbal maar met
voetbal, bij Zandvoortmeeuwen. Tot hij senior werd: toen
bleek het onmogelijk voor hem
en andere senioren een vast elf-

tal te formeren. „Dat beviel me
niet. Daarom stapte ik over
naar handbal, toen het wel mogelijk was om daar in een vast
team te komen." Sindsdien is
hij nooit meer van het handbal
af gekomen.

Cursus
Zelfs toen deelname aan wedstrijden niet meer mogelijk
was, als gevolg van een hardnekkige
schouderblessure,
ging hij door: hij werd scheidsrechter. Op aandringen van
Cees van Limbeek sr. had hij
hiervoor een cursus gevolgd. In
1968 floot hij zijn eerste wedstrijd.
Ook via Van Limbeek kwam
hij bij de organisatie van het
schoolhandbaltoernooi
in
Zandvoort terecht. Eerst assisteerde hij hem, een jaar later

deed hij het helemaal alleen.
„Het was toen nog over twee
dagen verdeeld," vertelde hij
vorig jaar in een interview met
het Zandvoorts Nieuwsblad.
„Maar onder druk van de leerkrachten hebben we het toernooi naar een dag gebracht. Dat
scheelde ze een vrije dag." Zelf
floot hij de eerste jaren de traditionele wedstrijd tussen leerkrachten en scheidsrechters:
„We zorgden er zoveel mogelijk
voor dat het in een gelijkspel
eindigde." De leerkrachten verloren echter de animo voor die
wedstrijd, waardoor deze al een
paar jaar niet meer gespeeld
wordt.
Bij het uitreiken van de koninklijke onderscheiding werd
ook vermeld dat Pennings al
twintig jaar werkzaam is voor
een groothandel in V-snaren.
Hij werkt daar als inkoper.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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FAMILIEBERICHTEN

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

HERENWEG 180,

Hoera!

Damespantalons
elastische
band

2101 MV HEEMSTEDE

Gefeliciteerd!

A!i en Ger Piers
een paar alweer
40 jaar!
Niet te geloven en toch echt waar.
i Jog héél veel gelukkige jaren hopen wij met
jullie mee te mogen varen.
Veel liefs,
De kinderen en kleinkinderen

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
de énige échte drukkerij In Zandvoort

16 modekleuren
Alle maten

van Petegem

79.95

7 =E
v

Op 16 mei a.s.
Uw drukker voor:
huwel jjkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

hopen onze ouders
en grootouders

Wim Vader

KerkpadS
Tel. / Fax. 02507 -12793
Postbus 54 '
2040 AB Zandvoort

en

An Vader-Bonfrer
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Ti;i- gelegenheid hiervan zal een eucharistieviering
\vorden opgedragen om 14.00 uur in de Parochiekerk St. Agatha, Gr. Krocht te Zandvoort.

1994

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in Restaurant
„Riche", Boul. Barnaart 67 te Zandvoort.

Kroon Mode

Poststraat 2
2042 HA Zandvoort

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

GEMEENTELIJKE
AFDELINGEN GESLOTEN
I.V.M. FEESTDAGEN

Door de inwerkingtreding van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) dienen diverse gemeentelijke verordeningen aangepast te worden.
Deze-landelijke-operatiemoet uiterlijk 1 januari
1995 zijn afgerond.
De gemeenteraad van Zandvoort heeft in zijn
vergadering van 2 meijl. besloten de hiervoor m
aanmerking komende verordeningen gewijzigd
en al vast te stellen.
VERGADERSCHEMA
De verordeningen treden op 13 mei 1994 in
RAADSCOMMISSIES
werking.
Tegelijkertijd zijn diverse verordeningen samenHet vergaderschema voor de raadscommissies is
gevoegd en/of ingetrokken.
veranderd.
Vele andere verordeningen blijven ofwel onverVanaf heiden vergaderen alle vier de raadscommis- . anderd of zullen als gevolg van de nieuwe
sies in één week. Tevens is de vaste vergaderdag
Gemeentewet op een later tijdstip worden aanvan de commissie Ruimtelijke Ordening gewijgepast.
zigd. Deze commissie vergadert nu op maandag.
De commissie Financiën vergadert op donderdag.
De nu nieuw vastgestelde verordeningen zijn:
Voor de maand mei is echter een aanpassing
- inspraakverordening;
i.v.m. Hemelvaartsdag.
- beheersverordening algemene begraafplaats;
De commissies Bestuurlijke Zaken en Financiën
- algemene subsidieverordening;
vergaderen beiden op 11 mei.
- verordening leerlingenvervoer;
De frequentie van vergaderen blijft éénmaal per
- verordening kinderopvang;
maand, in de eerste week van de maand. De
- kampeerverordening;
gemeenteraad blijft vergaderen op de laatste
- verordening speelautomaten;
dinsdag van de maand.
- organisatieverordening;
Alle vergaderingen zijn openbaar en hebben
- subsidieverordening stads- en dorpsvernieuplaats in de raadzaal van het Raadhuis (ingang
wing;
bordes Raadhuisplein).
- winkel- en bedrijvenverordening.
In verband met de viering van de nationale
Bevrijdingsdag zijn op donderdag 5 mei alle
gemeentelijke afdelingen gesloten.
Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op donderdag 12 mei (Hemelvaartsdag) en
vrijdag 13 mei a.s.

- maandag 9 mei 1994 20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening
- dinsdag 10 mei 1994 20.00 uur
commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 11 mei 1994
*18.30 uur commissie Bestuurlijke Zaken
*20.30 uur commissie Financiën

AANBIEDING

Ajour pullover
met V-hals,
ecru, beige,
zwart

Uitvaartcentrum
Haarlem

lieden is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onzf moeder en oma

Jo Molenaar-Bierwolf

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

in de leeftijd van 76 jaar.
J. Molenaar
Jan en Caty
Sanne

mt. S-M-L-XL

29.95

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

2f> april 1994
Schoolplein 2
2042 VD Zandvoort

In verband met de nationale herdenking op 4 mei
zal de aankomst van buslijn 80/81 om 20.00 uur
bij de halte Keesomstraat vervallen.

GEMEENTE

De aangepaste verordeningen liggen ter inzage
bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen
Bestuur, Raadhuisplein 4.
Tevens is een overzicht beschikbaar van verordeningen die niet zijn ingetrokken en dus ongewijzigd van kracht blijven.
De afdeling is tijdens werkdagen geopend van
9.00 uur tot 12.30 uur.
GROENEAKKEN
SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week
(week 18, van 2 tot 7 mei) op de ophaaldag
schoongemaakt.
Donderdag 5 mei wordt het huisvuil normaal
opgehaald; ook het schoonmaken van de bakken vindt gewoon doorgang.
Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn
geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig
door de straat om ze schoon te spoelen. Van de
bewoners wordt verlangd dat ze de GFT-emmers na lediging aan de straat laten staan, totdat het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal na lediging de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt ingeno-

Amold Lodewijk de Pagter
Arno

men door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak. Men dient er rekening mee
te houden dat het'reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17.30 uur.
Nadere informatie: 02507-61510.
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
10 mei 1994!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15 - 9.00 uur
Schuitengat
9.15-10.00uur
Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
INSPRAAK ONTWERPREGIONAAL VERKEERS- EN
VERVOERSPLAN (RVVP)
De vervoerregio Haarlem/Umond heeft een Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RWP) opgesteld. Dit plan geeft uitvoering aan het overheidsbeleid in dit gebied om leefbaarheid en
bereikbaarheid te bevorderen dooro.m. minder
autogebruik, meer openbaar vervoer en meer
gebruik van de fiets.
Het RVVP beschrijft de maatregelen die de
vervoerregio Haarlem/Umond in de komende
15 jaar wil nemen.
Aan de orde komen:
- verbetering openbaar vervoer;
- ontwikkeling veilig fietsnet;
- het parkeren;
- problemen recreatieverkeer;
-' maatregelen voor zakelijk verkeer en goederenvervoer.
Het RWP wordt in de loop van 1994 door het
bestuur van de vervoerregio vastgesteld.
Tot 31 mei 1994 kan men reageren op de
plannen.
Schriftelijke reacties sturen naar: bestuur vervoerregio Haarlem/Umond,
p/a Kenaupark 30
2011 MT Haarlem
Exemplaren van het RWP zijn op te vragen bij
het secretariaat, telefoon 023 - 319236..
(Eén exemplaar gratis, meerdere f 35,-- p.-st).
Informatie/inspraakbijeenkomsten:
- 9 mei 1994 raadhuis Heemstede, aanvang
20.00 uur;
- 11 mei 1994 stadskantoor Beverwijk, aanvang
20.00 uur.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Vol goede moed
dit had je niet verwacht
zo plotseling
zo onbegrijpelijk

9 januari 1939

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

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 29 april
in hel cremalorium Velsen, Ie Driehuis-Weslerveld. plaatsgevonden.

ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT IN WERKING;
VERORDENINGEN AANGEPAST

tel. 14764-14090

2 mei 1994

Antoinet

Rob
Tjerk Hiddesstraat 8 - 008
2tM l j M Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheidnemen in het Uitvaarlcenlrum aan de Poststraat te Zandvoort, op
vrijdag 6 mei van 19.00 uur tol 19.30 uur en zaler-

Thomsonstraat 1.
2041 TA Zandvoort
Postbus 505.
2040 EA Zandvoort

M

dag 7 mei van 16.00 uur tot 16.30 uur.

M

Do crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld, op
maandag 9 mei. Tijd van samenkomst 11.15 uur.

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum om 10.30 uur.
(k-en bezoek aan huis.

Voor leden komt beschikbaar
Op 2 mei 1994 is, na een kortstondige ziekte,
onze „pokervriend"

1.

Arno de Pagter
overleden op de veel te jonge leeftijd van 55 jaar.
Wij wensen zijn vrouw Antoinet en broer Rob
vod sterkte!

Lorcnt/.straat 93, huur ƒ 753,52 per maand, cxcl.
stookkosten.
4-K.amcrflatwoning met cv. Toewijzing aan
2-pcrsoonshuishoudcns en (onvolledige) gezinnen
bestaande uit ten minste 2 personen. Het (gezamenlijk)
belastbaar bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.710,- y.ijn.

Hans en Martine Dekker
Herman en Marga Heiërman

2.

Hans en Gonda Heiërman

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
l»'t overlijden van onze collega

3.

Arno de Pagter

Lorcnt/.straat 543, huur ƒ 547,13 per maand, excl.
stookkosten.
2-Kamcrwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomcn voor deze woning
mag max. ƒ 3.300,-zijn.
Zeestraat 22-4. huur ƒ 669,83 per maand, excl.
stookkosten.
2-Kamcrwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden.

ii! de avond van maandag 2 mei jl.
Bedrijfsleiding
en medewerkers
Van Oxystaalfabriek 2
Hoogovens BV
i.[muiden

' mei 1994

Het belastbaar bruto-maandinkomcn voor deze woning
mag max. ƒ 4.285,- /ijn.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van
naam. adres en geboortedatum.
Voorlopige toewi j/ing
De daarop volgende vrijdag om 12.00

uur in het raam ten kantore

van E M M.

ADVERTENTIES

ïandvoorts Nieuwsblad
GK
•v. P. Klein
?par

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

g. Lissenberg
v'eldvvijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

g. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

V. i.ïoossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

i V. Do Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

!

Toe\vij/.ingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomcn wordt
het inkomen van de mccstvcrdicncr voor 100% en de
minstvcrdicncr voor 509r meegenomen in de berekening.
Ruilrubrick
1. Cclsiusstraat, huur f 529.56 per maand, cxcl.
stookkosten.
4-Kamcrwoning op l c etage. Gevraagd:
eengezinswoning.
2.

Lorcnt/.straat. huur ƒ 743,85 per maand, cxcl.
stookkosten.
4-Kamcrwoning op 3c etage met lift.
Gevraagd: eengezinswoning.

Schriftelijke reacties
Uiterlijk 31 mei a.s. bij E M M onder vermelding van naam, adres,
lidmaatschapsnummcr en geboortedatum.

'• ':t Station

Stationsplein 6, Zandvoort

vüinn Dorado
!"upeimarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Toewij/.ingscriteria
Dc/.c liggen ter inzage op het kantoor van E M M.

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Kodak

Haltestraat 37
Zandvoort
02507-15810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

ZOMER FOTOFEEST
gratis film 24 of 36 opnamen
bij ontwikkelen en afdrukken
van uw volgeschoten kleurenfilm.
Ontdek hoe mooi kleuren kunnen zijn bij

KODAK EXPRESS 1 UUR SERVICE
Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLESERVICE geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig fotohandelaar toegepaste foto-ontwikkelproces regelmatig wordt gecontroleerd door KODAK.
Elk negatief wordt op zijn kleuren en contrast beoordeeld voor het afdrukken
om de beste kwaliteit eruit te halen.
Wij maken alleen gebruik van Kodak chemie.
* Uw foto's worden afgedrukt op Kodak Edge papier. Voor frisse kleuren en
* een mooi contrast.
Mislukte foto's worden niet in rekening gebracht.

Deze maand:
Vergroting
20x30
in 1 uur klaar
voor slechts

Deze maand:
Vergroting
15x21
in 1 uur klaar
voor slechts

6,95

2,50

Kodak Express is gewoon de beste
in Kwaliteit en Service.
Nu ook zondag open van 12.00 - 17.00 uur
HALTESTRAAT 37

TELEFOON

1581O
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College is in voor
'Oranjefeestje'
ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouders blijkt 'Oranjegezind' te
zijn! In ieder geval hebben de
gemeentebestuurders kennelijk wel zin in een 'voetbalfeestje', in het kader van de Wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten. De Zandvoortse
café's en andere horeca-zaken
mogen tijdens de eerste
WK-voetbalwedstrijd, op 20
juni, tot 's morgens vijf uur
openblijven. Dat heeft het gemeentebestuur vertelt aan Michèl Konings, mede- eigenaar
van café La Bastille aan de Haltestraat. Konings is vorige
week met het voltallige college
over deze zaak gaan praten.
Volgens hem was men het roerend met elkaar eens. Dezelfde
sluitingstijd geldt ook als Oranje op 13 juli in de kwartfinale
speelt. Als Nederland de finale
haalt, maakt het helemaal niet
meer uit hoe laat het in de kroegen wordt, aldus Konings.

Vuurwerk hoger
dan normaal
ZANDVOORT - Op het
noordstrand, ter hoogte van
reddingspost Piet Oud en
watersportcentrum
Tim
Klijn, wordt vanavond een
groots vuurwerk gehouden.
Dit begint om half elf en
duurt ongeveer een kwartier.
„Het wordt een fantastisch
vuurwerk," belooft Simon
Paagman, directeur Zandvoort
Promotie. Het vuurwerk wordt
gehouden in samenwerking
met café The Bulldog in de Haltestraat, dat vandaag, 5 mei,
zijn deuren opent. De eigenaren
wilden het liefst vuurwerk voor
hun deur, maar dat bleek niet
mogelijk. Vandaar dat het
'hoog' vuurwerk moest worden,
dat ook in de Haltestraat te zien
is. Daarom wordt er dit keer
veel zwaar materiaal gebruikt,
waardoor het een groots spectakel belooft te worden.

Film-ploeg 'Kassa'
in Albert Heyn
ZANDVOORT - Vrijdag 6
mei komt een filmploeg van het
VARA-consumentenprogramma 'Kassa!' in de vestiging van
Albert Heyn aan de Grote
Krocht 9.
Razende reporter Jack Kerklaan laat tussen zeven en negen
uur 's avonds een aantal mensen schatten voor hoeveel geld
zij aan boodschappen in hun
karretje hebben verzameld.
Wie er het dichts bij zit, wint
het tienvoudige van het totaalbedrag.
Het consumentenspel van
Jack Kerklaan vormt een vast
onderdeel van het programma
Kassa dat elke zaterdag vanaf
kwart over zes uitgezonden
wordt op Nederland 3. De herhaling is de vrijdag daarna, vanaf 13.54 uur, op Nederland 1.

Auto na aanrijding
in beslag genomen
ZANDVOORT - Een 42-jarige Zandvoortse is vorige
week aangehouden op verdenking van doorrijden na
een aanrijding. Haar rijbewijs is ingevorderd, haar
auto in beslag genomen.
Zij wordt ervan verdacht
dinsdagavond om half tien op
de Paradijsweg een geparkeerde auto aangereden te hebben.
Vervolgens is zij doorgereden
zonder zich bekend te maken.
Aan de hand van getuigenverklaringen trof de politie de auto
een half uur later in de Schoolstraat aan, de bestuurster werd
j op een terras aangehouden. Zij
was onder invloed van alcohol.
Op het politiebureau weigerde
zij mee te werken aan ademtesten, ook weigerde zij een verklaring af te leggen. De vrouw
werd om vijf voor twaalf naar
huis gestuurd. Er is proces-verbaal tegen haar opgemaakt.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred J.M Pekelharmg
Hoofd commercie: J F. Sas

'Politici denken vaak met gestold verstand'
ZANDVOORT - Hij is één van de beste schakers in het
dorp, maar de vergelijking met het politieke spel vindt hij
een beetje vergezocht. Dat vind ik nou een flauwe
vergelijking. Bij schaken gaat het echt nergens om. In de
politiek gaat het om mensen, om het bestaan." Jack van
Eyk (48) is het nieuwe raadslid van de PvdA. Filosoof in z'n
vrije tijd en fanatiek pleitbezorger voor een verhoging van
het cultureel peil van Zandvoort.
door Paul van Gagcldonk
Hij had tal van baantjes in de
Amsterdamse haven, studeerde
wijsgerige sociologie, was beleidsambtenaar in de gezondheidszorg, maakte als freelance
journalist de laatste jaren van
de Zandvoortse Koerant mee
en was een paar jaar full-time
alleenstaand huisvader met
een opgroeiend kind. Sinds
kort is hij patiëntenvoorlichter
van het Spaarne Ziekenhuis in
Heemstede. „Als er iemand bij
me komt die net gehoord heeft
dat ze borstkanker heeft, dan
stop ik haar niet meteen vol
met informatie over borstkanker. Zo iemand is nog in shock.
Daar ga je eerst mee om de tafel
zitten. Praten."
„Dat mis ik bij een heleboel
politici, het inlevingsvermogen.
Psychische gevolgen voor mensen bij bepaalde maatregelen
die worden genomen. Een voorbeeld. Een politicus met een
handvol commissariaten, die
roept dat aan de AOW wel iets
kan gebeuren, omdat iedereen .
een offer moet brengen. Dat
noem ik diepvriesdenken."
Daar heeft hij in Zandvoort
ook wel staaltjes van meegemaakt. „Neem nou het raadhuisplan. Er moet voor zeven
miljoen zo'n kast bijgebouwd
worden. Kijk, dat die ambtenaren meer ruimte nodig hebben,
staat buiten kijf. Maar er is hier
genoeg ruimte. De helft van het
politiebureau staat leeg. Maar
nee, ze willen graag iedereen
dicht op elkaar hebben. Straks
zitten we in de 21-e eeuw en dan
communiceer je via beeldschermen. Waarom zou je nog
bij elkaar moeten zitten? Dat
noem ik redeneren met gestold
verstand."
Nog een voorbeeld. „Het
doortrekken van de Herman
Heijermansweg. Dat is ook
diepvriesdenken. Je kunt toch
niets aan die zomerfiles doen.
Waarom zou je er dan nog een
stukje asfalt bij gaan plakken?
Daar komen alleen maar meer
auto's en meer files van. Voor
de bewoners van Noord maakt
het vrijwel niets uit. Het scheelt
twee minuten rijden. Misschien
dat alleen die autohandelaren
hier in de buurt er wijzer van
worden."

Nieuw-Noord
Hier in de buurt, dat is
Nieuw-Noord. Hij woont er al
vanaf '71 en stoort zich aan de
beeldvorming over dit deel van
Zandvoort. „Noord heeft bij het
merendeel van de bewoners
een slecht imago. Dat is ten on-

rerjhte, vind ik. Je hebt hier
licht, lucht, ruimte. De veiligheid is groter dan in de rest van
het dorp. Er is veel groen. Alleen architectonisch is het een
ramp. Daar kan het hart zich
niet aan laven."
Van Eijk woont samen met
zijn 18-jarige zoon op de bovenste etage van een van de flats
aan de Keesomstraat en koestert het panoramische uitzicht
over Noord en de duinen.
Hij kwam van Amsterdam
naar Zandvoort, omdat hij met
een Zandvoortse trouwde. „Ik
heb anderhalfjaar heimwee gehad," bekent hij, „maar toen
was het definitief voorbij. Zand-

dat er vier dure yuppie-wonmgen gebouwd moeten worden.
Kijk, Zandvoort hoeft geen
kunstenaarsdorp te worden, zoals Bergen Noord-Holland.
Maar het mag wel een beetje in
de goeie richting gaan verschuiven. Mensen die nu tekenles
krijgen m 't Stekkie of schilderen in de Mariaschool moeten
een podium krijgen."

Als mensen hem beschuldigen van dagdromerij, dan ligt
hij daar niet echt wakker van.
„Laat mij maar dromen," zegt
hij bezwerend, „Als mensen
niet meer durven dromen,
maar alleen nog maar boekhouders zijn, dan valt er een spanningsveld weg en kun je de
In de vijfdelige serie inmensen moeilijk meer begeesterviews met nieuwe leteren. Ik heb een gruwelijke heden van de Zandvoortse
kel aan mensen, die de jaren
gemeenteraad,
deze
zestig hebben meegemaakt en
week aflevering drie:
nu opeens hun verleden afdoen
Jack van Eyk, het enige
met de woorden: ach, dat waren
nieuwe raadslid van de
maar futiele jongensdromen.
PvdA.
Daar ben ik het hartgrondig
mee oneens. Je moet niet roepen dat alle dromen voorbij
zijn, dat alle ideologieën verlovoort is een heerlijk en tegelij- ren zijn. Dat is gewoon niet zo."
kertijd afschuwelijk dorp. Het
De ex-provo staat wel met beigenoegen van een dorp is dat je
er niet anoniem bent. De men- de benen op de grond. Hij zal de
sen begroeten elkaar. Het na- plannen voor de bebouwing
deel is natuurlijk de sociale vande voormalige voetbalvelcontrole, die veel groter is dan den bij het NS-terrem nauwletin een stad. Dat is overigens tend in de gaten houden. „Ik
niet het afschuwelijke. Het af- ben er nog niet zo zeker van dat
schuwelijke is dat Zandvoort daar sociale woningbouw
een dorp is van patat met mayo- komt. We hebben nu het meest
naise. Vreselijk materialis- rechtse college dat je in Zandtisch. De mensen die hier ko- voort kunt hebben. Die grond is
men, komen of om geld te ver- peperduur en er moet met een
dienen of om geld uit te geven. reusachtige creativiteit geproHet culturele peil van Zand- beerd worden om op die plek
voort is om te huilen. Daar ga ik sociale woningbouw van de
me de komende jaren als raads- grond te krijgen. Ik geloof met
lid nou eens intensief mee bezig dat dit college in staat is die
houden."
creativiteit aan te wenden. Ze
zullen zich er al gauw van af
maken door te zeggen dat sociaKunstenaars
le woningbouw daar te duur is." Jack van Eyk, PvdA-er maar 'geen doorsnee partijlid'. „Zandvoort hoeft geen kunstenaarsdorp
te worden, zoals Bergen Noord-Holland. Maar het mag wel een beetje in de goeie richting gaan
Maar misschien is die beverschuiven."
hoefte naar meer cultuur er heVerzoener
lemaal niet? Van Eijk weet zeFoto Persbureau Zandvoort
ker van wel. „Zeker 10 procent
Het nieuwe college kan dus
van de mensen hier is bezig met rekenen op felle oppositie van
schilderen, tekenen, fotografe- de PvdA. Maar Van Eijk is niet
(ADVERTENTIE)
ren, poëzie schrijven, noem een persoon die oppositie voert
maar op. Dat is een geweldig omwille van het oppositie voereservoir, dat helemaal aan de ren.
„Ik ben altijd een verzoener
onderkant zit. Als gemeentebestuur kun je daar een stimule- geweest, een bruggenbouwer.
rende invloed op hebben. Een Dat zal ik in de raad ook doen.
voorbeeld. In de voormalige Ik verdedig mijn standpunten
Mariaschool heeft een dozijn met vuur, maar ik speel nooit
kunstenaars
atelierruimte, op de man. In de 23 jaar dat ik
waarvoor ze een redelijk be- in Zandvoort woon, ben ik nog
drag betalen. Nu worden ze ech- nooit met iemand gebrouilMODEL:
ter bedreigd met uitzetting, om- leerd geraakt."
SONJA WEZEL
HAAR:
HAIRWAVE
Zeestraat 56
Zandvoort

Drie vrouwen samen in Total Beauty Care
ZANDVOORT - Drie
Zandvoortse vrouwen hebben hun bedrijven samengebracht in één pand en onder
één naam: Total Beauty
Care, gevestigd aan de Zeestraat nummer 56. De dames zijn Cora Klijn, van
kapsalon Hairwave, Carla
Hoekema, van schoonheidssalon Face Facts, en Patricia van Heerden van nagelstudio New Nails.
Total Beauty Care is te vinden in het pand waar voorheen
Hairwave al was gevestigd. De
klanten kunnen nu op één
adres terecht voor verschillende behandelingen. Afgelopen
zondag werden er, tijdens de
open dag, onder grote belangstelling allerlei demonstraties
op gebied van schoonheidsbehandeling gegeven. Ook voor
mannen. „Want het is jammer
dat er wat mannen betreft nog

zo'n taboe op dit soort zaken
rust," zegt initiatiefneemster
Cora Klijn. „Terwijl zo'n behandeling ook heel lekker kan
zijn."
„Het is een perfecte combinatie," zegt zij over de samengevoegde drie zaken in Total
Beauty Care. „Ik heb vroeger in
Amsterdam en Mijdrecht al
eens dezelfde combinatie gehad, al had ik toen mensen in
loondienst. Nu heeft iedereen
zijn eigen plek en draait in feite
zelfstandig. Dat heeft een groot
voordeel: mensen die eigen
baas zijn, hebben er nog meer
belang bij dat de klant tevreden
naar huis gaat."

Specialiteit
„Maar we willen de mensen
wel het gevoel geven dat ze in
één instituut zijn. Als ze willen,
kunnen ze zo doorlopen. En we
hebben zelfs plannen voor dagarrangementen: dat mensen

zich de hele dag lekker kunnen
laten verwennen."
De drie vrouwen kenden elkaar al langere tijd, voor zij besloten samen te gaan werken,
ieder in haar eigen specialiteit.
Cora Klijn verzorgt allerlei
haarbehandelingen, wimperverlenging en hairwaving. Carla Hoekema heeft een schoonheidssalon voor dames en heren, doet gezichts- en lichaamsbehandelingen, harsbehandelingen, manicure, massage,
voetreflexzone massage, make-up en mini lift behandeling.
Patricia van Heerden, van
New Nails verzorgt: nagelversteviging in één behandeling,
alle soorten kunstnagels die ook ongelakt - volgens haar niet
van echt te onderscheiden zijn,
parafinebehandelingen, nageldecoraties en bruidsnagels.
Daarnaast kan men er van een
'gezichtskanon' gebruik maken: 15 minuten voor tien gulden.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 -18648. Postadres
postbus 26, 20'40 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse. Pieter
Hendal

Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal,
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
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Opgave abonnementen, verhuizmgen.etc:
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BOOMGAARD
Grote Krocht 26
Zandvoort
tel. 02507-13529

De eerste fase van de werkzaamheden aan het gedeelte
tussen de Zandvoortselaan en
de Quarles van Uffordlaan
wordt in mei uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is dit
gedeelte voor alle verkeer afgesloten. Het busverkeer wordt
omgeleid via de Koninginnedag.
Het overige verkeer wordt aangeraden om voor het bereiken
van het noordelijke gedeelte
van Zandvoort de noord-boulevard te nemen.
In juni start de tweede fase,
aan het gedeelte tussen de Quarles van Uffordlaan en Sophiaweg Ook dit gedeelte is dan
voor alle verkeer afgesloten. Zowel auto's als bussen worden
omgeleid via de Julianaweg.
Voor de hele periode geldt dat
op tussenliggende feestdagen
en in de weekeinden alle verkeer weer mogelijk is.

Man uitgeleverd
ZANDVOORT - Op het Badhuisplein is onlangs een 47-jarige man uit Wolfsburg aangehouden. Hij werd door de Duitse autoriteiten gezocht omdat
hij nog een gevangenisstraf
moest uitzitten. Die kreeg hij
opgelegd wegens gewapende
overvallen. De man wordt aan
Duitsland uitgeleverd.

Kat beschoten
ZANDVOORT - In Zandvoort-Noord is bij de familie
rootkerk vorige week de 11-jarige kat Arie zwaar gewond
thuisgekomen. Er was op het
dier geschoten, waardoor zijn
leup werd verbrijzeld. In het
Dot van de voorpoot zitten twee
kogeltjes, vermoedelijk afkomstig van een luchtdrukgeweer.
Het moet gebeurd zijn tussen
21 en 25 april. „Als de kogel iets
ager terecht was gekomen, was
Arie dood geweest," zegt zijn
jazm. De kat blijft wel invalide.
Waar het incident zich heeft af;espeeld is niet bekend. De kat
was een paar dagen van huis
geweest.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommelmarkten
én verzamelaars kunnen
zondag 8 mei weer terecht
op de Verzamelbeurs Zandvoort in het Gemeenschapshuis. Het is de laatste beurs
van dit seizoen.
De Verzamelbeurs is geopend van 11 tot 17 uur en de
entree is gratis. Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L.
Davidsstraat, is makkelijk toegankelijk voor rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldingen), grammofoonplaten, boeken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop.
Liefhebbers van treinen kunnen er altijd hun hart ophalen.
Er locomotieven, wagons, rails
en andere toebehoren te koop,
alles van verschillende merken.
Er is een groot aanbod van
Marklm treinen en toebehoren
van na 1960, waaronder een
aantal zeldzame objecten. Men
kan deze kopen of ruilen voor
Marklm-materiaal van vóór
1960.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v.d. Eijken,
tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
12303.

Toonkunstkoor
viert jubileum

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M Oosterveld Kantoor geopend' maandag 13-16 u , dinsdag 1013, 14-16 u., woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271
Faxnummer- 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse

02507-17166

Werk leidingen
Kostverlorenstraat
ZANDVOORT - Tussen 2
mei en 17 juni vinden in de
Kostverlorenstraat werkzaamheden plaats door zowel het Waterleidingbedrijf
als het Energiebedrijf ZuidKennemerland. Deze instanties zullen in het gedeelte tussen de Zandvoortselaan en de Sophiaweg leidingen gaan vervangen. Gelijktijdig met het werk van de
nutsbedrijven vervangt de
gemeente diverse kolk- en
huisaansluitingen.

Van Eijk werd politiek pas
actief, toen hij van Amsterdam
naar Zandvoort verhuisde en
lid werd van de PvdA, de enige
partij die hem aansprak in het
dorp. Maar hij is geen doorsnee
partijlid. „Ik ben libertijns socialist met anarchistische trekjes." Pardon? „In Amsterdam
was ik helemaal in de ban van
Provo. Provo was ook een soort
van cultuuromslag. En dat heb
ik hier mee naar toe genomen.
In ieder geval in mijn hoofd."

ZAKELIJK BEKEKEN

Zandvoorts
Nieuwsblad

De drie vrouwen achter Tol al Beauty Care. Van voor naar achter: Cora Klijn, Carla Hoekema en
Patricia van Heerden
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort geeft vrijdag 6 mei een bijzonder concert
in de Hervormde Kerk. Omdat
dirigent Frans Bleekemolen
12'/: jaar aan het koor verbonden is, worden er werken uit
deze periode gespeeld. Ook zal
de dirigent zelf een solo-programma verzorgen.
Het koor brengt vanaf kwart
over acht 's avonds werken ten
gehore van J.S. Bach, G.F. Handel, W.A. Mozart, J.Haydn en F.
Mendelssohn Bartholdi. Frans
Bleekemolen speelt op de vleugel werken van Scarlatti en
Liszt. De sopranen Mananne
Koopman en Marijke Bleekemolen verlenen solistische medewerkine;.
Toegangskaarten a tien gulden zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor en 's avonds
aan de kerk.

donderdag 5 mei 1994
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Ondernemers Vereniging
Zandvoort

MEI MENU

Doe mee aan onze

OEDERDAG-PUZZEL

Zo'n goede kok hebben tue nog nooit!
gehad op MOCDEflDflG
M6|.KIP-F€STIVni
'/z kip geen ƒ 8,50 maar ƒ 6,50
v.a. ƒ 15,- GRATIS aan huis

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant
de hartjes en plaats de
gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing vóór 15 mei
naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

Salade van inktvis met
oly ven, augurk en paprika
of
Wortelsoep met broccoli
en crème fraiche
*****

Gestoofde lamsschenkel
met voorjaarsgroenten
of
Hele schol in roomboter gebakken
met peterselie en citroen
*****

Cassata van aardbei en pistache
met krokante chocolade

FL 39,
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Zij hoopt dat je er
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zeil aan denkt.
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Grote Krocht 24
Tel. l 2301
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STUNTAANBIEDING
RUNDERGEHAKT 1x1.0 9,95
VARKENSHAAS

iuio 19,95

KALFSLAPPEN

iu,0 16,95

45

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot:
HOOFDPRIJZEN: 2x WAARDEBON AD ƒ 125,beschikbaar gesteld door JUPITER, Raadhuisplein 1.
OVERIGE PRIJZEN:
5x WAARDEBON AD ƒ 25,beschikbaar gesteld door SLAGERIJ VREEBURG
Haltestraat 54, Zandvoort
Zaterdag 7 mei zal ons promotieteam fleurige attenties uitdelen, beschikbaar
gesteld door Bloemenhuis J. BLUIJS uit De Haltestraat te Zandvoort.

OIVZ

vsser

en
|$) Nieuwsblad
een ijzersterke combinatie

Speciaal voor Moederdag
33 =
100 gr.

FRICANDEAU
Speciaal voor moeder
* **
HANDGEMAAKTE
BONBONS

2,50

100 gr.

RUNDERROLLADE

2,95

beide met een WK-munt

(in kadoverpakking)

* **

MOEDERDAGTAARTJE

GEVRAAGD

Parttime krachten of Vakantiehulpen
Inl. tel. 19067

(aanwezig in beide filialen)

MOEDERDAG 8 MEI

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

Voor iets lekkers, voor iets aparts,
voor iets groots, voor iets kleins,
voor EACH PORTEMONNAIE . .

LA BONBONNIÈRE !

KWEKERU
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

Nog 1 week dan
is het IJsheiligen

Hef is weer voorjaar!
bij Bloemenkiosk

Haltestraat 39A - 02507-1 5584
Zandvoort.

MARCEL
SCHOORL
GROTE SORTERING
BOEKETTEN
BLOEMSTUKJES
PLANTENBAKJES
EN WANDERELLEN HANGSYSTEEM

Dus plant met verstand
na 1/2 mei volop

ONGEBONDEN MENSEN
> OPGELET!!

Alleenstaanden hoeven op vrijdag
niet meer te koken.
Want Soc. de Manege Z'voort gaat vanaf heden
ook op vrijdagavond open.

* * Programma vrijdag * -k

Een tuincentrum in het klein.
Kom gerust eens kijken voor de gein.

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

ons vakmanschap is uw
voordeel

Vanaf 8.00 tot 10.00 uur krijgt u een
welkomstcocktail gepresenteerd.
8.00-12.00 uur kunt u gebruik maken van onze
dagschotel.
8.00-02.00 uur dansen, eten, sfeer
en gezelligheid.

Entree 15,- all in
Vanaf 30 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Info 02507-16023
Zaterdagavond

OOK OP DE VONDELLAAN

ZOMERPLANTEN

I

Zondags geopend
Hogeweg 2 (naast Shell) tel. 14320
Vondellaan tel. 15712

J. van Campen
en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449

Zandvoort

Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed
en maken de bakken voor u op.

Bij het postkantoor

* * SALSA/SOUL NIGHT * *
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Zandvoorters
exposeren in bieb
ZANDVOORT - In de opentaare bibliotheek is van 3 tot 30
mei een overzichtstenstoonstelling van Zaterdag Ateliers
Haarlem te zien. De volgende
Zandvoorters doen hieraan
mee: Constance van der Heijde,
Wil Hoogendijk, Gerda Jochems, Wies van Kempen, Arie
Loos, Ilja Sweers en Maarten la
Vino.

donderdag 5 mei 1994

'Bijzondere manier om verjaardag te vieren'
ZANDVOORT - Koninginnedag is eigenlijk een hele bijzondere manier om de verjaardag van een vorst te vieren.
Dat zei burgemeester zaterdagochtend, aan het begin van
een lange, geslaagde feestdag. De aubade 's morgens op het
Raadhuisplein trok weliswaar niet zo veel belangstelling
maar op de vrijmarkt en bij de andere evenementen was
het een drukke bedoening.
door Joan Kurpershock

Op de Prinsesseweg, de L. Davidsstraat en het Raadhuisplein werden al vroeg in de ochtend goede zaken gedaan. Honderden Zandvoorters waren al
'bij het eerste ochtendgloren'
naar het centrum getogen om
een goed plekje op de vrijmarkt
te bemachtigen. Hele serviezen, glazen, pannen en andere
huiswaar tot en met hele ge-

De kern van de expositie bestaat uit werk van de cursisten
Japans schilderen met Oostindische inkt op rijstpapier. Traditionele onderwerpen als bloemen, bamboe en vogels zijn
hierop afgebeeld.
De expositie toont verder
werk van een aantal beeldhouwers, schilders en modeltekenaars met de bedoeling Zaterdag Ateliers meer bekendheid
in Zandvoort te geven. Zaterdag
Ateliers Haarlem is een collectief van professionele, semiprofessionele en amateur-beeldende kunstenaars, ontstaan in
1963 als de zaterdagafdeling
van Ateliers 65.
Zaterdag Ateliers geeft doorgaans geen cursussen. Er
wordt verwacht dat de basiskennis aanwezig is. Lid worden
kan voor een kalenderjaar of
een deel daarvan. Het is dus
mogelijk om elk moment van
het jaar tot het collectief toe te
treden. Informatiemateriaal is
in de expositieruimte aanwezig. Op de Prinsesseweg werden al vroeg goede zaken gedaan

luidsinstallaties werden uitgestald in de kramen of op kleedjes op de grond. Ook het gebruikelijke 'antiek', tussen aanhalingstekens, ontbrak uiteraard
niet. Genoeg waar voor een hele
serie TV-afleveringen over
'kunst en kitsch'. Het vroege
uur trok al de nodige kijkers en
kopers die de eerste keus wilden hebben.
Rond half elf was het een
drukte van belang, mede dankzij de ideale weer.somstandigheden. Terwijl dit publiek
rondsnuffelde tussen de oude
spullen, verrichte burgemeester Van der Heijden op het
Raadhuisplein de feestelijke
opening van Koninginnedag.
Hij bedankte daarbij de voorzitter van het oranjecomité, Jan
Brabander, voor de organisatie
van de feestdag in Zandvoort.
Koninginnedag in Nederland is
volgens hem iets heel bijzon-

ders: er zij maar weinig konink- werden begeleid door De Spaarrijken te vinden, waar de ver- nebazuin.
jaardag van de koning of koninIn plaats van de gebruikelijke
gin zo wordt gevierd, aldus Van ballonwedstrijd werden dit
der Heijden. Daarbij wees hij keer zes grote ballons opgelaerop dat prinses Juliana, die ten, met rood/witte linten en
deze dag 85 was geworden, al- een enveloppe: degeen die deze
tijd de nadruk heeft gelegd op vindt, krijgt een aardigheidje
een grote saamhorigheid tus- van de gemeente. Daarna volgsen koningshuis en samenle- de de rest van het feestelijke
ving.
programma met onder andere
een kindervoorstelling in Circus Zandvoort en een gezellige
Taptoe
middag voor ouderen in De
Die verjaardag werd in Zand- Krocht. Voor jongeren was er 's
voort gevierd met onder andere middags op het Raadhuisplein
een toost van decoreerden in de een specatculair spel met een
raadszaal, met veel vlagvertoon klimwand georganiseerd, dat
in het dorp, plus een optreden tientallen deelnemers en veel
van drie koren tijdens de auba- bekijks trok. De dag werd feesde: Zamor, plus het Zandvoorts telijk afgesloten door een feesVrouwenkoor en het Zand- telijke taptoe op de Prinsessevoorts Mannenkoor. De zan- weg en een vrolijk vuurwerk,
gers, die - in hun gewone kledij - van de Stichting Zandvoort
wat onopvallend voor het overi- Promotie, op de noordboulege publiek stonden opgesteld, vard.

j Weekenddiensten
Weekend:
7/8 mei 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. - In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Ppst
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die
renbescMerming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover
tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16'.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur;
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per per- Scouts, gadegeslagen door het burgemeestersechtpaar en genosoon bedragen vanaf l juli 1991: digden, hijsen de vlaggen op het R;aadhuisplein
Foto's Persbureau Zandvoort
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
(ADVERTENTIE)
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: PrinsesUN JONGEN VAN 19 JUK.
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
' EEN WALVIS VAN 3 TON..
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
JIN ONVOORSTELBARE
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.
" VRIENDSCHAP.

De klimwand op het Raadhuisplein trok veel bekijks

Meevaren met reddingboot
kan tijdens open dag
ZANDVOORT - Meevaren
op een reddingboot, dat is
mogelijk tijdens de Nationale Reddingbootdag op zaterdag 7 mei. Onder meer op en
om het reddingbootstation
Zandvoort zijn er die dag diverse activiteiten.
Alle 36 boothuizen van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNMR) zijn
voor bezichtiging door het publiek geopend. Ook kunnen de
ruim vijftig in gebruik zijnde
reddingboten worden bekeken.
Bij het Reddingstation Zandvoort is er een beperkte moge-

Plassen verboden

SPEELWERK VAN 5 MEI

ZANDVOORT - Zaterdagochtend om vijf voor drie is een 33-jarige Zandvoorter aangehouden omdat hij op de Kleine Krocht in
het openbaar stond te plassen. Hij had hiervoor de rand van het
trottoir uitgezocht. Agenten verzochten hem om ermee te stoppen, maar de man negeerde dat. Daarom is hij aangehouden. Na
verhoor op het politiebureau is hij weer heengezonden, de man
krijgt een bekeuring.

Verliefd

Z

O AF EN TOE maak je wel
eens mee, dat iemand een
opmerking plaatst die je
treft tot diep in je ziel. Rang, in
één keer raak! Zoiets overkomt
mij niet vaak en zeker niet in
de raadszaal, maar afgelopen
vergadering van de commissie
Financiën was ik in een knal
verliefd. (Schrik niet, het is
ook meestal weer snel over.)
Mijn held die avond: Han van
Leeuwen, kersvers gemeenteraadslid voor D66. Ik moet erbij zeggen dat ik het eerst maar
een 'gek mannetje' vond. Eerlijk gezegd had ik niet zoveel
vertrouwen in hem. Misschien
kwam dit wel door z'n opvallende geruite broek, z'n pimpelpaarse stropdas of dat kanariegele jasje. Uiteindelijk zijn
we zoiets niet gewend tussen al
die grijze postduiven in de
raadszaal. Bovendien verwacht
je van zo'n nieuwkomer eerder
dat hij, zoals de meeste.nieuwe
gemeenteraadsleden, toch minstens zo'n jaar of vier moet
meedraaien voordat er opgevallen wordt. Hetzij met de kleding, hetzij door echte 'knallers' van opmerkingen.
Laat ik u niet langer in spanning houden. Bij het behandelen van de Voorjaarsnota 1994
stuitte... (mag ik Han zeggen?)
Han op een overschot van de
post 'bijzondere bijstand':
„Een bedrag van 109 duizend
gulden, meneer de voorzitter?
Maar dit is toch geen post om
geld over te houden," waren
zijn woorden vragend doch
streng.
Er volgde grote hilariteit in
de raadszaal, zo'n vraag kon
volgens de meeste commissieleden Financiën slechts humoristisch bedoeld zijn. Toen iedereen echter van het lachen
was bekomen, stelde Han zijn
vraag opnieuw. Hij voegde
daaraan toe, dat er ook nog wel
het nodige geld kon worden besteed aan informatie en voorlichting over de 'bijzondere bijstand' en wanneer burgers
daar recht op hebben.
Voorzitter Flieringa, net bekomen van een schitterende
lachsalvo, begon nu de ernst
van de situatie in te zien en
stotterde: „Mmmmmaar meneer Van Leeuwen, dat geld
hoeft toch niet op?" Nou, volgens Han van Leeuwen dus
wel. Hij sprak bedaard: „Meneer de voorzitter, als er geld
overblijft, zal dat zijn omdat de
mensen niet goed voorgelicht
zijn over de mogelijkheden van
die 'bijzondere bijstand'."
Punt!
Van Leeuwen had z'n zegje
gezegd en bij mij een gevoelige
snaar geraakt. En weet u waarom? Omdat ik de laatste jaren
steeds meer klachten binnen
krijg van mensen die met een
joede reden bij de gemeente
Zandvoort aankloppen, omdat
ze financiële steun nodig hebben. En wat zeggen ze dan keihard tegen die mensen: „We
tiebben daar geen geld voor,"
of „daarin voorziet de bijzondere bijstand niet." Vaak worden ze ook nog onvriendelijk
behandeld, krijgen ze in plaats
van geld nog een grote mond
toe. Voor mij betekent het dan
ook, dat die 109 duizend gulden
van 1993 (plus nog eens de 162
duizend gulden overschot van
1992) is overgehouden aan de
financiële ellende van andere
mensen.
Gelukkig heeft Han van
eeuwen meteen al door hoe
iet hier af en toe werkt. Ik ook,
want ik verzamel immers de
dachten van deze mensen,
^eem van mij aan, het wordt al
een dik boekwerk.
MARTHA BURGER

Bevrijdingsfeest brengt estafette terug

Kerkdiensten
Weekend:
7/8 mei 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor
The New Choir Singers
Donderdag, Hemelvaartsdag,
10.00 uur: ds. H.W. van den
Tempel-Boonstra uit Heemstede
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. A.C.
Brbnswijk, Bloemendaal \
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dhr. P. v.d.
Smaal en mevr. A. Beijnes
Zondag, Palmzondag, 10.30
uur: dhr. P. v.d. Smaal en mevr.

lijkheid om mee te varen op de
reddingboot 'Forel'. De boot
vertrekt ieder half uur, tussen
tien en vier uur.
In en rond het boothuis
wordt het reddingmaterieel ten
toon gesteld en worden er door
de redders demonstraties gegeven. Beroeps en vrijwillige redders zijn de hele dag aanwezig
om uitleg te geven en vragen te
beantwoorden.
Daarnaast zijn allerlei activiteiten te zien waarmee redders
en Redding Maatschappij in de
dagelijkse praktijk te maken
hebben. In het boothuis kunnen artikelen uit de Reddingwinkel worden gekocht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

A. Beijnes
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
M.L.E. Dutilh, Amsterdam
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag dienst om 10.30 uur.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag diensten om 10.30 uur
en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand
Periode:
26/4/'94 - 2/5/'94
Ondertrouwd:
Otten, Hans, en Houweling,
Hendrika Johanna
Castien, Timotheus Antonius
Joannes, en Duivenvoorden,
Anna Maria Jacoba
De Jong, Marcel, en Mulder,
Annette Ernestine
Derogee, Johannes Frederik,
en Sonneveld, Debby
Geboren:
Jacobus Johannes Hendrikus,
zoon van: Van Deursen, Johan-1
nes Martinus Hendrikus Jozef,
en Van Capelle, Marion
Barbel Franka Donna Jacqueline, dochter van: Gazenbeek,
Henk Jan Adriaan, en Hofstra,
Nannita Marja Erica
Jack René, zoon van: Van der

Moot, Diederik Cornelius Antonius, en Acda, Eveline Maria
Daisy, dochter van: Crabbendam, Mattheus Johannes Maria, en Kist, Monica Theresia
Emma Asti, dochter van: Driehuizen, Leendert, en Spalding,
Monique
Overleden:
Koper geb. Halderman, Willemke, oud 100 jaar
Keur, Stijntje Antje, oud 75 jaar
Van Droffelaar geb. te Kolstee,
Hendrika Johanna, oud 74 jaar
Bosdriesz geb. Emmink, Josephina Helena Maria, oud 81 jaar
Van Ittersum geb. Grönningsaeter, Inger, oud 82 jaar
Molenaar geb. Bierwolf, Naatje,
oud 76 jaar
Hulsman, Emile Petrus, oud 76
jaar

A.L

A.L

A.L

Dagelijks
13.30

Dagelijks
15.30,19.00

Dagelijks
21.30

Zondag ochtend 29 Mei om 11.00 uur.

SCENTOFAWOMAN
Met OSCAR winnaar Al Pacino.
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

De start van de estafette was vroeger op de Grote Krocht, zoals hier in 1978. Nu wordt er gestart
voor het Gemeenschapshuis
«t

ZANDVOORT - Vanavond
om zes uur keert de estafette terug in Zandvoort. Deze
maakt onderdeel uit van het
feestprogramma voor Bevrij dingsdag.
Verder ziet het programma
er voor vandaag, Bevrijdingsdag, er als volgt uit: 10 uur
straattekenwedstrijd op het
trottoir voor Jupiter- en het
plein voor de Hema, voor kinderen verdeeld in twee groepen,
van 4 en 5 jaar, én 6, 7 en 8 jaar.
De prijsuitreiking is om half

(Archieffoto Weekmedia)

twaalf voor het raadhuis. Om 2
De feesten op Bevrijdingsdag
uur kinderspelen in de Halte- eindigen met de estafette die
straat, waar een spectaculaire om 18.00 uur begint: start en
hindernisbaan is uitgezet met finish voor het Gemeenschapssportieve en behendigheidsele- huis. De prijsuitreiking is rond
menten, zoals een klimwand en 9 uur. Het draait om spectakel
een zeephelling. Dit is voor de en amusement, voor jong en
leeftijdsgroepen van 6 t/m 8 oud. En het is 'niet voor profesjaar, 9 t/m 11 jaar en 12 t/m 15 sionals' zegt de Stichting Viejaar. Bijzonderheden over deze ring Nationale Feestdagen
kinderspelen worden op de dag Zandvoort. Behendigheid, luzelf ter plekke medegedeeld. dieke sfeer en snelheid zijn de
Opgave hiervoor vanaf n uur belangrijkste onderdelen. Het
voor Café Neuf, waar ook om is al weer lang geleden dat de
half vijf de prijsuitreiking estafette in Zandvoort werd geplaatsvindt.
houden.

r
4/5 mei 1994

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

1-24

V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage,
RENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze mruiIers en aantr rep. prijzen
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-665 63.21
Schriftelijk. Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp- Nieuwstraat 33; Zandvoort Gasthuisplem l 2; Uithoorn Stationsstraat 60

XM 2 Oi Ambiance 3/91 ƒ 19 800
BX 19 TRI 1/90
ƒ11200
BX 1 9 TRS Break 2/89/ 10 500
BX 1 9 TRI 7/89
ƒ 9.200
BX 1 9TD 11/90
ƒ 9800
BX 1 9GTI 1/89
ƒ 8900
BX 1 9 D 10/87
ƒ 6200
BX 1 6TGI 3/90
ƒ10900
BX 1 6 RE 3/89
ƒ 7 800
BX 14iTECan. 10/91/ 10900
BX 14TGE 11/90
ƒ10200
BX 1 4 TE 9/90
ƒ 9 600
BX 1 4 RE l sch 5/85 ƒ 1 900
AX K Way 3/89
ƒ 8 400
E S.S B V 035-564444/561842

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l ,1 miljoen exemplaren

XM V6 Excl aut '91 ƒ35000
XM Ambiance '92
ƒ 27.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ 27 500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22 500
XM Comfort'90
ƒ19900
CX GTI Turbo II'87 ƒ11500
CX 20 RE Break '86 ƒ 8 750
CX 25 Pallas D '85 ƒ 3 500
BX 19TGDbreak '92 ƒ 27 500
5 st 19TGD Br. '91 ƒ16500
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500
BX 16TGI Br. Ipg '91 ƒ 16 900
BX 19 TZD schuifd. '91/ 14.500
BX 19 TZD '90
ƒ 14.500
BX 19TZDnov '89 ƒ11.500
BX19TD'91
ƒ13.500
BX 19 D '87
ƒ 6.250
BX 16TZI '92
ƒ23.500
BX16TZI'91
ƒ18500
BX 16TZI '90
ƒ 14500
BX 19 TZI LPG '91 ƒ16500
BX 19GTstbekr. '85 ƒ 3500
BX 14 TE cannes '91 ƒ 13.900
BX 14 TE can nov.'90/ 11.750
BX 14 RE LPG '87
ƒ 4 500
AXAxion'91
ƒ11.950
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
C 15 D bestel'91
ƒ10.750
C 15 D '90
ƒ 8.750
C 2 5 D d u b b cab '90/11.500
VISA GARAGE BV
.Houtmankade 37, A'dam
Tel • 020-6278410

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 40,75
voor elke extra regel
ƒ 13,75
mm-prijs
ƒ 8,50
mm-prijs met vignet
ƒ 8,50
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10, l O
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen].
Alle prezen zijn excl. 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-219777

KWIK-FIT
PRIJZEN INKL MONTAGE
GARANTIE EN BTW

KONTROLEERUW
BANDENMAAT

135 R 13 S
145 R13 S

DE VOORDE

155 R 13 T

i:-: , ' - - - ' H-J* 4A- *,\.', V

165 R13 T

165/70 R13 T
175/70 R H T

Voor Opel Kaden
D en E, 3+5 drs,
1.2/1.3 N/S.

Voor Fiat Panda 45,
5/'80 -12/'85 en
Ford Fiësta 9007
1100 76-7/'83.

175/70 RMT

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

185/65 R14 T

Daihatsu

Citroen Visa HE/RE
6/78 - 7/'88
Ford Fiesta 900/1100

185/60 R14 H

Applause GTI '91; Cuoré TX,
'91 en '92; Charade limited '91,
Applause LI '92
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam-W. 020-6183951.
Cuore 850TG, rood, 45.000 km,
van okt. 90., goed onderh.
Swift Monaco, Nieuw incl veel
Auto's te koop extra's en 3 jr fabr garantie. ƒ8750,-. Tel. 03432-2593.
Daihatsu
ƒ 19 995 - Auto Amstelstad b v
tot ƒ 5.000,'t AMSTERDAMMERTJE
Hemonylaan 25, 020-6799100
Amstel 340-342
Nissan Cherry 1 5 GL aut, '83,
tegenover Carré
Alfa
Romeo
brons met., nwe APK, ƒ 4500,A'dam-C Tel. 020-6236491.
MEER Garage, 020-6929548
75 1 8 i e Epoca, 2-'92/ 15900
7518ie,4-'90
ƒ11500
Lancia
Auto's te koop E.S.S BV 035-564444/561842.
van ƒ 5.000,Alfa 75 1 8 ie bwjr '89, al.
velg , verlaagd, z.g.st, vr pr
tot ƒ 10.000,ƒ14500 02979-87772.
Daihatsu Cuore, wit km 51 000
Neerlands grootste
Audi
11/88,
ƒ8250Lancia-dealer
NIEROP-DAIHATSU
80
1
6,
5
bak,
8-'90
ƒ
15.400
Amsterdam-W 0206183951
Thema Ferrari 8 32
E S S B V 035-564444/561842
rood met zwart leder
Lada 2105 1991, ƒ6500
full-options, '90
AUDI 80 2,0 E AUTOMAAT,
Lada Samara 1989, ƒ8250
rood, 115 pk, mei '90, 83.000
Lada Samara 1991, ƒ9750
Keuze uit 45
km, APK mei '95, veel extra's,
Westdorp Tel 020-6825983
Lancia-occasions
/ 23 900 Tel 020-6002246
Lada 2105 '90 ƒ5250- Nissan
Sun stat wag '85 ƒ 7250 - KaBMW
dett 13HB, LPG, '88 ƒ 7950Mooy&Zn 020-6623167
De Flmestraat 22
BMW 732i, aut '83, nwe mot,
Nissan Stanza 1 6 GL, '84, wit, vl extra's, sch.dak, alarmmst.,
Amsterdam, t o. Makro
nieuwe APK, ƒ 5250,-.
APK '94, ƒ5000 020-6241835
Tel 020 - 6650050.
MEER Garage, 020 692 95 48
Nissan Sunny 1 6 SLX, '86, 3Chrysler
drs, bl met, nwe APK, ƒ 6995,MEER Garage, 020 692 95 48
Chrysler - Amstelveen
Panda 1000 CLX, bjr 1989,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
antr metallic, ƒ7950, inruil
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
mogelijk, 023-423906
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 02975-61212.
Toyota Canna D, '87 ƒ 5 750
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Fiat Uno D '87
ƒ4950
VISA Garage, tel 020-6278410
Citroen
Fiat
Volvo 340 2 liter, 1988, wit,
nieuwe APK, ƒ 7995,Croma25TD 12/88 ƒ7.900.Voor een goede occasion
MEER Garage, 0206929548
Tempra20D5drs4/91/ 13900
Autobedrijf
Tipo 19 Turbo 10/89 ƒ10800
WIM van AALST
Tipo 17 D AGT6/91 ƒ14200
Auto's te koop
Communicatieweg 6, Mijdrecht Tipo 17 D AGT 10/88 ƒ 8600
van ƒ 10.000,Tipo 16 ie DGT 1/91/14500
CITROEN-DEALER
Tipo 16 ie DGT 4/90/12400
tot ƒ 15.000,Tel 02979 - 84866
Tipo 16 AGT 11/88 ƒ 9400
BX diesel, b jr november 1985, Tipo 14 i e DGT 7/90/11900
+ -^ + SUBARU + + +
E S S. B V 035-564444/561842
De dealer met 6 sterren kwali- net gekeurd, ƒ3450, inruil
teit Nieuw en gebruikt Auto- mogelijk, 023-423906
-lat Panda 1000 super fire, km
bedr Aalsmeer 02977 30170
Citroen Ami 8 '77 i g s t Vrpr 41000,
8/'91,5versn ƒ11000
ƒ 1500,-, Citroen Dyane 6 goed
Tel. 020 - 6432626
1983Vrpr
ƒ850,-03446-1201
Auto's te koop
BX Cannes 70 000 km FIAT PANDA 1000 CLX 1992
van ƒ 15.000,- Citroen
Gris Cnstal 1991 ƒ16950- FIAT PANDA 1000 CL 1987
tot ƒ 20.000,CITROEN DORLAND
FIAT PANDA 750
1987
Ring A'dam, afrit 116
FIAT PANDA 34 ...
1985
Volvo 440 GL, 1 8, 2/89 70 000
Broek m Waterland
BOVAG AUTOBEDRIJF
km,/16900-DICKMUHL,Off
02903-1908
VAN ETTEN, TIMMERWERF 91
Volvo dealer Nijverheidsln 1,
HEEMSKERK 02510 - 33677
Weesp 02940 18200/18008 Citroen CX 2 2 TGE Break, eind
'91, grijs metallic, stuurbekr,
FIAT UNO, 1000 fire, bijna '89,
c v , elektr ramen, ƒ21 950
APK 4/95, goede auto, ƒ 5.275.
Auto's te koop Inr mog Tel 02508 • 1613 Tel
020-6146392/06-52784801
GSA, bj 84, in redelijke staat
boven ƒ 20.000,- Voor liefhebbers
FIAT VERMEY B V
440 1 8 tnj wit, km 20 000, Tel 020 - 6196205
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
92
ƒ 24 500
OTO/ICI Citroen
Tel 02975-62020
Volvo Nierop Vancouverstraa1
Hogeweyselaan 21
2 12, A'dam W 0206183951
1380 AG WEESP
02940 16661
MET ZO'N RAMP IN WEESP
Lancia Delta 1 8 LE, ABS , air
BOFT U WEU
bag 1/94, 9000 km, ƒ42500 AX 11 TRE, 112000 km 6/87
DOE UW VOORDEEL
Inruil & Financ mogelijk
BX 1 6 Progress 35 000 km2/92
Casparus Weesp 02940 15108 BX 14 TE 70000 km
1/91 1x Uno 1 1S 1/92
ƒ16950
Nissan 100 NX Coupe, wit, dec BX 14 TE 112000 km 4/88 1x Uno 45 Spec 5/87ƒ 7950
BX Turbo D 94 000 km 4/91 1x Tipo 1 4S 7/93
ƒ24950
92 33000 km, ƒ32500
5/91 1x Tipo 14 8/92
ƒ20950
OTO ICI Citroen 02940 16661 XM 2 O, 93 000 km
XM 2 O, 66 000 km
1/92 2x Panda 34 v a
ƒ 3 500
Opel Astra 1 4, 19800 km,
XM 20, comf 112000km4/91 3x Panda 750 v a
ƒ 5 750
rood, 1993
27750, ZX 14 Reflex, 34000 km 1/93 2x Panda 1000CL va/ 6500
HENK GRIFFIOEN
Escort 1 4 CL, 44 000 km 1/90 1x Ritmo 70 CL 3/88 ƒ 8750
Tel 02940 14028/80426
Sierra20CLI, 112000 km 1/91 2x Croma 2 O i e v a ƒ 14 590
Opel Vectra 1 6 GL, 4-drs, met 309 XL Diesel, 180000 km3/88 1x Lancia Ypsilon '85 ƒ 5.950
stuurbekr 1990, 78000 km Jetta 1 3 Ipg, 133000 km 10/87 BIJ aanschaf van 'n occasion
3X 16 TRI 110000 km 4/88
donkerbl metal Spec prijs
vanaf ƒ 7500-,
Opel Ascona 18S 120000
Van Vloten 020 - 6365052
km
4/88 3 maanden Bovag-garantie
Inruil en Financ mogelijk
Peugeot 205 1 9 CTI cabriolet
rood, 38000 km ƒ35950,
CASPARUS WEESP.
apr 91 elekkap V d Pouw, Ruime keuze m 2 CV occasions
Tel 02940-15108
alle leeftijden Citroen Centrum
Peugeot Weesp 02940-15110
Leende Tel 04906 1528
Subaru Impreza Plus 1 8 GL, Te koop tegen handelspnjzen Ritmo 60 L, bijna '87, APK
5-'95, 5-drs, ƒ 1975
4 wd , 5 '93, met veel ace ,
BX 1 6 TZi Automaat, 1-'91, Tel 020-6146392/06-52784801
ƒ 37 995 Auto Service Wetter
ƒ15500 BX 1 4 TE Toulouse,
02907 6572, Zwanenburg
lpg-onderb,2-'91, ƒ 11500 BX
Zoekt u een FIAT
Suzuki Vitara Soft top nieuw 1 4 TE, 11-'89, ƒ8950 BX 16
Keuze uit 50 stuks
v a ƒ 29 995-incl 3jr fabrgar RS Break 10'85, ƒ4950
GOUDSMIT FIAT
Auto Amstelstad b v
BEREBEIT
. Amstelveen
Hemonylaan 25, 0206799100 Amsteldijk 25, 020 • 6627777
020 - 6470909

'76 - 7/'83

3/'83 - 8/'89
Citroen Visa 11E/RE
6/78 - 7/'88

Ford Sierra 1.6

10/'82 - 8/'85
DESKUNDIG
GEREPAREERD

Citroen BX 14E/RE

Met
draagbeugel
en
gasafvoer.

Inclusief ventiel
en balanceren, lo,50
Geldig voor alle tubeless

7/'83 - 7/'88
Fiat Uno 45, 45S

Ford Fiesta 1000/1100

3/'83 - 8/'89

8/'83 -1/'86

Ford Escort 1.1 en 1.3

OpelKadetDL2Stl3N/S

5/'83 - 8/'88

(niet voor Combi)
Citroen BX 14E/RE

7/'83 - 7/'88

Auto Halan

Auto Halan

Fiat Uno 45, 45S

Opel Kaden E 1.3 N/S
Niet voor Combi.

BMW 316, 318, 318i
75 -10/'82
Opel Ascona C 1.6/1.8

Voor Opel
Kaden D en E
(achter) exkl. GSI.
INKLUSIEF MONTAGE EN 3 IAAR GARANTIE

9/'81 - '88

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

Kwik-Fit

OP ALLE ONDERDELEN BETER

* extra de unieke
Kwik-Fit "geen gekibbel
garantie".
* garantiebepalingen zijn
tot stand gekomen in
samenwerking met de

/6 dagen ƒ
/perweelr /

Amstelveen Amsterdamseweg 488. 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwen] 48. 020-6414022 Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 0206931596 Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250-252.020-6712161 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133, 020-6259559 AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspeldreef l, 020-6907768 Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5. 020-6325478 Amsterdam-W (R) Willen) Kraanstraat 5. 020-6137666.
Amsterdam ZO (A/R) Lemelerbergweg 55. 010-6911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36(40, 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88-92. 020-6188561. Amsterdam Spaklerweg 44d, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31.
036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 02503-15784
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservire.

Ford
AUTOBEDRIJF " DE MEER"
Probe 2 5 24V div ace. nieuw
Resta 8, 3-drs
1987
Escort 1 4 Bravo, 3-drs 1987
Escort 1 4 CLX, 3-drs 1991
Escort 1 4 i CLX, 5-drs 1992
Escort 1 6 CLX, 3-drs 1990
Escort 1 8 D CL, 5-drs 1991
Escort 1 8 CLX 16V, 5-drs1992
Onon 1 6 CLX, 4-drs 1993
Sierra 1 6 CL, 4-drs
1989
Sierra 2 O i CL, aut 4-drs1989
Scorpio 20, 4-drs
1990

SCORPIO 2 O 2-'90, 93 000 km,
nieuwstaat, 5-drs , sch /kant.d.
el ramen, ABS, st. bekr., c dvg
-t-div ƒ 15 250,- 02979-73250
Scorpio 2.4i CL 4/90 ƒ 12 800
Scorpio 2 Oi CL 6/92 ƒ 19 800
Scorpio 20i CL 4/90 ƒ12900
Sierra 2.Qi CL sed 9/91 ƒ 13 400
Sierra20spec st. 1/90/ 13.900
Sierra 2 O CL sed 6/89/ 8900
Sierra 1 6 CLiHB 10/91/11900
Sierra 2 3 D CL 3/88 ƒ 8 600
Sierra 23 D CL 6/89 ƒ 8000
Escort 1 8 D CL 9/90 ƒ 9 800
Onon 1 6 LD 8/85
ƒ 3 900
E S.S B.V. 035-564444/561842

Sierra 1 8 Laser, b. '86, APK
ANDERE MERKEN
Fiat Panda 1000 CL i e 1990 12/94, 3 d, room w sportw, z.
Mazda 323 Hatchback 1 31987 mooi ƒ3975 020-6146392/06Opel Corsa 1.4 1, 3-drs 1990 52784801
Suzuki Vitara Comm JLX1991 T k. Ford Onon, 11-'88,4-drs, 5Toyota Canna 11 1 6 GL 1984 bak, APK 2-'95, trekh., mech /carr prst,/7500 01833-2285
OCCASIONS TIP
Ford scorpio 2 Oi CL 4-drs1991
Honda
KONNETLAANTJE 8,
Ace. 20i juni '91, pr. n o t k
RIJSENHOUT
Tel 0206954208/079-513116.
TEL 02977-22193
Civic 1 3S, mod 85, APK 4/'95,
ESCORT 1300, bijna '82, apk 3 d, bl met, prachtauto ƒ 3975.
4/95, 3-drs., ƒ1475 Tel Tel 020-6146392/06-52784801
0206146392/06-52784801
Hyundai
Ford Fiesta 1 1 l B j maart '80,
APK maart '94, ƒ950,-.
Sonata
1
8i GL 7/90 ƒ 8 900
Tel 02972 - 64550
E S S B V 035-564444/561842
FORD FIESTA 1,1, 1991, wit,
50000 km, in goede conditie,
Lada
ƒ13000 Tel-020-6759113
WESTDORP
LADA en KIA dealer
MEER GARAGE
1x Lada 2105
'91
voor reparaties en
5x Samara 3 drs '89, '91, '92
APK, elk merk
3x Samara 5 drs '91 '92, 93
Linnaeuskade 5-7.
2x Samara Diva
'92/'93
Tel. 020-6929548.
2x Kia Sephia 1 6
'93
1x Rat Panda automaat
'91
Te koop tegen handelspnjzen
Adm de Ruijterweg 396-398
Nieuw mod Escort 1 6 CLX
A'dam tel 020-6825983
HB, LPG, 7-'91, ƒ16500
Escort 1.4 CL, 5-d., 6-'86,
Mercury/Lincoln
ƒ 6250 Sierra 2 O GL
5drs, 8-'84, LPG, ƒ4250
Mercury Sable 3 8 V6
BEREBEIT
6/91
. ƒ21500Amsteldijk 25, 020 6627777
ESS b v 035 564444/561842

* 2 jaar garantie op
uitlaatdden en op alle
komplete systemen.

Mazda

Mitsubishi

626 2.0i 16V LX hb 5/92/ 23 900
626 2 Oi GLX hb 4/91 ƒ15900
62620iGLXhb 11/90/13.200
323 F 1 6i GLX 7/90 ƒ 16.700
E S S. B.V 035-564444/561842.

Galant 2 Oi GLX 2/90 ƒ10400
E.S S B.V. 035-564444/561842.
Mitsubishi L300 D., 6-'91, gesl.
bus, rood, ƒ 10.750 excl. BTW.
Tel.. 020-6146392/06-52784801

OCCASIONS
VAN VLOTEN CAR
Tel 020-6365052
121 SED 4-d GLX
1993
323 F 5-d GLX
1993
626 HB 5-d GLX
1993
121 SED 4-d GLX
1991
1987
323 Estate 5 d GLX
1987
323 HB 3-d LX
323 HB 3-d LX
1988
323 HB 3-d Envoy
1988
323 HB 3 d Envoy
1989
323 HB 3-d Ensmg
1989
323 HB 3-d LX
1991
323 HB 3-d LX
1991
323 HB 3-d GLX
1991
323 SED 4-d LX
1990
323 F 5-d GLX PS
1990
323 F 5-d GLX
1991
626 SED 4-d LX
1983
626 HB 5-d LX
1989
626 HB 5-d GLX
1992
626 SED 4-d Exceed
1991
626 SED 4-d LX Ipg
1991
626 SED 4-d Xeno PS 1992
626 Coupe 2-d GLX
1989
ANDERE OCCASIONS
BMW 316 2-d aut
1987
Opel Vectra SED 4-d GL 1990
Fiat Panda 3-d CL
11987
Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM-NOORD

Zoekt u een MITSUBISHI''
Colt, Lancer,
Galant, Space Wagon
GOLDCAR AMSTELVEEN
020 - 6433733

Nissan
100 NX 1.6 SLX 10/91/21.500
Pnmera 20 SLX 1/92/17.200
Pnmera20LXst 3/91/16.900
Pnmera 2.0i LX 6/91 ƒ 15.400
Pnmera 1.6 L 11/91 ƒ14.800
E S S B V 035-564444/561842.
MICRA 1000 GL, bijna '88, apk
4/95, grijs met., ƒ5975. Tel.:
020-6146392/06-52784801
Micra 1000 GL Autr., model '87,
APK 4/95, rad/cass., ƒ5975
Tel: 020-6146392/06-52784801
MICRA model '84, 1000 CC,
APK 4/95, 62000 km, ƒ1975.
Tel 020-6146392/06-52784801
Nissan Sunny 1 3 Hatchback,
b jr 1988, mooie auto ƒ 8950,
inruil mogelijk 023-423906.

Opel

BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIIL U WACHT

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE.
De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie
die u nergens anders
aantreft. Vraag erom bij
uw Kwik-Fit Autocenter.
PRIJZEN ALTIJD
INKLUSIER
Vooraf krijgt u altijd een
vaste prijsopgave. Inklusief BTW en montage.
Verrassingen achteraf
zijn dus uitgesloten.
6 DAGEN GEOPEND

ma. t/m vr.: 8.00-1730 u.
zaterdag: 8.45-13.00 u.

CORSA 12S, bijna '84, APK
4/95, zeer mooi rood, ƒ3750
Tel: 020-6146392/06-52784801
Kadett 1.6 S, Sedan, 1987, keunge auto, net gekeurd, ƒ 7 950
inruil mogelijk, 023-423906.
Kadett Caravan Diesel
b.jr. 1986, ƒ3.950, inruil
mogelijk 023-423906.
Kadett Combo 2 X Diesel, 1 X
benzine, '87 + '89 ƒ5950,
/8950incl. BTW. 023-423906.
Omega 2 Oi GL 4/91 ƒ16900
Omega 20i Pearl 4/90/ 12.500
Vectra 2.0i 3/91
ƒ16400
Vectra 1.8i HB 11/89 ƒ12.900
Vectra 1.7D sed. 2/90/ 13.900
Astra 1.4i GL Tail 8/92/ 20.400
Kadett 1.7 D Expr. 2/91 ƒ 12.900
Kadett 1.7 D 1/90
ƒ 9800
Kadett 1.7 D stat 6/90/ 9.500
Kadett 1.8 GSi HB 2/85/ 8 600
Kadett 1 6 D aut. 1/89/ 7.900
Kadett 1.6 D st. 11/88/ 7.500
Kadett. 1.4i HB 5/91 ƒ13.900
Kadett 1 3 LS HB 9/88/ 8900
Kadett 1.3 stat 2/84 ƒ 2700
E.S.S. B.V 035-564444/561842.
Opel Rekord 2.0 S, bj. 11-'86,
grijs, geen APK, c. verg., spotpnjs ƒ 2500 Inl 06-58054704.
SENATOR 25 comfort, 4'-84
150000 km, eerste gebruiker,
apk mrt '95. Pr. ƒ 4500 Reaktie
040-513783 ma-vr 8-17 uur.

Peugeot

6052.0SRI aut. 1/92 ƒ24.200
405 1.8 SRD 4/91
ƒ19.400
405 1 9 GRi 7/92
ƒ 18.500
405 1.9 GRD Br 4/91/18.400
405 1 9 SRi Break 3/90/ 18.400
405 1.9 GRD 9/91
ƒ16.700
405 1.9 GLD Br 11/90/15900
405 1.9 SRi 4WD 11/89/13.900
405 1.6 GLXi 3/92
ƒ18400
405 GLXi 10/91
ƒ 17.800
405 16 Gli 9/90
ƒ11.800
405 1.6 Gn 1/91
ƒ13.900
405 1 6 GR 2/89
ƒ 9.800
405 1.6 SR 4/88
ƒ 9.400
405 1.6 GL 1/88
ƒ 8.900
309 1.9 GRD 2/90
'ƒ11.900
309 1.9 GRD 1/87
ƒ 6.900
205 1 8 GLD 12/90 ƒ12.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Peugeots
605 SV 3 O 4/90, 75.000 km
405 GR 1 6 i 6/90 58.000 km
306 XR 1 4 i 11/93 9 500 km
309 XR 1 4 i 3/92 20.200 km
309 GR 1.4 i 4/90 69.000 km
205 XT1.6 aut. 11 /90 49 000 km
205 XL 1.1 10/90 58000 km
205 XRD 1 8 4/92 53 000 km
106 XR 1 1i 3/92 32000 km
enz enz
Levering met volledige
garantie tot 12 maanden
Peugeot-Dealer COBUSSEN
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824
V.d. POUW Peugeot
Amstellandlaan 1
WEESP 02940-15110
106 XSI ... 45 000 km 1/92
205 XR 1 4
48.000 km 8/91
205 XR 1 4
32.000 km 2/93
309 GL Profil 34.000 km 6/91
405 SRI 1 9 .. 77 000 km 5/90
405 GR 1 6 .. 85 000 km 5/91
405 GRD Refer.92.000 km 3/92
405 GLD Break 105 000 km 2/91

Betalen met Creditcards
of Pin-code. Een extra
service van Kwik-Fit.

Alle prijzen inkl. montage, schriftelijke garartties en btw. Aanbiedingen geldig vanaf 4 mei
1994. Hiermede vervallen de voorgaande
aanbiedingen.

Renault
25 GTD 2/91
ƒ 17 800
25 TX 4/91
ƒ 15.200
25 Tl 12V 4/91
ƒ 13.900
25 TX 5/90
ƒ 13 900
25 V6 aut. 11/89
ƒ12900
25 GTX aut. 1/89
ƒ 10.900
25 GTX 4/85
ƒ 3.900
21 GTS Nevada 9/91 ƒ 15.900
21 GTD Nevada 2/90 ƒ 14.500
21 GTL HB6/90
ƒ11.900
21 GTLHB 11/89
ƒ 9.000
21 GTL sed. 3/90
ƒ 9.900
21 TL 2/90
ƒ 9 800
21 GTL sed. 10/89 ƒ 8900
21 GTS Nevada 8/87 ƒ 6.000
19 TD Europa 4/92 ƒ 14.700
19 GTX HB 9/89
ƒ10900
11 TD 6/86
ƒ 4.200
5 SL 6/89
ƒ 7 500
5 D 9/86
ƒ 5 600
E S.S. B.V, 035-564444/561842
Express Diesel 1986, prima
staat, APK-gekeurd, ƒ 4950
incl BTW. 023-423906
RENAULT 21 Nevada TL,
11/'88, blauw-met. Autobedrijf
Jan Wals- 02902-61697/61981.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
RENAULT-5 1.4 TR '88 nw. st
zeer mooi, veel extra's incl.
stereo ƒ 7 250,-. 02979 - 73250
TEGEN HANDELSPRIJZEN
Renault 21 GTS Nevada,
st bekr., el. schuifd., blauw
met., 7-'90, ƒ 17 500.
R21 22 GTX HB, Autom.,
st.bekr., elektr. schuifdak,
3-'90, ƒ 16.500 R19GTS,5'drs,
Ipg, 1-'89, ƒ9950 R21 TL,
4-drs, Ipg, 5-'90, ƒ 10.750.
BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020 - 6627777

TEGEN HANDELSPRIJZEN
Vectra 1 7 GLD, 2-'90/14750 Goed onderh. Peugeot 205 XR
Vectra 1 SiLPG, 1-'91./17.500 D Van, b.j. okt '87, APK tot mrt.
Kadett 1.6i LPG, 9-'91 ƒ 13750 '95, incl radio, sunroof, wit
Kadett1.6i, LPG, 1-'90/11.750 izg.st. ƒ4750, 02979-89341.
16i, LPG, 4-'90/12 250
Mercedes-Benz Kadett
Kadett 1 6i, LPG, 6-'90 ƒ 12 500 P. 205 XE mini combi m ruiten
gr. kent. benz., 1985, 150000
190E, sept '87, schuifdak, cv, Kadett 1 3 LS Ipg 1-'88 ƒ 7500 km, m. nw APK, ƒ3000
Corsa
TR,
LPG,
10-'87
ƒ
6
500
stuurbekr., getint glas, blauwCorsa TR, 3-'84 .. . .ƒ 3 250 03412-57766
met, ƒ14900, 020-6194891
BEREBEIT
Peugeot 106 XSi, bleu metallic,
M B 230 TE Stationcar, dec. Amsteldijk 25, 020-6627777
4-92, 47.000 km, elekt schuif'84, schuifdak, nw banden,
Porsche
T k Vectra 16 GLS, LPG, dak, centr vergr, ALARM
nw APK, 020-6365662
bouwj '91, luxe uitv, 5-drs, ƒ25500, 020-6651257
•Auto te koop' Plaats m deze
M.B 260E automaat, '91, donkerblauw, centr. deur- Peugeot 205 Diesel, 3 deurs, Porsche 924, i.g.st., rood, nwe rubriek. U zult verbaasd staan
53000 km, zeer kompleet vergr, el spiegels, etc etc 1986, prima auto, ƒ5950 inruil motor, kenteken'87, bj.'81, over het resultaat.
APK, ƒ 11 000 Tel. 030-965757.
Voor info tel 02975 - 66119
ƒ17750 Tel 020 - 6651477
mogelijk 023-423906

Auto's & Motoren
123

Corsa GSi bruist van energie

Niet alle dromen
zijn bedrog
Het zal je maar gebeuren
l dat je op gemak onderweg
bent naar een oud-tante of
de zoveelste klant van die
l dag en ineens zie je op de
snelweg j e stoutste of bangste droom werkelijkheid
l worden. Heel wat automoI bilisten moet kortgeleden
de schrik om het hart zijn
geslagen zijn. Een karavaan van op zonne-energie
aangedreven auto's in
Thunderbird-stijl trok vanuit Bonn naar de RAI in
Amsterdam.

De Honda Dream was er
een van. Hij vestigde vorig
jaar een recordtijd op de
drieduizend kilometer lange route tussen Darwin en
Adelaide, die hij aflegde in
36 uur en 38 minuten. De
eenzitter weegt 187 kilogram en is amper een meter hoog. In de breedte
haalt hij twee meter en in
de lengte bijna zes meter.
Het doel van dit soort projecten en wedstrijden is het
beter leren kennen van de
mogelijkheden op het gebied van alternatieve energiebronnen, materialen, aerodynamica, elektronica
en aandrijfsystemen. Honda zegt met name veel bijgeleerd te hebben over .het
gebruik van alternatieve
energiebronnen.

Saab slaat
eerste paal
Saab-importeur
AIM
gaat eind 1994 verhuizen
naar een nieuw pand in Vianen. Kortgeleden werd
langs de A27 de eerste paal
geslagen. AIM heeft als eerste Saab-importeur binnen
Europa de stap naar een
meer marketing gerichte
organisatie gezet. Centrale
opslagfaciliteiten zijn hierbij niet meer nodig dankzij
een nieuwe distributiesystemen waarin dealers
rechtstreeks met auto's en
onderdelen worden bevoorraad.

Nissan vernieuwt
gezicht
Onder de codenaam Network2000 ondergaat het uiterlijk van alle 4.300 Europese Nissan-dealers de komende jaren een gedaariteverandering. Het doel is
meer herkenbaarheid en
eenduidigheid in vormgeying- en uitstraling. De
meest opvallende verandering betreft de gevels. Deze
worden voorzien van een
blauwe, brede van onderaf
aangelichte balk. In Nederland is Nissan-dealer
Broekhoff van Leeuwen te
Amsterdam-Noord als eerste voorzien van het nieuwe uiterlijk. Binnen twee
jaar moeten alle 160 Nissan-dealers in Nederland
zijn omgebouwd. Network
2000 symboliseert verder
ook nog de toekomstige
strategie van Nissan in Eurppa. Speerpunten hierbij
zijn onder meer extra aan- i
dacht voor de klant, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Ford stroomlijnt
Mondeo

D

E GSI IS het Koningsnummer van de Corsareeks. Hij borrelt,
bruist, blaast en trekt ook
nog zonder pardon klinkers
uit het plaveisel. Heel amusant speelgoed. Ik heb mij
op hoge snelheid kostelijk
vermaakt.

Oorspronkelijk was het de
bedoeling een testverslag van
een bescheiden 1.4i Corsa te
maken, maar wat een geluk dat
de Opel-importeur een foutje
had gemaakt en de l .41 nergens
was te vinden. Of het ook een
zilverkleurige GSi mocht zijn?
Nou, alleen als het echt niet anders kan, maar natuurlijk liever met. En dus werd het zo'n
vlotte GSi waarmee je gerust
wat later van huis kunt gaan en
afspraken krapper kunt plannen, want je komt met een GSi
toch wel op tijd. Althans, dat
gevoel komt bij je naar boven.

Handzaam
De GSi is het topmodel uit
een reeks van ongeveer dertig
verschillende Corsa's en hij
maakt dit voortdurend waar.
De Opel Corsa is een van de
veel bejubelde compacte auto's, maar de GSi-versie is er
tevens een uit duizenden. Anders dan soortgenoten met eendere afmetingen voelt de GSi
zich met zijn l .61 zestienkleppenmotor helemaal thuis op de
snelweg. In de stad, waar je de
109 paardenkrachten nauwelijks kunt aanspreken, heb je
weinig te zoeken. De Corsa GSi
nodigt namelijk uit tot flink

doortrappen bij verkeerslichten en in bochten. Wie zich in
de bebouwde kom enigszins
weet te beheersen heeft met de
GSi evenwel een heel aardige
auto tot zijn beschikking.
Handzaam door zijn afmetingen, een gunstig koppel bij lage
toerentallen zodat je weinig
hoeft te schakelen, veel corhfort en zo af en toe bekijks.
Maar geen stadsauto pur
sang, de keihard geveerde en
snel uitziende GSi vraagt meer

van zijn berijder. De nj-eigenschappen zijn indrukwekkend.
De GSi heeft een top van 195
km/uur en het kost hem ogenschijnlijk weinig moeite die
snelheid op de meter te krijgen.
Zonder noemenswaardige inspanning ramt hij door. Accelereren vanuit stilstand kan bij na
alleen met gierende banden
maar het leukste en nuttigste is
als je het volle vermogen moet
aanspreken voor een snelle inhaalmanoeuvre. Bij 3800 toe-

Toyota's MR2 kan nog harder
H
OEWEL HET IN feite
niet nodig was omdat
de auto toch al aan de
wensen voldeed, heeft Toyota toch gemeend nog een
schepje bovenop de MR2 te
doen.

De voor de achteras geplaatste zestienkleppenmotor werd
om te beginnen onder de loep
genomen. Het resultaat mag er
zijn, want het vermogen nam
toe van 156 pk tot 175 pk. De
topsnelheid ligt hierdoor iets
hoger, namelijk op 225 km/uur,
en hij accelereert een paar tienden van seconden sneller naar
100 km/uur. Een dergelijke
sprint raffelt hij indien nodig
en gewenst nu in 7,6 seconden
af.
Dankzij wijzigingen aan de
ophanging en schokdempers
werd het weggedrag verfijnd.
Toyota nam ook het uiterlijk
enigszins onder handen. De
MR2 kreeg een nieuwe achterspoiler die voortaan standaard
gemonteerd is. De achterlichten zijn nieuw ontworpen en za-

ken als voorspoiler, dorpels en
paneel tussen de achterlichten
zijn in de kleur van de carrosserie gespoten. Verder zijn er wat
lakkleuren verdwenen en toegevoegd. Nog een detailwijziging: de gereedschapset is compacter en bescheidener van omvang. Een Toyota, aldus de impoteur, heeft namelijk nooit

uiterlijk en zulke prestaties. Je
krijgt de neiging om op het
scherpst van de snede te rijden
en steeds de grenzen af te tasten en te verleggen. Zo van: zou
hij nog harder door de bocht
kunnen? En niet op hoop van
Snelst
zegen, want de GSi is standaard
Het is opmerkelijk dat Opel voorzien van ABS wat het
er ondanks het motorisch ge- broodnodige vertrouwen m een
weld in is geslaagd het verbruik goede afloop geeft.
van de GSi laag te houden. In de
stad verbruikt hij 1:11 als je netOverigens was de ABS m
jes rijdt. In de praktijk zou je deze GSi tamelijk rumoerig bij
dan dus wat zuiniger uit moe- vol remmen. De spoiler op de
ten komen. Tijdens de test haal- achterklep is bij hoge snelheid
de hij maar net 1:11, maar toen de oorzaak van soms hinderlijk
is hij wel gebruikt als een stuk windgeruis. Andere minpunten
speelgoed. Dus: snel, sneller, zijn het door de hoofdsteunen
snelst.
voor de achterpassagiers beHet sportonderstel regis- perkte zicht naar achteren en
treert iedere oneffenheid in het het volkomen onvindbare
wegdek, daar moet je van nou- knopje om de interieurverhchden, maar het hoort wel bij zo'n ting aan te doen. De verlichting

pech en voor uitzonderingen
kun je altijd een beroep doen op
Toyota's Eurocare.

—foferi/' *

De prijs van de nieuwe MR2
ging iets omhoog naar 69.245
gulden. Een airbag kost vervolgens nog eens 3.100 gulden en
stuurbekrachtiging 2.300 gulden.

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:

Uitbreiding van
historische banden
Michelin breidt haar programma historische banden opnieuw uit. Het omvat nu 150 typen authentieke banden, alle gebaseerd
op de hedendaagse techniek. Een nieuwe ontwikkeling zijn vooral de
'draadbanden' voor zware
Amerikanen uit de jaren
dertig. De levertijd voor de
historische serie is zes tot
acht weken. Informatie:
Michelin Distributiecentrum, telefoon 04163-84100.

De driedeurs GSi staat voor
iets meer dan 37.000 gulden in
de prijslijst. Razendsnelle en
superdeluxe concurrenten zijn
er nauwelijks in het compacte
segment tot vier meter lengte.
Laten we het er daarom maar
op houden dat de van energie
bruisende Corsa GSi enig in
zijn soort is.
EVERHARD HEBLY

Speel Sponsorlotersg en Win

DAGPRUZEN van
ƒ 25.000,-alserwerkdagen in een maand zijn,
WEEKPRUZEN van
ƒ 100.000,-als er
weken in een maand 'zijn.
MAANDELIJKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respectievelijk
goed voor ƒ l .000,ƒ 100,-en ƒ 10,-,
JAARLIJKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
l MILJOEN GULDEN.

Het Britse Reliant introduceerde al in 1984 een kleine sportwajen met een door de Italiaan
VEichelotti ontworpen carrossene. Die vinding was echter op
dat moment geen schot in de
roos en had weinig succes.

Sinds kort is hij ook in ons
land verkrijgbaar, wat we te
danken hebben aan importeur
Dick Waaijenberg uit Veenendaal, die van zichzelf zegt 'bij
wijze van spreken geboren te
zijn in een Reliant'.
De nieuwe Scrimitar Sabre is
een bijdetijdse compacte sportwagen met een gegaivaniseerd
chassis, een met de hand vervaardigde kunststof carrosse-

ren/minuut wordt hij als een
soort katapult
gelanceerd
waarbij de motor een flinke
brom en grom uit het vooronder laat klinken.

Verder mets dan lof voor dit
volbloed paradepaardje met
het mooie uiterlijk. Het mterieur is bijna het meest complete dat Opel voor de Corsa m de
aanbieding heeft. Heerlijke
sportstoelen met een dito zit.
De linkervoorstoel is m hoogte
verstelbaar. Het stuurwiel noemen ze tegenwoordig ook al ergonomisch ontworpen, wat gewoon wil zeggen dat-ie perfect
in de hand ligt. De mstrumenten zijn goed afleesbaar en de
bedieningsorganen liggen binnen handbereik. De knopjes
voor de beide zijramen zijn echter vrij laag op het portier gemonteerd. Op de plaats waar ze
eigenlijk thuishoren, bevindt
zich de knop voor het elektrisch instellen en verwarmen
van de buitenspiegels. Een aardigheidje dat het audio-dievengilde niet leuk zal vinden is de
tegen meerprijs leverbare radio. Het display met de zender
informatie bevindt zich bovenin het dashboard. Achterin
biedt de Corsa goed plaats aan
twee volwassenen die in de GSi
nog getracteerd worden op fatsoenlijke zittingen.

(ADVERTENTIE)

ETAALBAAR nieuws
voor
cabrio-liefhebbers: de nieuwe Scrimitar Sabre is in Nederland
op de markt gebracht. Een
compacte en snelle sportwagen. Hij weegt 839 kilogram
schoon aan de haak.

Bijdetijdse

Een jaar na de introductie komt Ford alweer met
een stroomlijning van het
Mondeo-programma. Om
te beginnen is de prijsopbouw iets doorzichtiger.
De vijfdeurs kost in alle
uitvoeringen duizend gulden meer dan de vierdeurs,
de meerprijs van de Wagon
ten opzichte van de vierdeurs bedraagt 3.500 gulden. Bij het motorenprogramma gaat Ford voortaan uit van de 1.61 90 pkmotor. ledere stap hoger
kost tweeduizend gulden.
Daarnaast zijn er twee
nieuwkomers: de Mirage
en de GT. De Mirage is geen
kaal instappertje, maar een
gunstig geprijsde middenklasser (36.990 gulden) die
van alle noodzakelijke accessoires is voorzien. Wie
meer luxe en vooral sportiviteit prefereert, voelt zich
waarschijnlijk beter thuis
in de GT-versie die vanaf
40.990 gulden in de prijslijst staat. Hij is voorzien
van sportstoelen, een lederen stuurwiel, een achterspoiler, een elektrisch in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel en elektrische raambediening.

werkt uitsluitend op de voorportieren. Verder ontbreekt
een asbak voor de achterpassagiers, maar dat is eerder een
pluspunt dan een minpunt.
Wat nog opviel is dat bij snelheden van boven de 150 km/uur
de ruitenwissers met naar behoren functioneerden, daar
mag Opel wel een paar zwaardere voor in de plaats monteren.

Scrimitar Sabre wordt gevreesde
concurrent op cabrio-markt

Toen Reliant later in zwaar
weer terecht kwam leek het helemaal gedaan met de open
nieuwkomer. Maar Reliant
werd overgenomen door Beans
Industries, een grote fabrikant
van revisiemotoren en auto-onderdelen, en deze stelde Reliant
m staat de Scrimitar Sabre verder te ontwikkelen: Hij kreeg
een 1.4 liter twin cam Rovermotor, onderging enkele produktvernieuwingen en kwam weer
m produktie.

4/5 mei 1994
Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

INLEG EEN TIENTJE PER MAAND PER LOTNUMMER
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Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.
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U SPONSORT

ja, ik word hbonnee Sponsor en ga
voor 't Goede Doel en 't Grote Geldl

U kunt maandelijks, tot wederopzegging van mijn giro/bankrekening afschrijven:
Q l tientje, a 2 tientjes, U 3 tientjes, U 4 tientjes.
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één lotnummer.
U J (_
Ik sponsor:

rie en een 103 pk sterke 1.4 liter
zestienkleppenmotor van Ro
ver. De Sabre is van bescheiden
afmetingen: 3,88 meter lang,
1,58 meter breed en 1,24 meter
hoog. Het gewicht blijft steken
op 839 kg en dit geeft hem in
combinatie met de Rovermotor
pittige prestaties. In 8,5 seconden sprint hij naar 100 km/uur
en zijn top ligt op 200 km/uur.
Het brandstofverbruik ligt ergens rond de 1:14. Zoals we van
een sportwagen van Britse makelij kunnen verwachten drijft

de motor de achterwielen aan. wel de mogelijkheid iets meer
en achterwielen znn mee te nemen dan de spreekwoordelijke tandenborstel.
onafhankelijk opgehangen.
De softtop van de tweezitter
is eenvoudig te bedienen en
vouwt weg achter de stoelen.
De achterruit is uitritsbaar en
tegen meerprijs is een hardtop
leverbaar. Het interieur is compleet en chique met natuurlijk
het traditionele Engelse notehout. De zijruiten zijn elektrisch taedienbaar. De bagageruimte is beperkt, maar biedt

De Scrimitar Sabre is leverbaar in diverse kleuren en heeft
een levertijd van acht weken.
De prijs bedraagt 55.178 gulden
en daarmee concurreert hij met
andere cabrio's als de Peugeot
306, Ford Escort en Opel Astra.
De Scrimitar Sabre onderscheidt zich in elk geval door
zijn Engelse uiterlijk en aangename prestaties.

adres

VERENIGING
Vergunning werd verleend door het
Ministerie van Justitie onder nr
LO 73000221 9 3 d d 28 12'93
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Missot specialist REM- en SNEL LES. SNEL SUCCES
AUTO SERVICE WETTER
FRICTIE-MATERIAAL.
Subaru en Lada dealer
10 Rijlessen voor ƒ 450,43 Persoonlijk. Op maat Want
LADA S AM AR A 1.5 5 d 1990 Bosboom Toussaintstr
A'dam
Tel.020-6180443.
LADA SAMARA 1 3 1988
jouw belang heeft voorrang.
LADA 2104 1.5 . . . . 1989
BIJ Rijschool RIS.
Noodservice
LADA Niva
.
1984
Frans van Miensstraat 60.
ONDERDEELVERKOOP
Subaru Legacy 1.8 LPG 199
Bel nu 020 - 6730573.
DOE-HET-ZELF ADVIES
Subaru Legacy 2.2 4 wd 1991
Saab
Rover
op
zaterdag
van
Subaru Impreza Plus 1 8 GL,
10.00-1300 uur
SAAB SERVICE MOLENAAR 4 wd, demo met ace , 1990
Motoren/Scooters
Minor Motorcars
HOOFDDORP, 02503-14097 Subaru Justy 1 O DL 1986
Kost B.V.
De ROVER-DEALER voor
Subaru Vivio ECVT . . 1993 Valschermkade 16 A'dam
VW Camper, '76, 1600 cc, wit
Ond , rep., APK
AMSTERDAM en A'VEEN
Subaru Vivio GLI
1990
Westfalia inrichting, hefdak
Diverse SAAB occasions
Subaru Mini Jumbo SDL 1987
APK 3/95, ƒ7500, 020-618917:
Sloterkade 40-44
Landrover .
.
1966
Yamaha XV-920 Virago, bouw
Seat
Tel 0206177975
ALLE KLEUREN
aar 1988 i.zg.st. ƒ7500,-.
Zwanenburgerdijk
503
OOK
IN
SPUITBUSSEN
RECORD VOOR ROVER
Ibiza 1 2i CLX, new style, m
Tel.' 02979 - 88587.
Zwanenburg
Tel.
02907
6572
otto
nieuwenhulzen
bv
biedt aan diverse occasions
'92, 1e eig, 30000 km, nieuw
Overtoom 515. Amsterdam
Tel 020 - 6949266
staat, ƒ 13 950, 020 -6313427
AUTO.SERVICE WETTER
Autosloperijen
(020) 6129804
Subaru en Lada dealer
Rover-dealer voor Uithoorn, Ibiza 1 5i XL 6/90
ƒ 10 600
LADA
SAMARA
1
5
5
d
1990
Grote
sortering ONDERDELEN
Amstelveen, Hoofddorp e o Ronda 1 5 GLX 5/88 ƒ 5.600
van alle schade-auto's, alle
300M Aalsmeer. 02977-25667 ES S B.V 035-564444/561842 LADA SAMARA 1 3 1988
Service
en
LADA 2104 1 5
1989
merken, alle bouwjaren.
SEAT Autocentrum APC
LADA Ni va
1984
• Auto te koop'' Plaats in deze
Reparatie
GEBR. OPDAM B.V.
Jarmuiden
43
Subaru Legacy 1.8 LPG 1991
rubriek U zult verbaasd staan
Tel. 02502-45435
Amsterdam-Sloterdijk
GARAGE ECONOOM
Subaru Legacy 2 2 4 wd 1991
over het resultaat.
Tel 020-6133333
Subaru Impreza Plus 1 8 GL, Repareert uw koppeling snel Het HOOGSTE BOD'? Be
4 wd, demo met ace., . 1990 en vakkundig Ook APK keu- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
Subaru Justy 1.0 DL 1986 ring, klaar terwijl u wacht.
Subaru
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Subaru Vivio ECVT . 1993 Ook uw autospecialist
Subaru Vivio GLI . . . 1993 Fredenksplein 6, 020-6232505
Subaru Mini Jumbo SDL 1987 APK + grote beurt v a ƒ299Auto's te koop
Landrover
1966
DIESELSERVICE .
gevraagd
brandstofpompen, verstuivers
voor
Zwanenburgerdijk 503
cil.koppen vlakken Garage/
nkoop auto's tegen
SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O. Zwanenburg Tel.' 02907-6572 motorenrevisie FEENSTRA ANWB/BOVAG-koerslijst.
Industneweg 27, Duivendrecht Bel voor info 020-6313427.
Automobielbedrijf
HENK GRIFFIOEN
Tel 020-6980639
.et op! BOVAG autobedr. versoopt gratis uw aanb. in zijn
Fiat Panda 1000 Fire, wit . 87 APK KEURINGEN ƒ 70,
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54
02977-30170
Showr Medembl. 02274-4999
Fiat Uno 1 1 lE rood . . .93 klaar terwijl u wacht
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
Ford Sierra 2 Oi CL zwart .91 Garage West-Center'
020-6622204
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Autobedrijl Amrit
020-6153902
Legmeerpfem 28-32
Opel Vectra 1.6 blauw
.89 020-6122476 (zonder afspraak) merk auto a cont met vrijwar.
Opel Kadett 1.4 Expr zwart91 2e Helrnersstraat 15, A'dam.
bewijs. Tel.- 020-6105478
Opei Corsa, blauw .
. .92
A.P K. KEURINGSSTATION
Fe
koop gevraagd
Suzuki
Opel Kadett 1 6i, grijs .. . .89
Keuren zonder afspraak
Opel Astra 1 4, rood .. . .93
LADA'S en SKODA'S
Feenstra & Jimmink
Amstelstein - Suzuki
gehaald door heel Nederland
Garantie - Financiering - Inruil Asterweg 24A A'dam 6364702
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
<orr. afwikkeling & vrijwaring
Autobedrijf CRYNSSEN
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Zuiderzeelaan 90, Weesp
Crynssenstraat
10-14
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel 02975 - 62055
Tel 02940 - 14028/80426
Tel. 020-6184402.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
APK-keurstation, reparaties Wilt u uw auto v.a 1990
Tempra stat w 8/93 ƒ 32 500
Uno, 3e drs, aut, 10/91/17.500 alle merken en schaderegeling DIREKT a contant verkopen'
Voorjaarsopruiming
Uno 45S, 3e drs, 4/88/ 8.750 iedipl. FOCWA monteur voor Belt u voor ml. 03410-19354
Alto GL, 3-drs . .'88 ƒ 7950
Uno 60S 3e drs, 6/87 ƒ 6 500
'e koop gevraagd AUTO'S a
Alto GA, 3-drs . '89 ƒ 7.800 440 DL, automaat km 22 000 Panda Cabno, 12/92 ƒ21 750 al uw reparaties APK, laswerk
schade's enz. ƒ35,- excl p.u.
12/92,
440
DL,
LPG,
o
b.,
90,
contant met vrijwar bewijs
Alto GL 5-drs. .. .'91 ƒ 8.500
Panda
1000,
12/91
ƒ
10.750
Tel. 02908 - 24640
Alto GLX, 3-drs. .'91 ƒ 10.250 940 GL Estate, km 85.000, '92 Alfa Romeo 33, 6/90 ƒ15250 Incl. gar. Tel 075-314618.
GARAGE ECONOOM
Swift Giant, .. .'88 ƒ 7.950 340 3/5 drs. aut. '87 t/m '91 BMW 316 IE, 7/88
ƒ
13.750
Swift GL, 3-drs. ..'89 ƒ 11.800 Volvo Nierop Vancouverstraat Ford Resta 11/87
Autoverhuur
ƒ 8750 Repareert uw remsysteem snel
Swift Club, 3-drs .'90 ƒ 9950 2-12, A'dam-W. 020-6183951
Volvo 360 2 O Itr 5/86 ƒ 6 500 en vakkundig. Alle reparaties m
één dag gereed.
Swift Unique, 3-drs '91 ƒ 11.950 740 2 3 GL 7/91
Autobedrijf Kooyman
ƒ19200
Ook uw autospecialist
Swift 1.3 GS, 3-drs.'90 ƒ 14.950 460 GL 2/91
Demmenk 26 Vinkeveen
ƒ 15.200
Fredenksplein 6, 020-6232505
Swift GTS, 3-drs. .'93 ƒ 19.950 440 DL 1/92
Tel. 02972 - 61285
ƒ 16.200
Samuray de Luxe '93 ƒ 18.800 440 GL 11/91
Zelf sleutelen of auto spuiten
ƒ 14.900
niet duur!!!
Bedrijfsauto's
doe je bij HEINING HOBBY
ƒ 13.900
Auto Amstelstad B.V. 440 GL 9/90
Studenten 10 % korting.
ƒ12900
HAL. 02907-6999 A'dam,
440 DL 6/91
bestel-, vracht- en
Off. Suzuki-dealer
ƒ11.900 70 BESTELAUTO'S en pers. Sloterdiik 3.
Amsterdam en Amstelveen 440 DL 4/90
personenauto's, -bussen
ousjes
v.a.
ƒ3500
Garage
ƒ 10.600
440 GLE 10/88
020-6794842, 020-6908683
Hemonylaan 25, 020-6799100. E S.S. B V. 035-564444/561842. ^ijsenhout, lid Bovag.
Rijscholen
Zie ATS telet pag. 888
vleer dan 50 jaar gevestigd
Minervalaan 85, 020-6711888.
940 GL LPG 2.3
2/92 Bennebroekerweg 17, RijsenD FAAS
Nieuw: VITARA SAHARA
440 GL, 1.8 F
1/89 iout bij Aalsmeer, 02977Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,5 *****
Soft top. Fonkelnieuw
440 GL 2.0 i, Demo . . . . 1/94 24229 Ook t.k gevraagd
per dag, ex. BTW
Incl. 3 jaar fabr.garantie.
STERREN
440 GL 1.8
2/89 :itroen BX 1 4 7/91 ƒ 8.900
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Standaard' incl. extra brede 440 LPG 1.8
VERKEERSSCHOOL
7/90
Tel.: 020-6371826.
ƒ 19.800
255/60/15 banden, sportieve 440 D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94 :itroen C15 7/93
Nu ook examengarantie
l.m. velgen, spatbordverbreder 340 GL spec. Lpg 1.4 . 3/91 Opel Kadett 1.7 8/90 ƒ 9.400
(gratis herexamen)
De Lugt luxe en bestel vanaf
^eugeot 309 1 8 8/90 ƒ 5.800
set, robuste chrome push bar, 340 D.L. 1.4
ƒ39,- per dag excl. BTW
6/89
T
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Amsterdam
chrome reservewiel-cover, luxe
. 020-6161388 of 6890374.
Opel Omega 2 O LS .. 10/87
vloermatten, wielsloten
Almere
Opel
Corsa
Diesel
Van,
LAGE HUUR
6/89
Prijs slechts
ƒ33.995.- VW Polo 1.3 CL
en
Zaanstreek
bjr. 1990, ƒ9950, inruil
Mwe bestel- en vrachtw m. ra
AUTOBEDRIJF
DICK
MUHL
AUTO AMSTELSTAD B.V.
mogelijk, 023-423906.
dio, van 6 t/m 23 m3, v a. ƒ 44,
OFF. VOLVO DEALER
20 AUTORIJLESSEN
).d., 100 km vrij Tevens pers
Off. SUZUKI-DEALER
T k. Ford Escort 55 Van, 1.6
en Examen voor
Nijverheidslaan 1, WEESP
wagens. Autoverhuur Sloot'
voor Amsterdam en A'veen
diesel, bijna '86, nwe APK
ƒ
1
000,00
Tel. 02940
18200/18008
haak. Tel.- 020-6431220
Vrpr. ƒ1950 020 - 6865893
Hemonylaan 25, 020-6799100
of
Bovag Garantie
Minervalaan 85, 020-6711888
10 MOTORRIJLESSEN
Opel Kadett ƒ 39 p.d
Klassiekers
+ Examen voor
Suzuki Alto autom., b.j. '84, apk
All-m KM vrij.
Volkswagen
ƒ 775,00
dec. '94, open dak, kleur blauw
en Oldtimers
RENT A BRIK. 020-6922930.
Vr.pr./3750 Tel. 02503-39769. Golf Tour 1.8, 5-drs, b j 06-'88,
MOTORRIJLESSEN
OLDTIMER (ver)kopen'? Bel het
Swift GA 1 O wit, 23.000 km, b.j. ƒ 10.500. Tel • 020 • 6241889
Campers
/ 50,00 per 60 min
oldtimerbestand v/h Ned. Old7/92, extra ace. Ziet er prima na 17.00 uur.
timer Bureau. Tel. 02990-34065
^angeb. Citroen HY camper 4
uit. ƒ 15.500: 020-6322428.
AUTORIJLESSEN '
T.k. Peugeot 504 inj., b.j '72 en
ers bovenslaper 1979
ƒ37,50 per les
Passat 1.6 GL tur. 4/92/ 26 000 -iat 850 sport coupé, b.j '73
THEORIE OP VIDEO GRATIS abneksopbouw Nieuw mot /
Toyota
Passat 1.8 CL var 2/91 ƒ 23.200
Inl. 01720 - 34190
ersn bak. Klokgave auto
"iolf 1.6 D CL 4/89 ƒ11200
id Citroen HY TEAM). Roestvr.
Corolla 1.8 D 9/88
ƒ 7800 Golf 1.6 D CL 12/90 ƒ 9.800
Speciale spoedcursussen
talen
bumpers/fietsdrager
Accessoires
Celica 1 6 ST 5/82
ƒ 2 900 E S S. B.V 035-564444/561842
theorie + praktijk
Onderh. arme org. panelen,
Canna 20 D XL 12/90/ 11.900
en Onderdelen ^.de Beerenbrouckstr 157-159 r.pr ƒ8500,E.S.S. B.V 035-564444/561842 VW Jetta C 1985 blauw met
APK '95 nov. keurig, prijs
el.: 020 - 6167464
Tel. 020-6138473
AUTOBANDEN
NODIG ?
TOYOTA Camry 2.0 Xü station, ƒ 4500.02979-86639 na 19.00 u.
De scherpste prijzen voor
Gebruikte
banden
va
ƒ25
'87, kleur beige-met Autobedr.
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
TOERCARAVANS
Jan Wals 02902-61697/61981 VW Passat variant Diesel b.jr Alle maten+merk. m voorraad. n Amsterdam leren autorijden
r
1987, net gekeurd, ƒ 7 950 inruil
Prijzen incl montage
oor een betaalbare prijs van 100 occ. met Bovag-garantie
V. part. Starlet 1.3 XLI 8/93,
mogelijk 023-423906.
ook grote kampeerart.shop
balanceren
35, per vol uur Gratis
+ 5 500 km, beige metall met
HULSKER LEIMUIDEN.
ECU BAND
eerboek
-ievt
herexamen
Wegens
bedr.
auto
Golf
Pasavoll fabrieksgar. 071 - 762747.
Oosterweg 1, 01721-8913
LES IN MERCEDES. Info Tel.
dena wit, bj 11/91, 50.000 km. iihnderstr. 5 Amsterdam
10 mm van A'dam.
06-52875125
schuifd ƒ17500 070-3467096/ Noord. Tel 020-6313648
Triumph
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,-. JOLPHIN 800, '91, ƒ64.250.
kantooruren- 020-6003106
Klaar terwijl u wacht
fheonecursus gratis Tel. 06- Dhevy Trans Van, '85, ong.
TRIUMPH Spitfire MKIV, 1972
Ruilstarters en dynamo's
52821994 b.g.g. 020-6932074. amper, ƒ 32.500.- Pontiac
wit, APK juli '94, ƒ 7500.
Algemeen
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 03404 - 21144
ransSport '94, O km, ƒ 64 950.RIJSCHOOL ROLF
Tel 020-6240748
Rijden bij Rolf is een begrip m abbert FFB, '92, 4-p. car.,
150 auto's & bestel va. ƒ3000
Autofinanciering ieder, rijden, geen bankinfo
rote sortering ONDERDELEN Amsterdam Met een goed 19 750.-. Toyota Hi Ace, 2-p.,
schade-auto's, alle
eam instructeurs geven wij op m hefdak ƒ 6750.-. Adventure
en verzekering Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd. van
merken, alle bouwjaren.
een psychologische manier m- ars 02990-30613.
~EBR OPDAM B V
Autoverzekering laagste bet.
ensief les en nog leuk ook! RENAULT TRAFIC DIESEL
per md/kw. met schadegarant Nieuwkoop Z.H. 01725-72481 Tel. 02502-45435
Hoog slagingspercentage en an 1e eig., b.j '89, 76 000 km.
Focwa Serv. Celie 020-6416607 [
och 1e 10 lessen ƒ35 p u
rof. lichtgrijze inbouw, 2 pers.,
L P.G -inbouw ZAANDAM
± 50 auto's APK gek Den Nieuw v a ƒ 1 550 - incl. btw fel 020-6868063/6332405. P.S. raaistoel, koken, verw en
Adverteren m
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat Gebruikt v a ƒ1.050- incl btw Wij verzorgen ook 8-weekse oelen op LPG, grote luifel,
deze rubriek
Haarlemmerweg bij molen
cursussen en examenroutes nj- arrn, trekh, geïsoleerd; Nw.
Gratis leenauto
020-6844079. Tevens Inkoop
FAX 020 - 665 63 21
den is vanzelfsprekend
:aat ƒ 36.000. 05906-2546
A C A Tel 075-351651

autolak

NU BIJ ONS IN DE S C H I J N W E R P E R S :

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

l uw STER-DEALERS

DE 106 ACCENT. AL V.A. 20.990,-.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

De 106 Accent i.s naast zn complete standaarduitrusting voorzien van een gratis
pakket sportieve extra's. Zoals bumpers met onderxijde in de kleur van de
carrosserie, een achterspoiler, extra brede stootstrips, sportieve wielplaten en
striping. Leverbaar met 1.0 of 1.1 liter ben/.ine-injectiemotor met resp. 4 of 5
versnellingen. De 1.0 in 3-deurs en de 1.1 liter in xowel 3- als 5-cleurs model.

02940-17813.

Volvo

OUKE BAAS

Huurkoop

Met een advertentie in SHO

'AUTO l-IN-3

DE 306 PLUS. AL V.A. 26.990,Een extra complete uitvoering van de 306 met sportieve accenten waar u niets
extra voor betaalt. Zoals 'n achterspoiler, speciale wielplaten en sportieve striping.
Hij is leverbaar met een pittige 1.1 en IA liter benzine-irijectiemotor, of met een
1.9 liter dieselmotor. Bovendien kunt u kiezen uit 3- en 5-cleurs model.

NU HALEN, l MAART '95 PAS BETALEN.
MAXIMAAL VOORDEEL: 2.083,-.
De aanschaf van een nieuwe Peugeot 106 of 306 personenauto uit voorraad
wordt nu tijdelijk nog aantrekkelijker door onze speciale financieringsaanbiedingen. Want wie tussen 2 en 26 mei koopt, en het kenteken tenaamstelt
vóór l juni 1994, kan namelijk kiezen uit drie mogelijkheden. Waarbij uw totale
voordeel kan oplopen tot maar liefst f2.083,-!
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HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV,
ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

Autoverzekering duurder??
Bel direct 14643

Teuben Assurantiën
Monct
Pasteurstr. 2A
Zandvoort-Noord,tel.17177

U kunt bij ons terecht voor:

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

EIG

E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

- zelfgemaakte kinderkleding.
- 2de hands kinder-, dames- en
herenkleding.
- Stoffen, garens, ritsen,
knopen, patronen.
- Bijouterieën
Tevens voor verstelwerk.

Naanv

Dagelijks geopend van 9-12 en 13-17
Maandag gesloten.

Ad 111 s

I'ustccli' + I'laats

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156."J|j
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, \\1bautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn. Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

D

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

l'nj-. UK!

Minjfliunn bliikh 1U rs
uv. d kst, l k-ltcr [KT
liokjt1 Cljfl'rs. It'i'sk'kt'lls
t n lus^nniiniH'n klk-n
voor l klti-r MmMul*.'i
rtKi'UbcHhnjun Aan
dt !und uu df il.ianu.isl
KtpldaNi taruvui kilnlu
A'lflntriknuii wat uw
.idvtrtrntH 1 kusl

BI

'OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL)
HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND T O V EEN EFFECTIEVE JAARRENTE VAN 13,9% PRIJZEN INCL BPM EN BTW. EXCL KOSTEN
RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

AUTORIJSCHOOL

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
ii r w

KHI DU"!

Kiest LI daarnaast voor een van onze extra complete en extra aantrekkelijk geprijsde modellen, dan bent u dubbel voordelig uit. Kom dus snel bij
ons langs, want de financieringsaanbiedingen gelden uitsluitend tot het eind
van deze maand.

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

l n iciim

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

I
donderdag 5 mei 1994
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HET WAPEN VAN ZANDVOORT
WEEKEND MOEDERDAG MENU

Op zoek naar de
natuurlijke slaaphouding voor een
gezonde nachtrust?

Kreeftesoep

***
Varkenshaas met een saus van grotchampignons
en rode pepers

'

* **

Aardbeien met vanille-ijs en slagroom

ƒ

34,50

Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
geopend op vrij.- za. - zo.

Eén telefoontje is genoeg . . .
Oase stelt de norm voor het slapen

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keu/.c. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je gccfi je eigen critcria op en achter elkaar stellen een aantal pcrsoncn zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

gaan.

specialist

bieden

wij

slaapcomfort
u een

brede

de laatste ontwikkelingen en trends.
Goed en gezond slapen is voor u en
uw partner van groot belang, maar wel
voor

Om moeder
eens te
verwennen!

ieder

verschillend.

Daarom

hebben we zoveel keuze in soort en in
• prijs, maar slechts één kwaliteit; de
beste! Oase adviseert u, betrouwbaar
en gedegen. Daar trekken we veel tijd

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Heeft u het al gehoord?

Singer naaimachines
zet de verkoop fournituren

van T. C. van der Schelde voort.
naalden
scharen
kledingreparatie
scharen slijpen
naaimachinereparatie alle merken

P. Stokman, Prinsenhofstraat 7
(hoek Spoorbuurtstraat)
tel. 20072 maandags gesloten

voor uit; op onze testbedden moet u
op uw gemak even proefliggen. Naar

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

aanleiding van deze reslutaten en uw

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (loocpm)
Drukwerk Stickers
Ontwerpen Zeefdrukwerk
Reklame
Stempelmakerij
Advertenties Fotocopieën

Met natuurlijke zelfmedicatie van Bloem wordt de klacht bij de
oorzaak aangepakt en wordt de kans op herhaling verminderd.
Zo werkt het homeopatische middel Salvithium van Bloem bij
brandend maagzuur en andere maagklachten op het herstel
van de natuurlijke funkties van maag (en darmen). En wat niet
minder belangrijk is, Salvithium helpt ook akuut, direct,
hijv.'bij maagpijn door stress of werkdruk.

zorgt dat het beter gaat!
Wilt u meer weten over natuurzelf medicatie van Bloem bij tal van klachten?
Bel dan de Bloem Info Lijn: 05970-24240. Onze uitvoerige
informatie wordt u dan kosteloos toegezonden!

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen '
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en'renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

zijn verkrijgbaar in de

8 0 x 9 0 x 100 cm

Boxspring

Keuzemogelijkheden:
• Vlakke uitvoering
• Hoofd verstelbaar
• Hoofd- en voeteinde
verstelbaar
• Hoofd- en voeteinde'
verstelbaar, met
knieholte ondersteuning
• Hoofd- en voeteinde
verstelbaar, met

knieholte ondersteuning en extra
neksteun
Verstelbaar:
• Met de hand
• Metgasveer
• Met 1 motor
• Met 2 motoren
• Met 3 motoren
Met of zonder
afstandsbediening

Slaapkamer Speciaalzaken
Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
. Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard

Paap
Maak van uw slaapkamer een "Oase"-

Vanaf medio september: Woonboulevard Apeldoorn

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Moederdag

TE KOOP: STACARAVAN (4 p.)
op CAMPING VOGELENZANG
inclusief:
- tv + antenne
kachel
keuken met fornuis + oven, ijs• kastje, gootsteen met voetpomp
schuur met grasmaaier
toiletruimte met chemisch toilet
electriciteit
slaapkamer met stapelbed

VISRESTAURANT

vlakbij het zwembad
ƒ 3000,~
Tel. 02507-19470, Trees Burger.

STRANDPAVILJOEN 4

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
[Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

WONINGSTOFFERING

buiten: en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

offerte.

Alle Oase bedbodems en matrassen

en in de breedtematen:

BAD ZUID
WEEKEND MENU
MOEDERDAGMENU
* * **
RAMENLAPSOEP
Bouillabaise soep

* * * *

STRIJKPLANKTONG
Grote ZEETONG met garnituur

SCHILDERWERK

een overwogen keuze.

Lattenbodem

11.-

als Exclusieve Leverancier voor natuurlijke
zelf medicatie. Een felicitatie waard!

een

1 9 0 - 2 0 0 - 2 1 0 - 2 2 0 cm

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon:, 02507-16338

Bakkerij

wij

lengtematen:

reprox

Oranjestraat 7 zwart„Zandvoort. Tel. 02507-12327.

stellen

slaapadvies op; de beste basis voor

drukkerij

Bloem, homeopatische en fytotherapeutische
natuurprodukten, verwelkomt

wensen

Slaap- én zitcomfort

Moederdag
Schnitt
Drogisterij-Parfumerie
Bouwman,

eigen

Oase biedt u het summum van individueel slaapcomfort. In elke slaapkamer kan een zitslaapcombinatie geplaatst worden. Zo kunt u in bed niet alleen gezond slapen, maar ook heerlijk
genieten van een spannend boek of uw favoriete tv-programma volgen. Zo maakt u van uw
slaapkamer een "Oase".

WEEKAANBIEDING

Vraag vrijblijvend

grootste

kollektie met 'n kompleet overzicht van

£>e Qviïe,

D.M.C.zijde
garens .
ritsen
knopen
biaisband
voering

Als

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF

prijsopgaaf.

AUG. v.d. MIJE

Marisstraat 1 3a. Tel. 1 5 1 86

* * * *

STOFZUIGTOET

Verwen haar met

Heerlijke Hollandse
Roomwitte

ASPERGES

gratis geschild

*Asperge-crèmesoep, rijk
gevuld met asperges
*Asperge-salade
*NIEUW! Asperge-quiche

Aardbeien met slagroom

49,50
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

^

/

,ï'M&ZX2ll&lS&-«&?\

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

donderdag 5 mei 1994
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RIJUI€l STUNTHOUSC

Montèl zit nu ook o
Meubelboulevard
Anisterdam-Diemen
Fauteuil met sluïtneroren en extra
lendensteun. Stijlvolle bekledin0sstof.
Nu

1195,-

Stationsplein 17/1, leuk 2-kam.app. op de
begane grondverdieping, gelegen nabij
strand, station en centrum. Ind. entree, hal,
badkamer met toilet, wastafel en douche,
woonk. met parketvloer, keuken met
inb.app., slaapk. Serv.k. ƒ 240,- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
Van Ostadestraat 21 c, in dorpskern gelegen starterswoning. Ind. hal, woonk. met
plavuizen vloer, open keuken met inb.app.,
schuifpui naar achterplaatsje, 1e et. 2
slaapk. met kastenwand, ruime badk. met
ligbad en toilet.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Trompstraat 17/1, 4-kam.app. op 1e et.
met balkon zuidwest en zeezicht. Ind.
ruime hal, 2 slaapk., keuken met app.,
badk. met ligbad, toilet en wastafel, woonk.
met open haard.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.
Gort van der Lindenstraat 38, aan de
duinrand gesitueerd vrijst. woonh. met garage. Grondopp. 390 m2. Ind. beg.gr. yestibule, ruime hal met toilet, keuken, bijkeuken, woonk. met inbouwkast, slaapk.,
badk. met ligbad en wastafel. 1e et. 2
ruime slaapkam., veel bergruimte, c.v.
My^s::
Vr.pr. ƒ 445.000,- k.k.

DE ALLERGOEDKOOPSTEÜ!
GIGANTISCHE MO^E^DAGSTUNTEN
*
*
*

Damesfiets terugtraprem
Nieuw div. kleuren, 299,- 1 jr. garantie
Kinderfietsen alle maten v.a. 85,Citybikes, mountainbikes etc. etc. v.a. 239,-

OP IS OP
Gebruikte
meisjes-jongensfietsen 24 inch uitzoeken
Gebruikte
dames-, heren-, tour-, race- etc. fietsen v.a
LET OP: OOK REPARATIE
7 DAGEN PER WEEK OPEN VAN 10.00 - 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

.42 = 1")

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
Nieuw op Meubelboulevïird Amsterdam-Diemcn: Montèl.
En da's niet de eerste de beste. Montèl is dé meubel/Mk
voor exclusief en betaalbaar zitcomfort. Ongeëvenaard is de
collectie xitcombinaties en fauteuils. Romantisch, klassiek,
strak, modern: Montèl heelt het. Bijna alle modellen yjjn
leverbaar in verschillende bekledingen en kleuren. Van stof
tot leer. !n uni en mooie dessins. En Montèl heelt ook een
collectie salontafels, afgestemd op de /itnieubelen. Dus het
/it nu helemaal goed op Meubelboulevarcl Amsterdam-Diemen...
Exclusief en betaalbaar zitkomfort

Van alle stijlen thuis.

Sniep 7 (bij Van Reemvijk), Diemen, tel. 020 - 699 4111.
Ringweg afrit SI 13/Diemen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN 136. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur.

Kleur in de krant
Perscombinatie (uitgeefster van De Volkskrant, Het Parool, Trouw en Weekmedia) neemt deel
aan een grote internationale actie, waarbij krantenuitgeverijen tonen, waartoe zij in staat zijn
als het gaat om het reproduceren van full-colour-elementen.
Deze actie wordt georganiseerd door de IFRA (Inca-Fiej Research Association), een wereldwijd opererende organisatie, die zich onder meer bezighoudt met voor kranten bestemde technologie.
Uitgangspunt bij de actie is dat de toekomst van kranten mede afhangt van de mogelijkheid
om een hoge en constante kwaliteit full colour te drukken.
De aan de actie deelnemende kranten moeten een 'proeve van bekwaamheid' afleggen. Perscombinatie gebruikt deze halve pagina van het Zandvoorts Nieuwsblad om te tonen wat ze
druktechnisch kan.
De krantenuitgeverijen, die de beste prestaties op het gebied van vier-kleurendruk neerleggen,
kunnen lid worden van de 'IFRA Colour Quality Club' een hoog in aanzien staand gezelschap
binnen de krantenindustrie.

2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122
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'nLekkerebredeknussecomfortabelebank.

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

Verkrijgbaar in elk gewenst dessin, kleur of stof. U kunt 'm bekijken en bezitten in onze zaak. Ook vrijdagavond.

<Sr WOOIMIDEEËN
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Schaak Club
overtuigend
naar titel
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club heeft
de kroon op het werk gezet.
Door met maar liefst 8-0 te
winnen van het vijfde team
van Bloemendaal behaalden de Zandvoorters de titel
in de 4e klasse van de
NHSB. Een bijzonder fraai
resultaat dat vooral tot
stand kwam door de enorme saamhorigheid van het
team.
schaken
In de vooraf gespeelde partijen had Zandvoort al een 2-0
voorsprong genomen. De Zandvoorters konden wat rustiger
aan het vervolg beginnen, mede
omdat concurrent Hoofddorp
een dag eerder niet verder
kwam dan een 4-4 gelijkspel.
Daardoor was voor de Zandvoortse Schaak Club eveneens
een gelijkspel genoeg voor de
titel. De Zandvoorters lieten er
echter geen gras over groeien
en wilden even duidelijk stellen
wie de sterkste was dit seizoen.
De 8-0 overwinning onderstreepte een ijzer sterk seizoen.
In de interne competitie wer-.
den acht partijen gespeeld. De
eerste vijf op de ranglijst maakten, in de eindfase van de competitie, geen fout en consolideerden hun topplaatsen. Uitslagen: Klijn-Jansen 0-1, Schiltmeijer-Atkinson 0-1, Manshan-

voetbal
Doordat de wedstrijd op Koninginnedag gespeeld moest
worden was Nijkamp genoodzaakt op zes invallers een beroep te doen. Dat weerhield de
ploeg uit de badplaats niet de
koploper onbevangen te gemoed te treden. Valleivogels
dat de titel in het vooruitzicht
heeft speelde echter veel te ge-

Louis Bloktoernooi
ZANDVOORT - Voor het 14-e
Louis Bloktoernooi, dat volgende week donderdag 12 mei, Hemelvaartsdag, wordt gehouden,
druppelen de aanmeldingen
binnen. Uit ervaring weet de
schaakclub dat pas tegen sluitingstijd van aanmelding de
toestroom groot zal zijn. Het
bestuur rekent op zo'n honderd
deelnemers. Ook voor de Zandvoortse huisschaker is dit toernooi uitermate geschikt.
Deze schakers, en in het bijzonder de jeugd, zullen zoveel
mogelijk in aparte groepen
worden onderverdeeld. Er worden vijf partijen gespeeld met
een bedenktijd van 25 minuten.
Het toernooi vangt aan op donderdagmorgen elf uur en de
prijsuitreiking is 's middags
om ongeveer half vijf. Opgave
kan nog steeds geschieden via
de telefoonnummers 0250715023, 14441 en 17272.

haast en te nerveus om echt
gevaarlijk te worden.
De thuisclub speelde wel iets
verzorgder voetbal, maar het
verweer van Zandvoort'75 was
uitstekend te noenen. Meestal
is het met zes invallers zoeken
naar de goede combinatie, doch
het liep behoorlijk bij de Zandvoorters. Zelfs zo goed dat in de
eerste helft totaal geen vrees
behoefde te bestaan over een
negatief resultaat.
In de tweede helft voerden de
gastheren de druk op doch
Zandvoort'75 bleef lang overeind. Ook nadat Valleivogels
een 1-0 voorsprong had genomen was het verweer van Zandvoort'75 zo goed dat de gelijkmaker geen verrassing was.
Munoz scoorde op aangeven
van Dennis Keuning de gelijkmaker: 1-1.
Met nog een kwartier te gaan
werd de druk van Valleivogels
erg groot. Het ongeroutineerde
Zandvoort'75 moest allengs
meer terrein prijsgeven. Toch
was er een verdedigingsfout
voor nodig om tegen een achterstand aan te lopen. Nadat
Valleivogels op een 2-1 voorsprong kwam probeerde Zandvoort'75 toch nog iets terug te
doen. Daardoor kreeg Valleivogels wat meer ruimte en was
René Paap genoodzaakt aan de
noodrem te trekken. De toegekende strafschop werd benut
waardoor Zandvoort'75 met
een geflatteerde 3-1 nederlaag
genoegen moest nemen.

Opgave nummer 18: Mat in
twee zetten, wit begint.
Oplossing; van vorige week,
scliaakdiagram 17 (Mat in twee
zetten, wit begint). 1. De8+ Kh~; 2. Dg8 en mat.

Zandvoortmeeuwen heeft een unieke kans laten liggen om
een belangrijke slag te slaan in de strijd om de titel. Nadat
médekoploper Haarlem had verloren, bracht
Zandvoortmeeuwen het er niet veel beter af. Een beter en
slimmer Onze Gezellen klopte de Zandvoorters met 2-4. De
scheidsrechter vond het kennelijk een leuke partij,
aangezien hij beide spelhelften 55 minuten lang liet duren.
In de eerste helft kwam Zandvoortmeeuwen dat duur te
staan, daar Onze Gezellen in de 55-e minuut de tweede
treffer scoorde.
door Aaldert Stobbelaar

man Mario Schrader geen nouden meer aan: 0-1. De Zandvoorters herstelden zich goed
en kwamen na vijf minuten al-

Olympia houdt weer
Avondfïetsvierdaagse
ZANDVOORT - Van
maandag 16 tot en met
vrijdag 20 mei houdt Rijwiel Toerclub Olympia
weer een Avondfietsvierdaagse in Zandvoort.
fietsen

gen hetgeen de fietssport met
zich meebrengt. Gezien de
grote successen van eerdere
tochten rekenen de Zandvoortse organisatoren op een
groot deelnemersveld.
Het vertrek is iedere avond
vanaf strandpaviljoen nr. 8
Trefpunt. Tussen zes en zeven uur kan daar gestart worden voor een fietstocht van
ongeveer dertig kilometer
door de omgeving en Zandvoort. De route's gaan onder
meer door Overveen, Bloemendaal, Santpoort, Spaarndam, Haarlem, Heemstede,
De Zilk, Langevelderslag en
Vogelenzang.
Er wordt gefietst over zowel de normale wegen en
fietspaden als over prachtige
duinfietspadèn.

Iedere avond kan een route
gefietst worden van ongeveer
dertig kilometer met de vrijdagavond als inhaalavond
voor deelnemers, die op één
van de avonden verhinderd
zijn. Tot 1987 heeft Olympia
vele jaren avondfietstochten
georganiseerd, maar door de
steeds meer teruglopende be. langstelling werd hiermee gestopt. Aangezien er vanuit de
Zandvoortse
bevolking
steeds meer verzoeken kwamen de recreatieve activiteiHet inschrijfgeld bedraagt
ten nieuw leven in te blazen,
besloot Olympia hieraan te vijf gulden inclusief een hervoldoen.
inneringsvaan.
Senioren,
55+, de wat oudere deelneDe ongeveer 25 Zandvoort- mers kunnen de route's
se leden van het Amsterdam- reeds in middaguren fietsen,
se Olympia willen hun plaats- de start vindt dan plaats om
genoten best weer eens laten half twee, eveneens vanaf
delen in het gezonde genoe- Trefpunt.

Goede prestaties ZVM
handbal
De " eerste helft tussen de
Zandvoortse dames en VOS
was niet flitsend. Het was zelfs
wat sloom handbal waarbij
Holland Casino-ZVM en nipte
4-5 voorsprong nam. In de tweede helft en veel beter Holland
Casino-ZVM. Het duurde nog
tien minuten voordat de doelZANDVOORT - Mevrouw
Spiers en de heer Emmen blijven in de strijd bij de Zandvoortse Bridge Club de touwtjes in handen houden. Het. ziet
er naar uit dat zij, met geconcentreerd spel, voor de zesde
maal clubkampioen worden.
Deze week werden Spiers/Emmen eerste in de derde
wedstrijd met 65 procent. Verrassendë tweede werden de
nieuwkomers in de A-lijn, de
dames Verhage en Visser. Een
goede derde plaats was er voor
het echtpaar Heidoorn. Aan
kop blijven Spiers en Emmen,
terwijl het echtpaar Heidoorn

tennis

ZVM laat unieke kans liggen

De Zandvoorters, die het
voornamelijk van keihard werken moeten hebben, gaven ook
in de strijd tegen Onze Gezellen
niet op. Met een tomeloze inzet
werd het te kort aan techniek
gecompenseerd. Onze Gezellen, dat in Aad Mathot een uiterst behendige en gevaarlijk
spits bezat, gaf de Zandvoortse
defensie handen vol werk. De
sterk spelenden Dirk Termaat
en Ruud Echteld probeerden
de strijd in handen te krijgen,
doch door veel balverlies kónden de Haarlemmers telkens
de aanval zoeken.
Na een kwartier voetballen
was er, door een taxatie fout in
de verdediging, ook voor doel-

punten zouden vallen, maar de
Zandvoortsen waren veel aktiever.
Met vlot en doeltreffend
handbal werd de voorsprong
uitgebouwd. VOS spartelde nog
wel tegen maar kon tegen het
Zandvoortse geweld niets meer
inbrengen. Holland CasinoZVM rondde de goed opgezette
aanvallen doeltreffend af en behaalde zodoende een fraaie 8-12
overwinning.

Heren
In een hele leuke en sportieve
wedstrijd gaven HVH en Holland Casino-ZVM elkaar weinig
toe. De eerste helft was voor
HVH maar in de tweede helft
zouden de Zandvoorters terugslaan. Bovendien deden de

Bridge
naar de tweede plaats oprukte.
Polak/Vergeest handhaafden
zich op de derde plaats.
In de B-lijn pakten mevrouw
De Kruyff en de heer Kleijn de
zaken stevig aan, omdat zij
graag weer naar de A-lijn willen
promoveren. Met 62,76 procent
werden zij eerste gevolgd door
het echtpaar , Potharst. De
nieuwkomers, het echtpaar
Hendrikse presteerde goed
door beslag te leggen op de derde plaats. De Kruyff/Kleijn
hebben nu de koppositie over-

Handbalclub
start het
tennisseizoeii
ZANDVOORT - Het tennisseizoen van Holland Casino-ZVM handbal is vorige
week geopend met diverse
activiteiten. Zestig leden
van de vereniging en een
aantal prominenten van de
TC Zandvoort waren aanwezig om het geheel luister bij
te zetten.

Met nog een wedstrijd te spelen kan het clubkampioenschap Florian van der Moolen
niet meer ontgaan. Ook zijn
schaakpartij van vorige week
tegen Mare Habets wist hij
weer in winst om te zetten. Zijn
naast belagers op de ranglijst,
Remco de Roode en de clubkampioene van vorig jaar Rebecca Willemse zullen hem vermoedelijk niet meer kunnen inhalen.
Uitslagen: Mare Habets-Florian van der Moolen 0-1, Remco
de Roode-Manon van Eldik 1-0,
Nanouk Marquenie- Thomas
Hesse 1-0, Jonathan EdwardsBas van der Meij 1-0, Bart Timmermans-Rëbecca Willemse 0-1,
Bas van der Meij-Manon van El- ZVM deed zijn best, maar het mocht niet baten
dik 1-0, Jonathan Edwards-Marc
Habets 0-1, Niels Filmer-Henk
Willemse werd remise.

ZANDVOORT - Op de buitenvelden presteren de
Zandvoortse handbalteams
naar behoren. Afgelopen
zondag boekten de dames
van Holland Casino-ZVM
een 8-12 overwinning op
VOS, terwijl de heren tegen
Schaakprobleem
HVH een knap 18-18 gelijkDe wekelijkse schaakrubrlek spel behaalden.

wordt verzorgd door de Zand;
voortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.
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Jeugd

Z'75 geeft
goed partij

ZANDVOORT - Een van
degradatie-zorgen bevrijd
Zandvoort'75 heeft het kampioenskandidaat -Valleivogels bijzonder moeilijk gemaakt. Het team van trainer
Gerard Nijmkamp, met drie
jeugdspelers, speelde frank
en vrij en moest pas in de
slotfase toestaan dat Valleivogels naar een 3-1 overwinning liep.

SPORT

de-Geerts 0-1, Reijer-Bot 0-1,
Vastenhouw-Van Esveld 1-0,
De Oude-Ayress 0-1, LindemanGorter 1-0, Berkhout-Ter Bruggen Ö-l.

Vanavond is er voor de jeugdige leden van de Zandvoortse
Schaak Club een uniek experiment. De kampioenen van morgen zullen meerdere schaakpartijen spelen tegen de senioren. Omdat de krachtsverhouding natuurlijk verschilt zal er
voor de senioren een aanmerkelijke kortere bedenktijd zijn.

Zandvoorts
Nieuwsblad

weer op gelijke hoogte. Een ingestudeerde vrije trap werd vreselijk hard en onhoudbaar door
Willem van der Kuijl ingeschoten: 1-1.

Nerveus
De strijd bleef rommelig en
nerveus maar wel spannend.
Zandvoortmeeuwen had toe
moeten slaan maar Riek de
Haan en Ruud Echteld vergaten goede kansen af te maken.
Zoals vermeld liet de scheidsrechter lekker lang doorspelen.
„Er was wel veel oponthoud,
door blessures, maar tien minuten bijtrekken is wel erg
veel," vond ook trainer Pieter

Keur. Onze Gezllen maakte er was, naast het doel.
dankbaar gebruik van door uit
In de 40-e minuut viel de beeen hoekschop het tweede doel- slissing. Willem van der Kuijl
punt te scoren: 1-2.
kwam naar voren voor het nemen van een vrije trap. Die vrije
Pieter Keur stuurde zijn trap smoorde in het muurtje,
manschappen de tweede helft waarna Onze Gezellen snel uitin, met een zeer aanvallend verdedigde en de stand op 2-4
spelconcept. Daardoor kreeg bracht. Het pleit voor ZandOnze Gezellen ruimte voor het voortmeeuwen dat het team
plaatsen van gevaarlijk coun- niet wenste op te geven. Het
ters. Na tien minuten werden Haarlemse doel bleef onder
de Zandvoortse verdedigers druk staan. Alhoewel de combiuiteen gespeeld en dat beteken- naties niet zuiver waren kreeg
de 1-3. Marcel Schoorl en Rem- Zandvoortmeeuwen nog een
co Nigtevegt maakten plaats paar beste kansen. De Haarvoor Ruud van Laere en Mischa lemse doelman wenste echter
Tibboel om nog meer druk op niet meer te capituleren.
de Haarlemse veste te krijgen.
Dat gelukte ook.
„Toch hebben we het niet
slecht gedaan," vond Pieter
Keur. „Het is natuurlijk jamOmhaal
mer, want als het tegen zit kan
Het voetbal werd er niet beter je zelfs bij nog twee overwinninop maar de spanning steeg, gen overal naast grijpen. Met
vooral toen Riek de Haan met deze nederlaag hebben we heel
een fraaie omhaal raak schot, 2- veel verloren.. Het was een wed3. Er was nog ruim een half uur strijd waarin we te slap begonte gaan, dus er zat nog van alles nen, maar daarna kwamen we
in. Een unieke mogelijkheid op goed terug. Bij 1-3 heb ik alles
de gelijkmaker kreeg Peter gegokt en voor het zelfde geld
Steegman. De bal werd door ie- lukt het nog. Het zat nu wat
dereen gemist waarna Steeg- tegen. In de laatste twee wedman voor open doel verscheen. strijden gaan we het toch proZijn inzet ging tot, schrik van beren, we geven het nog niet
alles wat Zandvoortmeeuwen op."

Volop belangstelling voor
rapid-toernooi van Chess
ZANDVOORT - Dat de schaakvereniging Café Neuf/Chess
Society in zeer korte tijd landelijke bekendheid geniet, is
niet alleen te danken aan de prestaties van de topspelers.
Ook op organisatorisch gebied heeft de enthousiaste vereniging in zeer korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd.
schaken
Een goed voorbeeld daarvan
is het landelijke rapid-toernooi
dat zaterdag voor de vierde
maal wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis. Het zal de
schakers en met name, de uit
het westen van het land, zeker
doen plaatnemen achter het
schaakbord.

deeld, heeft iedereen kans op
zo'n envelop met inhoud.
Voorzitter Hans Drost moedigt daarom juist de zogenaamde huisschakers aan hun
krachten eens te meten want
ook zij maken volop kans op
het prijzengeld, dat mogelijk
gemaakt is door Café Neuf, de
vaste sponsor van de Chess Society. De partijen starten zaterdag in het Gemeenschapshuis
om half elf precies. Vanaf tien
uur dienen de spelers zich te
melden. Er worden vijf partijen
gespeeld waarbij de bedenktijd

Per groep van zes spelers
staan er drie geldprijzen van
respectievelijk vijtig, dertig en
twintig gulden op het spel. En
daar deze groepen in spelers
Zandvoorters zichzelf veel te van gelijke sterkte worden ingekort. Door het missen van zes
strafwoipen en vijf opgelegde
kansen kwam Holland CasinoZVM niet verder dan een gelijkspel.
In de eerste helft was HVH
doeltreffender en nam een 9-6
ZANDVOORT - 11 equipes verschenen aan de start voor de
voorsprong. De tweede helft gaf
door Autosport Vereniging Sandevoerde georganiseerde
een veel fanatieker Zandvoorts
Oranjerit. En die rit werd een hele leuke met verrassende
team te zien. De achterstand
opdrachten. '
werd weggewerkt en in een
De rit was uitgezet door Hans-Marco Paap en Edward
spannende slotfase knokten
Terol, die de deelnemers op een geheel andere wijze kennis
beide teams voor de overwinlieten maken met de Gemeente Zandvoort. In heel Zandvoort
ning. Met 18-18 eindstand kónhadden beide heren veertig foto's gemaakt van bepaalde
den uiteindelijk beide teams teobjecten, variërend van een wegwijzer tot een tuinhekje. Door
vreden zijn.
deze foto's in willekeurige volgorde te kopieren en er een
Doelpunten dames: Margreet
fraaie routekaart bij te leveren was het de bedoeling dat de
Bogojevic 6, Mireille Martina 3,
deelnemers de juiste volgorde van de foto's dienden te bepaWendy van Straten 2, Janna ter
len.
Wolbeek 1. Heren: Peter PenDe meeste deelnemers hadden, met name in het begin van
nings 7, Goran Bogojevic 6, Ride rit, moeite om de vele foto's te vinden, maar naar mate
chard Vos 4, Kees hoek 1.
men langer reed werden de prestaties beter. Opvallend was
dat het gefotografeerde bordje 'gevaarlijk ijs' aan de Frans
Zwaanstraat plotsklap was weggehaald. Dit bordje stond er
genomen. Van Ackooy en
zowel in de zomer als de winter. Ook in Bentveld bleek een
Drenth klommen naar de tweegefotografeerd object te zijn verdwenen, zodat er uiteindelijk
de positie, terwijl Klinkhou38 foto's overbleven.
wers en Van Leeuwen met miNa afloop van de rit werd in de Beach Bar van het Palace
niem verschil nu derde staan.
Hotel door de uitzetters aan iedere deelnemer een platteHet echtpaar Smink en de dagrond met de juiste positie/volgorde van de foto's overhanmes Van Beek en Hoogendijk
digd. Daardoor konden de deelnemers nog eens op hun gededen in de C-lijn goede zaken
mak kijken waar hij of zij een gefotografeerd object had
door een gedeelde eerste plaats
gemist.
te pakken. De derde plaats ging
Na een dankwoord aan de uitzetters reikte voorzitter Jan
naar de dames Beijer en RauVink de door Bloemenhuis Bluijs beschikbaar gestelde bewerda. Na drie wedstrijden
kers uit aan de winnaars in de diverse klassen. C-klasse: 1.
staat het echtpaar Smink nu
Tineke Koper en Karin Koper, 2. Hans van Leeuwen en Thijs
eerste. De dames Polm en
Retra. B-klasse: 1. Ed Sebregts en Marja Hartevelt, 2. Edwin
Rooijmans behielden hun tweeKraaijenoord en Jeanine Terol. A-klasse: 1. Jan Vink en Jef
de plaats. De dames Van der
Bluijs, 2. Henk Franke en Ivon Niemeijer.
Nulft en Scipio Blume werden
naar de derde plaats verwezen.

Oranjerit geslaagd

25 minuten per persoon bedraagt. De prijsuitreiking vindt
plaats om half vijf.
Het bestuur van Chess verwacht een zestig tot zeventig
deelnemers. Al merkt Olaf Cliteur op dat het toernooi niet
valt of staat bij het aantal deelnemers. „Vorig jaar zaten we zo
rond de 48 en toen was het een
schitterend toernooi," aldus
Cliteur. Inschrijven kan overigens nog steeds en wel bij Nico
Handgraaf telefoon 023-350403
en Hans Drost telefoon 0250718430. De inschrijving sluit op
vrijdag 6 mei om acht uur. Het
inschrijfgeld bedraagt slechts
tien gulden.

Nederlaag
Het tweede achttal van Chess
Society heeft in de laatste wedstrijd van de competitie een
kleine nederlaag geleden tegen
het derde team van Bloemendaal. Boven in werd de Bloemendalers zeer goed partij gegeven en zorgde zowel Kees Koper als Hans Drost voor fraaie
remise. Ook Jean Paul Westerveld behaalde een half punt en
bovendien was er een fraaie
zege voor Simon Bosma en had
Peter van de Beek zijn vooruitgespeelde partij gewonnen. Nederlagen waren er echter voor
Mare Kok, Boudewijn Eijsvogel en Peter Kühn. Daardoor
won Bloemendaal met 4,5 tegen
3. Met zes punten uit zeven
duels debuteerde het team van
teamcaptain Cliteur in de derde
klasse met een veilige zesde
plaats.

Op de verharde velden van
Holland Casino-ZVM heette
voorzitter Geert Dijkstra iedereen van harte welkom. Vervolgens overhandigde tennis-coöridinator Jaap Methorst de vereniging een fraaie ballenmachine, die al snel de naam Jaap
junior meekreeg. Methorst zette bovendien de plannen van dit
jaar uiteen.
TC Zandvoort coach Paul van
Geuns en eerste teamspeler
Vincent van Gelderen gaven
daarna een prachtige demonstratie. Eveneens werd laten
zien hoe een tennistraining bij
de op het hoogste niveau spelende Zandvoortse tennisclub
wordt gehouden.
De handbalvereniging gaat in
de maand mei elke donderdag
benutten voor het houden van
spelmiddagen voor liefhebbers
van boven 45 jaar. Aan diverse
soorten sportieve aktiviteiten
kunnen op het sportcomplex,
in het voormalige circuitterrein, worden deelgenomen.
Door sponsoring is de deelname gratis en bovendien krijgt
idereen een gratis consumptie.
De spelduur is van één tot vijf
uur.
„Als er vijftig man komt, en
daar hoop ik toch wel op, dan is
het geslaagd. Bovendien gaan
we volgend jaar er dan zeker
mee door. Ik hoor dat er al veel
belangstelling voor bestaat,"
meldde Gerard Seders.

Duiven vliegen
vanaf Strombeek
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines moesten op Koninginnedag een afstand afleggen van
165 kilometer. Gevlogen werd
vanuit Strombeek, waar de 350
Zandvoortse duiven gelost werden om half tien met een noordwesten wind. Om tien over half
12 klokte Hans Heiligers de eerste duif.
Uitslag: H.Heüigers l, 5, 7, 12.
J.Romkes 2. E.Paap 3f 15, 25. R. .
en Th. Sinnige 4, 11, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 23. Combinatie Koper
6. P.Bol 8,10. R.Driehuizen 9, 24.
J.Heeremans 16. P.Koopman 19.
H. Terol 22.

Gespreksronde
over toerisme
ZANDVOORT - De Stichting Nederlands-Duitse Dialoog houdt dinsdag 17 mei
:en gespreksronde in deze
dialoog, over het onderwerp
;oerisme. Deze vindt plaats
in Casino Zandvoort.
Inleiders zijn de heren Knut
Hanschke, directeur van het
Duits verkeersbureau in Nederland, en Peer Sips, directeur
van de VVV Zuid-Kennemer.and. De inleiding van Hanscike is getiteld: Deutsch-Niederlandischer Tourismus - Spitzenplatz ohne gegenseitiges
Verstehen? Sips spreekt over
Duits toerisme aan de NoordHollandse kust'. Voor de disüussie is van de regionale VVV
ook Eveline van der Stuyt aanwezig, evenals vertegenwoordigers van het Nederlands Bu•eau voor Toerisme, de Duitse
ambassade, de Kamer van
koophandel in Haarlem, de Nederlands-Duitse Kamer van
Koophandel en diverse reisor*anisaties.

Golf gestolen
ZANDVOORT - Op de Boulevard Barnaart is zaterdagmiddag, tussen 5 uur en half acht,
een donkerblauwe Volkswagen
type Golf Cabriolet gestolen. De
wagen was eigendom van een
Duitse toerist.

B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
Van der Heuvel (ZVM-zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
J. Schilder(TZB)

15

10
De strijd, en dat zag er al enige weken naar uit, is definitief
beslist. De winnaar van vorig jaar Riek de Haan scoorde op nieuw
en met nog twee wedstrijden te gaan heeft hij nu een voorsprong;
van zeven doelpunten op naaste rivaal Ferry van Rhee. Vanaf de
eerste wedstrijd heeft De Haan de leiding gehad en die constant
uitgebouwd.
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Verwen de liefste moeder
met een bloemetje
van
Salontafel

695,-

tafel grenen 120 0

v.a. 895,-

tafel + 4 x stoel*
tafel pok leverbaar
als uitschuif

nu 1540,-

BLOEMSIERKUNST

J öiuijô
De specialist
in al H il' bliictiin'fi'ken.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060
Model Oasis 3 + 2 zits
ƒ 3450,- in div. stoffen.

Commode + opzet

d'.S. Zondag Moederdag geopend)

895,-

v.a. 1195,-

tafel 150 x 80 oud Engels grenen
in div. maten

8 mei moederdag

35ÏIBW"8 ,^^^gm

^-«•*»-'*

Buureweg 1-3, tel. 15736

Romcmtisch Wonen

Bij! het ontwikkelen en afdrukken
|p van uw volle film ontvangt u
§ f^ één gratis rolletje.

**«•

Raadhuisstraat 11
hoek Provincielaan H'stede
tel. 023-295967

Levenslang!!

massief grenen

Bij aankoop van een nieuwe
tafel: Gate leg

SINGER naaimachine

895,v.a. 1360,-

..

,

.

tafel + 4 x stoef*
tafel + 6 x stoel*

nu 1498,nu 1895,-

Tafel Fenny ovaal
160 x 100

v.a. 595,-

(v.a. 399,-)

krijgt u

10% korting
op alle reparaties en onderhoudsbeurten
(excl. onderdelen) tijdens de gehele levensduur van uw naaimachine.
Deze aktie geldt alleen bij:

P. Stokman
tafel + 4 x stoel*
tafel + 6 x stoel*

Prinsenhofstraat 7 Zandvoort
tel. 20072 's maandags gesloten

Foto BOOMGAARD
Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

nu 1998,•
nu 2340,-

Rotanstoel „SHANON"
per 4

798,-

per6

1196,-

* = stoel Shanon
Raadhuisstraat 11, hoek Provincielaan H'stede, tel. 023-295967.
Openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur, di. t/m vrij. 11.00-18.00 uur, zat. 11.00-17.00 uur: Dond. koopavond 19.00-21.00 uur

\

BUSVAKANTIES

Postcode Jackpot op 4 miljoen gulden!

'11 bus vakantie gaat
altijd door niet Arke!

Eco-huis verril st in

^^^^MB^^^^^M^^T^*?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5d!f

Als u nu een Arke busvakantie boekt, is één ding heel zeker: uw reis gaat door! Want voor alle Arke
busvakanties gelden gegarandeerde vcrtrekdata. En wat ook heel zeker is: de Arke chauffeur is een
betrouwbare bestuurder, een deskundige gids en... een gezellige reisgenoot!

8 DAGEN OBERHOE DUITSLAND

S DAGEN BRAMBERG OOSTENRIJK

vertrek op zaterdag,
volpension
Obcrhof is een van oudsher bekend vakantie- en kuuroord in liet voormalige Oost-Duitsland. Tijdens deze
reis worden de volgende excursies gemaakt: Erfurt, de
eeuwenoude handels- en univcrsitcitsstad, Wcimar en
Arnstadt, de oudst erkende stad van het voormalige
Oost-Duitsland.

vertrek op zaterdag,
volpension
Deze reis naar liet Salzburgcrland is bij uitstek geschikt
voor wandelaars! Vanuit het hotel kunt u vele schittcrcndc wandelroutes kiezen. U brengt een bezoek aan de
watervallen van Krimml en de Grofiglockncr. Bovendien bezoekt u Salzburg, de stad van Mozart. 's Avonds
organiseert uw hotclicr diverse gezellige evenementen.

U verblijft in een prima hotel op 100 meter van het
centrum.
Tijdens uw verblijf organiseren wc o.a. een grillavond, Thuringcr avond met buffet en livc-muzick.

10 DAGEN RIMINIITALIE

1000,-

vertrek op vrijdag,
volpension
Dobogókö ligt in een boeiend gebied net even ten
noorden van Boedapest.
Ons hotel ligt in een bosrijk gebied van de Donauknic
en heeft een uitstekende keuken.
11 bezoekt o.a. Boedapest en maakt een prachtige tocht
over een van dcl'uszta's met z'n wilde paarden.
Met name geschikt voor echte cultuur- en natuurlicfhcbbcrs.

815,-

Prijzen vanaf en per persoon
Voor vcrtrekdata, zie Arke Busvakanticgids 1994.

1400,-

vertrek op zaterdag,
volpension.
Tgcr behoort tot de meest bczicnswaardigc steden van
l longarijc en is vooral bckclid om haar oriëntaalse
straten, steegjes en fraaie panden,
l' brengt een bezoek aan Boedapest en tijdens de
excursie naar i lortobagy krijgt u een goede indruk van
het leven op de L'uszta. Uw hotel ligt in het centrum
van I:.gcr.

Henny Huisman verrast de winnaars van de extra hoofdprijs van april:
een prachtig eco-huis ter waarde van ruim een half miljoen gulden!

De winnende
Thuisbingonummers:
17 april

Heemskerk, G. van Asscndcirtstraat 18.1, tel. 02510-31MI, fax 02510-15144
Ilccrhugowaard, Middcmvaard 20, tel. 02207-16744, fax 02207-17024
Ilciloo, Raadhuiswcj! 14, lel. 072-552114, fax 072-558554

Daarnaast trok de notaris ook
25 WK-reizen voor twee personen, 60 weekendarrangementen en vele andere mooie
extra prijzen.
Van de in totaal ruim honderdduizend geldprijzen viel de
hoofdprijs van een ton in
Maastricht. De Jackpot kwam

terecht op een niet-verkocht lot
en stijgt nu dus voor de trekking van mei naar vier. miljoen
gulden.
Zo ziet u, de Postcode Loterij
blijft een loterij vol verrassingen. Meedoen is heel simpel.
Als u nog deze week de bon
invult en opstuurt dingt u in mei
al gelijk mee naar de Jackpot
van 4 miljoen gulden! •

StraatPrijs
1 mei
ƒ 3OOO
4902 VIVI

24 april
1 14 22 31 42

5
7
8
12

17
18
20
21

26
28
29
30

33 44
34 45
38
39

Prijs
ƒ 2S.OOO
49O2 VM O15

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Alkmaar, Ifuropaboulcvard 181, tel. 072-622424, fnx 072-625844
Cattricum, Burp. Mooystnut 2la, tel. 02518-55671, fax 02518-55007

^1

WIN-TOT-ZEVEN-MIUOEN-BON
'f

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Beverwijk, lirccsiraat 4, tel. 02510-12450. fax 02510-26757

^^

Extra prijzen

Haal deze brochure bij een van de vestigingen van:

12 DAGEN EGER HONGARIJE

^H

De april-trekking was wel een
hele speciale met al die extra
prijzen. De belangrijkste was
natuurlijk het bijzondere ecohuis van ruim een half miljoen
gulden. De winnaar kijkt vol
spanning uit naar het moment
dat de eerste paal de grond in
gaat.

920,-

vertrek op vrijdag,
halfpension
Geniet van de zon en de Italiaanse sfeer in deze
gezellige badplaats aan de Adriatische Rivicra! Tijdens
uw verblijf wordt een excursie gemaakt naar Florence,
waareen gids u alle kunstschatten van deze stad Iaat
zien. Ook brengt u een bezoek aan Assissi, de stad van
de heilige Franciscus, waar u de beroemde basiliek
bezoekt, l Iw hotel ligt aan de boulevard op 50 meter
van het strand.

U muiden
^B

De Postcode Loterij zoekt in
Umuiden een passende plek
om de extra hoofdprijs van
de april-trekking te bouwen.
Want daar woont de gelukkige winnaar van het eco-huis
"Cathalijne". Henny Huisman verraste de winnaars
tijdens de laatste uitzending
van de Sterren Playbackshow.

Arke biedt in de zomer 1994 o.a. busreizen naar de volgende bestemmingen:

9 DAGEN DOBOGÓKÖ HONGARIJE

1235,1550,-

tafel + 4 x stoel*
tafel + 6 x stoel*

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en vardar invullen met blokfatters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

Naam:

.

Q dhr

Q mevr.

Adres:
Postcode: l l l i l-i l i

Plaats:150.94.05

Postbanknummer:

Datum:

Witgecst, Middclwcy 6, tel. 02515-15010, fax 02515-14295
Zandvoort, Grote Krocht 20, tel. 02507-12560, fax 02507-20074

BENT U OOK ZO V E R S C H R I K K E L I J K AAN A R K E T O E ?

TOERKOOP Reisburo Zonvaart GROTE KROCHT 20, Tel. 12560

Miljonair
worden? Vul
de bon in en
doe mee!

j

Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

Vrije tijd
7,-19

5 mei 1994

'Fietser moet blind kunnen
varen op routebeschrijvingen'

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Harry Schuring van uitgeverij
ANWB: „In de praktijk kiezen
de meeste fietsers voor een
tocht door de natuur."
Foto's ANWB

N

EDERLAND is fietsland
nummer één en heeft
meer uitgezette fietsroutes voor dagtochten of vakanties dan welk land ook. Frankrijk bijvoorbeeld telt naar verluid zegge en schrijve een bewegwijzerde route terwijl daar
toch riante mogelijkheden liggen. De ANWB zit nu op 370 en
verkoopt jaarlijks zo'n honderdduizend fietsgidsen.
We kunnen er gemakshalve

Hofjeswandeling
in Haarlem
Tot en met september organiseert de Regionale WV ZuidKennemerland hofjeswandelingen in Haarlem onder leiding van deskundige fietsen.
De wandelingen op zaterdag
gaan om tien uur vah start vanaf VVV-kantoor te Haarlem,
Stationsplein l en nemen ongeveer anderhalf uur in beslag. In
de maanden juni, juli en augustus worden dergelijke hofjeswandelingen ook op woendagochtend gehouden.
De kosten voor de wandeling
bedragen 7,50 gulden per persoon. Telefonisch reserveren is
gewenst: 023-319059.

Sfeervolle
kinderboeken
Kinderboekenschrijfster Fiona French neemt haar jonge lezers mee naar de kleurrijke we. reld van Japan en Afrika.
In twee prachtig getekende
boeken worden karakteristieke
sprookjes verteld. 'Anansi en de
Botjesman' speelt zich af in
Afrika. Anansi is een bekende
held uit Caribische en Westafrikaanse volksverhalen. De tekeningen zijn zeer sfeervol en verrassend.
'Duimpje' is gebaseerd op het
bekende sprookje, maar is deze
keer gesitueerd in Japan. Veel
bloemdessins en karakteristieke, kleurrijke tekeningen maken dit boek extra sprookjesachtig. Mijn kinderen smulden
er in elk geval van (LvS).
'Anansi en de Botjesman' en 'Duimpje'
geschreven en getekend door Flona
French, met Nederlandse tekst van
Ernst van Altena. Uitgeverij Gottmer/Brecht; ƒ21,50.

een
streek
aliseerd. Want
Uitgeverij ANWB breidde kortgeleden haar serie
niets is zo el- fietsgidsen uit met de titel 'Flevoland en West-Overijssel.' functioneert
lendig als de In totaal zijn er nu 18 fietsgidsen die samen heel Nederland zodat mensen
op een andere
fietsgids verdekken. Ideaal voor een paar uurtjes pedalen in stad of
manier leren
telt dat je
natuur.
kijken. Men
linksaf -moet,
heeft
meer
terwijl je in
dan ooit tevowerkelijkheid
ren behoefte
rechtsaf had
door Everhard Hebly
moeten slaan, -------- aan informazegt
Harry
tie en elke gids
De fietsgidsen komen niet Schuring van
begint daarom
zonder slag of stoot tot stand en Uitgeverij ANWB onomwon- nen met een serieuzere aanpak met een uitvoerige inleiding
worden om de twee jaar geactu- den. Fietsers moeten blind van de fietsgidsen. Harry Schu- over het gebied."
kunnen varen op de routebe- ring: „We geven al jaren fietsKortgeleden verscheen de
schrijvingen in de 18 gidsen. gidsen uit, maar ze zagen er alControle voordat het fietssei- tijd een beetje lullig uit en ga- fietsgids voor Flevoland en
zoen aanvangt, is daarom on- ven behalve de routebeschrij- West-Overijssel met daarin
ontbeerlijk. Steden en dorpen ving bijna alleen informatie twintig fietsroutes variërend in
veranderen waardoor sommige over kerken en musea die je lengte van 18 tot vijftig kilomeoriëntatiepunten uit de be- onderweg kon bezoeken. Infor- ter. Evenals de overige routes
schrijvingen geen hout meer matie die mensen ook wel er- zijn ze eenvoudig te volgen aan
gens anders kunnen krijgen. de hand van een kaartje en besnijden.
Sinds 1989 besteden we veel schrijving. Een groot aantal
En het gebeurt nu eenmaal meer aandacht aan bijvoor- van de routes is bovendien beook een enkele keer dat de zes- beeld het landschap en de ge- wegwijzerd met de zeshoekige
bordjes. Voor wie een route te
kantige routebordjes 'verdwij- schiedenis van een streek."
lang vindt, geeft de beschrijving
nen' of dat een lolbroek zelfs de
duidelijk waar en hoe het tramoeite neemt een zwaar veranject kan worden ingekort.
kerde stenen paddestoel 180 Andere manier
„We proberen uit te leggen
En wie een route van 18 kilograden te draaien en daarmee
de beste kaartlezers het bos in- waarom een bepaald type land- meter te kort vindt, plakt er geschap nu juist daar te zien is of woon in dezelfde regio een anstuurt.
In 1989 is de ANWB begon- hoe de waterhuishouding in dere tocht aan vast.

van uitgaan dat niemand een
route alleen aflegt en dat elke
gids meerdere keren gebruikt
wordt. Kortom, tel maar uit en
wees ervan verzekerd dat je op
topdagen niet de enige bent die
een bepaalde fietstocht maakt.
Recreatiefietsen op deze schaal
en dekking is volstrekt uniek
voor Europa.

'Modebewust zwanger zijn is in'
De verkoopparty was in de jaren '60 een inventieve
uitvinding van de firmaTupperware. In de jaren '80 kreeg
je de lachen-gieren-brullen-lingerieparty's en nu? Jawel,
party's voor zwangere vrouwen. Het produkt:
positiekleding. „En echt niet meer van die heren-, poezenen tentjurken, of jurken met wit kant," licht de montere
Anita Vermeulen (33) toe. „Dat romantische tijdperk
waarin de zwangere vrouw heel zoetjes mooi zit te zijn is
voorbij. Ach, ze zijn er nog wel, maar ik richt me
nadrukkelijk op de werkende, zwangere vrouw. De vrouw
die representatieve positiekleding zoekt."
door Monique Lindeboom

H

'ET SCHIJNT EEN veelgehoorde klacht van
zwangere vrouwen te
zijn, dat ze geen leuke kleding
kunnen vinden. Anita Vermeulen: „En als ze iets leuks vinden
is het vaak bijzonder duur. Alleen gespecialiseerde boetieks
brengen modieuze positiekleding. De collecties in warenhuizen zijn echt middelmatig. De
leuke boetieks zijn bovendien
verspreid door heel Nederland.
Met mijn party's kan ik bij iedereen thuiskomen, overal in
Nederland. Je hoeft niet meer

VAN DE WEEK
Machtige Ardennen
8 Dagen naar Clervaux m
Luxemburg
nu al vanaf...

698.-

"e Ardennen, een prachtig natuurgebied en toch
zo dicht bij huis. Uw vakantiebestemmingClervaux

is het ideale uitgangspunt voor het maken van de
mooiste excursies. Luxemburg-stad, het pittoreske
Wilz, het gezellige Echternach, u ziet'tallemaal tijdens deze perfect verzorgde 8-daagse reis! U ver

698,Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in hotel Du Commerce
• 2-persoonskamers metdo/to
• hotel beschikt over een lift
• halfpension verzorging
•grandioze muziekavond
• lunches op de heen- en terugreis
• zeer ervaren chauffeur
• subliem afscheidsdiner

in hotel Du Commerce op basis van halfpension.
Clervaux voor een prima verzorgde vakantie!
Meer informatie over Clervaux? Stuurt u deze

bon retour aan De Harde's Tours,

De Harde's Tours

Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:
Adres: _
Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:

:

.—

Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uurzaterdag 10.00-16.00 uur

trekkelijke route volgen en op
plaatsen komen waar ze anders
niet komen," vertelt Schuring.
„We proberen het autoverkeer
zoveel mogelijk te vermijden, al
is dat natuurlijk in het westen
van het land heel moeilijk.
Maar in onze gids Noord-Holland/zuid staan bijvoorbeeld
weer verschillende stadsroutes
door Amsterdam, die zijn heel
leuk om te fietsen. Via de gids
laten we dan de diversiteit van
de stad zien en de nadruk ligt
hierbij veelal op de stedebouw."
In de praktijk kiezen de
meeste fietsers voor een tocht
door de natuur. „Onze gidsen
voor de Veluwe en Drenthe verkopen al jaren het beste. Drenthe is de fietsprovincie. De
fietspaden zijn er ook breder en
toegankelijk voor rolstoelers.
Het is de enige provincie waar
op de routebordjes behalve een
fiets ook een rolstoel is afgebeeld."
„Zoveel mogelijk routes sluiten aan op NS-stations, want we
dringen erop aan dat mensen
de trein gebruiken als ze een
dagje op de Veluwe gaan fietsen. We geven daarom ook altijd aan waar je een fiets kunt
huren. De routes zijn niet gericht op een bepaald publiek en
eenvoudig beschreven. Als je
kunt lezen, kun je deze fietsroutes volgen."
De fietsgidsen zijn voor 12.95 gulden
verkrijgbaar bij de ANVVB-vestigingen,
de VW's, boekhandels en warenhuizen.

Opvallend veel fleurige en
vooral pittige stofdesigns vormen een deel van de zwangerschapscollectie
Foto Inanna

Anita kent de ervaringen van
het moederschap niet. Ze hoopt
zelf nooit zwanger te worden,
vertelt ze verrassend overtuigd.
„Ik heb geen moederlijke verlangens, ik vind mijn werk belangrijk. En vooral dit kersverse ondernemerschap is een uitdaging. Vanaf medio mei hoop
ik ook met modeshows te kunnen beginnen. Die shows wil ik
opzetten met andere bedrijfjes
die in deze branche actief zijn,
zoals de Luierservice of een oppasbedrijf. Ik merk het om me
heen dat er een markt is voor
alles wat zwangerschap en kinderen aangaat."
Ook haar positie-party-concept gaat als een lopend vuurtje
de rondte in. „De zwangeren
zijn er als de kippen bij."
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen niet Anita Vermeulen, telefoon
020-(i 1128778.

Voor meer informatie Transmark Communication, telefoon
02159-54791.

Urk wandeling
Op het voormalige eiland
ürk worden in de maanden
juli en augustus stegentochten
georganiseerd
door de WV onder leiding
van een Urker gids. De
wandelingen duren circa
één uur en kosten vier gulden per persoon. Voor
meer informatie: WV Urk,
telefoon 05277-4040

Historisch dagje uit in Flevoland
Van 12 tot en met 15
mei wordt het. 8e Almere Stoomfestival
gehouden. Speciaal
voorlezers van Weekmedia organiseert de
afdeling
Bijzondere
Exploitaties van het
G.V.B, op donderdag
12 mei (hemelvaartsdag)
eendagtocht
naar dit festijn waar
stoom centraal staat:
stoomwalsen, kermisattracties,
antieke
vervoermiddelen
en
nog veel meer moois
'voor jong en oud.
De dagtocht biedt u:
- een toegangsbewijs
- vervoer met G. V. B.
Victoria Hotel) naar
bus vanaf Amsterdam C. S. (tegenover
ingang van het evenementen- terrein en weer terug (Vertrek Amsterdam 11 uur. Vertrek
Almere-Haven 16 uur)*
- rondvaart met de salon-veerboot IJveer XI uit 1923 op het
Gooimeer (uitizcht op stoqmschepen)
- diensten van een reisleider

De prijzen voor broeken en
rokken gaan vanaf tachtig tot
driehonderd gulden, vertelt
Anita Vermeulen. „Er is vooral
veel vraag naar mooie broeken.
Nee, geen jeans of leggings, die
kun je overal krijgen."
„Veel vrouwen willen ook
niet aan de positiekleding, ze
denken het te kunnen doen met
de grootste confectiemaat.
Maar dat is echt niet voordelig,
want in de laatste drie maanden groei je daar uit en dan
moet je alsnog positiekleding
kopen."

Bikephone
Fabrikant Nokia introduceert de Bikephone, een
telefoontoestel voor op de
fiets. De Nokia 101 is een
ultra-lichte draagbare telef oon met tal van extra functies.

geeft u meer!

naar Utrecht of Den Haag voor bij. Maar de vrouwen waarop ik
me richt kopen gewoon graag
je kleding."
en ze hebben het geld ervoor.
In september 1993 startte Modebewust zwanger zijn is in,
Anita Vermeulen met haar par- de damesbladen schrijven er
ty's. Als organisator van Tup- veel over, het mag weer leuk
perware-party's had ze al rede- zijn."
lijk wat ervaring opgedaan in
Uit haar handelswaar, netjes
dit genre. „Tot nu toe zijn er 15
party's voor positiekleding ge- weggehangen onder speciale
weest. Ik heb ook wat babykle- covers in kledingrekken, laat ze
ding, maar dat is bijzaak, daar wat kleding zien. Opvallend
is veel minder vraag naar. En fleurige en vooral pittige stofhet kopen is vrijblijvend hoor. designs. Veel rood, naturel,
Die Tupperware-angst dat er blauw en groen. Een gestreepte
gekocht moet worden is voor- bermuda gecombineerd met
een rood colbert, waaronder
een off-white t-shirt gedragen
wordt, een paardrijbroek (voorzien van 'buik') in lavendeltalauw, een tricot minijurkje
waarover een lange blouse die
van onderen geknoopt wordt.
Haar collectie biedt ook basics,
zodat je vrij kunt. combineren.

Vertrek op
zaterdag, vanaf
28 mei. N u al

Met de toevoeging van Flevoland is heel Nederland nu gedekt. „Het lijkt me dat er voorlopig wel genoeg routes zijn,
Nederland hoeft nu ook weer
niet helemaal vol te staan met
borden. We willen graag wat
initiatief over laten aan de fietsers zelf. Je kunt de gidsen wel
zien als een handreiking omdat
veel recreatiefietsers een soort
van gemakzucht hebben. Bovendien zijn ze er op deze manier zeker van dat ze een aan-

Infomarkt
Het PLOA (Platform van
Organisaties voor Aleenstaanden) organiseert in
samenwerking met drie regionale organisaties op zaterdag 7 mei een speciale
Infomarkt voor alleenstaanden. Van één tot vijf
uur wordt in het Open
Huis, Bilderdijkpark 12 A
in Amsterdam de markt gehouden.
Om één uur wordt begonnen met een interview met
een hoofdagent van de Amsterdamse politie. Het thema is 'Veiligheid op straat'.
Op de Infomarkt verstrekken vele organisaties praktische informatie over ondermeer contact- en reismogelijkheden voor alleenstaanden en soloreizigers
met of zonder kinderen. De
entree bedraagt vijf gulden.

- Tegen een toeslag van vijf gulden per persoon kunt u de heenreis
i.p.v. met de bus met de boot maken. U vertrekt om negen uur
vanaf het Centraal Station, steiger 8.
De kosten voor deze dagtocht zijn tegen inlevering van de bon 25
gulden voor volwassenen en 17,50 gulden voor kinderen van tot en
met 11 jaar.
•*\

Reserveren voor deze dagtocht (max. 4 personen per bon) kan
alleen op maandag 9 mei tussen tien en één uur op telefoonnurnmer 020-683.1691.

geeff u meer!

o-

RVS TROMMEL

SONY HI-8STEADY SHOT

TOPMERK BOVENLADER WASAUTOMAAT
Bovenlader w a s a u t o m a a t met c e n t r i f u g e ,
5kg trommelmhoud, RVS trommel, 15 wasprogramma's, 1/2wasknopvoorklemewasjes,
a u t o m a t i s c h e spoelstop, dubbele d e k s e l ,
t r o m m e l b e v e i l i g m g en uitneembaar f i l t e r .
Adviesprijs*999.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Hi-8 videocamera, optische

PHILIPS 63 CM KTV
stabilisator, stereo. '3890.STEREO TELETEKST '

ZANUSSI DROGER

2649.-

t

n

1295.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

ri
a
R PHILIPS 1445.28SL5800

ft
%
&

SUPERKRACHTIG&1000 Watt (max.
stofzuiger. Zuigkracht
mechanisch regelbaar,
accessoiresberging
in de stofzuiger,
luchtfilter,
dubbelle
zuigmond en
slechts
4,8kg zwaar.
Adviesprijs*229.-

SONYTRAVELLER

TR50, Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1945.-

PHILIPS 25PV7966
63 CM MATCHLINE

Z

n

995.
945.

1049.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

F60; 8mm systeem, 6x zoom,
supenmpose, autofocus. "2299.-

129.-

8
&

5 AANBIEDINGEN
PHILIPS/
WHIRLPOOL
MAGNETRON
Type AVM704; Inhoud
20 liter, 750 Watt
nuttig vermogen,
roterendeenergieverdeler.tijdkloktot
60 minuten,traploos
regelbaarenaparle
ontdooistand.
Adviesprijs*649.-

DIE SLECHTS 4 DAGEN DUREN
KOMEN BESLIST NIET TERUG

longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.'l 645.-

1099.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel' HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. *1395.-

799.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

1199.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adwespnjs'1799.GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. '1709.-

1299.1399.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

&

PHILIPS
LADYSHAVE
Voor^sjiel en glad ontharend
Maximaal
2 per klant. *38.-J

PANASONIC VHS HI-FI

19.95.

F55; 4 koppen, stereo. '1683.-

1699.-

1199.-

PHILIPS 4 KOPPEN VHS

999.-

749

Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.-

699

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^r^

^^^^^^

879.-

37 CM KLEUREN-TV

34JL-

495."

369.-

BAUKNECHT 2304

U'JfA? l IH-Ü."
SIEMENS WASAUTOM.

lifijKf 1045."

nrgjj C/IK
mm? D H1 U.

MOULINEX KOMBI

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-lucht320 Liter2-deurs koelkast. '1 398.- oven en grill. Adv.*849.-

SIEMENS 320 LITER

549.599.-

BOSCH 1000 TOEREN

R8180;750Watt+draaiplateau.
i/att+draaiplateau.

BAUKNECHT WA6500

795.-

PANASONIC NN8550

Digitale super 3 in 1 kombi.
magnetron. Adviespnjs. '999.-

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviespnjs*1299.-

879.-

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
KOOP ZONDER
1200trn/mm., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maar een
RISICO
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.- echte320Iiter2-deurskoel/vries |
kombmatie. Adviesprijs/1099.- BCC speelt reeds 24 jaar op
zeker en verkoopt uitslu.tend
de allerbekendste topmerken
met officieel Nederlands gaPHILIPS /WHIRLPOOL
TypeAWG719;Adviespnjs'1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL rantiebewiis. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
KOEL/VRIES KOMBI
en niet alleen vanwege onze
Type ARG280; Adviespnjs-l235.- zeer grote omzet. Ook omdat

PTgjfr TOO .
Lrtfef j 99.
STUNT 1000 TOEREN

pT«Ffr 7>IQ _
U3Hy f *Kli

m 699.-

Stenst hebben, die het begnp
SERVICE werkelijk waarmaakt.
B.V.; kleuren-tv service m-en

MIELE KOEL/VRIES

ZANUSSI WASAUTOM.

de volgende weri.dag.Bii BCC
kopen
is een verademing.
VakPkundigpe^oneelstaa,U
met raad en daad terzi|de.
BCC, waar men nog tijd voor
u heeft!

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

LUXE WASAUTOMAAT Type KGC2511; Adviespnjs'1269.-

499.-

^^^L.

749.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temperatuurregelmgenSdiepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

\<D<DOOO

1149.-

V*

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

\

KG37S01; Koel/vnes reus. * 1798.- NDESIT
FORNUIS lt

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
SONY 55 CM KVM2131 LCD-afstandbedienmg. '1145.-

SUPER TELETEKST

prgij -M/IC

Type 2596; Adv.*799.-

PHILIPS VIDEO + PDC

1299.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

|j:J/?f

INDESIT PROMOTIE
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

PANASONIC 63 CM "
STEREO TELETEKST

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610,20 liter. Adviespnjs'769.-

599.-

INDESIT 145 LITER KOELKAST
Royale 145 liter koeler, volautomatische
ontdooiing, regelbarethermostaat.links-ofrechtsdraaiendè?*
deu r, superlaag stroomverbruik, 3 uit neembare legrekken
en ruime groente- en fruitlade.
Ad vies prijs* 749.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELET-EKST

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT 2-DEURS

INDESIT1200TOEREN 320 LITER SUPER

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur).
Adviespnjs. '1990.-

E3^19AR
U'Jft?
l £4 9..

SHARP 3 IN 1 KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1 021 37CM VR722; MATCHLINE. 4 koppen,

445.-

229.249.269.-

De grote AEG kollektie bij BCC WHIRLPOOL 2-DEURS
te bewonderen' Wat zegt u
SHARP 2 IN 1 KOMBI
van deze AEG/BCC stuntaanType R3G14; 1000 Watt grill.
bieding?Adviespri)s *1549.-

1299.-

TOPMERK CAMCORDER

Type W750; Voorlader, RVS 280 LITER 2-DEURS
trommel EN kuip. Adv.*2199.- LUXE KOELKAST
Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.- SHARP R2V11 STUNT

BAUKNECHT 1100 TRN

SONY CAMCORDER

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MOULINEXFM1115

TypeWA9510. Adviespnjs'1899.-

3 lux,
PHILIPS CE6270 63CM 8x motorzoom,
AFSTANDBEDIENING hifi, autofocus. Adv. '2220.-

&*

199.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

MOULINEX DRAAITOP STOFZUIGER

1949.-

70 CM MATCHLINE

1795.

Snel ontdooien en verwarmen.

Type TD50; Reverserende 3kg droger, timer
voortijdinstelling 0-120 minuten, lucht af voer
linker zij kant e n achterkant en kras vast kunstof
bovenblad. Adviesprijs*649.-

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg. Adv '2075.- SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs*3330.-

1299.-

Type KN5402WO; Adv. '849.-

498.-

ETNA FORNUIS 14.00 .

699.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.'l 445.-

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend.Adv. '795.-

899.-

KN5404;Gas-elektro.*1049.- •

599.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

PHILIPS TURBO-DRIVE

598.-

NDESIT G/E FORNUIS

648.-

STUNT BOVENLADER

579.-

ARISTONA HQ VIDEO

AEG TURNAMAT

2SB12; LCD-afstandbed.."1045.-

549.-

130 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop. Zeer 410; pas-elektro fornuis. Inkl. gnll,
fraaie uitvoering met formica draaspt en mixed gnll-sel.*1575.bovenblad. Officiële garantie.

De^nige echte !

948.-

GRUNDIGVIDEO+PDC

ATAG GAS-ELEKTRO

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.'l 099.-

INDESIT 140 LITER
pTipi QCC
\i-ml OUU."

729.-

BLAUPUNKT VIDEO

TOPMERK. Adviespnjs*749.- ATAG INFRA TURBO

549.-

375.395.-

ZANUSS1 140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs'2275.- SONY3 KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbedienmg.*1220.-

1398.-

1348.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

898.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

798.678.-

GRUNDIG51CMTEKST

GRUNDIG37CM

428.-

1278.-

495.-

749.-

TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540
MJ V I G J f J I l J «J

ZANUSSI WASDROGER

699.-

465.-

~T-^O.

279.-

BAUKNECHT 160 LTR

595.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

349.-

IS63-30; Adviespri]s'1799.- AKAI VHS-IHQ VIDEO
F280; Afstandbediend. '768.-

1099.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
gril), kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

PHILIPS 160 LITER

IS70-39; Adviespri|S*1999.- AKAI VHS VIDEO+PDC
F360; HQ-3 koppen, mkl.
PDC, afstandbediend.'1098.

BLAUPUNKT63 CM
STEREO TELETEKST

1048.

145 LITER KOELER

RTV535;3koppen,VHS.'1445.

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

FK055/52A; Elektrische oven,
nkl. grill en kookwekker. *1510.-

IGNIS DROGER AWFÖ20

549.

108.-

459.-

649.-

198.WA15; Adviespnjs'245.-

INDESIT WASDROGER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

4-pits gaskookplaat. *298.-

PELGRIM WASEMKAP

369.-

PANASONIC VIDEO

SUPER KOOKPLAAT

OPZETVRIESKAST
PHILIPS/WHIRLPOOL Opzetvrieskastje. Adv.*595.TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

HRD770; Van de uitvinders i 2
koppen, LCD afstandbed.'799 -

599.

BAUKN./BOSCH/AEG

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

HS-HQVIDE
STUNT! VHS-HQ
VIDEO
Inkl. afstandbediening.
'699.
bediening.'69

KONDENSDROGER

449.-

799.BAUKNECHT TRK980 nwi

AFB594; Vneskast. *720.-

BETER EN GOEDKOPER

KONDENSDROGER

E430; 8-mm videocamera, 3 lux,
Sxzoom, AF-macro, fader, titelgenerator,
flexigrip, afstandbediening. Adv.*1999.-

i Meer budget door de gratis
J BCC-card!
Aanvraag-folder in da winkel!

>|"7Q .
uSM H-fö.

Geen afvoer nodig. Adv.' 1 699.- BAUKNECHT LUXE

CANON CAMCORDER

1399.-

••^^•B
"* INDESIT Ü3000WI
PHILIPS / WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER

lï^TjlJLT

MIELE DROGER

FTgïfr 11QQ _
AUDIO- & VIDEO CASSETTES Lrtfef l IZJÜDe laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

MERKCENTRIFUGE
2§5e]9 eran

SONY E240Vhs
3 voor ,„, 30.MAXELLXL-II 90 nieuw! 1 0 voor ....40. -

PIN-CODE j

•

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.

([•K|_<A l\lll
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
*•• •••*^« mm*

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
met
"Schalkwijk" l SUPËRSTORE
1100 m2
met uw
uwPIN^eode
t-iiM-coae, l|Winkelcentrum
Rjvièrad
f 37
Bre estraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

598.
358.-

STUNT!! VRIESKIST!!

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviespnjs*999.-

BAUKNECHT VW 3PR

Fqft
7^0 _
\f;m? IHiJ.
BOSCH VWPS2100

869.-

MIELE VW 6521

1449.

maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uar
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Cl CI/TBn Cl IDCDC Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
S-V rïi- nAHiiVA-Tnn Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

l
Weekmedia 17

donderdag 5 mei 1994

<r
bakken
10 a 12 minuten

Lekker (en) snel op tafel

MOEDERDAG

CORDON BLEU

100 gram 1.65

Willen we er een echt feest van maken dan gaan we

FONDUEN of GOURMETTEN
TOPSLAGER VOORDEEL

ledere woensdag

pmplete, krachtige 500 Watt,
lektronische KEUKENl/iCHINE. Sapcentrifuge,
ilruspers en diverse accesolres. Adviesprijs.'300.-

GEHAKT
DAG

TEFAL STEENGRILL
+8 PERS. GOURMET

39420; Gourmetten, grilLuxe L A D Y S H A V E met leren. Adviesprijs. *235.diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en huidmassage in luxe opbergcassette. Adviesprijs'150.-

129.-

. iii.i

iitnrrr

^f

BIEFSTUKDAG

000

155.- ü| 84.95

UPER BRAUN
BJKENMACHINE

Iedere donderdag

half om half

4.95

m m^f^f

200 gr.

7.40

BRAUN ELEGANCE

48.95

eukenhulp met snij- en l
ïs'pplaten, momentscha-l
éiaar en receptenfolder, l

Zowel binnen als buiten te l

| Onze vleeswaren zijn reeds vele malen bekroond!!!

25.610 SPIEGELS
In elke stijl met diverse lijsten in goud. /ilver, bloemen, dennc-,
mahonie- en palissanderhout En in elke maal. Lang, kon. smal, breed
en /elfs twee meter hoog Alles moei weg' Sommige kosten tot
ƒ 6000,-, nu \anai ƒ 20,-.

SCHILDERIJEN

KOFFIE-EN WIJNTAFELTJES

2060 ingelijste schilderijen in elk formaat. Land-schappen, /ecgezichten, stillevens, Franse-, Engelse- en Nederlandse scènes. Plus
10,000 mooie Engelse prints met lijst. Moeten allemaal worden
verkocht, nu v a. ƒ 5,-p-!»t-

500 koffietafels van l meter, normaal ƒ 2.750,-, nu v.a ƒ 550,-. 200
wijntafels, normaal ƒ 550,-. nu v.a ƒ 150,-. Koffers 'leathcrlook', 3 voor
ƒ 95,- Alle goederen worden nog de/elfde dag be/orgd. Wegens lage
pnj/en vragen v, ij een bijdrage m de be/orgmgs-koslen van F 75,- tot
25 km. Meer dun 25 km 1 in overleg. Betaling contant ol via Eurocard,
Visa, American Express, Diners Card, girobetaalkaart of curocheque.
Dit is de grootste verkoop ooit gehouden in Nederland.

KRISTAL
6000 wijn-, whisky-, cognac-, pon-, champagne- en sherry gla/en.

179.-

-JA QK

1200WATT + DIFFUSOR

broodrooster met koele wand,
lektronische bruiningsgraad,
rulmellade en broodlift.

pffii -|Q QC
Lafcf 19. ïfü

FR101
\^__
Rechthoekige friteuse met l
Perrnanentfilter'thermostaat. |

BRAUN SUPER FÖHN
1 eoOWsilencio haardroger. *60.-

MOULINEX FRITEUSE

sa 39M

873; 1,51, dubbelwandig. |

ook naar maat

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Vanwege de komende feestdagen zijn al onze kantoren gesloten op:

Aan de leden van
Woningbouwvereniging E M M

NOVA .
FRITEUSE

LUXE HAARDROGER

tp TOASTER

M i

Kontaktgrill, uitneembarel ^
grillplaten, thermostaat. *159.-1 ~jr

25.-

Medisch Elastische kousen/panty's

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

TEFAL
GRILL,

./I.ÏJü

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:

telefoon 023-385478

Zelf reinigende grill-bakoven
regelbarethermostaat. *259.-

BRAUN SILK-EPIL
Ont ha ring s/epileer ap paraat. Bekend van de TV.

iANDWICHMAKER
llegensvlug een heerlijé^warme sandwich. Met
nti-aanbaklaag.

150 ingelegde eettafels en bijpassende stoelen met leren /iivlak voor
6-8-10-12 of 14 personen. Met de hand gemaakte Chesterfields plus
dui/enden Engelse /itbanken. Sommige met vervangbare bekleding
of met zware draion. Bekleding in elke kleur en stijl. Ook ingelegde
muur- en hoekkastjes. Alle stoffen zijn f.igaret-, lucifer- en vuurbcstendig! Meubelen worden nog de/.elfde dag be/orgd

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

mm

•//""*"

I

'HILIPS

72-delig \erguld bestek in koffen. 'Solmgen' vleesmesscn, vorken, lepels,
dcscrt- en onder bestek Waard ƒ 3.000.-. nu s a. ƒ 595.- per set 62
ver/.ilv erde koffie- en üiecsm le/jrn. Normale pnjs ƒ 601).- nu ƒ 195.- p.set

CHRIS HARDENDOOD

poULINEXSÏ
OVEN
Ü

Ladyshave met'
tluweelzacht
-s
scheerblad. AdviesprijsT'69

35.-

UXE HANDMIXER
.snelheden handmixer +
arden en deeghaken.

600 BESTEKSETS EN 62 SERVIEZEN

MEUBELEN

Haltestraat 54, tel. 1 2451 , Zandvoort

SNOERLOOSI)

iTAAFMIXER
^
ureren, mengen, hakken.

Hieronder staat een klein deel van alle goederen beschreven

VERKOOP IN HET MERCURE HOTEL, AMSTERDAM.
J. Muyskenweg 10. Tel.: 020 - 665 81 81
vrijdag 6 mei 10.00 - 19.00 uur, zaterdag 7 mei 10.00 -18.00 uur.

VREEBURG

85.- PHILIPS t
'H1LIPS

*£

Vanaf/ 25,- per doos v.m 6. Plus va/en, schalen en karalfen Alles moet
weg'

BESPAAR TOT 90%

dan hoeft er helemaal niemand in de keuken te staan.
Wij hebben al een mooi opgemaakte schotel vanaf
per persoon
9.75

PHILIPS BEAUTY-SET

OFFICIËLE PUBLIEKE EN WETTIGE AANKONDIGING
Bank heeft rekening gesloten. Alle goederen moeten met spoed worden verkocht om geld op te brengen.

Verwen moeder eens,
vader kan dit ook prima
bakken. Gemakkelijk en
toch feestelijk vlees.

HELPT
MOEDER VERWENNEN!!!

I0ULINEX CHEF

15

donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei
Voor het eventuele ongemak dat deze sluiting met zich meebrengt bieden
wij onze excuses aan.

In verband met Hemelvaartsdag is ons
kantoor op vrijdag 13 mei 1994 voor het
publiek gesloten. Voor spoedgevallen zijn
wij telefonisch bereikbaar op de reguliere

44.95

telefoonnummers:

FABRIEKSWINKEL

-kantoor: 02507-17741
- technische dienst: 02507 -17577

MOEDERDAGAANBIEDING

TEFAL FRITEUSE
l Anti-reuk-filter + thermostaat.

iNOERLOZEl 5
ÏATERKOKER

69.-l

,7ljter.OptJrriaal gebruiksgemak,
tetdroogkook-beveiliging.

WONINGBOUWVERENIGING

EMM

PHILIPS
GEZICHTS

44.95

inel. kussen
10 cm dik

HjBCC diverse solaria in altemaen.

79.95

CARMEN VOETENBAD

+BrUisbadsysteem.Adv/145,

niJ7^r71RTT

PHILIPS 1300 WATT

IILIPS CITRUSPERS

Dit comfortabele rolbed heeft diverse standen

autom. oprolsnoer. Adv. '440.-

SO^cc inhoud. Met af'gerhbaar reservoir.*45.-

^ J9.95

PHILIPS HR6500

•••••••• &I kan VOlledlff AONZOflfaaf. •••••••

/e

248.-'
NILFISK STOFZUIGER *
BRAUN
TANDENBORSTEL

donderdag , vrijdag en zaterdag a.s.

1100 W. draaitop. AdV360.-1

Kom langs - óók voor onze andere gunstige aanbiedingen van
tuinmeubelen, kussens en parasols.

*OT

__
228.ELECTROLUX 1000W

Oplaadbaar met wandhouI deren 4 borstels. Adv.*121.-

pTgii
67.50 LTjfrf

vRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT
Vpie 971OJ; Espresso en
óifiezetter in één. '297.-

189.HUPS 1 0-KOPS

17Q
l/ö."

PHILIPS HR6183

T;cfll

cTrvTMnniiT

) 128.108.-

Truien en Vesten
diverse modellen en kleuren

ftT l S248i+TURBO-BORSTEL, j
/// 11400 W. super stofzuiger.l

[ItMBaBB) VAX-

°'«ezetter + thermoskan. ARLET

^yiespri|s.-io9.^^^

CA

DIRK VAN DEN DDOEK

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6186088

Dc?o onderneming behoort tot de S?menwerkcnde Dirk van don Brook
Bedrijven en exploiteert eon 22-13' Supermarkten in de regio Amsterdam
maar ook daarbuiten zoals HooUco-p Nieuw Vennep Oostzaan Volendam
Zandvoort en Zwanenburg tcr\\ijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

ENKELE SCHOLIEREN m/v
voor de zaterdag en/of enkele uren in de middag (16.00 - 19.00 uur),
ter versterking van het team in de winkel (leeftijd indicatie 15/16 jaar).

29.95 MIELE STOFZUIGER l

O-kops

AMSTERDAM-NOORD
AMSTERDAM-NOORD
AMSTERDAM-OOST
AMSTERDAM-WEST

Voor onze filialen in Zwanenburg en Zandvoort vragen wij:

ROWENTA STRIJKIJZER
l200Watt,lichtgewichtst-|

5TUNT

Papaverweg 17
Compressorstr. 23
Insulindeweg 511
Postjesweg 87

ELECTROLUX Z99

IC
<P5ï77;Koftiezetter.-65.- TEFAL STOOMBOUT
TT-T»-> A _ Al- 1441+UNIEK anti-kalkstaafje. PRfJS
iï
Q
Drinki gewoon uil de kraan. '95.- TURBO
TEAM

;NÉRMOS

Rolbed
CAPISA

AEG1000WAH402

l

STOFZUIGER

niT SUPER 2.

MOULINEX SUPER

Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

Tot ziens bij

/2 prijs
-*-

*^

-.y

jOWENTATriERMOSFK40

'«dubbelwandie warml*fO«
ign. me, , U r b o r n o r u X ,e. VAX 1000 2 IN 1
C lescoopbuisenwandhou- MULTI-STOFZUIGER
O der. Adviesprijs '149.Natendroog alles stolz. '495.-

74.95^348.ZIE HIERBOVEN VOOR VIJFTIG
FANTASTISCHE VERWEN-IDEEËN

Grote Krocht 19
Zandvoort

Openingstijden: ma. 13.00 -18.00
di. t/m vr. 10.00-18.00
za. 10.00-17.00

j"^ ^^^ iy l Aan Dirk van den Broek SupermarktenB.V.
k"<t
J 1 \l Antwoordnummer 15570
LmJ \*S 1 'M 1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. F. Po
stma.
Ik ben geïnteresseerd in de functie van:
winkelmedewerker zaterdag en/of enkele uren per week in
O Zwanenburg O Zandvoort
Naam:
Adres:
Plaats/Code:
Telefoon:
Geb. datum: ..

M/V

donderdag 5 mei 1994

Weekmedia 17
* Lieve opa en oma, veel ple
zier morgen Wij komen ook
feestvieren Anick en Sven
Nacht Van De Kraak (Klaver
lassen) 20/0521/05 1994
vanaf 2200 tot 0700 uur in
het
Gemeenschapshuis'.
Telefoon 02507 14085/19652
Inschrijfgeld ƒ 15, p koppel
* Noveen St Clara volbracht
JCAS

kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MR lo-.uKi i U n t K - voor / ik< nm m t n (Milif iiht i kunne n
uunli M p /< 1 < n < i l nf 2 knlommt n hm du in divcf-t
li tl( i^ruotl) n
l'uh( illu rt n M t u i j / i n ui| n i u <1< -|»< < i.ilt bon np (|i
[ufjnu M K l t < ) " >

za 15 mei 10 17 uur
SPORTHAL DE ESCAPADE
Escapade 1
Midland bv 033751167

l ' I i i l M n ^ i- ino r i lijk in (U nil^i tul* c d i h i
/ \ M n O O U l s Ml l \ \ S H 1 \D / O 11 pi i i m l l i m f t t r

SmtiM^i,|cI din-.^ 1 5 0 0 u u i
L kunt m\ k Ui |< |< fum-rln < > | v i \ c j i 02007-17166 of

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

iLi u n//i iult tt a in
* / u i d u K i i N N u i m ^ b U i (, iMhiii^ili ui 12
2012 IM AmduHHi
l ' l n l - m ^ IN <nik moelijk in < l < x o l ^ t m l t ( o n i h i n . i l u
Aui.Unolts \KllWsbLui

\ n » U l \ I M l S \U<kbU!

Ull-

/

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

B z a huish hulp op di
do - en vrijdagmiddag Tel
02507-19553

Woninginrichting

Fabneksrestanten v a ƒ 9,75
Alleen bij EUROPA PARKET
l)t -luitm^-tijdi n £t Idi-ii \ooi pLuiNm^ ui di A Ifdt \ u i k
FRANCIS nieuw in Noord en
\ noi di lx t a l u m (Jiiti m^t u t i n at t t ptgirokaai t
nu al de goedkoopste m
gebruikte koelkasten, wasmachmes drogers, gasfor
nuizen, kachels en ktv's
* Richard en Vincent van
Oproepen - Mededelingen
harte met jullie ZRB diploma, Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken Dotterbloemfam Rijnders
straat 2 Bel 020 - 6370845
Grote Zomeravond-Vlooienmarkt
* T k 2-persoons ledikant
Za 7 mei van 17002300 uur Sporthal l C L , Zuidemde 6
Huishoudelijk
met spiraal en matras ƒ 50,te Landsmeer Meer dan 80 kramen met 2e hands spulletjes
Tel 02507 12314
personeel
gevraagd
* T k 4 middel eiken eettafelstoelen ƒ 75 Tel 17841
pijn onbegrip smart Bel nu De enige map 270
pagina s met TIPS, INFO, HULP op medisch sociaal
Gevr huish hulp in app m
en juridisch gebied Tel 02502 49055
Radio/tv/video
centrum Zandvoort
Tel 02507 31260
Ben je -20 jaar?
Gevr per direct huishoudelij * Jamo boxen 130 w ƒ 100,
Dat is 20% korting! ke hulp voor 4 hele dagen per Anstona
KTV 12 kan ƒ 100,
week bij gezin m Buitenvel- afstbed univers ƒ65 17357
bij J M Coiffeurs,
dert
Tel
overdag 020
Kerkstraat 22 Zandvoort
6690299 na 18 u, 020 6612374
Telefoon 02507-14040
Micro's % tM'kiiH'dia
Postbus 156 - 1000 AI) Amsterdam

Whiplash!!

f en pruik als het
nodig is!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herenfmaatjwerken
Dinsdags gesloten
Heemstedestraat 28
b h Hoofddorppli
Amsterdam

Tel 0206157107

VIDEOTHEEK

* Bram, heel veel sterkte
We duimen voor je Joan,
Martha, Margo., Maaike, Mark
GROTE VLOOIENMARKT
22 mei Landsmeer sport en
theaterzaal Het Dorpshuis
29 mei Oostzaan sporthal
Oostzaan Alleen 2e hands
Tel 0206140616
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907 5235
Lieve Bram, nog 1 week, we
zullen je missen maar we blijven een team Heel veel
sterkte het komende half jaar
Liefs Jannie + Pnscilla en na
tuurlijk ook van je neefje Jan

Verhuizingen

Technisch personeel
gevraagd
SPOED' Manfred (leerboetiek) vr elektricien, gedipl,
voor vernieuwen aardlekschak + wandkont dozen
Tel 023 326532, na 2000
uur, of Raadhuisplein

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

Vóór of na deze traktatie (van 14.00-15.00 uur of
van 16.00-17.00 uur)kunt u tevens gebruik maken van onze
bowling- en kegelbanen tegen het speciale tarief van
fl 25,- per baan per uur (ipv. fl 37,50).

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Te koop tam lief dwergkonijntje 2 mnd ƒ 20, evt nw kooi
ƒ60, wit Aangeb coupeuse
verst enz 020 6964359
ƒ 150, of meer voor Guerlain
parfum-miniatuur met groen
dopje ƒ 10,- voor anderen
Tel 020-6117246
Aangeboden club en 2-zits
bank Penda model in ge
schuurd leder bruin/beige.
Prijs ƒ 750. Tel.: 020-6151512.
Met spoed gezocht woonruimte voor studente i b v
rm 3 jaar oud urgentiebewijs
Bel 05750-14620 of 6633126
Gevr slaapz + matje, 2-p
iglo tent Alles lichtgew +
rugz 60 SOL T k Lotto voetbalschoen mt41 02963-3057
Gezocht fijne, stille woon
ruimte voor 2 pers (dneh
A'dam M'dam P'end)
Half
mei al' Tel 020 - 4904382
KNIP UIT
Gr adm helpt u bij al uw
mogelijke brieven en papieren Bel voor info 6957656

Kunst en antiek

DEOTÏÏEEK'

Schilderen Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 0206950716
VOLLEDIGE GARANTIE

l

4 =R

u ook?

ÜDEOTHEEK

Schoonheid en
verzorging

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270, voor
het eerste halfjaar

een goede piano

huren
Informeer NU al
Doe eens een Diamond Gliss
voor komende
:oupe Soleil zonder amonia
schoolseizoen bij
3ij J M Coiffeurs Kerkstraat
22, Zandvoort Tel 14040
D
VAN KERKWIJK
edicure voor uw compl
Amsterdamseweg 202,
voetverzorging/voetmassa
AMSTELVEEN
ge/been harsen Behandeling
020-6413187
aan huis is mogelijk Bel voor
nf o/af spraak tel 12698
VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ50 per mnd
SUN RENT ZANDVOORT
Bel voor onze voorwaarden
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile 02946 4292, Fa Holla & Zoon
• Rubrieksadvertentie op
Huur prijs ƒ 100 p w
Gratis bezorgd en gehaald geven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
Bel voor reservering en
in deze krant
inlichtingen 02507 30183

Gewonnen door:
Mevr. F. Visser-Baltus - Amsterdam

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Gewonnen door:
D. Roos - Amsterdam

T.k.. + 1500 knikkers, bonken,
uppies, mootjes enz., ƒ75.
Tel.: 02977 - 26075
T k bootlegs liveconcerten
o a Gong, Pearl Jam, U2,
Dire Straits, ƒ 15,00 per bandje 020 6004900/01130 83558
T k Ford Escort b j '82 motor
'87, Ipg, radio/cass alarm,
sunroof, APK-apr '95 Prijs
ƒ 3750 Tel 020 - 6324086
T k Gardena sproeicomputer
1060, vochtsensor, verdeelstuk, 4 slangen 3x7,5 m
1x15 m ƒ 250,- Tel 6910750
T k gas/electracombi, zeer
luxe, div extra's, pr ƒ75,Tel 02940 - 11928
T k Honda MTX, zwart/geel,
motorisch 100% + vele extra's, nieuw model, prijs
ƒ 1700 Tel 020 - 6433179
T k wandmeubel 2 50 b
ƒ 500, salontafel messing
ƒ 400, hoektafel messing
ƒ250, eetkamertafel + 4 st
ƒ400 Na 6 uur 0206454120
T k wegens verh heerlijk zit^
tende 2'/2 zitsbank m moder
ne tinten Prijs ƒ 250,Tel 02975 - 64275
Verzamelaar zoekt
oude
stnpboeken tegen betaling
Bel Frans 02972 - 62472

Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 070-3194137

Zalenverhuur
Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619

Te koop eiken wandkast 170
br. 200 h. Prijs n o t.k.
VERENIGINGSGEBOUW
02507 - 17392
De Krocht
Te koop grammafoon van
Grote Krocht 41, Zandvoort,
His Master Voice
tel 02507-15705 b g g 19932,
Tel 020 - 6462303
voor
Te koop Opel Corsa 1200S BRUILOFTEN - RECEPTIES
b j '85, APK 8 94 i g st
KOFFIETAFELS
ƒ4500, Tel 01723-7698
Te koop traplift voor spiltrap Zoekt u ruimte voor vergade
z g a n t e a b Wasmach ring, feest, club of party?
ƒ 100
wasdroger
ƒ 100, Komt u dan eens praten met
.lp bank ƒ 100, tienerburo mij, A J v d, Moolen,
ƒ35, 3 leder zitelem ƒ295, Gemeenschapshuis,
tel
salont ƒ75 schemerl staand 02507-14085 of 19652
/20,barm ƒ30 0297264228

PS Uiteraard serveren wij ook deze zondag v.a. 11.30 uur ons
uitgebreide warm- en koude bruchbuffet a fl 32,50 per persoon.
IEDER

erland
Aditie.
//vikke\st en

Voor ƒ 25.- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst ir alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlineaal, een Agfa fotocamera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur". Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verxorgde reis voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHill busreis
voor 2 personen naar Toscane
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 j u n i a.s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

7 regels l SS OU
.S regels l ftS l

4 regels f 25.1)0

l/m S rogeM IS (K)
l/m ft regels l 45 01)

Mijn slagzin luidl:

VveckniecJu LH Oranje /ijn \oiir mij -

N,u m
Adres

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

PusUode/ Woonplaats

Gewonnen door:
Michel Combee - Aalsmeer

Handlekeninu

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

-'miKWfwm,

WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

l/m

Gewonnen door:
Judith Versloot - Amsterdam

Te
nog mee gescoord op de WK
'74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
18.00 020-12345678, Johan.

VOOR 'N GEELTJE
NAAR

Wie wil per 5 6 bij ons thuis op
de baby passen9 Voorkr
40+ 32 uur p w k , /ast
dienstverband
mogelijk
A dam Z Tel 020 - 6642733

Gewonnen door:
M. G. van Dam - Zandvoort

ANDERS

Zuid/(
koop, voetbalschoenen 020-6$

< ~^x. J^JSSRSRK'

l/m

Gewonnen door:
Jeroen de Jong - Abcoude

VERRASSEND

Dierenspeciaalzaak
fr •• fciosalorv

l/m

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

PARK

Tel.: 020-6933600.

Te koop brommer Zundapp,
:j. 1974, groen, handschakel,
g.st, vraagprijs ƒ 350.
Tel. 02963 - 5263

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Polectro

Wij zien uw reservering graag tegemoet!

Lessen en clubs

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

SOUND & VISION"

U kunt reserveren via telefoonnummer
02507 - 20 000 toestel 1050.

Te koop verstelbare zonnestoel met kussen ƒ 10,Telefoon 020 - 6371712
Te koop Volvo 340 DL '87 in
zeer goede staat, goed
onderhouden, APK t/m aug
'94 Tel 020 6456886

INNAARS VAN DEZE WEEK
5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen tvw.v. ƒ 1.000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

N.B. Deze prijzen zijn alleen geldig op zondag 8 mei a.s. en
in combinatie met de High Tea.

Oranje-Micro's

Bezorgster zoekt "fiets"
voor het bezorgen van uw
Buitenvelderste Courant.
Tel/ 020 - 6737895. , .
Oppas gezocht voor Stijn (3)
* Veilinggebouw Amstelveen
&Lot(1) in Muiden voor 2 hele
Veilt weer
en 2 halve dagen per week,
Veel echte inboedels op maandag 9 en dinsdag 10 mei vanaf september
Nu ook het adres voor DMC- Aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 6 mei 14-21 uur, zater- Tel 02942 - 61157
zijde biaisband enz Smger dag 7 mei en zondag 8 mei van 10 16 uur
Pnnsenhofstr 7, Zandvoort
Spinnerij 33 (ind terrein Legmeer Amstelveen) 020 6473004 Oproep Oranje Supporters!!*
Gedraag jullie m Amerika
Rommelmarkt 7 mei a s in
dan is het thuisfront
Het Stekkie van 10001300
trots op jullie!1!
Kleding
Aanneming en
uur Inl 02507 - 16456
Stud
verpleegkunde
zoekt
vernieuwbouwing
met spoed woonruimte m
Mode Femay ontwerpster A'dam of Diemen Bel Nicole
Tel 02507-30184
03499 83269 of 6717527
Uw paadje of straatje defect' (Voor advies en afspraak )
Te koop aangeboden stnpIk kom direct1
boeken uit de jaren veertig en
Tel 02507 19593 of 17833
Baby-artikelen
vijftig Tel 023 - 336922
Te koop
autostoelkussen
Onderhoud,
voor 3 tot 8 jaar (Mothercare)
reparatie,
* T k Bebe comfort reis- ƒ25, Tel 02963-4363
wieg, blauw, z g a n ƒ 4 5 doe-het-zelf
Tel 02507 - 18170
Te koop bankstel 3-zits en
1 zits Te bevragen tel
020 - 6454518
Ervaren schilder
MuziekWie kan mij, studente pedaheeft nog tijd v binnen
instrumenten
gogiek, helpen aan een kaen buitenwerk Vrijblijvende
mer'? Beloning taart1 Wendy
prijsopgave tel na 1900 uur
Schouten 018322667
02507 19800

De Harde's Tours

Op zondag 8 mei mogen moeders weer 'ns lekker
verwend worden. Neemt u uw moeder en/of vrouw
op deze dag mee naar Gran Dorado in Zandvoort.
Hier serveren wij vanaf 15.00 uur een
uitgebreide 'High Tea' in ons gezellige Boulevard restaurant.
Wij ontvangen u met een glas champagne en terwijl u uitkijkt
over zee en luistert naar een passend muziekje, geniet uw
gezelschap van o.a. scones met jam & slagroom, taart, dougnuts,
diverse sandwiches en andere heerlijkheden, natuurlijk met een
kopje thee of koffie (onbeperkt) voor maar fl 27,50 per persoon.
Voor kinderen tot 10 jaar betaalt u de halve prijs en kinderen
tot 5 jaar eten gratis mee.

In Zandvoort
huurt IMereen
zijn videofilms

s

Moederdag High Tea

Deze advertentie is alleen bestemd voor vaders & kinderen!!!

Personeel
aangeboden

•*• Chris, gefeliciteerd met je
"24e" verjaardag en gedraag
je s v p zo jong/wipneus
Geef moeder een
kappersbon kado
voor moederdag bij
J M Coiffeurs Kerkstraat 22
Zandvoort Tel 14040
* Het is waar over 20 dagen
Wanda 40 jr, J A N P J
* Nico, Wim, het openhuis
30 4, was weer voortreffelijk
Jullie vrienden, kennissen

(dit iHininiti \•~ niet vooi bi/oi^kl u lili n) of /t nd< n aan

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

Z A N D V O O R T

Horecapersoneel
gevraagd

Felicitaties

l» li ((HH--C h <ipgt \t il

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

premiere
videotheek

Afwashulp gevraagd voor m
• Wij behouden ons hetde avonduren m/vr part-time
Wapen van Zandvoort,
recht voor zonder opgave van
tel 02507 14638
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

* l n lm nut u m i r nn/i < > \ i n^i unit u k k( lijkt idvt rt( itli< i on i bi n Hit*- in d( M u io - /ij 11 o|> .ui m 1.11 j; o|> oi i/t
k iiilnri n \ r i k r i | ^ b 111
•*• \ ooi hut u n i n H h i i ui MI i in i \%onlt l i < £t l r\lu 111
i i k< Mini; ^i hta< hl aUiiK de / t 10 ,ulrn ku-ti n
* Uil pta i N n m ui (li \li< n» s w o i d < n ^ < n [K u i j M i i i n m i c i s
M i ^1 M m d ( ) [ > \ ( i/o< k u o i d t aan ad\i i t < < i d < is buit t n
IK l \< i-pn Kimgsiïi hu. d t t n k i a n t u istmud Hirruiot
uonlt / 5 - MI K ki mug »t hun lil

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
haarwerken
en pruiken

Uw

Tel. 13529

lionin*«i ( om int d< Houdt \ < IR i. V.iKtm i tdt i ( our uit alk < d i l u s van l u l \ i i M i r d a m s ^tad-blad. (k
N u i m < \ \ K - P M / *> i i [K r t i i i l l i i u r u i
MiMlin.Nï|d nuiaiuKm l ï 00 u u r

\ll( pnj/di < \ d 17 ï r v l ï l \ \
l kunl dt l< k-t \ ui \\\\ Mi< io-,id\i il< iilu (rimbin.ttit

Gevr toiletjuffrouw voor
Buddy's Beach Strandpav
2a Info 02507 - 12224
Jong Swingend en
Avontuurlijk7
In onze full time kunstverkoop
teams wordt veel verdiend'
Lft 1825 jr ml 023296190
eventueel antwoordapparaat
Wil jij ook meer geld verdienen, meer vrije tijd succesvol
zijn een nieuwe uitdaging
thuis werken 02975 - 40642

Vlooienmarkt
Amstelveen

r

/

Divers personeel
gevraagd

lekloon

Sluur de/e ad\erlenlieleksl mei LUI getekende Lurn giro ol hLlaalehetjUL (denk om het Küistialieni \,m im
pasje') m ee'n emelop na.ir Weekmedia 1'oslbuslSh KiiHi \D Amslerd.ini

I.v.m. de feestdajji-n afwijkende sluittijden.
De tekst van uw miiToadverteiitie moet uiu-ilijk vrijdag om l 5.UU uur in ons bt-z.it ^ijii
voor plaatsing in de week van hemelvaart.

DIYI.' dilii' Kt'Wt dllt-eii voor partiiulir
rwi en mul uior ck' /oki'lijki1 mdrM
OVIT (k' uiNldK Kan niet worden ge
icinesponcU'i'nl SldK/inen blijven '•]•

m lulotti \ a n t \ i i Kim (lM

Mi di u i i

kers van i't rM.oinbin.ilii i n l» l n i l . i
mebme.in /ijn v a n i h i l n a m t m l m - . l i i -

!< n

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

donderdag 5 mei 1994
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VIDEOTHEEK

'Vrouwen van 35 jaar en ou
der willen direkt sex bel ze nu
06 9512 Sexsucces' (75cpm)

SEXMElSJES live' Wel voor
zichtig net18jr U bent gelijk
aan de beurt' 1gpm 069636

DOMBO

Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex Bel 06 98 44 (75 cpm)

"*SEXPLEZIER voor 2"*
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn 06 9663 (100cpm)

Corn. Slegersstraat 2b Zandvoort
Tel. 02507-12070
PREMIERE
FILMS P. DAG
PREMIERE

FILMS

ƒ 7,50
_rt

P. DAG ƒ 5 , en ƒ 7,50

MOVIE

Gratis roomboter!
Bij aankoop van 250 gram biefstuk krijgt u gratis een pakje
roomboter. Da's toch weer mooi van de Keurslager en...
u kunt lekker uw biefstukje er in bakken.
Bij aankoop van 250 gram

Lekker op brood:

RAUWE HAM
CORDON BLEU
STEAK

100 gram

278

100 g ram

CORNED
BEEF

185

Opgerolde varkensf ilet
gevuld met ham en kaas.

100 gram

125

BIJ UW KEURSLAGER IN DE BUURT

Tenten en kampeerbenodigdheden

Tenten kijken!!!

Erkende relatie/
emiddelingbureaus

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil
Woningruil aangeb Haarlem
3 kam won was 4, m terras
Hr ƒ613,- mcl Gevr Zandvoort 2 a 3 kam ben won of
flat m lift Tel 023-264549

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
UPIDO brengt u bij elkaar'
blijft toch goedkoper'
idien gewenst reeds binnen
Bel nu 02507-14534
week uw eerste contact
raag gratis en vrijblijvend
e folder aan 03451-11486
Vakantie
lutomatisch) of 03451-31364
elefoniste) 24 uur per dag,
buitenland
dagen per week Cupido
rkend, voordelig en een van
lederlands grootste relatieARDENNEN
rganisaties
Logement Le Moulm de
Logne logies + ontbijt ƒ25,
Informatie 00 32 86 21 36 61
Te koop
Wij spreken Nederlands

aangeboden
diversen

Stacaravans te huur m de
Belgische Ardennen al v a
ƒ 250,- per wk all-in Bezet van
16/7 t/m 13/8 Inl 04459 1598

I

"'Autokinderstoel ƒ100, auohondenrek ƒ 25, ijzeren
Vaar/surfsport
leurtraphek/50 Tel 14472
* Kinderwagen combi buggy
ïebe Confort
lichtblauw
Te koop nieuwe stalen roei'rpr ƒ125 02507-13962
boten, 4 m, met spanen Prijs
'Te koop stilletje (po stoel) ƒ995 Tel 0215823978
35,- Tel 02507 - 13163
Te koop surfplank Wayler
'T k pluche beer Steiff compleet met stormzeil evt
150, celluloid schildpadje 25 met • surfpak mt 40 t e a b
ƒ35 Tel 02507 - 15817 Telefoon 02507 - 16381
r

T k a reiswieg ƒ20, el kaheltje/ 10, schrijfmach ƒ30,
etsm vb ƒ5 02507 15071

Te koop
gevraagd
diversen
Rommelmarkt bij postkan'or zijn 2 ouderwetse klok' n nog te koop? Tel 16548
e

k gevr klein 2 zitsbankje
l 16793 na 18 00 uur

Onroerend
goed te koop
aangeboden
GARAGE
TE KOOP
Tel 02507-14534

Onroerende
goederen te koop
'gevraagd
seculier vraagt garage
° ) te koop m Zandvoort
02507-18110

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop vouwfiets met 3
versnellingen ƒ 150Tel 02507 - 61241

Auto's en
auto-accessoires
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
in deze krant

Rijles auto's
en motoren

D x
sl

Uw
rubneksadvertentiei
unt u zowel schriftelijk als
' tefontsch opgeven. Zie voor
e
t adres en/of telefoonnum'er de colofon op de advere
' ntiepagina van deze krant
;

e

Neef Sport
Gaaspercampmg Amsterdam
6-7 mei van 10 00-17 00 uur
8 mei van 1000 1600 uur
Bel voor info 020 - 6230024

Gevr permanente woonr v
pers Huur max ƒ1000,Tel 17897 na 1600 uur

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

06-Nummers
06 320 320 22 Ik wil dat je me
m de lift masseert Zachtjes
hoor, ben 18 jr
1gpm
0632032038 RIJPE dame
Kom met je hand onder m'n
rok Trek m'n slipje uit 1gpm
0632032091 Ik open m'n
mond voor jou' Ik wil je tong
voelen Rijpe negerin 1 gpm
06*95*26 Lesbische buurvrouwen brengen elkaar naar
hoogtepunt 1 gpm 06 95 26
069560 SEXSTRIPTEASE Jij
mag alles van mij uittrekken'
Begin maar' 1gpm
069591 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje omhoog' Op z'n GRIEKS' 1gpm
06*95*92 GRIEKS lekker achterom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt' 1gpm069609 RIJPE vrouwen willen een hvesexgesprek' Laat
je doorverbinden' igpm
06*96*25 Winkelmeisjes 18
Bea wordt heet achter da
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter 1gpm
06*96*26
S&M-LIVE-BOX
Live met je meesteres op een
lijn
i 1 gpm
069640 MÊISJESSEX 18 jr
1gpm Jij 'oopt achter mij de
trapop Onder m'n mini zie je
m'n slipje strak zitten
06 96 92 Zappsex 1 gpm Lief
devolle omhelsing, hete pas
sie, elkaar bevoelen, zoenen'
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 1gpm
069711 Sabrma houdt van
Grieks 1 gpm Ik sta voorover' Doe mijn slipje opzij"
06-9791 Club Top S&M 1gpm
Wil je bukken, zodat ik m'n
gang kan gaan?
06 98 58 Hoor 35 vrouwen
hijgen' maar 1 minuut voor 'n
hoogtepunt Zappen 1 gpm
ANONIEME Sfcxafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320 330 79 (75 cpm)
ANONIEME
sextelefoonnrs
van hete vrouwen ze geven
hun tel nr 06 9737 (75cpm)
BUITENSEX' Nieuw' 1 gpm
Parkeerplaats, auto, bos en
hei 0632032622
Dikke Vrouwen Livegesprek
met mollige vrouwen met
enorme bollen 1 gpm 06 9870

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-96.80
24 u/p d
100 cpm
Direkt apart m ondeugende
vrouwen Vrouwen bel 06
4300 mannen 06 9757 75cpm
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt
06-9880 (75cpm)
Direkt Live Bcx' Je komt in
een orgie terecht' 1gpm
06 9593 Nu tot 3 uur 's nachts'
DIREKT-PRIVE snel apart
met de heetste vrouwen
Bel 069710 (75cpm)

Heil *
bound

*
Career opportunities

EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is' Bel 069661 100cpm
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar naar wie1
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen Dames bel 06-4300
Mannen bel 06-9755 (100c/m)
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen 35+ Kies maar, er
zijn er 3' 1 gpm 06 320 327 17
GRIEKS toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat"
Bel 06-9709 (100 cpm)
GRIEKSE-LIVESEX 06 95 05
Alleen live voor Grieks'
Ik buk wel schat1 1 gpm
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
0632032211 (75 cpm)
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcon
tact Bel nu 06-9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75cpm)
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt'
Bel nu 06 9705 (75 cpm)
Hete vrouwen willen met jou
een spannend pnve-gesprek'
06 320 322 33 (75 cpm)
Hete vrouwen willen echt snpl
SEXKONTAKT Nu met tel nr
Bel nu 06 9766 (75 cpm)
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 9780 (75 cpm)
Homo jongens (18) onder elkaar Hoor ze TEKEER gaan
06 320 330 88 (75 cpm)
HOMOJONGERENKON
TAKT, hete jongens van 18 30
jaar' 06 320 330 95 (75 cpm)
HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam
Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
HOMO KONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy9
0632033018 (75 cpm)
Lesbische VROUWEN zoe
ken sex' Hete stories, dating,
strippen' 1gpm 06 320 320 37
Live Sexcontact

Nieuw Anonieme sexdating
Snel sexkontakt m eenzame
vrouwen 06-9706 (lOOcpm)
Nieuw, discreet privé gesprek met hete vrouwen (extra snel) 069664 (100cpm)
Nieuw hete meisjes (v a 18)
uit Groot Amsterdam»
0635023020 (100 cpm)
Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken' 06 320320 19 pmlg
in de bios voel ik je hand
Nieuw TELEFOONSEXvoor2
Direkt hete vrouwen aan de
lijn 0632033087 (75 cpm)
Nu Direkt TELEFOONSEX
Hete vrouwen wachten op
jou 0632033091 (75 cpm)
Op z'n FRANS' Live met mij,
06 97 33 mond vol' 1 gpm
Warme lippen1
POLITIEAGENTSEX 069508
Direct Live naar het buro1
Echt Live sexgesprek 1gpm
PORNO 06 320 320 53 1 gpm
Als een wilde trek je m'n
kleren uit' Zalig zo hard1
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06 9502 (100cpm)
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu069605(100cpm)
Rijpe Dame Live Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij'
1 gpm
0632032063
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken Inkijk, geen slipje
Pak 'm
1 gpm 069744
SEX VOOR 2 snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06 320 330 82 (75 cpm)
SEX VOOR TWEE direkt telefoonsex met hete vrouwen
06 320 330 46 (75 cpm)
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen11 Voor
Heren Bel 06 9667 (100cpm)
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou n heerlijk meisje
(18) wacht 069701 (75cpm)
SEXKONTAKT De heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 06 9602 (100 cpm)
SEX'O'FOON 06*96*06
*Sexstones *Sexdating
*Hoogtepunten *Gaydating
*Sexjackpot 1gpm

Mag ik in uw slipje voelen juf 7
Kom maar jongeman' Nu ga
ik bukken 1gpm 069509
Meidengneks' 06 320 320 62
Ik sta voorover, voorzichtig en
met olie Ga door'1 gpm 18 jr
Meisjeskamertjes, 06 96 08
Petra en vriendinnetje, beiden
18, doen 'n sexspel 1gpm
MEISJESSEX' 0632032052
18 jr Streel maar zachtjes
met je tongetje 1gpm Zalig'

ELKE

DAGELIJKS Mf

S M KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06320322 17 (75cpm)
Stvl-KONTAKTLIJN zoek
:en strenge afspraak7
0632032580 (100 cpm)
SM-VOOR-2 direkt apart voor
'n streng sexkontakt
06 320 329 99 (75 cpm)
Stewardessensex
06 95 07
.chuif m n rok omhoog en
laat je hand voelen 1gpm
Straatgrieten1 Ik snak naar n
hoogtepunt Glij maar lekker
1 gpm
0632032077
STRAATMEID Live Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid Een zalig live
gesprek' 1 gpm 069840
THUIS SEX KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio
Bel nu 069811 (75 cpm)
TIENERTJES (18 jr) die met
jou een livegesprek willen1
1 gpm
06-32032065
TIPPELLIJN eenzame vrouw
tjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06 9530 (75 cpm)
TOPSEX 06 320 325 25
Ik wil in bad met jou' Zeep me
maar lekker m lieverd'1 gpm

W:• <
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Wllliki van «mmilrioï
Htly rXiKiu
CatkirlniJMrinsin
Ril lickirs
Trlx UUim
IVDu liuhuyi
Nttnhi Emmili
Hinski EvMhull-viii Etien
JUnimMi Griwil
lm «u lm Hwvil
Dimt vin Hulit
Litty Komrm«n
Anniki Krtlntn
Miyi Pijte
Tridy v» Plnxtirm
Jeami Rui
Midy likt
Uultt vin Siitin
«IMtli Jchirptiuii
fcmit M.G. SctaMt
UraSnffi
Hini Stuik
StilPten Straikir

Zolang de Dwaze Moeders van het Plaza de Mayô in Buenos Aires door-'%;^; -5
gaan, gaan wij van SAAM door met ze moreel en llnancieel te steunïn?1 Wf' J ' * i
rj* • •' • " -.
strijd om opheldering over het lot van hun onder de militaire dlctltui•**tV'
(1976 -1983) verdwenen kinderen en mannen gaat voont. Op'dÉyra
wat er met hun familieleden toen Is gebeurd; lt nooit antwoord gèkol
Ondanks hun verdriet om de vermisten, blijven de Moederi pal Jtiinllq
de verdediging van de mensenrechten in hun land. De wijze waarop'zfl U
nu al janen geweldloos doen, heeft school gemaakt In de hele ufecildM
wereld, waarin moeders hun kinderen slachtoffer hebben zien wopdin|
van zinloos en bruut geweld.
^--If^Ë
Zo groeide de groep van treurende Argentijnse vrouwen utt to|Mniai
de invloedrijkste mensenrechtenorganisaties.
^ï&SJiï
- ''*iijlim
SAAM blijft ze steunen!
Als u deze maand die bloemen of die taart voor moeder koopt^eWdat
ook eens aan die andere Moeders.
,
'";"'":;^
Stort uw bijdrage op giro 9114 00 t.n.v. S(teun) A(aan) Afrgentijhsirl
M(oeders), Amsterdam.,
. •" .•^*W&iiit

!

w*. aciöN CÖN
^ -^-1*:

TOPSEX LIVESEX 06 97 22
Wil jij mij Live naar een Hoog
tepunt brengen?
1 gpm
VERBODEN SEX Ongehoord
1 g/m 06-320 327 26 m de stal
VERPLEEGSTERS Live
06 98 38 Ik zit al klaar in m n
strakke uniform Bel me en ik
verzorg je live
1 gpm
VLUGGERTJE hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex
Bel 069603 (100cpm)
Volslank tot dik' Vrouwen van
chic tot volks 1 gpm Ze zijn
30 tot 55 jr 06 96 94 RIJP'
'Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06 9604 (75cpm)

voor de particulier
3 regels

«. imt Kij[R'\rouw en
en bij jou in (tt buurt'

06.320.328.66
SUPER-L1VESEX!
Di Madam \trhind je door
naar du lekkerste \roimen!

06.95.06

SUPER-SEXPALEIS!
/jpp \jn houjitLpuiit naar huo^kpunt'
Sundji Gntks rrans. Sinptuu ttt

06.96.06
l cpin

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 c\ti<i (u
GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij u\\ op
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o nr. ...bur. v.d blad als l u-tul
• in/enden uitsluitend via
bij uw tekst meegei ekend wordt)
de bon (niet telefonisch) « aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch v>mopgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen o maximaal 3 regels o alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeien aK
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van u\\ tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
20-11JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
• u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te \vijzigen ol niet op te nemen

Uw micro moet uiterlijk maandag Om-

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,7o
2 regels ƒ 4.76
3 regels ƒ -i 7P
4 regels ƒ 6 3 »
5 regels ƒ 7 93

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LiveSex' 06 98 66 Als je van
heerlijke strakke winkelmeis
jes houdt Live met mij, ik ben
net 18 Zachtjes' 1 gpm
LiveSex Hier kunnen jon
gens, 18 jr, met Rijpe Vrouwen rommelen 1gpm 06 9848
LiveSex met een Rijpe Negenn Lekker een livegesprek1
1 gpm 069686

'EE

te<
éf'^ i1

GIRO 911400 AMSItRDAM

The house *
of the spirits

MEISJESVINGERTJES (18 jr)
Ze glijdt in je slip 1 gpm
06-320 320 66 Oh wat fijn'
NIEUW' 1 gprn 0632032617
Sex in het openbaar1 Lift,
toilet trein bus, tram

'BETTY S ESCORT
020 6340507 na 1900 uur
Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
Sexstandjes' 06 320 320 59
1 gpm Standje 69 doe rn n persoon van jouw keu/e
1
Probeer het eens en bel
slipje opzij' Grieks
06 35022221 (100 cpm)
Sex o foon Sexbox Live1 Nu keu?e uit meer dan 50
06 320 329 50 Rijp & Jong
INTERNAT ESCORTmeisjes
1 gpm Direct live mot haar' v a ƒ200 Tel 0206683310

Zand voort s.
fNJieuwsblrici

En die andere Moeders

*
Oeroeg

Nieuw 35 plus sexdating Vol
op RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-9616 100cpm

Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 7 mei

en telefoontje is genoeg om
i contact te komen met de
3rsoon van jouw keuze
•obeer het eens en bel
i 35022221 (100 cpm)
l Reflectanten op advertenES onder nummer gelieven
voor te zorgen dat het num
er m de Imker-bovenhoek
) de envelop staat vermeld
i dat de brief geadresseerd
ordt aan Centrale Orderd Weekmedia, Postbus
56,1000 AD Amsterdam Dit
borkomt vertraging in de be
andelmg

p. w. ƒ 40,-; p. mndf 80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,-per stuk
De nieuwste dagfilms
Reservoir dogs
{^ _ ^ «

DISCREET Sexkontakt nu
spec met hete vrouwen van
40+ 0632033042 (75 cpm)
Een chique Vrouw verleidt
haar buurmeisje v 18 met
Sexi 75 cpm 0632032039

Diverse clubs

ƒ/-mnn
10,00

BOXEN P. DAG

The*firm
KEURSLAGER

Huwelijk en
kennismaking

Zoek jij echt hete meisjes v a
189 Bel nu SEX(thuis)KON
TAKT 06 320 326 33 (75cpm)

Bounty*tracker

krijgt u een pakje

SCHNITZELS

Ze zakte door haar knieën op
z'n Frans lieverd 1gpm
069646 Rode Lippen»

Coneheads

BIEFSTUK

MT

17

r^u

6 regels ƒ 9,62
7 regels ƒ 11 10
B regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven t,!()(!)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek

donderdag 5 mei 1994
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FRAAIE
MODERNE
THERMOS-

ORIGINELE
D.D.D.D.D.

THEEDOEKEN

Spar Supermarkt vraagt per direct
een jonge en enthousiaste

medewerker m/v

KAN
diverse kleuren,
inhoud
liefst 1 liter

geruit en m

diverse kleuren
100% katoen

op full-time basis

frp* #r*

&t,

op/
met roestvrijstalen sierrand
en fraaie bloemmotieven
Allerlei maten en modellen

^„
>I

,

v

•.~ ^
~• f*,*~
J 'f * if 4

jvtoffieet
.

W.K. KEUKENROLLEN

speciaal gemaakt i v m j""ri <*- ^ /#=»,
World Cup Voetbal
f;,*; U- j f 'H \
Sterk absorberend
D>, \Jt F
<
VI '
rii1
*
'K ^-«r,. j-(

_

FLACON 250 ML'

(5

ELDERS

BADEDAS DOUCHE-GEL
// / , ^ / ( ^.'

f\i p

- _ j,' v.

SET J ROLLEN

ELDERS

ELDERS 1J7<

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

""

PAN

Robijn

LORADO ASPERGES

«,_
KRISTAL BLEEKMIDDEL

LITERBLIK-elders.
•

M

L1NCO MARGARINE

BADSLIPPERS

FRAAIGESTYLEERDE

met zelfklevende sluiting

SCHILDERIJEN
DIVERSE
MATEN

ELDERS

ELDERS

ELDERS

f ijLV^
""
11

tia

PER PAAR

vVa.
*"£ i,
v* ^,' Ï%,_,.',

OP MAAT GEMAAKT

VAASJES

en anti-slipzool

poster van aquarel ^?T"*>>
m wissellijst.
ft v 'ZJ1"
Diverse
LI. ^ j1; s» *-<~ '
' <•» ,r-C\
afbeeldingen
- , h^ J , f -ly j

s' -/
/*\
fa'-?(
6
J V^

i

LLJ

diverse modellen
m moderne kleuren
en van lichtgewicht
kunststof Per stuk

/^"^*\ /"""T _ "
/f .fVAl"-^ f'
t
Bi-n F * H* IJ"
V, «^ " 1 \;"

ELDERS

K_/,,', N^-J

^Otafivt

< i

FLACON1 LITER -elders 9$
•
~
l NEMETHEEBISKWIE
PAK 150 GRAM-elders^

r m; noous>

DAMES- OF HERENSFEERVOLLE

WASVERZACHTER
FEZ2AAFWASMIDDEL
LITERFLACON-elders^

'

**--i->V

t;

+ KASTEN MET EXTRA RUIMTE +

v J

LIJ

o

U

o:

Cc

LU

HET IS ZOVER! OOK DE POLITIEK IS HET NO MET ONS EENS!
SOLVAYTAFELZOUT
PAK 1 KILO -elders M

«C
09

NEME MACARONI
BAAL 500 GRAM -elders .75

z
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk7
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Een 2 deurs spiegelfront 160 cm breed,
kamerhoog
f 1 290
Een hang- en leg-mdeling
f 520,

CQ
i*>*

'si^™sr^|is«S^

Zan
Vee
een
opb
157
der!

f 7 810

ZILVERZAKJE -elders M

OVBHVBRS

2

\er
het
uir

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16 00 uur
Telefoon 17935

m
19

W

Bel voor een afspraak naar L Bouwens,
02507-14361, Zandvoort

FRAAI BEDRUKTE
zoek uit
diverse frisse
geuren

ZWAAR GEËMAILLEERDE PANNEN

Opleiding tot slager behoort tot de mogelijkheden

Uw kastmdeling of wand bepaalt het aantal deuren
2,3,4 of meer Als u langs komt met de maten van uw
wand, vertellen wij u precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt m onze werkplaats

ELDERS

Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

GESNEDEN EN VERPAKT HEEL BROOD
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LIEFST HEEL POND
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romlge franse kaas met fyne w/n*niW*i
KUIP 200

GRAM

CARTE D'OK

NUTRICIA
HALFVOLLE
CHOCOMEL

BMSSOTSUPERIEUR

DOUWE
EGBERTS
ROODMERK

de enige echte
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PAK

OLA CARTE D'OR

250 GRAM

HEERLIJK DESSERT-IJS
FRITESSAUS
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LUXEOPGEMAAKTE
HUZAREN-SALADE ELDERS

l 200 GRAM
ELDERS
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Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
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een heerlijke frisse
witte kwaliteitswijn

\*.:[

Br

Ouai latswe n
\loxu S i n KLIX

BEREICH BERNKASTELQ.B.A.

r^^ ^.^ ^

\ BUK

- -rf&& vf)

Daar zit u dan Een heerlijk huis op toog
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want

En de makelaar weet van wanten en kranten

LITERBLIK

FANCY PINK ZALM

f' mooie rose kwaliteit

ELDERS

heerlijk als
dessert

PAK
440 GRAM

l
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DELMONTE
HALVE
PERZIKEN
op siroop,

altijd een mooie
droge korrel

ONZE qpnFNTE & FRU1TAFDEÜNG
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1000 ML A^Ss

ELDERS 2^29

LASSIE
TOVERRIJST

SCHOmUEFSI 600 GRAM A&O

MEUWiOOGSTI
GROTE GAUA_
ELDEflS.

LIEFST

lekker romig, m handig
emmertje Liefst 750 ml
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zoek uit cassis
of pistache

GOUDA'S GLORIE
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GROTE KUIP 250

frltesscuts

KOFFIE
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DIRK VAN DEN BROEK

Hoe bespaart
uruimte?ujden
geld op uw
krantenarchief?
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LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM

en ook

OOSTZAAN W nkelcentrum Hanme Schattplem

"Een paar
dagen

HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg NIEUW VENNEP Hooldweg VOLENDAM Hyacmlenstraat
EN NU OOK
AMSTERDAM (ZUID) Rijnstraal48

In de kranten \an \Vcckincdia niet een
gemiddelde leesduur \an 22 minuten wordt niet veel
o\er het liookl ge/ieii Dat geldt /eker \oor de p.igi
na AIV (vnje tijd) Het NU>O appreciatie onder/oek
199^ u- ten uptiibanng o\cr bereik 111 Anihterdam
en omge\ing. Het nippt)rt !•• lx.-stlukba.ir'
Bel \oor meer informatie over succesvol adver
teren ons kantoor Amsterdam (020 562 2bl8),
Amstelveen (020 6-17.5VH) of Zandvoort
(02507-17166).
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Estafette definitief terug in Zandvoort

Driehoek

(

ving afgelopen dagen volledig
uitgekamd, bij de zoekactie
werd zelfs een vliegtuigje ingezet. Maandag werden zo'n twintig agenten ingezet, waar onder
een aantal te paard, die vergezeld van honden de duinen afzochten naar sporen. Fietsers
en andere voorbijgangers werden aangehouden en kregen
een foto van het slachtoffer te
zien. Hen werd gevraagd of zij
verdachte dingen hadden gezien of gehoord, of dat zij zaterdagavond in de buurt waren geweest.

Kampioen
De
Zandvoortse Q
Schaakclub heeft nu ï/
ook een kampioen van de interne competitie: Dambrink

Opfleuren
Eenjarigen zijn een aan- -f •*
winst voor de tuin, vin- l l
den groendeskundigen Wolthoorn & De Groot. Bont bloeiende eenjarigen kunnen prima
dienen om een donkere hoek
op te fleuren of een tegelplateau te gameren.

Collecte succes

ZANDVOORT - De politie
trof zaterdag op de Boulevard
Barnaart onder verdachte omstandigheden een Mazda 626
aan. Bij nader onderzoek bleek
de auto op 3 mei in Amsterdam
;estolen. De eigenaar is op de
hoogte gesteld.

Bromfietser gewond
ZANDVOORT - Op het fietspad van de Zandvoortselaan is
woensdagmiddag een 17-jarige
bromfietser gewond geraakt.
Hij verloor door onbekende
oorzaak zijn evenwicht waar1oor hij viel. De jongeman is
laar het ziekenhuis gebracht.
Daar bleek dat hij een gebroken
sleutelbeen en een hersen>chudding had opgelopen.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

*Ik moet met
mijn laarzen
aan naar de wc'

ZANDVOORT - Huurders
uit de Koningstraat overwegen naar de rechter te stappen om te eisen dat hun woningen worden opgeknapt.
Drie deelnemers van de Zandvoortse estafette nemen rennend de banden-hindernis op het Raadhuisplein
In
een laatste poging de
Foto Persbureau Zandvoort
kwestie onderling met de
de menigeen parten. Sommi- winnaar. Daardoor kreeg het huisbaas, de gemeente, te
ZANDVOORT - De estafette lijkt definitief teruggekeerd gen kwamen dan ook door- ook de wisselprijs uitgereikt, regelen, is er een handtekein het dorpscentrum. In totaal 84 mensen namen donder- weekt terug bij de finish. De een bijzonder, glazen kunst- ningenactie gehouden.
„Ze beloven ons al twee jaar
dag deel aan dit - vroeger bijzonder populaire - evenement, hindernissen waren vooral in- werk van Henk Hamelsveld. koeien
gouden horens,
dat weer sinds vele jaren werd georganiseerd. Dat getaeur- gebouwd om het voor het pu- Deze was tevens lid van de jury, maar er met
is tot nu toe nog hélebliek aantrekkelijker te maken. die verder bestond uit Michel
de
ter
gelegenheid
van
Bevrijdingsdag.
Ook
de
andere
ZANDVOORT- Het ge- naar de belanghebbenden is
Die opzet is geslaagd, al bleef Konings van café La Bastille, maal niets gebeurd," zegt bewohet aantal toeschouwers be- en - voorzitter - Prins Peter ner Hakhof. „Ondertussen
meentebestuur heeft proce- verstuurd. Volgens de recht- activiteiten op die dag trokken veel deelnemers.
perkt, waarschijnlijk als gevolg (Bluijs) van De Schuimkop- moet ik nog steeds met mijn
durefouten gemaakt rond bankpresident heeft de ge„Wat ons betreft komen we ging De Schuimkoppen, waren van de koude wind die door het pen. Zij moesten de kleding- laarzen aan naar de wc als het
de bouw van het nieuwe ap- meente gehandeld in strijd met
prijs toekennen. Die ging naar regent, omdat het water hier zo
partementencomplex Suy- artikel 19 van de Wet op de volgend jaar zeker weer terug hiervoor benaderd nadat hun dorp blies.
Ordening: de ge- met de estafette. Alleen wordt organisatorische kwaliteiten
Ybozo, de kleding van dit team naar binnen stroomt." Ook de
derduyne, op de plek van Ruimtelijke
meenteraad is te laat op de de eerste vraag: houden we het indruk hadden gemaakt bij een
was gebaseerd op heti sprookje bewoners van de andere 22 woPaviljoen Zuid. Daarnaast hoogte
Kunstzwemsters
ningen waar het om gaat, weten
gesteld van een verzoek dan weer op Bevrijdingsdag of volleybaltoernooi vorig jaar.
Duizend-En-Een-Nacht.
heeft het te weinig aandacht om vrijstelling
het bestem- op Koninginnedag." Dat zegt
De organisatie had met 21
De prijzen voor de snelste loDonderdagmiddag werden er er alles van. Zij hebben een wasbesteed aan de bezwaren mingsplan. Dievan
vrijstelling was Wiebe Beekelaar die samen teams niet te klagen over be- pers gingen bij de dames naar ook al tientallen prijzen uitge- lijst met klachten: lekkage,
van omwonenden. Dat zijn nodig om bouwvergunning
af te met zijn broer lan en Frans langstelling van de kant van de de kunstzwemsters van De Zee- deeld tijdens de kinder-evene- vocht, tocht, schimmels, houtde belangrijkste redenen kunnen geven aan bouwbedrijf
Drayer het evenement heeft ge- deelnemers.
schuimers, bij de heren naar menten: de kinderspelen in de rot, losse ramen, kromme deuwaarom de bouwvergun- Thunnissen Heemstede BV.
organiseerd. Dat gebeurde op
De estafette vergde een hoop het team van Café Neuf, en bij Haltestraat en de straatteken- ren, rotte dakkapellen en bouwning is geschorst.
Daarnaast heeft het gemeen- verzoek van de Stichting Vie- van de deelnemers, met name de gemengde teams naar de wedstrijd op het Raadhuis- vallige tuinmuren. „Dat is voor

Trocedurefouten' rond
bouwplan Suyderduyne

tebestuur te weinig aandacht
besteed aan de bezwaren van
omwonenden ten opzichte van
windhinder en schaduwwerking. De gemeente krijgt de
kans daar opnieuw op te reageren. „Wat ons betreft zal het
niet te lang meer duren," zegt
N. Dost, sectorhoofd Grondgebied bij de gemeente. „Maar we
moeten wel rekening houden
met de intenties en achtergrond van de uitspraak van de
rechter." Als dit is gebeurd,
blijft de schorsing nog zes weZANDVOORT - Het bezoek aan Holland Casino Zand- ken van kracht. In die tijd kun'oort is vorig jaar fors toegenomen. Het totaal aantal nen de omwonenden eventueel
^zoekers kwam op ongeveer 285 duizend, ruim 13 procent nog verdere stappen ondernemen.
tneer dan het jaar ervoor.
Een en ander blijkt uit de motivatie van de arrondissementsrechtbank, bij het besluit om de
vergunning te schorsen. Die
motivatie is afgelopen week

Bezoekersaantal casino
met 13 procent gegroeid
Tekenwedstrijd
ZANDVOORT - De kleurwed'trijd van Scoutinggroep The
Buffalo's heeft na lang overleg
prijswinnaars opgeleverd:
'hilippe Minnebo, Hein Zwem2r, Dennis Zwemmer, Kim
ap en Sander van Straten. Zij
lebben hun prijs inmiddels
intvangeh. De te kleuren tekeling was verwerkt in een huisaan-huis folder die een tijdje
kleden werd verspreid in ver'and met het Open Huis van
Scouting Nederland, eind
"naart.
The Buffalo's deed daar
J
ok aan mee.

Inbraak
ZANDVOORT - In een snack>r aan de Burg. Engelbert'traat is vorige week ingebrojen. De politie vermoedt dat de
laders binnenkwamen met een
'alse sleutel: inbraaksporen
'ntbraken namelijk. Uit twee
'Pengebroken speelautomaten
•s ongeveer duizend gulden verP^enen.
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Waterstanden j

'atum
1
mei
2
mei
3
mei
4
mei
mei
mei
mei
«mei
9
mei

HW
LW
HW LW
04.55 00.34 17.1212.35
05.26 01.05 17.4613.05
05.5501.4618.1513.44
06.27 02.21 18.4914.46
06.58 02.56 19.2515.04
07.38 03.36 20.0515.55
08.19 04.16 20.5616.46
09.16 05.06 22.0517.30
10.3306.0623.2018.34

:'aanstand/getij:
•K Woensd. 18 mei 14.50 uur
°odtij dond. 19 mei 23.20 uur
Woensd. 25 mei 05.39 uur

Bijbel
Het CDA in Zandvoort
jopent elke vergadering
O
met een stukje uit de Bijbel.
De twee nieuwe CDA-raadsleden Bluijs en Van der Mije vertellen over zichzelf en hun partij.

Die vragen werden ook gesteld aan bewoners van Zandvoort-Zuid, onder wie een uitgebreid buurtonderzoek werd gehouden. Het misdrijf heeft
waarschijnlijk plaatsgevonden
in de omgeving van de fietsenZANDVOORT - De collecte in stalling van het naaktstrand.
Zandvoort en Bentveld voor de
Nederlandse Hartstichting is Over het motief van de moord
en groot succes geworden. De
nog gegist. Enerzijds
opbrengst bedroeg dit jaar wordt
wordt vermoed dat het om een
15.720 gulden. „Namens de Ne- afrekening gaat binnen het criderlandse Hartstichting afde- minele circuit. Aan de andere
ing Zandvoort en Bentveld wil kant staat dit gebied ook bek een ieder bedanken voor zijn kend als ontmoetingsplaats
bijdragen om van de collecte van homoseksuele mannen. De
weer een succes te maken," plek wordt ook wel eens bezegt woordvoerder Th. Porsch. zocht door groepen jongeren
Degenen die de collectanten ge- die de mannelijke prostituees
mist hebben, kunnen alsnog van hun geld beroven en miseen bijdrage storten op giro- handelen. Daarvan wordt echnummer 300 van de Nederland- ter bijna nooit aangifte gedaan.
se Harstichting in Den Haag.

Auto gevonden

DEZEWEËM
Sommigen ,,oemen het Q
al 'de gouden drie«3
hoek', het gebied tussen Haltestraat, Schoolstraat en L.
Davidsstraat.
Ondernemer
Bruynzeel heeft ingrijpende
plannen voor dit gebied: een
winkelcentrum

ZANDVOORT - In de zuidduinen is een 28-jarige Rus
vermoord. De politie vermoedt dat de man afkomstig is uit
het criminele milieu. Hij zou het slachtoffer geworden zijn
van een 'afrekening'.
Het stoffelijk overschot werd
maandagochtend rond half 12
door een wandelaar gevonden.
Het lijk lag in een duinpan
langs het fietspad naar Langevelderslag, ter hoogte van het
Flessenveld. Uit sporen op het
lichaam wordt geconcludeerd
dat het slachtoffer door een
misdrijf om het leven is gebracht. In opdracht van de officier van justitie zal op korte
termijn sectie worden verricht.
De identiteit van de man is bekend doordat hij een paspoort
op zak had. Hoelang hij al in
Nederland verbleef, is onbe«nd.
De recherche heeft de omge-

Oplage: 5.250
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ring Nationale Feestdagen door de vier hindernissen die Bloopers. Dit laatste team, vier plein. De belangstelling hier- ons de dagelijkse realiteit," alZandvoort. De mannen, alle waren ingebouwd, vooral de jongetjes van rond de acht a voor, vooral voor de tekenwed- dus Hakhof.
Vrijwel alle bewoners hebben
drie leden van carnavalsvereni- zeephelling bij Café Neuf speel- tien jaar, werd ook algeheel strijd, was enorm.
een brief ondertekend die nog
deze week bij het college van
Burgemeester en Wethouders
wordt bezorgd. Hierin wordt
het college dringend verzocht
groot onderhoud aan de woningen te laten plegen. 'De overname door EMM is al jaren een
excuus om geen groot onderZANDVOORT - De werk- met zandzakken neer te zetten. der alert zijn met eigen be- VVV, bij het voormalige ge- houd uit te voeren. Hier hebben
groep Wateroverlast is niet Dit in verband met de steeds schermingsmaatregelen waar- bouw Burgerzaken, bij de Jan wij genoeg van. Door de gebrete spreken over de wijze terugkerende wateroverlast in door zij straks misgrijpen. Er Steenstraat en de Van Ostade- ken wordt onze gezondheid daondermijnd.' De huurverwaarop de gemeente de ge- het dorp. Die treedt op bij flin- wordt opnieuw onzorgvuldig straat, bij het speelterrein aan nig
hoging is dit jaar door een aandupeerden voorlicht. Zij re- ke regenval doordat de riole- met de bewoners omgegaan en de Oosterstraat en bij de flats tal
geweigerd.
waterhoeveelheden niet dat vinden wij een kwalijke aan de Van Lennepweg.
ageert hiermee op een pers- ring deverwerken.
De ondertekenaars eisen binHet persbe- zaak. Laten ze pas een persbeDe bakken zouden voorzien
bericht dat twee weken gele- kan
richt van de gemeente meldde richt de deur uitdoen, als er worden van zandzakken van nen 14 dagen een reactie van
den naar de kranten werd dat
er op een aantal punten in daadwerkelijk iets gebeurd is." verschillende grootte. De werk- het college. 'Mocht u in gebreke
verstuurd. Er zouden extra Zandvoort
tot plaatsing van de
„Er is gecontroleerd op alle groep had gevraagd om het ge- blijven, dan zijn wij genoodzandzakken geplaatst wor- extra bakken
werd overgegaan. punten die de gemeente in haar wicht van de zakken te halve- zaakt om onze eis via een civieden, maar dat is nog niet Maar dat is tot nu toe niet ge- persbericht aangeeft. Afgezien ren en de grote exemplaren on- le procedure af te dwingen,' zo
gebeurd. De werkgroep beurd, constateert de werk- van een paar bakken die er al middellijk te verwijderen. „Het schrijven zij. „Ik heb al een tijd
spreekt over 'valse voorlich- groep.
een jaar staan, hebben wij nog gewicht van die grote zandzak- contact hierover met de Consuting'.
Trees Burger van de werk- geen nieuwe activiteiten van de ken is medisch onverant- mentenbond," zegt Hakhof.
groep: „De bewoners krijgen nu gemeente geconstateerd." De woord," aldus Trees Burger. „Zij hebben nu zelf geadviseerd
De werkgroep heeft zelf een het idee dat er overal bakken extra bakken met zandzakken „Maar ze liggen er nog steeds. om naar de rechter te stappen,
halfjaar geleden bij de gemeen- met zandzakken staan. Dat zou zouden geplaatst worden aan Ook wat dat betreft is er niets omdat we anders toch niet verder komen."
te verzocht om extra bakken kunnen betekenen dat zij min- de noord- en zuidzijde van de veranderd."

Werkgroep Wateroverlast boos over persbericht

'Valse voorlichting over plaatsen zandzakken'

Mevrouw Van GennepHet is een sterke stijging in
vergelijking met de cijfers van -Draaijer heeft een reactie gede voorgaande jaren. In 1992 be- kregen op haar 'planschade' die
zochten 252 duizend mensen zij tegen de projectontwikkehet Zandvoortse casino, 4 pro- laar heeft ingediend. De rechtcent meer dan het aantal van bank acht haar argumenten te1991, 242 duizend. Holland Ca- recht, haar bezwaren zijn ontsino Zandvoort scoort daarmee vankelijk verklaard. Zij heeft
hoger dan het gemiddelde van contact opgenomen met haar
de overige zeven casino's in Ne- advocaat voor verdere stappen.
Zie ook pagina 3
derland die al zolang meedraaien. De gemiddelde stijging van
het bezoek aan deze casino's
lag op twee procent. Als het
nieuwe casino in Eindhoven
dat vorig jaar werd geopend,
wordt meegeteld, komt de gemiddelde stijging op 6,4 pro- ZANDVOORT - In totaal 72
cent.
mensen hebben zaterdag met
De 'bruto baten' van Zand- de KNRM station Zandvoort
voort kwamen vorig jaar op on- een tochtje over zee gemaakt.
geveer 36,5 miljoen gulden, lan- Dat gebeurde in het kader van
delijk op 610,7 miljoen. De ge- de Nationale Reddingbootdag.
middelde besteding per bezoek De open dag trok ruim 375 belag op ongeveer 128,50 gulden, langstellenden.
De leden van de KNRM gaven
landelijk 149 gulden. Dat Zandvoort daar onder zit, is niet tekst en uitleg over hun werk
vreemd, omdat dit met 13 speel- en onthaalden bezoekers op
tafels een van de kleinere casi- een tochtje met de Forel. Dit is
no's in Nederland is. Alleen de tijdelijke, rubber reddingEindhoven is met 11 speeltafels boot die in Zandvoort is gestanóg kleiner. Ter vergelijking: tioneerd, in afwachting van de
Amsterdam is de grootste met definitieve nieuwe boot, de An41 tafels.
nie Poulissen. Deze wordt in
Het resultaat van Zandvoort november in Zandvoort veris des te opmerkelijker, omdat wacht. De bouw ervan start
dit casino een paar moeilijke eind deze maand, dan wordt in
jaren achter de rug heeft. Ver- Volendam 'de kiel gelegd'. De
keerde het in 1992 nog in de Forel lijkt op het eerste gezicht
rode cijfers met een negatief be- een eenvoudige rubberboot,
drijfsresultaat van een half mil- maar is wel voorzien van alle
joen, in 1993 werd een positief moderne communicatie-apparesultaat bereikt van 1,6 mil- ratuur.
joen gulden. De opening van
De motor was zaterdag bijna
het casino 'Amsterdam' was de 'nog warm', doordat de bemanafgelopen jaren goed te voelen ning vrijdagavond nog was uitin Zandvoort. Vanuit de vesti- gevaren. Er waren - vermoedeging in de badplaats is er veel lijk - vuurpijlen gezien, zo luidaan gedaan om dit verlies weg de de melding. Een zoektocht
te werken en méér gasten over rond het REM-eiland leverde
de drempel te krijgen. Zo wer- niets op. Duidelijk werd, dat
den klanten met een VIP-bus het vlammen waren geweest
gratis opgehaald uit Den Hei- van het 'af gassen' van een boor- Vanwege de 'Nationale Reddingbootdag' van de KNRM mochten belangstellenden meevaren
met de Forel
Foto Persbureau Zanclvourt
eiland.
der, Alkmaar en Utrecht.

Veel belangstelling voor Nationale Reddingdag

Natuurlijk,

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

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

Na een ongelijke strijd,
die voor haar niet meer te winnen was,
is haar wens in vervulling gegaan
om haar grote vriend na te reizen.
Verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden haar
bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame moeder en oma

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat vredig is ingeslapen onze
lieve en zorgzame moeder, oma en zuster

Arendina Alida Wilhelmus
Zus
weduwe van Pieter Cornelis Drommel
op de leeftijd van 87 jaar.
Piet en Henny Drommel
Jan en Odilia Drommel
Kleinkinderen, achterkleinkinderen
en verdere familie
Zandvoort, 9 mei 1994
de Favaugeplein 33,2042 TP
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wil van LooyBoon

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

M. Molenaarstraat 16
Tel. 16883

Toiletjuffrouw
gevraagd
Inl.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Paviljoen

21

medewerker m/v
voor de bediening
Leeftijd tot 23 jaar. Ervaring gewenst
tevens afwashulp
leeftijd tot 20 jaar

inl. 12537
uitvaartverzorging
kennemerland bv

94023B

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94042B Dr. Mezgerplaatsen dakkapel
straat 62 en 64
94043B H. Heyermansweg 4 vergroten
woonhuis
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

93109B Zandvoortselaan165 bouw therapiebad
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woning-

GEMEENTE
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

M

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

DOKTERSBERICHTEN

94033B
94034B
94035B

veranderen
opslagloods
Wilhelminaweg 56 vergroten woonhuis
wijzigen voorgevel
Haltestraat 7
vergroten keuken
Vinkenstraat 17
v. Lennepweg2-10 plaatsen dakkapel

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicnt en Milieu, Raadhuisplein 4.

94016B Paradijsweg 4a

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

zoekt enthousiaste

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94039B H. Heyermansweg 10 vergroten
woonhuis
94040B Kamerlingh
vergroten woOnnesstraat21
ning/werkplaats
94041B Brederodestraat 78 vergroten
woonhuis

Zeestraat 22/4
verhuisd naar

Grietje van den Hoed-Los
21 november 1920
9 mei 1994
Wil (Tamar)
Jaap en Ingrid
Annelies Margriet
en kleinkinderen
Zandvoort,
Flemingstraat 364, 2041 VT
Onze moeder is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
13 mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.
:*
Tijd van samenkomst aldaar 9.45 uur.
Vertrek van Flemingstraat 364, omstreeks 9.00
uur.
Liever geen rouwkleding.

M.i.v. 24 mei is de
praktijk van

•

AUTORIJSCHOOL

afwezig

Aan de leden van
Woningbouwvereniging E M M

van 16 tot 30 mei
waarneming de huisartsen
C. A. Jagtenberg tel. 13355
F. B. Weenink tel. 12499
Spreekuren vgls. afspraak

ADVERTENTIES

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

E I O : E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

geeft u meer!
10 DAAGSE BUSREIS NAAR
TÜRNITZ IN OOSTENRIJK
In samenwerking met Gasthof zum golden Ochsen in Türnitz, Oostenrijk organiseert Weekmedia een tiendaagse busreis. U vertrekt op vrrjdagavond en komt op zaterdagavond aan in het
hotel, waar u op basis van half pension overnacht. Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet en balkon. Het hotel beschikt over een sauna
en een solarium. Tot en met de volgende zaterdag geniet u van de prachtige omgeving en
maakt u o. a. uitstapjes naar Wenen, Eibl en
Wachau. Zondags vertrekt u weer naar Nederland en wordt de reis afgesloten met een gezamenlijke koffietafel.

Veel succes
niet julie kadoshop

Toon, Riekie. Om/
en de kinderen

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschnjvmg van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

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

KOSTEN: De kosten voor deze tiendaagse reis
bedragen f 695,- per persoon op basis van half
pension (ontbijtbuffet en diner). De kosten voor
eten en drinken tijdens de reis zijn niet inbegrepen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging
en een nota. U ontvangt dan tevens informatie
over de tijd en de plaats van vertrek.
DATA: l. vertrek op vrijdag 24 juni en terug op
zondag 3 juli 1994 2. vertrek op vrijdag 29 juli
en terug op zondag 7 augustus 1994.
AANMELDEN: Aanmelden voor één van beide
reizen is alleen mogelijk via het insturen voor
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis
geannuleerd.
INFORMATIE. Heeft u vragen of wilt u meer
weten, dan kunt u dagelijks bellen met tel.
08330-15043.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tiendaagse reis naar Tumitz in
Oostenrijk is alleen mogelijk door het insturen,
van deze volledig ingevulde bon naar
het bovengenoemde adres.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Naam:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Adres:

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat B7
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

Woonplaats:

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

Keuze data.
24 juni t/m 3 juli
29 juli t/m 7 augustus

geeft u meer!

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992 nr. 17; het bepaalde in de
Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Regiement verkeerstekens en verkeersregels 1990 en
het advies van de teamchef politie betreffende
de rijrichting in de Haltestraat, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
A. Het instellen van een nieuwe rijrichting (zuidnoord) in de Haltestraat;
B. Het instellen van éénrichtingsverkeer voor
fietsers in de Haltestraat (zuid-noord);
C. Het instellen van tegengesteld fietsverkeer in
de Haltestraat (noord-zuid), nadat hiertoe de
nodige maatregelen zijn genomen ter verhoging van de veiligheid.
Het besluit treedt in werking met ingang van
16 mei 1994 en op die datum zullen de
uitvoeringswerkzaamneden met betrekking tot
de verkeersmaatregelen, onder punt "A" en "B"
vermeld, worden uitgevoerd.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende
binnen 6 weken na publicatie schriftelijk bezwaar
worden gemaakt bij Burgemeesteren Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.

zaterdagavond 4 zalen geopend met The
Dakota's „BACK TO THE SIXTIES"
v.a. 30 jr. corr. gekleed
entree ƒ 15,Info 16023
Let op! Zat. 21 mei

SUPER SOUL NIGHT

kantoor op vrijdag 13 mei 1994 voor
het publiek gesloten. Voor spoedgevallen zijn wij telefonisch bereikbaar op de
reguliere telefoonnummers:

22 en 23 mei PINKSTEREN

-

kantoor: 02507-l 7741

-

technische dienst: 02507 - 17577

WONINGBOUWVERENIGING EMM

ovz

en 1> Nieuwsblad

organiseren in de krant van 19 mei a.s.

CULTUREEL

PINKSTERPUZZEL
Hoofdprijs: 2 waardebonen ad. 125,ter beschikking gesteld door:

Het

Theaterprogramma

1994-1995

is uit!

Toneel, muziek, cabaret, dans en musical.
Profiteer van de voordelen van het keuzeabonnement. Stuur vóór 1 juni het
bestelformulier in. Bel voor een
gratis gids 020 547 51 61

KWEKERU
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

BOEKHANDEL „DE KROCHT" BRUNA
GROTE KROCHT

CIRCUS ZANDVOORT, Gasthuisplein geeft 10 bioscoopbonnen t.w.v. ƒ 25,Zaterdag 21 mei zal ons promotieteam een heerlijke
traktatie uitdelen verzorgd door „de Kaashoek" Haltestraat.

OVZ

en d Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

Dierenbescherming
Afdeling ZANDVOORT

Half mei ijsheiligen voorbij.

ZOMERPLANTEN
Potterie

Telefoon:

VERKEERSBESLUIT

is geopend op vrij. en zat.avond
v.a. 21.00 uur

In verband met Hemelvaartsdag is ons

Groot assortiment

Postcode.

Vanzelfsprekend zal de invoering van de Wvg
vele vragen oproepen. Daarom zal er vanaf
17 mei 1994 een wekelijks inloopspreekuur
ingesteld worden. Wekelijks kunt u van 13.30
tot 16.00 uur voor al uw vragen en aanvragen
in het kader van Wvg terecht in het Huis in
't Kostverlpren aan de Burg. Nawijnlaan 1.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 uur bellen met de Wvginfolijn: 02507-41469.

PROGRAMMA
vrijdagavond 2 zalen geopend, dagschotel,
D.J., sfeer en gezelligheid

J. G. Anderson
huisarts

WVG-SPREEKUURHUIS IN
'T KOSTVERLOREN

Gezellig uit voor ongebonden mensen
Soc. de „MANEGE" Zandvoort

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

wet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Speciaal mengsel voor
het vullen van
bloembakken
5,=

De Dierenbescherming Zandvoort zoekt door uitbreiding van haar werkzaamheden

vrijwilligers
voor Buitendienst - P.R. en Jeugdbegeleiding
Ook ouderen zijn van harte welkom, liefst in het
bezit van een auto, maar dit is natuurlijk geen
voorwaarde.
Hebt u interesse om daadwerkelijk iets voor dieren te doen, neemt u dan contact op met het
telefoonnr. van de D.B. 14561.
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Plan voor winkelcentram in gouden driehoek'
ZANDVOORT - Voor de driehoek Haltestraat, Schoolstraat en Louis Davidsstraat is een plan in voorbereiding
voor één groot winkelcentrum met verschillende ingangen. Initiatiefnemer is Cees Bruynzeel, mede-eigenaar van
Jupiter/Spectra op het Raadhuisplein. Hij moet echter nog
de nodige 'hobbels' nemen: het plan moet passen binnen de
beleidsuitgangspunten voor het Herinrichtingsplan Centrum, die binnenkort worden vastgelegd.
Omwonenden houden de ontwikkelingen scherp in de
gaten omdat zij tot nu toe vrijwel geheel buiten de planontwikkeling zijn gehouden.
door Joan Kurpcrshoek en Martha Burger
Het 'territorium' van ondernemer Bruynzeel beslaat langzamerhand de hele 'driehoek'
tussen de drie genoemde straten. Binnen deze driehoek
heeft hij met regelmaat panden
en percelen opgekocht, zodat
deze later gesloopt kunnen
worden voor het winkelcentrum. Naast Jupiter/Spectra
heeft Bruynzeel in de Haltestraat al het hele stuk tussen
Eaadhuisplein en Schoolstraat
in zijn bezit, met uitzondering
van de nummers 14 en 14a. De
eerste, op de hoek Schoolstraat, is eigendom van W.C.
Kruys, de tweede ligt op grond
van de gemeente.
Gemeente-eigendom is ook
nog het pand Burgerzaken met
tuin, Schoolstraat 6, maar dit is
al verhuurd aan Bruynzeel. Bovendien heeft hij het recht van
eerste koop. Verder heeft hij in
de Schoolstraat ook al het voormahge pand Van Deursen, op
nummer 2, en het voormalige
Broodje Burger op nummer 4
m zijn bezit. In de Louis Da-

vidsstraat heeft Bruynzeel de
woningen op de nummers la en
7 in zijn bezit.
De ondernemer heeft andere
bewoners van deze straat al gevraagd of zij bereid zijn een
stuk van hun tuin te verkopen.
Volgens hen heeft Bruynzeel
verteld dat de bebouwing aan
de achterkant van de Louis Davidsstraat, hun 'achtertuin',
laag zal blijven. Ook is inmiddels bekend dat - als de nieuwbouwplannen worden gerealiseerd - de gevel van de Zandvoortse Apotheek, van apotheker Mulder, op kosten van de
planontwikkelaar wordt veranderd. De totale voorgevel van
het huidige gebouw aan het
Raadhuisplein wordt dan naar
voren verplaatst.
„De huizen aan de Louis Davidsstraat blijven waarschijnlijk staan," zegt Peter van Delft,
hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Verwacht
wordt dat de Monumentencommissie deze gevels voordraagt
voor de monumentenlijst. Cees

HALTeSTKAAT

De donkere gedeelten op deze plattegrond zijn reeds in het bezit
van de plannenmakers. Behalve '6001', Burgerzaken, dat met
recht van eerste koop wordt gehuurd

Bruynzeel zelf is voor commentaar maar mondjesmaat thuis.
Volgens hem is er nog een lange
weg te gaan. Zo is bijvoorbeeld
het opnieuw omdraaien van de
Haltestraat geen gewenste ontwikkelmg voor zijn plannen,
geeft hij magertjes toe. Voor
zijn winkelcentrum zou het
gunstiger zijn als de Haltestraat voetgangersgebied werd.
„In ieder geval zal het nog tot
1997 duren voordat er iets gebeurt," aldus Bruynzeel.

Huurcontract
Volgens Van Delft echter,
loopt rond mei 1995 het huurcontract van Bruynzeel voor
Schoolstraat 6, het voormalige
Burgerzaken, af. Volgens afspraak zou hij dan met een afgerond plan komen. De gemeente heeft krap twee jaar geleden het huurcontract al een
keer moeten verlengen en verwacht nu zeker plannen. ,,De
huuropbrengst van dat pand is
natuurlijk een schijntje, vergeleken bij wat dit zakelijk gezien
voor de gemeente kan opbrengen," aldus Van Delft.
Wat het 'plan Bruynzeel' betreft, vindt Van Delft dat de ondernemer recht heeft op bescherming van zijn ondernemersplan. „Officieel is er nog
geen bouwaanvraag ingediend
bij de gemeente. Wel zijn er regelmatig contacten met ondernemer en ambtenaren," geeft
hij toe. „Die hebben inderdaad
te maken met plannen voor een
nieuw te bouwen winkelcentrum, waarboven woningen gebouwd worden. Ook komt er
een ondergrondse parkeergarage. De plannen zijn echter nog
niet rijp voor de publiciteit."
Volgens hem wordt het wel
een winkeldomein in een zo
open mogelijk vorm, dat zo
goed mogelijk wordt ontsloten.
„Het winkelcentrum krijgt verschillende in- en uitgangen in
de Haltestraat en waarschijnlijk ook een in de Schoolstraat.
Aan de kant van de Schoplstraat moet zoveel mogelijk
rust komen, er zal dus via deze
straat
geen
bevoorrading
plaatsvinden. Aan de Schoolstraatkant komen bovenop de
winkels woningen van maximaal twee woonlagen hoog,
met een terugliggende bovenverdieping. De woningen zullen
dus niet steil omhoog worden
opgetrokken in dit smalle
straatje." Hoger dan vijf tot
acht meter zal dit bouwwerk
volgens hem dan ook niet worden aan de kant van de Schoolstraat. Aan de kant van het
Raadhuisplein wordt de bebouwing wel hoger.
Bruynzeel kan echter nog de
nodige weerstand van bewoners uit de desbetreffende 'driehoek' verwachten. Die houden

meel juiste afhandeling van de
procedure.
Op 3 februari 1993 gaf het college van Burgemeester en Wéthouders
aan bouwbedrijf
Thunnissen een bouwvergunning af voor de bouw van een
appartementencomplex op het
perceel Boulevard Paulus LootHet college van Burgemees- ning wordt verleend aan bouw- /hoek Brederodestraat te Zandter en Wethouders heeft gehan- bedrijf Thunnissen Heemstede voort. De provincie gaf een verklaring van geen bezwaar af.
deld in strijd met artikel 19 van BV.
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bovendien heeft het te
Natuurmonument
weinig aandacht besteed aan de Voorlopig
bezwaren van omwonenden ten
Die schorsing was gevraagd
Het perceel grenst aan de duiopzichte van windhinder en door omwonenden van Pavil- nen die deel uitmaken van een
schaduwwerking.
joen Zuid, door Stichting Zand- toekomstig Beschermd Navoort Zuid én door Stichting tuurmonument. Het voorziet in
Dat zijn volgens de arrondiss- Duinbehoud. De rechter heeft een cylindcrvormig gebouw
mentsrechter de twee belang- hun verzoek 'voorlopig' inge- met een bouwhoogte van 12 meter aan de kant van de omligrijkste redenen voor zijn schor- willigd.
gende woningen tot 18 meter bij
singsuitspraak, die hij vorige
Deze week kwam de schrifte- het hoogste punt.
maand deed. Hij schorste de gemeentelijke beschikking, waar- lijke motivering van zijn beDe locatie moet volgens het
in vrijstelling en bouwvergun- sluit bij de belanghebbenden
binnen. Die motivering is voor college als 'landmark' gaan funalle partijen belangrijk. Zo kan geren. Het bebouwbare opperde gemeente hieruit opmaken vlak bedraagt 675 vierkante mein hoeverre zij de gemaakte ter. Onderdeel van het plan
procedurefouten kan herstel- vormt ook het opheffen van het
Zandvoorts
len, om de bouw toch door te openbare parkeerterrein en het
Nieuwsblad
kunnen laten gaan.
slopen van de woning BrederoHet
college
heeft
de
motivedestraat 207.
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
In het bestemmingsplan 'Paring echter niet met de armen
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
over elkaar afgewacht: vooruit- viljoen Zuid' staat nu nog dat
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J M. Pekelhanng.
lopend hierop nam de gemeen- het terrein bestemd is voor 'HoHoofd commercie: J.F. Sas.
teraad op 26 april opnieuw een recabedrijf in twee bouwlagen
voorbereidingsbesluit voor het met bijbehorend terrein'. Het
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648. Postadres:
perceel Brederodestraat 207 en huidige bouwplan voor 'woninpostbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
209. Dit, in verband met de for- gen' is dus in strijd daarmee.
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad 15 opgericht
in 1941.

'Floriade 2002
van groot belang
voor Zandvoort'

Sips schrijft dat in een 'adhesiebetuiging' aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer.
'Niet alleen zullen de toeristische
bedrijven en attracties er wel bij
varen, maar ook de winkelcentra,
de steden en dorpen, musea, mo
numenten en de stranden,' aldus
Sips. Floriade 2002 biedt volgens
hem een 'unieke gelegenheid'
voor Zuid-Kennemerland, Haarlem Bloemenstad en ZandvooU
om m binnen- en buitenland mee r
bekendheid te verwerven Boven
dien betekent het een stimulans
'gewenste kwaliteitsverbeteEen ontwerp voor het toekomstige winkelcentrum, gezien vanaf de Haltestraat. Rechts, onder de huidige bebouwing aan het voor
ring en uitbreiding van de toerisRaadhuisplein, komt een van de ingangen. Links de hoek met de Schoolstraat.
tische voorzieningen'.
Daarom biedt hij de gemeente
de medewerking en 'know-how'
de ontwikkelingen met arg- Leefmilieu Louis Davidsstraatvan de Regionale VVV aan. Onder
waan in de gaten. Hoewel zij al /Schoolstraat heeft verzet aanandere door de inzet van de Haarvanaf 1991 weten dat er voor getekend. Deze heeft bij de
lemse Bloemenmeisjes in juni bij
hun woongebied een dergelijk Raad van State een procedure
de ontvangst van de Tuinboubouwplan wordt voorbereid, aangespannen tegen een gewraad, die uiteindelijk de locatie
klagen zij er over dat zij tot op meentelijk voorbereidingsbevoor de Floriade kiest. Ook de
de dag van vandaag niet gein- sluit voor dit gebied. Hoewel dit
gemeente Haarlem hecht veel
formeerd zijn over de plannen. besluit inmiddels is verlopen,
waarde aan de komst van de FloVolgens hen bevinden die zich wordt de behandeling binnenriade. Zij overweegt een financieal in een vergevorderd stadium. kort verwacht. De belangen van
le bijdrage te leveren van 2,5 milDe uitvoering zou wel fasege- de stichting en omwonenden
joen gulden voor de aanlegkoswijs plaatsvinden, heeft ie- zouden in het voorbereidingsten.
mand uit de Schoolstraat ge- besluit op onaanvaardbare wijHaarlemmermeer heeft een lohoord. De bewoners willen niet ze zijn geschaad, de randvoorcatie nabij de woonkern Vijfhuialleen maar 'afwachten', omdat waarden zouden veel te specizen in gedachten, die op luttele
zij bang zijn dat zij straks met fiek op het bouwplan van
kilometers van Zandvoort ligt. De
complete plannen overvallen Bruynzeel zijn afgestemd.
nabijheid van Zandvoort, Haarworden. Van Delft: „Indien de
Overigens wordt er volgens
lem, Schiphol en Amsterdam,
bouwaanvraag wordt ingediend Van Delft niet alleen voor de
met vele duizenden hotelbedden
en plannen openbaar gemaakt driehoek Haltestraat, Schoolen andere voorzieningen m de
worden, zal er voor de bewo- straat en Louis Davidsstraat
buurt, is volgens Sips ook een
ners ruimschoots gelegenheid een plan ontwikkeld. Er is voor
groot voordeel voor een Floriade
voor inspraak zijn."
het hele dorpscentrum een beEen ander obstakel is de sla- stemmingsplan in voorberei- De mogelijke nieuwe bebouwing van de Haltestraat, tussen op die plek.
gerswerkplaats van Koning, ding: het Herinrichtingsplan Raadhuisplein en Schoolstraat
midden in de 'gouden drie- Centrum, waarvoor hoogsthoek'. De onderhandelingen waarschijnlijk tegen de zomer bij elkaar en midden in het cen- staat."
tussen Koning en Bruynzeel beleidsuitgangspunten aan de trum. „Wat betreft het centrum
Er gaan geruchten dat er achgaan moeizaam door een ver- gemeenteraad worden voorge- staan wij een 'kleinschalig- ter de 'kleine-planontwikkeschil van mening over het recht steld. Dit plan betreft onder heidsbeleid' voor. Het plan van laar' Bruynzeel een grote multivan overpad: de slagerswerk- meer het gebied Gasthuisplein, Bruynzeel moet zich daar in- national zit, die het hele project
plaats is alleen te bereiken via Kerkstraat,
Raadhuisplein, voegen. De bewoners moeten later uiteindelijk van hem zou
een pad over het perceel Grote Krocht, Cornelis-Slegers- zoveel mogelijk worden ont- overnemen. Volgens bewoners
ZANDVOORT - In de FleSchoolstraat 2, eigendom van straat, Prinsesseweg, Louis Da- zien, maar aan de andere kant uit de Schoolstraat is dat een
Bruynzeel. De rechter schijnt vidsstraat en Haltestraat. „Op is het belangrij k dat de gemeen- ontwikkeling die het meest mingstraat is donderdag 5
al te zijn ingeschakeld bij deze dit moment is een groot deel te de ontwikkelaar de kans voor de hand ligt: in deze tijd mei een flatwoning uitgekwestie, waarbij ook het belang van het centrum nog een radje- geeft om te onderhandelen en opereren deze grote ontwikke- brand. De bewoners bleven
van andere partijen speelt: der- toe van bestemmingsplannen," zijn plannen uit te werken zon- laars in een keten van franchi- ongedeerd dankzij een actie
de belanghebbende is slager zegt Van Delft. „Dat zal dan al- der daar teveel in te gaan wroe- se-winkels. Met de realisering van de buurvrouw, maar
Kranenburg die de slagerij in lemaal in één gezamenlijk plan ten.
van dit winkelcentrum zou ze- moesten elders worden onde Schoolstraat heeft gepacht. geregeld moeten worden J'
ker zo'n tien miljoen gulden ge- dergebracht.
Het plan van Bruynzeel is, als moeid
zijn.
Volgens
De brand werd 's middags
je het goed beschouwt, in feite VVD-raadslid Van Caspel, die rond half een ontdekt doordat
Leefmilieu
Kleinschalig
een 'klein' plan, van wezenlijke al een maquette van het plan de buurvrouw brandlucht
Dat geldt ook voor de slagersHij acht het voor Zandvoort waarde voor Zandvoort. De ge- heeft gezien, wordt het een
Toen zij bij haar buren
werkplaats, zonder welke hij van belang dat er sterke onder- vel van de Haltestraat zal zich mooi bouwwerk 'dat een goede rook.
gehoor kreeg, forceerde zij
zijn bedrijf niet kan uitoefenen. nemers zijn en dat de winkels voegen in de kleinschaligheid bijdrage zal leveren aan Zand- geen
een raam van de voordeur om
Ook de Stichting Behoud op een goede plek zitten, liefst waar dit winkelcentrum voor voort'.
zich toegang te verschaffen. Zij
wekte de bewoners en hielp hen
om de flat te verlaten. Dat gebeurde kruipend, omdat de bovenste helft van de gang al met
rook gevuld was.
De brandweer was m vier miDe rubriek meningen staat open voor mv reacties. U kunt mv brief nuten na de melding aanwezig,
opsturen naar de redactie van deze krant. Postbus 26. 2040 AA
zes minuten later was zij de
Dat maakt een zogenaamde 'ar- wordt gelegd.
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
brand
meester. Ook de ambu„Er zijn procedurefouten getikel 19 procedure' noodzakeZandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt
werd gewaarschuwd,
lijk, vooruitlopend op een defi- maakt waaraan groot belang svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder -juiste - naam en/of lance
maar deze was niet nodig. De
nitieve wijziging van het be- moet worden gehecht, zeker in adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via bewoners
hadden het pand onstemmingsplan.
een situatie als deze, waarin het
nummer 02507-18648
gedeerd kunnen verlaten. Wel
Maar volgens de rechtbank een aanzienlijk en niet onombrandde de hele keuken uit.
heeft het college van B en W streden bouwplan betreft,"
Hier was de brand begonnen,
daarbij in strijd met de bepalin- luidt de uitspraak van de rechtdoor een pan die op het gas
gen van de Wet op de Ruimtelij- bank.
stond. Vermoedelijk heeft er
ke Ordening gehandeld.
Volgens haar is een woonbeiets geruime tijd staan
Ten eerste is de gemeente- stemming als in dit plan uit pla- Als abonnee op uw wekelijkse uitgave ben ik redelijk teleurge- eerst
smeulen, voordat het echt ontraad niet tijdig in kennis ge- nologisch oogpunt 'met onaan- steld in de verslaggeving van de Tweede Kamerverkiezingen van brandde.
steld van het verzoek van vaardbaar'. Voorwaarde is dan j.l. dinsdag. Uw artikel op pagina l 'kopt' u met 'Zandvoort kiest
Thunnissen om vrijstelling van wel, dat er een goede belangen- vooral VVD en D66'. Wie de uitslagenstand bekijkt, zal dat niet
de bepalingen in het bestem- afweging plaatsvindt met be- met u eens zijn. De VVD krijgt er weliswaar ruim een procent bij Onbewoonbaar
mingsplan. Dat is in deze proce- trekking tot het duinlandschap en komt op 35,7 en D66 stijgt met 6 procent naar 15,6, doch
„Het was een kleine keukendure een belangrijk voor- en de bouwhoogte. Wat wind- ondanks het verlies van 7 procent bij de PvdA blijft deze de tweede brand
met grote schade," zegt
schrift. Ten tweede heeft de ge- hinder en schaduwwerking be- partij in grootte in Zandvoort. Dus Zandvoort koos ook vooral een woordvoerder
van de plaat meenteraad ten onrechte vrij- treft, is de gemeente volgens de nog PvdA.
selijke brandweer. De schade
stelling van het bestemmings- rechtbank onvoldoende op de
wordt geschat op ongeveer hon
plan verleend: er was geen bezwaren van de bewoners inHet grote nieuws was echter de klapper van het Algemeen derd duizend gulden. De wo
geldig voortaereidingsbesluit. gegaan. Zij verplicht het college Ouderen Verbond (AOV) met 7,1 procent. Het AOV werd daarmee ning is onbewoonbaar gewor
Er is een jaar geleden wel een nu, om inzichtelijk te maken als nieuwkomer de vijfde partij in onze gemeente. Dat succes den. De twee bewoners, een
voorbereidingsbesluit
geno- wat elders in de gemeente bij werd weliswaar in uw artikel gemeld, maar had zeker ook zicht- man van 64 en een vrouw van 48
men, maar dat is op 3 januari realisering van hoogbouw bere- baar moeten worden gemaakt in de uitslagenstand. Nu is het AOV jaar, waren met tegen brand
1994 vervallen: er was binnen kend is aan windhinder.
'ondergeschoffeld'bij de overige. Het spijt mij dat u het standaard verzekerd. Het tweetal is eerst
de geldigheidsduur van een
uitslagenstaatje niet heeft aangepast.
opgevangen in het crisis-interjaar geen ontwerp van een plan
Bovendien vraagt zij zich af
T. Hendriks ventie centrum in Haarlem, la
ter inzage gelegd.
waarom het college gebruik
Zandvoort ter door het Leger des Heus.
heeft gemaakt van een versnelde procedure: normaal moet
Onomstreden
eerst de bestemmingsplanproEr is wel een concept voor cedure zijn afgerond, voordat
een herziening van het bestem- de bouw kan worden toegemingsplan 'Paviljoen Zuid' op- staan. 'Men heeft niet gemotigesteld, gedateerd 15 septem- veerd uiteengezet waarom de
ber 1992, maar dit is niet in pro- anticipatieprocedure werd gecedure gebracht. De reden is, volgd.' Maar als de gemeente
dat dit wordt opgenomen in een met een goede motivatie komt,
ontwerpplan voor een groter moet een artikel 19-procedure
gebied, dat eind 1995 ter inzage mogelijk zijn.

Flatwoning
uitgebrand

MENINGEN

Zandvoort koos ook PvdA en AOV

RECHTDOOR NAAR
HET MEUBELPLEIN.
BOULEVARDS
GEWOON LINK'
LATEN LIGGEN

* '> l K

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M Oosterveld Kantoor geopend' maandag 13-16 u., dinsdag 1013, 14-16 u., woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer- 020-6475449. Micro-advertenties tel 020-5626271.
Faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal,
ƒ 31,75 per half jaar, ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere taneven Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

VW-directeur:

ZANDVOORT - Het is voor
Zuid-Kennemerland
van
groot economisch belang dat
de Floriade in het jaar 2002 in
de gemeente Haarlemmermeer wordt gehouden. Dat
zegt Peer Sips, directeur van
de Regionale VVV Zuid-Kennemerland.

Bouw Suyderduyne maanden uitgesteld
ZANDVOORT - Door de uitspraak van de arrondisementsrechtbank is de bouw van het nieuwe appartementencomplex Suyderduyne voor minstens een paar maanden uitgesteld. In ieder geval moet de gemeente eerst
reageren op de bezwaarschriften tegen het bouwplan.
Daarna moet er nog een periode van zes weken in acht
genomen worden, voor er gebouwd kan worden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

U kent de vooidelen \.ui een
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De planontwikkeling
voor de plek van
Paviljoen Zuid
ligt stil door
procedurefouten
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PERSCOMBINATIE
Z A N D V O O R T

OP VRIJDAG 13 EN VRIJDAG 20 ME11994 IS HET ZOVER!

Vanaf vrijdag 6 mei worden bij Gran Dorado Zandvoort
dagelijks de volgende aktiviteiten in het zwembad georganiseerd:

is uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Het Grafisch Bedrijf van Perscombinatie N.V. is belast niet de
fysieke vervaardiging van de door Perscombinatie uitgegeven
dag- en weekbladen.
Ten behoeve van de afdeling Verpakking zoeken wij op korte
termijn

n.oo-12.00

n.oo-12.00

10.00-11.00

AFSTANDZWEMMEN
Vooreen Internationaal brevet kunt u
een afstand afleggen van
200, 400, 600, 800,1000, of 1500 meter.

20.00-21.00

part-time medewerkers
verpakking m/v

WATERGYMNASTIEK
Op een ontspannende en aktieve wijze
worden er oefeningen in
het water gedaan.

De werkzaamheden
worden verricht in een tweeploegendienst, waarin sterk het accent ligt op de nachturen.

OUDER EN KIND
ZWEMMEN
Ouder en kind doen samen oefeningen
voor het "Teddybeerdiploma".

10.00-11.00

AQUAJOGGING
Aquajogging of diepwaterlopen is een
nieuwe vorm van fitness die door
iedereen beoefend kan worden.

20.00 -21.00

14.00-15.00

SNORKELEN VOOR KINDEREN

AQUAROBICS
Op muziek worden er
oefeningen in hel water gedaan.

Met snorkeluitrusting worden er
oefeningen gedaan voor het
Gran Dorado snorkelbrevet.

14.00-15.00

FITNESSZWEMMEN
Op de kant en in het water worden er
oefeningen gedaan om de
conditie te verbeteren.

De gemiddelde werktijd bedraagt ± H) uur per week.

Op bovengenoemde dagen is de Marbert Beauty consulente bij de Gaper
Drugstore aanwezig.
U kunt bij haar terecht voor vragen over huidverzorging of over make-up van
Marbert.
Eventueel kunt u ook opgemaakt worden met de Marbert-zomer make-up
„Impression".
U kunt bij ons in de winkel een Marbert beauty Info verkrijgen waar een
verwencheque in zit die u recht geeft op een afspraak met de Marbert Beauty
consulente.
Ook zit er nog een verrassing aan vast die u zeker zult waarderen.
Komt u dus snel in de winkel om de Marbert Beauty info op te halen en om een
afspraak te maken.

Speciaal voor de dames organiseren wij: AQUABODY op woensdag en
zondag tussen 10.00 en 13.30 uur. U begint met de les Aquarobics op
woensdag of Aquajogging op zondag. Gevolgd door een kopje koffie of
thee, vervolgens een zonnehemel om af te sluiten met een bezoek aan de
damessauna (+ gratis drankje).
Voor dit arrangement betaalt u slechts fl. 25,-.
Reserveren kunt u bij de informatiebalie.
Voor vragen en reserveringen kunt u bellen:
02507 - 20000 toestel 2082.

GRAN DORADO ZANDVOORT
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON KUNT U
l MAAL GRATIS DEELNEMEN AAN EEN AKTIVITEIT
Naam:
Adres:
''
Postcode/woonplaats:

HET WAPEN VAN ZANDVOORT

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
*

.

Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen,
dienen minimaal te beschikken over een' afgeronde
LTS-opleiding.
De minimum leeftijd is, in verband met het werken in
ploegendienst, 18 jaar.
Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Gezien de huidige samenstelling van de ploegen nodigen wij
vooral vrouwen uit te solliciteren.
Nadere informatie over de inhoud van de functie k u n t u
inwinnen bij de heer Ch. Kok, chef drukkerij/verpakking,
telefoonnummer 562.2962.
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer A.
Schermer, afdeling personeelszaken, Wibautstraat 150, 1091
GR. Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer
AS/94.06.

Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

De kosten per aktiviteit bedragen fl 5.50 voor de ^uur van de aktiviteit
+luur extra. Voor de toegang gebruikt u de ingang van het wedstrijdbad.
Om het voor u nog aantrekkelijker te maken kunt u een 10 keer kaart aanschaffen voor fl 44,-.Voor iedere aktiviteit (uitgezonderd watergymnastiek
en fitnesszwemmen) dient u zich vooraf op te geven.

Het uurloon, exclusief ploegendiensttoeslag, bedraagt ƒ 18,46
bruto, bij een leeftijd van 21 jaar en ouder.

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort

De sollicitatietermijn sluit op 18 mei 1994.

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

S jonk j e en Sanders
hebben uitgelezen
voordeel voor u!

WEEKENDMENU
Salade van lonijn met een tomaten dressing
* **
Schotse biefstuk met dragonsaus
* **
Tartuffo bianco met verse aardbeiensaus
Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig.

Sanders

J

!

2042 JU ÏAnc
£.02507-H{,}S

10

Vanaf l l mei \veer geopend vanaf
woensdag t/m zondag.

MEI MENU
3-zitsbank

Salade van inktvis met
oly ven, augurk en paprika
of
Wortelsoep met broccoli
en crème fraiche

Zwart rundleer.
Ook in andere kleuren
leverbaar.

*****

Gestoofde lamsschenkel
met voorjaarsgroenten
of
Hele schol in roomboter gebakken
met peterselie
*****en citroen

3-2 zitcombinatie

Sanders

Cassata van aardbei en pistache
met krokante chocolade

FL 39.
l

voor 2999.-

MEUBELSTAD

n

amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen

D A A R

V I N D T
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Honderdjarige
overleden
ZANDVOORT - In Huis in
het Kostverloren is onlangs
de honderdjarige Willemke
Koper-Halderman overleden.
Mevrouw Koper was op 19 december 1993 honderd geworden. „Oud worden? Nee hoor,
dat vind ik niet erg," vertelde zij
toen in een interview in deze
Krant. Geboren in Haarlem
woonde zij toen al zo'n tachtig
jaar in Zandvoort, waar haar
'vader in de Van Ostadestraat
een eigen woning bouwde. Zelf
werkte zij nog als hulp in de
huishouding voor slijter Baggerman uit de Haltestraat. Zij
was getrouwd met Willem Koper, alias 'Wilson'. Tot haar
94-ste woonde zij nog zelfstandig in haar woning aan de Vondellaan.

Postzegelclub
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelclub houdt
zondag 15 mei een postzegel•verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Naast postzegels kan
men er van 12 tot 5 uur terecht
voor poststukken, brieven en
verder alles wat met dit onderwerp te maken heeft. Voor inlichtingen en reserveringen: tel.
13241 of 16456.

woensdag 11 mei 1994

Nieuwsblad

6

CDA-ers zijn geen brave ja

waarin mensen elkaar kennen.
Er moet een bepaalde harmonie zijn, een sterke binding."
In de vijfdelige serie inBluijs is het prototype van de
tervlews met nieuwe leden
selfmade bedrijfsleider. Nadat
van de Zandvoortse gehij een opleiding volgde aan de
meenteraad deze week aflegrafische MTS deed hij werkervering vier: Gert-Jan Bluijs
varing op bij de VNU in Haaren Ruud van der Mije, CDA.
lem. Sinds een aantal jaren is
hij adjunct-directeur van een lithografisch bedrijf, dat kant en
klare litho's levert aan drukkerijen en bedrijven als reisorganisaties en multinationals. Het
ZANDVOORT - De één is organiseren zit hem in het
een jonge dynamische be- bloed, zegt hij. Dat was al zo
drijfsleider, de ander is ge- van jongsaf aan. Gert-Jan is lid
pensioneerd manager. Van van een typisch Zandvoorts gehet woord 'ontzuiling' wil- slacht, dat eeuwen teruggaat.
len ze niet horen. Beiden „Wij zijn van de Kraai, zo noezijn katholiek, hadden een men ze dat, van Jans de Kraai.
voer op een bomnauwe band met de Zand- Haar man
die de Kraai heette. Mijn
voortse padvinderij en heb- schuit
zelf had een
ben nog een typische overgrootmoeder
op de Buureweg, dat nu
CDA-achtergrond en dito in- café
café Bluijs heet en als ze
stelling. Gert-Jan Bluijs (35) nog
zijn schuit zagen aankomen rieen Ruud van der Mije (65). pen ze altijd vanuit het bierhuis: 'Jans, de Kraai komt binnen'. Zo is dat ontstaan."
door Paul van Gageldonk
De naam Bluijs is verankerd
in meer gebeurtenissen in
Zandvoort. Zijn vader, Martin
Gert-Jan Bluijs: „Zandvoort Bluijs, richtte de St Willebrormoet een gemeenschap blijven, dus-groep op, en daarmee had
het dorp nu ook haar eigen padvinders. Gert-Jan was er lange
tijd actief, eerst als lid, later als
leider, 12 jaar lang.

EINDELIJK LIJKT HET er

'j dan toch nog van te komen. Een centraal steunpunt voor ouderen in het centrum van Zandvoort, waar zij
met al hun vragen terecht kunnen. Waar zij elkaar eventueel
ook kunnen ontmoeten, als die
mogelijkheid tenminste gecreëerd wordt. Zo'n steunpunt
lijkt nu binnen handbereik, in
het Gemeenschapshuis. Dat is
het directe gevolg van een motie van de Partij van de Arbeid,
die vorige week door de meerderheid van de gemeenteraad
werd ondersteund. Met de motie wordt het college verzocht
met een voorstel te komen
voor zo'n steunpunt, én geld
beschikbaar te stellen voor een
verbouwing van het Gemeenschapshuis.

De
nieuwe
CDA-raadsleden Gert-Jan
Bluijs (links)
en Ruud van
der Mije_: „Het
christelijke
van het CDA
is toch nog
steeds,
dat
wij altijd aan
andere mensen denken"
Foto Persbureau
Zandvoort

OVZ deelt 1500 tulpen uit

Van der Meij

Het winkelend publiek in het dorp werd zaterdag opnieuw in de
bloemetjes gezet door Zandvoortse ondernemers. Dit keer letterlijk: namens Ondernemers Vereniging Zandvoort deelde het gecombineerde promotieteam van OVZ en het Zandvoorts Nieuwsblad maar liefst 1500 tulpen uit, ter beschikking gesteld door
Bloemenhuis J. Bluijs in de Haltestraat. „We hebben voor de tulp
gekozen, omdat het precies 400 jaar geleden is, dat deze uit Turkije
werd geïmporteerd," zegt Henk Bluijs, rechts op de foto. Op de foto
staan ook een vertegenwoordigster van Jupiter/Spectra (links),
Raadhuisplein, en slager Cees Vreeburg (midden), eveneens uit de
Haltestraat. Zij hebben de prijzen ter beschikking gesteld van de
puzzel in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week, respectievelijk twee waardebonnen van elk 125 gulden en vijf waardebonnen van 25 gulden.
Foto Persbureau Zandvoort

Van der Meij is een geboren
Amsterdammer, die in '55 een
Zandvoortse trouwde en zich
vervolgens aan de Frans
Zwaanstraat vestigde. Ook hij
heeft zijn wortels in het bedrijfsleven. Hij was administrateur bij het Haarlemse ingenieursbureau Schuitvlot, toen
dat bedrijfje een verbintenis
aanging met het grote Amerikaanse concern van Fluor. Van
der Meij werd begin '80 benoemd tot financieel-directeur
en lid van het managementsteam. Op het toppunt van de
roem. „Wij haalden een contract binnen van drieëneenhalf
miljard gulden, voor Esso.
Gert-Jan Bluijs vond zijn 'spirit' al vroeg bij het CDA. Hij
werd er al lid van, toen hij nog
maar amper 19 was. „Ik geloof
nog steeds dat er méér is, dan
de aarde waarop we leven. Ik ga
regelmatig naar de kerk. Dat
geeft me een stuk rust en
meestal kan de voorganger me
ook wel boeien. Dat wij met met
z'n allen door die wereld rennen heeft toch een bepaalde reden?"
„Het christelijke van het
CDA is toch nog steeds, dat wij
altijd aan andere mensen denken. Als er moeilijkheden zijn,
dan lossen we die met z'n allen
op. Van ons wordt er altijd gedacht dat we nooit onderling
onenigheid hebben en dat we
allemaal brave ja-knikkers zijn.
Dat beeld klopt niet. Maar het
verschil met andere partijen is
dat wij pas naar buiten treden
als we het met z'n allen ergens
over eens zijn. Politiek is niet
voor eenlingen. Zo zien wij

dat." Door die opstelling heeft
het CDA, in weerwil van de landelijke trend, in Zandvoort
haar positie kunnen behouden,
denkt Bluijs: „De kiezer in
Zandvoort heeft goed opgelet."

Jeugdraad
Van der Meij heeft de schermutselingen in de Zandvoortse
gemeenteraad van een afstandje gevolgd. Hij is pas een paar
jaar lid van het CDA. Maar in de
achterliggende jaren was hij in
zijn vrije tijd op diverse terreinen maatschappelijk aktief. Hij
was secretaris van de katholieke jeugdraad, voorzitter van
het parochie-bestuur en bestuurslid van het Kennemer
Sportpark. Zijn politieke carrière begon eigenlijk pas toen
hij als buurtbewoner gevraagd
werd om voorzitter te worden
van de Stichting Zandvoort
Zuid. „Door die functie kreeg ik
meteen heel veel contacten met

de lokale politiek. Ik heb de politici voorgelegd dat het hele
plan om het toeristenvervoer
door onze buurt te leiden nergens op slaat. Je hebt in feite te
maken met een incidenteel probleem, want je praat over dertig, maximaal zestig drukke dagen per jaar. En voor zo'n probleem proberen ze dan een
structurele oplossing te zoeken, die miljoenen kost en welk
geld je beter kunt besteden aan
andere doeleinden. Dat is mijn
entree geweest in de politiek."
In januari van dit jaar trad
Ruud van der Meij af als voorzitter van de stichting. Hij had
namelijk besloten alsnog een
politieke carrière op te bouwen.
„Het hele gedoe rondom het
verkeersstructuurplan is voor
mij de motivatie geweest om
het toch maar te gaan doen."
Van der Meij gelooft nog
steeds in 'christelijke' politiek,
ondanks de afstraffing die het
CDA landelijk kreeg in dé re-

cente verkiezingen. „Maar het
is wel zo, dat christelijke politiek op lokaal niveau minder
zwaar telt dan landelijke politiek. Hier word je natuurlijk
niet geconfronteerd met vraagstukken over euthanasie, abortus en al die dingen meer. Maar
dat neemt niet weg dat je toch
handelt vanuit een stukje idealisme, waarin je gelooft.
Gert-Jan Bluijs ziet het
'christelijke' in de politiek
vooral in de houding tegenover
de burgers. „Je moet naar die
burgers willen luisteren. Dat is
in Zandvoort de laatste jaren te
weinig gedaan."

Jongeren
Er zijn ook nog andere ontwikkelingen in Zandvoort,
waarover hij zich zorgen
maakt. Zoals, en dat is niet
vreemd aan het CDA-denken,
de bevolkingssamenstelling.
„We moeten vooral proberen

Conflicten
De nieuwe raadsleden van
het CDA zijn al enkele weken in
functie en hebben nog geen
spijt gekregen van hun nieuwe
vrije-tijdsbesteding. Gert-Jan
Bluijs: „Het is leuk werk. Het
cultiveren van conflicten, zoals
vaak gebeurde in de raad, daar
heb ik geen tijd voor."

Weekenddiensten
Weekend:
14/15 mei 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
'ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
•gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezawenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blü"le, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
v
an 11.30 tot 12.00 uur en van

17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)

Kerkdiensten
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijWeekend:
U/15 mei 1994
ders
Hervormde Kerk, Kerkplein:
19.00 uur: avonddienst
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. Hel- Jehova's Getuigen:
üring uit Heemstede, Kollekte Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Jeugdwelzijn
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
Gereformeerde Kerk, Juliana- uur en woensdag 19.15 - 21.00
w
'eg 15:
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Zondag 10.00 uur: mevr. drs. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
H.A. Smits, Nieuw Vennep
023-244553.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
"onderdag 10.30 uur: dienst in
«e Pauluskerk, Helmlaan 65,
Haarlem, pastor D. Duijves
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Periode: ,
3 - 9 mei 1994
Zondag 10.30 uur: pastor D. Ondertrouwd:
Duijves
Bakker, Rota, en Van Bruggen,
• rïjzinnige Geloofsgemeen- Antonia Altaerta
!*hap NPB. Brugstraat 15:
Geboren:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. Juliette Emilie Sophie, dochter
^•C.M. Blomjous-Maillette de van: ten Wolde, Wouter Jan en
Brüll, Monique Juliette Marie
Buy-Wenniger, Aerdenhout
^nsdag 11.00 uur: dienst in Ingmar Immanuel Joram, zoon
Huize Bodaan, dhr. H. de Jong van: Kok, Jacobus Johannes, en
'Jeligleuze Kring Aerdenhout- Van der Vliet, Johanna Maria
•Bentveld, Oscar Mendliklaan Overleden:
£ Aerdenhout:
de Pagter, Arnold Lodewijk,
dienst
oud 55 jaar
rk v.d. Nazarener: Zijlweg Salwegter geb. Verhoogt, Antonia, oud 91 jaar
, Haarlem.

B Burgerlijke stand

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg: Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

de jongere inwoners in Zandvoort te houden. Daardoor
krijg je een bepaalde stabiele
bevolkingssamenstelling, die
verder aan de toekomst kan
werken. Gaan de jongeren weg,
dan geeft dat een hele weerslag
op het sportgebeuren, op het
sociale gebeuren. Er moet meer
sociale woningbouw en kleinere koopwoningen voor jongeren komen."
Over het algemeen is Zandvoort voor Bluijs nog steeds het
Zandvoort waar hij ter wereld
kwam. „Zandvoort is nog een
echt dorp, met straatjes, winkeltjes en gewone huizen en dat
begint steeds zeldzamer te worden in Nederland, waar alles op
elkaar gaat lijken. Maar Zandvoort kan ook beter benut worden. De waterleidingduinen
zijn nog te weinig bekend bij de
toeristen. Een goede gezinscamping is er nog niet. Terrasjes aan de boulevard, dat zou
ons dorp ook meer gezelligheid
geven. Ik zou het ook fantastisch vinden als Zandvoort een
theater zou hebben. Bijvoorbeeld op die plek naast het casino. Een zaal met allure. Zodat
de mensen zouden zeggen: we
gaan naar Zandvoort, voor de
cultuur."

SPEELWEEK VAN 11 T/M 18 MEI
EEN JONGEN VAN 19 JAAR.
EEN WALVIS VAN 3 TON.
EEN ONVOORSTELBARE

DANIEL DAY-LEWIS
EN

EMMA THOMPSON

De Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening en
de Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort vragen al jaren om
zo'n steunpunt. Daar kunnen
zij hun krachten bundelen en
komen tot een gezamenlijk
aanbod van diensten. Volgens
deze organisaties is er maar
een kleine ingreep nodig om
het Gemeenschapshuis aan de
L. Davidsstraat hiervoor geschikt te maken. Dit is een ideale plek, vinden zij: centraal gelegen in het dorp en het openbaar vervoer voor de deur, in
de vorm van het tausstation.
Jarenlang was de roep van
beide stichtingen tevergeefs.
Er werd wel over gedacht, gepraat en onderhandeld, om het
vervolgens weer op de lange
baan te schuiven. Alleen toen
het Huis in het Kostverloren
gered moest worden, leek het
snel in dit pand gerealiseerd te
kunnen worden. Voordat het
echter zover was, besloot de
provincie toch om het verzorgingshuis te sluiten, daaraan
wordt nu gewerkt. Gevolg: het
wijksteunpunt was daar niet
meer nodig. Voor beide stichtingen was dat laatste waarschijnlijk een opluchting: het
steunpunt lag centraler in het
dorpscentrum... in het Gemeenschapshuis. Dus terug
naar af, terug naar de onderhandelingstafel.
Ondertussen trad een nieuw
college van Burgemeester en
Wethouders aan, met in het
collegeprogramma vermeld
een 'centraal informatiepunt'.
En met een voorjaarsnota met
een potje voor huur- en verbouwingsgeld voor de sector weizijn. Hele goede voornemens
dus. Maar PvdA-voorzitter Van
Westerloo voelde waarschijnlijk de bui al hangen: ellenlange discussies over de vraag
waarover het geld verdeeld zou
worden. Vandaar de motie om
spijkers met koppen te slaan.
Gelukkig werd deze door bijna
alle raadsleden ondersteund,
m dat is een goed teken: alle
betrokkenen gaan met de beste
voornemens aan de realisering
van zo'n steunpunt beginnen.
Helaas stond er in de motie
niet hoelang het mocht gaan
duren, en dat is jammer. Want
beste voornemens' hebben een
nadeel: als je zo goed wilt doen,
datje het onderste uit de kan
wilt hebben, kan het weer jaren
;aan duren voor er iets gereali;eerd wordt. Vooral bij een gemeente. De essentie van de motie, tussen de regels te lezen,
was echter wel duidelijk en het
is te hopen dat iedereen zich
daar aan houdt: niet te lang
meer onderhandelen, opschie;en met dat centrale steunpunt.

Ruud van der Meij denkt er al
net zo over: „Ik weet niet of het
komt door de grijze haren,
maar als ik naar GBZ kijk en
naar de nieuwe mensen bij de
VVD, dan vind ik een hoop
mensen die in de buurt van
mijn leeftijd zitten. Of dat allemaal zo goed is weet ik niet,
maar ik zie een grote bereidheid van de plaatselijke poliiici
om goed te gaan samenwerken,
in plaats van elkaar in de haren
te vliegen."
JOAN KURPERSHOEK

VRIENDSCHAP.
EEN ONVERGETELIJK
AVONTUUR.

DF.ÖNGEL'OCELIJKE REIS1

IN THE NAME
OF THE
FATHER
A.L

DAGELIJKS
13.30

A.L

DAGELIJKS
15.30,19.00

12 JAAR
DACELIJKS
21.30

f Zondag ochtend 29 Mei om 11.00 uur. ~>

OFAWOMAN
. MetOSCAR winnaar Al Pacino.
Gasthujsj^in_^2042_Z^

Heksen, kabouters, een bloemenkoningin, bomen en paddestoelen. Het 'sprookjesbos' was compleet vorige week op de Mariaschool. Leerlingen van de groepen 3 en 4 brachten een prachtig
verzorgde musical 'Het verdwenen prinsesje' op de planken. Drie
maanden lang hadden zij keihard gewerkt aan dit stuk, dat door
'juffrouw' Rubeling volledig bedacht is, en van tekst voorzien op
bekende melodieën. Ouders zorgden voor prachtige kleding en het
decor: het geheel zag er fantastisch uit. De musical werd eerst
opgevoerd voor de andere groepen van de Mariaschool. Later
konden de ouders ervan genieten hoe de 'prins' de 'prinses' uit haar
benarde positie wist te bevrijden.

PROFITEER NU, BETAAL GRATIS LATER *5 JAAR GRATIS B.B. GARANTIE * TOPDEALER VANA'DAME O
IS?

PQLECTRO is

flö PIONEER

l
E E LD SHOW

Met het 16 9 Breedbeeld formaat kunt u thuis genieten van het bioscoopbeeld formaat Het beeld
formaat komt overeen met het blikveld van het menselijk oog Hierdoor worden de uitzendingen
realistischer pakkender en spannender Via het TV plus kanaal worden al dagelijks speciale
breedbeeld programma s uitgezonden waaronder nu natuurlijk het WK voetbal! Maar ook de
gewone uitzendingen kunnen met Panoramic view en Movie expand beeldvullend worden bekeken
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' 62 cm Black Matrix beeldscherm met DCCI en ADTV/ Picture m Picture/ 2x50 HiFi stereo met speakersysteem
u// uou
i ou r/-u_
o/v.
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579,GAL 40TXT J40cmAXT/lMC alsl bed
899
599,999
GAL55FS |55cm/IMC alsl bed
PRES 72DS 72cm/D2 MAC/ADTWsteieo 2999 1798,PHILIPS
925,55 cm KTV met teletekst/alst bed na inruil nu
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PHILIPS MATCHLINE KTV + STEREO VIDEO
KTV 21SL5100 Matchline/CH/2x25W HiFi stereo/Matrix
surround sound/subwoofer + trontspeakers/CCT Teletekst met
geheugens/menugestuurde bedieninj/On Screen Display/60
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l afstandsbediening etc VIDEO HiFi stereo/4 koppen/quick
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Dankzij de grote LCD kleurenmonitor is hij door iedereen
en in alle standen eenvoudig te bedienen Op de monitor
VMH39 HI8/HiFlstereo/2Qxzoom
ziet u met beide ogen wat u filmt Geen getuur meer door
VMH57 HiB/HiR stereo/DSP ll/AB
een kleine zoeker maar een haarscherp en levensechte
kleurenweergave Desharp VIEWCAM is er m 3 uitvoerm- VM4400 64X digital zoom/topklasse
gen en er zijn talloze accessoires zoalseen|une/rsetzp('atu MITSUBISHI
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~
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bij Polectro al v.a.
PANASONIC
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nor
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1798,- 1368,ALTIJD VOORDELIGER
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1398,-
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SONY
DE NIEUWSTE MODELLEN HU AL BIJ POLECTRO
VISION
FX200
FX270
TR202
TR303
TR3
TR606
VX1
SC7

bij Polectro slat alle apparatuur voor het monteren vart
beeld geluid en scènes demo-klaar Polectro's
deskundige adviseurs laten u graag zien hoe makkelijk
hel is om uw video opnames om te toveren tot een
professionele film Er zijn tal van mogeliikheden Met
één druk op de knop heeft u een prachtig effect
toegevoegd of een titelpagina voor de intro met een
passend muziekje erbij Dat zal zeker wel duur zijn'
Welnee want u weet het Polectro is altijd voordeliger
Kijk maar naar deze spectaculaire aanbiedingen!

PORTABLE AUDIO STUNTS
CD programmeerbaar/auto music sensor/shuttle play/repeal
lunctie/mtro scan/cue review/liinafstemmmg/stereo
indicator/FM KG MG en LG

KENWOOD MINI HIFI SYSTEEM

SONY D609 LOSSE COMPONENTEN
DIGITAL SURROUND MIDI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 2x90W/vanabel Digital Surround/6 audio +
2 video/CD-direct/mic mix/variabele Dynamic Bass
EQUALIZER 7-bands/parametnsch/programmeerbaar
/spectrum analyzer/etc TUNER digitaal/memoryscan
TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK
autoreverse/edit systeem met cross fade/auto focus
recordmg/dolby B+C/HX-Pro CD-SPELER
programmeerbaar/peak search/custom edit met time edit
time fade lader etc DOUBLÉc DUTY
uu 11 AFSTBED
nroi DCU
norm 1899,-na inruil ^ OTFO _0
nu bij Polectro

1278,-'

DOLBY SURROUNDI

p n o

L O G I C

648,-

639,579,589,869,999,539,699,-]
699,599,-

SONYWERELDONTVANGER
zeer overzichtelijk display/FM.LW.MW en 9 korte golf
banden/stereo hoofteletoon uitgang/zeer cotrjjiacj^omplee!
mei korte golf handboek
nu bi] Polectro

1099,649T799,739,???,799,499,-

1498,-- o
599,675,-

1198,1498,1698,-

sliiplak uitvoering

SONY D121 DISCMAN
1 bits/programmeerbaar/shullle repeat intro scan/mcl
hootdleleloon en lichtnet adaptor
norm 299,- nu bi| Polectro
KENWOOD DPC531 PORTABLE CD-SPELER
1 bits/live effectpop+rock/programmeerbaar/repeat/compleet
met lader batterijen hooldlelelooa met afstandsbediening en
timer

PHILIPS MATCHLINE HIFI STEREO VIDEO
VR723/ malchlme/HiFi sleieo/6 koppen/longplay/TXT
piOorammeiina/PDC/vele montage luncties/luxe LCD
alslandsbed
1 QTQ
norm 1895,- nu bij Poleclro
l Of J
PHILIPS TURBO DRIVE VIDEORECORDER
zeer hoge kwaliteit/supersnel door turbo drive en qulck
response/OTR recording/auto head cleamng/digital
tiacking/laalkeuze/kinderslot/VISSzoeksysteem/showview
optie/LCD alslandsbedienmg 23DVI elc
nu bl| Poleclro

SONY MINI HIFI SYSTEEM SUPER STUNT
VERSTERKER zeer groot dynamisch veimogen EQUALIZER M
bands TUNEfRtTIMER digitaal en programmeerbaar DUBBEL
CASSETTEDECK dolby CD SPELER 1 bits/programykalenilei
SPEAKERSmeerpriis AFSTBED mhcSOO
norm 1110,-nu bl|Pol«ctro

KENWOOD DOLBY PRO LOGIC MIDI SYSTEEM
VERSTERKER 200W/Dolby Pro Logic/dlgital delay/surround
EQUALIZER 27 bands spectrum analyzer/piogrammeerbaar
TUNER digitaal/stationsnaamgeheugen TIMER muln program
DUBBEL CASSETTEDECK autorerase/HX Pro/DPSS/CCRS
edil CD SPELER 1 bils/programmeeibaar/high speed
CO-opname SYSTEEM AFSTBEDM85
norm3299,- nu bl| Polectro

BOSE401 DIRECT REFLECTING SPEAKER
direct rellectmg systeem design/stereo array/
dual frequentie crossover network/2 woofers +1 tweeter
in zuil/voor versterkers 10-100W per kan _
/5|aar garant ie
norm 799,- nu bij Polectro

39_9,SONY STR D611 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER + SURROUND SPEAKERSYSTEEM
2x60W front + 20W center 12x20W rear/2 video mpuls/video monitor/Dolby Pro Logic surround (4 modes)/Hall
matrix simulated surround/regelbare delay/Dynamic Bass Feed Back/digitale tuner^O presets/afstandsbedienmg NU
COMPLEET MET KENWOOD CM5ES suround speakers en DYNACO centre speaker
OClf)
setprijs normaal 1298,- Nu bij Polectro
«f «f «f y "

/OOD

SONY SLV E7 DE VIDEO REVOLUTIE
Tri Logic Optimum picture control/PDC/HiFi steieo/4 DA pro'
koppen/auto koppenieimgino/digilal aulo trackmg/NTSC pla)l ^
/jog shuttle/pertect stilstaand beeld slow motion mei reverse en"
beeld voor beeld/longplay /montage edit systeem/luxe LCD
alst bed met jog shuttle
1 1 QQ ..0
norm 1589,- na Inruil nu l l JJg

PHILIPS MATCHLINE

PIONEER N-33 FULL LOGIC MINI SYSTEEM
VERSTERKER High Power/PBass/elektronischetiptoels
bediening TUNER digitaal/24 presets /memory scan TIMER
smart program DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby
/FullFill link edit sysleem CD SPELER 1 bits/programmcetoi
/kalender SPEAKERS tegen meerprijs 2 weg Extended bass
drivetechnologyetc AFSTANDSBEDIENINGCQQ .
nonn 999.- nu bil Polectro
iuïJJLl-

norm 449.- nu bfl Polectro

ZJS***

NORDMENDE GALAXY 36DP
norm 499,-nu bl| Polaclro

759.

norm 999.- nu bij Polectro

norm 369,- nu bij Polectro

BESTE TEST
^jSi

NORDMEHDE GALAXY 51D/PS KTV
5t cmprccision n line beeldscherm voor haaibchetp
konliaslr |k en bnljanle kleuien/kabeltuner/scart + S video
j aansl /sleeplimer/kmdtrslol/menugestuuide bediening mei luxe
IMC5 alslandsbcdienmgyelc
CQ O
O
norm 799,-na Inruil nu
«J%)Oj

VERSTERKER hoog dynamisch vermogen/compu play/active bass Extension/servo nvolume/4 mputs
SURROUND PROCESSOR met 3 LIVE suround instellingen EQUALIZER spectra peak micator TUNER digitaal/40
presets TIMER multi programmeerbaar DUBBEL CASETTEDECK twm autoreverse/full logic/high speed dubbing
/dolby CD-SPELER auto CD edit systeem/random play/kalendr programmeerbaar
SPEAKERSYSTEEM 2-weg bass-reflex systeem

BUtUPUNKT DIGITALE BEELD PROCESSOR

JVCCOMPORC-X320METCD
CD programmeerbaar/cassettedeck met synöiro start/Auto
Level Control/FM MG en LG/beat cut/super bass geluidshoorn/toonregelmg/groot dynamisch vermogen/geschikt voor
12 volt/etc
~ "

SONY CFD50 SOUNDMAN MET CD

JVC NIX-S2 MINI HIFI SYSTEEM STUNT

VERSTERKER groot dynamisch vermogen/presence surround /hit maaster/natural bass/subwoofer pre-out
/EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal/20 presets TIMER sleep- wek en
schakelklokfuncties DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/CCRS syssteem/CRLS opname regeling/dolby
B+C/DPSS zoek CD-SPELER 1 bits/CCRS edit SPEAKERS 2-weg aeroduct AFST BED
norm 1399.- nu bij Polectro
-

de nieuwe manier van filmen NU BIJ POLECTRO
DVMZOOO digitaal geheugen/still, stobe, mozatc, pamt
videoBhandycam
1799,- 1298,- en PIP/fader/98 wipe patronen/one way+ reverse wipe
/audio mengpaneel/supenmpose/div aaïisl / compleet
NIEUW/10xpowerzoom
NUBUPOLECTRD
traveller/wereldtijd/na inruil
1999- 1398,-°
InblaupunktCCRBOBuitv
1899- 1398,THUMBS UP VIDEOMONTAGE SYSTEEM
NIEUW/steadyshot/Hi8
NU B'J POLECTRO
programmeerbaar tot 62 scènes/auto fader enhancer /
steady shot/stereo
2799.- 1998,- frame nauwkeurig monlerenAime
Hi8/HiFistereo/TOPKLASSE NU BIJ POLECTRO
codes/ook voor S-VHS + Hi-8
HiB Snoot SSee NIEUW
NU BIJ POLECTRO
norm 699,- nu bij Polectro

AKAI QUICK RESPONSE VIDEO STUNT
digital tracking/intelligent HOVquick response/Interactive
monitor sysleem met laalkeuze/8 prg 1 )aar/PDC en showview
op ic/stilestaand beeld beeld voor beeld en slowtnotion/inulti
sp»ed/kmdeislol/atstandsbedVSF280elc ^QQ _
nu hl| Polectro
H«I9«

PHILIPS PORTABLE KTV
BIJ POLECTRO AL V.A._

PROFESSIONEEL EDITEN
KAN IEDEREEN WANT...

HITACHI

Hi-8 voor supersonisch beeld/HiFi stereo/Optical steady
shot voor tnllingsvrije opnames/10x powerzoom/high
speed sluiter/fader met zwart en mozaiek/quick recordmg
start/data code/compleet met b b hjccessoirejakket en
afstandsbediening
norm 3599,- na inruil nu <

DENQN D10Q TOPKLASSE MINI
VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER digitaal/30 presets TIMER sleep- wek en scbakelklokfuncties
CASSETTE DECK dolby B+CHX-Pro/music search CD SPELER digitale uitgang/programmeerbaar SPEAKERS
meerpnjs/2-weg bassreflex SYSTEEM AFSTANDSBED
1 QQR •
norm 2698 nu bi| Polectro
l JJOj

SONY BLACK TRINITRON DE LUXE

E250
EX1

SONY CCD TRB08 HI-8 STEADY SHOT l

1198,-

l

HRJ300 iskoppen^urbodnve
l 1099
HRD640 bkoppen/digitaltracking
1298 ^
HRD770 Ipdctshowview optie/ AB NU
HRD800 ||og shuttle/etc /na mru l
1699
HRD 910 [stereo/4 koppen/head cleamij 1649
HRD9BO [H Fi stereo/monlage/pg shul 1699
HRDX20]digitaltrackmg/shurie/AB
899

PORTABLE KTV SHOW

55 cm Black trmitron/CCTTeletekst met geheugens
/FASText/30W HiFi stereo/spacesound/120 kanalen-60
suii
presets/On Screen Display/vele aansluitingen/luxe_
afstandsbediening KVX2131
1 flQQ
l U «7 O j
norm 1799,- na inruil nu

type
CANON

SHARP VIEW-CAM SHOW

VERSTERKER 2x40W/surround/servo volume/super P Bass/6 ingangen SOUND FIEuD CONTROL smart
equalizer/13 bands spectrum analyzer/sound |og TUNER digilaal/36 presets/jog tunmg/memory scan DUBBEL
VVIM CD-SPELER1
LfU orcuun i bits/muziek
uuo/iuuiitr\
CASSFTTEDECK dolby B+C/snwt A S E S (computergestuurd edit systeem) TWIN
kalender/programmeerbaar SPEAKERSYSTEEM tegen meerpri|s/super extended
bass drive/zeer natuurgetrouwe weergaven met krachtige bass AFSTANDSBED
norm 1799.- nu bij Polectro

norm 699,- nu bij Pclectro ü£«f y ™
SONY MONITOR DESIGN STEREO KTV

l J JO j

399 strekt

AKAI |
|
3 koppen v deo met alst bed
, NU
699,VSF280 Idig trackmg/InteracliveMom NU
499,VSF340 3 koppen/dubbel d g trackind 948
579,VSF550 HiFi stereo/dig trackmg/AB |_ 1299
849,GRUNDIG
GV240 4t2koppen/PDC/HiFislereo 1709 ^0497
GV201 BESTE KOOP
|NU
729,GV450 iHiFistereoWPT/jog shuttle JALTIJDVOORDELIGER
699,VS920 iProgramDelweryContral | 1199
HITACHI
1298,VTM1BO H Fi stereo/4 koppen/jog 1799
2198,-:
VTS890 slereo/7 koppen/na inruil i 2599

SONY PORTABLE BLACK TRINITRON
camcorder aansluiting aan voorzijde/99 kanalen-60 presets
/On Screen display/sleeptimer/luxe afstandsbediening
KVM1420
ROQ

SONY GROOTBEELD MET PIP
SONY EXCELLENCE Hi-BLACK TRINITRON]
72 cm/Hi-Black trimtron met digital comb/Piclure m
Picture/menusysteem met breedbeeld mode/100W HiFi
stereo met 3D subwoofer systeem/afneembare boxen en
surround sysleem/Teletekst met geheugens/TOP+FASText
/NTSC S-VHS en HiB aansl /comfortabele menugestuurde
bediening met doublé duty afstandsbediening
E2931
-i QQQ .

bli Polectro nu U w w

••

Heeft u geen inruiler?
Kom lach praten....

SONY KV- B2511HI-BLACK BASS DESIGN
63 cm Hi-Black trinitron/breedbeeld mode/60W HiFi
stereo met space sound en bass rellex sound systeem/iaalkeuze/mtelligent TOP-FAST teletekst met geheugens/120
kanalen/NTSC video/sleeptimer/dubbele scart/camcorder
aansl /zeer fraaie vormgeving/doublé duty
afstandsbediening etc
norm 1999,-na inruil nu
j
SONY Hf-BLACK GRODTBEELD TRINITRON
monitor design/72 cm Hi-Black tnnitron/Teletekst met
geheugens/TOP-FASText/60W HiFi stereo met space
sound/120 kanalen-60 presets/menugestuurde bediening
/vele aansluitingen/luxe
afstandsbedieningKVX2961
4 A"7O
O
norm 2399,- na inruil nu l nr f O 5 ™

i&/ aar/tof «ra pftffipyKIV

VIDEORECORDERS

PIONEER N73T DSP SURROUND MINI HIFI SYSTEEM

OPrQL

KENWOOD TOP LOSSE COMPONENTEN MIDI HIFI SET
VERSTERKER servo volume/nadruk akoestiekstand/6 ingangen /CDdirect/natuurlijk bass-cricuit EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer
/paramctrisch/ptogrammeerbaar/legen meerprijs TUNER digitaal/30
presets/quartz gestuurde digitale frequentie afstemming TIMER
programmeerbaar/intelligent met 2 weksystemen/kalender DUBBEL
CASSETTEDECK autoreverse/cnmputergestuurd edit systeem/auto
bias/dolbyB-t-C/iull logic/high speed CD opname CD SPELER 1
bils/programmeetbaar/kalender/CCRS/
Al mcmlageregelsysteem
norm 2299,- nu bij Polectro

1299.-

KENWOOD UD 501 NIEUWSTE LOSSE COMPONENTEN MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER environmenlal Sound Enhancement systeem/Al toonregelmg/aktieve natuurlijke
bassweergave/5 akoestiek effecten/programmeerbare klankbijregelpatronen TUNER digtilaal/20 presets
TIMER Al wekfuncties, schakelklokDUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/lull logic/dolby B+C/CCRS
computergestuurd montage edit systeeem met cross fade mulli disc edit Al edit en Program edig/high
speed CD opname/auto bias CD-SPELER 1 bits/programmeerbaar/CCRS edit systeem etc
SPEAKERSSYSTEMEN tegen meerpnjs/3-weg/subwooler aansl
SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING
Nu bij Polectro

1298,-

BOS EN LOMMERWEG 373-375 A'D A

MINISYSTEMEN
norm.

nu

999

5S9,

UX 3 MICRO HIFI SYSTEEM , b NU
MX44
speclro peak md /boxen
1398
MX55 [speakers/cd wisselaar/equalj 1499
KENWOOD
UD500 Imetspeakers/acousticsurro 1799
UD900 Jomm directioneel boxen
2999
PIONEER
N52T
mei speakers/twin CD
1499
N42
mim hifi mei boxen
1299
N83T
sutround + OSP
1898
N93T
dolby pro logic surround
2399
SONY
MHC610 zb
NU

649,
789,
799,

|AKAI

AKAI

- MX102
JVC

compleet met speakers
799
579,KENWOOD
799,SUPERSTUNT MIDI
NU
M28
compleet midi systeem/AB 1499
998,M45X
799,met CD speler
1199
M27
alleen deze week mruilaktie altijd voordeliger
M47
alleen deze week mruilaklie altijd voo rdeliger
M97
PIONEER
|
848,met CD speler
1299
J10
1699" 1098,J30
Jvoor en emdverslerker
2599 1798,voor en emdverslerker
J50
SONY
NU
^ 648,o a equalizer CD en AB
D109
NU
799,surround/CD wisselaar
D159
surround/paramelrsiche eq NU
975,D309
999,surround/losse componentei 1899
0507
998,-j 0
osse compo/surr /na inruil 1649
D509
2x100W/surround/excl CD 2399
999,D705
TECHNICS
_
998,1699
JETX120 losse componenten
2299 1498,JETX520 surround/iosse compon
M40

functies

type

MIDI SYSTEMEN

mei speakers

1099,
1899,
799
699,
1398,
1598,

698,
849,
899
1348,
1148,

MHC 710 zb
MHC2600 zb

NU
1999
MHC2750 5 CD wisselaar Custom File/ 1999
1449
MHC C50 sunound/wisselaai/z b

TECHNICS
IMPACT 404 losse compo l b
750l osse compo zb

1199,

NU

2399 J39jJ

OPENINGSTIJDEN
9.30-18,OOwr

rtitdtffttnrrvUtg
j«ft»»6y

s^

1i

9.M-17,00 uur

ALLE MERKEN EN...ALTUD VOORDELIGER

Polectro
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)pnieuw kat met
)uks beschoten

Nog een paar dagen de tijd
voor expo 'Onze amateurs'

l

ZANDVOOBT - Zondagmiddag is er opnieuw een
at met een schotwond
;iuisgekonien. Dit keer ging
t.et om het huisdier van de
familie Bruynzeel aan de
£ostverlorenstraat,
dat
t\vee uurtjes, tussen 11 en l
uur, weg was. De eigenaresheeft een beloning uitgejoofd voor de tip waarmee
e dader wordt gevonden.
„Ik heb 250 gulden uitgeloofd
voor degeen die kan zeggen wie
Op mijn kat geschoten heeft,"
zegt de verontwaardigde eigenaresse. „Want nu gaat het nog
O m katten, maar wie zegt er dat
e r straks niet op kinderen
\vordt geschoten?" Zij hoopt
rop dat voorbijgangers of
mensen die hun hond uitlaten
de omgeving van het Kostverlorenpark iets hebben gezien, wat tot de dader kan leiden. „Of, als het kinderen zijn,
ciat de ouders wat alerter gaan
u orden." De kat is beschoten
met een windbuks. Net als twee
andere katten de afgelopen
maanden. Of dat in het Kostverlorenpark is gebeurd, is niet
duidelijk. Het vermoeden is er
wel, mede omdat het park niet
ver weg is van de Voltastraat,
waar vorige week een aangeïchoten kat thuiskwam.
Ondertussen barsten de verhalen los en gaan er allerlei geruchten over kinderen die in
camouflagepakken en gewapend met buksen het park injaan. „Als ik hoor hoeveel er in
iet bezit zijn van zo'n windjuks, daar word je angstig
van."

ZANDVOORT - Wie de expositie van zijn mede-Zandvoorters in het Cultureel
Centrum Zandvoort nog
niet heeft bezocht, kan er
nog tot en met aanstaande
zondag terecht. De tentoonstelling 'Onze amateurs...' is
een boeiende, soms verrassende verzameling werken:
vanbloemenschilderijen tot
en met miniatuur handkarren van oude Zandvoortse
winkeltjes.
door Joan Kurpershoek

Dirigent en muzikaal begeleider Frans Bleekemolen (rechts) vierde met dit concert zijn 12,5-jarige samenwerking met het
Toonkunstkoor Zandvoort

TOZ 'overwint' voorjaarsvakantie

ZANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort heeft
vrijdag voor een gewaardeerd optreden gezorgd in
de Hervormde Kerk. Hoewel enigzins 'gehandicapt'
Burentoezicht
door de voorjaarsvakantie
De politie doet er op dit ogen- werd er een uitstekend conblik niets aan. Dat blijkt uit een cert verzorgd voor een toch
reactie van woordvoerder J. nog volle kerk.

Hage. „Als die dieren niet aan
een touwtje vastzitten, kan het
overal gebeurd zijn. Bijvoorbeeld ergens in een achtertuin,
en daar kom je niet makkelijk
achter. Het hoeft misschien
maar één figuur te zijn, waar
die dieren het slachtoffer van
zijn geworden."
„Ik hoop wel dat de mensen
gaan nadenken over wie er in
hun omgeving zo'n buks heeft,"
zegt Hage. „Ik verwacht het
meest van burentoezicht. En
dan nog blijft het moeilijk te
bewijzen. Maar wellicht stopt 't
dan." Hij wijst erop dat een
windbuks niet zomaar over
straat vervoerd mag worden.
Dat mag alleen als deze 'degelijk verpakt' is. Met andere
woorden: de buks mag niet direct te gebruiken zijn.

Provincie voor
appartementen
ZANDVOORT - De bouw van
een
appartementencomplex
aan de Bramenlaan in Bentveld
kan na de bouwvak beginnen.
Dat heeft J. Vrijburg van de
provincie Noord-Holland vorige week bekendgemaakt. De
Raad van State moet nog wel
beslissen of de ontheffing voor
de bouw in het waterwingebied
terecht is verleend. De kwestie
werd anderhalve week geleden
behandeld, nadat 15 omwonenden in 1992 de zaak aanhangig
hadden gemaakt. Zij schatten
hun kansen inmiddels laag in:
er is al een bouwvergunning afgegeven. Hun bezwaren richten
zich op vervuiling van grondwater, uitzicht en de kap/van
honderden bomen.

Zwangerschap
ZANDVOORT - 'Geneesmiddelen en zwangerschap' is de
titel van een campagne die deze
maand bij de apotheken aan
het Raadhuisplein en de Zeestraat wordt gevoerd. Het gaat
om vrouwen die van plan zijn
zwanger te worden, vrouwen
die reeds in verwachting zijn en
om degenen die borstvoeding
geven. Het is belangrijk dat zij
dit aangeven bij hun bezoek
aan de apotheek. Daardoor kan
er op dat moment extra aandacht besteed worden aan het
gebruik van geneesmiddelen en
de veiligheid ervan voor het
(ongeboren) kind.

Foto Persbureau Zandvoort

met dit concert tevens het
12,5-jarig jubileum van Bleekemolen, als dirigent van TOZ.
Van toespraken en het uitdelen
van presentjes zou vrijdagavond geen sprake zijn, liet
ad-interim voorzitter De Hoop
bij aanvang al weten. Dat was al
Presentje
op een van de voorafgaande reBleekemolen zelf speelde petities gebeurd. Bleekemolen
daarin een extra belangrijke zelf had wel een 'presentje' voor
rol, dit keer: het koor vierde het publiek, in de vorm van een
De voorl aarsvakantie was zoaantal pianosolo's, uit de reeks
die hij in de afgelopen jaren
voor TOZ heeft gespeeld. Onder andere werken van D. Scarlatti, G.F. Handel, W.A. Mozart,
J. Haydn en F. Liszt.
Ook het programma voor
koor en solisten was samengeZANDVOORT - Wim ben gewoond. Wim en An woon- moest dat een maand eerder
steld uit reeds gezongen werVader en An Vader-Bon- den boven de zaak, tegenwoor- gebeuren.
ken van de afgelopen 12,5 jaar,
frer hopen op 16 mei hun dig ernaast, in het deel in de
waaronder de zeer in de smaak
vijftig-jarig bruiloftsfeest Poststraat.
Rustiger
vallende Aria e Coro (ook wel
te vieren. Het echtpaar geBeiden hadden elkaar in het
Het echtpaar kreeg vijf kinFather of Heav'n) van G.F.
niet veel bekendheid door
aan de overkant leren deren, waarvan Hans ook in
Handel. De meeste indruk
de bloemen- en planten- pand
Dat was in het begin de winkel kwam. Hij heeft
maakte de keuze voor na de
zaak Vader en Zoon, op de kennen.
pauze, met magistrale werken
van de oorlogsjaren, toen An nog wel meegemaakt dat er
hoek
Kerkstraat/Post- daar
als Drei Geisthche Lieder van
haar tante kwam helpen. drie generaties Vader in de
straat.
F. Mendelssohn-Bartholdy.
Die was eigenaresse van de bloemenzaak werkten. InMaandag is TOZ weer druk
Sierkan, op de hoek van de middels heeft hij de zaak
aan de slag gegaan voor het volDe vader van Wim had deze Kerkstraat en het Kerkplein. overgenomen van zijn vader,
gende concert. Dat is op 3 dewinkel al in mei 1918 ge- „Maar op een gegeven moment die nog wel meewerkt, maar
cember. Dan wordt het koor
opend, in het voormalige was ik ziek, waardoor ik op een het wat rustiger aan doet.
pand van de oude dokter Ger- van de kamers boven kwam te Wim verzorgt de bestellinweer versterkt met een orkest.
ke. Hij bleef er zelf tot onge- liggen," vertelt mevrouw Va- gen, neemt de winkel over als
veer zijn 80-ste in werkzaam. der-Bonfrer. „Op het balkon zoon Hans naar de veiling is,
Wim zelf kwam er in 1954 bij. hing een bloemenbak, die we- en helpt met het schoonmaIn dat jaar kwam hij samen kelijks verzorgd werd door ken van de bloemen.
Wim en An zijn nu respecmet zijn vrouw An terug uit mijn man. Zo hebben we elkaar
Haarlem, waar hij in de jaren leren kennen." In 1944 trpuw- tievelijk 73 en 71 jaar en verna de oorlog nog werkzaam den zij, in Haarlem. Als officië- keren in goede gezondheid.
was gebleven. Het echtpaar le datum wordt tegenwoordig „We waren nog piepjong toen
vond eveens onderdak in het 16 mei aangehouden: op die dag we trouwden," zegt An. „Hoeruime winkelpand, waar in vond het kerkelijk huwelijk wel, voor die tijd viel dat wel
later jaren nog wel eens vijf plaats. Voor de wet waren zij al mee: met 23 en 21 jaar was
families Vader tegelijk heb- in april getrouwd. In de oorlog toen niet ongebruikelijk."
wel bij het koor als bij de publieke belangstelling te merken. Een aantal koorleden was
afwezig en de kerk liep iets
minder vol dan anders. Vaak is
de Hervormde Kerk tot de laatste stoel bezet bij een optreden
van TOZ, dit keer was het gebouw 'vol' met hier en daar een
lege plek. De prestaties van het
koor, versterkt met de solisten
Marianne Koopman en Marijke

Bleekemolen, waren er niet
minder om: met het gebruikelijke elan en onder de vakbekwame leiding van Frans
Bleekemolen werd er een gevarieerd programma afgewerkt.

door Bertus Voets
In de tijd, dat Kennemerland nog niemandsland was,
kwamen er van tijd tot tijd
edele heren die probeerden
een rol in het leven van deze
streek te krijgen. Het ging
meestentijds niet zo vlot,
vooral ook omdat de mensen
in deze streek wat achterdochtig waren en de meesten
gingen na enige tijd zonder
succes naar hun kastelen terug.
Toen er door de scheepvaart wat meer vreemdelin-

Kantklossen

Poppen
De omroeper komt ook voor
op een van de werken van C.
Visser, die eveneens een aantal
oude dorpsgezichten op het
doek heeft gezet. En 't Wonder
van Zandvoort is voor een tweede keer te zien op werk van Th.
v.d Weel, ook hij heeft Zandvoortse straatjes en pleinen
vereeuwigd. De Nederlands-Hervormde Kerk op het Kerkplein is te zien op een tekening
van mevrouw M. Schuiten-Drommel, die eveneens met
poppen en aquarellen exposeert.

Niet minder fraai maar meer
uiteenlopend wat onderwerp
betreft, zijn de borduurwerken
van mevrouw Hamhuis-Ten
burg, het knappe kantkloswerk
van mevrouw Nanmnga-Groenevelt, de olieverfschüderi]en
van N Steek-Misset, het schilderwerk van K. v.d Heuvel, de
schitterende goaches van L
v.d. Pluym, en de tekeningen en
goaches van J. Hoogendijk De
aquarellen van K Hoefnagel en
A. v.d. Heuvel-De Koning, plus
de mooie aquarellen van E
Keur-Hanicakova (vooral de
bloemen) en Theo van Gog zijn
zeker het vermelden waard
Het werk van Carlo van Ker
vel en Didi Koppe neemt een
hele aparte plaats in binnen de
selectie. Van Kervel komt met
opvallend keramiek onder an
dere m de vorm van grote slakkehuizen en paddestoelen,
Koppe toont foto's van bijzondere grafmonumenten.

Ook de oude handkarren van
schildersbedrijf K. v.d. Mije uit
de Willemstraat en bakker W.
Torn Puts heeft op een andev.d. Werff van het Gasthuis- re manier tegen de kustplaats
plem zijn komende dagen nog aangekeken: vanuit de duinen,
te zien in het cultureel cen- een gebied waar hij veel inspiratrum. Maar dan in zo'n for- tie opdoet, getuige verschillenmaat, dat ze op een glasplaat in de werken. Ook de zee boeit
een vitrine passen. Dat geldt hem duidelijk: deze is op verook voor een melkkar en een schillende manieren, met teloude badkoets, eveneens tot in kens weer een hele andere
de kleinste details nagemaakt sfeer, op het doek gezet. Onder
door A. van Norde. Van zijn het werk van mevrouw E.H. Nog te zien tot en met 15 mei
hand zijn ook diverse Zand- Koper-Koreman zijn onder an- Het Cultureel Centrum Zandvoortse geschilderde dorpsge- dere twee portretten van Zand- voort is 's middags geopend van
zichten, zoals de dorpsomroe- voortse vrouwen te zien, waar- 2 tot 5 uur.
Schilders
maar ook andere kunstenaars komen
aan bod

Wim en An Vader 50 jaar getrouwd

Speel mee in de Postcode Loterij en...

'Geen belemmeringen voor A-status'

Help Artsen zonder
Grenzen

In mei vieren we de bevryding van Nederland en herdenken we de slachtoffers die vijftig jaar geleden vielen. Het is
daarbij ook goed om stil te staan bij al die landen in de
wereld waar nu oorlog woedt. En bij de mensen die zich om
de slachtoffers van nu bekommeren, bijvoorbeeld Artsen
zonder Grenzen.

ZANDVOORT - 'In beginsel' zijn er geen belemmeringen /meer om Circuit
Park Zandvoort de definitieve A-status toe te kennen.

Artsen zonder Grenzen is een
van de organisaties die een bijdrage ontvangt uit de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij. Door mee te spelen in de Postcode Loterij
steunt u dus ook hun werk.

Dat zegt minister D'Ancona
van WVC in een brief aan gedeputeerde Geert de Boer van de
provincie Noord-Holland. Dit
betekent nog niet automatisch
dat het circuit op een rijkstaijdrage kan rekenen, voor de aanleg van de nieuwe racebaan. De
minister wijst daar nadrukkelijk op.

Onmogelijke plaatsen
Bosnië, Rwanda, Liberia,
Afghanistan en Angola. In
deze en tientallen andere oorlogsgebieden werken mensen
van Artsen zonder Grenzen.
Zij zorgen voor medische hulp
voor de slachtoffers van het
oorlogsgeweld. Op alle mogelijke én onmogelijke plaatsen.

Deze week werd ook bekend
dat Hans Ernst president
wordt van de AICP, de bond van
circuitdirecteuren. Hij volgt
daarin Rainer Mertel op. Beide
ontmoetten elkaar m aanwezigheid van Hans Hugenholtz, oprichter van de bond in 1952 en
in zijn actieve jaren een waar De huidige president, de oprichter en de toekomstige president
pleitbezorger voor veiligheids- van de bond van circuitdirecteuren: Rainer Mertel, Hans Hugenholtz en Hans Ernst
eisen op racebanen.

HeerLem bracht handel tot stand
tussen Zandvoort en buurstad
Dit is de vierde aflevering
uit een serie over Zandvoortse legenden van pastor Bertus Voets, oud-medewerker
van het archief van het Bisüom Haarlem. Eerdere alleveringen werden geplaatst in
het Zandvoorts Nieuwsblad
van 31 en 17 maart en 28 april.

per op 't Achterom en het voor- onder een van mevrouw Koie
mahge Wonder van Zandvoort, man-v.d. Meij.
plus een aantal strandtaferelen.

ken, onder zijn gezag kon brengen. Nu was er, een uur van
Zandvoort af, een eerste begin
voor een stad in deze streek.
Daar kwamen de kooplieden
naar toe om hun waren te verkopen en omdat er nog geen
Zo was er vanuit Friesland leiding was in Holland was dit
een zekere Lem gekomen. Hij uitermate moeilijk.
was een robuuste man met een
Op een zekere dag riep hij
vriendelijk gezicht. Hij nam
gauw de mensen voor hem in zijn dienaren bij elkaar en door
en beloofde hij hen te bescher- het woud trok men op naar die
men tegen alle mogelijke vijan- stad op de geestgronden. Om
den. Men vertelde hier over hem te helpen gingen ook manhem dat hij wilde dieren uit het nen uit Zandvoort mee. Zij kónwoud op de geestgronden ver- den aan de bewoners van de
dreef, dat hij in de nacht ons stad vertellen dat ze Lem kóndorp voor vieemde indringers den vertrouwen. Het was zijn
bleef bewaken. Hij was hier zo bedoeling niet om deze streek
geliefd dat men hem de kaste- te veroveren voor de Friezen,
lein van het dorp noemde en maar hij wilde helpen de koopmen had alles voor hem over. handel tot bloei te brengen.
gen naar deze buurt kwamen,
kregen de heren die wat wilden
zeggen in het bestuur van deze
streek een taak, namelijk om de
mensen te beschermen tegen
aanvallen van buiten.

Toch wilde Lem niet in Zandvoort blijven. Het was voor
hem de plaats van waaruit hij
de geestgronden, waarover hij
in Friesland had horen spre-

Deze geste heeft veel goed gedaan. De bewoners van de opkomende stad kenden de Zandvoorters: zij waren zoals ze altijd zeiden, eerlijk en vol ijver

om hier in de streek een geleide van weerbare mannen te
vormen om hen te taeschermen en te helpen.
Zo is de handel in die stad
begonnen. Een vaste naam
had die plaats nog niet maar
toen door de steun van Lem
en zijn mannen de stad begon
te bloeien vroegen de bewoners aan hem of zij zijn naam
mochten gebruiken om de
stad aan te duiden. Lem was
zeer vereerd en zo werd de
stad Heer Lem genoemd, wat
later, omdat men de ee niet
goed kon uitspreken, Haarlem is geworden.
Dit verhaal is te vinden in
de wonderlijke geschiedenis
van Hamconius. Hij heeft
zich wel een geschiedenisschrijver laten noemen, maar
dat is hij niet. Toch zijn zijn
verhalen van waarde omdat
ze iets van het leven laten
zien van de dorpen aan de
kust.

te spelen in de Postcode Loterij. Naast Artsen zonder Grenzen steunt u dan ook nog zes
andere belangrijke goede doelen. Zelf maakt u elke maand
kans op honderdduizenden
prijzen, met als topper de
Jackpot van zeven miljoen gulden. Vul dus snel de bon in en
doe mee! •

StraatPrijs
8 mei
ƒ 3OOO
2596 G F»

Dappere medewerkers alleen
zijn niet genoeg om dat werk
mogelijk te maken. Er is ook
geld nodig om medicijnen en
materialen te kopen. De Postcode Loterij helpt daarbij.
Ook in Oeganda werken de mensen van Artsen zonder Grenzen onder
moeilijke omstandigheden. Hun werk verdient het om door ons ondersteund te worden.

De winnende
Thuisbingo-

nummers:

1 mei

Helpen door deelnemen
Ook u kunt helpen! Door mee

Prijs
f

2S.OOO

2596 GP O78

WINTOT-ZEVEN-MIUOEN-BON;
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
'f maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

1 14 20 28 36

3 16 21 29 42
4 17 23 30 44
8 18 24 33

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)

10 19 25 35

A ub uwkauztaankruisenenvirderinvullenmttbloklettcrs DeBlnamehoudlmaamaardmgvinhetnglement

Naam:

Q dhr. Q mevr.

06 - 9799

Adres:

50 cent per minuut

Postcode: i l i l i-i l l Plaats:

Miljonair
worden? Vul
de bon in en
doe mee!

Postbanknummer:

1509405

Datum:
Handtekening:

NATIONALE

Banknummer:

•LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

woensdag 11 mei 1994
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OFFICIËLE PUBLIEKE
EN WETTIGE
AANKONDIGING

VERHUIZEN?

Autoverzekering duurder??
Bel direct 14643

Bank heiTt rekening gesloten. Alle goederen moeien met
spoed worden verkocht om geld op te brengen.

(jutte j,oï
ome.

Teuben Assurantiën

BESPAAR TOT 90%

Voor mensen
met smaak

Hieronder staat een klein deel van alle goederen hesehreven.

MEUBELEN

Gevraagd

IrïOinücIctïdcccltafclsen bijpassende stoelen met leren zitvlak
voor 6-S-IO-12 of 14 personen. Met de hand gemaakte
Chesterfields plus üui/eiulen Engelse zitbanken. Sommige met
vervangbare bekleding of niet zware draion. Bekleding in elke
k l e u r e n stijl. Ook ingelegde muur-en hoek kastj e s. Alle sloffen
zijn sigaret-, lucifer- en vuurbestendig! Meubelen worden nog
de/elt'de dag be/.orgd.

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

nette verkoopster

Wit

Verhuizingen

Fulltime of parttime
±19 jaar

Boul. Barnaart 14

Bij groente en fruit
speciaalzaak

SCHILDERIJEN
2060 ingelijste schilderijen in elk formaat. Land-schappen,
/.eege/iehtcn. stillevens, Franse-, Engelse- en Nederlandse scènes. Plus I().()()() mooie Engelse prints met lijst. Moeten allemaal worden verkocht, nu v.a. ƒ 5,-p.si.

Aart Veer
14404 b.g.g. 12888

Tel.

KRISTAL

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

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

ledere woensdag gesloten

ERKENDE
VERHUIZERS

6000 wijn-, whisky-, cognac-, port-, champagne- en sherry
„l I/LH V in U ƒ 25.- per doos van 6. Plus vazen, schalen en
karaiïen. Alles moet wen!

i 600 BESTEKSETS + KOFFERSETS
72-delis verguld bestek in koffers. '.Solingen' vleesmessen,
\ < rkun It-püs desert- en ünder bestek. Waard ƒ 3.000,-. nu v.a.
ƒ 595.- per set. Koffers 'Lentherlook'. 3 voor ƒ 95,opblaasbare STRANDBAL,

25.610 SPIEGELS

ZWEMMOUWTJES

In elke stijl met diverse lijsten in goud. zilver, bloemen, clenne-,
mahonie- en palissanderhout. En in elke maat. Lang. kon. smal,
breed en /elfs twee meter hoog. Alles moet weg! Soinmige
kosten tot ƒ 6.000,-. nu vanaf ƒ 20.-.

(SET 2 STUKS)

OF ZWEMBAND

„

050 cm

2000 STUKS ZILVERWERK

.

j

ELDERS^95 i J

Allemaal verzilverde koffie - en theesets niet dienblad, suiker en melkkannetje. Normaal/ 1500,- nu voor ƒ 295,-.

SK

ONS SUCCES!

FRIENDS BROEKLUIERS

„SURF,, LUCHTBED

KOFFIE- EN WIJNTAFELTJES

ULTRA COMPACT- VOOR BOYS EN GIRLS

transparant, opblaasbaar. ,
Liefst 110x60 cm. Voor
veel waterplezier!

500 koffietafels van l meter, normaal ƒ 2.750.-. nu v.a. ƒ 550.-.
200 wijntulcls. normaal ƒ 550.-. nu v.a. ƒ 150.-.
Alle goederen worden no«z de/.elfde dag bezorgd. Wegens lage
prijzen vragen wij een bijdrage in de bezorgings-kosten van ƒ 75.tot 25 km. Meer dan 25 km: in overleg. Betaling contant of via
Eunx'ard, Visa, American Express. Diners Card.girobetaalkaart of
eurodieque. Dit is de grootste verkoop ooit gehouden in Ncdcrland. Parkeergelegenheid voor 200 auto's.

KLOK FOSFAATVRIJ
,

ELDERS
STRANDEMMER SETJE
met schepje, zeef, gietertje /~•''~> f^*-, <
en vormpjes. Voor volop >'.;••• ,<-A i.'"4 It

VERKOOP IN HET HOLIDAY INN
CROWNE PLAZA, HOOFDDORP
Planectbaan 2, Hoofddorp,
Tel.: 02503 - 50 000, Fax: 02503 - 50 521

strandpret

ZOEK UIT: ULTRA OF COLOR
IN HANDIGE
NAVULVERPAKKING
r

2 KILO

Piqué met korte mouw en decoratief monogram
op borstzak.
j^^ ^
100% katoen,
diverse modekleuren. Maten:
S, M, L en XL

ivf|

ELDERS

iWiBfii

I

Kleur-accenten.
Compleet met bal

PLAST

i'';'!;'''-'.':^ t'•"!;"<
t"J 3
'•"' '• -' "'• j ^;j;^
fi^

KUNSTSTOF

DIEPVRIES
DOZEN

.ré^'Sf

ELDERS JSïôS' Liili C$'
Max Planckstraat 31
Kantoorruimte op de 1 e et. van representatief bedrijfsgebouw. Vloeropp. ca. 100 m2.
Huurprijs ƒ 1.300,- p.m.

Stationsplein 17/1
Zat. 14/5 van 12.00 -14.00 uur. Tweekam.
op beg.grondverd. nabij strand, station en
centrum. Ind. hal, badk. met toilet, wastafel
en douche, woonk. met parketvl., keuken
met inb.app., slaapk..
Vr.pr. ƒ 139.000,--k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VERSHOUDFOLIE
REA GEPOFTE RIJSTWAFELS

DAGVERSE MAGERE MELK
LITERPAK- elders M5

M>

P.C.D. ZOUTE PINDA'S
BAAL 250 GRAM-elders^?

79

CELTONA SERVETTEN
PAK 100 STUKS • elders 3.89

ZAANSE ROEM MAYONAISE
POT 500 ML- elders 4*19

QQ
»"

NÉMÉVERMICELL1
BAAL 500 GRAM -elders $

ORIVA APPELSAP
L1TERPAK-elders 4.09

95

STERNFROSTVISSTICKS
PAK 10 STUKS- elders

CALIFORNIATOMATENSOEP
4 BORDENBLIK- elders 9T

OC
V<f

m MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

FOTOROLLETJES
voor de allermooiste
kleurenfoto's
Jü^j

LITERBLIK

LIEFST

24 OPNAMEN ZiSKt tëüts
ELDERS

ELDERS

f19
••

SMITH THEEZAKJES 4 gram
PAK 20 STUKS -elders
GOLD PACK GROENTESOEP
ZILVERZAKJE -elders^

MOCCA-SLAGROOMTAART
feestelijk opgemaakt Afgewerkt met
mocca-crème, chocolade en hele
hazelnoten op de ene helft, s agroom
en vruchten op de andere hem

FRIESCHE
VLAG
GOUDBAND
KOFFIEMELK

OVENVERS FRIES
LIEFST 400 GRAM

KOTA
RADJA
BAMI
GORENG

vol en romig

Honet

IGLO ANDIJVIE
A LA CRÈME

HB£L POND

Pasteurstr. 2A
Zandvoort-Noord, tel. 17177

Dagelijks geopend van 9-12 en 13-17
Maandag gesloten.

FLES

GOUDA'S GLORIE
HALVARINE
100% plantaardig

BLIK

PAK
450 GR

ELDERS

een complete
maaltijd met
alles er in

500 ML

bereid met echte room, waardoor
extra lekker

DIVERSE SMAKEN, OOK MET SAUS
U kunt bij ons terecht voor:
- zelfgemaakte kinderkleding.
- 2de hands kinder-, dames- en
herenkleding.
- Stoffen, garens, ritsen,
knopen, patronen.
- Bijouterieën
Tevens voor verstelwerk.

KODACOLOR GOLD 100

HAPKLARE BROKJES

ANCOPANNEKOEKMIX
PAK 400 GRAM -elders M

BURCHT DOPERWTJES extra fijn i
HALFLITERBLIK-elders J?

SCHAIK

TOM POES

M1CKEYVOORDEKAT
3LIK 420 GRAM - elders 99

DELMONTEFRUITCOCKTAIL
LITERBLIK- elders .W?
\
l

VQ ij
I

RAM- elders
•*
AK 90 GRAMelders &
KORENAAR STOKBROOD
acuumvers verpakt-elders 4^3

OQ

NICKY PAPIEREN ZAKDOEKJES
PAK 100 STUKS-elders 4:49

VAN

DIVERSE FORMATEN
van 0.25 liter tot
2.0 liter inhoud

PACLAN TRANSPARANTE

FRIES ROGGEBROOD
PAK 500 GRAM- elders M

f. FOTO'S

HAMMAR-

HOUTEN BEACHBALLSET
netlluoriserende
ff^~'^ s?--\ ,f--™i: ,

ft
\

DUBBEIPRINT
2»

"'"

PER SET

OPEN HUIS

MIDI: PAK 36 STUKS OF
NU OOK MAXI: PAK 30 STUKS

(10 x 15 cm) als

ƒ.'.'• / ' v-i '-".-••,,•'••;

ELDERS

Donderdag 12 mei: 12.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 13 mei: 10.00 - 19.00 uur
Zaterdag 14 mei: 10.00 - 17.00 uur.
Komende vanaf de A4 Den Haag - Amsterdam neemt u de afslag
Hoofddorp/Aalsmeeren vervolgens rijdt u richting Hoofddorp.
Na ca. 500 meter ligt het hotel links van u.

SPORTIEF POLOSHIRT

WASMIDDEL

KLEURENFOTO

500

500
GRAM

GRAM
ELDERS

ELDERS

BEKER $00 GRAM 23$
*BORR&- OF SAT-

ELDERS

BALLEN ZAK 200 GRAM £89

CALVE
FRITESSAUS

RIOJA
VINA CANDA 1992
zoek uit: TINTO • een volrode Rioja
Sin Crianza (zonder houtrijping)
van een uitstekende kwaliteit
BLANCO - een heldere lichtgele Rioja
uit de beste druiverassen

FLES 3/4 LITER
ZAKè

m

ELDERS

150 GRAM 119

LIEFST

800 ML
KNORR WARME SAUZEN

CHAMPIGNONS DE PARIS

ook in luxe

GESNEDEN
mooie blanke f-~
schijfjes, blik
400 gram

„!!t,

..„

^Itf5*
PER ZAKJE V-^f-'-ff

ELDERS

Auto- en motorrijschool
van der Veld

GRAHS MOTOR
Ja, dat kan als je slaagt voor je rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
binnen 9 weken examen
1ste 3 lessen
vervolglessen
Tot l jiin. '95

DIRK VAN DEN DROEK

995, —
100,45, — p. les

upart Üii'ürit'ci'rtifiauit verplicht

* m, i. v. bnuidstofltuslt'ii

Bel voor info 02507 - 19188/31223

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostveriorenhot
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat 48
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Uemming zit er goed in bij titeldrager

Dambrink kampioen Schaak Club
ZANDVOORT - Nadat de
;andvoortse Schaak Club
orige week de titel binnen
iad gehaald, was de stemning opperbest donderdag
;ij het spelen van de interne
ompetitie. Het kampioenchap werd dan ook met
,vermacht binnengehaald,
letgeen een resultaat bete:ende waarop de schaaklub met genoegen nog even
erug keek. In de interne
ompetitie ging de titel naar
Dambrink.

ZANDVOORT - Volgende week maandagavond
gaat het 24-e zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen van start. De organisatie heeft ook dit
keer 48 teams bijeen gekregen. De teams zijn onderverdeeld in de Liga
Forza, 'de vedetten', en de
Liga Amica, de recreanten.

schaken
De titel in de externe compeitie werd behaald met slechts
; even verliespunten uit het toaal van 56 te behalen punten.
Ule spelers inclusief reserve
Vim Gude, werkten mee aan
Ut bijzonder fraaie resultaat.
'je persoonlijke scores van de
?andvoortse schakers, die dit
;ampioenschap waar maakten,
,varen: Louis Dambrink 7 geyonnen, O verlies, O remise.
jack van Eijk 4-1-2, John Ayress
i-1-0, Hans Lindeman 5-1-1, Ed,vard Geerts 4-1-2, Ter Bruggen
;-l-2, Hans Jansen 5-1-0, Jan
3erkhout 6-0-1, Wim Gude 1-1In de gehele externe competiie leden de Zandvoortse scha•:ers slechts een nederlaag en
lat was tegen de uiteindelijke
lummer twee, Hoofddorp. Tijlens deze competitie hebben
Ie Zandvoorters vele fraaie parij en op het bord getoverd.
7
raaie partijen die ook bij de
nterne competitie te zien zijn.

nterne competitie
Voor de interne competitie
verden in het Gemeenschapsluis zeven partijen gespeeld,
jouis Dambrink is door winst
)p voorzitter Jan Berkhout
.iubkampioen van het seizoen
1993-1994 geworden. In de laat;te wedstrijd, die gespeeld

48 teams doen
mee met ZVM
zaalvoetbal

Het kampioensteam van de Zandvoortse Schaak Club, dat een overtuigend seizoen speelde. Op de foto ontbreken II.Lindeman,
J.AyresS en J. van Eijk

wordt op donderdagavond 19
mei, maakt het resultaat niets
meer uit. Voor de tweede en
derde plek wordt nog volop
strijd geleverd.
Uitslagen: Dommeck-Schiltmeijer 1-0, Manshande-Vastenhouw 1-0, Geerts-Gude 1-0, Jansen-Atkinson 1-0, Ter BruggenGorter 1-0, Dambrink-Berktiout
1-0, Esveld-Franck remise.
De Zandvoortse Schaak Club
startte vorige week met een
uniek experiment. De jeugdspe-

Foto Persbureau Zandvoort

lers namen het in meerdere
schaakpartijen op tegen de senioren, met dien verstande dat
de jeugd een tien minuten en de
senioren een vijf minuten bedenktijd kregen. Louis Dambrink gooide daar nog een
schepje bovenop door in een
van zijn partijen slechts een minuut bedenktijd te nemen.
Henk Willemse en Florian
van der Moolen scoorden ieder
twee winstpunten van de vier
gespeelde partijen. Remco de

Roode scoorde 1,5 punt en Rebecca Willemse was goed voor
een punt. Nathan Aschoff, vermoedelijk nieuw jeugdlid,
scoorde fraai 1,5 punt. „Het was
een zeer geslaagd experiment,
dat zeker voor herhaling vatbaar is," deelde het bestuur
mee.

wordt in het Gemeenschapshuis, stromen de aanmeldingen
binnen.

Het bestuur rekent erop, evenals voorgaande jaren, zo'n tachtig schakers in te kunnen
schrijven. Er wordt gespeeld in
groepen van zes, naar eigen
speelsterkte. Bovendien zijn er
fraaie bekers voor de winnaars,
Louis Bloktoernooi
terwijl de tweede en derde
Voor het 14-e Louis Bloktoer- plaats een fraaie standaard opnooi, dat morgen gehouden leverd.

In de Liga Forza wordt gestreden om de Hans Jongbloed Wisseltrofee. De organisatie heeft voor dit grootste
zaalvoetbalevenement van
Nederland een prachtig programmaboekje
gepresenteerd waarin alle informatie
zeer duidelijk overkomt. De
commissie heeft getracht de
poules zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Maandagavond 16 mei
wordt het toernooi geopend
met de wedstrijd tussen
Kroon Vis en Harlekijn. Elke
speelavond worden er zes
wedstrijd gespeeld. Op zo'n
avond worden wedstrijden
uit zowel Liga Amiga als Liga
Forza gespeeld. Dit is zeer
aantrekkelijk voor publiek
en voor deelnemers.
Tot en met vrijdagavond 10
mei spelen alle teams vijf
wedstrijden in de voorronde.
Na de voorrondes wordt over
gegaan op de play-offwedstrijden. De nummers een tot
en met drie van elke poule
worden gehusseld en gaan
over naar poules van drie
teams in de kampioenscompetitie. De nummers vier tot
en met zes worden ook gehusseld en gaan verder in de
promotiecompetitie.
Elke
ploeg speelt dan weer twee
wedstrijden.

hess kan prijzen in
eigen kast zetten
ZANDVOORT - 55 spelers en speelsters uit het hele land
kwamen op het vierde Chess rapidtoernooi af. Het werd
;en groot succes voor de Zandvoortse schakers, aangezien
ie'eerste prijs naar Fred van de Klashorst ging en de
:weede plaats was voor Olaf Cliteur.
door Aaldert Stobbelaar

schaken
Voorzitter en hoofd-wedstrijdleider Hans Drost reikte
na afloop de prijzen uit aan zijn
Mgen spelers terwijl het brons,
in de hoofdgroep, was voor
Strijbis uit Amsterdam. In de
hoofdgroep ontspon zich een
enorme strijd tussen de Chessschakers Van de Klashorst en
"liteur. Van de Klashorst liet
;een gras over zijn bedoelingen
groeien en opende ijzersterk
met twee overwinningen. Met
iet grootste gemak plaatste
Olaf Cliteur zich na twee ronclen naast Van de Klashorst. In
de derde ronde stond Cliteur
n halfje af, maar ook Van de
.ashorst kwam niet tot de volPe winst.
In de vierde ronde was er oplieuw winst voor Van de Klaslorst en speelde Olaf Cliteur
-'én van de fraaiste partijen uit
;'n leven. Met een dubbel lopeoffer verschalkte hij zijn te;enstander waardoor voor de
mnvang van de laatste ronde
i'eeds zeker was dat het goud en
kilver in Zandvoort zou blijven.
ïn een spannende finale partij
pok Fred van de Klashorst met
fle witte stukken aan het langeind, maar met de tweede

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand'oortse Schaak Club. Meer inormatie over de problemen/o•lossingen is te verkrijgen op de
i'lubavond, elke donderdag in
'(•t Gemeenschapshuis. Ook
men informatie inwinnen
'P de volgende telefoonnumners: 02507 - 15023, 17272 of
W85.

plaats was Cliteur zeer tevreden.
In groep twee, waar Chess
vertegenwoordigd was door Jacob de Boer, waren de successen aanzienlijk minder. Met
slecht een punt eindigde De
Boer op de vijfde plaats. Ook in
groep acht en negen waren de
Zandvoortse deelnemers weinig fortuinlijk. Caroline Stam
de Jonge pakte in groep acht de
vijfde plaats, terwijl Ton Marquenie de rode lantaarn mee
naar huis kreeg.
De Zandvoortse jeugdkampioen Florian van de Moolen
kreeg in de jeugdgroep nummer negen geen voet aan de
grond. Met zes verliespartijen

Tegen Overburg heeft TC
Zandvoort 2 de wedstrijd voorlopig op 3-3 afgesloten. De resultaten van de enkelspelen waren gelijk verdeeld. De Zandvoortse punten kwamen op
naam van Dora Djilianova en
Michel van de Sanden, terwijl
er nederlagen te noteren waren
voor Petra Jansen en Vlada Stojanovic. De stand bleef in evenwicht doordat het vrouwendubbel een nederlaag leed, terwijl
de mannen voor een overwinning zorgden.
Het derde Zandvoortse team
boekte een knap 4-4 gelijkspel

ZANDVOORT - Ondanks
dat er voor de handtaalteams van Holland CasinoZVM weinig meer op het
spel staat, proberen zowel
de dames als de heren posit.eve resultaten te behalen.
De Zandvoortse dames
werkten in de tweede helft
een achterstand weg en hielden J.uars Vido op een 10-10
gelijkspel. De heren waren
gelijkwaardig aan Meteoor
maar verloren nipt met 1615.
vc nummer 19: Mat in

zetten, wit begint.
Oplossing van vorige week,
'Chaakdiagram 18 (Mat in twee
jctten, wit begint). 1. Pf6+ - Kg7;
K
- Üh7 en mat.

PROGRAMMA

Maandagavond: 18.45 uur
Kroon Vis - Harlekijn, 19.30
uur Café Neuf - Duvak, 20.15
uur HB Alarm - Lou-Lou,
21.00 uur Café de Kater TIJBB, 21.45 uur Rabbel
Boys - Smit Pellikaan Boys,
22.30 uur Play-In - De Klikspaan.
Dinsdagavond: 18.45 uur Café
Bluijs - PontMeijer, 19.30 uur
Grandorado - Data Litho,
20.15 uur Radio Stiphout REA, 21.00 uur Voornam
Fietsen - Mondo Productions, 21.45 uur Bakkerij
Paap - Niveau Offset, 22.30
uur De Wurf - Corodex.
Woensdagavond: 18.45 uur
Banana Fontanella - Drutte,
19.30 uur Weber's - Café
Bluijs, 20.15 uur Sensemillia Steakhouse Establo, 21.00
uur Hindstore - EDO/JACRO, 21.45 uur De Klikspaan
- Sabra, 22.30 uur De Fles Klassiek.

ZANDVOOET - Voor de
Zandvoortse
voetbalteams
staan deze week de laatste wedstrijden van het seizoen 19931994 op het programma. Het
zondagteam van Zandvoortmeeuwen is nog in de race voor
het kampioenschap of een periodetitel.
Dan moet er wel gewonnen
worden van DSS en DIO. Tegen
DSS komt Zandvoortmeeuwen
morgenavond in het veld. DSS
staat bovenaan de ranglijst en
heeft dat weten te bereiken
door de laatste 12 wedstrijd niet
te verliezen. Dus een moeilijke
opgave voor de Meeuwen. De
wedstrijd wordt morgenavond
gespeeld op het EDO-terrein,
aanvang zes uur. Zondag sluit
Zandvoortmeeuwen de competitie af met een thuiswedstrijd
tegen DIO, aanvang half drie.
Voor Zandvoort'75 staat er
niets meer op het spel. Alleen
kunnen de Zandvoorters de positie op de ranglijst verbeteren
met een overwinning op het op
bezoek komende Putten. Putten heeft nog wel belang bij een
overwinning, namelijk voor de
periodestrijd. Deze wedstrijd
wordt zaterdagmiddag gespeeld, aanvang drie uur.
Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen, dat al gedegradeerd is sluit de competitie af
met een uitwedstrijd tegen
RCH in Heemstede.

Pleines duiven
ZANDVOORT - Zaterdag vlogen de duiven van Postduiven
Vereniging Pleines een wedstrijd vanaf Soignes over een
afstand van ruim tweehonderd
kilometer. Met een zuid-oosten
wind vlogen de duiven een behoorlijk snelle wedstrijd. De
duiven werden gelost om 's
morgens kwart voor negen en
P.Koopman klokte zijn eerste
duif ruim twee uur later in, namelijk om zeven minuten voor
11.
Uitslag: P.Koopman l, 5. 8, 17.
R. en Th.Sinnige 2, 6, 7, 10. 16.
22. J.Romkes 3, 19. Combinatie
Koper 4, 12, 18, 20, 23, 24, 25.
P.Bol 9, 15. H.Heiligers 11. U.
H.Terol 13, 21.

ZHC klopt Hermes

blijven zijn successen voorlopig beperkt tot de dorpsgrenzen. Met de inzet die Florian
van der Moolen toont, zal het tij
zeker keren, in de toekomst.
In groep zeven deelden Jean
Paul Westerveld en de heer Ter
Bruggen van de Zandvoortse
schaakclub een fraaie derde
plaats. De overwinning van Ter
Bruggen, in de onderlinge partij, bracht de envelop met inhoud uiteindelijk in zijn bezit.
Voorlopig wordt het vizier van
de Chess Society gericht op Beverwijk waar zaterdag het Nederlands Kampioenschap snelschaak voor clubteams wordt
gehouden. Voor het eerste in de
geschiedenis van het schaken
heeft een Zandvoortse vereniging zich daarvoor geplaatst.
Het tweede team zal uitkomen in de derde/vierde klasse
en de hoofdmacht zal gaan
strijden om de nationale titel
bij de tweede klassers. Vorig
jaar werd een fraaie vierde
plaats behaald. Teamleider
Olaf Cliteur durft geen enkele De oudjes doen het nog best, blijkt telkens weer bij de historische races
voorspelling te doen en wil de
ploeg het liefst rekenen tot een
zeer gevaarlijke outsider.

ZANDVOORT - Op de voorlaatste speeldag in de
hockeycompetitie boekten
de heren van ZHC een gemakkelijke 0-2 overwinning
op Hermes. Ook de dames
gingen in Den Helder bij
Hermes op bezoek, maar
met minder succes. ZHC
verloor met 2-0.

hockey
ZHC was de gehele wedstrijd
heer en meester en had ook met
een veel groter verschil moeten
winnen. Met de vele doelkansen sprong ZHC echter te nonchalant om. Het bleef in de eerste helft bij één doelpunt van
Rene Blom: 0-1. Ook in de tweede helft beheerste ZHC de
strijd. Hermes kon totaal geen

vuist maken. Het gigantisch
grote Zandvoortse overwicht
resulteerde ook nu in gigantisch vele kansen. Ook nu
slechts één doelpunt. Hiemstra
bepaalde de eindstand op 0-2.
De damesteams van Hermes
en ZHC maakten er een zeer
aantrekkelijk partij hockey
van. Beide teams speelden vol
op de aanval hetgeen resulteerde in spannende momenten
voor beide doelen. Hermes
nam in de eerste helft een 1-0
voorsprong door een van de
vele kansen te benutten. Die
kansen waren er ook voor ZHC,
maar de Zandvoortse dames
waren niet doeltreffend genoeg.
Ook de tweede helft gaf weinig
krachtsverschil te zien. Hermes bleek wederom doeltreffender dan ZHC: 2-0.

Sportmiddag slaat aan
:
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Dit weekeind: historische races

Tennisstrijd valt in water
ZANDVOORT - De tenniscompetitie viel zondag een
beetje in het water. Zowel het
tweede als vierde team moeten
nu op Hemelvaartsdag de wedstrijd afmaken, maar de tussenstand is hoopgevend.

Op donderdag 23 en vrijdag
24 juni worden de kruisfinales gespeeld en de finales
worden gehouden op zondagmiddag 26 juni. Dankzij het
play-off systeem heeft elke
deelnemende ploeg kans om
in een finale terecht te komen ook al zijn ze 6e geworden in de voorronde.
Het programmaboekje is
aan de kassa van de Pellikaan
Sporthal te verkrijgen voor
twee gulden en vijftig cent.
Dat bedrag moet ook betaald
worden voor een avondje
zaalvoetbal. Kinderen tot 12
jaar betalen twee kwartjes
terwijl een passepartout
slechts vijfentwintig gulden
kost. Spelersdameskaarten
zijn te verkrijgen voor een
tientje.

Laatste loodjes

tegen Merlenhove. Overwinnin^
gen waren er voor Andrea van
de Hurk en Joris Onverwacht
in de enkelspelen. Ook de dubbels werden keurig verdeeld.
Een overwinning voor het vrouwendubbel en een fraaie winstpartij voor het mixdubbel Onverwacht/Nelis.
TC Zandvoort 4 trad aan tegen Juliana en heeft een 4-2
voorsprong genomen. Het
Zandvoortse team was vooral
in de singles succesvol. Die
singles leverden de Zandvoorters drie punten op door zeges
van Isabelle Beukert, Raoul
Snijders en Rodi Schuurman.
Alleen Kim van Kilsdonk verloor haar partij. De 4-2 voorspcrng kwam tot stand omdat
het mannendubbel gewonnen
werd en het damesdubbel verloren ging. Ook deze wedstrijd
wordt donderdag afgemaakt.

Klassiekers in de race
op circuit van Zandvoort
ZANDVOORT - Komend
weekend houdt de Historische Auto Ren Club
(HARC) voor de 18-e keer
races om de Historische
Zandvoort Trophy op het
Circuit Park Zandvoort.

autosport
Het programma begint zaterdagochtend om tien uur met de
officiële trainingen, terwijl vanaf vier uur twee races worden
verreden. Op zondag gaat de
eerste race van start om 's middags één uur. Er zijn wedstrijden voor alle categorieën kam-

pioenschappen met als hoofd- ringsmaatschapp:'.j UAP geattractie de 1-uursrace voor sponsorde Concours Sportif,
toerwagens, die meetelt voor dat op zondagochtend vanaf
het Europese Historisch Kam- half 11 wordt gehouden biedt
pioenschap. Voor deze race zijn veel moois op klassiek autogereeds vele interessante auto's bied. Een deskundige jury zal
ingeschreven waaronder Ford de auto's beoordelen. De orgaMustangs, BMW's,-Alfa Rome- nisatie denkt een zeer interessant historisch raceweekeinde
o's en Mini-coopers.
voor te schotelen.
De toegangsprijs bedraagt
Namen
voor twee dagen 15 gulden, voor
Ook zijn er races voor GT's duin-/tribunekaart. Een kaart
(Lotus, Austin-Healey, Porsche voor het paddock kost voor het
etc.), Monoposto's enMG-Com- gehele weekend 35 gulden.
petions. Klinkende namen uit Voor twintig gulden meer heeft
de autorace-historie zoals Die- men toegang tot het rennerster Quester en Hubert Hahne kwartier. Kinderen tot 12 jaar
rijden mee. Het door verzeke- betalen de helft.

Handbalsters werken
ruime achterstand weg

in de eerste helft en matte partij
handbal neer. J.Cars Vido paste
zich het beste aan de omstandigheden aan en nam een lichte
voorsprong. De teams deden
toch niet voor elkaar onder gehandbal
zien de 8-6 ruststand.
In de tweede helft leek HolDoor regen en het natte en land Casino-ZVM naar een nedaardoor gladde veld legden derlaag gespeeld te worden.
J.Cars Vido en Holland Casino Wisselspeelsters waren er niet

en daardoor moest een geblesseerde Corrie van der Burg de
wedstrijd uitspelen. En dat
deed zij op een voortreffelijk
manier. Dat inspireerde kennelijk haar ploeggenoten want de
inmiddels tot drie punten opgelopen achterstand werd vlot en
netjes weggewerkt: 10-10.
„Ik moet de speelsters toch
een compliment geven voor

hun inzet," stelde coach Astrid
Molenaar. „Zonder wisselspeelster een drie-punten achterstand wegwerken, is een compliment waard."

Heren
De Zandvoortse heren hadden het moeilijk tegen Meteoor,
dat constant een voorsprong

Tientallen 45-plussers maakten bij Casino-ZVM kennis met verschillende takken van sport
,,oto PersbllrKlll ZandviH „,

ZANDVOORT - De eerste
sportmiddag voor liefhebbers van boven 45 jaar is een
grandioos succes geworden.
Met dit initiatief heeft de
handbalvereniging Holland
Casino-ZVM duidelijk in de
roos geschoten. Maar liefst
zestig vrouwen en mannen
waren op deze gratis aangeboden sportmiddag afgekomen.

bezat. Toch gaf Holland Casino-ZVM niet op en bleef knokken voor een goed resultaat.
Vlak voor de pauze haalden de
Zandvoorters op tot 9-8. In de
tweede helft een feller Meteoor
dat verder wegliep van de badgasten. Met een alles of niets
De meeste dames verbleven
poging gelukte het Holland Casino-ZVM bijna om de achter- in de handbalkantine en deden
stand weg te werken. De inhaal- daar mee aan de gymlessen. De
mannen probeerden het tennisrace stokte echter bij 16-15.
racket en vooral jeu de boules
Doelpunten dames: Mireille was erg in trek. De reacties van
Martina 3, Wendy van Straten 2, zowel organisatoren als deelneMargreet Bogojevic 2, Janna mers waren bijzonder positief.
Pemiings l. Janna ter Wolbeek l, De organisatie heeft daarom
Mariëlle Peet 1. Heren: Kees besloten voor de komende donHoek 5, Ronald Vos 3, Jan van derdagmiddagen de activiteiDuyn 3, Goran Bogojevic 'l, Ri- ten uit te breiden. De handbalchard Vos l, Gerard Damhojj l. vereniging gaat bovendien onderzoeken of de vier geplande
Peter Pennmgs 1.

donderdagmiddagen in mei
met twee middagen in juni kunnen worden verlengd. Blijft de
opkomst zo groot als tijdens de
eerste aflevering en werken de
sponsors mee dan wordt die
verlenging niet uitgesloten.
Volgens woordvoerder Gerard
Seders wordt, met deze middagen, duidelijk in een behoefte
voorzien.
(ADVERTENTIE)

SENIOREN
DOE MET ONS MEE'
KOM VOETBALLEN
ni i
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt In Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-605.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Corsa 1.2S, bj. 1985, prima
auto, inruil mogelijk, ƒ5.950.
023 - 423906.
Kadett 1.6, bj.'86, mooie goede
auto, net gekeurd, inruil mogelijk, ƒ6.950. 023-423906.
OPEL KADETT 1.6 GT 5 versn.
Ricaro inter. '86,6950,-. 02502 02903-1908.
49725.
Mooie Citroen BX, 1986, model OPEL RECORD 2.0 S, t. '84,
'87, donkerrood, APK eind '94, zeer mooi en goed 2450,-.
ƒ2.900. Tel.: 02154- 12688.
02502 - 49725.
T.k.a. inruilauto's, Opel Rekord
2.0 S, LPG, 6-'86, ƒ3750. Rekord 2.0 S Autom., LPG, 5-'84,
ƒ2750. CorsaTR 1.2 S, 3-'84,
Chrysler - Amstelveen
ƒ3250. CorsaTR, LPG, 10-'87,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen ƒ6500. Citr. BX 1.6 RS Break,
10-'85, ƒ 4950. BMW 524 Turbo
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
D, 1-'85, ƒ 6950. Renault 11 TL,
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
LPG, 6-'85, ƒ4750. Mitsubishi
Galant 1.6 GL, 6-'86, ƒ4250.
Sierra 2.0 GL, LPG, 9-'84,
ƒ4250. Escort 1.4 CL, 6-'86,
ƒ6500. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020 - 6627777.

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777
T.k. 2x CITROEN 2CV6,
APK gekeurd, ƒ 1500.
020 - 6380707.

BX 14RE, bj.'87, rood met.,
keurige auto, net gekeurd, mr.
mog., ƒ4.950. 023-423906.
Citroen BX Cannes 70.000 km
Gris Cnstal 1991 ƒ 16.950CITROEN DORLAND
Ring A'dam, afrit 116.
Broek in Waterland

Chrysler

Peugeot

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

205 1.1, nov. '83, 5 drs, APK 395 groen, i.z.g.st., radio/cass.
pr. ƒ 4150,-. Int: 02972-63180.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 40,75
ƒ l3/75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

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

Met 7-personen luxe zitten
voor de prijs van 5 in de

CHRYSLER VOYflQER SX

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

official dealer

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

& CHRYSLER

OVERTOOM 116-126
1054 HM AMSTERDAM
TEL.
020-6124876
FAX
020-6122758

O Jeep. Qüadge

V/W D£

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.00-18.00 uur. Zaterdag 10.00-17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Fiat
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,'360 GL 2.0 Inj., 5-drs, Ipg, wit,
. '87, ƒ 4.950. Volvo-Nierop
,A'dam-W. Tel.: 020 - 6183951.
Ford Escort Bravo Diesel,
km 140.000, rood metall., '86.
Volvo-Nierop A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.
RONDAY BV
-PI. Middenlaan 19-21 (bij Artis)
Tel. 020-6237247

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

+ + + SUBARU + + +
De dealer met 6 sterren kwaliteit. Nieuw en gebruikt. Autobedr. Aalsmeer 02977-30170.
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 10.950
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 11.750
Lada Samara 1.5 1992 ƒ 12.950
Westdorp. Tel.: 020-6825983.
MG B Cabrio, keuze uit 4 stuks,
Renault 11 '86, 1200cc/4.600 gerestaureerd, ƒ 14.500,- per
Renault 11 '86, HOOcc^.gOO stuk. VISA GARAGE, tel/
Renault 5, nov. '84 .. .ƒ2.950 020-6278410 of 6596264.
Renault 5 TS '84
ƒ4.500
Renault Fuego, aut. . .ƒ3.450
Citroen Axel '86
ƒ3.150
Citroen BX'86
ƒ4.750
Ford Taunus 1,6 LPG .ƒ2.250
Opel Kadett '84
ƒ2.900 Panda Cabriolet 12/92
ƒ 21.750.- Autobedrijf
Kooyman Demmerik 26 Vinkeveen. Tel.: 02972 - 61285.
Lancia Delta 1.8 LE, ABS., airbag, 1/94, 9.000 km, ƒ42.500.
Inruil & Financ. mogelijk
Volvo 940 GL, LPG, 105.000 Casparus Weesp 02940-15108.
km., Airco ƒ 39 800.DICK MUHL, Off. Volvo-dealer Peugeot 205 1.9 CTI cabriolet,
rood, 38.000 km, ƒ 35.950, apr.
Weesp 02940-18200/18008
'91, elek.kap. V.d. Pouw, Peugeot, Weesp. 02940-15110.
Renault Alpine V6 Turbo '88,
airco en alarm, ƒ 45.000.
RONDAY AUTOBEDRIJF.
Tel. 020 - 6237247.
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
Dealer biedt aan: Fiat Uno,
70 SL, 1/'88, zwart, 1e eig., 4 wd., 5-'93, met veel ace.,
120.000 km
ƒ7.250. ƒ 37.995. Auto Service Wetter,
02907-6572, Zwanenburg.
Tel.: 020-6629517.
Tempra SW Stat.wag. 8/93
Peugeot 205 diesel Van,
ƒ 32.500.- Autobedrijf Kooyman
bouwjaar 1990, schuifdak,
Demmerik 26 Vinkeveen.
inruil mogelijk, ƒ7.950,-.
Tel.: 02972 - 61285.
Telefoon: 023 - 423906

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

BMW

Citroen

BMW 316, bj.'95, l.m. velgen,
Ipg, mooie goede auto, inruil
mogelijk, ƒ 5.950. 023-423906.
BMW3161.'84, ferrari rood, verlaagd, b b.s. velgen, z. mooi
5950,-. 02502 - 49725.
BMW 323i, 1994, bj.'84, 16 me.
velgen, spoilers, stuurbekr.,
mr. mog., ƒ7.950. 023-423906.
BMW 518 i.
EXECUTIVE
b j. 8-'92, z.g.a.n., 40.000 km,
ABS, alarm, radio/CD, notehout etc. etc. Vr.pr. ƒ46.950,-.
Pro-Box Import, Koog a/d
Zaan Tel. 075 - 157252
Te koop

XM V6 Excl. aut. '91 ƒ 35.000
XM Ambiance '92
ƒ 27.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
XM Comfort '90
ƒ 19.900
CX GTI Turbo II'87 ƒ11.500
CX 20 RE Break '86 ƒ 8.750
CX 25 Pallas D '85 ƒ 3.500
BX 19 TGD break '92 ƒ 28 500
5 st. 19 TGD Br. '91 ƒ 16.500
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500
BX 16 TGI Br. Ipg '91 ƒ 16900
3st. BX19TZD'91va/14500
BX 19 TZD schuifd. '91/ 14.500
BX 19 TZD '90
ƒ 14.500
BX 19 TZD nov. '89 ƒ11.500
BX 19 TD'91
ƒ13.500
BX 19 D '87
ƒ 6.250
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
BX 19 TZI LPG '91 ƒ16.500
BX 19 GT st.bekr '85 / 3.950
BX 14 TE cannes '91 ƒ 13.900
BX 14 TE can. nov.'SO/ 11.750
AX Axion'91
ƒ11.950
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
C 15 D bestel '91
ƒ 10.750
C 15 D '90
ƒ 8.750
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.. 020-6278410
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr rep. prijzen.
Voor een goede occasion:

BMW 602
bouwjaar 1974,
APK t/m dec. '94.
IN GOEDE STAAT
met schuifdak,
kleur siena bruin metallic
Prijs ƒ 1950,-.
Tel. 020-6751070.

Chevrolet
Chevrolet Cittation 5 drs.
hatchback6cyl autom t.'80
1750,-. 02502 - 49725.
Chevrolet Lumma, APK V6 '90.
Import USA Cars 020- 6670121
Keurenplein 9 (Osdorp).

Daihatsu
Cuore TX '91 en '92; Applause
'89 t/m '92, Charade 1.3 inj. '90
en '91; Charade LOSpec. '91.
Nierop-Daihatsu Vancouverstr.
2-12, A'dam-W. 020-6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.. 02979 • 84866
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS
Tel. 03463-51150.

Fiat Panda
Kleur gebroken wit, bouwjaar 1982, APK augustus 1994.
Net nieuwe uitlaat, weinig roest.
Inclusief autoradio en vrolijke stoelbekleding.
LEUK, GOEDKOOP AUTOOTJE!!!

Vraagprijs ƒ 2000,-.
Tel.: 02152 - 52056 b.g.g. 68595.
2x FIAT 127 '84,
zeer mooi en zuinig 2250,-.
02502 - 49725.
FIAT PANDA 1000 cc
Civic 1.3S, mod. 85, APK 4/'95,
S. TACCHINI
3-d, bl.met., prachtauto ƒ 3975.
okt. '90, 35.000 km, als nieuw. Tel. 020-6146392/06-52784801
Vr.pr. ƒ 9750. Tel.: 075-157252.
Panda Cinquecento, 10-'92,
groen metall.
23.000 km.
Goudsmit Rat
Amstelveen 020-6470909.
Regatta 85 S, bj.'87, net ge- Daihatsu Feroza DX 4x4, softkeurd, prima auto, inruil moge- top, '92, 15.000 km, ƒ19.950.
Tel.: 02521 - 14835.
lijk, ƒ 3.950. 023 - 423906.
NISSAN PATROL 3,3 D bj. '85,
Ritmo 60 L, bijna '87, APK
lang (7 pers.), mooi en goed,
5-'95, 5-drs, ƒ 1975.
Tel. 020-6146392/06-52784801 vr.pr. ƒ 13.250. 020 - 6419704.
Van particulier Fiat Uno 45 b.j.
1985, rood, APK mrt '95 i.z.g.st.
Altijd binnen gepark., slechts
37500 km ƒ 5000, 02979-85822.
Zoekt u een FIAT
Keuze uit 50 stuks
Kia dealer, occasions
GOUDSMIT FIAT
Adm. c ' ~ "'
Amstelveen
396-398. i
020 - 6470909
Tel. 020 - 68 259 83

Honda

Jeeps
Terreinwagens

Kia

WESTDORP

Ford

16-12

Mazda

TOT ƒ 10.000,EN GEEN PIEK MEER
Peug. 205 Ace.,'86 ƒ7.950
Peug. 309 XL, '88
ƒ9.800
Peug. 505 GL'87
ƒ9.100
Peug. 505 GR aut., '85/7.250
Fiat Panda 34, '85
ƒ4.250
Fiat Panda 750 CL, '88 ƒ 7.950
Fiat Panda 750 L, '87 ƒ 5.250
Fiat Panda 750 L, '88 ƒ 7.950
Fiat Ritmo 70 CL, '88 ƒ 8.250
Fiat Uno 45, '87
ƒ 8.450
Lanc. Ypsilon, '85
ƒ5.950
Citr. AX 11 RE, '87
ƒ7.950
Citr. BX 1.6 TRI, '87 ƒ8.750
Ford Escort 1.4, '88
ƒ9.500
Ford Escort 1.4, '87
ƒ9.400
Opel Kadett 1.3, '86 ƒ7.950
Rena. 5 GTL,'85
ƒ5.900
Rena. 5 TR 1.4, '88
ƒ9.400
Skod. 130 GLS,'87
ƒ3.750
Autobedrijf
v.d. Pouw/Casparus
Amstellandlaan 1
Weesp 02940-15110
Bij aanschaf van 'n occasion
vanaf ƒ 7.500
3 maanden Bovag-garantie.
Inruil en financ. mogelijk.
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Alleen bij ons
GRATIS 24 mnd. garantie
op occasions v.a. bouwjaar '89
Minervalaan 86, A'dam Zuid.
Tel. 020-6629517/6791864

Stoplock
voorkomt
autodiefstal

Mini

Mitsubishi

voor
GROOT-AMSTERDAM EO.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf

Aalsmeer
Mooy & Zn.
Heere
Amnt

Lakenblekerstraat 54
Ruysdaelkade 75-77
Ceintuurbaan 225
Legmeerplein 28-32

02977-30170
020-6623167
020-6622204
020-6153902

GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig, pok APK keuring, klaar terwijl u wacht.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.
Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Wilt u uw auto v.a. 1990
DIREKT a contant verkopen''
Belt u voor inl. 03410-19354.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Diverse auto's vanaf ƒ 500 met
Subaru 1.6 GL '88 zilver met.
Adverteren in
APK mog. Autohuis George
Amerikaanse uitvoering. Zeer
deze rubriek
02502 - 49725.
compleet. 020- 6670121.
Tel. 020 - 665.86.86
Tempra stat.w 8/93 ƒ32.500
Uno, 3e drs, aut., 10/9V 17.500
Uno 45S, 3e drs, 4/88/ 8.750
Panda Cabrio, 12/92 ƒ21.750
Panda 1000, 12/91
ƒ 10.750
Amstelstein - Suzuki
Alfa Romeo 33, 6/90 ƒ 15.250
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ 13.750 4x Opel Kadett; 2x VW Passat; Mooie Oldtimer Audi 80 gl 7Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen BMW 316 IE, 7/88
Ford Resta 11/87
ƒ 8.750 2x Nissan Sunny; Rat Regatta. '73, APK t/m 29-3-'95, ƒ1.450
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
Tel. 070 - 3914483.
Volvo 360 2.0 Itr 5/86 ƒ 6.500 Telefoon: 023-423906.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Autobedrijf Kooyman
Suzuki ALTO GL '88,75.000 km
Demmerik 26 Vinkeveen
Bovag garantie, inruil mogelijk,
Tel. 02972 - 61285.
ƒ7950: 02907 -5941.
Wat is de manier om al toerend Nederland te ontdekken
VW
Kever
1300 kl. blauw, grote
Weg. omsth. NIEUWE SWIFT T.k. Talbot, b.j. '83, 76.000 km, achterlichten, nwe banden,
én daarbij kans te maken op
i.g.st.
Vr.pr.
ƒ
1250,-.
GL, met. grijs, b.j. 7/93, radio/
een
splinternieuwe
motorfiets?
dikke wielen, m, '79, ƒ2.250,
Tel.:
020
•
6880527.
cass., 1500 km, Inl 020-6441703
Escort 1100 nw.st., m'82 nwe
Apk, 100% goed, spotprijs
ƒ1.950, Ford Granada 2.9 GL, Los het mysterie op en win een droornmotorfiets. Haal voor meer
schuifd., nieuwe APK, m.'82, info het detectiveboekje "De Nationale Motorjacht" bij boekhan
ƒ1.950. Tel. 020-6328967.
del, kiosk of benzinestation. Of bestel het door overmaking van
SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ9,95 op giro 591 t.n.v. RAI Vereniging, A'dam, o.v.v. NMJacht
HOOFDDORP, 02503-14097
A.v.Andel MOTORRIJWIELEN
Ond., rep., APK.
VOOR GEGARANDEERDE
100 tour/sport motoren ƒ 2000,Diverse SAAB occasions
OCCASIONS
tot ƒ9000,- Leyensteinstraat
ALLE ONDERHOUDS
15A, Kerkdriel. 04183 - 4513.
AUTOBANDEN NODIG ?
WERKZAAMHEDEN A.P.K,
Gebruikte banden va ƒ 25.- T.k. motor Yamaha XV 250, b.j.
SCHADE-EXPERTISE
Alle maten+merk. in voorraad. '91, 3.000 km, vr.pr. ƒ5750,-.
Amsterdam Oud Zuid
Prijzen incl. montage
Tel.: 030-321719.
SEAT Autocentrum ARC
2e Jan Steenstraat 42-48,
niet duur!!!
balanceren.
Jarmuiden 43
T.k. Yamaha SX 600 Radian +
Studenten 10% korting.
ECU
BAND
Tel.
020-6763829
Amsterdam-Sloterdijk
access., 1 jr. oud t.e.a.b.
Cilinderstr. 5 Amsterdam
bestel-, vracht- en
Tel. 020-6133333
Tel. 02503 - 38477.
Noord. Tel. 020-6313648.
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Zie ATS telet. pag. 888
Klaar
terwijl
u
wacht.
440 GLE '88; 440 GLT inj. '88;
Ruilstarters
en
dynamo's.
D. FAAS
440 Sunray, wit '91; 440 DL aut.
Valkenburgerstraat 152.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,'92; 940 GL Estate '92; 940 GL
per dag, ex. BTW
Tel.: 020-6240748.
Golf GTI5-93 bl.met. 23000 km, Sedan '91; 440 GLT-look '89;
5 *****
Grasweg 3, A.'dam-Noord
afst.bed. alarm, CD afn. front, 340 GL 1.7 Sedan'89; 340 aut.
Tel.: 020-6371826.
Noodservice
el. ramen ƒ40.000,020-6418833 '87 t/m '91. Volvo-Nierop
STERREN
VERKEERSSCHOOL
ONDERDEELVERKOOP
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
De Lugt luxe en bestel vanaf
V.W.- en AUDISPECIALIST
DOE-HET-ZELF ADVIES
Nu ook examengarantie
Telefoon: 020-6183951.
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
BAAS
op zaterdag van
(gratis herexamen)
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Voor nieuwe en gebr. auto's 940 GL LPG 2.3
2/92
10.00-13.00 uur
Jacob van Lennepkade 295 440 GL, 1.8 F
1/89
LAGE HUUR
Amsterdam
Kost B.V.
Tel. 020 - 6183855.
440 GL 2.0 i, Demo
1/94
Nwe bestel- en vrachtw. m. raAlmere
Valschermkade 16, A'dam.
440 GL 1.8
2/89
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,VW Golf GTI 16V, originele
en Zaanstreek
7/90
p.d., 100 km vrij. Tevens pers.
139 PK, antraciet grijs, juli '86 440 LPG 1.8
wagens. Autoverhuur Slooti.z.g.st., boekje en rekeningen 440 D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94
20 AUTORIJLESSEN
340 D.L. 1.4
6/89
haak. Tel.: 020-6431220.
ter inzage, ƒ11.000,
en Examen voor
tel. 020-4203155.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
ƒ 1.000,00
ALLE KLEUREN
Opel Kadett ƒ 39 p.d
OFFVVOLVO DEALER
of
OOK IN SPUITBUSSEN
VW Jetta, 1985, APK, 123.000
All-in KM vrij.
10
MOTORRIJLESSEN
km, 1200 cc, 2-drs, blauw,
Nijverheidslaan 1, WEESP
otto nieuwenhuizen bv
RENT A BRIK. 020-6922930.
+
Examen
voor
geen roest of schade, ƒ 6.950.
Overtoom
515.
Amsterdam
Tel. 02940
18200/18008
ƒ775,00
(020) 6129804
Tel. 020 - 6952978.
Bovag Garantie

Suzuki

Klassiekers
en Oldtimers

Stationcars

Saab

Talbot

Motoren/Scooters

Toyota

De Nationale Motorjacht!

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur

QUKE BAAS

Seat

Volvo

Rijscholen

Volkswagen

autolak

Autosloperijen

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.

Algemeen

Campers

Service en
Reparatie

Huurkoop

Bedrijfsauto's

Pontiac

Renault

Nissan

Rover

Opel

uw STER-DEALERS

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
LADASAMARA 1.3 ... 1988
LADA 2104 1.5 1989
LADA Niva
1984
Subaru Legacy 2.2 4 wd 1991
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
4 wd, demo met ace., . 1993
Subaru Justy 1.0 Dl 1986
Subaru Vivio ECVT .... 1993
Subaru Vivio GLI
1993
Subaru Mini Jumbo SDL 1987
Landrover
1966

Grote sortering ONDERDELEN
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
merken, alle bouwjaren.
AUTORIJLESSEN
Exclusief, Sportief én PRETTIG GEPRIJSD GEBR.
GEBR. OPDAM B.V.
OPDAM B.V.
ƒ 37,50 per les
, THEORIE OP VIDEO GRATIS Tel.: 02502-45435.
Peugeot 106 XSi
45.000 km 01/92 ƒ25.750 Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Peugeot 205 Cabrio 1.9
39.000 km 04/91 ƒ 35 950 LP.G.-inbouw ZAANDAM
Speciale spoedcursussen
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Peugeot 205 XS
90.000 km 05/87 ƒ11.800 Nieuw v.a. ƒ 1.550.- incl. btw
theorie + praktijk.
Loop, sloop en schadeauto's
Alfa Romeo 2.0 Spider
9.000 km 05/93 ƒ54.550 Gebruikt v.a. ƒ1.050.- incl btw
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Alfa Romeo 33 16V 1.7 QV . . .118.000 km 11/90 ƒ 19.900
Gratis leenauto
R.de
Beerenbrouckstr.
157-159
Mazda MX 3 1.6 16V
28.000 km 10/91 ƒ29.950
A.C.A. Tel. 075-351651.
Tel.
020-6138473.
Nissan 100 NX
33,000 km 12/92 ƒ32.500
Missot. specialist REM- en
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Diverse demo's met vele opties
FRICTIE-MATERIAAL.
De scherpste prijzen voor
Lancia Delta 1.8 LE
9.000 km 01/94 ƒ42500 Bosboom Toussaintstr. 43 Theoriecursus gratis. Tel. 06TOERCARAVANS
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Rat Tipo 1.8 GT
4.000 km 01/94 ƒ34.950
A'dam. Tel.: 020-6180443.
100 occ. met Bovag-garantie
Peugeot 306 S 16 Full options . 12.000 km 01/94 ƒ51.000
RIJSCHOOL ROLF
ook grote kampeerart.shop
Rijden bij Rolf is een begrip in
HULSKER LEIMUIDEN.
Amsterdam. Met een goed
v.d. Pouw Peugeot & Casparus Fiat/Lancia
Oosterweg 1, 01721-8913
team instructeurs geven wij op
10 min. van A'dam.
02940-15110 WEESP
02940-15108
een psychologische manier inDOLPHIN 800, '91, ƒ64.250.
geschikt voor alle auto's
tensief
les
en
nog
leuk
ook!
A.P.K. KEURINGSSTATION
150 auto's & bestel va. ƒ3000
IN SECONDEN GEPLAATST
Hoog slagingspercentage en Chevy Trans Van, '85, orig.
± 50 auto's APK gek. Den Keuren zonder afspraak
camper, ƒ 32.500.-. Pontiac
ieder, rijden, geen bankinfo
NU te koop bij
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Feenstra
&
Jimmink
Aanbet. ƒ 1500, rest 24 mnd. Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Halfords, Brezan, Carlife,
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. TransSport '94,0 km, ƒ 64.950.Asterweg
24A
A'dam
6364702
Haarlemmerweg bij molen.
Wij verzorgen ook 8-weekse Tabbert FFB, '92, 4-p. car.,
VW-dealers, Bovag-garages en
020-6844079. Tevens Inkoop.
Autobedrijf CRYNSSEN
cursussen en examenroutes rij- ƒ 19.750.-. Toyota Hi Ace, 2-p.,
autoshops. Prijs ƒ 149,m. hefdak ƒ 6750.-. Adventure
Crynssenstraat 10-14
den is vanzelfsprekend.
Info: 020-6846226
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481.
Cars 02990-30613.
Tel.: 020-6184402.
PEUGEOT 205 Accent '87,
APK-keurstation, reparaties
JOHAN BOOM, Den lip 55
JOHAN BOOM
T.k. VW camper LT35, benzine,
benz. verbr. 1:15, kl. zwart, Door plaatsgebrek stuntprijzen Den lip, Tel. 02908 - 24640.
alle merken en schaderegeling.
b.j. '76, dubbel lucht, betrouw
6950,-. 02502 - 49725.
V.W.
Golf
'83
ƒ2.950.Zuiderakerweg 83, Amsterdam
bare gedegen wagen; ƒ7500,
Autoservice LUBERTI
70
BESTELAUTO'S
en
pers.
Kadett
'86,
Diesel
...ƒ5.950.Osdorp, Oranje hek
PEUGEOT 205 G.T.I. 1.9 vam.
tel. 075-172003.
„keep them rolling"
busjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
Kadett
'87
ƒ6.950.Tel.: 020-6105478. ± 150
b.'88 zwart metallic, sebering
Alle rep. en onderh. Gespec. in
VV/Audi dealer A-POINT
Rijsenhout,
lid
Bovag.
uitlaat, alarm 10.950,-. 02502 - Auto's va. ƒ 500.- tot ƒ 10.000.- Kadett autom. '86 ... ƒ 5.950.rem- en koppelingrevisies.
AmsterdamGeop. van 09.00 tot 18.00 uur Ford Sierra, LPG, '86 ƒ 4.950.- Rozengracht 92, 020-6272770. Meer dan 50 jaar gevestigd: Kollenbergweg
49725.
Bennebroekerweg 17, Rijsen- ZO, ook uw Westfalia en
Escort Diesel '86 .... ƒ 5.950.ƒ 2.950.- Gedipl. FOCWA monteur voor hout bij Aalsmeer, 02977- Karmann camper dealer. Meer
T.k. teg. handelspr.: Vectra 1.7 Volvo 360 '85
COBUSSEN AMSTERDAM
dan 15 GEGARANDEERDE
sinds 1930
GLD, 2-'90, ƒ14.750. Vectra Volvo 340 '84, Lpg., .ƒ2.450.- al uw reparaties APK, laswerk, 24229. Ook t.k. gevraagd.
occasions, vanaf bw.jr. '80,
Fiat Uno 5S '85
ƒ2.950.- schade's enz. ƒ35,- excl. p.u.
LEEUWEKEUR gebr. auto's 1.81, LPG, 1-'91, ƒ17.500.
w.o. Joker vastdak TD '88, en
Saab 900 GLS '83 ..ƒ2.950.- Incl. gar. Tel. 075-314618.
Peugeots
Kadett 1.6i, LPG,
1-'90,
benz. automaat '89; vraag
Rat 127 kombi '85 ..ƒ1.450.605 SV 3.0 4/90, ..75.000 km ƒ11.750. Kadett 1.6i, LPG,
GARAGE ECONOOM
onze voorraadlijst ook verhuur
ƒ1.950.- Repareert uw remsysteem snel
405 GR 1.6 i 6/90 .58.000 km 4-'90, ƒ12.250. Kadett 1.6i, Kadett '84 Lpg
Tel.: 020-6964964.
306 XR 1.4 i 11/93 .9.500 km LPG, 6-'90, ƒ 12.500. CorsaTR, Ford Granada '86 .. .ƒ2.950.- en vakkundig. Alle reparaties in
ƒ2.950.- één dag gereed.
309 XR 1.4 i 3/92 .20.200 km LPG, 10-'87, ƒ 6500. CorsaTR, BMW316, '83
Autoverzekering laagste bet. VW Camper, '76, 1600 cc, wit,
ƒ2.950.- Ook uw autospecialist
309 GR 1.4 i 4/90 .69.000 km 3-'84, ƒ3250. BEREBEIT, Am- Mitsub. Colt '85
per md/kw. met schadegarant Westfalia inrichting, hefdak,
205 XT 1.6 aut. 11/9049.000 km steldijk 25, telef. 020 - 6627777. Nissan Cherry '85 .. .ƒ2.950.- Frederiksplein 6, 020-6232505. FocwaServ. Celie 020-6416607 APK 3/95, ƒ7500, 020-6189175
205 XL 1.1 10/90 . .58.000 km
205 XRD 1.84/92 .53.000 km
106 XR 1.1i 3/92 ..32.000 km
enz enz.
Levering met volledige
garantie tot 12 maanden
Peugeot-Dealer COBUSSEN
Baarsjesweg 249 - 253
Amsterdam 020-6121824.

AUTOBEDRIJF " DE MEER" Te koop Mazda 616 coupé 73
76.000 km, APK april '95.
Mondeo 1.8 GL Estate nieuw Vr.pr. ƒ 4500. Tel.: 01105-2417.
Probe 2.5 24V div. ace. nieuw
Escort 1.4 Bravo, 3-drs 1987
Escort 1.4 i CLX, 3-drs 1991
Escort 1.4 i CLX, 5-drs 1992
Escort 1.6 CLX, 3-drs 1990 Mercedes 280 SE t. '81, A.M.G.
Escort 1.8 D CL, 5-drs 1991 uitgevoerd, bbs wielen, m nw.
Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs 1992 staat 8950,-. 02502 - 49725.
Orion 1.6 CLX, 4-drs 1993
Sierra 1.6 CL, 4-drs 1989
Sierra 20 i CL, aut. 4-drs1989
Scorpio 2.0, 4-drs 1990
Mini Mayfair, moet opgeknapt,
motor 100%, t.e.a.b.
ANDERE MERKEN:
Fiat Panda 1000 CL i.e. 1990Tel. 02503 - 38477.
Mazda 323 Hatchback 1.31987
Opel Corsa 1.4 1, 3-drs 1990
Suzuki Vitara Comm. JLX1991
Toyota Canna 11 1.6 GL 1984
Volvo 360 i, 4-drs 1987 Colt 1.5 GLXi autom., 2-'86,
66.000 km
ƒ 9.950,-. Pontiac transport V6 '92. ImGoldcar Mitsubishi
port USA Cars, 020 - 6670121.
OCCASIONS TIP:
Amstelveen 020-6433733.
Keurenplein 9 (Osdorp).
Ford Scorpio 2.0i CL 4-drs1991
Zoekt u een MITSUBISHI?
KONNETLAANTJE 8,
Colt, Lancer,
RIJSENHOUT
Galant, Space Wagon
Renault 11 TSE electronic,
TEL.: 02977-22193.
GOLDCAR AMSTELVEEN
kleur blauw metal., b.j. nov. '83,
020 - 6433733
Escort 1.3 Chia, m. 1983, leuke
Pr. ƒ3500. Tel.:02982-1603.
auto, net gekeurd, inruil mogeRenault 5 GTL, 74.000 km,
lijk, ƒ 2.450. 023 - 423906.
1985, beige, APK mei 1995.
ESCORT 1300, bijna '82, APK
Nieuw! ƒ 4.750: 020-6955082
4/95, 3-drs., ƒ1475. Tel.: Micra 1000 GL Aut., model '87,
RENAULT AMSTERDAM
APK 4/95, rad./cass., ƒ5975.
020-6146392/06-52784801
Top occasions met 1 jaar
Escort 16 GL, bj.'87, 5 versn., 020-6146392/06-52784801
garantie
Ipg, geheel R.S. uitgevoerd, mr. MICRA 1000 GL, bijna '88, APK
Wibautstraat 224
mog., ƒ6.950. 023-423906.
4/95, grijs met., ƒ5975. Tel.:
020-561 96 11
020-6146392/06-52784801
RENAULT SAFARIE cabriolet
NISSAN MICRA DX, '89,66.000 bj. '86, zeer apart en leuk,
MEER GARAGE
km, Bovag garantie, inruil 5950,-. 02502 - 49725.
voor reparaties en
mog., ƒ8950, 02907 -5941.
APK, elk merk
T.k. goede Renault 9TC, 4 drs.,
Linnaeuskade 5-7.
Nissan Micra SDX zilvergr. me- b.j. '82, APK tot juni '94. Pr.
Tel. 020-6929548.
tall., b.j. sept. '86, 2e auto, / 875. Tel.: 020 - 6815810.
km.st. 55.000, perf.st., ƒ6300.
Sierra 1 8 Laser, b.l. '86, APK Tel. 020 - 6902515.
12/94, roomw. sportw., ƒ3975. Tk. tegen handelspnjs Bluebird
020-6146392/06-52784801.
2.0 LX D, 9-'89, ƒ 8950. Sunny
MINOR MOTORCARS
Sierra 2.0 GL, bj.'85, keurige 1.7 SLX D, 10-'89, ƒ9750.
De ROVER-DEALER voor
auto, net gekeurd, inruil moge- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AMSTERDAM en A'VEEN
Amsterdam, 020 - 6627777.
lijk, ƒ 4.950. 023 - 423906.
Sloterkade 40-44.
Te koop tegen handelspnjzen:
Tel.: 020-6177975
Nieuw mod. Escort 1.6 CLX
HB, LPG, 7-'91, ƒ16.500.
Escort 1.4 CL, 5-drs, 6-'86, Corsa 1.2 City, 9-'91, 22.500 Record voor Rover
km, d.rood, ƒ 15.950. Goldcar biedt aan diverse occasions
ƒ 6250. Sierra 2.0 GL, 5-drs,
Tel. 020 - 6949266.
8-'84, LPG, ƒ 4250. Sierra 1.6 L, Amstelveen 020 - 6433733.
5-drs, 9-'85 ƒ 4500.
CORSA 12S, bijna '84, APK Rover-dealer voor Uithoorn,
BEREBEIT
4/95, zeer mooi rood, ƒ3750. Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Amsteldijk 25, 020-6627777 Tel.. 020-6146392/06-52784801 BOOM Aalsmeer: 02977-25667

Mercedes-Benz

Subaru

Autofinanciering
en verzekering

Met een advertentie in SHOWROOMMTO MN-3 MM'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.. .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echtin de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag
in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
r ___.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ - . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hier in blokletlerh
uw ickst, l letter per
hokje. Cijfers, leesteken1;
en tussenruimten tellen
\utir l letter. MinstwsS
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
jjt'plaatsti* tarieven kunt u
zelf uitrekenen wut uw
advertentie kust.

Naam:

-

- -

•

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats: _____ .

Handtekening:

L---------..
Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,}|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, "Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gaslhuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook. is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Topmodel 106 XSi krijgt
vijfdeurs gezelschap

Schade-Betaal-Plan
strijkt kreukels plat
De Economische Automobiel Club (EAC), een
consumentenorganisatie
met dertigduizend leden,
brengt in samenwerking
met de FOCWA het Schade-Betaal-Plan
op
de
markt.
Dit is een betaalsysteem
waarmee schades aan een
voertuig in twaalf maandelijkse termijnen kunnen
worden afgelost, zonder
dat de EAC rente in rekening brengt. In principe
Kunnen alle auto-, motoren caravantaezitters er gebruik van maken als ze met
een schade van tenminste
1500 gulden worden geconfronteerd, die ze niet direct
kunnen verhalen.
Het systeem werkt eenvoudig. De schade wordt
eerst beoordeeld door een
bij de FOCWA aangesloten
schadehersteltaedrijf. Deze
geeft het schadebedrag
door aan de EAC. De uiteindelijke toetsing vindt
plaats bij het Bureau Krediet-Registratie te Tiel. Na
goedkeuring wordt een
contract opgesteld en ondertekend, waarna de FOCWA-schadehersteller aan
dé slag kan.
Bij zeer grote schadegevallen is het mogelijk om
het schadebedrag in meer
dan twaalf maanden af te
lossen. Voor meer informatie kan men terecht bij de
Stichting EAC, telefoon
05700-19246, of de FOCWA
Schadebedrijven.

Nieuwe Life Style
Daihatsu
Daihatsu brengt sinds kort
een nieuwe versie van de
Cuore op de markt, genaamd Life Style. Hij is gebaseerd op de TX-versie en
vporzien van een zeer zuinige 850 cm3 driecilinder
motor. Met een liter brandstof rijdt hij ruim 23 kilometer weg. Opvallend aan
de Life Style zijn de dessins
voor de interieurbekleding.
Verdere extra's vergeleken
met de TX zijn getint glas,
deurgrepen in de carrosserie-kleur, een toerenteller
en een lade onder de bestuurdersstoel. De prijs is
18.995 gulden.

nmm"

Mij ophalen ?
Niet nodig, ik
pak de Arola."

Die brengt mij door weer en wind, t
nen en buiten de bebouwde^
kom, met een volle
tank tot 200 km ver 1 '
(Max snelheid 40 km/uur)
Vraag documentatie
aan over deze
fantastische
tweezitter
Servicepunlen j
m heel
Nederland ,

Waaijenberg b v , fabrikant Arola en overige
verplaatsmgsmiddelen voor mmder-validen
tevens leverancier van rolstoel-mnjwagens
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z O , tel 020-6910518

Wegens succes
geprolongeerd
Rover gaat nog een keer
een gelimiteerd aantal
exemplaren van de in Nederland zo succesvolle
Mini Bntish Open produceren.
Hij is gebaseerd op de
Mini Sprite 1.3 TBi en herkenbaar aan de groene metallic lak. Hij is verder
voorzien van een elektrisch taedienbaar linnen
vouwdak,
lichtmetalen
Cooper-velgen, warmtewerend glas, een driespaaks
lederen stuurwiel, uitklapbare zijruiten achter, speciale striping en lederen bekleding. De vloerbedekiing
is zwart.
Hij is direct leverbaar
voor het bedrag van 22.495
gulden.

P

EUGEOT BOUWDE
van de 106 sinds de introductie in september
1991 al meer dan 655.000
exemplaren en de kleinste
Peugeot weet zich ook in
Nederland aardig populair.
Peugeot maakt het programma nog wat completer
met twee nieuwe luxe uitvoeringen en een vooral onderhuidse face-lift van de
XSi.

van de comfortabele en betaalbaare 106 Green die in een beperkte oplage op de Nederlandse markt verschijnt. De Green
is uitsluitend leverbaar als driedeurs versie. Tot de standaarduitrusting behoort onder meer
een glazen schmf/kanteldak,
getint glas, elektrische bedienbare portierramen en centrale
deurvergrendelmg. Hij is uitgerust met een 1.1 htermotor van
44 kW/60 pk waarmee hij een
verbruik van ruim 1:15 scoort.

De 106 XSi was tot dusver
uitgerust met een 1.4 liter motor met een vermogen van 69
kW/95 pk wat hem alleszins redelijke prestaties verschafte. In
de nieuwe XSi hangt in het
vooronder echter een veel potentere 1.6 liter motor met tien
paardekrachten meer en een
aanzienlijk hoger koppel. De
topsnelheid en het acceleratievermogen zijn niet noemenswaardig veranderd maar dankzij de verandering van met
name het maximale koppel is
het rijplezier van de XSi veel
hoger. Om de kwaliteiten van
de motor optimaal te benutten
is de overbrengingsverhouding
van het differentieel gewijzigd.

De 106 Green 1.1 kost 26.900
gulden en dit aanbod geldt zoGentry heeft wel een geheel be- lang de voorraad strekt.
klede bagageruimte, een dashboardkastje met verlichting en
een radiocassette-recorder met
vier luidsprekers.
Aan de buitenzijde onderscheidt de Gentry zich door
zijn 13-inch lichtmetalen wieET CIRCUIT PARK Zandvoort stelt van tot eind seplen met 165/65 banden, waar de
tember de racebaan weer ter beschikking aan particuXSi rondom 14-inch wielen met
lieren. Voor 25 gulden per kwartier kunnen zij elke
175/60 banden heeft. Beide au- dinsdag vanaf 18 uur tot het invallen van de duisternis met
to's beschikken standaard over hun eigen auto het circuit op. Officials zien erop toe dat er
stuurbekrachtigmg.
niet meer dan vijftien auto's tegelijk op het circuit rijden.

De XSi is uiterlijk nooit een
showbink geweest en vanouds
bestemd voor mensen die onopvallend willen genieten van hun
automobiel. Hij wordt daarom
wel een atleet in uitgaanstenue
genoemd. Hij heeft speciale
bumperschilden met aan de
voorzijde een set extra verstralers. Aan de zijkanten lopen
stootlijsten met een zwarte
sierlijst boven langs de spatschermranden. De buitenspiegels zijn voortaan in de kleur
van de carrosserie gespoten.
Het interieur van de nieuwe
versie is iets luxer dan voorheen. Het kantelen van de voor-

stoelen is vereenvoudigd en de
achterbank is in twee ongelijke
delen neerklapbaar. Tegen
meerprijs zijn onder meer ABS,
airconditioning en lederen bekleding leverbaar.

Nieuw topmodel
De XSi is uitsluitend als driedeurs leverbaar. Wie op zoek is
naar een vijfdeurs 106 met hoge
prestaties kan zijn geluk voortaan beproeven in een nieuwe
loot aan de 106-stam: de luxueus uitgevoerde Gentry voorzien van een 1.6 litermotor met
een vermogen van 66 kW/90 pk.

Mazda geeft MX-3 herwaardering
(ADVERTENTIE)

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

APART GELIJNDE
MX-3 is onlangs
DEMazda
op een aantal punten

Deze motor is afkomstig uit de
Peugeot 306 en geeft de lichte
106 prestaties vlak onder het
niveau van de XSi. Zijn top ligt
op 180 km/uur en hij snelt in
tien seconden naar honderd
km/uur. Het gemiddelde verbruik van de Gentry komt volgens Peugeot uit op slechts 6,8
liter per honderd kilometer,
terwijl de XSi voor hetzelfde
traject 7,6 liter nodig heeft.
De Gentry staat met de XSi
aan de top van de 106-sene en
dat vertaalt zich in de standaard-accessoires. Beide ontlopen elkaar weliswaar weinig
maar de Gentry komt toch al
meest complete auto uit de bus.
Zo is de Gentry standaard voorzien van lederen bekleding,
maar mist hij de metertjes voor
de ohetemperatuur en het olieniveau van de XSi. Maar de

Peugeot produceert
in Egypte
Peugeot heeft 'een fabriek geopend in Caïro
voor de produktie van de
405. Op termijn hoopt men
er jaarlijks 10.000 exemplaren te produceren. Peugeot
is al meer dan twintig jaar
aanwezig op de Egyptische
automarkt en heeft er een
marktaandeel van een kleine vijftien procent.

Zelf scheuren op circuit

H

Ingang
Zowel de XSi als de Gentry
zijn met ingang van mei leverbaar. De XSi kost rond de
36.000 gulden, de meer complete Gentry komt uit op ongeveer
37.000 gulden.
Tenslotte kunnen we nog
melding maken van de komst

De auto's moeten wel aan alle wettelijke eisen voldoen, zoals
een geldige APK. Het dragen van een valhelm is voor zowel
bestuurder als passagier(s) verplicht Deze zijn voor vijf gulden
per stuk te huur. Tijdens de genoemde uren is er geen plaats voor
race- en rally-auto's.
Ook motorrijders worden niet toegelaten Zij hebben de mogelijkheid om gedurende de zomermaanden op diverse woensdagavonden tussen zes en zeven uur onder leiding van de MAC Zandvoort (023-390450, na 18.00 uur) van het circuit gebruik te maken

(ADVERTENTIE)

verbeterd. Het vermogen
van de V6-versie daalde iets,
maar van de viercilinderversie klom het vermogen
met 20 pk tot 110 pk.

Sinds de introductie in 1991
is de MX-3 een regelmatig en
graag geziene gast in het soms
zo saaie autoverkeer. Hij werd
vooral beroemd vanwege de 1.8
liter V6-motor, de kleinste zescilinder in een produktie-auto.
Dat de ruim 1100 kilo wegende
MX-3 goed presteerde met zo'n
motor zal weinig verbazing
wekken. Om hem echter te laten voldoen aan de emissie-eisen van 1996 heeft Mazda het
vermogen
licht
teruggeschroefd, van 100 kW/136 pk bij
6800 toeren per minuut naar 97
kW/132 pk bij 6000 toeren per
minuut. Omdat het koppel onveranderd bleef, hebben de
prestaties niet te lijden onder
dit geringe vermogensverhes.
Het brandstof verbruik is voortaan zelfs iets gunstiger.

i

,

,. %

—fofen/

tor. Hij is in het vervolg uitgerust met twee nokkenassen en
het vermogen steeg van 66
kW/90 pk bij 5300 toeren per
minuut tot 81 kW/110 pk bij
6200 toeren per minuut. Het
geeft de 'kleinste' MX-3 net
even meer zodat het onderhuidse beter aansluit bij het sportieve uiterlijk.
In het interieur valt de verDit laatste geldt eveneens meuwde vormgeving van de
voor de versie die is voorzien stoelen en het dashboard op.
van een 1.6 liter viercilindermo- De stoelen bieden meer zijde-

Imgse steun en de hoofdsteunen zijn nu verstelbaar. Ook de
achterbank werd aangepakt en
biedt beter zitcomfort. Het
dashboard kreeg onder andere
de ventilatieroosters die we
kennen van de MX-5. Ook het
kleurenscala is veranderd. Brilliant Black en Blaze Bed krijgen gezelschap van drie nieuwe
kleuren. De prijzen gingen iets
omhoog. De 1.6 staat voor
47.995 gulden voor de deur, de
V6 voor 55.995 gulden.

Renault boekt beste cijfers

Speel Sponsorloterij en Win

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:
DAGPRIJZEN van
ƒ 25.000,-alserwerkdagen in een maand zijn,

WEEKPRUZEN van

oxoyo

jj

ƒ 100.000,-als er
weken in een maand zijn

MAANDELIJKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respectievelijk
goed voor ƒ l .000,ƒ 100,-en ƒ 10,-,
JAARLIJKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
l MILIOEN GULDEN.

1NI£G EEN TIENTJE PER MAAND PER LOTNUMMER

Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.

R

ENAULT HEEFT het
eerste kwartaal van
dit jaar in Nederland
goed geboerd. De absolute
verkoopcijfers stegen sneller dan bij welk ander merk
ook. Vooral de Laguna en
Twingo zijn verantwoordelijk voor het resultaat.

Renault Twingo is een van de bestsellers die het vertrouwen
won van de consument

twintigduizend achterblijven
bij wat we enkele jaren geleden
meemaakten. Volgens de RAI
De rnalaise in dp autobranche boeken de Nederlandse autolijkt achter de rug en na de eer- dealers op dit moment zelfs de
ste drie maanden van 1994 is grootste verkoopstijgingen.
iedere autoverkoper en -imporEr gloort dus duidelijk hoop
teur even enthousiast. Overal
worden hogere verkoopcijfers aan de horizon en voor sommigemeld en soms is sprake van ge merken wat meer dan voor
flinke stijgingen. In het eerste de ander. Voor Eenault bijvoorkwartaal werden in Nederland beeld.
ruim 147.000 auto's verkocht,
Renault verkocht in het eerdat is dertigduizend meer dan
in dezelfde periode vorig jaar. ste kwartaal 12.746 personenKleine kanttekening hierbij is auto's tegen ruim achtduizend
dat de huidige cijfers nog wel in dezelfde periode vorig jaar.

Een stijging dus van ruim vijftig procent en geen enkel ander
merk van deze omvang kan
daar gewag van maken. Renault staat nu derde op de ranglijst van meest verkochte auto's
in Nederland. Eerste is en blijft
Opel met ruim twintigduizend
exemplaren en tweede Volkswagen en Audi met samen bijna
15.000 verkopen.
Als we die twee splitsen eindigt Renault zelfs vlak boven
Volkswagen. Het marktaandeel
van de eerste vijf merken geeft
het volgende beeld.

-loterij *

1. Opel - 13,9 procent,
2. VW/Audi - 10,3 procent,
3. Renault - 8,8 procent,
4. Ford - 8,2 procent,
5. Peugeot - 8,0 procent.
Renault schrijft het succes
onder andere toe aan de Laguna en Twingo. Van de Laguna
werden in vrij korte tijd 1.600
exemplaren verkocht. De Twingo heeft het laatste kwartaal
ook niet te klagen over een gebrek aan belangstelling. Sinds
mei 1993 werden er ongeveer
tienduizend op kenteken gezet,
waarvan ruim 3.300 in de eerste
drie maanden van 1994. Vooral
de versie met het canvas vouwdak is populair. Ruim tien procent van de kopers kiest voor
deze optie die 810 gulden extra
kost. De twingo neemt in zijn
segment nu de tweede plaats in
achter de Opel Corsa.

Jfl, ik word Mjonnee Sponsor en ga
voor 't Goede Doel en 't Grote Geldl

U kunt maandelijks, tot wederopzegging van mijn giro/bankrekening afschrijven:
J l tientje, U 2 tientjes, J 3 tientjes, J 4 tientjes.
_ _ _
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één lotnummer.
U 'J C

poslitcode
plaats
Vergunning werd verleend door hel
Ministerie van Justitie onder nr
L O 73000221 93 d d 28 12 93

Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 DL Rotterdam

A Girorekeningnummer
Vergeef nief
uw handtekening
te plaatsen.

A Bankrekeningnummer
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NU BIJ ONS IN DE S C H I J N W E R P E R S :

DE LAG U N A.
Standaard op de
Laguna:
• stuurbekrachtiging
• centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
• zonwerend glas
• verstevigingsbalken
in de portieren
• gordelspanners vóór

DE 106 ACCENT. AL V.A. 20.990,De 106 Accent is naast z'n complete .standaarduitrusting vooreien van een gratis
pakket sportieve extra's. Zoals bumpers met onderzijde in de kleur van de
carrosserie, een achterspoiler, extra brede stootstrips, sportieve wielplaten en
striping. Leverbaar met 1.0 of 1.1 liter benzine-injectiemotor met resp. 4 of 5
versnellingen. De 1.0 in 3-deurs en de 1.1 liter in zowel 3- als 5-deurs model.

""R Tl en pure schoonheid, dit nieuwe model van Renault. Gemaakt met liefde, voor de ware liefhebber. Al vanaf
IPy
.
. . .
M m/RN-niveau (i 36.995,-) is het comlort een ware lust. Tja, wat kunnen we er eigenlijk nog meer van zeggen? Als u

RFNAIIÏT
EEN EIGEN MANIER

de Laguna in onze showroom ziet, weet u waarschijnlijk precies wat we bedoelen met liefde op het eerste gezicht.

VAN LEVEN

DE LAGUNA VAN RENAULT.
Prijken intl. B l \\', cxtltisicl kosiL-n i ïjklani maken. 8 ja.ii plant\voi Itgarnnlic.

DE 306 PLUS. AL V.A. 26.990,-.

'5-=.-^. WILLIAMS RKNAUIT \\ORLD CHAMPION KORMLLK I • 1992/1990.

Een extra complete uitvoering van de 306 met sportieve accenten waar u niets
extra voor betaalt. Zoals 'n achterspoiler, speciale wielplaten en sportieve striping.
Hij is leverbaar met een pittige 1.1 en 1.4 liter benzine-injectiemotor, of met een
1.9 liter dieselmotor. Bovendien kunt u kiezen uit 3- en 5-deurs model.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

NU HALEN, l MAART '95 PAS BETALEN.
MAXIMAAL VOORDEEL: 2.083,-.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

< nu; i)oous>
OP MAAT GEMAAKT
+ KASTEN MET EXTRA RUIMTE +

De aanschaf van een nieuwe Peugeot 106 of 306 personenauto uit voorraad
wordt nu tijdelijk nog aantrekkelijker door onze speciale financieringsaanbiedingen. Want wie tussen 2 en 26 mei koopt, en het kenteken tenaamstelt
vóór l juni 1994, kan namelijk kiezen uit drie mogelijkheden. Waarbij uw totale
voordeel kan oplopen tot maar liefst f 2.083,-!

FAILLISSEMENTSVERKOOP

l

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld:
Een 2-deurs spiegelfront 160 cm breed,
kamerhoog
f 1.290,Een hang- en leg-indeling
f 520.f 1.810,-

13 mei 10.00-21.00 uur
14 mei 10.00-17.00 uur

zat
500 KOSTUUMS

HERENJASSEN
art.nr. 717953
Nieuwe maten/ nieuwe kleuren,

oïnrndcil 895,-, 795,- en 695,BODONI
500

Uw kastindelinq of wand bepaalt het aantal deuren:
2,3,4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw
wand, vertellen wij u precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

250

n44 t/m 60. Tevens lengte- en
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Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

'OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HET BKR IN TIEL)
HET FINANCIERINGSVOORDEEL IS BEREKEND T O V EEN EFFECTIEVE JAARRENTE VAN 13,9% PRIJZEN INCL BPM EN BTW, EXCL KOSTEN
RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 BV,
ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

NU SLECHTS 349,-

per 2 stuks 650,-

COLBERTS art.nr. 518907

te- en kwartmaten.
89,- en 389,-. Diverse
'
jBlIëhii
NGILS

.

per stuk 199,per 2 stuks 350,-

750
PANTALONS
art.nr. 604139
Prachtige kwaliteit
199,-en 179,NU SLECHTS 98,-

per stuk 249,per 2 stuks 450,-

'
!

DAMESZOMERJACKS

OMERCOLBERTS
' '

van 369,-voor-l 19,2 voor 200,-

NU 89,pMERPANTALONS

NU 59,-

HEREN SAILING SHOES
fe«fe;U',- ? , '

.

• ••

. k

POLO'S EN

per paar l 5,O C

2 paar voor 25,-

OVERHEMDEN
Italiaan; merk nu
bekend Italiaans

89,-

ïopmerken leer nu drastisch in prijs verlaagd
FACET GESLEPEN SPIEGELS NU ZEER GUNSTIG GEPRIJSD

.,.,.,,.., .

fdillissèhfiëritsvérkoop

Van Gils
jssis&Ttt"'"*''';
|Ml||:I

\I-\\M)

l \ \ H H l Ml

Kiest u daarnaast voor een van onze extra complete en extra aantrekkelijk geprijsde modellen, dan bent u dubbel voordelig uit. Kom dus snel bij
ons langs, want de financieringsaanbiedingen gelden uitsluitend tot het eind
van deze maand.

Van Gils
Herenmode

i moim
0 (t

i i HM».! \.m iKiihritf int i 4 ys

l OOI'] Hl)
\IA\l\Il M
KHI DUTSOM
/ 15000
+ -'Jnind

BETAALPlAN-\ OORBEELD-

Novotel - Europaboulevard 10 - Amsterdam
Organisatie Jim's Herenmode Venlo

Investeer in je toekomst
en haal op onze kosten je
SOM-diploma

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak. En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst!
Bel daarom vandaag nog! Dan maken we een afspraak met je
voor een eerste gesprek. Je kunt ook meer informatie vragen.
Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken van
Stork-Wartsila Diesel B.V.,
Czaar Peterstraat 213,
1018 PL Amsterdam,
telefoon 020-520 3806/807.

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12.700 kW per motor. Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentrales. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland.

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS
Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede
cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je!
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor:
- draaier/frezer
- monteur montage/onderhoud
En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent en je bent niet
ouder dan 25 jaar, dan kun je op onze kosten die opleiding volgen. En ondertussen nog verdienen ook!
Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bedrijfsschool en
de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool. Na 2

STORK-WARTSILA

T
~r~r

••

* • • 7
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Planten voor een fleurige zomer

Gestoomde zalm
met eigen
hollandaise saus
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in
een serie artikelen
suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag: het
bereiden van hollandaise
saus.
TTOLLANDAISE saus, oef!
J_ J_ Maar dan toch, als het
eenmaal een paar keer gemaakt is komt de opluchting
dat het toch eigenlijk heel makkelijk te maken is, niets moeilijks aan. Vooral met de onder
havige snelle versie. Goed het
gaat wel eens schiften maar
dan is er nog geen man over
boord.
Vooral bij gepocheerde, ge
kookte of gestoomde vis een
van de lekkerste sausen, toegegeven, hollandaise is zeker
geen mager sausje maar de vis
wordt daarentegen vetvrij bereid dus uiteindelijk valt de
schade dan toch nog wel te
overzien.
Voor twee personen heb je
nodig: twee zalmmoten 150-200
gram per stuk, pakje roomboter op kamertemperatuur, 3 eierdooiers, witte wijn, zout en
peper, citroen, peterselie, bospeen, twee preien.
Stomen gaat het best in een
zogenaamde stoompan. Een
pan met gaatjes in de bodem
die in een andere iets grotere
pan hangt. Doe in de onderste
pan een laagje water, hang de
stoommand er in, deksel er op
en aan de kook brengen. Ondertussen de peentjes wassen en in
dunne plakjes snijden. De prei
m dunne ringen en goed wassen. Bestrooi de zalm met peper en zout. Leg de groente in
de stoompan en de zalmmoten
er bovenop. Deksel erop en laten stomen.
De hollandaise kan het best
getikt worden in een ruim zogenaamd r.v.s. bekken met ronde
bodem. Maar bij gebrek aan beter gaat het ook wel in een beslagkom of iets in die geest. Doe
in deze kom een scheutje witte
wijn, een snufje zout en een
klein ziertje fijngemalen witte
peper, plus drie eierdooiers.
Ondertussen moeten er al
wolkjes stoom ontsnappen uit
het stoompannetje.
Snij met een mes de boter in
blokjes en neem vervolgens,
terwijl u uw hand verbrandt, de
deksel van het stoompannetje.
Zet de kom in de stoom en begin dadelijk met de garde te
kloppen, dit om te voorkomen
dat het misgaat en men vreugdeloos neerziet op een zompig
roerei. Nee, we kloppen tot er
een mooi gladde emulsie is ontstaan. Als dit vakkundig gebeurt, gaat dat gepaard met een
vrolijk getik.
Nu, van de stoom af, deksel
weer terug op de pan en kloppend een voor een de blokjes
boter door het ei slaan, als het
goed gaat, ontstaat er een
mooie luchtige gele saus die
men op smaak brengt met wat
citroensap. Als u gecontroleerd
hebt of de vis gaar is, serveert u
hem op een bedje van de meegestoomde groente en nappeert
hem met de hollandaise saus.
Even afgarneren met een
schijfje citroen en een twijgje
peterselie. Lekker met gestoomde of gekookte aardappelen.
Eventuele
reddingsacties:
Mocht de saus tijdens het bijvoegen van de boter gaan schiften, dan in een andere kom een
eierdooier doen, deze goed losroeren en heel langzaam de geschifte saus toevoegen die zich
dan weer zal herstellen tot een
goed geëmulgeerd geheel.
PETEE VAN KLAVEREN

ANWB Reisgidsen
Dolomieten,
Gardameer,
Schotland en Noord-Engeland.
Deze titels maken deel uit van
de serie Grote ANWB-reisgidsen. Naast de gebruikelijke onderwerpen komen ook zaken
als sociale woningbouw, moderne architectuur en economie aan de orde. Minder bekende plaatsen komen eveneens
aan bod. Ook het praktische gedeelte van het reizen wordt beschreven.
De ANWB reisgidsen zijn verkrijgbaar
bij de ANWB- en ANWB/VW-vestlnKen, de boekhandel en warenhulzen.
De prijs bedraagt ƒ 33,50 (voor ANWBleden prijs ƒ 29,50).

BOES

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Garden Fair
In de tuinen van landgoed Beeckestijn wordt op
15,16,17, 18 en 19 mei voor
de vijfde keer de Home en
Garden Fair gehouden.
Sfeervol wonen en leven in
huis en in de tuin staat centraal tijdens dit evenement. Verder is er veel aandacht voor kunst. Zo zal
kunstgalerie Dieleman uit
het Belgische Petit Leez
aanwezig zijn met Europa's meest befaamde bronzen decoraties voor binnen
en buiten. Tevens zal de
'hoed' als speciaal item gepresenteerd worden. Een
muziekpaviljoen biedt de
bezoekers de gelegenheid
tijdens de high tea te genieten van melodieuze klanken.

In mei is het groen in de
parken, tuinen en op de
balkons in alle hevigheid
losgebarsten: het voorjaar is
begonnen! De tuinier ziet dit
groeien en bloeien met
vreugde aan.

wortelkluitje en de bodem vlot
te laten verlopen, moet er wel
regelmatig water worden gege
ven. Strooi wat mulch rond de
plantjes; dit geeft niet alleen
een zeer verzorgde indruk, het
voorkomt tevens een te snelle
uitdroging van de bodem. Omdat een oude slak wel een groen
E TUINIER BLAblaadje lust (een jonge trouDERT in zijn groene
wens ook), is het zaak de plannaslagwerken
en
ten regelmatig op deze trage
maakt een beplantingsplan
tumbewoners te controleren.
voor de komende zomer;
Een pas-aangelegde tuin
leent zich heel goed voor het
eenjarigen zijn zeker van de
aanplanten van grote hoeveelpartij. Want maar al te vaak
heden eenjarigen. De borders
voldoet een nieuw-geplante
bestaan dan meestal uit met
heester niet aan de yerwachmeer dan wat bamboestokken
tingen die de tuinier ervan
en een enkele schuchtere spriet
had, of een vaste plant heeft
en ook de heesterborder doet m
het afgelopen zomerseizoen
pas aangelegde tuin uiterst
te kennen gegeven er zo Eigenlijk zou elke tuinier verplicht moeten worden om voor het vlijtig liesje (Impatiens) in de zomertuin een plaatsje in ;eteruimen, de
V5'
langzamerhand genoeg van zo opgewekt en vrolijk is de stemming die zij in de tuin brengt. Bovendien slaat liesje bijna altijd aan, dus is er altijd wel een iel aan.
te hebben.
hoekje over waar ze met haar uitbundig gekleurde bloempjes kan pronken
~'
—
Tekening
C.WoHhoorn
Sjoerdsma
Eenjarigen brengen dan
kleur: plant bijvoorbeeld tusIs dat het geval, dan is er de volle grond gaat uitplanten.
men steeds weg te knippen, ver- schoffelt als de vergeet-me-metEenjarigen zijn heel goed toe sen de heesters brede stroken
keus uit een grote verzameling
Afrikaantje (Tagetes). Er zijn lengt u de periode van het uit- jes uitgebloeid zijn, zullen na te passen om een lege plek m de met afrikaantjes. De vrolijke
éénjarigen om die opengevallen verschillende soorten afrikaan- bundig bloeien der petunia's.
een regenbui overal zaailingen border op te vullen. Let er dan oranje-gele bloemen leiden de
plaatsen te kunnen vullen. tjes: afrikaantjes met grote
Zinnia. Qua uiterlijk heeft de van deze eenjarige verschijnen; op dat zowel de vorm als de aandacht af van de nog stakenLandgoed Beeckestijn is te vinDaarnaast kunnen bont bloei- bloemen en afrikaantjes met Zinnia wel wat weg van een laat ze staan waar ze leuk staan kleur goed aansluit bij de be- ge heesters. Bovendien houden
den op de Rijksweg 13(> in Velsen
ende eenjarigen prima dienen kleine bloemen. Bloemen waar- dahlia, maar daar houdt de ge- en trek de rest weg.
Zuid. De Fair Is geopend op zonstaande vaste planten. Vul de ze de immer voor de aanval
dag 15 mei lan 11 tot negen uur,
om een donkere hoek op te fleu- van de kleuren uiteen kunnen lijkenis op. Omdat Zinnia's verZoals reeds gezegd vormen lege plekken met een flink aan- klaarstaande luizen op een afmaandag 16 tot en met woensdag
ren of een tegelplateau te garne- lopen van heldergeel tot diep-o- planten slecht verdragen, moe- bovenstaande eenjarigen hét tal eenjarigen, wees er niet te stand. In de herfst kunt u de
18 mei van tien tot negen uur en
ren. Bovendien zijn zij het die ranje. Het afrikaantje groeit in ten ze direct op de plaats van plantmateriaal bij uitstek voor zuinig mee; zet ze het liefst uitgebloeide plantjes m de
donderdag 19 mei van tien tot zes
uur. De entreeprijzen bedragen
in één zomerseizoen van bij- alle grondsoorten en hij bloeit bestemming worden uitge- de balkontuin; voor de wat gro- dicht op elkaar (kleine plant- grond omspitten: ze vormen
twintig gulden voor volwassenen
voorbeeld een kaal balkon een een hele zomer lang. Insekten zaaid. Zaai ze zodra de winter- tere tuin zijn ze een welkome afstand), zodat ze de te bedek- een prima bemesting van de boen kinderen tot 12 jaar tien gulzomers paradijs weten te ma- verafschuwen zijn scherpe koude uit de bodem is wegge- aanvulling op de reeds bestaan- ken oppervlakte snel vullen.
dem.
den.
ken. Van onderstaande eenjari- lucht en dat maakt hem zo'n trokken.
de beplanting.
Om de aansluiting tussen het WOLTHOORN & DE GROOT
gen kunnen we met zekerheid geschikte buur voor rozen en
Oostindische kers (Tropaeozeggen dat ze het bijna altijd andere insektgevoelige plan- lum). Deze rankende eenjarige
doen.
ten.
is een prima bedekker van comVlijtig liesje (Impatiens). VlijPetunia. Ondanks zijn tere postbakken, lage afscheidintig liesje is een snelle groeier, bloemen is de petunia vrijwel gen, balkonbalustrades, muurdie het beste floreert in half- onverwoestbaar en hij doet het tjes en wat dies meer zij. Het
schaduw. Licht-dampige hoek- uitstekend op een zonnig plekje lijkt tegenstrijdig, maar de
jes naast een schutting, met al- in de border of op het balkon. Oostindische kers bloeit beter
OOR ACTIEVE vakanleen in de ochtend wat zon, Wanneer de meeste bloeiende op arme gronden; in voedzame
ties lijkt de laatste tijd
kunnen met behulp van een planten in het najaar reeds het aarde produceert hij voornaiets minder belangpaar vlijtige liesjes worden om- tijdige met het eeuwige hebben melijk - weliswaar decoratief - stelling te zijn dan voorgetoverd tot een kleurig bloe- verwisseld, bloeit de petunia blad met slechts hier en daar heen. Lekker luieren mag aar en Sneek. Overnacht wordt
menhofje. Als u ze vanuit zaad onverstoorbaar door. Zaai pe- een verscholen bloem. Door weer. In deze rubriek toch in een boerderij en gezelligheid
zelf wilt opkweken, moet u de tunia's binnen uit op een lichte zich uitbundig uit te zaaien, no- nog wat tips voor de doe- is volgens de Stichting het trefvlijtige liesjes zes weken de tijd plaats, tien weken later kunnen digt hij zichzelf uit en vormt zo typen én voor hen die aan woord.
gunnen om - binnenshuis - te de plantjes naar buiten verhui- een jaarlijks terugkerende gast lekker lui liggen op een
ZEILEN (2). Unieke zeilvaontkiemen, voordat u ze in de zen. Door de uitgebloeide bloe- in de zomertuin.
kanties op de Waddenzee, volbergweitje
de
voorkeur
geVergeet-me-nietje (Myosotis).
gens kenners het mooiste naDit tere plantje is bij uitstek ven.
tuurgebied van Europa, kun je
geschikt als ondergroei van
hebben met de Stichting Zeilgeheesters of kleine bomen, zoals
nieters van de Waddenzee (020door Leni Paul
683.3204). Ze timmeren al zo'n
Populaire Walt Disney-figuren spelen de hoofdrol in vier nieu- bijvoorbeeld de sering. Met een
18 jaar aan de (water)weg en
we educatieve spellen van Ravensburger. Leerzame onderwerpen beetje geluk bloeien ondergroei
ook hier steunt alles op vrijwilworden op speelse wijze bijeengebracht aan kinderen vanaf een enbovengroei tegelijkertijd, zoPHANTASIALAND. We heb- ligers. Wel is er zo nu-en dan
aar of vier. Elk spel heeft een aansprekend thema. Het gaat om dat de met roomwitte bloemen
iet herkennen van vormen, kleuren onderscheiden, het oprui- getopte takken van de sering ben genoeg pretparken in eigen corvee, roept de Stichting, die
men van spullen en oefening van het geheugen. De titels zijn: oprijzen uit een zee van de land, maar toch is het aardig ook de Horizontoer organiMickey tovert met vormen, Mickey in het Kleurenwoud, Donald blauw bloeiende vergeet-me- eens een dag naar Brühl bij seert, waarop artiesten meevaKeulen te rijden, waar het vrij- ren die een Boulevard of Bro- Natuurdorpen in Oostenrijk waar een eigen traditie is bewaard
ruimt op en Pluto op kluivenjacht. De spellen zijn geschikt voor -nietjes.
Indien u niet te intensief wel geheel overdekte Phantasi- ken Dreams-sfeer schijnen te
Foto LKVV O Ó
twee tot vier spelers. De adviesprijs bedraagt ƒ 26,95.
aland is gevestigd. Er is veel te creëren.
beleven in onder meer de
nummer één bij de Nederland- operatie van 21 dorpen, waar de
(ADVERTENTIE)
Grand Canyon Achtbaan en de
ZWITSERLAND. Het land se vakantiegangers en om hen rust en de natuur voorop staan
geestenriksha die je in acht mi- mag een wat braaf imago heb- te gerieven is er onder meer de in een onbedorven landschap,
nuten ondergronds door een ben, er is dit jaar ook voor jon- folder la Carte de l'Essence won enkele maanden terug de
oosterse wereld voert en nog geren veel te doen op jazz-, moins chère'94, ofwel: waar Europese toensme-miheuprijs.
veel meer. Entree DM29,- en rock-, blues- en cpuntrymu- tank ik in Frankrijk het goed- Stuk voor stuk betreft het hier
verdere attracties gratis (infor- ziekgebied. Het Zwitsers Ver- koopste. Alle dicht bij de Auto- dorpen waar onder meer een
matie: 01180-39505).
keersbureau
(020-622.2033) routes gelegen voordelige sta- kenmerkend dorpsbeeld en eiCHOCOLADE. Alles over heeft een gratis lijst met evene- tions zijn hierop vermeld. Ver- gen tradities zijn bewaard en
winning en verwerking van de menten klaar liggen.
der zijn er de gidsen: Reizen waar, zo zegt het juryrapport,
cacaoboon en het complete
FRANKRIJK. Maison de la door Frankrijk met 23 verschil- „men grenzen stelt aan belasproduktieproces van uiteenlo- France heeft een paar handige lende regio's vol adressen en ting en ontwikkeling van het
pende chocolade-artikelen is te gratis brochures beschikbaar Frankrijk, en 'Natuurlijk actief' toerisme in harmonie met nazien in het pas geopende Choco- die schriftelijk kunnen worden voor hen die graag fietsen, wan- tuur en cultuur." Heerlijke oorlade Museum in Keulen, geves- aangevraagd
(Prinsengracht delen, kanoen, zomerskien, en- den om dus bij te komen van
tigd in het Imhoff-Stolwerck- 670, 1017 KX A'dam).
zovoort.
ons overactieve dagelijks leven.
Museum aan de Rheinauhafen.
Nog steeds is la douce France
PRIJS. Een Oostenrijkse co- Informatie 020-612.9682.
Leuk ook de oogstrelende oude
verkoopautomaten. Iets lek(ADVERTENTIE)
kers mee naar huis nemen kan
ook. Entree DM 10,-.

D

Lekker luieren mag weer

V

Walt Disney spel

RECHTDOOR NAAR
HET MEUBELPLEIN.
BOULEVARDS
GEWOON LIN
LATEN LIGGEN
U kent de voordelen van een

plein al lang: gewoon gezellig
wandelen en winkelen, zonder

urenlang heen en weer te hoeven
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IERLAND. Ze kunnen er
goed zingen en wonnen ook dit
jaar weer het Songfestival. Als
vakantieland trekt het grote,
groene en nog stille land steeds
meer Nederlandse toeristen
aan. Je kan per boot naar Engeland gaan met North Sea Ferries (Huil) en Stena Line (Harwich) en dan doorrijden via
Holy Head, waar boten naar
Ierland afvaren. Er zijn ook directe vliegverbindingen (charters en lijntoestellen). En tot 25
mei een voordelig aanbod van
Air Lingus. Informatie over Ierland telefoon: 020-622.3101.
GROEN, pok groen, maar
dan anders, is Finland en dan
met name Kuusano, een gebied
met eeuwige mossen, meren,
stroomversnellingen en watervallen. Een gids vol groene
avonturen, zoals de Berenroute, een pad van 75 km door ruig
landschap is het Nationale
Park Oulanka, dicht bij de Russische grens, is gratis aan te
vragen bij het Finse Verkeersbureau, 020-671.9876.
KAPSALON. Zo'n 4,8 miljoen
Nederlanders hielden in 1993
vakantie in eigen land en bezochten diverse attracties. Geliefd was ook het Zuiderzee
Museum in Enkhuizen, waar ze
er dit jaar weer een noviteit bij
hebben: namelijk een oude, uit
1845 stammende kapsalon uit
het Noordhollandse Zwaag.
Het buitenmuseum is open tot
l november, het binnenmuseum het hele jaar. Openingstijden: van tien tot vijf uur.
ZEILEN (1). Stichting Jeugdzeilkampen Oegstgeest (071175467), allen enthousiaste vrijwilligers, organiseert goedkope
zeilvakanties voor jongeren,
dicht bij huis, zoals in Langer-

VAN DE WEEK
Prachtig Valkenburg
5 Daagse reis in eigen land
volpension
nu slechts..
T alkenburg is al sinds jaar en dag de populairste vakantieplaats in Nederland. Levendig, sfeervol, gezellig en uiterst geschikt als vertrekpunt voor
de mooiste dagtochten. U verblijft tijdens deze reis
in het gezellige hotel Lennardsaanderandvan het
centrum. In hotel Lennards hebben alle kamers eigen
douche, toilet en kleuren-tv, het hotel heeft een
liften u geniet van een volpension verzorging!
Meer informatie over Valkenburg? Stuurt u
deze bon retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:

Inclusief:
Overvoer per luxe touringcar
• verbll|f m hotel Lennards
0 2-persoonskamers metdo/to
9 hotel beschikt over een lift
C volpension verzorging
©grandioze muziekavond
• uitgebreid excursieprogramma
• zeer ervaren chauffeur
• subliem afscheidsdmer

Reserveren, even bellen:

020-6541 100

Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:

Vertrek o p
maandag, vanaf
6 juni. Slechts

.
-—_

Geopend werkdagen 09.00 - 18 00
uurzaterdag 1000- 1600 uur

woensdag 11 mei 1994

Weekmedia 17
Oranje-Micro's

Succesvolle kleine advertenties
voor de yakenman en particulier
M
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

UITZENDBUREAU
WIL JE JE CARRIÈRE STARTEN BIJ EEN BANK ?
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en representatieve jonge
mensen (18 tot 23 jr) i b v HAVO/MEAO of MDS diploma
Heb je goede contactuele eigenschappen ben je accuraat
heb je een commerciële dienstverlenende instelling ben je
leergierig en flexibel7
Kom dan snel langs met diploma s en c v om je m te laten
schrijven N Z Voorburgwal 158 A dam of bel voor meer info
020 6273094/6237475

UITZENDBUREAU
zoekt zeer geroutineerde DATA TYPISTES (zowel full als
part time) Heb je ervaring en ben je voor onbepaalde tijd
beschikbaar'' Bel dan snel 020 6273094 of kom langs met
c v NZ Voorburgwal 158 Amsterdam

UITZENDBUREAU
is op zoek naar MEDEWERKERS voor een verzekenngsmaat
schappij i b v Assurantie A of B of HEAO BV diploma Ben je
op zoek naar een baan binnen de verzekeringsbranche en
ben je voor onbepaalde tijd beschikbaar7 Bel dan snel 020
6273094 of kom langs met c v N Z Voorburgwal 158 A dam

Oproepen - Mededelingen
GROTE VLOOIENMARKT
22 mei Landsmeer sport en
theaterzaal Het Dorpshuis
Tel 0206140616
Nacht Van De Kraak (Klaver
jassen) 20/05 21/05 1994
vanaf 2200 tot 0700 uur in
het
Gemeenschapshuls
Telefoon 02507 14085/19652
Inschrijfgeld ƒ 15 p koppel
Nu ook het adres voor DMC
zijde biaisband enz Singer
Pnnsenhofstr 7 Zandvoort
* Nu Stijnen wordt gestreken
kunnen we vijf maanden vrij
uit spreken
SPOED' Waarom is er me
mand die mij tegen betaling
kan helpen by vernieuwen
van aardlekschak + wand
kont dozen 023 326532 na 20
u of Manfred Raadhuispl

Vlooienmarkt
Amstelveen
za 15 mei 10 17 uur
SPORTHAL DE ESCAPADE
Escapade 1
Midland bv 033751167

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
o Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

* Bram is zeer opgetogen
Straks kijkt hij ons recht m de
ogen
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235

Verloren en
gevonden

20000 Knopen vele soorten
verpakt m zakjes van 10 st
tegen ieder a n bod Tel
02946 3554 tussen 9 10 uur
Anstonakl TV 8jr oud ƒ 150
Tel 02975 61053
Doet het nog prima
Bel me1 Niet voor een lekker
gesprek maar v woonruimte
voor deze bijna dakloze stu
dente Tel 0206892040
Gevr betrouwbare liefst iets
oudere huishoudel hulp in
gezin van 2 werk pers 3 uur
per week T v d Voort v
Speijkstr 7 Zandvoort
Tel 02507 12215 na 18 u
Gevr CD single Charly + Fire
allebei v Prodigy
Tel 02975 67142
Gevr gemotoriseerde bak
fiets na 18 u 020 6909627
+ te koop surfplank Bic com
pleet vaarklaar ƒ 275
T k zandkleur keukenblok 4
deur + 2 laden mcl RVS wa
felblad + kraan -t- 3 drs bo
venkast l 2 10m 02990 41231
Meisje zoekt werk voor zater
dag in winkel huishouding of
als oppas
Bel tel 02979 82483
Te koop
Yamaha DT i z g st
Tel 02979 85943
Te koop
59 Donald Ducks van
19771992
Tel 02979 71989
Te koop 1 pr hoge lederen
schoenen kl lichtbr mt 43
zeer modieus niet op gelo
pen ƒ70 Tel 0297261648
Te koop 3 crossfietsen in ver
schillende maten ƒ 25 p st
Tel 02975 66870
Te koop 40 tegels (20x20)
voor tussen grmdtegels Prijs
ƒ 50 + 2 joysticks ƒ 40
Tel 02979 82346
Te koop 5 kanaals mengpa
neel met mie ingang en 4 au
dio ingangen met extra kast
Vraapgpr ƒ 150 6430893
Te koop
bromfietshelm
z g a n ƒ 75
Tel 02975 65560 na 18 uur
Te koop broodsnijmachme in
zeer goede staat ƒ 15 en
gehaktmolen merk Porkert
Tel 02972 61648
* Te koop jongens mountain
bike i g st leeftijd 8/12 jaar
groen geel zwart Tel
02975 64719 na 1800 uur
Te koop keyboard Technics
SXKN550 ± 6 mnd oud
ƒ1300 Tel 02979 72987
na 1800 uur
T k 4 h metalen velgen 4
spaaks, 13 inch, beschikt
voor bandmt 185X70X13 tot
205X60X13, Ford Capn en
RS2000ƒ350 02975 31950
Te koop matchbox motorcity
500 superset autobanen ga
rage enz ƒ40
Tel 02975 67276
Te koop mountambike merk
Mondia 2 jaar oud inclusief
nog 3 jaar verzekerd Vraag
prijs ƒ 300 0294016810
*Te koop prachtige witte
vogelkooi van bamboehout
L + B + H 30x25x40
Tel 02972 61648
Te koop rommel voor de
markt
Telefoon 020 6135593
Te koop Senday radio/cass
speler batterijen
Tel 02940 19526
Te koop Surf droogpak XL
zo goed als nieuw
Tel 02979 85943
Te koop walkman merk
Sanyo kleur bordeaux/grijs
mcl koptel +
Tel 02972 61648

* Wie heeft mijn zilveren arm
band gevonden met de naam T k 124 gave reprod van
Anton Pieck tekeningen m
Junaan erop'' Tel 16017
versch afm een koop ƒ 50
Tel na 17 uur 020 6101275

Weggelopen of
gevonden dieren

* Aan komen vliegen op 3
mei een geel/groene parkiet
Inl 02507 18463

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Wie wil mij 3 uur p week
helpen met de huishouding''
Tel 02507 17030

Horecapersoneel
gevraagd

T k antieke grenen servies
kast, commode eiken secre
taire, salontafel en halkastje
Tel 035 - 212699
T k Brother HLG 6 p p m
+ 2'/2 mnd 16 mhz win dr
Epson & HP emulatie ƒ 800
Tel 02979 81336
T k caravan chateau 908ak
± 3 80 m b j 84 i z g st met
luifel en wintertent vr pr
ƒ9000 Tel 020 6961034
T k d bl Koelstra kmderwa
gen ƒ 50 Tel 02979 88673
T k eiken bankstel 3 1 1 bei
ge stoffenbekl ƒ 750 ronde
eethoek eiken wit gespoten
ƒ500 Tel 020 6174095
Tk
inbouwgaskookplaat
RVS (Pelgrim) ƒ 125
Tel 02975 67492

Gevraagd OPROEPKRACH
TEN voor bediening restau
rant Wapen van Zandvoort T k racefiets 8 10 j
Tel 02979 72387
Tel 02507 1^638

ƒ50

T k kajuitzeilboot domp 7 15
mtr 1974 geheel kompl en
vaarklaar Vraagprijs/14500
Valk gevraagd 02946 4485

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

T k recr huisje + 25 m2 +
Huur prijs ƒ 100 p w
nwe blokhut schuur + 6 m 2
camping Vinkeveen 02908 Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
26221 Sta geld bet ƒ22500
inlichtingen 02507 30183
T k Scout vouwwagen type
Routier Vr pr ƒ950
Kleding
Tel 020 6430662
T k tourcar Dethleffs Bedum
L 390 HK 87, kopkeuken, U Mode Femay ontwerpster
zit, toil ruimte, ƒ9000, ov Tel 0250730184
acs t e a b ANWB gekeurd (Voor advies en afspraak )
4 94 Tel 020 6753399

Baby-artikelen
Grote coll LP s vnl 70 er ja
ren Ook in delen Zeer aantr
prijs Tel 020 6139213
* T k Bebe comfort reis
(bij afw antw app )
wieg blauw z g a n ƒ 45
Tot ƒ25 voor uw fornuis
Tel 02507 18170
ijskast (werkend) ktv + ab
video VHS (defect geen
Lessen en clubs
bezw) 06 52840995
Uw defecte ijskast GRATIS
gehaald en ƒ 2 50 tel verg
indien mogelijk dezelfde dag
gehaald Tel 06 52840995
Verpleegkundige
zoekt
woonruimte m omgeving
Aalsmeer Tel 01719 48183
Wie heeft er voor mij een re
delijke herenfiets te koop?
Bel Pieter 036 5311559
Wie helpt mij kristalzegels van
A H sparen voor vaderdag1?
Ik haal ze graag bij u opi
Tel 02979 81378

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

14
06*96*25 Winkelmeisjes 18
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter 1gpm

NU TIJD VOOR DE BUITENBOEL

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
Te huur gevraagd voor 10 06 320 322 11 (75 cpm)
maanden gemeubileerde 2 Hete eenzame vrouwen 30+
kamerflat of etage voor wer zoeken ANONIEM sexcon
kend echtpaar Tel 12030
tact Bel nu 06 9511 (75cpm)

Woningruil
750 Ruiladressen
in A dam Inform bijWBVHet
Oosten Tel 0205882315

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Vaar/surfsport

Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 0703194137

Te koop nieuwe stalen roei
boten 4 m met spanen Prijs
ƒ995 Tel 0215823978

Zalenverhuur

06-Nummers

06 320 320 22 Ik wil dat je me
in de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr 1gpm
uw adres voor koud buffet 0632032038 RIJPE dame
en bittergarnituur
Kom met je hand onder m n
Tel 0250718812/15619
rok Trek m n slipje uit 1gpm
VERENIGINGSGEBOUW
06 320 320 91 Ik open m n
mond voor jou1 Ik wil je tong
De Krocht
Divers personeel
voelen Rijpe negerin 1 gpm
Grote Krocht 41 Zandvoort
gevraagd
tel 02507 15705 b g g 19932 06*95*26 Lesbische buur
vrouwen brengen elkaar naar
voor
Jong Swingend en
BRUILOFTEN RECEPTIES hoogtepunt 1 gpm 06 95 26
9
Avontuurlijk
069560 SEXSTRIPTEASE Jij
KOFFIETAFELS
In onze full time kunstverkoop
mag alles van mij uittrekken'
teams wordt veel verdiend1 Zoekt u ruimte voor vergade7 Begin maar' 1gpm
Lft 1825 jr ml 023296190 ring feest club of party
eventueel antwoordapparaat Komt u dan eens praten met 069591 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel hoog' Op z n GRIEKS' 1gpm
Woninginrichting
02507 14085 of 19652
06*95*92 GRIEKS lekker ach
terom Blanke of donkere
Fabneksrestanten v a ƒ 9 7 5
vrouw staat gebukt1 1gpm
Huwelijk en
Alleen bij EUROPA PARKET
069609 RIJPE vrouwen wil
kennismaking
KOLONIALE STIJL meubelen
len een livesexgesprek' Laat
Buro s schrijftafels kasten
je doorverbinden' 1gpm
Een telefoontje is genoeg om
tafels stoelen vitrines
S&M LIVE BOX
theetafels tuinmeubelen etc in contact te komen met de 06*96*26
Live met je meesteres op een
Show room De Koloniaal
persoon van jouw keuze
lijn
' 1 gpm
Amstelveenseweg 676
Probeer het eens en bel
weg tussen houthandel en
06 35022221 (100 cpm)
069640 MEISJESSEX 18 jr
Daihatsu dealer of bij de
1gpm Jij loopt achter mij de
Looier Tel 020 6611021
trap op Onder m n mini zie je
Erkende relatie/
m n slipje strak zitten
* T k ovaalronde klassiek
bemiddelingbureaus
notenh salontaf
zgan
06 96 92 Zappsex 1 gpm Lief
ƒ 100 gr toiletsp ƒ 25 14297
devolle omhelsing hete pas
* T k Philips volaut was CUPIDO brengt u bij elkaar' sie elkaar bevoelen zoenen'
mach ƒ 275 okergele velours Indien gewenst reeds binnen 06*96*93 SECRETARESSE
1 week uw eerste contact Met open blouse en kort rokje
gordijnen ƒ275 Tel 14297
Vraag gratis en vrijblijvend
zit ze jou heet te maken Ze
de folder aan 03451 11486 wil een wip maken 1gpm
Kunst en antiek
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag 069711 Sabnna houdt van
7 dagen per week Cupido Grieks 1 gpm Ik sta voor
KOLONIAALSTIJL erkend voordelig en een van over' Doe mijn slipje opzij"
Nederlands Indie
antieke Nederlands grootste relatie 06 98 58 Hoor 35 vrouwen
meubelen en antiek look 700 organisaties
hijgen' maar 1 minuut voor n
stoelen div modellen tafels
hoogtepunt Zappen 1 gpm
ook met marmer, kasten
Te koop
ANONIEME sexafspraakjes
banken vitrines bureaus
Sexkontaktlijn
Amsterdam
aangeboden
decoratie enz JAN BEST
06 320 330 79 (75 cpm)
Keizersgr 357 0206232736
diversen
Showr Mr J Takkade 30
ANONIEME
sextelefoonnrs
Aalsmeer 0206412137
van hete vrouwen ze geven
* Cursus Engels platen ƒ 25 hun tel nr 06 9737 (75cpm)
TAFELS
damesfiets ƒ90 dameskled
mt 44 pst ƒ10 Tel 12141 BUITENSEX' Nieuw' 1 gpm
antiek kopie klein
Parkeerplaats, auto, bos en
groot dik dun
* Te koop gaskachel i g st hei 0632032622
Jan Best
ƒ175
kl gaskachel ƒ75
Dikke Vrouwen Livegesprek
Tel 02507 17923
Keizersgracht 357
met mollige vrouwen met
020 6232736
* Te koop Tefal strijkmach enorme bollen 1 gpm 06 9870
Showroom
ƒ35 Tel 02507 17426
Mr J Takkade 30
Direct contact
* T k maat 36 pumps zacht
Aalsmeer 0206412137
met DAMES uit
roze ƒ 20 sandalets roze ƒ 10
heel Nederland
Samen ƒ 25 02507 19968
GEHEEL PRIVÉ
Radio/tv/video

Party-service
PELIKAAN

Te koop
gevraagd
diversen

Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75cpm)
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt1
Bel nu 06 9705 (75 cpm)
Hete vrouwen willen met jou
een spannend privé gesprek1
06 320 322 33 (75 cpm)
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT Nu met tel nr
Bel nu 06 9766 (75 cpm)
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 9780 (75 cpm)
Homo jongens (18) onder el
kaar Hoor ze TEKEER gaan
06 320 330 88 (75 cpm)
HOMOJONGERENKON
TAKT hete jongens van 1830
jaari 06 320 330 95 (75 cpm)
HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam
Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
HOMO KONTAKTEN
Zoek \e snel een hete boy7
0632033018 (75 cpm)
Live Sexcontact

06-96 80

in 5 dagen

et voorjaar is bij uitstek geschikt om
te werken aan het buitenschilderwerk
van uw huis Haal bij ons - vóór u aan de
slag gaat - het gratis ideeenmagazine
MooiZo boordevol schilderadviezen en
tips van de vakman

H

Sex 06-9715
Geen wachttijden 100 cphm
LiveSexi 06 98 66 Als je van
heerlijke strakke winkelmeis
jes houdt Live met mij ik ben
net 18 Zachtjes1 1 gpm
LiveSex Hier kunnen jon
gens 18 jr met Rijpe Vrou
wen rommelen 1gpm 06 9848

24 u/p d
100 cpm
Direkt apart m ondeugende
vrouwen Vrouwen bel 06
4300 mannen 06 9757 75cpm
•*Tk ktv 12 kanalen mooi
beeld moet weg vr pr ƒ 60 * Te koop gevr papegaaien Direkt Live Box' Je komt in
kooi Tel 18305
Tel 02507 16306
een orgie terecht' 1gpm
06 9593 Nu tot 3 uur s nachts'
Uw oude afstandbediening is
geld waard Defect geen be
Onroerend
DISCREET Sexkontakt, nu
zwaar Tel 02507 31003
spec met hete vrouwen van
goed te koop
40+ 0632033042 (75 cpm)
aangeboden
Een chique Vrouw verleidt
Verhuizingen
haar buurmeisje v 18 met
GARAGE
Sex' 75 cpm 06 320 320 39
X Y Z BV verhuizingen en
TE KOOP
EENZAME vrouwen zoeken
kamerverhuizingen Voll verz
Tel 02507 14534
sexafspraakjes als man niet
Dag nachtserv 020 6424800
thuis is' Bel 06 9661 100cpm
Onroerende
EROX de madam verbindt je
goederen te koop
Onderhoud,
door zeg maar naar wie'
gevraagd
reparatie,
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm
doe-het-zelf
Particulier
vraagt garage GRATIS TELEFOONSEX voor
(box) te koop ,n Zandvoort vrouwen Dames bel 06 4300
Mannen bel 06 9755 (100c/m)
Schilderen Witten Behangen Tel 02507 18110
Vraag vrijblijvend offerte
GRIEKS standje met ervaren
Vanstatendam
Woon
vrouwen 35+ Kies maar er
Rijles auto's
voorzieningen 020 6950716
zijn er 3' 1 gpm 06 320 327 17
en
motoren
VOLLEDIGE GARANTIE
GRIEKS toe maar schuif
• ANNULERINGEN van uw
mijn slipje maar opzij schat"
advertentieopdrachten kunt u
Bel 06 9709 (100 cpm)
Alblas Verkeersscholen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
GRIEKSE LIVESEX 06 95 05
richten aan Centrale Orderaf
Alleen live voor Grieks'
UW RIJBEWIJS
deling Weekmedia Postbus
Ik buk wel schat' 1 gpm
Nieuwkoop 017248361
156 1000 AD Amsterdam
* Kleuren tv 56 cm beeld
spelend te zien vrpr ƒ135
Tel 02507 30355

Het advies van de vakman

Zandvoort
tetofoon OJSOr -156 02

verf / glas / behang / zonwering / Interieur

Tel.

020-6933600

Zuid/t
Te koop, voetbalschoenen 020-6*
nog mee gescoord op de WK
'74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
18.00 020-12345678, Johan.
Dierenspeciaalzaak

VOOR 'N GEELTJE
NAAR
- "• • ~
WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK
Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a s een Micro
plaatst Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei /aken kunt aanbieden
en vragen Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans'

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Uw Micro wordt geplaatst IP alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500 000 exemplaren

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland
een walkman, een pakket van 3 VHS video
banden, een rekenlmeaal, een Agfa fotoca
inera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur" Boven
dien dingt u dan mee naar de geheel ver
/orgde reis voor 2 personen naar een wed
strijd van het Nederlands Llftal tijdens ck
WK m Amerika en een TwinHill busreis
voor 2 personen naar Toscane
Op dit formulier staat een slag/in
die u moet afmaken Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 j u n i a s
riekend gemaakt

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO
l/m 4 regels f 2S IK)
l/m Sn.gt.lsl VS 00
l/m ft n-gils l 4S1IO
l/m 7 rmt-ls l "il (K)
l/m S I-LUL M fiMKI
Mijn shi|>7in luidl:
\\LLknudi i ui OranjL /ijn \oor mi|.

N lam

\drt_s

ORANJE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
5-daagse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.
Gewonnen door:
F. A. van Adel - Uithoorn
De Walkman. Aangeboden door: Polectro
Gewonnen door:
C. Vendrik - Abcoude

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
Th. Blankers - Amsterdam

Gewonnen door:
Lyane Aperloo - Mijdrecht

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door:
M. R. Steenbergen - Purmerend

,,Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.
Gewonnen door
Neil Schaatsbergen - Mijdrecht

nnnpIjtKs

Sluur ik/L iiiKirlLrUiLlLkM rnu LLII m.lt,kuidt. l urti mrti o| bu.i.ilüit.qiii. (duik om IK l ILLIMMIIUII \ 111 uw
pas|t,') in LUI LiiM-hip naar Wtcknudia l'oslbus 1% 100(1 \l) Ai istt_rd mi
DL Ukst miiLt uitt_rli|k m landay in ons hc/it /i|n \oor pla itsuiL1 in dt-xtlldc wu-k Hruiuui ui L\ iilun.1 LIIMI ml
ht_lakn (maandag voor l S (M) uur \tior plaatsing in dL/üldt. w c _ t _ k ) k.in ook hi| d L hiliL m dt. li il \ m IK l
Paroolgchouw \\ihauistraalMI Amsterdam Oost (impLtid m.i.ind m t / m \ri|ü m \ in ( W O U I V O O u u i )

Di/e aitiL'jjiklt alk t n voor partiuilirru i-n mtl \onr (K /aktlijkt markt
Uur (k- uilsldK kan mtl uordin j;t
(.onispoitdiircl Sldjymen blijven u

\an \ \ n K n i i t l i a ^ l i i l i w u
rs van i'i tsiumbmatii < n l» i i > u.i
mi buri u i / i j i i \iin tin I n i i n i u i l m ^ l o
li n

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Polecf ro

SOUND & VISION"

Elke week het dagelijks nieuws!
Elke week het dagelijks nieuws!

Amsterdams SUdshljcl, Divmtr Courant, du Niemie Itijlmcr. NH.uM'.Mdd (•d.ispirdam.
Buitcmclderlse Courant. Aimteltuens Wcukblad. Aalsmeerder C nurant. Uithoornsv C «uraiit. de Kunde N iner.
de NieiiMi; \>eespcr. /and^oorts Nii'imslilail
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VERBODEN-SEX: Ongehoord
1 g/m 06-320.327.26 in de stal

EE

VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06-9604 (75cpm).

06-Nummers

!Vrouwen van 35 jaar en ouder willen direkt-sex, bel ze nu
06-9512 Sexsucces! (75cpm).

j Meisjeskamertjes, 06.96.08.
j petra en vriendinnetje, beiden
| 18, doen 'n sexspel. 1gpm.

Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex. Bel 06-98.44 (75 cpm).

MEISJESSEX! 06.320.320.u2
18 jr. Streel maar zachtjes
met je tongetje. 1gpm. Zalig!

Nieuw: 35 plus sexdating. Volop RIJPE-VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-9616 100cpm.
Nieuw: Anonieme sexdating.
Snel sexkontakt m. eenzame
vrouwen 06-9706 (100cpm).

Zapp \ati hoogtepunt naar hoogtepunt!
Standje Grieks, Frans, Striptease etc.

06.96.06
SUPER-SEXDATE!
Hete «*afspraakjes met Rijpe Vrouwen
En bij jou in de buurt!

06.320.328.66

Nieuw, discreet privé-gesprek met hete vrouwen (extra-snel). 06-9664 (100cpm).

SUPER-LIVESEX!

Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100 cpm)

06.95.06

Dc Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouwen!

Nieuw! Sex op SPANNENDE LiveSex met een Rijpe Negerin. Lekker een livegesprek!
plekken! 06.320.320.19 pmlg.
1 gpm. 06.96.86
In de bios voel ik je hand.
Mag ik in uw slipje voelen juf?
Nieuw: TELEFOONSEX voor 2
Kom maar jongeman! Nu ga
Direkt hete vrouwen aan de
ik bukken. 1gpm 06.95.09.
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
Meidengrieks! 06.320.320.62
Nu Direkt TELEFOONSEX.
Ik sta voorover, voorzichtig en
Hete vrouwen wachten op
met olie. Ga door! 1 gpm. 18 jr
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).
Op z'n FRANS! Live met mij, **'SEXPLEZIER voor 2***
06.97.33. mond vol! 1 gpm.De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm)
Warme lippen!
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm).
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).

Journalist/
eindredacteur

Zoek jij echt hete meisjes v.a.
18? Bel nu SEX(thuis)KONTAKT 06-320.326.33 (75coml

SUPER-SEXPALEIS!

(m/v)
Deze journalist/eindredacteur zet zich met name
in voor de huis-aan-huisbladen Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Veneren
het abonnementsblad Zandvoorts Nieuwsblad.
Aan deze kranten werkt een redactie van in totaal
zeven man/vrouw onder leiding van een chef.

VERPLEEGSTERS Live
06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
strakke uniform. Bel me en ik
verzorg je live.
1 gpm.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diverse clubs
Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).

Nieuwsblad
Gaasperdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT. ESCORTmeisjes
v.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Sexstandjes! 06.320.320.59
1 gpm Standje 69 doe m'n en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderslipje opzij! Grieks!
afd. Weekmedia,
Postbus
S.M.-KONTAKTEN Anonieme 156, 1000 AD Amsterdam.
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).

Rijpe Dame Live. Jij mag 'n SM-KONTAKTLIJN: zoek
üvegesprek voeren met mij! een strenge afspraak?
1 gpm
06-320.320.63. 06-320.325.80 (100 cpm).
Rijpe Verpleegster. Ik zit op SM-VOOR-2: direkt apart voor
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. 'n streng sexkontakt.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44 06-320.329.99 (75 cpm)
06.95.07
SEX VOOR 2: snel een sexge- Stewardessensex
Schuif m'n rok omhoog en
sprek met 'n hete vrouw
laat je hand voelen. 1gpm.
06-320.330.82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt tele- Straatgrieten! Ik snak naar 'n
I foonsex met hete vrouwen. hoogtepunt. Glij maar lekker.
1 gpm
06-320.320.77.
] 06-320.330.46 (75 cpm).
SEXGESPREK met vrouwen STRAATMEID Live. Eindelijk
die zich thuis vervelen!! Voor kun je live sexen met een ordi
Heren. Bel 06-9667 (100cpm). straatmeid. Een zalig live
gesprek! 1 gpm 06.98.40
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje THUIS-SEX-KONTAKT, hete
(18) wacht: 06-9701 (75cpm) vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen. TIENERTJES (18 jr) die met
jou een livegesprek willen!
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
1 gpm
06-320.320-.65.
SEXMEISJES live! Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk TIPPELLIJN: eenzame vrouwaan de beurt! 1gpm. 06.96.36. tjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06-9530 (75 cpm).
SEX'O'FOON 06*96*06
TOPSEX 06-320.325.25.
"Sexstories *Sexdating
Ik wil in bad met jou! Zeep me
'Hoogtepunten *Gaydating
maar lekker in lieverd!! gpm.
'Sexjackpot 1gpm
TOPSEX-LIVESEX
06.97.22.
Sex"o"foon Sexbox Live!
Wil jij mij Live naar een Hoog06.320.329.50 Rijp & Jong
1 gpm.
1 gpm. Direct live met haar! tepunt brengen?

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat zij/hij
- vlot en creatief schrijft;
- eindredactioneel werk kan verrichten;
- bij voorkeur ervaring heeft in de lokale
journalistiek;
- bij voorkeur een journalistieke beroepsopleiding
heeft afgerond;
- een rijbewijs bezit;
- woonachtig is in, of in de nabijheid van,
Amstelveen.
Honorering geschiedt op basis van de CAO voor
huis-aan-huisbladjournalisten.
In verband met de samenstelling van de redactie
wordt vooral vrouwen gevraagd te reageren.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

FABRIEKSWINKEL

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Maat en dikte SG30 SG35 SG40 SG45 LATEX
80x190x14 .... 115,- 130,- 145,- 165,- 390,80x200x14 .... 120,- 135,- 150,- 170,- 415,90x190x14 .... 125,- 140,- 160,- 190,- 425,90x200x14 .... 135,- 150,- 170,- 195,- 440,120x190x14 .... 175,- 195,- 205,- 235,- 545,130x190x14 .... 190,- 210,- 225,- 255,- 605,140x190x14 .... 205,- 225,- 240,- 280,- 645,140x200x14 .... 210,- 230,- 245,- 285,- 665,160x200x14 .... 235,- 265,- 285,- 315,- 765,180x200x14 .... 265,- 295,- 320,- 345,- 875,200x200x14 .... 300,- 330,- 355,- 385,- 985,TEVENS ALLE AFWIJKENDE MATEN
LEVERBAAR

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Alléén bij ons:
SG 35 KWALITEITSMATRAS
Damast tijk doorgestikt 17 cm dik
90x200 cm

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Jan
Maarten Pekelharing, hoofdredacteur, telefoon
020-562.2250.
Sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk te
geschieden.
Brieven kunt u voor dinsdag 24 mei richten aan
de personeelsafdeling van Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR, Amsterdam, t.a.v. de
heer A. Schermer, onder vermelding van AS
94.05.

Eén telefoontje is genoeg . . .

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

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

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

iedereen leest de krant altijd en overal

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk .pok.!.. „ .„„ .,,.,„..
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

BLOEDTRANSFUSIES

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

MATRASSEN

Op de redactie in Amstelveen is plaats voor een

Ze zakte door haar knieën, op
z'n Frans lieverd. 1gpm.
06-9646 Rode Lippen!!

MEISJESVINGERTJES (18 jr).
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
06-320.320.66 Oh...wat fijn!
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
Sex in het openbaar! Lift,
toilet, trein, bus, tram.

Weekmedia BV is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie. Weekmedia geeft wekelijks
zestien verschillende nieuws- en huis-aanhuisbladen uit in een totale oplage van meer dan
vijfhonderdduizend exemplaren. Zo'n dertig
journalisten werken op de redacties in
Amsterdam, Amstelveen en Zandvoort.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

soms een
ÜPoöstend woord

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

WE KUNNEN NIET ZONDER. GEEN MINUUT.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Het Nederlandse Rode Kruis
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SONY HI-8STEADY SHOT

r<,3a

PHILIPS 63 CM KTV
M STEREO TELETEKST
t

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo '3890 -

A K A I MIDI-SYSTEEM INKL. CD-SPELER EN BOXEN
M30; Infrarood af stand bediening. 2x25 Watt, 5 bandsequalizer;
Digitale tuner FM,MG,LG, 15 v o o r k e u z e z e n d e r s ; Dubbel
cassettedeck, high-speed dubbing^CD-speler,
16-Bit f i l t e r ;
Luidsprekerboxen
2-weg b a s r e f l e x .
Adviespnjs"828.-

PHILIPS TOPMODEL VHS
4 KOPPEN VIDEORECORDER
VR723;SupersnelleTURBO-DRIVE,perfektebeeldkwaliteit,
hifi stereo geluid, longplay (max. 10uur), teletekst
voor eenvoudig programmeren en PDC voor exact
optijd starten e n stoppen, veel montage mogelijkheden:
synchroedit.audiodubbing, jog &shuttle,On Screen
Display. Afstandbediening metLCD-display.Adviesprijs*1895.-

2649.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdopien en verwarmen.

j7_7j P5GR5760 Flat square beeld'
• Y \ _ V Db's 'eletekst stereo en af'
(,'^fi Mardbediemng A d v ' 2 0 7 5 ' SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330

199.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS 280 LITER 2-DEURS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.- SHARP R2V11 STUNT

SONYTRAVELLER

** "' L-l F-ZnUk,./ ---J

BAUKNECHT1100TRN

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi.autofocus. '2550 -

Type WA951 0. Adviesprijs'1 899.-

1399.

INDESIT 2-DEURS
AEG LAVAMAT RVS

; r-'j E2Ö3
\'A PHILIPS 25PV7966
J-4 63 CM MATCHLINE

1299.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS CE6270 63CM
i"J| AFSTANDBEDIENING

8x motorzoorr,
3 lux,
hifi, autofocus Adv '2220-

i .V' PHILIPS 55 CM KTV
f-:,| STEREO TELETEKST

TOPMERKCAMCORDER
F60, 8mm systeem, 6x zoom,
supenmpose, autofocus "2299.-

lAfff 495."

1145.

SIEMENS WAS AUTO M.

1279.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-lucht320 Uter2-deurs koelkast *1 398.- oven en grill. Adv."849.-

SIEMENS 320 LITER

549.

BOSCH 1000 TOEREN

SHARP 3 IN 1 KOMBI
KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.
tótt+draaiplatea

599.-

795.-

PANASONIC NN8550

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs. "999.-

749.

longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, Hi Fi stereo Adv'1645.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

1099.-

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviesprijs'1299.-

TURBO-DRIVE HI-FI

Supersnel' HiFi stereo video.
Ned. Philips garantie. "1395.-

799.-

SLV615; HQ TOPKLASSE'
4 koppen, longplay (8uur).
Adviespnjs. "1990.-

1199.-

KOEL/VRIES KOMBI
TypeARG280; Adviesprijs'1235.-

M

749.-

1099.-

699.569.-

19.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST
P*l

au

J OS

i

F' 70 CM KLEUREN-TV

1099.-

LUXEWASAUTOMAAT
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.V99.-

PHILIPS VIDEO + PDC

zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken
rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en niet alleen vanwege onze
zeer grote omzet. Ook omdat

MIELE KOEL/VRIES"

B.V.; kleuren-tv service in- en

ZANUSSI WASAUTOM.

F55; 4 koppen, stereo. "1683.-

F

699.-

STUNT 1000 TOEREN

PANASONIC VHS HI-FI

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

599.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

TypeAWG719;Adviespnjs'1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening Adviespnjs*1799.GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSüi'fc
HQ, TELETEKST/PDC. "1709.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

879.-

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
KOOP ZONDER
1200trn/min., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maar een
zeerzuinig. Adviespnjs*1299.- echte320 Iiter2-deurs koel/vries |
RISICO
«mbinatie. Adviesprijs.*! 099.- BCC speelt reeds 24 jaar op

SONY VHS HI-FI VIDEO

M

369.-

MOULINEX KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM VR722,
MATCHLINE. 4 koppen,

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

269.-

BAUKNECHT 2304

BAUKNECHT WA6500

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610;20 liter. Adviespnjs"769.-

De grote AEG kollektie bij BCC
WHIRLPOOL 2-DEURS
te bewonderen! Wat zegt u
SHARP 2 IN 1 KOMBI
van deze AEG/BCC stuntaanType R3G14; 1000 Watt grill.
biedmg? Adviesprijs. *1549.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

i.

229.249.-

LUXE KOELKAST

-V PHILIPS 70 CM KTV
;:•! STER EO TELETEKST
<J'i PHILIPS 28SL5800
f ;tj 70 CM MATCHLINE

MOULINEX FM1115*

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

de volgende werkdag. Bij BCC
kopen is een verademing.
Vakkundig personeel staat U|

TypeKGC2511; Adviespnjs'1269.-

749.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temjeratuurregeling en 3 diepvlesladen. Adviesprijs."1649,-

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. "1245.-

\\eeeee

1149.-

PHILIPS4KOPPENVHS

\x

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Videorecorder, dubbele speelduur,afstandbediening.*1145.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

SUPER TELETEKST

KG37S01; KoeWries reus. * 1798.- INDESIT
FORNUIS

1299.

850
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

TOEREN
BOVENLADER

VR31 2;3 koppen, perfekt beeld,

SONY55CMKVM2131 LCD-afstandbediening/1145.SUPER TELETEKST

PHILIPS TURBO-DRIVE

899.599.-

498.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

TypeAWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend.Adv. "795.-

Type KN5402WO; Adv. "849.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. "1049.-

648.-

STUNT BOVENLADER
ARISTONA HQ VIDEO
2SB1 2; LCD-afstandbed.. "1 045.-

AEG TURNAMAT
De enige echte !

U.RUNDIGVIDEO+PDC

355.-

BLAUPUNKT VIDEO

M
'»j

IS70-39, Adviespnjs"1999.'

SONY3 KOPPEN VIDEO

749.-

TOPMERKWASDROGER

Wasdroger. Adviesprijs'495.-

AKAIVHSVIDEO+PDC

ZANUSSI WASDROGER
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

iLui££7

549.-

PANASONIC VIDEO

595.-

w^w .

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs*245.-

108.-

INDESIT WASDROGER

649.-

MOULINEX
OVENB56

JVC VHS-HQ VIDEO

459.-

PHILIPS/WHIRLPOOL OPZETVRIESKAST

TypeAMB523; Adviesprijs*945.- Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

599.-

BAUKN./BOSCH AEG

iTUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
GRUNDIG37CM

198.-

BAUKN ECHT 160 LTR

SONY E240Vhs
3 voor „„ 30r{SgPROS!2j?JLF02°
ELLXL-II 90 nieuw! 10voor....40.-hffi» 369.-

HRD770, Van de uitvinders < 2
<oppen,LCDafstandbed '799-

GRUNDIGSICMTEKST

SUPER KOOKPLAAT

AUDIO- &VIDEO CASSETTES p&a OAQ .

AKAIVHS-IHQ VIDEO

J40, VHS-HQ, 3 koppen "1104.-

SUPER TELETEKST

BOSCH KTF1540

TypeTDSO; Adviesprijs*649.F280; Afstandbediend. "768.-

«:^| BLAUPUNKT 55 CM

yinc
151 u."
4-pits gaskookplaat. *298.-

BLAUPUNKT63 CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1048.-

PHILIPS 160 LITER

V325; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg "1220.-

360, HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend "1098.-

'MJ ISG3-30, Aoviespnjs'1799.

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. "1510.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.- ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Aaviesprijs'1735.ZANUSS1 140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

! 'ï;

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

145 LITER KOELER

RTV535;3 koppen, VHS. "1445.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

Oerdegelijke tabletop. Zeer 410; Gas-elektro fornuis. Inkl.gnll,
raaie uitvoering met formica draaispit en mixed gnll-set."1575.ravenblad. Officiële garantie.

255.INDESIT 140 LITER"

GV201 ; "Beste koop"VHS-HQ,
ELETEKST/PDC. Adv."1 099.-

70KV9717, Adviespnjs'2275.'

130 LTR. KOELKAST

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

nkl afstandbediening.
bediening.'699."699.-

KONDENSDROGER

449.-

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviespnjs*599.-

INDESITD3000WI
PHILIPS/ WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER

799.BAUKNECHT TRK980 rw»i

AFB594; Vrieskast. '720.-

mEWKAMPIOEN

KONDENSDROGER

i§STOMA 3 KOPPEN

yi 7 o

u3M nrf ö."

l Geen afvoer nodig. Adv.M 699.- BAUKNECHT LUXE

~ 949.1199.MERKCENTRIFUGE"
MIELE DROGER

3SB12; Perfekte beeldkwaliteit, afstandbediening met LCD-display. Adv.*1150.

BOSCH VRIESKAST

m 649.
m 749.-

BAUKNECHT VW3PR

s?

Type GSD1311; Adv. *848.- BOSCH VWPS2100

598.358.-

2800 toeren. Adviesprijs*249.- STUNT!! VRIESKIST!!

PIN-CODE l

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

1§

859."

MIELE VW G521

1449.

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijdag ..
ELEKTRO SUPERS Maarssenbroek vrijdag

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen Winkelcentrum
.
.._
u .,
Schalkwijk
met uw PIN-code.
.
zonder extra kosten Rivieradreef 37

BEVERWIJK
SUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7
tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag

• * vvv

_.
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Jongetje twee
uur vast in
kluis raadhuis
ZAND VOORT-De 11jarige Lars Carree heeft
gisteravond een paar
spannende uurtjes beleefd op het raadhuis.
De jongen, een zoon van
een van de ambtenaren,
raakte opgesloten in een
kluis in het oude deel
van het gebouw. De sleutel had hij in zijn broekzak. De brandweer
moest eraan te pas kpmen om hem te bevrijden.
De jongen zat in een
kluis van anderhalf bij
twee nieter die ingemetseld
is m een voormalige politiecel in het oude deel van
het raadhuis. Deze wordt
alleen nog gebruikt voor
stukken van de administratie. De jongen kwam
zijn vader ophalen aan het
eind van de werkdag. Hij
had de sleutel van de kluis
bemachtigd en was deze
vervolgens
ingelopen.
Daarna gooide zijn broertje
de deur achter hem dicht.
De deur is niet van binnen uit te openen. Om het
jongetje er weer uit te halen was de reservesleutel
nodig, maar waar die zich
bevond, was niet bekend.
Vermoed wordt dat die ook
in de kluis lag. Burgemeester van der Heijden gaf gisteravond om zes uur een
verklaring voor de NOS en
het Jeugdjournaal, maar
kon over dat laatste nog
geen opheldering geven.
Op dat moment was de
brandweer nog bezig het
kind te bevrijden. Deze
heeft een gat gemaakt in de
zijkant van de kluis waardoor de sleutel naar buiten
kon worden gehaald.
De jongen heeft van ongeveer vijf uur tot kwart
voor zeven opgesloten gezeten. De ambulance stond
klaar toen hij gered werd,
maar die was niet nodig.
Hij was niet m paniek geraakt en had het ook niet
benauwd gekregen. Volgens burgemeester Van der
Heijden was er de hele tijd
een goed contact mogelijk
geweest en had de jongen
precies begrepen wat er
aan de hand was en wat de
brandweer ging doen.

Man gewond
bij aanrijding
ZANDVOORT - Op de
Boulevard Barnaart, vlakbij
het bezinestation, is donderSagavond een 32-jarige Amsterdammer zwaar gewond
?eraakt, toen hij door een
iuto werd aangereden.
De man stak rond 20.20 uur
'anaf de oostelijke kant de rijsaan voor de helft over. Vanuit
Ie richting Zandvoort naderde
sp dat moment een blauwe MG
>portauto, bestuurd door een
'7-jarige Amsterdammer. Deze
•vagen, die zo'n 50 km per uur
eed, werd ingehaald door een
•vitte personenauto, vermoedeijk een Volkswagen Golf. Het
slachtoffer schrok daar zo van,
lat hij twee stappen achteruit
leed. Daardoor werd hij fronaal aangereden door de blauwe
sportauto. De man liep hierioor twee verbrijzelde voeten
ïn hoofdwonden op, hij is in
antieke toestand opgenomen
n een ziekenhuis in Haarlem.
De bestuurder van de witte
mto is doorgereden. In versand daarmee zoekt de politie
getuigen van het ongeval. Hen
•vordt verzocht te bellen: tel.
13043.

Los nummer ƒ 1.85

54-e jaargang nummer 20

Zandsuppletie mogelijk langs hele strand

Kwekerij
BIJ Kwekerij Van Kleeft
jkrijgt de klant nog ouO
derwets aandacht en advies
'koop geen zomergoed voor
de ijsheiligen' iszo'n tip Zand
voorters moeten, door de zou
te grond, meer aandacht besteden aan het uitkiezen van
tuinplanten, dan mensen el
ders in het land

Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de zeilvereniging
te stoppen met de zandsuppletie. Maar de strandpachters die
nog zuidelijker zitten, hebben
Rijkswaterstaat gevraagd om
ook bij hen langs te komen.
Rijkswaterstaat zou dat in
overweging nemen. Mogelijk is
hierover gisteravond al een beslissing genomen.

Haltestraat

Tijdens de suppletie kan een
deel van het strand niet gebruikt worden, omdat zich hier
drijfzand vormt. Tijdens de bijzonder drukke Hemelvaartsdag trof dat lot een aantal
strandpachters. „Het tijdstip is
verschrikkelijk ongelukkig gekozen," zegt Jaap Paap, voorzitter van de Strandpachtersvereniging. „Maar je hebt geen keuze. Ze zouden eerst al eind
maart klaar zijn, maar doordat
die punaise steeds stuk ging, is
het opgeschoven. Maar het is
vooral verschrikkelijk voor degene bij wie ze met Pinksteren
bezig zijn." Paap is wel goed te
spreken over de houding van
aannemer Nelis. „Die is een
compliment waard, ze zijn bereid om op alle manieren mee
te werken."
Dat bevestigt ook een medewerkster van paviljoen Boom.
„Bij ons viel het nogal mee tijdens Hemelvaartdag. Wij hebben een aantal buizen zelf met
de tractor weggehaald en 's
morgens vroeg heeft Nelis nog
meer verplaatst. Daardoor kónden we toch nog een aantal
stoelen uitzetten. Je moet er
wat voor over hebben, je krijgt
er een mooi strand voor terug." den, weegt dat uiteindelijk toch
niet op tegen het uiteindelijke,
Dat vindt ook Harry Faasse grote voordeel. We hadden navan paviljoen Maritiem. Hij is melijk nog maar de helft van
blij met de suppletie, die aan- het strand over. Daarom kónvankelijk niet voor zijn pavil- den we heel veel stoelen en bedjoen uitgevoerd zou worden. den niet uitzetten. Van de zp„Als je nu een of twee dagen mer hebben we dat natuurlijk
mist vanwege de werkzaamhe- weer grandioos ingehaald. Het

De ondernemers zijn
•»
blij dat de rijrichting van
l
het verkeer in de Haltestraat
weer gedraaid is Daarom steken ze de vlag uit en organiseren ze een feestdag

Kampioen
Schaakvereniging
Chess is er in geslaagd
de landstitel voor snelschaken
te bemachtigen

13

Taalreis
Een van de meest effectieve en waarschijnlijk ook leukste manieren om
een taal onder de knie te krijgen, is naar een taalschool te
gaan Niet hier, maar in steden
als Salamanca, Florence, Panjs, Londen of Moskou

17

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 1716S
Redactie:
tel. 18648

Controle met
236 bekeuringen
strand is nu de laatste dag tach- Hemelvaartsdag 1994: badgasten hebben een plaatsje gevonden tussen tientallen buizen op
tig meter in de lengte gedaan en Strand
Foto André Lieberom
anderhalve meter hoger geworden. Het gaat heel erg snel."
Het nieuwe zand heeft een
donkere kleur, maar de verwachting is dat dit binnen een
aantal dagen of weken weer
'wit' zal opdrogen.

Babyvosjes worden door jagers doodgeknuppeld

Moord op Rus nog niet opgelost
De Rus, afkomstig uit Letland, is op vrijdag 6 mei per
trein uit Berlijn in Nederland
aangekomen. Waar hij is uitgestapt en verder verbleef, is niet
bekend. De man werd vorige
week maandag gevonden in het

zogenaamde 'flessenveld' in de
zuidduinen, nabij het fietspad
naar Langevelderslag. Dit gebied, achter het naaktstrand,
staat bekend als ontmoetingsplaats van homoseksuele mannen. Hij bleek met messteken
en pistoolschoten om het leven
gebracht. Vermoedelijk is dat
op zaterdag of zondag gebeurd.
De politie heeft vervolgens de
hele omgeving uitgekamd en
vragen gesteld aan passanten,
aan strandpachters van het

naaktstrand, bewoners van de
Boulevard Paulus Loot en de
Brederodestraat, én aan hotehers.
Er werd een recherchebijstandsteam van twintig man geformeerd, dat zich met de zaak
ging bezighouden. Over resultaten van dat onderzoek worden nog geen mededelingen gedaan. Wel is zijn familie opgespoord en ingelicht over zijn
dood.

Raad van State:

Reclamebord moet verdwijnen
ZANDVOORT - Het reclamebord dat twee jaar geleden aan het Ir. G. Friedhoffplein werd geplaatst, moet
weer weggehaald worden.
Dat is een eis die door omwonenden is gesteld en
waarin zij nu gelijk hebben
gekregen van de Raad van
State.
Zo'n twee jaar geleden werden er twee grote, verlichte billboards geplaatst op het Friedhoffplein, met een hoogte van
3,5 en een breedte van 2,5 me-

ter. Voor een aantal woningen
kwamen zij precies in het uitzicht op de duinen te staan.
Vandaar dat bezwaar werd aangetekend. Het college van Burgemeester en Wethouders
zwichtte voor een aantal argumenten en liet een van de borden weghalen.

Vervolgens stapten de omwonenden naar de Raad van State.
Deze moest hen in het gelijk
stellen, na een grondig onderzoek van het bestemmingsplan.
Volgens dit bestemmingsplan
mogen daar alleen lage gebouwtjes staan, zoals een telefooncel
of een transformatorhuisje.

De bewoners wilden echter
ook het tweede 'obstakel' kwijt.
Van de Welstandscommissie
kregen zij wel gelijk, maar het
toenmalige college weigerde
het tweede bord weg te halen.

Een reclamebord is geen
'laag gebouwtje', meent de
voorzitter van de afdeling
Rechtspraak. Wanneer het
bord wordt weggehaald, is bij
de gemeente nog niet bekend.

ZANDVOORT - oee afdeling

'andvoort houdt vanavond in
t Gemeenschapshuis aan de
Davidsstraat een afdelings'ergadering, aanvang 20.00 uur.
3p de agenda staat onder meer
;en verslag van de college-on'erhandelingen. Belangstellenten zijn welkom.

Waterstanden B
HW
10.33
11.56
00.25
01.30
02.25
03.15
04.01
04.48
05.32

LW
06.06
07.16
08.20
09.30
10.15
11.14
12.04
00.20
01.10

HW LW
23.2018.34
-.-19.54
12.5521.07
13.5522.15
14.4922.34
15.4223.24
16.29 -.17.1512.44
18.0513.44

Gemeente verbiedt jacht
op vossen met jongen

ZANDVOORT - Er wordt
niet op de Zandvoortse vos
gejaagd als hij jongen heeft.
Dat heeft de gemeenteraad
besloten. In Zandvoort
wordt door drie mensen regelmatig jacht gemaakt op
vossen. De Dierenbescherming, afdeling Zandvoort
heeft de gemeente dringend
verzocht om het afschieten
tot het najaar uit te stellen.
Het liefst ziet zij dat de vos
helemaal niet bejaagd
wordt.

ZANDVOORT - In totaal 236
automobilisten
zijn vorige
week woensdag in de omgeving
van Zandvoort aangehouden
omdat zij te hard reden. Op drie
plaatsen werden controles gehouden, tussen half tien 's morgens en 's middags half vier. Op
de Zandvoorterweg in Aerdenhout reden van de 875 passenten er 68 te hard. Op de Julinaweg waren dat er eveneens 68
van de 865 automobilisten. De
hoogst gemeten snelheden waren respectievelijk 93 en 76 kilometer, waar 50 km is toegestaan. Op de Zeeweg, waar 80
gereden mag worden, was de
hoogst gemeten snelheid 123
km. Hier reden van de 1200 passanten er honderd te hard.

graven vernield. Deze klachten val gehonoreerd. De vossen
waren echter niet gerappor- krijgen tijdelijk uitstel van exteerd of in kaart gebracht. Er cecutie.
zou slechts sprake zijn van 'interne klachten'. Deze verkla(ADVERTENTIE)
ring werd echter meteen weer
tegengesproken door de beheerder van de begraafplaats.
Volgens zijn mening zijn er helemaal geen klachten bekend.
Elegante 14 kit gouden creolen.

Ook Jan Pranssen, boswachter van de Waterleidingduinen,
heeft in de 15 jaar dat hij aan de
Zandvoortselaan
woont,
slechts een keer een klacht geDe Dierenbescherming is had. Men weet niet zeker of dat
vanaf 15 mei een landelijke ac- de schade door een vos aangetie gestart om een einde te ma- richt was.
ken aan de zinloze moord op
De vraag is of er in Zandvoort
duizenden babyvosjes. Volgens
haar knuppelen jagers in Ne- officiële klachten zijn van schaderland tussen de tweeduizend de door vossen aangericht. Het
en drieduizend vosjes dood. De is bekend dat vossen soms het
instantie pleit ervoor dat er dorp intrekken en eventueel in
geen jacht plaatsvindt tenzij er het vuilnis scharrelen. Maar
aanzienlijke, structurele scha- het opentrekken van vuilnisde door de vossen wordt aange- zakken is ook een geliefde bezigheid van honden en katten
richt.
De brief over deze actie en kan niet alleen de vos workwam gelijk binnen met het den aangerekend. Honden en
verlenen van een nieuwe ver- katten worden om die redenen
gunning om vossen en wilde echter niet doodgeschoten.
duiven af te mogen schieten
aan de drie jagers. Volgens een
aantal raadsleden is het ner- Wildschadecommissie
gens voor nodig om op vossen
Alle schade door wild wordt
te schieten. Vooral de raadsle- uiteindelijk vastgelegd bij de
den van Caspel (VVD), van Wildschadecommissie. De heer
Westerloo (PvdA) en van de Kampkes, werkzaam bij het seEist (GBZ), twijfelen sterk aan cretariaat van de wildschadede noodzaak. Zij staken tijdens commissie, krijgt uit de omgede laatste raadsvergadering, ving van Zandvoort zelden of
hun afkeer niet onder stoelen nooit klachten binnen. „Klachten rond Zandvoort zijn een onof banken.
Bij de gemeente heeft overleg bekend fenomeen en wat ons
plaatsgevonden tussen een betreft mag dat zo blijven," verambtenaar en de drie jagers. klaart hij.
Naar aanleiding van dit gesprek
Wel zijn er gevallen bekend
is aandacht gevraagd voor de
bestrijding van de overlast die uit Spaarnwoude. Uit registravossen veroorzaken. Aan de tie blijkt dat boven het Noordhand van een ambtelijk advies zeekanaal veel schade door vosvan 15 maart 1994 zou tot het sen blijkt voor te komen. Onverlenen van de vergunning langs besloot het Provinciaal
Noordzijn overgegaan. Specifieke Waterleidingbedrijf
klachten of schadegevallen ver- Holland om beperkt jacht te
meldt dit ambtelijke stuk ecli- maken op de vos. Het zou een
ter niet. In het advies wordt aantal gebieden betreffen bpslechts gesproken over 'gestel- ven het Noordzeekanaal. Dit,
de vragen inzake de overlast ondanks grote protesten van de
van vossen'. Ook bij navraag Dierenbescherming. Zij heeft
blijken er officieel geen klach- ook aan het PWN verzocht om
ten bij de gemeente te zijn bin- de jacht tijdelijk te staken tot
nengekomen.
na de zomermaanden.

BLÏJMAKERTJE

Van klein tot groot, allemaal
sensationeel geprijsd.
Diameter
10mm ƒ 1 7 12mm ƒ 1 9 -

20 mm
25 mm

ƒ39 ƒ49

30 mm

ƒ75 -

45 mm _

ƒ99-

Zolanq de voorraad strekt

nusselein
SIERADEN

DIE

BLIJ

MAKEN

Burg. de Vlugtlaan 194-198
Tel. 020 - 613 23 71
Kinkerstraat 284-286
Tel. 020-6183070
ma. gesl./do. koopavond

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantik moet
graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l—l—l—L
Adres: L _J

l

LJ

Postcode/Plaats:!

L
l

l

_J

L

l

_L L J l

Giro/Banknr.: L

JL

KI

Telefoon: L_1_L
Daarna word ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 17,50 Fl half jaar ƒ 31,7511 jaar ƒ 55,50

* Vuor postabonnees gelden andeie tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.02.11.

Hierop heeft PWN geen duiStuur deze bon in een open envelop naar
delijk antwoord gegeven en de |i Weekmedia,
Antwoordnummer 10051,1000 PA
Volgens een woordvoerder jacht zal hoogstwaarschijnlijk
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
van de gemeente worden er op toch doorgang vinden. In Zandde begraafplaats regelmatig voort is het verzoek in ieder ge-

Graven vernield

^aanstand/getij:
iJM woensd. 25 mei 05.39 uur
Wngti] vrijd. 27 mei 05.32 uur
j-K Woensd. 1 juni 06.02 uur

Nieuwbouw
Woningbouwverenin
ging EMM wil graag seO
niorenwoningen bouwen in de
Celsiusstraat Zij moet echter
op de voorwaarden van de gemeente wachten, voor zij aan
de slag kan Maar de einddatum voor de aanvraag van
subsidie is al in zicht

066 vergadert

3atum
9 mei
-O mei
!1 mei
•2 mei
23 mei
;4mei
-5 mei
6 mei
£7 mei

DEZEWEEtt

ZANDVOORT - De zandsuppletie, oftewel het opspuiten van zand, op het
Zandvportse strand wordt
mogelijk uitgebreid tot zowel 1500 meter ten noorden
als ten zuiden van de Rotpnde. Dat is in totaal een kilometer meer dan Rijkswaterstaat eerst van plan was.
Een aantal strandpachters
heeft hierom gevraagd.

ZANDVOORT - De moord
op de 28-jarige Rus Oleg Kononov is nog niet opgelost.
Wel kwamen er na een televisie-pproep zo'n twintig
tips binnen.

Oplage: 5.250
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Het reclamebord op het Friedhoffplein is geen 'laag gebouwtje', meent de Raad van State

"710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

DOKTERSBERICHTEN
Huisarts

F. B. Weenink

Vrijdag 20 mei
trouwen
Janneke Mereille
van den Broek

afwezig
van 27 mei tot 17 juni
waarneming tot 17.00 uur
C. A. Jagtenbcrg,
tel. 13355 ol
J. G. Anclerson,
tel. 12058 na 17.00 uur
en in het weekend
v.a. vrijdag 16.30 uur tel. 30500

en

Michiel Sinaasappel
om l 2.00 uur in het

Raadhuis te Zandvoort

M.i.y. 24 mei
is de
pedicurepraktijk
van

van LooyBoon

24 MCI
l 984

24 MEI
l 994

IOIAAR

Sint Lucas Ziekenhuis
1
Jan Tooropstraat 64
1061 AE Amsterdam
tel. 020-5108911

ADVERTENTIES

CERARÜ, irvctvs bcd/v^la d/u ]c l O JAAR IAISQ zo
qord \OOR oivf MOEdER |HE!H

94044B
94045B

Met spoed gevraagd

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

meisje
of
jonge
dame

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

eetcafé Santé

Zandvoortselaan 285
Treubstraat 2

plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00 -12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit bladT
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, OOK al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Uitvaartcentrum
Haarlem

voor terras
en bediening

VAN IHARH qclFlicncERd MCI jullie IO-jARiq
huwrlijkslcrsr

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

Zeestraat 22/4
verhuisd naar
M. Molenaarstraat 16
Tel. 16883

Gevestigd per 1 mei 1994

Dr. N. de vries, KNO-arts

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
93128B

Noorderstraat 28

vergroten woonhuis

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-132 78

bellen na 16.00 uur
Passage 46-48

EtN hdt llJNE VAloVMIE TOrC,E\XtNST NAMENS

MARIIH

tel. 19213

F/M/VS
Ruud EN losc
lohn

Zomaar op een maandagmiddag in mei, is mijn
levensmaatje en de vader van mijn kinderen

Kamermeisje

Robert ten Haaf

gevraagd
voor
2 a 3 uur
per dag

op 45-jarige leeftijd uit het leven gehaald.
Waar hij zo volop in stond.
Waarom, Waarvoor.
Marijke ten Haaf-de Jong
Brenda
Deny

16 mei 1994
Van Lennepweg 2/03
2041 LG Zandvoort
Robert is opgebaard in de rouwkamer aan de
Poststraat te Zandvoort alwaar gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag en donderdag van
19.00 tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei
1994 om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in de aula
van de begraafplaats.

r

f

U ui kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkind.

GEVRAAGD:

zelfst. hulp
in de huishouding
bij een oude dame op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.30
uur in Bentveld.
• U kunt mij voor een onderhoud elke dag tussen 17 en 18 uur bellen
op nummer:

023-287509.

Rob ten Haaf
Wij wensen Marijke, Brenda en Deny alle kracht
en sterkte toe bij dit enorme verlies.
De ouderraad en
medezeggenschapsraad
van de Nicolaasschool

Bel hem tussen
19.00 en 20.00 uur

Volkomen verslagen ontvingen wij het bericht
van het plotseling overlijden van

Rob ten Haaf

18536

Wij wensen Marijke, Brenda en Deny de kracht
toe dit zware verlies te dragen.
Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs
Zandvoort

Met verbijstering vernamen wij het bericht van
het plotseling overlijden van

Rob ten Haaf

Wij zijn geschokt door het plotseling wegvallen
van

Rob ten Haaf
Hij was een sportman die gedurende vele jaren
heeft bijgedragen tot groei en bloei van onze vereniging.
Wij zijn ons er van bewust dat zijn heengaan een
groot verlies is voor zijn vrouw en kinderen en
betuigen onze oprechte gevoelens van deelneming.

v
r

AAN ALLE
MIDDENSTANDERS VAN
ZANDVOORT
en alle fijne mensen die onze club
een warm hart toedragen.
Van harte bedankt voor jullie
goede gaven.
Daardoor is ons seniorentoernooi
een enorm succes geworden.
ZANDVOORT 75

TE HUUR
Max Planckstraat 2
Zandvoort

LOODS
125 m2
vloeroppervlak
inrijdeur 4 x 4 m hoog.
Huur/ 1.500,-p.m.
Van der Reijden
Makelaardij

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Sinl-Nicolaas comité
O.V.Z.

De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
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OVERIGE PRIJZEN:
5x WAARDEBON AD ƒ 25,beschikbaar gesteld door SLAGERIJ VREEBURG
Haitestraat 54, Zandvoort

„Robby, wat zullen wij je missen."

Corespondentie-adres:
Franz Leharlaan 118
2102 GV Heemstede

7 8

6

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot:
HOOFDPRIJZEN: 2x WAARDEBON AD ƒ 125,beschikbaar gesteld door JUPITER, Raadhuisplein 1.

Robby

G. J. Bruijn
S. M. Bruijn-van Keulen
Marco
Suzanne en Wout

5

34 35 36 37

(J j J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Wij wensen Marijke en de kinderen heel veel
sterkte toe.

op de leeftijd van 83 jaar.

1 2 3 4

23 24

Volkomen verslagen en diep bedroefd zijn wij dat
na een noodlottig ongeval is overleden

Gerrit Bruijn

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant
de hartjes en plaats de
gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing vóór 15 mei
naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

Schiesserv

Volleybalvereniging
Sporting OSS

weduwnaar van jannetje Bruijn-Brouwer

MOEDERDAG-PUZZEL

tel. 02507-15531

Rob, we zullen je missen

Na een arbeidzaam leven is, op zaterdag 14 mei
1994, voor ons toch nog onverwacht, rustig ingeslapen onze vader en opa

Doe mee aan onze

Lieve Pap, opa,
gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag.
U met zo'n levensloop, nu 80 jaar en nog
steeds voor een ieder zo'n grote steun,
daarvoor willen wij u hartelijke danken.

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging
Zandvoort

Tel. 02507-18766

Diep geschokt hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van

Woorden schieten te kort. Wij wensen Marijke,
Brenda en Deny alle kracht toe om verder te
gaan.
Team, leerlingen en ouders
van de Nicolaasschool

OIVZ

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-562.2027

Zaterdag 7 mei zal ons promotieteam fleurige attenties uitdelen, beschikbaar
gesteld door Bloemenhuis J. BLUIJS uit De Haltestraat te Zandvoort.

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA Of MICROFICHE
TEL 020-562.2485

orvz

en

Nieuwsblad
een ijzersterke combinatie
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Jan Lammers EMM ongerust over afhandeling bouwplannen bij de gemeente:
neemt het op
tegen racetop
van Nederland
ZANDVOORT - Tweede
pinksterdag, maandag 23
mei, worden op het Circuit
park Zandvoort de traditionele Pinksterraces verreden. Dit jaar wordt er een
superprogramma georganiseerd van 's morgens tien
uur tot 's avonds zes uur,
met in de hoofdrol Jan Lammers, die het opneemt tegen
de top van Nederland._
Dit duel speelt zich af tussen
de coureurs in de Mobil l NK
produktiewagens+2000cc. De
door . Lucky 10 gesponsorde
Zandvoorter zal zich, met
BMW, in twee races rechtstreeks confronteren met de
andere toprijders in deze klasse. De grootste opponenten van
Jan Lammers zullen Peter Kox
en Cor Euser zijn.
Op de Zandvoortse racepiste
zullen de Ferrari-Porsche Challenge rijders eveneens voor
vuurwerk zorgen. Deze super
exclusieve bolides leveren een
vermogen van maar liefst zes
en zelfs zevenhonderd pk en
horen tot de snelste auto's die
er bestaan.
De merkenklasse zullen ook
dit keer niet ontbreken. In de
Marltaoro Renault Clio Cup
neemt Allard Kalff het op tegen
zijn merkgenoten John de Vos
en Zandvoorter Fred Hehl. In
de APM Citroen AX GTi Cup
zal de strijd vermoedelijk gaan
tussen Sandor van Es, Rob
Karst en Tim Coronel. Zanger
Marco Bakker verschijnt aan.
de start in de Sguadra Bianca
klasse. Hij zal het aan de stok
krijgen met Herry Kleyn van
Willigen en David Hart.
Tijdens deze Pinksterraces
kunnen de toeschouwers als
primeur gokken. De winnaar
moet voorspeld worden tijdens
alle Lucky 10 NK Produktiewagens-race. De trainingen worden op zaterdag 21 mei gehouden. De toegangsprijzen bedragen voor de trainingsdag tien
gulden en voor de racedag vijftien gulden voor duinen en tribune. Voor twintig gulden meer
kan het rennerskwartier bezocht worden. Kinderen tot
twaalf jaar betalen de helft.

'Iedereen draait maar om de brei heen

ZANDVOORT - Als het
aan EMM ligt, komen er op
korte termijn nog meer seniorenwoningenbij in Zandvoort. Naast de plannen
voor twee nieuwe flats in de
Lorentzstraat zijn er ook al
schetsen voor een pand met
18 senioren woningen aan de
Celsiusstraat. Of de bouw
ervan doorgaat, is echter onzeker. Terwijl EMM nog
wacht op voorwaarden van
de gemeente, nadert de
einddatum voor het aanvragen van rijkssubsidie. Zonder die subsidie zijn de plannen vrijwel kansloos.

maar de stoute schoenen aangetrokken door zelf twee locaties aan te wijzen." De stedebouwkundige kon zich daar helemaal in vinden, zegt hij.

door Joan Kurpershoek

„De plannen moeten voor
l september ingediend zijn,
willen we in aanmerking komen voor de subsidie," zegt
Peter Kramer, hoofd technische dienst en plaatsvervangend directeur bij woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht. „Als we te
laat zijn, kunnen we misschien alleen nog maar een
of ander klein gebouwtje
met een paar woningen
neerzetten." De subsidieregeling vervalt per l september, zo luidt de verklaring.

Woontoren
Het project betreft enerzijds
een woontoren van zes a tien
verdiepingen plus een lager gebouw in de Lorentzstraat, op de
lege plek tegenover de Reinwardtstraat. De eerste bevat 16
maisonnettewoningen met prijzen van rond de 750 a achthonderd gulden, voor mensen uit
de omgeving die 'net iets meer

woongenot' willen: een ruimere
woning en meer uitzicht. Daarnaast komen in dit gebouw
twintig gelijkvloerse 3/4-kamerwoningen. De laagbouw krijgt
acht maisonnettewoningen. De
woningen zijn voor senioren,
starters en 'doorstromers' van
28 jaar en ouder.
Het andere deel van het project is een gebouw dat gekoppeld wordt aan een flat in de
Celsiusstraat. Dit komt te staan
tussen het speelterreintje aan
de Flemingstraat en de Van Pagéehal. Dit krijgt 18 seniorenwoningen plus één maisonnette.
„EMM heeft tot nu veertigduizend gulden gestoken in de
ontwikkeling van deze plannen,
maar als we te laat zijn, is dat

Het ontwerp van architect Jos M. Westra voor de flat 'Cel_siusstraat', tussen het speelterreintje aan de Flemingstraat (links)
en de Pellikaanhal (rechts)
allemaal voor niets geweest,"
zegt Kramer. „Maar iedereen
draait om de brei heen." Hij
reageert daarmee indirect op
de positieve geluiden van de gemeente over dit project, op 28
april gepubliceerd in het Zandvoorts Nieuwsblad. Met name
Van Delft, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, leek
erg positief. Volgens Kramer is
de situatie echter minder rooskleurig. „We wachten nog op de
randvoorwaarden van de gemeente, maar dat komt maar
niet af."
Die randvoorwaarden moeten vooral van de afdeling

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zaridvoort of afgeven op het retiactiekantoor, Gasthuisplein 12 m Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Programma 23 mei:
10.00 uur Formule Ford
10.40 uur Squadra Bianca
11.20 uur Ferrari-Porsche Challenge
12.45 uur Lucky 10 NK Produktiewasens-2000cc Ie race
13.35 uur Lucky 10 NK Produktiewafens-2000cc 2e race
14.15 uur Marlboro Renault Clio Cup
14.55 uur Mobil l NK Produktiewasens+2000cc Ie race
15.45 uur Mobil l NK Produktiewasens+2000cc 2e race
16.25 uur APM Citroen GTi Cup
17.00 uur Formule Renault

Motorrijder
verongelukt
ZANDVOORT/AERDENHOUT - Op de Zandvoorterweg voor het voormalige politiebureautje in Aerdenhout, is maandagmiddag
rond half zes een 45-jarige
motorrijder uit Zandvoort
verongelukt. De man kwam
onder het wiel terecht van
een NZH-bus die net ootrok.
De politie vermoedt dat de
man tussen de bus en een personenauto door wilde rijden,
toen deze naast elkaar voor het
rode stoplicht stonden te wachten. De personenauto stond op
de strook voor linksafslaand
verkeer. Toen hij tussen de
twee voertuigen beklemd dreigde te raken, remde hij af, waarbij zijn motor in een slip raakte.
De man kwam ten val en belandde daardoor voor het achterwiel van de bus. Hij was op
slag dood. De politie onderzoekt nog wie er schuldig is aan
het ongeval.
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Ruimtelijke Ordening komen.
Het benodigde materiaal, met
tekeningen van architect J.M.
Westra uit Zeist, is op 20 april
naar de gemeente verstuurd.
„We proberen nog zoveel mogelijk te bouwen binnen de oude
subsidieregeling. Maar als je samen een project ingaat, moetje
ook samen die kar trekken,"
zegt Kramer. „Dan moet je je
partner niet een maand laten
wachten." De Welstandscommissie heeft inmiddels wel een
oordeel geveld over de plannen.
„Die was er lyrisch ovec."
Van de kant van de gemeente
is tot nu toe alleen mondeling

aangeraden de aandacht vooral
te richten op het plan Celsiusstraat. „Er is gezegd dat er voor
het plan Lorentzstraat een bezwaar zou zijn: de geluidsbelasting van het circuit." Kramer
zegt het met wat ongeloof in de
ogen. „Maar de planvorming is
gebeurd in overleg met de stedebouwkundige van de gemeente. Hij heeft zelfs voorgesteld om meteen het hele gebied eromheen aan te pakken."
De kwestie rond nieuwbouwmogelijkheden voor EMM
speelt in feite al veel langer.
„We vragen al een jaar lang aan
de gemeente: wijs ons nou eindelijk eens locaties aan waar we
kunnen gaan bouwen," aldus
Kramer. „Maar dat gebeurde
steeds niet. In maart hebben we

Daarnaast wordt er ook gewacht op subsidie voor het
plaatsen van liften in flats,
waardoor meer deze geschikt
worden voor ouderen. „De vonge gemeenteraad heeft daar
tachtig mille beschikbaar voor
gesteld. Wij vragen al maanden
hoeveel we daarvan mogen gebruiken," aldus Kramer.
De hoogte van de subsidie bepaalt de uiteindelijke kosten
voor EMM. En daarmee ook de
extra huurverhoging voor de
bewoners van de desbetreffende flats. Aan hen wordt tevoren
gevraagd of zij daarmee akkoord gaan, maar dan moet nu
wel bekend worden wat die ver
hoging gaat worden, aldus Kramer. Als er in bestaande flats,
liften worden geplaatst, zal
EMM tegelijk investeren om
deze flats verder geschikt te
maken voor ouderen.
Met deze subsidie moet ook
een lift aangelegd worden m de
flat in de Celsiusstraat, die uitkijkt op het parkeerterrein bij
het winkelcentrum. Die lift
wordt dan ook gebruikt door de
bewoners van de nieuwbouw,
die tegen de bestaande flat aan
wordt gebouwd.
„Daarnaast dringen we er al
anderhalf jaar op aan, om een
deelplan te maken voor de voetbalvelden bij het station. Terwijl de gemeente nog onderhandelt met de NS over de rest van
het gebied, zouden we daar best
alvast kunnen gaan bouwen,"
aldus Kramer. Een vermoeden
waarom EMM in al die gevallen
zo op de gemeente moet wachten, heeft hij wel: „Ik denk dat
sommige afdelingen bij de gemeente het veel te druk hebben."

'Artikel doorspekt met leugens'
Ondernemer C.J. Bruynzeel
reageert naar aanleiding van
het artikel over zijn plannen
voor een overdekt winkelcentrum binnen de driehoek Haltestraat, Schoolstraat en L. Davidsstraat. Dit is gepubliceerd
in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 11 mei 1994. Bruynzeel is
het op een aantal punten niet
eens met de strekking van het
verhaal.
Uw artikel onder de kop 'Plan
voor winkelcentrum in gouden
driehoek' in uw blad d.d. 11 mei
Het reclamebord voor Suyderduyne, het toekomstige appartementengebouw op de plek van j.l. vraagt om een reactie mijnerzijds. Allereerst stel ik vast
Paviljoen Zuid, werd afgelopen weekend door onbekenden omver gehaald
dat u tekeningen die mijn eigendom zijn, heeft gepubliceerd zonder daar mij in te kennen en dus zonder mijn toestemming. U schrijft een artiZANDVOORT - Naast al- steeds door. Dat blijkt onder vend vrij uizicht rondom' en de kel over mij en mijn plannen
lerlei procedures om be- andere uit een advertentie in 'zacht ruisende branding' op de betreffende een eventueel te rezwaar te maken tegen de een landelijk ochtendblad van achtergrond. De wonigen krij- aliseren winkelcentrum in het
bouw van Suyderduyne, twee makelaars, waaronder een gen een oppervlakte variërend centrum van Zandvoort. Helijkt het project nu ook op uit Zandvoort. Daarin is sprake van 210 tot 350 vierkante meter. laas moet ik constateren dat uw
prijzen zijn vanaf 950 dui- artikel is doorspekt met leueen andere manier geboycot van 15 'strandvilla appartemen- De
op een toplocatie: Zand- zend gulden vrij op naam. In- gens en nare insinuaties. U
te worden. Afgelopen week- ten'
maakt het dit keer wel heel erg
end is het enkele meters voort direct aan zee. Met 'blij- clusief parkeergarage.
bont. Driejaar geleden heeft uw
hoge reclamebord voor de
blad ook al een dergelijk stuk
toekomstige 'strandvilla apgeschreven en toen gaf u de
(ADVERTENTIE)
partementen' omver gezwarte piet richting gemeente.
haald.
Dat is de gemakkelijkste uitweg omdat die toch niet reage„Ik hoorde 's nachts een
ren. Ik ben wel heel nieuwsgiehoop kabaal en gekraak van
rig hoe u zich hieruit denkt te
hout," zegt een van de omworedden.
nenden. „De volgende ochtend
In uw allereerste zin spreekt
lag het bord omver." Aan een
u over één groot winkelcenstorm kan het niet gelegen hebtrum. Wat moet een mens zich
ben, zo blijkt bij nadere inspecdaarvan wel niet voorstellen.
tie. De dikke bouten waarmee
Winkelcentrum Schalkwijk in
de poten vastzaten, zijn losgeelkaar gepropt in een
gebied
draaid. Van de daders is niets
van ongeveer 2000 m2? Het aanbekend, ook niet bij de StichOp zo'n mooie pinksterdag is liet heerlijk
tal vierkante meters b.v.o. (bruting Zandvoort-Zuid, die, sagenieten van een mooi stukje Brie,
to vloeroppervlak) zal nagemen met een aantal andere om'n knapperig stokbrood en 'n lekker glas
noeg hetzelfde zijn in het nieuwonenden, tegenstander is van
we winkeldomein
als er thans
het bouwplan op de plek van
wijn! Wij hebben ze allemaal enne...
aan m2 gebruikt worden.
Paviljoen Zuid.
tijdelijk
een
stuk
voordeliger!
U beweert dat ik aan bewoIn de bouw van Suyderduyne
ners aan de Louis Davidsstraat
is inmiddels de nodige vertra
zou hebben gevraagd om stukging ontstaan doordat de bouwAANBIEDINGEN
ken van hun tuin aan mij te
vergunning is geschorst. Onverkopen. Welnu er zijn drie
dertussen gaat de verkoop van
percelen die een tuin hebben
de luxe appartementen nog
welke grenst aan het'betreffenROOMBRIE
nu'100 gram l •
de plan. Ik heb aan geen van
deze eigenaars gevraagd of zij
BRIE van het Huis
• 99
bereid
waren om hun tuin of
nu 100 gram l •
wel een deel van hun tuin aan
mij te willen verkopen.
BRIE DE MEAUX
9 49
U deelt verder mede dat de
nu 100 gram ^ •
totale voorgevel aan het Raadhuisplein naar voren gehaald
Gevulde BRIE
zou worden. Ook dit is klinkHeerlijk gevuld met o.a. verse kruiden, peper-creme of Bleu
klare onzin. Bedoeling zou kunnu 100 gram
nen zijn dat de begane grond
een eventuele kleinschalige serre-achtige uitbouw zou krijgen.
Dit enkel ten behoeve van de
beoogde plein-vorming van het
Raadhuisplein.
Een wel heel vervelende insiBarteljorissüaatH
Grote Krocht 3-5
W.C. Beverhof
nuatie van u is, dat u schrijft
Beverwijk
Zandvoort
Haarlem-centrum
dat de huizen aan de Louis Davidsstraat waarschijnlijk blijZandvoortselaan 155
Gen.Cronjéstraat87
ven staan. Een uitspraak die de
Heemstede
Haarlem-noord
heer Van Delft gedaan zou hebben. De heer van Delft is sector-hoofd ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Zo een
DE TROMP WINKEL
zin, welke echt nergens op
IN KAAS EN ZUIVEL
slaat, moet toch bij de bewoHet bord voordat het geveld
ners van de Louis Davidsstraat
werd

Bord Suyderduyne omver gehaald

ZO
BRIE
HEEFT U 'T NOG NOOIT GEGETEN

ZO WOHDELIG OOK MET!

Afkeuring plan
Beachwatchers
ZANDVOORT - Het plan
om 'Beachwatchers' op een
soort uitkijktorens op het
strand te stationeren, is
door verschillende instanties in Zandvoort negatief
ontvangen. Met name door
de Zandvoortse Strandpachtersvereniging,
het
Rode Kruis afdeling Zandvoort en de Zandvoortse
Reddingsbrigade.
„Het is een nare beslissing
om het plan af te keuren," zegt
Jaap Paap, voorzitter van de
strandpachtersveremging. „De
vereniging heeft het afgekeurd
omdat het een schijnveiligheid
geeft en vanwege de veiligheid
van de mensen die het moeten
uitvoeren."
Volgens de strandpachters
kunnen de jongeren die als Be
achwatch moeten functioneren
nooit in zo'n korte tijd voldoende opleiding krijgen of ervaring
opdoen om de veiligheid te bieden, die hun aanwezigheid suggereert. „Er komen jonge mensen op zo'n toren die niets van
het strand of de zee afweten,"
aldus Paap. „En de zee kun je
nooit in 24 uur leren kennen.
Maar ze lopen wel in uniform,
dus de badgasten verwachten
er wel wat van. En als ze dan
toch maar wat gaan doen, bijvoorbeeld de zee induiken om
iemand te redden, brengen'ze
zichzelf m de problemen. In feite kan het alleen goed gaan als
je er constant twee man politie
achter zet."
Een zelfde bezwaar komt van
het Rode Kruis afdeling Zandvoort. „Zij hebben geen. bevoegdheid om namens ons handelend op te treden," zegt een
van de leden. In een persbèricht van de stichting BVVC,
Bestrijding Veel Voorkomende
Criminaliteit, stond onlangs
dat het Rode Kruis een deel van
de verantwoordelijkheid zou
dragen voor het doen en laten
van de Beachwatchers Het
Rode Kruis is daar erg verbolgen over. „Daarover is geen enkel contact met ons geweest én
we zijn ook met van plan om die
verantwoordelijkheid op ons te
nemen." De afdeling heeft de
stichting schriftelijk om opheldering gevraagd en van haar
standpunt op de hoogte gebracht. Dat heeft ook de Zandvoortse reddingsbrigade. Deze
weigert waarschijnlijk ook.om
mee te werken aan het plan.

Bezwaar

Alle drie de instanties betreuren het dat er niet tevoren contact met hen is opgenomen,
voordat het plan werd gelanceerd. „Ze hebben de verkeerde
volgorde genomen," verduidelijkt Paap. „Als ze eerst met ons
waren komen praten, hadden
we onze bezwaren duidelijk
kunnen maken, zodat daar
eerst een oplossing voor gezocht kon worden." Naast hun
bezwaren ten aanzien van de
schijnveiligheid
willen de
strandpachters ook inspraak in
de reclame die op de uitkijkposten zou komen. „Als ik Amstel verkoop en er staat voor
mijn deur een uitkijkpost met
Grolsch-reclame, dan ben je
Een van de geplaatste ontwerpen voor het toekomstige winkel- toch niet goed bezig? Maar nogcentrum tussen Haltestraat, Schoolstraat en L. Davidsstraat maals, ik til zwaarder aan wie
er op die post komt te zitten."
vijandigheid jegens mij oproe- Evenwel kan ik van mijn hart
Voor initiatiefnemer Rini
pen. Die huizen zijn niet en geen moordkuil maken, dus ik Cappel van de Stichting BVVC
moet
reageren.
Een
mens
staan niet ter discussie. Het ilis veel van de kritiek als een
lustreert uw verhaal wel, het wordt toch maar buiten zijn verrassing gekomen. De kans
oproepen van gevoelens dat ik schuld en public te kakken ge- bestaat nu dat het project een
die mensen hun huizen uit zou zet door een stel onbenullen. Ik jaar wordt uitgesteld.
willen hebben. Die aparte ge- weet niet waar ik dit aan vervels zijn toch prachtig, die moe- diend heb, en misschien ben ik
wel een vreselijk mens. Het is
ten we toch behouden.
U stelt verder vast dat ik buitengewoon jammer dat dit
mondjesmaat
commentaar verhaal in de krant heeft gegeef. In het voorbijgaan vraagt staan.
Met dank voor plaatsing en
u mij mijn mening aangaande
ZANDVOORT - 'Geneesmidhet weer terugdraaien van het toch een vriendelijke groet.
delen en zwangerschap' is de
C.J. Bruynzeel titel van een landelijke campagverkeer in de Haltestraat en ik
zeg dan dat het jammer is dat
Zandvoort ne die ook bij de Zandvoortse
NASCHRIFT REDACTIE De Apotheek aan het Raadhuisde proef niet in groter verband
gedaan is. Wij ontkomen niet redactie is blij dat de heer plem en de Zeestraat Apotheek,
aan het auto-luw of auto-vrij Bruynzeel alsnog zijn visie geert tegenover
de
Haltestraat,
maken van het centrum in de over een aantal zaken, al is het wordt gevoerd.
toekomst. Ik moet er wel de natuurlijk tammer dat hu dat
restrictie bij zeggen dat er voor met eerder heeft willen doen
Het gaat om vrouwen die van
extra kort-parkeren gezorgd Dne keer heeft hij een ver:o?'\ plan zijn zwanger te worden,
dient te worden, op korte af- daartoe weggewimpeld De rt- vrouwen die reeds in verwachstand van het centrum. Direct dactie wilde echter niet la-:ccr ung zijn en om degenen die
wordt zo een uitspraak uitge- wachten met een publ:'\c.::f borstvoeding geven. Het is belegd dat het mij niet zou pas- rond zulke ingriipendc p'.c.-.-.c-: Ungrijk dat zij dit aangeven bij
voor het dorpscentrum ':caar c.: hun bezoek aan de apotheek.
sen.
U schrijft verder dat de be- enige jaren achter de sc'-.cr—.c-: Daardoor kan er op dat mobouwing aan de kant van het aan wordt gewerkt DooruY :tv: nient extra aandacht besteed
Raadhuisplein hoger wordt als gering van de heer B'-r.ü-^v; worden aan het gebruik van gethans het geval is. Ook dit is kon alleen gebruik ccnaak; '\or: neestniddelen en de veiligheid
weer zo een zin die volkomen worden van inror-:ar.e :'a-i aVr- ervan voor het (ongeboren)
uit de lucht gegrepen is. Een den. maar daatl<;i ;.-• co zorgvul- kind.
enorme misser is uw bewering dig mogelijk ie werk gegaan Bu
dat ik een meningsverschil zou de kwestie rvid de rechtzaak
Deze vrouwen behoren tot de
hebben met de heer Koning en blijkt achteraf de airormatie tn- groep mensen die extra voorde heer Kranenburg (resp. eige- derdaad n;c; te kloppen Dat ver- zichtig moeten zijn met geneesnaar en gebruiker van de sla- der een aanzat :aken verschil- middelen. Daartoe behoren ongerswerkplaats). Het is zo dat lend geïnterpreteerd icordt. is lo- der andere ook kinderen en beik met beide heren een buiten- gisch. al spreekt de heer Bruyii- jaarden. In de campagne 'Gegewoon goed contact heb. Er is zeel liever over leugens en insi- neesmiddelen en zwangertotaal geen meningsverschil nuaties Hij probeert die recht te schap' wordt ingegaan op de
tussen ons over het recht van zetten, maar helaas roept zijn problematiek die zich kan
overpad of over iets anders. U reactie meer vragen op dan dat voordoen bij deze vrouwen, als
durft zelfs te beweren dat er een ;tj duidelijkheid verschaft over zij niet weten of zij wel of geen
rechtszaak tegen deze heren de 'echte' inhoud van zijn plan- geneesmiddelen mogen gebruiloopt. Het is niet te begrijpen ncn voor het winkelcentrum
ken.
waar u de edele moed vandaan
haalt om dit zo maar m de
krant te schrijven.
Aan het eind van het verhaal
spreekt u over de geruchten dat
er een grote multi-national zou De heer R. van de Spijk reageert ik gelovig was, zou ik Jezus wilzijn die het geheel wil overne- op het interview Lou Koper, als len zijn," vind ik, en met mij
men. Dit is weer zo een stomme nieuw raadslid voor DBG, in het waarschijnlijk nog meerderen,
opmerking. Inplaats dat u Zandvoorts Nieuwsblad van 28 kwetsend en voor een raadslid
spreekt over een multi-natio- april. Zijn brief is aanvankelijk beneden peil. Als de heer Koper
nal, nee het is een grote multi- blijven liggen, omdat vermoed zo graag wethouder zou willen
-national. Overigens is er ook werd dat deze onder een valse worden, moet hij eerst maar
geen kleine multi-national bij naam was ingezonden. Bij deze eens proberen zich beter uit te
mij geweest.
drukken en de naam Jezus met
alsnog rechtgezet.
Welnu geachte redactie, een
Als abonnee en trouw lezer rust te laten. Doet hij dit, dan
mens moet heel wat over zich van het Zandvoorts Nieuws- dwingt hij meer respect af dan
heen laten gaan. Allereerst wil- blad zou ik willen reageren op nu.
R. v.d. Spijk,
de ik niet reageren, want ze we- het interview met de heer KoZandvoort.
ten of kunnen of niet beter. per. De uitspraak van hem: „Als

Geneesmiddelen
en zwangerschap

Naam 'Jezus' met rust laten
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Levenslang!

WEGENS GROOT SUCCES HANDHAVEN WIJ ONZE AANBIEDINGEN!!!
Ir dMéi>» >M-iflT " EI *i d*Éi>> ÉMèÉ>» frÉÉf
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Bij aankoop van een nieuwe
SINGER naaimachine
(v.a. 399,-)

krijgt u

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras

10% korting
op alle reparaties en onderhoudsbeurten
(exl. onderdelen) tijdens de gehele
levensduur van uw naaimachine.

Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag

Deze aktie geldt alleen bij:

140x200 handverstelbaar ƒ1550,ƒ1695,automaat

P. Stokman

160x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ 2095,-

Prinsenhofstraat 7 Zandvoort
tel. 20072 's maandags gesloten

180x200 handverstelbaar ƒ1895,automaat
ƒ2150,180x210 handverstelbaar ƒ 2050,automaat
ƒ2150,-

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische f iberf ill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

SUPERSTUNT!

1950,2095,2295,2495,2395,2595,2595,2795,-

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200
160x200

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

180x200

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOü

CROWN

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!

Denk aan uw

Bloemenmagazijn

„Erica' \
Grote Krocht 24

M

M i

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

ƒ

698,

ƒ

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Wij zijn tevens
dealer van:

ƒ 139,ƒ 149,ƒ159,ƒ 169,ƒ 189,ƒ 198,ƒ 189,ƒ 189,ƒ 198,ƒ 298,ƒ 349,-

20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
'
160x200
180x200

ƒ 269,ƒ 289,ƒ 298,ƒ 349,ƒ 389,ƒ 398,ƒ 398,ƒ 469,ƒ 498,ƒ 598,ƒ 698,-

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)

ÜHSMS
norma
matrassen en
bedbodems
Geen
avond.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
, isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie .

offerte.

EENZIJDIG
DOORGESTIKT

ƒ1295,

WONINGSTOFFERING

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

15 CM DIK

1095,'

SCHILDERWERK

Vraag vrijblijvend
Wmiitiffboiin'pmniging E M M is gevestigd in Xandvoort en beheert circa
2500 verhit u rccnlieAen.
De organisatie telt 18 medewerkers, verdeeld over Ae afdeling Adniinistratiei'e dienstverlening en Technische dienstrci-lcniiig.

650,-

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD.

TEXTIELHANDEL „PIA
Thomsonstraat 1.
2041 TA Zandvoort
Postbus 505.
2040 EA Zandvoort

f

ƒ 1850,ƒ1995,ƒ2195,ƒ 2395,ƒ 2295,ƒ 2550,ƒ 2495,ƒ 2695,-

ROYALDON OXFORD 5-SLAGS
BONELL BINNENVERING

POLYETHER

+ Royaldon Oxford 80x200
binnenvering
matras met
90x200
schapewollen
afdeklaag 20 cm 140x200
dik en 10 jaar
garantie
160x200

Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

Tel. 12301

ONZE MATRASSENHOEK

BOXSPRING Nu compleet:

Crown Bedding:

180x210

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

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

Vrijblijvend

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Voor leden komt beschikbaar

Marisstraat 13a. Tel. 15186

1 Van Lennepweg 11, huur ƒ 474,31 per maand, excl. stookkos-

ten.

Voor de Afdeling Technische dienstverlening worden kandidaten gezocht voor de volgende functies:

All-round
onderhoudsmedewerker
Doel van de functie:
De medcsverker voert onderhoudswerkzaamheden uit volgend uit het klachten- en
mutatie-onderhoud op basis van
opdrachtbonnen.

Functie-eisen:
- Beschikt over kennis en ervarinu OD T.RO-nivean biivoor-

Omschrijving van het takenpakkct:
- Repareren en vernieuwen van
buitenkozijncn e.d.
- Verrichten van binnentimmenverk.

-

Omschrijving van het takcnpakkct:
- Ontvangen en registreren van
onderlioudsklachten en
huuropxeggingen.
Inspecteren van uitgevoerde
werk/aamheden v.m eigen
dienst en derden (kwalireirs/.org).
- Voorbereiden van de jaarlijkse ondcrhoudsbegroring
en her planmatig onderhoud
voortvloeiend uit de/.e begroting.
- Registreren via de terminal
van opdraclithonnen in her
computersysteem.
- Verwerken van facturen berrert'ende uitgevoerde werk/.aamheden in hel .systeem
overeenkomstig il e geldende
bnekingsinsiructie.
Inbrengen van de technische
Lx'groring en her ver/orgen
van diverse rapportages, geridn op controle van her rotale proces alswel is verantwoordelijk voor her applicariebeheer van her auromariseringspakket binnen de afdelinn.

NC:C\V).

Goede mondelinge en schriftelijke communic.uies-e vaar
digheden.
Arbcidsvoonvaarden:
De C'.A.O. voor.woningcorporaties is van toepassing.
- Inschaling vindt plaats in de
schalen 7-8, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.
Aanvangssalaris ƒ 3.300,mer een uitloop van ƒ 4.384,bij een leeftijd van 22 jaar en
ouder.
Werkweek van 36 uur (vrijdagmiddag vrij).
Informatie en sollicitatie:
Voor nadere inlichtingen over
de/.e functies kunt u xich wenden
tot het hoofd van de afdeling
Technische dienstverlening, de
heer l'. Kramer.
Belangstellenden worden verxochr hun schriftelijke sollicitatie
binnen 14 dagen re /enden aan
de directeur van Woningbouwvcreniuim; E M M , Postbus
SOS, 2040 HA Zandvoort.

WONINGBOUWVERENIGING E M M

2

EIO : E W NEHLS

1/2 kip geen ƒ 8,50
maar

ƒ6,50

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

Nonet

van E M M.

U kunt bij ons terecht voor:
- zelfgemaakte kinderkleding.
- 2de hands kinder-, dames- en
herenkleding.
- Stoffen, garens, ritsen,
knopen, patronen.
- Bijouterieën
Tevens voor verstelwerk.

BLOEMSIERKUNST

J. Ölu|j6

WONINGBOUWVERENIGING EMM

VISRESTAURANT
WEEKAANBIEDING

Pinksterbol
5 Luilakbolletjes

Bakkerij

7,25
2,45

Paap

De specialist
in al tin' bloewwcrktn.
Haltestraat 65, Zandvoort,
tel. 12060

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener
voor 50% meegenomen in de berekening.

Dagelijks geopend van 9-12 en 13-17
Maandag gesloten.

Deskundig advies.

Maak ook van
Pinksterdagen
Feestdagen
met bloemen van

3 Lorentzstraat 361, huur ƒ 743,85 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijkeQ belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.465,- zijn .

Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore

Pasteurstr. 2A
Zandvoort-Noord, tel. 17177

enz.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Keesomstraat 379, huur ƒ 706,25 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.460,- zijn.

Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.

MEI-KIP-FESTIVAL

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!
Funcrie-cisen:
Re.schikt over kennis op MTSboiuvkundig-niveau en en'aring op her gebied van her
geautomatiseerde onderhoudssysteem (bij voorkeur

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Wij bezorgen uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huis.

Medewerker
bedrijfsbureau

AUTORIJSCHOOL

lessen in
Nissan „Primera"

Goede contactuele vaardiglieden met een klantgerichte
instelling.

Arbeidsvoorwaarden:
De C.A.O. voor woningcorporaties is van toepassing.
Inschaling vindt plaats in de
schalen 5-6, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.
- Aanvangssalaris ƒ'2.937,met een uitloop tor ƒ 3.739,bij een leeftijd van 22 jaar en
ouder.
- Werkweek van 36 uur (vrijdagmiddag vrij).

dakpanne
voer e.d.
Herstellen van sanitaire installaties.
Verrichten van klein omierhoudswerk, /.oals reparaties
aan stucwerk en regelwerk.
Informeren van de opzichter
met betrekking tot benodigde aanvullende \verk/.aamheden.

Doel van de functie:
De medewerker bedrijfsbureau is
belast met het verrichten van ondersteunende werkzaamheden op
adminisrrarief en organisatorisch
gebied ren behoeve van de tcchnische dienst.

ROMY'S

*\ *.l i^/.auiillltu^il.

-

-

„Home Chicken

4-Kamereengezinswoning zonder cv. Toewijzing
aan 2persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit
ten minste 2 personen. Het (gezamenlijk) belastbaar brutomaandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.100,- zijn.

Potgieterstraat 24
Zandvoort. Tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BAD ZUID
STRANDPAVIUOEN 4

PINKSTER MENU
Spiesje met gamba's
en stokbrood
Gebakken zeeduivelfilet
met garnituur
Vanilleroomijs
met aardbeien
ƒ 42,50
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431

\Veekmedia 17

Afscheid van
Joke van Dorsten
ZANDVOORT - De Thuisorg Kennemerland Zuid,
ie Stichting Welzijn Oudeen Zandvoort (SWOZ) en
net Platform voor Ouderen
Zandvoort nemen vrijdag 27
tnei afscheid van Joke van
Dorsten.
Zij is 20 jaar werkzaam geweest bij de thuiszorg, voorheen gezinszorg, in deze regio.
De laatste jaren als hoofd zorgverlening. De laatste vijf jaar
heeft zij zich bestuurlijk ingez et voor de thuiszorg ten behoeve van ouderen in het werkgebied van de stichting, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Zo heeft zij in
de badplaats zitting in het Platform voor Ouderen Zandvoort
en is zij voorzitter van de Stichtmg Welzijn Ouderen Zandvoort.
Al deze functies legt zij neer,
jiu zij per l juni met vervroegd
pensioen gaat. Op vrijdag 27
•nei wordt haar een afscheidsleceptie aangeboden in de ontlaoetingsruimte van Thuiszorg
Kennemerland Zuid, Van Lentiepweg l in Aerdenhout. Beiingstellenden die haar de
liand willen drukken, zijn wel;;om vanaf 16.00 uur. Joke van
'torsten wordt opgevolgd door
neke Schlótjens.

donderdag 19 mei 1994

'Helft van planten doet het niet in Zandvoort'
ZANDVOORT - De verkoop van zomerplanten
voor de tuin is weer volop
op gang gekomen in Zandvoprt. De zogenaamde 'IJsheiligen' zijn geweest. Deze
drie dagen, 11, 12 en 13 mei,
staan bekend om de grootste temperatuurverschillen
tussen dag en nacht. En
voor de jonge tuinplanten
kan dat funest zijn. Maar nu
kunnen ze weer met een gerust hart verkocht worden
en dat gebeurt dan ook volop bij de meeste taloemenen plantenzaken in Zandvoort.

Xluis gestolen

Weekenddiensten
LITIE: Alarmnummer 06-11.
Injandere gevallen: tel. 13043.
BJtANDWEER: Alarmnummer
06|ll. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overd;g - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
OfUl. Anders: tel. 023-319191
(chgevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennpmerland.
UERENAMBULANCE: Dierlnbescherming
023-246899
(rratis), Regionale Dierenamqalance
alarmnummer
3-334323.
UISARTSEN: De volgende
uisartsen hebben een gezaenlijke
waarnemingsrege|mg: J. Anderson, B. van Ber;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blüe, P. Weenink. Informatie
(daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
/an de dienstdoende arts zijn
:owel op zaterdag als zondag
'an 11.30 tot 12.00 uur en van
7.00 tot 17.30 uur. Een afipraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Vpotheek: Zaterdag: Zeestraat
Apotheek, J.W. Neutel, tel.
.3073, openingstijden (alleen
/oor recepten): 11.00-13.00 en
17.00-18.00 uur. Zondag en
maandag: Zandvoortse Apo;heek, H.B.A. Mulder, tel.
13185, openingstijden (alleen
voor recepten): 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformaUedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand-oort, tel. 02507-14437.
dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
lieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)

„Laatst was hier een vrouw.
Ze had een hele kar met de
mooiste planten volgeladen.
Eerlijk, het was voor een vermogen. 'Wat gaat u doen,' vraag
ik haar. Nou, die wilde ze in
haar tuintje zetten. 'En waar is
die tuin,' vroeg ik verder. Ze
vertelde toen dat ze aan de Brederodestraat woonde, vlak bij
de zee. 'Wilt u dat dan weer
even terugzetten,' zei ik haar
meteen. Toen heb ik samen met
die vrouw het hele zootje maar
weer afgeladen. 'Eerst Paul
maar eens laten kijken,' heb ik
gezegd. 'De planten die u nu
heeft uitgekozen, gaan daar
meteen kapot."

door Martha Burger

Onder ander bij Kwekerij van
Kleeff aan de Juliana van Stolbergweg. Deze heeft pas nog
een grote kas van 120 vierkante
meter laten bouwen, waarin de
planten de afgelopen weken beschermd werden tegen de koude nachten. De kas, wordt de
hele winter op temperatuur gehouden voor planten die niet
tegen de kou kunnen. Persoonlijk adviseert Jan van Kleeff altijd om pas vanaf half mei zomergoed te kopen en te planDat scheelt de klanten een
ZANDVOORT - In de stome- ten.
teleurstellingen en eenij aan de Grote Krocht is een hoop
zegt hij. „Anders kun je
:omplete kluis ontvreemd. Dat ten,
ebeurde bij een inbraak in de meemaken dat de planten kalacht van 11 op 12 mei. Toe-potvriezen."
jang tot het pand werd verEigenlijk heeft Van Kleeff
chaft door de achterdeur te
makkelijk beroep: de lieforceren. De kluis bevatte acht- geen
de
voor
druist maar al
luizend gulden. Het gevaarte is te vaak planten
in tegen zijn zakeninnet behulp van een steekwagen stinct. Tot
half mei roept hij
weggehaald.

Pinksterweekend:
21122/23 mei 1994

gaan. „Paul bekijkt de tuin en
pas dan weet je zeker wat je er
gerust kunt planten. Kijk, dat is
een service die wij gratis aanbieden. Dat vind je toch nergens. In al die grote tuincentra
zie je mensen karren vol planten inladen, maar niemand zegt
erbij dat de helft in Zandvoort
al meteen weer doodgaat.
Doodzonde is dat."

Streng

Jan van Kleeff: „De meeste klanten waarderen het toch als je ze op IJsheiligen attendeert"
steeds tegen zijn klanten:
„Denkt U aan de IJsheiligen?"
Het verschil in temperatuur
tussen dag en nacht is dan nog
te groot. „Een aantal klanten
kan dan heel eigenwijs reageren. Dan zeggen ze: 'Nou, dat
risico neem ik'. Dan verkoop ik
het ook wel, maar de meeste

'ondag, Pinksteren, 11.00 uur:
'astor D. Duijves, Verhalenzoller
Vrijzinnige
Geloofsgemeen*hap NPB, Brugstraat 15:
^pndag 10.30 uur: Pinksteren,
Dienst verzorgd door eigen leJen
Religieuze Kring Aerdenliout•Bentveld,
Oscar Mendliklaan
5
. Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. W. Veen,
Doopsgezind, Amsterdam
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: Pinksteren,
«s. A.W. Snijders
Geen avonddienst

waar altijd tijd is voor een een
In deze tijd werken ze van zes
spannend nieuwtje of een goeie uur s'morgens tot half tien
grap. Zo gauw je het terrein op- s'avonds. Er is veel werk in de
loopt, komt de gezellige sfeer je tuinen te doen. Zoveel zelfs dat
al tegemoet. Jan is meestal met zij uit Bentveld geen klanten
zijn moeder om en nabij de meer kunnen aannnemen. „Dat
kwekerij te vinden en Paul zit zou betekenen dat we het werk
altijd wel ergens in Zandvoort in Zandvoort niet goed meer
langs de weg.
kunnen doen," zegt Jan. „De
plant staat bij ons voorop, vooral die m Zandvoort. De helft
van alle planten doet het namelijk niet in ons dorp. We hebben
hier sterk te maken met zoutaanslag en draaiwinden. Elke
Vreeburg, Haltestraat 54. Deze hoek op Zandvoort is anders.
gaan naar H. Drommel, Hel- Het plantje dat het bij de buurmersstraat 35; mevr. Kerkman- man doet, kan bij jou net kapot
-Draijer, Jan Steenstraat 3; gaan."
mevr. Delies v.d. Wiel, Burg.
Nawijnlaan l (HiK); mevr. P.J.
Smits, Bilderdijkstraat2; mevr. Telefoon
Huyre-Van Rijnberk, Quarles
Sinds een halfjaar heeft Paul
van Uffordlaan 74. Allen in een mobiele telefoon. RegelmaZandvoort.
tig belt Jan hem op en vraagt of
Ondernemers
Vereniging hij even bij een klant wil langsZandvoort en het Zandvoorts
Nieuwsblad bieden de lezers
deze week met een nieuwe puzzel opnieuw een kans op een
prijs.

Grote stapel oplossingen OVZ-puzzel
ZANDVOORT - Heel veel die binnenkwam, was enorm.

02507-13888, Asiel Haarlem lezers van het Zandyoorts
023-244443. Stichting Regionale Nieuwsblad hebben zich afDierenambulance: 023-363476 gelopen weken gebogen
of alarmnummer 023-334323 (24 over de puzzel voor Moederuur per dag), ook voor melding dag, opgesteld in samenwervan zoekgeraakte of gevonden king met Ondernemers Verdieren.
eniging Zandvoort. Op het
Hulpverlening:
kantoor
aan het GasthuisCentrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informa- plein kwamen honderden
tie, advies en hulp tel. 17373, op oplossingen binnen.
alle werkdagen van 10.30-12.30
De goede oplossing van de
uur. Schriftelijk: Postbus 100, puzzel was: Voor moeder een
2040 AC Zandvoort.
leuk kado? In Zandvoort vind
Stichting Welzijn Ouderen je het zo! De stapel oplossingen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. .(02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Zij waren vrijwel allemaal goed,
sommigen waren helemaal versierd met tekeningen en andere
leuke vondsten.
De twee hoofdprijzen gaan
naar A. de Goede, dr. J.G. Mezgerstraat 108 en J. van Megen,
Lorentzstraat 28, in Zandvoort.
Zij ontvangen elk een waardebon van 125 gulden, ter beschikking gesteld door Jupiter,
Raadhuisplein 1.
Daarnaast waren er vijf waardebonnen van 25 gulden ter beschikking gesteld door slagerij

ZANDVOORT - De stichtingen Welzijn Ouderen
Zandvoort (SWOZ) en Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening (CVVH) zoeken
opnieuw een aantal vrij willigers. In ieder geval voor de
zomermaanden, zo mogelijk nog langer.

(ADVERTENTIE)

De SWOZ zoekt vrijwilligers
voor het rondbrengen en uitdelen van maaltijden voor Tafeltje Dekje, en voor de Belbus.
Het CVVH zoekt mensen voor
de dagverzorging, bezoek aan
bewoners van Nieuw Unicum,
het huiskamerproject in de Bodaan Stichting en om koffie te
schenken in het Huis in het
Kostverloren.

Tafeltje Dekje

EEK JONGEN VAM 13 JAAR.
EEN WALVIS VAN 3 TON.
EEN ONVOORSTELBARE
VRIENDSCHAP.
EEN ONVERGETELIJK
AVONTUUR.

PETE
POSTLETHWAITE
DANIEL EMMA
DAY-LEWIS THOMPSON

OF THE

"*T^"' " e tlw Wan Diaiey Oxrranr

FATHER

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel.
023-244553.

| Burgerlijke stand
Periode: 10 • 16 mei 1994
Ondertrouwd:
Ros, Eric Johan Gerald, en Vader, Carolina Johanna Petronella
Geboren:
Luuk Olivier, zoon van: Koote,
Paul, en Van Kessel, Leonarda
Hendrica Maria
Overleden:
Struijk geb. Van der Schee,
Bastiana, oud 90 jaar
Drommel geb. Wilhelmus,
Arendina Alida, oud 87 jaar
Van den Hoed geb. Los, Grietje,
oud 73 jaar
Keur, Gijsbert, oud 69 jaar

GEBASEERD OP HET WAAR
GEBEURDE VERHAAL
VANDEGUILDFORDFOUR.

A.L
DAGELIJKS

13.30

A.L

„We zijn ook geen tuinbedrijf. Ik zie me niet uren zitten
praten over ligbedden en een
zittinkje. Dat vertik ik. Bij ons
staat de plant voorop. Het gaat
er bij ons om dat mensen de
juiste plant op de juiste plaats
zetten. Daar praten wij over. En
dat praten gaat hier elke dag
eindeloos door."

Vrijwilligers gezocht

SPEELWEEK VAN 19 T/M 25 MEI

l Kerkdiensten
Weckend: 21/22 mei 1994
hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
^eeuwen, m.m.v. Hervormd
kerkkoor en muziekgroep,
fmksterzendingskollekte
Gereformeerde Kerk, Juliana•veg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Eerste Pinksterdag
toomskatholieke Kerk, Grote
vrocht 45:
'aterdag 19.00 uur: pastor D.

klanten waarderen het toch als
je ze erop attendeert."
Het bedrijf aan de Juliana
van Stolbergweg bestaat al vanaf 16 februari 1935. Het is opgericht door Piet van Kleeff en
zijn zoons Jan en Paul zetten
het voort. Ook hun moeder
helpt mee in dit familiebedrijf

„Kijk, op zo'n moment
scheelt me dat veel geld maar
daarentegen hebben wij ook
nooit klachten en gezeur. Als ze
komen zeuren, lach ik me altijd
slap. Dan weet ik het al meteen.
Dan hebben ze elders een plantje gekocht maar dat zeggen ze
er dan niet bij. Jammer voor
hen heb ik een ijzeren geheugen. Dan zeg ik ze heel streng:
'Maar dat heb je niet bij mij
vandaan, moet je ook niet zeuren.' Tot nu toe moesten ze dan
ontzettend lachen. Op zo'n moment zijn ze volkomen overdonderd en geven het meteen
toe. M'n broer zegt weieens tegen me dat ik af en toe te ver ga.
Maar op zo'n moment gebeurt
dat gewoon. Zo ben ik nu eenmaal."

DAGELIJKS

12 JAAR
DAGELIJKS

15.30,19.00

21.30

Zondag ochtend 29 Mei om 11.00 uur. ^

KM
OF
A
D
L Met OSCAR winnaar Al Pacino. J
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

Steeds meer Zandvoorters
maken gebruik van de maaltijden van Tafeltje Dekje. In het
verleden brachten de vrijwilligers gezamenlijk zo'n 30 maaltijden per dag rond, nu is dat
meestal het dubbele. Deze toename wordt deels verklaard
door de 'vergrijzing' van Zandvoort, deels doordat mensen
eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden. Maar ook speelt
mee dat steeds meer ouderen
thuis blijven wonen, zij gaan
minder snel naar een bejaardenhuis.
In totaal zijn er 30 vrijwilli-

gers werkzaam voor Tafeltje
Dekje. Een aantal van hen bezorgt elke week een maaltijd of
bijvoorbeeld een of meer keren
in de veertien dagen. Anderen
vallen in als er bezorgers ziek of
met vakantie zijn. Daarnaast
zijn er mensen die maaltijden
'uitdelen': zij zorgen ervoor dat
het juiste aantal maaltijden besteld wordt en dat de diëten
kloppen. Zij doen de administratie. Voor de meeste vrijwilligers is het meer dan 'alleen
maar' een maaltijd afleveren:
het praatje met de mensen of
even ergens mee helpen maakt
het werk erg leuk voor hen. De
maaltijden worden bezorgd op
maandag, woensdag en vrijdag,
van ongeveer 11.15 uur tot 12.15

Belbus

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandhappen

D

EZE WEEK STOND ik op
de rotonde naar het
strand te kijken. Eerlijk
gezegd wist ik niet wat ik zag.
Het strand lag bezaaid met lange ijzeren pijpen, katrollen,
houten huisjes, shovels en
zand, bergen met zand. Alleen
had dat zand wel een heel
vreemd kleurtje. Zo'n beetje
grauw-grijs. Het leek eigenlijk
meer op slib dan op zand. Bovendien was het op sommige
plekken behoorlijk 'blutabeng'
geworden.
Veel mensen die naast mij
kwamen staan, konden zich
niet inhouden. Ze waren stomverbaasd over al die buizen en
aanverwante rotzooi. Wat er
nu precies aan de hand was,
hadden de meesten niet meteen door. Een oud baasje dacht
dat er een voetbalveld werd ge~maakt. Weer een ander dacht
aan het afgraven van gifgrond:"
De meeste toeristen reageerden stomverbaasd met de
woorden: 'Wat krijgen we nou?'
en 'Jessus, wat is dit nu allemaal?' Het is niet te hopen dat
ze thuis alles doorverteld hebben.
Helaas staat er nergens een
bord langs de Boulevard. Het
zou wel handig zijn als daarop
uitgelegd werd - ook in het
Duits - dat Rijkswaterstaat bezig is met het ophogen van het
strand. Zandsuppletie, noemen
ze dat met een duur woord. En
het zal nog wel een aantal weken duren voordat deze werkzaamheden afgerond zijn. Misschien is het handig als ook op
het bord komt te staan dat het
opgespoten zand wel schoon is.
De kleur is namelijk niet be--,
paald uitnodigend om je blote1
voeten in te zetten, laat staan.'
de rest.
Natuurlijk is die zandophoging noodzakelijk. We hebben-immers bijna geen strand meer
over. Ze zeggen weieens: 'De
zee geeft en de zee neemt,' —
maar volgens mij heeft ze de
afgelopen jaren wel wat teveel »;
genomen.
-j ï«
Maar waarom moet het uit- v
gerekend in deze tijd gebeuren/;
Was dat nu op de een of andere^
manier niet uit te stellen tot na£
de zomer? Hoe denkt u dat die •'
strandtenten die grote blubtaerspuitende pijpen voor hun
deur hebben liggen dat vinden.
De modder slaatje om de oren.
Wat zullen die strandpachters
zich met mooi weer staan te
verbijten. Er kan geen stoel of
bedje op het strand staan. Lijdzaam zien zij al hun klanten
naar elders vertrekken. In
plaats van in een biertje happen wordt het al gauw zandhappen.
MARTHA BURGER

Groenteman wacht
anderhalf uur eer j
hij naar huis kan
ZANDVOORT - Jan Dal- !
man, van de groentezaak in
de Schoolstraat, wachtte,
woensdagavond een onaangenarne verrassing. Toen hij
om zes uur naar huis wilde
gaan, stond zijn wagen volkomen ingebouwd tussen
andere, geparkeerde auto's,
op de hoek Haltestraat/Schoolstraat. Na anderhalf
uur kon hij weg. De politie
arriveerde vijf minuten later.

Voor inlichtingen kan men
de coördinator van de SWOZ
bellen, Nathalie Lindeboom,
tel. 19393. Dat kan ook voor inlichtingen over het vrijwilligerswerk voor de Belbus. Hiervoor worden nog enkele vrijwilligers gezocht om in de zomermaanden in te vallen. Voor de
De groenteman had de politie
werkzaamheden voor het Cen- ingeschakeld, nadat hij een tijd
trum voor Vrijwillige Hulpver- vergeefs op de eigenaren van de
lening kan men contact opne- auto's had gewacht. De wagens
men met mevrouw De Wolf, stonden er illegaal en dubbel
coördinator van het CVVH, tel. geparkeerd, vertelde hij. Bo15878 op werkdagen tussen vendien was hierdoor de
10.30 en 15.00 uur.
Schoolstraat volkomen geblokkeerd. Het zou echter wel even
gaan duren voor er politie
kwam, reageerde de agent aan
(ADVERTENTIE)
de andere kant van de lijn: 'Parkeerbeleid heeft niet de prioriteit bij de politie'.
WaterleidingoednjfZuid-KennemerlandNV
'Wachten dan maar, er zit
niets anders op,' dacht Dalman.
Na een uur werd het hem echter te gortig. De groenteman
was al vanaf vier uur 's morgens aan het werk en wilde nu
wel eens naar zijn gezin. Toen
Bericht bestemd|ypor de inwoners van
enige tijd later een medewerker
van het Zandvoorts Nieuwsblad
dei genieej^2^i|civport. , ,•
opdook om een foto te maken,
verschenen plotseling ook de
eigenaren van de andere auto's.
Deze week (23 t/m 29 mei) ontvangt u een
Zij bleken zich op te houden in
een naburig café. Binnen enkeopnamekaart
le minuten waren de auto's verdwenen en netjes ergens anders
in uw brievenbus met het verzoek om daarop
geparkeerd. Ónder de nodige
zelf de stand van uw watermeter in te vullen.
verwensingen als 'verraaier'.
'afschieten' en 'NSB- praktijDeze meterstand wordt gebruikt voor het maken
ken'
kon de groenteman een
van de jaarafrekening van uw waterverbruik.
kleine anderhalf uur later m
zijn auto wegrijden. Vijf mmuHet is voor uw en ons gemak als u de kaart invult
ten later arriveerde de politie
en aan ons terugstuurt.
en keek verbaasd naar de lege
Schoolstraat.
Een van de agenten had achAls u niet in staat bent de stand van de waterteraf wel begrip voor de ernst
meter op te nemen, dan komen wij dat rond half
van de situatie, maar verwees
hiervoor naar beleidsmakers
juni 1994 alsnog doen.
bij gemeente en andere overheden: „Dat het parkeerprobleem
onze prioriteit niet heeft, is niet
Voor informatie kunt u bellen met de afdeling
onze schuld." Voor Jan Dalman
Verbruiksadministratie van Waterleidingis de houding van de politie een
onverteerbare zaak. „Als er bij
bedrijf Zuid-Kennemerland NV, telefoonnummij een klant even iets staat in
mer 023 - 210319/210322, bij voorkeur tussen
te laden, krijgt hij meteen een
08.30-12.00 uur.
prent. Dat gebeurde deze week
nog. Een andere auto, die daar
tegenover stond, kreeg niets.
De parkeerwachter kende hem
zeker te goed. En dan moet je
Stephensonstraat 38, postbus 6085, 2001 HB Haarlem, telefoon
(023) 24 04 24
zelf anderhalf uur op de politie
staan wachten. Dat steekt."

Vanaf 16 mei is de Haltestraat weer de oude
en dat willen wij met u vieren
Op zaterdag 2 l mei
van 14.OO u tot l ó.OOu
met de swingende
marching
marchina band
St. Jacob

«Ss^ys

Voor iedereen een
verrassing, uitgedeeld
door de Zandvoortse
promotiemeisjes

Met dank aan:het O.V.Z., Stichting Promotie Zandvoort en Het Zand voorts Nieuwsblad

donderdag 19 mei 1994
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Haarlemmermeer
heeft haar
plannen voor
Floriade klaar
HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer
heeft al ver uitgewerkte
plannen voor de Ploriade
2002. Die plannen werden
maandag tijdens een persconferentie openbaar gemaakt. Het plan is de Floriade in te richten in een gebied
tussen Hoofddorp en Haarlem, vlakbij het dorp Vijfhuizen, ongeveer twintig kilometer oostelijk van Zandvoort. De Floriade voegt een
deel van het bestaande
Haarlemmermeerse Bos samen met een deel van het
daar ook geplande Staatshos en een toekomstige
bouwlocatie bij Vijfhuizen.
De financiële opzet van de
Floriade 2002 in Haarlemmermeer onderscheid! zich principieel van de Floriade 1992. Dat
ondermeer door een brede financiéle deelneming door de
provincie Noord-Holland, het
Gewest Zuid-Kennemerland,
het Regionaal Orgaan Amsterdam en de luchthaven Schiphol.
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben inmiddels de gemeente Haarlemmermeer in principe een bedrag
van maximaal vijf miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld:
vier miljoen in de vorm van een
bijdrage voor het terrein en een
miljoen als bijdrage in het financiële risico.
Haarlemmermeer heeft zich
ook verzekerd van een maximale inzet van risicodragende
marktpartijen om de kosten te
reduceren en de eventuele risico's uit te sluiten. De opzet
wordt verder gekenmerkt door
een budgetneutraal karakter,
de spreiding van risico's over
belanghebbenden en een voorzichtige schatting van de inkomsten uit kaartverkoop van
betalende bezoekers. Haarlemmermeer zal de Floriade als
een commercieel project exploiteren. Een positief exploitatieresultaat voor de Floriade in
Haarlemmermeer wordt niet
uitgesloten geacht.
De begroting van de Floriade
bedraagt 117 miljoen gulden.
Tesamen met de investeringen
door de tuinbouwsector, hetbedrijfsleven en landelijke overheden heeft het totale project
een investeringsvolume van
tweehonderd miljoen gulden.
Vestiging van de Floriade
geeft belangrijke economische,
toeristische en recreatieve impulsen aan de directe omgeving. Er is een direct aanwijsbaar economisch effect voor de
werkgelegenheid. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
verwachten op de lange termijn
een gunstige bijdrage aan het
woon- en leefklimaat in Haarlemmermeer.
De Floriade in Haarlemmermeer zal vooral de maatschappelijke en economische betekenis van de groene sector tentoonstellen. De nadruk ligt
daarbij op een persoonlijke benadering van de bezoeker, die
op een toegankelijke wijze kan
kennismaken met de vele toepassingen van tuinbouwprodukten.
De gemeente Haarlemmermeer is ervan overtuigd dat de
vestiging binnen haar gemeentegrenzen veel voordelen heeft.
Voor het vervoer van en naar de
Floriade zullen veel bezoekers
gebruikmaken van de toekomstige snelle busverbinding (de
Zuid-Tangent) of de toekomstige noord-zuid auto-verbinding
de provinciale N 22) in aansluiting op de A 9. Om het gebruik
van openbaar vervoer positief
te beïnvloeden worden extra
middelen ingezet. Samen met
de luchthaven Schiphol en de
KLM worden er plannen gemaakt voor een Floriade-transit-arrangement, voor passagiers met een overstaptijd van
meer dan drie uur.

Luilakspectakel
ZANDVOORT - 't Stekkie
in Zandvoort-Noord houdt
een 'gigantisch luilakspectakel'. Dat zegt jongerenwerkster Carla Hubert. Dit
is voor jongeren van 12 tot
en met 16 jaar.

Het is weer druk in de Haltestraat
ZANDVOORT - Het is
meteen weer een stuk drukker in de Haltestraat. Dat is
de conclusie van een aantal
winkeliers nadat maandag
de rijrichting voor auto's
weer is omgedraaid. De ondernemers zijn daar zo blij
mee, dat zij dit zaterdag met
een feestdag vieren. Voor
fietsers is weer eenrichtingsverkeer ingevoerd. Mogelijk mogen zij weer beide
de kanten op als de hoek
Haltestraat/Zeestraat
wordt aangepast. Dat gebeurt waarschijnlijk over
een maand of twee.

belangrijk, dat is een pluspunt
voor de gemeente." Volgens
Vreeburg mag er wel eens 'wat
vaker naar de burger geluisterd
worden'.
Daarnaast zijn er wel enkele
kritische kanttekeningen bij de
nieuwe situatie. „Ze hadden het
beter even een week of twee tevoren kunnen aankondigen
met borden," zegt Bluijs. „Nu is
er een onverwachte situatie
voor het verkeer." Daarnaast
pleit hij voor maatregelen om
hoge snelheden m de Haltestraat tegen te gaan én om het
veiliger te maken voor fietsers.
Dat laatste is ook een zorg voor
Lissenberg: „Voor hen is het
nog levensgevaarlijk. „Als de situatie niet verbetert, speel je
met het leven van de fietsers."

De rijrichting werd maandag
na zo'n vier maanden weer omgedraaid, het verkeer kan nu
weer vanaf het Raadhuisplein
de Haltestraat in. En dat is meteen te merken, vinden de ondernemers. „Er zit weer leven
in," reageert slager Vreeburg.
„Er is pas één dag om en er is
meteen weer muziek." „Het is
een veel betere situatie voor dit
winkelgebied," bevestigt bloemist Henk Bluijs aan de o verkant.
Ook uit de andere delen van
de Haltestraat komen positieve
geluiden. „Het is een stuk drukker, zowel in de straat als in de
winkel," aldus een medewerker
van visrestaurant en -winkel
Duivenvoorden. „We horen ook
van onze klanten dat ze er blij
mee zijn." „De straat staat weer
vol," zegt ook Jan Filmer, van
Café Neuf. „Het is geweldig."
Dat vindt ook winkelier Lammers, van La Bonbonnière.
Voor hem is het het bewijs dat
het meeste verkeer toch vanaf
het Raadhuisplein komt. Tabakshandelaar
Lissenberg
heeft dat altijd al beweerd: „Ik

Feestdag

1

i i t i t r _

Het omdraaien
van de rijrichting in de Haltestraat gebeurde voor menigeen toch nog onverwacht. Dat leidde tot enkele
'bijna-botsing5 op de hoek met de Zeestraat
Foto Andre Liebcrom
zie meteen weer een hoop ge- er dan ook alle moeite voor gezichten die ik een tijd gemist daan," zegt hij. Dietrich was
een van de personen die voorop
heb. Opvallend!"
liep bij het actievoeren tegen
Ondernemer Dietrich, van de het omdraaien van de verkeersgelijknamige sportzaak, is richting, zoals dat begin dit jaar
eveneens blij. „Maar we hebben gebeurde. Namens de andere

ondernemers overhandigde hij
burgemeester Van der Heijden
een aantal weken geleden een
petitie, een verzoek om de verkeersmaatregel ongedaan te
maken. Van der Heijden durfde
toen niets te beloven, behalve

dat hij de argumenten van de
ondernemers serieus zou nemen.
„Het is fijn dat er naar ons
geluisterd is," reageert de onderneemster van York Optiek
daar nu op. „Dat vind ik heel

ZANDVOORT - In een
sinderende slotfase van de
voetbalcompetitie in de 4e
klasse KNVB, staat Zandvoortmeeuwen uiteindelijk
met lege handen. Op Hemelvaartsdag verloren de Zandvoorters met 3-1 van kampioen DSS. De 2-1 zege van
zondag op DIO was niet genoeg om een plaats in de nacompetitie af te dwingen.
voetbal
„Toch hebben we een hele
goede prestatie geleverd, door
derde te worden," vindt Pieter
Keur. „We hebben een tijdje los
gestaan van de rest en dan is
het jammer dat je overal naast
grijpt, maar ik ben zeer tevreden." De Zandvoorters hebben
het de laatste twee wedstrijden
wel geprobeerd. Tegen DSS
moest gewonnen worden om
kans te houden op de titel. De
Ondernemer Martin Bluijs: „We maken er een sport van om het eten zo snel mogelijk bij de druk om te winnen was kennelijk te groot voor Zandvoortmensen op tafel te krijgen"
meeuwen.

ter het doel verlaten en werd
vervangen door Clemence Koster.
Tegen tien man bleek Zandvoortmeeuwen niet in staat een
doelkans te creëren. Ook DSS
was niet erg gevaarlijk. De
tweede helft was nauwelijks vijf
minuten oud of de bal ging op
de stip. Michel Schraal vloerde
een Haarlemmer en de toegekende strafschop werd onhoudtaaar ingeschoten: 1-0.
De Zandvoorters bouwden
een enorm veldoverwicht op,
doch uitgespeelde kansen waren er niet. De scheidsrechter
besloot
Zandvoortmeeuwen
vele vrije trappen in of net buiten het strafschopgebied te geven, maar de Zandvoorters waren niet scherp genoeg. Nadat
DSS de voorsprong op 2-0 had
gezet slaagde Willem van der
Kuijl er eindelijk in een vrije
trap te benutten, 2-1. Vlak voor
het einde bepaalde DSS de
eindstand op 3-1.

Romy's bezorgt kip aan huis
„Ik ben de laatste Bluijs die
nog in de horeca zit," zegt de
ondernemer, zoon van Kees, de
vroegere eigenaar van de Kousepaal, tegenwoordig (weer)
Café Neuf. Martin zelf klom er
op tot bedrijfsleider. Later zou
hij 13 jaar de scepter zwaaien
over hotel Odyssee aan de Hogeweg: 'het vroegere huis van
mevrouw Van Wijk' omgebouwd tot drie-sterren hotel inclusief een Hollandse en een
Griekse keuken.
Daarna heeft hij het twee jaar
in de bouw 'geprobeerd' maar
daar is hij snel van teruggekomen. „In de horeca is het werk
elke dag weer anders. Bovendien ben ik gewend om met
mensen om te gaan, en dat heb
je in dit vak veel meer." Met
Romy's 'ijs- en kippaleis', aan
de ingang van de passage in de
Kerkstraat, zag Bluijs zijn kans
schoon om opnieuw voor zichzelf te beginnen. Bovendien

Het wordt een gigantisch
licht- en geluidspectakel belooft de jongerenwerkster. „De
medewerkers van 't Stekkie halen alles uit de kast om er een
waanzinnige avond van te maken." Het begint aanstaande
vrijdagavond 20 mei om 11 uur
's avonds. De entree kost 7,50
gulden voor leden en 10 gulden
voor niet-leden. Die moeten
zich overigens wel kunnen legitimeren. Meer informatie is te
krijgen bij 't Stekkie, Celsiusstraat 190 (bij de Van Pagée
ZANDVOORT
sporthal), telefoon 17113, vragen naar Carla Hubert.
Boomgaard op

krijgt hij hulp van zijn zoon Patrick en als het druk is van zijn
vrouw Anneke en soms ook zijn
andere twee zoons. Dat maakte
het mogelijk om Romy's Home
Chicken op te starten: het
thuisbezorgen van gegrilde kip
en allerlei andere gerechten op
de kaart. Die meldt naast allerlei andere kipprodukten, zoals
saté, een schnitzel en kiploempia, ook sausen, gemengde salade, aardappelkroketten en zelfs
ijstaarten. Een halve kip kost
8,50 gulden (gedurende de
maand mei 6,50 gulden), de andere prijzen liggen allemaal lager.

Hoewel het volgens hem drie
'hele slechte maanden' zijn geweest, ziet Dietrich toch ook
nog wel iets 'positiefs' in die
situatie: „Er is een veel grotere
eenheid gegroeid tussen de winkeliers," zegt hij. Dat blijkt ook
uit de feestdag die zaterdag in
de Haltestraat wordt gehouden, vanwege de verkeersmaatregel van afgelopen maandag.
In totaal zijn er 35 ondernemers benaderd met de vraag of
zij hieraan mee wilden doen.
Daarvan hebben er slechts drie
geweigerd. De feestdag houdt in
dat er vlaggen worden uitgehangen, dat er allerlei aanbiedingen zijn en dat er twee uur
lang, van drie tot vijf uur, een
fanfare-showband rondloopt,
de Marchingband St. Jacob uit
Den Haag. Een band die veelvuldig in de prijzen is gevallen,
onder andere met een gouden
medaille in 1993 bij de marswedstrijden tijdens het Wereld
Muziek Concours.

ZVM staat met lege handen

ZAKELIJK BEKEKEN

ZANDVOORT - Gegrilde
kip die aan huis bezorgd
wordt, complete maaltijden,
Italiaanse bollen, pistolets
en ijs. Het is een klein assortiment van Romy's, Kerkstraat 22, dat is overgenomen door Martin Bluijs.

7 Zandvoorts
Nieuwsblad

Van de bekende inzet was in Herstel
deze partij niet veel te zien. Dit
In de wedstrijd tegen DIO
sterkste wapen ontbrak in deze moest Zandvoortmeeuwen met
nerveuze wedstrijd. Ook de la- ruim verschil winnen om een
nisch doorgegeven worden. Mo- tere kampioen DSS kampte periode in de wacht te slepen,
menteel is Romy's zeven dagen met zenuwen.
hetgeen recht gaf op het spelen
per week geopend, van 9 uur 's
van promotie wedstrijden. Aanmorgens tot 9 uur 's avonds.
Binnen een kwartier zagen gzien DIO hierop ook nog mo„En meestal nog wat later," al- diverse DSS spelers drie gele en gelijkheden had ontstond er
dus de ondernemer. Behalve de een rode kaart voorgetoverd een open wedstrijd met kansen
gegrilde kippen verkoopt hij worden. De rode kaart voor voor beide teams. In het Zandeen ruim assortiment aan DSS had voor Zandvoortmeeu- voortse doel redde doelman
etenswaren, van ijs, milksha- wen ook gevolgen omdat doel- Clemence Koster een paar keer
kes, Italiaanse bollen en pisto- man Mario Schrader zeer onbe- erg fraai, maar op een fraaie en
lets tot complete maaltijden, heerst tegen het hoofd werd ge- harde inzet van Munk was hij
die op het 'terrasje' binnen in schopt. Met een lichte hersen- kansloos, 0-1.
Voor de rust was Zandvoortde passage geserveerd worden. schudding moest de Zandvoor-

Reünie Plesmanschool

Thuisbezorgd
Bestellingen van 15 gulden en
meer worden gratis thuisbezorgd. Dat gebeurt binnen 45
minuten, meldt de kaart. „Maar
vaak is het al binnen een kwartier," zegt Bluijs. „We maken er
een sport van om het eten zo
snel mogelijk bij de mensen op
tafel te krijgen. Daarnaast hanteren wij een grondregel die
voor ons heilig is: wat wij zelf
niet zouden eten, gaat ook niet
de deur uit naar een klant. En
ik ben heel kritisch wat eten
betreft."
Bestellingen kunnen telefo-

meeuwen nog dicht bij de gelijkmaker maar Peter Steegman en Riek de Haan zagen
hun inzetten net geen doel treffen.
De eerste mogelijkheid in de
tweede helft was voor DIO,
maar die ging naast het Zandvoortse doel. Daarna trok
Zandvoortmeeuwen het imtiatief geheel naar zich toe. Met de
bekende grote inzet werd DIO
met de rug tegen de muur gezet.
De druk werd nog groter toen
DIO met tien man verder
moest. Er hadden al twee wissels plaatsgevonden waarna
een Haarlemse verdediger met
een hoofdwond uit viel.
In het Haarlemse doel was de
Zandvoortse doelman Serge
van Lent een groot struikelblok. Van Lent reageerde voortreffelijk op de vele doelpogingen alhoewel hij vlak voor tijd
bij het tweede Zandvoortse dolepunt niet vrijuit ging. Zandvoortmeeuwen kwam op gelijke hoogte door een verrassend
schot van Mischa Tibboel. Vlak
voor het einde knalde Willem
van der Kuijl van verre de bal
over de mistastende handen
van Van Lent: 2-1. Riek de Haan
had daarna nog pech met een
kopbal op de lat.
„Als je in de wedstrijd tegen
DIO ziet hoe we de nederlaag
tegen DSS verwerkt hebben,
dan zeg ik 'grote klasse', vervolgt Keur. „Ik denk dat donderdag de zenuwen ons te veel
parten speelden. Maar toch, als
je promoveert en je manifesteert je op zo'n manier dan is
dat een hele goede prestatie.
Wat we voetballend te kort
kwamen hebben we met inzet
gecompenseerd."

Arbeidsvoorziening vóór
uitbreiding
van Schiphol
ZANDVOORT - De regiona
Ie besturen van de Arbeid s
voorziening Kennemer-, Am
stelland en Meerlanden 01
van Amsterdam/Zaanstreek
/Waterland zijn yoorstande'
van de uitbreidingsplannel
van Schiphol.
Dit hebben zij kenbaar gemaakt in hun inspraakreactie o^
de toekomstplannen voor de
luchthaven. 'Uitbreiding var
Schiphol zal een groei van d.
werkgelegenheid tot gevolg heb
ben,' aldus de Arbeidsvoorzu
ning. 'Daarmee kan de mainpoi
tontwikkelmg van Schiphol eur
krachtige bijdrage leveren aari d t
bestrijding van de werklooshe-*
in beide regio's.'
In de gebieden waar de Arbeidt
voorziening actief is, blijkt dt
werkloosheid een groot pi o
bleem: 'Bij de arbeidsbureau b ir
beide regio's staan in totaal 11,"
duizend werklozen ingeschreven1
waarvan een groot deel laag- o
ongeschoold is.' De Arbeidsvoor
ziening noemt de situatie dat eer
groot deel van de regionale be
roepsbevolking (langdurig) tam
tenspel staat op de arbeidsmar!:
'onaanvaardbaar, zowel uit soci
aal als economisch oogpunt'

Banengroei
'Uit de Inventarisatie Economi
sche Effecten, opgesteld door hè
Bureau voor Economische Argti
mentatie, blijkt dat de mainport
ontwikkeling van Schiphol vai
groot belang is voor de werkgelcgenheidsgroei in de regio. In all>
uitgewerkte scenario's is sprak<
van groei van het aantal banen; u
het meest gunstige geval komt dt
totale
Schiphol-gerelateeroA
werkgelegenheid m het jaar 201,
op 157 duizend fulltime arbeids
plaatsen. Ter vergelijking in 1991
waren dit er 72 duizend.'
Volgens de Arbeidsvoorzienin;
sluit het soort banen dat Schip
hol oplevert goed aan bij het aar
bod op de arbeidsmarkt: 'Enei
zij ds groeit de behoefte aan me
name mts-ers en meao-ers. Ar
derzij ds is Schiphol een van d'
weinig sectoren in de regio, waa
in de toekomst banen kunner
ontstaan voor laaggeschoolden
Vooral dit laatste punt is va:
groot belang gezien het lage oplei
dingsniveau van vele ingeschre
ven langdurig werklozen en de be
perkte mogelijkheden in de hm
dige markt om deze werkzoeken
den te plaatsen.'

Sprong vanaf
veertig meter
ZANDVOORT - Op tweede Pinksterdag geeft het
Yellow Mellow Bungee
Jump stuntteam een presentatie in Zandvoort. Dat
gebeurt onder andere voor
strandpaviljoens Buddy's
Beach aan de Boulevard
Paulus Loot.
Er wordt een hijskraan met
een hoogte van zo'n 40 meter
neergezet, waar durfals tussen
l uur 's middags en elf uur 's
avonds vanaf kunnen springen,
aan een lang elastiek. Zij krijgen een 'driemaal beveiligd'
harnas aan en bovendien wordt
onder de toren een vangnet of
valkussen geplaatst. Een van
de leden van het team maakt
een testsprong, waarna het pu
bliek mag springen. De kosten
per sprong bedragen honderd
gulden. ledere 'Bunge Jumper
krijgt na afloop een 'I did il'
T-shirt plus een orkonde.

(ADVERTENTIE)

COMMERCIEEL ZAKENNIEUWS
Zandvoorts
Nieuwsblad
INFORMATIE TEL. 02507-17166
bij Dirk van den Broek

NIEUWE BETALINGSWIJZE:JANNEN
ZANDVOORT - Sinds afgelopen week is het mogelijk om bij Dirk
van den Broek te Zandvoort de boodschappen te betalen met Pmcode De voordelen van betalen met pincode zijn, dat de klant
vrijwel geen contant geld bij zich hoeft te dragen

T-shirt bedrukken met kans
op prijs bij Foto Boomgaard

Poster diefstal
ZANDVOORT - In de Cornelis Slegersstraat zijn vrijdagavond tegen elf uur twee Zandvoorters aangehouden toen zij
een poster probeerden te stelen. De poster zat in een reclamezuil. De mannen, beiden
twintig jaar oud, hadden de zuil
met een namaaksleutel opengetnaakt. In hun auto werden vervolgens nog twee van dezelfde
posters van het Drum Rythm
Festival gevonden. Deze hadi den zij even daarvoor gestolen
.fUit zuilen aan de Boulevard
'"'Barnaart en in de L. Davidsstraat.

- Bij Foto
de Grote
Krocht kan men nu voor de
halve prijs een T-shirt laten
bedrukken met een eigen
foto, dia of tekening, in
kleur of in zwart/wit. De
drie meest originele ideeën
worden bovendien beloond
met een fotocamera.
Het witte T-shirt is bij de
prijs (12,50 gulden) inbegrepen
en de opdruk is binnen een
paar dagen klaar. „De afdrukken van de foto's maar ook bijvoorbeeld de schattige teken ingen voor vader, moeder, opa of
oma mogen de grootte hebben
van ongeveer A4, een velletje typepapier," zegt ondernemer
Kick Boomgaard, die samen

met zijn medewerksters Yvette
en Pascale klaar staat om advies te geven. „Maar een gedeelte van een foto mag ook, niets is
te gek. Alleen de prijzen..."
Dat slaat op de drie camera's
van respectievelijk 100, 200 en
300 gulden die te winnen zijn
voor de dei de, tweede en eerste
prijswinnaar. De jury bestaat
uit de Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel, fotograaf
André Lieberom en journalist
Wim Nijboer. Zij zoeken uit wie
met het 'kolderiekste, verrassendste, origineelste' idee is gekomen. De actie duurt tot 30
juni 18.00 uur, daarna kosten de
T-shirts weer het dubbele. De
jury verwacht de eerste week
van juli de prijswinnaars bekend te kunnen maken.
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Een oude foto van de zesde klas Plesmanschool uit - vermoedelijk-1969, met meester Ramkema,
tevens schoolhoofd

ZANDVOORT - De Piesmanschool bestaat dit jaar
40 jaar maar houdt binnenkort op te bestaan. Hoog tijd
dus voor een reünie heeft
een aantal oud-leerlingen
gedacht. Deze vindt plaats
op 29 mei in de school

straat in Nieuw-Noord, ondergebracht. Maar net voor het
sluiten van de deuren komen
zoveel mogelijk oud-leerlingen
en -leerkrachten nog een keer
bij elkaar. Tenminste, dat is de
bedoeling van de organisatoren
die in beide kringen zijn te vinden.

De Plesmanschool fuseert
met de Van Heuven Goedhartschool, wat te merken z,al zijn
aan het begin van het komende
schooljaar. De leerlingen worden dan in het gebouw van deze
laatste school, aan de Fleming-

De reünie op 29 mei is in
drieën verdeeld. Van 's morgens 11 tot l uur de leerlingen
van de school-verlatersjaren
1980 tot 1993. Van 3 tot 5 uur de
schoolverlaters van 1968 tot en

met 1979, en van 8 tot 10 uur
degenen die van 1955 tot en met
1967 hun laatste schooljaar hier
meemaakten. Men kan zich opgeven bij de oud-leerlingen Tineke Paap, tel. 17413. en Carla
Kramer, tel. 12302 Zij hopen
dat er zoveel mogelijk oud-leerlingen op af komen.
De kosten bedragen 15 gulden per persoon voor hapjes en
drankjes, eventueel te storten
op ABN-nummer 49.41.51.382
ten name van de reüniecommissie. Ook oude foto's zijn
welkom.

Een voordeel van betalen met pincode is tevens dat te veel geld
uitgeven beter beveiligd is dan betalen met creditcards, aangezien
het saldo van de bankrekening direct via de pincode kan worden
gecontroleerd. In onze supermarkt kan de klant zelf het pasje door
het apparaat halen en de betalmgsinstructies op het scherm volgen.
Ondanks dat de kosten voor elektronisch betalen hoog zijn blijft ook
nu Dirk van den Broek het laagste prijsbeleid van Nederland hanteren, er wordt per transactie slechts 25 cent berekend, de kassabon
is tevens transactiebon.

donderdag 19 mei 1994

weeKmedia 17

Kodak

ZEILMAKERIJ REMUS

STUNTAANBIEDING
ir

-

moterhoezen - kleine feesttenten
vlaggen
- windslurf
afdekzeilen - balkon
hoes muziek instrument

repareert ook: - (surf)zeil
- catamaran trampoline
- autokap
- tent

Schotse Runder
Bief stuk

16,25

Niet duur
Snel klaar

met gratis fles wijn

m
::':4;

Tel. 02507-20168

Schotse
LAMSBOUT
1 kg
•Achterham
Boeren
200 gr

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

4,29

Drukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties

met gratis WK munt

TOUCHER/E ,

reprox
Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

DE GROOTSTE SCHOEN
VAN NEDERLAND!!
Tot 28 mei te zien bij:
P=1
De Goede Schoenmakerij
Kerkstraat 32, Zandvoort
WEET U WELKE MAAT HET IS??
yoor de eerste 100 personen die .dat komen raden
ligt er een leuke attentie klaar.

Elk voorjaar worden in Nederland duizenden weerloze
vossewelpjes uit hun burchten gehaald. Vaak met behulp
van honden. De babyvosjes worden vervolgens doodgeslagen met een geweerkolf, een spade of tegen een boom.
Schieten op 'n dier dat niet weg kan rennen, vinden jagers
niet passen in hun „sportieve weidelijkheidsregels".
De Dierenbescherming heeft samen met Stichting Kritisch Faunabeheer in een
brandbrief aan staatssecretaris Gabor geëist dat
de jacht op vossen onmiddellijk wordt gestopt in de
periode dat ze jongen
hebben. Help ons dit zinloze dierenleed snel te beëindigen. Met 'n lidmaatschap,
gift of adhesiebetuiging. Doe 't vandaag nog, want zonder
uw bescherming hebben dieren geen leven.

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

ZOMER FOTOFEEST

GRATIS FILM 24 OF 36 OPNAMEN
bij ontwikkelen en afdrukken van uw volgeschoten kleinbeeldkleurenfilm

Ontdek hoe mooi kleuren kunnen zijn bij

KODAK EXPRESS 1 UUR SERVICE
Het beeldmerk van KODAK EXPRESS
KWALITEITSCONTROLESERVICE geeft u de zekerheid dat het door
ons als zelfstandig fotohandelaar toegepaste foto-ontwlkkelproces
regelmatig wordt gecontroleerd door KODAK.

Stickers
Zeef drukwerk
Stempelmakerij
Fotocopieën

drukkerij

•&#
\
ïjmCHTEUJKEKWALITEITSSLAGERIJ
l Grote Krocht 5-7, Zandvoort

*
*

Elk negatief wordt op zijn kleuren en contrast beoordeeld voor het afdrukken
om de beste kwaliteit eruit te halen.
Wij maken alleen gebruik van Kodak chemie.
Uw foto's worden afgedrukt op Kodak Edge papier. Voor frisse kleuren en
een mooi contrast.
Mislukte foto's worden niet in rekening gebracht.

DUBBELPRINT

Kies 3 gerechten voor slechts
(alleen bij afhalen)
1. SIJEOPAAIKWA
(geroosterde varkenskrabbetjes)
2. BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees)
3. BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met scherpe pikante
saus)
4. BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, aparte
saus)
5. BABIKETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap saus)
6. CHASIJEO
(geroosterd mager vlees)
7. TJAP TJOY
8. KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes met
zoetzure saus)
9. KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10. KIPMALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11. YIN YOUNG SATÉ
(varkenssate en kipsate met pindasaus)
12. FOEYONGHAI
(omelet met vlees)
13. POLOUKAI
(geroosterde kip met ananas)
14. YIKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15. SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus)
16. SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus)
17. SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
18. SAMBAL VLEES
(vlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-SIN vermelden en
dan de 3 nummers van de door U gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2 x witte rijst, l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met miehoen of Chinese bami ƒ 5,- extra.

Haltestraat 69. Tel. 17897

0,29 et
in 1 uur
en een
(GRATIS
FILM)

DE DIERENBESCHERMING

i 6,95
l

HALTESTRAAT 37

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
16 modekleuren
Alle maten

79.95

2,50
i

tot 30 juni

tot 30 juni

TELEFOON 15810

Heerlijke Hollandse
Roomwitte

ASPERGES

gratis geschild

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478
OPENING, FEEST OF PARTij,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE" KAR,
HEBBEN WIJ !!!
Verhuur van
"OUDE"HAR!NGKAR
of HARINGBAKFIETS
{OOK LEEG)

Voor uw party
of tuinfeest.
ƒ Met strandjutters versiering.

m/v

Stuur deze bon in een envelop naar: De Dierenbescherming,
Antwoordnummer 2105, 2508 VD Den Maag. Postzegel mag wel hoeft niet.

15x21
in 1 uur klaar
voor slechts

20x30
in 1 uur klaar
voor slechts

Kodak Express is gewoon de beste in Kwaliteit en Service.
Nu ook zondag open van 12.00-17.00 uur

133 B B H I B i B i H H i H H M I B I H I M I H H i B i n i H B i l i B i K i •
LI Noleer mij als lid van de Dierenbescherming voor ƒ 36,-per jaar.
Ik wacht op uw acceptgiro.
U Ik stort een eenmalige bijdrage van ƒ
op uw actiegiro 309 o.v.v.
vossejacht. Hel bedrag is onderweg!
U Ik betuig mijn steun aan uw actie en wil dat de moord op vossewelpjes
onmiddellijk Slopt.
• aankruisen wal van toepassing is
G Of bel Dierenbescherming Zandvoort, tel. M561
Naam:
Straat + nummer:
P.C. + plaats:
Handtekening:

VERGROTING

VERGROTING

de 2e foto voor
slechts
>
l
\

SAM-SIN

Haltestraat 37
Zandvoort
02507-15810

EEEMDIEE
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Bijlmer BBS maakt tele-shopping aantrekkelijk
Het Bijlmerse Ganzenhoef in de
ligt te bakken in de zaterdagse
zon. De zomer begint eindelijk
door te breken. Het is razend
druk op de gelijknamige markt.
Klanten testen met
samengeknepen ogen de
versheid van de vaak uitheemse
producten. Zo wordt er al sinds
lang gekocht en zo zal het altijd
wel blijven. Of toch niet? Op
deze zelfde zaterdag wordt, in
een nabijgelegen flat, hard .
gewerkt aan een nieuwe manier
van kopen. Terwijl de klant op
Ganzenhoef van de viskraam
naar de groentekraam wandelt,
reist Bijlmerbewoner Leon in
tachtig seconden de hele wereld
rond. Hij gaat van Amsterdam
naar Amerika, haalt daar wat
boodschappen en keert weer
terug, zonder zich ook maar één
millimeter te verplaatsen. Hij
doet dat per computer. Volgens
Leon is dat het winkelen van de
toekomst. In ieder geval wordt
met het door hem ontwikkelde
Tele-shopping-systeem het
kopen per computer een stuk
gebruiksvriendelijker.

Reis rond de wereld in tachtig seconde

Leon: 'Je kunt hele mooie
programma's ontwerpen,
maar die moeten ook nog'
opeenvoudige computers
. kunnen draaien'
foto: Bram de Hollander

D

E
BALKONDEUREN
staan open. Vanuit het
raam hebben wij een
prachtig uitzicht op de
Bijlmer. Leon heeft daar
op dat moment echter weinig
aandacht voor. Hij zit al snel op
zijn praatstoel. Want als het gaat
over communicatie dan heeft hij
een heldere toekomstvisie. 'Communicatie is een levensbehoefte.'
Als automatiseringsdeskundige is
het bijna niet meer dan logisch dat
hij deze passie combineert met zijn
liefde voor computers.
Leon (afgesproken is om niet zijn
volledige naam in de krant te zetten
want hij heeft nogal wat aan computerapparatuur staan) is de sysop van
een Bulletin Board System (BBS), Eurogate genaamd. Een BBS is een
elektronisch prikbord. Je kunt er wat
'opzetten' en er wat afhalen. Via een
modem (een kastje dat zorgt dat telefoon en computer elkaar begrijpen)
kun je thuis een BBS, waar ook ter
wereld, bereiken.
Eenmaal in zo'n Bulletin-Board
System (althans bij de echt goede)
heeft de bezoeker de kans om prpgramma's te kopiëren, nieuwtjes te

Eén telefoontje is genoeg ...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

lezen en te babbelen met andere bezoekers. Op die manier kun je even
gemakkelijk contact leggen met Boris is Rusland, Dick in Amerika, John
in Engeland en Piet-Jan in Midden
Paterswolde-Oost. Zolang je natuurlijk de internationale computertaal
beheerst, het Engels. De sysop is, om
het verhaal af te maken, de systeembeheerder. Vaak is die tevens de oprichter van het BBS.
Zo op het eerste gezicht is er niets
in de Bijlmerflat dat verraadt dat
hier een computernetwerk zit. Goed,
er staat een bescheiden pc in de hoek
van de kamer, maar bij nadere bestudering blijkt dit een bijna voor-oorlogs model te zijn, een 286 met 2 MB
aan intern geheugen. Het oudje
wordt nog net niet met kolen gestookt. Leon heeft echter nog een andere kamer, waar diverse 'zware'
computers met elkaar verbonden
zijn. Dit is de hardware achter Eurogate. Toch mag je het kleine pc-tje in
de huiskamer niet onderschatten,
zegt Leon. „Je kunt hele mooie programma's ontwerpen, maar die moeten ook nog op de eenvoudige computers kunnen draaien. Hierop zie ik of
dat inderdaad zo is."
Hij is één van die tweeduizend Ne-

derlanders die een eigen BBS hebben. „Ja dat zijn er heel erg veel. Nederland loopt voorop. Duitsland is
misschien het enige land in Europa
dat even ver is." Dat is te danken aan
het uitstekende onderwijs in dit land.
„Je raakt op de scholen al op jonge
leeftijd vertrouwd met de computer."
Opvallend is dat het merendeel van
de BBS-en hier niet-commercieel
zijn. Ze worden beheerd door gedreyen hobbyisten als Leon. „Want wil je
je BBS een beetje interessant houden
dan moetje er regelmatig mee aan de
slag." In Eurogate zijn dan ook een
aantal bijzonder aardige spelletjes te
vinden en computermatige 'hebbedingetjes.' Een eenvoudig programmaatje laat. bijvoorbeeld zien hoe de
wereldbevolking groeit. ledere seconden verspringen de aantallen. „Ik
bedenk de onderwerpen en maak de
programma's zelf."
Leon specialiseert zish verder in
programma's voor mensen zoals hijzelf, de systeembeheerders. Hij
maakt niet al die programma's, maar
haalt ze uit Amerika. Voor men nu
het idee krijgt dat hij met zware koffers vol software tweewekelijks de
douane te Schiphol passeert, het halen gebeurt via de modem. Leon

VOOR WIE ECHT LUXE WIL SLAPEN,
IS ER NU VI-SPRING:

het droombed
uit Engeland.

'plukt' ze van de elektronische prikborden elders. Neen, hij kijkt niet
echt wat hij in huis haalt. „Ik heb wel
een redelijk idee wat ik heb, want
achter ieder programma staat een
korte omschrijving."
Maar dan hebben we het belangrijkste van Eurogate nog niet gehad.
Tele-shopping. „Het idee is niet
nieuw. Op de televisie heb je bijvoorbeeld ook tele-shopping. Dan kun je
bellen en na dertig dagen of zo krijg je
het product binnen." Leon heeft echter een succesvolle vertaalslag gemaakt naar de computer. Via de 286
in de woonkamer stappen we de wonderlijke wereld van het BBS binnen.
Eurogate wordt opgeroepen en binnen no-time zitten we in een keuze
menu. Vandaaruit is het eenvoudig
en we belanden snel in de Tele-shpp
afdeling. De bediening is makkelijk.
De aangeboden waar heeft te maken
met computers. „Op zich is dit al heel
gemakkelijk, maar ik denk dat de
echte doorbraak er nog zit aan te
komen," zegt hij. De Bijlmer BBS is
de eerste in Amsterdam ('en waarschijnlijk in heel Nederland') die binnenkort met high graphic resolution
aan de slag gaat.

U bedoelt, blikt de verslaggever
vragend. Leon: „Het is zoiets als Sillicon Valley meets Hollywood." Gelukkig, dat maakt al veel duidelijk.
Sillicon Valley is min of meer de
geboorteplaats van computers en
programma's, legt hij uit. Erg technisch. dus. Door er een tikje Hollywood glamour aan toe te voegen worden de programma's een stuk aantrekkelijker en, belangrijk, gebruiksvriendelijker. Dat is allemaal mogelijk dankzij een in Amerika
ontworpen programma dat de laatste
tijd het computerwereldje behoorlijk
bezighoudt: Ripterm. Hiermee kun je
op een bijzonder gemakkelijk manier
een fraai grafisch beeld maken. En
vrijwel iedere computer kan het ontvangen (hoewel ook daar hetzelfde
programma, Ripterm, op moet zitten, 'maar dat is gratis en pluk je
binnenkort van deze BBS.')
Zien is geloven. We stappen opnieuw in de 286, en roepen hetzelfde
programma op: Tele-shopping. Het is
alsof de goede fee op bezoek is geweest bij Assepoester.
Het beeld staat vol met overzichtelijke en scherp getekende blokken.
En er is een 'muis' aanwezig op het
scherm. Door eenvoudig aan te klik-

Het is lente in Skrok
en Skrins!

Skrok en Skrins. Het zijn geen namen waarbij je direct
denkt aan een ambachtelijk onderhouden boerenlandschap vol zeldzame weidevogels. Toch zijn het dat. Mede
dankzij uw deelname aan de Postcode Loterij krijgen in
deze twee Friese natuurgebieden de weidevogels alle
kansen.
Kieviten, grutto's, tureluurs en Vul dan nog vandaag de WINscholeksters zijn er volop in TOT-ZE V E N - M I L J O E N Skrok en Skrins. Natuurmonu- BON in en doe mee met de
menten geeft de vogels er alle loterij met een hart voor mens
ruimte en rust om te nestelen en natuur. H
en hun eieren uit te broeden.
Vooral deze maand vragen de
vogels in Skrok en Skrins extra
bescherming door alle nesten
die tussen het gras verborgen
liggen.
Om de weidevogels voor Nef 3000
derland te redden zijn er echter
veel meer van deze gebieden
8061 ZO
nodig. Door mee te spelen in de
Postcode Loterij kunt u Natuurmonumenten daarmee helpen.
Want Natuurmonumenten is
een van de zeven goede doelen
die een bijdrage ontvangt uit de
opbrengst van de Postcode
f
324S.OOO
Loterij.
8061
ZD O1 4

StraatPrijs

15 mei

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioocpm)

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

• handgemankte matrassen en boxsprings
• 100% natuurlijke materialen
• comfortabele stoffering, o.a. vuistdikke schapewol
en hnndgeknnrde pnardehnar
• luxe afwerking, o.a. genopte en afgernnde matrassen

VI-SPRING
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71. HAARLEM. TEL 023-254956
slaapvoortchters Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Skrok en Skrins: een paradijs voor weidevogels. Door uw deelname
aan de Postcode Loterij kan Natuurmonumenten de natuur meer
ruimte geven.'

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Fa. De Vonk
Het Station
Gran Dorado
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d.d. 02-03-93.
Prijzen boven de 1000 gulden worden
belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- ot girore.kening geMort.

10
11
12
16

21
22
25
28

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en

33 38
34 41
35 42
36

Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
f maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met bfokletters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

Naam:

06 - 9799

Adres:

50 cent per minuut

Postcode: l i l i
Postbanknummer:

Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1 , Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Trompstraat 2, Zandvoort

Goedgekeurd door het Ministerie
van Justitie.

8 mei

9 19 31 37
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk .
Haltestraat 22, Zandvoort

Meewerken aan het behoud
van de natuur én tegelijkertijd
kans maken op prijzen tot
zeven miljoen? Dat kan alleen
in de Postcode Loterij. Elke
week en elke maand opnieuw!
Speelt u nog niet mee?

De winnende
Thuisbingonummers:

5
6
7
8

Zandvoorts Nieuwsblad

AKO

Wie zelf een blik wil werpen op het Bijlmer
BBS 'Eurogate'• kan dat doen via telefoonnummer 698.4763 of 895.8228.

Postcode Loterij steunt Natuurmonumenten

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

SNOWWHITE

ken wat je wilt kom je stap voor stap
het systeem binnen. Werkelijk iedereen kan nu met het systeem werken
zegt Leon vergenoegd. Hij is er zeker
van dat dit de doorbraak van het winkelen per modem betekent. „Ik leg er
nu de laatste hand aan." En er volgt
nog een verfraaiing. Binnenkort is
het mogelijk om plaatjes van bijna
fotografische kwaliteit in de tekst te
zetten. „Dat maakt de mogelijkheden
bijna onbeperkt. Want dan kun je
echt laten zien wat je aanbiedt."
Hardop denkend komt hij al snel met
een voorbeeld. Stel je bent een makelaar. Behalve dat je via een BBS aan
iedereen kunt laten weten dat er een
huis te koop is, kun je ook een glashelder plaatje laten zien. „Zelfs van
het interieur en de tuin. En een plattegrond."
Voor echte shoppers lijkt er inderdaad een nieuw tijdperk aan te breken. Alhoewel het wel even zal duren
voordat de klanten, net als bij de
kraam van Ganzenhoef, de computerwaar met samengeknepen ogen
kunnen controleren op versheid.
Maar wie weet.

Q dhr. Q mevr.

i-i i i

Plaats:

Datum:

NATIONALE

ÜLOTERI J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel/ naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZVDen Haag
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ZORGCENTRUM
ZANDVOORT

GROTE T-SHIRT WEDSTRIJD

NIEUWE AFDELING ZOEKT ERVAREN BEGELEIDERS VOOR
OUDEREN MET PSYCHOGERIATRISCHE PROBLEMEN
Leeft en voelt u mee met de oudere mens? Bent u geduldig
en werkt u graag in teamverband' Vindt u het een uitdaging
om met enthousiaste collega's vorm te geven aan een
compleet nieuwe afdeling' Een afdeling die zo'n 30 ouderen
met psychogeriatrische problemen gaat begeleiden Reageer
dan snel'

"Huis in de Duinen" is een verzorgingshuis met 140 bewoners.
Een huis dat wordt beheerd door de Stichting Zorgcentrum
Zandvoort. In samenwerking met de Stichting Verpleeghuiszorg Zuid-Kennemerland starten wij binnenkort een substitutieproject in ons huis Voor dit project zoeken wij enthousiaste

Verzorgenden m/v
Minimaal 60%
Wij bieden:
Een boeiende en uitdagende functie waarin u te maken krijgt
met alle aspecten van de bejaardenverzorging.
U verricht verzorgende-verplegende handelingen en begeleidt
ouderen met psychogeriatrische problemen individueel en m
groepsverband
In samenwerking met de activiteitenbegeleidmg draagt u zorg
voor de uitvoering van de verschillende activiteiten Ook de

verslaggeving van observatie en evaluatie ten behoeve van het
zorgplan behoort tot uw takenpakket.

HIER KOMT
JOUW ONTWERP!

Wij vragen:
Voor deze functie is het diploma bejaardenverzorging, zieken verzorging of MDGO-VP een goede basis Werkervaring m
en kennis van het omgaan met psychogeriatrische problemen
is voor deze functie onmisbaar.

Win een camera

van
ƒ 100,-, ƒ 200,- of ƒ300,-

Activiteitenbegeleiders m/v
Minimaal 60%

Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73
Zandvoort
Telefoon 02507-13141
Fax 02507-19610

Wij bieden:
Een boeiende en uitdagende functie op een geheel nieuwe
afdeling Een functie waarin u in samenwerking met verzorgenden zo'n 30 ouderen met psychogeriatrische problemen begeleidt U biedt groepsgericht en individueel activiteiten aan. En
draagt o a zorg voor de verslaglegging van de observatie ten
behoeve van het zorgplan.

Wij vragen:
Voor deze functie is het diploma MBO-AB een voorwaaide
Werkervaring met en kennis van het omgaan met psychogenatnsche problemen is voor deze functie onmisbaar

U kunt rekenen op:
Uw salaris is afhankelijk van opleidingen werkervaring Voor
beide functies gelden de arbeidsvoorwaarden conform de
CAO-Bejaardentehuizen

mevrouwMT Vrancken, Hoofd Verzorging Zij isop24,25 en
26 mei van 11 tot 1 2 uur telefonisch bereikbaar-02507-13141.
Uw schriftelijke sollicitatie met CV dient uiterlijk 31 mei m
ons bezit te zijn U kunt deze richten aan Stichting Zorgcentrum Zandvoort, Locatie Huis m de Duinen, t a v . mw.
M.T. Vrancken, Herman Heijermansweg 73, 2042 XR Zandvoort De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 juni!

Informatie en sollicitatie:
Inlichtmgen over beide functies worden u gaarne verstrekt door

WEE:
Weekmedia BV is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie Weekmedia geeft wekelijks
zestien verschillende nieuws- en huis-aanhuisbladen uit m een totale oplage van meer dan
vijfhonderdduizend exemplaren Zo'n dertig
journalisten werken op de redacties m
Amsterdam, Amstelveen en Zandvoort

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
PINKSTER-WEEK MENU
stukjes ossehaas***
met een pestosaus

Journalist/
eindredacteur

Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
2042 JU landvooit
Ttl 02307-1463S

Deze journalist/eindredacteur zet zich met name
in voor de huis-aan-huisbladen Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener en
het abonnementsblad Zandvoorts Nieuwsblad
Aan deze kranten werkt een redactie van m totaal
zeven man/vrouw onder leiding van een chef

ƒ 34,50

Honorering geschiedt op basis van de CAO voor
huis-aan-huisbladjournahsten
In verband met de samenstelling van de redactie
wordt vooral vrouwen gevraagd te reageren
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Jan
Maarten Pekelhanng, hoofdredacteur, telefoon
020-562 2250
Sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk te
geschieden

ZANDVOORT Verkoop inboedel
ƒ95,ƒ 25,ƒ 95,ƒ 295,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

mode
en
accessoires

LADIES FASHION OP NIVEAU
PINKSTERAANBIEDING

Brieven kunt u voor dinsdag 24 mei richten aan
de personeelsafdeling van Perscombinatie N V ,
Wibautstraat 150,1091 GR, Amsterdam, t a v de
heer A Schermer, onder vermelding van AS
9405

PULLOVERS EN VESTEN
met 20% korting
Haltestraat 56
(naast La Bastille)
ZANDVOORT
TEL. 02507-20086

I
Dagblad Telegraaf
vraagt per direct in Zandvoort

MEI MENU

bezorgers m/v

Salade van inktvis met
olyven, augurk en paprika
of
Wortelsoep met broccoli
en crème fraiche

leeftijd v.a. 15 jaar
prima verdiensten
kleine wijken
4x per jaar bonus
Kerstgratificatie en gratis krant

*****

Aanmelden 023-265899

Gestoofde lamsschenkel
met voorjaarsgroenten
of
Hele schol in roomboter gebakken
met peterselie en citroen
*****

Cassata van aardbei en pistache
met krokante chocolade

n

r

Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

Geopend van woensdag t/m zondag

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat zij/hij
- vlot en creatief schrijft,
- eindredactioneel werk kan verrichten,
- bij voorkeur ervaring heeft m de lokale
journalistiek,
- bij voorkeur een journalistieke beroepsopleiding
heeft afgerond,
- een rijbewijs bezit,
- woonachtig is m, of m de nabijheid van,
Amstelveen

FL 39,

1 UUR FOTO-SERVICE

***
smaasappelsorbet

(m/v)

J

FOTO BOOMGAARD

Salade uan kreeflgamalen
met een dressing uan sjalotjes

Op de redactie m Amstelveen is plaats voor een
ervaren

Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaaspcrdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zondvoorts
Nieuwsblad

De spelregels zijn eenvoudig,
maak een leuk ontwerp/tekening/foto/tekst of combinatie
en laat het door FOTO BOOMGAARD op een T-shirt zetten
VOOR SLECHTS ƒ12,50, INCL. T-SHIRT (één per persoon).
Een vakkundige jury zal het beoordelen
en de winnaars aanwijzen. Winnen of niet, in ieder geval •
zal je deze zomer een origineel T-shirt dragen.
(Uitgesloten zijn mensen die beroepsmatig hiermee bezig zijn)
» De aktie duurt tot 30 juni 1994 «
ALLEEN BU:

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-562.2027

8535,95,325 -

ƒ 30,ƒ 85,ƒ 5ƒ 6,ƒ 145,En nog

Keukenbuffetkast afm 50x10^x170
Keukenhangkastje 53x50x35
ETNA Keukenkacheltje
Bauknegt inbouw koel/vneskast 210 + 22 Itr afm
51x54x122
Witte tafel 180x80x69
Badkamer/toiletkastje 3 spiegeldeurtjes
Openhaardstel massief koper
L-vormig houten professioneel bureau 160x80x74
160x45x67
Bureaustoel
Hanglegkast wit 60x100x180
Tot ƒ 250,- Herenkleding mt 49 ook prachtige kostuums
p/st Witte geplastificeerde spaanplaat planken tot 2 35
m
p/st Bronskleurige spiegels 230x100x6
veel meer spulletjes. Wilhelminaweg 58, tel. 19102.

Stationsplein 17/6
goed onderh. driekam.app. op 1e et. Parkeer, plaats op eigen terrein. Ind. hal, woonk., open
keuken met inb.app., badk. met douche en wastafel, 2 sl.k., balkon.
Serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Van Ostadestraat 21 c
leuke starterswon, in dorpskern gelegen. Ind.
beganegr. hal, woonk. met plavuizenvl., open
keuken met inb.app., schuifpui naar achterplaatsje, 1e et. 2 sl.k., ruime badk. met ligbad
en toilet.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
Hogeweg 54/1
uitst. gesitueerde 4 kam.maisonnette met tuin
op het zuiden. Ind. 2e woonlaag: hal, 3 sl.k.,
ruim terras, badk. met ligbad, wastafel en toilet,
1e woonlaag: hal, toilet, woonk. met schuifpui,
tuin zuid, open keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Cort van der Lindenstraat 38
aan duinrand gelegen vrijst. woonh. met garage
en tuin. Ind. beg.gr. vestibule, hal met toilet,
keuken, bijkeuken, woonk., sl.k., badk. met ligbad en wastafel, 2e et. 2 ruime sl.k.
Vr.pr. ƒ 445.000,- k.k.
TE HUUR
Max Planckstraat 31
kantoorruimte op 1e et. van representatief bedrijfsgebouw. Opp. 100 m2.
Huurprijs ƒ 1.300,- p.m.
TE HUUR GEVRAAGD
3/4 kamer appartement per 1 juli

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
^

.

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort
Dienst mededeling
de GAPER DRUGSTORE
maandag 30 en dinsdag 31 mei zijn wij gesloten
in verband met een kleine verbouwing.
Woensdag 1 juni staan wij weer geheel
voor u klaar.

Vakantiewerksaai?

Niet als je als LTS-er met pit bij
Kwik-Fit komt werken, want daar
kom je dagelijks in kontakt met de
meest uiteenlopende werkzaamheden aan alle voorkomende merken auto's. Kwik-Fit is de specialist op
het gebied van banden, uitlaten,
schokdempers, trekhaken, remmen
en APK-keuringen.

Voor de vakantieperiode zijn wij op
zoek naar kandidaten vanaf 16 jaar
die hun, op school opgedane, ervaring nu wel eens in de praktijk willen
gebruiken. De beloning voor deze
werkzaamheden ligt ver boven het
wettelijk minimumloon. Als het aan
beide kanten bevalt, rolt er misschien
wel een part-time baantje uit.

Heb jij interesse in dit leuke werk, vul dan de onderstaande antwoordcoupon volledig in blokletters in en stuur deze vóór 31 mei a.s. in een
enveloppe zonder postzegel naar:
Kwik-Fit Nederland B.V.
ta.v. Afdeling Personeelszaken
Antwoordnummer 13
3840 WB Harderwijk
Naam:

Voorletters:.

Adres:.
Postcode en Woonplaats:

m/v

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Telefoonnummer:

VAN

Beschikbaar van:

tot:..

Vakantie van:

tot:..

SCHAIK

Leeftijd:..

Sleutel-/Werkervaring:

Voorkeur Kwik-Fit filiaal/Opmerkingen:

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Kwik-Fit
OP ALLE ONDERDELEN BETER

ïï
BAUKNECHTDROGER
Type TRA960; Tijdgestuurde luchtafvoer droger, kapagiteil
4,5kgdroogwasgoed,extrabeluchtigsprogramma,temperatuurbegrenzer, afkoelfase om kreuken te voorkomen en linksen rechtsdraaiende RVS-trommel. Adviesprijs*899.SONYHI-8STEADYSHOT
PHILIPS 63 CM KTV

STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. *3890.-

<g
'%

RVSTROMMEL

51CM KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
51cmgrootbeeldkleuren-televisie,monitorlook,30voorkeuzestations,
automatischzenderzoeksysteemeninfraroodafstandbediening.
Adviesprijs*699.-

fü

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199 -

1949.-

SONY TRAVELLER

995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

•'A

pTaft O/IC .

OïfU."

TypeWA9510. Adviespnjs'1899.-

INDESIT 2-DEURS
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbiedmg? Adviesprijs. '1549.-

1145.SIEMENS WASAUTOM.

SONY CAMCORDER
8x motorzoom,
3 lux,
hifi, autofocus. Adv. *2220.-

495."
WHIRLPOOL 2-DEURS

C§Er 1045.TOPMERKCAMCORDER
F60; 8mm systeem, 6x zoom,
superimpose, autofocus. *2299.-

995.- SHARP 3 IN549.1 KOMBI

BAUKNECHT WA6500

R8180; 750 Watt+draaiplateau

599.-

749.-

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
KOOP ZONDER
1200trn/min., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maareen
RISICO
zeer zuinig. Adviespnjs*1299 - echte320 Iiter2-deurskoel/vnes j
kombmatie. Adviesprijs "1099.- BCC speelt reeds 24 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
deallerbekendstetopmerken
met officieel Nederlands gaPHILIPS/WHIRLPOOL
rantiebewijs. Fabrikanten en
TypeAWG719;Adviespnjs*1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL importeurs leveren ons graag
KOEL/VRIES KOMBI
en niet alleen vanwege onze
Type ARG280, Adviespnjs*1235.-

'

M 599.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur).
Adviesprijs. *1990.-

1299.-

1399.-

PANASONIC VHS HI-FI

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Want teflgg^en nazorg. ^^^^--^g^g^firfanraa
vakkennis, 9aranT
de

H
799.STUNTIOOOTOERE'N
~m 649.749.MIELE KOEL/VRIES

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

[TTg«4

1199.Q7Q _

r-firfrf Of w.
37 CM KLEUREN-TV

499.-

PHILIPS VIDEO + PDC

PHILIPS4KOPPENVHS

999.-

699.-

Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

699.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312; Skoppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.*1145.-

KG37S01; Koel/vnes reus.' 1798.-

1299.

699.-

PHILIPSTURBO-DRIVE
Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend.Adv. *795.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

E3Er Z48."

ATAG GAS-ELEKTRO

„,,

FK055/52A; Elektrische oven,
nkl.gnllenkookwekker.'1510.-

p^-.l
^

PTgaj

RTV535;3 koppen, VHS. *1445.-

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

\ï:m?

QCK .

aüö.

145 LITER KOELER

M 375.ZANUSS1140 LITER

749.-

Ü. '

s\j

TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540
Wasdroger. Adviespnjs*495.-

_ 279.-

AKAI VHS VIDEO+PDC

ZANUSSI WASDROGER

699.549.-

PANASONIC VIDEO

- ~

rfj-asai&r—<n£—<~sm

JVC VHS-HQ VIDEO

_
459.PHILIPS / WHIRLPOOL

TypeAMB523;Adviespn|s*945 -

BAUKN./BOSCH/AEG

Inkl. afstandbediening.
lbediening.*699.*699.

KONDENSDROGER

799.-

BAUKNECHTTRK980
KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig Adv.*1699.-

T\ Lie Z6050; Adviespnjs*599.-

__
428.
PHILIPS/WHIRLPOOL
AFB594, Vneskast. '720.-

BAUKNECHT LUXE

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couvertsen
geruisarm: Adviespnjs'999.-

lAfif

l'&'

O49.

BAUKNECHT VW 3PR

949.- CHEr 548. EMf 749." i;
m
1199.859.598.
MERKCENTRIFUGE"

MIELE DROGER

BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848

BOSCH VW PS2100

5M

KVB2511; Adviesprijs*2220.-

l> Meer budget door de gratis
D BCp-card!
Aanvraag-foldcr in de winkel!

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs*245.-

328.
499.- ZANUSSI VRIESKAST

599.-

1S1SLANTENKAART

595.

INDESIT WASDROGER

J40; VHS-HQ.3 koppen. *1104.-

649.-

"~

4-pits gaskookplaat. *298

BAUKNECHT160LTR

Type TD50; Adviespnjs'649.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

1349.-

SUPER KOOKPLAAT

040 .
AUDIO- a VIDEO CASSETTES
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
SONYE240Vhs
3voor», _
MAXELL XL-II90 nieuw! 10 voor.... 40.- ËL_

SONY 63CM
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
PRIJS

<FF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

r
?*'

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.*1220.-

449.ZONDER INRUIL!

BCC

1048.
ATAG INFRA TURBO

PHILIPS 160 LITER

428.-

i

948.-

™ 1278.- I;
SONY3 KOPPEN VIDEO

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
GRUNDIG 37 CM

s

410; Gas-elektro fornuis Inkl.gnll,
Oerdegelijke tabletop. Zeer
draaispit en mixed gnll-set.*1575 fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

M!& 729."

HRD770; Van de uitvinders l 2
koppen, LCD afstandbed. '799.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

^

KN5404; Gas-elektro. "1049 - B£

INDESIT 140 LITER

F280; Afstandbediend.'768.-

QQO
O«fO

iM

130 LTR. KOELKAST

De enige echte

F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1098.

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

498.-

R.Ï»

SU'

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

IS63-30; Adviespnjs*1799.

Type KN5402WO; Adv. *849.-

599.-

AEG TURNAMAT

549.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

n«u~j
OnrO." B, i i
PELGRIM SUPERLUXE FJ
GAS-ELEKTROFORNUIS f^|

BLAUPUNKT VIDEO

IS70-39; Adviesprijs*1999.-

m

INDESIT G/E FORNUIS

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

m

598.- kj

STUNT BOVENLADER

549.

1398.-

m

899.-

GRUNDIG VIDEO + PDC

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

N'
t^ö

Vakkundig Personeel staat u
met raad en daad terzijde.
BCC, waar men nog «|d voor^
!u<3
,u heeft'.

ETNA FORNUIS 14.00

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv/1445.-

2SB12; LCD-afstandbed.. '1045.-

JÖ

„O

1149.-

ARISTONA HQ VIDEO

:s

m

de volgende werkdag. Bi) BCC

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs."1649,-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

579.-

groteirtiKeen

TypeKGC2511 ;AdviesorijS'1269 -

749.-

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

BAUKNECHTSUPER
KOEL/VRIES KOMBI

r«VIÏÏ?7TI7 569."
INDESIT PROMOTIE
BOSCH 323 LITER
Type 2596; Adv.*799.. . KOEL/VRIES KOMBI

1299.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

699.-

LUXE WASAUTOMAAT

1699.

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

Dienst hebben, die hel begrip
SERVICE werkelijk waarmaakt.

tó,

ZANUSSI WASAUTOM.

BlMJÜL

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST
SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

m
879. tô
m

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviespnjs'1299.-

R t S • ^ rt ï BCCte de grootste

999.-

M

ïjn

V
PHILIPS/WHIRLPOOL ik
KOMBI MAGNETRON fêfc

SONY VHS HI-FI VIDEO

GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC. *1709.-

ft

W<
%
'f,-'
m
&

PANASONIC NN8550

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs. '999.-

HRJ600; 4 koppen, longplay
inkl. PDC! Adviesprijs'1599.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

269.

SHARP 2 IN 1 KOMBI

BOSCH 1000 TOEREN
UÏJÜLf'C I&A/+ +

longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

1199.-

&.4
'si'

FMA925C; Luxe 3 m 1 kom'- sFVf
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht- JsX
320 üter 2-deurs koelkast '1398.- oven en grill. Adv '849 -

795.-

JVC HI-FI VIDEO

Raten Square Hi-BlackTnnitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs*1799.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. AoViespnjs'769.-

MOULINEX KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM VR722;
MATCHLINE.4koppen,

'

i

EMr £43." U
p-s

BAUKNECHT 2304

*JAC
f *K)."

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT
plgA O/S O

Type R3G14; 1000 Wattgnll

LSitflt *""fr/

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

445.-

MOULINEX FM1115

BK*
ff$

SIEMENS 320 LITER

mM 31O •
pWk
L:7fry

OOR

BAUKNECHT 1100 TRN

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8xzoom, hifi, autofocus. *2550.-

iMtS 1945."
PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs*749.-

63CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1545.-

fef

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs*3330.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

m

.•••nMsaspPiN-CODE |

2800 toeren. Adviesprus'249.-

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

358.

MIEL.E VW G521

1449.,.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur

KOOPAVOND: 1

7 tot 9 uur
,... 7 tot 9 uur

l
weekmedia 17

donderdag 19 mei 1994

- > .
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ZATERDAG 21 MEI

„Lui klak" daar om
vroegop koopjes
J. van Campen Sc Zn.
voor al uw
SCHOENREPARATIES & TASSEN
Corn. Slegersstraat 2, tel. 15449
nu
GRATIS WK POSTER

van 9.00 uur tot 12.00 uur

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

11

HÜüHüS

\'

•^-111-^^^

Nog nooit zag u zulke fantastische aanbiedingen voor
vloerbedekking. Eén week lang voert Europa's grootste
tapijtspedalist een internationale prijzenaktie, waar
geen enkele andere tapijtzaak tegenop kan.
Iedere twee dagen een korte, maar wel heel krachtige
aktie in tapijt, vinyl of karpetten. Kom daar snel van

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
Vroege Vogels
van 7.00 tot 10.00 uur precies
krijgt u
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i maar voor twéé dagen!
Mléén deze week,
~^7 alléén bij ,
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ZANDVOORT

In onze bloemen- en plantenstal
gelden „LUILAK'^-prijzen.
Net als overal

4 geraniums slechts . . . . l 0/™~

SLEUTEL & BEVEILIGING
SERVICE

Corn. Slegersstraat 2
' tel. 15449

20 tuinplantjes voor maar 9/V5

Alle sleutels voor de

HALVE PRIJS
OOK OP DE VONDELLAAN

van 9.00 uur tot 12.00
ook voor SLOTEN

Zondags geopend
Hogeweg 2 (naast Shell) tel. 14320
Vondellaan tel. 15712
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed
en maken de bakken voor u op.

DE GAPER DRUGSTORE
Ltv/'/a/c vroegop a/cf/'e van 9.00- yï.OO uur
Fris geschoren en fris gewassen

Gilette sensor mesjes a

_

O,-

normaal 9,50 — nu met kortingsbon 7,95
Q

waarde 1,55
Gilette Sensormesjes è ƒ 5,-

Sanex douche gel 450 mi normaal ?,o

nu met kortingsbon

waarde 0,75
SANEX DOUCHE GEL 450 ml
SaSSOOn Wash & Go400 ml normaal 10,-

OP VELE PARTIJEN
TAPIJTEN VINYL

nu met kortingsbon

enngen.

waarde 1,75
Vidal Sassoon Wash & Go 400 ml
••nsfti'A

mm

Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

EUROPA'S
LEIDEN

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria).

mm

,.«.!.;.:,-.,*

wm

pi

.m

lul

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

HOOFDDORP

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Tel. 071 -322 300

Tel. 020 -65 J 34 41

Geopend: Maandag (/m vrijdag
10.00-lB.OOuur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
J0.0CM8.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 2 J .00 uur.

HAARLEM
Spaamdomseweg 74-76
Tel. 023-272747
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00- (8.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(nteubelboulevard).
Tel. 02510-l 15 89
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr.9-!0-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort Amsterdam p),
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem (2), Assen,
Capelle a/dljssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Emmen, Eindhoven, Enschede, Coes,
Cron/ngeo, Heerlen (2), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2),
Roosendaal, Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.
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'schaken

ze kregen de Zandvoorters te
kampen met een inzinking. Dat
resulteerde eerst in een 2-2 gelijkspel tegen de uiteindelijke
nummer 3 Marktzicht uit
Amersfoort en vervolgens een
1,5-2,5 nederlaag tegen de Pioniers. Tegen hekkesluiter De
Pion haperde de machine nog
even, maar toch werd nipt met
2,5 tegen 1,5 gewonnen.
De Zandvoorters waren weer
bij de les hetgeen het Amsterdamse Raadsheer ondervond.
Met 3,5 tegen 0,5 werden de Amsterdammers verpletterd. De
spanning steeg, maar de Chessspelers hielden het hoofd koel
en wonnen met 3-1 van Sopsweps. De strijd was bijna gestreden en Café Neuf/Chess Society had in de laatste ronde
genoeg aan één bordpunt tegen
het Beverwijkse Weenink. Fred
van de Klashorst scoorde het
verlossende punt. Doordat ook
Ben de Vries en Olaf Cliteur
voor winst zorgden werd het 31.
Voor het tweede team van
Chess, dat uitkwam in de derde/vierde klasse en zeker niet
kansloos geacht werd, verliep
het toernooi moeizaam. Lange
tijd schommelde het team, dat
bestond uit Dennis van der
Meijden, Kees Koper, Hans van
Brakel en Mare Kok in de onderste regionen. Een uitstekende tussensprint, waarbij met
name Kees Koper (7,5 uit 12)
het voortouw nam, leverde uiteindelijk toch nog een negende
plaats op.

Met 12 andere teams trad
Café Neuf/Chess Society in het
strijdperk voor de Nederlandse
snèlschaaktitel voor clubs, die
uitkomen in de tweede klasse.
Na twee opwarm rondjes tegen
Bloemendaal en schaakclub
Donner uit Diemen, die respectieyelijk met 3-1 en 4-0 werden
gewonnen, begon in de derde
ronde het echte werk. De Zandvoorters kwamen oog in oog te
staan met de huidige landskampioen Gova uit Arnhem,
die vorig jaar Chess met 4-0 versloeg.
Het begon minder voor de
badgasten aangezien Pred van
de Klashorst tegen een nederlaag opliep. Ben de Vries en Jacob de Boer wonnen echter gedecideerd en met razendsnel
spel wist Olaf Cliteur het benodigde halfje in de wacht te slepen. In de vierde ronde stond
de strijd tegen het op dat moment bovenaan staande Haren.
Wederom verlies voor Van de
Klashorst, maar De Vries zorgde voor de gelijkmaker. Zeer gedegen spel van De Boer leverde
een remise op en Cliteur leek
alles te kunnen en besliste met
het volle punt de match.
Dankzij deze twee wedstrijden leek Chess Society vleugels
ZANDVOORT - De Holke krijgen. Het Kasteel uit Wij- land-Casino-ZVM handbalchem em Krommenie werden sters voerden zondag een
jmet 4-0 verpletterd. Na de pau- handbalshow op. Het arme
KDO heeft alle hoeken van
het veld gezien. De prachtige 15-3 overwinning van de
Zandvoortsen gaf een juiste
afspiegeling te zien van het
krachtsverschil.

ZANDVOORT - Het door
de Zandvoortse Schaak
> georganiseerde 14-e
lOuis Blok rapidtoernooi is
'pnieuw een groot succes
;eworden. Op Hemelvaarts,g speelden 81 schakers in
et Gemeenschapshuis geellige, maar ook sterke parij en schaak.
Even na de klok van kwart
'ver 11 maakte wedstrijdleider
luud Schiltmeijer de definitiee groepsindeling bekend. Dit
'apidtoernooi kenmerkte zich
i ioor een sterke bezetting met
mder andere spelers uit de
5NSB- en promotieklasse.
Vïaar ook de gemiddelde schacer uit de regionale onderbonien waren zeer sterk vertegenvoordigd.
Rond de klok van half vijf
ton het organisatieteam, te ween voorzitter Jan Berkhout,
senningmeester Martien Bijlsma en wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer aan 50 procent van
Se deelnemers de bekers uitrei«n. Voor een goede prestatie
:orgde de enige vrouwelijk
deelneemster in de hoofdgroeen de Zandvoortse Ronneke
oossens door een tweede
rtaats te pakken.
In groep 14 ging Olmo Schiltneijer met de eer strijken. Dit
ladat loting had plaatsgevonJen omdat de onderlinge partij
ussen hem en Nanouk Marluenie, en ook na herberekeüng volgens het systeem Sonleborn-Berger geen uitkomst
tracht. Beste Zandvoortse
schaker was Olaf Cliteur door
feen zege in groep twee. Van de
Zandvoortse Schaak Club was
Louis Dambrink het meest succesvol.

ïchaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
ivordt verzorgd door de Zand"ortse Schaak Club. Meer in«rmatie over de problemen/o'lossingen Is te verkrijgen op de
'lubavond, elke donderdag in
et Gemeenschapshuis. Ook
men informatie inwinnen
'P de volgende telefoonnum«ers: 02507 - 15023, 17272 of
«85.

'Pgave nummer ZO: Mat in drie
ctten, wit begint.
'Plossing van vorige week,
ch
-aakdiagram 19 (Mat In twee
c
'ten, wit begint). 1. T x d8 - L x
: 2. Df8 en mat.

handbal
Met goed en in hoog tempo
gespeeld handbal werd KDO
vanaf het eerste fluitsignaal
aangepakt. Holland Casino-

ZANDVOORT - Trainer
Teun Vastenhouw, die in
goed overleg met bestuur
besloten heeft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen niet meer te trainen,
nam afscheid met een goeöe
overwinning. Het reeds gedegradeerde Zandvoortse
team boekte een 2-3 zege op
RCH.

voetbal

ZANDVOORT - Voor de
liefhebbers van oude auto's
was het weer smullen, afgelopen weekend op het Zandvoortse circuit. De racebaan
was voor twee dagen in bezit
genomen door de HARC, de
Historische Auto Ren Club.
Deze organiseerde voor de
18e keer de Historische
Zandvoort Trophy.
Kijken, strelen en dromen.
De meeste van de 4000 bezoe-

De oude bolides en andere historische auto's waren dit weekend voor het publiek binnen
'handbereik'

kers zullen daar niet aan ontkomen zijn, bij het zien van de
tientallen juweeltjes. De meest
antieke wagens waren zondagochtend te zien tijdens het UAP
Concours Sportif, waarbij de
auto's werden beoordeeld door
een deskundige jury. Veel belangstellenden hadden echter
een kaart gekocht die ook toegang verschafte tot het renners-

ZVM kreeg door fel te storen
veel balbezit en profiteerde
daar optimaal van. Zesmaal liet
het Zandvoortse team het net
bollen. KDO kreeg door het pittige spel van Holland CasinoZVM weinig kans. Als er een
doelpoging was dan stond doelvrouwe Anita Reumann, met
goede acties, een doelpunt in de
weg, ruststand 6-0.
Ook in de tweede helft heeft
Holland Casino-ZVM het .spel
gedicteerd. KDO wist dit gedeelte van de wedstrijd een
paar maal te scoren, doch het
tempo waarin de Zandvoortsen
scoorden was driemaal zo

hoog. Onder aanvoering van de
trefzeker Mireille Martina liep
Holland Casino-ZVM uit naar
een 15-3 overwinning.
„We waren veel te sterk,"
stelde Margreet Bogojevic.
„Desondanks was het toch een
leuke wedstrijd waarin we de
gehele wedstrijd goed bleven
handballen. We hebben geprobeerd de nul te houden, maar
dat lukte jammergenoeg net
niet."
Doelpunten: Mireille Martina
8, Wendy van Straten 2, Janna
ter Wolbeek 2, Corrie van der
Brug l, Claudia Paap l, Margreet Bogojevic 1.

Foto André Lieberom

kwartier achter de pits, om
daar al het moois van dichtbij
te aanschouwen én - liefst - aan
te raken.
Menigeen wilde echter niet
wachten tot zondag, de trainingen van zaterdag trokken al
honderden kijkers. Zo ook de
twee races die later in de middag werden verreden. Zondagochtend dreigde het evenement
(ADVERTENTIE)

Voetbalt
uw kind
graag mee??
Wordt
dan lid van
T.Z.B.!!

Inl. 02507-12514

door de regen in het water te
vallen. Die zal ongetwijfeld een
aantal belangstellenden thuis
gehouden hebben.

Toerwagens
Dankzij de opklaringen die al
vlot kwamen, konden de races
echter onder goede omstandigheden gewoon doorgaan.

15-3 voor ZVM „We waren veel te sterk," stelde coach Margreet Bogojevic Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De kop is
er af van het 24-e zaalvoetzaalvoetbal
baltoernooi van Zandvoortmeeuwen. De eerste speelaPlay In gaf in IC meteen een
vonden werden goed bezocht en er werd door de visitekaartje af door De Klikspaan met 5-0 te verslaan. Dat
spelers lustig gescoord.
deed in 2A Rabbel Boys. Het
team van coach Erik Lefferts
had geen moeite met de Smit
Pellikaan Boys, 7-2. Spanning
in de wedstrijden tussen Kroon
Vis en Harlekijn en Café Neuf
tegen Duvak. Kroon Vis en Café
Neuf bleven met 3-2 aan de goede kant van de score. Doelpuntrijk was het treffen tussen HB
Alarm en Lou-Lou. Laatsgenoemde won nipt met 6-7, terwijl Café De Kater het Haarlemse TIJBB met 8-4 aftroefde.

Windkracht acht
stelt hoge eisen
aan zeilracers

zodat voor de laatste wedstrijd
nog slechts 15 boten aan de
start kwamen. Die lieten zeilsport zien van de bovenste
plank.
Op deze zondag gingen nog
wel wat bootjes om doch de
ZRB zorgde er voor dat iedereen weer veilig op het strand
aan kwam. Onder de deelnemers zo'n dertien Zandvoorters, waarvan het duo P.Snijders/D.Broekmeulen het beste
zeilen
voor de dag kwamen. In hun
klasse wonnen zij met een NaVooral op zaterdag konden cra 6.0, hetgeen goed was voor
de 62 deelnemers zich uitleven een zesde plaats in het overallop de Noordzee. De harde oos- klassement.
ten-wind, die soms aantrok tot
windkracht zeven tot acht,
Het overall-klassement werd
maakten het voor de zeilers gewonnen door D. de Koek en
niet eenvoudig. In de spannen- S. de Vries met een Tornado.
de races ontliepen de deelne- De Hobie Cat 16 van het duo
mers elkaar niet veel.
E.Zwikker/O.Schuitema en die
Het weer op zondag gaf velen van het koppel Manvis/Van der
toch te veel problemen. De Bunt legden respectievelijk bewind was gedraaid naar zuid- slag op de tweede en derde
west en dat was voor de meeste plaats. De Zandvoorter Leon
deelnemers te veel. Van de 62 Keur met ondersteuning van
ingeschreven boten kwamen R.Bekenkamp kwam bij de
voor de derde race 27 boten aan Prindle 19, met een tweede
de start. Maar dat waren wel de plaats, goed voor de dag.
sterksten. Ook na de deze derde Slechts het koppel 't Sas/IJtsrace vielen er nog een paar af ma bleef de Zandvoorters voor.

Z'75 had meer moeten trainen'

Na de rust ging Zandvoort'75
op zoek naar de gelijkmaker.
Piet van der Wal verzilverde
een vrije trap op fraaie wijze: 11. Putten werd nadien wat sterker, doch de Zandvoorters hielden stand tot een kwartier voor
het einde. De bezoekers namen
een 1-2 voorsprong, doch een
minuut later kopte René Paap
zijn team naar 2-2. Vijf minuten
voor het einde ging doelman
LUC Krom in de fout en dat betekende 2-3. Krom herstelde
zich enige minuten later door
voetbal
een strafschop te stoppen. OnTegen SDC Putten heeft danks aandringen van ZandZandvoort'75 de sportieve voort'75 kwam er geen verandeplicht ruimschoots verricht. De ring meer in de stand.
bezoekers moesten winnen om
zich zeker te stellen van de nacompetitie. De Zandvoorters Training
Gerard Nijkamp is er van
probeerden daar een stokje
voor te steken. De Zandvoortse overtuigd dat er meer in had
defensie maakte een sterke in- gezeten voor zijn team. „We bedruk. Het fanatiek spelende gonnen goed met strandtraininPutten zette zo vlak voor de gen," aldus Nijkamp. „Die werrust aan voor een offensief. Dat den goed bezocht en daardoor
leek niets op te leveren, maar- kon je op het veld meer dingen
een foutje in de Zandvoort'75 doen omdat je al verder was.
verdediging werd meteen afge- Het begin van de competitie
was dan ook veel beter dan vostraft: 0-1.

ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft de competitie
in de 2e klasse van de KNVB
besloten met een 2-3 nederlaag tegen Putten. De Zandvoorters eindigden daardoor in de tweede helft van
de ranglijst. Volgens trainer
Gerard Nijkamp had er dit
seizoen veel meer ingezeten,
als er maar meer trainingsartaeid verricht was.

rig jaar. Zeven punten meer,
dus een hoopgevende start. Het
verval begon toen de trainingsarbeid een stuk minder werd.
Studie, werk en gemakzucht, ze
zeggen zo makkelijk af voor een
training, waren er de oorzaak
van dat de opkomst minder
werd. En dat merk je meteen in

de prestaties. In december
kwam men weer trainen omdat
de scholen dan dicht zijn en we
haalden weer meer punten."
Voor Nijkamp staat het daarom vast dat succes staat of valt
met het bezoeken van trainingen, maar ook het bekijken van
andere wedstrijden kan voordelig zijn. „Je moet trainen en
voetballen maar ook het bekijken van andere wedstrijden,
waardoor je spelopvattingen
van andere clubs kan zien, kan
nuttig zijn. Dat gebeurt helaas
niet waardoor het gezichtsveld
minimaal is. Het is een probleem. Verandert de mentaliteit dan kan je, ik wil niet zeggen meedoen om een kampioenschap, maar wel meestrijden om een periodetitel."

Eigen benen

Gerard Nijkamp
Archieffoto Weekmedia

Over het samengaan van de
Zandvoortse voetbalclubs heeft
Nijkamp zo zijn eigen gedachten. Hij denkt dat de clubs best
op eigen benen naast elkaar
kunnen bestaan. „In de prak-

Een van de belangrijkste en
spectaculairste
onderdelen
daarvan was de één-uurs race
voer toerwagens, die meetelt
voor het Europees Historisch
Kampioenschap, met de indrukwekkende Ford Mustangs,
BMW's, Alfa Romeo's en de
kleine felle Mini-Coopers.
Daarnaast waren er indrukwekkende races voor GT's,
waaronder Lotus, Austin-Healey en Porsche, voor Monoposto's en MG-Competitions.

Vele doelpunten in
zaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - De opening van het zeilseizoen was
voor de 62 deelnemers niet
eenvoudig maar de races
waren, door de harde wind,
bijzonder boeiend. De organiserende Watersportvereniging Zandvoort had met
deze catamaran-tweedaagse
geen beter opening kunnen
wensen.
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SPÖRf
ZVM
sluit
met zege

Handbalsters halen uit

Goossens
tweede

Nieuwsblad

Kijken, strelen en dromen

Chess grijpt
landstitel
snelschaken
ZANDVOORT - Zandvoort telt sinds zaterdag
vier Nederlandse schaakkampioenen. In Beverwijk
grepen Fred van de Klashorst, Olaf Cliteur, Ben de
Vries en Jacob de Boer de
nationale titel bij de tweedeklassers. Met puur krachtschaak werd door Chess Society dit succes bewerkstel-
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tijk blijkt gewoon dat samengaan niet altijd werkt. Ik denk
persoonlijk dat het zo moet blijven. Ik praat vanuit de praktijk.
In vele dorpen heb je meerdere
voetbalclubs naast elkaar en
die bezitten bovendien nog goede A-juniorenteams. Je kan
best op een gezonde manier
naast elkaar leven. Zo blijf je
scherp. We moeten gewoon lekker blijven voetballen en zo
hoog mogelijk willen spelen."
Dat het voor de jeugd een
voordeel zou zijn is voor de
Zandvoortse trainer ook geen
vaststaand feit. „Bij een kleine
club krijgt de jeugd eerder een
kans dan in een grote groep.
Dan heb je er genoeg en laat je
ze makkelijker vallen. De minderen zijn in een grote groep
altijd de dupe. Nu leren ze veel
meer in kleiner verband. Voor
het eerst stroomt er bij ons wat
jeugd door en die moet je goed
opvangen. We moeten het zo
maar laten, maar het streven
blijft wel om hoger op te komen, wat niet mee zal vallen,"
besluit Gerard Nijkamp.

Ook de tweede avond vielen
vele doelpunten. Café Bluijs
opende de avond met een gemakkelijke 8-2 overwinning op
PontMeijer. Data Litho y,erraste vervolgens titelhoudef Grandorado met 2-3. Bij Data Litho
viel vooral de prima samenwerking tussen vader Teun en zoon
en Jerry Vastenhouw op. Ook
de coaching van de oude rot
Gerry Kraaijenoord droeg bij
aan de verrassende uitslag.
Radio Stiphout tegen REA (44) en Bakkerij Paap tegen Niveau Offset (5-5) waren tot aan
de laatste seconde spannend.
Dat kan niet gezegd worden van
de partijen tussen Voornam
Fietsen en II Mondo en De
Wurf tegen Corodex. Voorham
Fietsen was met 10-1 veel te
sterk en ook de 5-0 overwinning
van De Wurf, onder de bezielende leiding van coach Eli Paap,
mocht er zijn.

Programma
Donderdag: 18.45 uur Smlt-Pelllkaan
- Café Neuf.' 1.1.30 uur De Stal - BadZuid. 20.15 uur Kroon Vis - Duvak.
21.OU uur I'im Janssen - Vogel en Zonen. 21.45 uur Kabbel Boys - Harlekijn.
22.30 uur Turn Tuin • Bl.sr Mouse.
Vrijdag: 18.45 uur Fritures d'Anvers •
Bcach Ilim. 1Ü.30 uur TIJBB • Oe Klikspaan. 20.15 uur Fred Hehl • Lammer
Boys. 21.00 uur l'lay-ln - Lou-Lou. 21.45
uur De Kater • Spaghetti Huis. 22.30
uur De Kater • HB Alarm.
Dinsdag: 18.45 uur AVehers • Oe Klikspaan. 19.30 uur Drutte - Sabra. 20.15
uur II Mondo • Corodex. 21.00 uur De
Wurf • KEA. 21.45 uur Banana • Café
Basta. 22.30 uur Radio Stiphout - Voorham Fietsen.
Woensdac IS.45 uur d'Anvers - Spahettl Huis.'19.30 uur lle K a t e r - Lammers Boys. 20.15 uur SensenillIIa EDO .laoni. 21.00 uur lllndstore - De
Fles. 21.45 uur Fred Hehl •Beach-llim,
22.30 uur Klassiek • Kstablu.

De Zandvoorters waren, ondanks dat er niets meer te redden viel, toch gebrand op een
goed resultaat. Het hoogseplaatste RCH werd danook met
fris spel tegemoet getreden. TJa
een kwartier spelen kwamen de
Zandvoorters, door een misluk te opzet van de buitenspelval,
op een 1-0 achterstand. Even
leek het Zandvoortse team aangeslagen en moest doelman Michel Winter tweemaal gestrekt
naar de hoek.
Met rustig maar zuiver samenspel kwam Zandvoortmeeuwen toch weer meer in net
doelgebied van RCH. Bob Brune brak in de veertigste minuut
door en zijn voorzet werd door
William Rubeling in het doel
gefrommeld. Rubeling had de
smaak te pakken want vijf minuten na de pauze rondde hij
een solo doeltreffend af, 1-2.
Twee minuten later stond de
zege van Zandvoortmeeuwen
vast. Wederom was het Rubeling die scoorde, na een fouW«~
de RCH defensie.
Zandvoortmeeuwen kreeg
nog vele goede mogelijkheden
maar verzuimde verder afstand
te nemen. Vlak voor het eindsignaal profiteerde RCH opnieuw van een haperende buitenspelval, 2-3. „Het was een
zeer goede tweede helft," stelde
Teun Vastenhouw. „We hadden veel inzet en eindelijk dat
beetje geluk dat in vele wedstrijden ontbroken heeft."

Hoge snelheid^
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De Zandvoortse duiven vlogen over een
afstand van 165 kilometer een
wedvlucht, die in hoge snelheid
werd afgelegd. Iets meer dan
twee uur had de duif van w4anaar H.Heiligers nodig om de
afstand te overbruggen.
j
Door het slechte weer -in
Frankrijk en Zuid-België kónden de duiven van Postduiven
Vereniging Pleines niet op de
geplande plaats in St.Ghislain
gelost worden. De duiven werden ongeveer 65 kilometer'teruggebracht, naar Strombeek.
Daar bleek het weer goed genoeg te zijn om de duiveruta.
lossen, hetgeen om tien uur geschiedde. Met een oosten wind
bereikten de duiven een er*prme snelheid van 80 kilomepèr
per uur. Om drie minuten ojfêr
twaalf klokte Hans Heiligers de
winnende duif.
Uitslag: H.Heiligers l, 2, 4, 5,
10, 11. Comb.Sinnige 3, 9, 12, 14.
15. 17. IS, 19, 23. P.Bol 6, 8.
Comb.Koper 7, 16, 21. H.Terol
13. 22. E.Paap 20. J.Romkes 24.
25.

Interne
competitie
Schaakclub
ZANDVOORT - Vanavond
spelen de leden van de Zandvoortse Schaakclub hun laatste
ronde van de interne competitie. Louis Dambrink is al clubkampioen maar de strijd om de
tweede en derde plaats zal nog
veel spanning geven. Ter Bruggen en John Ayress maken de
meeste kans om deze posities
in te nemen.
Op de laatste clubavond zal
Dambrink een simultaanwedstrijd verzorgen voor alle schakers in Zandvoort. Deze wedstrijd is op donderdag 2 juni in
het Gemeenschapshuis en
vangt aan om half negen.

Top scorers
B.Brune (ZVM-zat)
R. De Haan (ZVM zon)
D. de Leeuw(TBZ)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
W.Rubeling (ZVM-zat)
J. Schilder(TZB)

10

15

Voor de tweede maal in successie is Riek de Haan (Zandvoortmccuwcn) er in geslaagd de topscorerstrofec te bemachtigen.
Vorig jaar behaalde De Haan de titel met 17 doelpunten, terwijl hij
dit sezioen maar liefst 18 keer het doel trof. Concurrentie is er
jammer genoeg niet geweest. Slechts Ferry van Rhee kwam in de
dubbelecijfers. namelijk 11. De afstand met de overige 'schutters'
is erg groot. Hopelijk volgend jaar een beter schutter-seizoen niet
meer spanning; op de lijst.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
Voor een goede occasion.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschi|nt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w.' Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk- Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp' Nieuwstraal 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geploatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?

ƒ 40,75
ƒ13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel. 02979 - 84866
BX 14RE, b j. 1987, rood metallic, keurige auto, net gekeurd,
mr. mog., / 4.950.023 - 423906.
Citroen AX, '89, 1100 pk,
70.000 km, trekh. voor fietsen,
alu velgen met slot, br banden,
o.dak, 5-drs. Vr.pr. ƒ 10.000.
023-314017 b.g.g 02907-2969.

XM 2 Oi Ambiance 3/91 ƒ 19.800
C 15 1.8 DGR. 7/93 . ƒ 19.800
BX 1.9 TRI 1/90
ƒ11.200
BX 1.9 TRS Break 2/89/ 10.500
BX 1.9 TRI 7/89
ƒ 9.200
BX 1.9 TD 11/90 . . . . ƒ 9.800
BX 1.9 GTI 1/89
ƒ 8.900
BX 1.9 D 10/87
ƒ 6.200
BX 1.9TZD, 2/92 ...ƒ12.400
BX 1.6 Progr 2/92 ..ƒ14.700
BX 1.6 RE 3/89
ƒ 7.800
BX 1.6 TGI 3/90
ƒ 8.400
BX 1.4 TGE 11/90 ...ƒ10.200
BX 1.4 TE 6/90
ƒ 9.600
BX 1.4 7/91
ƒ 8.900
AX K-Way 3/89
ƒ 8.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

XM V6 Excl. aut. '91 ƒ 35.000
XM Ambiance'92
ƒ27.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ 27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
XM D Airco '91
ƒ 27.500
XM Comfort '90
ƒ 19.900
CX GTI Turbo II'87 ƒ11.500
CX 20 RE Break '86 ƒ 8.750
CX 25 Pallas D '85 ƒ 2.950
BX 19 TGD break '92 ƒ 27.500
BX 19 TGD break '91/23.500
BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 16.500
BX 19 RD Break '86 ƒ 5.500
BX 16 TGI Br. Ipg '91 ƒ 16.900
3st. BX 19 TZD '91 v.a./ 14.500
BX 19 TZD schuifd.'907 14.500
BX 19 TZD'89
ƒ11.500
BX 19 TD '91
ƒ 13.500
BX 19 D '87
ƒ 6.250
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
BX 16 TGI'90
ƒ12.500
Ruime keuze m 2 CV occasions BX 19 TZI LPG '91 ƒ 16.500
alle leeftijden. Citroen Centrum BX 19 GT st.bekr. '85 ƒ 3.950
_eende. Tel: 04906-1528.
Bx 16 TZI '87
ƒ ƒ6.500
BX 14 TE cannes '91 ƒ 13.900
BX 14TEcan. nov.'90/11750
AX Axion'91
ƒ11.950
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
Cuore TX '91 en '92
C 15 D bestel'91
ƒ10.750
Applause '89 t/m '92
C 15 D '90
ƒ 8.750
Charade 1.3 inj. '90 en '91
VISA GARAGE BV
Charade 1.0 Limited
Houtmankade 37, A'dam.
km. 40.000, 11/91
Tel.: 020-6278410.
Daihatsu Vancouverstr. 2-12,
A'dam-W. 020-6183951.
OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940-16661
AX 11 TRE, 112.000 km .6/87
AX 11 RE, 80.000 km ...6/89
AX 11 RE, 90.000 km . . 4/88
AX 11 TGE, 50.000 km .. 5/92
BX 1.6 Progress 35.000 km2/92
BX 1.6 Progress 80 000 km8/91
BX 14 TE 70.000 km . . . . 1/91
BX 14 TE 112.000 k m . . . 4/88
BX 16 TRI 110.000 km ..4/88
BX 16 TRI 100.00 km ...5/87
BX Turbo D. 94.000 km . 4/91
XM 2.0, 93.000 km
5/91
XM 2.0, 66.000 km . . . .1/92
XM 2.0, comf. 112.000 km4/91
XM T. Diesel 130.000 km 5/91

Daihatsu

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

DAF
Te koop DAF 33, b.j. 74 + DAF
66 coupé, b.j. 74. Samen
ƒ 1500. Te bevr. 01725 - 72759.

10% VOORDEEL
Rij nu, betaal 12 maanden later

weet.
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Panda
750 cl
Panda
1000 cl. iE
Panda Sergio Tacchini
Uno 70 S.L
Uno 45 S
Uno 45 S lE
Uno 75 SX iE
Tipo 1.4 lE

ƒ 8.750.ƒ 10.500.ƒ 12.250.ƒ 6.750.ƒ 10.250.
ƒ 13.750.ƒ 13.950.ƒ21.750.-

Tevens + 30 andere Panda's + Uno's
- 3 mnd. BOVAG-garantie / 9 mnd. aanvullend, max. 4 jr. oud
- Voor aflevering voorzien van 10.000 km. beurt + A.P.K.
- Deze aktie loopt de gehele maand mei.

Dealer biedt aan: Renault 5 TL
4'85, donkerrood, 135.000 km,
mcl 12 mnd APK ƒ3.950. Tel.. Alfa Romeo 33, 6/90, ƒ 15.250.Kamerl. Onneslaan 10, Badhoevedorp
Autobedrijf Kooyman
020-6629517/6791864
Demmenk 26 Vinkeveen.
Tel. 020-6594859
TOYOTA CELICA 1.6 ST cou- Tel.: 02972 - 61285.
pe, grijs, mrt 1982 ƒ2900.
Croma2.5TD
12/88
.ƒ7.900.FIAT VERMEY B.V.
E S S. bv. 035-564444/561842. CromalE, SL, 2/90, ƒ 17.500.Tempra2.0D5drs4/91/13.500 Keuze uit ruim 35 occasions.
Autobedrijf Kooyman
Volvo 340, 5-drs. '83, Apk tot
Tempra
1.6
IE
11/91
.ƒ12.900
Demmerik 26 Vinkeveen.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
595
ƒ1.950.- Tel.: 02972 - 61285.
Tipo 1.9 Turbo 10/89 ƒ10.800 Tel. 02975-62020.
Volvo-Nierop A'dam-W.
Tipo 1.7 D AGT6/91 ƒ14.200
UNO, 3 drs, aut. 10/91Tipo 1.7 D AGT 10/88ƒ 8.600
Tel: 020 - 6183951.
ƒ 17.500.-. Autobedrijf
Tipo 1.6 i.e. DGT 4/907 12.400
Kooyman Demmerik 26
Tipo 1.6 AGT 11/88..ƒ 9.400
Vinkeveen. 02972 - 61285.
Tipo 1.4 i.e. DGT 3/907 10.900 LADA 2105, zwart, bouwjaar
Daihatsu
Applause
GTI, E.S.S. B.V. 035-564444/561842. oktober 1992. Vr.pr.: ƒ7.950.
st.bekr. el.bed. ramen, a-spoi- RITMO 60, APK, 1/'95, radio Tel.: 05905 - 95278.
ler, km. 50.000 '91, ƒ18.000.- trekh., perfecte staat, vr.pr.
WESTDORP
Nierop Daihatsu, 020 - 6183951 ƒ2.000. Inl. 020 - 6326264.
LADA en KIA dealer
HYUNDAI Sonata 1.8: GL
1x Lada 2105
'91
juli 1990
ƒ8900/ Volvo 940 GL, LPG, 105.000 Ritmo 60 L, bijna '87, APK
5x Samara 3 drs '89, '91, '92
E S S. bv. 035-564444/561842. km, Airco ƒ39.800.-.
5-'95, 5-drs, ƒ 1975.
DICK MUHL, Off. Volvo-dealer Tel. 020-6146392/06-52784801 3x Samara 5 drs
'91, '92
Lada 2105 1991, ƒ6.500.
Weesp 02940-18200/18008
2x Samara Diva
'92, '93
Lada Samara 1989, ƒ8.250.
Ritmo, b.j. 1985, net gekeurd, 2x Kia Sephia 1.6
'93
Lada Samara 1991, ƒ9750.
keurige auto, inruil mogelijk, 1x Rat Panda automaat
'91
Westdorp. Tel.. 020-6825983.
ƒ1.950. Tel.: 023-423906.
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam tel. 020-6825983.
ROVER 213 SE 7/90 ..ƒ9400,Uno, b.j. 1985, net gekeurd, 5
E S S. bv. 035-564444/561842.
versnellingen, inruil mogelijk,
Lancia Delta 1.8 LE, ABS., air- ƒ2.950. Tel.: 023-423906.
SEAT Ronda 1.5 GLX
bag, 1/94, 9.000 km, ƒ42.500.
Mei 1988
ƒ5600,Inruil & Financ. mogelijk
323 F 1.6i coupé 3/90 .ƒ 16.700,E S S. bv 035-564444/561842.
Casparus Weesp 02940-15108.
626 1.81 16 V 5/92 .ƒ23.900,TOYOTA COROLLA 1.8 D HB
MERCURY Sable 3.8 V6
Escort 1.6, b.j. 1984, net ge- 626 2.0 l GLX 4/91 .ƒ 15.900,oranje, sep. 1988, ƒ7800.
Juni 1991
ƒ21500,- keurd, 5 versnellingen, inruil E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
E S S. bv. 035-564444/561842.
E.S.S. bv 035-564444/561842. mogelijk, ƒ 2.450. 023 - 423906.
VW Golf 1.3, bouwjaar 1989,
Nissan 100 NX Coupé, wit, Escort, '87, 5 drs., trekh., goed
'pg, 1e eigenaar, gekeurd,
12/92, 30.000 km, ƒ32.500.
onderh., APK, ƒ3.800, 020 inruil mogelijk, slechts ƒ9.950.
Afneembare dakpaneel
T.k. tegen hadelsprijs: Galant
6967248/5484246.
Telefoon: 023 - 423906.
OTO/ICI Citroen 02940 - 16661.
1.8GUHB, lpg,9-'91, ƒ 13.950.
Ford Sierra 1988 - 2 liter, 5 bak,
Peugeot 205 1.9 CTI cabriolet, open bak, radio, metallic blue, galant 1.6 GL, 9-'86, ƒ3.950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
rood, 38.000 km, ƒ 35.950, apr. 5-deurs, schadevrij, van 1e eiAmsterdam, 020 - 6627777.
'91, elek kap. V.d. Pouw, Peu- genaar, ƒ 8000. 02908-23172.
geot, Weesp. 02940-15110.
Scorpio 2.4i CL 4/90 .ƒ 12.800
VOLVO 440 1,8 inj., 1992,
Scorpio2.0 CL 6/92 .ƒ19.800
30000 km, rood, ƒ25.950.
Scorpio 2.0i CL 4/90 .ƒ 12.900
MG B Cabrio 1976, gerestau- Van VLOTEN BV, Volvo Dealer
100 NX 1.6SLX 10/91 .ƒ21.500
Sierra 2.0 spec. st 1/90713.900
verd ƒ 14 500,-. Toyota Corolla
Primera 2.0i LX 6/91 .ƒ 15.400
Tel • 020-6369222.
Sierra
2.0
CL
sed.
6/89/
8.900
D 87. / 5 950,-. VISA GARAGE,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Sierra 2.0 i CLX 7/90 ƒ11.200
iel 020-6278410 of 6596264.
Alfa Romeo
Sierra 2.0 CL 1/91 . . .ƒ 14.900 MICRA 1000 DX, bijna '88, APK
Saab 900 GLI4 drs. Sedan c.v.,
Sierra 1.8 TD 5/90 ...ƒ11.900 4/95, grijs met., ƒ5975. Tel.:
alarm op afst.bed., get. glas 75 1.8 i.e. Epoca, 2-'92./ 15900 Sierra 1.6 CüHB 10/91/11.900 020-6146392/06-52784801
75
18
ie.
4-'90
.
.
.ƒ11500
lurtaolook, opend., kl. zilv.gnjs
Sierra 2.3 D CL 3/88.ƒ 8.600 Nissan Sunny 1.3 GL, '83,
ƒ 14500 Sierra 2.3 D CL 6/89 .ƒ 8.000
SAAB Molenaar 02503-14097 75 1 6 i.e. 4-'91
APK 5-'95, i.g.st., ƒ2500.
E S.S. B.V. 035-564444/561842. Escort 1 8 D CL 2/90 ƒ 10.900
VW Golf CL 1.3, 12/89, 78000
Tel. 020 - 6957532.
Escort
1.8
CL
xld
12/90/11.900
T.k.
Alfa
Romeo
75,
mrt
'89,
l m, rood,
ƒ13900.T.k. Nissan Primera 1.6 LX
E.S
S.
B.V.
035-564444/561842.
met
trekhaak,
ƒ
8200
COBUSSEN, Baarsjesweg 249,
i.z.g.st. bj mrt '92, kleur metallic
Tel. 070 - 3901559.
Amsterdam 020-6121824
Sierra 1.6GL, 5-drs, b.j. 1983, grijs. Vr.pr. ƒ 23.500. Tel. na
mooie, goede auto, inruil mo- 18 u. 020-6991925 of 6909638.
gelijk, ƒ 3.250. 023 - 423906.
T.k. tegen handelsprijs:
Sierra 1.8 Laser, b.l. '86, APK Bluebird 20 LX Diesel, 9-'89,
12/94, roomw. sportw., ƒ3975. ƒ8.950. BEREBEIT, Amsteldijk
Te koop
020-6146392/06-52784801.
25. Tel.: 020 - 6627777.
Adverteren
in
deze
rubriek
BMW 1602
Sierra 23 Diesel, '84, 5-drs,
Tel. 020 • 665 86.86
bouwjaar 1974,
prima auto, APK gekeurd, inruil
FAX 020 - 665.63.21
APK t/m dec '94.
Postbus 156, 1000 AD A'dam mogelijk, ƒ 2.950. 023 - 423906.
IN GOEDE STAAT
25 Stuks Opel Kadett benzine• Auto te koop7 Plaats m deze
met schuifdak,
diesel-lpg, 3/4/5-drs en stat.waMEER GARAGE
rubriek U zult verbaasd staan
kleur siena bruin metallic
gens. Inruil mag. 023-423906.
voor reparaties en
over het resultaat.
Prijs / 1950,-.

Gebr. HAAKER b.v.

Lada

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Mazda

Ford

Mitsubishi

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Nissan

BMW

Opel

Tel 020-6751070.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

APK, elk merk
Linnaeuskade 5-7.
Tel. 020-6929548.

Honda

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Civic 1.5 i sedan 6/90 ƒ 13400
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Accord 2.0 EX 6/90. ƒ15.900,Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975-61212.
ESS Tel.: 035 - 564444/561842.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Prelude 2.0i AC . .92 ƒ47.500
Accord 2.0i EX ..90 ƒ25.950
Civic 4 d. 1.5 DXi 92 ƒ27.950
Civic 1.5 LSi aut. .92 ƒ29.750
Citroen BX Cannes 70.000 km CMC 1.5 DXi . . . . 9 2 ƒ26.750
TIMO DE BRUYN
Civic Silverstone .91 ƒ20.950
Gris Cristal 1991 ƒ 16.950Voor occasions en reparaties.
Civic 1.5i GLX aut.90 ƒ21.750
CITROEN DORLAND
van BX, Visa en 2CV6.
A
Civic 1.51 GL . . . . 9 0 ƒ18.750
Ring A'dam, afrit 116.
PK, klaarmaken tegen gered.
Civic 1.3 Luxe . . . 8 8 ƒ14.950
Broek in Waterland
;;nj? Verk van losse onderd.
r
02903-1908.
ei 020 6680820 en 075-219777
Off. HONDA DEALER
CITROEN VISA, bj, '84, rood, 4
M. HOLDINGA B.V.
V a ƒ 85 5 veerbollen
cyl. motor, APK gek. tot jan.
HOGEWEIJSELAAN 201
op druk brengen bij de Citroen '95, ƒ 1750. 020 - 6996513.
WEESP. 02940 - 17673.
Spec. m Zaanstad Garage.
T.k.
Honda Prelude 1800 EX,
T.k.
CITROEN
AX,
1.1
inj.,
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inrui- nov.'90, 84000 km, 1e eig. Pr. wit, i.z.g.st., b.j. eind. '83, APK
juni '95. Tel.: 02946 • 5466.
ƒ8900, tel. 02981 - 1965.
Iers en aantr. rep. prijzen.

Citroen

Algemeen

Renault
25 Ti 12V 4/91
ƒ 13.900
25 V6 aut. 11/89 . . . . ƒ 12.900
25 GTX 4/85
ƒ 3.900
25 TD 7/90
ƒ 12.400
21 GTS Nevada 9/91 ƒ 15.900
21 GTD Nevada 2/90 ƒ 14.500
21 GTL HB 6/90 ....ƒ11.900
21 TL 2/90
ƒ 9.800
21 GTL sed. 11/89 . .ƒ 8.900
21 GTL sed. 3/90 .. .ƒ 9.900
19 TD Europa 4/92 . .ƒ 14.700
19 GTX HB 9/89 ....} 10.900
5 SL 6/89
ƒ 7.500
5 D 9/86
ƒ 5.600
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Exclusief, Sportief én PRETTIG GEPRIJSD
Peugeot 106 XSi
45.000
Peugeot 205 Cabrio 1.9
39.000
Peugeot 205 XS
-. 90.000
Alfa Romeo 33 16V 1.7 QV . . .118.000
Mazda MX 3 1.6 16V
28.000
Nissan 100 NX
33.000
Diverse demo's met vele opties
Lancia Delta 1.8 LE
9.000
Rat Tipo 1.8 GT
4.000
Peugeot 306 S 16 Full options . 12.000

km
km
km
km
km
km

01/92
04/91
05/87
11/90
10/91
12/92

ƒ25.750
ƒ35.950
ƒ 11.800
ƒ 19.900
ƒ29.950
ƒ32.500

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert uw koppeling snel
en vakkundig. Ook APK keuring, klaar terwijl u wacht.
Ook uw autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Bikers wassen hun motor bij
Autoradam zelfservice HOGEDRUKBOXEN. Achterzijde molen Haarlemmerweg 365-475
A'dam W. Tel. 020 - 6821712.

•

M.A.R.S
Motors

Dagelijks geopend. ZONDAG
kijkdag 11-17 uur. St. Janslaan
52 Bussum, 02159-11866.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
km 01/94 ƒ42.500 brandstofpompen; verstuivers
6052.0SRi aut. 1/92 ƒ24.200
km 01/94 ƒ34.950 cil.koppen vlakken. Garage/
405 1.8 SRD 4/91 ...ƒ19.400
motorenrevisie FEENSTRA
km 01/94 ƒ51.000
405 1.9 GRi 7/92 ....ƒ18.500
Industrieweg 27, Duivendrecht Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
405 1.9GRD Br. 4/91/18.400
Tel. 020-6980639
v.d. Pouw Peugeot & Casparus Fiat/Lancia
merken, alle bouwjaren.
405 1.9GRD9/91 ...ƒ16.700
APK
KEURINGEN
ƒ70,
RENAULT AMSTERDAM
GEBR. OPDAM B.V.
405 1.6GLXÏ3/92 ...ƒ18.400
02940-15110
WEESP
02940-15108
klaar
terwijl
u
wacht.
Top occasions met 1 jaar
Tel.: 02502-45435.
405 GLXi 10/91
ƒ17.800
Garage West-Center:
garantie
405 1.6 Gli 9/90
ƒ11.800
020-6122476
(zonder
afspraak)
Wibautstraat 224
Het HOOGSTE BOD?? Bel
405 1.6 GR 2/89 . . . . ƒ 9.800
2e Helmersstraat 15, A'dam.
020 - 561 96 11
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
405 1.6 SR 4/88
ƒ 9.400
T
Loop, sloop en schadeauto's
opoccasions 1 jaar garantie. Vele merken
A.P.K. KEURINGSSTATION
405 1.6 GL 2/88 . . . . ƒ 8.900 Weg. emigratie perfecte Clio
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
B. Ruloffsstraat 5-11 A'dam Z. 020 - 6738022
Keuren zonder afspraak
309 1.6 SR 2/8
ƒ 6.400 1.9D, '91, 75000 km, blauwBij het Jacob Albrechtplein
Feenstra & Jimmink
205 1.8 GLD 12/90 ..ƒ12.200 groen, ƒ 15.750. 02979-83329.
Asterweg 24A A'dam 6364702
205 1.1 GL8/91 ....ƒ11.700
± 50 auto's APK gek. Den
JOHAN BOOM
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Door plaatsgebrek stuntprijzen
Autobedrijf CRYNSSEN
Haarlemmerweg bij molen. Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Crynssenstraat 10-14
COBUSSEN AMSTERDAM
MINOR MOTORCARS
020-6844079. Tevens Inkoop.
Tel.: 020-6184402.
Osdorp, Oranje hek
sinds 1930
APK-keurstation, reparaties
Inkoop auto's tegen
De ROVER-DEALER voor
Tel.: 020-6105478. ± 150
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Tempra stat.w 8/93 ƒ 32.500
AMSTERDAM en A'VEEN
Peugeots
Uno, 3e drs, aut., 10/91/ 17.500 Auto's va. ƒ 500.- tot ƒ 15.000.- alle merken en schaderegeling. ANWB/BOVAG-koerslijst.
605 SV 3.0 4/90, . .75.000 km
Uno 45S, 3e drs, 4/88/ 8.750 Prima garantie. Hoge Inruil
Gedipl. FOCWA monteur voor Bel voor info 020-6313427.
6/92 Panda Cabrio, 12/92 ƒ21.750 Geop. van 09.00 tot 19.00 uur al uw reparaties APK, laswerk, Let op! BOVAG autobedr. ver405 GR 1.6 i 6/90 .58.000 km ROVER 820 Tl
3/94 Panda 1000, 12/91
306 XR 1.4 i 11/93 .9.500 km ROVER 620 SI
ƒ 10.750
schade's enz. ƒ35,- excl. p.u. koopt gratis uw aanb. in zijn
2/94 Alfa Romeo 33, 6/90 ƒ 15.250 150 auto's & bestel va. ƒ3000 Incl. gar. Tel. 075-314618.
309 GR 1.4 i 4/90 .69.000 km ROVER 214 SLI
Showr. Medernbl. 02274-4999.
ieder,
rijden,
geen
bankinfo
205 XT 1.6 aut. 11/9049.000 km ROVER 114 GTI, 16 V ..8/91 BMW 316 IE, 7/88
ƒ13.750 Aanbel, ƒ 1500, rest 24 mnd.
GARAGE
ECONOOM
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
205 XL 1.1 10/90 ..58.000 km EN DIV. GEBRUIKTE ROVERS Ford Resta 11/87
ƒ 8.750
Repareert uw remsysteem snel merk auto a cont. met vrijwar
205 XRD 1.84/92 .53.000 km
Sloterkade 40-44.
Volvo 360 2.0 Itr 5/86 ƒ 6.500
en vakkundig. Alle reparaties in
bewijs. Tel.: 020-6105478.
106 XR 1.113/92 ..32.000 km
Autobedrijf Kooyman
Tel.: 020-6177975
Nieuwkoop Z.H. 01725-72481. één dag gereed.
enz enz.
Wilt u uw auto v.a. 1990
Demmerik 26 Vinkeveen
Ook uw autospecialist
Levering met volledige
Record voor Rover
DIREKT a contant verkopen?
' Tel. 02972 - 61285.
Frederiksplein 6, 020-6232505. Belt u voor inl. 03410-19354.
garantie tot 12 maanden
biedt aan diverse occasions
T.k.a.
inruilauto's:
Mazda
626
Peugeot-Dealer COBUSSEN
Tel. 020 - 6949266.
Zelf sleutelen of auto spuiten Te koop gevraagd AUTO'S a
1.8 LX, 4-drs, Ipg, 4-'89, 9.750.
Baarsjesweg 249 - 253
doe je bij HEINING HOBBYMitsubishi Colt 1.5 GLX
Rover
P6
3500,
1973,
blauw,
contant met vrijwar.bewijs
Opel
Rekord
2.0
S,
Ipg,
6-'86,
Amsterdam 020-6121824.
HAL. 02907-6999 A'dam,
Lz.g.st., 23.000 miil. RHD, Eng.- ƒ 2.950. Rekord 2.0 S autom., Automaat, 1986, 66.000 rood,
Tel.: 02908 - 24640
Sloterdijk
3.
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
ƒ 9.950 kent. ƒ 14.000: 030-719715
Ipg, 5-'84, 2.250. Rekord 2.0 S,
Goldcar B.V. 020 - 6433733.
OCCASION VAN DE WEEK
Rover-dealer voor Uithoorn, Ipg, 4-'84, ƒ 2.250. Ascona 1.5 S
205 GTi 1.9 Ferrarirood, febr. Amstelveen, Hoofddorp e.o. HB, 4-'85, ƒ3.500. Ascona 1.6 Peugeot 205 automaat 1988,
'91, 63.000 km, Sebring uitlaat BOOM Aalsmeer: 02977-25667. S.lpg, 3-'83,/1.950. CorsaTR 53.000 km. rood ƒ 15.950.1.2S,3-'84, ƒ 3.250. CorsaTR, Goldcar B.V. 020 - 6433733.
enz. Nieuwprijs ƒ43.000, nu
Ipg, 10-'87,/6.500. Citr. BX1.6
ƒ 23.950.incl. 24 mnd. voll. ga5 *****
RS Break, 10-'85, ƒ 4.950. BMW Volvo 460, 2.0i GLE Automaat,
rantie
1992,
30.000 km. zwart m.
STERREN
524
Turbo
D,
1-'85,
ƒ6.950.
SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ29.950.Minervalaan 86, A'dam Zuid.
VERKEERSSCHOOL
Renault 11 TL, Ipg, 6-'85,
HOOFDDORP,
02503-14097
niet duur!!!
Tel. 020-6629517/6791864
Nu ook examengarantie
ƒ4.750. Mitsubishi Galant 1.6, Goldcar B.V. 020 - 6433733.
Ond., rep., APK.
Studenten 10 % korting.
(gratis herexamen)
6-'86, ƒ4.250. Sierra 1.6 L,
TOT ƒ 10.000,Diverse SAAB occasions
bestel-, vracht- en
5-drs, 9-'85, ƒ 4.500. Escort 1.4
EN GEEN PIEK MEER
personenauto's, -bussen
Amsterdam
CL, 6-'86, ƒ 6.500. BEREBEIT,
2x SAAB 900 GL 5 drs.
Peug. 205 Ace., '86
ƒ7.950
020-6794842, 020-6908683.
Almere
Amsteldijk 25, 020 - 6627777. Mazda 626 1.8 Stationwagen
SAAB 900 GLI SEDAN
Peug. 309 XL,'88
ƒ9.800
Zie ATS telet. pag. 888
en Zaanstreek
SAAB 900 GLI 3 drs.
1989,
90.000
km.
grijs,
ƒ
12.950
Peug. 505 GL.'87
ƒ9.100
JOHAN BOOM, Den lip 55
Goudsmit
B.V.
020
6470909.
' D. FAAS
MAANDAG
WEER
OPEN
Peug. 505 GR aut., '85/7.250
Den lip, Tel. 02908 - 24640.
20 AUTORIJLESSEN
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,Rat Panda 34, '85
ƒ4.250
Renault
Nevada
GTS,
1991,
en
Examen
voor
Inruil, garantie, financiering
per dag, ex. BTW
Rat Panda 750 CL, '88/7.950
49.000
km.
blauw met.
ƒ1.000,00
Alle auto's met nwe A.P.K.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Fiat Panaa 750 L, '87 ƒ5.250
ƒ26.950.of
SEAT Autocentrum APC
Tel.: 020-6371826.
Een kleine greep:
Fiat Panda 750 L, '88 ƒ 7.950
Goudsmit B.V. 020 - 6470909.
10
MOTORRIJLESSEN
Jarmuiden 43
Mitsubishi Colt ' 8 5 . . . ƒ 2.950.Rat Ritmo 70 CL, '88 ƒ8.250
De Lugt luxe en bestel vanaf
+
Examen
voor
Amsterdam-Sloterdijk
Ford Granada 2.3 '85 ƒ 2.950.Rat Uno 45, '87
ƒ8.450
ƒ39,- per dag excl. BTW.
ƒ775,00
Tel. 020-6133333
V.W. Polo '86
ƒ3.950.Lanc. Ypsilon, '85
ƒ5.950
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Kadett autom. '86 .. . ƒ 5.950.Citr. AX 11 RE, '87
ƒ7.950
MOTORRIJLESSEN
LAGE HUUR
4x
Opel
Kadett
Combo,
benziFord Sierra, aut. '86 . ƒ 5.950.Citr. BX 1.6 TRI,'87 ƒ8.750
ƒ 50,00 per 60 min.
Nwe bestel- en vrachtw. m. raBMW 315 '83
ƒ2.950.- ne-diesel, b.j. 1987+1989, APK
Ford Escort 1.4, '88
ƒ9.500
Golf 1.6 D CL 4/89 ƒ11.200 Ford Combi'82 . ...ƒ1.450.- gekeurd, inr. mog. 023-423906.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ44,Ford Escort 1.4, '87
ƒ9.400
AUTORIJLESSEN
Golf 1.6DCL11/90ws/11.900 Ford Sierra 2.0
p.d., 100 km vrij. Tevens pers
Opel Kadett 1.3, '86 ƒ7.950
70 BESTELAUTO'S en pers.
ƒ37,50 per les
Passat 1.6 GL tur. 2/92/ 26.000 Combi '84
wagens. Autoverhuur Slootƒ3.950.- busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rena. 5 GTL,'85
ƒ5.900
THEORIE OP VIDEO GRATIS haak. Tel.: 020-6431220.
ƒ1.950.- Rijsenhout, lid Bovag.
Skod. 130 GLS,'87
ƒ3.750 Passat 1.8 CL var. 1/91/23.200 Kadett '84
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Volvo360 '85
ƒ2.950.- Meer dan 50 jaar gevestigd:
Speciale spoedcursussen
Autobedrijf
Opel Kadett ƒ 39 p.d
Volvo 340 '84
ƒ1.950.- Bennebroekerweg 17, RijsenV.W.- en AUDISPECIALIST
theorie -t- praktijk.
v.d. Pouw/Casparus
All-in KM vrij.
Fiat Ritmo '86
ƒ 2.450.- hout bij Aalsmeer, 02977BAAS
Amstellandlaan 1
RENT A BRIK. 020-6922930.
Volvo740 '84
ƒ6.950.- 24229. Ook t.k. gevraagd.
Voor
nieuwe
en
gebr.
auto's
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Weesp 02940-15110
ƒ2.950.Jacob van Lennepkade 295 RatUno55'85
Tel. 020-6138473.
Saab 900 GLS '83 .. ƒ 2.950.- Express Diesel, bj.'86, 60.000
Tel.
020
6183855.
Bij aanschaf van 'n occasion
Ford Sierra '84
ƒ3.950.- km, prima auto, APK gekeurd, Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
vanaf ƒ 7.500
Zwarte Kever 1200, bj. 1975, Kadett Diesel '86 . . . . ƒ 5.950.- inr. mog., ƒ 4.950.023 - 423906. Theoriecursus gratis. Tel. 063 maanden Bovag-garantie. gerest, in '90, APK okt.'94.
De scherpste prijzen voor
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Inruil en financ. mogelijk.
020-6923149/035-258183 werk.
TOERCARAVANS
RIJSCHOOL ROLF
100 occ. met Bovag-garantie
Rijden bij Rolf is een begrip in
ook grote kampeerart.shop
Amsterdam. Met een goed
HULSKER LEIMUIDEN.
Nijmeegse Oldtimerbeurs
team instructeurs geven wij op
Oosterweg 1, 01721-8913
28 en 29 mei, J. Massinkhal
een psychologische manier in10 min. van A'dam.
Inl. Pro Mobiel Totaal, tel./fax. 070 - 3977210.
tensief les en nog leuk ook!
DOLPHIN800,
'91, ƒ 64.250.
Hoog slagingspercentage en
hevy Trans Van, '85, orig.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. camper, ƒ 32.500.- Pontiac
Wij verzorgen ook 8-weekse TransSport '94, O km, ƒ 64.950.GROOT-AMSTERDAM EO.
AUTOBANDEN NODIG ?
Noodservice
cursussen en examenroutes rij- Tabbert FFB, '92, 4-p. car,
Gebruikte banden va ƒ 25.ƒ 19.750.- Toyota Hi Ace, 2-p,
ONDERDEELVERKOOP
den is vanzelfsprekend.
Alle maten-i-merk. in voorraad.
m. hefdak ƒ6750.- Adventure
DOE-HET-ZELF ADVIES
Prijzen incl. montage
Cars 02990-30613.
op zaterdag van
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerslraal 54
02977-30170
balanceren.
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6523167
10.00-13.00 uur
Smaakvolle Peugeot J7 benz
ECU BAND
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Kost B.V.
'74 APK. 60 dgn krt okt '94 2 +
Autobedrijf Amnt
Legmeerplein 28-32
020-6153902
ilinderstr. 5 Amsterdam
A.v.Andel MOTORRIJWIELEN
2 sl.plaatsen in uitstekende
Valschermkade 16, A'dam.
Noord. Tel. 020-6313648.
100 tour/sport motoren ƒ 2000,staat ƒ4500,-. 035 - 215689.
tot ƒ9000,-, o.a. CB 400 T,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
ƒ 1.750.-/CB 750 K, ƒ 4.950.-/GS
Klaar terwijl u wacht.
400, /1.500,-/GSX 750 EF,
Ruilstarters en dynamo's.
Amstelstein - Suzuki
ALLE KLEUREN
ƒ 6.500.-/FZ 750, ƒ8.950,-.
Valkenburgerstraat 152.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
OOK IN SPUITBUSSEN
Leyensteinstraat 15A,
Tel.: 020-6240748.
Was zelf uw auto bij Autora
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Kerkdriel. 04183 - 4513.
otto meuwenhuizen bv
dam zelfservice HOGEDRUK
Grote
sortering
ONDERDELEN
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Overtoom 515. Amsterdam
Honda XL 600 R, '86, 19.000 BOXEN. Achterzijde moler
van schade-auto's, alle
(Op afspraak gratis halen en brenqen)
(020) 6129804
365-47
km, i.z.g.st., nooit gecrossed, Haarlemmerweg
merken, alle bouwjaren.
nw. band. ƒ5950, 071-230595. A'dam W. Tel. 020 - 6821712
Suzuki Alto, '89, 75.000 km, in GEBR. OPDAM B.V.
T.k. GEVR. WINTERBANDEN
perfecte staat, onlangs grote Tel.: 02502-45435.
+ VELGEN voor Mazda 323.
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ru
beurt, ƒ7950. 070-3246704.
LP.G.-inbouw ZAANDAM
Tel: 02940 - 16001.
440 1.8 inj. 20.000 km
92
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Nieuw
v.a.
ƒ
1.550.incl.
btw
440 1.8 inj. aut. 22.000 km 92 Swift GA 1.0 wit, 23.000 km, b.j.
advertentie kenbaar maakt.
Gebruikt v.a. ƒ 1.050.- incl btw
440 GLE, st.bekr.
7/92, extra ace. Ziet er prima
De kosten daarvoor bedragen ƒ4,50.
Gratis
leenauto
55.000 km
88 uit, ƒ 13.950: 020-6322428.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
A.C.A.
Tel.
075-351651.
340 GL, aut, Lpg 95.000 km.89
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan
340 5-drs. aut. 60.000 km .91
Missot.
specialist
REMen
Adverteren in
huisbladen van WEEKMEDIA.
940 GL, sedan 150.000 km.91
Autoverzekering laagste i/et.
FRICTIE-MATERIAAL.
deze rubriek
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
740 GL, black-line
per
md/kw.
met
schadegarant
Bosboom
Toussaintstr.
43
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
180.000 km
90
Focwa Serv. Celie 020-6416607
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Peugeot

Autosloperijen

van Rhijn...Renault

Auto's te koop
gevraagd

Rover

Huurkoop
Automaten

Rijscholen

Autoverhuur

QUKE BAAS

Saab

Stationcars

Fiat

'88
'90
'91
'86
'88
'89
'89
'92

T.k. teg. handelspr.: Vectra
1.8i, Ipg, 1-'91, ƒ17.500.
Vectra 1.Q GL, 4-drs, Ipg, 6-'90,
ƒ 15.250. Kadett 1.6i, Ipg, 1-'90,
ƒ 11.750. Kadett 1.6i, Ipg, 4-'90,
ƒ 12.250. Kadett 1.6i, Ipg, 6-'90,
ƒ12.500. Kadett 1.3 LS, Ipg,
1-'88, 7.500. Corsa TR, Ipg,
1-'88, ƒ6.500. CorsaTR, 3-'84,
ƒ3.250. BEREBEIT, Amsteldijk
25. Tel.: 020 - 6627777.

1-24

6 Stuks Opel Corsa, 2 of 3-drs,
APK gekeurd, inruil mogelijk,
v.a. ƒ 2.750. 023 - 423906.

Seat

Bedrijfsauto's

Volkswagen

Campers

Klassiekers en Oldtimers

Subaru

l uw STER-DEALERS
voor

Accessoires en Onderdelen

SUBARU

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Motoren/Scooters

Suzuki

autolak

Diversen

Volvo

Autofinanciering
en verzekering

VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Telefoon: 020-6183951.

440 GL 9/90
ƒ 13.900
440 GLE 10/88
ƒ10.600
440 DL 6/91
ƒ12.900
460 GL 2/91
ƒ 15.200
740 2.3 GL7/91
ƒ 19.200
940 2.3 1 GL AUT. 7/92/ 32.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
855
740
940
440
440
440
440
440
340

GLT stat. demo . . . . 4/94
GL automaat
3/87
GL LPG 2.3
2/92
GL, 1.8 F
1/89
GL 2.0 i, Demo . . . . 1/94
GL 1.8
2/89
LPG 1.8
7/90
D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94
D.L. 1.4
6/89

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie

Met een advertentie in SHOWROOMMTO1-1-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor. één voordelige prijs!
|MiMIIM™»^MiMB^»^^MiM«™ MMMMIHMM^MMM^^MI^HM^MMlHMiBH^^HH^f

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf IULT in blukletters

VOLVO Occasions

CORSA 12S, bijna '84, APK 940 Estate, LPG,'91 ƒ37.500
4/95, zeer mooi rood, ƒ3750. 940 Est., airco, LPG/92/ 45.000
Tel.: 020-6146392/06-52784801 940 Sedan, LPG/91 ƒ28.750
Kadett 16 S, eind '83, APK 5- 740 GL, automaat/88 ƒ 14.750
ƒ 17.950
95, 4 drs., ƒ1775, Tel.: 740 GL Diesel/88
480 Turbo/92
ƒ39.750
020-6146392/06-52784801
440 GL, rood/92
ƒ27.500
Omega 2.0i GL 4/91 .ƒ16.900
440 DL Special/92
ƒ27.500
Omega 2.0i Pearl 4/90/ 12.500
440 GL lnj./91
ƒ22.750
Vectra 2.0i 3/91
ƒ16.400
440 Sunray/91
ƒ 19.950
Vectra 1.81 HB 11/89 ƒ12.900
340 GL aut./89
ƒ12.950
Vectra 1.7D sed. 2/90ƒ 13.900
340 Diesel '85
ƒ 5.950
Kadett 1.7 D 1/90 . . . ƒ 9.800
340 DL, 38.000 km/87/ 9.950
Kadett 1.7 D stat. 6/90/ 9.500
Kadett 1.7 D. Van 8/90/ 9.400 244 DL, 50.400 km,'91 ƒ 32.500

Van Vloten

Kadett 1.7 D hb 1/91 ƒ12.600
Kadett 1.7 D 9/89 ...ƒ 7.800
Kadett 1.7 D. 5/90 . . ƒ 8.600
Amsterdam
Kadett 1.8 GSiHB2/85/ 8.600
Uw
Volvo-dealer
Kadett 1.6 D aut. 1/89/ 7.900
Kadett 1.6 D st. 11/88/ 7.500
met persoonlijke service
Kadett 1.6 LSsed.2/87/ 6.900 el. 020-6369222, MeeuwenKadett 1.3 stat. 2/84 .ƒ 2.700 aan 128, Amsterdam-Noord,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. uit de Utunnel 2x rechtsaf,

uw teksl, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels besehrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

Telefoonnummer: —

Adres:
Poslcde + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraaï 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

:L

i mi

Auto9s & Motoren
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Civic Coupé is niet aan te slepen

Biodiesel
voor Golf Eco
Volkswagen geeft als eerste Duitse automobielfa
brikant alle nieuwe Golf
Eco's vrij voor aandrijving
met de alternatieve brandstof biodiesel De auto is
voortaan geschikt voor zowel normale diesel als bio
diesel Ook met een mix
van beide neemt hij genoe
gen Biodiesel staat ook
wel bekend als koolzaad
olie methylester

Subaru verlaagt
prijzen
Subaru Nederland heeft
de prijzen verlaagd van alle
Impreza en Legacy model
len Het accent ligt hierbij
op de vierwielaangedreven
modellen De achtergrond,
aldus Subaru, is dat het
merk 4WD personenauto's
binnen het bereik van een
bredei publiek wil bren
gen Voor de Impreza va
neren de verlagingen van
duizend tot drieduizend
gulden De vierdeurs 2WD
is verkrijgbaar vanaf 30 995
gulden en de 4WD vanaf
37 995 gulden De prijzen
van de vijfdeurs 4WD be
ginnen vanaf 36 995 gulden
Bij de Legacy modellen be
draagt de prijsverlaging
minimaal 4 800 gulden De
4WD sedan is verkrijgbaar
vanaf 36 995 gulden

De voordelen voor het
milieu zijn door de combinatie met het ecosysteem
van deze speciale Golf aanzienhjk Met name op het
gebied van uitstoot van
roet en stofdeeltjes en uitlaatgassen wordt een vermindenng van ruim dertig
procent gerealiseerd Op
dit moment wordt onder
zocht in hoeverre het systeem m Nederland kan
worden geïntroduceerd

Trans Sport gewild
De vernieuwde Pontiac
Trans Sport mag zich verheugen m een groeiende
belangstelling van het Ne
derlandse publiek In de
eerste twee maanden van
dit jaar werden er 215 verkocht, tegen 70 m dezelfde
periode vorig jaar

Escort Cabrio
in beperkte oplage
Ford brengt een speciale
luxueuze versie van de
veelverkochte Escort Cabnolet op de markt Meest
opvallende extra voorzie
nmg is de elektrisch be
dienbare kap die het nog
leuker maakt om gezien te
worden
De Cabriolet Limited
Edition onderscheidt zich
verder onder meer door
chroom-inleg op de bumpers en flank-stootstnp
pen, andere voorstoelen en
een comfortpakket met
elektrisch bedienbare zijruiten en buitenspiegels
De achterruit is van veiligheidsglas met verwarming
Technisch is hy identiek
aan de CLX
Ondanks de totale meerwaarde van vijfduizend
gulden kost de Limited
Edition slechts duizend
gulden meer dan de CLX,
namelijk 49 000 gulden.

Hyundai maakt
voorjaar voordelig
Hyundai biedt tijdeüjk
twee luxueuze Pony's en
vier Lantra's aan tegen
scherpe prijzen De Pony's
hebben achter hun type
naam de toevoeging SE
van Special Edition Ze zyn
onder meer voorzien van
stuurbekrachtiging,
een
van binnenuit bedienbare
benzine- en kofferklep, ruitewissers met intervalschakelaar, getint glas en
bumpers en spiegels die m
de kleur van de carrosserie
zijn gespoten De vijfdeurs
heeft tevens centrale deurver gr endelmg Prijzen van
af 24 995 gulden
Bij de vier Lantra's komt
een oude Hyundai-toevoeging terug: Accent, brj welk
Frans merk hebben we dat
vaker gehoord' De winst
van de koper kan oplopen
tot 3 500 gulden Tot de extra's behoren onder meer
stuurbekrachtiging, alumimum velgen, elektrisch be
dienbare ramen, centrale
deurvergrendeling en bij
de l 8 versie ABS en een
airbag Prijzen vanaf 30.950
gulden

H

ONDA HEEFT met de
Civic Coupe in de roos
van de Coupe markt
geschoten en dat kunnen
Weinig autofabrikanten na
vertellen DejongsteCivicis
een welkome aanvulling die
het verkeersbeeld een stuk
aangenamer maakt

De tijd dat je vaak van die vlot
uitziende Coupes over de weg
zag gaan lijkt lang vervlogen
Waar is dit soort auto's met
hun kleine kofferkleppen en
bijna horizontale achterruiten9
De toekomst is toch zeker aan
de ruimtewagens en stations
cars Echt onderscheidend zijn
ze met, maar multifunctionali
teit is wel wat waard Een auto
mobilist wil de fietsen tenslotte
eens mee kunnen nemen, ver
onderstellen veel onderzoekers
en autofabrikanten al jaren
Niet allemaal, vanuit Japan en
Korea komt ons gelukkig af en
toe een voor velen betaalbare
Coupé tegemoet Zoals de Nis
san 100 NX, Mazda 323F, Hyun
dai Scoupe en meest recente de
Honda Civic Coupe Om eerlijk
te zijn is deze laatste misschien
wel meer Coupe dan de 100NX
en 323F als we de derde of zelfs
vijfde deur van die auto's in ge
dachten houden

De Civic Coupe is zeer sportief gelijnd en onderscheidt zich van de massa
Civic modellen met samen
meer dan dertig uitvoeringen
De Coupe is er m een drietal
versies, een l 5 DXi en luxere
l 5 LSi en een l 6 ESi met een
vermogen van 125 pk De ESi is
nog niet leverbaar, maar er zijn
al heel wat exemplaren besteld
De l 5 gaat beter scoren en is op
dit moment niet aan te slepen

Onder de kopers bevinden
zich veel mensen die voor het
eerst een Honda aanschaffen
en dat mag een fabrikant als
een compliment beschouwen
Het is ook een teken aan de
wand dat andere merken blijk
baar een terrein braak laten liggen Wij beproefden een l 5 LSi
die is voorzien van een 102 pk
sterke motor Het koetswerk is
gebaseerd op de Civic sedan en
in elk geval het front vertoont
Prestaties
sterke overeenkomsten Door
De Civic Coupe maakt het Ci zijn gestrekte lijn oogt hij lager
vic programma heel aantrekke en langer, maar dat is optisch
lijk en divers Als we de CRX bedrog Hij ziet er veel speelser
erbij tellen heeft Honda nu vier en sportiever uit dan zowel de

sedan als driedeurs
De 102 pk voldoen uitstekend
en wat dat betreft heb je de ster
kere l 6 motor met nodig De
l 5 trekt gemakkelijk naar de
hogere snelheden en laat de
naald pas stilstaan bij 190
km/uur Voor de tussenaccele
ratie van tachtig naar 120
km/uur boekt hij prestaties die
vertrouwen schenken In de
vierde versnelling heeft hij daar
rond de tien seconden voor no
dig Over het brandstofver
bruik ook al geen klachten,
want om een verbruik van l 14
te halen heb je echt geen fluwe
len voetje nodig Tijdens de test
staakte de meter bij 113,5 maar
daarbij is het gaspedaal regel
matig te diep ingetrapt

Foto Bmm de Hollandei

bochten wat een van de passa
giers de opmerking 'hoefje met
dit ding niet te schakelen'' ont
lokte
De Coupe ligt dankzij de re
dehjke lange wielbasis en stug
ge vering heerlijk op de weg en
vooral op binnenwegen met
veel bochten voelt hij zich pri
ma thuis De Coupe laat zich
gemakkelijk bedienen en scha
kelt vloeiend De standaard ge
monteerde stuurbekrachtiging
bewijst veelvuldig zijn dien
sten

Comfortabel

Het comfort in de LSi is uit
stekend, zolang je voorin zit
Op een lange rit achterin is het
De trekkracht bij lage toeren weinig plezierig De hoofdruim
tallen wekte weer eens verba te is vrij gering, met 1,75 meter
zing Schakellui is een veel ge zitje met je hoofd tegen de ach
bruikt begrip m autokringen terruit, en ook de beenrufmte is
aan het worden De Civic Coupé met om over naar huis te schrij
gaat zonder horten of stoten in ven Maar wie dit soort dingen
z'n drie (of zelfs vier) door als een klacht aanvoert, heeft

natuurlijk niets te zoeken m
een Coupé, want een geringe
achterruimte voor hoofd en be
nen is inherent aan deze model
len

Goed overzicht
Wat dat aangaat is de Civic
Coupe dus een auto voor twee
of voor een jong gezin met
maximaal twee kinderen De m
stap naar achteren is ruim om
dat de rechtervoorstoel naar
voren schuift, maar je moet de
leuning daarna wel opnieuw in
stellen Het dashboard is een
copie van de sedan en biedt een
goed overzicht Het stuur is in
hoogte verstelbaar De stoelen
bieden een goed zitcomfort,
ook op de lange afstand De LSi
heeft nog eens het voordeel van
een elektrisch bedienbaar
schuif/kanteldak
Portierra
men en buitenspiegels zijn ui
teraard eveneens met een druk
op de knop te bedienen
Een minpunt van de Civic

OG VOOR de zomer
neemt Suzuki importeur Nimag een m
Hongarije geproduceerde
vijfdeurs Swift l 3 GC in het
levenngsprogramma
op
Hij is drieduizend gulden
goedkoper dan de bekende
GLX versie
De strategie van Suzuki is om
wereldwijd te opereren en te
produceren Hierdoor is ze
minder afhankelijk van regio
nale marktontwikkelingen, im
portrestricties,
en
valuta
schommelingen
Inmiddels
heeft Suzuki in meer dan vijftig
landen fabrieken voor haar pro
dukten die m 170 landen ver
kocht worden Sinds 1991 heeft
ze m Hongarije een autofabriek
waar 1100 mensen werken
De Swift die Nimag naar Ne
derland gaat brengen is een
nieuwe uitvoering voor onze
markt Het meest opvallende
aan deze vijfdeurs is wel de
prijs, want met 22 995 gulden is
hij watje noemt scherp aan de
prijs en concurrerend De reeds
leverbare GLX versie is drie
duizend gulden duurder De

—tofer// *

'Hongaarse' Swift GC is voor
zien van een pittige l 3 liter mo
tor met een maximaal vermogen van 68 pk bij zesduizend
toeren per minuut Hij heeft
een top van 165 km/uur en trekt
binnen twaalf seconden naar
honderd km/uur
Verder springt hij zeer vrien
dehjk met de zo kostbare
brandstof om In stadsverkeer

neemt hij bijvoorbeeld voor een
afstand van 15 kilometer genoe
gen met een liter Euro loodvrij
Uitzonderlijk luxe is de GC na
tuurlijk met, al spreekt impor
teur Nimag over een rijk uitge
ruste auto voor dit segment Ni
mag doelt dan op de m twee
gelijke delen neerklapbare ach
terbank, de hoofdsteunen voor,
de ruitewisser achter en de an
tenne

M

Het cameraatje blijft spieden
soren aan stuurwiel, rem en
gaspedaal
Een computer vergelijkt deze
gegevens permanent met van
tevoren vastgelegde normale
gedragspatronen Zodra een af
wijking optreedt worden akoes

maar wc moeten nog zien dat
iemand die het in zijn dronken
kop heeft gehaald achter het
stuur te kruipen zich laat te
genhouden door een piep of
knipperend rood lampje
In combinatie met een zoge
naamde intelligente cruise con
trol gaat het systeem nog een
stap verder door aan de cruise
control opdracht te geven de af
stand tot de voorligger te ver
groten Ford denkt dat het uit
eindelijk mogelijk zal zijn de
mini camera's geheel af te
schaffen en de conditie van de
bestuurder volledig uit de be
wegingen van stuur en pedalen
af te leiden
De vraag is natuurlijk wat we
als normale gedragspatronen
moeten beschouwen en of het
überhaupt zo wenselijk is dit
soort dingen in je auto te heb
ben En maar rijden, want het
tische of visuele signalen uitge oog gaat toch wel piepen Als we
zonden om de bestuurder weer eerlijk zijn is het volstrekt bela
bij de les of, beter nog, aan de chelijk om zo'n camera op het
kant te krijgen Hetoogconsta dashboard te monteren Het ac
teert volgens Ford ook de gevol tief gebruik van hersens houd
gen van het rijden onder in je alerter
EH
vloed van alcohol of drugs,

Feroza gaat
uit zijn dak
Daihatsu heeft goed
nieuws voor zonaanbid
ders Bij de aankoop van
een Feroza Resm Top
wordt zolang de voorraad
strekt een gratis cabnokap
ter waarde van 1900 gulden
meegeleverd Hiermee to
ver je een Feroza binnen
een handomdraai om in
een cabriolet
De Feroza Resm Top on
derging kortgeleden al een
face lift Het veersysteem
werd verbeterd en de buitenzijde kreeg een eigen
tijdse grille met aangepaste
koplampen Ook het inte
rieur is op diverse punten
aangepast
De vierpersoonsuitvoering is verkrijgbaar vanaf
45295 gulden, maar goedkoper kan het ook Daihat
su heeft namelijk eind vorig jaar een aantal Feroza's
op grijs kenteken laten zetten volgens de toen gelden
de normen De prijzen van
de 'grijze' Feroza's beginnenbij 28 095 gulden Als je
buiten de BPM regeling
wilt blijven moet je een nu
aangeschafte Feroza zon
der achterbank wel een
kleine acht jaar m bezit
houden

De kofferruimte daarentegen
is wel groot genoeg en heeft een
ruime insteek Helaas kan de
achterbankleuning alleen in
zijn geheel omklappen en niet,
zoals bij andere Civics, in twee
delen Dat heeft natuurlijk met
het geld te maken, maar zo n
deelbare
achterbankleumng
behoort toch tot de marginale
kosten zou je denken Waar
Honda in de LSi op mag bezui
nigen is de make up spiegel in
de Imker zonneklep Zo'n ding
leidt af als je de zonneklep no
dig hebt tegen de laagstaande
zon
De Civic Coupe LSi staat voor
37 990 gulden in de prijslijst
voor de ESi moet 5 500 gulden
extra worden neergelegd Voor
de prestaties in het Nederland
se verkeer doe je met de LSi
echter een goede koop die bo
vendien kleur geeft aan het ver
keersbeeld
EVERHARD HEBLY

Speel Sponsorloferi j en Win

Mr J B van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel

GO
Gfl

DAGPRUZEN van
ƒ 25 000, als er werk
dagen m een maand zi|n,

WEEKPRUZEN van
ƒ 100000, als er
weken in een maand zi|n

MAANDELIJKS trekt hi|
de winnende 5, 4 en
3 ci|fers, respectievelijk
goed voor ƒ l 000,ƒ 100,-en/ 10,,
JAARLUKS trekt hi| de
|aarhoofdpri|s van
1 MILJOEN GULDEN

INIATUUR CAMERA'S aan het stuur
moeten in de toekomst waken over het heil
van mens en auto Ford is
ver gevorderd in de ontwikkeling van een oog op het
dahsboard

serie dat ook in de Coupe naar
voren dringt is de ronduit ge
brekkige bergruimte in het in
teneur Zowel op als in het
dashboard kun je vrijwel niets
kwijt De opbergvakken in de
portieren zijn krap en slecht be
reikbaar en ontbreken zelfs in
de goedkopere DXi uitvoering
Achter de rechtervoorstoel tae
vindt zich een lektuurvak,
maar dat is vanaf de voorstoe
len weer lastig bereikbaar Een
opbergvak onder de voorstoel
zou een goede oplossing zijn

(ADVERTENTIE)

Suzuki levert 'Hongaarse' Swift
N

Ford is watching us

Een mini oog met de vormgeving van Margreet Dolmans
vmgercamera vlak voor je neus
op het dashboard om te regis
treren wanneer vermoeidheid,
dronkenschap of algehele onge
steldheid het onverantwoord
maken verder te rijden Zitten
we daarop te wachten' Volgens
de ingenieurs van Ford wel Zij
ontwikkelen ewi miniatuur ca
niera die de waakzaamheid van
de automobilist controleert en
dat alarmeert wanneer diens
vermoeidheid gevaar oplevert
De camera is op de ogen van
de bestuurder gericht en stelt
vast hoe vaak deze met de ogen
knippert Ford heeft een proto
type van een systeem ontwikkeld dat de gegevens van de ca
Riera koppelt aan die van sen

mei 1994

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

INL£G EEN 7?£N7J£ PER MAAND PER LOmUMMER

Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.

, ik word Abonnee Sponsor en ga
voor 't Goede Doel en 't Grote Geldl

loterij

U kunt maandelijks, tot wederopzeggmg van mi|n giro/bankrekening afschrijvenJ l tientje, J 2 tient|es J 3 tientjes, J 4 tientjes.
_ _ ~
Voor elk ingelegd tiende ontvang ik een lotnummer.
U J C.
Ik sponsor

postcode

plaats
/
Vergunning werd verleend door het
Ministerie van Justitie onder nr

L O 73000221 93 d d 28 12 93
Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 DL Rotterdam

V—V

V

V—V—V—\

/

V_j\_7^-W_y^W^^_J

N

A Girorekeningnummer
Vergeet niet
uw handtekening
te plaatsen.

V

T

V

T

V

V

V

V

\.

A—*

A

A ...A

A

A

A

f

L Bankrekeningnummer

weekmedia 17

donderdag 19 mei 199'4

16

STRIJDER VERHUURSERVICE
TEL 02507- 14565

H
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De Topslager
heeft alles voor
een gezellige
barbecue

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

41,25

0,23

80,00

0,30

200,00

1/2 dag

Type

vanaf 28 over KM weekend

A

Polo

SPARE RIBS Lekker vlezig

B

Golf B

*

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

C

Golf Cabr

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

D

Golf Autom

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

*

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

VREEBURG

H

Audi 80 B

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

l

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro4x4DC *

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

110,00

i

| Onze vleeswaren zijn reeds vele malen bekroond!'!

54,00

/ 7,50
ƒ 500
ƒ 7,50
ƒ100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon excl gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B T W
Inzittende verzekering per dag

ONZE SPECIALITEIT VOOR DE BARBECUE

STEEL COTELET
SPIESJES
WORSTJES
HAMBURGERS
GRILL STEAK

Allesdragers per dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dan 7 dagen per dag

50,50

ƒ 4,00

HUURVOORWAARDEN
Auto s worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag
Alle auto s zijn voorzien van radio/cassette
Reis en kredietbrief is zeer aan te bevelen
Huurder c q bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar m het bezit te zijn van een geldig njbewijs
De auto s zijn All Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade gebeurtenis
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen nsico naar
/ 200,= a /10 = per dag
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag
BIJ autoverhuur meer dan 7 dagen af 7,50 per dag

= Stuurbekrachtiging
Borgsom vanaf / 500,=

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.

SUPER SOUL NIGHT

Extra remigingskosten worden in rekening gebracht

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij

Zaterdagavond een topprogramma
voor singles met de

BIJ diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card

SOUL FULL BLUES QUALITY
m Soc De Manege Zandvoort
van 's avonds 9 00 uur tot 03 00 uur
In de nacht een dansfestijn met
in 3 zalen verschillende muziek
In de 4e zaal zal de hele avond
een Indisch buffet + saté worden geserveerd
Entree ƒ 25,Uitsl ongebonden mensen v a 30 jaar
Corr gekleed
Info of reservering 16023

STRIJDER VERHUURSERVICE

Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen

Burg. van Alphenstraat 102

Halve dagen huren is mogelijk

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

DE OPENING OP VRIJDAGAVOND
IS UITGESTELD TOT EIND SEPTEMBER

2041

KP

Kindermeisje
gevraagd
van 1 juni tot
± september

Tel. 0250715287/18954

lOU/TRIfl
importeur van internationale brood,
banket, ijs en keukenspecialiteiten

zoekt, voor spoedige indiensttreding, een

Auto- en motorrijschool
Van der Veld

GRATIS MOTOR
Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
995,binnen 9 weken examen
1ste 3 lessen
100,vervolglessen
45,p les
Tot l jan '95 nog geen apart theoriecertificaat verplicht
* m u v brandstofkosten

CHAUFFEUR
f N BEZIT VAN GROOT RIJBEWIJS
EN CHAUFFEURSDIPLOMA

voor de distributie van diepvriesprodukten in
Amsterdam en de nabije omgeving.
Regelmatige werktijden. Leeftijd tot ± 30 jaar.
Een vriendelijke, service-bewuste en accurate
jongeman zou uitstekend in ons kleine team
passen.
Voor aanvraag van een sollicitatieformulier
gelieve u te bellen: 020 - 6866311

Bel voor info 02507 -19188/31223

Passat GL 2.0 liter 115 pk

f 3.895,goedkoper

Vento GT 2.0 liter 115 pk

Het levenwordt
helemaal niet duurder.
We hebben fantastisch nieuws Bijna alle Volkswagens zijn na
melijk stukken goedkoper Om niet te zeggen fors goedkoper
Een bedrag dat afhankelijk van het model wel kan oplopen tot
f 10706 Dat is een fors bedrag Maar voor die lagere prijs
krijgt u uiteraard nog steeds dezelfde Volkswagen kwaliteit
Nog net zo degelijK, comfortabel en nog even betrouwbaar
Daaraan verandert niets Neem bijvoorbeeld de Golf GL 1 8 Een
sterke en ongekend betrouwbare auto Nu f 3 844 goedkoper

Of de Passat GL 2 O met z n sublieme rijkwaliteiten Nu f 9 705,goedkoper Of de Vento GT 2 O Verrassend compleet Nu
f 3 895 goedkoper Maar dat is niet alles Want los van het feit
dat alle Volkswagens nu stukken goedkoper zijn bieden we u op
een aantal modellen óók nog een zeer aantrekkelijk geprijsd accessoirepakket Kortom er is alle reden om snel bij ons langs te
komen en te zien hoeveel goedkoper u uit bent
Volkswagen. Nu stuk voor stuk stukken goedkoper.

Genoemd bedrag is vrijblijvend en geldt vanaf 29 03 1994 Inclusief BTW en BPM Wijzigingen ook m uitvoenngsdetails voorbehouden

V=18

Auto Strijder B.V.
Burg v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel. 02507 -1 45 65

Renault Clio Stona met standaard Stuurbekrachtiging
De precisie van 'light' sturen ervaart u m de Renault Cho Storia In deze
auto uitgerust met standaard Stuurbekrachtiging is autorijden een
ontspanning op zich Met de gordelspanners, de m hoogte verstelbare
gordels voor en verstevigmgsbalken m de portieren is uw veiligheid m
deze levenslustige Renault ook m goede handen

Renault Clio Storia
iet stuui bekrachtiging vanaf f 23.395,

Renault 19 Storia met standaard Stuurbekrachtiging
Autorijden m de Renault 1° Stona met standaard Stuurbekrachtiging
kost u geen enkele inspanning In combinatie met de zuinige 1 4 energy motor is deze Renault een ideale gezinsauto De aerodynamische
schildbumpers de m het kofferdeksel geïntegreerde spoiler en stijl
volle wieldoppen ge\.en deze auto een zeer sportieve uitstraling

Renault 19 Storia
met Stuurbekrachtiging vanaf f 29.045,

Renault Nederland N V Postbus 94160 1090 GD Amsterdam Renault adv seert ELF Ol en Wijzigingen voorbehouden O

[RENAULT
| L-L-N EIGEN f AAMIEP
VAN LEVEN

f O"^ Williams RENAULT World Champion Formule l 92/93

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel 02507-13360/12424

Vrije tijd*
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Aan het einde van de taalreis
denk je in het Spaans'

atv
Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, .tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Vreemde talen staan volop in de belangstelling. Maar voor
het grondig beheersen van een vreemde taal moet je je
melden in het land zelf en niet in Nederland voor een
cursus van eenjaar op een avond in de week. Een taalreis
van een paar weken is beter en gezellig bovendien.

Badarmafuren *.

door Everhard Hebly

Indrukwekkende
gele invasie
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de natuur zich in de stad Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze pijlsnel terugslaat zodra de
bebouwing even wijkt.
Vandaag: de gele waas
van het koolzaad.
P ZICH is koolzaad beslist
niet moeders mooiste;
veel stengel met een soort
pluim van gele, ietwat lelige
bloemetjes. Niets bijzonders zo
op het eerste gezicht. Echter,
het is de hoeveelheid die het
hem doet; want zo'n berm waar
een geel waas overheenhangt
omdat er pak 'm beet zo'n twintigduizend koolzaadbloemen
staan, is toch wel heel indrukwekkend.

O

Koolzaad (Brassica napus)
wordt in de polders rondom
Amsterdam en ver daarbuiten
massaal aangeplant. Het daadwerkelijke zaad - het koolzaadzaad dus - wordt in juni ge- oogst. Het wordt voornamelijk
gebruikt als vogelvoer. Koolzaadzaad is erg rijk aan vet en
vindt daarom gretig aftrek bij
duiven, parkieten, kippen en
ander in gevangenschap gehouden gevogelte.
Het één- of tweejarig koolzaad is een pioniersplant: overal waar grond braakligt of zopas is opgespoten, staat het
koolzaad al snel een halve meter hoog, want hij is met weinig
tevree. Sterker nog, hoe armer
de grond, hoe geler hij bloeit.
Wel een agressief tiepje, dat
koolzaad. Een nietsvermoedende honingbij die een koolzaadbloem bezoekt teneinde zich te
vergrijpen aan de nectar, moet
dat bekopen met een soort steniging. Hij wordt bekogeld met
stuifmeelkorrels. Het stuifmeel 'springt' daadwerkelijk
van de bloem op het bijenlichaam. Als de bij een volgende
bloem bezoekt, wordt het stuifmeel achtergelaten.
Het geheim van de ogenschijnlijk zelfstandig handelende stuifmeelkorrels van de
koolzaadbloem zit hem in de
statische elektriciteit. De zo gezellig rondzoemende bij wordt
door al dat ronddarren dermate
elektrisch geladen dat de stuifmeelkorrels waar hij per ongeluk langsdart letterlijk op de bij
afvliegen. Shocking.
WOLTHOORN & DE GROOT

E

EN VAN DE meest ef- Spanje is bij ESI-cursisten het
fectieve en waarschijn-

meest geliefde land. Volgens M.

leukste manieren om een

de ideale manier een taal te leren.
Orioni: „Na drie weken Spanje spreek je redelijk Spaans en
kun je je verstaanbaar maken.
Je hoort in die drie weken geen
Nederlands en het is ook niet
de bedoeling dat je Engels gaat
spreken. De docenten zijn altijd
'native speakers'. Aan het einde
van de vakantie denk je in het
Spaans. Het beste is om in een
gastgezin te verblijven. Dan zit
je echt middenin de taal."
Taalonderwijs is meer dan alleen het aanleren van een taal.
Er is veel aandacht voor de cultuur van het land en dit aspect
gaat veelal verloren bij taalcursussen in Nederland. Orioni:
„In Nederland is het taaionderwijs vaak wat droog en formeel
uit het boekje. Tijdens een taaireis ben je veel meer met de
cultuur bezig en spreek je de
hele dag die vreemde taal. Het
is onze ervaring dat juist de
kennismaking met de cultuur
stimuleert de taal beter te leren
spreken."

lijk ook een van de Orioni van ESI is een taalreis

taal onder
gen, is het
taalschool.
in steden

de knie te krijvolgen van een
Niet hier, maar
als Salamanca,

Florence, Lausanne, Parijs,

Londen of zelfs Moskou.

De combinatie taal, cultuur
en vakantie gaat erin als koek
en de organisaties die taalreizen houden, schieten als paddestoelen met soms onaardige
prijsverschillen uit de grond.
De mogelijkheden voor jong en
oud, beginner en gevorderde,
zakenman en stewardess, zijn
vrijwel onbeperkt, 's Morgens
vier uur les, 's middags een excursie of naar het strand en 's
avonds op een terrasje of naar
de discotheek.
Via de Nederlandse agenten
van buitenlandse taaiinstituten
is veel mogelijk. Ze dragen zorg
voor vele soorten van onderwijs en onderdak, niet voor het
vervoer.

Cultuur
Euro Study International
(020-625.6160) verzorgt taalreizen naar een 15-tal instituten in
landen rond de Middellandse
Zee en is een van de goedkopere
organisaties omdat ze geen bemiddelingskosten
berekent.

M.L.A. Sattler-Steenbergen
van Eurocentres (075-701167)
spreekt van een vorm van een
reizen waarin je het aangename
met het nuttige verenigt. Eurocentres is een ruim dertig jaar

Foto Eurocentres

oude stichting zonder winstoogmerk en werkt in acht taalgebieden in tien landen waaronder Japan en Rusland. Het
heeft dertig eigen taalinstituten.
Sattler: „In de zomer is het
voor jongeren van 16 tot 23 jaar
een leuke manier om de vakantie door te brengen. Spanje is
onder Nederlanders nog altijd
zeer populair. De universiteitsstad Salamanca is erg in trek
bij studenten, maar het mooiste Spaans leer je toch in Madrid. Diverse luchtvaartmaatschappijen laten hun stewardessen via onze scholen in Madrid Spaans leren. Dit zijn dan
geen vakantiecursussen, maar
zeer intensieve taaistudies met
dagelijks zes uur les en daarnaast vaak nog huiswerk."

Wandelen door historisch
Wijk bij Duurstede
W

IJK BIJ DUURSTEDE, het stadje dat de
plaats

markeert

waar de Rijn verandert in de
Lek, heeft een bewogen geschiedenis achter zich.
Eerst was het een Romeinse
legerplaats, vervolgens de
handelsnederzetting Dorestad, later het agrarische
dorp Wijk en uiteindelijk de
stad Wijk bij Duurstede. De
laatste naam ontstond in de
bloeiperiode in de 15-e
eeuw, toen er in Wijk een
groot en machtig kasteel
verrees.
door Chris Hartman

Eerder, in 1270, was er op dezelfde plaats al een vesting gebouwd. Daarvan staat een zware vierkante toren, de donjon,
nog steeds overeind. Veel mooier is de later opgetrokken
Bourgondische toren, die vijf
boven elkaar gelegen, ronde zalen bevat. Deze worden tegenwoordig verhuurd voor stijlvolle feesten en manifestaties.
Het kasteeleiland, waar regelmatig concerten en tentoonstellingen plaatsvinden, is onmiskenbaar het culturele centrum van Wijk bij Duurstede.
Aan de rand van het oude centrum ademt het sfeer en rust.
Bij de WV in Wijk bij Duurstede, ondergebracht in het oude
stadhuis aan de Markt, is een
speciale brochure over het kasteel verkrijgbaar.
Er is echter meer te zien in
het stadje. En dan met name in
het oude gedeelte, dat voor een
groot deel omgeven is door een
singel. Wie in de geschiedenis
In grasbermen van autowegen geïnteresseerd is, mag een betiert het koolzaad vaak welig, zoekje aan het Kantonnaal en
zoals hier langs de ringweg, Stedelijk Museum, ook wel het
achter
de
Leerdamhof Dorestadmuseum
genoemd,
(Amsterdam-Zuidoost)
niet vergeten. Het museum is
(Foto A de Groot) gevestigd in de Volderstraat.

BOES

Nuttig

'Bij een vakantiecursus
krijg je 's
morgens vier
uur les en 's
middags is er
een vrij programma.
Vaak worden
excursies georganiseerd'

Fabrikant Dornbracht
ontwierp een te aal design
in armaturen v or de badkamer. Er is et i volledige
'aankleding' ro id het bad
mogelijk, bes aande uit
mengkraan, h mddoucrie,
badgreep en ha j(iddoekhojider. Ook de wa tfafel wordt
consequent vorzien van
kraan en acces piresinéén
lijn. Hetzelfde is mogelijk
bij de douche wc en hét
bidet.
Gein' jresseerden
kunnen gratis een kleurrijke brochure opvragen Bij'
Burgmans Agenturen, telefoon 010-4508451.

Ze vervolgt: „Bij een vakantiecursus krijg je 's morgens
vier uur les en 's middags is er
een vrij programma. Vaak worden excursies georganiseerd of
gaan de studenten bijvoorbeeld
samen naar het strand. Frans
en Duits staan dit jaar weer
meer in de belangstelling en bij
jongelui is de Amerikaanse
'highschool' helemaal in, dat
zal wel door zo'n tv-programma
als Beverly Hills komen. Tachtig procent van onze cursisten
kiest voor een verblijf m een
gastgezin in plaats van m een
studentenhuis,
vakantiewoning of pension."

Vloeiend
Ook cursisten van Languages
Plus Taalreizen (020-622.5166)
krijgen het advies voor een
gastgezin te kiezen. Woordvoerster L. Louwers: „Dat is beter voor het aanleren van de
taal en cultuur, vooral omdat je
gedwongen bent die taal spreken. In Spanje of Italië spreekt
de plaatselijke bevolking nauwelijks Engels, dus moet je je
wel aanpassen. Als je met een
aantal studenten in een vakantiewomng zit, schakel je al snel
over op Engels en dat is niet de
bedoeling."
Bij Languages Plus is niet
Spaans de belangrijkste taal,
maar Engels en dit wordt zowel
in Engeland als op het feesteiland Malta gedoceerd. Louwers: „Ik heb zelf een cursus
Engels op Malta gevolgd en na
twee weken dacht ik in het Engels. Ik sprak die taal al aardig,
maar na twee weken sprak ik
vloeiender, makkelijker en met
meer vertrouwen." Orioni onderschrijft dit. Ze sprak al Italiaans en volgde nog een taaistudie in Florence. Ze spreekt
dankzij de cursus nu beter Italiaans dan voorheen.

Individueel
De Bourgondische toren
in Wijk bij
Duurstede
staat gedeeltelijk in de
slotgracht

Alledrie maken melding van
veel individuele reizigers en
stellen ook dat dit het leren
spreken van de taal ten goede
komt. Sattler van Eurocentres:
„Wij zijn geen voorstander van

groepen, al zal het best gezellig
zijn. Het is beter om individueel een taalreis te maken,
ook omdat je toch heel snel mternationale contacten legt."
HBO-studenten vormen samen een nog niet bereikte doelgroep, meent Orioni. „HBO-opleidingen in Nederland besteden te weinig tijd aan taalonderwijs. Veel studenten zouden
in verband met de internationa-

lisering in het buitenland stage
willen lopen. Ik heb 15 stagecoordmatoren benaderd en het
blijkt dat ze m het buitenland
stage-adressen kunnen krijgen.
Helaas kunnen studenten niet
altijd naar het land van hun
keuze en soms kunnen ze zelfs
helemaal niet gaan omdat ze de
taal niet beheersen. Een taalreis zou uitkomst kunnen bieden," aldus Orioni.

geeft u meer!
AMSTERDAM OP DE FIETS
zondag 29 mei 1994
Doe mee en ontdek Amsterdam op de fiets'
In Amsterdam en omgeving zijn veel goede fietsroutes De
gemeente Amsterdam en de stadsdeelraden werken hard
aan het verbeteren van het fietsroutenet Tijdens "Amsterdam op de fiets" maakt u kennis met enkele nieuwe fietsroutes en tegelijkertijd krijgt u een gevarieerd beeld van al het
moois, dat Amsterdam te bieden heeft
Dit jaar wordt tijdens de tocht aandacht geschonken aan de
fietsbewegwijzermg in Amsterdam, welke de laatste jaren
samen met de ANWB verbeterd is Op 29 mei wordt tijdens
de fietstocht nieuwe bewegwijzering in gebruik genomen m
Amsterdam-Noord en langs de Brettenroute Daarnaast
wordt er dit jaar aandacht besteed aan het thema "water in
Amsterdam"
U kunt kiezen uit een tocht van 24 kilometer (ruim 2 uur fietsen), 34 kilometer (ruim 3 uur) of 48 kilometer (rum 4 uur)
Aan de tocht is een prijsvraag verbonden Bovendien is er
voor iedere deelnemer een aandenken U kunt inschrijven
en direct starten tussen 10 00 en 13 00 uur op één van de
volgende startpunten
- Ij-markt, Westerdokdijk (nabij Centraal Station)
- August Allebeplem (West, alleen 34 en 48 km )
- Molen de Gooyer/Brouwenj 't IJ, Zeeburgerstraat (Oost)
- Floraparkbad, Sneeuwbalweg (Noord)
Amsterdam op de fiets wordt gesponsord door Jan Kluit,,
tweewielerspeciaalzaak, Van de Pekstraat 84-86 Amsterdam
Vooraf aanmelden is met nodig Deelname kost f 3,00 p p en
kinderen tot 12 jaar kunnen onder begeleiding gratis mee U

Reisgidsen

;,„

Veel vakantiegebieden
zijn inmiddels ontdejkt
door toeristen, soms tô't
verdriet van hen die 'de
schoonheid van het authentieke nog zoeken. .In
een nieuwe sene reisgidöen
besteedt de ANWB aan,;,
dacht aan reisdoelen dié
nog nauwelijks door toeris;..
ten zijn ontdekt, zoals bijvoorbeeld Rusland en Suri-__
name. Maar bestemmmgen die wel wat meer bekendheid genieten, zoals
Yucatan, Finland en Malta
komen ook in de serie aan
bod.
Sommige landen en streken zijn bij het grote publiek wel bekend maar
worden niet massaal bezocht. Israël, Beieren en, in
mindere mate de Griekse
eilanden in de Egeïsche
Zee, zijn voorbeelden van
dit soort reisdoelen. Veel
aandacht wordt in de nieuwe gidsen besteed aan de
voorbereiding van de reis.
Uitvoerig wordt stilgestaan bij zaken als openbaar vervoer, overnachtingsmogelijkheden,
de
plaatselijke keuken en de
gezondheid tijdens de reis.
Daarnaast bieden de gidsen veel achtergrondinformatie en natuurlijk een beschrijving van de belangrijkste plaatsen en bezienswaardigheden die de reiziger onderweg tegenkomt.
De gidsen zij vanaf ƒ24,90 te
hoop
bij
de
ANWBen
ANWBA^W-vestiglngen,
de
boekhandel en de warenhuizen.

geeft u meer!
(ADVERTENTIE)

Foto C Hartman

De kerk van St. Johannes de bouwer Anthonij van EijndhoDoper, in 1365 als parochiekerk ven toestemming het bovenste
in gebruik genomen, domineert deel van de poort af te breken.
Veel namen in Wijk bij Duurhet oude centrum.
stede herinneren aan het oude
Dorestad, de voorloper van
Walpoortmolen
Wijk van Duurstede, dat m de
Haar huidige vorm kreeg de negende eeuw ten onder ging.
kerk in de 15-e eeuw. Met de Het gebouwencomplex De Nebouw van de toren werd m 1486 derhoff bijvoorbeeld, gelegen
begonnen. In eerste instantie aan de Markt.
Wandelen door Wijk bij
moest deze hoger worden dan
de Dom van Utrecht. Maar om- Duurstede is een plezierige bedat het geld al in een vroeg sta- zigheid. Het stadje telt vele hisdmm op was, is de laatste ver- torische panden, een mooi
dieping er nimmer opgezet. laantje (de Mazijk), oude walEven nadrukkelijk aanwezig muren en nog veel meer. Een
als de kerk is de walpoortmo- route is door de WV (0343575995) met uitgezet. Bezoekers
len Rijn en Lek.
De bovenkruier is in 1659 ge- van het stadje moeten die aan
bouwd op de Leuterpoort, een de hand van het boekwerkje
van de vijf stadspoorten die nog 'Monument in de schijnweruit de Middeleeuwen stammen. pers' (viereneenhalve gulden)
Het stadsbestuur verleende zelf uitstippelen.

Bio-mier

VAN DE WEEK
Tsjechië-reis met Praag!
8-Daagse reis naar het luxe
Kasteelhotel
Monty, nu
\J wars door het heuvelachtige landschap van
het Boheemse Woud maakt u de mooiste natuurexcursies en geniet u van de fraaie natuur in deze
romantische streek. Tevens maakt u kennis met
Praag! U verblijft in het luxe kasteelhotel Monty,
Een fraai kasteelhotel voorzien van een prachtig
zwembad, een verkwikkende sauna en alle kamers
met douche, toilet en kleurentelevisie!
Meer informatie over Marianske Lazne? Stuurt
u deze bon retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:.
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrekdata:
ledere zaterdag
voor slechts

848.Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• logies m kasteelhotel Monty
• 2-persoonskamers metdo/to
• lunches op de heen- en terugreis
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
Sgidsservice in Praag
• subliem afscheidsdmer
• uitstekende reisbegeleidmg

Mieren zrjn nuttige dieren die onder meer schadelijke insekten in de tuin
'wegwerken'. Bij sterke
vermenigvuldiging kunnen
ze echter bestratingen ondergraven waardoor deze
verzakken. Pokon & Chrysai heeft daarom een nieuw
produkt toegevoegd aan
haar biologische programma: Pokpn Bio-mier. Het i&
een vloeibaar middel tegen
overlast van mieren rondom de woning. Het verdrijft ze op effectieve wijze.
De werkzame stof is van
plantaardig oorsprong en
biologisch
afbreekbaar.
Bio-mier is verkrijgbaar m
een fles met 250 ml inhoud
voorzien van een handige
gietdop. De milieuvriendelijke fles is van polyethyleen en PVC- en cadiunivrij.

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uurzaterdag 1000- 16 00 uur

TOKON
.bio-mier,

Oranje-Micro's

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen
Nederlands grootste vlooienmarkt
UTRECHT VEEMARKTHALLEN 21-22 MEI
Open van 900-1700 uur
Duizend kramen over 2 dagen (volgeboekt)
Org v Aerle BV, tel 04920 25483
öü Jaar, het is nogal wat, 80
jaar, en nog steeds dezelfde
lieve schat, 80 jaar, een man
vol humor en gezelligheid, 80
jaar, een man die meegaat
met de tijd, 80 jaar een steun
voor groot en klem, 80 jaar
een opa om trots op te zijn, 80
jaar, een hele fijne dag, 80
jaar, dat u nog heel lang bij
ons blijven mag Jan, Jannie,
Pnscilla, Monique + Erwm
Gewichtbeheersing is mogelijk met Herbahfe Probeer
* aparte
het ookJ Bel het gratis inforpasruimte
* ruime
matienummer 06 0220643 en
sortering m
luister naar de verhalen van
haarwerken
enthousiaste gebruikers
en pruiken
Belangstelling' Bel 'Mila Rt'
Dus... maakt u voor
020 6955154
optimaal advies even
een afspraak!
GROTE VLOOIENMARKT
22 mei Landsmeer sport- en
CHARLOTTE COIFFURES
theaterzaal Het Dorpshuis
EN HAARWERKEN
van 9-16 uur Toegang ƒ 2 50
Ook gespecialiseerd in
Tel 0206140616
herenfmaatlwerken
•* Help de Polen Stuur n Dinsdags sloten.,
1
voedselpakket Wij hebben
.GLDENECEBtAM
evt 'n adres 02907-5235
Heemsledestraol28
Lieve Barbara en Mirella,
bh Hoofddorpplein
veel succes met jullie
Amsterdam
eindexamen Ik zal in Londen
voor jullie duimen, want dit Tel 020-6157107
jaar gaan we het halen1
Wie schrijft Bram een kaarf
Liefs Debora
Adres de komende 4 weken
Lieve Bram, het ergste zit W Stijnen, A M C , Meibergerop, het wordt nog een hele dreef 9 1105 AZ A dam ZO ,
klus maar we houden vol afd G7 Zuid kamer 129
Liefs Jannie, Pnscilla, Jan
Zaterdag 11 juni a s concert
Nacht Van De Kraak (Klaver- Zandvoorts Vrouwenkooor in
jassen) 20/05-21/05 1994
Ned Hervormde kerk 20 15 u
vanaf 22 00 tot 07 00 uur in
het' "Gemeenschapshuis"
Felicitaties
Telefoon 02507-14085/19652
Inschrijfgeld ƒ 15 - p koppel

f en pruik als het
nodig is!

*• Nico, Wim wat genieten julhe toch heerlijk, pr vak in z
Spanje, de Zonneveldjes
* Noteert u alvast in uw
agenda9 Concert Zandvoorts
Vrouwenkoor Zat 11 juni a s
Nu ook het adres voor DMCzijde, biaisband enz Singer
Prmsenhofstr 7, Zandvoort
ir Rmy Herman Manon Cathy
wij wensen jullie uit Z Spanje
weikom thuis, Nico, Wim

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

"T
J* tf

donderdag 19 mei 1994

Weekmedia 17

150 Gulden of meer voor
Guerlam
parfum miniatuur
met groen dopje, ƒ 10, voor
anderen Tel 020 6117246

Te koop 2 zuiver wollen tapij
ten 2x3 m en 1 70x2 30 m ,
beige gemêleerd, in zeer goede staat 020 - 6431934

2 Studentes zoeken zelfst
woonruimte in A'dam Liefst
2/3 kamers, geen Z.O./N
Bel. 020 - 6828747
Aangeboden 4kmrflat huur
ƒ690 mcl
Gevraagd
4
kmr won huur tot ƒ 650 excl
in A veen 020 - 6451174
Achterhoekse studente VU
zoekt Amsterdamse kamer
Tel 05437 - 66421

Te koop aangeboden
grenen bed + matras ƒ 75,Tel 02975 66542

Gevraagd huish hulp voor 1
ochtend p w bij echtpaar z
kinderen Nijenrodeweg 342,
Buitenveldert 020 - 6425500
Gezocht iemand die
bromfietsen wil repareren
voor pizzalijn tegen
een kleine vergoeding, Oost
Tel 6634343, na 1600 uur
Grote coll LP's vnl 70'er jaren Ook in delen Zeer aantr
prijs Tel 020 - 6129213
(bij afw antw app)
Grundig video hifi 4 kop
teletekst enz van ƒ 1400, nu
ƒ650, met garantie
Tel 020 - 6196953
Hallo, Boemeltje m Utrecht
Groetjes van Sel
Jackie + Philip zoeken met
spoed woonruimte in A'dam
Ook onderhuur tot ƒ800,
030 369980/020 6278473
Opa Chris 70 jr' Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en
volg week een leuke dag'
Babette, Evelien, Marleen
Oproep Oranje-Legioen»
Laten wij de wereld tonen
dat m Nederland de
leukste supporters wonen1!1
Oranje grote Volvo 244 '79,
APK '95 zonnedak trekh nw
banden benz/lpg, ƒ 1 150 of
ANWBkeurpr 0206207090
Te koop aangeboden
div maten kunstgras-hockeyschoenen 02975 66542
Te koop' centrifuge, toiletverhoger Tel. 020 - 6920277.

Party-service
PELIKAAN

U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK

T k Nissan Traveler 5-deurs,
trekh , radio, sportv , okt 83
mooie auto 150 000 km, APK
tot aug ƒ4000 02977-21455
T k perzikhouten met Italiaans leder bekleed 1,3 + 2
1-zits bank + bijpassende ta
fel, z g a n 020 - 6993919

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946-4292, Fa Holla & Zoon

T k ronde eiken eettafel 130
cm, 8 cm dik met 4 eiken
stoelen t e a b Tel 02975
66532 na 1900 uur

Studieboeken en
-platen/banden

T k slalom surfplank (280)
compl m tuigage i g st
ƒ550 Tel 02946 3630
T k STACARAVAN 7x3m,
schuur, douche, toilet, vrpr
ƒ9000 Camping Sandevoerde Zandvoort 02550-18700
T k stereotoren met cd-/platenspeler en cass deck, Sony
boxen + subwoofer solarium
T e a b 0206992275
Videocamera 8mm, merk Canon type E708, schoudermodel, vele mogelijkh zoals
zw /w en macro
Vr pr
ƒ1250 020 6758162, Richard
Vrouw, 52 jaar, Nederlandssprekend zoekt oppas of
huishoudelijk werk
Tel 0206976687
Wie biedt' Werkende vr (28)
zoekt zelfst woonruimte in
A'dam max ƒ 600,- p m
038-228585 geen N/Z O
Uw defecte ijskast gratis
gehaald en ƒ 2,50 tel verg
0652840995 Indien mogelijk
zelfde dag gehaald

* Cursus Engels, 4 cass , 2
boeken in nette staat, ƒ40
Tel 02507 - 18829
* Te koop z g a n 4 rechten
boeken ƒ 100,00 Tel 18149

Schoonmaakpersoneel
gevraagd
Schoonmaker/ster gevr voor
middelgroot flatgebouw aan
de boulevard m Z'voort op
ma, don en vr ochtend
Gaarne uw reakties onder nr
709 20124 v d blad

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr goede, betrouwbare,
vaste hulp voor vnjdagocht
bv 40 jaar Tel 02507-19100
Gevr hulpindehuish 3 uur p
week in de middag
Tel 02507 - 17030

Huish hulp gevr voor vrijdagocht per 14 dgn ƒ40,- p o
van 900-1200 uur b v 35
Veelbelovende student zoekt jaar Tel 02507 - 12162
gezellige plek in A'dams Hulp in de huishouding gestud huis of zelfst kamer/
vraagd Tel 02507 - 15287/
etage Paul 04950 - 37092
18954
Te koop Yamaha Mint, als Zelfst huish hulp Gevr 1
nieuw, prijs ƒ2150,ocht p w Tel 02507-12075
Tel 02975 - 64599

Dansstudente zoekt kamer of
etage, liefst Oud-West, i b v
1 jr urgentie Huur max ƒ 500
mcl Tel 020 - 61837041
ELKE ZONDAG toerfietsen,
vertrek 12 uur 2e v d Helststraat/Sporthal Pijp
Te huur waterbox 11x370 m
Bel voor info 020-6628546
in Nieuwendam
Tel 020 - 6369902
Gevr 3 kamerapp door
2 2de jaars studenten soc
geografie In A'dam Per
Lessen en clubs
1 aug 94 Huur max ƒ900
mcl Tel 6413208 of 6424457
Self Line start
Te koop oranie lipstick
een cursus THUISKAPPEN
Nog nooit mee gekust maar
voor jong en oud
misschien met mij m USA
Gratis broch 0703194137
Veel xxx van Nanny xxx

T k mooie zware moderne
Divers personeel gevraagd
eethoek + salontafel wit, van
ƒ 3000 voor ƒ 500, erg mooi
Internationale import/distr. organisatie Tel 020 6317902
breidt uit, gevraagd per direct personen voor diverse posities T k a Sega megadnvespellen
Quackshot ƒ 50 Megagames
administratie magazijn verkoop en management
1/40 1 spijkerjack (z) m 164
Ervaring niet noodzakelijk Interne opleiding en training
Tel 02975 - 61852
worden verzorgd Ambitieuze mensen zijn welkom
Bel meteen voor een afspraak tussen 9 17 uur 020 6920191 Te koop of te huur Alpenkreuzer Super GT, geheel comJong Swingend en
• ANNULERINGEN van uwpleet Tel 020 6843936
Avontuurlijk'
advertentieopdrachten kunt u
In onze full time kunstverkoop UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Tot ƒ 25 voor uw fornuis
teams wordt veel verdiend' richten aan Centrale Orderaf ijskast (werkend), ktv + ab
Lft 1825 jr ml 023296190 deling Weekmedia Postbus video VHS (defect gn bezw )
eventueel antwoordapparaat 156 1000 AD Amsterdam
7 dgn p w 06 52840995

Dieren en
dierenbenodigdheden

Woninginrichting
Fabneksrestanten v a ƒ 9,75
Alleen bij EUROPA-PARKET

• Rubneksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
FRANCIS nieuw in Noord en de colofon in deze krant
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken Dotterbloemstraat 2 Bel 020 - 6370845
•*• Heren fauteuil z g a n ƒ 85,
salontafel, ovaal met plavuizen, ƒ75 Tel 30543
Meubelstoffeerdenj Garant
voor al uw meubelstoffeerwerk Tel 020 - 6928826
T k nwe 3 zitsbank, rose
stof, nog in verpakking, prijs
n o t k Tel 023 - 336883

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 0206232736
Showr Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137

TAFELS

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng Spinnerij 33
020 - 6473004

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

bij

VIDEOTHEEK
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VIDEOTHEEK

Huwelijk en
kennismaking
Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-35022221 (100 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

N-f
b»?+

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Te koop, voetbalschoenen
nog mee gescoord op de WK
V.IU
'74 in Duitsland.T.e.a.b. v.a.
BET/V
18.00 020-12345678, Johan. in A'cfc
tUSSjS
Dierenspeciaalzaak
S«
h 2«5«É»»*<3 o s al o n

Voor ƒ 25,- naar de WK in Amerika.
Dat zit er in, als u in de periode van 9
maart tot en met 25 mei a.s. een Micro
plaatst. Dat is een kleine advertentie,
waarin allerlei zaken kunt aanbieden
en vragen. Hoe méér Micro's u plaatst,
hoe méér kans!

UW MICRO IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA

Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Uw Micro wordt geplaatst in alle 16
kranten van Weekmedia met een totale oplage van ruim 500.000 exemplaren.

HOE WERKT 'T?
Kijk in de krant of uw Micro oranje is gekleurd. Is dat het geval, dan wint u bijvoor-

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

beeld een 5-daagse reis naar Duitsland,
een walkman, een pakket van 3 VHS videobanden, een rekenlineaal, een Agfa fotocainera voor 24 kleuropnamen of het boekje
„Voor twee cent een kooltje vuur". Bovendien dingt u dan mee naar de geheel verzorgde reis voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens de
WK in Amerika en een TwinHilI busreis
voor 2 personen naar Toscane.
Op dit formulier staat een slagzin
die u moet afmaken. Uit alle oranje
gekleurde Micro's wordt de winnende
slagzin gekozen.
De winnaar van de WK-reis wordt in
onze kranten van l en 2 juni a.s
bekend gemaakt.

SCHRIJF HIER DE TEKST VAN UW MICRO

Ervaren schilder

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

heeft nog tijd v bmnenen buitenwerk Vrijblijvende
prijsopgave Tel na 18 00 uur
03507 - 19800
Schilderen-Witten-Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woonvoorzieningen 0206950716
VOLLEDIGE GARANTIE

t/m 4 regels f 25.00
t/m 5 regels f 35 00
l/m 6 regels f 45.00
l/m 7 regels f 55.00
l/m K regels f 65.00
Mijn slagzin luidt:

Vaar/surfsport
Te koop nieuwe stalen roeiboten, 4 m, met spanen Prij:
ƒ995,- Tel 02158-23978

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
E. Immink - Amsterdam

Gewonnen door:
A. Brink - Amstelveen

De Walkman. Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

,,Voor twee cent een koojtje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
R. Koppenol - Uithoorn

Gewonnen door:
S. Mansvelt - Weesp

Gewonnen door:
T. van het Veld - Amsterdam

Weekmedia en Oranje zijn voor mij.

Naam

(m/\)

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Handtekening
Sluur de/e advertentictekst met een getekende Euro-, giro- of betaalcheque (denk om hel registratienr \,m u»
pasje') in een envelop naar Weekmedia. Postbus 156. 1000 AD Amslerdjm
l.v.m. de feestdagen afwijkende sluittijdcn.
De tekst moet uiterlijk vrijdag in ons bezit zijn voor plaatsing m de volgende week. Brengen en eventueel contant betalen
(vrijdag vóór 15 00 uur voor plaatsing in de volgende week), kan ook bij de balie m de hal van het Paroolgebouw,
Wibaulstraat 131. Amsterdam-Oost. Geopend maandag l/m vrijdag van 09.00-17.00 uur).

Deze actie Kelclt alleen voor pdrticulieren en niet voor de /akelijke markt
Over de uitslaK kan met worden «ecunespomleerd SlaK/men blijven ei-

jjemlom van Weekmedia Medi'V»erkers van l'ersumibmalu' en hi'l ied.1
meburvdu /ijn van deelname uiltjf-iolen

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

T=13

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
Woningruil
Verhuizingen
(telefoniste) 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido
X Y Z BV verhuizingen en
erkend, voordelig en een van
750 Ruiladressen
Nederlands grootste relatie- inA'dam Inform bij WBV Het kamerverhuizingen Voll verz.
Dag-nachtserv 020-6424800.
organisaties
Oosten Tel 0205882315

Philips sun mobile

Pedicure voor uw compl
voetverzorging/voetmassage/been harsen Behandeling
aan huis is mogelijk Bel voor
info/afspraak tel 12698

premiere
videotheek

WIN MET UW MICRO EEN
REIS NAAR DE WK

Jan Best
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137

T k Maltezer leeuwtjes en
mini Yorkshire terriërs Gratis
thuisbez Tel 08389-16920

u ook?

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party''
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel
02507-14085 of 19652

Uw

VOOR 'N GEELTJE
NAAR

antiek, kopie, klem,
groot, dik, dun

*Te koop rieten HONDENMAND 100 cm x 85 cm ƒ 25,Tel 02507 12698

DOMBO

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

Kunst en antiek

MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
Gewonnen door:
H. Bethlehem - Amsterdam

Mode Femay ontwerpster
Tel 02507-30184
(Voor advies en afspraak )
*Ter overname gloednieu
we ds schoenen mt 36, leder,
ƒ25 pp Tel 19968

PIANO
SPELEN

Gevr voor 1 ochtend in de
week dame voor licht huishoudelijk werk, o a strijken
Tel na 18 u 020 6420989

Te koop z g a n modern
7 delig zwart wandmeubel
met vitrinekast ƒ 600,Tel 020 - 6319773
Te leen gevraagd emdexamenvragenboek handelskennis v sticht horeca onderwijs Tel 020 - 6754726
* Opa Schoo, van harte gefe T k 13 Nintendo games, Robocop, Mano 4 enz ƒ 175,
liciteerd Sandra en Enk
antwoordapp, zeer luxe,
* Opa Schoo, van harte gefe zwart, ƒ 150 0206637711
liciteerd Lmda
T k 2 verstelbare Aupingspiralen + matrassen, 90x200,
Therapieën
m wollen dekbed, nieuw,
140x200 m Tel 020-6992275
OZONTHERAPIEv chronisch T k 4-pers speedboot, incl
b b en afstandsbesturing,
vermoeidheidssyndroom
Revitalisatieklmiek
Ouder polyester, prijs ƒ 2000,kerk a/d Amstel 02963 4201 Tel 020 - 6413899
T k dubbel bed, rugleuning
apart verstelbaar, compleet
Radio/tv/video
met goed matras en beddegoed, ƒ250 0206684833
* Anstona ktv ƒ 50 zw tv T k grenen hoogslaper met
port ƒ25 tel draadl ƒ50, afst bureau eronder + 4 laden +
bed Nordmendeƒ65 17357 matras, i z g s t , ƒ 550
Tel 02979 - 82184

5-daaqse reis naar Traben-Trarbach aan de
Moezel voor 2 personen t.w.v. ƒ l .000,-.
Deze reis is incl. vervoer per luxe tourbus,
met excursies en deskundige begeleiding.
Aangeboden door De Harde's Tours.

Zalenverhuur

Muziekinstrumenten

Tk
toercaravan Chateau
350 Elite KK, b j '82, m pr s t ,
ringverw ijsk , luifel, hor, ch
toil , ƒ55000 0206159507

Avento Moyenne kopkeuken
i z g st + access ƒ 3 000 Te koop gevraagd paardnjlaarzen mt 38 + paardrijbroek
Tel 020 6360848
maat S 02975 - 66542
Citroen AX Plaisir, 7'91,
27 000 km, perfecte s t , vaste Te koop Honda MTX ƒ 600,prijs ƒ12750 0206445505 Telefoon- 02940 - 18429, na
Wegens aanschaf automaat 19.00 uur
Honda XL600R,
Unieke kans zeilbootpoli Te'83,koop
rood, nwe banden en
m.dekzeil. 1,75 xy 20 i bj
helemaal opnieuw gespoten,
trailer in zeer goede staat + ƒ3775, Tel 020-6948652

ligplaats 020-6419120

Kleding

Polectro

SOUND & VISION

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, UienierCourunt.de Nietme Itijlmur. Nieu»sl>l;icl (>u:is|ier(lum.

Elke week het dagelijks nieuws!

Buitcnveldcrlse Courant. Aiiistuhcens Weekblad, Aalsmeerder Courant. Uithciornse Courant, de Kimde \ ener.
de Nieuwe Weesper. £and\oorts Nieunslilud.

donderdag 19 mei 1994
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GRIEKS: toe maar, schuif Taboe-gesprek' Afluisteren'
mijn slipje maar opzij schat!! 1 gpm 06-320 329.20 24u/pd
Bel 06-9709 (100 cpm)
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
GRIEKSE-LIVESEX 06.95.05 vrouwen bij jou in de regio.
Alleen live voor Grieks!
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
Alblas Verkeersscholen
Ik buk wel schat! 1 gpm. TIENERTJES (18 jr) die met
1
in 5 dagen
Heerlijk DISCREET apart met jou een livegesprek willen
hete vrouwen uit Amsterdam. 1 gpm
06-320.320.65.
UW RIJBEWIJS
06-320.322.11 (75 cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.
TIPPELLIJN: eenzame vrouwSPORTIEF
Hete eenzame vrouwen 30+ tjes zoeken een vluggertje'
SHIMANO
SUPER-L1VESEX! zoeken ANONIEM sexcon- Bel nu 06-9530 (75 cpm).
Rijwielen,
12 versnellingen SIS
De Madam \crhind je donr
tact. Bel nu 06-9511 (75cpm).
TOPSEX 06-320.325 25
Van 619.motoren,
naar d? lekkerste M*OUVUTI!
Hete ERVAREN vrouwen van Ik wil in bad met jou! Zeep me
NU voor.
1
bromfietsen
40 jaar zoeken sexkontakt. maar lekker m lieverd 1 gpm.
TOPSEX-LIVESEX 06 97 22
SUPER-SEXPALEIS! 06-350.290.53 (75cpm).
*Opoefiets kl. wit, merk
/,jpp van hoogtepunt najr hwiglrpuni'
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) Wil jij mij Live naar een HoogStandje drickv. rr^ns. Sinptmt ric.
Pointer ƒ65,-; Jeunet racetepunt brengen'
1 gpm.
zoeken snel sexkontakt!
fiets ƒ 80 Tel. 15808, na 18 u.
ALLE DAG
Bel nu 06-9705 (75 cpm)
Verboden lusten extreem
STURMEY ARCHER
Hete
vrouwen
willen
met
jou
taboe!
1
gpm
06-320.327.26
SUPER-SEXDATE! een spannend pnvé-gesprek1
3 versnellingen/
Onroerend goed
Helt M'xafspuakji's nu-l Rijpt- \ rouwen
Verboden-Sex. Ongehoord' 1
trommelremmen
06-320.322.33 (75 cpm).
bij jinj m dt huurt'
gpm 06-320.327.97. in de stal
en woonruimte
Van 698.Hete
vrouwen
willen
echt
snel
te huur gevraagd
NU voor.
VERPLEEGSTERS Live
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr. 06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
Bel nu 06-9766 (75 cpm)
strakke uniform. Bel me en ik
Te huur gevr. een met 06*96*26
S&M-LIVE-BOX.
1 gpm.
vrachtw. goed bereikbare op Live met je meesteres op een HETE-RIJPE vrouwen bellen verzorg je live.
voor een heerlijk sexkontakt. VLUGGERTJE hete vrouwen
slag grootte van autobox. Hr lijn ....! 1 gpm.
Bel nu 06-9780 (75 cpm)
RECREATIE
ca. ƒ 120, tel. 02507-18939.
zoeken stiekem discrete sex!
06.96.40 MEISJESSEX 18 jr Homo: jongens (18) onder el- Bel 06-9603 (100cpm).
BEL VOOR UW DICHTS1BUZÜNDE REVENGE-RUWIELHANDEIAAR:
• Dames, heren en jeugd • SHIMANO
1gpm Jij loopt achter mij de kaar. Hoor ze TEKEER gaan.
6
versnellingen
SIS
IVrouwen
van
35
jaar
en
ouFinancien en
trap op. Onder m'n mini zie je 06-320.330.88 (75 cpm).
der willen DIREKT-SEX, bel ze
m'n slipje strak zitten.
« Nederlands fabrikaat • Zeer kompleet
handelszaken
nu 06-9604 (75cpm).
HOMOJONGERENKON• Professionele Service • Van 549- NU
06.96.92 Zappsex 1 gpm Lief- TAKT, hete jongens van 18-30
devolle omhelsing, hete pas- jaar! 06-320.330.95 (75 cpm). IVrouwen van 35 jaar en ouAutoverzekering sie, elkaar bevoelen, zoenen!
der willen direkt-sex, bel ze nu
06-9512 Sexsucces! (75cpm).
HOMO-KONTAKTEN
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
06-97.11. Sabnna houdt van Direkt apart met een hele Vrouwen van 40 jr zoeken
blijft toch goedkoper!
Grieks. 1 gpm. Ik sta voor- hete knul uit Amsterdam.
Bel nu: 02507-14534.
Stoute jongens (18) voor hete
over! Doe mijn slipje opzij!!
Bel nu 06-96.13 (nu 50 cpm). sex. Bel 06-98.44 (75 cpm).
06.98.58. Hoor 35 vrouwen
HOMO-KONTAKTEN
Vakantie
Ze zakte door haar knieën, op
hijgen! maar 1 minuut voor 'n Zoek je snel een hete boy'' z'n Frans lieverd. 1gpm.
buitenland
hoogtepunt. Zappen 1 gpm. 06-320.330.18 (75 cpm)
06-9646 Rode Lippen!!
ANONIEME sexafspraakjes.
Live Sexcontact
Zoek jij echt hete meisjes v.a.
Russisch in MOCKBA van Sexkontaktlijn
Amsterdam.
18' Be! nu SEX(thuis)KON17/7-14/8, voor all-m ƒ2175. 06-320.330.79 (75 cpm).
TAKT 06-320.326.33 (75cpm).
Russia Travel 020-6234612.
ANONIEME
sextelefoonnrs Geen wachttijden 100 cphm
• Reflectanten op advertenStacaravans te huur in de
van hete vrouwen, ze geven
Belgische Ardennen al v.a. hun tel.nr. 06-9737 (75cpm) LiveSex! 06-98.66. Als je van ties onder nummer gelieven
heerlijke strakke wmkelmeis- ervoor te zorgen dat het numƒ 250,- per wk all-m. Bezet van
mij, ik ben mer in de Imker-bovenhoek
16/7 t/m 13/8. Inl. 04459-1598. BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm. jes houdt. Live met
1
Parkeerplaats, auto, bos en net 18. Zachtjes 1 gpm.
op de envelop staat vermeld
hei. 06.320.326.22.
LiveSex. Hier kunnen jon- en dat de brief geadresseerd
06-Nummers
Dikke Vrouwen Livegesprek gens, 18 jr, met Rijpe Vrou- wordt aan: Centrale Ordermet mollige vrouwen met wen rommelen 1gpm 06.9848 afd. Weekmedia, Postbus
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
06.320.320.22 Ik wil dat je me enorme bollen 1 gpm 06.9870 LiveSex met een Rijpe Nege- 156,1000 AD Amsterdam. Dit
verzorgt een cursus voor vrouwen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
voorkomt
vertraging
in
de
bein de lift masseert. Zachtjes
rin. Lekker een livegesprek! handeling.
Direct contact
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
hoor, ben 18 jr.
1gpm.
1 gpm. 06.96.86
met DAMES uit
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
06.320320.38 RIJPE dame.
Mag ik m uw slipje voelen juf?
heel Nederland.
Diverse
clubs
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
Kom met je hand onder m'n
Kom
maar
jongeman!
Nu
ga
GEHEEL PRIVÉ
rok. Trek m'n slipje uit.lgpm.
ik bukken. 1gpm 06.95.09.
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
Eén
telefoontje
is
genoeg
om
06-320.320.91. Ik open m'n 24 u/p.d.
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
Meidengneks!
06.320.320.62
100 cpm
mond voor jou! Ik wil je tong
Ik sta voorover, voorzichtig en in contact te komen met de
- sollicitatie-vaardigheden
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm. Direkt apart m. ondeugende met olie. Ga door! 1 gpm. 18 jr persoon van jouw keuze.
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
vrouwen. Vrouwen bel 06Probeer het eens en bel
06*95*26 Lesbische buur- 4300 mannen 06-9757 75cpm. Meisjeskamertjes, 06.96.08. 06 - 350.222.21 (100 cpm)
De cursus begint in september 1994.
Petra en vriendinnetje, beiden
vrouwen brengen elkaar naar
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
Nu keuze uit meer dan 50
hoogtepunt. 1gpm 06.95.26 Direkt Live Box! Je komt in 18, doen 'n sexspel. 1gpm.
een orgie terecht! 1gpm
INTERNAT. ESCORTmeisjes
- werken in de onder/bovenbouw
06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij 06.9593 Nu tot 3 uur 's nachts! MEISJESSEX! 06.320.320.52 v.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.
18 jr. Streel maar zachtjes
mag alles van mij uittrekken!
- verschillende vakgebieden
DISCREET Sexkontakt, nu met je tongetje. 1gpm. Zalig! • Wij behouden ons het
Begin maar! 1gpm.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
spec. met hete vrouwen van
recht voor zonder opgave van
06.95.91 Het 18-jange meisje 40+ 06-320.330.42 (75 cpm). MEISJESVINGERTJES (18 jr). redenen teksten te wijzigen
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
bukt en schuift haar rokje orrv
of niet op te nemen.
hoog! Op z'n GRIEKS! 1gpm. Een chique Vrouw verleidt 06-320.320.66 Oh...wat fijn!
haar buurmeisje v. 18 met
• Reflectanten op adverten06*95*92 GRIEKS lekker ach- Sex! 75 cpm. 06.320.320.39. NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17 ties onder nummer gelieven
Sex in het openbaar! Lift,
terom. Blanke of donkere
ervoor te zorgen dat het numvrouw staat gebukt! 1gpm- EENZAME vrouwen zoeken toilet, trein, bus, tram.
mer in de Imker-bovenhoek
sexafspraakjes als man niet
06.96.09 RIJPE vrouwen wil- thuis is! Bel 06-9661 100cpm, Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- op de envelop staat vermeld
op RIJPE-VROUWEN zoeken en dat de brief geadresseerd
len een livesexgesprek! Laat
EROX de madam verbindt je sexkontakt 06-9616 100cpm. wordt aan: Centrale Orderje doorverbinden! 1gpm.
door, zeg maar naar wie!
06*96*25 Winkelmeisjes 18 06.95.06 Rijp & Jong 1 gpm, Nieuw: Anonieme sexdating. afd. Weekmedia, Postbus
Snel sexkontakt m. eenzame 156, 1000 AD Amsterdam.
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet GRATIS TELEFOONSEX voor vrouwen 06-9706 (100cpm).
in. Jij loopt er achter. 1gpm. vrouwen. Dames bel: 06-4300
Mannen bel 06-9755 (100c/m) Nieuw, discreet pnvé-ge06*96*93 SECRETARESSE
sprek met hete vrouwen (exSTRAATMEID
Live. Eindelijk tra-snel). 06-9664 (100cpm).
Met open blouse en kort rokje
kun
je
live
sexen
met
een
ordi
zit ze jou heet te maken. Ze
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
straatmeid. Een zalig live
wil een wip maken. 1gpm.
uit Groot Amsterdam!!
gesprek! 1 gpm 06.98.40
06-350.23.020 (100 cpm)
Nieuw! Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pm1g.
In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor 2
Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
Nu Direkt TELEFOONSEX.
Hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

Rijles auto's
en motoren

Te koop
aangeboden
diversen

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Uw tuin in de ervaren en
,orgzame handen van een
TUIN V R O U W
Info. 020 - 6277846.
Wie wil regelmatig mijn tuin
{nrzorgen, redelijke beloning,
jol 02507 - 17595.

Draadloze-huisalarm ƒ519,-.
Gratis demonstratie.
Bel voor informatie
020 - 6936171 woensdag.
Kleut.fts/50;kind.b. ƒ50; 1p.
opkl.b. ƒ75; twijfell. ƒ 150; gr.
2 p. bed ƒ250 + mat. ook
apart; luxafl. 3m ƒ 75; wc duoOnroerende
bl. + wast. en fontein Spinx
goederen te koop ƒ 125, ook apart; grasm. ƒ25;
kleut.fts ƒ 60; d.sport werkfts
gevraagd
ƒ 75; h.jongenssp.fts ƒ 70; 3x1
p. Aupmg bed a ƒ50; 5 tr.
keukentr. ƒ 25. Tel.: 17421.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Te koop 2 1 pers. kinderbedTel. 02507-14534
den ƒ400,-; 3 staande lamParticulier vraagt
garage pen. Tel.: 02507 - 19100.
JDOX) te koop in Zandvoort. Te koop aangeboden 2e
el.' 02507-18110.
Pmksterdag Elfstedentocht
per fiets startkaart, tijd 7 uur.
Tel. 18149.
Te koop
*T.k. oude hutkoffer, ongegevraagd
veer 80 jaar oud, ƒ75.
diversen
Tel.' 02507 - 17165.

Auto's en

(• Gevr. eenv. allesbrandertje
auto-accessoires
hv handkoffer op wieltjes
J2507 - 15884.
*2 Fiat-Uno voorstoelen in
• Te koop gevraagd zand- goede staat, ƒ 250,-.
ak met deksel. Tel. 18149. Tel. 02507 - 18829.

! DOMBO
IICorn. Slegersstraat 2b Zandvoort
Tel. 02507-12070

^PREMIERE
ÉFILMS P. DAG
ÉPREMIÈRE
ÉFILMS P. DAG
feMOVIE
JBOXEN P. DAG

ƒƒ7,50
ƒ 5 en ƒ
j 7,50
ƒ 10,00

p.w. ƒ 40,-; P- mnd ƒ 80,-

S

P
||.
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M

Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- per stuk
De nieuwste dagfilms
Hard target

ilff

***

|r

Tina, what's loye got
to do with it

n

***

É

Reservoir dogs

|f

***

II

The house of the spirits

i"
||

The vanishing

II

06.96.06

06.320.328.66

498-

06-9545 i

lrJs/Vv'L7 Coneheads

H A A R L E

Terug voor de

Nascholingscursus voor herintredende
vrouwen in het basisonderwijs

06-96.80

^ Kalifornia
-*-*••*•
The last outlaw

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
S fprfplc
v/J^ ^ gepast j
1

H O G E S C H O O L

H O G E S C H O O L

***

N=5

429

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-27 12 19

***

.

06.95.06

Sex 06-9715

VIDEOTHEEK

II

NEEM REVENGE VOOR DE SERVICE

1

on( er ue

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

C^ *•O'fl C t
navolgende voorwaarden:
vJldllS»
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
l.v.m. de feestdagen zijn de sluillijden afwijkend.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
vrijdag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels/ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ14,28
10 regels ƒ 15,86

\

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

H A A R L E M

Op z'n FRANS! Live met mij,
06.97.33. mond voH 1 gpm.
Warme lippen'
Pnvételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm).
Pnvételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij1
1 gpm
06-320.320.63.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm).
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor
Heren. Bel 06-9667 (100cpm).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht: 06-9701 (75cpm)
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
SEXMEISJES hve' Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt! 1gpm. 06 96.36.
SEX'O'FOON 06*96*06
*Sexstones *Sexdating
*Hoogtepunten *Gaydatmg
*Sexjackpot 1gpm
Sex"o"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong
1 gpm. Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste .rouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm)
Sexstandjes! 06.320.320.59
1 gpm Standje 69 doe m'n
slipje opzij! Grieks!
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).
SM-KONTAKTLIJN. zoek je
een strenge afspraak"?
06-320.325.80 (100 cpm)
SM-VOOR-2. direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm)
Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen. 1gpm.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker
1 gpm
06-320.320.77
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen 35+. Kies maar, er
zijn er 31 1 gpm 06.320 327.17

>•>)

SOLO-OVEN

, GEÏNTEGREERDE
AFZUIGKAP

SOLO GAS
KOOKPLAAT

170 liter inhoud ';'.

Vonkontstekms,
bovenbediemng

SCHOUWKAP
Geschikt voor afvoer
naar buiten of recirkulatie, 60 cm, RVS wit en
zwarte uitvoering

GEÏNTEGREERDE

GEÏNTEGREERDE
KOELKAST ^

-'T j ,
li i'

TWEE-DEURS
KOEL-VRIESKAST
Inbouw geïntegreerd

r VAN KEULEN
KEUKENS

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

IHDUKTIE
\\ KOOKPLAAT
i\ De nieuwste
\ techniek m koken
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Vergroot je kansen op een HBO-studie
in Amsterdam
bij

Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool Holland en
l-Pabo

Taal- en Schakelcursus
anderstalige studenten
HBO-Amsterdam

Nederlandse Bank.

De éénjarige voorbereiding op alle opleidingen
van de drie bovengenoemde hogescholen.
Toelatingseisen
Middelbare-schooldiploma uit eigen land
Behoorlijke beheersing van de Nederlandse taal
(geen beginners)
Een HBO-studiewens in Amsterdam
Kosten
ƒ800,- lesgeld
± ƒ300,- lesmaterialen
Ook voorbereiding op het staatsexamen NT2,
niveau II
Procedure aanmelding
Aanvragen aanmeldingsformulier via
020-4951546/4951509
Uitnodiging gesprek
Uitnodiging schriftelijke toets
Hogeschool Holland
Wildenborch 6, 1112 XB Diemen
Marijke Jansen en Elly Wendel
Kamer AO-38

(jutte, j^oi
De zoveelste bankfusie? Geenszins. De nieuwe naam voor een nieuwkomer op de financiële markt f
Weer mis. De Nederlandse Bank is precies wat het zegt: exclusief en betaalbaar
zitkomfort op eigen bodem. Van Montèl. De specialist in exclusief zitkomfort.
Welkom dus. In de betere bankwereld van Montèl.
De wereld die zijn bankgeheimen graag met u deelt... M£ööï~Woor M[aar
Uitgevoerd in leer v.a.

1395;
> 1/2+ 2-zits 2995,-

De betere bankwereld
van Montèl:
« betaalbaar de beste

Voor mensen
met smaak

Boul. Barnaart 14

X

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

geeft u meeni

• exclusiefzitdesign

Uw gratis Mantel-catalogus
boordevol exclusief en
betaalbaar zitkomfort
ligt klaar. Even bellen en u
krijgt 'm snel in de bus.

• advies op maat
• lekker dichtbij

De Bank van Nederland
Montèl, van Reeuwijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Diemen - Tel. 020-6 9941 11

„HOOGEDELACHTBARE... UHHHHH..."
Tja, daar zit u dan.
Klaar om een „brief op poten" te schrijven.
Om nu eens eindelijk iemand ronduit de
waarheid te vertellen...
Dat papier is dan wel eigenlijk wit en... leeg.
En die pen ligt ook niet meer zo lekker in de
hand.
En... die volzinnen lijken niet meer zo goed en
zijn zelfs al voor een groot deel weggeëbd in de
vergetelheid van het moment!
En toch, toch had u juist die brief willen
schrijven omdat u boos was, of omdat u juist
iemand wilde feliciteren...
Misschien wel om te protesteren of te
solliciteren.
Natuurlijk schrijft niet IEDEREEN een even
goede brief of weet niet IEDEREEN hoe men
op de beste manier een officieel schrijven KAN
en MOET beantwoorden.
Klinkt het bovenstaande u bekend in de oren?
Dan zal het u zeker genoegen doen om te
weten, dat Taaibureau „Taal op Schrift" (TOS)
gespecialiseerd is in deze en andere vormen
van communicatie.
Maar dan - in tegenstelling tot vele anderen gericht op PARTICULIERE prijzen.
Heeft u belangstelling, schrijft u ons dan een
briefje, waarna wij meteen kontakt met u
opnemen.
Met vriendelijke groet,

Adm.kantoor „Taal Op Schrift" (TOS)
Postbus 202
2040 A E Zandvoort
N.B..
Het spreekt vanzelf, dat geheimhouding ons
visitekaartje is!

MOUNTAINBIKE
BiTMNKOOP TIJDENS HET
PINKSTERWEEKEND
21, 22 en 23 mei
(^
^ -~__.
^^~^N _
(Pinksterweekend)
viert ACC feest.
In het kader van ons
30-jarig bestaan krijgt u
bij aankoop van een
voortent, een kampeerauto",
vouwwagen of een caravan,
een mountainbike ter waarde
van ƒ 499,- cadeau!
Hoewel, gewoon...? wat dacht u van'
KIP, ALPENKREUZER, ADRIA, RIMOR, CAMPTOUR, CONCORDE, GULFSTREAM, HYLANDER en diverse
BEVERLAND occasions. Ter plekke kunnen wij een scherpe financiering voor u regelen!
Komen dus.
Akersluiswes 4, 1069 MB Amsterdam. Telefoon 020 - 610 18 19.

Te koop
ROBUUSTE POLYESTER
ZEIL/VISBOOT
met midzwaard en kimkiel
merk Roodnat

Vaste prijs ƒ 5000,incl. strandwagen en motor.
Tel. 19345 of 15566.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het
volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat
voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend
is door het Ministerie
van Onderwijs.

ondernemersopleldlngen
schoonheldsverzorging
manicure - nailstyllng
visagie - make up artist
pedicure
sportmassage

Aanvang nieuwe cursussen in
aug./sept. a.s.
Vraag gratis studiegids bij
onderstaand adres.

3-DAAGS ZOMERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon
Maastricht hotel biedt Weekmedia haar lezers de
mogelijkheid om in de maanden juli en augustus te
genieten van een 3-daags weekendarrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel cultuur,
historie, de Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezellige restaurantjes, cafés en terrassen. Ook een bezoekje aan Duitsland en België
behoort tot de
mogelijkheden,
dus vergeet uw
paspoort niet!
U verblijft in
een luxe hotelkamer
voorzien van kleurentelevisie, telefoon, radio,
föhn, minibar
en een moderne badkamer. Verder beschikt het hotel over een
sfeervol restaurant en een gezellige bar.
Uw arrangement bestaat uit:
* 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* l x 3 gangen diner in restaurant Barbizon
*een heerlijke ijscoupe bij de lekkerste ijssalon
van Maastricht
* entreekaartje voor het casino in Valkenburg
* gratis gebruik van fietsen en sauna
* informatie over Maastricht en omgeving
De prijs bedraagt f215,- per persoon op basis van
een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,- per nacht. Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van hun
ouders en tot 12 jaar ontvangen zijn 50% korting.
Voor gasten vanaf 60 jaar bieden wij een korting
van 10% aan.
Voor meer informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3-daags zomerarrangement in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:

Instituut de Korte
Nic. WitsiTOtraat 3 1C17ZE Amsterdam
Ti'U'fcon 020 623 3" *4

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Aantal pers.: . -

Keuzedata:

geeft u meer!

Auto's & motoren
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Zandvoort werpt zich op 'herhalingstoerisme'
ZANDVOORT - De WV
Zuid-Kennemerland,
de
Stichting Zandvoort Promotie en de gemeente Zandvoort starten samen een
project om het 'herhalingstoerisme' te bevorderen: de
verblijfstoerist moet later
weer terugkomen voor een
nieuwe vakantie in de badplaats. De ondernemers in
de gemeente wordt gevraagd om mee te werken,
door middel van een spel.
Het voornaamste doel daarvan is, achter het wqonadres van verblijfstoeristen
te komen.

Aan de hand van een lijst van
de Kamer van Koophandel zijn
alle ondernemers in Zandvoort
gevraagd deel te nemen aan het
spel. Dat zijn zo'n duizend
adressen. Het spel wordt dit
jaar uitgeprobeerd in de maand
augustus. Als de proef slaagt,
wordt het spel volgend jaar gedurende het hele seizoen gespeeld.

Wat het precies inhoudt,
wordt pas maandagavond bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de theaterzaal van

Circus Zandvoort. De ondernemers zijn hiervoor uitgenodigd.
Bekend is wel, dat de deelnemende toeristen hun huisadres
op een formulier moeten achterlaten. Daardoor kunnen zij
thuis benaderd worden met informatie over Zandvoort, die
het aantrekkelijk maakt om
weer terug te komen naar de
badplaats.

„Het kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de
vakantiespreiding, de mensen
hebben meer kortere vakanties.
Maar ook het feit dat mensen
mobieler zijn geworden. Daardoor zijn er meer verschillende

vakantiebestemmingen binnen
hun bereik gekomen." Met dit
nieuwe project wordt geprobeerd om een tegenzet te doen,
tegen de invloed van die ontwikkelingen en zo dus het herhalingstoerisme een extra impuls te geven.

Eén en ander is een voortvloeisel van een initiatief van
het ministerie voor Economische Zaken. Dit schreef een tijd
geleden de nota 'Ondernemer
in toerisme', een beleidsplan
voor toerisme in Nederland.
Hierin werden vier 'speerpun-

Treinkaping
De treinkaping in Beilen
«
heeft bij Andries van ó
Marie een bijzondere rol gespeeld: hij besloot na tien jaar
weer om de politiek in te gaan.
Dit keer geen christelijke partij
maar de VVD.

ten' genoemd, waaraan extra
aandacht gegeven moest worden. Eén van die speerpunten is
het bevorderen van het kusttoerisme.

ken. Eén en ander leidde tot het
zogenaamde 'Frisse Neuzen
Project', waarbinnen elke badplaats haar eigen thema kon
kiezen.
Zandvoort koos voor het stimuTer begeleiding is het bureau leren van het herhalingstoerisPlan Consultancy aangetrok- me.

Dorpje
De kampeervereniging*
gen op het strand voor
O
de noordboulevard vormen
min of meer een compleet
'dorpje'. Momenteel heerst
daar grote bedrijvigheid.

'Gifgevaar' maakt plaats voor 'Drijfzand'

Marketingtechniek

Voettocht

Het spel, een nieuwe marketingtechniek, richt zich met
name op de verblijfstoeristen,
mensen die hier minimaal enkele dagen verblijven. „Het verblijfstoerisme op zich is aardig
stabiel gebleven," zegt Eveline
van der Stuyt, hoofd Promotie
en Marketing van de Regionale
WV. „Behalve dat het vorig
jaar wat minder was, maar dat
is waarschijnlijk geen trend.
Maar het aantal mensen dat terugkomt naar een vakantiebestemming, het herhalingsbezoek dus, dat neemt af. En dat
is niet alleen in Zandvoort, je
ziet het ook in andere gemeenten."
Dat blijkt uit diverse onderzoeken, aldus Van der Stuyt.

Stichting
Dinosaurus -s -a
(geen relatie met de Ju- i B
rassic-rage) zet avontuurlijke
voettochten uit. Bij voorkeur
door gebieden waar verder
geen
toeristen
komen.
'Schaapherderspaden,
dat
soort routes zoeken wij.' Een
danig uit de hand gelopen
hobby. Geen gelikte organisatie met een glossy magazine.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Motor gestolen
ZANDVOORT - Na een achtervolging over de Boulevard
Barnaart en de Zeeweg is zaterdagochtend een motorrijder
zonder helm aangehouden. De
man had een stopteken genegeerd, maar op de Zeeweg kon
hij worden klemgereden. Van
de motor, die een Duits kenteken had, bleek het contactslot
geforceerd. De bestuurder, een
28-jarige Haarlemmer, werd
daarom aangehouden. Het
voertuig was gestolen, de eigenaar deed later die nacht aangifte. De motor is weer aan hem
teruggegeven. De Haarlemmer
heeft de volgende dag de diefstal bekend.

Spoor van kapot
gestoken banden
ZANDVOORT - Onbekenden hebben in het gebied
tussen de Prinsesseweg en
de Quarles van Uffprdlaan
een spoor van vernielingen
achter gelaten. Van een aantal auto's werd zondagnacht
de taanden stukgestoken. De
politie heeft de zaak nog in
onderzoek.
„De hele straat stond plat,"
zegt een bewoonster van de
Wilhelminaweg. „Zeker tien
auto's in onze straat hadden
lekke banden, waaronder ook
wagens van buitenlanders." De
vernielingen waren vooral gericht op grotere auto's. „Het
zijn vooral banden van Mercedessen en BMW's, die ze kapotgesneden hebben. De kleinere
wagens hebben ze met rust gelaten." Kweker Jan van Kleeff
bevestigt dat. „Het waren voornamelijk Duitse automerken."
Een Amerikaanse wagen werd
met rust gelaten.
Bij de politie hebben minimaal vijf mensen aangifte ge-

Inbraakpogingen

daan, het exacte aantal kon gisteren op het bureau niet achterhaald worden. Voordeel van
een aangiftebewijs is, dat hiermee geprobeerd kan worden de
schade bij de verzekering te
verhalen. Uit een telefonisch
buurtonderzoek blijkt dat er
veel meer slachtoffers zijn. De
meeste lekke banden komen
voor op de Koninginneweg, de
Van Stoltaergweg, de Wilhelminaweg en de Kostverlorenstraat. Een bewoner van deze
laatste straat, trof een dag later
opnieuw zijn auto aan met een
lekke band. Dat moet 's morgens rond negen uur gebeurd
zijn.
Een aantal banden is waarschijnlijk met een priem kapot
geprikt. Voor andere banden
werden hoefijzernagels gebruikt, die in de band waren
achtergebleven.
Vermoed
wordt dat deze speciaal voor dit
doel geslepen zijn. Veel banden
werden aan de zijkant lekgeprikt, waardoor deze niet meer
te repareren waren. Autobedrijf
Geerling aan de Hogeweg heeft
de nodige banden moeten vervangen of repareren. Bij sommige was dat onmogelijk, omdat het om een speciale maat
ging waar geen binnenband
voor was.

ZANDVOORT - Bij verschillende woningen in
Zandvoort is vorige week inSommige bewoners wisten
gebroken of hiertoe een poging ondernomen. De buit is niet dat het om vandalisme
ging. „Ik dacht dat ik gewoon
nog onbekend.
een lekke band had," aldus een

De inbraken vonden plaats in
de nacht van dinsdag op woensdag. Onder andere in een woning aan de Flemingstraat.
Daar werd een inbreker gestoord door de bewoner die
wakker was geworden van geluiden in de tuin. De ongenode
gast ging er vandoor, hij had
geprobeerd de achterdeur te
forceren. Ook bij een woning
aan de Lorentzstraat kwam een
inbreker niet verder dan een
poging de achterdeur open te
krijgen. Dat lukte wél bij een
woning aan de Fahrenheitstraat. Daar waren de bewoners
op dat moment afwezig. Wat er
precies gestolen is, is nog oribekend.

Wielrijder gewond

Na het verdwenen 'gifgevaar' nu een nieuw waarschuwingsbord op het strand met de teksten 'Quick Sand, danger of life, en

Als alles meezit, duurt het of life' wegens 'Drijfzand'.
wordt verhoogd. Sommige bad- dat tot nu toe niet opgeleverd,
nog een week of twee, maar dan
Het bord staat bij de plek gasten zien de borden over het Volgens een woordvoerster van
is vermoedelijk echt alles ach- waar het strand momenteel hoofd maar problemen heeft Rijkswaterstaat gaat het om
ter de rug.
Dan zijn de opvallende waarschuwingsborden echt van het
Zandvoortse strand verdwenen.
Was het eerst een aantal weken 'Voorzichtig i.v.m. mogelijk gifgevaar', nu is het 'danger
(ADVERTENTIES)

[llllMI

van hen. De politie heeft nog
mode
geen aanwijzingen over de daen
der of daders. „We zijn er mee
accessoires
bezig om het te achterhalen,"
zegt operationeel teamchef
LADIES FASHION OP NIVEAU
Hempenius. „Je weet nooit uit
Einde Haltestraat 56
welke hoekje een tip krijgt." De
(naast La Bastille)
politie vraagt getuigen zich te ZANDVOORT
TEL. 02507-20086
melden.
KNIP UIT

KNIP UIT

ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie aan de Flemingstraat houdt volgende
week zaterdag, 4 juni, opnieuw
een rommelmarkt. 'Iedereen
die van koopjes houdt, is weikom tussen 10.00 en 13.00 uur.'
De toegang is gratis. Er zijn nog
tafeltjes te huur. Voor inlichtingen hierover kan men bellen:
16456, na 18.00 uur. 't Stekkie is
makkelijk met bus 81 te bereiken, deze stopt voor de deur.

j Waterstanden ['
Datum
26 mei

27
28
29
30
31

mei
mei
mei
mei
mei

1 jun
2 jun
3 jun

HW
04.48
05.32
06.18
07.07
07.55
08.55
10.05
11.05
12.14

LW
00.20
01.10
02.06
02.50
03.34
04.36
05.26
06.26
07.26

HW LW
17.1512.44
18.0513.44
18.5214.40
19.41 15.25
20.3616.15
21.3017.04
22.2318.04
23.4019.16

-.-20.15

Maanstand/getij:
LK woensd. 1 juni 06.02 uur
Doodtij
dond.
23.40
uur
NAP+59cm
MM dond. 9 juni 10.26 uur

(ADVERTENTIE)

Lars en Sven halen hun vader VISRESTAURANT
gewoon weer op van raadhuis BAD ZUID

ZANDVOORT - Lars en
Sven Carree zijn bijna twee
echte helden geworden
sinds hun avontuur op het
Zandvoortse raadhuis. Anderhalf uur lang zat Lars
opgesloten in een oude
kluis, door een grapje van
zijn broertje: die had de
deur dichtgegooid. Even
later stormde vrijwel de
hele Nederlandse pers op
het tweetal af. Afgelopen
weekend keerde eindelijk
de rust terug in huize Carree.

nend," vond Lars zijn opsluiting in de voormalige kluis
van het Raadhuis, maar toch
ook wel een beetje 'eng', geeft
hij toe.
„Ik vond het wel snel gaan,"
zegt hij achteraf. Hoe lang het
precies duurde, kon hij toen
niet weten: toevallig was net
zijn horloge kapot. Zijn jongere broertje Sven was vooral
bezorgd in die anderhalf uur:
„Ik wou dat het een videofilm
was, dan kon je het nog terugdraaien," zei hij op dat moment. „Ik wist niet of het zou
lukken om hem eruit te krijgen," verklaart hij achteraf.

door Joan Kurpershoek

Applaus

„Ik heb meteen weer gevraagd of ik mijn vader weer
mocht ophalen," zegt Lars.
Dat mocht, en daarmee is
voor hen het avontuur van vprige week woensdag voorbij.
Ook al zullen zij die anderhalf
uur niet snel vergeten. „Span-

Rommelmarkt

ZANDVOORT/OVERVEEN
- Een 42-jarige wielrijder uit
Zandvoort is woensdagavond
gewond geraakt nabij de Parnassiaweg in de Kennemerduinen, ter hoogte van het Vogelmeer. De man raakte met zijn
voorwiel een richel waardoor
'Drijfzand'Foto André Lieberom
hij viel. Hij is vermoedelijk met
een hersenschudding en een ge'een soort drijfzand',
broken sleutelbeen naar een
Het is een mengeling water ziekenhuis in Haarlem overgeen zand die snel weer verhardt, bracht.

Sven had de deur achter
Lars dichtgegooid, toen deze
de oude kluis inliep. „Op
school vroegen ze waarom ik
dat gedaan had, maar het was
voor de grap," benadrukt hij
ten overvloede. „En ik wist
niet dat die deur in het slot
zou vallen."
Het tweetal heeft samen de

volgende dag op school, de
Hannie Schaftschool, in bijna
alle klassen uitgelegd wat er
gebeurd was. „Ze vonden het
spannend," zegt Lars. „En ze
vonden het heel goed van hem
dat hij zo rustig was gebleven," voegt zijn moeder eraan
toe.
Dat vonden ook zijn 'redders' op het Raadhuis. Toen
de kluisdeur openging en Lars
uit het kamertje van nauwelijks een vierkante meter naar
buiten kwam, werd hij ontvangen met applaus.
Hun ouders Jan-Hein en
Hester hebben echter net zo
veel bewondering voor Sven,
omdat ook hij tamelijk rustig
bleef: „Lars wist nauwelijks
wat er buiten allemaal gebeurde, maar Sven zat af en toe
midden in dat hectische gedoe eromheen," aldus Jan-Hein. „Maar gelukkig is hij
door een van de ambtenaren
in een andere ruimte heel
goed opgevangen."
Vervolg op pagina 3

STRANDPAVILJOEN 4

Nieuwe haring met toast en boterf daarna 3 kleine zeetongen
met garnituur en gemixed ijs
met slagroom
f 37,50
De keuken is geopend tot 2 J.30 uur

Voor reserveren tel. 13431

krant mout ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
geeft iedereen tegen inlevering van deze
advertentie in de periode 27 mei tot 10 juni

2 GRATIS

Nieuwsblad

Al

i_j

Adres: l

: L_i

i

L_J

Postcode/Plaats:]

HOLLANDSE NIEUWE
HARINGEN
Inleveren bij een van onze drie mobiele
vitrinerestaurants.
Zuidboulevard „Paulus Loot"
Noordboulevard „Barnaart"
en Noord „Strand"
Dagelijks geopend v.a. ± 11.00 uur.
Dit a/s dank dat wij met u in de mooiste
badplaats van Nederland mogen wonen.

Naam: (m/v) !.__.!

L.._i_._l

L L

l

.1.

i._

!.__.!

L..:

L._.:._ _ . . , . . :

i

l

L_.:

l

[._.. i :

Telefoon: ! . l

[ _ . l .!._.!. i

l

l

I

I

In.v.nn™in,i,-IH'.-,TO«I ! KI

Giro/Banknr.:

l

L_.l

l

l

!

L_.l_J__l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D halfjaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

De broertjes Sven (links) en Lars Carree zijn nog steeds de beste 'vriendjes'. „Het xvas ook
een beetje m'n eigen schuld," zegt Lars
Foto André

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5o2.62.ll.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

donderdag 26 mei
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FAMILIEBERICHTEN

t
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan?

WIM

ziet Abraham
Van harte gefeliciteerd'
Hanny
Jim, Ingnd
Edwin en Hilleke

Bedroefd, maar getroost dat zij tot het einde toe
haar zelfstandigheid heeft kunnen bewaren, geyen wij U kennis dat op 78-jarige leeftijd van ons
is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster

Anna Maria
van der Reijden-Baumann
LATIFAYOUSIF
en
ERIK SCHILPZAND

weduwe van Antonie Johannes van der Reijden
A. E. van der Reijden
E. M. A. van der Reijden-Reemeijer
Monique, Marco, Johan
A. R. Stokman-van der Reijden
F. P. J. Stokman
;
Marcel en Irma
Jeroen en Mariet

hebben de knoop eindelijk doorgehakt
Het huwelijk vindt plaats
op vrijdag 3 juni om 14.00 uur
op het Raadhuis in Zandvoort.

en verdere familie

P. Reus
vis en specialiteiten
Haltestraat 16
Zandvoort
vraagt voor direct een
vriendelijke

verkoper/ster
full-time/part-time
Leeftijd v a 18 jr,
liefst met enige ervaring
Tel. 16204 of 19322

Gevraagd

HUISHOUDELIJKE
HULP
Tel. 17413.

kruissnarige

Dat vieren wij met een receptie op 10
juni van 20.00 uur tot 22.00 uur in
„De Krocht", Grote Krocht 41.

ADVERTENTIES

In verband met de jaarlijkse sportdag
van de gemeente, het 'Sectorenspektakel', zijn
op woensdag 1 juni a s alle gemeentelijke afdelingen gesloten
De Burgelijke Stand is op deze dag van 9 00 tot
9 30 uur uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden geopend

De gemeenteraad heeftop 2 mei 1994 besloten
dat op grond van artikel 21 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel

Op de agenda staan onder meer de volgende
punten
- Initiatiefvoorstel m b t Gewest ZuidKennemerland
- Afkoop erfpachtcanon perceel grond Brederodestraat
- Aankoop perceel grond nabij Groot-Bentveld,
Taxuslaan
- Voorbereidingsbesluit perceel ten oosten van
Taxuslaan
- Krediettbv vervangingwarmwatervoorziening
etc ZVM-handbal
N B 1 Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden
BIJ het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt
u terecht voor nader informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

PIANO Petrof
Prijs ƒ 2500,Tel. 12569

A. van Duijn

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 mei
1994 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal en begint om
20.00 uur.

Te koop

40 jaar getrouwd

WOENSDAG l JUNI
GEMEENTE GESLOTEN

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Zandvoort, 19 mei 1994.
Correspondentieadres:
Oranjestraat 9 rood
2042 GR Zandvoort

1994

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

M. van Duijn- Schuiten

De volgende aanvraag is ontvangen

Burg. Beeckmanstraat 32

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Het plotselinge overlijden van onze goede collega

Paul Roosendaal

- Taxuslaan 6, Bentveld - 7 bomen

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

heeft ons diep geschokt. Hij laat een grote leegte
achter. Wat blijven zijn de goede herinneringen
aan Paui's enthousiasme en zijn tomeloze inzet
voor het bedrijf tot in alle uithoeken van de wereld.

n

Hij heeft niet alleen veel voor ons betekend, maar
ook voor zijn ouders, naaste familieleden en
vrienden. Wij leven met hen mee.

YKIUtOC

Dit meisje wordt
vandaag 50 jaar!

Directie en collega's
B.V. Bureau Wijsmuller

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn reacties kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De reacties zullen bij beoordeling van de aanvraag worden betrokken

(ART. 23 LID l WRO)

Brederodestraat 207 + 209
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen,
waarop met rode omlijning het perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9 00 tot
12 30 uur
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
de secretaris,
de burgemeester,
M W van Ooijen
M R van der Heijden
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van Toesluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van de Koningmneweg 4 te Zandvoort
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schrrftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten naam, adres, dagtekening en een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar
AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94046B Dr J G Mezgerstraat 74
94047B strand

optrekken gevel
plaatsen
onentatiepalen

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een

week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een glaszetters en schildersbedrijf gelegen
aan de Paradijsweg 1 a, 2 en 6 te Zandvoort,
2 een installatiebedrijf gelegen aan het
Schelpenplein 12 te Zandvoort,
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 30 mei 1994 tot
26 juni 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
9 0 0 - 1 2 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 26 juni 1994 schnftelijke bedenkingen worden ingebracht bij het
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemdetermijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde in art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van het
besluit, bepaalde personen, waaronder degenen
die op de bovengenoemde wijze bedenkingen
hebben ingebracht en degenen die bedenkingen
hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan
zijn aangebracht, beroep m stellen bij de AfdeImg bestuursrechtspraakvan de Raad van State
30 mei 1994

Met ontsteltenis vernamen wij het droevige
nieuws van het onverwachte overlijden van

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Paul Roosendaal
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Leden en het Bestuur van de
Zandvoortse Reddingsbrigade

Op zijn zo geliefde zee, is na een noodlottig ongeval overleden

Paul Roosendaal
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
toe met dit verlies.
Strandwachters
Post Ernst Brokmeier
Zandvoortse Reddingsbrigade.

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

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Paul

Stuur of breng uw oplossing vóór
29 mei naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Paul Roosendaal

Leden reddingspost Piet Oud.

Helaas is bij montage van onze Pinksterpuzzel de Moederdagpuzzel
herplaatst, waardoor het oplossen er niet makkelijker op werd. Voor
diegenen die alsnog willen insturen onderstaand de juiste bon.

GENDE TUSSENPERSONEN

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Wij hopen dat zijn ouders en zijn zus de kracht
zullen vinden, dit verlies te dragen.
Voor velen van ons was je meer dan alleen een
vriend.

EXCUSES VOOR DE GEMAAKTE FOUT!

NEMERS. VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLAN-

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Door een tragisch ongeval is geheel onverwacht
uit onze ploeg weggerukt,

BERICHT AAN ONZE PUZZELENDE LEZERS:

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

telefoon 023-385478
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Deze oplossing inleveren vóór 29 mei
Naam:
Adres
Postcode + plaats

Bedankt voor alles.
Ernst, Friso, Erik, Theo, Ranald en
Hamish

Nonet
Pasteurstr. 2A
Zandvoort-Noord, tel.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Bernardus Been
in de leeftijd van 71 jaar.
E. Been-Pennings
Annemarie en Piet
Sowy
W. F. Rietbroek
L. C. Rietbroek-Fox
Donna, Tony, Wim

23 mei 1994
Dr. J. G. Mezgerstraat 111
2041 HB Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei om 11.15 uur in het crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 24 te DriehuisWesterveld.
Tevens is er na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Thuis geen bezoek.

Dagelijks geopend van 9-12 en 13-17
Maandag gesloten.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

HOOFDPRIJZEN: 2x WAARDEBON AD ƒ 125,-

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

beschikbaar gesteld door „BRUNA", Grote Krocht te Zandvoort.
OVERIGE PRIJZEN: 10x BIOSCOOPBON ƒ 25,- beschikbaar gesteld door
CIRCUS ZANDVOORT, Gasthuisplein te Zandvoort.
Promotieteam deelde zaterdag jl. heerlijke traktaties uit, verzorgd door ,,de
Kaashoek", Haltestraat te Zandvoort.

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

<THE IM)OKS>
OP MAAT GEMAAKT
LU

+ KASTEN MET EXTRA RUIMTE +

-u S
X

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Slg.mag. Lissenberg

AKO

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

17177

U kunt bij ons terecht voor:
- zelfgemaakte kinderkleding.
- 2de hands kinder-, dames- en
herenkleding.
- Stoffen, garens, ritsen,
knopen, patronen.
- Bijouterieën
Tevens voor verstelwerk.

Fa. Veldwijk

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot:

Fa. Gansner & Co.

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

LIJ

Celsiusstraat 192, Zandvoort
G asthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld.
Een 2-deurs spiegelfront T 60 cm breed,
kamerhoog
f 1.290,Een hang- en leg-indelmg
f _J>2Q,;
f 7.870,-

ovz

De prijzengevende detaillisten met ons promotieteam.

Uw kastindelinq of wand bepaalt het aantal deuren:
2,3,4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw
wand, vertellen wij u precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.
Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

en
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een ijzersterke combinatie
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' Naar Zandvoort? Dat was Sodom en Gomorra

_3 Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Ondanks
de slechte weersvoorspellingen is het tijdens de Pinksterdagen behoorlijk druk
geweest in Zandvoort. Vplgens Jeannette Harder van
de Regionale VVV Zuid-Kennemerland kwamen er ,
dit weekend vooral veel/'
Duitsers naar de badplaats.
De meeste hotels waren vol- '
geboekt, verder was er nog
een klein aantal appartementen en studio's vrij. De
Keukenhof en het strand
trokken het meeste publiek.

Deze week de één na laatste aflevering van de reeks
interviews met nieuwe raadsleden in de Zandvoortse
gemeenteraad: de WD-er Andries van Marie. (De
vorige afleveringen werden gepubliceerd op 21 en 28
april plus 5 en 11 mei.)
door Joan Kurpershoek

ZANDVOORT
VVD-raadslid Andries van
Marie, 55 jaar en geboren in
Kampen, woont al bijna dertig jaar in Zandvoort. Die
verhuizing naar de badplaats werd hem en zijn
vrouw niet door iedereen in
dank afgenomen. „Toen bekend werd dat we naar
Zandvoort zouden verhuizen, kregen we de dominee
aan huis. Die vond dat we
naar Sodom en Gomorra
vertrokken. Kampen is vrij
confessioneel, net als andere gemeenten aan de IJsselmeerkust: in elke straat
staat wel een kerk. Zandvoort wordt vrij licht bevonden."
Het echtpaar kwam in
Nieuw-Noord terecht. „Tot grote tevredenheid," zegt Van Marle. „Nieuw-Noord is beslist geen
blindedarm van Zandvoort.
Het is er prettig wonen, de huren zijn betaalbaar en je kunt er
altijd met de auto tot aan je
voordeur komen. Je hebt er
geen last van hondepoep, ook al
zijn er veel mensen die een
hond hebben. Ze letten op hun
eigen woonomgeving."
„In het dorp is dat anders:
daar heb je een hoop toeristen
die hun hond meeslepen. En
waar die hond is, daar legt ie
wat neer, daar laat ie het achter.
Zo werkt dat nou eenmaal met
honden. Bovendien woon je
voor 80 procent binnenshuis,
daar heb je je belevingssfeer. Je
woont temidden van de duinen
en vlakbij allerlei sportvoorzienmgen. En als je de gezelligheid
van het dorp zoekt, ben je daar
met drie minuten fietsen."
Van Marie begon in 1965 in
Zandvoort als ambtenaar van
de Burgerlijke Stand en is nu 27
jaar onbezoldigd ambtenaar, in
welke hoedanigheid hij nog wel

Vergadering GBZ
ZANDVOORT - Gemeente
Belangen Zandvoort houdt
vrijdagavond 3 juni een
openbare ledenvergadering
in het Gemeenschapshuis
aan de L. Davidsstraat, aanvang 8 uur.
Op de vergadering, waar belangstellenden welkom zijn,
wordt onder andere verslag gedaan van de college-onderhandelingen. Daarnaast zullen wéthouder Flieringa en de raadsleden een toelichting geven op zaken die zich momenteel in de
gemeenteraad
afspelen.
Oud-raadslid M.J. Methorst, leraar staatsrecht, geeft een inleiding over het belang van de komende Europese Verkiezingen.
Voorzitter Jongsma behandelt
het onderwerp 'Beleidsplan'
voor de partij, voor de nabije
toekomst.
Op de vergadering kunnen
ook de enquête-formulieren
worden ingeleverd, die GBZ de
afgelopen dagen heeft verspreid. Hierin kunnen aangeschrevenen vragen beantwoorden met betrekking tot hun tevredenheid over de partij en de
koers die GBZ in de toekomst
moet varen.
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eens huwelijken
voltrekt.
„Daar lever ik altijd een halve
of hele verlofdag voor in, zodat
ze niet denken: die is altijd
maar weg." In 1967 werd hij
door de toenmalige gemeentesecretaris Bosman overgehaald
om naar 'Financiën' te verhuizen, het vakgebied waarin hij
inmiddels wel een expert is geworden. Later, op de afdeling
Toezicht Gemeente-financiën
bij de provincie, kreeg hij de
controle over de financiële besluiten van zo'n tien kleine gemeenten, later werden dat grotere gemeenten, zoals Haarlemmermeer, Aalsmeer en Alkmaar. „Je krijgt zo een hele diversiteit aan stukken onder
ogen. Bijvoorbeeld over scholen, wegenaanleg, grondbedrijven en interne organisaties."
Door de invloed van Kampen
was de politieke belangstelling
van Van Marie in het begin
meer op een christelijke partij
gericht: de CHU. Aanvankelijk
was hij secretaris van de kieskring Zandvoort, later van
Haarlem en omgeving. Tot
1972. „Toen trad de ontkerstening in. Ik bleef nog wel lid van
de kerk, maar ik kwam er nooit
meer. En als je het woord van
God in alle principes moet uitdragen terwijl je er sterk aan
twijfelt, dan moet je dat ook
niet uitdragen."
Het was ook de tijd dat de
CHU opging in het CDA, waarin
vervolgens de humanisten werden geweigerd. Toen was voor
hem zijn keuze wel duidelijk: WD-raadslid Andries van Marie: „In Kampen wordt Zandvoort vrij licht bevonden"
Foto Andre Lieberom
Van Marie trad uit de partij om
zich tien jaar lang niet meer
met de politiek te bemoeien.
tussen Zandvoort en Kampen, draag je zelf niet een stukje ver- weest, maar uiteindelijk werd
het toch de VVD. De PvdA lag
het had mij ook kunnen over- antwoordelijkheid mee?"
komen. Maar ook de achterVan Marie neigde naar D66, me niet en de christelijke parTreinkaping
grond: mensen die aan hun lot net ook met een afdeling m tijen waren voor mij eerder al
Dat veranderde met de trein- werden overgelaten. Ik bedoel Zandvoort, maar deinsde terug afgevallen. Dan maar liberaal,
kaping in Beilen, die veel in- ook de Molukkers, die voelden vanwege programma-onderde- de vrijheid overlaten aan het
druk op hem maakte. „Dat er zich tekort gedaan. Ik dacht len als een referendum, een ge- individu maar ook zelf een
zomaar iemand in de trein toen bij mezelf: je kunt altijd kozen burgemeester en een dis- brok verantwoordelijkheid opwerd neergepaft... Ik ging toen wel aan de kant staan en com- trictenstelsel. „Ik ben een paar brengen."
Van mei 1985 tot 1990 was hij
zelf veel met de trein op en neer mentaar leveren, maar waarom keer bij een D66-vergadenng ge-

We hebben alles afgehouden
behalve het Jeugdjournaal'
vervolg van voorpagina

De nasleep was misschien
nog wel net zo hectisch. Vanaf het moment dat het bekend werd dat er een jongen
zat opgesloten, werd het
Zandvoortse raadhuis 'bestormd' door zo'n 25 persmensen van allerlei omroepen en kranten. Toen Lars
bevrijd werd, kreeg hij direct
vijf microfoons voor zich.

Pinksterdagen
behoorlijk druk

Jeugd
Van Marie houdt een warm
pleidooi voor sportverenigingen, volgens hem nemen die in
de huidige maatschappij een
hele belangrijke plaats in. „De
gemeente moet ertoe bijdragen
dat de sport betaalbaar blijft.
Ook m het belang van de jeugd.
Je hebt tegenwoordig veel individuele sporters, trimmers,
fietsers joggers. Maar niemand
van die mensen vangt de jeugd
op. Daar heb je wel een vereniging met een bestuur voor nodig. Je kunt jongeren beter daar
een plaats bieden dan dat ze ten
prooi vallen aan gokverslaving."
Voor de verkiezingen van dit
jaar liet Van Marie zich weer op
een verkiesbare plaats zetten,
nadat zijn vrouw was gestopt
met de winkel. Vóór die verkiezingen, in februari, schaatste
hij nog even in Oostenrijk de
Alternatieve
Elfstedentocht
van tweehonderd kilometer op
de Weissensee. Samen met
vierduizend andere Nederlanders. „Dat reisje heb ik van
mijn vrouw aangeboden gekre-

gen. Dat had ik altijd al gewild."
Voor de gemeenteraad zit hij
nu in de commissies Maatschappelijk Welzijn en - vanzelfsprekend - Financien.
„Maar ook m de commissie
voor Bezwaar- en Beroepsschriften. Daarin word je geconfronteerd met mensen die
zich tekort gedaan voelen. Je
komt meer te weten over de
achtergronden, waardoor je je
een completer beeld kun vormen. Dat kan heel leerzaam
zijn, je krijgt er dieper inzicht
door. Het is misschien wel
mooi als de overheid altijd
maar allerlei maatregelen
neemt, maar als je hiermee geconfronteerd wordt, dan besef
je beter waartoe dat allemaal
kan leiden. En dan kun je misschien tot de conclusie komen
dat je je uitgangspunten moet
bijbuigen."
Van Marie vindt de nieuwe
Onroerend Zaak Belasting wel
'erg hoog'. Eerst het resultaat
afwachten van de nieuwe waardeschattmgen van de woningen, en dan pas er een tarief op
loslaten. Dat zou zijn volgorde
zijn geweest. Maar hij waarschuwt voor een nog sterkere
stijging van de woonlasten,
vooral voor de bewoners van
het centrum. „Als je daar een
parkeergarage zou bouwen,
kon het leven nog wel eens een
flink stuk duurder worden, met
name voor degenen die in het
dorp wonen. En die stijging kon
nog wel eens meer zijn dan die
van de OZB."

Ook voor de politie verliepen
de Pinksterdagen rustig. Er
werd gesproken over de gebrui
kelijke drukte op de wegen met
hier en daar aanrijdingen. Van
echte pioblemen was geen
sprake. In de avond en de nacjht "
bleef het eveneens rustig. Voor
de parkeerwachters was echter
hard werken, deze dagen. Veel
toeristen zullen dit weekendje
niet vergeten aangezien hun
auto werd voorzien van een parkeerklem. De grote parkeerterreinen bleven echter nagenoeg
leeg
Voor de meeste strandpachters waren deze dagen teleurstellend omdat de zon uitbleef.
Menig strandtenthouder maakte er maar gewoon een werkdag
van. De taluds waar de paviljoens op staan werden bijgewerkt, een aantal was bezig met
het planten van takken en stro';
om zandverstuiving tegen te '
gaan. Ook de werkzaamheden^;
met de zandsuppletie gingen!'
gewoon door.
:

Hockeyers

Voor bungalowpark Gran Dorado waren- deze dagen extra
druk vanwege de hockey- kampioènschappen in Bloemendaal. Ruim vierhonderd men- .
sen van allerlei deelnemendeteams hadden hier het weekendverblijf
geboekt. „Dat
maakte de Pinksteren bij ons-,
nog drukker dan gebruikelijk,"
aldus directiesecretaresse Mag- 1
da Vosse. „Zaterdag was er ëfcri
lopend buffet en speelde er een_
De aanleg van een parkeerga- band. Het was reuze gezellig enrage vereist volgens hem dat de alles verliep zonder problej
parkeertarieven in de omge- men."
ving minstens zo hoog zijn, of
hoger nog, dan in de garage zelf:
Middenstanders en horecaanders maakt niemand er ge- -ondernemers zijn over het albruik van. „Daarnaast loop je gemeen niet ontevreden over
ook het risico dat veel mensen het bezoekersaantal. In de winuitwijken naar Schalkwijk voor kelstraten werd door menig1
hun boodschappen. Daar kun toerist inkopen gedaan of iets
je nog gratis parkeren."
genuttigd. Het was redelijk
wandelweer en voorspelde 'onweersbuien, met uitzondering
van die van zaterdag, bleven
uit.

'Er is nog niemand betrapt op spieken' Inzameling voor

Mensen in Nood

is gewoon een oude kluis, die
nu gewoon gebruikt wordt
als kast." zegt Jan-Hein, die
op het raadhuis werkt als
hoofd Personeelszaken. In de
kast worden alleen personeelsdossiers bewaard, maar
daarom gaat deze wel op slot.
„Verder hangt alles gewoon van toeval aan elkaar.
Toeval dat de twee sleutels
vlak bij elkaar lagen, toeval
dat Sven dit keer was meegekomen wat anders nooit gebeurt, en toeval dat ik net een
telefoontje kreeg waardoor ik
niet met Lars meeliep naar
de kluis."
Dankzij de gezamenlijke
inspanning van gemeentepersoneel, brandweer en materiaal van ijzerhandel Zantvoort
aan de overkant, werd Lars in
anderhalf uur bevrijd.

Dat overkwam ook burgemeester Van der Heijden. De
reservesleutel was 'niet voorradig,' zo hoorden zelfs Zandvoortse vakantiegangers in
Griekenland hem via de Wereldomroep vertellen. Tal
van kranten publiceerden
het verhaal de volgende dag.
Zo werd het gezin Carree bijvoorbeeld 's avonds gebeld
door familie uit Friesland:
die had het in de Leeuwarder 'Iets later'
Zij slaagden erin een gat te
Courant gelezen.
boren in de - gewapende - zijmuur van de oude kluis,
Ontbijtshow
waardoor een ijzerdraadje geMaar de pers wilde nog stoken kon worden. Lars, die
meer. „Ze probeerden die- het ondertussen al danig bezelfde avond nog bij ons bin- nauwd had gekregen, kon
nen te komen," zegt Jan- daaraan één van de sleutels
-Hein. „Er waren zelfs uitno- bevestigen, die vervolgens
naar buiten werd getrokken.
Pas toen hij bevrijd was,
werd zijn moeder ingelicht:
„Jan-Hein belde om half zes
en zei alleen maar: we komen
iets later."
Zijn vader ophalen was één
van de leukste momenten
van de dag. Dat had Lars net
een dag tevoren nog op
school geschreven, in een
werkstuk over 'het leukste
moment van de dag.' Na
woensdag kwam er een tweede aflevering bij. „Maar dat
was niet zo compleet, want
digingen voor de Ontbijt- wat er buiten gebeurde, heb
show en een tv-show op ik zelf niet meegemaakt."
RTL4. Maar we hebben alles
afgehouden, behalve het
Jeugdjournaal en de Zand- Sleutels
Boos is niemand in huize
voortse pers. Die mensen van
het Jeugdjournaal beloofden Carree. „We zijn heel blij dat
dat ze er een afgerond ver- het zo goed is afgelopen," verhaal van zouden maken, be- klaart Esther. „Het was ook
doeld voor de jeugd. Daarom een beetje m'n eigen schuld,"
hebben we hen wel toegela- zegt Lars die het daarmee
ten. En via de Zandvoortse opneemt voor zijn broertje.
radio en Zandvoorts Nieuws- „Ik had gewoon niet alle twee
blad wilden we graag ons ei- die sleutels mee naar binnen
gen verhaal kwijt, zoals het moeten nemen." „Maar ze
echt geweest is. Aan sensatie- mogen nic gewoon weer koverhalen heeft niemand iets. men ophalen," zegt Jan-Hein.
Dit is ook het laatste inter- Dat gebeurde de volgende
view dat we toestaan," zegt dag alweer. Bovendien hebben Lars en Sven ondertushij beslist.
sen ook al weer even een kijkEsther toont een stuk in je genomen in en rond de
een landelijk dagblad. Daarin oude kluis, waar alles is gestaat dat Lars opgesloten zat beurd. Alleen die sleutel...,
in 'de kluis' van het Zand- daar blijven ze tegenwoordig
voortse raadhuis. „Maar het echt wel vanaf.

raadslid voor de VVD, maar
voor de verkiezingen in '90 liet
hij zich laag op de kandidatenlijst zetten. „Het werd teveel,"
verklaart hij. Naast zijn volledige baan deed hij ook nog de
administratie en beursbezoek
voor de winkel in kinderkleding van zijn vrouw. Na zijn beshssing kreeg hij weer tijd om
voetbalelftallen te begeleiden
van Zandvoort '75 en werd
voorzitter van de Sportraad
Zandvoort, waar hij nu waarschijnlijk een plaats krijgt als
raadslid. Sport trok hem altijd
al. Direct na zijn verhuizing
was hij in 1965 bij Zandvoortmeeuwen met voetbal begonnen. „Ik wilde meteen een actief onderdeel zijn van de Zandvoortse gemeenschap."

ZANDVOORT - De Stichting Mensen in Nood houdt
op vrijdag 27 en zaterdag-28
mei weer haar halfjaarlijkse
inzameling.
***£
i i
Gevraagd worden: goede, eri
draagbare kleding, schoeisel,
dekens en lakens, verpakt in gesloten zakken. De spullen kunnen vrijdagavond tussen 7 uur
en half negen afgegeven worden
bij de Nicolaasschool en wel de
ingang Prof. Zeemanstraat, bij
de Hervormde Kerk op het
Kerkplein, de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg, het gebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in de
Brugstraat, en bij de Katholieke Kerk aan de Grote Krocht.
Zaterdagochtend kan men terecht tussen 10 en l uur bij de
Nicolaasschool en de Katholieke Kerk.

(ADVERTENTIE)

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

Let op!!!
Bericht bestemd voor de inwoners van
de gemeente Zandvoort.
Deze week ontvangt u een

opnamekaart
in uw brievenbus met het verzoek om daarop
zelf de stand van uw watermeter in te vullen.
Deze meterstand wordt gebruikt voor het maken
van de jaarafrekening van uw waterverbruik.
Het is voor uw en ons gemak als u de kaart invult
en aan ons terugstuurt.
Als u niet m staat bent de stand van de watermeter op te nemen, dan komen wij dat rond half
juni 1994 alsnog doen.
Voor informatie kunt u bellen met de afdeling
Verbruiksadministratie van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV, telefoonnummer 023 - 210319/210322, bij voorkeur tussen
08.30-12.00 uur.

Stephensonstraat 38. postbus 6085, 2001 HB Haarlem teleloon
(023)240424

Bij de Agathakerk kan tus->
sentijds, buiten deze acties pm t
Op de Gertenbach MAVO zijn de eindexamens in volle gang. geen kleding meer afgegeven
worden. De ruimte die voor dé
„Het is goed te doen," zegt een van de leraren
Foto Andre Lieberom opslag werd gebruikt, heeft een
andere bestemming gekregen.
ZANDVOORT - Voor de maken, is 'schrijven', en dat
eindexamenleerlingen van moet je liggen. Bij het vak
de Gertenbach MAVO in 'functioneel schrijven' weten
Zandvoort is het een zwaar de leerlingen heel duidelijk wat
weekje geweest. Velen heb- er van ze verwacht wordt. Boben flink zitten 'blokken' en vendien is dit vak gericht op de
Het gaat bijvoorbeeld
'zweten' op de opgaven die praktijk.
ZANDVOORT - Op de Zeehet redactioneel maken weg
zij voor hun eindexamen over
is zaterdagochtend rond
van
een
stuk,
of
het
opzetten
moesten maken. De meeste van een brief of advertentie. zes uur een 21-jarige automobiopgaven tot nu toe waren Daar kunnen de leerlingen van list uit Amsterdam in de midgoed te doen, is de algemene tevoren op trainen. Wat aard- denberm geraakt. De man had
indruk. Behalve geschiede- rijkskunde betreft werden er door onbekende oorzaak de
over het stuur verloren.
nis.
vragen gesteld over Nederland, macht
Hijzelf en twee inzittenden in"Duitsland en Turkije. Als de zittenden
raakten gewond. Allfe
„Gelukkig zijn er geen verve- leerlingen goed gestudeerd
zijn naar een ziekenhuis
lende voorvallen geweest," zegt hadden, was dit vak goed te ma- drie
overgebracht. Een van hen liep
Fred van Zanten, adjunctdirec- ken."
vermoedelijk een gebroken leiïteur van de Gertenbach MAVO.
dewervel op. De bestuurder zeil
„Er is niemand betrapt op spiehad letsel aan de schouder,
ken, iedereen is steeds op tijd Opnieuw
waardoor hij - naar zijn zeggen'en er is niemand die de moed
Gisteren waren de vakken geen
blaastest kon doen. In he;t
heeft opgegeven." Per dag wer- Nederlands (begrijpend lezen) ziekenhuis
is hem een bloedden er op de MAVO twee exa- en Engels aan de beurt. Van- proef afgenomen.
De uitslag
mens afgenomen. Volgens Van daag worden de leerlingen ge- daarvan is niet bekend.
De auto
Zanten waren de opgaven goed toetst op hun kennis van Frans raakte rondom beschadigd,
l
te maken. „Alleen Geschiede- en Natuurkunde.
nis was lastig, dat vak sprong Met ingang van dit cursusjaar
eruit. Wiskunde en economie kunnen de leerlingen die gevielen relatief gezien mee. Ze slaagd zijn voor het eindexawaren goed te doen. Of er moe- men, toch opnieuw examen
ZANDVOORT - De Zand
ten door de zenuwen stomme doen. Op deze manier kunnen
fouten zijn gemaakt," zegt hij zij hun eindcijfer proberen te voortse Postzegelclub hoiidt
voorzichtig.
verhogen. Dat kan voor een vrijdagavond in het Gemeen-'
aantal leerlingen belangrijk schapshuis haar maandelijkse
zijn met het oog op doorstro- postzegelbeurs. De zaal is open
Schrijven
ming naar een hogere vorm van vanaf 19.15 uur. Bestuursleden
Ook het examen Nederlands onderwijs. Zij krijgen dit jaar zijn dan aanwezig om mforma'
viel volgens zijn idee mee. Men dus voor het eerst de mogelijk- tie te geven over de activiteiten
kon kiezen welk onderdeel men heid om een behaalde vijf of van de club. De gebruikelijke
wilde uitvoeren: of een opstel zes, om te zetten in een zeven of veiling, met - volgens de clubleiding - een aantrekkelijk aanbod
maken, of 'functioneel schrij- acht.
ven'. De meeste leerlingen ko- Vroeger kon er alleen opnieuw van goede kavels, begint om
zen voor die laatste mogelijk- examen worden gedaan als 20.30 uur. Voor inlichtingen:
tel. 13241 of 16061.
:
heid. Van Zanten: „Een opstel men gezakt was.

Auto in
middenberm

;

Postzegelclub

{
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GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE.

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
"*~~

Weekmenu
Kalfsbouillon Célestine
***
Hollandse aspergeschotel met o a
beenham, nieuwe aardappels, eieren en gewelde boter
***

Vanilleijs met zomerkoninkjes
Tevens alle bekende specialiteiten aanwezig
10

•conJ.
Te* 0*507 N63(

Geopend van woensdag t/m zondag.

ƒ 34,50

LU

MF

J

zedka

MEI MENU

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing.
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen.
De deuren zijn verkrijgbaar m
allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd,
etc. Bovendien worden de kast-systemen op maat geleverd. Makkelijker en
mooier kan het niet!

Salade van inktvis met
oly ven, augurk en paprika
of
Wortelsoep met broccoli
en crème fraiche
Gestoofde lamsschenkel
met voorjaarsgroenten
of
Hele schol in roomboter gebakken
met peterselie en citroen
*****

Cassata van aardbei en pistache
met krokante chocolade

FL 39,

Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing In huls voor elk tekort aan bergruimte.
Inclusief de slimme Interieurs met legio mogelijkheden.

M

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

lessen in
Nissan „Primera"

3. Lorentzstraat 527, huur ƒ 743,85 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.665,- zijn.
4. Lorentzstraat 99, huur ƒ 753,52 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwomng met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.710,- zijn.

Ten behoeve van de verspreiding van:

EIG E w NCHIS

voor zaterdag van 7.00-17.30 uur
op 2 kinderen van 9 en 4 jaar.
Mag ook evt. door 2 personen
ieder 1/2 dag.
Bel snel: Sasja tel. 13213

WONINGBOUWVERENIGING E M M

Grill-, Vis- en
Vleesspecialiteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS

waar U uit en thuis bent...

reserve bezorg(st)ers
in geval van verhindering van -~
de vaste bezorg(st)ers

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

SNOWWHITE
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Levenslang!
Bij aankoop van een nieuwe

SINGER naaimachine
krijgt u

(v.a. 399,-)

10% korting
op alle reparaties en onderhoudsbeurten
(exl. onderdelen) tijdens de gehele
levensduur van uw naaimachine.
Deze aktie geldt alleen bij:

P. Stokman
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort
tel. 20072 's maandags gesloten

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

020-562.2027

_ _

minimum leeftijd 15 jaar.

Telefoon: 02507-17166

(TWINHILL)

Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt
het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

Zandvoorts
l Nieuwsblad

*De Qutte, *To

en enkele

5. Sophiaweg 19, huur ƒ 585,74 per maand, excl. stookkosten.
5-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen
met minimaal 2 kinderen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 3.720,- zijn.

Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore van E M M.

V

Huis-aan-huis verspreiding

De opposcentrale zoekt voor één van
haar klanten:

1. Keesomstraat 275, huur ƒ 504,76 per maand, excl. stookkosten.
2-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.295,- zijn.
2. Keesomstraat 57, huur ƒ 607,10 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 3.815,- zijn.

-j

EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL.

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Voor leden komt beschikbaar

v--N;

deG
Sraaffplafc

InterLanden sprelgroep

een voste oppas
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdyk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

AUTORIJSCHOOL

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

i

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit1
Maar ook als het gaat om panelen voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand... De Graaf biedt
m haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen.
U bent hartelijk welkom!

TWINHILL, DE NIEUWE KWALITEITSNORM
VOOR TOURINGCARVAKANTIES

Onlangs verschenen in de pers diverse annonces van
TwinHill Travel met hoogst bijzondere vakantieaanbiedingen. TwinHill is de nieuwe kwaliteitsnorm in busreizen bij TwinHill Travel uit Hoofddorp, waar in 1993 de
eerste Mercedes-Benz-O404 TwinHill geleverd werd. Met
deze eerste TwinHill Exclusive Coach werd in dat jaar een
uniek vakantiearrangement in Toscane uitgevoerd en met
succes! Thans zijn nog drie TwinHills aan de touringcarvloot van TwinHill Travel toegevoegd. TwinHill, een
uiterst luxueuze touringcar, klaar voor busreizen in de
21e eeuw. De TwinHill Kwaliteitsnormenng
Het verschil is duidelijk
Busreizen, busvakanties, tourbusreizen, touringcarvakanties, allemaal benamingen voor een doorgaans gelijksoortig produkt: vakanties, waarbij als vervoermiddel de
bus wordt gekozen. Voor de meesten van hen zijn alle
bussen hetzelfde. Twaalf meter lang, al of niet in felle,
schreeuwende kleuren en met zo'n 50 stoelen -meestal
wat krap en hard-, waar men gedurende de gehele reis
aan gekluisterd zit. Bovendien heeft dit soort vakanties
veelal een massaal karakter, ten koste van het individu.
Dit wordt meestal wel onderkend maar blijft niettemin
onuitgesproken. Het heeft even geduurd, maar daar is nu
verandering in gekomen!
Mercedes Bcnz O404
Mercedes Benz lanceerde de Originele Mannheimer
O404 autobus, dé autobus van het jaar. Qua vorm en stijl
zeer geavanceerd, bijna futuristisch' Dit type autobus
paste precies in de lijn van ontwikkelingen bij De
Harde's Tours in Hoofddorp, waar men al geruime tijd
bezig was om de eigen bus(vakanties) een nieuw kwaliteits-imago te geven met de geregistreerde handelsnaam
TwinHill Travel. De keuze was snel gemaakt, de
Mercedes Benz O404 is de nieuwe standaard' de TwinHill
Kwaliteitsnormering.
Zonder in te gaan op de technische details, kan nu al
gezegd worden dat TwinHill toonaangevend is voor
modern, veilig en luxueus gestyleerd touringcarcomfort
De originele Mercedes Benz softline bekleding van de
fauteuils in het rookvrije passagiers-compartiment is
architektonisch doorgevoerd in het gehele interieur. De
speciaal geselekteerde kleurstelling van komngsblauw,
afgezet met mintgroene biezen geven het interieur een
vleugje durf in vorstelijke, oase achtige ambiance. Met
slechts 40 fauteuils heeft de TwinHill opvallend veel
bewegingsruimte met een comfortabele stahoogte. NoSmoking Business Class Comfort op 6 stevige wielen!

Een TwinHill-Vakantie meer dan zo maar een
busvakantiel
Statistieken geven aan dat vervoer per touringcar een van
de meest voordelige en uiterst veilige manier is om naar
de Europeese vakantie-bestemming van uw keuze te reizen, wanneer men geen gebruik wenst te maken van de
auto. Zeker met de toename van de verkeersdrukte op de
Europeese wegen is het autorijden uiterst inspannend en
zeker niet rustgevend. Reizen per touringcar is dus behalve milieuvriendelijker ook nog eens een ontspannende
ervaring. TwinHill Exclusive Coach, de nieuwe norm in
reizen per touringcar. Het summum van luxe en rookvrij
rijcomfort Zachte velours fauteuils, die ook zijdelings
verstelbaar zijn, airconditioning, en een mini-boardkeuken met koffiezetapparaat voor verse filterkoffie
TwinHill Arrangmenten voor 1994
De nieuwe TwinHill arrangementen zijn thans gepubliceerd. Deze zijn geenszins te vergelijken met de gebruikelijke busvakantie-aanbiedingen en bevatten onder
meer reizen per TwinHill naar
*het Honfleur en Normandie arrangement
*het Schotland en Stirling arrangement
'het Engelse Lake District arrangement
*het Toscane arrangement
*hetTyrrheense Archipel arrangement
'het Venetie-Florence-Lago Maggiore arrangement
*het Kent en Tonbridge arrangement
De nadruk van deze arrangementen ligt met name op het
individuele karakter van de TwinHill-gasten, de kwaliteitseisen van de hotels, de kwaliteit van de thematische
programma-onderdelen en niet op de laatste plaats het
middel van vervoer, de Mercedes Efenz O404 TwinHill!
Opvallend is wel dat de prijzen van de TwinHill arrangementen, ondanks het extra comfort van deze toegevoegde waarden, niet of nauwelijks verschillen met van die
van de reguliere bus-touroperators, die zich in het algemeen richten op het massa publiek binnen het busvakantie-marktsegment. Bij TwinHill Travel ligt dit geheel
anders, geen massale verkoop van het vakantieprodukt,
maar de individuele benadering en de individuele vakantiebeleving van de gast staan centraal. Hierdoor voelt juist
een andere, dan de massadoelgroep, zich aangesproken.
Uitnodiging
Wanneer u prijsstelt op deze nieuwe norm van touringcarvakanties, waar de individuele vakantiebeleving centraal staat, in plaats van het 'groeps-effect', hetgeen in het
algemeen toch het imago is van een busvakantie, dan
wordt u van harte uitgenodigd om de hoogst bijzondere
en uitgebreide full-colour brochures van de TwinHill
arrangementen aan te vragen bij TwinHill Travel, -onderdeel van De Harde's Tours-, Rijnlanderweg 786,
Hoofddorp, telefoon 020-6541100. Deze worden u
geheel vrijblijvend en zonder kosten toegezonden.
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Jaarmarkt
ZANDVOORT - In het
centrum van Zandvoort
wordt zondag 29 mei weer
de traditionele voorjaarsrnarkt gehouden. Deze is te
vinden op de Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg,
tussen 13.00 en 19.00 uur.
De markt werd sinds 1980
twee keer per jaar georganiseerd door Ondernemers Vereniging Zandvoort. De laatste jaren zijn de markten aangepast
aan de vraag van het publiek, in
samenwerking met de Stichtmg Zandvoort
Promotie
(SZP). 'De markten zijn uitgegroeid tot een gevarieerde en
drukbezochte manifestatie,' aldus de SZP. 'Ruim 250 verschillende kramen met keramiek,
kunstnijverheid, hobby-artikelen, muziek etc. worden tentoongesteld in een ruime royale
looproute.' Ook zijn er standwerkers die hun waren op een
bijzondere manier verkopen.
De kinderen kunnen hun
hart ophalen met onder andere
een luchtkussen, minicars en
een ezeltje. Bovendien loopt er
een clown rond die ballonfiguurtjes voor hen maakt en de
kinderen schminkt. Voor de
liefhebbers staat er een grote
dinosaurus. SZP heeft nog een
jaarmarkt op het programma:
op 24 juli.

donderdag 26 mei 1994

*Je ziet hier heel zonnebeddend Amsterdam liggen'
ZANDVOORT - In een maar hout,"zegt hij, „en het is
lange dubbele rij staan ze op nu juist lekker weer om te romhet Zandvoortse strand. De melen."
De man heet Kokernoot en
zeshonderd strandhuisjes
die elk zomerseizoen weer hij is een oude bekende van de
opgebouwd worden. Ver- vereniging. Al vanaf 1948 staat
met een huisje op het
deeld over vier kampeerver- hij
„In 1946 is deze verenienigingen heeft Zandvoort strand.
opgericht voor arbeiders
er in de zomermaanden een ging
andere mensen die niet tedorpje bij. 'Voorwaarts', en
geld hadden. De meeste le'Amsterdam', 'Strandgenoe- veel
den die we nu hebben, stonden
gen' en - als laatste - kam- toen al met hun ouders op het
peervereniging
'Helios' strand. Zo is het bij ons ook
staan aaneengesloten vanaf gegaan, van vader op zoon.
strandpaviljoen 26, van Rob Mijn vader begon, nu heb ik een
en Reina Paap, tot aan het huisje, mijn broer heeft er een
Bloemendaalse strand. In en mijn zoon ook. Hij woont
het 'dorpje' heerst tijdens de notabene in Zandvoort en
pinksterdagen een enorme werkt bij het casino, maar hij
bedrijvigheid,
iedereen vindt het hier gewoon heerlijk.
werkt keihard om de boel in Dus waarom ook niet?"
orde te maken voor de zomer van 1994.
Amsterdammers
Door Martha Burger
Bij
kampeervereniging
'Voorwaarts', het eerste huisje
vanaf Zandvoort, staat een man
te schilderen. Een gebruinde
kop laat al meteen zien dat het
hier op het strand goed toeven
is. Het houtwerk van zijn huisje
krijgt een opknapbeurt. Ondanks dat het waait en het zand
plagerig langs het geverfde
huisje schuurt, wordt er gewoon doorgewerkt. „Het is

j Weekenddiensten
Weekend:
28/29 mei 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen). Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opejmngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
^Wijkverpleging: Voor spoedgewallen is het Kruiswerk Zuidj-Kennemerland 's avonds, 's
pachts en in het weekend te befreiken via de doktersinformaJtiedienst: tel. 023-313233.
(Verloskundigen: Mevrouw E.A.
«e Boer-Burgh en/of mevr.
|A C.M. Gombert en/of P.J. van
'der Deijl, Kochstraat 6A, Zandfoort, tel. 02507-14437.
*Dierenarts: Mevrouw Dekker,
ffhorbeckestraat
17 te Zandfvoort, tel. 15847.
jDieren: (Overige diensten) Ver.eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, VermissingsHienst 023-383361, Asiel Zandfoort
(tevens
pension)
)02507-13888, Asiel Haarlem
123-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten! P Burgerlijke stand
M'eekend:
£8/29 mei 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ptondag 10.00 uur: gemeenjfcchappelijke
Herv./Geref.
pienst in Herv. Kerk, ds. J.A.
jvan Leeuwen, m.m.v. The
(Trumpets of the Lord o.l.v. Rob
!\'an Dijk. Koffiedrinken.
.Gereformeerde Kerk, Julianafjeg 15:
£ondag 10.00 uur: 'Samen-opj-weg dienst', Geref./Herv., in
(Hervormde Kerk, ds. J.A. van
"Leeuwen, m.m.v. The Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van
'ijk. Koffiedrinken.
oomskatholieke Kerk, Grote
rocht 45:
iaterdag 19.00 uur: pastor F.
tfeijer
'ondag 10.30 uur: pastor F.
leijer, H. Drievuldigheid
''rijzinnige
Geloofsgemeent chap NPB, Brugstraat 15:
&ondag
10.30 uur: mevr. drs.
:
G. Clement, Haarlem
Religieuze Kring AerdenhoutBentveld, Oscar Mendliklaan
.'. Aerdenhout:
ftondag geen dienst.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
£18, Haarlem.
'ondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij..ters/dr. Steve Gunter, m.m.v.
\rnerikaans jongerenkoor Choï'ale, Southern Nazarene Uni/ersity, Oklahoma
'9.00 uur: ds. A.W. Snijders
H.A.)
pehova's Getuigen:
pern. Elswoud, Smedestraat 37
Je Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
Ur en woensdag 19.15 - 21.00
ur. inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
J23-244553.

Periode:
17 - 23 mei 1994

Ondertrouwd:
Van der Meij, Franciscus Wilhelmus, en Beijnes, Sandra Augustina Elisataeth

De meeste bewoners zijn Amsterdammers die de grote stad
ontvluchten om aan zee eens
even flink frisse lucht te nappen. Hoofdzakelijk komen ze
er de weekenden en de kindervakanties. Dan slapen ze er
ook. Of ze rijden een dagje heen
en weer. Vanaf 15 april mogen
de huisjes opgebouwd worden
en ze blijven tot half september
staan. Sommige mensen blijven er de hele zomer wonen.
Voor hen is het een tweede
huis. Volgens Kokernoot zijn
dat vooral oudere mensen. Hij

koude douche en er staat een
aantal kranen op het strand. Bij
dat punt liggen slangen mgegraven waarmee de bewoners
hun watertank kunnen vullen.
Daar gaat gemiddeld zo'n 50 hter in en die verdwijnt dan onder het aanrecht. Vanuit een
pompje wordt het water door
de kraan gestuwd.

Gasfornuis

Al jaar en dag is het bij de kampeerverenigingen, het 'dorpje' langs de noordboulevard. een
gezellige bedoening

vind het zelf ieder jaar weer
heerlijk om er te zijn. Het huisje kan, als je je druk maakt, in
één dag zijn opgezet.
Voor de huisjes staat één
groene postbus. De postbode

(Archiefibto Weekmedia)

komt er iedere dag langs. Bij de
vereniging is er een vast persoon, die de post verder over de
huisjes verdeelt. Ook is er een
clubhuis met leuke activiteiten
en het verenigingsleven is goed.

Zo is er een wekelijkse kaartavond, zijn er kinderkleurwedstrijden en als het regent, kunnen ze er spelletjes doen. De
waterleiding is niet op de huisjes aangesloten maar, er is een

Binnen in het huisje van Kokernoot is het een reuze gezellig sfeertje. De keuken ziet er
prachtig uit. Een aanrecht, een
ijstkast, op gas (!) en een gasfornuis. Daarnaast een kleine
maar comfortabele slaapkamer
met stapelbedden. De huiskamer heeft een gezellige zit met
natuurlijk dat prachtige uitzicht op zee. In het donker hoef
je er niet te zitten want de lampjes gaan via een schakelaar
branden. Kokernoot heeft het
echt allemaal voor elkaar....
Met een zonnenpaneel op z'n
dak heeft hij altijd een opgeladen accu met 12 volt. Er is licht
en een gezellig muziekje op de
radio. Wat wil je nog meer?
Nou, Kokernoot weet dat wel.
Hij hoeft niet lang na te denken. „Als het effe kan een hele
mooie zomer. Kom dan maar
weer eens even kijken. Dan zie
je hier op het talud heel 'zonnebeddend' Amsterdam uitgebreid liggen."

Thuiszorg 'niet alleen uit een boekje te leren'
ZANVOORT - „Je kunt
niet alleen uit een boekje leren wat goed is voor een ander." Dat zegt Joke van Dorsten, hoofd zorgverlening
bij de Thuiszorg Kennemerland Zuid, die deze week
haar werkomgeving gaat
verlaten. Op 3 juni wordt zij
zestig en benut zij de mogelijkheid om vervroegd uit te
treden. Op vrijdag 27 mei is
haar een afscheidsreceptie
aangeboden in de ontmoetingsruimte van Thuiszorg
Kennemerland Zuid.

weten te combineren met de opvoeding van haar drie kinderen.
Dat was niet altijd gemakkelijk
want het beïnvloedde haar leven'taehoorlijk. Toch was haar
werk altijd een bijzondere stimulans voor haar.

Boekje

leerboek, door te luisteren naar
hetgeen anderen van haar vonden. Een boek over hulpverlenen en haar eigen houding in
dat grote netwerk van hulpverlenings-instellingen. Een houding die in de loop der jaren
steeds meer ontwikkelingen
doormaakte. Van maatschappelijk werkster op een sociale
dienst naar hoofd zorgyerlening, om zich voornamelijk de
laatste jaren bezig te houden
met meer de beleidskant van de
hulpverlening aan voornamelijk ouderen. Maar daarbij bleef
voor Joke steeds dat intensieve
kontakt met mensen voorop
staan.

In al die jaren dat zij werkzaam was in de gezinszorg, later 'thuiszorg', bleef ze steeds
kritisch naar zichzelf kijken.
Zij heeft zich altijd verbaasd
over hulpverleners die als het
ware met een boek op schoot te
werk gingen. „Je kunt niet alRuim twintig jaar is Joke van leen uit een boekje leren wat
Dorsten werkzaam geweest bij goed is voor een ander," zegt zij
de stichting Thuiszorg Kenne- resoluut. „Een goede werkhoumerland Zuid, die haar werkge- dmg is er een vanuit je eigen Jeugdzorg
Twintig jaar geleden werkte
bied heeft in Bennebroek, Bloe- leerproces. Alleen op deze mamendaal, Heemstede en Zand- nier wordt hulpverlenen een zij op de jeugdzorgafdeling van
de sociale dienst in Haarlem. In
voort. Ook was zij voorzitter deel van jezelf."
die tijd werd zij zelf ook bijzonvan het Platform voor Ouderen
Joke van Dorsten heeft het in der intensief begeleid in de zwaZandvoort en voorzitter van de
Stichting Welzijn Ouderen de loop der jaren ervaren. Zij re baan die zij daar had. „Daar
Zandvoort. Zij heeft haar baan schreef als het ware haar eigen was speciaal een functionaris
(ADVERTENTIE) L

voor aangesteld, een luxe voor
die tijd," aldus Joke. Toen zij
bij de gezinszorg kwam werken, namen ze haar aan voor de
inhoudelijke begeleiding. In die
tijd werd er meer voor mensen
gedacht. Men dacht veel meer
te weten wat het beste was voor
iemand. Joke leerde de helpers
methoden te ontwikkelen zodat
de mensen meer gestimuleerd
werden om zelf te denken. Het
was de bedoeling dat ze hun
eigen beslissingen namen. Dat
betekende voor de helpers een
geheel nieuwe manier van werken. En daarbij was een goede
begeleiding dan ook noodzakelijk. Ze vond die periode in haar
werk een heerlijke tijd, zegt zij.
In de loop der jaren gingen
instellingen met elkaar fuseren
en werden groter. Het werk
werd bedrijfsmatiger en Jokes
taak werd meer bestuurlijk. Ze
kreeg in de thuiszorg een staffunctie en ging zich bekwamen
in management. Dat gaf haar
weer een geheel nieuwe kijk op
de hulpverlening. Zo bemerkte
zij al snel dat haar nieuwe functie ook weer een andere manier
van werken verlangde. Zij
moest als het ware van 'stijl'
veranderen.

Professioneel
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Gehuwd:
Kuijper, Ronald, en Auberlen,
Nicole
Klinkenberg, Ronny Adrianus
Johannes, en Van Leeuwen, Daniélla
Loos, Marcel, en Stam, Divera
Wilhelmina Anna
Sinaasappel, Michiel, en Van
den Broek, Janneke Mereille
de Kleijn, Johannes Arjan, en
Hamelijnck, Caroline Elisabeth Maria
van Vlerken, Carolus Jacobus
Maria, en Bracke, Sonja
Weiier, Otto Michael, en Smid,
Geertruida Wilhelmine Alida
Geboren:
Luka, zoon van: Markovic, Milorad, en Drommel, Ranghild
Evelyn Jasmijn, dochter van:
Bolsenbroek, Albertus Jphannes, en Tinga, Cornelia Wilhelmina
Frederick Hendrick, zoon van:
Van Vessem, Laurens Frans, en
Van der Mark, Helena Janna
Tij men Paul, zoon van: Van
Dam, Johannes Jacobus Jozef,
en Ouwens, Simone Nancy
Winnifred
Overleden:
Bruijn, Gerrit, oud 83 jaar
ten Haaf, Robert, oud 45 jaar
Van der Reijden geb. Baumann
Anna Maria, oud 78 jaar
Roosendaal, Paul Robert, oud
37 jaar

5 Zandvoorts
Nieuwsblad
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Joke: „De instelling is de laatste jaren zeer professioneel geworden. De tijden zijn veranderd. Vroeger werd er vanuit
een klein bureau hulp verleend
aan mensen die problemen
hadden>JDe hulpverlener ging
meer op hViar gevoelens af. Er
waren regels en daar kon weinig van worden afgeweken. Er
werd hulp verleend en men zag
wel waar het schip strandde. In
de loop der jaren heeft de hulpverlening echter een behoorlijke verandering ondergaan. Er
moet in deze tijd veel meer beleidsmatig gewerkt worden.
Daar ontkom je niet aan. Hoe
groter de instelling, des te groter je managementkwaliteiten
moeten zijn. Visie op hulpverlenen vraagt afstand. Je moet zo
goed mogelijk kunnen kijken
naar hulpverleners en naar de
hele instelling. Waar gaat het
niet goed, wat moet er veranderen. Mijn opleiding maatschappehjk werk leerde mij daar niet
genoeg over."
Zij volgde de voortgezette opleiding die daar uitstekend op
aansloot en deed verschillende
cursussen. „Toen ik me meer
ging bekwamen in management was dat opnieuw een pijnlijk leerproces. Na 40, 50 jaar
blijk je het gewoon heel anders
te moeten doen. Opeens gaat
het niet alleen meer om hulpverlenen en begeleiden maar
om beleid te bepalen."

Samenwerking
In die tijd ontstond er ook
een goede samenwerking met
de wijkverpleging en met de
geestelijke hulpverlening. Er
werd verschil gemaakt in ondersteunende en probleem-oplossende hulpverlening. Men
stelde zich meer en meer de

INNOCENCE

BACXINIHEHAMT

A.L

DAGELIJKS
15.30

A.L

DAGELIJKS
19.00
M.U.V.
MA 3 0 / 0 5 / 9 4

A.L
DAGELIJKS
21.30
M.U.V.
MA 3 0 / 0 5 / 9 4

Zondag ochtend 29 Mei om 11.00 uur. ^

SCENTOFAffO
Met OSCAR winnaar Al Pacino.

j

.Oasthuisplcin 5, 2042 Zandvoort, tel:'02507-18686

vraag: waarom komen sommige mensen steeds opnieuw in
een bepaalde hulpvragende situatie terecht? Er werd meer
nagedacht over doelstellingen
van hulpverlenen en de nodige
tijd besteed aan het stellen van
indicaties. Er kwam meer duidelijkheid in criteria en naar de
mensen toe. Daardoor kregen
hulpprocessen
inhoudelijk
meer waarde. Regels werden
soms soepeler naarmate dat
voor het gezin beter was. Er
kon in het belang van de 'psychische component' meer worden afgeweken van strakke patronen. Ook werd er meer aandacht besteed aan het afbouwen van een hulpverlening.
Maar ondanks haar management-kwaliteiten bleef daar altijd sterk die hulpverleenster
aanwezig. Het omgaan met collega's en hulpvragers vond zij
uiteindelijk nog wel het fijnst in
haar werk. Daarin trok haar het
meest de bemiddelende rol. „Ik
probeerde om altijd te blijven
luisteren naar mijn collega's en
de mensen die om hulp vroegen. Ieder heeft zo zijn eigen
leefwereld en daar kunnen elke
dag misverstanden over ontstaan. Het bemiddelen tussen
mensen heb ik altijd graag gedaan. Dat vond ik eerlijk gezegd
nog wel het leukste onderdeel
van mijn werk. Als er problemen waren, stapte ik er altijd
meteen op af."

Pijn
„Soms betrapte ik mezelf
erop dat het me pijn deed als er
mensen waren die onterechte
kritiek hadden op de thuiszorg
Dan voelde ik opeens boosheid
opwellen. Op zo'n moment besef je dan plotsklaps dat je gewoonweg zelf die instelling
bent geworden. Dat kan ook
niet anders want na zoveel jaren is het ook een deel van je
leven geworden. Dan was het
voor mij de kunst om geduld op
te brengen en zo goed mogelijk
te luisteren. En dan is het ledere keer weer heel bijzonder als
je je boosheid voelt wegebben.
Dat is het moment datje elkaar
bereikt. Opeens is er duidelijkheid en ontstaat er een vertrouwensband. Dat zie ik dan echt
als een geschenk Maar daarmee is je bemiddehngsrol niet
ten einde. Ook de leidinggevenden en helpers zul je moeten
proberen op dat punt te krijgen.
Maar ik vond het altijd fijn als
dat lukte."
Joke haar functie bij de thuiszorg wordt overgenomen door
Ineke Schlotjes. Voor Joke zelf
is het de laatste maanden afbouwen geweest. Dat vond ze
best wel moeilijk. Ze heeft zich
voorbereid op haar vertrek en
ze voelt dat dat goed is geweest.
Ze zal nu een hoop vrije tijd
krijgen. Die wil ze gaan besteden aan haar dochters, aan
wandelen, tuinieren en dikke
boeken lezen. Vooral die dikke,
want daar is zij de laatste jaren
nooit aan toe gekomen. Met
veel plezier kijkt ze terug op
een fijne werkperiode bij een
prima instelling.
M.B.

Rommelig
D

E ONDERNEMERS van
de Haltestraat hebben zaterdag groot feest gevierd.
Er was een muziekband uitgenodigd, er werden presentjes
uitgedeeld en de klanten kónden van diverse aanbiedingen
gebruik maken. Op het eerste
gezicht niets bijzonders, zou je
denken. 'Leuk, moesten ze vaker doen'. Maar toch had dit
feestje wel degelijk iets heel
speciaals' de aanleiding ertoe.
De verkeersnchtmg was
weer teruggedraaid in de oude
situatie, van vóór januari 1994.
En meteen was het weer een
stuk drukker in de straat. De
ondernemers zijn er dolblij
mee, vandaar het feestje. Het
mooiste is echter dat zij het
zelf voor elkaar hebben gekregen. De koppen zijn bij elkaar
gestoken, en er werd veelvuldig
overleg gepleegd. Er ontstond
een saamhorigheid die nog
steeds voortduurt.
Zelfs omwonenden raakten
erbij betrokken. Er werden
handtekeningen verzameld en
een petitie overhandigd aan
het college van Burgemeester
en Wethouders. Het college
was ondernemers-onvnendelijk, vonden zij, als het niets
veranderde aan de rijrichting
m de Haltestraat. Veel vaste
klanten kwamen immers niet
meer opdagen omdat zij moesten omnjden, de omzetten liepen daardoor flink terug.
Het bijzondere is, dat er dit
keer wel heel welwillend is geluisterd naar een dergelijk protest vanuit de bevolking. Voor
Zandvoort is dat tamelijk
uniek. Wethouder Fhermga
wist zelfs toe te geven dat het
college m januari een fout had
gemaakt met het omdraaien
van de rijrichting. En dan nog
wel een college waarin hij op
dat moment zelf wethouder
was en verkeer m de eigen portefeuille had.
Jammer dat het besef niet
eerder kwam, want de ondernemers hebben van tevoren gewaarschuwd dat het verkeerd
zou gaan. En bovendien hebben zij die paar maanden flink
wat inkomsten misgelopen.
Maar verder heeft die welwillendheid achteraf zeker een
bijdrage geleverd aan het slagen van de acties van de ondernemers Uiteindelijk dus toch
gerechtigheid. Als dit een voorbeeld is hoe het de komende
vier jaar zal gaan, dan ziet het
er goed uit voor de Zandvoortse democratie.
Alleen rijst nu natuurlijk de
vraag: wat gaan we nou wel
doen m deze gemeente. Welke
plannen kunnen wel uitgevoerd worden, of, om het nog
moeilijker te maken: wat willen we nou eigenlijk Wel een
centrumplan, geen centrumplan, wel of geen nieuwe verkeersstructuur? Want de Haltestraat was de voorloper van
grootschaliger plannen. En
dan de allerlastigste: hoe komen we daar samen achter?
Misschien moet er maar
eens een enquête gehouden
worden met als voornaamste
vraag: zullen we het maar opknappen en verder gewoon zo
houden zoals het is? Misschien
is dat rommelige van Zandvoort juist wel de charme van
dit dorp? Wie zal het zeggen?
JOAN KTJRPERSHOEK

Eerste concert
na vijf jaar
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor bereidt
zich momenteel voor op het
eerste eigen concert sinds vijf
jaar. Dat vindt plaats op zaterdagavond 11 juni in de Hervormde Kerk onder leiding van
de nieuwe dirigent Frans
Bleekemolen. Verder wordt
medewerking verleend door tenor André Meulman en het ensemble Donne Cantanti, bestaande uit 12 geschoolde vrouwenstemmen. Op het program
ma staan werken van bekende
componisten als Fauré, Vivaldi, Handel en Boyce, en de minder bekende Reynolds en Coupenn. Ook het lichte repertoire
komt aan bod. Kaarten a 10 gulden zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de leden en op de
repetitieavond in De Krocht, op
woensdagavond vanaf kwart
over zeven.

Bijzonder concert
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt vrijdagavond 3
juni een koor- en orgelconcert met recitatie gegeven.

Uitvoerenden zijn de Duitse
organist Siegfried
Muller-Murrhardt, de declamatnce
zijn landgenote Isolde Paul. en
het Nederlands Vocaal Ensemble 'Octaviata'. Het concert taegint om 8 uur en de toegang
kost 5 gulden. Het vindt plaats
onder auspiciën van het Comité
Kerkconcerten Zandvoort. Het
luidt een jaarlijkse bijeen
komst m van de leerlingen van
de Duitse voordrachtskunstenares en docente prof. Marga
Muff-Stenz, die dit keer vooi
het eerst in Zandvoort wordt
gehouden, m plaats van in
Duitsland. Op het programma
staan werken van negen bekende componisten: Johann Sebas
tian Bach, Felix Mendelssohn
Bartholdy, Joseph Rhemberger, Jan Pietersz Sweelmck, Mi
chael Praetorms, Charles Hubert Hastings Parry en Max Reger. De recitaties zijn 'Aus dei
Joke van Dorsten neemt na 20 jaar afscheid van de thuiszorg Genesis' en 'Dem Unendlichen'
Foto Bemadettu Hoogland van Klopstock.

donderdag 26'mei 1994
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

GROTE TREINENBEURS
te Amstelveen-Zuid op zaterdag 4 juni
van 10.00-15.00 uur in Keizer Karel College, Elegast 5.
Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen? Inlichtingen. 02990 - 40354.
Gewichtbeheersing is
mogelijk met Herbalife.
Felicitaties
Probeer het ook! Bel het
gratis informatienummer:
06-0220643 en luister naar de * Heus het is waar Yvon vanverhalen van enthousiaste daag 50 jaar. Van harte gefeligebruikers.
Belangstelling? citeerd. Moeders Geerts.
Bel 'Mila Fit' 020-6955154.
* Hoe was het ook alweer
•*• Help de Polen. Stuur 'n met die ouwe bootsman van
voedselpakket! Wij hebben 60"? Van harte. Marja/Richard
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Hoera mijn opa Burk 60
Het Rode Kruis zkt per sept. jaar, wanneer gaan we fietvrijwilligers v. groep-akt. Kunt sen? Van harte. Tim.
u ons helpen? Bel: 16952.
* Juriaan gefeliciteerd met je
Nu ook het adres voor: DMC- 22ste verjaardag. Ik hou van
zijde, biaisband enz. Singer, je. -xxx- Madeleine.
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort. * Liesbeth Arie Sander Mar*T.k. supernes spel STRI- tin gefeliciteerd met de bouwKER ƒ90. Tel.: 02507-17385. vergunning. De Cappeltjes
*Vergeet u niet de 11e juni •*• Pap van harte gefeliciteerd
te reserveren, concert van het met je 50e verjaardag.
Jim, Ingnd.
Zandvoorts Vrouwenkoor.
* Pap, van harte gefeliciVerslavingsproblemen?
Consistent! Beh. en adv. bij teerd met je verjaardag.
Edwin Hilleke.
alcohol- en andere verslavingsproblemen.
Geen *Wim, hartelijk gefeliciteerd
wachtlijst. Tel. 023 - 340874 met je verjaardag.
(tijd. kant.u.).
Hanny.
Voor trouwfoto's * Yvon het is je niet aan te
zien. Ook jij zult SARAH zien.
Foto Boomgaard Van harte. Anneke, Rien.

Huwelijk en
kennismaking

Gevraagd: lieve oppas bij ons Te koop poly kajuitboot G, 3C
thuis 5 ochtenden, pei m, vaarklaar 120 PK ƒ 8000,-. Eén telefoontje is genoeg om
14.6.94, kind. 3 jr en 3 mnd Tel.: 020 - 6445718.
in contact te komen met de
Telefoon: 02977-28005
persoon van jouw keuze.
Te koop: poly toerVvisboot en
Gevraagd' lieve oppas voor 8 pk Mercury b.b.motor, Probeer het eens en bel
onze zoon van 3 mnd voor 3C z.g.a.n., prijs totaal ƒ3200,-. 06 - 350.222.21 (100 cpm).
uur p.w Wij wonen in A'veen Tel.: 02979 - 85215.
N. Tel.: 020 - 6475185.
Erkende relatie/
Timmer-klusjesman heeft nog
Grundig video hifistereo tele tijd! Verzorgt werk.
bemiddelingbureaus
tekst VPT 4 koppen nu ƒ 600 Tel.: 020 - 6947417.
m. garantie. Bel 020-6196953
T.k. Kruiser staal, 7x250x40
Ik betaal de hoogste prijs m, toilet, zeereling, 2 sl.pl. CUPIDO brengt u bij elkaar!
voor. miniflesjes v. parf. edt met 40 PK b.m.c. diesel Indien gewenst reeds binnen
as enz. ,,Guerlain" met groe ƒ 14.000,-. Tel.: 02979 - 82517. 1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
ne dop ƒ 150,-020-6117246
T.k. bruidsjapon mt. 36/38, de folder aan. 03451-11486
ƒ 25 Voor uw fornuis, ijskas! lange sleep evt. haarst. en si. (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
(werkend), ktv + ab video Pr. ƒ 1200,-. Tel! 6148605.
7 dagen per week. Cupido:
VHS (defect geen bezw.)
T.k.
imperiaal
ƒ
30
en
erkend, voordelig en één van
7 dgn p.w. 06 - 52840995.
2 universele fietsdragers m Nederlands grootste relatieGevr. huish. hulp bij oude verpakking ƒ50 tezam.
organisaties.
dame, Seineflat, A'veen, vooi Tel. 6101275 na 17 uur.
1 ochtend p. week. Inl. 020 •
.k. klassieke wandkast afm.
6712580, 6712580.
Te koop
2.50 lang, 1.80 hoog; bankstel
Laat die voetbalschoenen klassiek beige; eethoek rond,
aangeboden
maar in Spanje, de hoofdprijs klassiek; salontafel, één koop
diversen
is voor Weekmedia en Oranje ƒ750. Tel.: 02975-62682.
Na 1 jr zkn nog geen succes Wie kan mij Italiaans leren?
Louvre-deuren ƒ40;
Wie helpt studerend stel
Paula van Schaik.
saloon-deurtjes ƒ 35.
eindelijk aan etage?
Tel.: 020 - 6610139.
Tel. 02507 - 18829.
Tot ƒ 750 incl. 070 - 3461220.
T.k.
Sleepvlet
brulboei
Te
koop aangeboden zw. rijStudent Natuurkunde zoek 730x200x110 b.j. +1930,
kamer in A'dam-Noord i.v.m staal m. grote open kuip, jasje mt 134 ƒ40,- 2x half
stage juli-dec. Wie kan me merc. 40 pk, stoer schip. hoogsl. + uitschuifbaar
helpen? Marijn 053 - 895103 Vr.pr. ƒ 29.500, 02972-62453. bureau ƒ60,- p.st.
Atan + 10 spelletjes ƒ40,-.
Te koop: 2-persoonstent, T.k. TANDEM spartamat 3x Tel.: 02507 - 13310.
merk Rosas, ruime voortent, meegereden, nw incl. W.A.hoog 1.80 m, met luifel, ƒ 350. verz, t/m apr. '95. Pr. n.o.t.k. *Te koop: bolderkar i.z.g.st.
op luchtbanden ƒ 150,-.
Tel. 020 - 6123166.
(nw.pr. ƒ 2500) m. stuursp. +
Telefoon: 02507-14250.
benz.
tankjes.
020-6314504.
Te koop 5 kanaals mengpaneel met mie ingang en 4 au- •*•Te koop gameboyspellen
Te koop
dio ingangen met externe de Megaman, basketball,
Ducktales p.st. ƒ 20,-.
kast. Pr. ƒ 150,-. 6430893.
gevraagd
Wij zoeken een hulp in de Tel. 020 • 6472899.
diversen
huishouding met goede refe- T.k. wegens verh. buitenl.:
renties, 4 a 6 uur p.w. Mij- teak-bureau ƒ 500,
piano
drecht 02979 - 87155 na 19 u.. / 2250,-, antiek, grenen mei- * Grenen commode te koop
denkast ƒ 700, idem salonta- gevraagd. Tel.: 02507 - 20069.
* Te koop Gazelle herenfiets fel ƒ 400, Bosch-wasm. ƒ 400.
't BINNENHUIS
28 inch met trommelrem en 3
Tel.: 6447126 (na 18.00 u).
Gasthuisplein 3, inkoop oud
versnel. Vraagprijs ƒ75,-.
Tuinman heeft nog tijd voor al + antiek en inboedels.
Tel. 020 - 6437107.
Tel. 15760.
uw tuinwerkzaamheden. Tev.
Te koop: oefenbiljart op iei
alle
hek-,
straaten
tegelwer*Te
koop
gevr. stapelbed.
met onderstel en toebehoren.
ken. Alles leverbaar. Vrijbl. Tel.: 13310.
Speelmaat 60 x 120.
opgaaf. 023-283739. ƒ 15 p.u.
Tel.: 020-6978277 ƒ550,-.
Zelfstandige 1 of 2 kamerwoOnroerend
Weg. omst. Volvo 244 GL '79 ning gevraagd voor nette,
130000 km, 100%, APK 12- werkende jongeman. Liefst in
goed te koop
'94. Vr. ƒ1450. Tel.: 020 - Uithoorn of Mijdrecht. Bel:
aangeboden
6426654 na 14.00 uur.
02963 - 5271 of 5944.
,

T.k. centr. Z'voort zonnige
dubbele bov.won., 6 kam. -tligbad + gr. zonn. balkon op
Fabneksrestanten v.a. ƒ 9,75 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en zd. Vr.pr. ƒ185.000. Tel.Alleen bij EUROPA-PARKET kamerverhuizingen. Voll. verz. 02507 - 30240 of 020-6451732.
FRANCIS nieuw in Noord en Daa-nachtserv. 020-6424800.
nu al de goedkoopste in
Onroerende
gebruikte koelkasten, wasSchoonheid en
goederen te koop
machmes, drogers, gasforverzorging
nuizen, kachels en ktv's.
gevraagd
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845. SUN RENT ZANDVOORT
GARAGE
Verhuur van zonnehemels
TE KOOP GEVRAAGD
KOLONIALE STIJL meubelen
Philips sun mobile
Tel. 02507-14534
Buro's-schnjftafels-kastenHuur prijs ƒ 100,- p.w.
tafels-stoelen-vitrinesParticulier vraagt garage
theetafels-tummeubelen etc. Gratis bezorgd en gehaald (box) te koop in Zandvoort.
Bel voor reservering en
Show-room De Koloniaal
Tel.: 02507-18110.
inlichtingen 02507-30183.
Amstelveenseweg 676,
weg tussen houthandel en
Woningruil
Daihatsu dealer of bij de
Kleding
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
Grote Krocht 26
750 Ruiladressen
Mode Femay ontwerpster.
Therapieën
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Computerapparatuur Tel.: 02507-30184.
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
(Voor advies en afspraak.)
en software
* Wij tellen af, nog 8 dagen OZONTHERAPIE v. chronisch
Aangeb. eengez.won. 4 kam.
Arno komt om de hand van vermoeidheidssyndroom.
Almere-Buiten hr ƒ 685,- p.m.,
Lessen
en
clubs
Revitalisatieklmiek.
OuderBrenda vragen. Liefs J.G.
APPLE
gr. tuin, 2 toiletten, vlakbij
kerk a/d Amstel: 02963-4201. GRATIS Toegang! Za. 28/5
station. Gezocht: 4 kam.won.
Z'vrt, huur tot ƒ600,- p.m.
10.00-16.00 u. in Utrecht Zuid,
Dansles alleenstaanden
Weg. heimwee naar geb.
Europalaan 89, landelijke
Divers personeel gevraagd
CHEZ ANDRÉ
plaats. Tel.: 036 - 5321990.
Applegebruikers
bijeenInfo: 02510-50092
<omst. Veel aanbiedingen.
Woningruil
Hoofddorp-ZandSelf Line start
Bel voor info 015 - 620059.
Zandvoorts Nieuwsblad zoekt per 1 juni
een cursus THUISKAPPEN voort koophuis Toolenburg.
Gevr. huur eengezinswoning
bezorger/ster
Rubrieksadvertentie? Zie
voor jong en oud.
voor wijk in Nieuw Noord, ± 15 jaar.
voor adres en/of telefoonnr. Gratis broch.: 070-3194137. in Z'voort evt. flat.
Tel.: 02503 - 21563.
Aanmelden. 02507-17166.
de colofon in deze krant.

Woninginrichting

Verhuizingen

Tel. 13529

Zomerwerk
Start meteen
Ook vaste posities

Kunst en antiek

Internationaal bedrijf opent nieuwe kantoren
en nieuwe divisies. Bel nu voor een interview
ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur. 020 - 6920191.
Gevr. mensen, tussen 18-35
jr, die van een uitdaging
Huishoudelijk
houden, en min. 3x p w.
personeel
kunnen werken van 14.30gevraagd
23 00 uur Zeer hoge verdiensten'"
Alleen
omgeving
A'dam Bel nu tussen 10-20 Gevr goede, betrouwbare,
uur. ma. t/m za. 020-6893564 vaste hulp voor vnjdagocht.

Galene/atelier Paulus Loot
Ger Daniels exposeert
„zo is de zee",
'evens nieuw in Nederland
00 gld prent van bekende
kunstenaars.

KOLONIAALSTIJL

Mederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
Jong Swngend en
bv. 40 jaar. Tel.: 02507-19100 janken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Avontuurlijk'
<eizersgr. 357, 020-6232736.
In onze full-time kunstverkoop
Radio/tv/video
~.howr.. Mr. J. Takkade 30,
teams wcrdt veel verdiend'
Aalsmeer, 020-6412137.
Lft 18-25 jr ml 023-296190
eventueel antwoordapparaat.
25 jr spec losse hifi1 Spec.
TAFELS
aanb Yamaha; Medevoort;
antiek, kopie, klein,
Sony ES, Harm Kardon; Teac,
Onderhoud,
groot, dik, dun.
Technics; JBL, B&W; Infmity;
reparatie,
Jan Best
CARIDAX HIFI Adm de RuyKeizersgracht 357,
doe-het-zelf
terweg 131 Asd. 020-6837362
020-6232736.
* T k kleuren tv, 12 kan., 66
Showroom:
cm, spelend te zien Vr.pr.
Mr. J. Takkade 30,
Ervaren schilder ƒ60
Tel. 02507 - 16306.
Aalsmeer, 020-6412137.
heeft nog tijd v binnenen buitenwerk. Vrijblijvende * T.k kleuren-tv met afst be- Veilinggebouw Amstelveen
prijsopgave Tel na 18.00 uur diening, mooi beeld Vr pr. Heden inbreng Spinnerij 33
ƒ 135,-. Tel/ 02507 - 30355
02507 - 19800
020 - 6473004.

Auto's en
auto-accessoires
*2 Fiat-Uno voorstoelen, in
goede staat, ƒ 250,-.
Tel.: 02507 - 18829.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers
06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr.
1gpm.

Hete sexafspraakjes met Rijpe Vrouwen
en bij jou in de buurt!

06.320.328.66
SUPER-LIVESEX!
De Madam verbind je door
naar de lekkerste vrouncn!

06.95.06
SUPER-SEXPALEIS!
Zapp tan hoogtepunt naar hoogtepunt!
Standje Grieks, Frans. Slriptcase etc.

06.96.06

06.320.320.38 RIJPE dame.
Kom met je hand onder m'n Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
rok. Trek m'n slipje uit.lgpm. zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705 (75 cpm)
06-320.320.91. Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong Hete vrouwen willen met jou
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm een spannend privé-gesprek!
06-320.322.33 (75 cpm).
06*95*26 Lesbische buurvrouwen brengen elkaar naar Hete vrouwen willen echt snel
hoogtepunt. 1gpm 06.95.26 SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766 (75 cpm)
06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij
mag alles van mij uittrekken! HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
Begin maar! 1gpm.
Bel nu 06-9780 (75 cpm)
06.95.91 Het 18-jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om- Homo: jongens (18) onder elhoog! Op z'n GRIEKS! 1gpm. kaar. Hoor ze TEKEER gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).
06*95*92 GRIEKS lekker achterom. Blanke of donkere HOMOJONGERENKONvrouw staat gebukt! 1gpm- TAKT, hete jongens van 18-30
jaar! 06-320.330.95 (75 cpm).
06.96.09 RIJPE vrouwen wilHOMO-KONTAKTEN
len een livesexgesprek! Laat
Direkt apart met een hele
je doorverbinden! 1gpm.
hete knul uit Amsterdam.
06*96*25 Winkelmeisjes 18 Bel nu 06-96.13 (nu 50 cpm).
Bea wordt heet achter de
HOMO-KONTAKTEN
kassa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter. 1gpm. Zoek je snel een hete boy?
06-320.330.18 (75 cpm)
06*96*26
S&M-LIVE-BOX.
Live met je meesteres op een LiveSex! 06-98.66. Als je van
heerlijke strakke winkelmeislijn ....! 1 gpm.
jes houdt. Live met mij, ik ben
06.96.40 MEISJESSEX 18 jr net 18. Zachtjes! 1 gpm.
1gpm Jij loopt achter mij de
trap op. Onder m'n mini zie je LiveSex. Hier kunnen jongens, 18 jr, met Rijpe Vroum'n slipje strak zitten.
wen rommelen 1gpm 06.9848
06.96.92 Zappsex 1 gpm Liefdevolle omhelsing, hete pas- LiveSex met een Rijpe Negesie, elkaar bevoelen, zoenen! rin. Lekker een livegesprek!
1 gpm. 06.96.86
06*96*93 SECRETARESSE
Mag
ik in uw slipje voelen juf?
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze Kom maar jongeman! Nu ga
ik bukken. 1gpm 06.95.09.
wil een wip maken. 1gpm.
Meidengrieks!
06.320.320.62
06-97.11. Sabrina houdt van
Grieks. 1 gpm. Ik sta vpor- Ik sta voorover, voorzichtig en
met olie. Ga door! 1 gpm. 18jr
over! Doe mijn slipje opzij!!
Meisjeskamertjes,
06.96.08.
06.98.58. Hoor 35 vrouwen
hijgen! maar 1 minuut voor 'n Petra en vriendinnetje, beiden
hoogtepunt. Zappen 1 gpm. 18, doen 'n sexspel. 1gpm.
ANONIEME sexafspraakjes. iVlEISJESSEX! 06.320.320.52
Sexkontaktlijn
Amsterdam. 18 jr. Streel maar zachtjes
met je tongetje. 1gpm. Zalig!
06-320.330.79 (75 cpm).
ANONIEME
sextelefoonnrs
van hete vrouwen, ze geven
hun tel.nr, 06-9737 (75cpm)
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm.
Parkeerplaats, auto, bos en
hei. 06.320.326.22.
Dikke Vrouwen Livegesprek
met mollige vrouwen met
enorme bollen 1 gpm 06.9870

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.
GEHEEL PRIVÉ

Een pakket van 3 VHS videobanden.
Aangeboden door Polectro.

Een rekenlineaal. Aangeboden door:
Weekmedia.

Gewonnen door:
P. Walch - Aalsmeer

Gewonnen door:
M. P. Kooij - Amsterdam Z.O.

De Walkman.
Aangeboden door: Polectro

Een Agfa fotocamera voor 24
kleuropnamen.
Aangeboden door Weekmedia.

„Voor twee cent een kooltje vuur", het
boekje over Amsterdam in de jaren twintig.
Aangeboden door Weekmedia.

Gewonnen door:
Walker Titawano - Amstelveen

Gewonnen door:
Saskia Arends - Amsterdam

Gewonnen door
Mw. J. Vos-Carrilero - Amsterdam

VOLGENDE WEEK STAAN HIER DE HOOFDPRIJSWINNAARS

STRAATMEID Live. Eindelijk
kun je live sexen met een ordi
straatmeid. Een zalig live
gesprek! 1 gpm 06.98.40
Taboe-gesprek? Afluisteren?
1 gpm 06-320.329.20 24u/pd.
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).

TIENERTJES (18 jr) die met
jou een livegesprek willen!
1 gpm
06-320.320.65.
TIPPELLIJN: eenzame vrouwDiverse clubs
tjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06-9530 (75 cpm).
BETTY'S ESCORT
TOPSEX 06-320.325.25.
Ik wil in bad met jou! Zeep me 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
maar lekker in lieverd! 1 gpm. Eén telefoontje is genoeg om
TOPSEX-LIVESEX 06.97.22. in contact te komen met de
Wil jij mij Live naar een Hoog- persoon van jouw keuze.
tepunt brengen?
1 gpm. Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).
Verboden lusten: extreem
taboe! 1 gpm 06-320.327.26. Nu keuze uit meer dan 50
INTERNAT. ESCORTmeisjes
Verboden-Sex: Ongehoord! 1 v.a. ƒ200. Tel. 020-6683310.
gpm 06-320.327.97: in de stal.
• Wij behouden ons het
IVrouwen van 35 jaar en ou- recht voor zonder opgave van
der willen DIREKT-SEX, bel ze redenen teksten te wijzigen
nu 06-9604 (75cpm).
of niet op te nemen.
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Sex"o"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong
1 gpm. Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm)
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Amstelveens
:: Weekblad

Sexstandjes! 06.320.320.59
1 gpm Standje 69 doe m'n
slipje opzij! Grieks!

§.1

S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

voor de particulier

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM
Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
••

—

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ
-

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Adres:

Elke week het dagelijks nieuws!

de Nieuwe
Bijlmer
s

Amstelveens . :: Weekblad
Amstelveent
. . .
'"
^,
-•' Weekblad
Urthoornse
/». ft.. ,.
^Courant
.S •~

Naam: ..

De Harde's Tours

n Ml

Nieuwsblad
Gaaspcrdaim

SEX VOOR TWEE, direkt tele
foonsex met hete vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm).
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor
Heren. Bel 06-9667 (100cpm).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht: 06-9701 (75cpm)
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
SEXMEISJES live! Wel voorzichtig, net 18 jr. U bent gelijk
aan de beurt! 1gpm. 06.96.36.
SEX'O'FOON 06*96*06
*Sexstories *Sexdating
*Hoogtepunten *Gaydating
*Sexjackpot 1gpm

SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm)

ifee

IVrouwen van 35 jaar en ouder willen direkt-sex, bel ze nu
06-9512 Sexsucces! (75cpm).
Vrouwen van 40 jr zoeken
Stoute jongens (18) voor hete
sex. Bel 06-98.44 (75 cpm).
Ze zakte door haar knieën, op
z'n Frans lieverd. 1gpm.
06-9646 Rode Lippen!!
Zoek jij echt hete meisjes v.a.
18? Bel nu SEX(thuis)KONTAKT 06-320.326.33 (75cpm).

MiCRWs

06-96.80

DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+ 06-320.330.42 (75 cpm).
Een chique Vrouw verleidt
Zalenverhuur
Vakantie
haar buurmeisje v. 18 met
Sex! 75 cpm. 06.320.320.39.
buitenland
Party-service
EENZAME vrouwen zoeken
Russisch in MOCKBA van sexafspraakjes als man niet
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet 17/7-14/8, voor all-in ƒ2175. thuis is! Bel 06-9661 100cpm.
Russia Travel 020-6234612.
en bittergarnituur.
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar naar wie!
Tel.: 02507-18812/15619.
06.95.06 Rijp & Jong 1 gpm.
VERENIGINGSGEBOUW
Sportartikelen
GRATIS TELEFOONSEX voor
De Krocht
vrouwen. Dames bel: 06-4300
*T.k.
z.g.a.n.
"Lotto"
sportGrote Krocht 41, Zandvoort,
Mannen bel 06-9755 (100c/m)
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, schoenen met kl. noppen mt GRIEKS standje met ervaren
38,
ƒ45,-.
Tel.:
16742.
voor
vrouwen 35+. Kies maar, er
BRUILOFTEN - RECEPTIES
zijn er 3! 1 gpm 06.320.327.17
KOFFIETAFELS
Vaar/surfsport
GRIEKS: toe maar, schuif
Zoekt u ruimte voor vergademijn slipje maar opzij schat!!
ring, feest, club of party?
Bel 06-9709 (100 cpm)
<omt u dan eens praten met Te koop: nieuwe stalen roeiboten, 4 m, met spanen. Prijs GRIEKSE-LIVESEX 06.95.05
mij, A.J. v.d. Moolen,
Alleen live voor Grieks!
Gemeenschapshuis,
tel.: ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.
Ik buk wel schat! 1 gpm.
02507-14085 of 19652.
Rijwielen,
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
motoren,
Financiën en
06-320.322.11 (75 cpm).
bromfietsen
handelszaken
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcon* Opoefiets ƒ 65, tevens jon tact. Bel nu 06-9511 (75cpm).
gens-citybike ƒ 75, merk Pom
Autoverzekering
Hete ERVAREN vrouwen van
ter (2x). Tel.: 15808 na 6 u.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
40 jaar zoeken sexkontakt.
blijft toch goedkoper!
* T.k.
Spartamet
z.g.st. 06-350.290.53 (75cpm).
Bel nu: 02507-14534
ƒ900,-. Tel. 02507 - 16122.

Nieuw, discreet pnvé-ge
sprek met hete vrouwen (ex
tra-snel). 06-9664 (100cpm).
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18;
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100 cpm)
Nieuw! Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pmlg
In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor
Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
Nu Direkt TELEFOONSEX
Hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).
Op z'n FRANS! Live met mij
06.97.33. mond vol! 1 gpm
Warme lippen!
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cprn).
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Rijpe Dame Live. Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij!
1 gpm
06-320.320.63.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm.
1 gpm 06-97.44
SEX VOOR 2: snel een sexge
sprek met !n hete vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
MEISJESVINGERTJES (18 jr). laat je hand voelen. 1gpm.
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
06-320.320.66 Oh...wat fijn!
hoogtepunt. Glij maar lekker.
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17 1 gpm
06-320.320.77.
Sex in het openbaar! Lift,
toilet, trein, bus, tram.
VERPLEEGSTERS Live
Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- 06.98.38. Ik zit al klaar in m'n
op RIJPE-VROUWEN zoeken strakke .uniform. Bel me en ik.
1 gpm.
sexkontakt 06-9616'~100cpm. veizorg je live.
Nieuw: Anonieme sexdating. VLUGGERTJE: hete vrouwen
Snel sexkontakt m. eenzame zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm).
vrouwen 06-9706 (100cpm).

24 u/p.d.
100 cpm
Direkt apart m. ondeugende
vrouwen. Vrouwen bel 064300 mannen 06-9757 75cpm.
Direkt Live Box! Je komt in
een orgie terecht! 1gpm
06.9593 Nu tot 3 uur 's nachts!

MICRO WINNAARS LAATSTE WEEK
De winnaar van de TwinHilI-busreis naar
Toscane, Italië, ter beschikking gesteld
door De Harde's Tours, Hoofddorp, wordt
volgende week bekend gemaakt.

6.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

k
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

LIEFDE OP 'T EERSTE GEZICHT:
DE LAG u N A.
**

MOEITE MET SCHRIJVEN NAAR
(OFFICIËLE) INSTANTIES...?

Standaard op de
Laguna:
• stuurbekrachtiging

* zoals een protest...?
* uw sollicitatiebrief...?
* een brief naar de overheid...?
* een schrijven naar de Woningbouwvereniging...?
-*• uw makelaar...?
* uw advocaat voor bijv. alimentatie...?
* uw notaris...?
* uw enz., enz....?

• centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
• zonwerend glas
• verstevigingsbalken
in de portieren

Taal Op Schrift (TOS) zet voor u de puntjes precies op de i!
Zeker wanneer u wéét, dat wij gespecialiseerd zijn in schriftelijke
communicatie!
En... in tegenstelling tot anderen, zijn wij duidelijk gericht op
PARTICULIEREN.
Dus voor u!
En... dat spreekt vanzelf: TEGEN PARTICULIERE PRIJZEN!
Dus alleszins redelijk.

• gordelspanners vóór

Belangstelling?
Schrijf ons een briefje, dan nemen wij snel contact met u op!
En: voor de goede orde: DISCRETIE is verzekerd!
Anders gezegd: voor professionele, schriftelijke hulp neemt u contact op met:
Adm. kantoor ,Taal op Schrift' (TOS)
Postbus 202
2040 AE Zand voort

E

en pure schoonheid, dit nieuwe model van Renault. Gemaakt met liefde, voor de ware liefhebber. Al vanaf
RN-niveau (f36.995,-) is het comfort een ware lust. Tja, wat kunnen we er eigenlijk nog meer van zeggen? Als u

Amsterdams
Stadsbtad...

-

REMAUIT
EEN EIGEN MANIER

de Laguna in onze showroom ziet, weet u waarschijnlijk precies wat we bedoelen met liefde op het eerste gex.icht.

Am: •• .
Amsterdams -.,<;./ Amsterd. ",',',,','r.ïi,',','
Stal
-.
StadsbSad
••* Stadsbüa,,,,,
Amsterdams
ÏV* ^=-ams A }
StadsbSad ..._
.d -~
'^
! l-iilur

/A\

—VAN LEVEN—

DE LAGUNA VAN RENAULT.
i

Pi ij/en incl. IVI \\', u\tlnsiel kosten [ijkla.ii m.iken. 8 ja.u plaatuui kgal.tnlic.

''""'r''"""' 'M

-,^.^ WILLIAMS RKNAULT \VOULI> CHAMPION 1-XWMULK l • Iy92/199.ï.

Amsterdams
StadsbSad
Amsterdams
StadsbBad...
Buitenveldertse
Courant «=-

Autobedrijven Rinko

[EEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Curiestraat 8-10, 2041 CDZandvoort. Tel. 02507-12424.

De hele straat wint bij de Postcode Loterij

Elke week een
blije straat!

\V

Feestelijke heropening

„DE GAPER DRUGSTORE"

Bij de Postcode Loterij wint elke week een hele
straat. En daar is het dan de hele avond feest, want
,.., Reinout Oerlemans op de stoep met de PoslcodeStraatprijs. Het kan ook u overkomen.'
Reinout Oerlemans komt de prijzen van 3.000 gulden per lot persoonlijk overhandigen. Speel dus
mee in de Postcode Loterij, want als uw buren win- Reinout Oerlemans gaat elke Als u dus op een avond
week een avond met een came- Reinout Oerlemans uw straat
nen wint u ook!

* 250 grom DA drop gemengd
*
*
*
*

van 2,95 nu 1,65
Krultang Kema gekeurd
nu 7,50
Zwitsal baby shampoo grote fles
van 6,10 nu voor 5,40
Anais Anais 50 ml eau de toilette spray +
gratis doucheschuim t.w.v. 36,nu bij elkaar voor 69,50
Bij aankoop van 2 Boston herenprodukten
(bijv. l aftershave + l badschuim)

* Aanbiedingen zolang de voorraad strekt.

Voor iedere klant een leuke lenteverrassing.

Feestelijke opening l juni
om 10.00 uur 's morgens.

' Vanaf l juni zijn wij weer iedere dag geopend tot 9 uur 's avonds J
z ens
nsin

(/^^r^v-^v

T^\

^°* *Paulk*)viiesiaaers
° d® wtafcöi

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
DRUGSTORE

Kerkstraat
A.
- 31,* Zandvoort
_*"^_ *~
-*-

ziet binnenrijden, weet u dat u
prijs heeft.

Meer loten, meer kans

StraatPrijs
22 mei
ƒ3000

"Het
mooiste is dat die
Straatprijs geweldig kan oplopen voor mensen die met
meer loten meespelen. Speel
je bijvoorbeeld met vier loten
mee, dan win je in een keer
12.000 gulden", aldus Reinout.

een uniek WK 1994 T-shirt KADO
* Kodak wegwerpcamera 24 opnames
normaal 15,95 nu 11,95
i Een goed milieu begint bij de GAPER
geur- en bacteriedodende spray
voor uw groenbak
normaal 13,95 nu 9,15

raploeg van Postcode Bingo op
stap. Ergens in Nederland reikt
hij in de winnende straat de
prijzen van 3.000 gulden per
lot uit.
"Het is een geweldig t'eest".
zegt Reinout. "Iedereen vindt
het leuk om met z'n allen zo'n
prijs in ontvangst te nemen."

Met meer loten ook meer kans.' Zoals deze deelnemer, die met 6 loten
liefst IS mille opstreek toen de Straatprijs op zijn postcode viel.
De winnende
Thuisbingonummers:

15 mei

3 13 26 37 43
4 20 27 38 44
10 21 30 39 45
11 22 33 40
12 25 35 41
Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 d d
02-03-93
Prijzen boven de 1000 gulden wor
den belast met 25°» kansspelbelasting Prijzen worden automatisch op
uw bank- of girorekening gestort

Miljonair
worden? Vul
de bon in en
doe mee!

De feestavond eindigt steevast
met de uitreiking van de extra
prijs van 25.000 gulden aan
een van de Straatprijswinnaars.
"Dat is echt het spannendste
moment van de avond." glundert Reinout.

Zorg dat Reinout Oerlemans
dan niet uw deur voorbijloopt.
Vul de bon in en doe mee met
de Postcode Loterij! •

-I67-1 IX/IX

Rrii
f

32S

1671 IVIX 08S

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ30,- (drie lotnummers)

ƒ20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

A u b uw ksu:e Eanl*ruisenen*enlenn* uilen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding van het reglement

Qj dhr. Q mevr.

Postcode: i i , i i-i l l Plaats:
Postbanknummer:

Datum:

NATIONALE
Ü L O T E FU J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZVDen Haag
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Nieuw!

Nieuw!

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l

bij de

at Home Chicken

Haltestraat 10

UW VERHUIZING, ONZE ZORG i

Iedere zaterdag van 9 uur
's avonds tot 3 uur in de
nacht, dansen, muziek, sfeer
en gezelligheid voor ongeb.
mensen in
Soc. De Manege Zandvoort.
Vanaf 30 jr.,
corr. kleding a.u.b.
Entree ƒ 15,-.
Info: 16023.

MEI-KIP-FESTIVAL

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips. '

„Winkel Zonder Naam "

Saturday Night
Single Party

ROMY's
Tel. 30378

1/2 kip geen ƒ 8,50
maar

Nieuw!

Wit Verhuizingen
AMERICA'S ORIQLNAL JEANS - SINCE 1850

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

95

Viscose zomerbroeken nu 39.

ƒ6,50

Wij bezorgen uw bestelling binnen
^45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huls.

OLIVIA VALERE

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

DAMES
SINGLET

SONY

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

normal position, type HF 60, dus
per bandje ca. 1 uur luistergenot

SET 3 BANDJES

BODEMPRU6I

MET

CASSETTEBANDJES

it

KNOOPJE
in diverse zomerse
kleuren, uni, gestreept
of met nopjes.
100% katoen

5-BAANS
-

CANVASJ.UCHTBED
éénpersoons,
grote maat
180x74cmin
diverse kleuren

i»•V

3ut.

PER STUK
"

""

ERKENDE
VERHUIZERS

.s fl

BIO-Rindfleiiel

ELDERS

ELDERS

Eén telefoontje is genoeg ...

«*«'cyvgFCfr/

^

om in contacl te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen ?Jch aan je voor. Lijkt het je \vat. dan kun
je direct een afspraak maken.

-"»™"M,.

HANSAPLAST

PLEISTERS

STERKE NYLON
AFWASBORSTELS

diverse soorten in
handige set, zoek uit:

VAKANTIEPAK of
METALEN BOX

RIETEN
STRANDMAT

^

60 x 180 cm, afgebiesd ,^^jjS^^
*£$*$&
in diverse vrolijke
(tlsE^Ê;^^ .feSykï'ï'Jl.x
kleuren
^'"1^ BS,*- f'^'ff l^rT^JH

ELDERS

•\jQff

-\^9^S

&$
1^ h~4§f
-Wf&M^
«Ssjy
•^i£Ü^

-f.m^

/TOT

_

f~^

fïiTp^i

pi&i faï^ f^È*

in

ELDERS

m

L^ ^

OLVARIT

VOOR BABY'S VANAF
6 MAANDEN

PUUR SAP

diverse kleuren

m^lW^è^mB
|Ss;:i £4? fy$y

PER SET

HIPP BABYMAALTIJDEN

voor baby's vanaf
4 maanden,
m de smaken appel/peer
of sinaasappel/perzik

ELDERS

PER POT i
NORMAAL

PAK500ML

feSi^

^^.-s*™--:^^^^^^.^^^

_, ^ „_r™^™^^^«ïsaTns^*™"*::^i-K:!ri=fei'liV^,

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

l BPidftuiMÖ»«iMjffli%
H r-^-^^^nisppS^SK^^^
§ jyïlafe&iï^ctaaite^o»^JSSÏÏÖS-*"^

S^^»^
l l HERPAK-elders UiS

BARKHUIS GRONINGER KOEK

g

IJS K

WU BLUVEN ERVOOR VECHTEN!

*' fcsORAM-e^^

95
«gïïffi^SSSV
99
++ ^
.
-~

|

DE'

! ^mw«p~Ï!9 SSKJÜ'MS »
geeft u meer! l Si|r^l9 S»»S I

DAGTOCHT LELYSTAD
met eventueel bezoek aan
Batavia of Nieuw Land Poldermuseum
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia
haar lezers iedere woensdag tot 19 september een fantastische vaartocht naar Lelystad aan met eventueel
een bezoek aan de Batavia of het Nieuw Land Poldermuseum.

S SEKS»"» «»**-»
i aa««r» aw»»n?

| B^^~» KS&L_K« |
1

s^sr^ tes%«iLJI S
—s^PB' l ssssss--»* »|

Në-?

^L—-—
CAPTAIN IGLO

KUIP 200 GRAM
0/IKKEff
Het vertrek is iedere woensdag om 10.00 uur vanaf
Rederij NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam. De vaartocht voert u o.a. langs de Flevopolder en
de Oostvaardersplassen naar de bijna voltooide Oostindiëvaarder. Schepen als de Batavia fungeerden in de
17e eeuw als transportmiddel tussen Nederland en de
Oostindische specerijenmarkt. Het schip is oorspronkelijk in opdracht van de Verenigde Oostindische
Compagnie in 1628 gebouwd. Het schip, dat in Lelystad wordï gebouw is een levensechte replica van de
Batavia. Een team van vrijwilligers leidt u rond op de
bouwplaats enertelt u alles over het schip en de bouw.
In het Nieuw Land Poldermuseum wordt u alles duidelijk gemaakt over de drooglegging van de Flevopolder en andere droogmakerijen. Bovendien ziet u hoe
men in Nederland door de eeuwen heen gestreden
heeft tegen het water.
U krijgt ca. één uur de tijd om de Batavia te bezoeken
als u dat wenst. Ook het Nieuw Land Poldermuseum is
een bezoek waard. Om ca. 16.30 uur arriveert u weer
in Amsterdam.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 020-6262466
betalen onze lezers in plaats van f 37,50 slechts f 25,p.p. (excl. entree Batavia a f 15,- en entree Nieuw Land
Poldermuseum a f 3,50). Deze speciale voorjaarsactie
is geldig t/m 30 juni 1994.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht naar Lelystad is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden op de
dag van vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam.

KNAKWORSTEN

extra groot en dik
GROTE POT ~

ze zijn er groot mee geworden...

VL&SPAS7&

PAK

LIEFST 115GRAM ELDERS}
OVENVERS

250

GRAM
ELDERS

<n ,<-^.

J/
; ,/
-•^<;
- *

10

'U
J-';'"-

<-

KABELJAUWFILETS
mooie blanke graatarme filets

PAK

p&

400
GRAM

]Q
i 'T^\

t, ,.

GROF VOLKOREN
«KI BROOD

LUPACK

BLUE BAND
MARGARINE

ELDERS

MONA

- "ANANASSCHUITJES

^_^

ROOMYOGHURT

van échte chocolade, royaal
gevuld met slagroom en afgewerkt
met een frisse schijf ananas

MET VRUCHTEN
zoek uit: perzik/passie- of
aardbei/kiwi smaak
KUIP
...

125

STUKS VOOR

l

GRAM ^
ELDERS

Op

ELDERS

CHAMPAGNEPILS
GAZEUSE

moop,

'szar jjS

een opfrisser
zonder cafeïne

a
-

GROTE ZOETE

GALIA MELOEN
ELDERS
PER STUK 23$

KOOPMANS
PANNEKOEKMIX
speciaal
PAK 400 GRAM

GELDERS /

BREKKIES

/ ï a
"''-'

LEKKERE
HALVE PEREN
met vis-, kip- of vleesbrokjes
op lichte siroop
HALFLITER
BLIK
|^
fo
400 GRAM %lv «,,,.^ BLIK
ELDERS ^ifll-%/^^1 ELDERS
^ f*ff yüïS ^ ^ ^
MALSE BROKJES VOOR DE KAT

"'

LITERFLES

BONDUELLE

GROENTEN
zoek
iek uit: dopervrten/wortelen extra fijn,
Franse sperziebonen of rode kool
met appel

j^oy

DIRK VAN DEN DDOEK

Naam: •
Adres: .
Postcode: -

Woonplaats:

Datum: —

Aantal personen: -

WEES

geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle ScMtpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclnlenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM (ZUID): Ri|nstraat 48
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Racetop verslaat Lammers
ZANDVOpRT - De internationale Pinksterraces op
het Circuit Park Zandvoort
zijn een groot succes geworden. De toeschouwers genoten volop van vele spektaculaire races, met als hoofdmoot de strijd tussen Jan
Lammers en de top van de
nationale racerij.

Bervin Hurkmans
naar Heerenveen
ZANDVpORT - Doelman Bervin Hurkmans
van Zandvoortmeeuwen
Al junioren voetbalt volgend seizoen bij de betaalde jeugd van Heerenveen.
voetbal
Het 17-jarige jeugdige talent uit Velserbroek is
hoofdgegadigde voor het
Al team.
Per l augustus verhuist
Hurkmans naar Heerenveen en gaat hij zich voorbereiden op het nieuwe
voetbalseizoen.

ZANDVOORT - De zaalvoetbalstrijd in het 24e
Zandyoortmeeuwen-toernooi is in alle hevigheid losgebarsten. Na zes speeldagen is het natuurlijk niet
mogelijk een winnaar aan te
wijzen, maar toch hebben
enige ploegen hun bedoelingen duidelijk gemaakt. Play
In en Rabbel Boys zijn daar
goede voorbeelden van.

autorace
De strijd van Zandvoorter
Lammers werd uitgevochten in
twee wedstrijden in de Mobil l
NK Produktiewagens boven
2000 cc. Het duel tussen gastrijder Jan Lammers en de top van
Nederland, werd tweemaal
door Cor Euser gewonnen. Was
Euser in de eerste race nog soeverein naar de overwinning gereden, in de tweede wedstrijd
wist hij Jan Lammers slechts
enkele centimeters voor te blijven.
De Zandvoorter, normaal uitkomend in de Volvo in het Engelse
toerwagenkampioenschap, raakte duidelijk gewend
aan zijn BMW. "Nog een paar
rondjes en ik had de overwinning kunnen opeisen", aldus
Lammers, die door een fout bij
de start achterop raakte. Door
het uitschakelen van de benzinepomp kwam Jan Lammers
op een zevende plaats terecht.
Lammers gaf toen het publiek
waar voor zijn geld. Middels
een sensationele inhaalrace
pakte de plaatsgenoot alsnog
een goede tweede plaats.
De vele duizenden toeschouwers genoten echter ook van de
andere races. Vooral de Citroën-coureurs lieten van zich

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Meer informatie over de problemen/oplossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in
het Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen
op de volgende telefoonnummers: 02507 - 15023, 17272 of
14085.

Foto André Lieberom

spreken. Zij toverden het publiek fraaie staaltjes van close
racen voor, elf rijders binnen
vijf seconden. Van Vegten, Van
Es en Tim Coronel gaven elkaar geen duimbreed toe. Coronel troefde drie ronden voor het
einde zijn concurrenten af en
snelde naar de overwinning.
De 20-jarige Zandvoorter Ron
Swart behaalde zijn derde zege
van dit seizoen. De Formule
Ford Junior rijder heeft in zijn
nieuwe Swift, zijn eerste plaats
om het Nederlands kampioenschap versterkt. Neumann uit
Denemarken en Van Aerschot
uit België zaten de Zandvoorter
op de hielen, doch zeer knap
rijdend hield Swart de eerste
plaats vast.
De Ferrari-Porsche
race
bracht de toeschouwers op de
banken terwijl ook in de Marlboro Renault Clio strijd de vonken er afsprongen. De Tilburger Van der Velden hield de
strijd in de Ferrari-Porsche
race goed onder controle. Hij
bleef de Duitser Schrey ruim
voor. De Zandvoorter SuweOok plaatsgenoort Fred Hehl de Marlboro Renault Clio strijd bleef tot op de finishlijn span- vecht. Coronel duwde zijn warink reed met Porsche naar een reed zich wederom in de prij- veruit de snelste, maar de strijd nend. Fred Hehl en Jip Coronel gen net iets eerder over de
zen. De Vos uit Enspijk was in om de tweede en derde plaats waren om deze plaatsen in ge- streep dan Hehl.
verdienstelijke derde plaats.

Play In en Rabbel Boys gaan
voorop in zaalvoetbalstrijd

In l B deden Pim Janssen
Sport en Big Mouse goede zaken. Pim Janssen klopte Vogel
en Zonen gedecideerd met 7-0
en Big Mouse won met moeite
van Turn Turn, 3-4. De Fles en
Sensemillia pakten in I D flink
uit. Sensemillia boekte een 6-2
zaalvoetbal
zege op Establo en De Fles walPlay In won ook de tweede ste met 10-3 over Klassiek heen.
wedstrijd zeer overtuigend. Het
arme Lou Lou werd door het
De strijd in 2 A gaat tussen
team van coach Guus Marcelle Kroon Vis, Café Neuf en Rabbel
met 7-0 van de Pellikaan-vloer Boys. Vooral Rabbel Boys liet
gespeeld.
een puik spelletje zaalvoetbal
zien. Harlekijn werd met 11-2
In dezelfde klasse,schoot Café opgerold. Kroon Vis bleef in de
de Kater ook met scherp door race door Du vak met 3-1 te verHB Alarm met 10-4 weg te spe- slaan en Café Neuf bleef Smit
len. REA doet het altijd goed en Pellikaan met 2-1 de baas.
zorgde voor een verrassende 5-3
Het Banana-team speelt elk
overwinning op De Wurf. Corodex herstelde zich van de eerste jaar een vooraanstaande rol in
nederlaag door II Mondo met 4- dit toernooi. In 2 B noteerde
Banana de tweede overwinning
1 te kloppen.

Schaakprobleem

Zandvoorter Jan Lammers in
de pits tijdens de Mobil l NK
Produktiewagens 2000 cc race.

door met 3-2 te winnen van
Drutte. De Klikspaan is eveneens nog ongeslagen. Dit team
had geen moeite met Sabra, 9-0
en nog minder met Weber's, 111. Veel spanning was er in de
strijd tussen Fritures d'Anvers
en Beach-Him. Door een beslissende treffer van Cock Zwemmer ging de 4-5 winst naar Beach-Him.
Programma

Donderdag: 18.45 uur Data Litho - PontMeyer, 19.30 uur Turn
Turn - De Stal, 20.15 uur Bakkerij Paap - Grandorado, 21.00 uur
Big Mouse - Vogel en Zonen,
21.45 uur Niveau Offset - Bluijs,
22.30 uur Pim Janssen Sport Bad-Zuid.
Vrijdag: 18.45 uur Duvak Harlekijn, 19.30 uur Sensemillia - Klassiek, 20.15 uur Kroon
Vis - Smit Pellikaan, 21.00 uur

De Kater - Lou-Lou, 21.45 uur
Café Neuf - Rabbel Boys, 22.30
uur TIJBB - Play-In.
Zondag: 11.30 uur PontMeijer
- Bakkerij Paap, 12.15 uur Establo - Hindstore, 13.00 uur
Kroon Vis - Rabbel Boys, 13.45
uur HB Alarm - De Klikspaan,
14.30 uur Grandorado - Niveau
Offset, 15.15 uur Edo/Jacro - de
Fles.
Maandag: 18.45 uur De Klikspaan - Basta, 19.30 uur Pim
Janssen - Big Mouse, 20.15 uur
Sabra - Banana, 21.00 uur Vogel
en Zonen - De Stal, 21.45 uur
Weber's - Drutte, 22.30 uur BadZuid - Turn Turn.
Dinsdag: 18.45 uur Edo/Jacro
- Establo, 19.30 uur Lammers
Boys - Spaghetti huis, 20.15 uur
Hindstore - Klassiek, 21.00 uur
De Fles - Sensemillia, 21.45 uur
Fred Hehl - d'Anvers, 22.30 uur
De Kater - Beach-Him.
Woensdag: 18.45 uur Corodex
- Radio Stiphout, 19.30 uur
PontMeijer - Niveau Offset,
20.15 uur REA - Voorham, 21.00
uur II Mondo - De Wurf, 21.45
uur Data Litho - Bakkerij Paap,
22.30 uur Grandorado - Bluijs.

Goed seizoen Chess Society
ZANDVOORT - Het derde
team van Café Neuf/Chess
Society is er in de laatste
ronde in geslaagd haar eerste competitie-punt in de
wacht te slepen. Het recreatieteam hield in het Gemeenschapshuis het zevende team van schaakclub De
Uil uit Hillegom op een 4-4
gelijkspel.
schaken
Vrouw van de avond werd
Hetty Sandbergen, die haar eerste overwinning boekte in een
serieuze partij. De laatste wedstrijd van Café Neuf/Chess Society 3 werd de leukste van het
seizoen. Nico Handgraaf maakte korte metten met z'n tegenstander en bracht Chess aan de
leiding. Door een nederlaag van
Ton Marquenie kwam de strijd
weer in evenwicht.

De Haan wint Weekmedia-schoen
Mira Dekkers van het OVZ
promotieteam overhandigt de
Weekmedia-schoen voor de topscorer van het seizoen '93/'94
aan Riek de Haan. De overwinning van de Zandvoortmeeuwen-speler. is geen verrassing.
De Zandvoortse spits won vorig
jaar ook al en kwam voor de
tweede keer in het bezit van de
fraaie schoen. „Volgend jaar
hoop ik de derde schoen te winnen," meldde De Haan.

ZANDVOORT - In het
weekend vlogen de duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines twee vluchten met
een enorm hoge snelheid.
De eerste vlucht ging' naar
de combinatie Koper terwijl
de tweede vlucht een overwinning werd voor Peter
Bol.
duivensport
Omdat het zaterdag slecht
weer was werd de vlucht een
lag uitgesteld. Op zondagmor2;en werden de duiven gelost
vanuit Arras in Frankrijk voor
een vlucht over ongeveer 261
kilometer. Het weer in Frankrijk en België was goed aangezien de duiven maar liefst een
snelheid haalden van 111 kilometer per uur. De eerste duif
van de combinatie Koper legde
de aftsand af in 2 uur en 26
minuten.
Uitslag
Combinatie Koper l, 15, 16.
H.Heiligers 2, 4, 5, 10, 11, 12, 18,
23. Combinatie Sinnige 3, 7, 8,
13, 14, 19. E.Paap 6, 24. J.Romkes 9, 21. P.Koopman 17. P.Bol
20, 25. H.Terol 22.
Vlogen de duiven van Peter
Bol in de vlucht vanuit Arras
niet zo goed, in de tweede
vlucht ging het met Bol's duiven bijzonder goed. De wedvlucht ten bate van de kankerbestrijding ging over een afstand van maar liefst 470 kilometer. De duiven werden gelost
om 's morgens acht uur vanuit
Etampes en maakten ook nu
weer een enorme snelheid. 113
kilometer per uur was de topsnelheid. Peter Bol klokte een
prachtige duif om tien minuten
over twaalf. Dit bleek ook voor
de gehele afdeling Haarlem een
prachtige tijd wat goed was
voor de eerste plaats.

Willem Brugman speelde remise en Simon Bosma speelde
een schitterende partij. De
sterkste speler van Chess offerde een stuk, doch raakte daarna in de ontstane complicaties
de kluts even kwijt, waardoor
het punt onterecht bij de Hillegommers kwam. Caroline
Stam de Jonge bracht middels
een fraaie overwinning de partijen op gelijke hoogte.

gang van zijn spelers. "Behalve
de beide dames hebben ook
Hugo Eggerding en Willem
Brugman een goed eerste seizoen gehad. Ook Alexander Enthoven komt de laatste partijen
tot scoren. Simon Bosma en
Peter Kühn zitten met hun goede spel dicht tegen het tweede
aan", aldus Drost.

Overblufen

Dankzij een fraaie 3-5 overwinning, in de laatste ronde op
kampioen VHS, is het eerste
team van Café Neuf/Chess Society op de derde plaats geëindigd in de tweede klasse. Ondanks lichte teleurstelling omdat het kampioenschap gemist
werd toch tevredenheid bij de
Zandvoorters. Behalve kampioen VHS moest Chess ook de
reserves van De Vennep voorla- Uitslag
ten gaan.
P.J.B01 l, 10, 20. J.Romkes 2,
24. H.Terol 3. Combinatie SinHet tweede team eindigde op nige 4,5, 6, 8, 9,15,23, 25. H.Heieen zesde plaats, ver verwijderd ligers 7, 11. J.Harteveld 12.
van de degradatie-plaats. Ook E.Paap 13, 14, 16, 17. J.Heeredit team kon terugzien op een mans 18, 19. Combinatie Koper
goed seizoen in de derde klasse. 21, 22.
Olaf Cliteur is dan ook zeer te
spreken over zijn club. "De
clubs die met 27 leden, 3 teams
op de been brengen zijn in Ne- Casino-ZVM
derland op de vingers van één organiseert
hand te tellen. Dit zegt dus iets
over de echte club-mentaliteit schoolhandbal
binnen onze vereniging", aldus
ZANDVOORT - AanstaanCliteur.

De pas met clubschaak begonnen Hugo Eggerding had
lange tijd het beste van het spel,
maar liet zich toch nog overbluffen, waardoor de partij verloren ging. Hetty Sandbergen
zorgde voor de ommekeer. Spelend met de witte stukken overklaste zij haar tegenstander. De
72-jarige Zandvoortse viel, met
deze overwinning, een ovationeel applaus ten deel. Doordat
Alexander Enthoven een keurige remise afleverde werd de
eindstand bepaald op 4-4 en
was het eerste matchpunt een
feit.
Ondanks dit fraaie resultaat
slaagde het.team van teamleider Hans Drost er niet in de
rode lantaarn kwijt te raken.
Hier werd echter niet om getreurd omdat in deze klasse degradatie niet mogelijk was.
Captain Hans Drost was zelfs
zeer te spreken over de vooruit-

Brons

Dambrink en Van der Moolen
behalen titel bij schaakclub

schaken
Foto: Andi'é Lieberom

Willem Koene grijpt titel Noord-Holland
Ontketende veteraan fietst peloton stuk
ZANDVOORT - Willem
Koene heeft het districtskampioenschap van NoordHolland gedicteerd. In de
veteranenklasse was Koene
constant voorin het wieierpeloton te vinden. Met een
fraaie solo fietste de Zandvoorter uiteindelijk onbedreigd naar een fraaie overwinning.

r wielrennen
Het werd een bijzonder zware koers op het winderige parcours van Huisduinen bij Den
Helder. In het parcours was
een zware klim van zo'n driehonderd meter over de dijk opgenomen en alleen de sterksten
wisten de eindstreep te halen.
Twaalf ronden van vijf kilometer moesten de veteranen afleggen. Na vijf ronden ging Koene
er van door. Het peloton moest
volop in de beugels om de ontketende Zandvoorter weer in te
halen.

Kampioen Willem Koene geflankeerd door de ronde-miss.

Koper en Bol
winnen
wedvluchten

de zaterdag organiseert de
handbalvereniging Holland
Casino-ZVM voor de 26e
maal het schoolhandbaltoernooi. Dit toernooi is
voor de Zandvoortse basisscholen en wordt gespeeld
op de verharde handbalvelden in het voormalige binZANDVOORT - De strijd taten van de nieuwe leden van nencircuit terrein.
in de interne-competities bij de Zandvoortse Schaak Club.
de Zandvoortse Schaak Zo eindigde Pieter Boer op een
handbal
Club is gestreden. Bij de se- lle, Dick Vastenhouw 14e, Wilnioren liet Louis Dambrink lem van Esveld 18e, Harry
De aanvang van het toernooi
zich niet meer verrassen en Manshande 19e, Bot 21e en
op een 22e plaats in is om tien uur terwijl de prijswerd fraai clubkampioen. Dommeck
om ongeveer kwart
Zoals verwacht legde bij de een competitie waaraan ruim uitreiking
over drie verwacht wordt.
jeugd Florian van der Mool- dertig leden deelnamen.
Evenals voorgaande jaren
en beslag op de clubtitel.
Uitslagen
wordt op deze dag op een spor-

Opgave nummer 21: Mat in
twee zetten, wit begint.
Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 20 (Mat in drie
zetten, wit begint). 1. Thl - Le8;
2. Dbl - Lb5; 3. Dgl en mat.

SPORT

Nadat ploeggenoot Kees
Bruin nog een paar keer demarreerde, overigens zonder succes, was het Willem Koene, die
keihard toesloeg. Het inmiddels tot zestien renners uitgedunde peloton probeerde tevergeefs de Zandvoortse renner te
achterhalen. Onbedreigd reed
Willem Koene naar een fraaie
overwinning.

"De bel voor de laatste ronde
klonk als muziek in mijn oren",
aldus Koene. "Mijn benen waren door de geleverde krachtsinspanning behoorlijk verzuurd.
Maar door steeds tegen jezelf te
zeggen dat je kampioen wordt,
lukt zo'n laatste ronde ook nog
wel".
Achter Willem Koene werd
Baars uit Uithoorn op een halve minuut tweede. Kees Bruin
legde beslag op een verdienstelijke negende plaats.
ZANDVOORT - De leden van
de Zandvoortse Bridge Club
hebben nog een wedstrijd te
gaan en dan zit het seizoen er
weer op. Op de laatste avond,
wanneer de beslissingen zullen
vallen, wordt nog veel spanning
verwacht.

bridge
In de A-lijn waren mevrouw
Spiers en de heer Emmen weer
aardig op dreef. Met een score
van 67,50 procent werden zij
ruimschoots eerste. Mevrouw
Mancius en de heer Groenewoud vormden, door het ontbreken van hun eigen partner,
een gelegenheidspaar. Dit klikte bijzonder goed, aangezien
een fraaie tweede plaats werd
opgeëist. Het echtpaar Heidoorn was goed voor de derde
plaats.

(ADVERTENTIE)
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Spanning ZBC stijgt
Spiers/Emmen hebben de
kop weer overgenomen en stevenen af op de zesde clubtitel.
Heidoorn staat tweede en de
heren Groenewoud en Smit
klommen naar de derde plaats.
In de B-lijn gingen de dames
Rudenko en Rudolphus er eens
goed voor zitten met als resultaat een eerste plaats met een
percentage van 63,57. Mevrouw
De Leeuw en de heer Braun deden het ook goed en pakten de
tweede plaats.
Goede derde werden de dames
Van Leeuwen en Segers. De
koppositie in de B-lijn is thans
overgenomen door de dames
Van Ackooij en Drenth, terwijl
mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn de tweede positie innemen. Mevrouw Klinkhouwers

In de seniorencompetitie was
het al enige weken bekend dat
Louis Dambrink ook dit jaar
met de eer ging strijken. In de
laatste vijf ronden vielen er
toch nog een paar verrassingen
te noteren. Ter Bruggen en
John Ayress hadden een voortreffelijke eindsprint, maar
konden net niet het gewenste
resultaat behalen om Dambrink alsnog van de troon te
stoten.

Laatste ronde: Van Soolingen-Van Esveld 0-1, De OudeGeerts 0-1, Atkinson-Ter Bruggen 0-1, Vastenhouw-Hueting 10, Van Elk-Dambrink 0-1, Gorter-Jansen 1-0, Berkhout-Manshande 1-0, Ayress-Franck 1-0,
Van Eijk-Lindeman remise.

Jeugd
In de jeugdcompetitie zag het
er ook al een paar weken naar
uit dat Florian van der Moolen
kampioen zou worden. Hij
neemt de titel over van Rebecca
Willemse, die dit seizoen genoegen moet nemen met een
derde plaats. Als grote kanshebber voor volgend seizoen
wordt Remco de Roode verwacht. De Roode liet in de laatste fase van de competitie een
ijzersterke indruk achter en
werd daardoor knap tweede.

De strijd tussen Ter Bruggen
en Ayress om de tweede en derde plaats was geweldig spannend. Beide spelers hadden de
laatste paar weken wat punten
laten liggen. Ter Bruggen vanwege een oogoperatie en Ayress
vanwege een vakantie. De tweede plaats ging uiteindelijk naar Uitslagen
Ter Bruggen en Ayress moest
Laatste ronde: Thomas Hesgenoegen nemen met de derde se-Remco de Roode 0-1, Niels
Filmer-Florian van der Moolen
positie.
0-1, Bas van der Meij-Jonathan
Opmerkelijk waren de resul- Edwards 0-1. Mare Habets-Nanouk Marquenie 1-0.
Volgende week donderdagen de heer Van Leeuwen gingen avond is de laatste avond van
naar de derde plaats.
het seizoen. Op deze avond zal
Het echtpaar Smink kan, spe- de Zandvoortse schaakjeugd
lend in de C-lijn, promotie naar een proeve van bekwaamheid
de B-lijn niet meer ontgaan. moeten afleggen om de schaakOok in de vijfde wedstrijd diploma's in het bezit te krijscoorden zij hoog en werden af- gen. Het examen wordt afgenogetekend eerste met 63,27 pro- men door mevrouw Gerda
cent. Het echtpaar Van der Schiermeier, van de Noord HolWerff wil ook graag promove- landse Schaak Bond. Na de exaren naar de B-lijn. De tweede niens en de diploma-uitreiking
plaats van deze avond zal daar- zal clubkampioen Louis Damtoe zeker bijdragen. Goede der- brink tegen de jeugd een simulde werden de dames Van der taan spelen.
Nulft en Scipio Blüme. Het
echtpaar Smink blijft onbe- Snelscliaak
dreigd aan kop in de C-lijn.
Vanavond strijden de seniorNaar de tweede plaats klom het leden om het clubkampioenduo Van der Nulft/Scipio Blü- schap snelschaken. Afhankeme en het echtpaar Van der lijk van het aantal deelnemers
Werff nestelde zich op de derde zal de bedenktijd per persoon
plaats.
bestaan uit vijf of tien minuten.
Inlichtingen over de bridge- Voor de beste drie snelschaclub: H. Emmen, telefoon kers zijn er fraaie prijzen beschikbaar gesteld.
18570, alleen 's avonds.

tieve strijd gerekend tussen de
leerlingen van de hoogste groepen om de eerste plaats en de
wisselbeker. De deelnemende
schooljeugd ontvangt dankzij
de sponsoring van de Rabobank een leuke verrassing.
Jeugd die zich tijdens het
handbaltoernooi, bij de infostand, opgeeft als lid betaalt het
komende seizoen slechts vijftig
gulden. Bovendien wordt de
kleding in bruikleen verstrekt
door de handbalvereniging. Na
het toernooi betaalt ieder
nieuw lid vijfenzeventig gulden
voor het eerste seizoen.

Vier tegen vier
voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Op zondag 19 juni aanstaande
wordt voor de vierde maal
het vier tegen vier voetbaltoernooi voor junioren georganiseerd. Op de verharde
velden van de handbalvereniging Holland Casino-ZVM
strijden F-, E-, D- en C-junioren om de fraaie prijzen.
voetbal
Evenals voorgaande jaren rekent de organisatie op een behoorlijk aantal teams. Teams
kunnen gevormd worden uit
verenigingen, maar ook niet
verenigingsgebonden
teams
kunnen inschrijven. Dus een
buurtteam of straatteam is zeker toegestaan. Daarbij is de
naamkeuze van een team geheel vrij. Inschrijven moet gebeuren voor 10 juni 1994 en het
inschrijfgeld bedraagt vijftien
gulden per team.
Voor meer informatie of inschrijving: Teun Vastenhouw.
Koninginneweg 13 rood, telefoon 17470 of Geert Dijkstra,
Dr.Gerkestraat 23 zwart, telo
foon 17788.
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STUNTAANBIEDING
Varkensfilet
rollade
Sukade
lappen

Vrijdag en Zaterdag
op ons ronde rek

1 kg 14,95

T

Voor de boterham
150 gram
+ 1 gratis WK munt

Speciaal voor de jeugd t/m 16 jaar is er een SQUASH 10 x kaart voor
maar fl 95,00. Deze kaart is alleen geldig van maandag t/m vrijdag
tot 18.00 uur.

MONSTERCOLLECTIE

1 kg 16,95

Cornedbeef

Z A N D V O O R T

i. rofessionele Aerobicsleraressen staan voor U klaar bij Gran Dorado. Er
worden lessen gegeven overdag en 's avonds.

•Ml

2,25

11.00 -12.00
17.30-18.30
18.30-19.30

11.00 -12.00

11.00-12.00
17.30-18.30
18.30-19.30

11.00 -12.00
17.30-18.30
18.30-19.30

11.00 -12.00

Een 10 x kaart kost fl 80,00. Speciale aanbieding voor de maanden
juli en augustus 10 x kaart fl 59,00.

Vanaf a.s. zondag zijn wij weer
iedere zondag geopend.

vJntdek het voordeel van de 10 x kaart. Deze kaarten zijn er voor Tennis,
Badminton, Squash, Sauna en Aerobics.

mmmm

JLveageer snel!!! U kunt zich weer inschrijven voor de Gran Dorado Dames
Dubbel Competitie. In het winterseizoen '94 - '95 wordt er op de maandag en vrijdag tussen 09.00-13.00 gespeeld. Voor fl 155,00 p.p. speelt elk
koppel 14 keer.

GEVRAAGD

Parttime krachten of Vakantiehulpen

Grote Krocht 19
Zandvoort

Inl.tel. 19067

l ennissen in de zomer !!! Voor fl 275,00 kunt U de hele zomer onbeperkt
tennissen met de Gran Dorado Zwerfkaart '94. Bij de Sportreceptie
vindt U de inschrijfformulieren voor deze persoonlijke zwerfkaart.
Voor meer info kunt u terecht bij Gran Dorado Sportreceptie.
Be! nu 02507 - 20.000

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

l

l
l

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
*

.

DRUGSTORE

l

Kerkstraat 31, Zandvoort

I

Dienst mededeling
de GAPER DRUGSTORE

I

maandag 30 en dinsdag 31 mei zijn wij gesloten
in verband met een kleine verbouwing.
Woensdag 1 juni staan wij weer geheel
voor u klaar.
PRIJZEN INKL MONTAGE
GARANTIE EN BTW

MEER DAN
1OO.OOO BANDEN
<OP VOORRAAD 4

\\\

KONTROLEERUW
BANDENMAAT

OPENING, FEEST OF PARTIJ,

135 R13 S

EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE" KAR,
HEBBEN WIJ !!!
Verhuur van
"OUDE"HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS

145 R 13 S
155 R 13 T
165 R B T
165/70 R B T
175/70 R13 T
175/70 R14 T

(OOK LEEG)

Voor uw party
of tuinfeest.
j
Met strandjutters versiering.

185/65 R 14 T
185/60 R 14 H

BAND

NIEUW
RADIAAL

VREDESTEIN

GOODYEAR

PIRE1LI

MICHEUN

5?r 69,- 79,- 85^ 89,55,- 65,- 72,- 85^ J|r 95,5?r 69,- 79,- 83c 95r 96,85,- 95,- 99,- 105,85,- «£ 99,- 105,87,- 93e 105,- 109,109,- 119,- 125,- 149,H9,- 129,- 139,- 145,- 159,05,- 145,- 155,- 165,-

VIS VAN
DESKUNDIG
GEREPAREERD

Exclusief
ventiel
en balanceren.

Inclusief ventiel
en balanceren. 16,
Geldig voor alle tubeless
personenwagen
banden.

STUNT-W

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Voor Opel
Kadett D en E
(achter) exkl. GSI.

69,

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

INKLUSIEF
MONTAGE EN BTW

Groot assortiment

Citroen Visa HE/RE
6/78 - 7/'88
Ford Fiesta 900/1100
76 - 7/'83
Ford Sierra 1.6
10/'82 - 8/'85

7/'83 - 7/'88
Rat Panda 45
5/'8Q -12/'85
Rat Uno 45, 45S

3/'83 - 8/'89
Ford Escort 1.1 en 1.3

5/'83 - 8/'88
Opel Corsa 1.0 en 1.2
'83
VW Golf Diesel

BMW 316, 318, 318i
'75 -10/'82
Opel Ascona C 1.6/1.8

9/'81 - '88

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

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Exkl kat. modellen

Niet voor Combi

INKLUSIEF MONTAGE EN 3 |AAR GARANTIE

ZOMERPLANTEN

•Jflü!^ STUNT
Voor Rat Panda 45,
5/'80 -12/'85 en ,
Ford Rësta 900/
1100 '76-7/'83.

9/'83 - '88

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

79,- 3/'83 - 8/'89
79,- 6/78 - 7/'88
79,340 1.4
79,- Volvo
76 - '89
99,- '8699,- 9/'83 - '88
99,- 8/'83 -1/'86
99,99,- 7/'83 - 7/'88
99,109,- Kwik-Fit
109,-

GARANTIES
* 2 jaar garantie op
uitlaatdelen en op alle
komplete systemen

' garantiebepalingen zijn
tot stand gekomen in
samenwerking met de

p. zak

Amstelveen Amstcrdamseweg 488 020-6435544 Amstelveen (R) Bouwen] 48. 020-6414022 Amsterdam-O (R) Beyersweg 12. 0206931596 Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250-252, 020-6712161 Amstcrdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133, 020-6259559 AmsterdamOsdorp (A/R) jan Rebelstraat 26, 020-6195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38. 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspeldreef l, 020-6907768 Amsterdam-N (R) Klaprcucnweg 5 020-6325478 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5. 020-6137666
Amsterdam ZO (A/R) Lemelcrbergwcg 55. 020-6911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstclveensewcg 88-92, 020-6188561 Amsterdam Spaklcrweg 44d 020-6682998 Almere-Bulten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31,
036-5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 02503-15784
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

Fiat Uno 45, 45S

Citroen Visa HE/RE

Opel Corsa 1.0 en 1.2
'83

Rat Panda 780/1000

VW Golf Diesel

Ford Fiesta 1000/1100

159,199,199,199,229,229,249,-

OpelKadetD12S,L3N/S
(niet voor Combi)
Citroen BX 14E/RE
Opel Kaden E 1.3 N/S
Niet voor Combi

Exkl. kat modellen

JB|| 2»SjtO?öQfclï£

* extra de unieke
Kwik-Fit "geen gekibbel
garantie".

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

I KOMPLEET UITLAAT

Voor Opel Kaden
D en E, 3+5 drs,
1.2/1.3 N/S.

Citroen BX 14E/RE

SCHOKDEMPERS

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

ACHTERDEMPER

76 - '89
Met
draagbeugel
en
gasafvoer.

'V ^"'ÜVv.'!:

ÜGJ

Volvo 340 1.4

FLOOR TEL. 02507-15201

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende
zomerplanten

,-

BINNEN ZONDER
AFSPRAAK, KLAAR
TERWIJL U WACHT

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE.
De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie
die u nergens anders
aantreft. Vraag erom bij
uw Kwik-Fit Autocenter.

Betalen met Creditcards
of Pin-code. Een extra
3
service van Kwik-Fit.
l

PRIIZEN ALTIID
INKLUSIEH
Vooraf krijgt u altijd een
vaste prijsopgave. Inklusief BTW en montage.
Verrassingen achteraf
zijn dus uitgesloten.

Alle prijzen inkl. montage, schriftelijke garantoes en btw. Aanbiedingen geldig vanaf 4 mei
6 DAGEN GEOPEND
1994. Hiermede vervalma. t/m vr.: 8.00-17.30 u. len de voorgaande
aanbiedingen.
zaterdag: 8.45-13.00 u.
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Noordafrikaanse
groentesoep
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in
een serie artikelen suggesties voor ni et-alledaagse recepten en legt uit wat er bij
liet bereiden van de maaltijd
zoal komt kijken. Vandaag:
groentesoep uit de interessanté Noordafrikaanse keuken.
EN SOEP voor wie eens
wat anders wil. De Noordafrikaanse keuken is een
interessante keuken. Bij ons in
het restaurant kookt er eens
per week een Marokkaanse
gastkok de dagschotel en ik
moet zeggen dat de gasten er
erg enthousiast over zijn. Er
wordt veel met lams- en schapevlees gewerkt en met kruiden
als koriander en komijn, groenten als aubergine, komkommer, tomaat, paprika. We zullen er in de loop van de tijd nog
wel meer aandacht aan gaan besteden.
Ingrediënten: wortel 250
gram, l ui, l prei, l bleekselderijstengel, lamsvlees 250 gram,
3 lamskrabbetjes, 2,5 liter
bouillon (eventueel van blokjes), l theelepeltje saffraan,
aardappels 250 gram, tomaten l
kilogram, 4 takjes koriander.
Bereiden: Snij de wortel, selderij en aardappels in kleine
blokjes. Was de prei en snij
haar in dunne reepjes. Snij het
lamsvlees in dobbelsteentjes.
Snipper de ui. Breng de ui,
groenten, lamsvlees, krabben,
saffraan met wat peper en zout
in de bouillon aan de kook en
laat het geheel een uur zachtjes
trekken. Hak de koriander fijn.
Voeg de koriander en de aardappelblokjes toe. Pureer de tomaten in een keukenmachine,
zeef ze door een bolzeef en voeg
ze toe. Laat de soep nog 15 minuten zachtjes koken.
Op smaak brengen met wat
peper en zout. Dampend serveren met stokbrood en boter.
PETER VAN KLAVEREN

E

Huifkartocht
Iedere donderdag in mei, juni,
september en oktober vindt een
huifkartocht door de Oostvaardersplassen plaats. In juli en
augustus wordt deze tocht op
vrijdagen gehouden. Het vertrek is vanaf de Knar dij k aan de
rand van de plassen. De tocht
begint om één uur en duurt tot
half vier. De deelnamekosten
zijn 19,75 gulden voor volwassenen en 16,75 voor kinderen tot
12 jaar. Telefonisch reserveren
kan op nummer 03200-43444.

25/26 meri'994

Schaapherderspaden, dat
soort routes zoeken wij'

atv
•

Actuele informatie over ££
Toerisme en Vrije Tijd «>?
Coördinatie: Trudy Steenkampy
postbus 2104,
;&•
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Stichting Dinosaurus heeft niets met de Jurassic-rage te
maken. Ze organiseert grenzeloze voettochten die niet van
A tot Z zijn uitgestippeld of voorgekauwd. 'In dit soort
actieve vakanties zit wel groei, maar niet zo explosief als
men denkt.' Geen gelikte organisatie met een glossy
magazine.

„In Ierland
zijn zelfs bijna helemaal
geen paden
en zijn kaart
en
kompas
onontbeerlijk",
aldus
Yvonne Hontelé van de
Stichting Dinosaurus

door Evcrhard Hcbly

{ T yJtÜT IS EEN Uit de
l—l hand gelopen hobby
-*- -*• van een
een aantal leden
van de Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging
(KNAV)," vertelt Yvorme
Hontelé, een van de Dinosaurus-initiatiefnemers die
zich in 1985 van de KNAV
afsplitsten omdat ze meer
nadruk wilden leggen op
'vreemde
voettochten'.
Hontelé heeft sinds die tijd
het merendeel van alle Dinosaurustochten uitgezet.
Yvonne Hontelé: „Wandelen
is mijn leven en bergwandelen
is veel meer dan de Alpen. In
landen als Turkije en Bulgarije
zijn gebieden waar geen mens
naartoe gaat. Waar schaapherders zijn, zijn schaapherderspaden. Dat soort routes zoeken
wij. Er ligt nog een hele wereld
open. Met die dinosaurus-rage
hebben we helemaal niets te
maken, we bestonden veel eerder. Nu lijkt het net of we populair willen doen, maar dat is
niet zo."
De Stichting Dinosaurus organiseert zowel voor groepen
als individuele reizigers voettochten binnen en buiten Europa. Liefst door voor toeristen
volstrekt onbekende en ongerepte gebieden waar de bewoners niet gewend zijn aan bezoekers in Westerse wandeloutfit. Wandelgetaieden waar
het soms ontbreekt aan moderne voorzieningen, waar de bus
niet altijd vertrekt en die een
veeleisende vakantieganger of
zeurkous dus beter kan vermijden.
De groepen bestaan uit zes
tot 12 personen en staan onder
begeleiding van een (plaatselijke) gids. Individuele reizigers
krijgen de beschikking over
een draaiboek, gedetailleerde
routekaarten en een wandelboek. Het draaiboek geeft be-

halve
halvede
de'officiële'
'officiële' route
route ook
oo alternatieve mogelijkheden om
erlengen of iin te
de tocht te verlengen

korten. Wandelen is, aldus
Hontelé, geen topsport. Conditie en omstandigheden bepalen
hoeveel kilometer en in welk
tempo je loopt.
Alle Dinosaurus-begeleiders
zijn via de KNAV of gelijksoortige organisaties opgeleid voor
tochten door berg en dal. Hontelé: „We sturen niet zomaar
iemand op pad en screenen
vooraf uitvoerig. We worden
twee keer per week gebeld door
mensen die mee willen als begeleider en we vragen dan flink
door. Als het aan de andere
kant van de lijn stil blijft op de
vraag: 'Wat heeft u te bieden en
geef mij eens een reden om u
aan te nemen?' weten we wel
genoeg. Een ervaren begeleider
begrijpt zo'n vraag. Of dan vertellen ze dat ze bij een andere
organisatie wel worden aangenomen. Nou, zeg ik dan, dan ga
je daar toch heen, doe mij een
lol."
„Wij hebben in 1985 gekozen
voor een professionele opzet
omdat we ongelukken willen
voorkomen. Dit is ook de reden
dat we de reis naar Oost-Turkije voorlopig geschrapt hebben uit het programma. Grote
reisorganisatie hebben misschien een positief reisadvies
gegeven en dat begrijp ik, want
er is veel geld mee gemoeid,
maar het is daar op dit moment
nog steeds onrustig en niet honderd procent veilig voor toeristen."

blijft lopen, vind je de weg nooit
meer terug," zegt Hontelé. Ga
nooit op stap zonder een goede
kaart en ervaring, is haar advies.
„De paden zijn niet overal zo
goed gemarkeerd als in Oostenrijk of Zwitserland. In Ierland
zijn zelfs bijna helemaal geen
paden en zijn kaart en kompas
onontbeerlijk. Aan de individuele reiziger stel ik onze tochten toch wat ongunstiger voor.
Desnoods weiger ik ze gewoon
en verplicht ik ze een plaatselijke gids te huren. We zijn hier
niet om klanten te winnen die
later in moeilijkheden komen
en daarom willen we onder
meer weten of ze kunnen kaart-

lezen en ervaring hebben."
„Maar als er eens een macho
belt die op elke vraag liegt,
houdt het natuurlijk op. De belangrijkste doodsoorzaak in de
bergen is overschatting van jezelf en onderschatting van de
omstandigheden. In de bergen
kan het mooie weer van het ene
op het andere moment veranderen in erwtensoep," aldus
Hontelé.

Muilezels
De meeste reizigers kiezen
ervoor hun bagage per auto of
muilezel naar de volgende overnachtingsplaats te laten vervoeren. De Stichting Dinosaurus

heeft nog wel enkele rugzaktrektochten, maar Hontelé zegt
dat deze reizen nauwelijks verkocht worden. Rugzaktrekkers
zijn vaak ervaren reizigers die
zelf hun reis uitstippelen en
geen organisatie nodig hebben.
Hontelé: „Men wil luxe reizen. De deelnemers zijn vaak
yuppen, of nee, zo mag je dat
niet zeggen. Het zijn geschoolde mensen van 20 tot 65 jaar.
Behalve de handwerkers zijn
alle beroepsgroepen vertegenwoordigd. Advertenties in het
Algemeen Dagblad of de Telegraaf leveren geen enkele reactie op, die in NRC en de Volkskrant wel. In dit soort actieve
vakanties zit wel groei, maar

niet zo explosief als men
denkt."
„Wat ik heel betreurenswaardig vind, is dat wandelaars tegenwoordig blindelings voor de
grote gelikte organisaties kiezen met glossy magazines terwijl ze daar in grote groepen en
in een heel vast schema moeten
lopen. Kleine organisaties zijn
veel flexibeler, maar we kunnen nauwelijks tegen die grote
op. Heel jammer. Daarom gaan
wij vanaf 1995 heel nauw samenwerken met Topo-Aktief te
Nijmegen."
Informatie over de reizen van Stichting Dinosaurus is te verkrijgen via De
VVandelwaaler, Herengracht 329, Amsterdam, telefoon 020-622.6990.

'Amsterdam op de fiets'
verkent landelijk Noord

Weigeren
De individuele reiziger moet
volgens Hontelé op zijn minst
fatsoenlijk kunnen kaart- en
kompaslezen. Een gemarkeerde route is eenvoudig te volgen
totdat de markering een keer
ontbreekt of naar de verkeerde
richting wijst. „Als je dan maar

(AD VERTENTIE)
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10 Daags Toscane TwinHill-Arrangement
al vanaf fl. 1.098,-p.p.
oscane, de bakermat der Italiaanse
cultuur, is een magische combinatie
van schone kunsten, indrukwekkende
cultuur en aangrijpende historie. Maar
ook het land van glooiende heuvels, eindeloze zonnebloemvelden, geurende pijnbomen, wijnranken en olfijboomgaarden.

T

Uw Toscane-arrangement wordt uitgevocrdmetTwinHill
Het meest geavanceerde touringcarproduct heet vanaf nu TwinHill. TwinHill
toonaangevend voor modern, veilig en
luxueus gestyleerd touringcarcomfort
met slechts 40 comfortabele fauteuils.
Het summum van luxe en rookvrij coinfort. Zachte velours fauteuils, airconditioningcneen mini-boardkeuken met kofficzetapparaat voor verse filterkoffle.
TwinHill Exclusive Coach, de nieuwe
norm in reizen per touringcar.
Hotel Marinctta, first class!
Zon,7.ee en strand!
Hotel Marinetta**** ligt praktisch aan
het strand van Manna di Bibbona, aan de
Etruskische Riviera. Met een riant privé
zwembad en een ruim bemeten zonnetcrras geniet u van de weldadige zonnestralen in Toscane. Uw kamer is volledig
airconditioneden voorzien van douche.
toilet, bidet, balkonen televisie.

Uw excursieprogramma
Bezoek aan prachtig Florence
Bezoek aan de stad uit lood, Pisa
Bezoek aan Siena en San Gimignano
Bezoek aan het eiland Elba

~Tb~SC~ANË-^OUPÖN
Ja, stuurt u mij de brochure van uw
Toscane arrangement. Deze coupon
opsturen aan TwinHill. Antw.nr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
l Telefoon:
L———---- - ---- --

TWINHILL TRAVEL
DE NIEUWE KWALITEITSNORM

Bij de vier
startpunten
van de fietstocht
'Amsterdam op de
fiets' kan men
de route ophalen en verfrissingen kopen

-J

hult tijdens de fietstocht de
nieuwe fietsbewegwijzering in
Amsterdam-Noord en langs de
Brettenroute, een fietsroute
naar
het
recreatiegebied
Spaarnwoude en Haarlem.
Bij de startpunten op het Au- Deze route is als alternatief ontgust Allebéplein, Molen de wikkeld voor de drukke HaarGooyer/Brouwerij 't IJ en Flo- lemmerweg.
raparkbad zijn terrassen ingeSpeciale aandacht krijgen
richt en kan men een verfrissing kopen. Bij startpunt de Y- ook de nieuwe fietspaden in
markt is een rijke variatie aan Amsterdam, zoals in de Jan
hapjes en drankjes te koop. Alle Tooropstraat en Kinkerstraat
en bewaakte fietsenstallingen,
startpunten hebben toiletten.
onder andere in de Vendelstraat (bij de Grimburgwal).
Wegwijzer
Deze fietsenstalling is één van
Speciale thema's van deze de maatregelen die getroffen
fietsroute, georganiseerd door zijn in het kader van een proefde Fietsersbond ENFB, de ge- project om het helen en stelen
meente Amsterdam, RTC van fietsen in dit gebied tegen
Olympia en het Amsterdams te gaan.
Stadsblad (Weekmedia), zijn de
fietsbewegwijzering en 'water
en Amsterdam'. De ANWB ont- Schouwburg
Een bezienswaardigheid op
de route is de Hollandse
Schouwburg op de Plantage
Middenlaan. Deze schouwburg
is tussen 11 en vier uur voor het
publiek geopend. Op de binnenplaats waar vroeger toneelvoorstellingen werden gegeven, is
nu een gedenkteken. Binnen
valt een tentoonstelling te bezichtigen.
Iets verderop staat de Oranje
Nassaukazerne. In het kazernegebouw, dat de langst aaneengesloten bakstenengevel van
Europa heeft, zijn woningen gekomen. Zes internationaal-beroemde architecten hebben de
zes woontorens langs het water
ontworpen.
Bij Brouwerij 't IJ (start- en
rustpunt) kan men genieten
van drankjes als de 'Natte,' 'Zatte,' 'Struis,' Columbus of een
glaasje fris alvorens men de
Schellingwouderbrug overgaat

Onder het motto 'Auto's?.,
en bloemen kennen géer£
grenzen' houdt de Blpe->'
menveiling in Roelófaff'
rendsveen zaterdag 28 mei;:--'
een expositie van 'Bijzon1-;-'
dere Automobielen'.
;''"'•
Op een oppervlakte vap
tienduizend vierkante me;,
ter worden meer dan hon;:v,v
derd klassieke, neo-kïas-: sieke, nostalgische en spór-;-.tieve voertuigen tentopnge;:;
steld. Om de expositie exV.
tra aantrekkelijk te maken,;
worden de auto's voorzien v
van schitterende bloemdécoraties.
De voormalige rally-rij-U
der Maus Gatsonides, di'e"
in 1953 de rally van Montfe>
Carlo won, zal aanwézijg!>
zijn met de auto waar Hij);
destijds de wedstrijd meev
heeft gewonnen.
" y-f;
. De organisatie vanj'clef'.
tentoonstelling is in tiajrtï:
den van de Lionsclub'^jK;*;
Aalsmeer en Alkemade J3é>'
opbrengst van de dag isJbêS"stemd voor het project
'Sight First,' dat zich bezighoudt met de bestrijding
van de blindheid in de wereld.
De Bloemenveiling van Roelof-,
arendsveen Is te vinden aan de
Sotaweg 99. De tentoonstelling fs
geopend van tien uur 's ochtends
tot acht uur 's avonds. De toegangsprijs is tien gulden voor volwassenen en rijf gulden voor kinderen tot 16 Jaar.

Vaarexcursies
De Vereniging Natuurmonumenten verzorgt tot
en met oktober elke twee
weken vaarexcursies in natuurgebied De Nieuwkoopse Plassen.
Er is weer volop leven
langs en in de Nieuwkoopse plassen. Het gras groeit
weer, de gele kleur van.de
dotterbloemen is aan het
verdwijnen, de roze tinten
van de pinksterbloem zijn
te zien en de koekoeksbloem en valeriaan zijn
ook al te bewonderen.
Vogelliefhebbers komen
tijdens de vaarexcursies
ook aan hun trekken. Vanaf het water zijn de broedende vogels te zien. De
mannetjes
beschermen
luid zingend hun territorium. Kokmeeuwen doen
het anders. Zij zitten met
duizenden vogels op een
kluitje en maken veel drukte en lawaai.
Op het water kan het behoorlijk fris zijn. De deelnemers wordt aangeraden
om warme kleding te dragen en bijvoorbeeld een
thermosfles met een warme drank mee te nemen.
Deelnemers van de excursie
moeten zich 's avonds tussen zes
en negen uur telefonisch aanmelden vla nummer 01724-8250. De
boot vertrekt tegenover de RKkerk aan de Slmon van Capelleweg in Noorden. De eerstvolrende excursie vindt vrijdag 3 juni
plaats en begint om kwart over
één.

D

Reserveer uw plaatsen door eenvoudig
De Harde's Tours te bellen: 020-6541100.
Voor informatie of voor de full-colour
brochure kunt u De Harde's Tours bellen
of onderstaande coupon invullen.

TWINHILL EN TWINHILL THAVELZIJN GEREGISTREERDE HANDELSNAMEN EN ONDERDEEL VAN DE HAHDES TOURS

BOES

E KOSTEN
KOSTE: ZIJN drie
gulden vo
voor volwassenor»
nen on
en Irir
kinderen tot 12
jaar mogen onder begeleiding gratis mee. De hele route is circa 34 kilometer lang.
Wie rustig fietst, doet daar
zo'n drie a vier uur over.
Men kan ook kiezen voor
een kortere route van 24 kilometer of een wat langere
tocht van 48 kilometer door
Waterland.

Vertrekdata Toscane-arrangcment
fl. 1.298,13,27
Juni
fl. 1.298,04,11
Juli
H. 1.498,Aug.
11. 1.298.Sept. 12,26
fl. 1.098,Okt. 03,10,17,24
Reserveer uw Toscane-arrangcment

r

Rustig en ontspannen
fietsen is elk jaar het motto
van 'Amsterdam op de flets'.
Op zondag 29 mei tussen
tien en één uur kan iedereen
op vier verschillende
punten in Amsterdam de
routebeschrijving ophalen
en genieten van de stad,
natuur(onder andere
landelijk Noord) en enkele
nieuwe fietsroutes.

Auto's en bloemen p

richting Amsterdam-Noord. De
laatste twee weken is er een
compleet nieuw net van fietswegwijzers geplaatst in Amsterdam-Noord en enkele dorpen in
Waterland.
De ANWB heeft enkele toeristische routes uitgezet zoals
de 'Aeën- en Dieënroute'. De
lange route (48 kilometer) volgt
een deel van de korte versie van
deze twee routes. Wie dit rond
fietst, maakt een zeer fraai
rondje door Broek in Waterland.

Verhit
De kortere route leidt de fietsers de Nieuwendammer- en
Buiksloterdijk op. Men kan
vervolgens rusten, of stoppen,
bij het Floraparkbad. Wie erg
verhit is van deze tocht kan tegen een gereduceerd tarief een
frisse duik nemen in het zwembad (2,50 in plaats van vier giilden). Bij het Floraparkbad njn
tevens fietsroutegidsen van de
ANWB en het recreatieschap
Waterland te koop.
Wie nog een stukje verder
moet naar de Y-markt vervolgt
de route langs de Buiksloterweg de Westerdoksdijk op.
Deze fietspaden zijn voorafgaand aan de opening van deze
markt in het najaar vin 1993
geopend. De Y-markt waar veel
allochtone ondernemers met
hun produkten uit hun eigen
cultuur staan, is een bezoekje
waard. Houd echter wel de tijd
in de gaten, want de controleposten sluiten om vijf uur.
Met een afgestempelde deelnemerskaart kan men meedingen naar één van de vele prijzen, waaronder een fiets. Voor
iedere deelnemer is overigens
sowieso een aardige attentie beschikbaar.

geeft u meer!
AMSTERDAM OP DE FIETS
zondag 29 mei 1994
Doe mee en ontdek Amsterdam op de fiets!
In Amsterdam en omgeving zijn veel goede fietsroutes. De
gemeente Amsterdam en de stadsdeelraden werken hard aan
het verbeteren van het fietsroutenet. Tijdens "Amsterdam op
de fiets" maakt u kennis met enkele nieuwe fietsroutes én"
tegelijkertijd krijgt u een gevarieerd beeld van al het moois,
dat Amsterdam te bieden heeft.
,•;
Dit jaar wordt tijdens de tocht aandacht geschonken aan dé
üetsbewegwtjzering in Amsterdam, welke de laatste jaren samen met de ANWB verbeterd is. Op 29 mei wordt tijdens dé
fietstocht nieuwe bewegwijzering in gebruik genomen in
Amsterdam-Noord en langs de Brettenroute. Daarnaast wordt
er dit jaar aandacht besteed aan het thema "water in
Amsterdam".
i
U kunt kiezen uit een tocht van 24 kilometer (ruim 2 uur
fietsen). 34 kilometer (ruim 3 uur) of 48 kilometer (ruim <l
uur).
i
Aan de tocht is een prijsvraag verbonden. Bovendien is er
voor iedere deelnemer een aandenken. U kunt inschrijven eii
direct starten tussen 10.00 en 13.00 uur op één van de volgende startpunten:
- U-markt, Westerdoksdijk (nabij Centraal Station)
- August Allebéplein (West, alleen 34 en 48 km)
- Molen de Gooyer/Brouwerij 't U. Zeeburgerstraat (Oost)
- Floraparkbad, Sneeuwbalweg (Noord)
Vooraf aanmelden'is niet nodig. Deelname kost ƒ 3,00 p.p. én
kinderen tot 12 jaar kunnen onder begeleiding gratis mee.-.U
kunt een fiets huren bij het Centraal Station (reserveren 0206248391).
t

geeft u meer!
Amsterdam op de fiets wordt gesponsord door: Jan Kluit,
Tweewielerspeciaalzaak, Van de Pekstraat 84-86 Amsterdam.

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdarn, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de.
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-oan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
T.k. tegen handelsprijzen:
BX 1.6 TGI, 4/90 . ...ƒ11.500
BX 1.4 TE Toulouse,
LPG, o.b., 2/91,
ƒ11.500
BX. 1.4 TE, 11/89, . . . ƒ 8.950
BX 1.6 RS, Break,
10/85
ƒ 4.950
XM V6 Excl. aut. '91 ƒ35.000
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
XM Ambiance '92
ƒ 27.500 Amsterdam, 020 - 6627777.
XM Turbo D ABS '91 ƒ 27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
T.k. weg. bedr. auto Citroen ZX
XM D Airco '91
ƒ27.500
1.9 D, wit, kmst. 44.000 b.j. 1-93
XM Comfort '90
ƒ 19.900
ƒ 25.500. Tel.: 02979 - 85693.
:X GTI Turbo II '87 ƒ11.500
:X 20 RE Break '86 ƒ 8.750 V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
BX 19TGD Break '92ƒ 27.500 op druk brengen bij de Citroen
BX 19 TGD Break '92/22.500 Spec. in Zaanstad Garage.
BX 19 TGD Br. '91 v.a./16.500 RENE SPAAN, 075-281193.
BX 19 TGD Break '86/ 5.500 Vraag tevens naar onze inrui3st.BX19TZD'91v.a./14.500 lers en aantr. rep. prijzen.
BX 19 TD '91
/ 13.500
BX TZD '88
/ 7.500
OTO/ICI Citroen
BX 19 D '87
ƒ 6.250
Hogeweyselaan 21
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
1380 AG WEESP
BX 16 TGI '90
ƒ 12.500
02940-16661
BX 19 TZI LPG '91 ƒ 16.500
BX 19 GT st.bekr. '85/ 3.950 AX 11 TRE, 112.000 km .6/87
Bx 16 TZI '87
ƒ 6.500 AX 11 RE, 80.000 km'. ..6/89
BX 14 TE Cannes '91/13.900 AX 11 RE, 90.000 km ... 4/88
BX 14 TE Cannes '90/11.750 AX 11 TGE, 50.000 km .. 5/92
AX Axion'91
ƒ11.950 BX 1.6 Frogress 35.000 km2/92
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500 BX 1.6 Progress 80.000 km8/91
15 D '91
ƒ 10.750 BX 14 TE 70.000 km . . . . 1/91
BX 14 TE 112.000 km...4/88
VISA GARAGE BV
BX 16 TRI 110.000 km ..4/88
Houtmankade 37, A'dam.
BX 16 TRI 100.00 km ... 5/87
Tel.: 020-6278410.
BX Turbo D. 94.000 km . 4/91
5/91
Ruime keuze in 2 CV occasions XM 2.0, 93.000 km
1/92
alle leeftijden. Citroen Centrum XM 2.0, 66.000 km
XM 2.0, comf. 112.000 km4/91
Leende. Tel.: 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Opel
25x Kadett 1.2, 1.3, 1.6, 1.8,
bjr 1983 t/m 1990, inruil moge. Tel: 023 - 423906.

van Rhijn...Renault

Algemeen

Topoccasions 1 jaar garantie. Vele merken
B. Ruloffsstraat 5-11 A'dam-Z. 020 - 6738022
Bij het Jacob Obrechtplein

ANTI-AUTODIEFSTAL

Ascona 1.6 Diesel, 5-drs, 1985,
APK gekeurd, inruil mogelijk,
ƒ4.950. Tel.: 023-423906.

R. 21 Quadra '91, 51.000 km.
R. 19 16 V
20.000 km.
Beide veel opties. Kempeneers
SAAB 900 GLS, 5 drs., in
Corsa 12S, bjr 1987, net ge- Den Oever. Tel.: 02271-1035. nieuwstaat, M'85, ƒ4.900,- of
keurd, prima auto, inruil mogeƒ98,- in 69 mnd.
lijk, ƒ5.950. Tel.: 023 -423906.
COAST CARS ZANDVOORT
02507-19860.
Opel Ascona 1900, t. 80, geen
SEAT Autocentrum APC
2e zo mooi, APK, ƒ950,-.
Saab 99 GL, t. 83, 4-drs, techn.
Jarmuiden 43
Telefoon: 02502 - 49725.
en body, zeer mooi, ƒ 1950,-.
Amsterdam-Sloterdijk
Telefoon: 02502 - 49725.
Tel. 020-6133333
Opel Astra 18i, stuurbekr., aut.,
3 drs, 20.000 km. Prijs
SAAB SERVICE MOLENAAR
Adverteren in
ƒ25.000,-. Tel.:02943-4428.
HOOFDDORP, 02503-14097
deze rubriek
OPEL Manta 2.0 GSl, geheel
Ond., rep., APK.
FAX: 020 - 665.63.21
origineel, b.j. '90, slechts
Diverse SAAB occasions
ƒ 12.900,-of ƒ 258,-in 69 mnd.
COAST CARS ZANDVOORT
02507-19860.

Saab

Seat

Subaru

T.k. Opel Corsa 14i, b.j. 12-10'90,, nieuwe APK, in goede st.,
prf 9.250,-. Tel. 020 -6341618.
T.k. Opel Corsa 1.3N 3d.-GL
1987, APK, 98.000 km, ƒ6500.
Tel. 08336 - 31898.

uw STER-DEALERS

"Autodiefstal bezorgt schadepost van miljoenen".
Ook u kunt de dupe worden
Dé oplossing ter voorkoming van autodiefstal:
Indien u voor 7 juni ƒ9.95.- overmaakt op rek. 472044125
tnv., P. Arets/E.Nas Tilburg is Uw auto verzekerd van
's werelds beste diefstal-preventie.
Voor 14 juni heeft u het middel in huis.

Exclusief, Sportief én PRETTIG GEPRIJSD
Peugeot 106 XSi
45.000 km
Peugeot 205 Cabrio 1.9
39.000 km
Peugeot 205 XS
90.000 km
Alfa Romeo 33 16V 1.7 QV . . .118.000 km
Mazda MX 3 1.6 16V
28.000 km
Nissan 100 NX
33.000 km

01/92 ƒ25.750
04/91 ƒ35.950
05/87 ƒ 11.800
11/90 ƒ 19.900
10/91 ƒ29.950
12/92 ƒ32.500

Diverse demo's met vele opties
Lancia Delta 1.8 LE
9.000 km
Fiat Tipo 1.8 GT
4.000 km
Peugeot 306 S 16 Full options . 12.000 km

01/94 ƒ42.500
01/94 ƒ34.950
01/94 ƒ51.000

v.d. Pouw Peugeot & Casparus Fiat/Lancia
02940-15110 WEESP
02940-15108

voor

A.v.Andel MOTORRIJWIELEN
100 tour/sport motoren ƒ 2000,tot ƒ9000,-, o.a. CB 400 T,
/1.750,-/CB750K,/4.950,-/GS
400, /1.500,-/GSX 750 EF,
ƒ 6.500.-/FZ 750, ƒ8.950,-.
Leyensteinstraat 15A,
Kerkdriel. 04183 - 4513.
Bikers wassen hun motor bij
Autoradam zelfservice HOGEDRUKBOXEN. Achterzijde molen Haarlemmerweg 365-475
A'dam W. Tel. 020 - 6821712.
Honda Transalp 600V kl. groen,
km 13.000, bj. aug. '91, pr.st.
prijs ƒ 9.000,-. Tel. 023-261399.

M.A.R.S : >
Motors
Honda's:
CBR 250
'89
CMX Rebel 250 . '87
CMX Rebel 450 . '86
VT 500 Shadow . '83
VT 500 Shadow . '85
VT 700 Shadow . '85
VF 750 Sabre . . . '82
VF 750, volle kuip '83
V 650 Magna Gust. '84
GL 100 Goldwing '82

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7.950
4.750
6.950
6.500
7.950
9.000
6.950
7.500
9.500
9.500

SPRING IN 'T VELD
Tempra stat.w 8/93 ƒ32.500
OCCASIONS
Uno, 3e drs, aut., 10/91/ 17.500
Uno 45S, 3e drs, 4/88/ 8.750 ZEKERHEID • GARANTIE
NATIONALE AUTOPAS
T.k. tegen handelspr.: Vectra
Panda Cabrio, 12/92 ƒ21.750
EN 70 JAAR ERVARING
Kawasaki's
1.8i, LPG, 1-'91, ƒ 17.500. VeePanda 1000, 12/91
ƒ 10.750
tra 1.6i GL, 4-drs„ LPG, 6-'90,
Alfa Romeo 33, 6/90 ƒ 15.250
VN
750 Vulcan .. '90 ƒ11.950
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54
02977-30170
HONDA
ƒ15.000. Kadett 1.6i, LPG, 4BMW 316 IE, 7/88
ƒ13.750
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
GPZ 900 (opknap)'85 ƒ 6.950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Civic
1.5DXI7/93
...ƒ32.950
'90, ƒ12.250. Kadett 1.3 LS,
Autobedrijf Heere
Ford Rësta 11/87
ƒ 8.750
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Autobedrijf Amrit
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Leg meerplein 28-32
LPG, 1-'88, ƒ7500. Corsa TR,
020-6153902
Volvo 360 2.0 Itr 5/86 ƒ 6.500 Civic 1.5iGL2/90 ..ƒ18.950 Yamaha's
Civic 1.5 IGL6/89 ..ƒ15.950
LPG, 10-'87, ƒ 6500. Corsa TR,
3 regels
ƒ 40,75
Civic 1.5 i GL 5/89 ..ƒ15.950 Virago's 535 — '91 ƒ 9.450
3-'84, ƒ3250. Rekord 2.0 S A,
Autobedrijf
Kooyman
'89 ƒ 7.250
voor elke extra regel
ƒ l J,75
Civic 1.5 GL 5/91 ...ƒ24.950 Radian
LPG, 5-'84, ƒ2250. Rekord 2.0
Demmerik 26 Vinkeveen
'88 ƒ 17.500
Civic 1.3 Luxe 1/90 ..ƒ17.950 V-Max
S, LPG, 4-'84, ƒ 2250.
mm-prijs
ƒ
8,50
'88 ƒ 6.950
Civic 1.4 GL 4/88 ...ƒ15.950 FJ 600
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
mm-prijs met vignet
ƒ
8,50
Amstelstein
Suzuki
Civic 1.4GL8/88 ...ƒ16.950 Suzuki's
Amsterdam, 020 - 6627777.
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,1 O
+ 50 auto's APK gek. Den Civic 1.3 Luxe 4/89 ..ƒ13.950
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
'82 ƒ 3.500
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Civic Sedan 1.5 5/93 ƒ31.950 GS 400
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
ƒ16.950 VS 1400 Intruder '87 ƒ 15.750
Haarlemmerweg bij molen. C.R.X. 1.617/86
niet breder dan twee kolommen).
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Integra 1.5 Luxe 9/86 ƒ 9.950 VS 750 Intruder . '91 ƒ 13.500
020-6844079. Tevens Inkoop.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
'89 ƒ 9.950
Integra 1.5 LUxe 4/89 ƒ 14.950' GS XR 400
Voorjaarsaanbiedingen
COBUSSEN
AMSTERDAM
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
JOHAN BOOM,
Chrysler Daytone GS Shelby
Concerto 1.55/92 ...ƒ23.950
sinds
1930
Alto
GA,
3-drs.
'89
.
.ƒ
9.250
Div. opknappers en low budget
Den lip 55,
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taTurbo coupé, supersnelle
Concerto 1.5 NIEUW .ƒ28.950
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Alto GA, '91
ƒ 10.950 Polo Coupé, 1.3, rood, '87,
Tel.: 02908-24640
motoren. In- en verkoop van
Amerikaan, zwart, alle opties,
Aerodeck 20 EX 4/86 ƒ 9.950
rief op aanvraag.
Hyundai Pony 1.5 b.j. '90,
Peugeots
Alto
GLX,'
91
ƒ11.500
motoren. Kleding, helmen,
± 50 auto's
perf. staat v. onderh., apk 2/95,
1e eig., 80.000 km, M/91,
Accord 20 EX 3/90 ..ƒ22.950
1e eig., ruilmotor, 39.000 km, 405 GR 1.616/90 .58.000 km Swift GL, 3-drs. '89 . .ƒ 13.500 41.400 km. 030 - 204586.
Voor meer informatie of advies, bel
Geopend van 9 tot 17.00 uur
ace., onderdelen, rep. enz.
ƒ23.900,- of ƒ478,- in 69 mnd.
Accord 20 EX 1/92 . .ƒ29.950
APK febr. '95 ƒ 11.000,-.
306
XR
1.4
i
11/93
.9.500
km
Swift
Club,
3-drs.
'90
ƒ
13.950
Dag. open, vrijdag koopavond.
COAST CARS ZANDVOORT
Custom Classic Carshow
Accord 20 EX 3/89 . .ƒ 18.950
Tel.: 020 • 6435028.
309 GR 1.4 i 4/90 .69.000 km Swift Unique, 3-drs. '91/ 15.450 T.k. VW Golf 1.6 Manhattan,
St. Janslaan 52, BUSSUM,
02507-19860.
LASER205 XT 1.6 aut. 11/9049.000 km Swift 1.3 GS, 3-drs. '91 ƒ 19.950 rood, 6-'89,93.000 km, wegens SPECTACULAIRE
SHOW, de meest superieure
ALFA ROMEO
Tel. 02159- 11866.
205 XL 1.1 10/90 ..58.000 km Swift 1.3 GTS,. '93 .ƒ21.5000 lease, ƒ 12.000: 02975 auto's, vr. 27-5 17.00-22.00 uur; 331.4 IE 4/93
ƒ25.950
205 XRD 1.8 4/92 .53.000 km Samuray Pepper, '91 ƒ16.950. V.W.- en AUDISPECIALIST
• Bewijsnummers van een
za. 28-5 10.00-22.00 uur; zo. 29- 33 1.7 IE 4/93
ƒ29.950
106 XR 1.113/92 ..32.000 km
BAAS
Auto Amstelstad B.V.
Cuore TX '91 t/m '92
5 10.00-18.00 uur. Volw. ƒ 10, 33 1.7 IE 16V5/91 ..ƒ22.950 geplaatste advertentie in deze
enz enz.
Voor nieuwe en gebr. auto's kind. tot 12 jr ƒ 5. Tevens demo
rubriek krijgt u alleen
Off. Suzuki-dealer
Charade 1.3 inj. '90 t/m '92
33 1.7 QV 16V 5/91 .ƒ23.950
Misubishi Pajero 3.0 V6 Van,
Levering met volledige
Jacob van Lennepkade 295 van dansende auto en dragster 33 1.7 QV 16V 4/90 .ƒ22.950 toegezonden als u dat bij de
Amsterdam en Amstelveen
Applause '89 t/m '92
64.000 km, 10/91,
garantie tot 12 maanden
opgave van de advertentie
Tel. 020 - 6183855.
NIEROP DAIHATSU,
in Edenhal A'dam.
Hemonylaan 25, 020-6799100.
33 1.3 S 3/89
ƒ12.950
roen met
ƒ30.000.
Peugeot-Dealer COBUSSEN
kenbaar maakt. De kosten
Vancouverstr. 2, 020-6183951 50LDCAR b.v. 020-6433733
VW
Golf
Diesel
CL,
'85,
zilver
Minervalaan
85,
020-6711888.
33
1.3
1/89
ƒ11.950
Baarsjesweg 249 - 253
daarvoor bedragen M,50
metall., zeer betrouwbaar,
33
1.38/88
ƒ13.950
Daihatsu
Amsterdam
020-6121824.
HETO Z.O. BV DAIHATSU
Alto 2/89, blauw, ƒ 8950.Mitsubishi Pajero Turbo diesel,
ƒ5450,-.
Tel.:
02502
49725.
75
1.8
IE
7/90
ƒ16.950
't AMSTERDAMMERTJE
GOLDCAR
geel kenteken, in onberispelij- Peugeot 205 XL, b.j. '90,
751.89/89
ƒ15.950
Amstel 340-342
vreemde merk occasions
VW Golf Manhattan sportyelAmstelveen. 020 - 6433733
ke staat, '90, ƒ23.900,- of i.z.g.st., 60.000 km, vr.pr.
75 1.86/89
ƒ14.950
tegenover Carré
gen,
rood,
spec.
grill,
sport
int.,
ƒ 478,- in 69 mnd.
ƒ13.750. 071-140137, 18-20 u. Suzuki Alto, b.j. '87, met open
Seat Marbella
'87 ƒ 5.995 75 1.8 IE 5/89
ƒ15.950
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
abs.
in
nw.
st.
M/91,
ƒ
14.900,COAST CARS ZANDVOORT
5 *****
dak en striping, i.z.g.s., kleur
VW Polo Coupé .. .'86 ƒ 5.995 75 1.83/89
ƒ16.950
"PEUGEOT ZUIDWIJK**
of
ƒ298,in
69
mnd.
T.k. Cuore TX, zwart, b.j. nov. 02507-19860.
rood, APK tot juli. Prijs 4200,-.
STERREN
Escort
1.3
Laser
..'84
ƒ3.995
164
Twin
Spark
4/91
.ƒ29.950
COAST CARS ZANDVOORT
OCCASION VAN DE WEEK
'91,z.g.a.n. 8700 km., ƒ 11.900.
Inl. 01821 - 1867/1095.
VERKEERSSCHOOL
Fiat Panda 1.000 I.E90 ƒ 7.950 1643.0 V6 9/88
ƒ25.950
02507-19860.
Tel. 02975-62845 na 18.00 uur.
106 XN 1.0, 2-'94, ƒ19.750.
Nu ook examengarantie
Austin Metro surf. .'87 ƒ 2.950 155 2.0 Twin Sp. 2/94ƒ 47.950
106 XN 1.1, 11-'93, ƒ20.500.
VW Kever 1303 S, zwart in
(gratis herexamen)
INFORMEER
NAAR
ONZE
originele mooie staat! ƒ 4900,Div. 205 Accent's v.a. ƒ 6.950.
DIREKTIE AUTO'S
REPARATIE
VERZEKERING!!
205 XR 1.4i, 4-'92 ƒ 17.950.
of ƒ98,- in 69 mnd.
, Amsterdam
ALFA ROMEO
:arina 2, d.rood, '85, 4-drs.,
Custom Classic Carshow
COAST CARS ZANDVOORT
205 GTI 1.6, 3-'86/11.500.
Almere
164 2.0 Twin Sp. 4/91 ƒ 29.950
Kia dealer, occasions
5-bak,
trekhaak,
goede
staat,
HETO Zuid-Oost BV,
LASER205 GTI 1.9, 2-'91 ƒ23.950.
02507-19860.
en Zaanstreek
155 2.0 Twin Sp. 2/94 ƒ 47.950
Adm. de Ruiiterweg
Audi 80, b.j. '82, APK, gave SPECTACULAIRE
ƒ2900,
tel.
02979-82744.
309 GRD 1.9, 5-'91 ƒ17.700.
396-398. A'dam
auto 1300 CC (ƒ 150,- weg.bel. SHOW, de meest superieure
VW KEVER Cabrio originele
Schepenbergweg 16 (bij AMC) 155 1.7 Twin Sp. 2/94 ƒ 37.950
Citroën L.N.A., '83, ƒ550,-.
20 AUTORIJLESSEN
ƒ25.950
Tel. 020 - 68 259 83
p/kw), nwe banden/accu/uit- auto's, vr. 27-5 17.00-22.00 uur;
Minervalaan 86, A'dam Zuid. TOYOTA Celica ST, sportvel- Karmann, stuurbekrachtiging! 020 - 696 88 41. Amsterdam 33 1.4 IE 4/93
Ford Escort, t. 80, ƒ450,-.
gen, achterspoiler, mooie auto, '73, perfecte staat ƒ 17.900,- of
en Examen voor
33 1.7 IE 4/93
ƒ32.950
Tel. 020-6629517/6791864
laat. Prijs ƒ 1375. 020-6232203. za. 28-5 10.00-22.00 uur; zo. 29Telefoon: 02502 - 49725.
10.00-18.00 uur. Volw. ƒ 10,
nieuw model '87, ƒ9.900,- of ƒ358,- in 69 mnd. VW KEVER
ƒ1.000,00
,•:.
T.k. Peugeot 205 XS 14i, ƒ 198 in 69 mnd.
kind. tot 12 jr ƒ 5. Tevens demo
VWGolf aut. 1600'80 .ƒ2.000
of
HONDA
Ford Taunus '81 ƒ950; Citroen
Speedstar,
wit,
zeer
exclusief
antr.gr., b.j. 87, APK 3-95, zeer COAST CARS ZANDVOORT
Suzuki Alto'83
ƒ2.500 Accord 2.0i 10/93 ...ƒ46.950
van dansende auto en dragster
10 MOTORRIJLESSEN
Visa '84 ƒ 1950; Peugeot 205
ƒ9.900,- of ƒ 198,- in 69 mnd.
Mazda 626 GLX coupé, grijs, mooi. Vr.pr. ƒ 9500 072-400792. 02507-19860.
Honda Civic lpg/aut/88/ 9.500 Concerto 1.5i 10/93 . .ƒ27.950
+ Examen voor
'84 ƒ 2250; Peugeot 205 ƒ 6500; Austin Montego, 4-drs, Sedan, in Edenhal A'dam.
COAST
CARS
ZANDVOORT
i.z.g.st., bj 1985. Vr.pr. ƒ4500.
Aanhang, tandem asser + huif Civic 1.5IDXI 7/93...ƒ32.950
' ƒ775,00
TOT ƒ 10.000,zeer luxe auto, '86, ƒ3750,-. FIAT PANDA 1000 CLX .1992
Toyota Corolla '87 ƒ 6500.
02507-19860.
Zien is kopen. Tel. 020-6950140
Garage Alkema,
Civic 1.5i DXI 1/94...ƒ29.950
EN GEEN PIEK MEER
Tel.: 02502 - 49725.
Visa Garage 020-6278410.
FIAT PANDA 1000 CL ..1987
VW Passat 1600 GL, 5-drs,
J. van Lennepkade 271,
MOTORRIJLESSEN
OCCASIONS
FIAT PANDA 750
1987
Peug. 309 XL,'88
ƒ9.800
t. '83, goed en betrouwbaar,
Amsterdam 020-6126900.
ƒ50,00 per 60 min. •
ANDERE MERKEN
VAN VLOTEN CAR
FIAT PANDA 34
1985
Peug. 505 GL. '87 . ƒ9.100
ƒ 1950,-. Tel.: 02502 - 49725.
Citroen BX 1.6 10/86 ƒ 7.950
Tel.: 020-6365052
BOVAG AUTOBEDRIJF
JOHAN BOOM
VOOR GEGARANDEERDE
Peug. 505 GR aut, '85/ 7.250
AUTORIJLESSEN
Zuiderakerweg 83, Amsterdam Rat Tipo 1.4 5/91 ...ƒ15.950
BMW 315, '83, zeer mooi en VAN ETTEN, TIMMERWERF 91 121 SED 4-d GLX
•
OCCASIONS
ƒ4.250
1993 Fiat Panda 34, '85
ƒ37,50 per les
Ford Fiësta 1/1 1/89 .ƒ 13.950
Osdorp, Oranje hek
HEEMSKERK. 02510 - 33677. 323 F 5-d GLX
goed, APK, ƒ2450,-.
ALLE ONDERHOUDS
1993 Fiat Panda 750 CL, '88ƒ 7.950
Lancia Thema 4/90 . .ƒ24.950 THEORIE OP VIDEO GRATIS
Telefoon: 02502 - 49725.
Tel.:
020-6105478.
±
150
WERKZAAMHEDEN
A.P.K.,
Fiat
Panda
750
L,
'87
ƒ
5.250
626
HB
5-d
GLX
1993
Fiat Panda 1000 CL i.e., bj. '91,
Auto's va. ƒ500.- tot ƒ 15.000 Lancia HPE Vol. 2/86 ƒ 15.950
SCHADE-EXPERTISE
BMW M 535i diamant zwart, d.blauw met., 17000 km, spec. 121 SED 4-d GLX
1991 Rat Panda 750 L, '88 ƒ 7.950
Speciale spoedcursussen
Geop. van 09.00 tot 19.00 uur Mits. Colt 1.3 2/91 ...ƒ16.950
Amsterdam Oud Zuid
Mazda 323 GLX, 5-drs, blauw zwartlederen
Fiat Ritmo70CL, '88 ƒ8.250
sportinter. uitv. ƒ 9950. 020-6693388.
theorie -t- praktijk.
Nissan Bluebird 1/90 .ƒ14.950
323 Estate 5-d GLX
1987 Fiat Uno 45, '87
Tevens enkele speedboten
2e
Jan
Steenstraat
42-48,
metali., trekhaak, ƒ9.950.
AUTOBANDEN
NODIG
?
ƒ
8.450
schuifd., sportonderstel, 16 Panda, bjr 1986, rijdt prima, 323 HB 3-d LX
Opel Corsa 1.2 10/89 ƒ 10.950
1987 Lanc. Ypsilon, '85
Gebruikte
banden
va
ƒ
25.Van Vloten: 020 - 6365052.
ƒ5.950
Tel. 020-6763829
inch. velgen, '86, ƒ 13.900,- of APK gekeurd, inruil mogelijk, 323 HB 3-d LX
1988 Citr. AX 11 RE, '87
ƒ7.950
Alle maten+merk. in voorraad. Stalling voor ± 50 motoren, ver- Opel Manta 20S 6/83 ƒ 4.950 R.de Beerenbrouckstr. 157-159
ƒ 278 - in 69 mnd.
Tel. 020-6138473.
ƒ2.950. Tel.:023-423906.
323 HB 3-d Envoy
1988 Citr. BX 1.6 TRI, '87
Prijzen incl. montage
ƒ8.750
warmd, vochtvrij, ƒ 60 p.m. 25 Renault Clio 1.26/91 ƒ12.950
COAST CARS ZANDVOORT
1989 Ford Escort 1.4, '87
balanceren.
ƒ9.400
AUTORIJSCHOOL DIESEL
Campers op afgesloten terrein, Seat Ibiza 12i 1/92 . .ƒ 15.950
Regatta Station, bjr 1987, APK 323 HB 3-d Envoy
02507-19860.
1989 Opel Kadett 1.3,'86 ƒ7.950
ECU BAND
alle rijlessen
bewaakt. 1 km v.a. Utunnel Honda Scoopy 1991 .ƒ 1.395
gekeurd,
inruil
mogelijk, 323 HB 3-d Ensing
M3 zwartlederen sport.int.
323 HB 3-d LX
1991 Rena. 5 GTL, '85
ƒ5.900 245 GL '87 autom. LPG o.b. wit Cilinderstr. 5 Amsterdam
ƒ 29.- per les
A'dam-Nrd, ruime parkeer/ 4.950. Tel.:023-423906..
* Bovag/Alfa-Prima
airco, ABS nw.st., weinig km.323 HB 3-d GLX
1991 Skod. 130 GLS,'87
ƒ3.750 ANWB gek. dealer onderh. Noord. Tel. 020-6313648.
Inwisselen buitenl. rijbewijs.
plaats. Voor inl. 020 - 6684213.
garantie voorwaarden
boekjes aanw. '90, ƒ 28.900 ex. Wij hebben:
323 F 5-d GLX PS
1990
z.g.st. ƒ 14.950: 020 - 6401420.
Bel voor info: 020 - 6332274.
Autobedrijf
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
1991
ƒ 5.950.- 323 F 5-d GLX
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 10.950 COAST CARS ZANDVOORT PANDA'S v.a
340/360 '87 t/m '91 (div. aut.)
v.d. Pouw/Casparus
Klaar terwijl u wacht.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
SPRING IN 'T VELD
UNO's v.a
ƒ 6.950.- 626 HB 5-d LX
LadaSamara 1.5 1991 ƒ 11.750 02507-19860.
1989
440 '88 t/m '92, 2 x 440 aut. '92
Amstellandlaan 1
Ruilstarters en dynamo's.
Theoriecursus gratis. Tel. 06OCCASIONS
MET
Lada Samara 1.5 1992 ƒ 12.950 Te koop aaangeboden: inruil- TIPO's v.a
ƒ 10.750 626 HB 5-d GLX
1992
740 GL '90, 940 GL '91
Weesp 02940-15110
Valkenburgerstraat 152.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
EEN STREEPJE VOOR
Westdorp. Tel.: 020-6825983.
626 SED 4-d LX Ipg
1991
auto's. BMW 525i Aut., antrac.,
GOUDSMIT FIAT
240 GL Estate, L.P.G. div.
Tel.: 020-6240748.
RIJSCHOOL ROLF
626 SED 4-d Xeno PS 1992 Bij aanschaf van 'n occasion extra's, km. 73.000 '90
Peugeot 405 G.R.I, bjr 3-1990, Lm. wielen. 1-'86, ƒ7250. MazALFA ROMEO
Amstelveen
Grote sortering ONDERDELEN
Rijden bij Rolf is een begrip in
626 Coupé 2-d GLX
1989
GARAGE ECONOOM
VOLVO-NIEROP
vanaf ƒ 7.500
net APK gekeurd, inruil moge- da626 1.8 LX, 4-drs., LPG, 4OOSTEINDERWEG 335-339
Tel.: 020 - 6433733.
Amsterdam. Met een goed
Repareert uw koppeling snel
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W. van schade-auto's, alle
3 maanden Bovag-garantie.
lijk, ƒ 13.950. Tel.:023-423906. '89 ƒ 10.750. Opel Rekord 2.0
Draaierweg 10 (bij Praxis)
1432 AX AALSMEER
merken, alle bouwjaren.
team instructeurs geven wij pp
en vakkundig. Ook APK keuS Autom., LPG. 5-'84, ƒ 2250.
Telefoon: 020-6183951.
Inruil
en
financ.
mogelijk.
AMSTERDAM-NOORD
Tel. 02977-24696.
Saab 900 GLI4 drs. Sedan c.v., Rekord 2.0 S, LPG, 4-'84,
GEBR. OPDAM B.V.
een psychologische manier inring, klaar terwijl u wacht.
Fax 02977-44021
alarm op afst.bed., get. glas ƒ2250. Ascona 1.6 S, 4-drs.,
T.k. tegen handelsprijszen
tensief les en nog leuk ook!
Ook uw autospecialist
855 GLT stat. demo . . . . 4/94 Tel.: 02502-45435.
HONDA
turbolook, opend., kl. zilv.grijs LPG, 3-'83, ƒ 1750. Corsa TR 2x Ford Scorpio 2.0 GL auto- 626, i.8 LX, LPG, 4/89,/ 10.750
Hoog slagingspercentage en
745 GL aut. Estate . . . . 10/89 Missot. specialist REM- enFrederiksplein 6, 020-6232505.
OOSTEINDERWEG 340
SAAB Molenaar: 02503-14097 1.2 S, 3-'84. ƒ3250. Corsa TR, maat, airco, metallic, beide 626 2.0 GLX Coupe
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
740
GL
automaat
3/87
FRICTIE-MATERIAAL.
APK
+
grote
beurt
v.a.
ƒ
299.Pontiac
Rrebird
Targa,
1e
eig.
Tel.
02977-44146
LPG,
12/89
14.750
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
VW Golf CL 1.3, 12/89, 78.000 LPG 10-'87,/6500. Renault 11 weinig kilometers, '87, ƒ8.900,
2/92 Bosboom Toussaintstr. 43
DIESELSERVICE
metallic lak, abs. nieuw, M' 92, 940 GL 2.3
Fax 02977-20489
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Wij verzorgen ook 8-weekse
km, rood,
ƒ 13.900.- TL, LPG, 6-'85, ƒ 4750. Mitsubi- of ƒ 178,- in 69 mnd.
440 GL, 1.8 F
1/89
A'dam. Tel.: 020-6180443.
brandstofpompen;
verstuivers
ƒ25.900-,
of
ƒ518
in
69
mnd.
Amsterdam,
020
6627777.
cursussen en examenroutes rijCOBUSSEN, Baarsjesweg 249, shi Galant 1.6 GL, 6-'86, ƒ 6500. COAST CARS ZANDVOORT
cil.koppen vlakken. Garage/
COAST CARS ZANDVOORT 440 GL 2.0 i, Demo . . . . 1/94
DAGELIJKS
GEOPEND
den is vanzelfsprekend. .
02507-19860. ~ ' '
Noodservice
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. 020-6121824.
440 GL 1.8
2/89
motorenrevisie FEENSTRA
02507-19860.
VRIJDAG KOOPAVOND
Amsterdam, 020 - 6627777.
ONDERDEELVERKOOP
440 LPG 1.8
7/90
5x Sierra, bjr 1984, APK
Industrieweg 27, Duivendrecht
DOE-HET-ZELF ADVIES
440 D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94
• De advertentie-afdeling begekeurd,
inruil
mogelijk,
Tel. 020-6980639
op
zaterdag
van
340 D.L. Lpg
6/89
houdt zich het recht voor adƒ 3.450. Tel.: 023 - 423906.
APK
KEURINGEN
ƒ
70,
10.00-13.00
uur
vertenties eventueel zonder
AIRCO! Mercedes 260 E
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Escort 1600 L autom. b.j. '83, 5 autom., ABS, sportvelgen. afst. PORSCHE 944 Targa super oriklaar terwijl u wacht.
opgaaf van redenen te weigeKost B.V.
OFF. VOLVO DEALER
ginele auto met aantoonbaar
drs, APK nov. '94. Auto ver- alarm,
Garage
West-Center:
rookzilver, M'87, weinig
ren. (Art. 16 regelen voor het
Voor een goede occasion:
Kilometers,
'86,
Valschermkade 16, A'dam.
keert in abs. z.g.st. pr. ƒ2750.
Nijverheidslaan
1,
WEESP
020-6122476
(zonder
afspraak)
advertentiewezen).
ƒ 21.900,-of ƒ 438,-in 69 mnd. ƒ19.900,- of ƒ398 in 69 mnd.
niet duur!!!
Alfa Romeo 33, 6/90, ƒ 15.250.020-6656768
evt.
antw.app.
Tel.
02940
18200/18008
2e
Helmersstraat
15,
A'dam.
Autobedrijf
COAST CARS ZANDVOORT COAST CARS ZANDVOORT
Autobedrijf Kooyman
Studenten
10% korting.
Bovag
Garantie
FIËSTA 1.1 Bravo, 128.000 km, 02507-19860.
WIM van AALST
A.P.K. KEURINGSSTATION
02507-19860;
Demmerik 26 Vinkeveen.
bestel-, vracht- en
rood, 07/81, lijkt jonger, ƒ 1050, Mercedes 280 SE, nw model,
Te koop: Volvo 340 DL autoKeuren zonder afspraak
Communicatieweg
6,
Mijdrecht
Tel.: 02972 - 61285.
personenauto's, -bussen
tel. (020)6903832.
maat, b.j. '85, APK tot 28-7,
Feenstra & Jimmink
'81, AMG uitv., bbs wielen, zeer
020-6794842, 020-6908683.
CITROEN-DEALER
ALLE KLEUREN
Verkoop in opdracht cliënt:
ƒ4.750.
Tel.:0297982694.
Asterweg
24A
A'dam
6364702
Ford Escort Diesel, '84,
mooi, ƒ 8950. 02502-49725.
Zie ATS telet. pag. 888
Inkoop auto's tegen
Tel.: 02979 - 84866
OOK IN SPUITBUSSEN
Volvo 480 ES, rood '88. 90.000
kleur zwart, i.z.g.st., 3450,-.
Volvo 240 GL AUTOMAAT, 4
Autobedrijf CRYNSSEN
ANWB/BOVAG-koerslijst.
km
ƒ 18.500 AX, bjr 1987, net gekeurd, klein
MINOR MOTORCARS
otto nieüwenhuizen bv
D. FAAS
Tel.: 02502 - 49725.
drs, '84, mooie goede auto,
Crynssenstraat 10-14
Bel voor info 020-6313427.
Overtoom 515. Amsterdam
Volvo Nierop, 020 - 6183951
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,De ROVER-DEALER voor
+
zuinig,
inruil
mogelijk,
nwe
APK,
ƒ
3850.02990-47696.
Tel.:
020-6184402.
(020) 6129804
FORD Scorpio 2.4 GLi autoLet op! BOVAG autobedr. ver- per dag, ex. BTW
AMSTERDAM en A'VEEN
Volvo 745, GL, au'. 140.000 km. ƒ3.950. Tel.: 023 - 423906.
APK-keurstation, reparaties
maat, metallic, LPG onder- MINI 1000 E, zwart, luxe uitv.,
Volvo1340, '87, Ipg, luxe uitvoeGrasweg 3, A.'dam-Noord
koopt gratis uw aanb. in zijn
Airca. ƒ27.800.- Estate 10/89 BX 14 RE, bjr 1986, nieuw mo- bouw, M.'90 ƒ12.900,- of bj. 5/'87, kmst. 85.000, APK tot
alle
merken
en
schaderegeling.
ring, i.z.g.st., ƒ4950,-.
Tel.: 020-6371826.
Showr. Medembl. 02274-4999.
Sloterkade 40-44.
DICK MUHL. Off. Volvo-dealer
9/'94 vr.pr. ƒ 6150, div. ass. o.a.
del, net gekeurd, inruil moge- ƒ258,- in 69 mnd.
GARAGE ECONOOM
Telefoon: 02502 - 49725.
Tel.: 020-6177975
Weesp 02940-18200/18008
De
Lugt
luxe en bestel vanaf
DE
HOOGSTE
PRIJS
voor
elk
lijk, ƒ 2.950. Tel.: 023 • 423906. COAST CARS ZANDVOORT sportstuur: 020 - 6936857.
Repareert uw remsysteem snel
Volvo 340 DL, b.j. 1984, APK
merk auto a cont. met vrijwar. ƒ39,- per dag excl. BTW.
02507-19860.
en
vakkundig.
Alle
reparaties
in
Record
voor
Rover
Grote
sortering
ONDERDELEN
BX 1.4RE 1/89, kl. grijs,
4-95, 120.000 km, zeer goede
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
van alle schade-auto's, alle één dag gereed.
biedt aan diverse occasions staat, ƒ3000. 020 - 6182159.
94.900 km, z.g. staat, APK FORD Scorpio 2.0 CLXi airco,
Wilt
u
uw
auto
v.a.
1990
Ook
uw
autospecialist
DRIVE YOURSELF
merken,
alle
bouwjaren.
Tel. 020 - 6949266.
5/94, radio/cass, ƒ 8.250,donkerbl. metallic, 1e eig.,
Frederiksplein 6, 020-6232505. DIREKT a contant verkopen?
AUTOVERHUUR
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020 - 4904931/6186147.
nieuwste model '93, ƒ 25.900,- Colt GL, bjr 1984, APK ge- Rover-dealer voor Uithoorn,
VOLVO Occasions Tel: 02502-45435.
Belt u voor inl. 03410-19354.
keurd, inruil mogelijk, ƒ2.450. Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Zelf sleutelen of auto spuiten
Lancia Delta 1.8 LE, ABS., air- CHYPARSE, Soesterberg vult of ƒ518 in 69 mnd.
Voor alle vracht, bestel- en
bag. 1 94. 9.000 km, ƒ 42.500. uw Citroen-veerbollen voor COAST CARS ZANDVOORT Tel.: 023 - 423906.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. 940 Estate, LPG,'91 ƒ 37.500 Het HOOGSTE BOD?? Bel doe je bij HEINING HOBBY- Te koop gevraagd AUTO'S a
personenauto's, bussen
contant
met
vrijwar.bewijs
02507-19860.
HAL.
02907-6999
A'dam,
940
Est.,
airco,
LPG/92/
45.000
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
Inruil & Fmanc. mogelijk
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Mitsubishi Colt, b.j. '83, APK,
Tel.:
02908
24640
Sloterdijk
3.
Cruquiuskade 5.
940
Estate
Diesel,'89
ƒ
19.950
Loop,
sloop
en
schadeauto's
Casparus Weesp 02940-15108. Tel.: 03463-51150.
KANS! Ford Escort 1.3 C,
met ANWB keuringsrapport,
Tel. 020 - 6274001.
740 GL, automaat,'88 ƒ 14.750 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Ferrarirood,
M/88. enkele redelijke staat, motor 100%,
Lancia Delta 1.8 LE, ABS., air- Citroen AX 1.4 RD 1/89,
740 GL Diesel,'88
ƒ 17.950
RENAULT
daarom prijs ƒ 1350. 020-6938330.
bag. 1 94, 9.000 km, ƒ42.500. wit, nwe Apk. vr.pr .. .ƒ7.950 schoonheidsfoutjes,
NU OOK IN A'DAM-ZUID
ƒ39.750
18 Combi GTL '85, '86/ 4.750 480 Turbo/92
slechts ƒ 6.900 of ƒ 138 in 69 m.
Inruil & Fmanc. mogelijk
Citroen BX 1.6 RS Stat.
440 GL, rood/92
ƒ27.500
Adverteren in deze rubriek
19
GTD
'91,
96000
km/20.950
COAST
CARS
ZANDVOORT
C.
KRUSEMANSTRAAT 62,
Casparus Weesp 02940-15108. '86, 1e eig., Nwe Apk. ƒ5.950
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ5.900.ƒ 27.500
Tel. 020 - 665.86.86
19'91, 88.000 km 5-d./18.500 440 DL Special/92
02507-19860
Tel. 020-6755508
Citroen CX 2.2 TRS, 3/88,
70
BESTELAUTO'S
en
psrs.
Nissan 100 NX Coupé, wit,
ƒ 22.750
FAX 020 - 665.63.21
21 GTL '91, 50.000 km/ 18.500 440 GL lnj./91
GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733,
bl.
met,
nwe
Apk
ƒ7.950
Te
koop
Ford
Fièsta
blauw,
b.j.
LAGE HUUR
busjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
1292, 30.000 km, ƒ32.500.
440 Sunray/91
ƒ 19.950
Postbus 156, 1000 AD A'dam Renault 20 TS stuurbekr.
Citroen BX 1.4 Service
'79, APK 3-'95 ƒ750,-. Tel.:
Nwe bestel- en vrachtw. m. raAfneembare dakpaneel
340 GL aut./89
ƒ 12.950 Rijsenhout, lid Bovag.
100.000
km,
als
nieuw/
4.500
'87, Nwe Apk. Vr.pr. ƒ4.250
02972 - 61227, na 19.00 uur.
dio, van 6 t/m 23 m3, v.a. ƒ 44,OTO'ICI Citroen 02940 - 16661.
340 Diesel '85
ƒ 5.950 Meer dan 50 jaar gevestigd
Van Harten, 01725-74343
Citroen BX 1.4 E, 5-versn.
p.d.,
100 km vrij. Tevens pers.
Bennebroekerweg
17,
RijsenV. part. Ford Fièsta 1.1, 8/'87,
Industrieweg 35, Nieuwkoop 244 DL, 50.400 km/91/32.500
VOLVO 440 1,8 inj., 1992,
5/85, nwe Apk, Vr.pr. ƒ2.150
wagens. Autoverhuur Sloothout bij Aalsmeer, 02977 Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
wit,
int.
blauw,
siervelgen,
apk,
ƒ
12.950.'
30.000 km, rood, ƒ 25.950.
Citroen GSA stat. car '83,
Micra, bjr 1988, 1e eigenaar, RENAULT 5, '86, rood, APK 7haak. Tel.: 020-6431220.
24229. Ook t.k. gevraagd.
nieuwst, ƒ 5.950. 020-6629615
O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer nwe Apk + uitl., wit. ƒ1,500
prima auto, inruil mogelijk, '94, i.z.g.st., ƒ5.990,-.
•
De
advertentie-afdeling
be
Tol.: 020-6369222.
Tel. 01721 -8841.
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909. Opel Kadett ƒ39 p.d.
Citroen 2 CV 6. 4/83,
ƒ6.950. Tel.: 023 - 423906.
Amsterdam
houdt zich het recht voor ad
voor onderdelen
ƒ 500
All-in KM vrij.
RENAULT AMSTERDAM
vertenties
eventueel
zondei
Uw
Volvo-dealer
Nissan 100 NX, 6/92, 26000 km,
RENT A BRIK. 020-6922930.
Top occasions met 1 jaar
Autobedrijf HAVENSTRAAT Civic 1.3 Luxe .. .88 ƒ14.950 rood, st.bekr., alarm c.vergrlm
opgaaf
van
redenen
te
weige
met persoonlijke service
Civic 1.5i GL . . . .90 ƒ18.450
garantie
Heemstede 023 - 286659.
Tel. 020-6369222, Meeuwen- ren. (Art, 16 regelen voor hè
•Auto te koop? Plaats in deze
Met pijn in ons hart verkopen
Civic 1.5i GLX aut.90 ƒ21.750 velgen, ƒ29.500. 080-789626.
Wibautstraat 224
laan 128, Amsterdam-Noord, advertentiewezenV
rubriek. U zult verbaasd staan
wi] onze rode Alfa 33 16 QV 1.7, Citroen BX 19 TRD, eind '85, kl. Civic Silverstone .91 ƒ20.950 Nissan Bluebird HB 2.0
020-561 96 11
Wat is de manier om al toerend Nederland te ontdekken
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
over het resultaat.
mei '91. 60.000 km. Perfecte grijs. Vr.pr.: ƒ2950, APK febr. Civic 1.5 DXi . . . . 9 2 ƒ26750 Diesel, blauw metallic, stuurén daarbij kans te maken op
staat. Bel: 020-6731819 of
Civic 1.5 LSi aut. .92 ƒ29.750 bekr., electr. ramen, 1e eig., T.k. tegen handelsprijzen: R21
'95 i.z.g.st. 023 - 247707.
Garage Gr. Prix 020-6656574.
een splinternieuwe motorfiets?
Civic 4 d. 1.5 DXi 92 ƒ27.950 weinig
kilometers
M'91, 2.2 GTX HB Autom., st.bekr.,
VW camper met orig. AMES
elektr.
schuifdak,
3-'90,
CITROEN CX Diesel 2.5 schuif- Accord 2.0i EX ..90 ƒ25.950
ƒ 13.900, of ƒ 278 in 69 mnd.
inbouw,
vast
verhoogd
dak,
dak, electr. ramen, stuubekr., Prelude 2.0i AC . .92 ƒ47.500 COAST CARS ZANDVOORT ƒ 16.500. R21 TL, 4-drs., LPG,
veel access. o.a. luifel, airco,
Was zelf uw auto bij Autora5-'90, ƒ 10.750. Renault 11 TL,
centrallock, 4 hoofdsteunen,
ARO
02507-19860.
fietsenrek, recent gespoten en Los het mysterie op en win een droommotorfiets. Haal voor meer dam zelfservice HOGEDRUKLPG, 6-'85, ƒ4750.
metallic lak, in perf. staat, '89,
Off. HONDA DEALER
Autoverzekering laagste bet. getectyleerd, techn. in perfek- info het detectiveboekje "De Nationale Motorjacht" bij bpekhan- BOXEN. Achterzijde molen
Nissan Sunny 1.3 station 5D,
ARO Jeep Renault 4x4 '88 gr ƒ9.900,- of ƒ198,- in 69 mnd.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
M. HOLDINGA B.V.
365-475
per md/kw. met schadegarant te staat, APK april'95. Vrasgpr. del, kiosk of benzinestation. Of bestel het door overmaking van Haarlemmerweg
1986, APK 6-'95, nw banden,
kenteken softtop / 6.800.-.
Amsterdam. 020 - 6627777.
COAST CARS ZANDVOORT
HOGEWEIJSELAAN 201
Focwa Serv. Celie 020-5416607 ƒ 19.950: tel. 05255-4189.
ƒ9,95 op giro 591 t.n.v. RAI Vereniging, A'dam, o.v.v. NMJacht. A'dam W. Tel. 020 - 6821712.
nwuitl. ƒ 4.750: 020- 6627747.
Te' 033 - 633788.
02507 19860.
WEESP. 02940 • 17673.

SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Suzuki

Chrysler

02972-61285

Peugeot

Volkswagen

Hyundai

020-665 86 86

Daihatsu

Jeeps
Terreinwagens

Rijscholen

Kia

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Audi

Fiat

Toyota

WESTDORP

Mazda

Austin

BROUWER

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

BMW

Accessoires
en Onderdelen

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Volvo

Service en
Reparatie

Ford

Pontiac

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mercedes-Benz

Autoverhuur

Porsche

OUKE BAAS

Citroen

autolak

Rover

Auto's te koop
gevraagd

Mini

Autosloperijen

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Mitsubishi

Renault

Automaten

Bedrijfsauto's

Stationcars

Nissan

Van Vloten

Honda

Alfa Romeo

Motoren/Scooters

Campers

Autofinanciering
en verzekering

De Nationale Motorjacht!

Diversen

. 7

feekmedia
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Lancer wordt eindelijk concurrent

ANWB actualiseert
wegenkaarten
De geheel geactualiseere
editie
van
de
^NWB /VW wegenkaarten
joord-, Midden- en ZuidNederland ligt sinds kort
n de winkel.
De wegenkaarten hebben
en voor de automobilist
jraktische schaal van
-.200.000 en elke titel
B )rengt een groot deel van
«Iederland gedetailleerd en
verachtelijk in kaart.
Een uitgebreid plaatsnatnenregister maakt de
kaarten gebruiksvriendek.
In de nieuwe editie worien naast afritbenamingen
[jok de afritnummers vereld. De dit jaar gewijzig:e N-nummers staan even;ens op de kaarten. Verder
iven ze praktische infor;atie over wegrestaurants,
kstations, parkeerplaatlen en toeristische beziensarsdigheden. Op de ach;erkant
van de wegenkaart
r
oord staan veertien stadsilattegronden, de edities
idden en Zuid tellen er
;estien.
De wegenkaarten zijn
rerkrijgbaar bij de ANWB,
VW, boekhandels en warenhuizen. Ze kosten 8,50
gulden per stuk. Ze zijn
roor 24,50 gulden pok als
;et van drie verkrijgbaar.

Feroza gaat
uit zijn dak
Daihatsu heeft goed
nieuws voor zonaanbidlers. Bij de aankoop van
«n Peroza Resin-Top
ordt zolang de voorraad
itrekt een gratis cabriokap
:er waarde van 1900 gulden
eegeleverd. Hiermee to•er je een Feroza binnen
:n handomdraai om in
m cabriolet.
De Feroza Resin-Top onlerging kortgeleden al een
'ace-lift. Het veersysteem
ird verbeterd en de bui«nzijde kreeg een eigeniijdse grille met aangepaste
:oplampen. Ook het interieur is op diverse punten
aangepast.
De vierpersoonsuitvoering is verkrijgbaar vanaf
45.295 gulden, maar goedkoper kan het ook. Daihatsu heeft namelijk eind vorig jaar een aantal Feroza's
op grijs kenteken laten zetten volgens de toen geidende normen. De prijzen van
de 'grijze' Feroza's beginnenbij 28.095 gulden. Als je
buiten de BPM-regeling
•wilt blijven, moet je een nu
aangeschafte Feroza zonder achterbank wel een
Ueine acht jaar in bezit
louden.

Hongaren vestigen
record in 16 dagen
Twee Hongaarse rallyrijders hebben het 'gepresteerd' om met een Opel
Astra 1.6i GL binnen 16 daten 40.075 kilometer af te
[leggen, vergelijkbaar met
de omtrek van de aarde.
Hun gemiddelde snelheid
op de testbaan van de Hongaarse vrachtwagenfabrikant Rabat bedroeg 104,4
km/uur.
De mannen kregen door
dit alles een vermelding in
het Guinness Book of Records. Misschien wel terecht. De grootste prestatie
is wat ons betreft dat ze
jvoor hun rit 5500 liter
jbrandstof nodig hadden,
dat is dus een gemiddelde
van 1:7,3 en om daarin te
slagen moet je pas echt je
best doen. Het verklaart direct waarom er twintig
banden nodig waren om de
eindstreep te halen. Nooit
je auto aan die twee heren
uitlenen.

Wieldoppen
voorkomen
Hollanditis

M

ITSIUBISHI'S Lancer behoorde tot dusver niet tot de kassuccessen van de automobielindustrie en met name de vorige 'upgrading' bereikte
matige verkoopcijfers. De
jongste serie Lancer moet
hier verandering in brengen. Hij is sinds begin dit
jaar leverbaar met vier verschillende motoren. Het
topmodel is de GTi.
Het komt niet vaak voor dat
een fabrikant besluit eerst een
stationwagon van een nieuw
model op de markt te brengen.
De nieuwe Lancer was zo'n lot
beschoren. In verband met importrestricties gaf Mitsiubishi
in 1993 de voorkeur aan een
grootscheepse (en succesvolle)
introductie van de Galant en
aan de Lancer Wagon. Dit jaar
was de weg vrij voor de sedan.
Eindelijk, want al tijdens de
AutoRAI 93 werd hij voor het
eerst aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Hij is leverbaar met drie verschillende
motoren: een 1.6 liter, 1.8 liter
en een 2.0 liter diesel.

Zweverig
De top van het programma is
de 1.8 GTi-versie met twee bovenliggende nokkenassen en
vier kleppen per cilinder. Hij
levert een vermogen van 140 pk
bij 6500 toeren en een koppel
van 167 Nm bij 5500 toeren.
Hiermee behaalt hij opmerkelijk prestaties. Op de A30 richting Osnabrück keken de dikke
nekken in Mercedes en BMW
wat vreemd op toen ze in hun
spiegel een onopvallende Japanner zagen naderen die op
hun achterbumper dreigde te
plakken. Bij een gangetje van
190 km/uur kwam de Japanner
naast ze rijden, groette even en
liep vervolgens met 220 km/uur
op de klok lachend weg.
In werkelijkheid gaat hij dan
tien kilometer
langzamer,
maar het zijn geen snelheden
om je nou eens even op je ge-

Volvo verzekert
eigen rijders
Volvo Nederland heeft
onder de naam Amazon Insurance een verzekeringsrnaatschappij voor Volvorijders opgericht. De maatschappij biedt autoverzetaringen aan tegen concurferende prijzen.
De importeur zegt hierhet verantwoorde rijgedrag van Volvo-rijders te
Mllen
belonen. Amazon Ins
urance is gevestigd in het
Pand van de importeur te
Beesd, telefoon 03458-8773.
Ook via de dealers is meer
'ftformatie verkrijgbaar.

van de GTi-look voorzien. De
eerlijkheid gebiedt te erkennen
dat hij beslist van beter allooi is
dan zijn voorganger en nu veel
meer een auto is waarmee je
voor de dag kunt komen. Je
parkeert hem met meer van
schaamte om de hoek. Als geheel oogt hij - met zijn aflopende Mitsmbishi-neus en wat omhoogstaande kont - strak, rond
en ja, toch wel aardig.
Mitsiubishi presenteert de
Lancer niet meer uitsluitend
als gezinsauto, maar ook als
een zakelijk alternatief en verwacht bovendien veel van
vreemd-merk-rrjders die vroeger hun heil zochten bij auto's
als de Nissan Primera en Opel
Vectra.

Voor een Mitsiubishi Lancer hoef je je niet meer te schamen
mak te voelen.
De
Lancer
lijkt bij zulke
hoge snelheid
over het wégdek te zweven
of te glijden.
Datzelfde gevoel
maakt
zich van je
meester als je
hem
eens
flink door de
bocht stuurt.
Je houdt hem
zonder probleem in de
hand,
maar
toch.
Hij
stuurt dankzij
de
stuurbekrachtiging
wel erg licht,
wat bij huistuin-en-keuken gebruik in
de stad overigens heel plezierig is.
De GTi acce-lereert binnen
acht seconden
naar honderd km/uur en de
tussenacceleratie van tachtig
naar 120 km/uur gaat eveneens
razendsnel. Opmerkelijk is verder de trekkracht in de vijfde
versnelling. In Duitsland moesten we een keer met een snel-

heid van tweehonderd km/uur
hard in de remmen voor een
verdwaalde Hollander die met
110 km/uur de Duitse linkerbaan onveilig maakte. De remmen functioneerden uitstekend, tegen meerprijs is voor

Kwik-Fit
ontwejrpt
groene band

De kofferruimte meet 375 liter en is goed toegankelijk. De
achterbankleuning kan in twee
ongelijke (goed zo, Mitsiubishi)
delen worden neergeklapt. Minder geslaagd is dat de kofferklep nogal grote scharnieren
heeft die bij een volle bak de
bagage pletten. De been- en
hoofdruimte en het zitcomfort
voor de achterpassagiers zijn
heel acceptabel.

Impreza Plus blijkt
beste caravantrekker

Om de veiligheid van de inzittenden te beschermen heeft
Mitsiubishi gebruik gemaakt
van brandvertragende stoffen
en kreeg de branstoftank een
plaats voor de achteras. In de
portieren zijn extra verstevigingsbalken aangebracht. Airbags zijn niet leverbaar.

de GTi overigens ABS leverbaar, en zonder terug te schakelen vervolgde de Lancer zijn
weg.
Die goede trekkracht werpt
ook vruchten af m het stadsverkeer waar je grotendeels uit de

D

wik-Fit brengt een band op de markt, die
K
milieu en automobilist moet dienen: de
Eco-band. Kwik-Fit zegt, dat de besparing per

Eco-band twintig liter aardolie bedraagt. Bovendien vraagt een Eco-band vijf kilo minder rubber, nylon en staal dan een nieuwe band. Het
gaat om een vernieuwde band.
Van een oude band wordt het loopvlak afgeschraapt. Op het karkas wordt een nieuwe laag
rubber en een loopvlak aangebracht. De kwaliteit is volgens Kwik-Fit gelijk aan die van een
nieuwe band. De Eco-band is evenwel 25 procent
goedkoper. Het aanbrengen van een nieuw loopvlak, 'coveren', is overigens helemaal niets
nieuws, maar Kwik-Fit pakt dit als eerste gestructureerd aan en geeft tevens een naam aan
de band.

Wat mag je als 'gewone' gebruiker van de nieuwe Lancer
verwachten? De binnenruimte
is allereerst groter dan voorheen en dat is te danken aan het
compacte motorcompartiment
en de grotere wielbasis en
spoorbreedte. De stoelen van in
elk geval de GTi bieden een goede zit, al zou voor de bestuurder een lendesteun geen overbodige luxe zijn. Alle instrumenten zijn binnen hand- en
oogbereik.

voeten kunt in
de derde versnelling. Mitsmbishi geeft
een brandstofverbruik van
ongeveer 1:12
op, wij houden
het op het een
krappe
1:11
Euro loodvrij.
De eveneens
vrij pittige 1.6
liter
neemt
voor 14 kilometer genoegen met een hter brandstof.
Motorisch
dus geen klagen over de
GTi en heerlijk voor de
lange afstand.
Van het schakelen word je
minder
enthousiast,
want
soms
gaat het wel
erg houterig.
Dit
woord
kunnen we wellicht ook bezigen voor het nog steeds wat
saaie model. Spannend is niet
bepaald de juiste omschrijving.
Wie met zijn Lancer wil opvallen, moet eerst 220 km/uur
gaan rijden of een kale versie

E SUBARU Impreza
Plus 1.8 is gekozen tot
'Trekauto van het Jaar
1994'. De verkiezing werd
voor de vierde keer georganiseerd door het ANWB-magazine de Kampeer- en Caravankampioen.
De ANWB noemt de Impreza
Plus met zijn standaard vierwielaandrijving en extra versnellingbak een opmerkelijke
winnaar. De jury van tien autoen caravanjournalisten nam gedurende twee dagen 21 auto's
van het modeljaar 1994 onder
handen op een testbaan. Elke
wagen trok een passende, bela-

den caravan. De vijf voornaamste testcriteria waren: weggedrag, prestaties, comfort, bedienmg en vanuit stilstand wégrijden op een helling van twaalf
procent.
De 21 'deelnemers' waren mgedeeld in drie prijsklassen en
een dieselklasse. In de klasse
tot 32.500 gulden won de Seat
Ibiza 1.6, tot 45.000 de Subaru
Impreza Plus 1.8, boven 45.000
gulden de Volkswagen Passat
2.0 en in de dieselklasse kwam
de Citroen Xantia 1.9 als beste
uit de bus. Uit deze vier werd
Subaru's vijfdeurs Impreza
Plus uiteindelijk tot Trekauto
van het Jaar 1994 gekozen. Hij
volgt hiermee de Xantia op.

Op het dashboard kun je weinig kwijt, maar dat schijnt zo
langzamerhand in het kader
van de design algemeen geaccepteerd te zijn. Het dashboardkastje moet verlichting
ontberen. De voorportieren zijn
voorzien van kleine bergvakken. De Lancer biedt rondom
goed zicht zonder blinde hoeken en inparkeren gaat probleemloos.

Twintig jaar na de mtroductie van Mitsiubishi op de Nederlandse markt met uitgerekend de Lancer doet Mitsmbishi een nieuwe greep naar de
macht m een belangrijk segment waar het concurrentie
aanbindt met auto's als de Honda Civic, Nissan Sunny, Kia
Sephia, Renault 19 Chamade,
Opel Astra en Toyota Corolla.
De Lancer mag zich eindelijk
concurrent noemen. De prijzen
van de Lancer sedan beginnen
bij 33.995 gulden voor de 1.6 GLi
en eindigen bij 46.195 gulden
voor de 1.8 GTi.
EVERHARD HEBLY

Volvo ontwejrpt kinderzitje

Nieuwe Renault 19
Cabriolet is er
Renault levert vanaf heden een speciale uitvoering
op basis van de 19 Cabriolet. Het betreft de Fairway
die in drie kleuren leverbaar is. Hij heeft standaard
rundlederen
bekleding,
metallic lak en speciale
striping. De Fairway is tot
oktober leverbaar. Prijzen
vanaf 58.995 gulden.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

De Eco-band van Kwik-Fit kost de wereld niets

Omega start voortvarend
D
E
BELANGSTELLING voor de Opel
Omega is groter dan
verwacht. Reeds voor de officiële introductie van het
nieuwe vlaggeschip bij de
dealers noteerde de Opelimporteur duizend orders.
Ook elders in Europa boekt
de Omega opvallende verkoopresultaten.

Na het rampjaar 1993 gaat het
eindelijk beter met de autobranche en over sommige modellen kunnen de verkopers
zich vergenoegd in de handen
wrijven. De nieuwe Omega is er
zo een. Nog voordat er ook
maar een exemplaar richting
klant was gereden, beschikte de
fabriek al over meer dan vijftigduizend orders. Duizend daarvan waren bestemd voor Neder-

land. Aanleiding genoeg voor de
Nederlandse importeur om zijn
bestellingen bij de fabriek voor
heel 1994 met vijfhonderd te
verhogen tot vijfduizend auto's.
Voor 1995 blijft de prognose
voorlopig gehandhaafd op 7.500
Omega's.
Mede gezien de grote vraag
uit andere Europese landen
heeft men in de fabriek te Rüsselsheim het werktempo inmiddels stap voor stap opgevoerd. Alles wijst ernp dat de
nieuwe Omega als spreekwoordelijke bestseller zijn leven begint. Het was daarom ook wel
toepasselijk dat het uitgerekend een Omega was die kortgeleden met nummer dertig
miljoen van de band rolde. En
het zal niet verbazen dat dit
'toevallig' het topmodel MV6
was, al was het alleen maar
voor de foto.

De interesse kan voor de
Omega een deel worden verklaard uit het feit dat Opel het
enige tijd zonder een topmodel
heeft moeten stellen. De Senator verdween half 1993 van het
toneel en het vorige Omega-model was begin dit jaar uitverkocht.

De nieuweling zit goed in de
sterke punten waarbij drie aspecten de boventoon voeren: de
vormgeving met zijn ruime binnenmaten, het uitgebreide programma met uitsluitend nieuwe motoren en de verhouding
tussen prijs en uitrusting. Vanaf 53.950 gulden biedt elke
Omega standaard onder meer
ABS, twee airbags, een antennne in de achterruit, stuurbekrachtiging, in hoogte verstelling van de bestuurdersstoel en
startonderbreking.

AJolvo heeft een nieuw kinderV zitje ontwikkeld voor kinderen tot circa vier jaar. Het
produkt is goedgekeurd en veilig bevonden voor gebruik tegen de rijrichting in, op alle
passagiersplaatsen van alle
Volvo-modellen (480 alleen
voorin). Het is praktisch in gebruik door de compacte afmetingen en het lage gewicht van
4,5 kilo.
De bekleding kan gewassen
worden. Het is opgebouwd uit
een schaal met stevige zijgedeelten, die een betere bescherming bieden tegen zijdelingse
aanrijdingen. Het kind wordt
met behulp van een vierpuntsgordel en een nieuw vergrendelingssysteem op de juiste plaats
gehouden. Het zitje wordt achterstevoren bevestigd met de
veiligheidsgordels en een speciale montageset.
Volvo heeft enkele accessoires voor het zitje, zoals een
baby-inlegkussen
waardoor
ook de allerklemsten normaal
vervoerd kunnen worden, een
slaapkussen en opbergzakken
voor speelgoed. Voor kinderen
van vier tot tien jaar heeft Volvo verder nog een nieuw zitkussen en een rugsteun ontworpen. Het kussen zorgt ervoor
dat de gordel achterin goed
aansluit.

De firma Sluyter BV uit
Nieuwegein waarschuwt m
een persbericht voor een
naderende epidemie: het
Hollanditis-virus.
De
symptomen hiervan zijn
volgens Sluyter onder
meer dat je je Nederlander
begint te voelen, op de
meest ongelegen momenten het Wilhelmus begint
te zingen, denkt verstand
van voetballen te hebben
en tot diep in de nacht voor
de buis hangt.
„Het vreemde", aldus
Sluyter, „is dat buitenlanders er volkomen ongevoelig voor blijken te zijn. Tegen de ziekte zijn geen medicijnen bestand. De beste
remedie is uitzieken."
Maar zie hier, er is een medicijn ontwikkeld dat de
ziekte draaglijk maakt: een
oranje dop met een balletje
erop. Niet om in te nemen,
maar om op je velg te monteren. Bij lichte verschijnselen schijnt een dop genoeg te zijn, maar om echte
problemen te voorkomen
is het beter om er vier aan
te schaffen, aldus Sluyter,
die nog opmerkt dat de
symptomen na verloop van
een aantal weken minder
worden.
Bij verlies van het nationale voetbalelftal verdwijnen de symptomen vaak direct. De wieldoppen zijn
verkrijgbaar bij de betere
autoshops. Voor informatie: telefoon 03402-95611.

Lexusrijder
overtreft
in tevredenheid
De meeste Amerikaanse
bezitters van een auto uit
het topsegment zijn zeer tevreden over hun merk en
de service van hun dealer.
Maar er moet er nu eenmaal een merk het beste
zijn en uit de Vehicle Performance Study blijkt dat
Lexusrijder s tevreden zijn
in de overtreffende trap.
Op alle onderdelen eindigde de Lexus LS400 als
eerste en hij behaalde zelfs
de maximale score van 169
punten, 49 punten meer
dan nummer drie Mercedes-Benz en 18 punten
meer dan nummer twee Infinity.

Het onderzoek strekte
zich uit tot auto's van modeljaar 1990, waarbij de
sterkte- en zwaktepunten
van tal van merken en types in kaart zijn gebracht,
inclusief de verwachtingen
en ervaringen van hun bezitters.
Aan het onderzoek deden
151 personenauto-modellen en tien Minivans mee
van in totaal 33 verschillende fabrikanten. Van de
77.000 mensen die een vragenformulier ontvingen,
stuurde 29 procent het formulier ingevuld terug. Auto's werden meegenomen
in het onderzoek als er gegevens waren van minimaal 150 exemplaren.

Hyundai maakt
voorjaar voordelig
Hyundai biedt tijdelijk
twee luxueuze Pony's en
vier Lantra's aan tegen
scherpe prijzen. De Pony's
hebben achter hun typenaam de toevoeging SE
van Special Edition.
Ze zijn onder meer voorzien van stuurbekrachtiging, een van binnenuit bedienbare benzine- en kofferklep, ruitewissers met
intervalschakelaar, getint
glas en bumpers en spiegels die in de kleur van de
carrosserie zijn gespoten.
De vijfdeurs heeft tevens
centrale
deurvergrendeling. Prijzen vanaf 24.995
gulden.
Bij de vier Lantra's komt
een oude Hyundai-toevoeging terug: Accent, bij welk
Frans merk hebben we dat
vaker gehoord? De winst
van de koper kan oplopen
tot 3.500 gulden. Tot de extra's behoren onder meer
stuurbekrachtiging, aluininium velgen, elektrisch bedienbare ramen, centrale
deurvergrendeling en bij
de 1.8-versie ABS en een
airbag. Prijzen vanaf 30.950
gulden.

NEDERLANDSTOPMERK
ELEKTRONISCHE KONDENSDROGER
E l e k t r o n i s c h e s u p e r k o n d e n s d r o g e r voor een unieke prijs! Geen
afvoer nodig. Kapaciteit 4,5 kgdroog wasgoed, elektronische vocht meting,
vele programma's, simpele bediening, RVS trommel, pluizenfilter
en kunststof bovenblad. A d v i e s p n j s ' 1 325.-

SONY HI-8STEADY SHOT

SONYMIDI-SYSTEEM
MET5CD-WISSELAAR
EN BOXEN

2649.-

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediemng. Adv.*2075.-

SONYHI-8TRAVELLER

BS^-jonc m
r-wfe? \£3ijm

Versterker 2x40 Watt,
2x5 bands equalizer, surround;
digitaletunermetSOvoorkeuzezenders;dubbel cass e t t e d e c k , high-speeddubbing;CD-wisselaarmet
ladevoorSCD's.muziekkalender. Sony luidsprekerboxen 2-weg systeem.
Afstandbediening.
Adviesprijs'111 0.-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespri]S*3330.-

1949.SONYTRAVELLER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

HP1445.PHILIPS 28SL5800

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. *2550.-

701 CM MATCHLINE
CHEF 1945."
63CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

49,

E2Gf 14/5.- SONY CAMCORDER

8x motorzoom,
3 lux,
hifi, autofocus Adv. '2220.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING
FW% QQ|C

u3M

1279

ÏISfD-i"

F60; 8mm systeem, 6x zoom,
superimpose, autofocus. "2299.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR102137CM VR722;
MATCHLINE. 4 koppen,

445.

longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

999.-

HRJ600; 4 koppen, longplay
mkl. PDC! Adviespnjs'1599.-

999.-

K

^

Flat en Square Hi-BlackTrinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs*! 799.-

Type WA951 0. Adviesprijs'1 899.-

HWi

De grote AEG kol lektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

pre%
-i 1/1 c
iiforW l iHü.-

SIEMENS WASAUTOM.

1149.-

1299,

1399.-

PANASONIC VHS HI-FI

AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.prgij yinc
r j';/;? 4 3 U •"

269.-

WHIRLPOOL 2-DEURS
SHARP 2 IN 1 KOMBI
UFFj
COC
lf;iï& \J9U.~ Type R3G14; 1000 Watt grill.

TIJDENLIJN
020-6476219

MOULINEX KOMBI

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-lucht320 Uter 2-deurs koelkast *1 398.- oven en grill. Adv.*849.-

SIEMENS 320 LITER

995.-

Eén dag voor levering
van 14.00 tol 16.00 uur.

R8180;750Watt+draaiplateau.

599.-

PANASONIC NN8550

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

^^^^^^^Ê^T

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1299.-

DAAR
•^

.

599.-

vakkennis,

ö

7ÏÏ1?!

^

SONY55CMKVM2131

ft' SUPER TELETEKST
Q7Q
Al pffii
nfrftf
OIO.
ft'
37 CM KLEUREN-TV

349.-

799.719.| ZANUSSI WASAUTOM.

, s .deck,

699.569.-

1099.-

| LUXE WASAUTOMAAT
l INDESIT PROMOTIE

\j u u »**••~

PHILIPS VIDEO + PDC

l Type 2596; Adv.*799.-

JjO.9peler.lOV

'289.

899.

VR223; Afstandbediening, |
TELETEKST/PDC. '1245.-

499.-

;O

649.-

sets.shuttletuni

VR312;3koppen,perfektbeeld,
LCD-afstandbediening. *1145.-

699.-

•350.-

479.-

,kl CO-speler,

^

549.-

1099.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

T.

versterker.

KN5404; Gas-elektro. "1 049.-

cyio
DHrO*"

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

355.-

\

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

375.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

1048.-

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookbo&k. Adviesprijs'1735.-

749.SONY3 KOPPEN VIDEO

PHILIPS 160 LITER

V325; VHS-HQ, prefekt beeld i
LCD-afstandbediening. *1220.-

EECHTE--80,

v 49.

699.AKAI VHS VIDEO+PDC

TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540

l Wasdroger. Adviesprijs*495.-

PANASOl

279.-

F360; HQ-3 koppen, inkl. l
PDC, afstandbediend. *1098.-

699.-

^*""*"•••••••••ii

•*•••••••• Li

4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

BAUKNECHT 160 LTR

595.-

j j in

De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

F280;Afstandbedisnd.'768.- l

SONYE240Vhs
3 voor ,,„ 30.-p,^ 0„
MAXELL XL-11 90 nieuw! 10 voor ....40.- BSfr 369.-

499.PANASONIC VIDEO

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

INDESIT WASDROGER

649.

459.-

MOULINEX
OVENB56

PHILIPS /WHIRLPOOL OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JypeAMB523: Adviesprijs*945.-

499.-

599.-

BAUKN.BOSCH AEG

STUNTIVHS-HQ VIDEO

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs'599.-

428.-

v.aOlïf • "
INDESIT D3000WI
KONDENSDROGER
PHILIPS/WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER

Inkl. afstandbediening. "699.-

399.428.SETER EN GOEDKOPER,'
VIDEORECORDER
MADE BY PHILIPS

799.BAUKNECHTTRK980

AFB594; Vrieskast. '720.-

478.-

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig. Adv.*1699.- BAUKNECHT LUXE

949.1199.-

MIELE DROGER

Turbo-drive, inkl. afstandbediening. *699.-

MERKCENTRIFUGE

449.-

2800 toeren. Adviesprijs*249.-

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

BAUKNECHT VW 3PR

nwi^ 7VIQ
BOSCH VRIESKAST

Lrjfrf

BOSCH VW PS2100

STUNT!! VRIESKIST!!

MIELE VW G521

k r* n l A IVir\

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch bptalpn l HAARLEM
Sltu^pl^odl^H Skicentrum "Schalkwiikzbnder extra kosten R'vieradreef 37

BEVERWIJK
ISUPËRSTORE 1100
iBreestraat 65

m2

AMSTELVEEN
DEN HAAG

ALKMAAR
ZOETERWOUDE
HILVERSUM

f^Kf."

Type GSD1311; Adv. '848.-

uMr
598.- pW%

358.PIN-CODE l

i Meer budget door de gratis
J BCC-card!
2\anvraag-folder in de winkel!

i

SUPER KOOKPLAAT

AUDIO- & VIDEO CASSETTES!PT~

AKAIVHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST
JVC VHS-HQ VIDEO
'7QQ
HRD770; Van de uitvinders i 2
tfïJÖ."
koppen, LCDafstandbed. *799 GRUNDIG 51 CM TEKST

»

INDESIT G/E FORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer 41 0; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill,
fraaie uitvoering met formica draaispit en mixed grill-set.*1 575.bovenblad. Officiële garantie.

ZANUSS1 140 LITER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. '1104.-

GRUNDIG 37 CM

^\\\m\\\^^;

5 JAAR

49.-

e

RTV535; 3 koppen,
ipen, VHS.
VHS.'1445.'1445.-

Af\Q

*fïJO."

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT 140 LITER

" T BitCD-speler,
2*30WLUtsSecurity

729.-

IS63-30; Adviesprijs*1799.

\X
INDESIT
FORNUIS L,

IJMw

RKOCHTE

BLAUPUNKT
KT VIDEO

STEREO TELETEKST

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

pT«P»i

l De enige echte l

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

1348.
BLAUPUNKT 63 CM

749.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Type KN5402WO; Adv. *849.-

l AEG TURN AM AT

549.-

IS70-39; Adviesprijs*1999.-

Vakkundig personeel staat u

ISTUNTBOVENLADER

GRUNDIG VIDEO + PDC

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

de volgende werkdag. Bij BCC

TypeKGC2511;Adviesprijs*1269.-

899.599.- 130 LTR. KOELKAST

Supersnelle VHS-HQ video, |
afstandbediend.Adv. '795.-

2SB12;LCD-afstandbed..'1045.- l

1398.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

KG37S01; Koel/vries reus. * 1798.-

l Type AWG089; Opvolger van
l de nu reeds legendarische
| PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

189.

PHILIPS TURBO-DRIVE

_*vnr mttflprn

B.V.; kleuren-tv service in-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

_n_

geoutilleerde Technische
Dienst hebben, die het begnp

1149.-

ARISTONA HQ VIDEO

70KV9717; Adviespnjs*2275.-

649.-

| STUNT 1000 TOEREN

699.-

QQQ

879.-

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
KOOP ZONDER
1200trn/min., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maar een
RISICO
zeerzuinig. Adviesprijs'1299.- echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviesprijs.* 1099.- BCC speelt reeds 24 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend i
de allerbekendste topmerken
met otticiëel Nederlands gaPHILIPS/WHIRLPOOL
j TypeAWG719;Adviesprijs*1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
KOEL/VRIES KOMBI
en niet alleen vanwege onze
TypeARG280;Adviesprijs*1235.- zeer grote omzet. Ook omdat,

i„~t niet, ro

*rt
ft PANASONIC 63 CM
N STEREO TELETEKST PHILIPS 4 KOPPEN VHS |
P7?*4 -Man
ft Lfwy l liJa.- Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.-1

K
ft Pffii
l J'JlvT

549.

SHARP 3 IN 1 KOMBI

749.

1699.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

369.-

BAUKNECHT 2304

Tijdstip van levering?
Bel de BCC

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

1299.-

249.

PHILIPS/WHIRLPOOL

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs. *999.-

1099.-

SONY 55CM KVC2121
STEREO TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT

ÜOU."

INDESIT 2-DEURS

AEG LAVAMAT RVS

MOULINEX FM1115

QQE

iJMw

795.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

S

ft'

BAUKNECHT1100TRN

BAUKNECHT WA6500

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur).
Adviesprijs. '1990.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

70CM KVC2921
*A SONY
STEREO TELETEKST

*

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

vraag,i
- Bel de BCC

SONY VHS HI-FI VIDEO

R

*

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

JVC HI-FI VIDEO

n
ft

*ft
K

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

Geen pnjs-mfo f.v.m. konkurrentie
Ald.konsumenlenbelangen
Ma. t/m Vr. 10,00 tot 16.00 uur

K

n
*s

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

BOSCH 1000 TOEREN

INFO-LI J N
020,6474939

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen.

EaEr 1045."

TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

8
ft

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

| K K l /XIMD
'^" •^*^l •"
-_--^-^^--•
Cl CISTDft Cl IDCDC
CLCI\ l "VJ-OUrcriö
IIM DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN-.

QCQ
Oü%l>

1449.-

1 tot 5 3O uur
maandagmiddag
9 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
KOOPAVOND:
zaterdag .9 tot 5 uur.
.... 7 tot 9 uur
Badhoevedorp vrijdag
Maarssenbroek «rijday
.... 7 tot 9 uur
7 tot 9 uu
overige filialen dondetdag

Auto's & motoren
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RioolafVoer volgend jaar honderd gulden duurder

ZANDVOORT - Als het college
van Burgemeester en Wethouders zijn zin krijgt, gaat de burger
volgend jaar ruim 50 procent
meer rioolafvqerrechten betalen.
Het college wil daarvan maatregelen betalen, waarmee wateroverlast in het dorp wordt bestreden. Daarnë, pas komen er echte
'verbeteringen' aan het rioleringsstelsel zelf. Daarvoor wordt
nu de Grontmij in de hand genomen: onderzoeksbureau DHV is
bij de gemeente in ongenade gevallen.

jaar. Momenteel ligt het tarief rioolafvoerrechten, dat dit jaar al met
9,05 procent omhoog is gegaan, rond
de tweehonderd gulden. Ook bedrijven ontkomen niet aan een forse stijging, hun tarieven gaan procentueel
net zoveel omhoog.
De stijging is al enkele jaren door
het college van Burgemeester en
Wethouders voorspeld. Deze is nodig
als extra inkomsten voor de financiering van maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Dat heeft te maken met alle overstromingen in het
dorp bij hevige regenbuien. Regelmatig nog, gemiddeld enkele keren per
jaar, lopen grote delen van het cenHet college wil in 1995 een eenmali- trum onder water. Dat geldt ook voor
ge verhoging voor particulieren door- straten in de omgeving van de Van
voeren tot driehonderd gulden per Lennepweg plus delen van Gran Do-

Blauwe Vlag
jaar uitgesteld
ZANDVOORT - Zandvoort krijgt dit jaar geen
Blauwe Vlag, het symbool
voor een schoon strand en
goede voorzieningen voor
de badgasten. De reden is
simpel: de meeste payiljoens zijn nog niet op de riolering aangesloten. Verder
zegt het niets over de kwaliteit, aldus de FEEËN.
De strandpaviljoens moeten
in feite aangesloten zijn op het
gemeentelijk rioleringsstelsel.
Momenteel is dat in Zandvoort
alleen het geval met de drie
meest zuidelijke paviljoens van
het textielstrand voor de Boulevard Paulus Loot. Van de rest
van de paviljoens wordt dit nog
gedoogd, omdat de strandpachtersvereniging en gemeente
niet op tijd tot afspraken kwamen over de aansluiting.
Dat betekent echter dat
Zandvoort dit jaar niet in aanmerking komt voor de Blauwe
Vlag. Dat geldt ook voor tal van
andere badplaatsen: er zijn dit
| jaar aanzienlijk minder stranden aangemeld, zegt de
FEEËN, de Foundation fpr Environmental Education in Europe. 'De meeste stranden voldoen nog niet aan de criteria
voor de afvoer van afvalwater
van de strandpaviljoens. Vanaf
1995 is dit wettelijk geregeld
l waardoor de aanmeldingen
| weer zulen oplopen.'
Volgens de FEEËN wil dat
verder niets zeggen over de
kwaliteit van de stranden. 'Dat
stranden geen blauwe vlag krijgen, wil niet zeggen, dat de
zwemwaterkwaliteit op deze
plaatsen niet goed is. Voor Nederland geldt, dat de waterkwaliteit van de Noordzeestranden
geen gezondheidsrisico's opleveren voor badgasten. Op de
meeste plaatsen is de waterkwaliteit zonder meer goed.'
Dat blijkt ook uit de folder Veihg Zwemmen van de Provincie
Noord-Holland, verkrijgbaar
bij de gemeente. Het zwemwater voor de Zandvoortse kust is
'goed'.

l Vlooienmarkt op
] circuit Zandvoort
ZANDVOORT - Op zondag 5
l juni wordt er een vlooienmarkt
l gehouden op het circuit van
l Zandvoort, van tien uur 's morI gens tot 's avonds negen uur. Er
l zal die dag van alles te koop
l zijn. Ook wordt er een karaokel-show gehouden en is er geleI genheid voor het publiek om te
l zingen. Er wordt een prijs uitI geloofd voor de beste zanger.
Deze kan een reis naar Amerika
winnen. Voor informatie en
kraamhuur kan men bellen
l naar organisatiebureau HenI sen. Telefoon: 023- 402334

4

rado. De capaciteit van de riolering is
De totale kosten komen waar- van het bergingsbassin gepland, plus
te klein om de 'stortvloed' te verwer- schijnlijk op 8,8 miljoen gulden. Vol- zogenaamde 'optimalisatiemaatregeken.
gens het voorstel van het college wor- len'.
den die maatregelen m de komende
jaren, tot en met 1997 uitgevoerd. In Nog dit jaar moeten ook alternatieEffect
1994 beperkt zich dat tot 'voorberei- ven van de Grontmij uitgewerkt worHet college wil nu nog geen 'verbe- dingen'.
den voor de verbetering van het rioolteringsmaatregelen' aan het riolestelsel zelf. Deze maatschappij benanngsstelsel nemen. Het richt zich op
dert de verbetering van het riolemaatregelen buiten dit stelsel, die Alternatieven
ringsstelsel uit een hele andere hoek
'het grootste effect' hebben bij het Voor 1995 staan werkzaamheden dan onderzoeksbureau DHV, dat de
voorkomen van wateroverlast. Eén voor het 'Onderbemalen Gebied' op gemeente al een aantal jaren advidaarvan is de aanleg van een ber- het programma: afkoppelen van de seert op het gebied van de riolering.
gingsbassin of ook wel 'bufferkelder'. rioleringen in de Schoolstraat, de Grontmij komt met voorstellen
Daarin kan op het moment van stort- Willemstraat en de Kanaalweg, het waarvan verwacht wordt dat de afregens een fors deel van het overtolli- aanbrengen van drempels op weg- voer van de hogere gebieden m Zandge water worden afgevoerd. Later, als dekniveau en het installeren van voort zal verbeteren. Dat zou betekede situatie weer normaal is, wordt pompen voor de totale waterhuis- nen dat de riolering van de lagere
dat via de gebruikelijke kanalen wég- houding van dit gebied. Voor 1996 en gebieden minder belast wordt.
gepompt.
1997 staan de besteksfase en de bouw
Grontmij is bij de kwestie betrok-

ZANDVOORT - Het winkelcentrum in Zandvoort-Nieuw-Noord moet een
echt wijkcentrum worden,
met een meer open karakter. Dat zegt D66 in een initiatiefvoorstel dat dinsdagayond aan de gemeenteraad
is aangeboden. Het binnenplein van het centrum bevindt zich in een 'deplorabele toestand' en moet op korte termijn gerenoveerd worden. Verder denkt de partij
aan het verwijderen van het
plantsoen en het aanbrengen van meer speelmogelijkheden en bankjes. Het
college van B&W neemt het
voorstel in overweging.

Hondentoilet
Die ingrepen zijn vooral nodig voor het binnenplein, dat
zich volgens D66 in een 'deplorabele toestand' bevindt. 'Het
wordt aan het oog onttrokken
door de bebouwing en waar
geen bebouwing is door een
plantsoen met hoog opschietend struikgewas.' Het wordt
slechts verlicht door twee
straatlantaarns en het is moeilijk toegankelijk voor een veegwagen. De enige plek waar kinderen kunnen spelen, de zandbak, is moeilijk te verschonen.
Bovendien wordt het plantsoen
tussen de Flemingstraat en het
plein 'naar goede Nederlandse
gewoonte' gebruikt als hondentoilet. 'Het plein oogt mistroostig, een paar kale bankjes rond
een vieze zandbak'.
De overheid kan niet achterblijven bij het particulier initiatief, meent de D66-fractie. 'Enige tijd geleden is een groot gedeelte van de omringende winkels door de eigenaren en/of bewoners behoorlijk opgeknapt.
De om het plein lopende luifel

HW LW
23.4019.16
-.-20.15
13.2521.20
14.2522.20
15.0623.10
15.4623.56
16.1512.05
00.20 16.4912.30
00.56 17.2512.55

•Maanstand/getij:
JNM dond. 9 juni 10.26 uur
Ppringtij 11 juni 05.36
PAPH-108cm
PK dond. 16 juni 21.57 uur

uur

Lustrum
Gran Dorado bestaat
jr
deze maand vijf jaar en
O
viert dat met een Lustrum-feestweek Ook voor Zandvoorters

Vrije tijd
Samen met anderen in
je vrije tijd activiteiten 11
ondernemen, is leuker dan al ,
leen, propageert de stichting '
Buro Vrije Tijd (BVT) We zijn
geen relatiebemiddelingsbureau Wat dan wel7 Samen op
vakantie gaan, theater bezoeken of eetgroepen vormen 'In
het begin dachten we dat er
alleen kneuzen hieraan mee '
doen maar de 1200 leden
vormen een doorsnee van de
samenleving
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166 '
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Het groepje waarvan hij deel
uitmaakte was nog in een overwinningsroes toen het zondagavond rond half elf nog even
over het strand wilde lopen.
Hun team had het onderlinge
toernooitje gewonnen. Toen de
jongen samen met een ander de
njbaan overstak, werd hij - bijna aan de overkant - aangereden door een auto die met hoge
snelheid m noordelijke richting
reed De bestuurder stopte aanvankelijk maar reed vervolgens
door zonder zich bekend te maken
Later die nacht, omstreeks
tien over half een, meldde de
man zich op het politiebureau
aan de Koudenhorn in Haarlem. Hij vprkeerde onder mvloed van alcohol houdende
r
Het huidige plantsoen in het winkelcentrum moet geen parkeerplaats worden maar een terrein met speelattributen, zegt D66
Foto Andre Lieoe om drank. Bij de ademtest bleek
een promillage van ongeveer
is geschilderd en ook de gevels denkt D66 aan meerdere speel- kinderen zoals een tafeltennis- den voor jongeren om op te rol- baar tennisveld zou ruimtelijk 1,1. De man bekende de aanrijvan diverse winkels in in de objecten voor kleuters en jon- tafel, een voetbalspel of een lerskaten, of door middel van gezien tot de mogelijkheden be- ding te hebben veroorzaakt en
dat hij in paniek was weggereverf gezet. Verder zijn de lege gere kinderen, plus weerbe- schaaktafel. 'Een deel van het het plaatsen van een goalwand horen.'
den. Hij werd voor nader onderplekken in het winkelbestand stendige objecten voor oudere plein zou bestemd kunnen wor- te voetballen. Zelfs een open- Vervolg op pagina 3
zoek op het politiebureau ingeaangevuld.'
sloten. De sportgroep is inmidDaarom heeft D66 het college
dels naar huis vertrokken, m
en gemeenteraad voorgesteld
aanwezigheid van de vader van
om op korte termijn het plein
het slachtoffer, zijn broer en
in zijn geheel te renoveren. Dat
zijn stiefmoeder.
zou dan volgend jaar worden,
Zie ook de rubriek meningen
de fractie hoopt dat er in de
begroting 1995 geld voor gereserveerd wordt.
(ADVERTENTIE)

Beach Watchers voorzichtig van start met
oriëntatiepalen en onbemande uitkijkpost

Wijkgericht
Uitgangspunt is een open,
wijkgerichte functie. Daarvoor
moet het plantsoen aan de Flemingstraat verdwijnen en de
vrijkomende grond bij het plein
getrokken worden. Verder

ZANDVOORT - Het Beach Watchers project gaat nog dit
jaar van start maar wordt fasegewijs ingevoerd. Alleen pp
het strand van Bloemendaal komen vier bemande uitkijkposten. Zandvoort krijgt voor de Rotonde ook een post
maar die blijft dit jaar nog onbemand. Daarnaast worden
er, verspreid over beide stranden, vijftig oriëntatiepalen
geplaatst.

Auto over de kop op parkeerterrein

Waterstanden
LW
06.26
07.26
08.26
09.14
10.25
11.15

Gezeur' binnen de
n
Zandvoortse raadszaal
O
moet zoveel mogelijk voorko
men worden Dat zegt het
nieuwe VVD raadslid Theo van
Vilsteren Als alles goed loopt
is Zandvoort m een paar uur
tjes per week te regeren

ZANDVOORT - Op de
Boulevard Barnaart, ter
hoogte van Gran Dorado is
zondagavond een 14-jarige
jongen uit het Engelse Surrey aangereden en kort
daarna overleden. De jongen was hier met zo'n vijftig
andere kinderen van een
sportvereniging plus famiheleden op vakantie.

ZANDVOORT - Bij een wonmg aan de Herman Heijer.mansweg vond in de nacht van
23 op 24 mei een inbraak plaats.
De daders kwamen de woning
binnen door de voordeur te forceren. Er werd een kluis uit de
muur gehakt en ontvreemd. De
'breekijzers werden achtergelaten in de woning. In de kluis
zaten hoofdzakelijk per&oonhjke bescheiden en enkele sieraöen. De bewoners zijn ernstig
gedupeerd.
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ken voor een 'second opinion' oftewel 'tweede mening' over het laatste
rapport van DHV. DHV heeft de laatste jaren voor de gemeente diverse
riolenngsplannen opgesteld, maar is
nu min of meer in ongenade gevallen.
'Verbeteringen' m 1989, waaronder
het opdelen van het hele riolermgsstelsel in twee aparte nolermgsgebieden, gaven niet het beoogde effect
Vervolgens kreeg DHV opdracht
voor een herberekenmg, die daarna
aan de Grontmij is voorgelegd Deze
had er de nodige kritiek op, het college hecht veel belang aan dit oordeel
'Het gewicht van de kritiek door
Grontmij over het rapport van DHV
is van dien aard, dat wij het rapport
van DHV niet zonder meer kunnen
onderschrijven,' aldus het college

Winkelcentrum in noord moet wijkcentrum worden'

Volgens D66 is er behoefte
aan een echt 'centrum' in deze
wijk. Een ontmoetingsplaats
waar kinderen kunnen spelen,
waar hun ouders en anderen
kunnen neerstrijken op een terrasje of bankje, en waar men
ook zijn boodschappen kan
doen. Die behoefte blijkt uit het
Sleutelfigurenonderzoek dat in
1993 door de GGD Zuid-Kennemerland is uitgevoerd. Het winkelcentrum in Zandvoort-Noord zou met een paar eenvoudige ingrepen zo'n echt
wijkcentrum kunnen worden,
zegt D66.

Oplage: 5.250
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De twee inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij

Foto J Draijer

ZANDVOORT - Op parkeerterrein De Zuid de komst van de brandweer uit zijn benauwde
aan het Friedhoffplein is zondagavond rond half positie worden verlost. Een van hen was licht
gewond geraakt, de vrij nieuwe auto was zwaar
elf een auto over de kop geslagen.
beschadigd. Het ongeval op het verlaten parDe politie riep de brandweer te hulp om de keerterrein is vermoedelijk ontstaan tijdens
twee inzittenden te bevrijden. Vermoed werd dat hard achteruit rijden, waarbij een verkeerde bezij bekneld zaten. Het tweetal kon echter al voor weging met het stuur werd gemaakt.

project. De andere twintig uitkijkposten worden in 1995 in
gebruik genomen, al worden
eerst nog de ervaringen van dit
seizoen geëvalueerd.
In de uitvoering was tot nu
toe de nodige vertraging ontstaan door een contract van de
gemeente met Mediamax, de
exploitant van reclamevitrmes
op gemeentegrond. Mediamax
heeft in Zandvoort het alleenrecht voor dergelijke reclameborden. Dat gaf problemen omdat BVVC op het strand met
concurrent Pubhsign gaat werken. De stichting wil namelijk
de zijkant van de uitkijkposten
verhuren als reclameruimte,
omdat het Beach Watchersproject afhankelijk is van reclameen sponsorgelden Het strand is
weliswaar geen gemeentegrond, maar de gemeente 'gedraagt' zich er wel als eigenaar,
bijvoorbeeld met het afgeven
van vergunningen. Daarom had
Mediamax bezwaren tegen deze
plannen

De oriëntatiepalen zijn vooral voor kinderen bedoeld. Hiermee kunnen zij makkelijk het
strandpaviljoen terugvinden
waar hun ouders zitten De palen worden makkelijk herkenbaar gemaakt door tekeningen
van Dick Bruna. Daarnaast
moeten er op den duur 25 uitkijkposten komen op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. Deze posten worden
bemand met Beach Watchers,
jongelui die een opleiding krijgen voor - onder andere - EHBO-diensten en reanimatie. Zij
moeten toezicht gaan houden
op het strand. Door het gebrek
aan sponsorgelden blijft het
aantal posten dit jaar nog beperkt tot vijf, waarvan een voor
de Rotonde in Zandvoort. Deze
staat er dit jaar alleen maar als Deskundigheid
voorbeeld,
waarschijnlijk
De partijen zijn inmiddels
wordt deze in 1995 bemand.
met elkaar tot overeenstemming gekomen. De reclameOverzichtelijk
ruimte op het strand moet nu
Met de posten in Bloemen- een stuk kleiner worden dan
daal gebeurt dat dit jaar al. aanvankelijk de bedoeling was.
'Vanwege de overzichtelijkheid Maar de onderhandelingen gaen beperktheid in omvang van ven zo'n vertraging, dat het met
het Bloemendaalse
strand meer mogelijk was om alle beleent dit gebied zich goed voor nodigde sponsorgelden nog in
een dergelijke opzet.' Dat staat 1994 binnen te krijgen. Vandaar
in een gezamenlijk persbericht de fasegewijze invoering van
van de stichting Bestrijding het project.
Daarnaast speelt ook nog
Veel Voorkomende Crimmaliteit (BWC), de politie Kenne- mee dat de Zandvoortse strandmerland en de gemeenten pachtersvereniging het niet
Zandvoort en Bloemendaal. De eens is met de opzet van het
stichting BVVC, die ook al de Beach Watchers project. De
Parking Watchers op de par- strandpachters vinden het onkeerplaatsen heeft gemtrodu- verantwoord. Zij hebben sterke
ceerd, staat onder leiding van twijfels over de deskundigheid
politiemedewerker Rini Cappel van de jonge wachtposten, op
en is de initiatiefnemer van dit het gebied van EHBO en de zee

en haar stromingen. „De badgasten verwachten die deskundigheid wel bij hen te vinden,"
verklaarde
strandpachtersvoorzitter Paap kort geleden m
een interview met het Zandvoorts Nieuwsblad. De strandpachters m Bloemendaal hebben het project wel positief ontvangen, zij hebben het 'omarmd', aldus burgemeester Van
der Heijden.
Vervolg op pagina 3
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FAMILIEBERICHTEN

De zee was zijn leven,
op zee liet hij zijn leven.
Daarom denken wij, zijn ouders
en zus, er goed aan te doen
om zijn stoffelijke resten aan
de zee toe te vertrouwen.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat
door een noodlottig ongeval tijdens zijn werk op
zee, geheel onverwacht van ons is heengegaan
onze lieve, zorgzame zoon en broer

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Schiesser
aanbieding
damesslips
100% katoen

Paul Robert Roosendaal

3 juni gaan onze kinderen

Brenda Molenaar
Arno Wesfhoven
hun boterbriefje halen op het Raadhuis
in Zandvoort om 11.30 uur.

•b 11 maart 1957
117 mei 1994
Zandvoort:
M. H. Roosendaal
W. J. E. Roosendaal-Strijder
Clovelly, Australië:
Yvonne
Zandvoort, 30 mei 1994
Lorentzstraat 549
Correspondentieadres:
Treubstraat 6,2041VG Zandvoort.
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Greet, Anneke, Jan. Bob

Tot onze grote ontsteltenis is heden geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, opa, mijn levensgezel, broer en
zwager

Tanga's 2 st.
16,95
Heupslips 2 st. 17,95
Tailleslips 2 st. 18,95

6-6-'94: Er ist 30!

Directe hulp bij een
sterfgeval.
Begrafenis en
crematieverzorging.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,

TE HUUR
PER 1 JULI
voor 1 è 2 pers.
voor perm.
lief app. grote
woonkarru/slaapkam.
+ keuken, gemeenschappelijk sanitair

/ 800,- p. mnd.

1 maand borg

2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Info zat. en zon.
tussen 12-17 uur
Tel. 15620

Uitvaartcentrum
Haarlem

Bob van der Vliet
weduwnaar van Cock Bos
op de leeftijd van 68 jaar.
Marion Bouman-van der Vliet
Peter Bouman
Ruben
Bobjr.
Mevrouw L. Dijks
A. Chevallier-van der Vliet
J. W. Chevallier
2041TD Zandvoort, 26 mei 1994
Celsiusstraat 73
De crematie heeft dinsdag 31 mei in het crematorium „Velsen" plaatsgevonden.

Kroon Mode

DER GERRIT HAT GEBURTSTAG!

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Hartelijke dank aan onze kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden voor
alle kado's, bloemen en lieve attenties,
die wij ontvingen bij de viering van ons
40-jarig huwelijksfeest.

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Ook Theo en Jan Smit hartelijk bedankt
voor de prima verzorging in „De
Krocht".

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Het was een geweldig feest!

Ger en Ali Piers

Een bruin (eet)cafe in de (verlengde)Haltestraat 75
Een beetje achteraf
maar toch even gezellig U
Wat bieden Mollie & Co. ?
Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur,woensdag
gesloten.
Keuken geopend tot 1.00 uur 's nachts.
Tijdens zwoele zomeravonden kunt U op ons mooie
terras heerlijk buiten eten.

ledere zondag een 3-gangenmenu voor F 29,50.
Dagelijks wisselende dagsehotels voor F 14,50.
De lekkerste saté, de sappigste rib-eye's en biefstukken, de smakelijkste spare-ribs en de dikste
frieten.
Diverse soorten bier van het vat en de fles.
Waaronder Grimbergen Dubbel en Grolsch Meibok,
een fris lentebier.

. ,

Hulp gevraagd
voor schoonmaken
2-k.flat bij wisseling
gasten.
Zaterdags van
10.00-14.00 u.

Uw Gastheren (en koks)
Han & Harro

ƒ 15,- p. uur.
Tel. 13858.

Enige en algemene kennisgeving
Met veel verdriet, maar dankbaar dat haar een
langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u
kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna Frieda
Mulder-Langwagen
. op de leeftijdvan 79 jaar.
Y. Mons-Mulder
C. Mons
Patrick en Marianne
Zandvoort, 28 mei 1994
Dr. Smitstraat 10
Correspondentieadres
Legmeerdijk 285
1187 NC Amstelveen.
De crematie heeft op l juni plaatsgevonden.

Wij danken familie, vrienden
en bekenden voor hun
aanwezigheid, cadeaus
en andere attenties.
Ze hebben ons
50-jarig huwelijksfeest
tot iets onvergetelijks gemaakt!
Wim en An Vader

Strandpaviljoen

Bonbini
zoekt een

toiletjuffrouw
Tel. 12788

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

M

j

t

Fax 02507-14924
Telefoon 0250717741

Heel verdrietig geven wij kennis dat na een kortstondige ziekte uit ons midden is weggenomen,
mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame, vrolijke,
moedige mam, mijn onvergetelijke zuster

Isabella Maria
Cauwels-Steenken
* 11 augustus 1923
f 30 mei 1994
Ben Cauwels
Christy en Joop
Berry en Teun
Frieda Steenken
Kostverlorenstraat 69
2042 PC Zandvoort
Gelegenheid lot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De kerkelijke uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 3 juni om 14.00 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort,
waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Tevens condoleren na de begrafenis in gebouw
De Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort.
Zij hield van pastelkleurige bloemen.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis van
het heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder,
oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Arnoldina
Krom-Kolk
op de leeftijd van 72 jaar.
R. Krom
R. A. Krom
C. Homan
W. A. Ruijs-Krom
J.H.A. Ruijs
R. J. Krom
M. E. H. Krom-van Haarlem
Kleinkinderen en
achterkleinkind
2(imei 1994
Koninginneweg 4
2042 NL Zandvoort
De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag
31 mei op de Algemene begraafplaats aan deTollensstraat te Zandvoort.

Paul
Ons afscheid komt nog.
Robert en Ingrid, Rolf,
Marieke en Guy.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:
- maandag 6 juni 1994,20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening
- dinsdag 7 juni 1994, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 8 juni 1994, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Voor leden komt beschikbaar
1 Gasthuishofje 17, huur ƒ 609,60 per maand, excl. stookkosten.
2-Kamerwoning zonder cv. Toewijzing aan alleenstaanden van 45 jaar
en ouder.
Het belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.815,-zijn.
2 Lorentzstraat 351, huur ƒ 772,70 per maand, excl. stookkosten.
2-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 4.850,- zijn.
3 Lorentzstraat 581, huur ƒ 607,89 per maand, excl. stookkosten.
2-Kamerwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.700,- zijn.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M , voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore van
EMM.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M .
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het
inkomen van de meestverdiener voor 100% en de minstverdiener voor
50% meegenomen in de berekening.

Ruilrubriek
1 Celsiusstraat, huur ƒ 603,45 per maand excl. stookkosten. 4kamerwoning l e etage.
Gevraagd: eengezinswoning.
2 Brederodestraat, huur ƒ 722,34 per maand excl. stookkosten. 2kamerwoning op de bcganegrond met tuin.
Gevraagd: grotere woning of flat.
3 Van Lennepweg, huur ƒ 496,49 per maand excl. stookkosten. 3kamerwoning 4e etage.
Gevraagd: 4- of 5-kamcreengezinswoning.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk op 30 juni 1994 bij E M M , voorzien van naam, adres en
geboortedatum.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M .

WONINGBOUWVERENIGING E M M

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
7 juni 1994!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15 -12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 -14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 - 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

AANPASSINGEN
SEINPOSTWEG E.O.
Medio juni wordt begonnen met aanpassingen
aan de Seinpostweg e.o.
Deze aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege
de aanschaf van een nieuwe reddingsboot door
de K.N.R.M. De nieuwe boot is namelijk breder
en heeft hierdoor meer draairuimte nodig.
Hiermee samenhangend zal ook de oprit bij de
boulevard achter het Casino worden aangepast
en zal de bushalte Thorbeckestraat naoij de
nummers 3 en 5 worden verplaatst. De bushalte
wordt opgeschoven naar Thorbeckestraat nrs.
17en21.
De plannen liggen ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek/
Bouwkunde, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur,
telefoon 02507-61557.

WIJZIGING VERORDENING
PARKEERBELASTINGEN 1992
GOEDGEKEURD/INSTELLEN
BETAALD PARKEREN DIVERSE
LOKATIES
De gemeenteraad heeft op 20 december 1993
besloten tot het instellen van betaald parkeren
op het parkeerterrein aan de noordzijde van het
Schuitengat. Het betreft 28 parkeerplaatsen.
Bij koninklijk besluit 94.003097 van 15 april
1994 is de hiervoor benodigde wijziging van de
verordening goedgekeurd.
Tevens wordt conform het door de gemeenteraad genomen aanwijzingsbesluit overgegaan
tot het instellen van betaald parkeren voor acht
parkeervakken aan dezuidzijdevan deThorbeckestraat.
De gewijzigde verordening ligt op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financiën, Swaluëstraat 2,
telefoon 02507-61414.

GEMEENTE

De tekeningen zijn op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur in te zien bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek/
Bouwkunde, Raadhuisplein 4, 02507 - 61557.

De definitieve versie van de nota zal, na verwer- •
king van de inspraakreacties, naar verwachting .
in november 1994 door Provinciale Staten wor- .,
den vastgesteld.

AANPASSING KOP KERKSTRAAT/WAGEMAKERSPAD
I.V.M. WATEROVERLAST

AANGEVRAAGDE t
MILIEUVERGUNNING

Het gedeelte hoek Kerkstraat/Wagemakerspad
en Burg. Engelbertsstraat ligt precies op de
scheiding van het hoog- en laaggelegen gedeelte van het rioolstelsel.
Hierdoor stroomt bij hevige regenval het water
naar beneden het laaggelegen gedeelte in. Om
dit tegen te gaan zullen de trottoirs op de kop
worden doorgetrokken.
De tekeningen zijn op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur in te zien bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek/Bouwkunde,
Raadhuisplein 4, 02507 - 61557.

WIJZIGING LEGESVERORDENING 1992 GOEDGEKEURD
In verband met de invoering van de Wet milieubeheer heeft de gemeenteraad op 22 februari
1994 in de Legesverordening enkele wijzigingen aangebracht.
Deze wijzigingen zijn bij koninklijk besluit
94.003708 van 19 mei 1994 goedgekeurd. De
gewijzigde Legesverordening ligt ter inzage bij
de sector Middelen, afdeling Financiën, Swaluëstraat 2. De afdeling is geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur. Nadere informatie:
02507-61414.

VERKEERSBESLUITEN
In verband met de uitbreiding van het Raadhuis
heeft de gemeenteraad van Zandvoort op 2 mei
1994 besloten een gedeelte van de Swaluëstraat
te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Het besluit ligt van 3 t/m 17 juni 1994 ter inzage bij het bureau Voorlichting, Swaluëstraat 2,
telefoon 02507-61492.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van "besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van Oranjestraat 7
en het parkeervak toevoegen aan de bemeterde parkeervakken westzijde Oranjestraat;
- het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van Hogeweg 72.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van net
bezwaar.

INSPRAAK PROVINCIALE NOTA
"OUDERENHUISVESTING IN
NOORD-HOLLAND"
Onlangs is de concept-nota "Ouderenhuisvesting in Noord-Holland" door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland voor de inspraak
vrijgegeven.
In deze nota wordt aangegeven op welke wijze
de provincie het huisvestingsbeleid voor ouderen de komende jaren gestalte wil geven.
De nota ligt ter inzage bij het bureau Voorlichting van de gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, telefoon 02507 - 61492.
De inspraaktermijn loopt tot 31 juli 1994.
Tot deze datum kunnen schriftelijke reacties
gestuurd worden aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Postbus 123,2000 MD Haarlem.

Door Burgemeester en Wethouders van Zand;.,
voort is ontvangen een aanvraag om een ver;
gunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor: t ,
1. dat op 11 maart 1994 een aanvraag is ontyan-'
gen om vergunning ingevolge de Wet milieu-!
beheervoor een verzorgingstehuis voor oude-,
•ren gelegen aan de Bramenlaan 2'te Zand:''
voort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de..
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 6 juni 1994 tot 4
juli 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afd. Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4. U
kunt daar ook terecht voor een mondelinge,
toelichting. Het kantoor is geopend op werkda-,
gen van 09.00- 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek;.1
Prinsesseweg 34.
Dooreen ieder kunnen tot 24 juli 1994 schriftè-'
lijke bedenkingen worden ingebracht bij het
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gëgeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen ook
mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94046B Dr. Mezgerstraat 72/74
optrekken gevel
94048B Dr. Gerkestraat 25 rd
plaatsen dakkapel
94049B Curiestraat 6
wijz. opslag in woonruimte
94050B Curiestraat 10
plaatsen reklamemast
94051B Jan Steenstraat 2
vergroten woonhuis
94052B Burg. v. Alphenstraat 63
plaatsen berg-fietsruimte
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezichten Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
94047B Strand

plaatsen oriëntatiepalen

Belanghebbenden, die door een verqunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijrï getróffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondge-'
bied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
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'In noord wonen zo'n
vijfduizend mensen'
Vervolg van voorpagina

Volgens D66 is het van groot
belang bij de inrichting is dat
de speelplaatsen in het Winkelcentrum
Zandvoort-Noord
door de kleintjes7 veilig te gebruiken zijn. Bond die speelmogelijkheden kunnen bankjes
wo'rden geplaatst waar ouders
op hun kinderen kunnen letten
en elkaar ontmoeten. Een goede en fraaie verlichting zou het
geheel moeten accentueren.
Met deze aanpassingen zullen
het woongenot, het gevoel van
veiligheid en de sociale contacten in de wijk bevorderd worden, aldus de fractie.
Een en ander moet nader uitgewerkt worden in overleg met
beyvoners van Nieuw-Noord, de
ondernemers van winkelcentrum Nieuw Noord en het bestuur van 't Stekkie. Raadslid
Van Leeuwen drong daar dinsdagavond extra op aan. „Bij sociale vernieuwing is het gebruik bewoners en anderen er
al in het initiatiefstadium, bij
betrekken." Volgens burgemqe^ster Van der Heijden moet
er -eerst een stuk van gemaakt
worden met een formele status.
„Het college komt met een
stappenplan," beloofde hij. Pas
dan wordt ook bekend of het
college op het voorstel van D66
zal ingaan.

Financiering
stelt voor om de kosten
'te financieren uit de pot sociale vernieuwing en/of de stelpost
nieuw beleid op het gebied van
maatschappelijk, sociaal en
cultureel welzijn ten behoeve
van de Zandvoortse bevolking,
de stelpost verbetering woonomgeving Nieuw Noord. Ook
zou nagedacht kunnen worden
of de opbrengst van de te verkopen grond ten bate van nieuwbouw op de locaties Flemingstraat en Lorentzstraat, indien
gerealiseerd, aan te wenden
voor dit initiatiefvoorstel.'
Het voorstel kan gezien worden als een initiatief van raadslid- Lou Koper, die zelf in Zandvoort-noord woont. „Ik ben zowel als bewoner als politicus
vreselijk geïnteresseerd in
noord," aldus Koper. „Er wonen hier zo'n vijfduizend mensen. D66 zal de ontwikkelingen
m noord niet alleen volgen,
maar ook stimuleren."
De ondernemers uit het winkelcentrum zien wel wat in het
voorstel van D66, zegt Koper.
Twee van hen bevestigen dat.
„Als er maar reuring in zit,"
zegt kapper Bon Goossens. Volgeris Bob Tan, van café Basta,
is het 'perfect'. Hij vindt het
ook .een goed idee om een uitgebreider terras neer te zetten in
het winkelcentrum maar dat
zal hij niet snel doen. „Ik betaal
al 600 gulden voor twee tafels
en acht stoeltjes, plus een bord
aan' de andere kant." De gemeente hanteert hier' hetzelfde
pre'cariotarief als in de drukke
winkelstraten in het centrum.

'Ik ga meer aandacht besteden aan wat er leeft'
Deze week de laatste
aflevering in de serie interviews met nieuwe
raadsleden in de Zandvoortse gemeenteraad:
de WD-er Theo van Vilsteren. (De vorige afleveringen werden gepubliceerd op 21 en 28 april,
plus 5, 11 en 26 mei.)
door Joan Kurpershoek

E ZOU ZANDVOORT
bij wijze van spreken
f & ^j op een zaterdagmid/ /
dag kunnen regeren,
met drie uurtjes per week,"
zegt Theo van Vilsteren, nieuw
raadslid voor de VVD. „Mits de
samenwerking in de gemeenteraad goed loopt en alles goed is
voorbereid. En dan moetje wel
meteen beslissingen nemen."

J

„Ik ben een pragmaticus. Gezeur voordat je ergens naar
kijkt en allerlei omslachtige
procedures moet je zoveel mogelijk vermijden. Dat is niet
mijn cultuur. Je concludeert:
dit leeft, daar hebben we behoefte aan, dat gaan we doen.
En als de mensen ergens voor
zijn, dan hoefje geen twee A4-tjes vol te schrijven. Hooguit als
je ergens tegen bent."
Van Vilsteren (61) is geboren
in Zwolle en vanaf zijn vijfde
opgegroeid in Haarlem. Sinds
25 jaar woont hij in Zandvoort,
waar hij de ondernemers een
warm hart toedraagt. „Middenstandszaken, dat is mij op het
lijf geschreven. Wees blij met
de middenstand, dat is de
grootste werkgever in Zandvoort."
Een echte liberaal dus, al zag
het daar in zijn jeugdjaren niet
zo naar uit. „Ik kom uit een
zeer katholiek gezin, al waren
mijn ouders nou ook weer niet
zalvend. Ik ben opgevoed bij de
Augustijnen, ik bezocht het Triniteitslyceum. Maar in de beginjaren zestig begon het wat
vrijere denken. Ik verliet de
ideeën van de KVP en ging over
naar een meer liberaal denken,
maar wel als een liberaal met
een sociaal hart."
De oorsprong daarvan lag in
zijn jeugd. Hij groeide op als
oudste zoon in een gezin met
zeven kinderen waarvan vader,

ambtenaar, moest bij werken
om de opvoeding van alle kinderen te bekostigen.

schaffen, heeft hij zijn vrouw
erbij nodig." Onder de parkeergarage aan de Raaks in Haarlem opende hij er een winkel
bij, maar daar is hij vorig jaar
mee gestopt. Van Vilsteren, gehuwd, vader van een dochter en
sinds vorig jaar grootvader, is
het vorig jaar wat rustiger aan
gaan doen, al meet hij nog wel
regelmatig iemand een maatpak aan. „Ik kleed bijvoorbeeld
ook de provincie aan. Ik ben
niet een type om met een krantje achter het raam te gaan zitten."
Toen hij werd gevraagd als
kandidaat voor de Zandvoortse
gemeenteraad, dacht hij: 'Sinds
mevrouw Hugenholtz is gestopt, is Bentveld eigenlijk alleen maar een soort aanhangsel
geweest in de Zandvoortse politiek. Misschien kan ik een leuke bijdrage leveren'. „Anders
was ik misschien wel vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben altijd wel sociaal voelend geweest, maar heb dat anders dan
gebruikelijk ingevuld. Wij hebben bijvoorbeeld een paar families ondersteund die we 25 jaar
geleden hebben geadopteerd."
Op het moment dat er belangrijke beslissingen zouden vallen in de college-onderhandelingen was Van Vilsteren nog
op vakantie. „Ik heb gedacht: ik
kan rond de Pasen nog wel even
met vakantie naar Malta. Maar
toen vond net die escalatie
plaats." In een fax vanuit zijn
hotel koos hij voor Rita de Jong
als wethouderskandidaat, op
het moment van de beslissing
was hij net op tijd terug. „We
zijn nu weer een keurige eenheid, al zijn er nog wat harde
kantjes. Sommige mensen zijn
teleurgesteld over de mening
die ik had."
Ondertussen is Van Vilsteren, voormalig bestuurslid van
sociëteit Duysterghast, beëdigd
als raadslid. „Ik ga vanaf nu
mensen opzoeken, veel meer
aandacht besteden aan wat er
leeft. En dan niet te lang praten
over dingen. Je moet vlot kunnen beslissen in de trant van:
dit leeft er, daar hebben we behoefte aan en dat gaan we
doen."

Artistiek
„Je leerde toen al rekening met
elkaar te houden." Moeder was
oecumenisch en 'haar tijd vooruit'. „Iedereen bij ons hield er
zijn eigen ideeën op na, die ver
uit elkaar konden liggen. De
één was uiterst links, de ander
uiterst rechts. Dat gaf heerlijke
discussies thuis, mijn vader zat
daar tussen en genoot er van.
De meesten zijn later een artistieke kant op gegaan, zo zijn er
cameramensen en een ander
doet weer regie."
Zelf is Van Vilsteren in de
textiel beland. „Tijdens de HBS
heb ik als hulpverkoper bij
C&A gewerkt. Daar heb ik het
textiel-virus gekregen." Het
zou een groot deel van zijn leven gaan bepalen. Zo leefde en
werkte hij in de jaren vijftig
twee jaar in Italië, 's winters in
de 'haute-couture', 's zomers
als reisleider. In feite was dat
om de taal te leren, omdat veel
kleding uit Italië afkomstig is.
Later werkte hij in Nederland
en Parijs voor het modehuis
Carvin.
Tussendoor bezocht hij - na
zijn studie economie - in opdracht van Amerikaanse organisatiebureaus bedrijven om
deze door te lichten en te adviseren. „Maar het textielvirus
woog zwaarder." In 1965 startte
Van Vilsteren een eigen kledmgzaak in Den Haag, met later filialen in Scheveningen en
Rotterdam. „Het waren zaken
met een keurig interieur. Maar
toen brak de spijkerbroekentijd aan, en daar kon ik mij niet
mee verenigen."

Directie
Er volgde een korte 'onderbreking' met directiefuncties
bij verschillende bedrijven om
uiteindelijk toch weer bij de herenkleding terug te komen.
„Maar dan op een andere manier." Van Vilsteren zag 'James' rijden, de boodschappendienst van één van de supermarkt-giganten in Nederland,
en dacht: 'Waarom zou je dat
ook niet met maatkleding kunnen doen.'
Hij wist zijn idee van 'rijdende kleermakers' te verwezenlijken met behulp van een computer gestuurd maatsysteem.
„Ik noteer 16 maten van iemand en vervolgens tekent de
computer het patroon." Het

WD-raadslid Van Vilsteren: „Gezeur voordat je ergens naar kijkt en allerlei omslachtige
procedures moet je zoveel mogelijk vermijden"
Foto Persbureau Zandvoort

computersysteem werd ver- pakken ging leveren.
wel makkelijk een auto van
kocht aan een Belgische firma
„Maar er moest een winkel tachtig mille, maar als hij een
die vervolgens aan hem maat- achter staan. Een man koopt pak van 1500 gulden wil aan-

Gratis circus en naar hartelust snoepen

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (eindred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
BoSkeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u , dinsdag 1013, 14-16 u ; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u .'
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres- Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 17.50 per
kwartaal;
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar
Voor postabonnees gelden andere taneven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht
111941.

MENINGEN
Familie en vrienden van de
14-jarige Engelse jongen die
zondagavond bij een auto-ongeluk op de Boulevard Barnaart
om het leven kwam, bedanken
alle mensen in Zandvoort die
hen hebben bijgestaan.

ZANDVOOBT - Een onbekende man heeft een winkel in
schildersbenodigheden opgelicht voor een bedrag van 2400
gulden. Het zou gaan om de periode oktober tot en met december. De man wist het vertrouwen te winnen van de winkelier door zich voor te doen
als aannemer, die in Zandvoort
met enkele werken bezig was.
Meerdere malen kwam hij spullen halen. De eerste keren rekende hij contant af. Toen hij
eenmaal het vertrouwen had
gewonnen, begon hij ook op rekening te halen. Nadat de
schuld behoorlijk was opgelopen, kwam de man niet meer
terug. Uiteindelijk bleek dat hij
een vals adres had opgegeven.
Het gaat vermoedelijk om een
Limburger die zich vaker aan
oplichtingspraktijken
heeft
schuldig gemaakt. De politie is
bezig met het onderzoek.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred : J M. Pekelharmg.
Hoofd commercie. J.F. Sas

„Ik heb in m'n leven heel veel
beslissingen moeten nemen en
natuurlijk heb ik daarbij veel
fouten gemaakt. Maar uit mijn
huidige situatie blijkt dat ik de
meeste dingen goed heb gedaan. Tijdens de cursus voor
nieuwe raadsleden heb ik trouwens gemerkt dat de nieuwelingen intens bezig zijn met dezelfde bedoeling: voor Zandvoort
iets goeds doen."

Bedankt voor hulp bij ongeval

Schildersbedrijf
door man opgelicht

Zandvoorts
Nieuwsblad

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

Aan de inwoners van Zandvoort.

Vijf bussen
stonden
maandag
klaar om alle
209 leerlingen
van de Nicolaasschool
mee te nemen
voor het unieke uitstapje
Foto
Andre Lieberom

ZANDVOORT - Alle 209
leerlingen van de Nicplaasschool zijn maandagmiddag
onthaald pp een ware happening. Zij kregen een gratis
circusvoorstelling van het
Russische staatscircus uit
Moskou maar mochten ook
nog eens naar hartelust
snoepen en drinken.

MSD-terrein zijn tenten op. De
kinderen waar het fonds voor
zorgt, kunnen uiteraard niet
naar de voorstelling omdat zij
ziek zijn. Daarom besloot
McDonalds de kaarten te
schenken aan scholen die in het
verleden wel eens wat voor het
fonds hebben gedaan.

tje van de medicijnfabrikant
Merck Sharp & Dohme (MSD)
uit de Waarderpolder in Haarlem, dat via het Ronald McDonald Kinderfonds bij de Nicolaasschool plus nog twee scholen uit andere gemeenten terechtkwam. MSD bestaat veertig jaar en bood daarom
McDonalds vijfhonderd kaarten aan voor een circusvoorstelling van het circus uit Moskou. Dat sloeg daarvoor op het

De Nicolaasschool werd als
eerste gebeld. Deze heeft diverse keren geld ingezameld voor
het kinderfonds. Onder andere
met een huiswerkactie, wat inhield dat zij bij mensen aanbelden en er karweitjes gingen
doen. Maar ook met een zwem-actie, met zingen in het Concertgetaouw in Haarlem en een
sponsorloop, drie jaar geleden
tijdens het 25-jarig jubileum
van de school. „Ik werd ander-

ZANDVOORT - Op zaterdag 4
juni organiseert Amnesty-groep Haarlem samen met de
Amnesty-groepen Zandvoort en
Heemstede een fietstocht van
ongeveer 30 kilometer. In Zandvoort kan gestart worden van
elf tot een op de Boulevard Paulus Loot, ter hoogte van strandpaviljoen 5, Take Five. Daar
kan men ook inschrijven. Deelname kost vijf gulden, voor kinderen 2,50 gulden.
De deelnemers ontvangen
een fietsvlaggetje, een pen en
een consumptiebon. Onderweg

Amnesty fietst voor Oost-Timor

Het uitstapje was een cadeau- Huiswerkactie

halve week tevoren opgebeld
over dit aanbod," vertelt
schooldirecteur Maarten Bothe. „Zij dachten dat ik er nog
over na moest denken, maar
dat hoefde niet. Ik heb meteen
'ja' gezegd."
Maandagmiddag stonden vijf
bussen voor de schooldeur om
alle 209 leerlingen, van alle
groepen, op te halen. Wat de
kinderen in Haarlem aantroffen, hadden zij niet voor mogelijk gehouden. „Het is een paradijs," werd hier en daar geroepen. De kinderen mochten voor
aanvang van de voorstelling onbeperkt snoepen van allerlei
etenswaren en snoepgoed als
hot-dogs, popcorn, ijstaartjes
en reuzelollies. Ook de drankjes werden onbeperkt geschonken.

passeren zij een rustpunt van ^verdwijningen' die Amnesty op
Amnesty waar zij een drankje dit moment voert. Het motto
kunnen nuttigen. Op de stand van deze fietstocht is 'West Neliggen folders waarin zij ant- derland fietst voor Oost-Tiwoorden kunnen vinden voor mor'. Er wordt actie gevoerd
het vragenlijstje dat alle fiet- voor Domingos Segurado, een
sers krijgen uitgereikt. Na af- 28-jarige onderwijzer uit Oostloop ontvangt elke deelnemer -Timor. Hij vond op 12 novemeen zakje vergeet-me-nietjes en ber 1991 de dood, toen Indonesische troepen het vuur opende kinderen een ballon.
De fietstocht maakt deel uit den op een vreedzame demonvan de wereldwijde campagne stratie voor een onafhankelijk
tegen politieke moorden en Oost-Timor. Amnesty wil dat er

Tijdens de voorstelling werden de allerjongste kinderen,
van groep een tot en met drie,
van twee tot zes jaar oud, onthaald op de loge: ze mochten
helemaal vooraan zitten om
daar bijna binnen handbereik
de paarden voorbij te zien razen en al het andere spectakel
te zien gebeuren. Zelfs een
slang, een python, waarmee een
van de artiesten naar voren
kwam, werd even 'koelbloedig'
geaaid. „Ik had het niet gedurfd," zegt Bothe achteraf,
„maar die kinderen vonden het
prachtig." Bothe is erg enthousiast over het uitstapje. „En dat
waren de kinderen ook. Bovendien kwam het prachtig uit:
stomtoevallig hadden wij net
een project gedaan, met een
tentoonstelling, over theater.
Een betere afsluiting hadden
we ons niet kunnen wensen."

Op zondagavond verloren wij
onze dierbare Charlie, slachtoffer van een onbegrijpelijk en
verschrikkelijk hit-and-run (de
bestuurder reed door) ongeluk.
Charlie was een veertienjarige
jongen die met een groep Engelse voetbalspelers en familie
in Gran Dorado verbleef. De afgelopen zeven jaar hebben de
jongens samen gevoetbald en
gedurende die periode is er een
speciale band ontstaan met elkaar en de familie. De bustocht
naar Zandvoort had het hoogtepunt moeten worden van het
voetbalseizoen. Het eerste toernooi werden we kampioen en
het tweede toernooi bereikten
we een eervolle tweede plaats.
U kunt zich voorstellen dat
de jongens uitgelaten waren tijdens hun wandeling aan zee.
Helaas sloeg het noodlot toe op
die bewuste avond. Charlie
werd veertig meter m de lucht
gegooid door een auto die met
een enorme snelheid aan kwam
rijden. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed. Zijn

teamgenoten en familie waren
allen getuige van dit vreselijk
gebeuren.

Leest u pok regelmatig de
krant? Nou ik wel. Het geeft mij
dan altijd de voldoening dat ik
het nooit tot een leidinggevende functie in het bestuurlijk apparaat gebracht heb. Gebrek
aan kennis van mijn kant. Zo
moet u dit epistel lezen. Ik heb
nooit beter geweten dat wanneer je de natuur op zijn beloop
laat, er vanzelf een soort eveneen onafhankelijk onderzoek wicht ontstaat.
wordt ingesteld en dat de daders voor het gerecht komen.
De dierenpopulatie past zich
De deelnemers van de fiets- aan, aan de omgeving, en zal
tocht wordt gevraagd een peti- nooit te groot worden. De enige
tie, gericht aan president Soe- discrepantie is de Homo Saharto, te ondertekenen. Daarin piens. Waar door dit wezen inwordt het verzoek van Amnesty gegrepen wordt, ontstaat de
ondersteund. Ook diverse an- chaos. Ik denk wel eens wandere Amnesty-groepen m neer een wildbeheerder begint
Noord- en Zuid-Holland organi- te spreken over natuurlijk
seren op dezelfde dag en het- evenwicht, hij waarschijnlijk
zelfde tijdstip een fietstocht. aan het sparen is voor een
Hierdoor zal er een ketting van nieuw jachtgeweer.
tochten over West-Nederland
Op dat denken van mij heb ik
gelegd worden.
zelf geen grip. Dat gaat zijn ei-

Vervolg van voorpagina
Maar gemeentevoorlichter
Egon Snelders is optimistisch
over de houding van de strandpachters over het Beach Watchers-project. „We gaan met de
strandpachters een gesprek
aan en we verwachten er snel
uit te komen."
De pachters krijgen binnenkort een uitnodiging van burgemeester Van der Heijden, voor
overleg. Hij en zijn collega van
de gemeente Bloemendaal ondersteunen het project 'van
harte'. Zij zijn er - samen met de
andere deelnemers - van overtuigd dat het Beach Watchers
project 'een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veiligheid
op het strand'. Tijdens een
werkconferentie over die veihgheid, eerder dit jaar in Zandvoort, hebben beide burgemeesters besloten de handen
ineen te slaan en het strandgebied Zandvoort-Bloemendaal
zoveel mogelijk als één gebied
te beschouwen. „We proberen
een stukje veiligheid te bieden
dat in het verlengde ligt van wat
de politie deed en doet," aldus
Van der Heijden.

Stankoverlast
bijna voorbij
ZANDVOORT - Aan de
stankoverlast in Zandvoort-noord, afkomstig van de
zuiveringsinstallatie voor
afvalwater, komt waarschijnlijk binnenkort een
eind.
/
Het
Hoogheemraadschap
van Rijnland is bezig onderdelen die stankoverlast kunnen
veroorzaken, af te dekken.
'Waardoor kwalijke luchtjes
binnen het hek zullen blijven',
voorspelt het Hoogheemraadschap. De delen waar het rioolwater binnenkomt en waar het
naar verschillende onderdelen
wordt verpompt, worden afgedekt met platen aluminium. De
voorbezinktank,
waar
de
zwaardere deeltjes uit het rioolwater worden gehaald, wordt
afgedekt met een drijvende
kunststof afdeklaag. Het gas
dat ontstaat onder de afgedekte
installatie-onderdelen, wordt
afgezogen en gezuiverd in een
compostfilter. De werkzaamheden zijn binnen een paar dagen
afgerond. Een en ander wordt
uitgevoerd door Nelis, de kosten bedragen bijna 600 duizend
gulden.

Pinksterpuzzel
ZANDVOORT - Op de Pinksterpuzzel van Ondernemers
Vereniging Zandvoort en het
Zandvoorts Nieuwsblad zijn
toch nog zo'n 150 inzendingen
binnengekomen. Het feit dat de
eerste week per abuis een oude
bon' in de krant was geplaatst,
van de Moederdagpuzzel, heeft
al deze lezers niet weerhouden
van deelname.
De goede oplossing luidde dit
keer: Pasen en Pinksteren valen niet op een dag. Bij de loting
vielen de twee hoofdprijzen op
de inzendingen van mevrouw
~ ebhard, Passage 3 flat 51, en
3enk Draijer, Nieuwstraat 76.
Zij krijgen elk een waardebon
van 125 gulden, beschikbaar gesteld door de Bruna-winkel
(boeken, tijdschriften en kan;oorartikelen) aan de Grote
ECrocht. Het Circus Zandvoort
lad tien bioscoop bonnen beschikbaar gesteld. Deze gaan
naar: G. Kraaijenoord, Celsiusstraat 31; fam. H. v.d. Donk, Lijsterstraat 9; J. v.d. Berg, Zandvoortselaan 181; F. van Putten,
Fahrenheitstraat 56; fam. J.C.
Kraaijenoord, Burg. Beeckmanstraat 28; Elly Keur, Haarlemmerstraat 36; M.Y. Fernhout, Celsiusstraat 210; fam. H.
v.d. Straaten, Brederodestraat
15-13, C.A. de Muinck, Koningstraat 20 en C. Paauw-Bleys,
Hofdijkstraat 2. De winnaars
krijgen ook persoonlijk bericht.

We kunnen alleen maar hopen dat Charlie snel en pijnloos
is overleden. Gedurende de volgende 24 uren zijn wij op een
geweldige manier opgevangen
door de inwoners van Zandvoort. Het zou met juist zijn
namen te noemen maar onze
speciale dank gaat uit naar het
veiligheidsteam en receptiepersoneel van Gran Dorado, die
ons op een enorme hoffelijke en
vriendelijke manier bijstonden
en ons verblijf verlengden zodat wij alles konden regelen
voor Charlie en de groep.
Ook waren wij zeer onder de
indruk van het ambulancepersoneel, en van de politie, die
tijdens de vele uren van ondervragmgen zeer professioneel te
werk ging. Een zeer hoog niveau van service waar u met
recht trots op kunt zijn. De reden van deze brief is, alle inwoners van Zandvoort die ons bijgestaan hebben, te bedanken
voor de hulp op het moment
dat we deze zeer hard nodig
hadden. U kunt er zeker van Poging tot beroving
zijn dat u altijd een speciale
plaats houdt in ons hart. Nog- van automobiliste
maals onze hartelijke dank.
Zandvoort - Een automobihsDe voetballers, vrienden en fa- te wist vorige week een beromilie van de Woking Boys ving te verijdelen door keihard
Football Club.
te schreeuwen. Dat gebeurde
WBFC
Woklng/Surrey omstreeks 18.40 uur. De vrouw
Engeland was in haar auto bij haar woning aan het Schuitengat aangekotnen toen twee mannen
naar haar toe kwamen lopen.
Eén van hen trok daarop het
portier open en eiste dat zij
gen gangetje. Het is natuurlijk baar autosleutels en portemonwel zo, dat waar mensen elkaar nee afgaf. De vrouw werd daarwereldwijd uitroeien, voor de 3ij met een mes bedreigd. Toen
zo fel begeerde vrede, de vos tiet slachtoffer keihard begon
niet vergeten mag worden. Dat te schreeuwen, zetten de manwe deze dieren een goed hart nen het op een lopen in de richtoedragen, blijkt uit het feit dat ting van het strand. Een onbejonge vossen eerst op mogen kend gebleven voorbijganger is
groeien, voordat we ze over- nog achter de mannen aangehoop knallen.
rend maar met onbekend resulIk zou wel eens willen weten taat. Van de twee daders is het
wat een mens ertoe drijft om de volgende bekend: een van in de
trekker over te halen. Het zal twintig jaar, normale lengte en
wel zo zijn, dat de eerste de postuur, gekleed in blauwe
moeilijkste is. Daarna wordt jeans kleding en een blauw
het een gewoonte. Zo gaat het lionkbalpetje op, de ander eventenslotte ook in oorlogen. Ik eens in de twintig, zeer iel poszou dan ook met de leus, en die tuur, blond haar dat in een
komt van het bestuurlijke ap- staartje werd gedragen.
paraat zelf, willen zeggen: 'Mensen trap er niet in'. Regels zijn Loterij
goed voor onszelf. De natuur
heeft haar eigen regels en daar ZANDVOORT - De Oranje
heb je als mens maar aan te STassauschool heeft de uitslag
gehoorzamen. Wanneer je de jekend gemaakt van de loterij
nederigheid niet kunt opbren- die vorige week is gehouden. De
gen om hieraan te voldoen, is eerste prijs is voor de eigenaar
de kaalslag in de dierenwereld jan lotnummer 2993. De tweede tot en met de vijfde prijs
weldra daar.
Zomaar een gedachte van een leien respectievelijk op de lotburger. Met vriendelijke groet... nummers 2001, 1614, 0290 en
C. Hendriks t879.
Z.imhoort

Te weinig eerbied voor vossen
Lezer C. Hendriks reageert op
een artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 19 mei 1994
over het doden van vossen.

Optimistisch
over Beach Watch

r
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HIER ZUN DE BEWUZEN!
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HET ADRES VOOR AL UW
ROYAAL BELEGDE VERSE BROODJES
TER KENNISMAKING
VRIJDAG 3 JUNI
'3 HALEN" HET GOEDKOOPSTE
BROODJE NIET BETALEN

*G/VTERING SERVICE"
WIJ BEZORGEN VANAF 15,- AAN HUIS

Haltestraat 7
2042 U Zandvoort

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

offerte

PRUZENONDERZOEK EIND APRIL TOONT HET NU OOK AAN'
'^•iSj f•"'"'''

"i( < R
f^v r >A if

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf
-T' . l

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

CHRIS HARDENDOOD

(PRUSPEILINGEN CONSUMENTENGIDS ZEGGEN HET AL JAREN!)
Voor
een
fantastische
keus

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

JölujjS
De specialist
m al uw bloemwerken

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

Levenslang!
BIJ aankoop van een nieuwe
SINGER naaimachine

geeft u meer!
DAGTOCHT LELYSTAD
met eventueel bezoek aan
Batavia of Nieuw Land Poldermuseum
In samenwerking met Reden] NACO biedt Weekmedia
haar lezers iedere woensdag tot 19 september een fantastische vaartocht naar Lelystad aan met eventueel
een bezoek aan de Batavia of het Nieuw Land Poldermuseum

krijgt u

(v.a. 399,-)

10% korting
op alle reparaties en onderhoudsbeurten
(exl. onderdelen) tijdens de gehele
levensduur van uw naaimachine.
Deze aktie geldt alleen bij:

P. Stokman
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort
tel. 20072 's maandags gesloten

SNOWWHITE
Het vertrek is iedere woensdag om 10 00 uur vanaf
Redenj NACO, De Ruyterkade, Steiger 7 m Amsterdam De vaartocht voert u o a langs de Flevopolder en
de Oostvairdersplassen naar de bijna voltooide Oostindievaarder Schepen als de Batavia fungeerden in de
17e eeuw als transportmiddel tussen Nederland en de
Oostindische specenjenmarkt Het schip is oorspronkelijk in opdracht van de Verenigde Oostindische
Compagnie m 1628 gebouwd Het schip, dat m Lelystad wordt gebouw is een levensechte replica van de
Batavia Een team van vrijwilligers leidt u rond op de
bouwplaats enertelt u alJes over het schip en de bouw
In het Nieuw Land Poldermuseum wordt u alles duidelijk gemaakt over de drooglegging van de Flevopolder en andere droogmakerijen Bovendien ziet u hoe
men in Nederland door de eeuwen heen gestreden
heeft tegen het water
U knjgt ca een uur de tijd om de Batavia te bezoeken
als u dat wenst Ook het Nieuw Land Poldermuseum is
een bezoek waard Om ca 16 30 uur arriveert u weer
in Amsterdam
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel 020-6262466
betalen onze lezers m plaats van f 37,50 slechts f 25,p p (excl entree Batavia a f 15,- en entree Nieuw Land
Poldermuseum a f 3 50) Deze speciale voorjaarsactie
is geldig t/m 30 juni 1994

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht naar Lelystad is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel 020-6362466
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden op de
dag van vertrek aan de kassa van Reden) NACO, De
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam
Naam

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

INHOUD

8x4 DEO Spray
Andrelon Shampoo
Becel koffiemelk
Calvé Slasaus
Calvé Pindakaas
Coca Cola
1,51.
DE thee
10/1
Dreft Afwas
500 ml.
Duyvis Knabbelnoten
250 gr.
100 gr.
ERU Goudkuipje smeerkaas
5/1
Gillette Contourplus mesjes
500 ml.
Glorix Reiniger
Gouda's Glorie Margarine
500 gr.
24/1
Heineken
Hols Dorïatin
2500 gr.
Iglo gehakte spinazie
450 gr.
41 5 gr.
Kitekat Zeevis
Kotex freedom
16/1
2/1
Lassie kookbuiltjes
Mellona Honing Beker
225 gr.
Merci Chocolaatjes
250 gr.
200 gr.
Mona toetje met room
Natrena Zoetstof
600 st.
Nutella Hazelnootpasta
400 gr.
2 kg
Omo wasp. navul microplus
30/1
Pampers junior
Peynenburg Ontbijtkoek
500 gr.
1 l.
Reddy Zonnebloem-olie
Remia Bak en Braad
432 ml.
Sisi Sinas zonder prik
1,51.
Smith Hamka's
80 gr.
Smith Chips
200 gr,
Tuc Naturel
100 gr.
Van Nelle Supra Aroma
500 gr.
Verkade San Francisco
230 gr.
Wasa Sesam
200 gr.
TOTAAL

BLOEMSIERKUNST

Fa. Gansner & Co.

Dirk
Jac.
v.d. Broek Hermans
3.49
150 ml.
3,35
4,^9
300 ml.
4,59
500 ml.
2,50
2,54
500 ml.
1,89
1,89
350 gr.
2,59
2,59

PRODUKT

Postcode

Woonplaats

Datum —

Aantal personen

geeft u meer!

3,19
1,59
2,99
2,95
1,09
7,99
1,69
1,75
27,19
6,89
1,49
1,49
3,99
1,69
2,39
5,49
0,89
8,95
3,79
14,99
21,99
2,29
3,59
2,29
2,99
1,59
1,89
0,99
5,29
2,09
2,09

Super

4,59
2,54
1,99
2,59
3,19
1,59

4,95
2,50
1,99
2,59
3,19
1,59
2,99
2,95
1,29
7,99
*1,79
1,89
27,19
6,98
1,39
1,49
3,99
1,69
2,49
4,99
1,09
8,95
3,79
15,69
21,99
2,29
4,09
2,39
2,99
1,69
1,89
0,99
5,29
2,19
2,09

*2,66

2,95
1,09
7,99
1,73
1,99
27,20

6,95
1,19
1,49
2,99
1,69
2,49
5,49
1,09
7,95
3,79
14,99
20,99

2,29
3,29
2,45
2,99
1,59
1,89
*0,66

5,19
2,09
2,05

3,85

3,85
4,99
2,54
1,99
2,59
** 2,83
1,59
2,99
2,95
1,19
7,99
1,69
1,95
27,19
6,91
1,89
1,49
3,99
1,69
2,49
5,49
0,99
8,95
3,79
15,69
21,99
2,29
4,09
2,45
2,99
1,69
1,89
0,95
5,29
2,19
2,09

C 1000
3,85
4,99
2,54
1,99
2,59
3,19
1,59
2,99
2,95
1,09
8,25
1,69
1,95
27,19
6,89
1,39
1,49
3,99
1,69
2,49
5,49
0,99
8,95
3,79
14,99
21,99
2,29
3,49
2,39
2,99
1,59
1,89
0,95
5,29
2,09
2,09

nfi£^p psflEsi nsncn ITrrTO mtyxSm EB3BC1

*= herberekend wegens afwijkend gewicht/aantal

**= in de aanbieding

HAAL HET BU DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Beleggingen met een
fascinerend uitzicht...

Uw eigen appartement aan open
vaarwater...

Gewoonweg te gek over uw eigen
grond naar de oever van het
Beulaker Wijde om een hengeltje uit
te gooien of in het winterseizoen de
schaatsen onder te binden of

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
l Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg (st)ers
en enkele

HAVEN
Ven e weg 294 Wanne per */een

Het hart van het grote merengebied rond Giethoorn met Royal Class appartementen

reserve bezorg(st)ers
in geval van verhindering van de
vaste bezorg(st)ers

Adres

3,15
1,39
2,79
2,59
1,05
5,98
1,55
1,89
27,19
5,98
1,25
1,39
3,69
1,49
2,29
4,98
0,89
7,98
3,69
14,89
21,49
2,19
3,49
1,99
2,99
1,59
1,89
0,79
5,15
1,99
1,99

Albert
Heijn

Edah
3,85

minimum leeftijd 15 jaar.

Telefoon: 02507-17166

Beulaeke Haven ligt
dichtbtt Giethoorn en ts
gemakkelijk te bereiken
door de goede
infrastructuur en prima
aansluiting op de
snelwegen

De verkoop van deze appartementen gaat in volle vaart na~St7u7m"ijmeer inforn,at,e over Beulaeke Haven"
Geen wonder want m Beulaeke Haven is het onbezorgd
genieten Even naar de eigen ligplaats van uw boot of
Naam.
een drankje m de knusse boventaveerne van het royaal Adres
opgezette hotel- en horecagedeelte 'n Perfecte ambiance
Postcode
Om te recreeren en te beleggen U begrijpt wel dat de
Plaats
.
verhuurmogelijkheden uitstekend zijn Da's de klasse van
AER2!
Deze coupon verzenden naar
het project Beulaeke Haven waar de meer dan 80 luxe
BEULAEKE
HAVEN,
Antwoordnr
722,
7940
VB
Meppel
appartementen worden gebouwd onder stijlvolle architectuur Uw droom wordt werkelijkheid en uw kapitaal
krijgt een beter uitzicht En dat is waarschijnlijk 'nou net VERKOOPORGANISATIE
datgene wat u zoekt'' Kom snel kijken
L D H VASTGOED
of stuur de bon in, want
Telefoon 02230-27596 • Fax 02230-27889
de verkoop loopt vlot!
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Dakkapel
VVD-er
toch illegaal
' ZANDVOORT - De dakkapel van VVD-raadslid Van
Vilsteren is toch illegaal gebouwd.
: Dit blijkt uit een brief van het
college van B&W aan PvdA-fractievoorzitter Jeannette van
Westerloo. „Ik concludeer dat
Van Vilsteren gelogen heeft tegen het Haarlems Dagblad,"
zegt Van Westerloo. In een artikel in dit blad ontkende Van
Vilsteren illegaal een dakkapel
te hebben gebouwd en zei hij
dat de tekening op het raadhuis
was zoekgeraakt. Dat laatste
wordt door het college ontkend. Uit de brief blijkt dat hij
geen vergunning had. Twee
keer heeft Van Vilsteren een
'schetsje' ingeleverd dat ontoereikend was voor een beoordeling. Desondanks heeft de Welstandscommissie dit ontwerp
afgekeurd. Omdat er al een
dakkapel aanwezig was, was de
gevraagde dakkapel te groot.
Op het advies om een kleinere
té maken zou het WD-raadslid
nog terugkomen. 'Van de heer
Van Vilsteren is daarna echter
niets meer vernomen', aldus
het college. Op 28 maart van dit
jaar ontving het een briefje met
een onleesbare handtekening,
dkt er op de Zandvoortselaan
285 een dakkapel zonder bouwvergunning was geplaatst. Van
Vilsteren is daarop alsnog in de
gelegenheid gesteld om een
bouwvergunning aan te vragen.
Een vergunning voor de geplaatste dakkapel wordt geweigerd, stelt het college. Als er
geen vergunning wordt aangevraagd, volgt een 'aanzegging
tot verwijdering* ervan. Het college is 'voornemens de heer
Van Vilsteren niet anders te behandelen dan enig ander burgër in de gemeente'.

donderdag 2 juni 1994

Vijfjaar Gran Dorado: 'hectisch maar goed'
ZANDVOORT - Gran Dorado
Zandvoort raakt
steeds meer in trek bij Duitsers. Dat blijkt bij een korte
terugblik op vijfjaar bungalowtoerisme in deze badplaats. Het bungalowpark
viert zijn eerste lustrum
met een feestweek voor gasten en inwoners van Zandvoort, van vrijdag 10 tot en
met vrijdag 17 juni.

Verbouwd

Weekenddiensten
Weekend:
4/5 juni 1994

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
POLITIE: Alarmnummer 06-11. van zoekgeraakte of gevonden
In andere gevallen: tel. 13043. dieren.
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening:
06-11. In andere gevallen Centrum Voor Vrijwillige
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Voor informadag - (02507) 61584.
tie, advies en hulp tel. 17373, op
AMBULANCE: Alarmnummer alle werkdagen van 10.30-12.30
06-11. Anders: tel. 023-319191 uur. Schriftelijk: Postbus 100,
(ongevalllen), Centrale Post 2040 AC Zandvoort.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
nemerland.
Zandvoort: (voorheen DienDIERENAMBULANCE: Die- stencentrum) Koninginneweg
renbescherming
023-246899 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(gratis), Regionale Dierenam- op dinsdag- en donderdagmidbulance
alarmnummer dag van 13.30 tot 15.00 uur.
023-334323.
Belbus: Om van de belbus (voor
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens
weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320464. Spreekzowel op zaterdag als zondag uur
op werkdagen
van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur. Verder volgens
17.00 tot 17.30 uur. Een af- afspraak. Deze hulpverlening,
spraak is niet nodig.
beschikbaar voor iedere inwoTandarts: Hiervoor de eigen ner van Zandvoort, is gratis.
tandarts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel GeApotheek: Zeestraat Apotheek, weid: tel. 023-329393 op werkdaJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- gen 12.00-14.00 uur en ma.aningstijden (alleen voor recep- vond 19.00-21.00 uur.
ten): zaterdag 11.00-13.00 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00
uur, zondag Huurders: Gratis advies voor
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. leden. Telefonisch spreekuur
Buiten de openingstijden infor- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
matie over de regeling via uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
tel.nr. 13185.
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
Wijkverpleging: Voor spoedge- AG Zandvoort.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging; EMM:
•Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
nachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Bereiken via de doktersinforma- stuurlrjk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
ste dinsdag van de maand van
Verloskundigen: Mevrouw E.A. 19.30 tot 20.00 uur.
de Boer-Burgh en/of mevr. Sociale
Verzekeringsbank:
A.C.M. Gombert en/of P.J. van spreekuur tijdens de 'even' weder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
61500.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, .Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

Sinds de opening in juni 1989 is er veel veranderd in Gran Dorado
(Archieffoto Weekmedia)

gezelliger en knusser gemaakt,
er werden massa's groene planten en zelfs kleine bomen geplaatst. Daarnaast kwamen er
een pannekoekhuis, een pizze-

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor
The New Choir Singers
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholleke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, m.m.v. kinderkoor, Sacramentsdag
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. Bergnian, uit Rijssen
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Haarlem (Doopsgez.)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snrjders
19.00 uur: Leerdienst, ds. A.W.
Snijders
Jehova's Getuigen:

ria en een restaurant bij, plus de infrastructuur van het park.
een Grand Café.
Er kwamen meer toegangsweIn 1993 bleven verbouwingen gen van het park in de richting
uit maar er werd wel aandacht van het hotel en opnieuw werbesteed aan de verbetering van den er kapitalen geïnvesteerd

in planten. Het afgelopen voorjaar, 1994, is het hotel aangepast en kreeg het restaurant
een opknapbeurt, samen met
de boulevard en de sportpassa-

Publiek in dichte drommen over jaarmarkt
ZANDVOORT - De voorjaarsmarkt, die afgelopen
zondag in het centrum van
Zandvoort werd gehouden,
is een groot succes geworden. De organisatoren van
het evenenement, Simon
Paagman, directeur Zandvoort Promotie, en Henk
Vermeulen, konden zo'n
tweehonderd marktlui een
plaats geven.
Daarbij had een strenge selectie plaatsgevonden, zodat de
kramen niet allemaal hetzelfde
verkochten. Het aanbod was
dan ook bijzonder afwisselend.
„We hebben zeker 500 mensen
moeten weigeren die textiel wilden verkopen," zegt Henk Vermeulen. Ondanks dat was de

opkomst van marktlui en publiek groot te noemen. Langs de
hele Louis Davidsstraat en de
Prinsesseweg stonden aan
weerskanten kramen opgesteld. Daaronder maar liefst 14
standwerkers, die op een opvallende manier hun waren aan de
man brachten.
De organisatie had weer haar
handen vol aan het controleren
van de marktkramen. De meeste marktkooplui willen namelijk textiel verkopen, maar de
inschrijving daarvan is al snel
vol. „Maar al te vaak schrijven
er dan kooplui in met een verzonnen product, om later toch
stiekum met kleding te gaan
staan," zegt Vermeulen. „Deze
mensen zijn niet meer welkom
op de jaarmarkt. Doordat wij
hier altijd streng op toezien,

krijgen wij een afwisselend aan- ouders. Dat werd alom erg op
bod van producten op de prijs gesteld, het publiek gestands." Vermeulen was zeer noot van zijn 'fratsen'.
tevreden over deze dag.

Vernield

Mensenmassa
Het weer hielp de marktlui
en de organisatie zondag een
handje mee, door een lekker
zonnetje en een fris windje was
het zondag ideaal wandelweer.
Tegen een uur of twee bereikte
het bezoekersaantal een hoogtepunt en ontstond een grote
mensenmassa. Veel kinderen
liepen met een muts van ballonnen op hun hoofd of met een
fantasiedier, eveneens van een
ballon, in de hand. Deze hadden
ze van een clown gekregen die
over de braderie liep en grapjes
maakte met de kinderen en hun

SPEELWERK VAN 2 JUNI T/M 8 JUNI

HANEKAM
DE
ROCKER

&• iW'Y, -s?"-^ K'' '^ 4

De marktkooplui zelf waren
over het algemeen tevreden
over de verkoop. „Maar we zetten niet meer zoveel om als
vroeger," aldus een van hen.
„Het publiek geeft tegenwoordig veel minder uit dan vroeger,
men moet op de kleintjes letten, niet waar?" Volgens sommigen lag het echter vooral aan
het feit dat er tegelijkertijd in
Heemstede en Haarlem een
voorjaarsmarkt werd gehouden. Het springkussen voor de
kinderen ontbrak zondagmiddag. Voor veel kinderen was het

Straatspeeldag plus
rommelmarkt Stekkie

(ADVERTENTIE)

DANIEL DAY-LEWIS
MICHELLE PFEIFFER
WINONA RYDER

ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie aan de Plemingstraat organiseert twee
bijzondere evenementen. Aanstaande zaterdag 4 juni wordt
er een rommelmarkt gehouden, woensdagmiddag 8 juni is
het 'straatspeeldag*.
Iedereen die van koopjes
houdt, is van harte welkom op
de rommelmarkt, zaterdag van
10 tot één uur. De toegang is
gratis. De markt is waarschijnlijk aantrekkelijk zowel voor
'snuffelaars' als voor degenen
die een en ander willen verkopen. Er zijn nog tafels te huur.
Daarvoor, of voor andere informatie, kan men bellen: 16456,
na 18.00 uur.
De zogenaamde 'straatspeel-

Vrijwilligerswerk

HWTI.VSCORSESES HARTSTOCHTELUKSTE
ES ISDRUKÏEKKEXDSTE FILM.
•:ï»:y..

A.L

DAGELIJKS
13.30

HOCM1M1IUMT
de soundtrack Is nu overal
verkrijgbaar

Kerkdiensten
Weekend:
4/5 juni 1994

ge. Het restaurant werd geschilderd in de Zandvoortse
kleuren geel en blauw. Het aanLS IK ERGENS RAtal personeelsleden is inmidZEND om kan worden
dels opgelopen tot 250, waardan is het om belangrijmee het park de grootste werk- ke zaken die niet kloppen. In
verschaffer is in Zandvoort in Zandvoort wordt er al een aande toeristische sector.
tal jaren vossen neergeknald,
terwijl er helemaal geen klachten over deze dieren bekend
Feestweek
zijn. Dan vraag ik mij af, wie
De Zandvoorters komen re- daarvoor toestemming heeft
gelmatig bij Gran Dorado over gegeven en waarom?
de vloer, om te eten, te sporten
Er staan officieel nergens
of te zwemmen. Sommigen schadegevallen of ernstige vorgaan er zelfs boodschappen men van overlast door vossen
doen. De plaatselijke bevolking geregistreerd. Ze zijn niet te
is ook welkom bij de Lustrum- vinden bij de politie, niet bij de
week van 10 tot en met 17 juni, boswachter, niet bij de beheervol met feestelijke activiteiten. der van de begraafplaats, niet
bij het ministerie van LandDie bestaan met name uit een bouw en Visserij en niet bij de
bingo- en karaoke-avond op Wildschadecommissie. En ze
maandag 13 juni, plus een mo- zijn ook niet te vinden onder
deshow op dinsdag 14 juni. Bei- de burgers van Zandvoort.
de evenementen spelen zich af
Hoe komen die 'jagers' dan
op de Gran Place, aanvang 20.00 aan een vergunning, vraag ik
uur, de toegang is gratis. Ver- mij af. Toen ik me eens verder
der zijn er kortingen bij de ging verdiepen in deze materie,
squash- en bowlingbanen en stuitte ik op een rapport van de
aanbiedingen bij de verschil- gemeente. Het was een ambtelende restaurants en winkeltjes lijk advies van 15 maart 1994.
aan de Gran Place. Het Grand Naar aanleiding van dit advies
Café heeft de gehele week 'Hap- wordt ieder jaar bepaald of er
py hour' tussen 5 en 6 uur, met op vossen en verwilderde duidrankjes voor de halve prijs.
ven gejaagd mag worden.
Toen ik eens verder in de paEen aantal andere feestelijke pieren ging snuffelen, las ik dat
activiteiten is alleen voor gas- er door de drie 'jagers' veel
ten van het hotel en het park, of aandacht besteed wordt aan de
voor zakenrelaties. Zo krijgen bestrijding van de overlast
zij een Las Vegas Night en een door vossen. Zij hebben al een
Tropical Party aangeboden. aantal jaren een jachtvergunVoor het personeel wordt er ning van de gemeente Zandeen 'tropisch' feest georgani- voort, getuige een staatje van
seerd.
doodgeschoten vossen en duiven dat bij dit ambtelijk advies
ter inzage lag. In 1992 schoten
zij 26 vossen en 98 duiven
dood. In 1993 waren het 19 vossen en 48 duiven. Verder stond
er, afgezien van een paar zeer
vage zinnen, geen enkele offieen grote teleurstelling, maar ciële klacht over vossen gereook voor de eigenaar van het gistreerd. Een woordvoerder
springkussen was het een min- van de gemeente wist mij echder geslaagde dag. Hij kon niet ter te vertellen dat het zou
aanwezig zijn omdat een aantal gaan om 'interne klachten'.
16-jarige jongens zijn attractie
Nu houd ik niet zo van 'intermet een mes kapot hadden ge- ne klachten'. Liever zie ik zastoken. Dat gebeurde de dag er- ken op papier, goed ondervoor in Amsterdam. De schade zocht en beargumenteerd. Dat
aan het springkussen bedroeg is beter te controleren en bodrieduizend gulden, de gemiste vendien kunnen er dan ook
omzet niet meegerekend. Ge- nooit misverstanden ontstaan!
lukkig voor de kinderen waren Nu stond er dus alleen, dat een
er wel botsscooters en een ambtenaar 'een gesprek had
zweefmolen.
gehad naar aanleiding van gestelde vragen inzake de overDe volgende jaarmarkt is op last van vossen.' En weet u met
zondag, 24 juli. Dan komen er wie dat gesprek was ? U raad
nog eens vijf kinderattracties het al, met de drie 'jagers'. Volbij. Er is nu al een fors aantal gens de officiële papieren blijinschrijvingen bij de organisa- ken zij namelijk de enigen te
tie binnengekomen.
zijn die met de klachten komen. Is dat nu geen giller?
Aan de hand van dit gesprek
heeft de ambtenaar vervolgens
zijn advies geschreven. Naar
aanleiding van dit 'papiertje'
wordt er ieder jaar een vergunning verleend om tot het doden
van vossen en duiven over te
gaan. Het rapport is ook dit
dag" is een landelijk fenomeen. jaar weer ter kennisgeving aanDuizenden kinderen in Neder- genomen. Dat blijkt uit alle
land zijn die dag bezig om aan- handtekeningen die er op
dacht te vragen voor de ver- staan. De chef en het hoofd seckeersproblematiek in hun tor grondgebied, de secretaris,
buurt, én om aan belangstellen- de burgemeester en drie wétden te tonen dat het moeilijk is houders, ze hebben allemaal
om zomaar op straat te spelen, getekend en er is bij niemand
't Stekkie doet dit jaar ook mee een lampje gaan branden.
met deze dag en kinderen tot en
Voor mij is dit ambtelijk admet twaalf jaar zijn welkom om vies niet meer dan een 'ambtemet allerlei spelen mee te doen. lijk vodje' want de 'jagers' beEr is ondere een ballenrace, palen indirect, via een goedgeeen emmerloop, zaklopen en lovige ambtenaar, dat ze op
een straattekenfestival. Maar vossen en verwilderde duiven
daarnaast zijn er nog veel meer mogen schieten. Ik hoop dat er
activiteiten. De middag start een objectief onderzoek komt
om 2 uur en is rond 4 uur afge- naar het jachtbeleid in Zandlopen. Wie wil, mag meedoen, voort. Want dit beleid rammelt
de toegang is gratis. Ouders volgens mij aan alle kanten!
zijn eveneens welkom.
MARTHA BURGER

A

Het gaat goed met Gran Dorado, de afgelopen vijf jaar heeft
het park naar volle tevredenheid gedraaid. „De beginjaren
waren hectisch maar goed,"
zegt Sales Manager Josephine
Mulders. Als voorbeeld noemt
zij het jaar 1993: dat jaar heeft
het Zandvoortse bungalowpark
afgesloten met een bezettingspercentage van 87. „Daar zijn
we erg blij mee," zegt Mulders.
„Over het algemeen is zeventig
procent daarvan Nederlands,
de overige dertig procent zijn
bijna allemaal Duitse gasten.
We merken dat de Duitse
markt in opmars komt."

Gran Dorado past zich voortdurend aan, aan de veranderende markt. Sinds de opening in
juni 1989 is het park al de nodige keren verbouwd en uitgebreid. Begon het destijds met
driehonderd bungalows, binnen korte tijd werden er nog
eens 144 aan toegevoegd. Daarnaast telt het park nog eens 118
hotelkamers in het boulevardgebouw. In de eerste helft van
februari 1992 werd de Gran Place, het overdekte middenplein,
compleet verbouwd. De kosten
daarvan liepen in de miljoenen.
Het grote open plein ging een
maand dicht en werd in die tijd

Zandvoorts
Nieuwsblad

iNNOCENCE

Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

GEBASEERD OP DE «ET
DE PUITZER PR1ZE BEKitIXttDE ROH«

[ Burgerlijke stand
Periode:
24 • 30 mei 1994
Ondertrouwd:
Polinet, Sigmar Antonio, en
Driehuizen, Gerda Jacoba
Gehuwd:
Roijen, Eric Johannes Gerardus, en Kanhailal, Rosita
Geelen, Albertus, en Langeveld,
Hendrika Maria
Derogee, Johannes Prederik,
en Sonneveld, Debby
Overleden:
Pennings geb. Compeer, Margaretha, oud 87 jaar
Been, Bernardus, oud 71 jaar
Rekveld geb. Kalabis, Charlotte, oud 88 jaar
Van der Vliet, Bob, oud 68 jaar
Krom geb. Kolk, Wilhelmina
Arnoldina, oud 72 jaar
Janssen geb. Tegelbeckers,
Gertruda Maria, oud 73 jaar

A.L
DAGELIJKS
15.30

Delarb
Sister

WboopiCcWberg
Kftlny N&jiffiy
B arnud Hughe*

Matter Superior
Mr.Criip
JUuWanoa
Florence Wanoa
Abaul

JiomCobum
LïinynHilI
Sbei^LMRalp
RyinToby

A.L.

DAGELIJKS
19.00

-:BARBARADEFINA
'-ïMARTINSCORSESE

A.L.

DAGELIJKS
21.30

Op 2 en 3 Juni is er geen avondvoorstelling
dit i.v.m de uitvoering door de Gertenbach
mavo van de musical DE VIDEOBENDE.
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

**!**~J*™™?l^^Wtt<<*$K$$i^

Er zullen maar weinig mensen zijn die erbij stilstaan. Op maandagochtend, in sommige
gevallen misschien al op zondag, moeten er in Zandvoort honderden sportshirts en -broekjes
gewassen worden. In tientallen huizen gaan ladingen tegelijk de wasmachine in, soms van hele
teams tegelijk. Een vorm van vrijwilligerswerk achter de schermen die in feite nooit naar buiten
komt. Een van die huismoeders die zo'n taak op zich heeft genomen is mevrouw Ter Wolbeek uit
de Celsiusstraat, moeder van een van de speelsters van het eerste van Casino Zandvoortmeeuwen Dames. Zij doet er luchtig over. „Er is toch iemand die het moet doen. En bovendien kan het
dan het beste telkens door dezelfde persoon gedaan worden. Dan houd je tenminste ook dezelfde
waspoeder, dat is het beste voor het materiaal."
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„Home Chicken

9P.Reus „Uis en Specialiteiten
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(j Haltestraat 16

Hollandse nieuwe
de beste die er is

O,-siO p. stuk

ROMY's
Tel. 30378

Lijnen is voor veel mensen
een belangrijk onderwerp
van gesprek. Zeker zo vlak
voor de vakantie wil men
nog graag even een paar
pondjes kwijt. Vroeger gold
dan als advies om gewoon
wat minder te eten. Op zo'n
manier gaat afvallen echter
behoorlijk langzaam. Gelukkig zijn er tegenwoordig
andere methoden, waarmee
je net zo veilig, maar wel
sneller, het gewenste resultaat kunt bereiken.

WIJ SCOREN

Een aantal van deze diëten is
zelfs zo uitgebalanceerd dat ze
elke toets met een „gewone"
maaltijd glansrijk kunnen doorstaan. We onderzochten voor u
een aantal diëten die zijn samengesteld volgens de richtlijnen van
het ministerie van volksgezondheid. Dit zijn voedingskundig
komplete dieetkuren waarmee je
snel en veilig kunt afvallen. Ideaal toch, zo vlak voor de vakantie.

vanaf 4
ƒ3,- per stuk
Deze week verse
kabeljauwfile t vanaf ƒ 8,- p. pond
De gehele dag door vers gebakken vis

nu bij alle kipgerechten
als extra W.K.-ORANJESAUS

STUNTAANBIEDING
1kg

Kipfilet

14.95

Wij bezorgen uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huis.
Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

500 gram
Eén telefoontje is genoeg . . .

shoarma
Tevens hebben wij voor U
een uitgebreid
barbecue-assortiment.

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Parttime krachten of Vakantiehulpen
Inl. tel. 19067

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

lunch twee maaltijdrepen (heel
handig om mee te nemen), voor
de trek tussendoor een bouillon
en voor 's avonds een heerlijk
warme maaltijdsoep en een dessert.
Deze laatste twee zijn er in verschillende smaken die allemaal
even lekker en voedzaam zijn.
Kortom, zes keer per dag iets
eten en toch afvallen maakt deze
vorm van lijnen ook nog heel
gemakkelijk. Omgerekend komen
de kosten van de WEEKPLANvoeding per dag op zo'n ƒ 8,50.
Dat is dus ook niet afwijkend van
de normale kosten van je dagelikse voeding.

LIJNEN MET WARME
MAALTIJD

SLECHTS 500 KALORIEEN

Slank maakt ook fitter.

De snelste manier om af te vallen heet MINIKUUR. Bij dit vijfdaagse dieetplan worden slechts
500 kalorieën per dag gebruikt.
Het lichaam moet dus' automatisch de vetreserves aanspreken.
Met 4 gerechten per dag, die
een flinke dosis vitaminen bevatten, werkt deze MINIKUUR zonder dat slappe en futloze gevoel.
Sterker nog, na een paar dagen
voel je je zelfs gezonder dan
eerst, omdat je ook allerlei afvalstoffen kwijtraakt. De voedzame
maaltijden in het MINIKUURpakket smaken bovendien erg

lekker. Dit maakt het lijnen een ben je aan gewone voeding ook
stuk aangenamer.
snel kwijt.
Deze MINIKUUR kan naar behoefte worden aangevuld met
iets extra's, zoals wat groente,
niet aangemaakte rauwkostsalade of een appeltje. Verder zit
alles in het MINIKUUR-pakket,
zodat je de hele week geen extra
inkopen hoeft te doen.

SNEL RESULTAAT

Iets minder streng is de formule
van WEEKPLAN. Ondanks het
feit, dat WEEKPLAN nog geen
700 kalorieën per dag telt, krijg
je met dit dieet zes gerechten
per dag, waardoor je absoluut
geen honger zult hebben.
Voor de kosten hoef je deze kuur WEEKPLAN is bovendien vezeldan ook niet te laten. Omgere- verrijkt. De opbouw van de kuur
kend per dag komt deze is heel gevarieerd: een cruesliMINIKUUR op zo'n ƒ8,-. Dat ontbijt voor 's ochtends, als

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

Iemand die veel in de auto zit, kent het probleem: je
bent onderweg, krijgt honger en de verleiding wordt
groot om de trek te stillen met allerlei kalorierijke
snacks. Ook op weg naar de vakantiebestemming is
dit een bekend verschijnsel. Toch zijn al deze 'snelle
snacks' niet goed, niet alleen vanwege de vele kalorieën die je met deze etenswaren binnenkrijgt. Te
zware voeding verslapt tevens je aandacht op de weg
en dat mag natuurlijk niet gebeuren.

TJE lunchreep telt slechts 225
kalorieën. Als je weet dat een
gewone lunch al gauw op zo'n
600 kalorieën komt, is deze
lunchreep ook nog ideaal voor
de lijn.

De
nieuwe
maaltijdrepen komplete, supergezonde lunch,
TWAALFUURTJE bieden hier- kompakt verpakt en licht vervoor een ideale oplossing. Een teerbaar. Zo'n TWAALFUUR-

TWAALFUURTJE is
baar in verschillende
Vraag ernaar bij uw
reformzaak, Kruidvat,
Trekpleister.

\ 11 Postcode Loterij: record aantal van 231.565 prijzen

verkrijgsmaken.
drogist,
Etos of

Jackpot

JACKPOT IS ERUIT!
Bij de trekking van mei was het weer raak!
De Jackpot van 4 miljoen gulden viel op
lotnummer 2613 SE 002. Dit is het lot van
een deelnemer die nu lachend op vakantie
kan gaan... als viervoudig miljonair!
We feliciteren de winnaar van de ton met
lotnummer 2394 CK 009 in Hazerswoude, en

Voor wie de warme maaltijd
niet graag wil overslaan is
MAALTIJD-PLUS het ideale alternatief.
In de ochtend en middag lijnen
en 's avonds gewoon warm eten.
De Maaltijd-Plusformule geeft je
een gemakkelijk vol te houden
1000-kalorieën dieet.
MAALTIJD-PLUS is verkrijgbaar
in verschillende smaken en handige lunchrepen maken het mogelijk deze kuur extra afwisselend te maken. Afhankelijk van
de verpakking kost MAALTIJD-.
PLUS zo'n ƒ2,- a ƒ2,50 per
maaltijd. Dus ook niet duurder
dan 'gewone' voeding.
Voor meer informatie over bôvenstaande diëten kun je ook
terecht bij de betere drogist, reformzaak, apotheek en ketens
zoals Kruidvat, Etos en Trekpleister.
Ook kun je een speciale dieetinfolijn bellen: 04928-3012 voor
extra dieet-informatie.

Afslanktip voor onderweg

GEVRAAGD

BOUCHERIE

KANTIE,

SLANK OP
HET KAN!

alle andere winnaars van de meer dan
230.000 getrokken prijzen: een nieuw
record in de geschiedenis van de Postcode Loterij.
Speelt u nog niet mee? Vul dan gauw de
WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in. Dan
maakt u niet alleen kans op de Jackpot

ƒ 4.000.000,2613 SE 002

Hoofdprijs

- die volgende maand alweer met twee
miljoen van start gaat - maar ook op de
honderdduizenden andere prijzen. Doen!

ƒ100.000,2394 CK OO9

Henny Huisman wijst het al aan: de Jackpot van
4 miljoen is gevallen! En hij komt hem ook nog
persoonlijk uitreiken!-

en voor iedere deelnemer
in de postcode 2394 CK
een troostprijs van ƒ 1.000,-

UITSLAG TREKKING MEI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000
gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch
op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
25,- 6006 NT
100,- 6598 MD
25,- 7475 DM
25,- 8602
10,25,- 4527
10,- 5223 RA
50,- 3068 SX
25,- 3605 LK
1781 BM
25,- 2461 EN
1007
10,25,- 6624
10,- 7504
10,- 8607 CB
25,25,- 4537
10,- 5231 AC 1000,- 6006 PR
1000,- 3607 PM
100,- 251 1
10,- 3069 NJ
1011 HR
100,- 1782 KP
10,- 6641 ZS
25,- 7513
10,- 8618
10,100,- 5236
10,- 6031
25,- 3615 BG
25,- 4542 AW
25,- 2512 GB
25,- 3069 WJ
1016 XH
100,- 1785 LE
25,- 6043 BH
25,- 8743
10,- 5241 KG
50,- 6655
10,- 7514 CH
10,25,- 4564
500,- 3069 ZB
25,- 3641 MG
1811 KT
25,- 2518 JD
1024
10,50,- 7522
10,- 8748 AH
50,10,- 6067 BZ
25,- 6662 XK
50,- 3643
10,- 461 5 JS JOOO,- 5246
1813 DP
50,- 2521 WC
100,- 3071 AR
1024 LB
25,10,- 8772
10,6081
10,6680
10,- 7541
10,10,- 4621 JP
25,- 5261
25,- 3071 ZJ
25,- 3671
1813 EH
100,- 2521 WE
1033 DT
50,25,7542 GJ
100,- 8881
10,10,- 6088
10,- 6691 XW
2522 KM
25,- 3075
10,- 3703 HV
100,- 4645
10,- 5272
1813 MH
50,1033 ZS
25,6713 BC
50,500,25,- 6091
10,7546 EJ
25,- 8918 BV
50,- 3703 JL
10,- 5283 HV
2523 CA
500,- 3077 TR
50,- 4651
1821 AN
25,1034 BC
25,6101 ND
50,- 6714 AB
50,- 7548 AV
50,- 8922 CE
50,500,- 5291
10,50,- 3079 SN
50,- 3704 KH
100,- 4661 VL
1834
10,- 2542 XG
1034 DD
50,100,- 7556 XL
25,10,- 6121 RS
25,- 6715 GH
50,- 8923 ED
25,25,- 5306
2544 TP
50,- 3081 TK
3709
10,- 4661 VR
1834 VS
50,1034 MH
50,50,- 6721 DJ
100,- 7558 LG
25,- 8932
10,4694
10,- 5368
10,- 6134 XG
2544 WZ
50,- 3086 TP
25,- 3712
10,25,1051 CB
.75,- 1861 GE
10O,- 6163 LB
500,- 7586
10,- 8932 KS
100,25,- 5375 BJ
25,- 6814 BL
50,- 3114
10,- 3722
10,- 4701 GG
25,- 2552 XH
1051 ER
100,- 1861 TH
8935
CK
50,5386
CT
25,6164
VN
50,6823
EW
500,7586
10,2553
JP
50,31
19
CM
25,4707
LB
500,3723
10,1862 AJ
25,1051 KJ
50,50,- 6171 KR
25,- 7597 NV
100,- 9050
10,4711 LH
25,- 5388 GB
50,- 6826 DM
100,- 3731 CG
50,25,- 3121 XP
1054 TN 1000,- 1862 CH
25,- 2555 ZR
50,- 7601 SN
50,- 9051
25,5401 CT
1OO,- 6171 NS
50,- 6843 BT
10,10,- 3131 LL
50,- 3734
10,- 4711 PV
1055 MV
100,- 1862 VC
25,- 2562
9101
NT
500,5408
PN
25,6191
10,6851
ED
25,7606
SH
500,4765
10,2563
10,3135
LK
50,3740
10,1871 CS
50,1057 BK
25,100,- 6191 TD
10,- 9108
10,25,- 5421 MB
25,- 6851 NZ
100,- 7626
50,- 3135 SH
50,- 3762 TL
25,- 4791 JD
1057 CX
25,1906 BW
25,- 2564 BA
5424 TB
50,- 6201
25,25,10,- 6882
10,- 7631 GK
100,- 9137 RW
50,- 3136
10,- 3766 HX
50,- 4813 CA
1931 CJ 1000,- 2564 BZ
1069
10,6882
BZ
25,7638
10,9151
KG
1OO,4814
10,5428
10,6216
PL
25,2566
GD
25,3136
ER
100,3816
HM
50,1931
XH
50,1071 BP
50,50,6901 DX
50,7685
10,- 9201 CM
50,25,- 5431 TM
6216 RS
25,25,3144
10,- 3823 WR
25,- 4823 GD
1944 TC
100,- 2571 TX
1071 NV
25,10,- 9202 TZ
50,- 5431 XG
25,- 6217
10,- 6909
10,- 7694
25,25,- 3155 BR 1000,- 3831
10,- 4826 CH
25,- 2583 BX
1 073
10,- 1947 JK
50,- 6217 CE
50,- 6913
10,7705
10,- 9207 AG
50,50,- 5432 AM
25,- 3178
10,- 3849 RG
50,- 4826 JV
1950 AB
50,- 2583 CX
1075 NS
50,7707
10,- 9213
4827 KK
25,- 5439
10,- 6228 GS
25,- 6941 XA
25,10,50,- 3181 DE
50,- 3851 EG
50,10,- 2583 VE
1077 H J
25,- 1962
5441
XW
25,6229
XR
50,6942
LV
100,7737
10,9263
10,1O,10,- 3181 DM
50,- 3853 GM
50,- 4835
1972 GL
25,- 2595
1083
10,50,- 7751 CA
50,- 9271 CL
500,100,- 5453
10,- 6262 NL
50,- 6942 XB
50,- 3181 NW
50,- 3863
10,- 4835 NH
1083 VR
100,- 1973
10,- 2596 EJ
10,- 5454 GS
25,- 6269
10,- 6997
10,- 7772 KH
50,- 9286
10,10,- 3201 VP
25,- 3870
10,- 4841
1974 AE
500,- 2606
1091 TH
25,50,- 7788
10,- 9291 HT
50,3207 BA
100,- 3904
50,- 5465
10,- 6287
10,- 7002 DB
10,- 4847 HZ
50,1102 AD
25,2002
10,- 2611 RR
10,- 9296
100,- 6300
10,- 7002 GA
50,- 7797
10,3218 BH
25,- 3904 RC
500,- 4875
10,- 5482 ME
50,2023 BR
25,- 2612 KT
1102 SB
50,10,- 9300
10,25,- 5503 PR
100,- 6301 EE
100,- 7006 TC
500,- 7800
100,- 3222
10,- 3904 ZT
50,- 4882 BD
2024 DE
50,- 2613 DN
1104 KC
25,10,- 9304
10,500,- 6307
10,- 701 1
10,- 7801
25,- 3905 ML
25,- 4885
10,- 5506 AJ
25,- 3225 BJ
1107 SE
25,2035 SJ
50,- 2624 ZC
50,- 9335
50,- 5527 KG
25,- 6325 BG 500,- 7035
10,- 7815 ND
10,100,- 3921
10,- 4901 VM
25,- 2625 CS 1000,- 3263 CD
1131 KT
25,- 2041 KT
25,- 7823
10,- 9343
25,- 5552 LE
25,- 6365
10,- 7051 WT
10,25,- 3931 AH
25,- 4931 CT
50,- 3274 KD
1131 MP
25,2051
10,- 2628 RJ
10,- 9351 PG
10,- 7825
25,50,- 4941 KV 10OO,- 5556
10,- 6367 EK
50,- 7065
2064 XG
50,- 2628 WH 100,- 3286
10,- 3941 AE
1145
10,50,- 7833 CJ
25,- 9356 BE
500,- 5571 EM 1000,- 6369 SV
25,- 7075 AZ
50,10,- 3945 EG
50,- 4941 LB
2076
10,- 2636
10,- 3291
1151 GA
25,10,- 9366
25,25,- 7837
10,3311 TE
50,- 3950
10,- 5011 KA
5581
10,- 6411 HP
25,- 7084 AS
2100
10,- 2641 VZ
25,1161
10,50,- 7853 TG
25,- 9367
10,25,- 3956 GV
25,- 5015
10,- 5583 ZC
50,- 6411 XH
100,- 7091 CW
10,- 2671 NE
100,- 3311 ZV
1161 BE
100,- 2104
25,- 9406
5017 LE
25,- 5591
10,- 7863 TK
10,25,10,- 6413 RJ
25,- 7108
100,- 3971 CX
2135
10,- 2675
10,- 3313 VA
1181 DL
25,rtqBi
Ay
in.
7R73
RT
2S.
941 1
10 25,1 1 85 GE
100 - 2135 DV
25- 2692 AG
100 - 3314 LL
9411 KZ
100,25,10,- 2701
10[- 3315 GD
1 1 88 DA
25,- 2144
9422 GN
50,50,1216 JT
500,- 2191
10,- 2713 RS
50,- 3315 VJ
7906
10,- 9435
10,25,- 4043
fO,50,- 3315 XD
1222 CX
25,- 2201 VS
50,- 2804 RC
1O1S
DT
25,1391
BJ
25.7913 AC
50,- 9439
10,ro,50,- 4051
25,- 3318 VJ
1231 CK
100,- 2202 TW
25,- 2805 PG
1 04-7
1O,1 422
JC3
1 OO,7913 AL
25,- 9448
10,4101
10,50,25,- 2806 MN
100,- 3319 HB
1243 JD
50,- 2211 DM
1 O53 JD
2S,1-4-52
VB
5O,7921 LE
50,- 9468
50,10,25,- 3331 RA
50,- 4128 LE
25,- 2871 DK
1261 JJ
100,- 2224 JA
1O56
VC
5O,1 -*T1"-*
RB
25.7932
10,- 9471
10,25,50,- 3331 RE
25,- 4131 GG
2225 SN
50,- 2904 XB
1273
10,7942 VW 500,- 9496
1OO,1086
EK
25,10,25,- 3332
10,- 4145 ND
1 5O<*
10,1273 XA
25,2231 PS
25,- 2905 SE
7944 HA
25,- 9545 PD
25,100,100,- 3362 EC
50,- 4147 EV
1314 TZ
500,- 2242
10,- 2905 XA
1103
CC
25,1 541
\A/X
25,7957
10,- 9561 CA
100,25,10,- 3366
10,- 4151 CP
1317 RK
25,- 2242 TR
25,- 291 1
1111
ZF»
25,1562
1O,7961
10,- 9573 PC
25,100,50,- 3400
10,- 4153 AJ
1 322
10,- 2243 GP
25,- 2923 VC
1118
1 O,2121
XH
25,7963
10,- 9636
10,50,25,- 3401 AV
50,- 4161 BE
1338 NV
25,- 2244
10,- 2953 EX
1121
AV
1OO,2131
AK
1 OO.8003
10,25,9665
LL
25j50,- 3402 DS
50,- 4201 KR
1 357
10,- 2251 LC
25,- 2954 ND
-i Tl*^
-i f~\
1 * <3*ZÏ.
t *-*»~•
21
-4-3
1O,8011 KG
100,- 9679
10>
25,- 4201 XA
25,10,- 3411 BT
1382
10,- 2251 SH
25,- 2971
1132
XX
50,2161
AE
25.8015 BB
25,- 9684 EG
10,25,50,- 4204
25,- 3417 MD
1391 TX
25,- 2253
10,- 2982 CH
1 1 85
RX
25,2182
BX
25,8023
10,- 9698 BJ
25,50,5OO,- 4214 DH
1402 LK
25,- 2264
10,- 2983 GJ
50,- 3421 JS
1382
RL
5O,8091 AL
100,- 9704
10,25,- 3425
10,- 4230
10,50,- 2985 ST
1426
10,- 2281 TP
8101
10,- 9713 LJ
50,500,25,- 3430
10,- 4264 RJ
1441 GW 1000,- 2281 VD
100,- 2995 AT
7120
10,25,8105
10,9713 VH
25,50,- 4267
10,- 5021 NB
25,5611 TA
25,- 6413 XL
50,- 3433 AP
1447
10,- 2291
BA
50,- 3012 BH
10,- 8172 GJ
25,- 9725 HL
25,10,- 5043 AZ
25,- 5621 AP
50,- 6419 EZ
25,- 7126
25,- 4267
10,- 3438 BK
1503 VM
25,- 2291 HS
100,- 3022
100,- 8181
10,- 9731 CR
25,- 7151 CK
50,10,- 5051 GX
25,- 5623 LR
25,- 6443 CK
10,- 4269
25,- 3443
1506 PS
50,- 2291 RC 1000,- 3025 PJ
10,- 8224 HW
25,- 9742
10,10,- 5056
10,- 5623 MA
25,- 6446
10,- 7242
100,- 3443
10,- 4271
1521
10,- 2292
10,- 3029 NM
25,8232
10,- 9744
10,10,- 7271 GG
25,- 4286 EK
25,- 5061 CE
25,- 5627 CP
50,- 6447
100,- 3448 CT
1562 XJ
25,- 2295
10,- 3031 AV
50,- 8264 AC
10,- 7271 HH
25,- 9752
10,25,- 5642
10,- 6471
100,- 3451 AZ
25,- 4315 AD
500,- 5061 ZM
1 607
10,- 231 1
10,- 3037 VH
500,- 8271
10,- 9774
10,50,- 4353
10O,- 6471 JM
100,- 7311 KK
10,- 5062 CR
100,- 5642 HB
25,- 3454 PL
1622
10,- 2316 CX
25,- 3037 XS
100,- 8342
10,50,- 7328 TH
10,- 9796
50,- 4356
25,- 5647
10,- 6512 JK
10,- 5066 GC
1633 JB 1000,- 2341
10,- 3038 CL
100,- 3471 BS
50,10,- 7331 ML
8384
10,- 9796
10,10,- 5066 ME
10,- 6524
10,- 4374
25,- 5663
25,- 3042 GC
25,- 351 1
1655
10,- 2341 GP
25,- 9841
10,50,- 5094
10,- 5666 TC
25,- 6535 RA
25,- 7331 MT 500,- 8401 DT
25,- 4384 AJ
25,- 3522 KA
1667
10,- 2371 GL
100,- 3042 HS
10,- 8403
10,- 9904 PB
25,50,- 6537 GH
25,- 7361
25,- 4386
10,- 5666 TL
25,- 3524 RM
10,- 5095
1679 WJ
100,- 2380
10,- 3042 VT
6537 MS
25,- 7421 CD 500,- 8422
10,- 9912
10,10,- 5671
10,10,- 5109
50,- 3531 TH
25,- 4386
1681
10,- 2385
10,- 3042 W
10,- 7433 GE
25,- 8471 AE
50,9919 JB
50,50.- 6564
25,- 4388 BH
25,- 5142
10,- 5721 EW
1702 SN
100,- 2394 GH
50,- 3052
10,- 3532 CW
25,- 8479
50,- 7433 RK
10,- 9923
10,25,- 5161 EV
100,- 5802 KG
25,- 6566 DH
1703 AJ
25,- 2403 RP
500,- 3561 LR
50,- 4417 CG
100,- 3053 TN
50,- 8479
10,- 9933 HB
25,100,- 5916 RH
10,- 7441 GC
100,- 6571
100,- 4451 BE
25,- 5171 BT
1715 ET
25,- 2406 KB
100,- 3561 VA
50,- 3061 PD
10,- 9942 PB
10,- 7443
10,- 8487
500,25,- 5923
10,- 6571
50,- 4463 KH
25,- 5171 GE
1716 VB 1000,- 2411 RB
25,- 3066 VA
50,- 3571 CN
50,- 8491
DJ
25,- 9963
10,10,- 7451 DD
25,- 5211
10,- 5926
10,- 6576
50,- 4464 AA
1731 SH
50,- 2411 SP
100,- 3067 ZA
25,- 3573 BZ
25,- 8525
10,10,- 9969
5212 TH
25,- 5951
6578 BT
25,- 7461 CT
10,10,- 4501 TO,1740
10,- 2421 BR
25,- 3068 JB
500,- 3583
25,- 8564
10,- 9991 BV
500,6581 VJ 1000,- 7461 TT
25,TO,- 5221 AR
50,- 5951 LA
1742 SG
25,- 2421 TN
100,- 3601 TC 1000,- 4510
25,- 3068 MJ
50,- 7463
10,- 8581 KE
500,50,- 5971
10,- 6591 WP
25,- 451 1
f 0,- 5221 AW
100,- 3602 ZN
1761 WK
50,- 2461
BN
25,- 3068 PV
•• •
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Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
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In de VERTREKHAL is stemming nerveus

Rondje Schiphol
over fietspaden

'Bij welke balie moet ik inchecken?'
lie krijgen die voor het eerst
gaan vliegen," vertelt Jeannette
Kok. Ze is als Senior Passage
Employer werkzaam bij Martinair. „Vaak wordt door het
reisbureau aan de vliegmaatschappij doorgegeven als er
passagiers zijn die last hebben
van vliegangst of voor de eerste
keer vliegen. Of de passagiers
melden dat zelf. Wanneer de
passagier dat wil, wordt hij dan
van de incheckbalie tot het
vliegtuig door ons begeleid.
'First time flyer' heet dat.
Meestal is een dergelijke begeleiding niet nodig, omdat mensen die voor de eerste maal vliegen, zelden alleen reizen. Maar
andere mensen stellen die begeleiding wel op prijs," aldus Jeannette Kok uit.

ET IS nog rustig in
het nieuwe deel van
de vertrekhal op
Schiphol. De meeste
ncheckbalies zijn onbenand. Zoekende passagiers
lie ' hun bagagekarren vol
koffers en tassen voortdufyen, maken in de immense
jial een verloren indruk.
,Van incheckbalie naar inblieckbalie speuren ze naar
He juiste maatschappij, het
juiste vluchtnummer. Op[uch'ting tekent zich af waniieer ze 'hun' balie gevonden
Het vliegend personeel wordt
lietaben.
ook op de hoogte gesteld van de
komst van de 'first time flyer'.
jloor Jacquclinc Hilbcrs
„Dan krijgen ze een speciale
De passagemedewerkers van
Martinair vallen duidelijk op in
Ie bijna lege vertrekhal. Hun
rode kleding maakt duidelijk
at passagiers voor vlucht MP
05 met bestemming Las Pal:nas bij hun moeten zijn. Het
luurt nog twee uur en een
iwartier voordat het vliegtuig
vertrekt, zodat het nog betrekelijk rustig is voor de balie.
Het echtpaar Van Leeuwen is
ian'ook snel aan de beurt. Betenden hebben het tweetal vanlit Velzen-Noord naar de luchtlaven gebracht. Vliegen doen
voor de achtste keer, maar
iet is voor de eerste maal dat ze
n de;nieuwe vertrekhal inchec. „Dat viel een beetje tegen,"
vertelt mevrouw Van Leeuwen,
lahijgend van het gesjouw.
,We kwamen in het oude gejieelte van de vertrekhal binjien,- dus moesten we nog een
heel eind lopen." „Vroeger
Vnoésten we altijd vooraan inchecken, dus loop je daar automatisch naartoe," zegt haar
echtgenoot.
Mevrouw Van Leeuwen is
J
uidelijk nerveus voor de reis.
ij niet, zegt hij. Wel wil hij zo
mei mogelijk naar de douane,
stappen op: hij voorop, zij
rachter aan. „Heb je de paspoorlen," fluistert ze gehaast.

stoel toegewezen," legt een
Martinair-collega uit. „Het is
gebleken dat mensen die angstig zijn of voor het eerst vliegen, zenuwachtig worden wanneer ze achterin het vliegtuig
zitten. Ze zien dan al die rijen
mensen voor zich. Daarom
plaatsen we ze vaak voorin. Ze
mogen dan even in de cockpit
kijken. En als ze het personeel

daar dan heel ontspannen zien giers? Bij welke incheckbalie ze
zitten, werkt dat vaak rustge- moeten zijn. Maar ook mensen
vend."
die de weg kwijt zijn, of elkaar,
komen bij ons voor hulp." Het
Het wordt steeds drukker bij antwoord van de informatiede incheckbalie. Rijen vakan- employer wordt meteen geïllustiegangers duwen karren vol treerd. „Ik moet naar Toronto.
bagage voor zich uit. Vlak voor Welke incheckbalie is dat?"
de balie volgt het gehaast zoe- Het bewuste vluchtnummer
ken naar tickets en paspoorten. wordt ingetikt op een compuOok het echtpaar De Haan ter, die het juiste antwoord
staat in de rij. Ze zijn afkomstig geeft.
uit Zwolle en verheugen zich op
Voor de incheckbalies van
hun vakantie op de Canarische Martinair hebben zich inmidEilanden. „Ik ben altijd wel dels lange rijen passagiers opnerveus voor het vliegen," be- gesteld. „Een overgewicht van
kent mevrouw
De
Haan.
Bang voor vertraging is ze
niet. „Dat heb
ik al die jaren
eigenlijk maar
één keer meegemaakt.
______^^^_
Voor de rest
verliep het altijd soepel." Haar twee kilo," zegt één van de pastijd 'achter de douane' besteedt sage-medewerkers. Ze verwijst
ze met tax-free-inkopen doen. de passagier naar een balie,
waar moet worden bijbetaald
Het echtpaar heeft de in- voor het overgewicht. „Voor
checkbalie van Martinair rede- Europa geldt een maximum gelijk snel kunnen vinden, mede wicht van twintig kilo, maar
dankzij de informatiepunten vaak berekenen we het overgedie de NV Luchthaven Schip- wicht pas vanaf 22 kilo," vertelt
hol op verschillende plekken Jeannette Kok van Martinair.
heeft ingericht. „Wat de meest
„Het is soms schipperen.
gestelde vragen zijn van passa- Neem nou mensen met een

baby. Het kind reist gratis en
mag daarom geen bagage meenemen. Maar voor een baby heb
je natuurlijk wel kleertjes nodig, luiers, noem maar op. Dat
komt dan bij de bagage van de
ouders. Overigens weet ik zeker dat daar niemand van ons
moeilijk over doet," aldus Kok.
De houding van een passagier
speelt in een geval van overgewicht echter wel een belangrijke rol. „Kijk, hautaine opmerkingen als 'dat regel jij wel effe
voor me hè, wijffie,' of 'mag het
bij je collega wel mee,' doen
hun zaak geen
goed."

'Heb je de paspoorten
nou bij de hand?'

Voor handbagage
bestaan
standaard afmetingen. De tas
____________ mag bijvoor•""•"-•""-•"•~~•• beeld niet groter zijn dan het bekende pilotenkoffertje. „Dat is bewust gedaan, omdat die bagage moet
worden opgeborgen in bakken
boven de passagiers. Die bakken hebben een bepaalde afrneting en kunnen een beperkt gewicht dragen. Maar zoals je
ziet," zegt Jeannette Kok, terwijl ze om zich heen wijst naar
de wachtende passagiers, „dienen sporttassen vaak als hand-

Er hangt een nerveuze spanping in de vertrekhal. „Het valt
me op dat we de laatste tijd ontkettend veel mensen aan de ba-

Alvorens passagiers het vliegtuig in mogen moet eerst nog de handbagage worden gecontroleerd

bagage. Ze gebruiken zo'n tas
ook om extra bagage mee te
kunnen nemen. Ik kan hier aan
de incheckbalie wel zeggen
'neem maar mee', maar dan zadel ik het vliegend personeel
wel op met problemen en dat
kan niet. Bovendien, als er wat andere luchthavens
heeft
gebeurd en de overvolle bakken Schiphol daar wel de beste movliegen open, dan komt de ba- gelijkheden toe."
gage op de passagiers terecht."
De meeste passagiers voor
De dames Van Leeuwen en vlucht MP 205 zijn nu ingechecOtto zijn samen met hun echt- ked. Jeannette Kok sluit dan
genoten met een speciaal busje ook haar balie. In de hal klinkt
naar Schiphol gereisd. Ook zij vaag de echo van de berichten
hebben Las Palmas op de Cana- die in de vertrekhal worden
rische Eilanden als eindbe- omgeroepen.
stemming. Terwijl hun echtgenoten met tickets en paspoorVergissen passagiers zich
ten voor de incheckbalie staan, nou vaak? „Wij gaan uit van het
wachten de vrouwen een stukje principe dat de passagier niets
verderop. „Zenuwachtig? Nee, weet en dat hem of haar daarecht niet. Ik heb al zo vaak ge- om ook niets verweten kan
vlogen, nerveus ben ik niet worden. Maar de mensen kijmeer," aldus een lachende Van ken soms gewoon niet goed,"
Leeuwen.
vertelt Kok. „Vanmorgen hadZodra het inchecken is ge- den we tussen half twaalf en
beurd, gaan ze door de douane, één uur drie vluchten naar Las
vertelt ze. De anderhalf uur die Palmas. Op de terminals hierze nog moeten wachtenvoordat boven staat dan precies aangehun vliegtuig vertrekt, denkt ze ven voor welke vlucht bij welke
goed te kunnen besteden. „Wat balie moet worden ingechecdrinken, wat eten, even uitrus- ked. En dan nog staan mensen
ten en een krantje lezen," somt verkeerd. Ze zien de rode petjes
mevrouw Van Leeuwen op. Me- van onze maatschappij en denvrouw Otto vult aan: „Of een ken dan dat ze goed zitten. Of
kaartje leggen. En winkelen na- we die dan terugsturen? Dat
tuurlijk, want vergeleken met hangt er vanaf. Als ze al heel
lang in de rij hebben gestaan,
kunnen we via deze monitor de
juiste vlucht oproepen en hen
alsnog helpen."
Zenuwachtige
passagiers
hebben soms de neiging essentiële spullen te vergeten. Hun
paspoort of ticket bijvoorbeeld.
Volgens de Senior Passage Employer hoeft dat geen onoverkomelijke problemen op te léveren. „Wanneer ze hun ticket
zijn vergeten, sturen we ze naar
de balie van hun reisorganisatie hier in de hal. Daar kunnen
ze een vervangend ticket kopen. Daarvoor betalen ze een
deel van de prijs. Wanneer ze
niet te ver van Schiphol wonen,
kunnen ze het ticket ophalen."
Bij het vergeten van een paspoort is een bezoek aan de marechaussee noodzakelijk. Zij
verstrekken een nooddocument dat geldig is tot terugkomst in Nederland.
De laatste passagiers voor de
vlucht naar Las Palmas melden
zich bij de douane. De werknemers van de luchtvaartmaatschappij verlaten de incheckbalies. Morgen staat de volgende
vlucht op het programma.

Foto Luuk Gosewehr

en in de AANKOMSTHAL zeer uitgelaten

'We laten ons door onze zoon afhalen'
en twee zoontjes van vijf en zeven jaar oud. Het is zeker niet
de eerste keer dat de Brabanders het luchtruim kozen. „We
gaan erg vaak met vakantie. Zeker vier keer per jaar en bijna
altijd vliegend," vertelt de moeEOEPJES mensen du- der.

I f wen hun bagage door
\J( de aankomsthallen
richting uitgang. De
meeste reizigers zijn bruinverbrand en uitgelaten,
vaak uitgedost met een
strooien hoed of sombrero.
anderen zijn verstrengeld in een stevige omhelzing na het weerzien met
een geliefde. Maar ook veel
•'ermoeide gezichten na een
I'ange reis of een missie van
•ernstiger aard, zoalô 'de
blauwe baretten' in camouflagepak.

Op de vraag waar ze dan zoal
naar toe zijn geweest barst het
drietal los. De jongetjes
schreeuwen om het hardst
waar ze allemaal wel niet geweest zijn. Wel vijf keer in Tunesië, één keer op Jamaica en
ook in de Verenigde Staten. En
al die keren goede ervaringen
met de luchthavens en altijd
vanaf Schiphol.

En ze nemen altijd wel iets
mee uit de landen waar ze naar
toe gaan. Ook dit keer is het
aantal meegebrachte souvenirs
groot. Verschillende muziekindoor Janna van Veen
strumenten, een vloerkleed,
een koffiestelletje. „En we worden nooit gecontroleerd door
Veel mensen laten zich afha- de douane. Waarschijnlijk zien
n, anderen hebben, op hoop we er erg betrouwbaar uit met
v
an zegen, hun auto op het twee kleine kinderen."
langparkeerdersterreiri' laten
Er zijn op Schiphol verschilstaan. En de toeristen die Neland bezoeken nemen veelal lende aankomsthallen. Voor
trein, huren een auto of, zo- mensen die hun vrienden of fadie twee jonge Canadezen, milieleden komen afhalen is
lebben hun demontabele fiet- het vaak even zoeken. Erg hanin het vliegtuig meegeno- dig is het wanneer je een vluchttoen.
nummer weet. Dan kun je op de
In de hal, bij de uitgang rich- monitors in de hallen zien of
ifig parkeerterreinen, staat een een bepaalde vlucht al geland
*varen 'vliegfamilie' uit Bra- is, of nog wordt verwacht en uit
3
ant bepakt en bezakt te wach- welke uitgang de passagiers kote
n óp de man des huizes die de men.
j*uto
is gaan halen. Ze zijn ge3
Twee Canadese jongens zijn
ruind teruggekeerd van een
;v
eekje Tunesië: vader, moeder buiten de aankomsthal, op een

stukje Schiphol dat nog in aanbouw is, druk doende hun fietsen in elkaar te zetten. Ze zijn
net aangekomen na een lange
reis. Ze hebben acht uur met
Canadian Airlines gevlogen
naar Frankfurt waar ze zijn
overgestapt op een Lufthansatoestel dat hen in vijftien minuten naar Schiphol bracht.
Het doel is een rondreis per
fiets door Europa die, afhankelijk van de financiën, ongeveer
vijf maanden zal duren. Ze hebbeii de lichtgewicht mountainbikes gewoon als bagage mee
kunnen nemen, zonder bijbetaling.
In één van de aankomsthallen zijn vijf
autoverhuurbedrijven die
hun diensten
aanbieden.
Eén van de
medewerksters van een
bekend auto- ______________
verhuurbedrijf vertelt dat in het hoogseizoen gemiddeld zeventig tot
honderd auto's per dag worden
verhuurd. Van concurrentie
hebben de verschillende bedrijven niet veel last.
„We verhuren allemaal verschillende soorten auto's. Wat
de één niet heeft, heeft de ander
wel. De meeste vraag is er naar
kleine, handzame autootjes,
vooral als het voor langer dan
een week is. Corsa's zijn bijvoorbeeld erg in. En als het
mooi weer is gaan de cabriolets
als warme broodjes over de
toonbank."
Aan de balie wordt ook vaak
de weg gevraagd. „Zeker wan-

neer het druk is, is het zeer irritant wanneer iedereen hier de
weg komt vragen naar een bepaalde aankomsthal of bijvoorbeeld naar taxi's of de treinen.
Gek word je daarvan. Zeker als
je hier recht boven mij een bord
ziet hangen met 'treinen' er op.
Mensen kijken gewoon niet."
De medewerksters achter een
balie van de KLM in de centrale
aankomsthal fungeren als een
soort crisisteam in geval een
grote groep mensen niet door
kan vliegen naar hun volgende
bestemming, bijvoorbeeld in
verband met slecht weer of motorstoring. Daarnaast zijn ze

plaatsen onderbrengen. We zitten de hele dag door hotels te
bellen om op de hoogte te blijven. En we moeten natuurlijk
ook wel stressbestendig zijn,
want mensen hebben vaak erg
de pest in wanneer ze niet door
kunnen vliegen."
Een wat oudere Rotterdammer zit in de centrale aankomsthal in één van de kuipstoeltjes de bagage te bewaken.
Hij en zijn vrouw zijn net op
Schiphol teruggekeerd van een
vakantie naar Turkije. Het
wachten is op hun zoon die de
vakantiegangers komt halen.
„We komen nooit met de auto,
want dat vind ik allemaal maar
_
_____ niks. Moet je
dat ding hier
laten staan en
is het altijd
maar afwachten hoe je die
auto na twee
weken weer
terugkrijgt. Je
Z ulke
rare verhalen over die parkeerterreinen hier. Nee hoor, als het
even kan nemen we het zekere
voor het onzekere en laten we
ons brengen en halen of nemen
anders de trein."

'Douane heeft ons
nooit gecontroleerd'

ook een soort VVV die hotels en
excursies boekt voor aankomende passagiers. „Maar eigenlijk zijn we in het leven geroepen om gestrande passagiers op te vangen en slaapplaatsen voor ze te regelen wanBij één van de uitgangen
neer
zich
calamiteiten
voordoen," vertelt één van de staan vier vrouwen in witte jassen en koksmutsen op, halsreimedewerksters.
kend uit te kijken naar de aanZe vervolgt: „Soms wordt een komende passagiers. In hun
Boeing technisch vertraagd, handen dragen ze, naar even ladan zit je hier opeens met drie- ter proefondervindelijk blijkt,
honderd mensen waarvoor je heerlijke verse haring met uitonderdak moet regelen. Meest- jes en zuur. Ze wachten met
al is er wel plaats in een lucht- smart op de vertegenwoordihavenhotel, maar soms moeten gers van het Nederlands Golfwe ze op allerlei verschillende team dat ons land op een inter-

nationale wedstrijd in Portugal
heeft vertegenwoordigd. En ze
zijn ook nog eerste geworden.
Eén van de spelers is vishandelaar, vandaar dit welkom. De
vrouwen vangen een glimp op
van de golfspelers en een luid
gejuich klinkt door de hal.
Bij het 'meetingpoint' staat
een taxichauffeur met een
bordje met een naam erop. Hij
is van een Brabants taxibedrijf.
Ieder weekend staat hij daar en
rijdt heen en weer met passagiers van en naar zuidelijk Nederland. Nog een manier om je
te laten vervoeren van en naar
de luchthaven. Volgens een
speciaal taxitarief en met een
officieel ticket.
Een redelijke noviteit in de
aankomsthal is een verhuurbedrijf van mobiele telefoons.
Daarmee wordt ingespeeld op
de blijkbaar groeiende behoefte
van zakenlieden om altijd en
overal bereikbaar te zijn.
Volgens de medewerker van
het verhuurbedrijf worden er
relatief veel toestellen verhuurd. „Er is zeker veel vraag
naar, maar het aanbod is nog
relatief nieuw. Binnenkort
gaan we er ook nog draagbare
computers bij verhuren en ik
denk dat die combinatie zeker
zal aanslaan bij het zakenpubliek. Dan heb je het plaatje van
het mobiele kantoor helemaal
rond."
Een man, met cowboyhoed
staat wat vertwijfeld om zich
heen te kijken, leunend op zijn
taagagekar. In onvervalst knauwend Amerikaans laat hij weten net aangekomen te zijn uit

San Francisco.
Hij heeft maar liefst zes paarden vervoerd in het bagageruim van een Boeing 747 van de
KLM. Hij wacht op zijn zuster
die de auto haalt waarmee ze
naar het dierenhotel van de
KLM rijden. Daar zijn de paarden zolang gestald. Hij vertelt
dat het niet echt moeilijk was
om de kostbare, levende waar
in te voeren.
„Ze zijn eerst een maand in
quarantaine geweest, want ook
paarden kunnen besmettelijke
ziekten meenemen. In het
vliegtuig zijn ze vervoerd in
twee grote containers waar drie
paarden in kunnen. Wel met
tussenschotten ertussen natuurlijk. En het gaat goed met
ze heb ik al gehoord. Straks vervoeren we ze in een trailer naar
Heidelberg in Duitsland waar
mijn broer ze gebruikt voor een
Westernshow."
Cowboy Brian en zijn familieleden worden opgehaald en zij
kunnen hun reis voortzetten,
net als al die andere duizenden
mensen die op Schiphol aankonien om weer lekker naar huis
te gaan of een vakantie te beginnen.
Intussen zijn de Canadezen
na een uur nog steeds niet klaar
met het monteren van hun 'bikes'. Ze dralen waarschijnlijk
expres, want buiten giet het van
de regen. Welkom in Holland.

SCHIPHOL - De bereiktaaarheid van Schiphol per
fiets heeft lange tijd te wensen overgelaten. Eén van
de manco's was dat er geen
rechtstreekse fietsvertainding bestond tussen Schiphol-Centrum en SchipholOost. Fietsers mochten
niet op de dienstweg. Wie
toch per fiets van de oude
naar de nieuwe luchthaven
wilde, moest omrijden via
Badhoevedorp.
Recent heeft Schiphol
hier iets aan gedaan. Er is
een keurig fietspad gekomen langs de dienstweg,
dat onlangs met enig vlagvertoon is geopend.
In eerste instantie is de
verbinding bedoeld om de
mogelijkheden van de fiets
in het woon-werkverkeer te
vergroten.
Momenteel
komt maar 5 procent van
de Schiphol werkers met de
fiets naar het werk, maar
de bedoeling is dat dit anno
2000 is toegenomen tot 10
procent.
Maar zo'n fietspad is natuurlijk niet alleen voor
Schiphol-werkers interessant. Ook voor wie er met
fraai weer op uit wil, is
mede dankzij het drie kilometer nieuw fietspad een
fietsroute rond Schiphol
ontstaan, dat door de
luchthaven wordt gepromoot als 'Schiphol rond'.
Dit rondje Schiphol leidt
langs Schiphol-Oost, de
dijk langs de Kingvaart, de
Fokkerweg, de Aalsmeerderweg, de parallelweg
langs de provinciale weg N
201, Schiphol-Zuid, Schiphol-Centrum en de tunnel
onder de Buitenveldertbaan. Bij het Informatiecentrum Schiphol is een
kaart verkrijgbaar waarop
de fietsroute in detail staat
aangegeven.
Haarlem

Badhucvcdorp

'*Aalsmeer
. Fietspad
: Route Schiphol rond

Bij de Aalsmeerderbaan
is een spottersplaats waar
de fietstocht kan worden
onderbroken om naar landende of startende vliegtuigen op de Kaagbaan te kijken. Meestal is hier ook
wel een friteswagen.
Op Schiphol-Centrum
kan men een fietstocht onderbreken en deelnemen
aan de Schiphol Dagtour.
Deze omvat onder meer
een bezoek aan het museum Aviodome, een bezoek aan de promenade
waar het afhandelen van de
vliegtuigen kan worden gadegeslagen, en een rondrit
over het platform om alles
werkelijk van dichtbij te
bekijken.
De route rond Schiphol
bedraagt 18,4 kilometer.
Maar de enthousiaste fietser hoeft zich niet tot het
voorgeschreven rondje te
beperken. Als bijvoorbeeld
de Kaagbaan niet voor landen of starten in gebruik is,
kan men in plaats van aan
de Aalsmeerderweg ook
heel goed terecht langs de
Zwanenburgbaan. Hiervoor moet men rijdend op
de parallelweg van de N 201
in plaats van richting
Schiphol-Zuid richting De
Hoek aanhouden. Bij De
Hoek slaat men rechtsaf en
fietst men een rechte polderweg op, die uitkomt bij
een parallelweg langs een
deel van de Zwanenburgbaan. Wie mooie foto's wil
maken kan hier het best in
de namiddag naar toe gaan.
De tocht kan dan worden
voortgezet langs de baan,
met de weg mee weer van
de baan weg tot men bij de
Ringvaart komt. Vanaf
hier kan men rechtsafslaan, rijdt men langs de
kop van de Zwanenburgbaan en komt men uit bij
Badhoevedorp, vanwaar
weer richting SchipholOost kan worden gereden.

D-Day tot Arnhem
in de Aviodome
SCHIPHOL - In het museum Aviodome kan men
niet alleen de fraaie collectie historische vliegtuigen
bewonderen, er zijn ook altijd tentoonstellingen. Tot
eind september is dat de
tentoonstelling 'Van D-Day
tot Arnhem', over propaganda tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De expositie bestaat onder meer uit vlugschriften
die uil geallieerde vliegtuigen zijn geworpen. Ze zijn
niet alleen vanuit historisch oogpunt interessant,
maar ook vanwege grafische aspecten. Sommige
strooibiljetten zijn in kleur
gedrukt.

GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-530; 63 cm black matrix flat square
beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, automatisch
zend e rzoeksysteem, teletekst, monitor look, s cartaansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1 579.-

63 CM
*b
SONY HI-8STEADY SHOT
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediemng. Adv.'2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.
PHILIPS 28SL5800

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

2649.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330 -

1949.-

SONY TRAVELLER

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi, autofocus. *2550.-

1399.-

70 CM MATCHLINE

m
M 63CM BLACK-LINE S
M
M STEREO TELETEKST
PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

945.-

laatste
Informatie:i

102 Nieuws
200 programma
300 Omroep
400 Vrije Tijd, Teletekst
500 Consument, financle
600 Sport
700 Weer en verkeer
800 Landbouw en regio

101
201
301
401
501
601
701
801

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST EN PDC
VR223;Simpel program meren (TXT), opnamewordt
exact op tijd gestart door de zender (PDC),
2video koppen,autom.koppen reiniger, ele kt ronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders,
Spinner Dial, Easy Logic afstandbediening.
Adviesprijs'1 245.-

Publleks
Informatie:
201 035-778025
(allen In
kantoortijd

649.-

oep- overzicht:
«.'i 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330
OW 340 TROS 350 VOO 360 EO 37O
ÏFJO 380 IKON 391 Educatief
392-399
lres

centrale redactie: Studlocomple

8x motorzoom,
3 lux,
hifi, autofocus. Adv. '2220.-

A

1299.-

1399.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1279.-

F60; 8mm systeem, 6x zoom,
superimpose.autofocus. "2299.-

'$»™$$ffi

999.

849.-

37 CM KLEUREN-TV

349,-

INDESIT 2-DEURS

1149.-

599.-

799.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

649.-

| STUNT 1000 TOEREN

719.699.569.-

1099.-

SERVICE werkelijk waarmaakt
B.V.; kleuren-tv service in- en

ZANUSSI WASAUTOM.

PANASONIC VHS HI-FI
:

55; 4J<oppen, stereo. *1683.-

1049.-

LUXE WASAUTOMAAT
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

PHILIPS VIDEO + PDC

499.-

649.-

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
TypeKGC2511;Adviesprijs*1269.-

de volgende
werkdag. Bij BCC
3
,
..nrariomina.
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzude.

749.

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.M 649,-

1149.-

Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.-

HILIPS /
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

699.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO l
VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1145.-

699.-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KG37S01; Koel/vries reus. *1798.-

pTg%
LM?

599.-

AEG TURNAMAT
De enige echte l

KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

cyio
OIO."
130 LTR. KOELKAST

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer 410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill,
fraaie uitvoering met formica draaispiten mixed gnll-set.*1 575.bovenblad. Officiële garantie.

245.-

INDESIT 140 LITER"
145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

ZANUSS1 140 LITER

nrgik onc

ulml

SONY 3 KOPPEN VIDEO

>IÜQ
HrilO.

INDESIT G/E FORNUIS

STUNT BOVENLADER

479.-

_

ETNA FORNUIS 14.00

899.-

Supersnelle VHS-HQ video, |
afstandbediend.Adv. *795.-

\x
INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. '849.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

PHILIPS TURBO-DRIVE

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis nr.et hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

O«fv.

PHILIPS 160 LITER

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.*1220.-

699.-

l TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

AKAIVHSVIDEO+PDC

279.£?TpRïïs^uaiKTrpRns^K£aH ZANUSSI WASDROGER

F360; HQ-3 koppen, inkl.
DC, afstandbediend.'1098.-

699.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

555.-

AUDIO-& VIDEO CASSETTES DB^ O^Q .
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:

iJilrt-r

V^Tw.

SONY E240Vhs
3voor „„ 30i-!SjgPR°g!ft?1F02°
MAXELL XL-1190 nieuw! 10voor.,..40.-|j^ 369.-

499.-

PANASONIC VIDEO

198.-

BAUKNECHT 160 LTR

fiiüa^i^BMIBlR5s:Bii^«M»B^MlTypeTD50;Adviesprijs*649.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

INDESIT WASDROGER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. *1104.-

649.-

MOULINEX
OVENB56

JVC VHS-HQ VIDEO

459.-

PHILIPS/WHIRLPOOL OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

TypeAMB523: Adviesprijs'945.-

HRD770; Van de uitvinders ! 2
koppen, LCD afstandbed. '799.

489.-

599.-

BAUKN./BOSCH/AEG

549.-

STUNT! VHS-HQ
1S-HQVIDEO
VIDEO
nkl. afstandbediening.
*699.)edienmg.*699.-

428.-

879.-

.zeker en verkoopt uitsluitend
l
de allerbekendste topmerken
met officieel Nederlands gaPHILIPS/WHIRLPOOL
l TypeAWG719;Adviesprijs*1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
KOEL/VRIES KOMBI
en niet alleen vanwege onze
TypeARG280;Adviesprijs*1235.- zeer grote omzet. Ook omdat

F280; Afstandbedienjd. '768.-

GRUNDIG 37 CM

PANASONIC NN8550

849.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TEKST

R8180;750 Watt+draaiplateau.

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

549.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

549.599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
1200trn/min., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maar een l KOOP ZONDER
l zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- echte320 Iiter2-deurs koel/vries |
RISICO
kombinatie. Adviesprijs.*1099.- BCC speelt reeds 24 |aar op

RTV535; 3 koppen,
'1445.ipen, VHS.
VHS.'1445.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-lucht320 üter 2-deurs koelkast * 1 398.- oven en grill. Adv.*849.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

729.-

IS63-30; Adviesprijs'1799.

SHARP 2 IN 1 KOMBI .
Type R3G1 4; 1000 Watt grill.

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

BLAUPUNKT
KT VIDEO

STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adviesprijs*769.-

MOULINEX KOMBI

BAUKNECHT WA6500

iV201; "Beste koop"VHS-HQ, |
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

1348.BLAUPUNKT 63 CM

KA
D4

grootste
alleen is

549.

IS70-39; Adviesprijs'1999.

pTjft
iJ'Jfl?

995.-

üRUNDIGVIDEO + PDC

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

WHIRLPOOL 2-DEURS

lïJrtKy Z49."

749.-

2SB12; LCD-afstandbed.. *1045.-

1398

495."

AEG LAVAMAT RVS

ARISTONA HQ VIDEO

70KV9717; Adviespnjs'2275.-

IJ?Jft? CDU."

SHARP R2V11 STUNT

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs. *999.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur).
Adviesprijs. '1990.-

1199.-

SUPER TELETEKST

QQC

795.-

999.-

PHILIPS 4 KOPPEN VHS

999.SONY 55 CM KVM2131

Type WA951 0. Adviesprijs'1 899.

rre%

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv."1645.-

1249.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

BAUKNECHT 11 00 TRN

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR223; Afstandbediening, l
TELETEKST/PDC. *1245.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

EXTRA

1699.-

SONY 55CM KVC2121
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

l-Aiff
199.MOULINEX FM1115

SIEMENS 320 LITER

999.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

SIEMENS WASAUTOM.

SONY VHS HI-FI VIDEO

*
*

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TOPMERK CAMCORDER

HRJ600; 4 koppen, longplay
nkl. PDC! Adviesprijs'1599.-

Platen Square Hi-BlackTrinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs*! 799.-

Snel ontdooien en verwarmen.

BAUKNECHT 2304

JVC HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SAMSLING RE570
MAGNETRON OVEN

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

PHlUWMSHfl

In

*

Indeling

SONY CAMCORDER

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

$
lPHILIPS GR1021 37CM
*in
445.-

teletekst

KONDENSDROGER

399.-

799.BAUKNECHT TRK980

STRIKT EENMALIG I

KONDENSDROGER

EXTRA

Geen afvoernodig. Adv.*1699.-

328.-

ZANUSSI VRIESKAST

Type Z6050; Adviesprijs*599.-

INDESIT D3000WI
PHILIPS /WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER
AFB594; Vrieskast. '720.-

6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

BAUKNECHT LUXE
pTg% C/jQ _ BAUKNECHT VW 3PR

949.- l^fA?

KORTING
l op
P alle

MIELE DROGER

«I1O . PTj^
L:^frf
BOSCH VRIESKAST

TypeGSD1311; Adv. *848.-

1199.- nwi
lïtih-r

I

MERKCENTRIFUGE

2800 toeren. Adviesprijs*249.-

VIDEOCAMERA'S

CQQ _

U «f O.

STUNT!! VRIESKIST!!

.p* n l A R11%

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
met uw"PINHïode
l Winkelcentrum "Schalkwijk
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

IK* K l &1I\I|J
*•• lfc-^»l»*^

l BEVERWIJK
l SUPÉRSTORE 1 1 00 m'
l Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

f C|«l .

BOSCH VW PS2100
MIELE VW G521

358.P-N-CODE l

7 yin

OPENINGSTIJDEN:

1449.

maandagmiddag...
1 tot 6 3O uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
• zaterdag .9 tot S uur.
KOOPAVOND.
r-i cifTDrt Cl IDCDC Badhoevedorp vrijdag
.... 7 tot 9 uur
CLCIV l nU-OUrCriO Maarssenbroek vrijday
. . . . 1 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag
7 tot 9 uu

(i
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Oranje Nassau
school wint
handbaltoernooi
ZANDVOORT - Het 32e
schoolhandbaltoernooi
stond opnieuw garant voor
spannende wedstrijden. Het
toernooi werd zowel bij de
meisjes als de jongens gewonnen door de Oranje Nassauschool. Dat de totale
overwinning eveneens voor
deze school was verbaasde
niemand.

Z'75 houdt
Katwijk
in bedwang

Met goed en snel handbal
heeft de Oranje Nasaauschool
het toernooi beheerst. Wat de
andere scholen ook probeerden
tegen het handbalgeweld van
de Oranje Nassau was niets bestand. De meeste wedstrijden
wisten zowel de meisjes als de
jongens met ruime cijfers winnend af te sluiten. Beide teams
bleven ongeslagen en de Oranje
Nassausschool was dan ook
een terechte winnaar.

ZANDVOORT - Zandvoort'75 speelde een zeer
knappe oei'enwedstrijd tegen eerste klasser Katwijk.
Katwijk dat op weg is naar
de landstitel bij het zaterdagvoetbal kreeg de Zandvoorters niet op de knieën,
1-1.

handbal
Hannie Schaft

Einde dreigt
voor Sportraad
ZANDVOORT - Als het tegen zit vergadert de Sportraad Zandvport op woensdagavond 8 juni aanstaande
voor' de laatste keer. Diverse
leden treden af en bij onvoldoende aanmelding van opvolgers komt er een voorstel
tot:.opheffing van de Sportraa'd op tafel.
Volgens de agenda zijn de
sportverenigingen in Zandvoort tweemaal gevraagd om
kandidaten voor te stellen.
Voorzitter Andries van Marie
legt zijn functie neer. De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen'heeft Jaap Kerkman naar
vorisri geschoven voor deze
functie. Als leden worden aanbevölen mevrouw M.Joustra
van De Zeeschuimers, de heer
J.F.S. Berkhout van de Zandvoortse Schaak Club en de heer
R.Jl van den Boogaard van de
Watersport Vereniging Zandvoort.

Bij de meisjes was de strijd
om de tweede en derde plaats
erg spannend. Uiteindelijk
werd de Hannie Schaftschool
tweede, net voor de Van Heuven Goedhartschool.
De tweede plaats bij de jongens
ging eveneens naar de Hannie
Schaftschool, terwijl de Nicolaasschool beslag legde op de
derde plaats.
Het toernooi werd perfect georganiseerd door de handbalvereniging Holland CasinoZVM.
Bovendien werden de wedstrijd geleid door een uitstekend scheidsrechterskorps.
Een scholier torent boven de
verdediging uit tijdens het
schoolhandbaltoernooi
Foto: André Lieberom

ZANDVOORT - De clubsnelschaaktitel bij de Zandvoortse Schaak Club is bemachtigd door Louis Dambrink. Dambrink nam de titel over van John Ayress, die
nu tweede werd. Bij de
jeugd is de spanning te snijomdat vanavond de
Omdat alle huidige leden af- den
schaakexamens worden aftreden en zich niet herkiesbaar genomen.
stellen, zijn er nog drie leden te
weinig. ,Bij onvoldoende aanschaken
meiding staat de opheffing van
de Sportraad als punt zeven op
Bij de strijd om het snelde agenda. De vergadering
wordt gehouden in het Ge- schaakkampioenschap van de
meénschapshuis en begint om Zandvoortse Schaak Club
moest de beslissing vallen in de
half negen.
finale ronde. Na de eerste acht
ronden bleken Hans Jansen,
John Ayress, Hans Lindeman,
Jonge Meeuwen

bedanken sponsor
voor kleding
ZANDVOORT - Het voetbalseizoen is ten einde maar
hetvstrandseizoen staat op
het punt in alle hevigheid
los te barsten. Een goed moment voor de Zandyoortmeeuwen jeugd om zich te
presenteren op het strand
van de badplaats.

voetbal

Snelschaaktitel voor
sterke Louis Dambrink

Edward Geerts, Ter Bruggen,
Louis Dambrink en Jack van
Eijk over de sterkste zenuwen
te beschikken. Deze groep ging
door naar de finale ronde. In
deze ronde behaalde Louis
Dambrink vijf winstpunten en
verloor slechts van Hans Jansen. Door deze resultaten was
Dambrink niet meer in te halen.

den gespeeld worden. Hans
Jansen, Jack van Eijk en John
Ayress speelden een kleinevierkamp. Ayress bleek hierin
het beste resultaat te behalen,
terwijl de derde plaats voor
Jack van Eijk was. De nieuwe
leden deden het heel goed. Dick
Vastenhouw, Erwin van Soolingen en Willem van Esveld
werden respectievelijk 8e, 9e en
lle.
Jeugd: vanavond moeten de
De strijd om de tweede plaats
was bijzonder spannend. Daar- jeugdige leden van de Zandvoor moesten extra wedstrij- voortse Schaak Club hun ken-

nis omzetten in daden. Onder
leiding van John Ayress en
Louis dambrink hebben de
schakers 17 lessen gevolgd. Onder het toeziend oog van gecommitteerde van de KNSB,
mevrouw Schiermeijer, worden de officiële examens afgenomen. Direct hierna volgt de
prijsuitreiking van de internecompetitie. De beker gaat naar
Plorian van der Moolen.
Simultaan: vanaf ongeveer
half negen zal de nieuwe clubkampioen Louis Dambrink op
deze laatste avond van het
schaakseizoen een simultaanwedstrijd spelen. Niet- alleen
voor leden van de club maar
alle Zandvoortse schakers zijn
vanavond welkom in het Gemeenschapshuis.

Degradatiestrijd voor handbal-heren

ZVM-handbalsters
winnen imponerend
ZANDVOORT - De handbalsters van Holland CasinoZVM hebben de competitie indrukwekkend afgesloten.
Aristos werd op eigen veld vernederd en met 4-23 verslagen. De Zandvoortse mannen leden een 24-22 nederlaag
tegen De Spartanen en moeten daardoor een degradatieronde spelen.
De Zandvoortse dames speelden een uitstekende wedstrijd
handbal
tegen Aristos. De tegenstand
die Aristos bood was al niet
noemenswaardig, maar tegen
het snelle handbal van ZVM
was geen kruid gewassen. Bij
de rust leidde het team van
Joost Berkhout reeds met 1-9.
In de tweede helft bleef ZVM
geconcentreerd
handballen.
Met vloeiende combinaties
werd de Aristos defensie uiteengespeeld. De kansen werden
door de Zandvoortsen uitstekend benut. In verdedigend opzicht gaf de Zandvoortse defensie vrijwel niets cadeau. Slechts
viermaal wist Aristos doel te
treffen. De overwinning van 423 mocht er zijn.

Hittinger slaat toe met 500e doelpunt
ZANDVOORT - Het 24e
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen kenmerkt zich door zeer aanvallend spel. Na twaalf zaalvoetbalavonden zijn er al
meer dan vijfhonderd doelpunten gescoord. De 500e
treffer kwam op naam van
Sander Hittinger. Overigens
is de strijd nog volkomen
open en is er nog weinig
zicht op plaatsing in kampioens- of promotieklasse.

Dat gebeurde bij Visrestaurant Bad Zuid, dat de totale
jeugd van Zandvoortmeeuwen
van. A- tot E junioren aan het
begin van het seizoen in trainirigspak stak. Een geste die in
zaalvoetbal
het afgelopen voetbalseizoen
ervoor zorgde, dat de jonge
Zo zijn er in l A nog vijf van
voetballertjes perfect gekleed
aan de voorbereiding van een de zes teams kanshebber voor
plaatsing in de kampioensronwedstrijd kon beginnen.
de. De Wurf, Radio Stiphout,
Dé resultaten waren dan ook Voornam, REA en Corodex
van dien aard dat menig kampi- gaan strijden om de drie hoogoenschap door de ZVM-jeugd ste plaatsen. De Stal en Pim
werd binnengehaald. Een dele- Janssen Sport maken voorlogatie van die Zandvoortmeeu- pig de dienst uit in l B en gaan
wen-jeugd uitte afgelopen week zich hoogst waarschijnlijk
de dankbaarheid voor deze plaatsen. In dit toernooi zijn
warme bijdrage, aan de directie echter de verrassingen niet van
van Visrestaurant Bad Zuid, de lucht. Zo won Big Mouse
door zich in de fraaie trainings- eerste met 6-4 van Vogel en Zopakken te presenteren. Samen nen, maar de 6-2 nederlaag temet kledingsponsor HB levert gen Pim Janssen was enigszins
Bad Zuid een belangrijke bij- verrassend.
drage aan de voetbalopleiding
Voor schitterend zaalvoetbal
bij Zandvoortmeeuwen.
zorgt in l C, Play-In. Na drie
wedstrijden is dit team al uitgegroeid tot de grote favoriet van
het toernooi. Met werkelijk formidabel zaalvoetbal werd
TYBB met 2-12 opgerold. Café
De Kater blijft goed volgen
door een 3-0 zege op Lou-Lou.
De wekelijkse schaakrubriek Sensemillia leek op weg naar de
wordt verzorgd door de Zandplaats in l D doch een 2-1
yoortse Schaak Club. Meer in- eerste
nederlaag tegen de Fles veranformatie over de problemen/o- derde de situatie. De Fles heeft
plossingen is te verkrijgen op de
clubavond, elke donderdag in nu de koppositie overgenomen.

Schaakprobleem

'iet Gemeenschapshuis. Ook
kan men informatie inwinnen Liga Amica
«P de volgende telefoonnumde Liga Amica klasse zijn
mers: 02507 - 15023, 17272 of deInteams
eveneens goed aan el14085.
kaar gewaagd. Na een 6-1 over-

winning op Café Neuf scheen er
voor Rabbel Boys niets meer
aan de hand te zijn. De volgen-

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub hebben de laatste com-'
petitiewedstrijd achter de
rug. Voor de zesde opeenvolgende keer werden Mevrouw Spiers en de heer
Emmen clubkampioen. Ter
afsluiting van het seizoen
wordt nog een wedstrijd gespeeld om de Koningstaeker.
Opgave nummer 22: Mat in
'wee zetten, wit begint.

voetbal

bridge

In de A-lijn waren mevrouw
Molenaar en de heer Koning
goed op dreef. Met 64,29 pro|0plossing van vorige week, cent werden zij ruimschoots
Pchaakdiagram 21 (Mat In twee eerste. Mevrouw Spiers en de
Batten, wit begint). 1. Lcl-g5 + - heer Emmen speelden een ge2. Tdl-tl8 en mat.

Zelfvertrouwen
Coach Joost Berkhout was
opgetogen over het vertoonde
handbal. "We hebben lekker gespeeld en lekker kunnen oefenen", vond Joost Berkhout.
Naarmate het seizoen vorderde
ging het steeds beter. Er mankeert niet zoveel meer aan. Het
zelfvertrouwen is gegroeid en
het ging de dames steeds gemakkelijker af. Ik kan wel zeggen dat ik best tevreden ben".

Heren

de dag werd echter een 3-1 nederlaag geleden tegen Kroon
Vis, dat weer volop meedoet
voor de koppositie. Café Neuf
blijft ondans de nederlaag tegen Rabbel Boys in de beurt
van de koplopers.
Banana en Klikspaan zijn de
kanshebbers in 2 B. Banana
won voor de derde keer op rij,
en wel met 6-1 van Satara terwijl
De Klikspaan eveneens de derde overwinning liet noteren.
Café Basta werd met 8-0 opzij
gezet. Drutte, dat met 7-1 won
van Weber's ligt op de loer. In 2
C is niet één ploeg meer zonder
puntverlies. PontMeyer boekte
de eerste overwinning op Data

Een uithaal tijdens het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen.

Foto: André Lieberom

dat tot de kanshebbers behoort. Ondanks dat coach Wim
Hoppe moeite heeft zijn team
het juiste systeem te laten spelen, blijkt dat geen nadelige gevolgen te hebben. Door twee
fraaie hattricks van balkunstenaar Ron Kaales won Beach
Him met 10-3 van Café De KaHet Spaghetti Huis voert het ter.
veld aan in 2 D mede door een
fraaie 4-0 overwinning op Lam- Programma
Donderdag: 18.45 uur Weber's - Samers Boys. Fred Hehl doet het
19.30 uur Café Basta - Drutte,
goed en blijft volgen door een 7- bra,
20.15 uur De Klikspaan - Lou Lou,
3 zege op d'Anvers. Verrassend 21.00 uur TIJBB - HB Alarm, 21.45 uur
is het optreden van Beach Him, De Klikspaan • Banana, 22.30 uur Café
Litho (3-2) maar verloor vervolgens met 9-1 van Bakkerij Paap,
Grandorado herstelde zich van
de eerste nederlaag en pakte
tweemaal winst op respectievelijk Bakkerij Paap (7-8) en Niveau Offset (5-3). In deze klasse
is er nog van alles mogelijk.

De Kater - Play-In.

Paar is voor zesde maal ongenaakbaar

Spiers/Emmen bridgekampioen
lijkmatige wedstrijd en werden
tweede op korte afstand gevolgd door het echtpaar Heidoorn. Ook deze competitie
sloot het koppel Spiers/Emmen winnend af. Op de tweede
plaats eindigde het echtpaar
Heidoorn en derde werden de
heren Groenewoud en Smit.
Degradatie was er voor het
echtpaar Van Gellekom, de heren Overzier, Van der Staak,
Bakker en Brandse en de dames Van Os en Saueressig.

Met deze laatste competitieoverwinning werden mevrouw
Spiers en de heer Emmen voor
de zesde achtereenvolgende
keer clubkampioen. Op een uitstekende tweede plaats eindigde het echtpaar Van der Meulen en de derde plaats ging naar
de heren Grpenewoud en Smit.
In de B-lijn kwam het echtpaar Potharst goed uitgerust
aan de start en dat hielp. Met
60,71 procent werden zij eerste.
De dames Van Duyn en Veld-

huizen speelden relaxed naar
een tweede plaats, terwijl de dames Jurriaans en Meijer als
derde eindigden.
De dames Van Ackooy en
Drenth behielden in de B-lijn
de leiding en promoveerden,
evenals mevrouw De Kruijf en
de heer Kleijn. Het echtpaar
Potharst en mevrouw De
Leeuw met de heer Braun waren eveneens goed voor promotie. De dames Mens, Santoro,
Meijer, Sikkens, Berghoff en

Vrijdag: 18.45 uur Data Litho - Café
Bluijs, 19.30 uur Duvak - Smit Pellikaan, 20.15 uur Harlekijn • Café Neuf,
21.00 uur Bad Zuid - Vogel en Zonen.
21.45 uur De Stal - Big Mouse. 22.30
uur Pim Janssen - Turn Tum.
Maandag: 18.45 uur Spaghetti Huis Fred Hehl, 19.30 uur d'Anvers - Café de
Kater, 20.15 uur Beach Him • Lammers Boys, 21.00 uur Radio Stiphout II Mondo, 22.30 uur De Wurf - Voorham Fietsen.
Dinsdag: 18.45 uur EDO - Klassiek,
19.30 uur'Niveau Offset - Data Litho,
20.15 uur Café Bluijs • Bakkerij Paap,
21.00 uur Sensemillia - ZVM, 21.45 uur
Grandorado - PontMeyer, 22.30 uur De
Fles - Establo.
Woensdag: 18.45 uur Lou Lou TIJBB, 19.30 uur Rabbel Boys - Duvak, 20.15 uur Café Neuf - Kroon Vis.
21.00 uur HB Alarm - Play In, 21.45 uur
Café De Kater - De Klikspaan, 22.30
uur Harlekijn • Smit Pellikaan.

De Zandvoorters kregen in de
laatste wedstrijd, die gewonnen
moest worden, te maken met
titelkandidaat De Spartanen.
De Spartanen won en werd
kampioen, terwijl de Zandvoorters in een degradatie-poule terecht zijn gekomen. Toch was
er totaal geen krachtsverschil
tussen de teams. De Zandvoorters hadden zelfs lange tijd het
betere van het spel. Bij de rust
had Holland Casino-ZVM een
11-13 voorsprong genomen.

Langste adem

In de tweede helft leek het
goed te gaan voor de Zandvoorters. De voorsprong werd naar
drie doelpunten verschil getild.
De Spartanen hadden echter de
langste adem. Tot tien minuten
voor het einde bleef de strijd in
evenwicht (20-20), maar toen
was het gedaan met ZVM. De
gastheren namen een 23-20
voorsprong. In de slotminuten
hebben de manschappen van
coach Dirk Berkhout nog aangedrongen, maar het mocht
Dekker en de heren Van Duur- niet meer baten, 24-22.
en, Hoogland degradeerden
naar de C-lijn.
„We wilden en moesten winIn de C-lijn scoorden de da- nen," stelde Dirk Berkhout.
mes Beijer en Rauwerda er aar- ,,Het is zonde dat het niet gedig op los. Dat kon ook gezegd lukt is want nu moeten we een
worden van de dames Van Beek na-competitie spelen. Daarover
en Hoogendijk. Beide paren ben ik niet ongerust. Normalideelden de eerste plaats. Goede ter moeten we dat winnen. Ik
derde werden mevrouw Ver- verwacht in die wedstrijden
haaf en de heer Van der Meer. geen problemen."
Promotie was er voor het echtDoelpunten dames: Mireille
paar Smink, de dames Van der
Nulft en Scipio Blüme, de da- Martina 7, Wendy van Straten
mes Polm en Eooijmans en de 6, Margreet Bogojevic 4, Janna
ter Wolbeek 3, Claudia Paap 2,
dames Beek/Hoogendijk.
Inlichtingen over de bridge- Linda Koper 1. Heren: Guido
club zijn te verkrijgen bij de Weidema 8, Peter Pennings 5,
wedstrijdleider de heer H.Em- Goran Bogojevic 3, Nic Grijekomen, telefoon 18570, alleen 's vic 2, Patrick Terpstra 2. Ronald Vos 2.
avonds.

Het was een gelijkwaardige
partij voetbal tussen Katwijk
(Ie klasse) en Zandvoort'75 (2e
klasse). Een paar honderd toeschouwers zagen een enthousiast Zandvoort'75, dat het de
gastheren aardig moeilijk
maakte. In het Zandvoortse
team maakte Bert van Meelen
een goede rentree. Trainer Gerard Nijkamp maakte gebruik
van vele spelers. In de eerste
helft trad doelman LUC Krom
goed op en in de tweede helft
was het zijn veranger Brian
Douglas, die eveneens prima
reddingen verrichtte.
Na een doelpuntloze eerste
helft nam Zandvoort'75 in de
tweede helft een 0-1 voorsprong. Daar wenste Katwijk
zich niet bij neer te leggen en
het offensief dat volgde leverde
de gelijkmaker op, 1-1. "Het
was leerzaam voor ons, meende
Nijkamp. "Ik heb wat spelers
kunnen proberen en die waren
wat gretiger dan die van Katwijk".

Sinnige wint
duivenvlucht
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines doen het bijzonder
goed. Ook afgelopen zaterdag kwamen de Zandvoortse duiven uitstekend voor
de dag. De combinatie Ruud
en Theo Sinnige was iedereen te snel af.

duivensport
De duiven werden gelost vanuit het Franse Roye en kregen
een afstand van 322 kilometer
te overbruggen. Met een Noordoosten wind werd de terugreis
aanvaard. De Pleines duiven
zijn op dit moment in een uitstekende conditie een ook zaterdag was het weer raak. De
duiven van de combinatie
Ruud en Theo Sinnige vlogen
een perfecte wedstrijd.
Die duiven waren zo snel dat
de klok voor controle in de afdeling Haarlem zelfs dicht
moest blijven. In Zandvoort
werd er wel geklokt waarbij het
opvallend was dat de winnaar
ruim 6 minuten sneller was dan
de nummer twee. Nadat de lossing om vijf over half tien had
plaatsgevonden landde de eerste duif om zeventien minuten
voor vier.
Uitslag: Comb. R. en Th Sinnige l, 3,
4, 13, 17, 23. P.J.Bol 2. Comb. Koper 5,
22. H.Heiligers 6, 7, 8, 10, 18, 24. H.Terol 9, 11, 14. Driehuizen 12, 15, 16.
G.Koper 19, 20. P.Koopman 21, 25.

ZVM verwent sponsors
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft haar bordsponsors in de watten gelegd door
middel van een trip naar Eindhoven.
In het PSV-stadion volgde
het gezelschap de oefeninterland tussen Nederland en Hongarije, die vorige week werd gespeeld. De touringbus bracht
de 75 man en vrouw naar het
stadion. In deze bus werden de
sponsors voorzien van een
drankje en een hapje.

Jeugdtoernooi
bij de ZHC
ZANDVOORT - Komend
weekend wordt een groot Ajeugdtoernooi gehouden op
de velden van de Zandvoortsche Hockeyclub. Het tweedaagse Jo van Pagee Garnaelen-toernooi is zowel
voor jongens als meisjes.

hockey
Het toernooi is mogelijk gemaakt door de financiële steun
van de plaatselijke Rabo bank
en makelaar Cense. De achttien
teams komen uit heel Nederland, onder andere Sneek, Heimond, Vlaardingen, Purnierend, Oostvoorne, Bennebroek
en Soest. Er wordt gestreden
op de Jo van Pagee bokaal. Gedurende het weekend van 10 tot
en met 12 juni zullen de Ateams van ZHC deelnemen aan
een groot internationaal toernooi in de stad Luxemburg. Diverse teams uit Europa zullen
daar aanwezig zijn. Deze trip is
eveneens mogelijk gemaakt
door de steun van eerder genoemde sponsors. Voor volgend seizoen kan de ZHC nog
leden gebruiken. Inlichtingen
kunnen verkregen worden bij
Ruud Willigers, telefoon 16414.
Vanaf zes jaar kan men zich
aanmelden. Nieuwe leden krijgen de hockeystick gratis.

Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

Afgeven kan ook bij Het Parool Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem l 2, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm prijs
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Citroen

Citroen BX 1 9 GT 4 drs beige Ruime keuze m 2 CV occasion:
alle leeftijden Citroen Centrum
5/85/6950 SUBARU
Leende Tel 049061528
AALSMEER 02977 30170
Voor een goede occasion

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206058686 Fax 020-065 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

ƒ 40,75
J l O//5
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

Kadett stationwagen 5 stuks
bjr '85 t/m '88, benzine + die
sel, inruil mogelijk, 023 423906
COBUSSEN AMSTERDAM
Omega 1 8 automaat, bjr janu
an 1991, APK gekeurd, ƒ 9 950,
sinds 1930
inruil mogelijk, 023 423906
LEEUWEKEUR gebr auto's
Omega 2 Oi, 10/91
ƒ16700 Peugeots
Omega 2 Oi Pearl, 4/90/ 12 500 505 Break diesel 87
Vectra 2 Oi, 3/91
ƒ15400 405 GR 1 6 i 6/90 58 000 km
Vectra 1 8i HB, 11/89/12000 306 XR 14 i 11/93 9500 km
Sierra 1 8 Laser, m 86, APK Vectra 1 6i GL HB, 8/91 ƒ 16 400 309 GR 1 4 i 4/90 69 000 km
12/94, roomw sportw , ƒ 3975 Kadett GSi 2 O HB 9/87/11400 205 XT 16 aut 11/9049 000 km
Kadett 1 8 GSi HB, 2/85 6900 205 XL 1 1 10/90 58000 km
0206146392/0652784801
Kadett 1 7D HB, 1/91 ƒ11700 205 XRD 1 8 4/92 53 000 km
4 stuks Ford Sierra, 1984, APK Kadett 1 7D 5d 6/90 ƒ11600 106 XR 11i3/92 32 000 km
gekeurd 5 deurs, inruil moge Kadett 1 7D HB, 3/90 ƒ 9 800 enz enz
Kadett 1 7D Stat, 6/90/ 9 500
lijk, ƒ 2 950 Tel 023 423906
Kadett 16Daut 1/89 ƒ 7900 205 XE 141, cat, 1989, APK tot
Kadett 1 6 SV, 1/87 ƒ 6900 595, i z g s t Prijs ƒ10750,
Kadett 1 3S stat, 2/84/ 1 500 Tel 020 6347992 of 6123045
ESS BV 035564444/561842
605 2 O SLD, 4/91
ƒ 19 800
Honda Legend V6, 2 5i aut,
Opel
Ascona 1900, t 80, geen 405 18 SRD T 4/91 ƒ19400
grijs 01/89 ƒ 21 950
2e
zo
mooi,
APK,
ƒ
950,
405 1 9 SRi Break 3/90/ 18 400
SUBARU AALSMEER
Telefoon 02502 49725
405 19 GLX D, 1/92 ƒ17900
Tel 02977 30170
405 19 SRD 4/91
ƒ17200
Accord 2 OSRiEX 12/90/ 17 900 OPEL CORSA, 12 S, bj '85, 405 19 GLD Br, 9/91 ƒ 16400
Accord 20 EX 6/90 ƒ15900 i z g st, APK gek , vr pr 405 19 GLD Br, 1/89/12900
Qvic 1 5i GL 6/90
ƒ13400 ƒ4500 030 300345
405 1 9 GLD, 5/89
ƒ11700
E S S B V 035 564444/561842 Opel Kadett 25 stuks, 1983
405 1 6 GRi, 4/91
ƒ14200
t/m
1990,
inruil
mogelijk
Prelude 2 Oi Airco 92 ƒ47500
405 1 6 Gü, 2/90
ƒ11800
Tel
023
423906
Prelude 20 EX
89 ƒ26950
405 16 GR, 2/89
ƒ 9800
Concerto 1 5i
91 ƒ22750 Rekord, stationwagen, 1983, 405 16 SR, 4/88
ƒ 8900
CRX 1 6 ESi aut 94 ƒ48750 APK net gekeurd, ƒ 2950, inruil 405 1 6 GL, 2/88
ƒ 7 900
Civic 1 6 ESi 4 d 93/34750 mogelijk Tel 023423906
309 1 4 GL profil 7/91 ƒ 10 400
Civic 1 5 DXi 4 d 92/27950
205 1 8 GLD, 12/90 ƒ12200
Civic 1 6 VTi
93/38500 T k mooie witte Opel Kadett 205 11 GL, 5/91
ƒ11700
1,6ihfevan
1e
eig
60
000
km,
Civic 1 5 VEi
93/31 950
E S S B V 035 564444/561842
plus
trekhaak
01720
90589
Civic 1 5i GL
90 ƒ18450
Peugeot 309 XLD Diesel, 3 drs
T k Opel Kadett AUTOMATIC blauw 1/90 ƒ 11 950 SUBARU
Off HONDA DEALER
7 '84 80 000 km Leder bekl
AALSMEER 02977 30170
M HOLDINGABV
Prijs ƒ 2 850 Inl 0652607016
HOGEWEIJSELAAN 201
Peugeot 205 GTi 1 6, wit, 1990,
WEESP 02940 - 17673
T k tegen handelspr Vectra 60000 km + radio ƒ 17500
18i GL, 4 drs, LPG, 6 91, Bel 020 6330023
ƒ 17 750 Vectra 1 81, LPG,
"PEUGEOT ZUIDWIJK**
1 '91, ƒ 17500 Vectra 1 6i GL,
4 drs , LPG, 6 '90 ƒ 15 000
106 XN 1 O, 2-'94,
ƒ19750
Kadett
16, LPG, 4 90, 106 XN 11, 11 '93, ƒ20500
Misubishi Pajero 30 V6 Van, ƒ12250 Kadett 1 6i LPG,
Div 205 Accent s v a ƒ 6 950
64 000 km, 10/91,
2'90, ƒ11750 Kadett 1 3 LS 205 XR 1 4i, 4-'92
ƒ17950
roen met
ƒ30000 LPG 1 '88, ƒ7500 CorsaTR, 205 GTI 1 6, 3'86
ƒ11500
LPG, 10 '87, ƒ 6500 Rekord 2 O 205 GTI 1 9, 2'91
iOLDCAR b v 020 6433733
ƒ23950
5 Autom, LPG, 5 84, ƒ2250 306 XR 14, 11 93
ƒ28500
Toyota Landcruiser 2 5 TD,
ƒ31500
4 WD Hardtop, 5/'91 ƒ 21 900 BEREBEIT, Amsteldijk 25, tel 306 XT 16, 11-'93
020 - 6627777, Amsterdam
309 GRD 1 9, 5'91 ƒ17700
ESS BV 035564444/561842
405 GLD Break, 6'90/18 500
Mmervalaan 86, A'dam Zuid
Tel 0206629517/6791864

Escort 1600 L autom b j 83 5
drs, APK nov '94 Auto ver
keert m abs z g s t pr ƒ2750
020 6650768 evt antw app
Chrysler - Amstelveen
Ford Escort Diesel, 84
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen kleur zwart, i z g st, ƒ 3450
Tel 02502 49725
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Ford Resta, bj 1985, APK
1995, niet mooi, wel goed,
ƒ2200 Tel 020 6835460

Chrysler

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg6 Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866

Citroen BX 1 6 TRi, 1988 LPG
prima auto, ƒ8950, inruil mo
gelijk Tel 023 423906
T k tegen handelspr BX 1 4
TGE, elektr ramen, cv kan
teld LPG 1 90, ƒ10500 BX
14 TE Toulouse, LPGob,
2/91, ƒ11500 BX 14 TE,
11/89 /8950BX 1 6 RS Bre
ak, 10/85/4 950 BEREBEIT
Amsteldyk 25, 020 6627777
T k weg bedr auto BX16 TGI
rood b j
91 67500 km
ƒ16500 Tel 075 168613
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075281193
Vraag tevens naar onze mrui
Iers en aantr rep prijzen

BX 14 RE bjr 1984, keurige
autonet gekeurd inruil moge
lijk ƒ 1 950 Tel 023 423906
BX 1 9TRi 1/90
ƒ11200
BX 1 9 TRS br 3/89 ƒ 10 500
BX 1 9 TZD 3/90
ƒ 9 800
BX 1 9 TRi 7/89
ƒ 9 200
BX 19TD 2/90
ƒ 8900
BX 19D 10/87
ƒ 6200
BX 1 6 Progresse 4/92/ 14 700
BX 16TGi 3/90
ƒ 8400
BX 1 6 RE 3/89
ƒ 6400
BX 14ITTGE, 10/90 ƒ10200
AX KWay 3/89
ƒ 8400 XM V6 Excl aut 91 ƒ 35 000
E S S B V 035 564444/561842 XM 20 l Ambiance'92/27 500
:|TOREN AX 10E, grijs metal XM Turbo D ABS 91 va/ 24 500
lic, okt 87 Autobedrijf
XM Turbo D ABS 90 ƒ 24 500
ƒ27500
Jan Wals 0290261697/61981 XM D Airco 91
XM Comfort'90
ƒ19900
Citroen
BX 14Cann Van 7/91 ƒ 8900 CX GTI Turbo II'87 ƒ11500
BX 1 9 TD Van 3/91 ƒ12400 CX 20 RE Break '86 ƒ 7 950
BX 1 9 T D Van 3/91 ƒ 6900 BX19TGDTurb Br 92/24500
Escort 1 1 Van 6/89 ƒ 4500 BX19TGDBr '91 v a ƒ 15 500
Opel Kad 1 7D V 8/90/ 8500 BX 19TGD Break '86/ 4950
BXTZD'92
ƒ21500
Peug 309 1 9 XLD comm
Van 10/90
ƒ 6900 3st BX19TZD 91 va/14500
ƒ 14 500
Renault 4 F6 1 1 combi BX TZD '90
ƒ14900
10/85
ƒ 1700 BX TZD Turbo'90
ƒ13500
Toy Corolla 1 8D XL Van HB BXTD 91
2/92
ƒ 9900 BX TZD Turbo dec '88/ 10 500
ƒ 6250
Sunny
20D
LX
Van, BX Diesel 87
ƒ 1 950
11/91
ƒ 9700 BX Diesel 87
Sunny 1 7D Van 1 '90/ 5 900 3st BX 16 Progr en
ƒ14500
E S S B V 035 564444/561842 TZI '91 v a
BX 19GTstbekr '86ƒ 3950
litroen AX 1 4 RD 1/89,
Bx 16 TZI 87
ƒ 6500
WESTDORP
wit, nwe Apk vrpr
ƒ7950 BX 14TECannes '91/13500
LADA en KIA dealer
Citroen BX 1 4 Service
AX 11 RE Axion 91 ƒ10750 2x Lada 2105
'89, '91
87 Nwe Apk Vrpr
ƒ4250 AX 11 RE 89
ƒ 7950 3x Samara 3 drs
'89, 91
en nog vele andere
AX 11 TRE 87
ƒ 6500 3x Samara 5 drs
'91, '92
goede Citroens
C 15 D bestel 91
ƒ 10 750 2x Samara Diva
92, '93
van diverse bouwjaren
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1 950 2x Kia Sephia 1 6
'93
1x Rat Panda automaat
'91
VISA GARAGE BV
Autobedrijf HAVENSTRAAT
Adm de Ruijterweg 396 398
Houtmankade 37 A'dam
Heemstede 023 286659
A dam tel 020 6825983
Tel 0206278410
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
anjz Verk van losse onderd UIT VOORRAAD LEVERBAAR Mazda 626 1 8i, 4 drs Ivoor,
92, ƒ29950 SUBARU
Tel 020 6680820 en 075 219777 Chevrolets Piek up Full Size en
Aalsmeer 02977 30170
S10 benz /diesel, grijs ken div
Citroen Olthof b v biedt zijn uitvoeringen e v a modellen
Mazda 323 automaat bjr 1987,
direktie auto aan Xantia 1 8X
4 deurs, Sedan, ƒ5950 Inruil
[Rouge Mandarm) kent 1211 DOOR INRUIL
mogelijk Tel 023423906
1993, 16000 km, nu voor
Mazda 323 GLX 1 6 i HB au
ƒ 36 000
Isolatorweg
40, Chevrolet Full Size
A dam Sloterdijk( af si S 102) Piek up 1500 4x4
80 torn , 89, 90000 km, APK 95,
ƒ8900 Na 19u 0206401288
Tel 0206823520
Chevrolet Full Size
1500 4x4
93
OCCASIONS
Full Size Blazer 4x4
89
VAN VLOTEN CAR
Pontiac Rrebird als nieuw 92
Tel 0206365052
Pontiac Transport
92
1993
Globe Master diversen vanaf90 121 SED 4 d GLX
323 F 5 d GLX
1993
En vele andere occasions
626 HB 5 d GLX
1993
Hogeweyselaan 21
Alle auto's zijn voorzien
1380 AG WEESP
121 SED 4 d GLX
1991
van alle mogelijke opties
323 Estate 5 d GLX
1987
IMPORT USA CARS,
323 HB 3 d LX
1988
Keurenplein 9, A'dam
323 HB 3 d Envoy
1988
AX 11 TRE, 112 000 km 6/87
Tel 0206670121
323 HB 3 d Ensmg
1989
AX 11 RE, 80000 km
6/89
323 HB 3 d LX
1991
AX 11 RE 90000 km
4/88
323 HB 3 d GLX
1991
AX 11 TGE 50 000 km 5/92
323 F 5 d LX
1989
BX 14 TE 70 000 km
1/91
323 F 5 d GLX
1991
Daihatsu
BX 14 TE 112000 km
4/88
t AMSTERDAMMERTJE
626 HB 5 d LX
1989
BX 16 TRI 110000 km
4/88
Amstel 340 342
BX Turbo D 94 000 km 4/91
626 HB 5 d GLX
1992
tegenover Carré
626 SED 4 d LX Ipg
1991
XM 2 O, 93 000 km
5/91
626 SED 4 d Xeno PS 1992
X M 2 0 comf 112000km4/91 A'dam C Tel 0206236491
626 Coupe 2 d GLX
1989
ANDERE OCCASIONS
SJissan Sunny Coupe
1987
Rat Panda 3 d
1987
Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM NOORD

Jeeps
Terreinwagens

Chevrolet

GARAGE ECONOOM
Renault 5 TL 1983
ƒ 1500
Fredenksplem 6 020 6232505

Rat Ritmo 60 L 88 ƒ 4500
Autobedrijf AMRITT,
Legmeerplem 28 32,
Amsterdam 0206153902

Citroen LNA, 83 ƒ550
Ford Escort 80 ƒ 450
Tel 02502 49725

Peugeot 305 GL Stat 11/84
nieuwe
ƒ 1850
Autobedrijf HAVENSTRAAT
Heemstede 023 286659

Swift 1000 GL 88 ƒ9450
Auto Amstelstad B V
Amsterdam en Amstelveen
Hemonylaan 25 0206799100
Hyundai Pony 1 5 GL 04/89
54 000 km
ƒ 8 250
Gebr Haaker B V Off Fiat/
Lancia dealer 020 6594859
Lada 2105 1991 ƒ6500
Lada Samara 1989 ƒ8250
Lada Samara 1991 ƒ9750
Westdorp Tel 0206825983

Seat Ronda 1 5 GLX,

5/88

ƒ 5 600

E S S B V 035 564444/561842
Sonata 1 8i GL 7/90 ƒ 7 500
E S S B V 035 564444/561842
Subaru 1 6 GL 88 zilver met
Amerikaanse uitvoering Zeer
compleet Tel 020 6670121
Toyota Corolla Sedan LPG 88,
ƒ 8550 Autobedrijf
AMRITT, Legmeerplem 28 32,
Amsterdam 0206153902

Toyota Corolla D 87 ƒ 5 900
Peugeot 205 La Coste
Mazda 626 1 8 GLX
ƒ6500
10 88
ƒ8900 1400 schuif d 86
ESS BV 035564444/561842 VISA Garage, tel 020 6278410

Auto's te koop van
ƒ 10.000,- tot ƒ 15.000,Saab 900 GLI4 drs Sedan c v
alarm op afst bed get glas
turbolook open d kl zilv grijs
SAAB Molenaar 02503 14097
Seatlbizal 5Xü 6 90/10200
E S S B V 035 564444/561842
VW Golf CL 1 3 12/89 78 000
km rood
ƒ13900
COBUSSEM Baarsjesweg 249
Amsterdam 0206121824

Alfa Romeo 33 LPG
90
ƒ12500 Autobedrijf
AMRITT Legmeerplem 28 32,
Amsterdam 020 6153902
Citroen AX Image 1991,
56000 km zwart ƒ14995
HETO BV DAIHATSU
Tel 020 6968841
• Auto te koop7 Plaats m deze
rubriek

Auto's te koop van
ƒ 15.000,- tot ƒ 20.000,Peugeot 106 H mj XN
3 drs rood 92 29 000 km
1e eig ƒ 17950 M Holdmga
BV Weesp 02940 17673
Renault Express 16 Diesel
VAN 92 9000 km ƒ15995
HETO BV DAIHATSU
Tel 020 6968841
Skoda Favont GLX i Demo 94
19500 Autobedrijf AMRITT
Legmeerplem 28 32
Amsterdam 020 6153902
Skoda Favont GLX i De-no 94
ƒ19500 Autobedrijf AMRITT
Legmeerplem 28 32
Amsterdam 0206153902

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Nissan 100 NX Coupe wit
12/92 30 000 km ƒ29900
Afneembare dakpaneel
OTO/ICI Citroen 02940 16661

Mazda

OTO/ICI
Citroen

Auto's te koop van
ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,-

Swift GTS demo
8 mnd oud ƒ19950
Auto Amstelstad B V
Hemonylaan 25 0206799100
BMW316I bjr 1989 318 motor
mooie auto ƒ 14950 inruil mo
gelijk Tel 023423906

02940-16661

Daihatsu

Fiat

10% VOORDEEL

RIJ nu, betaal 12 maanden later

88
90
91
86
88
89
89
92

Panda 750 cl
ƒ 8 750 Panda
1000 cl lE
ƒ10500Panda Sergio Tacchmi
ƒ12250
Uno 70 S L
ƒ 6750Uno 45 S
ƒ10250Uno 45 S lE
ƒ13750Uno 75 SX £
ƒ13950Tipo 1 4 lE
ƒ 21 750 Tevens ± 30 andere Panda's + Uno's
3 mnd BOVAG garantie / 9 mnd aanvullend, max 4 jr oud
Voor aflevering voorzien van 10000 km beurt -f A P K
Deze aktie loopt de gehele maand mei

Austin

• Deze autorubnek staat elke week m Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
Oplage 1 1 miljoen ex Tel 020 6658686

Weg auto v d zaak Mazda
323F, 16i, GLX '91, zwart, m
alarm, ƒ21500 035 210474

Mercedes-Benz
Mercedes 280 SE, nw model,
'81 AMG uitv , bbs wielen, zeer
mooi, ƒ8950 0250249725

Kamerl Onneslaan 10, Badhoevedorp
Tel 020-6594859

Mercury/Lincoln

Rat Panda 1000 Cl
zwart 1/89
ƒ7950
Rat Panda Automaat 3 drs
wit 11/92
ƒ14995
SUBARU AALSMEER
Tel 02977 30170

Sable
38
V6
Croma 25 TD 12/88 ƒ 7900 vlercury
ƒ19 800
Tempra16Sst 11/91/15900 2/91
Tipo19T DSSX10/89/ 9400 E S S B V 035 564444/561842
Tipo 17D AGT, 10/88 ƒ 8600
Tipo16ie AGT 11/88/ 8900
T i p o 1 4 i e DGT, 7/90/10700
E S S B V 035 564444/561842 MINI 1000 HL crème, bj 84,
Rat Ritmo bjr 1985, keurige sp st, geen APK kl reparaties
auto, net APK gekeurd ƒ 1950 nod Vr pr ƒ 1000 020 6722836
Tel 023 423906

Mini

FIAT VERMEYBV
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020

Ford

75 1 8 i e 4/ 90
ƒ 10 500
75 16 i e 4/91
ƒ12900
E S S B V 035 564444/561842
Peugeot GTI 1 9 ferrarirood
Alfa Romeo 164 TS
w w glas lm vlg enz 6/90 6/90, zeer luxe vrpr ƒ18500,
Dealer ZUIDWIJK
Tel 070 3914075
Tel 020 6629517
Subaru Impreza Plus 1 8 C'
4 wd 5 93 met veel ace
ƒ 37 995 Auto Service Wetter
Austm Montego 4 drs Sedan
02907 6572 Zwanenburg
zeer luxe auto ƒ 3750
Volvo 745 GL aut 140 000 km Tel 02502 49725
Airco ƒ27800 Estate 10/89
DICK MUHL Off Volvo dealer
Weesp 02940 18200/18008
BMW
Volvo 940 Estate 92 mcl airco
+ LPG 56000 km ƒ45000 BMW 315 83 zeer mooi en
Van VLOTEN BV Volvo Dealer goed APK, ƒ 2450
Telefoon 02502 49725
Tel 0206369222

T k tegen handelsprijs Mazda
626 20i GLX HB Aut, LPG,
stbekr,6 91, ƒ 18500 626 1 8
LX, LPG, 4-89, ƒ10750
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 6627777

Gebr. HAAKER b.v.

LANCIA DEDRA 1 8 IE zwart
met
10/90 113000 km Wij hebben
ƒ 19 250
PANDA S v a
ƒ 5 950
Casparus Weesp 02940 15108 UNO s v a
ƒ 6 950
Mazda 323 F 1 6i GLX
TIPO s v a
ƒ 10 750
Coupe 3 90
ƒ15 800
GOUDSMIT FIAT
E S S B V 035 564444/561842
Amstelveen
Nissan Sunny 1 6i SLX coupe
Tel 020 6433733
rood 90 86000 km 1e eig
ƒ16950 M HOLDINGA B V
Weesp 02940 17673

Alfa Romeo

Peugeot

Honda

Lada

Auto's te koop tot ƒ 5.000, •
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AUTOBEDRIJF DE MEER Ford Thunderbird LX, 4 drs
ƒ24995
Mondeo 1 8 GL Estate nieuw bruin, 10/89
Probe 2 5 24V div ace nieuw Ford Escort 1 6 CLX 5 drs
ƒ 6 750
Escort 1 4 Bravo 3 drs 1987 grijs met 03/92
Escort 1 4 i CLX, 3 drs 1991 Ford Escort 1 6 CL Bravo,
ƒ21950
Escort 1 4 i CLX 5 drs 1993 grijs met 03/88
Escort 1 6 CLX GTi, 3 drs1990 Ford Escort 1 6 CL, 3 drs
ƒ 7 950
Escort 18 D CL 5 drs 1991 brons met 05/86
Orion 1 6 CLX 4 drs
1993 Ford Taunus 16 4 drs ,
ƒ 1 250
Sierra 1 6 CL 4 drs
1989 brons 10/81
Sierra 20 i CL aut 4drs1989 Ford Scorpio 2 O CL Aut
ƒ 7 950
Scorpio 20 4 drs
1990 bruin 06/85
Scorpio20iCL
1991
SUBARU AALSMEER
ANDERE MERKEN
Tel 02977 30170
Fiat Panda 1000 CL i e 1990
Mazda 323 Hatchback 1 31987 Scorpio 2 4i CL, 4/90 ƒ 11 000
Peugeot 205 GE
1987 Scorpio 2 O CL 6/92 ƒ18500
Suzuki Vitara Comm JLX1991 Scorpio 2 Oi CL, 4/90 ƒ11800
Volvo 360i LPG, 4 drs 1987 Sierra 20i stat, 1/90 ƒ12700
Sierra20CLSed,6/89/ 8900
OCCASIONS TIP
Sierra 1 8 Turbo D 5/90/ 11 900
Ford Escort 1 8 CLX 16V
Sierra 23 D CL 3/88 ƒ 8600
radio mstall 5 drs
1992 Sierra 2 3 D CL 6/89 ƒ 7 500
Escort 1 8D CL st 3/90/ 9 800
KONNETLAANTJE 8,
Escort 1 8D CL 3d 9/90/ 9 000
RIJSENHOUT
TEL 0297722193

E S S B V 035 564444/561842

Morgan

Micra 1 O DX 86 APK 5 '95,
crème,
ƒ 3775
Tel
020 6146392/06 52784801

Nissan

Volkswagen

T k a Volksw Golf CL diesel, T k VW Kever 1300, bj '68,
b j 2 92,68 000 km, donk blw gerest, orig wit, vr pr ƒ7 000
metall, prima st
Vr pr Tel 08894-16825 na 1830 u
Kost B.V.
ƒ26500 Tel 023 316365
V W en AUDISPECIALIST
Valschermkade 16, A'dam
BAAS
Passat18CLVar 1/91/22000 Voor nieuwe en gebr auto's PEUGEOT ACHTERBANKEN,
Golf 16DCL, 4/89 ƒ 9600 Jacob van Lennepkade 295 DIVERSE TYPEN, tel na 17 u
Golf 1 6DCL5d, 12/90/ 8500
020 6720915
Tel 020 6183855
Golf 1 3 CL, 6/90
ƒ10500
VW
Golf
Diesel
CL,
'85,
zilver
ESS BV 035564444/561842
metall, zeer betrouwbaar,
T k VW Golf 1 6 Manhattan, ƒ5450,- Tel 02502-49725
wegens lease, 93 000 km, 6/89,
VW Passat 1600 GL, 5 drs,
ALLE KLEUREN
ƒ12000 02975 69608
OOK IN SPUITBUSSEN
t '83, goed en betrouwbaar,
otto nieuwenhuizen bv
Kever Cabrio '73 geel/zw kap ƒ1950,- Tel 02502 49725
Overtoom 515 Amsterdam
m prst nw 1600 mtr remm Jetta 1100 nw m '85, APK 5
(020) 6129804
banden kopp + tax rapp apk '95, 2 drs, crème, ƒ 3275 Tel
1294/20500,017317263
020 6146392/06 52784801

autolak

Volvo
855 GLT stat demo
4/94
745 GL aut Estate
10/89
740 GL automaat
3/87
940GL23
2/92
440 GL, 1 8 F
1/89
440 GL 2 O i, Demo
1/94
440 GL 1 8
2/89
440 LPG 1 8
7/90
440 D L T Dsl, Demo
3/94
340 D L Lpg
6/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel 02940
18200/18008
Bovag Garantie
94023iGLaut 6/92/32400
740 2 3 GL airco, 7/91 ƒ 19 200
460 GL, 2/91
ƒ 15 200
440 GL, 7/92
ƒ18400
440 GL, 9/90
ƒ 13 900
440 DL, 1/91
ƒ12900
440 GLE, 11/88
ƒ 9800
340 GLD, 11/84
ƒ 1900
E S S B V 035 564444/561842
Tka Volvo 360 Gü, 20, LPG,
bj '87, i z g s t , vrpr ƒ7300
Tel 079 311073
Volvo 340, '87, Ipg, luxe uitvoe
ring, i z g st, ƒ 4950,Telefoon 02502 49725

Volvo 340, bijna '84, APK 5 '95,
autom , bl, 1e eig , ƒ 1975
0206146392/0652784801
Volvo 360 2 O, bj 1984,130000
km, APK juli '94, izgs, ƒ2150
Tel na 16 uur 020 - 6753178

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhoud
Voor SCHADEHERSTEL
Voor APK KEURING
Voor een goede Occasion
Voor een snelle en vakkundige
VOLVO Occasions Gratisservice
leenauto's beschikbaar
940 Estate, LPG,'91 ƒ37500 Bovag gar & ANWB Keuring
940 Est, airco, LPG,'92/ 45 000 Fredenksplem 6, 020 6232505
740 GL, automaat, 88 ƒ 14 750
GARAGE ECONOOM
740 GL Diesel,'88
ƒ 17 950 Repareert uw KOPPELING en
480 Turbo/92
ƒ39750 REMSYSTEEM snel en vakkun
440 GL, rood, 92
ƒ27500 dig APK klaar terwijl u wacht
440 DL Special,'92 ƒ 27 500 Ook uw BOVAG autospeciahst
440 Sunray,'91
ƒ19950 Fredenksplem 6, 020 6232505
340 GL aut ,'89
ƒ12950
340 Diesel 85
ƒ 4950 APK + grote beurt v a ƒ 299 DIESELSERVICE
244 DL, 50400 km,'91/32500
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Amsterdam
Tel 0206980639

Van Vloten
Uw Volvo-dealer

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
Volvo 360 Inj 4 drs,
A P K KEURINGSSTATION
gold 1/87
ƒ 8 995
Keuren zonder afspraak
Voor NS GEDUPEERDE
340 4 drs blauw 1/90 ƒ 14 500
Feenstra & Jimmink
Volvo 244 '79, LPG, APK '95,
SUBARU AALSMEER
Asterweg 24A A'dam 6364702
FIERO GT, fast back, 1987
T k Peugeot 205, 120 000 km, nw band ƒ995 0206237090
Tel 02977-30170
Autobedrijf CRYNSSEN
6 cyl, 5 versn , z g st, ƒ 18 500 31 9- 90, i v m auto v d zaak
Crynssenstraat 10-14
Vr ƒ 9750 Tel 020 - 6682418
Cherry Black, 020 6869577
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
ANTI-AUTODIEFSTAL
"Autodiefstal bezorgt schadepost van miljoenen"
Zelf sleutelen of auto spuiten
Ook u kunt de dupe worden
doe je bij HEINING HOBBYHAL 02907 6999 A'dam,
De oplossing ter voorkoming van autodiefstal
Sloterdijk 3
Topoccasions 1 jaar garantie Vele merken
Indien u voor 7 juni ƒ995 overmaakt op rek 472044125
B Ruloffsstraat 5-11 A'dam Z 020 - 6738022
tnv, P Arets/E Nas Tilburg is Uw auto verzekerd van
BIJ het Jacob Obrechtplem
's werelds beste diefstal preventie
Voor 14 juni heeft u het middel m huis
25 V6, 6/90
ƒ14200 Renault Clio 1200 RL 3 drs
25 TI 12V, 4/91
ƒ13900 groen met 04/91 ƒ16950
25 TD, 3/90
ƒ11800 Renault 5 automaat 3 drs
Te koop aaangeboden inruil 150 auto's & bestel va ƒ3000 Autoverzekering laagste bet
per md/kw met schadegarant
25 GTS, 3/87
ƒ 6900 grijs 10/86/7950
auto's Mazda 626 1 8 LX, 4 ieder rijden, geen bankmfo
25 GTX, 4/85
ƒ 3900 Subaru Aalsmeer 02977 30170 drs, LPG, 4'89, ƒ 10 750 Opel Aanbel ƒ 1500, rest 24 mnd FocwaServ Celie 020 6416607
25 TS, 4/85
ƒ 3800
Rekord 2 O S Autom , LPG 5
21 GTS Nevada, 9/91 ƒ 14900 Eenv om te bouwen 205 XRD '84, ƒ2250 Ascona 1 6 S, 4
grs
kent
10'92,
26000
km
21 GTD Nevada, 2/90/14500
drs, LPG, 3'83, ƒ 1750 ƒ3250 Nieuwkoop Z H 01725-72481
21 TL, 2/90
ƒ 9800 z g a n, ƒ 15000 029633165
CorsaTR, LPG, 10'87, ƒ 6503
JOHAN BOOM,
21 GTL, 11/89
ƒ 8900 RENAULT 21 Nevada TL, Renault 11 TL, LPG, 6-'85,
5 *****
Ook m Den lip 55,
19 TD Europa, 2/92 ƒ14700 11/'88, blauw met Autobedrijf ƒ4750 Mitsubishi Galant 16
Gem Landsmeer 02908-24640
19TRS, 4/91
ƒ12400 Jan Wals 0290261697/61981 GL, 6'86, ƒ6500
STERREN
± 50 auto's
19 GTD HB, 4/91
ƒ12400 Renault 5 GT Turbo, wit, '86,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
VERKEERSSCHOOL
Tevens inkoop
19 GTX HB, 9/89
ƒ 9800 APK 5 '95, nwe turbo, vr pr
Amsterdam, 020 - 6627777
Nu ook examengarantie
SSL, 6/89
ƒ 7500 ƒ10250 02975 65385
(gratis herexamen)
AUTO SERVICE WETTER
ES S BV 035564444/561842
TOT ƒ 10 000,Subaru
en
Lada
dealer
RENAULT AMSTERDAM
EN GEEN PIEK MEER
Amsterdam
LADA SAMARA 1 5 5 d 1990
Top occasions met 1 jaar
Almere
LADA SAMARA 1 3
1988
Peug
309
XLD,
88
ƒ9800
garantie
en Zaanstreek
LADA
2104
1
5
1989
Peug
505
GL
'87
ƒ9100
Wibautstraat 224
Saab 99 GL, t 83 techn en
1984
Peug 505 GR aut, '85/7250 LADA Niva
020-561 96 11
body, 4 drs, zeer mooi, ƒ 1950
20 AUTORIJLESSEN
Rat Panda 750 CL, '88/7950 Subaru Legacy 2 2 4 wd 1991
Telefoon 02502 49725
en Examen voor
Rat Panda 750 L, '87 ƒ6500 Subaru Impreza Plus 1 8 GL,
ƒ1000,00
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rat Panda 750 L, '88 ƒ7950 4 wd, demo met ace, 1993
of
1986
HOOFDDORP, 02503 14097
Rat Ritmo 70 CL, '88 ƒ8250 Subaru Justy 1 O DL
MINOR MOTORCARS
10 MOTORRIJLESSEN
1993
Rat Uno 45,'87
ƒ8450 Subaru Vivio ECVT
Ond , rep , APK
+ Examen voor
1993
De ROVER-DEALER voor
Lanc Ypsilon, '85
ƒ5950 Subaru Vivio GLI
Diverse SAAB occasions
ƒ 775,00
AMSTERDAM en A'VEEN
Citr AX 11 RE, '87
ƒ7950 Subaru Mini Jumbo SDL 1987
1966
Te koop Saab 96 V4 old-timer,
Citr BX 14 TE '88
ƒ9750 Landrover
MOTORRIJLESSEN
Sloterkade 40 44
b j '73, tot gerev , perf staat,
Ford Escort 1 4,'87
ƒ9400
ƒ50,00 per 60 mm
Zwanenburgerdijk 503
Tel 0206177975
taxrapp Tel 05700 36476
Opel Kadett 1 3,'86 ƒ7950
Rena 5 GTL, '85
ƒ5900 Zwanenburg Tel 02907-6572
Record voor Rover Skod
AUTORIJLESSEN
130 GLS '87
ƒ3750
ƒ37,50 per les
biedt aan diverse occasions
HETO Zuid Oost BV Daihatsu THEORIE OP VIDEO GRATIS
Tel 020 6949266
Autobedrijf
SEAT Autocentrum APC
v d Pouw/Casparus
Rover-dealer voor Uithoorn,
OCCASIONS
Jarmuiden 43
Speciale spoedcursussen
Amstellandlaan 1
Amstelveen,
Hoofddorp
e
o
Amsterdam Sloterdijk
theorie + praktijk
Weesp
02940-15110
Seat
Marbella
87 ƒ 5 995
BOOM
Aalsmeer
0297725667
Tel 0206133333
VW Polo Coupe 86 ƒ 5995
BIJ aanschaf van 'n occasion Rat Panda 1000 l E90 ƒ 7950 R de Beerenbrouckstr 157-159
Tel 0206138473
vanaf ƒ 7 500
Daihatsu Char 1 O 86 ƒ 7450
3 maanden Bovag garantie
Nissan Micra Aut 89 ƒ 10 995 3ij Ferry alle rijlessen ƒ35,
Inruil en fmanc mogelijk
Theoriecursus gratis Tel 06
INFORMEER NAAR ONZE
REPARATIE VERZEKERING" 5282^994 b g g 020 6932074
JOHAN BOOM
Nieuw motorrijles bij
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
HETO Zuid Oost BV,
Verkeersschool
Osdorp, Oranje hek
voor
Overtoom Persenaire
Tel 020 6105478
Schepenbergweg 16 (bij AMC)
Geop van 09 00 tot 19 00 uur 020 - 696 88 41 Amsterdam Liever les van een vrouw
GROOT-AMSTERDAM E.O. ± 200 auto's, Alles mogelijk
Tel 020-6830419
Tevens enkele speedboten
VW Golf aut 1600'80 ƒ2000
RIJSCHOOL ROLF
Inruil Ook te koop gevraagd Suzuki Alto'83
ƒ2500 Rijden bij Rolf is een begrip in
Honda Civic Ipg/aut '88/9500 Amsterdam Met een goed
Autobedrijf Amnt
Legmeerplem 28-32
020-6153902
± 50 auto's APK gek Den Aanhang tandem asser + huif team instructeurs geven wij op
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Autobedrijf Mooy & Zn
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
Brielstr 18, A'dam, zijstraat
Garage Alkema,
een psychologische manier m
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54
02977-30170
Haarlemmerweg bij molen
J van Lennepkade 271,
iensief les en nog leuk ook1
020-6844079 Tevens Inkoop
Amsterdam 020 6126900
Hoog slagingspercentage en
De beste caravantrekker van
+ + + SUBARU + + +
toch 1e 10 lessen ƒ35 p u
het jaar i Impreza plus 1 8
Mini Jumbo's 3 drs en 5 drs
Tel 0206868063/6332405 P S
GL 4x4 WD, directiewagen,
Justy's ook met autm
Wij verzorgen ook Sweekse
eind 93, 10000 km, ƒ 36000- Leone Sedans al v a ƒ 4 000
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v a ƒ4900
cursussen en examenroutes rij
nwe garantie Mooy & Zn
Leone Coupe Sp v a ƒ 5 950
den is vanzelfsprekend
Ruysdaelkade 75 77 A'dam
Impreza Tounng '93, 14000 km GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Tel 0206623167
met veel extra's
ƒ34995
Resta 13, 3/92, 16000 km
Adverteren m deze rubriek
Mini Jumbo, 3 drs, 92 ƒ 13 500 Al onze Subaru's met Bovag
1 JAAR GARANTIE
Incl Extra Ford Gar ALBERS
Tel 020-6658686
Mini Jumbo, 5 drs 90 ƒ 10 500
Grote sortering ONDERDELEN
+
+
+
SUBARU
+
+
+
AUTOBEDRIJF
Tel
02963
1767
FAX 020 6656321
Justy 10
89 ƒ 9 250
van alle schade auto's, alle
Tel
02977
30170,
Aalsmeer
Legacy 1 8, GL 91/23950
merken, alle bouwjaren
Legacy 1 8 GL Stat 90 ƒ 19 500 T k Subaru MINI JUMBO SDX
GEBR OPDAM B V
16 LPG,
87 ƒ 7250 b j 89, 43000 km, ƒ6500,
Tel 0250245435
E 10 pers
92/22500 tel 02981 1406
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v a
ƒ 12950Het HOOGSTE BOD?? Bel
E 10 Van
92 ƒ 10 500
O a Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
vrijblijvende prijsopgaaf
Autobedrijf AMRITT,
Adverteren m
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909. voor
^oop, sloop en schadeauto s
Legmeerpolem 28 32, A'dam
deze rubriek
m vrijwaring Tel 020 6754193
Tel 020 6153902
FAX 020 6656321
met persoonlijke service
Tel 0206369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf

Pontiac

Algemeen

Renault

van Rhijn...Renault

Autofinanciering
en verzekering

Huurkoop

Rijscholen

Saab

Rover

Seat

Subaru

uw STER-DEALERS

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Automaten

Autosloperijen

Stationcars

Bedrijfsauto's

Suzuki

70 BESTELAUTO'S en pers
100NX16SLX,10/'91/20400
busjes va ƒ3500 Garage
Pnmera20i LX, 6/91/14300
Amstelstein - Suzuki
Rijsenhout, lid Bovag
E S S B V 035 564444/561842
Meer dan 50 jaar gevestigd
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Nissan Micra March 1 1, blauw Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen Bennebroekerweg 17, Rijsen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
hout bij Aalsmeer, 0297703/89/9995 SUBARU
(Op afspraak gratis halen en brengen)
24229 Ook t k gevraagd
Aalsmeer 02977 30170
VW LT diesel, verl , verh , nette
Alto 2/89, blauw, ƒ 8950 Pnmera 2 0 1 LX, automaat,
Voorjaarsaanbiedingen
bus, b j '88, elk aannemelijk
GOLDCAR
met grijs, 31 000 km 7 92, vele
bod Tel 01198-2094
extra s, 1 jaar fabneksgarantie, Alto GA, 3 drs '89 ƒ 9250 Amstelveen 020 6433733
ƒ26500, Tel 020 6158538 Alto GA, 91
ƒ10950
Alto GLX,'91
ƒ11500
Swift GL, 3 drs '89 ƒ 13 500
Swift Club, 3 drs '90 ƒ 13 950
AUTOBANDEN NODIG ?
Opel Corsa 1 5 Diesel, 3 drs Swift Umque, 3 drs '91/15450 Carma16Xü, 1-'91 ƒ13700
H b 7/88/11950 SUBARU Swift 1 3 GS, 3 drs 91/19950 Corolla 1 8 D HB, 9/'88/ 7 800 Gebruikte banden va ƒ 25
Swift 13 GTS, '93 ƒ21500 Celica 1 6 ST 3/'82 ƒ 1 500 Alle maten+merk m voorraad
AALSMEER 02977 30170
ESS BV 035564444/561842
Prijzen mcl montage
ORSA 12S, bijna 84, APK Samuray Pepper, '91 ƒ16950
balanceren
Corolla GL 1 8 D, Sedan, '86,
4/95 zeer mooi rood, ƒ3750
ECU BAND
APK 4 95, net gr onderh beurt,
Auto Amstelstad B V
Tel 0206146392/0652784801
ƒ 5500 Vinkeveen 02972 63601 Cilmderstr 5 Amsterdam
Off Suzuki dealer
Corsa bjr 1983 t/m 1987,
Amsterdam en Amstelveen TOYOTA Camry 2 O XLi station, Noord Tel 0206313648
5 stuks, inruil mogelijk
Hemonylaan 25, 020 6799100 '87, kleur beige met Autobedr AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Tel 023 423906
Klaar terwijl u wacht
Mmervalaan 85, 0206711888 Jan Wals 02902 61697/61981
Ruilstarters en dynamo's
Kadett 14i 91 APK 5 '95 1e
Valkenburgerstraat 152
eig, 3 drs 5 bak, HB, ƒ 11950
• Deze autorubriek
Tel 0206240748
Tel 020 6146392/06 52784801
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex

Opel

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
• 1000 13 00 uur

Toyota

Klassiekers
en Oldtimers

NIJMEEGSE
OLDTIMERBEURS
28 en 29 mei 1994
J Massmkhal
Inl Pro Mobiel Totaal,
tel /fax 070 3977210
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned Old
timer Bureau Tel 02990 34065

• De advertentie-afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
en (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Auto's te koop
gevraagd

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG koerslijst
Bel voor info 020 6313427
.et op1 BOVAG autobeHr ver
Gevr
voorsteel zwart/rood <oopt gratis uw aanb m zijn
Alfa Sud 1 5 Tl (Quadro Foglio) Showr Medembl 022744999
030 - 731048, na zaterdag
DE HOOGSTE PRIJS voor e*
Grote sortering ONDERDELEN merk auto a cont met vnjwa'
van schade auto's, alle
bewijs Tel 0206105478
merken, alle bouwjaren
Wilt u uw auto v a 1990
GEBR OPDAM B V
3IREKT a contant verkopen1
Tel 0250245435
Belt u voor ml 03410 19354
Missot specialist REM en
Te koop gevraagd AUTO'S
FRICTIE-MATERIAAL
contant met vrijwar bewijs
Bosboom Toussamtstr
43
Tel 02908 - 24640
A'dam Tel 0206180443

Accessoires en Onderdelen

Auto9s & Motoren

Weekmedia
2-19

Opel
kleedt u aan
Opel heeft dit jaar met de
Calibra V6 zijn intrede gedaan in het Duitse Toerwagen Kampioenschap en
ziet-dit als een aanleiding
een lijn sportkleding en autosport-artikelen op de
markt inbrengen.

Corolla Liftback ten onrechte onbemind

1/2 juni 1994

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Airbags
uit Amsterdam
Amsterdam is door de
airbagfabrikant Morton International uitgekozen als
lokatie voor de produktie
van airbags voor de Europese markt. In de fabriek
komen voorlopig dertig
mensen te werken. Morton
heeft voor 1996 een streefgetal van een miljoen airbags.

T
programma Opel
Motorsport-artikelen
bestaat onder meer uit een Tshïrt,-' poloshirt, baseball
ca'p, winter- en zomerjack,
paraplu, horloge, Ray Ban
zonnebril, aanstekers, ballpennen en stickers. Het assortiment is verkrijgbaar
via! de Opeldealers en tijdens grote automobielevenementen.

- Renault zoekt
; hetinlight
De twee speciale Storiauitvoeringen die Renault
•invoert voor de Clio en 19
sluiten naadloos aan op de
actie., met het thema 'De
luxe .van light sturen'.

' .De beide Storia's zijn
•zonder meerprijs standaard voorzien van stuur• bekrachtiging en om het
'light|rgevoel nog iets ver.derjfe onderstrepen ontvangen alle showroombezoekers een Renault-koeltasje met twee blikjes 'light
tea'. De Clio Storia is gebaseerd op de RL 1.2 met 60
pk, de 19 Storia op de RL
1.4 Energy met 80 pk. Behalve de stuurbekrachtiging zijn beide Storia's tevens als extra voorzien van
een wisser met sproeier op
de achterruit.

OYOTA'S MINST verkochte Corolla, de Liftback, is al een aantal
maanden leverbaar met een
bescheiden 1.3i motor. Een
kale instapper zonder ppzienbarende
prestaties,
maar met veel ruimte en gebruiksmogelijkheden.

De Toyota Corolla is sinds de
introductie in 1966 een 'continuing successtory' met meer
dan twintig miljoen exemplaren. In 1992 werd de zevende
generatie ten tonele gevoerd die
in 1993 resulteerde in de titel
best verkochte Japanse auto in
Europa. Niet slecht als we bedenken dat de meeste autofabrikanten en -dealers het veelbesproken 1993 maar liever zo
snel mogelijk vergeten. De Corolla trok zich weinig van de
negatieve klanken aan en ging
rustig zijn eigen gang.
Toyota heeft vijf Corolla-modellen in het programma: een
twee- en vierdeurs Hatchback,
een Sedan, Stationwagon en
Liftback. Als vanouds gooit de
Hatchback de hoogste ogen in
Nederland. De zakelijke uitstraling van de Sedan blijft
voor velen beminnelijk en je
hoeft geen helderziende te zijn
om vast te stellen dat de Nederlandse automobilist in toenemende mate zijn heil zoekt in
een multifunctionele Stationwagon. De Liftback is geen lelijke maar toch wel vreemde eend
in de bijt. Hij maakt slechts 7,5
procent uit van alle verkochte
Corolla's in Nederland. Aanleiding genoeg eens op stap te
gaan de eenvoudigste uitvoering en aan den lijve te ondervinden waarom de Liftback onbemind is.

van 1:14,3 valt natuurlijk heel
goed te leven en het maakt de
Corolla zelfs een van de zuimgste auto's in zijn klasse. Tijdens
de test kreeg hij soms flink de
sporen en bleef hij steken bij
1:12. In het snelwegverkeer
kom je natuurlijk met de l 3
motor best uit de voeten, je
kunt er rustig dik 150 km/uur
mee kruisen, maar verwacht
geen wonderen of supersnelle
tussenacceleraties. Toyota is er
keurig m geslaagd de geluidshinder te beperken door het
aanbrengen van een zogenaamd Sandwich-scherm (dubbel plaatstaal) tussen motorruimte en interieur.

Soepel
Enkele maanden geleden introduceerde Toyota voor de
Liftback een 1.3 motor, die ook
in de andere versies werd geleverd. De 1.3 XLi is met een kleine 36.000 gulden de goedkoopste Liftback, maar duurste Corolla 1.3 XLi-variant. Misschien
dat de schoen
dus wel wringt
bij de prijs,
het zal eens
niet zo zijn. De
vijfdeurs
________^_
Hatchback
met dito motor kost zo'n 3.700
gulden minder, de Sedan is bijna drieduizend en de Stationwagon duizend gulden goedkpper. Wat betreft de lengte krijg
je bij de Liftback in elk geval
meer waar voor je geld. Hij
klopt de Hatchback zelfs met
twintig centimeter.

kennen dat de Liftback het
meest vlot gelijnd is. Zijn gebruiksmogelijkheden zijn, misschien afgezien van de stationwagon, veelal beter. De binnenruimte is groots. Zowel voorin
als achterin biedt hij volop
been- en hoofdruimte. Op het

deur maakt het bagagecompar- xueuze uitvoeringen. Hij heeft
timent goed toegankelijk.
een uitrustingsniveau dat precies geeft wat je nodig hebt,
maar meer ook niet. Weinig
Lastig inparkeren
toeters en bellen. Dus geen acDe stoelen zijn eenvoudig cessoires als centrale deurvermaar comfortabel en de be- grendeling, elektrische raamstuurdersstoel is m hoogte ver- bediening, toerenteller of een in
hoogte verstelbaar
stuurwiel.
Het koetswerk van de
^_-__^__ Liftback oogt
^""""~~°^™~ sportiever dan
stelbaar. De leuning van de ach- de prestaties die deze motor
terbank is in twee gelijke delen biedt. Als je de eisen niet te
omklapbaar, de zitting alleen in hoog stelt, voldoen de 88 pk die
zijn geheel. De grote koffer- hij levert, maar het houdt niet
ruimte is onder meer te danken over. Het testexemplaar bleef
aan de hoge achterkant, die een kilometer of vijf onder de
evenwel het nadeel heeft datje van fabriekswege opgegeven
de Liftback soms op de tast topsnelheid van 175 km/uur.
moet inparkeren. Bovendien le- Ook aan de acceleratietijd van
vert deze achterzijde een blinde 11,5 seconden om op honderd
hoek in de spiegels op.
km/uur te komen moet een
korreltje zout worden toegeDe 1.3 XLi is een instapmodel voegd.
en dat zijn nooit de meest luMet het gemiddelde verbruik

Hatchback gooit weer hoogste ogen
dashboard kun je geen spullen
kwijt, maar linksonder het
stuur is een handig extra bergkastje gemonteerd.

De kofferruimte biedt plaats
aan heel wat bagage. Rechtsboven bevindt zich een bergkastje. De laadvloer is met neergeklapte achterbank zes centimeter langer dan van de StationVlot gelijnd
wagon en liefst dertig centimeAls de vijf modellen naast el- ter langer dan van de
kaar staan valt moeilijk te ont- Hatchback. De grote vijfde

Een pluspunt van de 1.3 motor is dat hij zich bij ieder toerental thuis lijkt te voelen. Als
je op de snelweg even terug
moet zakken, pakt hij zonder
mankeren de draad weer op. De
vijf versnelhngsbak laat zich
eenvoudig en soepel bedienen.
Wat je in de XLi wel ernstig
mist is een stuurbekrachtiging.
Parkeren en stadsverkeer is
niet altijd een pretje met de
Liftback en kost vaak de nodige
kracht.
Waarom is de Corolla Liftback nu onbemind en scoort hij
slechts 7,5 procent? Hij levert
dezelfde prestaties. Wat betreft
de ruimte en gebruiksmogelijkheden wint hij de vergelijking
met Hatchback en Sedan Hij
ziet er sportiever uit en is een
zeer plezierige reiswagen voor
meer dan twee inzittenden met
veel bagage. Laten we het er
daarom maar op houden dat
het aan de prijs ligt.
EVERHARD HEBLY

Hyundai maakt Sonata-serie compleet

Nieuwe brochure
'Auto kopen'
De nieuwe ANWB-brochure 'Auto kopen' is sinds
kort' exclusief voor leden
gratis verkrijgbaar bij de
ANWB- en ANWB/WVvestigingen. Het 77 pagina'Sv tellende boekwerk in
magazineformaat helpt de
aspirant-koper bij het aankoopproces van zowel een
nieuwe als gebruikte auto.
Stap voor stap legt de
ANWB uit hoe je tot een
weloverwogen beslissing
komt. Hierbij komen zowel
de economische als gebruikspraktische aspecten
uitvoerig aan de orde. Een
belangrijk onderdeel van
de brochure is de selectie
van 25 actuele autotests uit
een aanbod van nieuwe auto's in de prijsklasse tot
55.000 gulden. Bij elke test
wordt ook nog even kort
ingegaan op de plus- en
minpunten van de concurrenten.
In een aparte gekleurde
bijlage verder nog twee
koqpovereenkomsten die
particulieren kunnen gebruiken bij een eventuele
transactie. Op elke overeenkomst staat duidelijk
vermeld waar zowel koper
als verkoper op moet letten." Een heel handig naslagwerkje dat een bezoek
aan de ANWB wel waard is.

Junivoordeel
Daihatsu
Na de gehele maand mei
is',het ook in juni extra
voordelig om een nieuwe
Daihatsu aan te schaffen.
De kosten van rijklaar maken als coating, brandstof
en leges komen namelijk
voor rekening van Daihatsu. Ook voor een speciale
metallic-lak wordt deze
maand niets in rekening
gebracht.
Het voordeel kan bij een
Rocky oplopen tot 2.518
gulden. Het minste voordeel krijg je bij de Cuore, al
bedraagt de winst voor de
koper bij deze auto nog altijd 1.104 gulden.

FOCWA en
BOVAG gaan
samenwerken
De FOCWA (belangenorganisatie voor schadeherstellers) en BOVAG hebben een samenwerkingsoverkomst
ondertekend.
Overeengekomen is dat de
BOVAG haar afdeling
Schadeherstel opheft. BOVAG-schadeherstelbedrijyen krijgen tot eind van dit
jaar de kans lid te worden
van de FOCWA.
Deze organisatie draagt
op haar beurt enkele zaken, zoals de voorbereiding
en uitvoering van onderwijs- en sociaal-economische
aangelegenheden,
over aan de BOVAG. Wat
betreft de Stichting Vakonderwijs Carrosseriebedrijf
blijft de FOCWA het beleid
bepalen.
Beide organisaties behouden hun eigen rechtspersoonlijkheid en identiteit. De samenwerking
geldt voorlopig voor een
periode van tien jaar.

Autohuren
via VVV
Bij de VW-kantoren in
Amstelveen,
Aalsmeer,
Hoofddorp, Utrecht en
Amersfoort ligt een nieuw
produkt in het schap: de
VW Special Rate Cheque.
De waardecoupon kost tien
gulden en is ontwikkeld in
samenwerking met autoverhuurder Avis.
Hij geeft recht op een
speciaal tarief bij Avis, die
bij inlevering de huurprijs
nog eens met tien gulden
verlaagt. Een Fiat Punto
staat op die wijze klaar
voor zestig gulden per dag
inclusief alle kilometers,
afkoop eigen risico en
BTW. De VW cheque is
geldig bij alle 65 Avis-kantoren in Nederland. Naar
verwachting is hij binnenkort bij meer WV-kantoren verkrijgbaar.

België bouwt
half miljoen
Mondeo's
In de Ford-fabriek te
Genk rollen de Mondeo's
in een recordtempo van de
band. Deze maand werd
het exemplaar met nummer 500.000 gekroond.

•Al-importeur
Greenib Car heeft van
de fabrikant in Seoel
een bonus ontvangen voor
een grote extra bestelling
Sonata's. Kopers delen tijdelijk in de 'winst', want de
prijzen van alle Sonata-modellen zijn tijdelijk met 1500
gulden verlaagd. En belangrijker: de drieliter V6 voor
directieleden is vanaf heden
leverbaar in vier uitvoeringen.

bleek gezien de grote binnenlandse vraag.
Maar de handelsmissie is geslaagd en om het Nederlandse
publiek een beetje te laten meegenieten van de Hyundai-bonus
worden tot en met eind juni de
prijzen van alle Sonata-modellen met 1500 gulden verlaagd.
De viercilinder-versies (1.8 en

twee kleppen per cilinder, in
vier varianten mee naar Nederland. Hij levert 145 pk bij 5000
toeren en het maximale koppel
van 230 Nm bij 2400 toeren per
minuut zorgt voor veel trekTopmodel
kracht bij lage toeren. De V6 is
Greenib Car bracht, behalve standaard gekoppeld aan een
de bonus, het topmodel, voor- automatische transmissie. De
zien van een 3.0 liter V6 met prestaties van de dikste Sonata
2.0 liter) blijven alle ruimschoots onder de in de zakenwereld gehanteerde grens van
vijftig mille.

zijn met bloedstollend. Volgens
de fabrieksopgave eindigt de
topsnelheid bij 185 km/uur.
Zijn gemiddeld brandstofverbruik komt uit op ongeveer
1:12. Voor wat meer tempo kun
je beter je heil zoeken bij de
meer zuinige viercilinder 2.0i
16V.
De Sonata 3.0i V6 is allereerst

Mitsubishi breidt Space Wagon-serie uit

De aangenaamste verrassing
bij de introductie van de nieuwe Sonata eind vorig jaar was
de prijs van het 1.8 liter instapmodel: 37.950 gulden, minder
dan de bijna veertigduizend
gulden die men gemiddeld bereid is neer te leggen voor een
nieuwe auto.
De derde generatie Huyndai
Sonata was daarmee niet langer voorbehouden aan uitsluitend de zakelijke gebruiker,
maar kwam ook binnen het bereik van de particuliere beurs.
De verkoopcijfers tot dusver
stemden zo tevreden dat Greenib Car onlangs met gezwinde
spoed naar Seoel afreisde waar
het de hand legde op een flink
aantal extra exemplaren - hetgeen niet eens zo eenvoudig

M

ITSUBISHI heeft een
extra luxe uitvoering
van de Space Wagon
2.0i GLXi op de markt gebracht: de Vista. De nieuwkorner is voorzien van een
vrijwel identieke prijskaart
als de gewone GLXi.
In het begin van de jaren
tachtig was Mitsubishi de eerste automobielfabrikant die het
concept van de ruimtewagen
introduceerde met de voor de
hand liggende benaming Space
Wagon. Een gouden greep die
getuigde van toekomstvisie,
want de modelnaam is zo langzamerhand uitgegroeid tot een
verzamelnaam van gelijksoorti-

grote Europese autofabrikanten wakker en werken ze met
man en macht en in gezamenlijke projecten aan ruimtewagens
die een inhaalrace tegen de geBehalve Renault die al jaren vestigde orde moeten inzetten.
geleden kort na Mitsubishi een
De Mitsubishi Space Wagon
succesvolle sprong in de ruimte deed, zijn nu eindelijk ook de met zijn bescheiden buitenma-

ge mobielen. In de volksmond
heet een Espace, Voyager, Previa, Serena, Boxer of Trans
Sport gewoon 'spacewagon'.

ten staat al jaren in de belangstelling en niet alleen bij gebrek
aan beter. Hij heeft brede toepassingsmogelijkheden, zeven
zitplaatsen en tevreden sternmende prestaties. De Vista is
een goede aanvulling naast de
andere twee uitvoeringen. Het
betreft een luxe versie op basis
van de GLXi en wordt derhalve
geleverd met dezelfde tweeliter
benzinemotor, voorzien van 5bak of viertraps automaat. De
uitrusting komt voor een groot
deel overeen met de GLXi,
maar op enkele punten is hij
net even luxer.
Hij is leverbaar in speciale
frisse kleurcombinaties. De
prijs van de Vista bedraagt
51.845 gulden.

bestemd voor comfortabel autorijden en Hyundai profileert
hem graag als directieauto. De
hoge heren en andere 'captains
of mdustry' hebben in de Sonata weinig reden tot zelfbeklag.
Dit is overigens wel afhankelijk
van de gekozen uitvoering want
de V6 is verkrijgbaar in de
spreekwoordelijke 'alle soorten
en maten', zeg maar voor topdirecteuren
en aankomendplaatsvervangend directeuren.

Mondvol letters
De prijzen vaneren van
51.950 gulden tot 62.450 gulden.
De benamingen van de duurste
drie V6-uitvoeringen zijn niet
wonderschoon, ze doen met X,
XX en XXL wel heel sterk aan
textiel denken. Ze zijn bovendien nog getooid met de letters
GLS, een mond vol letters dus.
De GLS XXL is rijkelijk voorzien van onder andere een lederen interieur, elektrische stoelen buitenspiegelverwarming,
airco en cruise control. Alle Sonata's beschikken standaard
over een full-size airbag, stuurbekrachtiging, een m hoogte
verstelbaar stuurwiel en elektrische raambediening voor en
achter (uitgezonderd het instapmodel). Verschillende modellen zijn bovendien nog voorzien van ABS.

Het is de enige fabriek
ter wereld waar Ford sinds
begin vorig jaar de Mondeo
produceert. Mondeo's voor
de Amerikaanse markt
worden in Noord-Araerika
geproduceerd, maar heten
Ford Contour en Mercury
Mystique. Het merendeel
van de Belgische Mondeo's
was bestemd voor GrootBrittannië: ruim 31 procent. Het Duitse aandeel
bedroeg 19 procent.
De hatchback was met 55
procent het meest geliefd.
Daarna volgden de sedan
en stationwagon met respectievelijk 26 en 19 procent. De 1.8 motor nam 44
procent voor haar rekening, de 2.0 motor 22 procent, de 1.6 motor 19 procent en de dieselmotor was
verantwoordelijk voor de
resterende 15 procent van
het totaal.
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Ook u gaat gestrekt
voor deze aanbieding
van Sjoukje en Sanders!

LAINAA
voor de ongelooflijk lage prijs

v-a. Hj "7 50tot T4 - Per m2exclusief BTW
• •ui vi i«*r%isr^ Koningin Julianalaan 40
Ouderkerk a.d. Amstel
02963-5447

MULTI PARKET

Openingstijden 10.00-18.00 vrijdag 10.00-21.00
zaterdag 10.00-16.00.

SHOWROOM
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

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

Motoren/Scooters
Wat is de manier om al toerend Nederland te ontdekken
én daarbij kans te maken op

een splinternieuwe motorfiets?

De Nationale Motorjacht!
Los het mysterie op en win een droommotorfiets. Haal voor meer
info het detectiveboekje "De Nationale Motorjacht" bij boekhandel, kiosk of benzinestation. Of bestel het door overmaking van
ƒ9,95 op giro 591 t.n.v. RAI Vereniging, A'dam, o.v.v. NMJacht.

A.van Andel

M.A.R.S
Motors

Winkeliers en ondernemers van Zandvoort hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Mede door u was onze bingo weer een
groot succes!

2-zits bank

Team en leerlingen
Mr. G. J. v. Heuven Goedhartschool

In mooie dessinstof.
In vele kleuren en
dessins leverbaar.
Exclusief bij
Sanders Meubelstad

als 3-2 zitcombinatie 1499.-

MOTORRIJWIELEN

Dagelijks geopend. ZONDAG
kijkdag 11-17 uur. St. Janslaan
52 Bussum, 02159-11866.

100 tour/sport motoren
van ƒ2000,-tot ƒ 9000,-,
o.a.:
CX 650 E
ƒ 6.750.GSX 750
ƒ4.500.CB750F2
ƒ6.500.XJ 600
ƒ5.950.Z500
ƒ3.750.Leyensteinstraat 15A,
l AMSTELVEEN BV. \\
Kerkdriel. 04183 - 4513.
Bikers wassen hun motor bij
Tel. 020-6431220
)\ Autoradam zelfservice HOGEAchterzijde moAUTOVERHUUR Bm'RUKBOXEN.
Haarlemmerweg 365-475
A'dam W. Tel. 020 - 6821712.
- Studenten 10% korting
- Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
niet duur!!!
10 min. van A'dam.
Studenten 10% korting.
Te koop camper Peugeot J 7,
bestel-, vracht- en
verlengd, 4 pers., APK gekeurd
personenauto's, -bussen
'95, vakantie klaar,
020-6794842, 020-6908683.
tel. 02977-40423.
Zie ATS telet. pag. 888
VV/Audi dealer A-POINT
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,- Kollenbergweg AmsterdamZO, ook uw Westfalia en
per dag, ex. BTW
Karmann camper dealer. Meer
Grasweg 3, A.'dam-Noord
dan 15 GEGARANDEERDE
Tel.: 020-6371826.
occasions, vanaf bw.jr. '80,
De Lugt luxe en bestel vanaf w.o. Joker vastdak TD '88, en
ƒ39,- per dag excl. BTW.
benz. automaat '89; vraag
Tel.: 020-6161388 of 6890374. onze voorraadlijst ook verhuur
Tel.: 020-6964964.
DRIVE YOURSELF

Autoverhuur

SLOOTHAAK

Campers

OUKE BAAS

AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.

VW Camper, '76, i.z.g.st. geel/
wit, Westfalia inricht, hefdak,
APK 3/95, ƒ 7000, 020-6189175
VW Camper, klapdak, diesel,
perfecte
staat.
Vr.pnjs
ƒ13.000,-. Tel.:01198-2094.

NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett ƒ39 p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Diversen
Was zelf uw auto bij Autoradam zelfservice HOGEDRUKBOXEN. Achterzijde molen
Haarlemmerweg
365-475
A'dam W. Tel. 020 • 6821712.

i
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Sanders

Wij wensen Rinus en Yvonne
héél veel succes met de
broodjeszaak Berg en Boon!
T. C. v. d. Schelde +
fam. Calzado

MEU BELSTAD

amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen

D A A R

V I N D T

H E T

W E L

Auto- en motorrijschool
Van der Veld

GRATIS MOTOR

Kroon Mode

Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
binnen 9 weken examen
995,1ste 3 lessen
100,vervolglessen
45,-

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Damespantalons
elastische
band

p. les

16 modekleuren
Alle maten

Tot l jan. '95 nog geen apart theoriecertificaat verplicht
* m.u.v. brandstofkosten

79.95

Bel voor info 02507 -19188/31223

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
Prijs iiuï
plus betaal-/eurocheque.
B.T.W
S'hnjf huTilltilokldkpuu. tfkvl. l IrtkT |KT
liokjf Cijfrrv. ll'LMlkl'lb

in uisM'iinJimH'n It'llui
voor l k'tHT. Milieus :t
irm'K bi'M.linjvt'ii A.III
(!i'haii(h;i!i(k'd.inrna.M
t<c|>la;itstr tara'U'ii kunt u
7i'!f uitri'kau'iiu;» tm
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N;iam:

Telefoonnummer:

Renault Clio Storia
met stuurbekrachtiging vanaf t /!3 jyb,

Adres:
l'oslcde + Plaats-

Renault Clio Storia met standaard stuurbekrachtiging
De precisie van 'light' sturen ervaart u in de Renault Clio Storia. In deze
auto, uitgerust met standaard stuurbekrachtiging, is autorijden een
ontspanning op zich. Met de gordelspanners, de in hoogte verstelbare
gordels vóór en verstevigingsbalken in de portieren is uw veiligheid in
deze levenslustige Renault ook in goede handen.

Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging
Autorijden in de Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging
kost u geen enkele inspanning. In combinatie met de zuinige 1.4 energy-motor is deze Renault een ideale gezinsauto. De aërodynamische
schildbumpers, de in het kofferdeksel geïntegreerde spoiler en stijlvolle wieldoppen geven deze auto een zeer sportieve uitstraling.
Renault 19 Storia
met *tuutbekrachtiging vanaf f 29 04b,

lRENAULT
l EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN ,

Handtekening:
Renault Nederland N.V., Postbus 94160, 1090 GD Amsterdam. Renault adviseert ELF Oliën. Wijzigingen voorbehouden. O

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wïbautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Williams RENAULT World Champion Formule 1.'

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.
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Entrecôte
gegratineerd
met geitekaas
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in
een serie artikelen
suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag: een stevig
heerlijk maal, waar rode
wijn prima bij past.
"pk AT WORDT smullen! Zeer
\_) geschikt voor een dineetje
met vrienden van wie men
weet dat ze stevige eters zijn.
Het vormt ook een stevige basis
waarop men een goede rode
wijn kan drinken zonder al te
veel op de ingenomen hoeveelheid te moeten letten.
Voor twee personen: twee entrecötes van 225 gram per stuk,
200 gram geitekaas, 250 gram
champignons, twee courgettes,
twee uien, olijfolie, boter, peper, zout.
Snipper de ui en snij de courgette en champignons in kleine
blokjes. Doe wat boter en olijfolie in een koekepan en fruit
hierin de ui. Als de ui zacht en
glazig is, de rest van de groente
toevoegen en op niet al te hoog
vuur zachtjes gaar stoven. 'En
wij dan!' schreeuwde het peper
en zout. Oh ja, kruiden met wat
zout en vers gemalen peper.
Om entrecôtes en biefstukken goed te bakken, is het van
belang dat ze goed droog zijn.
Vocht veroorzaakt dat het vlees
gaat sudderen en niet mooi
dichtschroeit. Dus droogdeppen met keukenpapier en nog
niet met peper en zout bestrooien, de peper zal verbranden en
het zout zal het vocht naar buiten trekken.
Eerst de grill aanzetten. De
boter in een goede koekepan
goed heet laten worden en de
entrecôtes op hoog vuur aan
beide zijden mooi bruin laten
dichtschroeien, onder de grill
zal het nog wat verder nagaren.
De pan uit met peper en zout
bestrooien en met een dikke
plak geitekaas bedekken en onder de grill schuiven. De kaas
de tijd geven om te smelten en
een goudbruin korstje te laten
krijgen.
Op de borden een bedje van
de groente maken en het vlees
er op leggen. Nog wat vers gemalen zwarte peper erop en serveren met met gehakte peterselie bestrooide gebakken aardappelen.
PETER VAN KLAVEREN

Vroege Vogels
Ter gelegenheid van het 15jarig bestaan van het radioprogramma 'Vroege Vogels' wordt
komend weekeinde een groot
milieu-feest gehouden op het
landgoed Boekesteyn van Natuurmonumenten in 's-Graveland.
De grote Nederlandse natuuren milieuorganisaties présenteren zich op een ludieke manier
en er staan diverse culturele activiteiten op het programma.
Verschillende muziek-, theater, en cabaretgroepen geven acte
de présence.
De natuur- en milieuorganisaties hebben zes thema's gekozen om te laten zien hoe inspirerend natuur- en milieuvriendelijk gedrag kan zijn. Die thema's zijn: recreatie/vrije tijd,
natuur, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, landbouw en
consumptie en de wereld en onderwij s.
De deelnemende organisaties
beelden de thema's uit op grote
open terreinen die zijn gelegen
op het zestig hectare grote landgoed Boekesteyn. Deze historische buitenplaats met eeuwenoude bomen is op zichzelf al
een bezoekje waard.
Voor treinreizigers is er een
speciaal 'Vroege Vogels-biljet'.
Met dat biljet wordt de bezoeker na de treinreis vanaf Hilversum CS gratis met de busPendeldienst vervoerd. Behalve
met de fiets is het moeilijk om
Boekesteyn dit weekend met eigen vervoer te bereiken.
Het Nationaal Natuur en Milieuspektakel is zaterdag 4 Juni open tussen negen uur 's ochtends en zes uur 's
middags en zondag 5 juni tussen acht
"ur 's ochtends en vijf uur 's middags.
Landgoed Boekesteyn Is te vinden aan
Noordereinde
56 in 's-Graveland. Voor
m
eer informatie kan men bellen met
d
? speciale informatielijn: 06 300.415.
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Buro Vrije Tijd is er niet voor kneuzen atv

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Hoe krijg je snel een grote vriendenkring? Voor velen een
nijpende vraag die de Stichting Buro Vrije Tijd kan
beantwoorden. Niet bestemd voor kneuzen, maar voor
gewoon leuke mensen die er af en toe eens uit willen.
door Everhard Hebly

A LLEEN-ZIJN mag en
/\ het is geen schande
-*• •*- meer, er voor uit te komen dat je behoefte hebt
aan sociale contacten. Dat is

Kampeergids

brengen die uitbreiding van
hun vriendenkring zochten.
Dankzij een artikeltje in De Telegraaf zaten de twee vanaf de
start gebakken.

wel anders geweest, weten

de oprichters van de Stich- Bemiddelingsbureau
ting Buro Vrije Tijd (BVT),
Het ledental bedraagt nu onTineke van der Kroft en geveer
1200, van wie er 800 acMargriet Veken.

Jaren geleden gebeurde het
nog regelmatig dat leden het
contactblad 'Samen Uit' in een
blanco envelop wilden ontvangen omdat niemand, laat staan
een huis- of buurtgenoot,
mocht weten dat ze bij een bemiddelingsbureau stonden ingeschreven. Misschien wilden
ze het zelf niet eens weten. Nu
mag je over alleen-zijn praten
en wordt het opzichtig groene
blad verzonden met slechts een
wikkel eromheen.
Samen met anderen in je
vrije tijd activiteiten ondernemen is leuker dan alleen, staat
op de achterzijde. De BVT dateert uit september 1985. Van
der Kroft en Veken waren beiden op zoek naar werkzaamheden die ze konden combineren
met hun gezin. Ze richtten met
hulp van het toenmalige Amsterdamse Activiteiten Collectief hun eigen stichting op met
het doel mensen bij elkaar te

tief zijn. Veken: „In het begin
meldden zich nogal wat mensen die een levenspartner zochten, maar we zijn geen relatiebemiddelingsbureau. Dat kan
ook niet voor de 27,50 gulden
per halfjaar die wij berekenen.
Er ontstaan natuurlijk wel eens
relaties, maar dat is niet onze
bedoeling. We gingen er in 1985
ook niet vanuit het een alleenstaandenclub zou worden,
maar op dit moment is 95 procent van de leden alleenstaand."

„De bemiddeling richtte zich
eerst op individuele activiteiten, dan zochten we bijvoorbeeld een tennispartner voor iemand. We dachten dat daar de
meeste behoefte aan was, maar
nu ligt de nadruk veel meer op
collectieve activiteiten die de
leden zelf organiseren."
De BVT is bestemd voor
mensen in Noord- en Zuid-Holland maar er wordt niet al te
nauw gekeken. Er zijn ook leden in het Gooi en De Ronde

'We zijn wel geschrokken van het succes. Veel leden gaan wekelijks op stap met andere BVT-leden. Er is zelfs een kampeerclub
die elk weekeinde ergens gaat kamperen'
Foto Buro Vrije Tijd

Venen, maar een landelijke opzet ambiëren Van der Kroft en
Veken niet. Noord- en ZuidHolland is nog net te overzien.
De 1200 leden vormen een doorsnee van de Nederlandse samenleving. Van bijstandsmoeder tot notaris. En van jong tot
oud, blijkt uit het aprilnummer
van 'Samen Uit'.
Een 21-jarige vrouw uit Haar-

lem zoekt sportieve leeftijdgenoten voor actieve vakanties en
uitstapjes en een 65-plusser uit
Beverwijk zoekt mensen die
van theater-, concert- en museumbezoek houden en tevens
graag bij elkaar over de vloer
komen. In 'Samen Uit' staan
tweemaandelijks een paar honderd van dergelijke oproepen.
De activiteitenkalender maakt

melding van poolbiljarten,
Als er klachten over iemand
dansavonden, fiets- en wandel- binnenkomen, kan hij rekenen
tochten.
op een reprimande of wordt hij
Van der Kroft: „We zijn best in het ergste geval uit het bewel geschrokken van het suc- stand gehaald. 'Samen Uit' verces en kunnen nu ook niet meer meldt expliciet dat ex-leden
stoppen want veel leden leven niet meer deel kunnen nemen.
hiervan en gaan wekelijks op
stap met andere BVT-leden. Er
is zelfs een kampeerclub die elk Kneuzen
weekeinde ergens gaat kampeVan der Kroft: „Wij hebben
ren. Sommigen bellen ons op er geen zicht op wie wel en niet
als er eens geen activiteiten in deelnemen aan de activiteiten,
hun omgeving plaatsvinden. maar het gebeurt een enkele
Dan stimuleren we hen om zelf keer dat we vernemen dat ieiets te organiseren. Het is een mand nooit eens een keer mee
zeer sociale groep. Er zijn ver- wil doen. Dan bellen we op met
schillende eetgroepen en bij de vraag wat er aan de hand is."
wol gebruikt. De lijfjes en de ziekte helpen de leden elkaar
Veken en Van der Kroft orgaarmen en benen zijn van hout zoveel mogelijk."
niseren een keer per jaar een
gemaakt. Vooral het in%elkaar
grote feestavond, maar doen
knutselen van de ledematen is
Na aanmelding krijgt een verder bijna nooit ergens aan
secuur werk: de poppen moe- nieuw lid allereerst de telefoon- mee. Veken: „Wij zoeken geen
ten immers zo levensecht mo- nummers door van mensen uit sociale contacten, wij willen algelijk kunnen bewegen.
zijn eigen regio met dezelfde in- leen bemiddelen. Een heel enteressen. Bovendien wordt zijn kele keer gaan we mee. In het
eigen nummer, weliswaar se- begin dachten we dat er alleen
Ambacht
lectief, doorgegeven aan ande- kneuzen hieraan meedoen,
Het knippen en naaien van de ren. Stilzwijgend lid zijn is er maar het blijken gewoon leuke
marionetten-kleding is een niet bij. Wie (tijdelijk) geen mensen te zijn. Het enige is dat
kunst op zich. Je moet de juiste nieuwe contacten wenst, dient ze behoefte hebben aan meer
stoffen in de juiste kleuren zien dit aan de BVT te melden en sociale contacten. Als je bij ons
te vinden en het moet allemaal wie zonder afbericht verstek staat ingeschreven ben je echt
perfect passen. Het maken van laat gaan bij een activiteit is de niet zielig."
de grote marionetten kan we- volgende keer niet meer weiVoor Informatie: Stichting Buro
ken, soms maanden in beslag kom.
Vrije Tijd, telefoon 02510-32212/27839.
nemen. Marionetten-maken is
een ambacht, maar er bestaan
nauwelijks' mogeijkheden om
het te leren. Heleen heeft het
meeste van haar kennis en
vaardigheden opgedaan door
het gewoon te doen.
Vaarschool Grietje uit zijn trips van een weekeinde,
één week en twee weken.
Amsterdam geeft de komenHeleen: „Er bestaan wel boe- de zomer weer vaar-cursusEr zijn tochten door de Biesken over het maken van mario- sen in Frankrijk. Tijdens de bosch en door Brabant naar de
netten, maar die zijn schaars en bootreis op een varend
Belgische Maas en door de Armoeilijk te pakken te krijgen. woonschip leren de cursisdennen, over de Marne en
Ideeën voor poppen komen ten hoe ze met het schip dwars door Parijs naar de Seivoornamelijk voort uit mijn ei- kunnen manoeuvreren.
ne. In Parijs blijft de boot dan
gen fantasie. Daarnaast wisseeen dag liggen en via de l'Oise
len we met het collectief voortEr wordt aandacht besteed en de Aisne wordt weer noorddurend van gedachten over aan het aanleggen, wegvaren en waarts door de Champagne
technieken en toepassingen." door bruggen, sluizen en tun- naar het Franse en Belgische
nels varen. De cursisten leren Maasdal gevaren.
Vaarschool Grietje geeft vrijdag 10
„Een tijdje geleden heb ik een ook de vaarregels en ze kunnen juni
een informatie-avond over deze
spelerscursus gevolgd bij het een praktijkdiploma halen. Er tochten.
Inlichten: 02Ü-625.9105.
Amsterdams
Marionetten
Theater. Daar maken ze mario(ADVERTENTIE)
netten precies volgens de traditipnele, klassiek-Europese manier. Vooral Italië is belangrijk
geweest voor de ontwikkeling
van de traditionele Europese
marionet. De koppen van de
klassieke marionetten zijn van
hout. De gezichten worden heel
zorgvuldig uitgegutst en gehoutsnijwerkt
en vervolgens
beschilderd
en gevernist.
Onze marionetten zijn gemaakt in een
eigen stijl. We
gebruiken
klassieke elementen
gecombineerd
met eigen vindingen en technieken."

'Marionettencollectief opent atelier
ELEEN VAN DEN
BAN (36) vormt samen met nog drie dames een collectief van marionetten-makers. Wat ooit
begon als pure liefhebberij,
zonder commerciële (bij)-

H

bedqelingen, groeide uit tot
Marionet & Co, een atelier,

tevens winkel, gespecialiseerd in marionetten in alle
soorten en maten. Onlangs

opende Marionet & Co haar
deuren aan de Spuistraat-kant van het voormalige
Handelsbladgebouw, midden in de Amsterdamse binnenstad.

Vaarcursus in Frankrijk

Door Charles Soria
Het 'marionettencollectief
ontstond enkele jaren geleden.
Vier dames, die elkaar vonden
in hun gemeenschappelijke
hobby: het maken van poppen,
en vooral: het maken van marionetten. „Gewoon gezellig ervaringen uitwisselen en elkaar
ideeën, materialen en boeken
aan de hand doen; gezamenlijk
je creativiteit uiten en je hobby
uitoefenen, daar ging en gaat
het nog steeds om," legt Heleen
uit.

Vrijmarkt
„Het idee om een marionettenwinkel te beginnen, heeft
voor een deel te maken met Koninginnedag. Regelmatig hebben we met onze marionetten
op de vrijmarkt in Amsterdam
gestaan en de reacties van het
publiek waren
altijd heel.positief. Commercieel gezien, staat Marionet & Co
nog in de kinderschoenen.
Wat we uiteindelijk willen,
is werken in
opdracht van
poppenspelersofparticulieren met bepaalde wensen. Elke marionet
kunnen maken die een opdrachtgever wil en dat zo goed
mogelijk doen, dat is uiteindelijk ons streven."

Het pronkstuk van de collectie is een pop van de Amerikaanse
zangeres Tina Turner

zaak in Amsterdam waar zelfgemaakte marionetten te koop
zijn. Het winkeltje is klein,
maar knus. Er hangen enige
tientallen marionetten van verschillend formaat: vooral
veel clowns en
marionetten
in
oud-Hollandse klederdracht. Daarnaast worden
er
handgemaakte keramische objecten tentoongesteld, onder
andere spaarpotten en tegels waarop klederdrachten
staan afgebeeld. Sommige van
die objecten kunnen ook worden gekocht. Voor het etalageraam van de winkel zit een
enorme, vervaarlijk kijkende
Marionet & Co is de enige trol: een van de grotere creaties

van Marionet & Co.
„De grote marionetten zijn
geschikt voor professioneel gebruik," zegt Heleen. „Poppenspelers kunnen er zo het theater mee in. Belangrijk bij de
'professionele' marionetten is dat ze
perfect moeten kunnen
bewegen, precies zoals de
wetten van het
klassieke marionettentheater het voorschrijven."
De marionetten zijn vervaardigd van natuurlijke materialen. Voornamelijk keramiek en klei, maar
ook gietklei, gietrubber en
soms papiermaché worden gebruikt. Voor het haar van de
poppen wordt hoofdzakelijk

Boxsprings die je
niet overal ziet...

Pronkstuk uit de collectie
van Marionet & Co is een enorme marionet-uitgave van de bekende Amerikaanse popzangeres Tina Turner. Heleen is echt
heel trots pp die pop. „Met Tina
Turner zijn we bijna een half
jaar bezig geweest. Die pop is
ons meesterwerk. Ze hangt op
een speciale plek in de winkel:
een ware publiekstrekker."
„In deze tijd van het jaar lopen om de haverklap groepen
toeristen langs de winkel. Vooral de Amerikanen staan voor de
ramen te wijzen: 'Oh wow, there's a Tina Turner-doll. Fantastic!' En dan komen ze binnen
en maken ze foto's en video-opnamen, vinden ze prachtig.
Voor de Tina-pop hebben we
nog niet echt een prijs berekend. Maar wie een acceptabel
bod doet, mag haar meenemen."
Voor meer Informatie: Marionet & Co,
Spulstraat 183 B, 1012 VN Amsterdam,
telefoon 626.6845/623.5260. Openlngstijden dinsdag tot en met vrijdag half
12 tot half zes, zaterdag half 12 tot vijf
uur, zondag en maandag gesloten.

Met de zomer in aantoch
beginnen veel kampeerlief
hebbers aan de voorberei
ding van de vakantie. Om de
reisplanning eenvoudiger te
maken, is onlangs de nieuwe
ACSI Internationale Cam
pinggids verschenen.
In deze gids staan zeven
duizend campings opgeno
men. Selecteurs van ASCI
bezoeken deze campings elk
jaar. De reizigers kunnen er
dan ook van op aan dat de
routes begaanbaar zijn en
dat de prijzen kloppen.
Een unieke service van
ASCI is dat de reizigers zelf
kunnen bellen met de selec
teurs. Want in een gids staan
wel de faciliteiten van.een
camping vermeld, maar ,hpe
kom je als reiziger iets aan
de weet over de sfeer en de
omgeving van de camping?
Een telefoontje met degene
die de betreffende camping
heeft geselecteerd, kan hier
bij uitkomst bieden. In 1993
maakten 22 duizend kam
peerders gebruik van deze
gratis dienstverlening.
In de ASCI gids staat ook
informatie die er op gericht
is om problemen onderweg
te voorkomen. De gids beval
aparte overzichten van campings langs de doorgaande
routes naar vakantiegebieden, voor gehandicapten geschikte terreinen, naturistencampings en wintersportcampings. Om taal-problemen te voorkomen, bevat de
gids ook reserveringscoupons waar de reizigers makkelijk een kopie van kunnen
maken.
De ACSI Internationale Cam
pinggids 1994 is verkrijgbaar bij de
boekhandel en boekenclubs. de
ANWB, caravandealers en bij ASCI
zelf (telefoon 08880-52055). Het
boek kost 32,50 galden.
, .,

Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit Amsterdam en de stichting DoeZelf School organiseren dit
jaar tijdens de zomermaanden een aantal cursussen,
excursies, lezingen en rondleidingen.
Wat bijvoorbeeld te denken van een weekje landschapsschilderen op plaatsen waar Mondriaan dat
heeft gedaan, of schilderen
in parken en plantsoenen, op
het Prinseneiland of in het
Amsterdamse Bos?
Op het programma staan
ook excursies naar de kauwenkolonie in het Belgische
Geel, of dichter bij huis een
fietstocht langs hofjes, langs
oude winkels of Jugendstilarchitectuur.
De Doe-Zelf School heeft
er voor gezorgd dat men de
komende zomer ook een
aantal praktische cursussen
kan gaan doen. Onder deskundige leiding leren cursisten oude meubelen stofferen
en repareren. Ook kan men
er terecht voor bouwvakcursussen zoals stukadoren,
metselen, timmeren, lood
gieten en ecologisch doe-hetzelven.
Deze maand starten ook
nog diverse taalcursussen,
die doorlopen tot in de zomer. Informatie over deze
cursussen staat in het programma 'Winter en voorjaar
1994' dat in januari 1994 is
verschenen. Cursisten die
hier aan deelnemen, vinden
in september aansluiting op
de cursussen van het najaaren winterprogramma.
Folders met uitgebreide Informatle en Inschrijvingsformulieren
ztjn verkrijgbaar bij de Volksunlversitelt Amsterdam aan de Herenmarkt M. De Volksuniversiteit Is
dagelijks open tussen tien uur 's
ochtends tot vier uur 's middags.
Het telefoonnummer is 020626.1626.

Koken met yoghurt
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Model uit de collectie van Jan des Bouvrie

Boxsprings van bijvoorbeeld
Vi-Spring, Sleep & Dream en
Jan des Bouvrie zie je niet overal.
Bi
J Slaapvoorlichter Het Westen
echter weL En de hier f
a gebeelde modellen zijn uiteraard slechts
een paar voorbeelden uit de
prachtige collectie boxsprings
die U er Vindt.

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam /^
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/68548gf

•' •'

Het Nederlands Zuivelbureau heeft onlangs het boekje 'Exotisch koken met yoghurt' uitgegeven. In het
boekje staan niet alleen recepten voor exotische gerechten met yoghurt, maar
ook recepten voor sauzen,
dressings, soepen, toetjes en
gebak.
Nederlanders zijn de
grootste yoghurt-eters van
Europa. Een belangrijk deel
van die consumptie bestaat
uit naturel-yoghurt. In het
Midden-Oosten, Oost-Europa, India en Pakistan is yoghurt van oudsher een geliefd
ingrediënt. Daarom staan er
in 'Verrassend lekker met
yoghurt' ook recepten voor
gerechten als gemarineerde
lamsbout, Indiaas lamsvlees
met spinazie, pilaf met kip
en abrikozen met kipshoarma.

'Verrassend lekker met yoghurt'
Is voor 6,95 gulden verkrijgbaar li IJ
de buckhandel.

donderdag 2 juni 1994
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Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
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Parterre bedrijfsruimte 170 m2 met eigen oprit in nette straat
Rivierenbuurt Amsterdam Voor vele doeleinden geschikt
Eigenaar is eventueel bereid in kosten mede te dragen
Br o nr 76222016 v d blad
Compleet ingericht modern
kantoor 100 m2 perfecte lig
Onroerende
ging A veen Bellen op werkd
goederen
te koop
10 16 uur 0206414112
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Oproepen - Mededelingen

GROTE TREINENBEURS
te Amstelveen Zuid op zaterdag 4 juni
van 1000 1500 uur in Keizer Karel College Elegast 5
Komt u kijken ruilen (ver)kopen? Inlichtingen 02990 40354
*9 juni trouwen PETRA en
FRANK en dan komt het kado
Een pruik als het
gezellige dag Thea/Frans
nodig is!
* Barbara en Mirella kunnen
wij dit jaar vlaggen7
Papa s en mama s
* Concert Z vrts vrouwen
koor 11/6 kaartverkoop bij alle
leden wo avond Krocht
Dank aan alle gluiperds
die ervoor gezorgd hebben
dat de surprise party een
echte surprise was en een
fantastische party werd
Om stil van te worden
sortering m
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfonds
Het meisje dat 50 werd
en pruiken
leverancier
* Help de Polen Stuur n
Dus...
maakt
u voor
voedselpakket' Wij hebben
optimaal advies even
evt n adres 02907 5235
een afspraak!
*Juffie Anita en Hans nog
CHARLOTTE
COIFFURES
12 nachtjes dan is er feest
EN HAARWERKEN
Tot zaterdag Juffiei Jimmy
Ook gespecialiseerd m
* Mirella en Barbara kunnen
heren{maat)werken
we de partyservice al bellen''
De papa s en mama s
Nu ook het adres voor DMC
Heemsledeslraal 28
zijde biaisband enz Singer bh
Pnnsenhofstr 7 Zandvoort
Amsterdam
PLATEN/CD BEURS ARTIS Tel 02M157107
zat 4 juni van 10 16 uur Plan
tage Middenlaan 41A Keuze
uit duizenden 2e hands CD s
Weggelopen of
LP s en singles Alle muziek
gevonden
dieren
soorten vertegenwoordigd
Elke bezoeker ontvangt een
gratis single van de A damse Vermist sinds 24/5 omg van
beatgroep The Outsiders
Lennepweg poes genaamd
Beatlefans kunnen een nooit Lucky zwart met gele stre
eerder gepubliceerde kleu pen zeer schuw Gaarne bel
renfoto bestellen van het op len 02507 31163 na 18 00 uur
treden in Blokker van 6 juni
1964 Info 02291 1157
Felicitaties
Simone Anick Natascha en
Sven hartelijk bedankt voor
jullie leuke optreden op ons l *9 Juni 1994 Wij zijn verblijd
feest Kusje Ope en Oma
met een zoon Frank
Voor trouwfoto's Joke en KO Luykx
Brenda Westhoven Molenaar
Foto Boomgaard klinkt nog een beetje raar
Arno zorg goed voor haar"
Grote Krocht 26
Niels & Wies
*
Een
zonnige
en feestelijke
Tel 13529
dag 9 juni 1994
* Yvon het is toch fijn om 50
Bart en Jolanda
te zijn Anneke
Morgen gaan we het beleven
* Zondag was goed Donder dat Arno en Brenda elkaar het
dag wordt beter Het bruids a woord geven Heel veel
paar is het best1 Petra Andre geluk samen J en G
* Peet en Frank
Maak er wat moois van'
Wim en Go
Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Kunst en antiek

Therapieën

OZONTHERAPIEv chronisch
Gevr betrouwbare goede vermoeidheidssyndroom
hulp v ma & vrijdagmorgen Revitalisatieklmiek
Ouder
f 15 p uur 0250730503
kerk a/d Amstel 02963 4201

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met rrarmer kasten
banken vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

TAFELS

antiek kopie klein
groot dik dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng Spinnerij 33
020 6473004

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Ervaren schilder
heeft nog tijd v binnen
en buitenwerk Vrijblijvende
prijsopgave Tel na 18 00 uur
02507 19800
* Gratis afhalen 170 stoept
+ 80 rode stoept Mag ook
minder meenemen 16452
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
156 1000 AD Amsterdam

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Kleding
Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak )
*Ter overname gloednieu
we damesschoenen mt 36 Ie
der ± ƒ25 per paar 19968

* Gevr plaatjesalbums (Ver
kade) enz en boskabouter
spullen 02503 14727

Woninginrichting
Fabneksrestanten v a ƒ975
Alleen bij EUROPA PARKET
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten was
machines drogers gasfor
nuizen kachels en ktv s
Alles ± ƒ 250 of kom een
praatje maken Dotterbloem
straat 2 Bel 020 6370845
* T k vloerkleed wol perz
dessin z g a n ƒ 250
Tel 02507 13858

Boeken
Tijdschriften
* Vakantielectuur
jeugd
pockets 8 10 en 10 12 jr 50 et
detect e a 50 et 18371

Assurantiekantoor (lid NBvA) m Diemen Zuid zoekt op korte
Dieren en
termijn een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER een jonge
energieke m/v die na een ruime inwerkpenode zelfstandig de
dierenadministratie van ons kantoor kan voeren Opleiding mimmaa'
benodigdheden
MEAO(mcl assurantiën) eventueel studerend voor of m bezi
van PD MBA Schriftelijke sollicitatie met cv aan
Assurantiekantoor Croese Postbus 150 1110 AD DIEMEN *• T k nieuwe kamervollere,
60x60x160 compl met 4
graspark 02507 17862
Divers personeel gevraagd

**

Grand opening

Muziekinstrumenten

Amsterdam Direct distributie Voor nieuw te openen distnbu
tiekantoor zkn wij 40 full time mensen voor de volgende
functies o a distributie verkoop administratie magazijn

PIANO
Bel nu 020-6920191 SPELEN

tussen 1030 1700 uur
Mensen die gelijk kunnen beginnen krijgen voorrang
Geen vooropleiding nodig
Jong Swingend
en
Avontuurlijk7
Personeel
In onze full time kunstverkoop
aangeboden
teams wordt veel verdiend'
Ltt 1825 jr ml 023296190
eventueel antwoordapparaat Tuinman 15 p/u heeft nog tijd
Tev hek /straat tegelwerk
Alles leverb 023 283739
Oppas gevraagd/

aangeboden

U kunt bij ons al
v a ƒ270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
Verhuizingen
OPPAS GEVRAAGD
020 6413187
Lieve actieve oppas voor
VERHUUR
van PIANO S
baby Omg Nieuwendam/
X Y Z B V verhuizingen en
al v a ƒ50 per mnd
Schellingwoude Tel 020 kamerverhuizingen Voll verz Bel voor
onze voorwaarden
4904667 (antw app )
Dag nachtserv 020 6424800 02946 4292 Fa Holla & Zoon

DE ORANJE MICRO HOOFDPRIJSWINNAARS
Donderdag 26 mei jl. vond de feestelijke
prijsuitreiking plaats van onze actie „Voor
een geeltje naar oranje". De hoofdprijs, een
geheel verzorgde reis voor 2 personen naar
Orlando in Amerika naar de wedstrijd
Nederland-Marokko, werd gewonnen door
de heer G. de Haan uit Amsterdam. Een
TwinHill busreis voor 2 personen naar Toscane werd gewonnen door de heer W. Haveman uit Amstelveen.

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534
Particulier vraagt garage
(box) te koop in Zandvoort
Tel 0250718110

Het winnende aanleveradres voor de WK
Micro's wenste anoniem te blijven.

Woningruil
750 Ruiladressen
in A dam Inform bij WBV Het
Oosten Tel 0205882315
Aang eengezinswoning 4
slaapkamers Gevr soortgelij
ke woning m A dam of omg
Te' 02240 18692
Hoofddorp eengezinswoning
3 kam met open keuken gr
tuin met schuur Hr ƒ696,
Gevr eengez won m Z voort
Tel 02507 17880

Op de foto v.Ln.r.: Elseline van den Berg namens Weekmedia, de heer A. W. van Grootveld (De Harde's Tours), de heer W. Haveman en zijn vrouw, mevrouw De Haan en de
prijswinnaar de heer G. de Haan met kinderen en uiterst rechts mevrouw M. Luykx
(Reisburo Roever).

BINNENKORT START EEN NIEUWE MICRO ACTIE

Lessen en clubs
Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 0703194137

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
"VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

reisburo ROEVER
Sportartikelen
* Te koop
aangeboden
z g a n paardrij cap maat 52
f20 Tel 02507 17413
* Te koop div maten (4) rollerskates ƒ 7 5 0 ƒ10 per
paar Tel 02507 12698

Grote Krocht 41, Zandvoort,
Vaar/surfsport
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES Te koop nieuwe stalen roei
boten 4 m met spanen Prijs
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade ƒ995, Tel 0215823978
ring feest, club of party9
Komt u dan eens praten met
Rijwielen,
mij A J v d Moolen
motoren,
Gemeenschapshuis
tel
bromfietsen
02507 14085 of 19652

Huwelijk en
kennismaking

* Pointer opoefiets ƒ 65 en
Pointer jongens citybike ƒ 75
Tel 02507 15808 na 18 u
Een telefoontje is genoeg om T k 15 verhuurfietsen 28
in contact te komen met de p stuk ƒ 175 4 autopets 20 p
stuk 4 crossfietjes 20 ƒ 20
persoon van jouw keuze
opknappers
1 bolderkar
Probeer het eens en bel
ƒ 150 RENT A BIKE Passage
06 350 222 21 (100 cpm)
20 Z voort Tel 13343

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
Baby-artikelen
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag
T k combi wandelwagen met 7 dagen per week Cupido
garnituur en dekbedje ƒ300 erkend voordelig en een van
commode wit ƒ 75 badje met Nederlands grootste relatie
afvoer ƒ 25 reiswieg ƒ 50
organisaties
Alles m z g st Tel 19886

Hobby's en
verzamelingen

14

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Uw tuin m de ervaren en
zorgzame handen van een
TU IN V R O U W
Info 020 6277846

Te koop
aangeboden
diversen
*Te koop 40 pallets (vlon
ders) 80x80 cm a ƒ 2 50 p st
023 246777 of 02507 12813
* Te koop campmgbedje
met matras ƒ50 wipstoeltje
ƒ 15 Telefoon 02507 19656
Te koop demontabele dou
che kabine thermo tub voor
zomerhuis of i d 023 246777
* T k electr verwarming op
wieltjes ƒ 75, Tel 19020

Te koop
gevraagd
diversen
t BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760
* T k gevr stalen kast ma
ten +H1 95/B95/D41
Tel 02507 18829

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Vakantie
buitenland
Russisch in MOCKBA van
17/7 14/8 voor all m ƒ2175
Russia Travel 0206234612
Stacaravans te huur m de
Belgische Ardennen al va
ƒ 250 per wk all m Bezet van
16/7 t/m 13/8 Inl 044591598

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Auto's en
auto-accessoires
T k aang Volkswagen Golf
GTS wit achtste maand 83
APK gek ƒ 3950 Tel 16674
T k aangeb luxe tuinhuis
afm 2 50 x 3 mtr Nwpnjs
ƒ2950, Nu voor ƒ 1350,
Tel 02507 16674
* T k Mitsubishi Colt bouwjr
81 voor de sleutelaars Vr pr
ƒ200 Tel 15095

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

06-Nummers
06 320 320 22 Ik wil dat je me
m de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr 1gpm
0632032038 RIJPE Dame
Kom met je hand onder m'n
rok Trek m n slipje uit 1gpm
0632032091 1 Ik open m'n
mond voor jou Ik wil je tong
voelen Rijpe Negerin 1 gpm
06'95~26 LESBISCHE buur
vrouwtjes brengen elkaar
kronkelend naar n zalig hoogtepunt 1gpm
069526
Ö695"60 SEXSTRIPTEASE
Jij mag alles van mij uittrekken' Begin maari 1 gpm
069591 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om
hoog' Op z'n GRIEKS11 gpm
06*95*92 GRIEKS lekker ach
terom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt' 1gpm
069609 RIJPE vrouwen wil
en een livesexgesprek' Laat
je doorverbinden1 igpm
06*96*25 Winkelmeisjes 18
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter 1gpm
06*96*26
S&M LIVE BOX
Live met je meesteres op een
ijn
' 1 gpm
069640 MEISJESSEX 18 jr
1gpm Jij loopt achter mij de
trap op Onder m n mini zie je
m n slipje strak zitten
06 96 92 Zappsex 1 gpm Lief
devolle omhelsing hete pas
sie elkaar bevoelen zoenen1
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze
wil een wip maken 1gpm
069711 Sabnna houdt van
Grieks 1gpm Ik sta vooroveri
Doe m n slipje opzij11
06 98 58 Hoor 35 vrouwen
Hijgen Maar 1 minuut voor n
hoogtepunt Zappen 1 gpm
ANONIEME sexafspraaktjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm )

De Harden Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

S M KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten 06
32032217 (75 cpm)
DRAAI HAAR MAAR OM'
SM KONTAKTLIJN zoek je
een strenge afspraak?
0632032580 100 cpm
SM VOOR 2 direkt apart voor
n streng sexkontakt
DOEN ALLES MET JOU'
06 320 329 99 (75 cpm )
Stewardessensex 06 95 07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen 1gpm
Straatgneten' Ik snak naar 'n
DOET WAT JIJ WILT»
hoogtepunt Glij maar lekker
1 gpm 06 320 320 77
STRAATMEID Live Eindelijk
SEX-GESPREK Zeker weten kun je live sexen met een ordi
dat er op jou 'n heerlijk meisje straatmeid 1 gpm 06 98 40
wacht Bel 06 9701 75 cpm
Taboe gesprek?
LIVE
SEXKONTAKT De heetste 24u/pd 1 gpm 06 320 322 72
vrouwen kun je thuis bellen THUIS SEX KONTAKT, hete
Bel nu 069602 100 cpm
vrouwen bij jou in de regio
SEXMEISJES live' Wel voor Bel nu 069811 (75 cpm)
zichtig net18jr U bent gelijk
18 jr, die met
aan de beurti 1gpm 06 96 36^ TIENERTJES,
jou een livegesprek willen1
SEX'O'FOON 06*96*06
1 gpm 0632032065 Zaligi
SUPER-SEXPALEIS! *Sexstones *Sexdating
TIPPELLIJN
eenzame vrouw
*Hoogtepunten *Gaydatmg
Zapp \an hoogtepunt naar hoogtepunt'
tjes zoeken een vluggertje'7
Standje Grieks Frans Sinpteawetc
*Sexjackpot 1gpm
Bel nu 06 9530 (75 cpm )_
Sex"0"foon Sexbox Live1
TOPSEX
06 320 325 25 Ik wil
320 329 50 Rijp & Jong
m bad met jou1 Zeep me maar
SUPER-SEXDATE! 06
1
gpm
Direct
live
met
haar'
Hete st *afspraakjes met Rijpe \ rouwen
lekker m lieverd' 1 gpm
En bij jou in de buurt!
SEXPLEZIER voor 2
Nieuw
hete meisjes uit
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn 069663 100cpm_ de Groot Amsterdam'
SUPER-LIVESEX! Sexstandjesi 06 320 320 59 0635023020 100 cpm
De Madam \erbmd je door
1gpm Standje 69 doe m'n Nieuw' Sex op SPANNENDE
naar de lekkerste \ rouwen'
plekken' 0632032019 pm
slipje opzij1 Grieks'
1g In de bios voel ik je hand

Betty wil Grieks!

1 gpm
06-320.320.06
Gewillige meisjes (v.a. 18)
1 gpm

06-320.320.07
Wilde Annet!

1 gpm

06-320.320.08

06.96.06

06.320.328.66
06.95.06

Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt
06 9880 (75 cpm )
DIREKT-PRIVE snel apart
met de heetste vrouwen'
Bel 06 9710 (75 cpm )
DISCREET Sexkontakt, nu
spec met hete vrouwen van
40+ 0632033042 75 cprri
ANONIEME sextelefoonnrs
van hete vrouwen, ze geven
echt hun telnr 06 9737 75 cpm
BUITENSEX' Nieuw' 1 gpm
Parkeerplaats, auto, bos
en hei 06 320 326 22
Dikke vrouwen Livegesprek
m mollige vrouwen met enorme bollen 1gpm 069870

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-96.80
24 u/p d
100 cpm
Direct Live Box1 Je komt direct in een orgie terecht' 1gp
m 06 9593 Tot 3 u s nachts

Durf jij het?
Wij zoeken spontane Meiden
en vrouwen die een aantal
uren per dag gezellige en
zonodig sexgesprekken
willen voeren via een 06 lijn
THUISWERK' Je kunt werken
wanneer je maar wilt de 06 lijn
is 24 uur per dag open
Wij betalen per minuut' Meer
weten bel gratis 06 46 99'
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje (18) met
SEX' 75 cpm 06 320 320 39
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is Bel 06 9661 100 cpm
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar naar wie'
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen Dames bel 06 4300
mannen bel 06 9755 100 cpm
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen 35+ Kies maar er
zijn er 3' 0632032717
GRIEKS toe maar schuif
mijn slipje maar opzij schat'
Bel 06 9709 (100 cpm)
GRIEKSE LIVESEX 06 95 05
Alleen live voor Grieks'
Ik buk me wel schat' 1 gpm
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm )
Hete eenzame vrouwen (30')
zoeken ANONIEM sexcon
tact Bel nu 06 9511 75 cpm
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06 30 290 53 (75 cpm )

TOPSEX LIVESEX 06 97 22
Klapcaravan vaste wand 81 DIREKT APART met ondeu Wil jij mij Live naar een Hoog
4/5 pers Rapido bermkeu gende vrouwen Vrouwen bel tepunt brengen 1 gpm
ken
voortent
koelkast 06 4300 mannen bel 06 9757 Verboden Sex Ongehoord' 1
ƒ 3800 020 6472679 na 19 u (75 cpm )
gpm 06 320 327 97 in de stal

Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt' Bel
nu 06 9705 (75 cpm )
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT Nu met telnr
Bel nu 06 9766 (75 cpm )
Hete vrouwen willen met jou
een spannend privé gesprek'
06 320 322 33 (75 cpm )
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 9780 (75 cpm)
HOME CONNECT
06 9778
ook 'S NACHTS LIVE" 1 gpm
Homo Jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 (75 cpm )
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr
06 320 330 95 (75 cpm )
HÖMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy7
0632033018 (75 cpm)
HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam' Bel nu
06 9613 (NU 50 cpm)
IK gilde het uit zij nep het
beest m me wakker Dit is wat
ik wil'" 0634034015 1gpm
Live Sexcontact

Nieuw TELEFOONSEX voor
2 Direkt hete vrouwen aan de
lijn 06 320 330 87 75 cpm
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou 06 320 330 91 (75 cpm )
Op z'n FRANS' Live met mij
069733 Mond vol' 1 gpm
Warme Lippen

Privé
doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88

100 c p m
24 u/p d
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06 9605 100 cpm
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis
SEXKON
TAKT Bel 069502 100 cpm
Rijpe Dame Live Jij mag n
livegesprek voeren met mij'
1 gpm 06 320 320 63
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken Wat een inkijk
geen slipje Pak 'm 06 97 44
SEX VOOR 2 snel een sexge
Geen wachttijden 100 cphm sprek met 'n hete vrouw
LiveSex' 06 98 66 Als je van 06 320 330 82 (75 cpm )
heerlijke strakke winkelmeis SEX VOOR TWEE, direkt tele
jes houdt Live met mij Ik ben foonsex met hete vrouwen
net 18 Zachtjes' 1gpm
0632033046 (75 cpm)

Sex 06-9715

voor de particulier
MICRO'S worden
3 regels GRATIS
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
Gratis!
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
B regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode.

Plaats:

Telefoon-

S v.p. in rubriek'

donderdag 2 juni 1994
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POTGIETERSTRAAT 48

. Hier kunnen jongens Vrouwen van 40 jaar zoeken
[18 jr) met Rijpe Vrouwen STOUTE jongens voor hete
fommelen. 1 gpm. 06-98.48. sex. Bel nu 06-9844 75 cpm.
iveSex met een Rijpe Nege- Vrouwen! Vrouwen! Super Vol
ïn Lekker een livegesprek! + open! 1 gpm 06-320.326.65.
1 gpm. 06-9686.
Ze zakte door haar knieën, op
ag ik in uw slipje voelen? z'n Frans lieverd. 1gpm.
Kom maar jongeman! Nu ga 06-9646 Rode Lippen!!
jk bukken. 1 gpm 06-95.09. Zoek jij echt hete meisjes
MeidenGrieks! 06-320.320.62. (18)? SEX-THUIS-KONTAKT
Ik sta voorover, voorzichtig en 06-9702. (75 cpm.).
iet olie. Ga door! 1 gpm 18 jr.
Meisjeskamertjes, 06.96.08.
Diverse clubs
'etra en vriendinnetje, beiden
8, doen 'n sexspel. 1gpm.
BETTY'S ESCORT
pjïijessex 18! 06.320.320.52 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Streel maar zachtjes met je
Eén telefoontje is genoeg om
;ongetje. 1 gpm. Zalig!
in contact te komen met de
MEISJESVINGERTJES 18 jr, persoon van jouw keuze.
2e glijdt in je slip. 1 gpm.
Probeer het eens en bel
06-320.320.66. Oh...wat fijn! 06 - 350.222.21 (100 cpm).
NIEUW! 1 gpm 06-320.326.17 Nederl., Caraibische, Z-Amegex in het openbaar! Lift,
rikaanse, Aziat. meisjes. Es:oilet, trein, bus, tram.
cort v.a. ƒ 200. 020-6683310.
Nieuw: 35plus sexdatmg. Vol- • Wij behouden ons het
Jjp RIJPE-VROUWEN zoeken recht voor zonder opgave van
xkontakt 06-9616 100 cpm redenen teksten te wijzigen
lieuw: ANONIEME sexdating of niet op te nemen.
inel sexkontakt met eenzajrie vrouwen 06-9706 100 cpm
Diversen
MIEUW, discreet prive-gesprek met hete vrouwen, extra snel. Bel 06-9664. 100cpm *T.k.: stolp klok met maanstand ƒ 55; grill-oven ƒ 40.
3EXGESPREK met vrouwen Tel.: 02507 - 17840.
Jie zich thuis vervelen! Voor
leren bel 06-9667. 100 cpm.
VERPLEEGSTERS Live.
98.38. Bel me snel schat
ik verzorg je live. 1 gpm.
LUGGERTJE: hete vrouwen
loeken stiekem discrete sex.
l 06-9603. 100 cpm.
/rouwen van 35 jaar enouder
villen DIREKT-SEX, bel ze nu
)69604. (75 cpm.).
/rouwen van 35 jaar en ouder
villen DIREKT-SEX, bel ze nu
16-9512 Sexcusses 75 cpm

Nu wordt het
echt mooi weer.
Breng voor de zomer
uw hond nog een keer.
Bellen naar
Hondenkapsalon

Ellen.
Tel. 02507-30068.

Schoonheidsspecialiste

„Lavina Snellens"

Verhuizen zonder zelfs maar een verfkwast aan te
raken!
Perfect gerenoveerde woning in kindvriendelijke
buurt, nabij centrum en station.
Ind.: beg.grond: woonkamer met plavuizen vloer,
open haard en open keuken met inb.app., wasruimte.
Eerste verd.: 2 sl.kamers; badkamer met ligbad en
dubb. wastafel.
Tweede verd.: 2 sl.kamers; vliering.
C.V.-combi 1988. Opt. geïsoleerd, ged. vloerverwarming. Aanv. in overleg. Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

KONINGSTRAAT 15
Karakteristiek vrijstaand vissershuisje in de oude
dorpskern van Zandvoort. Ind. beg.grond: entree;
hal; toilet; ruime eetkeuken met aanbouw; woonkamer met authentieke houten vloer. Eerste verd.: 2
slaapkamers met laminaatvloer; badkamer met
douche/wastafel.
Zonnig dakterras.
Vraagprijs ƒ 189.000,- k.k.

Als u op zoekt bent naar een kast die
precies aan uw wensen voldoet, heeft
u kans van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. Hoog tijd voor
een 'ruimtereis' naar Oase. U zult
merken dat we alles uit de kast
hebben gehaald om uw ruimtewensen te realiseren. Kasten van vloer
tot plafond en van wand tot wand, in

TJERK HIDDESTRAAT 77
Modern tweekamerappartement met ruim balkon
op het zuidoosten, op de vijfde verdieping van
goed onderhouden app.gebouw. Het app. wordt
gestoffeerd aangeboden.
Vraagprijs ƒ 139.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 17/1
Uitstekend gesitueerd, direkt bij het station, ruim
tweekamerappartement. Ind. entree; hal; woonkamer met open keuken en inb.app.; si.kamer; badkamer met douche/wastafel. Geh. voorzien van
thermopane beglazing.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

GARAGE,
Van Galenstraat.

Vr.pr. ƒ 20.000,- k.k.

TE HUUR voor de zomermaanden. Gestoffeerd
tweekamerappartement ƒ 1.300,- p.m. incl.
gas/licht/water.

Ruimte op m

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Kom kijken naar Nederlands grootste kastenpresentatie

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-129447Fax 02507-17596

Van vloer tot
plafond en van
wand tot wand.
Accessoires:
draadkorven, kledingrekken, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits,
ladenblokken,
kledingroedes,
legplanken, binnenverlichting, richtlijsten.

heeft jl. 10-5-1994 wegens verhuizing
haar praktijk opgezegd.
Zij wil langs deze weg haar cliënten
bedanken voor het vertrouwen in de
afgelopen jaren.
Lavina

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

WEI

geeft u meer!

(jutte *Toome,

Kastdeuren, of ze nu draaien, schuiven, rollen, vouwen
of speciaal op maat gemaakt, bij Oase vindt u 't allemaal.

Grill-, Vis- en

maaltijden.
voorde broodnodige variatie

Maak van uw slaapkamer een "Oase"

ledere woensdag gesloten

In samenwerking met Hostellene "La Ville Blanche" in
Thom biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
m de penode van vrijdag l juli t/m zondag 4 september
1994 te genieten van een vierdaags arrangement.
Thom is het witte stadje aan de Maas in Limburg
U verblijft in Hostellerie "La Vüle Blanche", met een gezelIige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse
gewelvenbar, ee n lounge en diverse terrassen
Al varend over de Maas ontdekt u nog veel meer oude
dorpen en stadjes bijvoorbeeld het pittoreske Belgische
stadje Maaseik, dat dit jaar 750 jaar bestaat en waar de
nodige festiviteiten worden georganiseerd.

ï\ W11\ t KI J

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
dn de kranten van Weekmedia ƒ 325,00 per persoon.
Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 45,gerekend Verlenging op basis van half pension is mogel'jk a ƒ 95,00 p p Kinderen tot 12 jaar knjgen 50% korting,
"nits zij op de kamer bij de ouders slapen

Van Stolbergweg 1

P.VANKLEEFF %%£

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

Dit vierdaags arrangement bestaat uit
* 3 x overnachting in een kamer met bad/douche en
toilet, radio, KTV, telefoon en minibar
* 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
' 3 x' een dne gangen diner
* welkomstdrankje
* l dag fiets ter beschikking met fietsroute
* gratis toegang tot het gemeentemuseum 't Land van
Thom
*• rondvaart over de Maas met als opstapplaats Thom

\\\

Voor nadere informatie Hostellerie "La Wie Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thom, tel 04756-2341 Boeken is
alleen mogelijk door middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

ton vocüTonzë' lezers
Deelname aan dit arrangement m Thom is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam

OPENING, FEEST OF PARTIJ,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE"KAR,

*
EIG E w NEHL5

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

(OOK LEEG)

Voor uw party
of tuinfeest.

Woonplaats.

VIS VAN

geeft u meer!

lessen in
Nissan „Primera"

*
*
*
*

Met strandjutters versiering.

Aantal kinderen'

o

o «o SFC. TT

VAKANT I EKRACHTEN

Verhuur van
"OUDE" HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS

Keuze datum:
Aantal pers.:

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

HEBBEN WIJ !!!

Adres

Telefoon:

«c. B ire. <z. BJI

AUTORIJSCHOOL

ZOEKT

v

Postcode:

Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
Vanaf medio september Woonboulevard Apeldoorn

Ook vegetarische

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

het witte stadje in
het hart van
Limburg

Slaapkamer Speciaalzaken

Vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14

BEZOEK
THORN

de houtsoort van uw keuze, in de kleur
van uw keuze, met de indeling van uw
keuze. Desgewenst in onze eigen
meubelmakerij aangepast
aan uw eisen. Maar... met
ónze garantie. Garantie in
de ruimste zin: niet alleen
bent u verzekerd van
perfekt passend maatwerk, u heeft ook de garantie dat u na
12'/2 jaar nog evenveel genoegen
beleeft aan uw kast-op-maat.

FLOOR TEL. 02507-15201

Ristaurante Pizzeria

„La Rondïne"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Werktijden variabel
tussen 10.00 en 2.00 uur
Spreek je Duits ?
Ben je klantvriendelijk ?
Ben je beschikbaar in de gehele
maand juli en/of augustus ?
Ben je 20 jaar of ouder ?

VUL DAN DE BON IN EN STUUR DEZE
NAAR:
CIRCUS ZANDVOORT
POSTBUS 446 - 2040 AK ZANDVOORT
1

IK GEEF MIJ OP ALS

| NAAM . l
,ADRES
.POSTCODE/PLAATS

'TEL.NR
LEEFTIJD

1

VAKANTIEKRACHT: '

M/V

l
i

'

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

TWIJFELAAR

zowel hoofd- als voeteneide zijn
onafhankelijk door middel van
vee electro-motoren traploos instelbaar*

DUBBELDIVANBED

ongemonteerd

kleur: alpine wit

V!.D.F. ledikant in de speciale maat
van 120x190 / 130x190 incl. een
stevige lattenbodem compleet^
met een kwaliteits
binnenveringmatras
nu voor
ook in 200 cm.
lengte leverbaar,
meerprijs 100,"

SENIORENLEDIKANT
Zoekt u een
verstelbaar
slaapsysteem?
80x200 1096,nu voor f / ö
90x200 1096,nu voor ff O
leverbaar in de kleuren:
-blank eiken
-alpine wit
-donker eiken
-kastanje

"v-

Zoekt u een
verstelbaar
slaapsvsteem?
LEDIKANT SUPER 22

>±:>.het onderbed is voorzien van wieltjes een solide senioren ü ledikant 90x200 compleet met
2 ledikanten 90x200 inclusief 2 spiralen, + een hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft +
2 polyether matrassen sg. 40 +
2 matras-dekken + 2 synthetische kussens een bijpassend nachtkastje •\
L A A P K A M E R LONDON
een hoesmolton 1 pers. +
een synthetisch kussen

nu f 1000,-

kleur: alpine wit

nuf 1000,-

ongemonteerd

SLAAPKAMER LONDON. alpine wit,
ledikant compleet met achterwand met 2 nachtkastjes
leverbaar in de maten:
~-*

Ledikant, met mooie afgeronde hoeken inclusief:
2 hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodems +
2 kwaliteits polyether matrassen sg. 40 soft +
synthetische kussens
160x200

1498,- nu

f1000,-

L180X200

1498,- nu

f1000,J

ƒ

140x200 439§r nu f 1000,160x200 442§r nu f 1000.J 80x200 448§r nu f 1000,-

HALFHOOGSLAPER
speelse halfhoogslaper van massief
blank hout met groen gespoten delen
.van massief M.D.F.

LEDIKANT AMERSFOORT

massief blank houten ledikant,
in de maat 140x200,
compleet met een vlavro board-bodem +
een kwaliteits binnenvering matras 140x200 +
een kwaliteits synthetisch dekbed 200x200 +
2 synthetische kussens

(exclusief bodems
en matrassen)

nu f 1000,BEDBAK WIET LADEN
BEDBAK MET LADEN

-.,?; „.-A<,\>O

WIT M.D.F. LEDIKANT
ledikant in de maat:
80x190 + 2 laden
80x200 + 2 laden
90x200 + 2 laden

ongemonteerd
halfhoogslaper 90x200 compleet met
vlavro board-bodem +
alles is direct uit voorraad leverbaar
kwaliteits binnenvering matras +
en wordt gratis bij u thuisbezorgd.
synthetisch kussen

nuf 1000,-

van 419,-

ongemonteerd

van-469rnu voor

nu voor

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING C*;

MASSIEF HOUT
ledikant in de maat:
80x190 + 2 laden
80x200 -i- 2 laden
90x200 + 2 laden

. rZrtei.™^ >***'

« LEVERTIJD: 2 DAGEN

SUPER POLYETHER MATRASSEN

SPECIALE
AANBIEDING!

p SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,
**LEVERTIJD: 2 DAGEN.

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING <

^SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,
i LEVERTIJD: 2 DAGEN.

ongemonteerd

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING..

*„SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,
><> >LEVERTIJD: 2 DAGEN.

--V

een hoogwaardige polyether matras, S.G. 40, ca. 14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 379,- nu 269,80x190 259,- nu 169,130x190 399,- nu 289,80x200 269,- nu 179,140x190 429,- nu 319,90x190 289,- nu 198,140x200 429,- nu 319,90x200 289,- nu 198,160x200 469,- nu 359,
90x210 329,- nu 229,180x200 519,- nu 398,-

kwaliteits polyether matras, S.G. 44, ca. 16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele stramheid,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 439,- nu 329,80x190 298,- nu 209,130x190 469,- nu 359,80x200 319,- nu 229,140x190 509,- nu 398,90x190 339,- nu 249,140x200 509,- nu 398,90x200 339,- nu 249,160x200 559,- nu 449,90x210 369,- nu 279,180x200 609,- nu 498,-

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering matras,
beiden slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking,
ca. 17 cm dik.
120x190 498,- nu 339,80x190359,- nu 219,130x190549,- nu'369,80x200 375,- nu 239,140x190 589,- nu 419,90x190 398,- nu 259,140x200 598,- nu 419,90x200 398,- nu 259,160x200 649,- nu 459,90x210 419,- nu 298,180x200 739,- nu 519,-

een 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers
soepele, duurzame comfortahe volschuimrubber matras geschikt
voor verstelbare bedbodems.100% katoenen overtrek.
120x190 889,- nu 729,80x190 598,- nu 429,130x190 909,- nu 749,80x200 629,- nu 439,140x190 969,- nu 759,90x190 698,- nu 489,140x200 969,- nu 759,90x200 698,- nu 489,160x2001098,- nu 869,90x210 729,- nu 549,1180x200 1198,- nu 989,-

Auto's & motoren
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telefoon gemeente staat roodgloeiend:

De bellers zijn niet alleen
oos vanwege de prijsstijging
lan bijna 100 procent. Zij zijn
pk kwaad omdat zij nu plotse|ng vooruit moeten gaan beta;n. „Ik ben razend," zegt een
tandvoortse die betaalt voor
jen van de graven op de geleentelijke begraafplaats. „Ik
[ad in april net de rekening van
)93 betaald. Dat was 44 gulden.
lu, nauwelijks twee maanden
iter, moet ik nog een keer beta>n, en wel bijna het dubbele."

Achterover
Vooral dat laatste verbaast
ir. „De afgelopen twee jaar is
|e rekening wel omhoog gelan, maar steeds met 10 pro:nt. Dat vond ik best wel veel,
haar toch acceptabel. Maar
jan het nieuwe bedrag voor dit
ir viel ik stijl achterover. Het
opgelopen tot tachtig gul|en."
Gemeentevoorlichter Egon
jnelders bevestigt dat er bij de
Jemeente veel telefoontjes zijn
Jmnengekomen van verontpaardigde of verbaasde men-

)nderzoek naar
noord op Rus
it nog vast

1 2ANDV9ORT - In de nacht
R 4 op 5 juni zijn op de Brededestraat twee motoren gestotn Deze behoorden toe aan
tse toeristen. De motoren
londen geparkeerd voor een

Waterstanden B
HW
LW
HW LW
04.28 00.20 16.49 12.30
0459 00.56 17.25 12.55
05.36 01.26 17.59 13.34
06.09 01.55 18.35 14.26
06.45 02.35 19.11 15.00
U|Un
Kjun 07.20 03.16 19.55 15.24
P Jun 08.05 04.01 20.39 16.15
§iun 08.58 04.46 21.39 17.06
|un 10.10
.
05.36 2245 18.00
laanstand/getij:
dond. 9 juni 10.26 uur
11 juni
05.36 uur
K dond. 16 juni 21.57 uur
°°dtij
17 juni
22.45

Zotten

Te klein
Een aantal hokken van
c
het dierenasiel in ZandO
voort noord is te klein Dat
zegt de plaatselijke afdeling
van de Dierenbescherming
Daarom start zij binnenkort
een grootscheepse actie om
een renovatie te bekostigen

Volgens Snelders is de verhoging nodig om alle kosten van
de begraafplaats te dekken. In
de nu verstuurde rekeningen
zijn de kosten van onderhoud
en schoonhouden doorberekend. De afgelopen jaren was er
een exploitatietekort van zo'n
150 duizend gulden, over 1993
was dat één ton. Door de nieuwe Wet op de Lijkbezorging
heeft de gemeente nu echter de
bevoegdheid de tarieven zodanig te verhogen, dat de exploitatie sluitend wordt. Dat resultaat is volgens de voorlichter
nog niet gehaald. In een later
opgesteld persbericht wijst hij
erop dat in de periode van 1984
tot 1991 geen enkele verhoging
is doorgevoerd. Dat gebeurde
pas in 1992 voor het eerst weer,
en wel met 10 procent.
De verhoging is in november
1993, tijdens de behandeling
van de begroting, al door de gemeenteraad goedgekeurd. Er
werd ook besloten om het onderhoud voortaan door of in opdracht van de gemeente te laten
gebeuren, omdat sommige nabestaanden niet of nauwelijks
omkeken naar de graven. Het
gevolg was dat de gemeente alsnog zelf veel onderhoudswerk
moest verrichten.
Tariefsverhogingen voor het

Festival
Zondag vindt het Multi -t -f
Cultureel
Festival l l
plaats Ditmaal wordt het eve
nement gehouden op Diamco
korfbalterrein op sportpark De
Diemen van twee tot acht uur
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Ernst voorzitter
circuit associatie
ZANDVOORT - Hans
Ernst, directeur van Circuit
Park Zandvoort, is benoemd tot voorzitter van de
Association Internationale
De hekken voor de ingang van de Haltestraat, volgens PvdA-voorzitter Van Westerloo een 'armoedige troep', blijven waarschijnlijk nog wel een poosje staan des Circuits Permanents
(AICP).

'Een armoedige troep'. Zo noemt
PvdA-fractievoorzitter Jeannette van
Westerloo de verkeershekken aan de mgang van de Haltestraat. Volgens het
college van Burgemeester en Wethouders zijn ze wel nodig, omdat hiermee
(ADVERTENTIE)

Heeft u het al gehoord?
mode
en
accessoires
LADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
(naast La Bastille)
ZANDVOORT TEL 02507-20086

wordt voorkomen dat grote vrachtwagens de straat inrijden. Volgens Van
Westerloo is dat wat overdreven. „Ik
kan me niet voorstellen dat er zulke
grote trucks de Haltestraat in moeten.
Ik zie trouwens regelmatig dat die hek-

ZANDVOORT - In de
commissie Ruimtelijke Ordening is onenigheid ontstaan over de vraag welke
straten in het dorp meer en
welk minder aandacht moeten krijgen bij het bestemmingsplan Centrum.

DE WERELDKAMPIOEN

GRASKAAS
Onze Wereldkampioen
hebben wij nu al in hutu!
De lekkerste Graskaas ligt
nu op de proefplank!
AANBIEDING

GRASKAAS
HEEL KILO NU

Gen. CronjéstraatB?
Haarlem-noord

Dat gebeurt direct na de zomervakantie.
Burgers die bijvoorbeeld een
paspoort willen aanvragen of
voor een andere dienstverlening bij de gemeente willen
zijn, moeten in die periode naar
de Plesmanschool. Hoelang de
desbetreffende
ambtenaren
school aan de A.J. van der hier worden ondergebracht, is
Moolenstraat, die met ingang nog niet exact bekend. De
van de zomervakantie defini- schattingen lopen uiteen van
negen tot 12 maanden.
tief leeg staat.
Dat is het gevolg van de fusie
De nieuwbouw komt aan de
met de Van Heuven Goedhartschool in Nieuw-Noord, waar kant van de Swaluestraat. Het
alle leerlingen van deze nieuwe deel van het raadhuis dat hierschool worden ondergebracht. aan grenst, kan door de werk-

Werkgroep Wateroverlast:

(ADVERTENTIE)

Grote Krocht3-5
Zandvoort

om zetten ze er dan geen mooie bloembak neer?"
Volgens het college mag dat met vanwege de Verkeerswet. „Geef mij die wet
dan maar eens ter inzage," was de reactie van Van Westerloo.

ZANDVOORT - De balie van het raadhuis, waar alle
diensten aan de burgers worden verleend, verhuist waarschijnlijk in september of oktober voor een jaar naar de
Plesmanschool in Zandvoort-(Oud) Noord. Dat gebeurt in
verband met de uitbreiding van het raadhuis, waar over
een tijdje aan begonnen wordt. De bouw maakt een flinke
verhuizing van het ambtenarenapparaat noodzakelijk.

De grootste verschuivingen
vinden plaats binnen de bestaande huisvesting: het raadhuis en het oude badhuis Raadhuisplein 4. Een aantal ambtenaren moet echter extern ontestraat, de Kerkstraat en de dergebracht worden. Op voorGrote Krocht. Deze moeten ge- stel van het 'bouwteam' is
reserveerd blij ven voor winkels gekozen voor de Plesmanen horeca en dergelijke. Voorzieningen die gericht zijn pp
cultuur of welzijn, zijn hier niet
gewenst.
Bovendien wordt er ook gesproken over een horecastop.
Het vestigen van een winkelcentrum behoort tot de mogelijkheden.

Dat bestemmingsplan maakt
onderdeel uit van definitieve
plannen die voor het centrum
moeten worden opgesteld, op
het gebied van de Ruimtelijke
Daarnaast gaan SpoorbuurtOrdening.
straat, Prinsesseweg en Hobbemastraat mogelijk een belangEen van de uitgangspunten rijke rol bij nieuwe ontwikkevan het onderzoeksbureau Van lingen. Waarschijnlijk in verHezik en Partners (VHP) is, band met verkeer, parkeren en
dat de drie grote winkelstraten woningbouw.
in het centrum zoveel mogelijk
in tact blijven. Dat zijn de HalVervolg op pagina 3

Barteljorisstraatll
Haarlem-centrum

ken wat verschoven zijn. De ene keer
staan ze midden op straat, een andere
keer vlak bij de stoep. Dus er rijden toch
wel vrachtwagens doorheen. Maar als
die ingang dan zo nodig versmald moet
worden zonder dat het geld kost, waar-

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

Tijdens een drukbezochte
'General Meeting' van de AICP,
vrijdag op de Nurnburgrmg,
kreeg Ernst alle stemmen achter zich. Hij neemt de voorzittershamer over van Rainer
Mertel, directeur van de Nurnburgring. De AICP is een orgamsatie die de belangen van circuits over de hele wereld behartigt. Deze werd begin jaren vijftig opgericht door Hans Hugenholtz en Biogia Luppi, in die
tijd respectievelijk directeur
van het circuit van Zandvoort
en van Monza. Momenteel zijn
zaamheden onmogelijk de hele er veertig circuits bij aangeslobouwperiode in gebruik blij- ten.
ven. Om het werk van de gezal zich de komende
meente wel door te laten gaan, tijdErnst
bezig gaan houden
is het dus noodzakelijk een aan- met vooral
de communicatie tussen
tal ambtenaren op een andere de circuits
de verschillende
plek onder te brengen. Tegen landen, metmhet
deze zo
het eind van de bouwwerk- goed mogelijk te doel
organiseren.
zaamheden wordt bovendien Verder zijn veiligheid
en milieu
het oude deel van het raadhuis de belangrijkste punten
waar
opgeknapt. De ambtenaren die
aandacht aan wordt behier gehuisvest zijn, moeten veel
daarvoor dan verhuizen naar steed.
het nieuwe gedeelte.

Balie raadhuis verhuist in september
voor een jaar naar de Plesmanschool

Te veel onduidelijkheden
in plannen voor centrum

'Kosten rioleringverbetering
niet op de burger verhalen'

achter dat er niet alleen water
op straat maar ook m onze
huisjes staat," aldus Burger.
„Vervolgens beloven ze om
ons behoorlijk in te lichten en
ze houden zelfs een enquête.
Maar dan ineens laten ze ons er
financieel voor op draaien en
dat moeten we, zonder overleg,
ineens uit de krant vernemen.
Het is net of de gemeente tot nu
toe alleen maar een offerte
heeft gemaakt en ons nu een
fikse prijs onder de neus duwt,
van wat het allemaal moet gaan
kosten. En als we dan betalen,
„De mensen uit de School- is het nog met eens zeker dat
straat en omgeving zeggen nu: het wordt opgelost."
ze laten ons weer lekker zwemDe werkgroep is van mening
men, letterlijk en figuurlijk."
Dat zei Trees Burger maandag dat de gemeente rond de riolenamens de werkgroep Watero- ring m het verleden 'fouten'
verlast in de commissie voor heeft gemaakt, waarvoor de
Ruimtelijke Ordening. „Wij burger nu zelf moet betalen.
moeten uit de krant halen dat Dat slaat op het feit dat volgens
de bewoners in de gevarenzone het college de rioolafvoerrech50 procent meer rioolafvoer- ten volgend jaar met 50 procent
rechten gaan betalen," zei zij omhoog moeten, van ongeveer
naar aanleiding van een artikel tweehonderd naar driehonderd
vorige week in het Zandvoorts gulden. Daarna komt er een
Nieuwsblad. „En dat DHV m- jaarlijkse verhoging van 3,5
eens in ongenade is gevallen. procent. Hiermee wil het geMaar dat was voor ons geen meentebestuur op den duur de
nieuws, want wij hebben vijf al kosten van 8,8 miljoen gulden
gezegd dat een aantal dingen financieren, voor het verbeteniet klopte. We hebben dat met ren van het rioleringsstelsel en
argumenten aan kunnen to- het aanbrengen van een bufferkelder in het centrum. Hierin
nen."
moet bij hevige buien de eerste
hoeveelheid regen die in het
Ontkennen
„Eerst ontkennen zij ons hele centrum door de riolering
probleem, dan zijn ze er echt stroomt, opgevangen worden.

ZANDVOORT - De werkgroep Wateroverlast heeft
scherpe kritiek geleverd op
de houding van de gemeente
ten aanzien van de slachtoffers van wateroverlast. De
werkgroep en de gedupeerden zijn boos omdat de kosten van de rioleringverbetering op de burgers worden
afgewenteld.
Boyendien
hebben zij nog niets gehoord over een tegemoetko
ming in verband met de
schade.

Volgens een ambtenaar is er
binnen twee jaar voldoende
geld vrij te maken om te beginnen met de bouw van zo'n bergingskelder. Ondertussen kan
de bouw met tekenen en rekenen wel alvast voorbereid worden.

Tegemoetkoming
Over een tegemoetkoming in
de waterschade hebben de bewoners 'nog steeds niets gehoord', aldus Trees Burger. De
ambtenaren in de commissies
plus de wethouders Versteege
en De Jong konden daarover
ook deze week geen duidelijkheid verschaffen, behalve dat
de zaak nog in onderzoek was.
Duidelijk werd dinsdagavond
wel, dat de gedupeerden maar
een hele kleine kans hebben,
dat zij een tegemoetkoming van
de gemeente krijgen. De enige
mogelijkheid is de sociale bijstand, aldus een ambtenaar van
de sector Welzijn, maar de regels hiervan geven nauwelijks
ruimte voor dergelijke hulp.
Volgens Trees Burger zijn er
echter genoeg andere 'bronnen'
bij de gemeente waaruit geld
beschikbaar gesteld kan worden. Daarnaast vraagt de werkgroep zich af of een deel van de
gelden dat besteed wordt m het
kader van de wet WVG, niet
hiervoor gebruikt kan worden.

Verkocht
De nieuwbouw betekent een
forse uitbreiding van het raadhuis. Dat maakt het mogelijk
uiteindelijk alle ambtenaren
onder één dak te brengen, met
uitzonderingen van de afdelmgen op de Remise m Zandvoort-noord. Momenteel werkt een
aantal ambtenaren nog in het
pand Raadhuisplein 4, op de
hoek van de Oranjestraat. Dit
gebouw wordt ontruimd en
waarschijnlijk verkocht als de
raadhuisuitbreiding klaar is.
Voor de bewoners van de gemeente en andere bezoekers
heeft de nieuwbouw het voordeel dat zij voor alle informatie
en diensten voortaan op één
plek terecht kunnen. Er wordt
een grote balie gebouwd, waarschijnlijk met verschillende loketten, waar alle afdelingen zijn
vertegenwoordigd.

Dief vindt
kluissleutel

ZANDVOORT - Uit de kluis
van een winkel aan de Kerkstraat is zondagavond een bedrag van ruim 1500 gulden gestolen. De diefstal vond plaats
rond half zeven. Vermoed
wordt, dat de dief aan de achterlant van het pand over de
ichuttmg is geklommen en via
de - niet afgesloten - achterdeur
tiet pand binnen is gegaan. Vervolgens kwam hij in de kantoorruimte. Daar lag de kluissleutel waardoor het geen probleem meer was het geld weg te
halen. Vermoedelijk heeft de
dief het pand ongemerkt via de
winkel verlaten. Aan de hand
van videobeelden m de zaak
wordt een 31-jarige Brit verdacht. De man werd eerder die
middag m de trein betrapt bij
een diefstal. Hij was na verhoor
heengezonden.

S
Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Tei kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31.75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

(ADVERTENTIE)
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562.62.11

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN ZUIVEL

uur

DEZE WEEK
Tientallen 'zotten' ko
jmen aanstaande zon- O
dag in actie tijdens het vijfde
Zomerzottenfestival van Rota
ry Zandvoort Dit begint tradi
tiegetrouw in de sporthal van
Gran Dorado en eindigt met
roeien voor post Noord van de
reddingsbrigade

* Heerftyk romig van smaak
'atum
, Jun
Ojun
1
|un
|un

Oplage: 5.250

sen. Hij geeft toe dat het beter
was geweest als er een begeleidend briefje bij de nota had gezeten. Dan had men de mensen
kunnen mededelen waarom dit
besluit genomen is. Uiteindelijk was dat wel de bedoeling
geweest, aldus Snelders. Op dit
moment wordt bekeken of dit
verzuim kan worden rechtgezet. In ieder geval heeft Snelders wel alvast een persbericht
naar de kranten verstuurd, in
verband met de vele klachten
en vragen.

ZANDVOORT - Het on- gebruik van de aula en de muerzoek naar de moord op ziekinstallatie werden afgewee 28-jarige Rus Oleg V. Ko- zen.
onov, lijkt nog steeds op
ood spoor te zitten. De
westie werd dinsdag ook in
et tv-programma Opspong Verzocht gemeld, maar

nog niet opgelost.
De Rus werd maandag 9 mei
94 in de duinen van Zandaort gevonden op het flessenld, een bekende ontmoetingsaats voor homofiele mannen
i mannelijke prostituees. Hij
erd door pistoolschoten en
essteken om het leven geacht. Dat moet gebeurd zijn
) zondag 8 mei tussen 12 uur
i 24 uur.
Kononov is herkend door een
ledereiziger op de treinrit Bern-Amsterdam op vrijdag 6lei. Hij reisde alleen. Op zaterag 7 mei tussen 10 en 12 uur is
J vermoedelijk gezien in Rotrdam, in het gezelschap van
'ee andere mannen. Ook is hij
ermoedelijk die zaterdagmidgesignaleerd in het station
Haarlem. Daarnaast bleek,
at hij in 1993 verschillende kesn in Nederland is geweest en
de autohandel zat. Het is
innemelijk dat hij een groot
-Idbedrag bij zich had. Daar is
'ets van aangetroffen. Waar
ij het weekeinde van vrijdag 6
t en met zondag 8 mei heeft
'ernacht of verder heeft vereven is nog onbekend. Ook
uitrent het motief van de
'oord wordt nog in het duister
tast.
Het stoffelijk overschot is via
'middeling van de Letlandse
nbassadeur in Brussel ter be;
hikkmg gesteld van zijn fami' en overgevlogen naar Let-
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Beter bloembak in plaats van 'armoedige troep'

oze reacties
>p prijsstijging
irafonderhoud

ZANDVOORT - De onder[oudskosten voor een graf
p de Algemene Begraafilaats zijn bijna twee keer
duur geworden. Dat
dijkt uit de rekeningen,
'aarvan er afgelopen week
i'n duizend zijn verstuurd.
len aantal inwoners heeft
oos gereageerd op de prijstijging: de telefoon op het
aadhuis stond roodgloei|nd.
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FAMILIEBERICHTEN

9 juni 1994
trouwen

Petra Luykx en Frank
Zuurendonk

Enige en algemene kennisgeving
Geheel onverwacht is, op 4 juni, overleden

Ursula Bosman
Amsterdam, 12 juni 1928 Zandvoort, 4 juni 1994
A. van Dolder
(ex.test.)
Correspondentieadres:
Burg. Breebaartstraat 26
1718 BC Hoogwoud
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
Bijzetting in het familiegraf heeft heden (clonderdag om 15.00 uur) op de begraafplaats Westerveld plaatsgevonden.

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van mevrouw

Ursula Bosman

Veel geluk, maak er wat moois van!
Familie en vrienden

Vele jaren was zij zeer actief voor het ouderenwerk o.a. als secretaresse, rijdster voor Tafeltje
Dekje en zo nodig voor veel andere taken.
We zullen haar missen.
4 juni 1994
Bestuur en medewerkers
van de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
In verband met de begrafenis vervalt ons spreekuur van donderdag 9 juni a.s.

Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het plotseling overlijden van ons oud-bestuurslid

Ursula Bosman

PA en MA

Wij danken haar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend.
Zandvoort, 4 juni 1994
Bestuur ANBO Zandvoort

Na een leven vol toewijding en zorg voor iedereen is in volle overgave vredig van ons heengegaan, mijn lieve man, onze fijne vader en opa

Jan Rudolf Snijder
Deze mooie blomme zal 14 juni
al tot haar 85 komme

ma, oma en omi
Je kinderen
Jan, Pieter en Marquirite
Je kleinkinderen
Marie-Thérèse en Ben
Francoise en Andy
Chantal en Mariëlle
en je achterkleinkind
Robbert

Ruud
op de leeftijd van 59 jaar.
Ria Snijder-de Graaff
Jan en Rikke
Noortje
Rob en Carin
6 juni 1994
Zandvoortselaan 17
2042 XD Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
in het Uitvaartcentrum van de Associatie, Zijlweg
183 te Haarlem, woensdag 8 juni en donderdag 9
juni van 18.30 uur tot 19.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben, vrijdag 10 juni in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 14.45
uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

Verloren in de nacht
van 3 juni om plm.
02.00 uur, wandelend
langs de Hema naar
het centrum, een
briljanten oorclips.
Aan die oorclips zijn
dierbare herinneringen
verbonden.
Voor de eerlijke vinder
een hoge BELONING.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende week
m het Raadhuis:

HEIERMAN schoonmaakbedrijf vraagt t.b.v. een
particulier in Zandvoort
een nette en betrouwbare

SCHOONMAAKSTER
Voor iedere donderdagochtend. Ca. 5 uur per
keer.
Schoonmaakervaring en
een fiscaalnummer zijn
vereisten.
Hebt u interesse, belt u
ons dan. Antwoordapparaat? Spreek dan duidelijk
uw naam en tel.nr. in. Wij
nemen daarna kontakt met
u op. Ons tel.nr. luidt:
02507-19292.

Arnoldus Johannes Marinus
van Bennekom
Arnie van Bennekom-Beuks
Monique en Rini Huysmans
en verdere familie
3 juni 1994
Burg. van Alphenstraat 59 - flat 5
2041 KE Zandvoort
De crematie heeft 8 juni 1994 plaatsgevonden in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Arnold Lodewijk de Pagter
willen wij U langs deze weg hartelijk danken.
Het gemis en het verdriet blijven, maar de vele bewijzen van medeleven zijn ons tot grote steun.
Antoinet
Rob
Zandvoort, juni 1994.

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

RECTIFICATIE!
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
Bij de gemeentelijke mededelingen van 2 juni jl.
werd abusievelijk vermeld dat op 7 juni de eerstvolgende ophaaldag was. Het KCA wordt echter
altijd op de tweede dinsdag van de maand
opgehaald.
De eerstvolgende ophaaldag is dus dinsdag
14 juni 1994!

Nol van Bennekom
Dankbaar zijn wij voor het vele werk dat hij met
volle inzet voor ons heeft mogen doen. Zijn persoonlijkheid was voor ons allen een voorbeeld.
Wij wensen Arnie en familie heel veel sterkte in
deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden

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

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Nol van Bennekom
Wij verliezen in hem een stuwende kracht.
Zijn inzet zal lang in onze gedachten blijven.
Wij wensen Arnie en familie heel veel sterkte.
Colonne, afdeling Zanclvoorl

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft bedroefd kennis genomen van
het overlijden van

Nol van Bennekom
plaatsvervangend-commandant. Wij wensen de
familie heel veel sterkte.

Via het Videotex-systeem kunnen werkzoekenden alle vacatures uit de regio Kennemer-,
Amstelland en Meerlanden inzien die bij de
arbeidsbureaus zijn aangemeld.
De vacatures zijn gesorteerd op branche en
functiesoort.
Heeft men belangstelling voor een bepaalde
functie, dan kan men zich melden bij de
personeelsconsulenten van het Arbeidsbureau
in Haarlem aan de Jansweg.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Zr. D. Brondersstraat 24
1 boom
- Zandyoortselaan 39
1 boom
- Teunisbloemlaan 3, Bentveld 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage
bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00
tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn reacties kenbaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De reacties
zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
94053B Mr. Troelstrastraat 36

plaatsen dakopbouw

na 17.00 uur.

Kroon Mode

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Te koop:

Bolderkarren
Nieuw, op brede
luchtbanden
vanaf

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
8.15- 9.00 uur
Schuitengat
9.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30uur

ƒ 325,-.
Tel. 17820

TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Schiesser
aanbieding
damesslips
100% katoen
Tanga's 2 st.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

16,95

Treffer'sVishandel
vraagt

vakantiehulp m/v
voor de
zomermaanden.

Min. leeftijd

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

vanaf 16 jaar.

Heupslips 2 st. 17,95

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tailleslips 2 st. 18,95

Tel. 02507-30471.

Gevraagd:

Bekroond
Onze leverworst mei goud
Achterham met zilver
en gekookte worst met brons

serveerster

Uitvaartcentrum
Haarlem

Paviljoen 21

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

tel. 15524

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Deze week

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

150 gr. achterham
Saksische leverworst 150 gr. ..
Onze vleeswaren zijn reeds vele malen bekroond!!!

VREEBURG

Van Schaik makelaar o.g.
zoekt op korte termijn:

MEDEWERKER
MAKELAARSKANTOOR M/V
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort

M

Postbus 505,

2040 EA Zandvoort

M

•

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

voor minimaal 20 uur per week
in bezit van Assurantie-B diploma
Schriftelijke reacties zenden aan:
Van Schaik makelaar o.g.
Hogeweg 56 a
2042 GJ ZANDVOORT

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Met veel verdriet, maar dankbaar dat hem een
langer lijden bespaard is gebleven, nemen wij aïscheid van onze plaatsvervangend-commandant
van het Nederlandse Rode Kruis

Het systeem is iedere vrijdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur vrij toegankelijk. De terminal staat op de eerste verdieping van het
Raadhuis, vlakbij de balie.

Ellen Visser-van de Logt

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zandvoort
heeft met veel verdriet kennisgenomen van het
overlijden
van
haar
plaatsvervangendcommandant

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om op
het Arbeidsbureau in Haarlem en bij diverse
sociale diensten in de regio vacatures m te zien
via een beeldscherm.
Door technische complicaties heeft het even
geduurd voordat ook bij de sociale dienst in
Zandvoort het systeem beschikbaar was. Nu is
ook Zandvoort aangesloten op het netwerk.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het
overlijden van plaatsvervangend-commandant

Nol van Bennekom

REGIONALE VACATUREBANK
NU OOK IN ZANDVOORT
AANGESLOTEN

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

ADVERTENTIES

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.
Het Nederlandse Rode Kruis
Welfare afdeling Zandvoort

Het telefoonnummer is: 02507 - 61559

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Fred, Dustin en Brandon Visser
Zandvoort, juni 1994

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

- maandag 13 juni 1994, 20.00 uur,
commissie Financiën

Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor alle hartverwarmende reacties in welke
vorm dan ook, na het overlijden van Arno,

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, watje hebt geleden.
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat op 64jarige leeftijd van ons is heengegaan

Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30uur

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Voor leden komt beschikbaar
Rectificatie:
In de krant van vorige week is vermeld dat de Lorentzstraat 351
een 2-kamerwoning zou zijn. Deze woning is echter een
4-kamerflat-woning. Een ieder die voor deze woning in
aanmerking wil komen, dient opnieuw in te schrijven. Onze
excuses voor het ongemak.
1. Lorentzstraat 351, huur ƒ 772,70 per maand, excl. stookkosten.
4-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 4.850,- zijn.

2. Mr. Troelstrastraat 62-1, huur ƒ 514,71 per maand, excl.
stookkosten.
2-Kamerwoning met c.v. Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 3.200,- zijn.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bijE M M, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten
kantore van E M M.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt
het inkomen van de meestverdiener voor 100% en de
minstverdiener voor 50% meegenomen in de berekening.

Deskundig advies.

Tel. T 3612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WONINGBOUWVERENIGING E M M

19 juni VADERDAG

ovz

en

Nieuwsblad

organiseren in de krant van 16 juni a.s.

VADERDAGPUZZEL
Hoofdprijs: 2 waardebonnen a 125,ter beschikking gesteld door:
RADIO STIPHOUT, Thorbeckestraat 15 te Zandvoort
5 waardebonnen a 25,- van Sigarenmagazijn LISSENBERG, Haltestraat 9 te Zandvoort.
Zaterdag 18 juni deelt ons promotieteam heerlijke
„geurtjes" uit, beschikbaar gesteld door DE GAPER
DRUGSTORE, Kerkstraat.

OVZ

Aa% Zandvoorts
en

IMieuwsblai

Een ijzersterke combinatie!
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Musical Gertenbach mavo:

bestemmingsplan
oor centrum

Jonge toneelspelers
maken diepe indruk

icrvolg van voorpagina

Er wordt gesproken over mo;lijk een korte, rechtstreekse
erbinding tussen het station
:i Haltestraat, én over renoveen of eventueel vervangen van
e oude woningen in de Hobberuistraat.
De uitgangspunten zijn opgeeld in overleg met de gemeen=-ambtenaren en het college
in Burgemeester en Wethours. Sommige politieke partijn hebben daar echter hun twijIs bij en lieten zich maandag
i de commissie voor Ruimtejke Ordening niet verleiden
t het maken van beleidskeues. Er is een krediet van
"i 1.700 gulden nodig om het beemmingsplan op te stellen,
laar daarover wilden de comissieleden niet beslissen. Dat
erd uitgesteld naar de comüssie financiën van aanstaan; maandag.
Het onderzoeksbureau is al
iruime tijd bezig met voorbèidingen voor een bestemingsplan. Hierin moet komen
staan welke ontwikkelingen
el of niet gewenst zijn. Bijoorbeeld of het verkeer een
idere loop moet hebben, of er
bouwen weg moeten of wat er
nieuwbouw kan komen,
olgens Van Westerloo, PvdA,
i Van Caspel, VVD, kan het
istemmingsplan echter niet
scheiden worden van eerder
srschenen stukken als de
tructuurschets Zandvoort en
parkeernota.
Zij en
BZ-raadslid Brugman vroe;n zich bovendien af waarom
; Spoorbuurtstraat zo'n bengrijk 'speerpunt' was geworen.
„De Spoorbuurtstraat wordt
het rapport als belangrijk
int genoemd, maar de Zeeraat ben ik amper tegengekoen," aldus Brugman. „Verder
orden de monumentencomissie en de welstandscommise nergens in betrokken. Het
lat toch om bebouwing van
et dorp?" Een duidelijk antoprd bleef echter uit.
Voorzitter Versteege pro:erde de commissieleden alsog over te halen om toch in de
omende
raadsvergadering
ver het krediet te beslissen,
aar - waarschijnlijk - zonder
sultaat. 'Zet alles op een rijtje
n kom dan maar terug', aldus
en van de commissieleden,
nderen sloten zich daarbij

"elefooncel
svert geld op
ZANDVOORT - Een 24-jarige
aarlemmer heeft in ZandDort een aantal telefooncellen
bewerkt, dat hij er geld mee
erdiende'. De man had een
instructie gemaakt waardoor
bij gebruik door derden - het
geworpen geld terugviel in
et bakje voor retourgeld. Dat
ikje werd geblokkeerd, alleen
e verdachte kon het openkrijzn. Later hij de telefooncellen
ngs om de bakjes te legen. De
ian werd zaterdagavond op
Jterdaad betrapt bij een cel in
3 Van Heemskerckstraat,
aarna hij in de omgeving kon
orden opgepakt. Hij bekende
totaal vier telefooncellen te
bben bewerkt en 17 gulden te
ebben buitgemaakt. Bij nader
nderzoek bleken echter in toal negen telefoontoestellen
eprepareerd', op het RaadJisplein, aan het Stationsein en langs de boulevard. De
;rdachte is na verhoor heengeanden.
(ADVERTENTIE)
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Verrassend anders!

ZANDVOORT - Leerlingen van de Gertenbach mavo
hebben donderdag en vrijdag diepe indruk gemaakt met de
musical De Videobende. Onder leiding van muziekdocent
Peter Geurts, tevens schrijver van de musical, kregen ouders en andere belangstellenden een goed in elkaar stekend stuk voorgeschoteld.
door Joan Kurpershoek

Een 'kleine crimineel' voor een schreeuwende wand, 'geteisterd' door vandalisme

Foto Peter Hooft

Maanden hadden ze er al aan
gewerkt, de leerlingen van
brugklas, en eerste en tweede
klas mavo. En het was een gewaagd stuk van Geurts, die
hiermee voor de tweede keer
een dergelijk project op de
school op poten zette. Er moest
een ware jeugdbende worden
'neergezet' op het podium van
Circus Zandvoort. En dat lukte
boven verwachting, met op de
achtergrond een opvallend, bijna schreeuwend decor van Hildo Scheeve. De 'kleine criminelen' bedoelden het allemaal wel
niet zo slecht, maar ze verveelden zich en hadden geen vertrouwen meer in de toekomst.
Toen ze voor de zoveelste keer
voor de rechter verschenen, besloot deze een alternatieve straf
te geven: binnen acht weken
moest een videodocumentaire
gemaakt worden over vandalisme. 'Zo doen ze een keer iets
nuttigs', meende de rechter.
Een 'sadistische' officier van

justitie probeerde echter de opdracht te laten mislukken, met
behulp van een paar kwade
agenten.
Dat waren de ingrediënten
voor een indrukwekkende
voorstelling, waarin opvallend
veel talent naar voren kwam,
zowel wat zang als toneelspel
betreft. De hoofdrollen werden
vertolkt door Rogier Spee en
Annelies Attema. De laatste
wist als leerling-journaliste de
bende uiteindelijk op het rechte pad te krijgen. De cast bestond verder uit: Liesbeth Flinterman, Roderick Fransen, Richard Beekhuijs, Roger Jansen, Martij n Attema, Patrick
van Schooneveld, Helen de
Boer, Denise Scheffer, Tamara
Burger, Sira Heierman en Jassin El Bakkali. Zij werden terzijde gestaan door de souffleurs
Marjolein Vosse en Jassin El
Bakkali. Leraar Peter Geurts
zelf had de regie in handen.

Rode Kruis Welfare zoekt vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden

'Plezier hebben in het uitvoeren van je taak'
ZANDVOORT - Het tekort aan vrijwilligers in
Zandvoort doet zich nu ook
voor bij het Rode Kruis, net
als bij andere hulpverlenende instanties in Zandvoort.
Met name bij de afdeling
Welfare, die zich voornamelijk bezighoudt met mensen
die wat gezelligheid zoeken
of wat hulp nodig hebben.
De afdeling is dringend op
zoek naar nieuwe mensen
die willen helpen.
door Joan Kurpershoek
De taken lopen sterk uiteen
bij d.e afdeling Welfare, van coördihatié tot en met boodschappen doen. „We hebben eigenlijk voor alle taken nog vrijwilligers nodig," zegt Ria Nanninga. Zij is coördinator van
een werkgroep waarin alle vrijwilligers van de afdeling Welfare zijn vertegenwoordigd. Ook
voor haar eigen vrijwilligerswerk wordt iemand gezocht,
die het kan overnemen: zelfverhuist zij eind van dit jaar naar
Haarlem. De instelling van de
vrijwilligers is belangrijk, zegt
zij. „Je moet kunnen handelen
overeenkomstig de doelstelling
en de werkwijze van het Nederlandse Rode Kruis. Dat betekent onder andere datje plezier
hebt in het uitvoeren van je taken."

Twintig jaar
Momenteel worden er vrijwilligers gezocht voor onder andere het bezoeken van mensen die
alleen thuiswonen en nauwelijks de deur uitkomen. Gewoon voor een praatje, eventueel om samen een wandeling te
maken of om boodschappen te
doen. Meestal gaat het om ouderen die bijna geen 'sociale

contacten' meer hebben. „Voor
sommigen is het het enige contact buiten de deur. Ik ken
mensen die jarenlang niet meer
de deur uit zijn geweest, omdat
er niemand voor hen beschikbaar was. Eén vrouw heeft al
twintig jaar het dorp niet meer
gezien. Het is een gevolg van
het tekort aan vrijwilligers."
Verder zijn er mensen nodig
om te helpen op de soos die vier
keer per week op verschillende
locaties wordt gehouden: op
dinsdag in het Huis in de Duinen en Huis in het Kostverloren, op woensdag in het Gemeenschapshuis en op donderdag in het Rode-Kruisgebouw
aan de Nicolaas Beetslaan.
Vooral ouderen eri'gehandicapten maken hier gebruik van. De
activiteiten bestaan voornamelijk uit handwerk en spelletjes.

Gezelligheid
„We proberen de mensen zoveel mogelijk gebruik te laten
maken van de mogelijkheden
die zij nog hebben," zegt Ria

Nanninga, die de soos in het
Huis in de Duinen een tijd heeft
geleid. „Maar de meesten komen voor de gezelligheid, want
er bestaat veel eenzaamheid onder deze groepen. En Welfare
houdt zich weliswaar van oudsher bezig met handwerk, maar
het belangrijkste doel is altijd Ria Nanningeweest om de sociale contac- ga, coördinaten te verbeteren."
tor van de
Welfare-werkgroep
Leuk
voor de nieuDe leiding van de afdeling we caravan
Welfare ligt sinds een paar van het Rode
maanden bij een speciaal inge- Kruis Zandstelde werkgroep. Deze heeft voort: „Het is
destijds de taken over genomen leuk werk"
van Wil Roosendaal, die er vele Foto
jaren de coördinatie had.- De
Arnold
groep bestaat uit vijf vrouwen,
van der Zee
waaronder de secretaris, de
penningmeester, de materiaal- den verdeeld worden. Maar zij
beheerder én een begeleidster is op zoek naar een opvolger,
van de vrijwilligers die tevens die als voornaamste taken
allerlei activiteiten organiseert. krijgt: stimuleren van de vrijPlus natuurlijk Ria Nannin- willigers, leiding geven, het orga, coördinator van deze zelf- ganiseren en voorzitten van
standig draaiende werkgroep, 'contactbijeenkomsten' eens in
waarin de verantwoordelijkhe- de zes weken, én het bijwonen

plicht. Men discussieerde toen
over het invoeren van een gemeentelijke identiteitskaart.
De gemeenteraad besloot toen
om niet tot uitgifte hiertoe over
te gaan, aangezien deze kaart
niet als reisdocument gebruikt
kon worden. Hierdoor was er
ook weinig belangstelling voor
de kaart vanuit de Zandvoortse
bevolking. Nu de beperkte identificatieplicht van kracht is,
neemt de belangstelling voor
een identiteitskaart wel toe.

landers. In Nederland zal de
identificatieplicht slechts gelden voor specifieke situaties.
Dit, in tegenstelling tot andere
Europese landen. Daar is men
in alle gevallen verplicht om
zich te identificeren wanneer
daar naar gevraagd wordt. Bij
een bank en notaris gold in Nederland al een identificatieplicht, maar er zullen nu meerdere omstandigheden
zijn
waarbij een identiteitsbewijs
getoont moet worden. Zo zal dit
gaan gelden bij het aanvragen
De nieuw ingevoerde identifi- van een SOFI-nummer (bij de
Geruime tijd geleden werd er
in de raad al aandacht besteed catieplicht geldt zowel voor Ne- belasting), bij inschrijving bij
aan deze nieuwe wettelijke derlanders als voor niet-Neder- het arbeidsbureau, het aan-

Echte koopjes te halen op vlooienmarkt

van
bestuursvergaderingen.
„Het is leuk werk," zegt zij.
„Maar je moet er wel een aantal
uren per week beschikbaar
voor hebben. En: vrijwillig is
wat anders dan vrijblijvend."
De afdeling Welfare staat deze
maand 's woensdags op de

markt op de Prinsesseweg om
folders uit te delen over het vrijwilligerswerk. Dat gebeurt vanuit een nieuwe caravan die
daarmee voor het eerst wordt
gebruikt. Voor inlichtingen kan
ook Ria Nanninga worden gebeld: tel. 16952.

vaarden van een nieuwe baan,
of het aanvragen van een uitkering. Ook op het werk kunnen
controles worden uitgevoerd.
Tevens mag de politie identificatie eisen bij zwartrijden en
rellen, of vernielingen bij voetbalwedstrijden. Maar de politie
mag niet zomaar iedere bezoeker naar een ID-bewijs vragen.

meentelij ke
identiteitskaart
(ID-kaart) kunnen hiervoor gebruikt worden. De gemeente
geeft echter geen gemeentelijke
ID-kaart uit, omdat over een
half jaar al de Europese ID-kaart beschikbaar komt. Deze
is tevens geldig als reisdocument binnen de landen van de
Europese unie. Deze kaart is
vijf jaar geldig en zal ongeveer
35 gulden gaan kosten. De geJanuari 1995
meente gaat deze vanaf januari
Op dit moment zijn er nog 1995 uitgeven.
verschillende mogelijkheden
De rijksoverheid heeft een
voor burgers om zich te identificeren, afhankelijk van de situ- folder uitgegeven over de idenatie: het paspoort, de toeristen- tificatieplicht. Deze folder is op
kaart, het rijbewijs (dat niet in postkantoren en bij de gemeenalle gevallen geldig is) en de ge- te gratis verkrijgbaar.
(ADVERTENTIE)
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ZANDVOORT - Het verzoek van de Stichting Geluidhinder Zandvoort om
een saneringsprogramma
op te stellen voor het interimcircuit, is maandag door
de Raad van State af ge we zen. In een andere kwestie,
het bestemmingsplan, zal
de Raad waarschijnlijk negatief beslissen.
Volgens mr. Binnerts, raaclsman van het circuit, is er niets
mee gediend als het interimcircuit gesaneerd moet worden!
Dat brengt het ogenblik waarop
daadwerkelijk saneringsmaatregelen voor het nieuwe circuit
getroffen moeten worden, niet
dichterbij, aldus Binnerts.
Daarnaast stelt hij dat de stichting Geluidhinder 'op geen enkele wijze een groot aantal
Zandvoorters vertegenwoordigt'. Circuitdirecteur Hans
Ernst had zich verbaasd over
het feit dat de stichting met
deze procedure was gekomen.
„Het is niet zinvol om het tijdelijke, korte circuit te saneren,
terwijl we aan de vooravond
staan van grote veranderingen.
op het circuit. Dat is geld wéggooien."
Wat een andere kwestie taetreft, dreigt de uitslag minder
goed te worden voor het circuit.
Dat betreft het bestemmingsplan. Volgens de adviseur van
de Raad van State, mevrouw M.
Robbers-Van der Borg, vertoont dit nogal wat gebreken,
waardoor het niet kan worden
goedgekeurd. Zij schrijft dat
naar aanleiding van een aantal
bezwaarschriften, welke de
Raad van State op 16 juni zal
behandelen. Deze zijn afkomstig onder andere van de bovengenoemde Stichting Geluidhinder Zandvoort, de Stichting
Duinbehoud, Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland, de heer
Boeré uit Zandvoort en de Milieufederatie Noord-Holland. •;
Robbers vreest onder andere
dat geluidwallen niet worden'
aangelegd als gevolg van financiële 'onzekerheid' en dat er
meer geluidsoverlast komt op
de Burg. van Alphenstraat.
Daarnaast betwijfelt zij of er
voldoende maatregelen worden
genomen ter bescherming van
de duinen. Bij de verplaatsing
van camping De Duinrand is
ook te weinig rekening gehoriden met de bescherming van de
natuur, vindt zij. Verder is niet
aangetoond dat het rennerskwartier zo groot moet worden
als in het bestemmingsplan
staat aangegeven, aldus Robbers. Wel lijkt het haar zinvol
dat er een nieuw circuit komt,_,".
zij verwacht dat het een verbe-J
tering is in vergelijking met de;.'
huidige situatie. De situatie:;
rond Gran Dorado is volgens,?
haar 'merkwaardig', zij ver- '
moedt dat de geluidsbelasting'
hier te hoog is.

Vrouwenkoor
geeft concert
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor houdt
aanstaande zaterdagavond
11 juni het eerste eigen concert sinds vijfjaar. Dat vindt
plaats in de Hervorm'de
Kerk onder leiding van :de
nieuwe dirigent
Frans
Bleekemolen.
,'; .

Verder wordt medewerking
verleend door tenor André
Meulman en het ensemble Don-'
ne Cantanti. Het ensemble b'éstaat uit 12 geschoolde vrouwenstemmen. Het is in maart
van dit jaar in Amstelveen opgericht en staat eveneens onder
leiding van Frans Bleekemolen. Het is voortgekomen uit leden van het St. Franciscuskoor,
uit Amstelveen en ex-leden van:
de voormalige Stichting Neder-:
landse Brixivereniging uit Ahi-:
sterdam.
>• ;
De tenor André Meulman
komt uit Weesp en zong jarenlang in het eerdergenoemde kamerkoor. Momenteel is hij lid
van het Bachkoor Holland en
het Nederlands Theaterkoor.
Daarnaast treedt hij regelmatig
op als solist. Hij volgt zanglessen bij Marianne Blok.
Op het programma staan
werken van bekende componisten als Fauré, Vivaldi, Handel
en Boyce, en de minder bekende Reynolds en Couperin. Ook
het lichte repertoire komt aan
bod. Kaarten a 10 gulden zijn te
koop bij de ingang van de kerk
of in de voorverkoop bij de leden van het vrouwenkoor.

'Kunst en
kitsch' trokken zondag
veel belangstelling op de
vlooienmarkt
op het circuit

ZANDVOORT - Een oude
bakkersklok uit 1880, een
olielamp van de Engelse
spoorwegen uit 1930, of een
nog goed functionerende
mijnwerkerstelefoon... Het
was allemaal te koop op de
vlooienmarkt die afgelopen
zondag op het parkeerterrein van het circuit van
Zandvoort werd gehouden.

Winst en mogelijk
verlies voor circuit
bij Raad van State

Onzekerheid

Gemeente verstrekt vanaf januari identificatiebewijs
ZANDVOORT - Vanaf l
juni 1994 moet iedere burger in Nederland van 12 jaar
en ouder in een aantal gevallen een identificatiebewijs
kunnen tonen. Vanaf deze
tijd is namelijk de wettelijk
beperkte identificatieplicht
van kracht. Met het oog op
deze nieuwe verplichting
zal de gemeente Zandvoort
op l januari 1995 overgaan
tot het uitgeven van de Europese identificatiekaart.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ultra-compacte volautomatischc camera. Voor de
sportieve vader.
plezier naar mooie hebbedingetjes. Ook 'ome Jaap' was er met
zijn paraplu's.
'Voor mensen die lelijk opdrogen', stond er op het bordje.
Maar hij verkocht er nul-komma-nul, want er viel die dag
geen druppel.

Pech voor ome Jaap, maar
mazzel voor de andere honderd
kraamhouders, die 65 gulden
Veel bezoekers zochten met neerlegden voor hun stal. Het

zonnetje bleef de hele dag schijnen en men was niet ontevreden over het bezoekersaantal.
Een aantal opgewonden dames
graaide net iets te fel in een
hoop kleren. Blijkbaar waren
er echt nog koopjes te halen.
Hier en daar zocht een echte
kunstkenner naar een schilderij en ondertussen zong Amsterdamse Priscilla van tien
jaar op de karaoke-show haar
favoriete lied: ,,O, wat is het le-

ven fijn als de zon schijnt."
Voor sommige bezoekers
was het leven minder fijn, altans het bezoek aan de vlooienmarkt. Tot hun verbazing
moesten zij bij de ingang vijf
gulden per persoon entreegeld
betalen. Sommigen weigerden
dat, omdat zij dat te duur vonden. „Vijf gulden entree? Om
een beetje rommel te bekijken?" reageerde een van hen
verontwaardigd.

(ADVERTENTIE)

Van 439,- voor

Hanrlcm Winkelcentrum Schalkwijk, Rivie
Kruisweg 65b, Heemstede Bin
C.ipi ntvit op alle caiiRr.i's 2 ja
De/e d<inhieilin£ is oeltliü t /n

ulreel 32, Hoofddorp
emveii 1 5 1 .
r garantie.
I S juni.
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Gran Dorado Zandvoort bestaat 5 jaar!!!
Lustrum aanbieding

10 tot 17 juni
Rigoletto
Kies voor onze "Lustrum-pizza"!!
met 5 verschillende ingrediënten naar keuze voor slechts f. 15,per stuk & iedere 5e bezoeker een gratis glas wijn.
Pannekoek
Onze "Lustrum-pannekoek" kost slechts f. 10,- en iedere
50ste bezoeker krijgt zijn pannekoek helemaal gratis
Gran Café
ledere dag om 5 uur is er "Happy Hour"
dwz een hele week lang, van 17.00-18.00 uur uw drankje voor
50% van de prijs
(m.u.v. buitenlands gedistilleerd & cocktails)
Time Out restaurant
"High Five", dwz. 5 verschillende soorten vlees voor slechts
f. 25,- per persoon.
Geopend; vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.
Sport-aanbiedingen
1/2 uur squash a ƒ 5,- per baan

Gratis entree
Maandag 13 juni Gran Place
v.a. 20.00 uur mode show met live-muziek
Dinsdag 14 juni Gran Place
v.a. 20.00 uur Karaoke & Bingo
(deelname bingo f. 15,- per persoon)
In de shops op de Gran Place diverse f. 5,- akties, te herkennen
via de gele vijfborden.

Vondelstraat 60 - 2041 BE Zandvoort - Tel 02507 - 20000

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF

iMBfciai«weg 1

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

PAKT UIT!!!

SNOWWHITE

Finn Karelia 30-50% korting

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Voor de opruiming begint
doet u uw voordeel met
sterk afgeprijsde
voorjaarsmode

PRESENTEERT:

MID SUMMER NIGHTBEACH PARTY
VRIJDAG 17JUNI A.S.

Aanvang: 20.3O uur

Grote Krocht 19, Zandvoort

SWINGENDE MUZIEK VAN
, GIRL IN THE PICTURE'

„Home Chicken
ROMY's
Tel. 30378

SMAKELIJKE HAPJES VAN DE BARBECUE

VERHUIZEN?

ENTERTAINMENT
VAN EEN HEUS CASINO
Kaarten zijn te koop aan de ingang van de
Beach Club af 75,00 inclusief 10 consumptiebonnen, een welkomstdrankje en lekkernijen
van de barbecue.

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

"Reserveren gewenst: 02507-12553

Biche, Boulevard Barnaart 67, Zandvoort

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
naaimachines

VISRESTAURANT

BAD ZUID
STRANDPAVILJOEN 4

nu bij alle kipgerechten
als extra W.K.-ORANJESAUS

Gebakken schol of scholfilet
incl. 1 fles Entre deux Mers
(Tour de Bonnet)
en garnituur

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

*«

*De Qutte, *Toine.
CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

06 Wit Verhuizingen

FOURNITUREN
kledingreparatie

WIJ SCOREN

Schollenweekend
*

De keuken is geopend tot 21.30 uur.
Voor reserveren tel. 13431.

399,-

STOKMAN

Wij bezorgen uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huis.

Voor 2 pers. ƒ

v/a

REPARATIE
ALLE MERKEN

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Henny Huisman bezorgt Jackpot in Delft™'

"-""'

Postcode Loterij maakt
vierde multi-miljonair!
Ontbijt op bed met Henny Huisman en een toetje
van 4 miljoen gulden. Dat kan je overkomen als je
meespeelt in de Postcode Loterij. Er is een winnares in Delft die erover mee kan praten. Zij is de
vierde winnares van de Postcode Jackpot binnen
één jaar!

De Postcode Loterij noteerde
deze maand een recordtrekking
met ruim 230.000 prijswinnaars. De grootste prijs kwam
terecht in Delft, want daar viel
de Jackpot van 4 miljoen gulden.

Grill-, Vis- en
Vleesspedaliteiten
Ook vegetarische
maaltijden.

Henny Huisman had opnieuw
het gevoel dat hij de Postcode
Jackpot niet op een betere
plaats had kunnen bezorgen.
De winnares bleek hoogzwanger te zijn van een tweeling.
Het jonge gezin gaat nu zonder
twijfel een zorgeloze toekomst
tegemoet!
Minstens net zo overdonderd
als de Jackpotwinnares was het
echtpaar in Hazerwoude-Rijndijk dat de maandelijkse ton
won. Een van de piccolo's van
Postcode Bingo kwam de prijs
bezorgen.

waar U uit en thuis bent...
De Jackpot is eruit en start in
juni dus weer met het minumumbedrag van 2 miljoen gulden. De notaris trekt dan ook
de Seizoenprijs van l miljoen
gulden. Alle reden dus om mee
te spelen met de Postcode
Loterij. De Jackpot heeft dat
voor de vierde keer bewezen!

Boul. Barnaart 14

STUNTAANBIEDING

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo

varkenshaas 19,95
runderborstlappen 11,95
braadlappen
15,95
sukadelappen 17,95
lamsbout
25,

Doe ook mee voor die mooie
miljoenenprijzen. Vul vandaag
nog de bon in en stuur hem op
Dan heeft ook u kans dat Henny Huisman u komt wekken
met zo'n mooie verrassing! •

;THE
DOOUS:
OPMAATGEMAAKT
- KASTEN MET EXTRA RUIMTE
ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN

Een Delfts sprookje: ontbijt op bed met Henny Huisman. En met vier miljoen gulden!

De winnende
Thuisbingonummers:

29 mei
1
3
5
6
9

14
16
17
18
19

20
21
26
28
30

Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145?
Een hang-en leg-indeling
f.
520"

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 d d

02 03 93
Prijzen boven de 1000 gulden wor
den belast met 25% kansspelbelasttng Prijzen worden automatisch op
uw bank- ot girorekening gestort

f. 1665.-

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Grote Krocht 5-7, Zandvoort

Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraot 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

31 42
32 43
34 44
36
39

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

Miljonair
worden? Vul
de bon in en

ƒ40,- (vier lotnummers)
_. ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

Aub uw keuze tinkrmsen en verder invullen mot blokletters Deelname houdt m itnvlirdmgvin het reglement

Naam:

Qdhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i i i i i-i i i

Plaats: _

Wiltudatwi|ubellenbi|eenpri|sbovende/10000. ?-re| f
Vuldanhiernaastuwteleloonnummerin
icieiuu

Postbanknummer.

Datum

_

1509406

. i i i i i i i i i i
i—i—i—i—i—i—i——i—i—i

_

Handtekening
Banknummer.

__ _
r

l NATIONALE
• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel! naarNationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

W/.

Weekmedia 17

Thuisverpleging
team verhuist

ZANDVOORT - Het team
thuisverpleging Zandvoort
van Kruiswerk Zuid-Kennemerland verhuist per 13
juni van het Gezondheidscentrum naar verzorgingshuis Huis in het Kostverloren, aan de Burg. Nawijnlaan 1. Het magazijn blijft
wel op het Beatrixplantsoen
gevestigd.

donderdag 9 juni 1994

'Het dierentehuis is echt geen eindstation'
ZANDVOORT - Het
Zandvoortse
dierenasiel
aan de Keesomstraat is
dringend toe aan renovatie.
De hokken van de dieren
zijn verouderd en in slechte
staat van onderhoud. Bovendien heeft de entree van
het asiel een flinke laag verf
nodig en zijn het hek en de
bestrating aan vervanging
toe. Maar daarvoor is geld
nodig en dat is er niet. Daarom gaat de Stichting Nieuwbouw Dierentehuis Zandvoort vanaf 16 juni actie voeren, eerst in Nieuw-Noord,
later ook in andere delen
van Zandvoort.

Dat laatste betreft het magazijn voor yerpleegartikelen.
Daarnaast blijven ook het consultatiebureau, de wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg, de diëtist en Meer bewegen voor Ouderen gehuisvest in
het Gezondheidscentrum.
De verhuizing het team thuisverpleging is nodig omdat er
door de reorganisatie van
Kruiswerk
Zuid-Kennemerland twee teams in Zandvoort
werkzaam zijn.
door Martha Burger
(ADVERTENTIE)

jaar

Via een begeleidende brief en
een acceptgirokaart worden de
1500
inwoners van Nieuw-Noord volgende week persoonlijk benaderd met de vraag of
zij deze actie willen ondersteunen. Want het is broodnodig
dat het dierenasiel wordt opgeknapt, aldus de brief, die namens het bestuur van de Stichting Nieuwbouw Dierentehuis
Zandvoort verzonden wordt.
Wegens financiële redenen
wordt de actie in twee fasen uitgevoerd. „De kosten van deze

i Weekenddiensten
Weekend:
11/12 juni 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uurren
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thortaeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsclienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur *'op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend:
11/12 juni 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Geref/Herv. dienst in Gereformeerde Kerk, viering Heilig Avondmaal
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Geref/Herv. (Samen-op-weg) dienst
'n Gereformeerde Kerk, viering
Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dhr. V.d.
Smaal/mevr. Bleijs
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, gezamenlijke doopvienng

J

J
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

actie zijn namelijk hoog," zegt
Bea Blom, bestuurslid van de
Dierenbescherming.
„Na
Nieuw-Noord volgt de rest van
Zandvoort, maar eerlijk gezegd
zou het mooi zijn als de mensen
ook uit zichzelf een bedrag willen storten. We hopen erop dat
we met deze actie genoeg geld
op kunnen halen om iets aan
deze droevige situatie te doen."

Dertig jaar
„Het dierentehuis is inmiddels alweer zo'n dertigjaar oud.
De entree doet troosteloos aan
en dat is toch met bepaald een
visitekaartje voor een tehuis,
waarvan de meeste opgevangen
dieren toch weer bij mensen
thuis geplaatst worden," zegt
Bea. „Laatst hebben we nog een
15-jarige kat ondergebracht bij
mensen. Deze kat was ook nog
eens blind aan één oog. Heus,
het is hier echt geen eindstation, zoals zovele mensen denken. Toch zit het tehuis vaak
boordevol met dieren die een
nieuw baasje zoeken."
Cora van den Hoven, bestuurslid en medewerker van
het dierentehuis, werkt bij het
dierenasiel en zorgt voor de nacontrole van de dieren die een
nieuw tehuis hebben gekregen.
Meestal gaat zij na een aantal
maanden persoonlijk bij de
mensen langs. Zij weet uit ervaring hoe dankbaar deze dieren
zijn en hoeveel plezier zij hun
nieuwe baasje kunnen schenken. Maar aan de andere kant is
het voor haar maar moeilijk te
accepteren dat de dieren die in
het asiel verblijven, niet méér
ruimte kunnen hebben door gebrek aan geld.
„Als je bekijkt hoe de katten
er momenteel bijzitten, dan

moeten.
Ook wat betreft wasruimten
zou er volgens de vrouwen veel
verbeterd moeten worden Er
zijn al een hoop ideeën voor de
renovatie. Zo willen ze graag
meer grasveld aanleggen en
zijn de vrijwilligers op zoek
naar gratis stoeptegels en plantenbakken, om de sfeer gezelliger en fleuriger te maken.
„We zijn al een goed stuk op
weg. Door de Stichting Nieuwbouw Dierentehuis Zandvoort
is een nieuwbouwfonds opgericht, speciaal met het doel om
geld in te zamelen voor de renovatie. In dit fonds zit al de opbrengst van de Zandvoortse
collecte van 1993 en een gedeelte van de collecte van Haarlem
De Dierenbescherming Zandvoort heeft ook al een bedrag
gestort. Bovendien heeft een
meneer, die afscheid nam bij de
Hoogovens, in plaats van cadeaus geld voor ons gevraagd,"
zeggen Bea en Cora verheugd
„Dat deed hij speciaal voor het
dierenasiel m Zandvoort. Hij
heeft ons laatst het bedrag van
433 gulden geschonken en daar
zijn we vreselijk blij mee. Zolets is echt hartverwarmend en
De hokken van het dierenasiel, ook wel dierentehuis, zijn te klein, te donker en slecht geventi- een flinke steun in de rug," alleerd, zegt de dierenbescherming'.
Archieffoto Weekmedia dus het tweetal.
hoop je dat de situatie snel zal
verbeteren. Maar ook de hokken van de andere dieren zijn
aan een flinke opknapbeurt toe.
Het is de bedoeling dat eerst
wordt gestart met het renoveren van het kattenverblijf, de
quarantaineafdeling en de behandelkamer. Daar ligt onze
prioriteit," aldus Cora. Het
liefst zien we dat ze groter, lichter en gezelliger worden gemaakt. Ook is het belangrijk
dat het buitenhok van de kat-

ten verbetert. Nu blijven veel
katten binnen zitten omdat het
daar te open en onbeschut is.
Veel dieren zitten te krap en er
is geen goede ventilatie. Bovendien zijn veel hokken te donker
en slecht geïsoleerd.
Als de actie aanslaat wordt zo
snel mogelijk met het opknappen van deze hokken begonnen. Daarna volgen de hokken
van de overige dieren. Dat zijn :
honden, konijnen en vogels. En
het liefst zien Bea en Cora er

ZANDVOORT - Het bekende jaarlijkse 'Zomerzottenfestival' van Rqtaryclub Zandvoort beleeft aanstaande zondagmiddag zijn vijfde editie oftewel zijn eerste lustrum. In
totaal zullen 14 teams met elkaar de strijd aanbinden. Dat
gebeurt in de Gran Dorado sporthal en op het strand voor
de noordelijke post, Piet Oud, van de reddingsbrigade. De
winnaar krijgt de bronzen wisseltrophee. De toegang voor
het publiek is gratis.
Het evenement begint om 12
uur in de sporthal. Om half vier
verhuizen de teams naar reddingspost Piet Oud voor het
'buitengebeuren', met diverse
spelen op het strand en het traditionele, vaak spectaculaire
roeien op zee. Rotary-voorzitter

belangrijkste doel. Het Zomerzottenfestival wordt vooral georganiseerd om geld bijeen te
brengen, meestal voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen. Dat geld is afkomstig van
sponsors die met een team
deelnemen. De opbrengst ligt
Henk Scholte reikt rond half gemiddeld tussen de 40- en de
zes de prijzen uit.
50 duizend gulden, deze is telkens voor verschillende doelen
besteed. Dat waren onder andeKansarm
re zeilkampen voor kankerpaEen en ander belooft veel ver- tiëntjes in het laatste stadium
tier, zowel voor deelnemers als van hun ziekte, blinde kindepubliek, maar dat is niet het ren, een rolstoelproject in Ar(ADVERTENTIE)

SPEEI

JNI

JOHN T R A V O L T A
KIRSTIÊ ALLEY
De favoriete familie is terug!
En ze hebben een hondeleven

SISTER
ACT 2:

gentime, bijdragen voor het
Centrum voor vrijwillige Hulpverlening en de Ontmoetingsdag m Zandvoort en het Zwerfkinderenproject 'Spaarnzicht'
in Haarlem.

staatsboerderij.
De opzet is, dat de kinderen
zelf in hun onderhoud voorzien. Maar de boerderij is daar
eigenlijk niet geschikt voor en
moet daarom fors worden verbouwd. Rotaryclub Zandvoort
besteedt de opbrengst van het
Zomerzottenfestival aan het
verbeteren van het sanitair en
het plaatsen van een keuken.
Daarnaast worden er leermiddelen voor gekocht.

Dit jaar gaat het geld naar een
weeshuis voor geestelijk gehandicapte kinderen in Karlovac,
in het voormalige Joegoslavië.
Hier wonen veel kinderen die,
net als talloze andere, wees zijn
geworden of aan hun lot zijn
overgelaten, als gevolg van de
De club heeft de laatste jaren
oorlog in dit land.
regelmatig hulp geboden aan
inwoners van het oorlogsgebied. Kort geleden nog is een
Boerderij
zesde transport met hulpgoedeOp initiatief van een aantal ren afgereisd. Zoals gebruikevrijwilligers uit het mdustnes- lijk controleert de Rotary zelf
tadje zijn zij 'van de straat ge- of de spullen op de plaats van
plukt' en ondergebracht in een bestemming komen, bij de peroude
ex-communistische sonen voor wie zij bedoeld zijn.

BACK IN THE HABIT

TALKING

Periode:

A.L

f!

DAOELIJKS
15.30

HUMOR
A.L.
DAOELIJKS
19.00

HIJN BEDRIEGT Dat gezegde wordt toch maar
ScCweer
eens bevestigd als je

kijkt naar de rekeningen die de
gemeente de laatste tijd heeft
verstuurd, of nog van plan is te
versturen De burger moet tegenwoordig wel heel diep m de
buidel tasten, dat wordt on ;
middellijk goedgepraat met liet
toverwoord' 'kostendekkend!
Het leek zo goed te gaan het
laatste halfjaar. Leek' Want
uiteindelijk kwam het anders
uit Eerst het cadeautje dat het
college van Burgemeester en'
Wethouders de burger schonk,
op voorstel van de gemeente'
raad: het tarief van de onroe ;
rend-zaakbelastmg ging om '
laag Eeden om te juichen dus
Tot de rekening m de bus viel
Velen gingen er tientallen gul
dens op achteruit doordat de
woningen opnieuw getaxeerd
waren: een stuk hoger dan in
het verleden.
Toen gingen er wat stemmen
op m de gemeenteraad, vooral
onder aanvoering van de VVD,
om de gedupeerden van wateroverlast in het dorp een tegemoetkommg m de schade te
geven Dat voorstel werd positief ontvangen: de mogelijkheden zouden onderzocht wor-;
den. Resultaat, nooit meer iets
van gehoord. Sterker nog. de.
burger krijgt een fikse verho1
ging van de rioolafvoerrechten
voor de kiezen, van zo'n 50 procent. Reden: de maatregelen
om de wateroverlast tegen te
gaan en om het rioolstelsel té
verbeteren moeten betaald
worden. Kosten. 8,8 miljoen.'
De burger moet dat betalen, want de tarieven moeten 'kostendekkend' zijn. Daarmee '
worden dus ook de tonnen, zo
niet miljoenen inmiddels, betaald, die in het verleden zijn
weggegooid aan onvakkundig
onderzoek en maatregelen aan
de riolering die geen of nauwelijks effect hebben. Het feit dat
DHV nu mm of meer aan de
kant wordt gezet, bewijst.een,,
en ander.
\
Daarnaast hebben we ook ,
nog de nieuwe Wet op de Lijk;
bezorging gekregen. Deze
maakte het mogelijk onder- ,J
houds- en andere tarieven op.'
de Algemene Begraafplaats te
verhogen. De burgers zoudenf
zoveel mogelijk gespaard worden: voor het gebruik van de •
aula en de muziekinstallatie ,'
hoefden zij met meer te bèta-1;
len, al kon de begrafenisondernemer dat wel doorberekeneü.
Afgelopen dagen vielen echtelr
de rekeningen van de gemeente
in de bus: de onderhoudskos-;
ten gaan 100 procent omhoog.
U raadt het al: om deze 'kostendekkend' te maken.
;

Nou is het inderdaad zo dat
de gemeente flink gekort wordt
door de rijksoverheid, dat de,"
broekriem aangehaald moet \
worden en dat de burger meejmoet gaan betalen. De prijzeti
stijgen echter wel de pan uit,'
met het simpele excuus dat de
tarieven 'kostendekkend' moeten zijn. Het feit dat het hier gaat om diensten die recht- ;
streeks aan de burger worden
verleend, verzacht voor som-;
migen misschien de pijn. Maar
het is gedeeltelijk maar schijn
Binnenkort wordt het raadhuis uitgebreid voor enkele''
miljoenen Daarvoor kan plotsehng wel een andere financiering worden gevonden, dat geld
Roeien op de Noordzee, een van de 'geliefde' onderdelen van wordt niet rechtstreeks bij de
het Zomerzottenfestival, staat ook aanstaande zondag- op het burger gehaald. Maar het is
maar net hoe je het brengt Als
programma.
Archieffoto Weekmedia
je het geld op een grote hoop
gooit en vervolgens verdeelt,
kun je ook zeggen: de burger
betaalt meer noolafvoerrechten, meer graf-onderhoud en
ZANDVOORT - De fusie kleine school, respectievelijk meer OZB, om het raadhuis te
- van de Gertenbach Mavo een groot aanbod en veel aan- betalen
plus zeven andere scholen dacht voor de leerling." De fuis rond. Dat is dinsdagavond sieschool krijgt een nieuwe JOAN KURPERSHOEK
officieel geworden. Volgens naam.

directeur Hokke is daarmee
de toekomst van de school
veilig gesteld.

HUMOR

Schijn

Toekomst van Mavo is veilig

31/5/1994 6/6/1994

Geboren:
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Jurriën Hans, zoon van: Van
schap NPB, Brugstraat 15:
Andel, Michel, en NieuwenZondag geen dienst
burg, Yolande Elisabeth
Dewi, dochter van: WarmerReligieuze Kring Aerrtenhout- dam, Aloysius Nicolaas, en Bol,
•Bentveld, Oscar Mendliklaan Brigitte
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Overleden:
Matkovió, Josip, oud 81 jaar
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Cauwels geb. Steenken, Isabel2
18, Haarlem.
la Maria, oud 70 jaar
Zondag 10.30 uur: Spreker Mulder geb. Langwagen, Anna
°pen Doors, Zondag van de Lij- Frieda, oud 79 jaar
dende Kerk
Koper, Anton Gerard, oud 76
jaar
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Van Bennekom, Arnoldus JoJehova's Getuigen:
hannes Marinus, oud 64 jaar

ook nog een nieuwe speelweide
Voor informatie kan men belvoor de dieren bijkomen.
len naar telefoonnummer
14561. Ook kan men langskomen en de situatie van dichtbij
Grasveld
bekijken, van maandag tot en
Het gebouw is onpraktisch met vrijdag van 10 tot een uur
gebouwd. Het zou dan ook een en van twee tot vier uur. Degegrote verbetering zijn als de nen die een gift willen overmaverschillende ruimten van het ken kunnen dit doen via bankdierenasiel een betere verbin- rekeningnummer 25.35.31.187
ding met elkaar krijgen. Nu of
postrekeningnummer
moeten de medewerkers altijd 31.30.42 ten name van Stichting
buitenom lopen als ze van het Nieuwbouw
Dierentehuis
ene verblijf naar het andere Zandvoort.

Rotary viert eerste lustrum Zomerzottenfestival

B Burgerlijke stand
Gehuwd:
Westhoven, Arno, en Molenaar,
Brenda Isabelle
Schilpzand, Erik, en Yousif,
Latifa
Hartman, Bernardus Frederik,
en Roosloot, Hendrika
Mulder, Johannes Rudolphus
Augustinus, en Kuipers, Anita
Gezina Maria

5 Zandvoorts
Nieuwsblad

DRAMA"
A.L.
DAGELIJKS
21.30

Op de Gertenbach Mavo
hoeft men zich met meer ongerust te maken over eventuele
dreigende sluitingen. Een
juichstemming dus? „Niet
echt," zegt Hokke. „We hebben
m het verleden al zoveel meegemaakt, dat we voorzichtig blijven."
De school fuseert met het
Ichtus College Velsen, de Technische School Velsen, Scholengemeenschap Haarlem, de afdeling VBO-handel van het
Frans Halscollege, de twee vestigingen in Harlingen en Amsterdam van de School voor
Rijn- en Kustvaart en de Binnenvaart.
„Het wordt dus een brede
scholengemeenschap,"
zegt
Hokke, „van VBO tot gymnasium." Hij verwacht daardoor
dat m de toekomst ook het aanbod op de Gertenbach Mavo
'breder' wordt.
„We combineren de voordelen van een grote scholengemeenschap met die van een
(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Neem z 'n lerftjnde bekleding, ?'n royale ?it, ? n fraaie
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nu zelf zoieel bankvoorje geld i*per*aldo toth buitengewoon loortlclig'
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HANEKAM
DE
ROCKER
Een tekenfilm voor jong en oud A.L
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

/WONTEL
jaar
verrassend anders!

De Bank van Nederland
\1ontei *M Reeu'«t)k

(.V gtti i
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interLandGn sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ministerie van lusticiu

Justitie
Grenshospitium Amsterdam
Taken U vervangt het Hoofd

Ten behoeve van de verspreiding van:

Plv. Hoofd Bedrijfsadministratie
tevens plv. Kasbeheerder
v/m 38 uur

Bedrijfsadministratie/Kasbeheerder; treedt

boekhouden; kennis van automatisering en het Jufar-systeem; kennis van WP5.I; goede contactuele eigenschappen;

op als systeembeheerder Jufar; verzorgt de

leidinggevende ervaring is een pré; MBA-diploma is een pré.

grootboekadministratie: verricht

bruto per maand; 8% vakantietoeslag.

begroting en kredietbewaking; verricht

uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer

werkzaamheden.

FuilCtie-eisen

HAVO-diploma; praktijkdiploma

Eén telefoontje is genoeg . . .
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

BEZORG(ST)ERS

Standplaats Amsterdam. VoOrketirSgrOepeil Justitie draagt bij aan

het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Daarom worden zij

de financiële afdeling voorkomende

zoeken wij nog enkele

Salaris Een salaris van minimaal f 2461,- en maximaal f3716,-

werkzaamheden met betrekking tolde

verificatiewerkzaamheden en overige, op

Zandvoorts
Nieuwsblad
en enkele

reserve bezorg(st)ers

J.E. van Hien, Hoofd Bedrijfsadministratie, te bereiken onder telefoonnummer [020] 651 3317.

in geval van verhindering van de vaste bezorg(st)ers
minimum leeftijd 15 jaar

oOllïCltatïeWïjZe Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen, onder vermelding van vacaturenummer 4 057 4006, richten
aan het Grenshospitium, ter attentie van de heer R. Stroo. Hoofd Personeelszaken. Tafelbergweg 10, 1105 BN Amsterdam.

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

GEDESSINEERDE
OERSTERKE NYLON

RUGZAK
met diverse extra
opbergvakken en
gepolsterde
draagbanden.
In leuke moderne
kleuren

Telefoon: 02507-17166

i2„poplaw
'«cTüïTO >

TURMALIN
FRAAI GEDESSINEERDE

POPLA 3000 TOILETPAPIER

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN

dessin 6 " '25% polyamide' diverse ™>dieu«

COMPLEET
MET GROTE

VOORDEELPAK ^w&:
ROLLEN

SPONS

pi^llrW
i*t>I>*
^«j^J-

(,—snVjV.-c-ïr-J!

HERENSOKKEN

7so/k

TISSUE KWALITEIT

PER PAAR

voor ca. 20 wasbeurten

l

ELDERS

* WIJNKARAF,
* BEAUJOLAIS WIJNGLAZEN

SSg&H*

«'schond

draa(

PAK
10 STUKS

<febak

PROFESSIONELE
DUNLOP FORT NR 2

06 - 350.222.21 (ioocpm)
SUPER

KATTEBAKVULLING

Zaterdag 11 juni a.s.

ROMMELMARKT

TENNISBALLEN

PER DOOS

LT.A. Official
ECHTE KURK

BUS

ONDERZETTERS

SJORBAND

voor alles wat stevig vastgezet moet worden

voor glazen, enz. Rond of vierkant model

Rad van fivontüür

STERKE KUNSTSTOF

STUKS

_J?m. &

LIEFST

SET MM STUKS

5 METER

van 9.30-16.00 uur

ELDERS

in en rondom de kantine van

V. V. Amstelveen
Sportlaan - Amstelveen

geeft u meen
3-DAAGS ZOMERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
: In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon
.Maastricht hotel biedt Weekmedia haar lezers de
:-mogelijkheid om in de maanden juli en augustus te
^genieten van een 3-daags weekendarrangement.
; Maastricht is een gezellige stad met veel cultuur,
:
,historie, de Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezellige restaurantjes, cafés en terrassen. Ook een bezoekje aan Duitsland en België
behoort tot de
mogelijkheden,
dus vergeet uw
paspoort niet!
U verblijft in
een luxe hotelkamer
voorzien van kleurentelevisie, telefoon, radio,
föhn, minibar
en een moderne badkamer. Verder beschikt het hotel over een
sfeervol restaurant en een gezellige bar.
Uw arrangement bestaat uit:
* 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
*-2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* l x 3 gangen diner in restaurant Barbizon
*een heerlijke ijscoupe bij de lekkerste ijssalon
van Maastricht
* entreekaartje voor het casino in Valkenburg
/'
* gratis gebruik van fietsen en sauna
* informatie over Maastricht en omgeving
De prijs bedraagt f 2 1 5 , - per persoon op basis van
een rweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,- per nacht. Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van hun
ouders en tot 12 jaar ontvangen zijn 50% korting.
Voor gasten vanaf 60 jaar bieden wij een korting
van 10% aan.

HALEN - HET SCHEELT TEVEEL!

Deelname aan het 3-daags zomerarrangement in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Aantal pers.:

GOUDA'S
GLORIE

DILL
CHIPS

SAUZEN
CURRY-GEWURZ,
KNOFLOOKSAUS,
MAYONAISE of
TOMATENKETCHUP

SflfSENUNIEK AAS
L

HJJL POND ELDERS ^ ^

YOVOL
YOGHURT
DRINK

NESCAFE CAPPUCCINO
alleen heet water opgieten en genieten

2e PAK
HALVE
PRIJS!
500 GRAM ELDERS

LITERPAK

BLIKJES ITALIAANSE

IGLO ANDIJVIE
x

Voor meer informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht. Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

KOELEMAN

ïsuc/SËSwes

KILO

prima Hollandse kwaliteit Vriesvers,
dus verser
kan niet!
Pak 450 gram

TOMATENPUREE
geconcentreerd

PAULY KROSS GEROOSTERDE

MARS ICECREAM
heerlijk roomijs met
chocolade en caramel

KLEINE BROODJES
lekker licht en
knapperig,

RIJK OPGEMAAKTE
ANANAS-SCHNITTE

DOOS

VAN DEN BROEK

Keusedata;

'WEETE3MID3IÜ geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaltpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: • AMSTERDAM |ZUID): Rljnstraat 48

Moderne koffievervanger nu nog lekkerder

A. VogeFs Bambu gaat met zijn tijd mee

Reinigingsprodukten niet pH 5,5 aangeraden

Aantal mensen met
huidproblemen stijgt
De huid is het grootste orgaan van de mens. Haar
belangrijkste functie is het lichaam te beschermen
,egen bacteriën, virussen en zonlicht. Daarnaast
i-egelt de huid de lichaamstemperatuur en signaleert zij kou, warmte en pijn.
Volgens de onderzoekers aan mensen met een gevoelivan SebaMed, al 25 jaar ge of problematische huid.
toonaangevend op het ge•>ied van specifieke verzor- Keuze
gingsprodukten, groeit het
lantal mensen met huidpro- Voor het wassen van de
Memen. Wat hiervan de oor- handen en voor onder de
zaak is, is niet simpelweg douche of in bad is er een
,ian te geven. Huidspecialis- zeepvrij wastablet, SebaMed
ten zijn het er wél over eens vloeibaar en een douche- en
dat aantasting van de na- badschuim. Deze produkten
tuurlijke beschermlaag van bevorderen o.a. het vermode huid (de zuurmantel) dik- gen van de huid vocht vast
wijls de reden tot klachten te houden. Voor de haarverkan zijn.
zorging is er een alledag
shampoo, een shampoo met
milde anti-roos werking en
Reinigen
een
crèmespoeling
met
Om ons lichaam gezond te D-panthenol, dat blijvend
houden wassen we ons da- herstel van beschadigd en
gelijks. Zeep, sinds eeuwen zwaar belast haar stimude trouwe metgezel van wa- leert. Naast deze verzorter tijdens de wasbeurt, tast gingslijn is er voor de droge
echter op haast onherstelba- en veeleisende huid, Sebare wijze de zuurmantel aan. Med F + S (Feucht und
SebaMed, uitvinder en pio- Schutz: vocht en bescheruier van huidverzorgings- ming). Ten slotte zijn er ook
produkten met pH-waarde speciale verzorgingsproduk5,5 (identiek aan die van de ten voor tere babyhuidjes en
gezonde huid) ontwikkelde voor tijdens en na het zoneen serie produkteh die tij- nen. Verkrijgbaar bij drodens het wassen de be- gist en apotheek.
schermlaag intact houdt. Voor meer informatie:
Deze produkten worden Imgroma,
door veel artsen geadviseerd telefoon 043-687581.

af en toe iets anders willen
drinken dan koffie, is het
goed te weten dat Bambu
hen niet uit de slaap houdt;
bovendien ontziet het de
maag.
Nieuwe verpakking

De deskundigen van A.
Vogel zijn erin geslaagd
een nieuwe methode te
ontwikkelen voor de bereiding van de populaire
koffievervanger Bambu.
Sinds kort wordt Bambu
in de vorm van microkorrels
geproduceerd.
Het resultaat is een
drank die nog beter
smaakt
en
•waarbij
klontvorming wordt tegengegaan, zodat Bambu tot op het laatste
schepje gemakkelijker
te gebruiken blijft.
De samenstelling van Bambu, bereid uit zuivere biologisch gekweekte vruchten
en granen, is niet gewijzigd.
Bambu wordt, volgens het
originele recept van A. Vogel, gemaakt van chichorei,
vijgen,
tarwe, ' gemoute

gerst en eikels. Chemicaliën
of koffiebonen worden vanzelfsprekend niet toegevoegd. Dankzij het nieuwe
produktie-procédé is Bambu
iets lichter van kleur geworden, onstaat er bij de bereiding minder schuim en zijn
de smaak en geur verbeterd.

De voedingsstoffen uit ons
eten worden via het bloed
naar alle vitale delen van
ons lichaam getransporteerd. Wie echter te veel en
te vet eet, creëert op den
duur verstopping van de
bloedvaten. Het opeenhopen
van verschillende (vet)stoffen tegen de binnenkant van
de vaatwand wordt slagaderverkalking genoemd. Het
vormt een ernstige belemmering van het transport
van voedingsstoffen, met als
gevolg een verzwakt lichaam en volksziekte nummer 1: hart- en vaatziekten.
Een goede doorstroming
van de vaten is dus van levensbelang.

Oplossen
Mensen met slagaderverkalking weten dat een uitgebalanceerd dieet met weinig
vet en regelmatige lichaamsbeweging helpt om een hartinfarct of een operatie aan
de kransslagader te voorkomen. Daarnaast is er sinds
twee jaar Ader-Rein kuur
300 verkrijgbaar dat de 'plaque', de aangeslibde stoffen,
oplost en afvoert. Het middel werd ontwikkeld door de
Amerikaanse arts Loquasto.
In zijn kliniek zijn de tot nu
toe behaalde resultaten zeer
bemoedigend. Met AderRein kuur 300 worden de

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

^L-^ffwfflOtfflfffflwnvoowe PRKSPARMKS POSMSIH 124301 SGMVIIAND
BUIKH VfmnmmiKHflD

WIKMlll

aders op volkomen natüurlijke manier gezuiverd. Het
resultaat is dat de vaatwanden soepeler worden, bloedvetten worden opgelost, een
betere doorstroming van het
bloed ontstaat, vermoeidheid
verdwijnt en het lichaam
meer energie heeft. Het effect is volgens leverancier
Oligo Pharma dusdanig, dat
zelfs ernstige aderverstoppingen, die hartaanvallen en
beroerten veroorzaken, binnen afzienbare tijd verdwijnen. Andere symptomen zoals pijn in de borst, hoge
bloeddruk, hoog cholesterol-

gehalte en vergiftiging door
zware metalen, verdwijnen
vaak al binnen enkele weken.
Boekje
Over de oorzaken en gevolgen van het verontreinigen
van de bloedvaten schreef
drs. Elisabeth de Boer het
boekje
"Bloedvatenreiniging", verkrijgbaar bij uw
drogist, reformspecialist en
bij "de Tuinen". Voor meer
informatie: Oligo Health Institute Hilversum, telefoon:
035 - 240256/244671.

VKIMSHk

Nieuw: Dioralyte

Oplossing voor
uitdroging bij diarree
Wanneer het evenwicht in de darmen is verstoord,
kan diarree optreden. Dit is een natuurlijke reactie
van het lichaam om schadelijke stoffen kwijt te
raken. Hierdoor gaan echter ook te veel vocht en
mineralen verloren, hetgeen uiteindelijk kan leiden
tot uitdroging. Omdat een juiste behandeling zo
belangrijk is, introduceert Nattennann een produkt
ter behandeling van uitdroging als gevolg van
diarree: Dioralyte. Hét middel dat water en zouten
direct •weer aanvult.
De oorzaken

Verkeerde eet- en leefgewoonten kunnen ervoor
zorgen dat onze bloedvaten verstopt raken. Schone
bloedvaten zijn noodzakelijk om een goede doorgang
van ons bloed door het lichaam te waarborgen;
dichtslibbing is fataal voor onze gezondheid.

Snel een paar kilo's eraf?

Drogisterij „BOUWMAN"

Steeds meer mensen, op
zoek naar een gezondere levensstijl, ontdekken Bambu.
Een koffievervanger die onveranderd hoog scoort bij
verschillende consumententests. Voor al die mensen die

Schone bloedvaten
helpen tegen
hart- en vaatziekten

Gezonde maaltijdrepen
Goed bericht voor iedereen die op een verantwoorde
manier snel voor de vakantie een paar kilootjes wil
kwijtraken. Speciaal voor mensen met weinig tijd
ontwikkelde Weight Care het Pluspunt-dieet. Pluspunt is een gezonde afslankkuur die volledig bestaat uit maaltijdrepen in verschillende frisse smaken. Ideaal vooral voor degene die geen liefhebber
Is van shakes of allergisch is voor melkprodukten.
Elke Pluspunt-reep is een dieet vervang je een tijdlang
komplete
kant-en-klare alle maaltijden door deze remaaltijd met maar heel wei- pen. Wil je het wat gemaknig kalorieën. Als streng kelijker aan doen, dan kan

Gezonde levensstijl

De vernieuwde Bambu is direkt herkenbaar aan de modern vormgegeven potten.
Bambu is verkrijgbaar in
potten van 100 gram en 200
gram. De potten kosten respectievelijk
ƒ 5,75
en
ƒ 1O,25. De ingrediënten
zijn afkomstig van gecontroleerde biologische teelt.
Bambu, de lekkere moderne
instant koffievervanger, zult
u niet op het schap van een
supermarkt vinden. Dit originele A. Vogel produkt is
uitsluitend verkrijgbaar bij
drogist en reformzaak.
Voor meer informatie:
A. Vogel's infocentrum,
telefoon 05250-85237.

GEZONDHEID

Acute diarree kan worden
veroorzaakt door verschillende bacterieen of virussen.
In veel gevallen is de veroorzaker niet te achterhalen.
Echter, in de vakantie-periode is de oorzaak van buikloop of diarree vaak wel bekend. Zo wordt bij warm
weer al snel diarree opgelopen door het eten van methygiënisch bereid voedsel.
Vooral in warme landen komen veel ziektekiemen voor
waar wij geen weerstand tegen hebben. Ook het drinken van kraanwater kan
hier het evenwicht in het
maag-darmkanaal
verstoren. Bij verre vakanties is
het belangrijk om ook een
middel ter behandeling van
uitdroging als gevolg van
diarree mee te nemen.
Diarree en uitdroging
De invloed van diarree op de
gezondheid is groot. Als baby's
en kinderen diarree
hebben, kunnen ze heel snel

uitdrogen. Door hun kleine
waterreserve en snelle stofwisseling is het risico verhoogd. Ook bij volwassenen
kan diarree tot uitdroging
leiden. Een extra kwetsbare
groep zijn ouderen, zwangere vrouwen en ernstig zieken.
Dé oplossing
Tegen uitdroging kan het
beste een middel worden gebruikt dat niet alleen vocht,
maar ook suiker (glucose)
en mineralen bevat. Dioralyte heeft de juiste samenstelling van natrium, kalium en
glucose en bevordert daardoor een snelle wateropname door het lichaam. Dit in
tegenstelling tot veel andere
dranken. Zo bevat bijvoorbeeld appelsap te veel en
slappe thee te weinig glucose. Dioralyte is verkrijgbaar
bij drogist en apotheek in
een verpakking met 10 sachets en heeft een prettige
(sinaasappel) smaak. Voor
inlichtingen: Nattermann,
tel. 020 - 5473944.

Ik wilde dit niet meer elke maand meemaken

dat ook. In dat geval vervang je alleen het ontbijt en
de lunch door een reep en
eet je 's avonds gewoon met
de rest van het gezin mee.
En wil je nog wat extra eten
of 's avonds bij de tv knabbelen, dan kun je dit dieet zelf
nog aanvullen met een
bouillonsoepje, wat groente,
rauwkostsalade of een appeltje. Maar dat hoeft niet.
In het Pluspunt-pakket zit
alles wat je nodig hebt. Dus
de hele week ook geen extra
inkopen. Je hoeft zelfs niet
te koken. En dat is natuurlijk ook wel eens handig.
Makkelijk
Het Pluspunt-pakket bestaat
uit 15 lekkere repen in verschillende frisse smaken. El-

ke maaltijdreep is samengesteld volgens de richtlijnen
van de Nederlandse voedingsraad. Zo'n reep bevat
dan ook alle vitaminen en
mineralen die je lichaam elke dag nodig heeft. Makkelijk is zo'n manier van lijnen
natuurlijk ook voor onderweg of op kantoor; de handig verpakte maaltijdrepen
zijn kant en klaar en kunnen overal mee naar toe.
Niemand heeft in de gaten
of je met zo'n reep aan het
snoepen of op een gezonde
manier aan het lijnen bent.
Pluspunt is verkrijgbaar bij
uw drogist, reformzaak,
Etos en Trekpleister. Voor
meer informatie is er ook
een dieet-info lijn: 04928 3012.

Mevrouw Ruys is blij dat ze eindelijk van haar
maandelijks terugkerende klachten verlost is. Ze
vond een natuurlijk middel, waarmee haar zogenaamde premenstruele klachten niet meer terugkwamen.
„In 1990 begonnen de maan- zen viel mijn oog op een
delijks terugkerende klach- advertentie van
Efamol
ten", vertelt mevrouw Ruys PMP. En omdat ik een planuit Koog aan de Zaan. „Drie tenliefhebster ben, sprak het
dagen voor de menstruatie me aan dat het produkt van
kreeg ik voor het opstaan teunisbloemen gemaakt is.
hevige hoofdpijn. Hier hielp Toen mijn klachten de eergeen enkel tabletje tegen, ste maand wegbleven geloofwant vaak moest ik er de de ik niet dat het door de
hele dag bij overgeven. Voor Efamol kwam. Dat moest
mijn man en zoontje was ik toeval zijn. Ik gebruikte het
niet te genieten. Ik reageer- eerst niet elke cyclus, maar
de alles af op mijn omge- telkens als ik Efamol geving. Geplande dagjes uit fa ruikte voelde ik me zo'n
konden niet doorgaan en ander mens dat ik niet meer
normaal voor mijn gezin zonder wilde.
zorgen lukte evenmin.
Klachtenvrij
Teunisbloemolie
Ik gebruik het nu alweer
Voor
hormoonpreparaten één jaar elke maand en ik
voelde ik niets, omdat ik ben sindsdien geen dag
bang was voor bijwerkin- meer ziek geweest. Gedurengen. Bij het lezen van een de een jaar heb ik de vollediblad over natuurlijk gene- ge dosering gebruikt, nu

doe ik 2 maanden met een
pakje. Al die tijd heb ik mijn
klachtenkalender bijgehouden. Nu staat er alleen nog
maar "met Efamol PMP
geen klachten meer". Het
enige jammere is, dat zo'n

produkt niet door het ziekenfonds vergoed wordt".
Efamol PMP is verkrijgbaar
bij apotheek, drogist en reformhuis. Bel voor meer mformatie gratis naar
Pharmafood: O6-0995522.

Pomp je fris met milieubewuste deo
Een belangrijk aspect
van onze lichaamsverzorging is de geur. Onze
reukzin leidt vaak tot
spontane reakties: het is
bijvoorbeeld prettig als
iemand lekker ruikt.
Met het tegenovergestelde zijn we echter
minder blij.
Als mensen 'ruiken', dan is
transpiratie daarvan de belangrijkste oorzaak. Produkten, zoals deodorants,
die een onaangename menselijke geur tegengaan bestaan al heel lang.

Zuinig
Een voorbeeld daarvan is de
Schupp deodorant. Dit produkt werd bijna 20 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Het was de eerste
deodorant met een pompverstuiver. Het milieuaspect
speelde toen al een grote rol

bij de ontwikkeling van de
deodorants van Schupp. Inmiddels heeft het produkt
haar werking bewezen. De
speciale
oompverstuiver

'heeft namelijk vele voordelen. Het produkt is hygienisch, gemakkelijk in gebruik én zuinig, dus voordelig-

Hergebruik
Daarnaast is de deodorant
ook 'fris' voor het milieu.
Het Schupp pompje, dat op
luchtdruk werkt, kan eenvoudig overgezet worden op
een voordelige navulling en
het flesje kan dan na gebruik gewoon in de glasbak.
Het handige pompje is bedoeld voor hergebruik met
de navulling. De Schupp
deodorants zijn er in verschillende geuren die elk
simpelweg zijn aangeduid
met een ander kleurtje op de
verpakking: blauw, groen
en rood. De deodorant is fris
geurend maar neutraal genoeg om bijvoorbeeld uw
eau de toilette de boventoon
te laten voeren.
Schupp deodorant kan aangebracht worden na het
wassen of douchen. Eén
keer opbrengen houdt u een
dag lang fris. De Schupp
deodorants zijn verkrijgbaar
bij de drogist. Ook kunt u
informatie aanvragen bij
Tendem, tel.: 038-217747

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166
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teletekst

SONY HI-8STEADY SHOT

M

'ri

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST '
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afslandbediening Adv *2075.-

1Z95."
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.PHILIPS 28SL5800

GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-530; 63 cm black matrix flat square
beeldbuis, 49 v o o r k e u z e z e n d e r s , automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst, monitorl ook, scartaansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1579.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. "3890.-

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL.TELETEKST EN PDC
VR223;Simpel programmeren (TXT), opname wordt
exact op tijd gestart door de zender (PDC),
2videokoppen,autom.koppen reiniger, elektronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders,
Spinner Dial, Easy Logic afstandbediening.
Adviesprijs*1245.-

2649.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs"3330.-

1949.SONY TRAVELLER

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

TOPMERK CAMCORDER

Pffij QQR
iirôfef O «l U i"
INDESIT 2-DEURS

SIEMENS WASAUTOM.

WHIRLPOOL 2-DEURS
ijSEf
u4&."
BAUKNECHT 2304

995.-

795.-

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs. "999.-

7 yin

f *Kf."

IUKSÉSS^—

"^^^T^T 11 R t C V i • ^r

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

1399.
1699.-

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST
SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

999.WWW.

1149.-

719.ZANUSSI WASAUTOM.

1099.-l

PANASONIC VHS HI-FI

_ 699.-

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

1049.-

LUXE WASAUTOMAAT

569.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.

PHILIPS VIDEO + PDC

1199.-

849.37 CM KLEUREN-TV
e kleuren-w s
alle <>nóe'e

Videorecorder, dubbele speel-1
duur, afstandbediening. *1145.-1

PHILIPS /
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

699.^^ ^^^ ^^^

VR312;3 koppen, perfektbeeld,
LCp-afstandbediening. *1145.-

M 498.-

n

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

IS70-39; Adviespri]S*1999.-

1348."iK BLAUPUNKT63
CM
STEREO TELETEKST
ré
Ak
1099.ARISTONA 55 CM

IS63-30, Adviespri]S*1799.-

STEREO TELETEKST

848.-

BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST

_P 598.INDESIT G/E FORNUIS

899.-

Supersnelle VHS-HQ video,
afstandbediend.Adv. *795.-

KN5404;Gas-elektro. *1049.-

M 648.-

STUNT BOVENLADER

479.ARISTONA HG V!DEO

130 LTR. KOELKAST

AEG TURNAMAT
De enige echte
*>

INDESIT 140 LITER

729.-

355.-

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

549.-

375.395.495.465.555.-

ZANUSS1140 LITER
SONY 3 KOPPEN VIDEO

PHILIPS 160 LITER

V325; VHS-HQ, prefektbeeldi
LCD-afstandbediening. *1220.-

699.AKAI VHS VIDEO+PDC

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

279.-

ZANUSSI WASDROGER

699.-

i

i

F280; Afstandbediend. "768.-

499.PANASONIC VIDEO

Type TD50; Adviesprijs"649.-

EXTRA

KORTING
op

TURBOTEAM

MOULINEX
OVENB5I

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*! 735.-

1278.SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs"245.-

nw%
>|CQ
i-Mfcy 4%Jw.

l PHILIPS/WHIRLPOOL OPZETVRIESKAST

499.-

IBAUKN./BOSCH/AEG

bakoven,i

gui"1

*

rv.a*
lKONDENSDROGER

-^

accessoires.

PHILIPS

799.BAUKNECHTTRK980

iPSHB6500

KONDENSDROGER

-

BCC diverse so.
»lie maten.
Bll

i O-KOPS

alle

thermos-

Type Z6050; Adviesprijs"599.-

INDESITD3000WI
PHILIPS/WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER

AFB594; Vrieskast. *720.-

m 949.M1199.IMERKCENTRIFUGE

Type GSD1 311; Adv. "848.-

BOSCH VRIESKAST

STUNT!! VRIESKIST!!

. ^r*m A M i r ^
IHRI IXIMD
'*•• ••-*^1 ül^

Rivlèradreef 37

I

358.

BAUKNECHT VW 3PR

BOSCH VWPS2100
pTgii QCQ _
ËÖEr OU«f.
MIEUE VW G521

1449.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
• zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
r-1 cl/TDn Cl IDCDC Badhoevedorp vrijdag
.... 7 tot 9 uur
L
r y*'öyi.JrJ..£iVÏ Maarssenbroet. vrijdag
7 tot 9 uur
IIM DE RANDSTAD overige filialen donderdag
7 tot 9 uui

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
BAOHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

478.- nwk
unM CVIQ
Of*!.

BAUKNECHT LUXE

12800 toeren. Adviesprijs*249.-

PIN-CODE l

328.H 428.ZANUSSI VRIESKAST

| Geen afvoer nodig. Adv.*1699.-

l MIELE DROGER

VIDEOCAMERA'S
•i Meer budget door de gratis
0 BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

ATAG INFRA TURBO

l TypgAMB523;Adviesprijs"945.- Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

BABA

Inkl. afstandbediening. '699.-

S7/?//C7 EENMALIG!

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

INDESIT WASDROGER

J40; VHS-HQ, 3 koppen. "1104.-

HRD770; Van de uitvinders i 2
koppen, LCDafstandbed. "799.-

BAUKNECHT160 LTR

AUDIO-& VIDEO CASSETTES fm
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
uditj
SONYE240Vhs
3voor „„ SOrijSlP
MAXELL XL 1190 nieuw! 10voor....40.-frft3 369.-

AKAI VHS-1HQ VIDEO

JVC VHS-HQ VIDEO

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540

F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. "1098.-

649.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer 410;Gas-elektro fornuis, ln.kl.gnll,
fraaie uitvoering met formica draaispit en mixed gnll-seL.*1575.bovenblad. Officiële garantie

~™ 245.-

BLAUPUNKT
KT VIDEO

798.GRUNDIG51CMTEKST
599.678.STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 37 CM
399.428.m

ETNA FORNUIS 14.00

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1 445.-

PHILIPSTURBO-DRIVE

INDESIT ,
FORNUIS l.
Type KN5402WO; Adv. "849.-

RTV535; 3 koppen,
ipen, VHS. "1445.-

1398.-

Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzl|de.

749.-

KG37S01; KoelMies reus. *1798.-

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

de volgende werkdag. Bij BCC

1149.-

549.-

m
70 CM
b ARISTONA
STEREO TELETEKST
m

SERVICE werkelijk waarmaakt.
B.v.;kleuren-tvfrvice;n:en

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

GRUNDIG VIDEO +PDC

Iteletekstl

TypeKGC2511; Adviesprijs*! 269.-

649.-

2SB12; LCD-afstandbed.. '1045.-

vraag erom!

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

eoutilleerde Technische

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvries laden. Adviesprijs/1649,-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

649.-

|STUNT 1000 TOEREN

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

PHILIPS 4 KOPPEN VHS

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

~ 799.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

1249.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

849.- TT 599.-

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (8uur).
Adviesprijs. *1990.-

VR223; Afstandbediening,l
TELETEKST/PDC. "1245.-

879.-

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
KOOP ZONDER
1200trn/mm., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maareen
RISICO
zeer zuinig. Adviespnjs*1299.- echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviesprijs.*1099.- BCC speelt reeds 24 jaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
'de allerbekendste toprnerken
met officieel Nederlands gaPHILIPS/WHIRLPOOL
l TypeAWG719;Adviespnjs*1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
KOEL/VRIES KOMBI
en niet alleen vanwege onze
TypeARG280; Adviesprijs*1235.- ^groteornzetOokornda,

SONY VHS HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs* 1299.-

grootste

HRJ600; 4 koppen, longplay
inkl. PDCi Adviesprijs" 1599.-

1299.PANASONIC 70 CM "

SHARP 3 IN 1 KOMBI

PANASONIC NN8550

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, HiFi stereo. Adv.*1645.-

Raten Square Hi-BlackTnnitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'1799.-

Type R3G1 4; 1 000 Watt grill.

R81 80; 750 Watt+ draaiplateau.

BAUKNECHT WA6500

745.PHILIPS GR1 021 37CM PHILIPS HI-FI VIDEO
445.999.JVC HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-lucht320 U'ter2-deuts koelkast '1 398.- oven en grill. Adv."849.-

BOSCH 1000 TOEREN

999.-

UtlFt-J

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-

MOULINEX KOMBI

F60; 8mm systeem, 6x zoom,
supenmpose. autofocus "2299.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

229.-

SHARP R2V11 STUNT

SIEMENS 320 LITER

1279.-

945."

MOULINEX FM1115

AEG LAVAMAT RVS

SONY CAMCORDER
8x motorzoom,
3 lux,
hifi, autofocus. Adv. *2220.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Adviesprijs*749.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1 549.-

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

pTg%
-IQQ
\JMW
l Du."

MIELE110GTOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Type WA9510. Adviespnjs'1899.-

1399.-

1945.m 63CMBLACK-LINES"
H STEREO TELETEKST

Snel ontdboien en verwarmen.

BAUKNECHT1100TRN

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. "2550.-

70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
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Brits racegeweld
op het circuit

Amazone Daniëlle Keur bereikt de top

4

Je moet er veel voor opzij zetten,
maar dat heb ik er graag voor over'

ZANDVOORT - Zondag houdt de Britse autosportclub BRSCC autoraces op het Circuit Park Zandvoort.
Deze races tellen mee voor de diverse Britse autorensportkampioenschappen.
autosport
In het volle raceprogramma, waarvoor op zaterdag 11 juni
de trainingen en ook diverse races worden verreden, komen
enkele spectaculaire klassen aan de start. Het imposante
startveld in de Prosports 3000 Trophy race, vormt de hoofdmoot van het programma. 24 gesloten sportcars met een 2,9
liter 300 PK krachtbron, volgens de vroegere C2 specificaties
waar destijds mee voor het wereldkampioenschap werd gereden.
Ook een vol startveld in de TVR Tuscan Challenge race, de
snelle Engelse sportwagens. Ruim veertig Porsche produktiewagens die vanwege het grote aantal over twee wedstrijden
worden verdeeld, zullen ongetwijfeld het publiek op de taanken brengen. Verder een gecombineerde merkenrace met de
Volkswagen Vento en Polo G40 automobielen. In de formulewagenklassen wordt een race gehouden met Formule 3 wagens welke gebouwd zijn tussen 1981 en 1989.

De 19 leden van de visclub
hadden hun onderkomen in
Middelfart, gelegen tussen Jutland en het eiland Funen. Dé
eerste drie dagen hadden de
Zandvoorters vier kleine bootjes tot hun beschikking om tussen de eilanden te vissen. Dit
leverde vooral veel kleine gul
op. Op de diepere gaten, tot 81
meter, werden de grotere vissen gevangen.

Fanatieke strijd in
aalvoetbaltoernooi

zaalvoetbaf

eveneens.
Niveau Offset greep net naast
de derde plaats door, in de
strijd tegen Data Litho, in de
laatste seconde een 4-3 voorsprong uit handen tegeven. Het
4-4 gelijke spel bleek net niet
voldoende te zijn.
Fred Hehl verloor in 2 D met
5-4 van Spaghetti Huis, maar is
zeker van plaatsing. Het Spaghetti Huis gaat door deze zege
eveneens door. Het verrassende optreden van Beach Him
werd door een 2-2 gelijkspel tegen Lammers Boys, beloond
met een plaats in de kampioenspoule.
Na de laatste wedstrijd van
vrijdagavond wordt een herindeling gemaakt, waarna op
maandagavond de strijd een
vervolg krijgt.

In l A verzekerde De Wurf
ich van een plaats in de top
loor met 9-2 te winnen van II
londo en met 7-2 Voorham af
troeven. Met De Wurf gaan
ioor Radio Stiphout, dat II
.londo met 16-3 afdroogde en
EA, dat de Corodex met 7-0
'verklaste.
In l B was de 4-0 overwinning Programma
18.45 uur Café Basta - Sa.n Pim Janssen op Turn Turn Donderdag:
19.30 uur Weber's - Banana, 20.15
[enoeg voor plaatsing. De Stal bra,
uur II Mondo - REA, 21.00 uur Radio
.at eveneens verder door Big Stiphout - De Wurf, 21.45 uur Drutte De Klikspaan, 22.30 uur Corodex [louse met miniem verschil te Voorham
Fietsen.
;loppen: 1-0. In een onderling
reffen, dat morgenavond op Vrijdag; 18.45 uur d'Anvers • Lammers
et programma staat, maken Boys, 19.30 uur Vogel en Zonen • Turn
20.15 uur Spaghetti Huls - Beachig Mouse en Bad Zuid uit wie Tum,
Him, 21.00 uur Pim Janssen Sport - De
erder gaat om de titel.
Stal, 21.45 uur Café de Kater - Fred
Play-In heeft zich met glans Hehl, 22.30 uur Big Mouse - Bad Zuid.
eplaatst in l C. In een spanend treffen bleef Play-In met
2 Café de Kater de baas. De
ater gaat ondanks deze neder.ag eveneens door. Dat geldt
ok voor HB Alarm, dat met 3TYBB opzij zette. De Fles,
ensemillia en het verrassend
oor de dag komende ZVM
;am plaatsten zich in 1D. Senlia en ZVM speelden rusg naar een voor beide gunstige
2 en De Fles hield Estatalo van
ch af.
In 2 A waren Rabbel Boys en
roon Vis al zeker van plaatng. Als derde team voegde
afé Neuf zich voor de kampienspoule door met 5-4 van
larlekijn te winnen. Ondanks
en 3-3 gelijkspel tussen Banaa en De Klikspaan, in 2 B,
aan deze ploegen door. Als
erde plaatste zich zeer verrasend Drutte door knap Café
asta met 6-3 te verslaan.
Tot de laatste speelronde was
e spanning, in 2 C, te snijden,
ele teams hadden nog kans
m zich bij de top drie te plaaten. Uiteindelijk haalde Bakkej Paap de eidnstreep, ondanks
-n 4-3 nederlaag tegen Café
luijs.\ Bluijs plaatste zich
veneens door deze zege. Granorado had geen moeite met
ontMeyer en plaatst zich

Daniëlle Keur: „Ik ben al blij als ik bij de eerste 12 eindig."

paardensport

D

ANIËLLE KEUR heeft
er heel wat voor moeten
doen om z'n eervolle
uitnodiging te krijgen.
Al op vijfjarige leeftijd kwam zij
in aanraking met de paardesport toen haar broer haar wel
eens meenam. De laatste jaren
hield de inmiddels geslaagde
student aan het Ondernemers
College te Haarlem zich steeds
intensiever met de paarden bezig. ••"•• • • • • • • • • • • • • • • .
Met paard Joli was in de
eerste twee en half jaar weinig
vooruitgaan te bespeuren,
maar plotseling schoten de
prestaties van Daniëlle en Joli
met de week omhoog. In een
halfjaar van klasse M naar het
Prix St.Georges niveau, met als
resultaat de wedstrijd van komende zaterdag in Haaksbergen. De trainingen, van zo'n

Foto Arnold van der Zee

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de Zandvoortse amazone Daniëlle Keur
heeft haar eerste doel verwezenlijkt. Door haar enorme inzet en de daarmee gepaard
gaande bijzondere prestaties, mag zij met haar paard Joli, komende zaterdag deelnemen
in Haaksbergen. De top van Nederland komt hier aan de start voor de selectie van de
Young Riders EK.
door Aaldert Stobbelaar
drie uur per dag, wierpen haar je ver komen, ook al heb Je een
vruchten af.
minder paard. Dat paard kan
heel veel leren, door zoals ik al
vertelde, veel te trainen."
Bang
En de gelegenheid om te trai„Joli was een goedkoop nen is in Zandvoort optimaal.
paard, dat in verhouding met De manege Sandevoerde, van
top paarden weinig kon," stelde Peter en Marleen Veeze, heeft
de 19-jarige Zandvoortse. „Dat een unieke accommodatie met
Joli niet veel kon, kwam ook een wedstrijdbak van 20 x 60
wel door mij omdat ik in het meter, een hele spiegelwand en
begin bang was. Maar door elke een weidegang waar het paard
dag uren te trainen en het optimaal kan trainen en zich
paard te verzorgen, te poetsen ontspannen.
en schoon te maken werd de
band met het paard steeds
hechter. Een paard moet ver- Steun
Het bereiken van de top is
mogen hebben en dat krijg je
door heel veel te trainen. Met mede mogelijk gemaakt door
veel doorzettingsvermogen kan de steun van haar ouders. Be-

Sport voor senioren vraagt om een vervolg

'Je bent vrij te laten wat je wilt'

wekelijkse schaakrubriek
l'ordt verzorgd door de Zandortse Schaak Club. In verland met de zomerstop van de
is informatie over de pro'emen/oplossingen momenalleen telefonisch te verFijgen bij J. Berkhout, tel.
J023, en R. Schiltmeijer, tel.
p72. De eerst volgende.clubaPnd in het Gemeenschapshuis
op donderdag l september

Pgave nummer 23: Mat in
'ce zetten, zwart begint.
P'osstng van vorige week,
"aakdiagram 22 (Mat in twee
.«en, wit begint). 1. Te5 x h5+ -g8; 2. Th5 -h8 en mat.

De opzet was vier weken sport voor senioren
vanaf 45 jaar en ouder.
Het werden er echter zes
omdat bleek dat veel enthousiaste deelnemers
het maar kort vonden.
Holland Casino ZVM besloot er twee weken aan

te plakken gezien de positieve reacties. Op en
rond de verharde handbalvelden kon worden
getennist, gymnastiekt
of jeu de boules worden
beoefend. Ook in het
clubhuis waren activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld kaarten.

ZANDVOORT - Op de
laatste avond van het seizoen werd bij de Zandvoortse Schaak Club het examen
voor de diverse schaakdiploma's afgenomen. En de
jeugd deed het voortreffelijk, aangezien het fel begeerde papier door alle
jeugdleden werd behaald.
In het Gemeenschapshuis
was de spanning te snijden,
toen onder het toeziend oog van
gecommitteerde van de KNSB,
mevrouw Gerda Schiermeijer,
de examens werden afgenomen. Onder een perfecte leiding van John Ayress en Louis
Dambrink hadden de jeugdige
schaakleden 17 lessen gevolgd.
En het bleek dat die lessen
vruchten hadden afgeworpen.
Allen slaagden en zullen in het
komende seizoen, dat in september weer begint, op jacht
gaan naar het vervolgdiploma.

Voor menigeen was
het beoefenen van een
bepaalde tak van sport
niet eens het allerbelangrijkste. De onderlinge contacten vond men
minstens zo belangrijk
en aangenaam. „Ik vind
het heerlijk om daar te
zijn." aldus mevrouw
Van der Kar. „Het is zo
ontspannen. Je bent helemaal vrij in je doen en
laten. Daarbij vind ik de
contacten die je met an-

Foto André Lieberom

deren hebt heel erg fijn.
Ik vind dan ook dat het
volgend jaar opnieuw georganiseerd moet worden en dan wat langer
dan nu. Wat mij betreft
was de groep groot genoeg, de gezelligheid
staat namelijk voorop.
Het was echt een heel
goed initiatief."
Mevrouw
Herwath
kan zich bij het voorgaande geheel aansluiten. Zij vindt dat nog
veel meer mensen geactiveerd moeten worden
iets te gaan doen. „Het is
gratis en dus waren er
best wat mensen," vindt
mevrouw
Herwarth.
„Sommige mensen hebben echter een drempelvrees en moeten nog
meer een schop krijgen

om iets te gaan ondernemen, want het was heel
erg leuk om mee te doen.
Het initiatief van de heer
Methorst moet een vervolg krijgen. Tennissen,
klaverjassen of scrabbelen er was voor elk wat
wils. Het moet toch mogelijk zijn om dit volgend jaar opnieuw te
doen, maar dan wat langer."
Grote animator achter
het geheel, Jaap Methorst, blijft liever in de
schaduw, maar mede-organisator Gerard Seders
is van mening dat Methorst de grote man achter het succes is. „Het is
boven verwachting heel
erg goed gegaan. Elke
middag waren er gemiddeld tussen de 25 en dertig mensen, met als uit-

schieter de eerste dag
toen er maar liefst vijftig
deelnemers waren," vertelt Gerard Seders. „Het
is uit de koker van Jaap
Methorst gekomen en
door zijn enthousiasme
is het een groot succes
geworden. Aan het succes heeft de medewerking van vele deskundige vrijwilligers zeker toe
bijgedragen. We zijn van
plan een subsidie bij de
gemeente aan te vragen
voor de aanschaf van attributen en proberen
volgend jaar dit gebeuren drie maanden lang te
laten duren. Ik denk dat
er weinig gedaan wordt
voor senioren want het
blijkt dat de sport voor
senioren in een behoefte
voorziet," besluit Seders.

re zal het niet makkelijker maken. Maandagavond verzette zij
een kast, die op haar pink terecht kwam. Het topje is er
weer vakkundig aangemaakt
en hopelijk zal zij bij het vasthouden van de teugels weinig
hinder
ondervinden. „Dit
kwam wat ongelukkig uit, maar
van de dokter mag ik rijden. Ik
ga gewoon rijden want deelnemen op dit niveau is een unieke
gelegenhied. In deze wedstrijd
rijd ik tegen paarden die tonnen kosten en dat is een enorme uitdaging. Ik ben al heel blij
als ik bij de eerste 12 eindig. En
volgend jaar is mijn doel het
deelnemen aan een Europees
kampioenschap."
Gezien de presaties van de
laatste maanden, de enorme inzet en de vele trainingsuren van
zowel Daniëlle Keur als Joli, zal
er ondanks de blessure best wel
een knappe prestatie geleverd
worden tijdens de wedstrijd in
Haaksbergen.

Diploma's voor jeugd
Zandvoortse Schaak Club

schaken

„Het is gratis, dus er komen best veel mensen."

sèhiörerïspbrt

v

halve dat de ouders Keur goed
waren voor de sponsoring stonden zij altijd klaar om dochter
ergens in de Nederland heen te
brengen. "Ook al moetje er zelf
heel veel voor doen en ook laten, zonder de steun van m'n
ouders had ik niet zo ver gekomen. Zij stonden altijd achter
me. Zelf moetje echter veel dingen opzij zetten, 's Avonds lekker uitgaan is er niet bij want
dan maak je de volgende dag
niets klaar. Dat heb ik er echter
graag voor over."
Zaterdag staat Daniëlle Keur
een zware wedstrijd te wachten. Niet alleen dat zij het tegen
top-paarden moet opnemen,
maar een lelijke vinger blessu-

Thomas Hesse behaalde het
beste resultaat, door van de 24
vragen er 22 goed te beantwoorden. De overige geslaagden waren: Manon van Eldik, Nanouk

ZANDVOORT
Het door handbalvereniging Holland Casino ZVM geïntroduceerde 'gratis sporten
voor senioren' is een
overweldigend succes
geworden. Zowel deelnemers als organisatoren zijn van mening
dat dit initiatief volgend jaar een langer
vervolg moet krijgen.

ZANDVOORT - De vistrip
naar Denemarken is voor de
leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort een groot
succes geworden. De vierdaagse trip bracht goed
weer en er werd bijzonder
veel vis gevangen.
zeevissen

De Cateham Trophy race wordt verreden met wagens die
het midden zijn tussen een formulewagen en een open sportwagen op basis van de Lotus Seven. De spectaculaire racedag
zal worden besloten met een wedstrijd voor de BMW Trophy.
Vanwege de vele deelnemers openen de BMW-rijders het
programma met een kwalificatierace. Zaterdagmorgen beginnen de trainingen om tien uur, terwijl het raceprogramma
om half drie aanvangt. Op zondagmiddag valt het eerste
startschot om 12 uur.
De toegangsprijzen voor dit veelzijdige Britse raceweekend
bedragen tien gulden voor zaterdag, waarmee ook het rennerskwartier bezocht mag worden. Voor zondag bedraagt de
entree 15 gulden voor duinen en tribune. Voor twintig gulden
meer is er toegang tot het rennerskwartier. Kinderen tot 12
jaar betalen de helft.

ZANDVOORT - De splitiing in het zaalvoetbaltoerooi van Zandvoortmeeu•en in een kampioens- en
iromotiecompetitie is tot
itand gekomen. In de laat;te poule wedstrijden werd
T nog zeer fanatiek gestre,en om een plaats bij de boenste drie, hetgeen bijzonIer spannende partijen opeverde.

Vissen in
Denemarken
succesvol

Marquenie, Rebecca Willemse,
Remco de Roode, Bas van der
Meij, Henk Willemse, Mare Habets, Florian van der Moolen,
Jonathan Edwards en Bart
Timmermans.

Prijzen

duivensport
De vlucht over 322 kilometer
had als startplaats Roye. De
duiven werden om 's morgens
kwart over zeven gelost met
een Noord-westen wind. Om
acht minuten voor half 12
streek de duif van H. Heiligers
als eerset op het hok neer. De

Chess schakers
hoeven zich niét
te vervelen
ZANDVOORT - Het serieuze werk zit er nauwelijks een week op of Café
Neuf/Chess Society begint
aan het inmiddels traditionele
zomerprogramma.
Openluchtschaak, strandschaak en een doorgeef^
schaaktoernooi moeten er
voor zorgen dat de actieve
spelers van Chess en uiteraard de vele andere belangstellenden zich niet vervelen.
.';.
schaken
Zaterdag vindt de officiële
opening van het zomerseizoen
plaats met het eerste strand- :
schaaktoernooi. De plaats van
handeling is strandtent nr. 24
van Wilma en Krijn Kerkman.
Olaf Cliteur, die samen met
Hans Drost de touwtjes van dit
eerste evenement in handen
heeft, meldt dat zo'n 17 schakers naar de vloedlijn komen
en elkaar onder het genot van
een drankje en een hapje op de.
64 velden naar het leven zullen '
staan. Op Nico Huyboom na zal:
de gehele top van Chess aanwe-:
zig zijn.
:;

Meteen na afloop reikte secretaris Ruud Schiltmeijer de
prijzen uit van de interne competitie. Clubkampioen werd
Florian van der Moolen, gevolgd door Remco de Roode,
Behalve deze ontmoeting
Rebecca Willemse, Thomas staat voor zaterdag 30 juli de
Hesse, Nanouk Marquenie en snelschaakwedstrijd
tussen
Henk Willemse.
Café Neuf/Chess Society en de
Amsterdames schaakvereniOp deze laatste avond van het ging De Raadsheer op het proschaakseizoen 1993-1994, gaf gramma. Olaf Cliteur, lid van
clubkampioen Louis Dam- beide verenigingen, startte dit
brink een simultaanwedstrijd. initiatief vorige zomer. De door
12 schakers hadden zich aange- Café Neuf beschikbaar gestelde
meld om het tegen Dambrink beker werd veroverd door
op te nemen. Vier tegenstan- Chess. Maar de Amsterdamders, te weten. John Ayress, mers zijn van plan daar dit jaar
Hans Lindeman, Hielke Gorter verandering in te brengen.
en Dennis van der Meij den, wis- Strandtent nr. 24 is de plaats
ten de simultaangever een punt van deze strijd.
afhandig te maken, terwijl Jack
Voor de strijd tegen de
van Eijk en Walther Franck Raadsheer komt het Duitse
een remise behaalden. De reste- Chesslid Walther Gerharcïs
rende vijftig procent deelne- over. De sympathieke Oostermers moest genoegen nemen buur heeft ook toegezegd komend seizoen de thuiswedstrijmet een nederlaag.
den voor de hoofdmacht van
Chess uit te komen. Cliteur:
„Wij zijn daar zeer content mee
omdat Chess l uitkomt in een
poule die zeker niet zwakker
vlucht vanuit Orleans telde zal worden."
maar liefst 528 kilometer. De
duiven hadden daar zo'n zeven
uur vliegen voor nodig. Nadat Openluchtschaak
de lossing om kwart voor zeven
Voor de derde maal wordt het
had plaatsgevonden landde de Openluchtschaak op het Raadeerste duif van J. Handgraaf huisplein gehouden. Dit eveneom kwart voor twee op het hok. ment trok de afgelopen twee
jaar vele bezoekers uit binnenUitslag Roye: H.Heiligers l, 2, en buitenland. Mede door het
8, 9, 12. 13. 14, 20. Combinatie WK-voetbal is het Chess-beSinnige 3. 4. 6, 10. 15, 21, 22. stuur gedwongen de openluchtE.Paap 5, 24. Combinatie Koper schaakavonden te plannen na
7. 11, 23. J.Romkes 16. P.Bol 17. half juli. De vrijdagavonden 22
J.P.Hèennans IS. R.Driehuizen juli, 12 en 19 augustus staan ge19. H.Terol 25.
pland.
Een zogenaamd doorgeefUitslag Orleans: J.Handgraaf
l, 6, 13. H.Heiligers 2, 5, 10, IS, schaaktoernooi, een spel voor
20. 22, 25. B.Alferink 3. 21. P.Bol koppels, wordt door Chess ge4, 15. Combinatie Sinnige 7, 11, organiseerd bij de strandtent,
14, 24. H.Terol 8. J.Romkes 9, 12, van Willem Brugman in Bloe16. J.Knegt 17. Combinatie Ko- mendaal. De datum van dit eve-;nement is nog niet bekend.
per 19. E.Paap 23.

Duiven vlogen weer erg snel

ZANDVOORT - Wegens
het slechte weer werden de
wedvluchten van zaterdag
uitgesteld. Daardoor stond
op zondag, toen het weer
veel beter was, twee vluchten voor de duiven van Pleines pp het programma. H.
Heiligers en J. Handgraaf
hadden in deze vluchten de
snelste duiven.

Daarbij ging het clubrecord
er aan. Nico Ruijgt kwam in het
bezit van het clubrecord door
een schar aan de haak te slaan
van 36 centimeter met een gewicht van 414 gram. Ook werd
er een schol gevangen van maar
liefst 48 centimeter met een gewicht van 1052 gram. Dit stukje
vis bracht Frans Castien aan
land. De kabeljauw, die Willem
Minkman ving mocht er ook
zijn. Deze vis had een lengte
van 59 centimeter en woog vier
pond.
De vierde en laatste dag werd
er vanaf een grote boot gevist.
Hierbij ging de wisseltrofee
voor de grootste vis naar Danny
Castien met een kabeljauw van
51 centimeter. De trip werd
mede door de goede vangsten
zeer geslaagd. Alle leden van de
visclub keerden met voldoende
kabeljauwfile huiswaarts.
Voor volgend jaar wordt er
opnieuw een vistrip georganiseerd, maar dan naar het eiland
Öresund, gelegen tussen Denemarken en Zweden. Volgende
week vertrekt een tweede groep :
van de Zeevis Vereniging Zand-;
voort naar het gele rif, dat ligt;
drie uur varen boven NoordJutland. Gezien goede vangsten
wordt ook van deze trip veel
verwacht.
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mini-prijsje van 25,-
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Trolleys van Max & Dirk

Originele Deense bank

In vele soorten en maten, van een 11 cm laag TV-

Originele Deense banlc met perfekt zitcomffort.

tafeitje tot een 151 cm hoge etagère; in beuken,

Romp beuken, kussen verwisselbaar in
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'De Romeinen zouden jaloers
zijn op onze mooie badkamers'

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Hofjes in Haarlem

Fluitkruid
versiert
de bermen
Wolthoorn & De Groot
beschrijven hoe de
natuur zich in de stad
Amsterdam handhaaft.
Sterker nog: hoe ze
pijlsnel terugslaat zodra
de bebouwing even
wijkt. Vandaag:
Fluitekruid.

Fluitekruid in overvloed in de
bermen langs de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord.

Foto- De Groot

door Everhard Hebly

D

E JAREN ZEVENTIG
en tachtig stonden nadrukkelijk in het teken van de keuken, maar
voor de negentiger jaren is
sprake van een heuse badkamercultuur en maakt de
badkamer
nadrukkelijk
deel uit van het totale wooncomfort. Ondanks de economische malaise van de afgelopen jaren doen de aanbieders van badkamer- en sani- Tegenwoordig geeft men al snel tienduizenden guldens uit aan een nieuwe badkamer
taire artikelen goede zaken.

Uit een onderzoek van het
Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
blijkt dat jaarlijks in naar
schatting 200 duizend eigen woningen badkamers en toiletten
een volledige renovatie ondergaan. In 1992 was met de aanschaf van het daarin verwerkte
sanitair als douchebakken, kranen, tegels en baden al een bedrag van 900 miljoen gulden gemoeid. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars
doen daar nog eens 500 miljoen
gulden bovenop. Daar komen
de installatiekosten nog bij.
Verder blijken veel consumenten direct over te gaan tot
de aanschaf van een complete
badkamer met alles erop en eraan. -Kopers van een nieuwbouwwoning verwijderen vaak
de standaardbadkamer en zoeken hun heil in een badkamer
naar eigen stijl en smaak.
Branchedeskundigen
verwachten dat de markt voor badkamerartikelen voorlopig nog
met 10 procent per jaar groeit
en dat de prijzen naar beneden
gaan om een blijvend groot publiek te interesseren. De kwaliteit komt echter wel op een hoger niveau te liggen.

nnEGELIJK MET de
l komst van de eerste
•*• golf toeristen worden
de doorgaans groene wégbermen in de buitenwijken
en langs de ringweg overdekt met een wit waas van
bloeiend fluitekruid. Fluitekruid is een vaste plant en
van origine een bosbewoner
en wel van het soort bos dat
m het rivierengebied thuishoort. In het voorjaar schiet Natte hoek
Volgens de onderzoekers
in dat bos tussen de hoge
bomen het fluitekruid op de geeft de particulier gemiddeld
drassige rivierklei omhoog. zesduizend gulden uit voor de
De wegbermen, taluds en waterkanten in de Amsterdamse
buitenwijken, die op de drassige Hollandse bodem gebouwd
zijn, hebben door hun ruime
opzet en de hier en daar aangeplante bomen in de verte wel
.ets weg van de oorspronkelijke
'luitekruid-biotoop. Het fluitekruid heeft zich er dan ook
massaal gevestigd.

Hol
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) heeft een holle stengel.
Daaraan heeft het zijn wetenschappelijke naam ook te danken: antherix is Grieks voor
'holle halm.' Het Nederlandse
fhntekruid is afgeleid van het
gebruik van deze holle stengel;
je kunt er namelijk prima fluitjes van snijden.
De fietser of wandelaar die in
mei of begin juni de binnenstad
ontvlucht en de groene dreven
van de buitenwijken opzoekt,
wordt daar aangenaam verrast
door de in het wit gestoken wegjbermen. Een andere verrassmg, doorgaans iets minder
aangenaam, is de lawine aan
vitte bloemblaadjes en fluitesuifmeel, die geholpen door een
tevige westenwind zich als
neeuw op de nietsvermoedenvoorbijganger stort.

Lentebloem
Pluitekruid is een lente'loem. In de stad is het één van
weinig duidelijk aanwezige
n in groten getale te bewondeen voorjaarsbloeiers. Koolaad is er nog zo een.
Zoveel uitbundige bloeiers
ent de stedelijke biotoop niet;
et gemeentelijk maaibeleid is
ïan ook afgestemd op het be'oud van die overdadige bloei.
'Is de gemeente graag wil dat
bermen worden overwoef
erd door fluitekruid, dan woren ze uitsluitend in juli ge. Wil men echter de soort
'laatselijk enigszins terugdrin'en, dan wordt de handel vlak
'oor de bloei in mei gemaaid;
iet volgende seizoen kan men
'an naar het kruid fluiten!
;

WOLTHOORN &
DE GROOT

tikelen als verlichting en spiegels spelen een belangrijke rol
bij de inrichting en ook hierbij
wordt niet meer op de kleintjes
gelet Voor een compleet design
wandmeubel met geïntegreerde
wastafel betaalt men al ras enkele duizenden guldens.
Bij de toiletten gaat de trend
van staande naar wandhangende closets, die het schoonhouden van de vloer vergemakkehjken en geluidsarmer zijn omdat het waterreservoir in de
wand is ingebouwd. De losse
wastafels maken plaats voor
meubeloplossingen met voldoende bergruimte. Een andere trend is de sifonkap onder de
hangende wastafel
Opvallend is verder de terugkeer van het bidet, door onwetenden nogal eens verward met
een toiletpot of voetenbad. Het
bidet - letterlijke betekenis:
klein rijpaardje - is bedoeld
voor de edele delen en, aldus de
brochures, onontbeerlijk voor
de maandelijkse hygiëne van
moeder en dochter.

Drie Rolex-badkamerkranen?
Dat is dan negenduizend
gulden meneer. We leven in het
decennium van de luxueuze
badkamer waar men diep voor
in de buidel tast. Voor de
aanschaf van de 'natte hoek'
trekt men gemiddeld
zesduizend gulden uit, maar
twintigduizend gulden of veel
meer is geen uitzondering.
Zelfs het urinoir rukt op.

zitten flinke uitschieters bij,
weten de verkopers van De Tegelhal in Uitgeest. „Vijf jaar geleden gaf men zo'n 15 duizend
gulden uit voor de aanschaf en
installatie van een goede badkamer, tegenwoordig al snel twintigduizend gulden," zegt een
van hen.
Hij vervolgt: „Wij hebben
zelfs wel badkamers ter waarde
van honderdduizend gulden
geïnstalleerd. Er zijn bijvoorbeeld Rolex-kranen verkrijgbaar en dan spreek ik over bedragen van drieduizend gulden
per stuk. Men wil kwaliteit en
neemt geen genoegen meer met
een douchedeur van 250 gulden, het moet een deur zijn met
zes millimeter dik veiligheidsglas. Voor een tegeltje betaalt
men soms lachend tachtig gulden, terwijl een paar jaar geleden 35 gulden al duur was. Er is
duidelijk een trend naar duurzaamheid."

Badtempels

prijs en het beschikbare budget. De baden zijn verkrijgbaar
in werkelijk alle soorten, maten
en kleuren. Soms neigen ze
naar complete badtempels
waar de Romeinen jaloers op
zouden zijn geweest en die hadden toch aardig verstand van
langdurig baden. Het bad moet
liefst van een beetje fatsoenlijke omvang zijn zodat je er desnoods, al dan niet met z'n tweeen, een avondje in kunt doorbrengen.

Het beste is te kiezen voor
een ergonomisch vormgegeven
bad, dat is afgestemd op de lichaamsvorm en -lengte. Een
lichte welving in de rugpartij,
één of twee hoofdsteunen, armleuningen en handgrepen maken het baden veel plezieriger.
Om het compleet te maken kun
je nog kiezen voor een bad met
Whirlpool, ook wel bubbelbad
of fitnessbad genoemd.
Bijvoorbeeld de Samoa van
Hoesch: een ronde bubbelende

poel van vermaak met een diameter van 1,80 meter en voorzien van een zachtglooiend ruggedeelte om het ligcomfort te
verhogen.

Urinoir met klep
Klassiek wit is de meest gekozen kleur voor het keramiek
in de badkamer. Bij de badkamermeubelen ligt dit anders en
varieert men naar hartelust. De
meubelen met aanverwante ar-

Aan de mannen is ook gedacht met de introductie van
het urinoir, maar misschien
dat juist de vrouwen hier gelukkig mee moeten zijn omdat ze
hierdoor tenminste verzekerd
zijn van een droge closetbril.
Wie in zijn toiletruimte nog een
stukje wand van zestig vierkante centimeter vrij heeft, kan er
ook daar één installeren. Geen
ordinaire pisbak, maar van een
keurig design en eventueel met
bijpassend deksel.

Goedkoop met de boot naar Ierland
H
et aantal vakantietochten in Nederland
steeg vorig jaar met 5
procent in vergelijking met
1992. De vakantie-uitgaven
namen toe met 8 procent.
Ook dit jaar wordt weer een
stijging verwacht. Wie voor
deze zomer nog geen keus
kon maken hier wat tips
voor ver weg, dichtbij en
voor elk budget.

Sommigen schromen niet
muren in hun woning omver te
halen om zodoende meer ruimte voor het douchen, baden en
toiletteren te hebben. Een in de
slaapkamer geïntegreerde badkamer, of andersom, is al vrij
normaal. Als het even kan
wordt een douche en daarnaast
een bad geïnstalleerd. Als er
voldoende ruimte is, zijn de door Leni Paul
mogelijkheden legio. In tweede
NOORD-IERLAND.
Een
zogeheten 'natte hoek' maar er instantie kijkt men pas naar de
groen, ruig en nog verrukkelijk
stil stukje paradijs met een al(ADVERTENTIE)
leraardigste bevolking is
Noord-Ierland, dit jaar voordelig te bereiken met P & O Ferries. Deze maatschappij heeft
nu het goedkoopste tarief voor
een boottocht naar Ierland en
wie vanuit Felixstowe de fraaie
Rainbow Route rijdt, is voor
Amsterdam. Zo langzamer- goed gebruiken. Voor wie
een auto met vijf inzittenden
hand bekruipt menigeen ouder is als 15 jaar en enkele
voor twee retour-overtochten
het vakantiegevoel. De ge- weken, op woensdag of donin voor- en naseizoen nog geen
zevenhonderd gulden kwijt
dachten aan witte stranden, derdag, wat wil bijverdienen,
(hoogseizoen negenhonderd
palmen en een bijna onver- zoeken wij in de eigen omgegulden). Informatie: 02503ving
een
tijdelijke
krantenwijk.
draaglijke zon maken dit
21888.
beeld compleet We kijken Weekmedia wil dat de krant
SAGEN. Voor romantische
er allemaal naar uit Toch ook in de zomerperiode tijdig
typen: de sagensafari. De Cultugaat niet iedereen pro- bezorgd wordt! Interlanden
rele Raad Overijssel en de
Kreis Borken in Duitsland houbleemloos de zomerperiode Spreigroep is de organisatie
den een driedaagse sagentocht
tegemoet want zoals de titel die verantwoordelijk is voor de
door Twente en het Duitse Benal aangeeft: de krant blijft verspreiding van de Weekmetheim. Aan de hand van een casdiabladen. Heb je of heeft u,
verschijnen!
sette met de stem van de bekende verhalenverteller Willem de
want ook huisvrouwen en anTenslotte wil men tijdens de
Ridder kun je door een gebied
dere volwassenen zijn weirijden waar zich ooit de meest
vakantieperiode ook op de
kom, van de zomer (of wellicht
opwindende sprookjes en avonhoogte blijven van het lokale
voor een wat langere periode)
turen afspeelden. Informatie:
nieuws en de activiteiten in de nog tijd beschikbaar, neem
05750-19355.
buurt. Maar onze bezorgers
SAX. Wie dol is op saxofoon
dan zo spoedig mogelijk conkan naar Dinant in België waar
willen na een jaar hard werken
tact op met Interlanden Spreiop grootste wijze de 100-e sterfook van een welverdiende vadag van Adolphe Sax wordt hergroep, tel: 020 - 613.8444 (tijkantie genieten. Het probleem
dacht. Voor alle evenementen
dens kantooruren). Of vul de
is dan om voor iedere wijk een
rondom Sax: telefoon: 020bon in uit de advertentie el624.5953.
vervanger te vinden. Daarom
ders op deze pagina.
WIJS OP REIS. Voor de 9-e
kunnen we vakantiehulpen
keer is 'Wijs op Reis' van het

Tot en met september houdt de
WV Zuld-Kennemerland bodeswandelingen onder leiding; van
deskundige gidsen. De wandclingen op zaterdag gaan om tien uur
van start vanaf het VW-kantoor
in Haarlem aan het Stationsplein
l en duren ongeveer anderhalf
uur. In de maanden juni, juli en
augustus worden de hofjeswandeHngen ook op woensdagochtenden gehouden, aanvang tien uur.
De kosten bedragen 7,50 gulden
per persoon. Telefonisch reserveren Is gewenst, het nummer Is
023-313.9059.

Ronde om Texel
Het eiland Texel staat deze
week in het teken van de
catamaranrace de 'Ronde
om Texel.' Zaterdag 11 juni
start het sportieve evenement om tien uur 's ochtends bij paal 17 in De
Koog. Catamaranzeilers
uit de hele wereld doen
mee aan deze race. De afstand die gezeild moet worden beslaat ruim honderd
kilometer. Het wedstrijdreglement is zodanig, dat niet
de snelste boot, maar de
beste zeiler uiteindelijk de
wedstrijd wint.
In het kader van de 'Ronde om Texel' vinden deze
week al verschillende festiviteiten plaats. Er is een
uitgebreid programma in
eer feesttent op het strand
er iran 9 tot en met 12 juni
vindt er in Den Burg tevens
een jazzfestival plaats met
diverse bands die op straat
en in de cafeetjes optreden.
Voor aanmeldingen en overige informatie over de catamaranrace
kan men contact opnemen met
Llesbeth Oosterlingen, telefoonnummer: 03404-58861.

Er valt geld te verdienen....

Toeristische atlas

De krant gaat niet op vakantie!

BOES

Haarlem is een hofjesstad
bij uitstek. Voor liefhebbers van die hofjes houdt
de VVV daarom tijdens de
zomermaanden een serie
'hofjeswandelingen.'
Tegenwoordig telt Haarlem nog 18 hofjes. In de 17e eeuw waren dat er ruim
veertig waarvan een groot
deel in de loop van de 18-e
en 19-e eeuw is verdwenen.
Ook in de twintigste eeuw
zijn er nog een paar verloren gegaan. Tegenwoordig
worden de hofjes weer in
oude luister hersteld.
Het stichten van een hofje kan worden gezien als
één van de vroegste vormen van bejaardenzorg.
Ouderen die vroeger geen
inkomen hadden, waren afhankelijk van de liefdadigheid. Gelukkig waren er
welgestelde burgers die
'huijskens of cameren' lieten bouwen om arme en
oudere mensen onderdak
te bieden.

P&O European Ferries vaart tweemaal per dag tussen Zeebrugge en Felixstowe
Ministerie van Buitenlandse
Zaken verschenen, gratis verkrijgbaar op postkantoren, bibliotheken en via 06-0143. In dit
boekje tips en aanwijzingen,
adressen van ambassade's,
noodzakelijke
verzekeringen
en inentingen en nog veel meer
nuttigs.
KRUIDEN. In het Zwitserse
Lenk in het Berner Oberland
haakt men in op de gezondheids-trend. Aan de hand van
een leraar die alles schijnt te
weten van de geneeskrachtige
werking van de daar groeiende
planten en bergen worden tussen 8 en 31 juli kruidenwandelingen gehouden en hoort men
hoe men liefdesdranken kan
brouwen of hoe men hoofdpijn
verdrijft met plantenthee. Informatie: 020-622.2033 of rechtstreeks Lenk 09 41 3031595.
TUIN. De tuin in het Engelse
Haddon Hall bij Bakewell, Derbyshire won de Engelse Tuinprijs 1993. Deze historische
tuin die al in het jaar 1500 in

bloei stond bezit nog planten
uit de 18-e eeuw. Informatie bij
Victoria Coode, London, telefoon: 09 44 71 8399060.
RUBENS. Antwerpen noemt
zich graag de Rubensstad en
presenteert deze zomer een arrangement 'Bourgondisch Antwerpen,' een voordeelpakket
waar ondermeer Rubens bier
en Rubenssalade worden gepresenteerd eri waar men voordelig kan logeren in één van de
16 deelnemende hotels. Informatie over Antwerpen Rubensstad: 09 32 3230183.
URK. Dicht bij huis een beetje een cruisegevoel krijgen, dat
kan op het salonschip Prins
Claus dat dagelijks vaart tussen Enkhuizen en Urk. Een bezoek aan het Zuiderzeemuseum kan zodoende worden gecombineerd met een fietstocht
door de polders van Overijssel.
Ook is er een combinatie met
de lijndienst tussen Stavoren
en Enkhuizen mogelijk. Informatie Rederij Naco, tel. 020626.2466.
HANDICAP. Onder het motto 'Vakantie zonder handicap'
heeft de VVV in Niederösterreich een brochure samengesteld waarin alle logiesverstrekkende bedrijven worden
opgesomd die voor mensen m
een rolstoel en anderen die
moeilijk ter been zijn, de drempels hebben geslecht, waar liften zijn en waar men een dieet
kan volgen. Van luxe vijf-sterrenhotels tot voor de meer eenvoudige kamers. Informatie:
020-626.9682.
55-PLUSSERS. Al enkele jaren hebben 55-plussers vrijdags
gratis entree in avonturenpark
Hellendoorn. Nieuw dit jaar: op
alle vrijdagen in juni ook gratis
lezingen en evenementen. Informatie: 05486-55555.
SPELLETJES. Welk kind
wandelt jarenlang niet zijn ouders fluitend de bergen in? Om

het wandelplezier er al vroeg in
te krijgen heeft de WV van
Grachen in het Zwitserse Wallis een parcours uitgezet waar
kinderen vanaf vijf jaar via 16
spelstations op speelse wijze
het bergwandelen wordt bij gebracht. Aan het eind wacht een
leuke spelletjeskoffer, een diploma en een grote pnjsverloting. Informatie: 00 41 28562727.

De ANWB en de WV hebben onlangs een nieuwe
editie van de Toeristische
Wegenatlas Nederland uitgegeven.
In de gids worden de bezienswaardigheden, recreatieterreinen, gemarkeerde wandelingen en voet-,
fiets-en bromfietspaden
met symbolen aangegeven.
De ANWB/VW-Toeristische YVegenatlos Nederland kos,t 29,50
gulden en Is verkrijgbaar bij de
ANWB, de VW, de boekhandel
en de warenhui/en.

(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN: VAKANTÏEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van de
vaste bezorgers van de Weekmediabladen op vakantie.
Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken
wil overnemen hebben wij een goede beloning. De bezorgdagen zijn op woensdag of donderdag, afhankelijk
van de verschijndag van de krant
Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij je hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij jou in de buurt.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
INTERLANDEN SPREIGROEP, antwoordnummer
15002, 1000 PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig)
of bel tijdens kantooruren naar 020 - 613.8444
NAAM .
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON ...
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

t/m
VAK. W

woensdag 8 juni 1994
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Renault

Hyundai

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 40,75

ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

Citroen Speciaal, bouwjaar
1982, APK tot jan. 1995. Vraagprijs ƒ 1500. 020 - 6312249.
Te koop rode Hyundai Scoupe
GTXi, automaat, mrt '92,
OTO/ICI
27.000 km, ƒ23.500, Sunroof,
CITROEN
elektr. spiegels/ramen.
Hogeweyselaan 21
Tel. 020 - 6337194 na 18 uur.
1380 AG WEESP
02940 - 16661
AX 11 TRE, 112.000 km .6/87
AX 11 RE, 80.000 km . ..6/89
AX 11 RE, 5 drs, 90.000 km4/88
AX 11 TGE, 50.000 km .. 5/92
Kia dealer, occasions
AX 11 Plaisir, 20.000 km 6/91
Adm. de Ruijterweg
AX Escapade, 44.000 km 4/93
396-398. ,
BX Cannes, 50.000 km .. 4/91
Tel. 020 - 68 259 83
BX 14 TE 70.000 km . . . . 1/91
BX 14 TE 112.000 km . .. 4/88
BX 16 TRI 110.000 km ..4/88
BX Turbo D. 94.000 km . 4/91
XM 2.0, 93.000 km
5/91 De Meteor, nieuw en gebruikt
Defender Discovery. Joh. SieXM2.0, comf. 112.000 km4/9
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

Kia

WESTDORP

Land/Rangerover

Mazda

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-21977^

Mazda 323 GLX HB, 8-'87,
rood, c.v. -t- alarm, trekh.,
ƒ8.250. Tel.:020-6970253.
T.k. tegen handelsprijs: Mazda
626 2.0i GLX HB Aut., LPG,
stuurbekr., 6-'91, ƒ18.500 626
1.8 LX, LPG, 4-'89, ƒ 10.750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.

T.k. tegen handelspr.: BX 1.
TGE, elektr. ramen, c.v. kan
teld, LPG, 1-'90, ƒ10.500.
BX 1.4TEToulouse, LPG-o.b.
2-'91, ƒ11.500. BX. 1.4 TE,
11-'89, ƒ8.950. BX 1.6 RS,
Break, 10-'85,/4.950. BX 1.6
Progress, LPG (defect), 1-'92 MB 190E 1.8 zilver grijs 14 opƒ13.500. BEREBEIT, Amstel ties w.o. abs + airbag, b.j. 41993, prijs ƒ 42.500,00.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
Tel. 08385 - 24967.
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen M.B. 260E autom., '91, 53.000
Spec. in Zaanstad Garage km, zeer kompleet, ƒ61.000,-.
RENE SPAAN, 075-281193 Info tel.: 02975-66119.
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr. rep. prijzen,

13-20.

van Rhijn...Renault
Topoccasions 1 jaar garantie. Vele merken
B. Ruloffsstraat 5-11 A'dam-Z. 020 - 6738022
Bij het Jacob Obrechtplein
Espace Turbo diesel, nw. mod. RENAULT 21 Nevada TL,
4-'92, 69.000 km, prijs vóór 1/7 11/'88, blauw-met. Autobedrijf
Jan Wals: 02902-61697/61981.
ƒ39.500. Tel. 02990-30668.
RENAULT
Renault 5 GTL '87 ... .ƒ7.750
18 Combi GTL '85, '86/ 4.750
19 GTD'91, 96000 km/20.950
19 '91, 88.000 km 5-d. ƒ 18.500
21 GTL'91, 50.000 km/18.500
Renault 20 TS stuurbekr.
100.000 km, als nieuw/ 4.500
Van Harten, 01725-74343
Industrieweg 35, Nieuwkoop

Renault 4 bestelauto, b.j. '81
APK t/m '95, nw grijs kent.
radio en cass.rec., i.z.g.st.
Een unieke auto. 02990 - 46979

Renault 19TXE 1.7 inj. kl. zwart
5 drs, b.j. '91 LPG in nw. st.,
dealer onderh., net gr. beurt +
APK veiligh.insp. '94, Vr.pr.
} 16.500. 020-6170192.
T.k. Renault 4 F6 bestel, b.j.
1984, APK t/m juni 1995,
i.z.g.st., vr.pr. ƒ2200.
020 • 6838614.

T.k. tegen handelsprijzen: R21
2.2 GTX HB Autom., st.bekr.
elektr.
schuifdak,
3-'90,
ƒ16.500. Renault 11 TL, LPG,
6-'85, ƒ4750. BEREBEIT,
Amsteldijk, 020 - 6627777.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Renault 21 GTS Nevada 12-'86
rood ƒ11.950,-. GOLDCAR
A'veen 020 - 6433733.

Subaru

Mercedes-Benz

Mercury/Lincoln

Visa 11 RE, 1986, keurige auto
net gekeurd, inruil mogelijk
ƒ2.950. Tel.: 023-423906.

uw JTER-DEALERS
voor
SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Amrit
Autobedri f Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer

Legmeerplein 28-32
Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54

020-6153902
020-6622204
020-6623167
02977-30170

Mercury Sable 3.8 LS aut. +
airco
5-'91,
blauwmet
De beste caravantrekker van
ƒ29.750,-. GOLDCAR A'veen
•De advertentie-afdeling be
het jaar ! Impreza plus 1.8
XM V6 Excl. aut. '91 ƒ35.000 020 - 6433733.
houdt zich het recht voor adGL
4x4
WD,
directiewagen,
XM 20 l Ambiance '92/27.500
eind 93, 10.000 km, ƒ36.000.- vertenties eventueel zonder
XM Turbo D ABS '91 va/ 24.500
opgaaf van redenen te weigenwe garantie. Mooy & Zn.
XM Turbo D ABS '90 ƒ 24.500
ren. (Art. 16 regelen voor het
Ruysdaelkade
75-77,
A'dam.
XM Break '92
ƒ32.500
advertentiewezen).
MGB
Cabrio
'74
ƒ
14.500
Tel.
020-6623167.
XM D Airco '91
ƒ 27.500
ƒ 14.500
XM Diesel Break '92 ƒ27.500 MGB Cabrio '77
ƒ 13.500
XM Comfort '90
ƒ 19.900 MGB Cabrio '73
CX GTI Turbo II '87 ƒ11.500 Tel. 020-6596264 of 6278410.
BX 19 TGD Turb. Br '92/ 24.500
Amstelstein - Suzuki
BX19TGDBr.'91 v.aj 15.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BX 19 TGD Break '86 ƒ 4.950
BXTZD'92
ƒ21.500 Bluebird 2.0 GL, 1989, el. ra- Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
3st.BX19TZD'91v.aJ14.500 men, centr. lock, st.bekr. enz.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
BX TZD '90
ƒ 14.500 inr. mog, ƒ8.950. 023-423906.
BX TZD Turbo '90
ƒ 14.900
Voorjaarsaanbiedingen
BX TD '91
ƒ 13.500 T.k. tegen handelsprijs: Blue- Alto GA, 3-drs. '89 . .ƒ 9.250
BX Diesel '87
ƒ 6.250 bird 2.0 LX Diesel, 9-'89, ƒ 8950. AltoGA, '91
ƒ10.950
BX Diesel '87
ƒ 1.950 Sunny 1.4 LX 3-drs., 9-'91, Alto GLX,' 91
ƒ11.500 Corolla 1.8 D, Sedan, 1986,
ƒ14.750. BEREBEIT, Amstel3st. BX 16 Progr. en
Swift GL, 3-drs. '89. .ƒ13.500 APK 3-95, zeer goed van part.
TZI '91 v.a.
ƒ 12.500 dijk, 020 - 6627777.
Swift Club, 3-drs. '90 ƒ 13.950 ƒ4450. Tel.:02972-63601.
BX 19 GT st.bekr. '86/ 3.950
Swift Unique, 3-drs. '91/15.450
BX 14 TE '89
ƒ 8.950
Swift 1.3 GS, 3-drs. '91 ƒ 19.950 TOYOTA Camry 2.0 XLi station,
BX 14 TE Cannes '91 ƒ 13.500
Swift 1.3 GTS,. '93 ..ƒ21.500 '87, kleur beige-met. Autobedr,
AX 11 RE Axion '91 ƒ10.750 25 stuks Opel Kadett, 1983 t/m Samuray Pepper, '91 ƒ16.950 Jan Wals: 02902-61697/61981
AX 11 RE '89
ƒ 7.950 1990, inruil mogelijk. Voor
Auto Amstelstad B.V.
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500 inlichtingen: 023 - 423906.
Off. Suzuki-dealer
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1.950 Eigenaresse b.a. Opel Kadett
Amsterdam en Amstelveen
VISA GARAGE BV
caravan 1.6 de Luxe, AUTOHoutmankade 37, A'dam.
MATIC (incl. autopas), 77.000 Hemonylaan 25, 020-6799100.
VOOR GEGARANDEERDE
Tel.: 020-6278410.
km, LPG onderb., 9-'85, radio, Minervalaan 85, 020-6711888.
OCCASIONS
alt. in gar. st., elke keur
ALLE ONDERHOUDS
toegest. ƒ5950,-. 035-855777.
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
Opel GT 1.9S, i.perf.st., kleur
SCHADE-EXPERTISE
Cuore TX, km 27.000, '92, Aprood,
b.j.
'69,
vr.pr.
ƒ
15.750.
Amsterdam Oud Zuid
plause GT11.6 inj. St. bekr., div.
voorkomt
Tel.: 023 - 270710.
2e Jan Steenstraat 42-48,
extra's, km 55.000 '91,
autodiefstal
Applause 1.6 inj. L.i. km 30.000 OPEL VECTRA 1.6 i Sedan
Tel. 020-6763829
'92; Charade 1.0 Spec. km 1991, grijs met. Autobedrijf
Jan Wals: 02902-61697/61981.
40.000 11/91; Charade 1.3
inj. km 70.000 '90.
Rekord 2.0 S, b.j. 1984, APK
NIEROP DAIHATSU,
gekeurd,
inruil
mogelijk,
Vancouverstr. 2, 020-6183951 ƒ2.950. Tel.:023-423906.
Golf 1.6, 1984, nieuw model,
net gekeurd, prima auto, inruil
Daihatsu
T.k. OPEL KADETT 1,6 D stamogelijk, 4.950. 023-423906.
't AMSTERDAMMERTJE
tioncar, bj. 1985, prijs ƒ3250,
Amstel 340-342
T.k.: Golf III 1800 Cl, 9-'92,
i.z.g.st. 02977 - 40395.
tegenover Carré
zwart metall., met vele extra's,
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ƒ 26.000. Tel. 020-6156773.

MG

Suzuki

Nissan

Toyota

Auto's te koop tot ƒ 5.000,Vobr NS-GEDUPEERDE
Ford Escort Bravo 1.6,
Volvo 244 '79, LPG, APK '95, Diesel, 1e eigen, km 140.000,
nw. band. ƒ995. 020-6237090.
Volvo-Nierop A'dam-W.
Tel.: 020-6183951.
GARAGE ECONOOM
i Benault 5 TL, 1983
l
ƒ 1.500.360 GL 5-drs., L.P.G.,
Fredériksplein 6, 020-6232505. Nieuwe APK, prima staat,
ƒ2.850
CITROEN Visa 11 RE, 4 drs., bouwjr. '84
zilvergr., APK apr.'95, Vr.pr.: Volvo Nierop, 020 - 6183951
ƒ 2750,-. Tel.: 020 - 6843649.

Auto's te koop van
ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,Mitsubishi Gold 1.2 EXE, rood,
4/88,'B8.000 km
ƒ9.750
M.-'Holdinga B.V. Weesp
.. 02940-17673.

Peugeot 505 GLD Diesel
break, 193.000 km. ƒ 9.700
COBUSSEN, Baarsjesweg 249,
Amsterdam. 020-6121824.

Nissan King Cab. 2.5 diesel,
'88, alle opties o.a. trekhaak.
Zeer' compleet. Import USA
Cars.-Tel.: 020- 6670121.

Renault 25 TX, 9-1989, net
gekeurd,
stuurbekrachtiging
enz., inruil mogelijk, ƒ9.950.
Telefoon: 023 - 423906.

Auto's te koop van
ƒ 10.000,- tot ƒ 15.000,Citroen AX Image 1991,
56.000 km, zwart ƒ 14.995
HETO BV., DAIHATSU
/Tel. 020 - 6968841.
LadaSamara 1.5 1991 ƒ 10.950
LadaSamara 1.5 1991 ƒ 11.750
LadaSamara 1.5 1992ƒ 12.950
Westdorp. Tel.: 020-6825983.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tbt ƒ 20.000,Swift'GTS demo
8 mnd oud, ƒ 19.950
Auto Amstelstad B.V.
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Fiat Tipo 1.4 DGT 5 deurs,
blauw met. sept. '90, 73.000
km met stuurbekr. ƒ16.950
OTO/ICI Citroen 02940 - 16661.
LANCIA DEDRA 1.8, zwart,
nov. '90, 113.000 km,
.4 deurs ƒ 19.250.-.
Casparus Weesp 02940-15108.

Opel

BROUWER

Stoplock

Daihatsu

Volkswagen

Fiat

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
FIAT PANDA 1000 CLX .1992
sinds 1930
FIAT PANDA 1000 CL . .1987
PEUGEOT 205, 1991, 40.000 FIAT PANDA 750
1986 LEEUWEKEUR gebr. auto's
km ƒ 14.000,Peugeots
Ook voor A.P.K.-keuring
Van Harten, 01725-74343
505 Break diesel '87
reparatie & onderhoud
Industriewep 35, Nieuwkoop
405 GR 1.6 i 6/90 .58.000 km
BOVAG AUTOBEDRIJF
VOLVO 340 DL Special 5
VAN ETTEN, TIMMERWERF91 306 XR 1.4 i 11/93 10.500 km
deurs, automaat '88, ƒ 11.500 HEEMSKERK. 02510 - 33677. 309 GR 1.4 i 4/90 .69.000 km
205 XT 1.6 aut. 11/9049.000 km
Van VLOTEN BV, Volvo Dealer
Fiat Panda autom. 2-'91,37.000 205 XL 1.1 10/90 . .58.000 km
Tel.: 020-6369222.
km, rood, ƒ 14.500,-. Goudsmit 205 XRD 1.8 4/92 .53.000 km
106 XR 1.1i 3/92 ..32.000 km
Mazda 323 -1.5 GLX 5-drs, Rat A'veen. 020 - 6470909.
blauw met. 77.000 km, 1/89, Fiat UNO 45S i.e., aug. '90,
enz enz.
ƒ 12.950.-. Holdinga B.V.
km 27.000, metall, rood, in
Weesp 02940-17673.
absol. nw st., van verpl.k., APK 205 GL Diesel, b.j. '85, keurige
gek., ANWB mog. pr.: ƒ 12.250. auto, APK gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 6.950. Tel.: 023-423906.
Telefoon: 020 - 6792635.
T.k. Rat 127 950 CC, APK 21-4- Eenv. om te bouwen 205 XRD
'95. In goede staat. Vr.pr. ƒ 950. grs. kent. 10-'92, 26.000 km
z.g.a.n., ƒ 15000. 02963-3165.
Tel. 03417 - 64118.
Subaru Legacy 2.2, 4 wd, met Uno, 1985, net gekeurd, klein Peugeot 205 GL 5d. 1987
veel ace., nov. 1991, ƒ29.500. en zuinig, inruil mogelijk, 115.000 km i.v.m. vertrek
buitenl. ƒ 6000,- vr.pr.
AUTO SERVICE WETTER,
ƒ2.950. Tel.:023-423906.
Tel. 08370 - 24803.
02907 - 6572, Zwanenburg.
Peugeot 405 GRi, 2-'90,1e eig.,
Volvo 745, GL, aut. 140.000 km,
perfecte staat, nwe banden +
Airco, ƒ 27.800.-. Estate 10/89
Uit!., ƒ 14.900. 020-6418087.
DICK MUHL, Off. Volvo-dealer Ford Escort 1.6 CLX, 5-drs.
grijs met. 03/92
ƒ21.950
Weesp 02940-18200/18008
* *PEUGEOT ZUIDWIJK**
Ford Escort 1.6 CL, Bravo,

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ford

grijs met. 03/88
ƒ 6.750
SUBARU AALSMEER
bij bloemenveiling
T.k. BMW 320 6 cil. wit, ver- T.k. Cadillac Fleedwopd BrougTel. 02977 - 30170.
laagd sportvelgen en spoilers, hem de Elegance, diesel. B.j.
nwe APK, b.j. '82. Inruil mog. '82 In zeer goede st. Nwe APK. Escort 1.4 Bravo, APK 5-'95,
Vr.pr. ƒ 15.000. Alle inruil moge- 1-ste eig., 57.000 km, prima
Vr.pr. ƒ2600. 03417 - 64118.
onderh., roestvrij: 020-6950583
lijk. Tel. 03417 - 64118.
Ford Fiësta Diesel, bj. okt. 86,
rood, apk juni '94, vraagprijs
ƒ7.500, km stand 96500, 1.6
iter. Tel. 020-6694317 na 20 u.

Cadillac

BMW

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

106 XN 1.0, 2-'94, ..ƒ19.750.
106 XN 1.1, 11-'93, . ƒ20.500.
Div. 205 Accent's v.a./ 6.950.
205 XR 1.4i, 4-'92 .. ƒ17.950.
205 GTI 1.6, 3-'86 .. ƒ11.500.
306 XR 1.4, 11-'93.. ƒ28.500.
306 XT 1.6, 11-'93 .. ƒ31.500.
309 GRD 1.9, 5-'91 . ƒ17.700.
Minervalaan 86, A'dam Zuid.
Tel. 020-6629517/6791864

Rover

Sierra, 1984, gas onderbouw,
APK gekeurd, prima auto, inr.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen mog., ƒ 2.950. Tel.: 023-423906. ^over-dealer voor Uithoorn,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Amstelveen, Hoofddorp e.o.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.

Honda

Chevrolet

Citroen

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:
Chevrolets Pick-up Full Size en
S 10 benz./diesel, grijs ken. div.
uitvoeringen e.v.a. modellen.

Voor een goede occasion:

:ivic 1.5 GL, 1985, prima auto,
net gekeurd, inruil mogelijk,
ƒ5.950. Tel.: 023- 423906.

Prelude 2.0i Airco 92 ƒ47.500
Autobedrijf
Prelude 2.0 4WS .89 ƒ 26.950
WIM van AALST
IRX 1.6 ESi aut. .94 ƒ48.750
Communicatieweg6, Mijdrecht :ivic 1.6 ESi 4-d .93 / 34.750
:ivic 1.5 DXi 4-d .92 ƒ 27.950
DOOR INRUIL:
CITROEN-DEALER
livic 1.6 VTi ABS 93 ƒ 38.500
Tel.: 02979 - 84866
Üvic 1.5 VEi ECO
.950
Chevrolet Full Size
Pick-up 1500 4x4
80 BX 14 RE, b.j. 1989, net ge- Civic 1.5 LSi aut .90 ƒ 29.750
Chevrolet Full Size
keurd, LPG, inruil mogelijk, Ivic 1.5i GL . . . . 90 ƒ 18.450
1500 4x4
93 ƒ7.950. Tel.:023-423906.
Off. Honda Dealer
Full Size Blazer 4x4
89
Pontiac Firebird als nieuw .92 BX 14TE inj., '90, nw st., 1e eig., M. HOLDINGA B.V.
Poniiac Transport
92 ANWB gek., n. bdn, 10000-brt,
HOGEWEIJSELAAN 201
Globe Master diversen vanaf90 APK 5/'95, ƒ 9950.020-6659590
WEESP.
En vele andere occasions.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
Alle auto's zijn voorzien
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
van alle mogelijke opties.
Tel.: 03463-51150.
T.k. tegen handelsprijzen: HonIMPORT USA CARS,
CITROEN AX 10E, grijs metal- da Accord 2.0 EX, st.bekr.,
Keurenplein 9, A'dam.
lic, okt. 87. Autobedrijf
4-'91, ƒ19.500. BEREBEIT,
Tel.: 020-6670121.
Jan Wals: 02902-61697/61981 Amsteldijk, 020 - 6627777.

02940-17673.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan, Carlife,
VW-dealers, Bovag-garages en
autoshops. Prijs ƒ 149,Info: 020-6846226

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 • 665.86.86
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Volvo
340, 3/5 drs. automaat '86, '87,
) '91; 440 DL aut. 2 x '92,
360 inj. '87 en '88; 440 DL/GL
'88, '89, '91, '92
940 GL Sedan, aut. '91; 240 GL
Station, L.P.G., km 75.000 '90
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Telefoon: 020-6183951.

VOLVO Occasions

Automaten
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 4.900.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

Stationcars
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.

Bedrijfsauto's

Seat

Algemeen

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

ANTI-AUTODIEFSTAL
"Autodiefstal bezorgt schadepost van miljoenen".
Ook u kunt de dupe worden
Dé oplossing ter voorkoming van autodiefstal:
Indien u voor 7 juni ƒ9.95 overmaakt op rek. 472044125
tnv., P. Arets/E.Nas Tilburg is Uw auto verzekerd van
's werelds beste diefstal-preventie.
Voor 14 juni heeft u het middel in huis.

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

Vóór alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett ƒ 39 p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min,

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
AUTORIJLESSEN
team instructeurs geven wij op
ƒ37,50 per les
een psychologische manier inTHEORIE OP VIDEO GRATIS tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
Speciale spoedcursussen
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
theorie + praktijk.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 cursussen en examenroutes rijTel. 020-6138473.
den is vanzelfsprekend.

Campers

Diversen

De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
10 min. van A'dam.

Was zelf uw auto bij Autoradam zelfservice HOGEDRUKBOXEN. Achterzijde molen
Haarlemmerweg
365-475
A'dam W. Tel. 020 - 6821712.

VV/Audi dealer A-POINT
<ollenbergweg
ArnsterdamZO, ook uw Westfalia en
<armann camper dealer. Meer
dan 15 GEGARANDEERDE
occasions, vanaf bw.jr. '80,
w.o. Joker vastdak TD '88, en
benz. automaat '89; vraag
onze voorraadlijst ook verhuur
Tel.: 020-6964964.

Autosloperijen
irote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parooi, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

Klassiekers
en Oldtimers

A. van Andel
MOTORRIJWIELEN
100 tour/sport motoren
van ƒ2000,- tot ƒ9000,-,
Leyensteinstraat 15A,
Kerkdriel. 04183 - 4513.

Te koop Suzuki GSX400F, '84
nw. uitl. ket. tandw., 42000 km,
ƒ3950. Tel. 08376- 15371.

Aanhangwagens(boofjtrailers

70 BESTELAUTO'S en pers.
Tandemasser 3x1.80, 1800 kg
busjes v.a. ƒ3500. Garage
T.k.: SNOEK: D special, '71 Bikers wassen hun motor bij laadverm., ƒ1650. Tel. 020; Rijsenhout, lid Bovag.
6625265.
Meer dan 50 jaar gevestigd: gebr. wit., APK 12-'94. Tel.: Autoradam zelfservice HOGEBennebrpekerweg 17, Rijsen- 085-817695. Vrpr. ƒ8.500.
DRUKBOXEN. Achterzijde mohout bij Aalsmeer, 02977en Haarlemmerweg 365-475
24229. Ook t.k. gevraagd.
A'dam W. Tel. 020 - 6821712.
Citroen
BX 1,4 Cann.serv. 7/91 ƒ 8.900
BX 1.9 TD serv. 5/92 ƒ12.400
BX 1.9 TD serv. 3/91 ƒ 6.900
Escort 1.1 Van, 6/89 .ƒ 4:500
Opel Kad. 1.7D V 8/90/ 8.500
Peug. 309 1.9 XLD
Van 10/90
ƒ 6.900
Renault 4 F6 1.1
combi 10/85
ƒ 1.700
Toyota Corolla 1.8D
XL Van HB 1/92 ....ƒ 9.900
Sunny 2.0D LX
Van, 11/91
ƒ 9.700
Sunny 1.7D XL HB
Van, 1-'90
ƒ 5.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Autofinanciering
en verzekering

Accessoires
en Onderdelen

BMW R65. Bouwjaar '80, met Autoverzekering laagste bet.
koffers, goed onderhouden,
per md/kw. met schadegarant
met kuip, hoog stuur, ƒ 3950,-. Fnr.wa Serv. Celie 020-6416607
Tel.: 020 • 6850075.
AUTOBANDEN NODIG ?
;
" Adverteren in
Gebruikte banden va ƒ 25:- deze rubriek
Alle maten+merk. in voorraad;
Tel. 020 - 665.86.86
Prijzen incl. montage .
balanceren.
Dagelijks geopend. ZONDAG
ECU BAND
kijkdag 11-17 uur. St. Janslaan
Cilinderstr. 5 Amsterdam
52Bussum, 02159-11866.
Noord. Tel. 020-6313648.
Suzuki Savage, bj. 1987,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. z.g.a.n. Tel. 08362 - 21884 of
Klaar terwijl u wacht.
085 - 815166,
Ruilstarters en dynamo's.
AMSTELVEEN BV.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Tel. 020-6431220

Autoverhuur

SLOOTHAAK

MAR.S

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Motors
merken, alle bouwjaren.
- Studenten 10% korting
GEER. OPDAM B.V.
Kawa ZZR 1100,12/90/ 17.950 - Speciale avondtarieven
Tel.: 02502-45435.
- De goedkoopste in A'dam é.o
Missot. specialist REM- en Suzuki GSXR, '92 ...ƒ14.500
Koen van Oosterwijklaan 6
GARAGE ECONOOM
FRICTIE-MATERIAAL.
Div. Harley's ... . v.a. ƒ 10.00"
AMSTELVEEN
Voor Grote beurt & Onderhoud
Bosboom Toussaintstr.
43 Div. Honda's .. . v.a. ƒ 3.50u
Voor SCHADEHERSTEL
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Voor APK-KEURING
Div. Yamaha's . .v.a. ƒ 3.500
Voor een goede Occasion
Noodservice
Div. Suzuki's ... ..v.a. ƒ3.500
Voor een snelle en vakkundige
ONDERDEELVERKOOP
service
niet duur!!!
Div. Kawasaki's .v.a. ƒ 3.000
DOE-HET-ZELF ADVIES
Gratis leenauto's beschikbaar
Studenten 10 % korting.
op zaterdag van
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
Ca. 60 motoren op voorraad
bestel-, vracht- en
10.00-13.00 uur
Frederiksplein 6, 020-6232505.
en diverse opknappers
personenauto's, -bussen
Kost B.V.
020-6794842, 020-6908683.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.In- en Verkoop van
Zie ATS telet. pag. 888
Valschermkade 16, A'dam.
DIESELSERVICE
motoren, kleding, helmen,
brandstofpompen; verstuivers
D. FAAS
accessoires, onderdelen
cil.koppen vlakken. Garage/
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,reparaties, etc.
motorenrevisie FEENSTRA
per dag, ex. BTW
Industrieweg 27, Duivendrecht
Grasweg 3, A.'dam-Noord
ALLE KLEUREN
Dagelijks geopend,
Tel. 020-6980639
Tel.: 020-6371826.
OOK IN SPUITBUSSEN
Vrijdag koopavod
APK KEURINGEN ƒ70,
otto nieuwenhuizen bv
De Luot luxe en bestel vanaf
St. Janslaan 52, BUSSUM,
Overtoom 515, Amsterdam
klaar terwijl u wacht.
ƒ39,- per dag excl. BTW.
(020) 6129804
Garage West-Center:
Tel.: 02C-6161388 of 6890374.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

AUTOVERHUUR

Service en
Reparatie

OUKEBAAS

autolak

Van Vloten

Saab

Rijscholen

Motoren/Scooters

Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 12.950.O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault

940 Estate, LPG,'91 ƒ37.500
740 GL, LPG '90
ƒ 23.950
740 GL, automaat,'88 ƒ 14.750
740 GL, Diesel,'88
ƒ 17.950
244 DL, 50.400 km,'91 ƒ 32.500
A.P.K. KEURINGSSTATION
480Turbo,'92
ƒ39.750
Keuren zonder afspraak
440 GL, rood,'92
ƒ27.500
Feenstra & Jimmink
440 DL Special,'92
ƒ 26.950
340 DL aut. '82 APK sept. vr.pr. 440 DL automaat '92 ƒ27.950 Asterweg 24A A'dam 6364702
ƒ 1250. 02975-68789.
Autobedrijf CRYNSSEN
440 1.8 inj.'92
ƒ25.950
Crynssenstraat 10-14
440 Sunray,'91
ƒ 19.950
Tel.: 020-6184402.
340 GL aut.,'89
ƒ 12.950
855 GLT stat. demo . . . . 4/94 340 Diesel '85
APK-keurstation, reparaties
ƒ 4.950
745 GL aut. Estate . . . . 10/89
alle merken en schaderegeling.
740 GL automaat
3/87
GARAGE ECONOOM
940 GL 2.3
2/92
Repareert uw KOPPELING en
440 GL, 1.8 F
1/89
Amsterdam
REMSYSTEEM snel en vakkun440 GL 2.0 i, Demo . . . . 1/94
Uw Volvo-dealer
dig. APK klaar terwijl u wacht.
440 GL 1.8
2/89
Ook uw BOVAG autospecialist.
met persoonlijke service
440 LPG 1.8
7/90
440 D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94 Tel. 020-6369222, Meeuwen- Frederiksplein 6, 020-6232505.
340 D.L. Lpg
6/89 laan 128, Amsterdam-Noord, Zelf sleutelen of auto spuiten
uit de IJtunnel 2x rechtsaf. doe je bij HEINING HOBBYAUTOBEDRIJF DICK MUHL
HAL. 02907-6999 A'dam,
OFF. VOLVO DEALER
VOLVO 245 station, pracht
Sloterdijk 3.
staat,
gas
onderbouw,
b.j.
'83,
Nijverheidslaan 1, WEESP
leer,
roofrack,
overdrive,
LM
Tel. 02940
18200/18008
velgen, net gekeurd, pr. ƒ 4500.
Bovag Garantie
Tel.: 020 - 6977821.

Moet weg! Volvo 360 inj. 2L, Volvo 340 aut. '84, 81.000,
i.z.g.st., '86, 125.000 km, veel APK; ƒ 3750. Tel.: 02975-67954.
extra's, t.e.a.b. 030-286424.
Te koop: Volvo 340 DL auto- • Bewijsnummers van een
maat, b.j. 1-10-'85, APK tot 7- geplaatste advertentie in deze
Saab 96LV4, 1978, carrosserie
rubriek krijgt u alleen
'95, ƒ 4.500. Tel.: 02979-82694.
moet gerest. Mech. en int.
toegezonden als u dat bij de
jerfect, ƒ3000, of ruilen tegen Volvo 244 GLE aut. apk 2-'95 opgave van de advertentie
vele ace., i.z.g.st., vr.pr. ƒ 2750. kenbaar maakt. De kosten
deine kajuitmotorboot.
Tel. 020-6656284/02158-21255. Tel. 02977 - 44210.
daarvoor bedragen ƒ 4,50

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
'ubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
Lada SAMARA Rash .. 1989
LADA 2104 1.5
1989
JOHAN BOOM,
LADA Niva
1984
Ook in Den lip 55,
Subaru Legacy 2.2 4 wd 1991
Gem. Landsmeer 02908-24640
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
± 50 auto's
4 wd, demo met ace., . 1993
Tevens inkoop
Subaru Justy 1.0 Dl
1986
HETO Zuid Oost BV Daihatsu Subaru Vivio ECVT . . . . 1993
Subaru Vivio GLI
1993
Subaru Mini Jumbo SDL 1987
OCCASIONS
Mercedes 250
1977
Seat Marbella ....87 ƒ 5.995
VW Polo Coupé .. 86 ƒ 5.995
Zwanenburgerdijk 503
Fiat Panda 1.000 I.E90 ƒ 7.950 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Daihatsu Char. 1.0 86 ƒ 7.450
Nissan Micra Aut. 89 ƒ 10.995
TOT ƒ 10.000,EN GEEN PIEK MEER
INFORMEER NAAR ONZE
ƒ9.800
REPARATIE VERZEKERING!! Peug. 309 XLD, '88
Peug. 505 GL. '87
ƒ9.100
Peug. 505 GR aut., '85ƒ 7.250
HETO Zuid-Oost BV,
Rat Panda 750 CL, '88ƒ 7.950
Schepenbergweg 16 (bij AMC) Rat Panda 750 L, '87 ƒ 6.500
020 - 696 88 41. Amsterdam Rat Panda 750 L, '88 ƒ7.950
Renault 20 TX, '84, 5-d ƒ 1250 Fiat Ritmo 70 CL, '88 ƒ8.250
ƒ8.450
BMW 316, '86, 4-d ...ƒ5950 RatUno45,'87
ƒ5.950
BMW 316, '83, 4-d ... ƒ2250 Lanc. Ypsilon, '85
ƒ7.950
Volvo 340 GL, '87, 3-d ƒ4950 Citr. AX 11 RE, '87
ƒ9.750
VWPassat 16 CL, '87 ƒ4950 Citr. BX 14 TE'88
ƒ9.400
Ford Sierra 2.0 GL, '83 ƒ 2750 Ford Escort 1.4, '87
VW Golf D., '85, 2-d .. ƒ 5450 Opel Kadett 1.3, '86 ƒ7.950
ƒ5.900
Mazda 626 2.0, '84, 5-d/ 1750 Rena. 5 GTL,'85
ƒ3.750
Citroen CX Pallas, '83 ƒ 1750 Skod. 130 GLS, '87
Ford Escort 1.6, '84 .. ƒ3450
Autobedrijf
Renault Rodeo, '86 ... ƒ 5950
v.d. Pouw/Casparus
Mercedes 280 SE . . . . ƒ 7950
Amstellandlaan 1
Rat Argenta, '85
ƒ 1750
Weesp 02940-15110
Datsun Stanza, '83, 4-d ƒ 2450
Ford Escort GL, '79 ..ƒ2450 Bij aanschaf van 'n occasion
Renault 5 TL, '84, 2-d. ƒ2450
vanaf ƒ 7.500
Mits. Galant GLS, '83 . ƒ3450
3 maanden Bovag-garantie.
Austin Montego, '86, 4-d/ 3750
Inruil en financ. mogelijk.
Peugeot 205 XE 1.1, '87/6950
Honda Accord, '82, 4-d ƒ 1950
VWGolf 1.6, '82, 2-d .ƒ2950
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Autohuis George
Osdorp, Oranje hek
VRAAG NIET HOE HET KAN,
Tel.: 020 - 6105478.
MAAR PROFITEER ER VAN!!! Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
Leidsevaartweg 41
± 200 auto's, Alles mogelijk.
Heemstede (4 km v.h. station)
Tevens enkele speedboten.
Telefoon: 02502 - 49725
Inruil. Ook te koop gevraagd
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg
bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Auto's te koop
gevraagd

nkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.
.et op! BOVAG autobedr. ver<oopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Wilt u uw auto v.a. 1991
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.

02159-11866.

Mensen werken
liever dichtbij huis
••Er bestaat geen twijfel over:
Mensen werken liever dicht bij huis. Een trend
om rekening mee te houden en nieuwe
medewerkers in de woonomgeving van het
bedrijf te zoeken.
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia bieden alle ingrediënten om
gericht, opvallend en trefzeker te adverteren
voor personeel.
Voor meer informatie over succesvol werven,
bereikcijfers en tarieven kunt u contact
opnemen met de verkoopafdeling.
Tel.: 020-562.3076
(hoofdkantoor) of
Tel: 020-647.5393
(Amstelveen).

'e koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
•Auto te koop? Plaats in deze
ubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

WERKT!
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Vitara JA: een kale stoere bink

Gratis boekje
Michelin
Michelin heeft voor wie
snel reageert een gratis
boekje klaarliggen met een
geactualiseerde bandenspannings- en montagetabel van de meeste personenauto's die op de Nederlandse markt verkrijgbaar
zijn. Bovendien geeft het
boekje nog andere bandeninformatie zoals bandenspanning voor aanhangers
en caravans, bandenspanningen levensduur en een
verklaring van de lettercodes op banden.
Het boekj e past in de binnenzak en kan uitsluitend
schriftelijk worden aangevraagd bij: Michelin, Externe Betrekkingen, Postbus
256, 5150 AG Drunen. Toezending geschiedt kosteloos en zolang de voorraad
strekt.

Hyundai maakt
turbo-zomer
.Hyundai laat weten dat
'Eoesje met dat bloesje'
voor een bijzondere zomer
zorgde, maar dat die vervaagt bij de komende. Hyundai verlaagt namelijk tijdelijk de prijs van de Scoupé GT Turbo met 2.500 gulden om hiermee voor iedereen een
turbo-zomer
binnen bereik te brengen.

Het kleine krachtpatsertje met 1.5 liter 116 pk motor presteert dankzij de bijpassende turbo meer dan
behoorlijk. Een aantrekkelijke en felle sprinter die
veel biedt voor weinig geld.
"De komende maanden
kost hij slechts 33.950 gulden en daarvoor krijg je
een compleet uitgevoerde
auto met elektrische raambediening, stuurbekrachtiging, aluminium velgen,
audio, mistlampen, getint
glas en meer van dat soort
zaken.

Kwik-Fit
introduceert
milieuzorgsysteem
Na anderhalf jaar onderzoek heeft Kwik-Fit vóór
haar 130 filialen in Nederland en België een milieuzorgsysteem met bijbenorend handboek geïntroduceerd. Het bevat strenge
voorschriften met betrekIdng tot het scheiden en retiyclen van afval en tot de
veiligheid van de medewer-.
kers en omgeving.

Nieuwe brochure
'Auto kopen'

H

ET LIJKT OVER en
sluiten voor de kleine
terreinwagens die zo
in de smaak vallen bij eigenaren van sportscholen en
snackbars. De klad zit erin
door de nieuwe grijs kentekenregeling. Suzuki's 'gele'
antwoord die de vraag weer
moet doen terugkeren is de
vierpersoons Cabrip JA, een
van alle overbodige luxe
ontdane JLX.

Wat bezielt iemand om een
stuggeveerde terreinauto te kopen waarmee hij (of zij!) zelden
het terrein ingaat of het zou
voor een verboden picknick op
de Veluwe moeten zijn? Goed,
je rijdt tijdens een vakantie in
de Alpen een paar honderd meter verder omhoog dan andere
automobilisten, maar met een
gewone personenauto en wat
durf kom je ook aardig ver.
Toch waren tot voor kort
kleine terreinauto's een laaiend
succes in Nederland. Suzuki is
Europees marktleider in dit
segment met de toppers Samurai en Vitara. De Samurai is het
beste wat je voor dit geld kunt
vinden, de Lada Niva laten we
buiten beschouwing. Suzuki's
enige concurrent op dit gebied
heet Daihatsu Feroza.
De Vitara is sterker, luxer en
duurder dan de Samurai. In de
topjaren verkocht importeur
NIMAG zo'n vierduizend exemplaren per jaar, veelal cabrio's
voorzien van grijs kenteken.
Sinds januari zijn de regels
hiervoor flink aangescherpt en
de afmetingen van de Vitara
vallen voortaan buiten de prijzen.

len en dat rijdt vooral in de stad
telkens heel aangenaam. De
hoge zit maakt bovendien datje
je heel veilig voelt. Maar ook:
wie maakt mij wat?
Op droog wegdek dient de
vierwielaandrijving
nergens
voor en de meeste Vitara's die u
ziet rijden maken alleen gebruik van de achterwielaandrijving. Voor een beter weggedrag
op een nat of besneeuwd wégdek kun je de vooras in de aandrijving betrekken maar de Vitara is dan wel iets minder
vooruit te branden.

f v^c •~~ -^/"s; 5.... ^ '- ^ _ ~

Zo wordt de Vitara zelden gebruikt
uitverkocht. Begin dit jaar gaf
NIMAG een 'geel' antwoord in
de vorm van een goedkope Vitara met achterbank: de Cabrio
JA. Prijs 36.995 gulden.

In tegenstelling tot andere
merken weigert NIMAG veranderingen aan te brengen zoals
het verhogen van het dak of het
aanbrengen van een tussenscherm. NIMAG liet eind december nog snel een aantal ViEen Vitara met korte wielbatara's met grijs kenteken regis- sis en achterbank is leuk om
treren, die nog steeds niet zijn mensen mee te nemen, maar

bagage zul je dan thuis moeten
laten. Boodschappen meenemen in de Cabrio is ook niet zo
simpel omdat de achterdeur
zich vanwege de canvas top niet
een-twee-drie laat openen. Het
is een tweezitter. De twee achterste zitplaatsen zijn een noodzakelij k kwaad, je betaalt immers wegenbelasting en BPM.
Het zijn goede stoelen die zich
eenvoudig laten wegklappen.
De uit- en instap van een Vitara
is prima omdat hij zo lekker
hoog op zijn poten staat.
Maar om vanaf de achterzitting uit te stappen is enige ie-'
nigheid vereist. Je moet .eerst
kromgebogen naar voren lopen
en vervolgens een kleine
sprong maken. De voorstoelen
van de JA geven goed steun,

ANWBintroduceert
de 'Auto op Afroep'
E ANWB gaat haar leden
D
in de Randstad benaderen met Auto op Afroep. Het

wil hiermee tegemoet komen aan de behoefte van individuele mobiliteit en verantwoord autogebruik.

Prima krijgt
nieuwe motor

Volvo 960
wordt herzien
Volvo gaat zijn topmodel
960 op enkele punten wy zigen zodat hij zich meer onderscheidt van de 940 en
aantrekkelijker wordt voor
een groter publiek. Hij
moet dit najaar leverbaar
zijn in ons land.
De uiterlijke veranderingen hebben vooral betrekking op de voorzijde. Koplampen en grille zijn voortaan platter en min of meer
geïntegreerd in de bumper.
Daarnaast is het motorenaanbod uitgebreid met
een 2.5 liter zescilinder.
Geïnteresseerden hadden
voorheen weinig keus, om4at Volvo slechts een drieliter zescilinder in het programma had. De 960 is in
het vervolg bovendien niet
meer uitsluitend verkrijgbaar met een viertraps automatische versnellingsbak, maar ook met een
handgeschakelde vrjfbak.
De prijs van de 960 met 2.5
motor is nog niet bekend.

De lage gearing is voor heel
zwaar werk dat je een Vitara
waarschijnlijk weinig ziet doen.
De Samaurai is wat dit betreft
veel meer de terreinjeep. In het
Westelijk Havengebied zijn we
vierwielaangedreven met de Vitara door hoog gras, rul zand,
een enkele plas en wat greppels
getrokken. Nee, er reden geen
andere Vitara's. De lol? Ach, je
nieren stuiteren eruit, je krijgt
af en toe een flinke scheut in je
rug en als je niet oppast sla je
met je hersens tegen de voorruit. Een beetje Spielerei, maar
wel geinig.

kilometers met hem verslonden. Veel asfalt, veel files, veel
straatklinkers, weinig terrein
en zonder vierwielaandrijving.
Er wordt beweerd datje nieren
eruit stuiteren in een terreinwagen. Dat valt mee, maar het
spookt de eerste kilometers wel
door je hoofd spookt. UiteindeVolgens de pr-manager van
lijk went alles, zelfs de stugge NIMAG, die zestigduizend km
per jaar aflegt met een luxere
maar zijn van boven nogal vering van de Vitara.
smal. Het dashboard biedt de
gesloten versie, is de Vitara
De Vitara Cabrio is zoals te voor 75 procent personenauto.
meest noodzakelijke informaverwachten vrij rumoerig. De Voor 37.000 gulden koop je ook
tie en veel bergruimte.
1.6 motor (80 pk) geeft hem een een luxe honderd procent perHet canvas dak is zogenaamd topsnelheid van rond de 150 sonenauto, zelfs een Subaru
snel en eenvoudig te monteren km/uur, maar dat moet je er met permanente vierwielaanen demonteren, maar dat valt niet mee rijden. Een Vitara no- drijving. Een Vitara JA is een
tegen. Een Suzuki-dealer sprak digt uit tot rustig rijgedrag bin- kale maar stoere bink met groover vijf minuten voor de geoe- nen en buiten de bebouwde te trekkracht. Dat is voor somfende gebruiker, anderen moe- kom. Het brandstofverbruik migen wel wat waard. En het
ten er minimaal een kw.artier van 1:10,5 viel daarom aange- ziet er natuurlijk leuk en vlot
voor uittrekken en dan heb je naam mee. In de stad is hij heel uit, ere wie ere toekomt.
handzaam door zijn korte wielhet snel gedaan.
basis en lengte van 3.6 meter,
Maar wie bereid is zesduieen Corsa, Clio en Punto zijn zend gulden neer te tellen en
nota bene langer. Parkeren met gesteld is op enig comfort, kan
Rustig rijgedrag
een Vitara is eenvoudig maar beter zijn heil zoeken bij de ViDe gros van het volk gebruikt omdat je vrij hoog zit moet je tara Cabrio JLX. Of met nog
de robuuste Vitara als perso- wel oppassen voor kleine paal- tweeduizend extra bij de veertig
nenauto. Zo is hij voor een tjes en voor spatschermen van centimeter langere Villager.
groot deel bedoeld en zo heb- andere auto's. Hij heeft een
EVEEHARD HEBLY
ben wij dus enige honderden hoog koppel bij lage toerental-

Terreinauto in stad handzaam
dankzij een korte wielbasis

Weinig luxe
De Vitara JA is een uitgeklede versie van de Cabrio JLX,
die voor zesduizend gulden
meer in de prijslijst staat. Hij is
ontdaan van iedere denkbare
luxe. Nog kaler is onmogelijk.
Dus geen in hoogte verstelbaar
stuurwiel, geen elektrische buitenspiegel- en raambediening,
geen centrale deurvergrendeling, geen klokje, geen kaartleeslampjes, geen make-up
spiegel en geen opbergvakken
in de portieren. Ook stuurbekrachtiging ontbreekt terwijl
dit beslist geen overbodige luxe
is. De JA stuurt veel te zwaar.
Typisch-een, spprtschoqlversie,
je krijgt er een paar stevige biceps,van.T
,
... •

Foto Bram de Hollander

Kwik-Fit heeft voor het
zorgsysteem een combinatie gemaakt van de huidige
milieu- en ARBO-wetgeving en daar vervolgens
een schep bovenop gedaan.
Het handboek kan volgens
Kwik-Fit beschouwd worden als een voorloper van
wat binnen afzienbare tijd
voor de branche wettelijk
verplicht wordt gesteld.

FSO is met Rover overeengekomen het motorenprogramma van de Prima
nog dit jaar uit te breiden
met de 1.4 liter zestienklepper uit de Rover 114 GTL
De Prima krijgt op de achterklep de toevoeging GLi
16V en zijn prestaties komen op een hoger niveau te
liggen dan de Prima met l .5
motor. Met de komst van
de nieuwe motor krijgt de
Prima tevens een soort facelift door een moderner
dashboard en een grotere
spoorbreedte voor en achter.

Actuele informatie over '"auto's en motoren.
Redactie Weekmedia i'?
onder vermelding van •'
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC i ;
Amsterdam.

Nieuwe Polo: kleine Golf metPassat-neus
ANAF OKTOBER staat
V
de nieuwe Volkswagen
Polo in de showrooms. Uit

tonen sterke overeenkomsten.
Afgezien van het front dat
rechtstreeks van de Passat lijkt
de eerste officiële foto blijkt af te komen. Dat moet Volkshrj opvallende overeenkom- wagen genoeg vertrouwen insten te vertonen met zowel boezemen voor meer succes
met de nieuwe Polo dan met de
Golf als Passat.
huidige.
Het werd tijd, die derde generatie Polo, verzuchten ongetwrjfeld velen. En met recht
want het huidige model met
zijn wat hoekige vormen heeft
zijn tijd gehad. De eerste Polo
dateert uit 1975. Dat model
werd zes jaar later vervangen
door de tweede generatie, waar
we nu dus al heel lang naar kijken. In 1990 kreeg hij nog rondom een facelift maar er was
geen sprake van een nieuw model.
In verkoopcijfers blijft de
Polo de laatste jaren nogal achter bij wat Volkswagen gewend
is. Vorig jaar rinkelde de kassa
iets vaker dan drieduizend
keer, maar in de goede jaren
gebeurde dat ruim twee keer
zoveel. Hoog tijd en alle reden
voor vernieuwing, die we nu tegemoet kunnen zien vlak voordat de Polo zijn twintigste verjaardag viert.
Het heeft er alle schijn van,
dat de Golf als basis heeft gediend voor het ontwerp van de
nieuwe Polo, want de twee ver-

Ten opzichte van zijn voorganger heeft Volkswagen de
maten flink gewijzigd. Hij is 5,1
centimeter korter, 8,4 centimeter breder en 6,9 centimeter hpger. De wielbasis is zeven centimeter langer wat het rijcomfort
en het interieur ten goede moet
komen. Deze betere maten geven de inzittenden een ruimtegevoel dat tot dusver onbekend
was in de Polo.
Van de huidige Polo zijn in
feite twee modellen leverbaar,
de driedeurs en de coupé, maar
Volkswagen laat dit idee verder
voor wat het is. Van de nieuwkomer is slechts één model,
maar wel in twee variaties. De
Polo zal behalve als driedeurs
voor het eerst ook leverbaar
zijn als vijfdeurs en dat is verstandig want nagenoeg alle concurrenten zijn allang in zo'n
uitvoering verkrijgbaar.
De standaarduitrusting van
de basisuitvoering komt op hoger niveau dan we gewend zijn.
Voor wie zijn Polo wil aankleden naar persoonlijke wensen

ontwikkelde Volkswagen een
aantal modulen of accessoirepakketten. Het biedt de koper
meer mogelijkheden dan een
aanbodstructuur als nu met typeaanduidingen als CL, Fox en
GT.
In Nederland wordt de Polo
in eerste instantie leverbaar
met twee benzinemotoren: viercilinders met respectievelijk 55
pk en 75 pk. Begin volgend jaar
breidt Volkswagen dit pro-

Amsterdammertjes
leven op in
Ferrari en Porsche

JTINDEREN van de Amsterdamse Nooteboomschopl,
een basisschool voor langdurig
zieke kinderen, hadden onlangs de dag van hun leven op
het circuit van Zandvoort.
Als gasten bij wedstrijden
voor de Ferrari-Porsche Challenge mochten ze enkele rondjes meerijden in de bolides en
ongestoord rondkijken in het
rennerskwartier. Ze bestempelden de dag als 'onwijs' en 'gaaf'.

gramma nog uit met een benzinemotor met 45 pk en een dieselmotor met 64 pk. De 1.4 dieselmotor met 48 pk keert niet
meer terug in de Polo. Het zal
niet verbazen als in de nabije
toekomst nog een versie met
veel vermogen en forse prestaties, zoals nu de G40 met 115
pk, op de markt komt. De prijzen van de nieuwe Polo en van
de modulen zijn op moment
nog niet bekend.

De ANWB ontwikkelde het
systeem, exclusief voor leden,
omdat steeds meer mensen kritischer omgaan met het bezit
en gebruik van de auto. Financiële en milieu-overwegingen
spelen daarbij een belangrijke
rol. Circa 500.000 autobezitters,
van wie een groot deel de auto
niet dagelijks gebruikt, overwegen hierom zelfs hun auto op te
doeken of geen nieuwe meer
aan te schaffen. De ANWB echter staat voor mobiliteit en kan
er daarom niet gelukkig mee
zijn als zovelen met dit idee in
hun hoofd lopen en dus op termijn ook hun ANWB-lidmaatschap vaarwel dreigen te zeggen.
De organisatie meent dat
mensen zich per auto moeten
kunnen verplaatsen waar het
openbaar vervoer geen uitkomst biedt. „Mobiliteit per
auto is iets heel anders dan autobezit. Anders gezegd: iemand
hoeft geen auto te bezitten om
auto te kunnen rijden", stelt
hoofddirecteur Nouwen.
Het door de ANWB ontwikkelde 'Auto op Afroep' speelt
hierop in en is voorlopig alleen

bestemd voor leden in Noorden Zuid-Holland. Volgend jaar
moet de rest van Nederland volgen. De 'Auto op Afroep' staat
niet voor de deur, maar altijd
rijklaar bij het dichtsbijzijnde
autobedrijf. Houders van een
speciaal abonnement hebben
de keuze uit vijf categorieën,
variërend van een Seat Marbella tot Nissan Primera. Er is
keuze uit vijftien verschillende
modellen.
Aan het abonnement is een
Kilometerspaarplan
gekoppeld. Per dag geeft de ANWB
honderd kilometer vrij. Wie
minder kilometers aflegt,
spaart de overgebleven kilometers op voor de dagen dat hij
meer rijdt. Het enige dat de
deelnemer moet doen is 24 uur
van tevoren het Centrale meidpunt van de ANWB te bellen
waarna deze ervoor zorgt dat de
gevraagde auto beschikbaar is.
'Auto op Afroep' spaart volgens de ANWB milieu (minder
auto's op de weg) en portemonnee. Wie een nieuwe Opel Corsa
bezit en jaarlijks 120 dagen en
12.000 kilometer autorijdt, is
met 'Auto op Afroep' ongeveer
driehonderd gulden per maand
goedkoper uit. Het ANWB-systeem is overigens beslist niet
uniek, want een groot aantal
autoverhuurders is met precies
hetzelfde bezig. De keuze voor
de consument wordt er dus niet
eenvoudiger op.

De nieuwe ANWB-bror;
chure 'Auto kopen' is sinds ,
kort exclusief voor leden
gratis verkrijgbaar bij de
ANWB- en ANWB/WV-,.
vestigingen. Het 77 pagi-.-,
na's tellende boekwerk ui,
magazineformaat helpt dé"
aspirant-koper bij het aan-:'
koopproces van zowel een"7
nieuwe als gebruikte auto'.' :
Stap voor stap legt de
ANWB uit hoe je tot een
weloverwogen beslissing •
komt. Hierbij komen zowel
de economische als gebruikspraktische aspecten'•
uitvoerig aan de orde.
Een belangrijk onder5"'"
deel van de brochure is de^
selectie van 25 actuele autotests uit een aanbod van
nieuwe auto's in de prijsklasse tot 55.000 gulden. Bij
elke test wordt ook nog
even kort ingegaan op de
plus- en minpunten van de
concurrenten.
In een aparte gekleurde
bijlage verder nog twee'"'
koopovereenkomsten die?;
particulieren kunnen ge^,bruiken bij een eventuele.,1
transactie. Op elke over- '
eenkomst staat duidelijk^
vermeld waar zowel kopert
als verkoper op moet letten. Een heel handig na:,.,
slagwerkje dat een bezoek^,
aan de ANWB wel waard is§£

Junivoordeel
Daihatsu

|

Na de gehele maand mel||
is het ook in juni extr
voordelig om een nieuw
Daihatsu aan te schaffen**
De kosten van rijklaar ma
ken als coating, brandstof
en leges komen namelijk^
voor rekening van Daihat-"
su. Ook voor een speciale
metallic-lak wordt dezemaand niets in rekening "gebracht.
°-'
Het voordeel kan bij eerV
Rocky oplopen tot 2.518
gulden. Het minste voordeel krijg je bij de Cuore, afc
bedraagt de winst voor de^
koper bij deze auto nog al-;',
tijd 1.104 gulden.
^

Nissan beveiligt
Primera
Alle Nissan Primera's.,c
worden voortaan zonder fe'
meerprijs standaard af ge-f
leverd met een elektronische startonderbreker
afstandsbediening
ter,
waarde van vijfhonderd
gulden. Nissan speelt hiermee in op de schrikbaren—
de toename van het aantal
autodiefstallen in Europa.
In Groot-Brittannië bijvoorbeeld worden jaarlijks-meer auto's gestolen dan er1
in Nederland de showroom
verlaten.

De
startonderbreker'
wordt radiografisch aange1'1
stuurd door middel van
een zendertje in de sleutel^
hanger. Het is niet moge"-""
lijk de motor te starten zolang de startonderbrekergeactiveerd is. Een klein
waarschuwingslampje op
het dashboard moet de autodi.ef op andere gedachten
brengen.
Alle modellen uit de Primera-reeks werden eerder-dit jaar al voorzien van een
gratis airconditioning ter
waarde van 4500 gulden.

Renault Nederland
koopt tulp
Renault Nederland heeft de gele tulpsoort Triumph
gekocht. De opbrengst
komt ten goede aan de vijf
Ronald McDonald-huizen
in Nederland, die woonruimte bieden aan ouders,
van wie de kinderen zijn
opgenomen in een aan:!
grenzend ziekenhuis.
Het vermeerderen neemt
nog wel enkele jaren in beslag zodat de tulp voorlopig nog niet in de handel;
komt. Uiteraard is de naam
Triumph veranderd in Renault.
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Gratis
msterren.

De pluche Aristokat van uw keuze
nu gratis bij het dubbelpak Kodak 200 ISO 24.
• Nou ja, het /ijn eigenlijk drie katten en ccn muis, zoals u ziet.
Maar ook die muis speelt een hoofdrol in Aristokats en dus mag hij gewoon
meedoen met de/e Kodak-actic. De t\\ce kleurenfilms zijn per stuk
_goed voor 24 opnamen. En cle Aristokats? Die zijn er zolang de voorraad
,""'
strekt, dus wacht u niet te lang. Capi-prijs: f l Q Q C

CAPI

X

;/\AI

Haarlem, Winkelcentrum Schalkuijk, Riuèraclrccf 32.
Heemstede, Binnenweg 151. Hoofddorp, Kruisweg 656.

OPENING, FEEST OF PARTIJ,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,
EN DE "OUDE" KAR,
HEBBEN WIJ !!!
Verhuur van
"OUDE"HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS

Met onze aktiernodellen gaat u een heerlijke zomer tegemoet.
De mooiste vakanties beginnen dit jaar bij cle
Peugeot-clealer. NX'ant nu het voordeel op onze 106-aktiemodellen kan oplopen tot f 3 583.- (toch al gauw zo'n
2 860 000 Lires), kunt u op vakantie flink uitpakken.
Bo\ enthen zijn /.e extra comfortabel uitgerust, zodat het
ook met cle reis \\el goecl zit.
Als u dan ook nog \\eet clat de aanbiedingen gelden /oLmg cle vooiraad strekt, zijn er redenen genoeg om
snel bi| u\\ Peugeot-clealer langs te gaan Z'n adres vindt
u in de Gouden Gids.

(OOK LEEG)

Voor uw party
of tuinfeest.
•}

Met strandjutters versiering.

VIS VAN

106 Accent

FLOOR TEL. 02507-15201

Aangekleed met sportieve extra's x.oals brede stootstrips,
achterspoiler. spoitie\e \\ielplaten en striping, en de

onderzijde van de bumpers in cle kleur van cle carrosserie.
Daarnaast beschikt deze 106 standaard over o.a.
een ruitevvisser/sproeier achter, twee van binnenuit
verstelbare butenspiegels, geluiclalarm bij nog brandende
verlichting en een snelblokkeersysteem op de veiligheidsgordels voorin. De 106 Accent is er al vanaf f 20.990,-.
En met één van onze financieringsaanbiedingen
kan uw vooicleel oplopen tot f 2.083,--

106 Green
Sportief uitgerust met glazen schuif/kanteldak, getint glas,
elektrisch beclienbare voorportierruiten, centrale vergrencleling met afstandsbediening, snelle striping en onderzijde
van de bumpers in cle kleur \ an cle carrosserie.

Het voordeel op deze extra's bedraagt f 1.500,-.
M;iakt u daarnaast gebruik van één van onze financieringsaanbieclmgen, dan kan uw voordeel zelfs oplopen
tot f 3.583,- De 106 Green is er vanal" f 26.900,-.

Nu halen, volgend jaar pas betalen.
De aanschaf van een nieuwe I'eugeot 106 personenauto
wordt tijdelijk nog aantrekkelijker met één van onze clne
financieringsaanbiedingen.
Nu halen, pas 2 januari 1995 betalen (max. voordeel f 1.095,-), of een renteloze lening over 18 maanden
(max. voordeel f 1.601,-), of een lening
tegen 4,9 % effectieve jaarrente over
36 maanden (mix. voordeel f 2.083,-).

PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

MIE AANBIEDINGEN GELDEN BIJ AANKOOP IN DE PERIODE VAN 2 JUNI T/M 26 JULI 1994 EN BIJ TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN IN DE PERIODE VAN 4 JUNI T/M 30 JULI 1991
BIJ HET BKR IN TICLI MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG F 15 000. BIJ DE BEREKENING VAN HET MAXIMAAL HAALBARE FINANCIERINGSVOORDEEL IS UITGEGAAN VAN EEN VERGELIJKING MET EEN EFFECTIEVE JAARRENTE VAN 13.9% OVER DE AANGEGEVEN LOOPTIJD VAN DE FINANCIERING PRIJZEN INCL BPM EN BTW. EXCL KOSTEN
RIJKLAAR MAKEN (VALUTAKOERSIWUZIGINGEN VOORBEHOUDEN

valkenberg
Valkenberg bestaat uit een groot aantal filialen in audio/ktv/
video apparatuur en kleine en grote huishoudelijke apparaten.
De formule van ons succes? Breed assortiment, deskundige
informatie en bovenal een klantgerichte service.
Voor onze vestigingen in Amsterdam Kinkerstraat,
Amstelveen en Amsterdam Bijlmerplein zoeken wij:

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"
U ziet, er is een baan en carrierekansen naar uw wensen en
mogelijkheden. Wat u inbrengt is enthousiasme, commercieel
gevoel en teamgeest. Bij voorkeur heeft u verkoopervaring
met audio/ktv/video apparatuur en/of kleine en grote huishoudelijke apparaten.

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO MN-3 MINI'S

AUTORIJSCHOOL

EIG

E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Zandvoorts Nieuwsblad

Valkenberg stelt daar het nodige tegenover:
« prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel
veel invloed kunt uitoefenen
op uw inkomen

• goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
• werktijden in overleg

Interesse, schrijf dan snel een sollicitatiebrief aan:
Dixons bv, t.a.v. de heer A. de Vries, Algemeen Verkoopleider,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.

valkenberg
Helpt u beter kiezen*..

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
I^MfHBMMMM^HIMHiHMHIMHlMMi«HiMIMIMIM^V»lMHMBMiiVMIMiVMMI»HHHM

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
^
S.linjfhiiTinbldklittiT'
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Telefoonnummer.

-

Adres
l'ostcde + l'l.uls.

_

Handtekening

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156;
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weckmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 42113; Weesp: Nieuwstraat 33
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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LA GODASSE Zandvoort
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mu'io-advrririilics voor /Amman en p.irliculnT kuniH'ii
worden £(•/(•! O\IT l of 2 kolommen hreedlr in diverse
letter^roolleti.
I'iirlirulieirn \er\\ij/en \\ij n.tur dr speei.ilc hou op dr
IWRina „MICHO'S".
IMaalsiiiK is mogelijk in de \ol^rndc editie:
/AINDVOOUTS NIKUWSULAD J O.'lo per millimeter.
Sliiilingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt im Irksl lelefonisehe opgeven: 02507-17166 of
afgeuin//enden .1:111:
if /nndvimrls Mruushkid. Ciistliuisplciii 12.
2012 JM /jinduwrl:
PKiiilshiK is ook mogelijk in de volgende eoinbin.itir:
X, XandvunKs Nieuwsblad. Amslelxeens Werkblad. Uilhooi nse r.our.mt. de llonde Venei. Aalsmeerder Couranl. alle edities \an hel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe \Vecspei. / 5.33 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie o\er on/e o\enge aantiekkelijke jdveilcnliecoitibiiiJlies iu de Micro's /iju op aan\raag op on/e
kantoren verkrijgbaar,
•*• Voor brie\en onder iiinnmei wuidt l regel extra in
lekem'ng gebraelil. alsmede J 7,50 adm.kosten.
* l tij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnninmerb
\eistuind. Op viM/oek woidl aan ad\eiteeideis buiten
het verspreidingsgebied een kr.inl verMmnd. Hiervoor
woidl / 5.- ïn rekening gebiacht.
Alle prij/en exd. l 7.5% BTW
U kunt de teksl van uw Mirro-adxcitenliccombinatie X
lelefom'sch opgeven:

020-5626271

(dit iiumrm1! is nirl \oor btvorgUaclitcn) of /rmk'ii aan:

MirroV Wci'kmedia
Postbus, 156 - 1000 AD AniMcrdam
De .sluilMigslLJdL'M. goldfii \oor plaatsing in dc/elfde ut'ck.
Voor de bi'laling ontxangl u een acceptgirokaart.

zoekt op korte termijn een
enthousiaste, zelfstandige, 20-30 jarige

ERVAREN PART-TIME VERKOPER M/V
Geïnteresseerd'' Bel Willy Ypenburg, 02507 - 12315.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

UITZENDBUREAU
AAN DE SLAG BIJ DE BANK'
Voor een zeer gerenommeerde bank in A'dam en omgeving
zijn wij per 1 september op zoek naar schoolverlaters tot 20 jr
i.b.v. een HAVO diploma met handel en/of economie.
Je gaat werken en leren tegelijk (4 dgn werken/1 dag school)
en wordt opgeleid tot COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V.
En per 20.6. of 29.8. zijn wij voor dezelfde bank op zoek naar
VWO'ers/MEAO'ers/MDS'ers voor kas/baliewerkzaamheden,
die interne cursussen willen volgen.

Te koop: CARAVAN

Oproepen - Mededelingen

HOBBY 470 TK

Zandvoorts Nieuwsblad vraagt per direkt

bezorger/ster
voor wijk in Nw Noord, + 200 kranten
Telefoon 02507 - 17166
A.s. zat. concert Zand
oorts Vrouwenkoor, 20.15 u
vled. Herv. Kerk. Komt allen.
k Help de Polen. Stuur 'n
'oedselpakket! Wij hebben
ivt. 'n adres: 02907-5235.
r Lieve meiden van Pip, heel
rg bedankt voor dat hele
nooie kettinkje. Ingrid.
•Ju ook het adres voor: DMC:ijde, biaisband enz. Singer,
'rinsenhofstr. 7, Zandvoort.
St. WVVNL-WVANV
?4 juni past ons niet.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Weggelopen of
gevonden dieren
* Aan komen vliegen
'alkparkiet. Tel.: 13555.

Felicitaties

Weer of geen weer
Breng uw hond
nog een keer
Bellen naar
hondenkapsalon

ELLEN
TeL

0250730068

Bouwjaar 1992
Met voortent en luifel. Slechts 2x gebruikt.
Vraagprijs ƒ 18.000,-.
Telr: 02975 - 62297.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndiê,
antieke l
meubelen en antiek-look: 700 j
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten, |
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736. l
Showr.: Mr. J. Takkade 30, |
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
Onderhoud,
020-6232736.
reparatie,
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
doe-het-zelf
Aalsmeer, 020-6412137.
Te koop: antieke, Engelse
Ervaren schilder broodkast, vraagprijs ƒ2500.
heeft nog tijd v. binnenTel.: 02507 - 15567.
en buitenwerk. Vrijblijvende Veilinggebouw Amstelveen.
prijsopgave. Tel. na 18.00 uur: Heden inbreng voor veiling 27
02507 - 19800.
en 28 juni. Spinnerij 33
Muurverf voor buiten, super
Tel. 020 - 6473004.
kwaliteit, 4 Itr ƒ 30,- (grote
partij). Tel.: 02507 - 17840.

Baby-artikelen

Schilderen-Witten-Behangen.
Ja, het is waar vrijdag zijn Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woon- T.k. Mac Laren buggy paar
_een van 't Kruis en
^'eronica de Reus een paar. voorzieningen: 020-6950716. maal gebruikt, i.v.m. geVOLLEDIGE GARANTIE.
kneusde knie kind, prijs
Veel geluk! Gernt, Nolda,
ƒ 100,-. Tel.: 02507 - 12367.
Selda, Johan, Chiel.
• Wij behouden ons het
* Ruut, Evelme, Gef. met jul- recht voor zonder opgave van
e 10-jarig huwelijk, 15-6, liefs redenen teksten te wijzigen
Videotheek
<o Bernard Nico Wim Besso's of niet op te nemen.

Verhuizingen

DOMBO

Woninginrichting

X Y.Z. B.V. verhuizingen en Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.1
camerverhuizingen. Voll. verz. Alleen bij EUROPA-PARKET.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
FRANCIS nieuw in Noord en|
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, was-|
Schoonheid en
machines, drogers, gasforverzorging
nuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een l
praatje maken. DotterbloemSUN RENT ZANDVOORT
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile KOLONIALE STIJL meubelen
Buro's-schrijftaf els-kastenHuur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald tafels-stoelen-vitrinestheetafels-tuinmeubelen etc.
Bel voor reservering en
Show-room De Koloniaal
inlichtingen 02507-30183.
Amstelveenseweg 676,
weg tussen houthandel en
Daihatsu dealer of bij de
Looier. Tel.: 020-6611021.

| Tijdelijk

^OORDEEL

ïïtan Schiesser

T.k.: br. leren, eiken bankstel,
3+2 zits, ƒ 350; eethoek klassiek ƒ 100; open haard, antraciet staal, 4 zijden open incl.
vonkengordijn en vuurkorftafel ƒ750. 30187/17720.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

C l•
ochiesser
,
Ondergoed voor mannen

die kwaliteit en pasvorm
v-'illen voor een betaalbare
Pnjs. 100% katoen in
3 kleuren. Slip of n-\ 95
2 Stuks £•\..

Kroon Mode

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr. 1gpm.

*6 werphengels a ƒ 25 incl.
molen; muurverf v. buiten, z.
g. kwal. ƒ 7,50 p.l. 17840.
*Stolpklok met maanstand
ƒ65. Tel.: 02507 - 17840.

SEAQUEST

SLEEPLESS IN
SEATTLE
CHAIN OF COMMAND
SNAPDRAGON
UNDER SUSPICION
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

Studieboeken en
-platen/banden
* Cursus Engels van school
of English, in nette staat ƒ 40,Tel. 02507 - 18829.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Kleding

5 films
hele week

ƒ25,tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel. 15760.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Noorden
(Gemeente Nieuwkoop)
ANEMONENSTRAAT 15
Op loopafstand van de
Nieuwkoopse Plassen gelegen geschakeld Herenhuis
met garage en separate berging en prima tuin op het zuiden. Kompleet met speelse
living, eetkeuken, studie- of
eethoek. 5/6 slaapkamers, 2
badkamers, 2 balkons, 580
m3. Kortom interessant om te
bekijken. Vr.pr. ƒ419.500 k.k.
Inl.: Drieman
Makelaardij
O.G., Achterweg 54, Nieuwkoop, tel.: 01725 - 71522.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Vakantie
Binnenland
Achterhoek: ***camping D'n
Eversman, rust, ruimte en
heerlijk fietsen. Info: 0545091906, Bliksteeg 1, Neede.
l Bladel tehuurvakantiebunga-l
low. Tel: 04977 - 85185.

De nieuwste dagfilms
BOPHA

diversen

Hier regen en kou, in Spanje
zon en warmte! Rats t.h. in
Torredembarra (Tarragona),
aan/bij zee. 020-6153554.

Vaar/surfsport
Ligplaatsen te huur in het hartl
van Zaandam, 2 min. van een-'
trum en 8 min. lopen v.h. station. Mooie ligging. In okt.
komen, dan betaalt u ƒ25,per m2 boxmaat tot eind
1995. Jachthaven Dukra,
telefoon: 075-179153.
Te koop: nieuwe stalen roeiboten, 4 m, met spanen. Prijs
ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.

Lessen en clubs
Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud.
Gratis broch.: 070-3194137.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

DOMBO

Jong Swingend en
Avontuurlijk?
In onze full-time kunstverkoop
teams wordt véél verdiend!
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
eventueel antwoordapparaat.

06-Nummers

Vakantie
buitenland

Mode Femay ontwerpster.
Tel.: 02507-30184.
De Krocht
Gevr. huish. hulp voor 2 keer 2 (Voor advies en afspraak.)
uur p. week. Zandv. Zuid.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
•*• Ter overname: nwe damesTel.: 02507 - 13975.
schoenen (nog in verpakking) tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
Zelfst. hulp gevr. voor de mt 36 v. ƒ180 v. ƒ 50. 19968.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
vrijd. ochtend. Tel.: 19100.
KOFFIETAFELS
Dieren en
Zoekt u ruimte voor vergadePersoneel
ring, feest, club of party?
dierenaangeboden
Komt u dan eens praten met
benodigdheden
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
Gezocht alle voorkomende
schilderwerkzaamheden, per Engelse Bulldogpups, geb. 02507-14085 of 19652.
20-4-'94 ingeënt en ontw. +
direkt, evt. 7 dagen p.w.
paspoort. Tel. 020-6333686.
Tel: 02507 - 15365.
Huwelijk en
*Te koop poezentoilet/bak/
kennismaking
huis ƒ 15,- en poezen-reiskorf
Oppas gevraagd/
ƒ25,-. Tel.: 02507 - 12698.
aangeboden
T.k. MALTEZER LEEUW- Eén telefoontje is genoeg om
TJES, mg., ontw., moeder in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Oppas gevr. 2 midd. p. week aanw. Tel.: 08894 - 12297.
Probeer het eens en bel
voor 2 kind. 1 en 4 jr.
06 - 350.222.21 (100 cpm).
Tel. 02507 - 12957.
Videotheek
Oppas gevr. voor 2 kinderen
(4 en 7 jr) voor zaterdag en/of
Erkende relatie/
zond., woensdagmiddaa plus
l bemiddelingbureaus
vakanties 02507 - 12312.

Divers personeel
gevraagd

U ook?

T.k. centr. Z'voort prachtige,
zonnige dubbele bov.won., 6
kam. + ligbad + gr. zonn.
balkon op zd. Vr.pr. ƒ 185.000.
Tel.: 02507-30240 of 0206451732.

Russisch in MOCKBA van
17/7-14/8, voor all-in ƒ2175.
Russia Travel 020-6234612.

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorqanisaties.

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

*T.k. Arzberg 16 servies-onderdelen, wit, nieuw + ƒ 150,-.
Tel.: 15253.
Ben je representatief, accuraat, heb je een commerciële *T.k. roze Maxi Cosi als
nieuw ƒ 125,-. Tel.: 18502.
dienstverlenende instelling en doorzettingsvermogen?
Bel dan snel voor meer info over deze baan met carrière
mogelijkheden 020-6273094 of kom langs met diploma's,
Te koop
legitimatie en c.v. N.Z. Voorburgwal 158, Amsterdam.
gevraagd

Caravans - Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Alblas Verkeersscholen

DOMBO

*4 Witte eetkamerstoelen
met armleuningen en neten
zittingen. Tel.: 15325 ƒ 100,-.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

! NIEUW !

Betty wil Grieks!

Rijles auto's
en motoren

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Te koop
aangeboden
diversen

-15DRAAI HAAR MAAR OM'

HOME-CONNECT- 06-9778 VERPLEEGSTERS Live.
ook 'S NACHTS LIVE" 1 gpm 06-98.38. Bel me snel schat
en ik verzorg je live. 1 gpm.
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op VLUGGERTJE hete vrouwen
jou. 06-320 330.91 (75 cpm ). zoeken stiekem discrete sex.
Bel 06-9603. 100 cpm.
Op z'n FRANS1 Live met mij
06-97.33. Mond vol' 1 gpm Vrouwen van 35 jaar enouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
Warme Lippen.
06-9604. (75 cpm.).
Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
069512 Sexcusses 75 cpm
doorschakelen
Vrouwen van 40 jaar zoeken
Naar dames THUIS
STOUTE jongens voor hete
door het hele land
sex. Bel nu 06-9844 75 cpm.
Vrouwen1 Vrouwen' Super Vol
+ open' 1 gpm 06-320.326.65.
24 u/p d.
100 c p.m.
Ze zakte door haar knieën, op
Pnvetelefoonnrs van hete z'n Frans lieverd. 1gpm.
vrouwen thuis. SEXKONTAKT 06-9646 Rode Lippen"
Bel nu 06-9605 100 cpm
Zoek jij echt hete meisjes
Pnvetelefoonnrs van hete (18)' SEX-THUIS-KONTAKT.
vrouwen thuis
SEXKON- 06-9702. (75 cpm.)
TAKT. Bel 06-9502 100 cpm.
Rijpe Dame Live Jij mag 'n
livegesprek voeren met mij1
Diverse clubs
1 gpm 06-320 320 63.
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken. Wat een inkijk,
geen slipje. Pak 'm 06-97 44. 020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
SEX VOOR 2: snel een sexge- na 19 uur. (Geen chauffeur bij
sprek met 'n hete vrouw
U binnen - geen extra kosten.)
06-320.330 82. (75 cpm )
Eén telefoontje is genoeg om
SEX VOOR TWEE, direkt tele- m contact te komen met de
foonsex met hete vrouwen. persoon van jouw keuze.
06-320.330.46. (75 cpm ).
Probeer het eens en bel
SEXGESPREK met vrouwen 06 - 350.222.21 (100 cpm).
die zich thuis vervelen! Voor HUISVROUWTJES op spieheren bel 06-9667. 100 cpm gelbed ƒ 125/u., ƒ 175 trio.
SEX-GESPREK Zeker weten 020 - 6690652 + 2 blonde
dat er op jou 'n heerlijk meisje gastvr./masseuses gevr.
wacht Bel 06-9701 75 cpm
Nederl., Caraibische, Z-AmeSEXKONTAKT: De heetste nkaanse, Aziat. meisjes.' Es-;
vrouwen kun je thuis bellen. cort v.a. ƒ 200. 020-6683310.
Bel nu 06-9602. 100 cpm.
• Wij behouden ons het
SEXMEISJES live! Wel voor- recht voor zonder opgave vaci
zichtig, net 18 jr. U bent gelijk redenen teksten te wijzigen
aan de beurt' 1gpm. 06.96 36. of niet op te nemen.

1 gpm
06-320.320.06
Gewillige meisjes (v.a. 18)
DOEN ALLES MET JOU!

1 gpm

06-320.320.07
Wilde Annet!
DOET WAT JIJ WILT"

1 gpm

06-320.320.08

06.320.320.38 RIJPE Dame.
Kom met je hand onder m'n SEX'O'FOON 06*96*06
rok. Trek m'n slipje uit. 1gpm. *Sexstones *Sexdating
*Hoogtepunten *Gaydatmg
06-320.320.91. Ik open m'n *Sexjackpot 1gpm
mond voor jou' Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin. 1 gpm. Sex' 0"foon Sexbox Live!
06-320.329.50. Rijp & Jong.
06-95.26. LESBISCHE buur- 1 gpm. Direct live met haar!
vrouwtjes brengen elkaar
SEXPLEZIER voor 2
kronkelend naar 'n zalig hoogtepunt. 1gpm
06-95.26. De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663. 100 cpm.
06-95.60. SEXSTRIPTEASE.
Jij mag alles van mij uittrek- Sexstandjes! 06.320.320.59
SUPER-LIVESEX!
1gpm. Standje 69, doe m'n
ken! Begin maar! 1 gpm.
IK* Madam M.'r bind je door
slipje opzij! Grieks!
naar ik- lekkerste v ruimen!
06.95.91 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om- S.M.-KONTAKTEN Anonieme
hoog! Op z'n GRIEKS! 1 gpm. strenge sexkontakten. 06SUPER-SEXPALEIS!
320.322.17. (75 cpm.).
/,jpp%an hoogtepunt rudr hrxit'ltpunt'
06*95*92 GRIEKS lekker achSM-KONTAKTLIJN:
zoek
je
Stjndjr (iniks. Irjns. S'ripiuM'L'tc.
terom. Blanke of donkere
een strenge afspraak?
vrouw staat gebukt! 1gpm06-320.325.80. 100 cpm.
06.96.09 RIJPE vrouwen wilSUPER-SEXDATE!
len een livesexgesprek! Laat SM-VOOR-2: direkt apart voor
Ili'k MxafsprjjkjL'S nul Kijpi \ rouw in
'n
streng
sexkontakt.
je doorverbinden! Igpm.
hij jou in (k- huurt'
06-320.329.99. (75 cpm.).
06*96*25 Winkelmeisjes 18.
06.95.07
Bea wordt heet achter de Stewardessensex
kassa en verdwijnt het toilet Schuif m'n rok omhoog en
in. Jij loopt er achter. 1gpm. laat je hand voelen. 1gpm
06*96*26
S&M-LIVE-BOX. Straatgrieten! Ik snak naar 'n LiveSex. Hier kunnen jongens
Live met je meesteres op een hoogtepunt. Glij maar lekker. (18 jr) met Rijpe Vrouwen
1 gpm. 06-320.320.77.
rommelen. 1 gpm. 06-98.48
lijn ....! 1 gpm.
06.96.40 MEISJESSEX 18 jr STRAATMEID Live. Eindelijk LiveSex met een Rijpe Nege1gpm Jij loopt achter mij de kun je live sexen met een ordi nn. Lekker een livegesprek!
trap op. Onder m'n mini zie je straatmeid. 1 gpm 06-98.40. 1 gpm. 06-9686.
m'n slipje strak zitten.
Taboe-gesprek?
LIVE: Mag ik in uw slipje voelen9
Kom maar jongeman! Nu ga
24u/pd
1
gpm
06-320.322.72.
06-96.92 Vluggertje! 1 gpm.
Zet 't geluid harder of zach- THUIS-SEX-KONTAKT, hete ik bukken. 1 gpm 06-95.09.
ter! Zap van meisje op meisje! vrouwen bij jou m de regio. MeidenGneks! 06-320.320.62.
Ik sta voorover, voorzichtig en
06*96*93 SECRETARESSE Bel nu 06-9811. (75 cpm.).
Met open blouse en kort rokje TIENERTJES, 18 jr, die met met olie. Ga door! 1 gpm 18 jr.
zit ze jou heet te maken. Ze jou een livegesprek willen1
Meisjeskamertjes, 06.96.08.
wil een wip maken. 1gpm.
1 gpm. 06-320.320.65. Zalig! Petra en vriendinnetje, beiden
06.97.11 Sabrma houdt van TIPPELLIJN: eenzame vrouw- 18, doen 'n sexspel. 1gpm.
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover! tjes zoeken een vluggertje? Meisjessex 18! 06.320.320.52
Doe m'n slipje opzij!!
Streel maar zachtjes met je
Bel nu 06-9530. (75 cpm.).
06-98.58. Hoor 35 vrouwen
TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil tongetje. 1 gpm. Zalig!
Hijgen. Maar 1 minuut voor 'n in bad met jou! Zeep me maar MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
hoogtepunt. Zappen 1 gpm. lekker in lieverd! 1 gpm.
ANONIEME sexafspraaktjes TOPSEX-LIVESEX 06.97.22 06-320.320.66. Oh...wat fijn!
Sexkontaktlijn
Amsterdam. Wil jij mij Live naar een Hoog- NIEUW! 1 gpm 06-320.326.17.
tepunt brengen. 1 gpm.
Sex in het openbaar! Lift,
06-320.330.79. (75 cpm.).
ANONIEME sextelefoonnrs Verboden-Sex: Ongehoord! 1 toilet, trein, bus, tram.
van hete vrouwen, ze geven gpm 06-320.327.97: m de stal. Nieuw: 35plus sexdatmg. Volecht hun telnr 06-9737 75 cpm
op RIJPE-VROUWEN zoeken
Homo: Jongens onder elkaar.
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm. Hoor ze heet TEKEER gaan. sexkontakt 06-9616 100 cpm
Parkeerplaats, auto, bos
Nieuw: ANONIEME sexdatmg
06-320.330.88. (75 cpm.).
en hei. 06-320.326.22.
Snel sexkontakt met eenzaHOMOJONGERENKONTAKT me vrouwen 06-9706100 cpm
Dikke vrouwen. Livegesprek hete jongens van 18 tot 30 jr.
m. mollige vrouwen met enor-- 06-320.330.95. (75 cpm.).
NIEUW, discreet prive-gesprek met hete vrouwen, exme bollen. 1gpm. 06.98.70
HOMOKONTAKTEN
tra snel. Bel 06-9664.100cpm
Zoek je snel een hete boy?
Direct contact
Nieuw: hete meisjes uit
06-320.330.18.
(75
cpm.).
met DAMES uit
de Groot Amsterdam!
heel Nederland.
HOMO-KONTAKTEN
06-350.230.20. 100 cpm.
GEHEEL PRIVÉ
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam! Bel nu Nieuw! Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pm
24 u/p.d.
100 cpm 06-9613 (NU 50 cpm).
1g. In de bios voel ik je hand.
LiveSex!
06.98.66
Als
je
van
Direct Live Box! Je komt diNieuw: TELEFOONSEX voor
heerlijke
strakke
winkelmeisrect m een orgie terecht! 1gp
2. Direkt hete vrouwen aan de
m. 06-9593. Tot 3 u. 's nachts jes houdt. Live met mij. Ik ben lijn. 06-320.330.87 75 cpm
net 18. Zachtjes! 1gpm.
DIREKT APART met ondeuende vrouwen. Vrouwen bel
6-4300 mannen bel 06-9757.
(75 cpm.).

06.95.06

06.96.06

06.320.328.66

06-96.80

Privé

06-96.88

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

dat is communiceren
zonder misverstanden ...
het faxnummer is

020-6475449

COREL e

Direkt een HETrE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880. (75 cpm.).
DIREKT-PRIVE: snel apart
nu bij
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710. (75 cpm.).
DISCREET Sexkontakt, nu
Grote Krocht 20b
spec. met hete vrouwen van
tel. 02507-15697
40+. 06-320.330.42. 75 cpm.
Een chique Vrouw VERPEST
haar buurmeisje (18) met
SEX! 75 cpm. 06.320.320.39.
Onroerend goed
EENZAME vrouwen zoeken
en woonruimte
sexafspraakjes als man niet
te huur gevraagd
thuis is. Bel 06-9661.100 cpm.
EROX de madam verbindt je
Te huur gevr. gemeubileerde door, zeg maar naar wie!
flat met zeezicht voor langere 06.95.06 Rijp & Jong. 1 gpm.
tijd per 1 juli. Tel.: 14716.
Gebabbel,
gebabbel.
75
Zandvoort: rustig pers. zkt an- cpm. De BABBELBOX de enidere 3 k.flat of etage cen- ge echte! 06-320.330.02.
trum, voor perm. Br. o. nr.
GRATIS TELEFOONSEX voor
763-23133 v.d. blad.
vrouwen. Dames bel: 06-4300
mannen bel 06-9755 100 cpm.
Woningruil
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar, er
zijn er 3! 06-320.327.17.
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het GRIEKS: toe maar, schuif
Oosten. Tel.: 020-5882.315
mijn slipje maar opzij schat!
Aang. A'dam-Buitenveldert: Bel 06-9709. (100 cpm).
eenv. 2/3-kmr.flat, 1 hoog, GRIEKSE LIVESEX 06-95.05.
geen lift, huur ƒ693,-.
Alleen live voor Grieks!
Huursubsidie mogelijk.
Ik buk me wel schat1 1 gpm.
Gevr. Zandvoort e.o.:
Heerlijk DISCREET apart met
3 kmr.won. 020-6612138.
hete vrouwen uit Amsterdam.
Aangeb.: 4-k.flat, 1 hg, Enge- 06-320.322.11. (75 cpm.).
landlaan Haarlem, huur ƒ680
p.m. Gevr.: 2-, 3- of 4-k.wo- Hete eenzame vrouwen (30!)
zoeken ANONIEM sexconning of flat m Zandvoort.
Tel.: 023-401512 (antw.app.). tact. Bel nu 06-9511 75 cpm.
Eengezinswoning m Almere Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
rullen met Zandvoort.
06-350.290.53. (75 cpm.).
Tel.: 02507 - 17992.
Eengezinswoning in Almere Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt' Bel
ruilen met Zandvoort.
nu 06-9705. (75 cpm.).
Tel.: 02507 - 17992.
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met telnr.
Financiën en
Bel nu 06-9766 (75 cpm.).
handelszaken
Hete vrouwen willen met jou
een spannend pnve-gesprek'
Autoverzekering 06-320.322.33. (75 cpm.).
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
HETE-RIJPE vrouwen bellen
blijft toch goedkoper!
voor een heerlijk sexkontakt.
Bel nu: 02507-14534.
Bel nu 06-9780. (75 cpm.).

broeken

ROSARITO

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T.k. aangeb. snorscooter
Benelli. Pr. ƒ950,-. Tel. na l
18.30 uur 02507 - 19632.
T.k. aangeb. zeer goed onderh. witte Vespa Gnl'o ('92).
Incl. helm, verz. tot 1-5-95 opbergbox, slot. Pr. ƒ 1050. Tel.:
02507-17297 (na 1800 uur).
*T.k. fietsenrek (3 fietsen) v.
op de trekhaak ƒ30,-. Tel.:
025J07 - 17304 's avonds.

Betamax
films te koop

ƒ5,Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy

Videotheek

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels' • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro) belaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

J i

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ "4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

_ i-

6 regejs ƒ 9,52
7 regels ƒ 11.10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

DOMBO

Postcode:

Plaats:

Uorn Slegersstraat 2b
tel 02507-12070

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:
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VOORDELIG VINYL!
Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk
gebruik. Verkrijgbaar in meerdere dessins en kleuren.
Breedte 200 cm.
Per str. mtr. VAN

BOUCLE TAPIJT!
Sterk bouclé tapijt, geschikt voor de woonkamer. In
meerdere kleuren verkrijgbaar. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
VAN

PRAKTISCH VINYL!
Fraai vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk gebruik.
Verkrijgbaar in zowel klassieke als moderne dessins.
Breedte 200 cm. Per str. mtr.
VAN

MODERN PRINTTAPIJT!
Kamerbreed printtapijt. O.a. voor de tienerkamer. In
diverse kleuren met vrolijke motieven. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
GELEGD VAN

LAAGSTE
PRIJS
GARANTIE

hoogte^

tï**^

EXCLUSIEF VINYL!
Schitterend kamerbreed vinyl, geschikt voor huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Breedte 400 cm.
Per str. mtr. GELEGQJ/AN
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DESIGN VINYL!
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LUSSENTAPIJT!
Smaakvol bouclé tapijt met fijne lussen, woonkamergeschikt. Verkrijgbaar in o.a. groen en antraciet.
Foamrug. Breedte 400 cm.
Per str. mtr. GELEGD VAN

_

forbo

Fantastisch marmervinyl. Woonkamergeschikt.
Exclusief voor Carpet-land. In blauw, geel en groen.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
GELEGD VAN

l/0/i

*REED WA/V/./

tinten.

.

VELOURS TAPIJT!

LANO

Fantastisch kamerbreed velourstapijt, in vele prachtige kleuren, o.a. rood en blauw. Foanrug
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
GELEGD VAN

MODERN KARPET!
Smaakvol modern karpet met een fraai randmotief.
Gemaakt van 100% synthetische garens. In diverse
kleurstellingen.
Maat 165x230 cm. VAN

JASPE VELOURS!
Schitterende velourstapijt met een fraaie glans. In 9
exclusieve tinten. Woonkamergeschikt. Foamrug.
Breedte 400 cm.
Per str. m. GELEGD VAN

JS*fe

WOLLEN TAPIJT!

NEPALEES KARPET!

A
«ft-

Zware bouclé met een grove nop. Van 100% zuiver
scheen/vollen garens. Naturel getint. Jute-rug.
Breedte 400 cm.
Per str. mtr. GELEGD VAN

<S

Schitterend Nepalees karpet, handgetuft van 100%
zuivere wol. Exclusief bij Carpet-land verkrijgbaar.
Maat 165 x 235 cm.
VAN

TAPIJT TEGEL!

KATOEN TAPIJT!
Fraai lussentapijt van 100% katoenen garens. Woonkamergeschikt. O.a. in room en groen. Jute-rug.
Breedte 400 cm.
Per str. m. GELEGD VAN

Sterke bouclé tegel. Geschikt voor intensief gebruik.
Makkelijk los te leggen. Verkrijgbaar in o.a. grijs en
beige. Maat 50 x 50 cm.
PER TEGEL VAN

Carpet-land kent geen grenzen. Niet als het gaat om
service, niet als het gaat om keus en niet als het gaat om
lage prijzen. Zo komen we desgewenst alles bij u thuis
opmeten. Gratis! En meestal kunnen we de vloerbedekking binnen één week bij u komen leggen.

Tapijt, vinyl, rolresten, voor elk budget en elke smaak,
Bijna altijd op voorraad, dus zo mee te nemen. En wat ook
mooi meegenomen is: onze laagste prijsgarantie! Als u
elders nog minder betaalt, krijgt u van ons het prijsverschil
vergoed. Bij Carpet-land is alles inclusief!

JflS

Aanbiedingen geldig t/m 19 juni 1994.

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

l
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EUROPA'S

ü GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria).
Tel. 071-322300
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023 - 27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel.02510- 11589
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

|® OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem (2), Assen,
Capelle a/dIJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Emmen, Eindhoven, Enschede, Goes,
gouden gids Groningen, Heerlen (2), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2),
Roosendaal, Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

,
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Gemeente voldoet niet aan onderhoudspl
ZANDVOORT - 'De maat
is vol', zeggen de bewoners
van 16 gemeentewoningen
aan de Zandvoortselaan en
Duinwindelaan in Bentveld.
Zij willen dat hun woning
nu eindelijk wordt opgeknapt. Dat eisen zij in een
petitie die dinsdag op het
raadhuis is aangeboden.
Met steun van de Zandvoortse Vereniging van
Huurders, die het gemeentebestuur nalatig vindt en
op zijn pnderhoudsverplichting wijst. Burgemeester Van der Heijden herinnert aan de mogelijke verkoop aan EMM maar 'probeert' voor l januari 1995
duidelijkheid te ver schaf fen.
„Ik had eigenlijk mijn schoenen mee willen nemen om ze
aan de burgemeester te overhandigen. Ze zitten onder de
schimmel," zegt mevrouw Hakhoff, huurster van een van de
zestien gemeentewoningen in
Bentveld. Zij bood dinsdag
mede namens de andere huurders aan burgemeester Van der
Heijden de petitie aan. Aan
haar woning, gebouwd in 1923,
is zeker al 17 jaar niets meer
Aan de gemeentewoningen aan de Zandvoortselaan en Duinwindelaan is al jaren bijna niets meer gedaan Foto André Lieberom gedaan, zegt zij. Tenminste, van

Rioolrechten
stijgen minder
ZANDVOORT - De rioolafvoerrechten gaan waarschijnlijk minder sterk omhoog dan
was aangekondigd. Het voorstel om deze met vijftig procent
te verhogen, van ongeveer 200
naar zo'n 300 gulden, is afgelopen week in de verschillende
raadscommissies
afwijzend
ontvangen. Het college van
Burgemeester en' Wethouders
komt nu met de begroting met
een nieuw voorstel. Verhoging
van de rechten is volgens het
college noodzakelijk om maatregelen te betalen, waarmee de
wateroverlast kan worden tegengegaan.

verkiezingen. Het opkomstpercentage bleef steken op 32,8
procent, nog minder dus dan
het landelijke opkomstcijfer
van 35,6 procent. Het CDA leed
een tamelijk licht verlies ten
opzichte van de verkiezingen
voor het Europese parlement
in 1989, met een achteruitgang
van bijna 3 procent ten opzichOok in Zandvoort was er wei- te van het totaal aantal stemnig belangstelling voor deze men. De PvdA moest bijna 7

Scheuren
Anderen bevestigen hun
woorden. Het achterstallig onderhoud betreft niet alleen het
schilderwerk. Daken lekken
'als een mandje' en dakgoten
zijn verrot, waardoor het regenwater binnen over de muren
loopt. In het metselwerk verschijnen scheuren en verzakkingen doordat voegen loslaten. „Dit stuk kun je helemaal
op en neer bewegen," zegt mevrouw De Vogel, een van de andere huurders. Zij drukt op een
stuk metselwerk boven een
raamkozijn, waarin minstens
een centimeter speling zit. Binnen tocht het: deuren en ramen

sluiten met meer goed Ook zij
heeft last van lekkage, m het
plafond zitten vochtplekken
die uiteindelijk maar met
kunststof platen uit het gezicht
zijn gehaald. „Ze zijn wel eens
geweest om de dakgoot te repa
reren, maar dan doen ze iedere
keer maar een heel klein stukje
Daardoor komt het telkens
weer terug."

'Reparaties'
De 'reparaties' mogen zo min
mogelijk geld kosten, vermoedt
zij. „Ze hebben wel eens een
loden afvoerpijp uit de
wc-muur weggebroken, omdat
die lekte. Maar ze hebben de
muur nooit meer dicht gemaakt." Een kaal stuk bakstenen muur van de grond tot aan
het plafond, m de hoek van de
wc, bevestigt haar verhaal. Een
andere bewoner meldt dat zijn
dakgoot alleen nog maar met
tape gerepareerd mocht worden. „Nou, dan heb je zo wéér
lekkage, daar kun je op wachten." Voor veel klachten komt
verder niemand opdagen, zeggen sommigen. „Behalve toen
ik een keer zei, dat de zekeringen bij mij doorsloegen," zegt
bewoner Sleeman. „Toen waren ze er snel bij."
Vervolg op pagina 3

The Buildog
Café The Buildog is
aardig
ingeburgerd
Net als in Amslerdam ver
jaagt bedrijfsleider Joop Hessing vlak voor sluitingstijd zijn
gasten met een lied van Andre
Hazes Over de portiers doen
praatjes de ronde ze dragen
kogelvrije vesten „Die zijn er
niet in hun maat," grapt Hes
smg

3

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Hendrikse (VVD)
bijna geroyeerd
ZANDVOORT - Oud-VVD
lijsttrekker Ad Hendrikse
wordt mogelijk geroyeerd
als VVD-lid. Het voormalige
bestuur van de afdeling
Zandvoprt heeft een tijd geleden zijn royement aangevraagd, het hoofdbestuur
heeft dit nu in behandeling
genomen.

Na het aftreden van het plaatselijke bestuur werd verwacht
dat de tijdelijke voorzitter,
Kroskinsky, tevens voorzitter
van de kamercentrale in Haarlem, het royementsverzoek zou
ZANDVOORT
15651 INW.
seponeren. Dat is niet gebeurd.
EP'94 EP'94 EP'89TK'94
„Hij heeft tegen mij wel gezegd
stem. perc. perc. perc
dat hij dat zou doen," zegt HenOpkomst
4280 32,8 42,8 77,3
drikse, die er niets meer van
begrijpt. Begin deze maand ontCDA
802 18,7 21,4 12.7
1049
PvdA
24,5
31.4 20,0
ving hij het bericht van het
WD
1570
36,7
31,9 35.7
hoofdbestuur dat het royement
D66
494 11,6
6.2 15,6
in behandeling werd genomen.
73
SG/GP/RP
1,7
1,2 0,8
procent inleveren. WD en D66 EBT
Dit was tegen hem aangevraagd
30
0,7
23
0,5 0,1 0.5
stegen met respectievelijk bij- SP
nadat hem in maart was verGroenen
94
2,2
0.2
na 4,8 en 5,3 procent.
zocht zich terug te trekken als
7 0,2
LstDeGrn
In totaal brachten 4280 van CD
VVD-lid. Dat had hij geweigerd.
52
1,2. 1,1 2.5
de 13055 kiesgerechtigden in GRLINKS
Hendrikse zou de VVD 'schade'
86
2,0 5,1 2,0
1,6 10,0
deze gemeente een geldige stem Overige
zou hebben berokkend. „Ik zal
uit, tamelijk gelijk verdeeld
er 'tezijnertijd' meer van hoZANDVOORT
Het
colleDaarnaast
'vergat'
de
geover de diverse stemlokalen. naar het CDA/Europese Volks- ge gemeentebestuur heeft meente te publiceren dat de ren," weet Hendrikse. „Ik heb
Daarvan gingen er 1570 naar de partij en 494 naar D66. De
hoofdbestuur meteen gewas verleend, het
WD/Europese liberaaldemo- 'grootste' partijen daarna wa- een expertisebureau op- kapvergunning
vraagd duidelijk te maken waar
terwijl
er
wel
een
persbericht
dracht
gegeven
om
opnieuw
craten, 1049 naar de PvdA/Eu- ren De Groenen, met 94 sternhet over gaat. Maar ik heb daar
de conditie van de bomen op verscheen over een te houden niets meer op gehoord."
ropese sociaaldemocraten, 802 men, en Groenlinks met 86.
inspraakavond.
De
advocaat
de Haarlemmerstraat te onDat het iets met de 'bordenwethouder Ver- oorlog'
derzoeken. Dit taxatierap- overhandigde
rond de gemeenteraadssteege een expertiserapport verkiezingen
port zal een belangrijke rol van
te maken zou hebKruik, die ben, kan hij zich
spelen bij het uiteindelijke dit opbomentaxateur
voorstelverzoek van de bewoners len: „Ik was toenniet
met vakanbesluit of de bomen wel of had opgesteld.
Daarin
staat
dat
Kroskinsky is over
niet worden gekapt.
het merendeel van de bomen tie." Met
kwestie geen contact te
Dat is donderdag bekend ge- gezond genoeg is om te blijven deze
„Maar hij zit wel met
maakt in een hoorzitting over staan. Wilkens verzocht dan krijgen.
petten op: hij is tijdelijk
de bezwaarschriften. Daar trad ook het omstreden besluit om twee
in Zandvoort maar
advocaat Wilkens van DAS- de bomen te kappen, te herzien. voorzitter
moet
tegelijk
hoofd van de
-rechtsbijstand op namens beElly Scheffer drong er bij kamercentraleals
dit
royement bewoners van de Haarlemmer- Versteege op aan om het fiets- handelen."
straat en de Kostverlorenstraat pad te versmallen of eventueel
Hendrikse vecht de royedie bezwaar hadden ingediend te verplaatsen. Volgens haar is
op alle fronten
tegen de voorgenomen kap van er met de afdeling groenvoor- mentsaanvrage
„Die is van een demissio11 iepen op de Haarlemmer- ziening en civieltechniek te aan:
nair bestuur, dus ik begrijp niet
straat. Volgens hem heeft de ge- weinig overleg geweest over de dat
nog in behandeling
meente fouten gemaakt rond schade die dit fietspad de bo- wordtdit genomen.
Bovendien
dit besluit. Hij is ingeschakeld men berokkent. Verder pleitte was het een incompetent
bedoor Elly Scheffers uit de Haar- zij voor het behoud van de ou- stuur: het kon het stemmenverlemmerstraat.
dere bomen, die zo snel moge- lies niet goed maken. Als we de
Volgens advocaat Wilkens is lijk verzorgd moeten worden.
landelijke resultaten zouden
de besluitvorming onzorgvulVervolg op pagina 5 doortrekken
naar Zandvoort.
dig geweest. „De bewoners krehadden we acht raadszetels
gen in 1993 slechts een week de
moeten hebben. En je kunt het
tijd om bezwaren tegen het
verlies van 2200 stemmen niet
(ADVERTENTIE)
plan in te dienen. Volgens de
wijten aan het optreden van de
Algemene Wet Bestuursrecht
Wij
beginnen
met
de
stichting Zandvoort-Zuid."
moet dat een maand zijn." Vol„Ik vermoed dat ze er alvast
UITVERKOOP
gens Wilkens heeft het college
een lastige angel uit willen haook gehandeld in strijd met het
len. Maar daarmee handelt het
'motiveringsbeginsel' door de
bestuur rancuneus in plaats
bezwaren van de bewoners niet
van het eigenlijke probleem
bij zijn overwegingen te betrekaan te pakken. Ze zijn alleen
ken, alvorens de kapvergunmaar m de kantlijn bezig. En
nmg te verlenen. Bovendien
het gevolg is dat j e bij de volgenzou de vergunning verleend
en
de verkiezingen weer dezelfde
zijn op een 'ontwerp' bomenaccessoires
problemen krijgt." Hendrikse
En dat is in strijd met het
LADIES FASHION OP NIVEAU
'Honden aan de lijn, uitwerpselen opruimen', staat er onder plan.
heeft de steun van een aantal
groenbeleidsplan,
aldus
Wilandere op de borden aan de ingang van het Kostverlorenpark kens.
Einde Haltestraat 56
VVD ers. Die dreigen op te stap(naast La Bastille)
pen als hij inderdaad wordt geZANDVOORT TEL 02507-20086
royeerd

VVD trekt meeste stemmen
voor Europeesparlement
ZANDVOORT - De verkiezingen voor het Europese
parlement hebben in Zandvoort bijna hetzelfde beeld
opgeleverd als in heel Neder land. Bij de grote partij en verlies voor CDA en
PvdA, winst voor VVD en
D66.

buiten. „Ze hebben één keer
een paar plekjes geschilderd
waar het bladderde," aldus mevrouw Hakhoff. Binnen hebben
zij het zelf zo goed en zo kwaad
als dat ging opgeknapt, net als
de meeste andere huurders.
„Van binnen is het een plaatje,
van buiten een krot. Binnen
hebben we het allemaal zelf gedaan. Maar wat de gemeente
daar tegenover stelt, is gewoon
zielig. Daardoor blijven de kasten zo vochtig, dat alles staat te
schimmelen." „En het wordt alleen maar slechter," voegt haar
man eraan toe.

Oplage: 5.250
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Iepen op rooilijst
weer onderzocht

Borden veroorzaken opschudding onder hondebezitters
ZANDVOORT - Bezoekers van het Kostverlorenpark moeten hun hond aan
de lijn houden en de uitwerpselen opruimen. Dat
staat op borden die kort geleden aan de ingang van het
park zijn geplaatst. Deze
hebben nogal wat opschudding veroorzaakt onder
hpndebezitters uit de omgeving. Zij zijn van mening dat
zij zich niet aan deze bepalingen hoeven te houden.

terrein beslaat zo'n tien hectare
duin met 37 zomerverblijven in
voormalige bunkers. Het terrein fungeert voor de zomergasten als een soort van camping.
De kinderen spelen naar hartelust in het zand en tussen de
bomen.
„Het is eigenlijk om die reden,
dat we tot deze maatregelen
zijn overgegaan," zegt Renée
Halma, woordvoerster van de
recreantenvereniging.
„We
hebben beslist geen hekel aan
honden, maar onlangs waren er
Het Kostverlorenpark is een agressieve honden, die op de
natuurgebied gelegen achter de spelende kinderen afstormden.
Quarles van Uffordstraat. Het En voor ons is het natuurlijk

Van Oeveren redt zeiler
ZANDVOORT - De Zandvoortse Tony van Oeveren
redde tijdens de Ronde van
Texel het leven van een andere wedstrijdzeiler. Daardoor verloor hij zelf kans op
de tweede plaats.

Zandvoorter bedacht zich geen
moment, wendde zijn boot,
haalde de man uit het water en
bracht hem naar de kant om
hem aan de EHBO te overhandigen.
„We moeten natuurlijk wel
allemaal blijven leven," was
Een half uur na de start van zijn commentaar."
de race zag Van Oeveren vlakbij de vuurtoren van Cocksdorp Zie ook de sportpagina
een zeiler in zee drijven. Deze
was niet meer aanspreekbaar
en blauw aangelopen in het tien
graden koude zeewater. De

Speelgoed pistool
ZANDVOORT - In de nacht
van 8 op 9 juni hield de politie
om kwart voor drie een personenauto aan. De auto reed
slingerend en de uitlaat was
kapot. De bestuurder, een
twintigjarige
Haarlemmer,
was niet in het bezit van een
rijbewijs. De auto was geleend
van een kennis. De agenten zagen onder de voorstoel een pistool liggen. Bij nader onderzoek bleek het om een verboden
speelgoed pistool te gaan. Zowel de bestuurder als zijn twee
passagiers werden aangehouden.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
löjun UB.bö 04.46 21.3917.06
17 jun 10.10 05.36 22.4518.00
18jun
11.2006.4623.5618.54
19jun
-.- 07.34 12.2620.04
20jun 00.58 08.35 13.2921.15
21 jun 02.00 09.44 14.31 22.14
22 jun 02.55 11.05 15.2823.15
23 jun 03.45 11.54 16.15 --.-24 jun 04.36 00.06 17.0714.40
Maanstand/getij:
EK dond. 16 juni 21.57 uur
Doodtij 17 juni 22.45 uur
NAP+68cm
VM dond. 23 juni 13 33 uur

niet prettig om 's zomers tussen de uitwerpselen van honden te moeten zitten of dat onze
kinderen ertussen moeten spelen."

Opruimen
„In de winter maken we er
geen punt van, maar in de zomer is het plezierig als de hondebezitters de uitwerpselen
willen opruimen en de honden
aan de lijn willen houden. Achter het park is een groot stuk
duin, waar de honden naar hartelust kunnen rennen, bij het
'Visserspad'. Dat is vanaf het
park maar vijf minuutjes lopen.
Ik hoop dat de mensen het begrijpen en er rekening mee willen houden."
Volgens de gemeente heeft de
eigenaar van het Kostverlorenpark wel het recht om het bord
neer te zetten, dat zou geregeld
zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is
een particulier terrein en de recreanten hebben recht van
overpad. „Iedereen mag in z'n
eigen tuin een bord neerzetten
als hij dat wilt," aldus een gemeente-medewerker.

Strand deels smaller na zandsuppletie

suppletie verder doorgevoerd
en wordt er in totaal 400 duizend kubieke meter opgespoten. „Het bleek nodig om er 250
meter aan toe te voegen, maar
meer niet," aldus Nijssen.

ZANDVOORT - De twee
strandpachters van de paviljoens Havanna en Tij n
Akersloot, voor het zuidelijkste puntje van de Boulevard Paulus Loot, zijn er
door de zandsuppletie op
achteruit gegaan: het strand
voor hun paviljoens is smaller geworden. Zij hebben geëist dat Rijkswaterstaat terugkomt om het strand op
te hogen, maar dat wordt geweigerd.
Rijkswaterstaat is iets ten
noorden van hun strandgedeelte opgehouden met het opspuiten van zand. Voor het strand
voor Havanna en Tijn Akersloot heeft dat een nadelig effect: het wordt steeds smaller
doordat het water hier wordt
opgestuwd. Van het oorspronkelijke strand is nog maar ongeveer de helft over, waardoor
ook maar de helft aan stoelen
kan worden uitgezet.
Voor beide paviljoenhouders
betekent dat een forse teruggang in de inkomsten. Daarom
hebben zij - met hulp van een
advocaat van de strandpachtersvereniging - Rijkswaterstaat vorige week een ultimatum gesteld: voor donderdag
moest Rijkswaterstaat terugkomen om ook voor hun deur

Gat
De paviljoenhouders hebben
nauwelijks kans suppletie te
kunnen afdwingen, zegt hun
raadsman. Gelaten wachten zij
op een reactie van Rijkswaterstaat. Akersloot is niet van plan
er erg moeilijk over te gaan
doen. „Het wordt een heel gat
bij ons voor het paviljoen en ik
weet niet hoe ik het moet oplossen. Maar ik maak er geen ophef van. Ik ga me voor die drie
maanden niet druk maken."

Het strand voor de paviljoens Tijn Akersloot en Havanna (foto) wordt juist smaller door de
zandsuppletie die iets noordelijker heeft plaatsgevonden

Foto And! e Liebetom

het strand op te hogen. Dat is paviljoens dient niet het belang
van de basiskustlijn, het is niet
echter geweigerd.
nodig voor het behoud daarvan." Die basiskustlijn is in
Basiskustlijn
1990 door de minister van
vastgesteld,
Het zal ook niet gebeuren, Rijkswaterstaat
zegt woordvoerster Nijssen: waarna jaarlijks door het Pro„Zand opspuiten voor de twee vinciaal Overleg Kustverdedi-

ging (POK) wordt bekeken
waar er gesuppleerd moet worden. Aanvankelijk zou in Zandvoort 350 duizend kubieke meter zand opgespoten worden tot
kilometerpaal 67, maar op verzoek van de gemeente en de
strandpachtersvereniging is de

Ondertussen heeft de firma
Nelis op het strand ten noorden
van de Rotonde de werkzaamheden hervat. Deze hadden een
week stilgelegen doordat de zogenaamde punaise, die het
zand van de bodem moet opzuigen, opnieuw defect was geraakt. Daarna stopt Rijkswaterstaat met de suppletie, zegt
Nijssen. „Het strand moet op l
juni weer ontruimd zijn. Daarna worden alleen nog de gaten
in de zeebodem, veroorzaakt
door de punaise, opgevuld."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten \v;il ach m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN

ADVERTENTIES

Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Kinderen en kleinkinderen
12 juni 1994

Sharon is geslaagd
Van harte
Papa, Mama, Duncan en Chantall

Het laatste beetje is nu op.
Veel was er te verduren.
Het kaarsje is thans opgebrand.
Gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is 't niet erg.
Die heeft genoeg geleden!
Wel voor hen die ik achterliet.
Vaarwel en wees tevreden!

18 mei 1911

van der Aar

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Correspondentieadres:
Gerda Zwemmer
Vondellaan 15
2041 BA Zandvoort
De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 15 juni om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Zandvoort, 14 juni 1994
„Huis in de Duinen"
Corr.adres: M. J. L. van der Aar
Keesomstraat 83
2041 XC Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De uitvaartdienst zal gehouden worden vrijdag 17
juni om 10.00 uur in de parochiekerk, St. Agatha,
Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort om 11.15

uur.

Tevens gelegenheid tot condoleren na afloop van
de begrafenis in de aula van de begraafplaats.

In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten heeft de
gemeente onlangs een steunpunt ingesteld in het Huis in 't Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1 te Zandvoort. Het steunpunt is elke dinsdag van 13.30 tot
16.00 uur geopend.
Bij het steunpunt kan men informatie verkrijgen over voorzieningen voor
gehandicapten, zoals woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen.
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 16 juni 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545.

De gemeenteraad heeft op 31 mei 1994 besloten dat op grond van artikel 21 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel langs de oorspronkelijke oprijlaan van landgoed Groot Bentveld,
kadastraal bekend sectie A nummers 4951 en 4913.
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort.
AANGEVRAAGDE MILIEUVERGUNNING

Zijn wens was zijn lichaam ter beschikking te
doen stellen aan de wetenschap.

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is
1. op 24 mei 1994 een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een edelmetaalsmelterij en gieterij gelegen aan de
Prinsesseweg 54 te Zandvoort.

Huis in het Kostverloren
Kamer 216
Burg. Nawijnlaan l
2042 PM Zandvoort

De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 20 juni 1994tot 18 juli 1994
ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 -12.30 uur.

-^mm*

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

DOE MEE AAN ONZE

GROTE
VADERDAGPUZZEL

In het overleg met Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, zijn afspraken gemaakt over de sluitingstijden tijdens het WK bij wedstrijden die Nederland speelt.
Alleen als een wedstrijd na de reguliere sluitingstijd is afgelopen, dan geldt een
ontheffing tot een half uur na afloop van de wedstrijd.
Vooralsnog betreft het alleen de wedstrijd in de nacht van maandag 20 juni op
dinsdag 21 juni 1994.

overl. 14 juni 1994

Uit aller naam:
W. A. v. Zeijl

ovz
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SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS WK VOETBAL

Frans-Jan van Zeijl
geb. 25 sept. 1905

Bel voor info 02507 -19188/31223

STEUNPUNT WVG IN HUIS IN 'T KOSTVERLOREN

VOORBEREIDINGSBESLUIT (ART. 22 LID 2 WRO)

Ik heb geleefd, geleden en genoten,
'k Heb veel ervaring opgedaan.
En a/s hij werkelijk bestaat, kan ik tevreden
naar de hemel gaan.
Frans
Na een liefdevolle verzorging in het Huis in het
Kostverloren te Zandvoort is op 88-jarige leeftijd
vredig ingeslapen
mijn lieve broer, onze oom en vriend

Tot l jan. '95 nog geen apart theoriecertificaat verplicht
" m.u.v. brandstofkosten

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

M. C. van der Aar-van Randeraat

H. L. van der Aar

Auto- en motor rij school
Van der Veld
Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
binnen 9 weken examen
l ste 3 lessen
vervolglessen

HERENWEG180,
21-01 MV HEEMSTEDE

M. J. L van der Aar

Y. van der Aar-Visser
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

prijsopgaaf.

GRATIS MOTOR

110 juni 1994

Willem Hessling
Karin Hessling
en verdere familie.

Geleen:
H. Wtlbers-van der Aar
J. Wilbers
Zandvoort:

Gulpen:

Vrijblijvend

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Miep Kloos-Paap

weduwe van Marinus Johannes Leonardus

NOVILON MARMOLEUM

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Van harte gefeliciteerd.
Mama, Cees en Claudia

Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht
van ons heengegaan mijn moeder, mijn oma en
onze tante

Grada Maria
van der Aar-Siebelhoff

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

HOERA!
Berna is geslaagd.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 78jarige leellijd van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoecler

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

t

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend offerte.

Correspondentieadres:
Th. A. Loos
Pasteurstraat 14
2041 VA Zandvoort

Maaike, Margo, Martha, Mark,
Anneke, Aaldert, Bram, Paul,
Everhard, Dick, Marianne
en al je collega's Amstelveen.

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Hoera!

Willem Koper
weduwnaar van
Mechtilde Johanna Koper-Jakomeit

SCHILDERWERK

Hoofdprijs: 2 waardebonnen a 125,- ter beschikking gesteld,doof: . •
,., | .'
RADIO STIPHOUT, Thorbeckestraat 15 te Zandvoort
5 waardebonnen a 25,- van Sigarenmagazijn LISSEN BERG, Haltestraat 9 te
Zandvoort.

WAT U DOEN MOET:
Zoek in de advertenties de boekjes met het cijfer en de letter.
Zet de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw
oplossing naar kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort,
maar wel vóór 25 juni 1994.
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De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

Jacob Keesman
15 augustus 1919
10 juni 1994
N. Keesman-Griekspoor
Hanneke en Siegfried
Yvonne en Ton
Sander, Wendy
Cath. van Rennesstraat 8
2041 BJ Zandvoort

Door een ieder kunnen tot 18 juli 1994 schriftelijke bedenkingen worden
ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom wordt verzocht zal ergelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het
besluit waarbij bedenkingen ook mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet milieubeheer kunnen, na
bekendmaking van het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op
de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die
bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De crematieplechtigheid heeft heden (donderdag
16 juni om 13.15 uur) plaatsgevonden in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
94054B
94055B
94056B
94057B

Elke dag een beetje minder,
een beetje, een beetje,
totdat er geen beetjes meer zijn.
Na een leven vol zorg en toewijding voor haar
gezin en omgeving, is mijn vrouw en onze moeder heel moedig aan haar laatste reis begonnen.

Joke van der Laan-Adema
op de leeftijd van 57 jaar.

Duinrooslaan 15
Lorentzstraat 15
Burg. Engelbertstr. 46
Burg. Engelbertstr. 46

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00 - 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad".
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Zandvoort:

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

C. H. van der [.aan
Roy van der Laan
Hoofddorp:
Lilian van der Laan
Zandvoort, 14 juni 1994
Dr. C. A. Gerkestraat47
2042 En Zandvoortn
Joke is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
Kennemerland, Herenweg 180 te Heemstede alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
17 juni in het crematorium „Velsen" te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 10.45 uur.
Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.

toevoegen kapverdieping
plaatsen berging
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

94011B Swaluwéstraat 2
94024B Vinkenstraat 15

15 16 17 18 19 20 21 22 23

30 31 32

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

29

.33 34 35 36 37 38 39 40

Deze oplossing is ingeleverd door:
Naam:

Adres:

Postcode + plaats:
DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.

KOM ZATERDAG WINKELEN
een promotieteam zal aan het winkelend publiek een
vaderdagattentie aanbieden beschikbaar gesteld door de

uitbreiding raadhuis
vergroten keuken

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

24 25 26 27 28

Gaper Drugstore
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Café The Bulldog is al aardig ingeburgerd
„Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: waarom zou ik het verliezen?" Pas nu, bijna een jaar na de aanvraag van de vergunning, kan Joop Hessing van The Bulldog in de Haltestraat opgelucht ademhalen. Het gevecht met het gemeentebestuur is definitief voorbij, nu dit besloten heeft de - door
de rechter gedwongen - vergunningafgifte niet meer aan te
vechten. Hij heeft het felbegeerde document op zak. Na vele
zenuwslopende maanden vol onzekerheid Hessing zich helemaal gaan richten op zijn eigenlijke taak, die van bedrijfsleider.
door Paul van Gageldonk

J

AMMER VINDT HIJ het
nog steeds wel, dat er een
kort geding aan te pas
moest komen om het café
in de Haltestraat open te krijgen. En dat de burgemeester
nogal wat moeite had om zijn
ongelijk te bekennen. Begin

ter gezegd, „dus als de rechter
vindt dat u een vergunning
moet krijgen, dan moet u die
maar krijgen." Hij had het duo
succes toegewenst en tevens
toegezegd dat het gemeentebestuur niet tegen de uitspraak in
beroep zou gaan.

'Kogelvrije vesten?, man die
heb je niet eens in hun maat'
mei oordeelde de Haarlemse
rechter dat The Bulldog geen
vergunning geweigerd mocht
worden. De vrijdag na de
rechtszaak moesten Joop en eigenaresse Leni Warner voor
een commissie van de gemeenteraad verschijnen.
„Mijn gedachte is dan dat je
voor een mannetje of vijf, zes
moet verschijnen," zegt Joop.
In plaats daarvan werden ze
ontvangen door burgemeester
Van der Heijden himself en mevrouw van Soest, hoofd algemene zaken. „We leven in een democratie," had de burgemees-

„Dat had ook geen zin gehad," denkt Joop, „wij hebben
vanaf het begin geweten dat dit
voor hem niet te winnen was.
Omdat wij niks doen wat verboden is. En je kunt niet iemand
veroordelen omdat hij misschien iets zou kunnen gaan Joop Hessing (rechts)
doen."
gedoogbeleid in Zandvoort zo
zou zijn dat ik een stukje soft
drugs zou mogen verkopen,
dan zou ik daar eens goed over
Geld
na gaan denken. Want dat leToch, blijkt nu, is er ooit wel vert natuurlijk wel geld op en
sprake van geweest dat The daar ben ik helemaal niet vies
Bulldog in Zandvoort soft van. Maar deze man, ik bedoel
drugs zou gaan verkopen. de burgemeester, heeft duide„Stel," zegt Joop, „stel dat het lijk vanaf het begin gezegd: ik

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief opsturen naar de redactie van deze
krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen
zonder -juiste - naam en/of adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

Vergunningen aan 'jagers'
zijn ons een doorn in het oog
water komen. Bij onze vereniging zijn de afgelopen driejaren
geen klachten binnengekomen
betreffende overlast van vossen. Wel is het ons bekend dat
de vossenpopulatie in de duinen behoorlijk toeneemt.
Het verstrekken van vergunningen aan 'jagers' om vossen
en ander wild af te schieten, is
natuurlijk bij ons een doorn in
het oog. Los van het feit dat de
Dierenbescherming hoe dan
ook een tegenstander van de
jacht is, vinden wij dat het laatste beetje wild in onze duinen
beschermd dient te worden.
Natuurlijke selectie en verloop
zorgen conform de natuurwetten voor een evenwicht. Tevens

Ook worden inlichtingen gegeven over het gemeentelijke beleid en de nieuwe woonruimteverdeling in het gewest Zuid-Kennemerland. De ZVH geeft
praktische informatie aan
huurders, woningzoekenden en
andere geïnteresseerden. Tevens bestaat voor huurders van
EMM en gemeente de mogelijkheid om de aangezegde huur-

blijkt nog steeds dat er geen
goede inventarisatie gemaakt is
van de fauna in onze duinen.
Deze situatie betekent naar
onze mening dat er een totaal
jachtverbod moet komen in de
duinen totdat het duidelijk is
waar we over praten. Je begint
immers ook geen huis te slopen
zonder te informeren of er levende wezens in het gebouw
zijn. De mens denkt allles beter
te weten maar uiteindelijk zal
de natuur zelf ingrijpen of selecteren. Bij de jachtpartijen
komt het maar al te vaak voor,
dat katten of honden - waarvan
hun baas woonachtig is langs
het duinengebied - het slachtoffer worden van de op bloed beluste jagers. Deze klachten
krijgt de Dierenbescherming
wel!!!

ZANDVOORT - Rotary

Zandvoort kan weer duizenden guldens overmaken
naar een goed doel. Met de
eerste-lustrumviering

van

het
Zomerzottenfestival
werd een opbrengst bereikt
van in totaal 45.420 gulden.

'Een succes', aldus de Rotary. Het grootste deel van het
geld gaat naar een project
voor geestelijk gehandicapte weeskinderen in voormalig Joegoslavië. De ZZF-tro-

fee was dit jaar voor Fetim
bv uit Amsterdam.

'Wanneer worden
onze woningen
opgeknapt?'
Vervolg van voorpagina
De bewoners hadden dinsdag
als belangrijkste vraag in hun
petitie: 'Wanneer worden onze
woningen opgeknapt'. Op die
vraag wilden zij 'nu eens geen
loze beloften als antwoord'. De
Zandvoortse Vereniging van
Huurders begeleidt hen bij hun
actie. Zij heeft er bij het gemeentebestuur met klem op
aangedrongen 'nu toch echt
werk te maken van uw wettehjke
onderhoudsverplichting'.
Dat geldt ook voor de gemeentewomngen aan de Koningstraat, die kort geleden al een
brief naar de gemeente hebben
verstuurd.
'Ondanks de pogingen om het
woningbedrijf over te doen aan
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht is en blijft
de gemeente verantwoordelijk
voor het m goede staat brengen
van het gemeentelijk wonmgbezit,' zegt de huurdersveremgmg.
'Door nu groot-onderhoudsplannen te ontwikkelen en uit
te voeren, of EMM middelen te
verschaffen om dit te gaan
doen. De gemeente kan en mag
deze nalatigheid niet afwentelen op EMM en dus op de
schouders van de huurders in
Zandvoort'.

Streefdatum
De vereniging verwacht op
zeer korte termijn een 'trajectplanning', waarin ook overleg
met de bewoners is opgenomen. Burgemeester Van der
Heijden noemde dinsdag een
'streefdatum'van l januari 1995
om de bewoners duidelijkheid
te geven over de toekomst van
hun woningen. Deze worden
mogelijk verkocht aan woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht, net als een aantal
gemeentewoningen aan de Koningstraat.
EMM onderzoekt momenteel nog of het financieel interessant is deze huizen over te
nemen, maar erg aantrekkelijk
lijkt dit niet. Met name omdat
er enorm veel gedaan moet
worden aan achterstallig onderhoud of - eerder nog - renovatie. Bovendien ligt dit woningbezit erg verspreid, wat de
zorg ervoor vrij lastig maakt.

„We zullen er bij EMM op
aandringen dat zij de procedures zo kort mogelijk houdt," aldus Van der Heijden. Volgens
een van de bewoners 'verschuilt' het college zich daarmee achter de woningbouwvereniging: „EMM moet nu haast
maken, terwijl jullie al 12 jaar
de zaak op z'n beloop laten."
„Wij verschuilen ons achter
niemand," reageerde Van der
Heijden geïrriteerd. „Iedereen
heeft er belang bij als de kwestie zo snel mogelijk is afgehandeld. Het is een overgangsfase,
daarin is het onze plicht de dingen zo snel mogelijk te laten
Het roeien moest worden afgelast tijdens het Zomerzottenfestival, maar toch zouden de verlopen."
deelnemers natte voeten krijgen

Al vijfjaar achter elkaar weet
Rotary Zandvoort bedragen
tussen dé veertig- en de vijftigduizend gulden bijeen te brengen met het zogenaamde Zomerzottenfestival. Een sportief
evenement in de Gran Dorado
sporthal en op strand, waaraan
gemiddeld zo'n 150 sporters
deelnemen, merendeels vertegenwoordigers van 14 sponsorende bedrijven. Het geld gaat
voor een groot deel naar projecten voor kansarme kinderen in
de wereld. Dit jaar is dat een
project voor geestelijk gehandicapte weeskinderen in Karlovac, zo maakte Rotary-voorzitter Henk Schotte bekend. Daarnaast is een deel bestemd voor
De Dierenbescherming Zand- kleinschalige projecten voor sportdag wordt bezorgd, met
verhoging te laten toetsen aan voort hoopt oprecht dat de be- ouderen en jeugd in Zandvoort. een feestelijke afsluiting. Veel
personeelsverenigingen van bede huurbeleidsplannen van bei- voegde ambtenaren die jachtdrijven doen hieraan mee. Hiervergunningen uitgeven, dit jaar
de verhuurders.
'Dunken'
mee is de basis voor de volgeneens goed zullen nadenken
voordat zij wederom vergunDe Rotary kijkt dan ook met de jaren gelegd."
Gebroken enkel
ningen afgeven aan mensen die grote tevredenheid terug op de
ZANDVOORT - Bij het uit uitsluitend voor hun eigen 'ge- afgelopen vijf jaar. Mede-orga- Gran Dorado
de bus stappen op de Keesom- not' en wellust dieren kreupel- nisator Peter Keiler: „FundraiZoals gebruikelijk startte het
straat heeft een 58-jarige of doodschieten. Misschien sing voor goede doelen is vaak
Zandvoorter op 7 juni zijn en- wordt het tijd voor hardere ac- moeilijk, maar Rotary Zand- evenement in de Gran Dorado
voort heeft met het Zomerzot- sporthal die door de parkdireckel gebroken. Hij werd overge- ties richting deze 'jagers'.
Dierenbescherming tenfestival een zeer werkbare tie ter beschikking was gesteld.
bracht naar een ziekenhuis in
Zandvoort. formule gecreëerd. Er wordt al Hoogtepunt van het tiental proHaarlem.
bijna vijf jaar een bedrag gege- gramma-onderdelen was het
nereerd van 40- è 50 duizend zogenaamde 'Dunk-spel', waar(ADVERTENTIE)
gulden per jaar, waarbij de be- bij het hele team tegelijk een
drijven die sponsor zijn als te- enorme bal over een lang pargenprestatie een wervelende cours moet meenemen om deze

Info-avond voor huurders
ZANDVOORT - De Zand
voortse Vereniging van Huur
ders (ZVH) geeft donderdag 23
juni acht uur in het Gemeenschapshuis een informatie-avond over het huurbeleid van
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM).

omdat je het op zeven plekken handelaren moet afschrikken.
in Zandvoort wél kunt kopen."
En dan zijn er nog de bijzonder imposante portiers, die met
hun machtige torso's inmidTerriër
dels een extra attractie aan het
Joop waakt als een terriër worden zijn in de Haltestraat.
over zijn moeizaam verkregen Het gerucht gaat dat zij zich
vergunning en heeft een streng regelmatig naar de douches in
deurbeleid ontwikkeld, dat met de bedrijfsruimte boven het
name dronkelappen en drugs- café begeven, vanwege het

Zomerzottenfestival levert 45 duizend op

MENINGEN

De Dierenbescherming Zandvoort reageert op artikelen, afgelopen weken geplaatst in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Deze
gingen over 'klachten' over vossen, die aanleiding zijn om op
deze dieren te jagen. Uit eigen
onderzoek bleek dat er bij diverse betrokken instanties helemaal geen klachten bekend
zijn.
Geruime tijd wordt er in het
Zandvoorts Nieuwsblad aandacht besteed aan de jacht op
vossen en de moordpartijen die
plaatsvinden op jonge vossen.
De Dierenbescherming afdeling Zandvoort is blij met deze
aandacht en tegelijkertijd geSBhokt over de zaken die boven

Folo Andre Lieberom

wil dit niet. Dus doen wij het
ook niet."
Dat er toch nog wel wat mensen zijn die The Bulldog associëren met de verkoop van soft
drugs, is ook Joop wel gebleken, sinds het café een maand
geleden de voordeur open deed.
„Sommigen zijn stomverbaasd," bekent Joop, „zeker

moordende gewicht van hun
kogelvrije vesten.
„Kogelvrije vesten?" Joop
moet er bijzonder hard om lachen. „Man, ik denk met eens
dat die in hun maat bestaan.
Nee, onzin hoor, dat verhaal.
Maar ja, over The Bulldog gaat
er altijd wel een praatje de
rondje in."
The Bulldog draait nu vier
weken met redelijk succes. De
animo om voor The Bulldog te
mogen werken was bijzonder
groot. Joop Hessing moest negen personeelsleden kiezen uit
140 sollicanten.
In de tussentijd is de politie
ook al een keer langs geweest.
Niet om te controleren of er
drugs werden verkocht, maar
om de muziekinstallatie te keuren.
The Bulldog is, mede gezien
de reacties van andere horeca-ondernemers, inmiddels wel
ingeburgerd. In juli doet The
Bulldog middels een band volop mee aan het Tropicana-festival. En tijdens het WK voetbal
kunnen de klanten via een
scherm Oranje komen aanmoedigen.
Joop heeft nog wel even moeten wennen aan de minder soepele openingstijden, die alhier
gehanteerd worden. „Het gaat
toch wat anders dan in Amsterdam. Zodra het drie uur is
komt de politie rondjes rijden,
om te zien of er nog mensen
binnen zijn. Dus dan zet ik om
tien over half drie Hazes op, je
weet wel, met dat nummer Blijf
Bij Mij. Mijn personeel doet het
licht aan, de tap gaat uit en wie
om vijf voor drie nog niet weg
wil, daar maak ik dan gewoon
een grap of een dolletje mee. Zo
van: hé jongen, denk ook aan
vader z'n sexleven. Dat werkt
altijd, hoor. Ook in Zandvoort."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Andre Lieberom

tenslotte in een grote basket te
'dunken'. Daarna verplaatste
het evenement zich naar het
strand, welk gedeelte voortreffelijk was georganiseerd door
de Zandvoortse Reddings Brigade. Het roeien op zee moest
echter om veiligheidsredenen
worden afgelast wegens een
plotseling opgekomen sterke
wind plus stroming. Maar de
andere strand- en waterspelen
boden zoveel spektakel, dat zij
dat verlies voor de vele toeschouwers ruimschoots compenseerden. Een grote opblaas-stormbaan, bewerkt met water
en zeep, was moeilijk te nemen.
De capriolen van de deelne-

mers om de stormbaan toch te
veroveren, veroorzaakten veel
hilantait bij de omstanders.
Als vanouds leverde het team
van de ZRB wederom een fantastische prestatie, door opnieuw het hoogste aantal punten te scoren. Toch leverde dat
de ZRB niet de felbegeerde
ZZF-trofee op, die zij de afgelopen jaren al drie keer heeft gewonnen. Dat lag aan de handicap-factor die dit sterke team
had meegekregen. Na een spannende finale werd Fetim bv uit
Amsterdam de uiteindelijke
winnaar. De uitslag van de loterij is elders in dit blad te vinden.

Kopen
Een aantal bewoners zou zijn
woning zelf wel willen kopen,
maar de gemeente begint daar
niet aan. „Daarmee zouden
goedkope huurwoningen verdwijnen," zei wethouder Versteege. Dat 'goedkope' wordt
bestreden door de bewoners: de
huren lopen uiteen van zo'n 350
tot zevenhonderd gulden per
maand. „Zo'n hoge huur mogen
ze er niet eens voor vragen,"
zegt voorzitter Drommel van de
Zandvoortse huurdersveremging. „Het maximum is 570 gulden. Eigenlijk zou de gemeente
geld terug moeten storten." Dat
is volgens hem ook de reden dat
de gemeente de huur vorig jaar
en dit jaar niet heeft verhoogd.
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Bericht bestemd voor de inwoners van
de gemeente Zandvoort.
Vanaf 20 juni 1994 t/m 01 juli 1994 zullen medewerkers van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV de watermeters opnemen in de
gemeente Zandvoort van de percelen, waarvan
de meterstand nog niet bekend is.

Berg & Boon: broodje 'gewoon Hollands beleg'
ZANDVOORT

- 'Een

broodje met gewoon, lekker
Hollands beleg.' Dat is vol-

gens de eigenaren Yvonne

Om beurten

man een van de sterke pun-

Berg & Boon ging begin deze
maand open. „We staan hier
om beurten," zegt hij. „En hr-«J
is supergezellig," zegt Yvonne,'
„er komen 's avonds een hoop
mensen langs." Naast de broodjes in de zaak wordt er 's nachts
ook veel gedaan voor de horeca,
zoals bestellingen die binnen
een half uur worden bezorgd.
En er wordt ook aan huis bezorgd binnen Zandvoort, dat
geldt voor bestellingen vanaf 15
gulden. Door de catering-service kunnen ook feestelijke hapjes besteld worden, bij de keuze
wordt rekening gehouden met
de wensen van de klant. „Daar
komt nog documentatie over,"
zegt Yvonne, „daar zijn we
druk mee bezig." De hapjes
worden in dat geval klaargemaakt door Rinus zelf, verklapt zij. „Dat kun je wel aan
hem overlaten, Rinus heeft hogere hotelschool én hij houdt
van lekker eten. Van eenvoudige dingen maakt hij al heel snel
iets heel feestelijks."

Witteboon en Rinus Bergten van de nieuwe broodjes-

Zij komen uitsluitend

watermeters
opnemen en kunnen zich legitimeren.
Wij verzoeken u plantengroei, isolatiemateriaal,
e.d. te verwijderen, zodat de meterput goed te
bereiken en de meter af te lezen is.
Voor informatie kunt u bellen naar Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV,
afdeling Verbruiksadministratie, telefoonnummers 023 - 21 03 19/21 03 22, bij voorkeur
tussen 08.30-12.00 uur.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Stephensonstraat 38, postbus 6085, 2001 HB Haarlem telefoon
(023) 24 04 24

gekomen, alles is nieuw," aldus
Rinus.

zaak Broodje Berg & Boon
in de Haltestraat nummer 7.

voor slager
ZANDVOORT - Slagerij Vreeburg in de Haltestraat is deze
maand opnieuw onderscheiden
dor>. de
eigen slagersorgamsat* 'OJj f name de leverworst, de
GL f^fjven de gekookte
>• v ^-ffn bijzonder m de
t> 'rfcr* *P / jury.
Cees Vree& > v^m ^o vvoor
respectieVl
een
^V %b *% '•
zilveren
en
/K. <&*. r* onderschei-

Geen overbodige toevoegingen aan de broodjes oftewel
'niet zo van dat 'gegratineerde
gedoe,' zoals Yvonne het uitlegt. Nee, gewoon een broodje
puur met rosbief of tartaar, of
met een van de andere tientallen soorten beleg. Daaronder
ook warm beleg, zoals een kroket, warm vlees, een hamburZANDVOORT - Beek & Van
ger en een gehaktbal. Keuze Yvonne Witteboon en Rinus Bergman in hun nieuwe zaak in de
der Hout registeraccountants/volop dus, terwijl er ook geko- Haltestraat 7: „Samen werd het Berg en Boon"
belastingadviseurs, niet Zandzen kan worden uit vier of vijf
voort als een van haar vijf vestiverschillende soorten broodjes.
gingsplaatsen, is met drie andePeppermint, twee deuren ver- zo'n zaak altijd al een wens van
re accountantskantoren binDaarnaast kan men er ook te- derop in de Haltestraat. Yvon- mij geweest."
nen de Euro Accountants
recht voor biefstuk met brood ne, tot voor kort tandartsassisGroep (EAG) toegetreden tot
Toen de winkel van Truus
of kotelet met brood. „En we tente, heeft hem daar in haar
Certified Public Accountants
verkopen verse melk," zegt Ri- vrije uurtjes regelmatig gehol- van de Schelde vrij kwam, zag
(CPA) Associates Internationus Bergman. „Die kopen we in pen. „Vroeger was dat een zaak hij zijn kans schoon. Yvonne
nal. Hierdoor krijgt het bedrijf
voor een snelle hap, maar dat is was er meteen voor in om er
flessen."
toegang tot een mondiaal nétveranderd. Tegenwoordig is het samen een nieuwe zaak te bewerk van accountants en belaseen restaurant. Vandaar dat de ginnen: „Ik vond het een geweltingadviseurs. Beek & Van der
Geen onbekenden
broodjeszaak een aanwinst is: dig idee. Het is echt een uitdaHout\ zegt daardoor de dienstBroodje Berg & Boon is dage- verlening aan internationaal
Beide ondernemers zijn geen we bieden de mensen de gele- ging." De winkelruimte werd
onbekenden in Zandvoort. Ri- genheid om snel even een 'tot op het bot' leeg gehaald. lijks geopend van 11 uur 's mor- opererende klanten te kunnen
nus is tevens eigenaar van de broodje te eten. Bovendien is „Er zijn 17 containers puin uit gens tot half drie 's nachts.
perfectioneren.
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0E TREWD AAN JE
<> Type: Galaxy

Senior.
• Professionele ABEC-1 lagers - 72 mm wielen. •
Verstevigde binnenschoen. • Glasvezel versterkt
frame. • Mt.: 37-46. «Van 169,NU 129,50

© Type: Thriller Senior.
• Voorzien van 608 ZZ lager - 72 mm wielen. • Glasvezel
versterkt frame. • Mt.: 37-46. • Van 139,- NU 99.50
0 Type: Roadrunner Junior.
• 60 mm wielen met 608 Z lagers. • Incl. rem, veters
en enkel snal • Mt: 30-38. • Van 129,NU 89,50

JAAP BLOEM
BLOEMSIERKUNST

a

**f
ujS

V INTERSPORT

De specialist
in al uw bloemwerken.
Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

E

KERKSTRAAT 16 ZANDVOORT

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

2040 EA Zandvoort

FABRIEKSWINKEL

Fax 02507-14924
Telefoon 0250717741

Een bruin (eet)cafe in de (verlengde)Haltestraat 75

VADERDAGAANBIEDING

VADERS OPGELET,
19 JUNI VADERDAG

Rolbed
CAPISA

Voor leden komt beschikbaar
Van Lennepweg 11, huur ƒ 583.80 per maand, cxcl. stookkosten.
4-Kamcreengezins\voning zonder cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.800,zijn.
Parkeerplaats Stationsstraat, huur ƒ 27.83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de Zeeburgflat.
Toewijzing van de parkeerplaats vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij
het tekenen van de huurovereenkomst dienen de op naam van de huurder gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden getoond.
Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij E M M. voorzien van naam. adres en geboortedatum.
t»
Voorlopige toewijzing
De daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het raam ten kantore van E M M.
Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van E M M.
Bij het genoemde gezamenlijk max. bruto-maandinkomen wordt het inkomen van de
mceslverdiener voor 100% en de minstverdiener voor 50% meegenomen in de
berekening.

incl. kussen
10 cm dik
Dit comfortabele rolbed heeft diverse standen
••••••i en kan volledig horizontaal. •••••
Kom langs - óók voor onze andere gunstige aanbiedingen van
tuinmeubelen, kussens en parasols.
AMSTERDAM-NOORD
AMSTERDAM-NOORD
AMSTERDAM-OOST
AMSTERDAM-WEST
AMSTERDAM-OSDORP

Papaverweg 17
Compressorstr. 23
Insulindeweg 511
Postjesweg 87
Osdorperban 58

SOC. „DE MANEGE"
ZANDVOORT
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,'
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Zandvoort voor de algemene vergadering op donderdag 30 juni 1994, aanvang 20.00 uur in
Gran Dorado, Tromp-de Wittzaal, Trompstraat 1 te Zandvoort.
AGENDA
1 Opening, mededelingen
2 Vaststelling notulen AV vergaderingen van 14.10.93 en 10.02.94. De notulen
liggen ter inzage aan de balie op kantoor. De notulen kunnen door middel van onderstaande bon worden opgevraagd.
3 Jaarbericht 1993
Jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 1993 en de rekening en verantwoording van het Bestuur, alsmede het verslag van de kascommissie.
U kunt door middel van de onderstaande bon een samenvatting van de stukken opvragen. De complete stukken liggen vanaf 16 juni 1994 ter inzage op het kantoor van
E M M. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting krijgen. Voor een zorgvuldige
behandeling van uw vragen en/of opmerkingen verzoekt het Bestuur u deze schriftelijk
in te dienen bij de werkorganisatie van E IVI M, minimaal 1 dag vóór de vergadering.
4 Kascommissie
5 Stand van zaken Klachten/geschillen-adviescommissie
Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld.
6 Vaststelling contributie
Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld
7 Wijzigingen van de concept-statuten
De wijzigingen op de concept-statuten zoals door de algemene vergadering vastgesteld
op 10.02.94. Deze wijzigingen betreffen grammaticale verbeteringen en kunnen door
middel van de onderstaande bon worden opgevraagd.
8 Bestuursvergadering
Volgens het rooster treden af de heren De Kluyver en Segerink. De heer De Kluyver
stelt zich niet herkiesbaar.
Bindende voordracht: het Bestuur stelt voor de heer Segerink te herbenoemen als
bestuurslid van E M M. Het doen van een bindende voordracht kan ook geschieden
door 20 leden. Deze voordracht moet tenminste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. Hierbij dient een lijst gevoegd te
worden met de handtekeningen en de namen van de leden die de voordracht steunen
en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin hij/zij vermeldt
een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
9 Verkiezing Raad van Commissarissen
Het Bestuur stelt voor de volgende kandidaten voor de Raad van Commissarissen te
benoemen: de heren J. M. Aukema, A. E. Hendrikse en J. M. M. Versteege
10 Verkiezing Ledenraad
Het Bestuur stelt voor de volgende kandidaten voor de Ledenraad te benoemen: de
dames M. Wallig, D. van de Werff-v.d. Mije, Y. H. G. Duivenvoorden, M. G. Laar-Steffels,
G. Koper-Molenaar, M. Kuin en de heren J. A. van Dam, J. van den Bos, P. J. C. Korteland, E. J. Molenaar, G. J. A. van Driel, P. C. Boeve, R. Gravemaker, J. Schweinsbergen, P.
M. J. Brugman, 5. de Boer, D. Visser, M. B. V. Jansen, J. A. Brakel, J. Kreyger, J. F.
Hollander, H. G. Sikkens, A. J. Laane, J. M. Verkade, F. K. Rijsbergen, H. E. Kopmels en E.
van Huizen.
11 Rondvraag
12 Sluiting

Vraag dit jaar nou eens geen sokken,
after shave of autoshampoo, maar laatje
trakteren op een sappige schotse T-bone
steak van ± 750 gram
bij

is iedere zaterdagavond geopend
v.a 21.00 uur tot 03.00 uur
Programma zat. 18 juni
* 21.00 uur Bovenzaal geopend met muziek
uit de jaren 60
* 22.30 uur Caribbean club geopend met
live toporkest
* * * SKY-LINE * * *
23.00 uur 4e zaal geopend met een lekker
hapje.
Entree all in ƒ 15,=
uitsl. singles v.a. 30 jr.
(geen spijkerkleding)
Info of reservering 02507-16023
Zat. 25/6 ARTIESTEN GALA
met o.a. Ria Valk, Tony Damon, Marco Orsel, Rob Z, Chiva en barbecue op ons terras.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6331329
020-6937355
020-6186088
020-6108030

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

SCHIESSER
AANBIEDING
herenslips en
singlets
2 STUKS

21,95
mt 5-6-7-8
WIT/BLEU/
CHAMPAGNE

&

Moeders niet gelijk gaan treuren,
want al onze andere gerechten
zijn ook flink aan de maat.
En wist u dit al. ..?
Wij zijn dagelijks geopend
vanaf 1 6.00 uur, woensdag gesloten:
De keuken is geopend tot 1.00 uur
's nachts. Dagelijks wisselende dagschotels,
de lekkerste saté en de sappigste rib-eyes
en biefstukken.
Tijdens zwoele zomeravonden
(komen ze nog??) kunt u op ons terras
heerlijk buiten eten.
Uw gastheren (en koks)
Han & Harro

Verhuur van diverse afvalcontainers
telefoon O6-8444

YANKS 1900

tvscherm in

v/h SAM SAM
„STEUNT ORANJE"

De belangrijkste:

*GROOT BEELDSCHERM
*ST.V.'s

* DE JUISTE ORANJE SFEER

Zandvoort,12 juni 1994
M. A. Koper, secretaris
algemene vergadering
graag ontvang ik van u:
O
O
O
O

de samenvatting van het Jaarbericht 1 993
de notulen van de algemene vergadering van 14.10.93
de notulen van de algemene vergadering van 10.02.94
de grammaticale verbeteringen op de conceptstatuten van 10.02.94

aankruisen wat u wilt ontvangen.
Naam
:
Adres
:
Postcode
:

_
_
Woonplaats:

WONINGBOUWVERENIGING EMM

De meeste gein op het Dorpsplein

Dorpsplein 2, 02507-19455
Zandvoort

als we winnen;
Rondje advocaat

van het huis
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Jonge bomen

Vernieuwd vrouwenkoor veelzijdig en creatief

Vervolg van voorpagina
Volgens het hoofd groenvoorziening van de gemeente, Rob
Boekelman is het groenbeleidsplan destijds door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarin is een
'conserverend' en eventueel
'vervangend' beleid afgesproken. Bomen die het goed doen
worden onder- en bovengronds
verzorgd en vertroeteld. Oude
bomen die ziek zijn, of binnen
Icorte tijd ziek kunnen worden,
moeten volgens dit plan vervangen worden. Er wordt gestreefd
naar laaneffecten en hiervoor
Icunnen bepaalde bomen verplaatst of gerooid worden.
Dit groenbeleidsplan wordt
als basishandleiding gebruikt
door de afdeling groenvoorziening. Aan de hand hiervan hebben Boekelman en zijn collega
De Koe een 'Bomenplan' voor
de Haarlemmerstraat ontwikkeld. Als de bomen niet gekapt
worden, staat volgens hen het
groenbeleidsplan ter discussie.
Volgens de bewoners bestaat
het gevaar dat er een 'Almere-effect' ontstaat, een eentonig
beeld van lange lanen met hele
jonge boompjes. Zij zien liever
nieuwe bomen naast de oude,
dan allemaal nieuwe jonge bomen op een rijtje. Volgens hen is
dat geen mooi gezicht. Het kappen van de oude bomen zou onherstelbare schade aanrichten
aan de monumentale uitstraling
van de Haarlemmerstraat. Mevrouw Keislair, bewoonster van
de Kostverlorenstraat, heeft
verder bezwaar ingediend tegen
de kap van drie iepen op de
Zandvoortselaan.

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor mag
met enige trots terugkijken
op het eerste eigen concert
sinds vijf jaar. In een volle
Hervormde Kerk werd een
glansrijk optreden verzorgd, onder leiding van de
nieuwe dirigent
Frans
Bleekemolen.

* 4.

Aanwinst
Donne Cantanti uit Amstelveen, een ensemble van 12 geschoolde vrouwenstemmen dat
in maart van dit jaar door
Bleekemolen is opgericht, was
een echte aanwinst voor het
concert
Dat bleek onder andere uit
het nummer 'O lovely Peace'
van G F Handel, een stuk met
een zeer verrassend slot, waarschijnhjk bewerkstelligd door
een verandering m de ritmiek.
Het Maria Mater gratiae van G.
Fauré werd m de 'handen' van
het ensemble een schitterend
nummer

Het was spannend voor het
Zandvoorts Vrouwenkoor om
na zo'n lange periode weer met
een eigen concert voor het voetlicht te treden. Er is dan ook
hard gewerkt aan de voorbereidingen, wat gebeurde onder leiding van Frans Bleekemolen
die begin 1993 bij dit koor.
Bleekemolen is populair in
Zandvoort. Dit is al het derde
koor in deze gemeente dat hij
leidt als dirigent. Hij onderscheidt zich door een rustige en
zeer gedegen voorbereiding van
elk concert.

Nieuw leven

Het Zandvoorts Vrouwenkoor voor het eerst in vijf jaar weer met een eigen concert in de Hervormde Kerk Foto Andre

Zo ook bij het Zandvoorts
Vrouwenkoor, dat sinds zijn
komst flink in ledental is toegenpmen. Het aantal vrouwen is
bijna verdubbeld in het afgelopen jaar. Daarnaast is het koor
bezig zich op verschillende
fronten 'nieuw leven in te blazen'. Onder andere met een
nieuw repertoir, dat zowel klassieke, semi-klassieke als populaire werken omvat en dat nog
ruimte biedt aan nog meer -

vooral jongere - vrouwenstemmen. Met name voor lage alten
en hoge sopranen is er nog volop plaats. Zij kunnen nog meedoen met de voorbereidingen
voor een groots opgezet concert
volgend jaar, ter ere van het
tienjarig jubileum van het koor.
Voor menigeen was het concert van zaterdag minstens zo
belangrijk, als eerste presentatie na zo'n lange tijd. Er waren
wel wat optredens aan vooraf-

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, opemngstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Veremging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

gegaan voor kleinere gezelschappen, maar dat is toch wat
anders dan een uitgebreid concert voor het eigen publiek.
Een concert waarvoor ook de
tenor André Meulman uit
Weesp en het ensemble Donne
Cantanti uit Amstelveen waren
uitgenodigd, terwijl Bleekemolen zelf zou zorgdragen voor pianobegeleiding.
Deze bezetting maakte het
mogelijk het concert te voor-

zien van een heel aardig programma vol afwisseling. Met
een klassiek gedeelte voor de
pauze en een wat luchtiger deel
erna. Het werd geopend door
Frans Bleekemolen met 'Gavotte en rondeau', de eerste van
in totaal vier pianosolo's die hij
die avond zou laten horen.
Vooral op The dream of Olwen,
uit de film While I live, reageerde het publiek erg enthousiast.
Enthousiasme was er ook over

NIEUWS UIT DE VERENIGINGEN

j Weekenddiensten
Weekend: 18/19 juni 1994

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,.jroor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging: van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuur lij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Berichten voor de rubriek 'Verenigmgsnieuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. U kunt het
bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De
redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

Kerkconcert
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt maandagavond een
concert gegeven door de zweedse organist Stig Gustav Schönberg en zijn dochter Marika
Schönberg, sopraan. Er is een
met-alledaags programma met
werken van Bach, Stradella,
Galdara, Petr Eben en van de

organist zelf. Het concert be- avond vrij bridgen bij bridgegint om 20 uur, toegang ƒ 7,50. club HBC-Hildebrand. De
avonden beginnen om half acht
precies. Er worden zes ronden
Postzegelbeurs
van vier spellen in vier lijnen
ZANDVOORT - De zand- gehouden. Roken is beperkt
voortse postzegelclub houdt toegestaan. Deelnemers zijn
zondag 19 juni een postzegel- welkom in Sociëteit Vereniverzamelbeurs in het Gemeen- ging, Zijlweg l in Haarlem.
schapshuis aan de Louis Davidsstraat. Tussen twaalf en
vijf uur kan men er terecht Hekken weggehaald
voor postzegels, poststukken,
brieven en andere postzegelzaZANDVOORT - Aan de opken. Het Gemeenschapsmerkingen van PvdA-fractiehuis is bereikbaar met het voorzitter Van Westerloo, voriopenbaar vervoer (eindpunt 80 ge week in de commissie voor
of 81) en goed toegankelijk voor Ruimtelijke Ordening, is snel
rolstoelgebruikers. Ook is er gehoor gegeven. Van Westerloo
ruime parkeergelegenheid.
vond de verkeershekken aan de
ingang van de Haltestraat maar
'armoedig'. Afgelopen donderZomer bridge
dag zijn de hekken weggehaald
HAARLEM - Tot en met 31 en vervangen door witte paalaugustus is er iedere woensdag- tjes.
(ADVERTENTIE)

Jacqueline en Peter bereiden zich voor op een paar spannende uurtjes

ZANDVOORT - Jacqueline en Peter Bakker van de
Paradij sweg uit Zandvoort beleefden dinsdag de dag
van hun leven. Na een paar slopende uurtjes voor de
camera's van de Staatsloterij show konden zij met honderdduizend gulden op zak naar huis.
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BAMBI

HANEKAM
DE
ROCKER

De twee kregen maandagochtend vroeg van Chiel van
Praag persoonlijk bezoek met de mededeling dat zij uitverkoren waren als 'thuiskoppel'. Terwijl twee andere kandidaten
in de studio meededen, moesten zij op het strand vanuit
paviljoen Freddy en Paul allerlei opdrachten uitvoeren. Zo
moesten zij met zwemvhezen aan twee strandstoelen en een
tafeltje oppikken uit de branding, 's Middags hadden stands-m dat al met succes uitgeprobeerd, m aanwezigheid van
Jacqueline en Peter, maar 's avonds was het vrijwel onmogelijk: door de vloed was het zand zo nat geworden dat de
zwemvliezen zich vastzogen. Daardoor ging een reis naar
Aruba niet door, maar uiteindelijk werd wel de ton bmnengehaald. Onder andere doordat het lukte met een detector vier
muntjes onder het zand op te sporen en een foto van Rmus
Michels te raden. Dat leidde tot groot feest m het paviljoen en
huize Bakker. Wat het echtpaar met het geld gaat doen, is nog
niet bekend.

-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. A.M.J.
Wierda-Boer, Doopsgez., Aalsmeer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zaterdag 09.30 - 12.00 uur: Dag
van vasten en gebed
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders, gebedsdienst voor heling
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Burgerlijke stand

u

st-August, en Spoorenberg, Eleonora Antonia Johanna Maria
Chanel, dochter van: Timmer,
Ondertrouwd:
Enno Rombout Thepdoor, en
^roenheide,
Emilius
Carolus,
e
n Rueter, Jannita Christina
De Wit, Barbara Jobina
van Nigtevegt, Remco, en Bloe- Oscar Thomas, zoon van: Koper, Alexander, en Ter Weeme,
tten, Ali Jannie
Jrtubia Atencio, German Fidel, Lara Patricia
Valdebenito, Barraza
j
ehuwd:
Overleden:
Wisse, Richard Arie Nicolaas, Bosman, Ursula, oud 65 jaar
Snijder, Jan Rudolf, oud 59 jaar
|fi Stam, Linda Constance
eboren:
Waterreus, Leonardus Cornelis
, zoon van: Kuijper, Ro- Theodorus, oud 66 jaar
, en Auberlen, Nicole
Kloos geta. Paap, Mietje Maxia,
Frederica Cornelia Ma- oud 83 jaar
dochter van: Pehle, Ern- Keesman, Jacob, oud 74 jaar

(ADVERTENTIE)

TEKENFILM TEKENFILM HISTORIE/
NED, GESPROKEN NED, GESPROKEN DRAMA
DAGELIJKS
13.30

A.L.
DAGELIJKS
15.30

.

V

rrAN DE WEEK LIEP IK
m de Haltestraat Daai
kreeg ik bijna een heel
voetbalveld op m'n hoofd
Heeft u 't al zien hangen bij
discotheek Chin-Chm'' Zo langzamerhand hult ons dorp zich
in een oranje waas. Je kunt bij
de slager voetbal kopen m
plaatst van biefstuk, we eten al
leen nog oranje gebak en zowat
iedere Zandvoortse winkelier
handelt in oranje T-shirtjes
Nog een weekje en iedereen
plast mischien ook oranje9
Zelf heb ik het er niet zo op
Meestal word ik een beetje angstig als Holland de wedstrijden
gaat winnen. Dan voel ik me
een beetje ongemakkelijk bi]
het idee, dat ons dorp straks
weer van die wilde taferelen
gaat beleven. Ik weet nog heel
goed hoe die massa mensen
zich gedroeg m Zandvoort, toen
we Europees kampioen waren
geworden. Ter hoogte van café
Neuf stond de straat helemaal
'zwart', nou ja, oranje moet ik
eigenlijk zeggen.
Er stonden honderden mensen uitzinnig te swingen, te jmchen en te schreeuwen Naarmate de avond vorderde, begonnen ze elkaar met bier te
overgieten, sommigen beten elkaar zelfs Toen ik dat aanschouwd had, wist ik opeens
zeker dat de mens van de apen
afstamt.
Het mooiste tafereel was die
'deftige dame', die een halve
voetbal op haar hoofd gezet
had. Dat had ik eerst met in de
gaten, want het was een schitterend hoedje geworden. Ik heb
nooit geweten dat deze keurige
dame zo kon schreeuwen. Een
paar dagen later sprak ik haar
aan. Ze kon zich er niet zoveel
meer van herinneren. Van het
voetballen trouwens ook niet
meer. Dat interesseerde haar
eerlijk gezegd met zo.
De reddingsbrigade zag ik
ook in actie die avond In een
grote oranje boot voeren de
'stoere' mannen door de Haltestraat. Juichend en zegevierend
zwaaiden ze naar het publiek
Door de oranje boot was hun
populainteit tot een hoogtepunt gestegen. Maar ze zagen er
net zo verlopen uit als een drenkeling die zeven dagen op zee
gedreven had.
En nu hebben we er allemaal
weer zin in. Alle oranje spullen
worden weer uit de laden en
kasten getoverd en de oranje-handel draait op volle toeren
Zelfs hoeden m de vorm van
een grote knal-oranje klomp
worden in het dorp op straat
verhandeld. Dat je ongelooflijk
voor aap loopt met dat model,
maakt niets uit. Leuk toch?
Ja mensen, Zandvoort is er
helemaal klaar voor. We zijn
allemaal een beetje opgewonden als we over onze stoere
Hollandse helden praten en we
zoeken elkaar op in de 'Oranjekroegen'. In deze tijd zijn we
weer even een grote familie.
Vooral wanneer de finale tegen
de Duitsers is, wordt dat vaderlandse gevoel en die 'band' onder de Zandvoorters nog eens
extra verstevigd. Want wat is er
heerlijker dan die 'arrogante'
Duitsers nog eens even lekker
te stangen ...
Liggen we d'r uit, dan hoor je
d'r geen hond meer over. De
hoeden worden stiekem door
de wc's getrokken, de balletjes
worden met antenne en al van
de auto's afgerukt en de famihebetrekkmgen worden in één
knal verbroken. De kroegen
stromen leeg en we gaan zo snel
mogelijk naar huis om te slapen.
En de Duitsers, die in Zandvoort zijn... Die spreken de volgende dag opeens allemaal Engels.

Eén leerling gezakt

Minolta
kijker
A.L

Oranje

MARTHA BURGER

vaderdag tip

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
oen Tempel-Boonstra,
uit
Heemstede
Gereformeerde Kerk, Julianav* eg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Hoomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames Beijfies/Wassenaar
Zondag 10.30 uur: dames Beijnes/Wassenaar
Vrijzinnige
Gelooïsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout- 023-244553.

|periode:7-13 juni 1994

de zangprestaties van het vrouwenkoor, dat goed op dreef
was. Met diverse sterk gezongen nummers, waaronder een
aantal met Donne Cantanti
en/of André Meulman, liet het
duidelijk merken dat er hard
gewerkt was bij de voorbereiding. Veel lof werd geoogst met
nummers als Rosenchor van
W.A. Mozart, Panis Angehcus
van C Franck en The Holy City
van S. Adams.

Samen met André Meulman
vormde Donne Cantanti een
leuke combinatie, zoals met het
nummer Maple Leaf rag Samenzang met het Zandvoorts
Vrouwenkoor leidde helemaal
tot enthousiaste reacties, onder
andere met de gospel My Lord
what a mornmg en het vrolijke
slotnummer On the sunny side
of the street. 'Sunny' is ongetwijfeld ook de toekomst van
het vrouwenkoor als het op
deze manier doorgaat een serieuze benadering van een veelzijdig programma.

Echtpaar Bakker wint ton

| Kerkdiensten
\Veekend:18/19 juni 1994

André Meulman was zaterdag wat minder goed bij stem,
maar kwam desondanks toch
tot aardige prestaties als bijvoorbeeld met het Caro mio
ben, van T. Giordam.

Zandvoorts
Nieuwsblad

12 JAAR
DAGELIJKS
20.00

SCHINDLER'S LIST

Voor maar E^fcfff ƒ. 12.50

^

Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

In de bekendmaking van de
uitslag was enige vertraging
ontstaan als gevolg van de
spoorwegstaking. Dinsdag aan
het eind van de middag kwamen de cijfers binnen op de
Mavo, waarna er nog flink gerekend moest worden Nog de
zelfde avond brachten schooldirecteur Hokke en een collega-leraar de uitslagen rond, vergezeld van een roos. De vier leerhngen die een herexamen
moeten doen, krijgen hiervoor
volgende week dinsdag de kans
Begin juli wordt dan bekend of
ook zij geslaagd zijn. Dan pas
worden alle namen van de geslaagden bekend gemaakt.

Minolta EZ 7\35 \crrckijkcr.

Loterij-uitslag
Zomerzottenfestival

Vooi de \adcr die \erclcr
kijkt.

ZANDVOORT - De prijzen
van de loterij van het Zomerzottenfestival van Rotaryclub
Zandvoort zijn gevallen op de

Van 249,- voor

^
Voor een gereduceerde prijs
naar de extra lange film van Steven Spielberg

ZANDVOORT - Van de 27
eindexamenkandidaten van
de Gertenbach Mavo zijn er
22 geslaagd. Vier leerlingen
moeten een examenvak
overdoen, één is gezakt.

CAPI

lotnummers: 004, 0063, 0124,
0128,0235, 0274, 0391,0434,0498,
0567,0570,0587,0601, 0713,0730,
0824,0835,0838, 0931,0974,1092,

1137,1151,1190,1199,1308,1423,
1450,1539,1570, 1702,1814,1884,

;/\/\*

Haarlem W i n k i l i L i i t i u m Schalkwijk, Rniiradiecl 32,

Hoofddorp Kims\\ig656, Heemstede Hmnuiwfg 1 5 1
DL/c aanbicilm^ is mldi^ t/m 25 juni

1930,1945,2078,2123,2274,2306,
2395,2452,2513, 2529,2535,2587,

2590,2601,2626,2851,2892,2902,
2917,3057, 3096,3098,3161,3447.
3476,3521, 3610,3678,3715,3722,
3727,3761, 3765, 3817,3921,3932,
3981. Zetfouten voorbehouden.

Weekmedia 17

donderdag 16 juni 1994

STUNTAANBIEDING

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
afd. Zandvoort is op zoek naar een

Puntjes v.d. OSSEHAAS:

COÖRDINATOR

zeer geschikt voor de Stroganoff, roerbakschotel en biefstukspiesen
4 A At

voor haar afdeling WELFARE.
Het WELFARE werk bestaat uit gezellige middagen op de soos, handwerken met diverse materialen, spelletjes, in de bejaarden huizen waar
reeds een aantal van onze medewerksters zijn, die het werk ondersteunen.

500 gr.

RUNDERGEHAKT

9,95

1 kilo

SHASLICK

ROMY's
Tel. 30378

Verdere informatie
tel.: 16952, 15193, 14922.

.,«j-ft

voor de barbeque 500 gr

„Home Chickcn

WIJ SCOREN

l £y vv

nu bij alle kipgerechten
als extra W.K.-ORANJESAUS

Wij zijn onbetwist uw barbequespecialist.
^\

presenteert:
MID SUMMER NIGHT BEACH PARTY
VRIJDAG 17 JUNI A.S.
Aanvang: 20.30 uur
SWINGENDE MUZIEK VAN
,GIRL IN THE PICTURE'
SMAKELIJKE HAPJES VAN DE BARBECUE
ENTERTAINMENT
VAN EEN HEUS CASINO
Kaarten zijn te koop aan de ingang van de Beach Club a ƒ 75,00
inclusief 10 consumptiebonnen, een welkomstdrankje en lekkernijen
van de. barbecue.
*Reserveren gewenst: 02507-12553
Riche, Boulevard Barnaart 67, Zandvoort

Wij bezorgen uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huis.

35

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

Ook een bloemetje
vindt vader leuk

jjOUCHERIE

VADERDAG
VERRAS VADER OP Z'N
UEVELINGSGERECHT. . .

19 juni vaderdag

'AMBACHTELIJKE' KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

heerlijke
SPARE RIBS
Dat wordt lekker kluiven! Op de barbecue of in de oyen alléén even
warm maken, want wij hebben ze al voorgegaard voor u!

B/oemenmagaz/'/'n

Erica",

Vacature voor

Het feest wordt kompleet met een portie

Bij De Gulle
Toine gaat
geen zee te
ver.

Grote Krocht 24

part-time
tandartsassistente

Tel. 12301

Geschreven reacties onder nummer 483633

SATÉ heerlijk gemarineerd per 3 stokjes

tf

Wij hebben ook een lekkere saté-saus

Een onafhankelijke vakjury heeft onze
eigengemaakte produkten

BEKROOND

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

.
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Tjerk Hiddesstraat 77
modern tweekam.app. met ruim balkon op
het zuidoosten. Ind. hal; woonk. met open
keuken; sl.k. met vaste kastenwand; badk.
met wastafel, douche en toilet. Serv.k.
ƒ 312,-p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,-k.k.

"i^^^rry^^l^^^i^s^^isp^'
' "F^sa-ffe*
^ PW* f s ^^^^«nfe^»
v j» •#"ï?»/ ' w« n ^s ^^^mr^
"iF^^^^^p,
''^^^.'"•^
il
*—"• •*,•>~ ;" M
'fi f "- • •
^

~<- !

1
•**' .-Vd*" A w^. ' /v Vfc-Wm ff-»-»4'^ ^«ÜS? J Bf'"i(i-S
t r », ,] *ö^l" ^*dü? s£-„ci
x
•, ,
V . V S- "_»•*;/
. t Si* -/isr
> f i 11
_
[Vrfftja

r

r
V

X

Np

<u -

Van Ostadestraat 21 c
leuke starterswoning in centrum. Ind.
beg.gr. hal, woonk. met plavuizenvloer;
open keuken met inb. app.; 1e et. 2 sl.k.;
badk. met ligbad en toilet.
Vr.pr./169.000,-k.k.
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Op de onlangs
gehouden
Topslager
Jubileumvakwedstrijd
behaalden wij:

GOUD
ZILVER
BRONS

•

SANDEMAN SHERRY
medium dry, of seco
0,7 liter

ELDERS^OM'

DRAMBUIE
LIKEUR
0,7 liter

BAR-LE-DUC
CITRON - LITERFLES

BOLS
JONGE GRAANJENEVER literfles

ELDERS.42.98-'

VNGEKEND GOEDKOOP!
CHATEAU LIVRAN
BORDEAUX
CRU BOURGEOIS MEDOC

;Ï«K

GESLAAGD! EXAMEN FEEST!

MAKELAAR O.G.

•CHARMELIEU
heerlijke mousserende feestwijn

ip M @@

j

2,75 4l
2,75

VREEBURG
Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

°o„

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

Sleutel & Beveiliging Service
voor alle

INBRAAK^, BRAND-,
SYSTEMEN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

• CODORNIU
Spaanse cava, brut of semi-sec

DROË STEEN (wit-droog)
PINOTAGE (rood)

SCHAIK

voor onze GEKOOKTE WORST

Onze vleeswaren zijn reeds vele malen bekroond!!!

VAN

• BRUT D'ARGENT
demi sec, brut of rosé

UIT ZUID AFRIKA
SPITZKOP

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

3

voor onze ACHTERHAM

250 gr. gekookte worst
250 gr. leverworst

TE KOOP IN HAARLEM
Egelantierlaan 2
_
halfvrijst. woning met garage in prachtige
wijk (Oosterduinkwartier). Sfeervolle besloten achtertuin op het zuid/westen. Ind. entree, toilet, keuken met inb.app., woonk.
met open haard (35 m2), 1e et. sl.k., toilet,
badk. met wastafel en douche; sl.k. (vh 2),
2e et. 2 kamers. Vr.pr. ƒ 410.000,- k.k.

DE KUYPER
VIEUX
0,7 liter-35% alc.

voor onze LEVERWORST

DAAR ZIJN WIJ TROTS OP! DEZE WEEK

TE HUUR
Max Planckstraat 31
representatieve kantoorruimte op 1 e etage.
Opp. 100m2.
~ ~
Huurprijs ƒ 1.300,- p.m.

HANKEY BANNISTER
BACARDI
SCOTCH WHISKY
RUM - WIT
0,7 liter-40%alc. HELE LITER 40% alc.

I
C

l/..

. • . ïi

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

• CHAMPAGNE MONTAUDON
demi sec, brut
Bescherm uw eigendommen met een
kwaliteits inbraaksignaleringssysteem.
Wij adviseren, plaatsen en onderhouden u\v
installatie. Voor service en storingen aan uw installatie zijn
wij 24 uur per dag bereikbaar. Wacht niet langer met het
nemen van een besluit en laat u vrijblijvend adviseren door
onze (V.E.B.) adviseurs. Bedenk dat een inbraak
vele malen meer kosten en ergernis met zich
meebrengt, dan een op een juiste manier aangebrachte
BEVEILIGINGSINSTALLATIE.
Sleutel & Beveiliging Service staat voor duidelijkheid
in kwaliteit en service.
IN HUIS EEN KLUS BEL DAN OOK ONZE BUS
Vraag vrijblijvend advies aan, of kom eens langs in onze
showroom aan de Corn. Slegersstraat 2 te Zandvoort.

NEDERLAND - BELGIË BIERDOOS
6 Dommelsch pils
6 Hoegaarden wit bier

LIEFST
12 FLESSEN

ELDERS
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SWEETHEART CANDY SHOPS
zoekt voor haar vestiging
in Zandvoort

PART-TIME VERKOOPSTER

HAARLEM:
Californiëplein 17
(naast Postkantoor)

ZANDVOORT:

heeft alle dranken!

Burgemeester
Engelbertsstraat21

.2.=

S ~

§,«

(18-22 jaar)
Kun je zelfstandig werken en ben je creatief
stuur dan een brief met foto naar:
SWEETHEART CANDY SHOPS
T.a.v. Marlies van der Water
Toussaintkade 53
2513 CL DEN HAAG

Zandvoort, Tel: 02507-15449
SLEUTEL & BEVEILIGING
SERVICE

beveiliging

Philips oplaadbare shaver
> 3-kops shaver
1
automatische voltageaanpassing 110, 130,
220 Of 240 volt
8-uurs oplaadsysteem
incl. tondeuse

AUdlOSOniC CSRSOSO

autoradio met cassette
•
•
•
•

mw, Iw, fm-stereo tuner groot LCD-display
cassettespeler met autostop
ingebouwde
klok

Arkon draadloze
hoofdtelefoon
'OPLAADBAAR'

• infrarood
• voorzien van volumeregelaar
• geschikt voor audioapparatuur en
kleurentelevisie
• incl. oplaadbare batterijen

van 99.*

149:
valkenberg
fHe/pt u beter kiezen...

van 149-

van 229.-

Philips wereldontvanger
» fm, mg, Ig en 6 x kg ontvangst
» werkt op batterijen
• aansluiting voor lichtnetadapter en
oortelefoon
• LED afstemindicator

179:

129:

Premier draadloze
telefoon c P3 2oo
• 12 handmatig in te schakelen
kanalen
• geheugen voor
9 telefoonnummers
1
meer dan 65.000
beveiligde codes
tegen lijninbraak
• handsfree intercom
functie
• toetsenverlichting
• redial

-i •*-.

Tefa! barbeque

Ui

» regelbare thermostaat met 5 standen
• windscherm en stevig onderstel
o geëmailleerd stalen romp met
waterreservoir
• stalen onderstel met opbergrek

Philips oplaadbare shaver
• met dubbele
scheertechnlek
• vernieuwde trimmer/
tondeuse
• slechts 30 minuten
laden
• incl. LED-Indlcatle

.

van 298.-

278:

van 248-

antte.

Amstelveen: Plein 1960 n r. 37a, 020-6432470. Amsterdam: Bijlmerplein 556, 020-6912614. Ceintuurbaan 77-79, 020-6716251. Hasebroekstraat 33, 020-6184022 Kinkerstraat 208-222
020-6184025. Deventer: Eneestraat 15-17, 05700-44795. Drachten: Raadhuisplein 7, 05120-31700. Emmen: Weerdingstraat 232, 05910-43039. Haarlem- Grote Houtstraat 116 023-327816
Hoogezand: Gorecht Oost 153,05980-20395. Purmerend: Hoogstraat 2,02990-20727. Stadskanaal: Oude Markt l, 05990-10078. Veendam: Ben. Oosterdiep 165, 05987-17543 Zaandam
Peperstraat 135-145, 075-168255. Zwolle: Th. A. KempJSStraat 26, 038-550235.

Aanbiedingen zijn geld.g zolang de voorrakd strekt (zet- en drukfouten voorbehouden)

SNACKHOUSE
Gedurende de hele
WK voetbalperiode!
Compleet menubord met:
dubbel FRITES
dubbel ORANJE FRITESSAUS
HAMBURGER SPECIAAL
0,5 L COCA COLA

ô,"
RENNES SNACKHOUSE
Winkelcentre Nw. Noord

Tel.: 20109

valkenberg
Valkenberg bestaat uit een groot aantal filialen in audio/ktv/
video apparatuur en kleine en grote huishoudelijke apparaten.
De formule van ons succes? Breed assortiment, deskundige
informatie en bovenal een klantgerichte service.
Voor ons filiaal in Amstelveen zoeken wij een:

FILIAALM/V
Onze ideale man/vrouw is zowel topverkoper als inspirerend
leider. Zowel enhousiast pionier als ambitieus organisator.
Combineert een zakelijke mentaliteit met een sterk gevoel
voor service en klantgericht optreden. Iemand die zich hélemaal wil ontplooien en daar ook alle kansen voor krijgt.

Met onze aktiemodellen gaat u een heerlijke zomer tegemoet.
De mooiste vakanties beginnen dit jaar bij ons in
cle showroom. Want nu het voordeel op onze 306-aktiemodellen kan oplopen tot f 4.093,- (toch al gauw zo'n
11.900 Franse Francs), kunt u op vakantie flink uitpakken.
Bovendien zijn ze extra comfortabel uitgerust, zodat het
ook met de reis wel goed zit.
Als u dan ook nog weet dat de aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn er redenen genoeg om
snel bij ons langs te gaan.

306 Plus
Valkenberg stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris

• premiesysteem waarbij u

• goede secundaire

heel veel invloed kunt

arbeidsvoorwaarden

uitoefenen op uw inkomen

Interesse? Schrijf binnen 10 dagen een sollicitatiebrief aan:

Standaard met vele extra's zoals een geluidalarm bij nog
brandende verlichting, geheel neerklapbare achterbank.
twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels en versterkingsbalken in alle portieren.
Daarnaast gratis voorzien van sportieve wielplaten,
achterspoiler, striping en badge. De 306 Plus is al verkrijgbaar vanaf f 26.990,-. Maakt u daarnaast gebruik van

één van de financieringsaanbiedingen, dan kan het \oordeel oplopen tot f 2.083,-.

306 Summertime
Deze sportieve uitvoering van cle 306 i.s aan de buitenkant
voorzien van vier lichtmetalen velgen, mi.stlamjien vóór
en brede stootlijsten. Het interieur i.s .standaard uitgerust
met kuipstoelen vóór en hoofdsteunen achterin.
Het voordeel op deze extra's bedraagt f 1.325,-.
En met één van onze financieringsaanbiedingen kan m\
voordeel zelfs oplopen lot f 3.-I08.-. De 306 Summertime
is er al vanaf f 31.250.-.

306 Roland Garros
De exclusieve Roland Garros valt op door z'n groene
vernismetaallak, de wit/zilveren striping en de Roland
Garros-badges. Verder is-ie uitgerust met lichlmetalen velgen, extra brede banden en mi.silampen vóór. Kn ook aan

het interieur i.s extra aandacht besteed- mei leer bekleed
clriespakis> M u u r w i e l . elektiiseh bedienb.ire \ oorportletruilen en bLiitenspiegels en \erstilbaie hoolclsteuncn
vóór en acliler
Het \ooideel op al dexe extra's bedraagt l' 2 ()!().Maakt LI gebruik \ a n één \ a n de l'mancieringsaanliiedingcn. dan kan het totale \oordeel oplopen tot maai helst
f-I.093.-' De i()() Rol.ind Gano.s is er van.il't 3~ '^0.-.

Nu halen, volgend jaar pas betalen.
De aanschaf van een meu\\e Peugeot 3'Ki pei.sonenauto
wordt ti|delijk nog aantrekkeli|ker met één v.m oiv.e drie
l'inancieiingsaanbiedingen.
Nu halen, pas 2 januari 199S betalen (ma\. \oordeel l l 095.-), ôt een rentelo/.e lening o\ei 18 maanden
inwx. vooideei l' l 601.-), ôt'een lening
tegen (.9 "d effectieve jaarrente o\er
36 maanden (max. \oordeel f 2 083.-).

Dixons bv, t.a.v. de heer Th. Dekkers, Manager Personeel
& Organisatie. Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.

valkenberg
He/pt (i beter kiezen...

PEUGEOT

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

ALLE AANBIEDINGEN GELDEN BIJ AANKOOP IN DE PERIODE VAN 2 JUNI T/M 26 JULI 1994, EN BIJ TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN IN DE PERIODE VAN 4 JUNI T/M 30 JULI 1994 FINANCIERINGSAANBIEDINGEN ZIJN OP BASIS VAN GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN
BIJ HET BKR IN TIELI MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG F 15 000,
BIJ DE BEREKENING VAN HET MAXIMAAL HAALBARE FINANCIERINGSVOORDEEL IS UITGEGAAN VAN EEN VERGELIJKIN^MET EEN EFFECTIEVE JAARHENTE VAN 13 91, OVER DE AANGEGEVEN LOOPTIJD VAN DE FINANCIERING PRIJZFN INCL BPM EN BTW EXCL KOSTEN
RIJKLAAR MAKEN (VALUTAKOERSIWIJZIGINGEN VOORÖEHOUDEN

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890

BV., ACHTERWEG 38, TEL:

023-293450.

donderdag 16 juni 1994

Weekmedia 17
OP ONZE

Schiesser
aanbieding

RIVIERCRIJISES

ZIJN NU NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ
m.s. Azolla
1 3-daagse reis Arnhem-Trier v.v.
r- in
afvaart 27-06- 1 994
v.a. 1.5^!U,- p.p.
afvaart O l -08- 1 994

v.a. 1.540,- p.p.

m.s. Poseidon
1 3-daagse reis Arnhem-Miltenberg v.v.

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Amerikaanse
T-shirts
2 stuks

ƒ 29,95

v.a. 1.570,- p.p.

afvaart 08-08- 1 994

v.a. 1.580,- p.p.

Nu alle pullovers
afgeprijsd!

ZOMERPLAIMTEN

in M-L-XL

afvaart 1 1 -07-1 994

VADERDAGTIP

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
j
Tel. 17093
fl

en XXL

Groot assortiment

m.s. Rembrandt van Rijn
1 4-daagse reis Arnhem-Bamberg
„ f\(\r?
afvaart 10-07-1 994
v.a. <-.Ul7O,- p.p.
1 4-daagse reis Bamberg-Arnhem
afvaart 06-08- 1 994
v.a.
p.p.

CHRIS HARDENDOOD

Kroon Mode

Alle reizen zijn op basis van volpension,
dus volledige verzorging aan boord.

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Haltestraat 55
ZANDVOORT

Tijdens WK- Voet bal TV aan boord

telefoon 023-385478

Ga voor méér informatie naar uw ANVR-reisbureau
of bel 085 452 805

feenstra rijn lijn

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
naaimachines

v/a

•"• ' ,-« K ** <*

Kerkstraat

20,

Zandvoort

©

III
HET SCHEELT GULDENS! BARBECUE TIPS!

399,-

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
REPARATIE
Maandags gesloten
ALLE MERKEN

ELEKTRONISCHE

GASAANSTEKER
19 6 ook ideaal voor de e n
'
°

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

MODERN

HUGGIES
ULTRADUNNE LUIERS

DAMES T-SHIRT
100% katoen, met ronde hals en knoopjes.
Diverse maten en modieuze kleuren

voor boys of girls, in de maten midi of maxi
PROBEERPAK

4 STUKS
ELDERS

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

GEPELDE HELE TOMATEN
BLIK 400 GRAM- elders JüS

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

WEI

geeft u meer!

BEZOEK
THORN
het witte stadje m
het hart van
Limburg
In samenwerking met Hostellene "La Vüle Blanche" in
Thom biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
m de periode van vrijdag l juli t/m zondag 4 september
1994 te genieten van een vierdaags arrangement
Thorn is het witte stadje aan de Maas in Limburg
U verblijft in Hostellene "La Vüle Blanche", met een gezelhge koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse
[ • gewelvenbar, ee n lounge en diverse terrassen
,

met Dermaprotector, irriteert de huid niet

PACLAN

ALUMINIUMFOLIE

FLACON

$&m

«•-« ui r^M^fe.Whw'.

onmisbaar bij de
barbecue

ROL 20 METER

^^

KWALITEITS

GRILL-HOUTSKOOL

Kingsfood RUNDERBOUILLON «KQ
FLACON370ML-elders^89" !•

Burcht SPERZIEBONEN
(gebroken) LITERBLIK -

APPEL-AARDBEIEN J AM
POT 450 GRAM -elders XSS

BAYMAN KNACKEBROT
PAK 200 GRAM- elders j9T

KROON ATJARTJAMPOER
POT 370 ML -elders -M9"

ChebellaKRUIDENSHAMPOO

STERADENT TABLETTEN
f 99
koker 30 STUKS - elders 33$

C.S.M. SUIKERKLONTJES
DOOS 1 KILO -elders.ArfS'

ATLANTA MIX voor appeltaart f JQ
PAK 400 GRAM- elders J^T ••

KOOPMANS CUSTARD
PAK 400 GRAM- elders JJ&

MILKA LILA PAUSE PRALINÉ f QQ
SET 3 REPEN- elders 3M
••

SATEHAJAM(KIP)
PAK 3 STOKJES - elders >tST

houten COCKTAILPRIKKERS
SET 300 STUKS- elders Xf

JORDAN AFWASBORSTEL
PER STUK-elders JAS'

H'

COLGATE
TANDPASTA
BI-FLUOR OF BLUE MINTY GEL
AA
9*

JORDAN
TANDENBORSTELS
zoek uit:
hard, medium, of doublé action

BAAL T/2 LITER

T , -SS

STATUBE
75 ML
ELDERS

op.

/

'*"""^te

ELDERS

BALEN
VOOR

AANMAAKBLOKJES

ELDERS

ELDERSjkTïf

HET BU DE GOEDKOOPSTE!

LINCO MARGARINE
PAK 250 GRAM -elders^

FRUITCOCKTAIL

JONGE GRASKAAS
HiiLPONO

VAN NELLESUPRA KOFFIE

ELDEBS5M>

SNtLrlLi cnmn«-»'>-

RINGLEVERWORST ^
500 GRAM

ELDEPsèT

500 GRAM
OVENVERS WIT

HEEL CASINO

ELDERS

GESNEDEN EN VERPAKT BROOD

9

*f

,

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit ai t tingemen' m Thoin is alleen mogelijk
dooi het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vernielde adies
Naam
Adies
Woonplaats

WW

*

ELDERS

HEEL POND l&

SNTRECOTE
HEEL

POND (

diverse smaken
liefst 75 gram

CESSIBON

SANGRIA

SPUITSLAGROOM

typische Spaanse
drank op basis
van wijn. Voeg
eens verse
vruchten toe.
Koud
serveren

BUS 250 ML

ROOMIJSTAART

UNOX
VLEESBURGERS

vanille/chocoladeen hazelnoot-ijs

zoek uit: dubbeldekkers,
ham-of bee (burgers

ACAPULCO

KIIA/I UIT NIEUW ZEELAND

COTE D' OR
CHOCOLADE
BLOKREPEN

lekker luchtig,
lekker romig

IN ONZE GROENTE & FRUITAFDELING

NIEUWE OOGST!

r

^'£45

ELDERS £&>

ELDERS

zeer fijne jonge boontjes
BUK 567 GRAM
ELDERS £

*.. ELDERS

ALMHOF HALFVOLLE KW ARK
met aarcl
GROTE KUIP
beien of abrikozen

S soorten vruchten op
lichte siroop
HALFLITERBUK

KEY CHINESE
SPERZIEBONEN

FONDSPAK

LIEFST

De kosten voor dit anangement bedragen voor de lezers ,
van de kranten van Weekmedia ƒ 325,00 per persoon
Voor een l peisoonskamer wordt een toeslag van ƒ 45,gerekend Verlenging op basis van half pension is mogelijk a ƒ 95,00 p p Kinderen tot 12 jaai krijgen 50"n korting,
mits zij op de kamer bij de ouders slapen

Postcode

SANEX
DOUCHE-GEL

ZE IS ER WEER! LEKKERE ROMIGE

Dit viei daags arrangement bestant uit
* 3 x overnachting ui een kamer met bad/douche en
toilet, radio KTV. telefoon en minibar
* Sxuiigebieidontbijtbuffet
* 3 x een di ie gangen diner
* welkomstdi dirkje
* l dag fiets ter beschikking rnet fietsioute
* giatis toegang tot het gemeentemuseum 't Land van
Thom
* rondvaar! over de Maas met als opstapplaats Thorn

Voor nadeie informatie Hostellene "La Vüle Blanche"
Hoogstiaat 2 6017 AR Thom, tel 04756-2341 Boeken is
alleen mogelijk dooi middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

handig voor allerlei kleine spulletjes,
diverse kleuren, ca. 36 x 26 cm

/IQ

DAGVERSE VANILLEVLA
L1TERPAK - elders

Al varend ovei de Maas ontdekt u nog veel meer oude
dorpen en stadjes bijvoorbeeld het pittoreske Belgische
stadje Maaseik, dat dit jaar 750 jaar bestaat en waar de
nodige festiviteiten worden georganiseerd

1

KUNSTSTOF
HUISHOUDMANDJE

FLES

11/2

ORIVA
APPELSAP

100% puur sap
LITERPAK
ELDERS

JOHN WEST
PINKZALM
mooie rose hele moot,
blik 21 3 gram

ELDERS 2ff$

LITER

fsa

,&' PAKKEN

ELDERS

ELDERS

SM

53$

KNORR LUXE
SPECIAL SOEPEN
_ diverse soorten
SET 2 ZAKJES

ELDERS 23ti

DIRK VAK DEN BROEK

Telefoon
Keuze datum
Aantal pei s

!

WEEI

Aantal kinderen

geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan . ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: -AMSTERDAM (ZUID|: Hljnstraat 48
.

PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 25ST2451; 63cm flat square beeldbuis, 60
voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
teletekst met geheugen, stereo, scart-aansluitmg en
infrarood afstandbediening. Adviespnjs*1795.SONY HI-8STEADY SHOT
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST '
25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en alstandbediening. Adv.*2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.-

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

1945.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

2649.-

VHS-HQ VIDEORECORDER

teletekst

Slim-line, High-Quality! 2 videokoppen, stilstaand beeld,
picture search, timer: 8 programma's tot 1 maand vooruit,
electronische bandteller, kabeltuner, Scart-aansluiting.
Afstandbediening.

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs*3330.-

VIDEORECORDER^
/3nnr\r\nrv}

INDESIT 2-DEURS

N!

995.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding' Adviespnjs '1549.-

nrgik nyic _
nnfi? ÏJ'fu."
PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

TOPMERK CAMCORDER
F60; 8mm systeem, 6x zoom,
superimpose, autofocus. *2299.-

999.-

nrgik -jtic
toer /Uu."

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM VR722;MATCHLINE.4koppen,

445.-

tfïfkf

l i^lïj **

SIEMENS WASAUTÖM.
ARISTONA 51CM KLEUREN-TV
Type 51KV1256; 51cm grootbeeld beeldbuis, monitorlook, 40
voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, sleeptimer tot
90 minuten instelbaar. On Screen Display en infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*1095.-

We blunderen, maar
we doen het express...
Volstrekt unieke
WK-aanbieding die niet
voor herhaling vatbaar is!

IjfilJy 1045.-

\$m 495."
WHIRLPOOL 2-DEURS

u 545--

FMA925C; Luxe 3 m 1 kom
bi-magnetron Inkl hete-lucht320 Liter2-deurs koelkast "l 398 • oven en grill. Adv '849

SIEMENS 320 LITER

BOSCH 1000 TOEREN
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180,750Watt + draaiplateau

BAUKNECHT WA6500

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron Adviespnjs. "999 -

longplay, Jog-shuttle, perfekt
beeld, Hi Fi stereo. Adv.*1645.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

999.-

AVM920, Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Adviesprijs'1299 -

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER

Voorlader, centrifugegang KOEL/VRIES KOMBI
1200trn/min., rvs trommel, Geen 2-deurs koelkast maareen
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.- echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviespnjs.'l 099.- BCC speelt reeds 24'Iaar op
zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmejken
niet officieel Nederlands gaPHILIPS/WHIRLPOOL
rantiebewiis. Fabrikanter^er,
Type AWG719; AoViespnjs'1235.- PHILIPS/WHIRLPOOL

SONY VHS

849."

SLV615; HQ TOPKLASSE!
4 koppen, longplay (Suur).
Adviesprijs. *1990.-

1299,

1149.-

799.719.699.LUXE WASAUTOMA"AT

GRUNDIG HI-FI VIDEO

F55; 4 koppen, stereo. *1683.-

1949.-

569.-

1699.-

INDESIT PROMOTIE

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

Type 2596; Adv.*799.-

PHILIPS VIDEO + PDC

499.-

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

1249.-

649.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 4 KOPPEN VHS

1199.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.*1145..

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

699.-

849.-

^s^-^iïT
thuisbezorgt. Zoal ^ ^^^ n.et._

Irr de meeste g'
gfflU «g*

BAUKNECHT SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

kopen is een V e r a e m n .
Vakkundig, personeel staat u

TypeKGC25ïl ;Adviesprijs'1269.-

749

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temDeratuurregelmg en 3 diepvnesladen. Adviespnjs."1649,-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

KG37S01, Koel/vnes reus. *1798.-

1299.-

INDESIT G/E FORNUIS

648

ARISTONA HQ VIDEO
2SB1 2; LCD-afstandbed.*1 045.-

SCCPRÜU

" S.'."«5 Kl.ur.n..v-.

BLAUPUNKT VIDEO

AEGTURNAMAT
De enige echte i

A4:I4»1*U

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

iQB

145 LITER KOELER

TOPMERK. Adviespri]s"749.-

KiEii

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
SONY 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

IS70-39; Adviesprijs*1999.-

~ 1348.-

699.AKAI VHS VIDEO+PDC

395.

PHILIPS 160 LITER

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

F360; HQ-3 koppen, inkl.
PDC, afstandbediend. *1098.-

ZANUSSI WASDROGER

465.555.-

:9li£££EU2>m

AKAI VHS-IHQ VIDEO

"7OQ
f %IO*"

GRUNDIG 37 CM

1278.SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298 -

PHILIPS /WHIRLPOOL OPZETVRIESKAST

ypeAMB523: Adviespn]S*945.- Opzetvneskastje. Adv.*595.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770; Van de uitvinders ! 2
koppen, LCD afstandbed. '799.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

UfO."

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

WA15, Adviesprijs"245 -

ZANUSSI VRIESKAST

pw«% C7Q

liMy

1048.-

ATAG INFRA TURBO

PELGRIM WASEMKAP

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST PANASONIC VIDEO
pTJr«% Q/jQ
J40; VHS-HQ, 3 koppen. *1104.Ü5M O*tO."

pTg*%
L;jfef

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker "1510.-

BAUKNECHT 160LTR

T y e D S O ; Adviespnjs"649.-

F280; Afstandbedierjd. '768.-

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

948.-

ATAG GAS-ELEKTRO

TOPMERK WASDROGER BOSCH KTF1540

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

IS63-30; Adviesprijs*1799.-

ZANUSS1 140 LITER

V325; VHS-HQ, prefekt beeldl
LCD-afstandbediening. *1220.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

Oerdegelijke tabletop. Zeer 410; Gas-elektro fornuis Inkl.gnll,
fraaie uitvoering met formica draaisprt en mixed gnll-seL.*1575 bovenblad. Officiële garantie.

INDESIT 140 LITER

549.-

1398.-

130 LTR. KOELKAST

245,355.-

RTV535;3 koppen, VHS. *1 445.-

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

Type KN5402WO, Adv '849.-

KN5404, Gas-elektro. '1 049 -

/i"7o

GRATLS.3.J,^R

INDESIT
FORNUIS lt _

ETNA FORNUIS 14.00
pTgii KQO
L'Jfr? 3510."

Ht/ö."

M -"ï.te';r
i G.te-T-^8-.

^ yeoooe

1149.-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnelle VHS-HQ video,
afslandbediend.Adv. *795.-

"bezorgt alle kleuren-tv s

1831

aeoutllleèrde. Technische

Dienst hebben, die het begrip
SERVICE wettelijk waarmaakt

Type AWG089, Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000. Adv.*1 445.-

PHILIPS TURBO-DRIVE

37 CM KLEUREN-TV

[importeurs leveren ons graag

MIELE KOEL/VRIES

«Wat teder

699.-

999.-

649.-

eweld tói
/
!\e 9ae*«
^lJe
eier\and
^ TÏoe vade.*9^'^Te
^r
han.eerl onc
'Nederland
erTanö hanteert,

Videorecorder, dubbele speelduur, afstandbediening. *1145.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

KOEL/VRIES KOMBI
Type ARG280;Adviespnjs*1235.-

ZANUSSI WASAUTÖM.

PANASONIC VHS HI-FI

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

599.-

STUNTIOOOTOERE"N

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. '1709.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14,1000 Watt gril

MOULINEX KOMBI

795.-

SONY SOUNDMACHINE DUBBELDECK + CD
CFD110; Stereo radio cassetterecorder, AM/FM, LCD-display,
toonregeling, megabass, dubbeldeck met high-speed dubbing,
microfoon mixing, 1-Bit CD-speler, shuffle play. Adviesprijs*550.-

HRJ600; 4 koppen, longplay
inkl. PDC! Adviesprijs'1599.-

Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs*1799.-

m

BAUKNECHT 2304

JVC HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610,20li»er Adviespn|S'769 -

8x motorzoom,
3 lux,
hifi, autofocus. Adv. "2220.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT

TypeWA9510 Adviespnjs'1899.-

SONY CAMCORDER

PHILIPS CE6270 63CM
AFSTANDBEDIENING

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BAUKNECHT1100TRN

63CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1475.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Adviespnjs'749 -

SONY TRAVELLER

1399.-

Snel ontdooien en verwarmen

Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv '21 99.-

1949.-

TR50; Lichtgewicht camcorder,
Sxzoom, hifi, autofocus. '2550.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

TypeZ6050; Adviesprijs'599.-

Pjw«4 AOQ

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. *699.-

KONDENSDROGER

399.428.BETEB EN GOEDKOPER,'

799.
BAUKNECHTTRK980
KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig. Adv'1699.-

PHILIPS TURBO-DRIVE
VIDEORECORDER

\•!;»&

H *40." INDESIT D3000WI
PHILIPS/WHIRLPOOL LUXE VAATWASSER

AFB594; Vneskast. "720.-

nr«g^ yiTfi
tuk? *§l O."
BAUKNECHTLUXE

prg| CMQ

FWJJ

CyfQ _

2800 toeren. Adviespnis*249.-

STUNT!! VRIESKIST!!

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm. Adviespri]s*999 -

BAUKNECHT VW3PR

t'JÜfkf
wHrU. r^ff? 340.
BOSCH VRIESKAST
MIELE DROGER
Type GSD1311; Adv '848.- BOSCH VWPS2100
plgij 1-flQQ
H AUDIO- & VIDEO CASSETTESL:;fj>f 1199.• \$m? 598."
1
De laagste prijzen van Nederland! Bijv.:
MERKCENTRIFUGE

VHS-HQ, inkl. afstandbediening. *699.-

JSONYE240Vhs
3voor„„30.• MAXELL XL-II90 nieuw! 10 voor ,...40.-

399r
PIN CODE |

Itïïw 859«"
358.- ~ 1449.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

lEssa»-

I

MIEL.E VW G521

OPENINGSTIJDEN:
.1 tot 5.30 üür
maandagmiddag
. 9 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
KOOPAVOND:
zaterdag .9 tot 5 uur.
7 tot 9 uur
Badhoevedorp vrijdag
7 tot-: 9 Uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTEN BODEM
zowel hoofd- als voeteneide zijn
onafhankelijk door middel van
twee electro-motoren traploos instelbaar.

JFWIüFELAAR

SENIORENLEDIKANT

DUBBELDIVANBED

ongemonteerd

kleur: alpine wit

M.D.F, ledikant in de speciale maat
van 120x190 / 130x190 incl. een
stevige lattenbodem compleet
met een kwaliteits
binnenveringmatras

Zoekt u een
verstelbaar
slaapsvsteem?
80x200 1096,

nu voor f «O;1
90x200 1096,-

nu voor D^O,"
ook in 200 cm.
lengte leverbaar,
meerprijs 100,-

nu voor i Iv)5'
•X

l

leverbaar in de kleuren:
-blank eiken
-alpine wit
-donker eiken
-kastanje
""*het onderbed is voorzien van wieltjes een solide senioren

Zoekt u een
verstelbaar
slaapsvsteem?
LEDIKANT SUPER 22

Hl ledikant 90x200 compleet met
2 ledikanten 90x200 inclusief 2 spiralen, + een hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft +
2 polyether matrassen sg. 40 +
2 matras-dekken + 2 synthetische kussens een bijpassend nachtkastje +
LAAPKAMER
een hoesmolton 1 pers. +
nuf 1000,- een synthetisch kussen

LONDON

nuf 1000,-

kleur: alpine wit

ongemonteerd

SLAAPKAMER LONDON, alpine wit,
ledikant compleet met achterwand met 2 nachtkastjes
leverbaar in de maten:
^ ^^ _

s—
Ledikant, met mooie afgeronde
hoeken inclusief:
2 hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodems +
2 kwaliteits polyether matrassen sg. 40 soft +
_2 synthetische kussens

160x200

1498,- nu

f1000,-

1180x200

1498,- nu

f 1000,^

140x200 439§r nu f 1000,160x200 1425,- nu f1000.J 80x200 44S§r nu f 1000,-,

HALFHOOGSLAPER
speelse halfhoogslaper van massief
blank hout met groen gespoten delen
.van massief M.D.F.

LEDIKANT AMERSFOORT

(exclusief bodems
en matrassen)

massief blank houten ledikant,
in de maat 140x200,
compleet met een vlavro board-bodem +
een kwaliteits binnenvering matras 140x200 +
een kwaliteits synthetisch dekbed 200x200 +
2 synthetische kussens

nuf 1000,'\\'-

BEDBAK MET LADEN
MASSIEF HOUT
ledikant in de maat
80x190 + 2 laden
80x200 + 2 laden
90x200 + 2 laden

BEDBAK MET LADEN
WIT M.D.F. LEDIKANT
ledikant in de maat:
80x190 + 2 laden
80x200 + 2 laden
90x200 + 2 laden

ongemonteerd
halfhoogslaper 90x200 compleet met
vlavro board-bodem +
alles is direct uit voorraad leverbaar
kwaliteits binnenvering matras +
en wordt gratis bij u thuisbezorgd.
synthetisch kussen

nuf 1000.[ongemonteerd

nu voor

nu voor

SPECIALE
AANBIEDING

een hoogwaardige polyether matras, S.G. 40, ca. 14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 379,- nu 269,80x190 259,- nu 169,130x190 399,- nu 289,80x200 269,- nu 179,140x190 429,- nu 319,90x190 289,- nu 198,140x200 429,- nu 319,90x200 289,- nu 198,160x200 469,- nu 359,
90x210 329.- nu 229,180x200 519,- nu 398,-

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

SUPER POLYETHER MATRASSEN

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

~ ^. _£?*?!"';± "*"lfcirS<?£i ~$!3f&fi -i» - -«K -»ra --xs^vaf;^ fymsfx^sa>i«i
SPECIALE
-.-«**^ISPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,
AANBIEDING ?£|_>*_fsHEVERTIJD: 2 DAGEN.

kwaliteits polyether matras, S.G. 44, ca. 16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele stramheid,
beiden slaapzijden doorgestikt.
80x190
80x200
90x190
90x200
90x210

298,319,339,339,369,-

nu
nu
nu
nu
nu

209,229,249,249,279,-

120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

439,469,509,509,559,609,-

nu
nu
nu
nu
nu
nu

329,359,398,398,449,498,-

SPECIALE
AANBIEDING

SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR

298,-

ongemonteen

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING

."SPECIALE MATÈNOOK LEVÊRBAART
«LEVERTIJD: z DAGEN.

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering matras, een 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slape'
beiden slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking,
soepele, duurzame comfortabe volschuimrubber matras geschil
ca. 17 cm dik.
voor verstelbare bedbodems.100% katoenen overtrek.
80x190359,80x200 375,90x190 398,90x200 398,90x210 419,-

nu
nu
nu
nu
nu

219,239,259,259,298,-

120x190 498,130x190549,140x190 589,140x200 598,160x200 649,180x200 739,-

nu
nu
nu
nu
nu
nu

339,'369,419,419,459,519,-

120x190

80x190
80x200
90x190
90x200
90x210

598,629,698,698,729,-

nu
nu
nu
nu
nu

429,439,489,489,549,-

889,- nu 729,-

130x190 909,140x190 969,140x200 969,160x2001098,180x2001198,-

nu
nu
nu
nu
nu

749,759,759,869,989,-

donderdag 16 juni 1994
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'Het geeft een kick als de krant weer klaar ligt'
Harry Opheikens gedreven kracht bij Zandvoort-Noord
Van standvastigheid bij, of rondom een zaalvoetbalvereniging, is over het algemeen maar weinig te bespeuren. Zaalvoetbalverenigingen worden opgericht maar verdwijnen
net zo snel weer. Dat kan niet gezegd worden van de zaalvoetbalvereniging FC Zandvoort-Noord. Deze vereniging
heeft echter wel zeer veel te danken aan de noeste en gedreven werker Harry Opheikens, die vorge week zijn 12'/2-jarig
jubileum vierde als bestuurslid en redacteur van het fraaie
clubblad.
door Aaldert Stobbelaar

D

E IN 1977 opgerichte
zaalvoetbalvereniging
FC Zandvoort-Noord
noteerde Opheikens in
1981 als lid. Met een paar vrienden voetbalde hij in het vierde
dat meteen beslag legde op het
kampioenschap. De voettaalkwaliteiten van Harry Opheikens waren het toenmalige bestuur niet ontgaan, maar zijn
bestuurlijke kwaliteiten waren

eveneens niet onopgemerkt gebleven.
„Toen ik ging zaalvoetballen
bij Zandvoort-Noord, werd ik
meteen gevraagd om in het bestuur te treden en daar ben ik
op ingegaan," aldus Opheikens.
„Toen werd het clubblad nog
gestencild en omdat ik samen
met Gerrie Hoekstra in het
drukkersvak zat, hebben we

Chess on the beach slaat aan

het idee opgepakt het clubblad
Naast de functie van behandzamer en fraaier te ma- stuurslid en redacteur bij Zandken."
voort-Noord heeft de liefhebber
van het zaalvoetbal nog enige
activiteiten. Zo is hij al vijfjaar
Professioneel
redactielid van De Klink, het
Het bij het jubileum van Har- blad van het Genootschap Oud
ry Opheikens verschenen 150-e Zandvoort, is sinds twee jaar
clubblad ziet er inderdaad erg mede-organisator van het grote
fraai uit. „In de eerste driejaar ZVM-zaalvoetbaltoernooi, stelt
zag het blad er niet uit. Toen we hij voor dit toernooi de weekovergestapt zijn op drukvorm bulletins samen en zit in de orwaarbij foto's afdrukken moge- ganisatie van feestavonden van
lijk werd, is het een professio- Zandvoort-Noord.
neel blad geworden. Ik mag wel
zeggen dat het uitgegroeid is tot
Veel tijd
een veel gelezen blad."
„Ik vind het erg leuk om te
Ondanks de fraaie en daarom doen, alhoewel er ontzettend
prijzige opzet van het clubblad veel werk en tijd in gaat zitten,"
hoeven de zeventig leden van vervolgt de 36-jarige, sinds voZandvoort-Noord niet op te rig jaar naar Heemstede verdraaien voor de kosten. „De huisde, Opheikens. „Ik wilde er
kosten worden altijd opge- nu mee ophouden, mede omdat
bracht door onze adverteer- kopij voor het blad heel moeiders. Ik vind het clubblad een zaam wordt aangeleverd. Daarstukje promotie voor de vereni- bij komt ook dat ik verhuisd
ben, waardoor dat inleveren
ging."
moeilijker verloopt. Je moet altijd veel bellen en vragen of er
verslagen worden gemaakt en
dat werd ik een beetje zat. Ik
schreef het blad in principe geheel zelf, en daar gaat ontzettend veel tijd inzitten."
Maar zoals bij vele verenigingen liggen de bestuurders of
medewerkers aan een clubblad
niet voor het oprapen. Zo ook
bij Zandvoort-Noord. „Op dringend verzoek van het bestuur
en bij gebrek aan opvolgers, ga
Zandvoorter aan zich uitste- ik maar weer door. Ik blijf het
kend thuis te voelen op het toch leuk vinden om een clubstrand, hetgeen hij ook in vori- blad in elkaar te draaien. Het
ge edities van Chess on the be- geeft toch een kick als de krant
ach al meerdere malen heeft be- weer klaar ligt."
wezen.
Zijn mede-bestuursleden steken hun dank in het 150-e clubOp 30 juli komt op het strand blad niet onder stoelen of bande Amsterdamse schaakclub ken. Behoudens dat Harry Opde Raadsheer op bezoek. Aan- heikens een fraaie pen met instaande zaterdag doen Fred scriptie kreeg waren er vele lovan de Klashorst en Olaf Cli- vende woorden in zijn 'eigen'
teur mee aan het Nederlands onvolprezen magazine.
kampioenschap
doorgeefschaak, dat verspeeld wordt in „Ik moest de krant bijna geheel zelf volschrijven. Daar
Amsterdam-Noord.
Vorig jaar bereikte dit koppel ging veel tijd inzitten," aldus
een gedeelde 26-e plaats. Dit Harry Opheikens die stopt als
jaar probeert het Zandvoortse redacteur van het clubblad
duo de top 25 binnen te drin- van de zaalvoetbalvereniging
Foto André Lieberom.
gen.

Klashorst als eerste over de
streep.

schaken

De grote verrassing van het
toernooi was echter Kees Koper, die met een fraaie vierde
plaats aantoonde de strijd met
de toppers aan te kunnen. Het
schaken op strand is een onderdeel dat heel goed past binnen
de de formule van Chess Society. Het bestuur stelde bij de oprichting, vier jaar geleden, dat
de schaaksport niet alleen bestaat uit avondvullende partijZANDVOORT - De Dutch en, maar juist attractief is dank
Racing School b.v. ver-zij snelschaak- en rapidpartijmoedt dé oplossing te heb- en.
ben gevonden voor een
uniek
vaderdagcadeau.
Behalve dat er ook op de
Moeders en kinderen kun- clubavonden behoorlijk wat
nen vader eens extra ver- aandacht besteed wordt aan
wennen door hem een spe- deze disciplines, zijn de strandciale racefeestdag aan te toernooien in het paviljoen van
bieden op het Zandvoortse Wilma en Krijn Kerkman altijd
één van de hoogtepunten van
circuit.
De Dutch Racing School het seizoen.
houdt deze feestdagen op 14 juli
Niet alleen de Zandvoortse leen 10 september. De/gelukkige' den
Chess, maar ook degevaders kunnen zelf racen in een nen van
die
buiten de badplaats
formule racewagen, een Go woonachtig
zijn brengen de dag
Kart racecompetitie meema- snelschakend
door op het
ken, r'aceronden in een sport- strand. Volgens
voorzitter
scar, slip/slalom competitie rij- Hans Drost zijn er maar
weinig
den, zelf rijden op een quad verenigingen in Nederland
(een crossmotor met vier wie- zo'n evenementen kalendermet
als
len), én meerijden in een Por- Chess. „Voor sommigen is het
sche Cupauto.
op zo'n dag als zaterDe deelnemers worden ont- schaken
eigenlijk puur bijzaak," alvangen in het circuitrestaurant dag
La Course. Zij worden in ver- dus een lachende Drost.
schillende groepen ingedeeld
Het zonnetje liet zich zateren onder begeleiding van erva- dag
het eerste weer eens
ren instructeurs ondergaan ze zien,voor
echter een stevige noordde vele autosportdisciplines. -wester
de schakers
Het programma duurt van 9 tot plaats te belette
nemen
op
het terras.
5 uur. De prijs van de racefeest- Toen de klokken echter
in werdag bedraagt fl. 295,-, inclusief king waren gesteld, was
lunch, consumptie en BTW. niemand meer die daar daar
om
Voor info: tel. 15034. ,
treurde.

Origineel
'vaderdagcadeau'

Vals alarm
ZANDVOORT - De politie
heeft afgelopen week enige tijd
het Van Fenemaplein afgezet
vanwege een 'overval' op Megazone aan het Van Penemaplein.
Achteraf bleek het vals alarm,
doordat een van de personeelsleden een verkeerde knop in
had gedrukt. „We namen dat
bijzonder serieus omdat er al
eens eerder een overval is gepleegd," zegt een politiewoordvoerster.
!>

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In ver-

band met de zomerstop van de
club is informatie over de problemen/oplossingen

ZANDVOORT - De splitsing in het zaalvoetbaltoernooi van ZVM is geschied.
De eerste Play-off wedstrijden, hebben vele spectaculaire partijen opgeleverd.
Vooral op maandagavond
was het krachtsverschil tussen de teams miniem en
werd er fel gestreden voor
de punten.
Zo bleef TYBB met 4-2 Voorham de baas en won II Mondo
met 4-5 van HB Alarm. Bijzonder spannend was het treffen
tussen Rabbel Boys en Bakkerij Paap. De teams deden nauWelijks voor elkaar onder,
taaar Rabbel Boys sleepte een
nipte 5-4 overwinning uit de
strijd.
Eveneens spanning en sensaie in het duel tussen Beach
Him en Drutte. Beide teams
vochten verwoed voor de zege.
Weinig krachtsverschil dat ook
tot uitdrukking kwam in de
eindstand, 4-4. In de Forza klasse maakt REA indruk. Ook in
öe wedstrijd tegen De Klikspaan toonde REA aan een van
öe kanshebbers te zijn: 7-0. In
öe Amiga klasse haalde Pont
Meijer stevig uit tegen Smit
Pellikaan Boys: 8-5.
De Play offs op dinsdagavond
w
aren minder aantrekkelijk.

momcn-

teel alleen telefonisch te verkrijgen bij J. Berkhout, tel.
15023, en R. Schiltmeijer, tel.
17272. De eerst volgende clubavond in het Gcmeenschapshuis
is op donderdag l september
1994.

Opgave nummer 24: Mat in
twee zetten, zwart begint.
Oplossing van vorige

week,

schaakdiagram 23 (Mat in twee
zetten, zwart begint). 1. ... -

Lf5-d3+; 2. Kfl-el (gl) - Tf8-fl en
mat.

Zandvoorter redt zeiler het leven

ZANDVOORT - Tijdens de ronde om Texel, redde Zandvoorter Tony van Oeveren een zeiler het leven. Terwijl hij.
met zijn Hobycat 16 op de tweede plaats lag, zag hij vlakbij
de vuurtoren van de Cocksdorp een zeiler in zee drijven.
Deze was al niet meer aanspreekbaar en blauw aangelopen
in het tien graden koude zeewater. Van Oeveren bedacht
zich geen moment, wendde zijn boot en redde de man.
Door deze reddingsactie zag hij echter de race letterlijk
aan zijn neus voorbijgaan.
door Martha Burger

Het begon allemaal zo mooi
voor van Oeveren. De start was
perfect gegaan. Als een speer
ging de Hoby 16 ervandoor.
Tussen Prindles, Tornado's,
Nacra's en andere Hobie's
sneed van Oeveren met zijn
maat door de hoge golven. Een
aantal boten was minder gelukAl snel werd duidelijk dat kig. Ze sloegen achteruit op de
Pred van de Klashorst, Jacob
de Boer en Ben de Vries en zeer
verrassend Kees Koper de finale vierkamp zouden gaan vormen. Olaf Cliteur, de Hoofddorper David Blum en de sterk spelende Jako Otte haakten halverwege af.

branding en knalden over de
kop. Sommige masten braken
als rietjes af en veel boten beschadigden hun roer. Maar ook
grote zeilen scheurden als
vloeipapier in tweeën.
Het zou een zware race worden, dat had de organisatie al
voorzien. Van de 629 inschrijvingen waren er slechts 391 bo-

ten van start gegaan. De organisatie had de ongeoefende zeilers aangeraden dat ze beter
aan de kant konden blijven. De
golven waren hoog en de windkracht 5-6, maakte het er niet
makkelijker op. Duizenden
mensen op het strand, bepaalden het beeld van de Texelse
kust. Zij zagen een schitterend
spektakel van kleurige zeilen.
Voor de begeleiding van de zeilers waren er zo'n tachtig volgboten ingezet.
Tony van Oeveren is een zeer
geoefend zeiler. Samen met zijn
partner Anneke van de Wal,
vaart hij al 17 jaar catamaran-races. Zelf is hij een van de
initiatiefnemers van de Ronde
om Texel. Bovendien is hij tien
jaar lang wedstrijdleider geweest van dit evenement. Misschien is het daarom wel, dat
hij scherp oog blijft houden
voor de veiligheid van de mede-

zeilers. Een half uur na de start
gebeurde er namelijk een drama voor een van de wedstrijdzeilers. Hij verloor tijdens de
race zijn evenwicht en viel uit
de trapeze. Aangezien de man
in een snelle Nacra voer en op
kop lag, waren er geen volgboten aanwezig.
Van Oeveren lag op dat moment op de tweede plaats. De
Hobiecat sneed door het water
en voer richting vuurtoren.
Deze staat ter hoogte van de
Cocksdorp. De zee staat daar
bekend om haar geweldige stroming. Vanuit verschillende
richtingen komt deze tezamen
in een kolkende massa. Daarom is het voor de zeilers een
moeilijk, maar ook gevaarlijk
punt. Plotseling zag hij de onfortuinlijke zeiler in het water
liggen. Hij begreep meteen de
ernst van de situatie aangezien
de boot van de man steeds ver-

Ute Klaassens en Marian Kleyn
snelste zeilsters 'Rondje Texel'

In de finalegroep bleef Fred
van de Klashorst de concurrentie ruim voor en schreef zijn
zoveelste strandoverwinning
bij. Kees Koper, die uiteindelijk
ZANDVOORT - Zaterdag
vierde werd, toonde als echte is wederom de wedstrijd
voor catamarans rond het
eiland Texel gevaren. Het

Weinig krachtsverschil
in play-off wedstrijden

ZANDVOORT - Voor de derde keer dit jaar werden de duiven van Postduiven Vereniging
Pleines gelost in Roye voor een
vlucht over 320 kilometer.
Hans Heiligers zag zijn duif als
eerste op het hok landen.
Om half negen in de echtend
gingen de manden van de duiven open. De duiven van Heiligers blijken in topvorm te zijn
aangezien om 's middags half
twee de eerste duif werd geklokt.
Uitslag: H.Heiligers l, 3, 4, 8,
18, 20. R.Driehuizen 2, 5. Combinatie Koper 6, 7, 12, 13, 19.
Combinatie Sinnige 9,10, 11,16,
22, 25. J.P.Heeremans 14, 15.
E.Paap 17, 21, 23, 24.
Van de nationale vlucht Sint
Vincent, waar vrijdagmiddag 50
duizend duiven werden gelost,
was er van de Zandvuortse duiven op zaterdagavond niet een
teruggekeert op het hok. Daarom moest er zondag doorgeklokt worden.

Schaakprobleem

' Voor sommige deelnemers
is schaken slechts bijzaak'
ZANDVOORT
- Café
Neuf/Chess Society kan terugzien op een uitstekende
opening van het zomerseizoen.
Zaterdag gaven maar
liefst 16 schakers gehoor
aan de uitnodiging voor de
eerste editie van 'Chess on
the beach'. Na 21 ronden
ging favoriet Pred van de

Zandvoorts
Nieuwsblad

der bij hem vandaan dreef. Dat
is voor zeilers een gevaarlijke
situatie. Bovendien kwam er
een heel veld van catamarans
op de man afvaren. De harde
wind en de stroming waren op
dat moment zeer heftig. Van
Oeveren: „Het kostte mij ongelooflijk veel moeite om de man
in het oog te houden. In de hoge
golven, verdween hij telkens uit
het zicht. We waren zo'n anderhalve mijl uit de kust en ik zag
dat er niemand van de volgboten aanwezig was. Als je even
doorvaart met die golven, dan
ben je iemand zo kwijt.
De man dreef roerloos in het
water. Hij was helemaal paars
en niet meer aanspreekbaar.
Het had niet veel langer moeten
duren voor die kerel, want het
zeewater was maar tien graden.
Dat is vier graden lager dan
normaal in deze tijd van het
jaar."
„Het was nog een hele toer om
de man, die niet meer meegaf
op de boot te hijsen. Daarbij
sloegen we eerst zelf nog eens
om, en scheurde tot overmaat
van ramp ook nog eens het fok,"zegt Van Oeveren. Ondertussen zagen zij alle catamarans

aan hun neus voorbijgaan. In
een onafgebroken stroom voeren deze op de vuurtoren af.
Toch maalde de sportieve zeiler hier niet om. Hij bracht de
zeiler naar de kant, waar de
EHBO zich over de man ontfermde. De race ging door. De
boten uit de voorste linie hadden de Waddenzee bereikt.
Hier was de zee een stuk rustiger. Op de dijk aan de Waddenkant van Texel was een grote
natuurlijke tribune van publiek. Toen men de eerste boten
rondom het eiland zag komen,
barstte een gejuich los. Maar
voor van Oeveren was de Ronde om Texel over. Met het gescheurde fok en de enorme achterstand was er onmogelijk nog
een race te varen. Van Oeveren
kon slechts toekijken hoe de
andere boten over de zonovergoten Waddenzee voeren. „We
moeten natuurlijk wel allemaal
blijven leven, was zijn nuchtere
commentaar."
Toch kreeg hij nog een flink
onthaal tijdens de prijsuitreiking. In de grote feesttent van
Texel, volgde 's avonds een daverend aplaus voor onze sportieve Zandvoorter.

De
Zandvoortse
Ute van 'Rondje Texel'. Er wauitzeilen van de Ronde vereiste dit jaar zeer veel stuur- Klaassens en Marian Kleyn, ren slechts acht damesmanskunst en een goede waren met een tijd van teams gestart.
4.23.37 de snelste vrouwen
conditie.
zeilen

Duidelijke krachtsverschillen,
waardoor van spanning geen
sprake was. In de Amiga klasse
won Niveau Offset heel gemakkelijk van Duvak met 7-2, terwijl Lammers Boys evenmin
veel moeite had de partij winnend af te sluiten. Weber's
Schoonmaakbedrijf werd met
4-1 geklopt. Fred Hehl komt beter op dreef wat bleek uit de
gemakkelijke 4-0 overwinning
op De Klikspaan.
In de Forza klasse vielen enige verrassende uitslagen te noteren. Zo was het verrassend
dat ZVM met 5-2 won van het
sterke De Stal. De 6-2 overwinning van Bad Zuid op De Fles
was eveneens niet voorzien. In
een gemoedelijk partijtje zaalvoetbal bleef Klassiek met 5-2
Lou Lou de baas.
Vanavond staan wederom
zes wedstrijden op het programma. Vervolgens wordt tot
en met woensdagavond de Playoff wedstrijden gespeeld, waarna de eerste teams van elk poultje zich plaatsen voor de halve
finales. Er wordt in de Pellikaanhal gespeeld van kwart
voor zeven tot 11 uur. Volgens
de organisatie van dit toernooi
staan er nog vele interessante De Zandvoortse Gerard Loos en Frank Putter werden 38-e, mede doordat hun jacht omsloeg op
en spannende partijen op het de Waddenzee
programma.

Ook dit jaar was er veel belangstelling van de Zandvoortse zeilers en zeilsters voor de
'Biggest cat-race of the world'.
Zij probeerden in de hoogste
regionen mee te strijden om de
zo fel begeerde bokaal.
De weersvooruitzichten waren
in tegenstelling tot voorafgaande jaren bijzonder gunstig.
Toch gaf de organisatie het advies aan onervaren zeilers om
niet te starten.
Tijdens de start stond er een
hoge branding en met een wind
van Noord-West 5 vertrokken
391 van de 629 boten richting de
vuurtoren. Daar bevond zich de
eerste boei in een reeks rond
het eiland. Er werd zeer fel gestreden, wat niet ten koste ging
van de sportiviteit.
Uiteindelijk waren stuurman
Peter Boog en bemanningslid
Herbert Derksen met hun Tornado als snelste rond. Hun tijd
was 2.58.47 . Het overallklassement werd gewonnen door de
Engelse stuurman Reg White
en bemanningslid Webb Olie in
een tijd van 3.03.25. met hun
type 'Fire'.
Statistiek:
Inschrijvingen
Gestart
.
Vrijwillig teruggevaren
Limiet Cocksdorp
Pech
Niet gestart
Gefinished

629
391
68
60
25 Zandvoorter Tony van Oeveren inspecteert na zijn reddingsac238 tie zijn grootzeil, maar het is te laat om nog achter het catama238 ranveld aan te gaan
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„Voor wie aan bouwen denkt"

Drukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties
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Artists Impression (voorzijde)
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Stickers
Zeefdrukwerk
Stempelmakerij
Fotocopieën

Laatste week ASPERGES
ASPERGES eten
AART VEER NIET
VERGETEN

drukkerij

D R O N T E N

reprox

Dat kan alleen in Dronten:
permanent wonen
in een Golf residentie!
Dronten heeft nog de ruimte voor
een uniek bouwplan in een bijzondere
woonomgeving: een ca. 86 ha. groot
park met een 18 holes golfbaan.
In een eerste fase komen 65 vrijstaande
kwaliteitswoningen voor permanente
bewoning. U kunt kiezen uit 8 varianten. U wordt mede-eigenaar van het
park en de golfbaan. U komt te
wonen op loop- en fietsafstand van
het centrum. En u mag zich al vanaf
ƒ 347.900,- v.o.n.
de trotse eigenaar noemen.
Bel ons voor inlichtingen of kom eens
langs in Dronten, het groene hart van
Nederland en dichterbij de Randstad
dan u denkt.

(wij schillen ze gratis voor u)

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

Woningtype: 'De Tureluur'
omschrijving: hoofdvorm: begane grond + verdieping met piramide• kap
kategorie: villa • geprojektecrd: acht stuks
architcktuur en kwalifikntie: een vierkante plattegrond met een
piramidevormige 1 kap. Een zeer eigen architectuur als
bekroning van een zeer bruikbaar huis.
Prijzen vanaf ƒ 380.817,- v.o.n
Verkoop en inlichtingen:
De Helling ]1
Wooninfo geopend:
JAZEDINAT1E|> Dronten
wo. 11.00 -17.00 uur
BOUWCOOROINATIE"
Tel. 03210-14767 vr. 11.00 - 17.00 uur
BONTEN!
en op afspraak

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het

ondernemersopleidingen

volgen van een opleiding schoonheidsverzorging

:r

Groente en Fruit

een vertrouwd adres, dat manicure - nailstyling

v

Grote Krocht 25, tel. 14404

voor zover de cursus visagle - make up artist
onder de WEO valt, erkend pedicure
is door het Ministerie sportmassage

'Voor meer informatie: Tel. 03210-14767

van Onderwijs.

Aan de Inwoners van Zandvoort-Noord
Een dezer dagen ontvangt u een brief in de bus van
de Stichting Nieuwbouw
Dierenhuis Zandvoort.

Instituut de Korte
Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94

Deze Stichting probeert geld bij elkaar te brengen
voor de Renovatie/Nieuwbouw van ons Dierenhuis
aan de Keesomstraat. Deze aktie is een gezamenlijk
initiatief van de Dierenbescherming Haarlem en
Zandvoort. Wilt u hieraan meewerken?
Alle bijdragen vormen samen de basis voor de zo
nodige renovatie van ons Dierenhuis.

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

EiG: E.W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Inlichtingen: 023 - 291864

Dierenbescherming Zandvoort en Haarlem

f 4.805,- Korting op de
Audi 80 Design en Comfort.
Renault Clio Storia met standaard stuurbekrachtiging

Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging

De precisie van 'light' sturen ervaart u in de Renault Clio Storia. In deze
auto, uitgerust met standaard stuurbekrachtiging, is autorijden een
ontspanning op zich. Met de gordelspanners, de in hoogte verstelbare
gordels vóór en verstevigingsbalken in de portieren is uw veiligheid in
deze levenslustige Renault ook in goede handen.

Autorijden in de Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging
kost u geen enkele inspanning. In combinatie met de zuinige 1.4 energy-motor is deze Renault een ideale gezinsauto. De aërodynamische
schildbumpers, de in het kofferdeksel geïntegreerde spoiler en stijlvolle wieldoppen geven deze auto een zeer sportieve uitstraling.

Renault Clio Storia
met stuurbekrachtiging vanaf f 23.395,-

Renault 19 Storia
met stuurbekrachtiging vanaf f 29.045,- **.

Renault Nederland N.V., Postbus 94160, 1090 GD Amsterdam. Renault adviseert ELF Oliën. Wijzigingen voorbehouden. O

11
11
\\

lRENAULT
l EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

' 0^> Williams RENAULT World Champion Formule l.'92/'93.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-1'O, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.
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Amstelveens
:: Weekblad

Hel Design-pakket bestaat uil:

1. Elektrisch schuif-kanteldak
2. Bumpers in carrosserie-kleur
3. Stootprofielen in carrosserie-kleur
4. Deurgrepen in carrosserie-kleur
5. Spiegelhui/.en in carrosserie-kleur
6. Design wieldeksels
7. Rode achterlichten
8. Geraffineerde Scarpa Gabardine bekleding
9. Twee in hoogte verstelbare voorstoelen
10. Open hoofdsteunen voor en achter
11. Verlichte make-up spiegel links en rechts

De Audi 80 Design.

Design-pakket totaal £4*300;- nu f 1.495,- uw voordeel f 4.805,-

tlcNieuuuc
VUeesper..
Amstelveens
:. Weekblad

De toch al uitgebreide Audi 80, hebben we voor
de gelegenheid voorzien van een Design-pakket.

erg
Alleen op de Audi 80 2.0 liter 66 KW (90 Pk) is bij ons in
'n 'Limited edition' levens een Comfort-pakkét leveibaai

O O11

Hel Conit'orl-pakkc'l bestaat uil:

HET ADRES VOOR AL UW
ROYAAL BELEGDE VERSE BROODJES
Amstelveens
:_ Weekblad
Ulthoarnse
W Courant

Aalsmeerder
'•- Courant

Amstelveens
:: Weekblad

WK AANBIEDING
BROODJE HOLLANDSE HARING

4-

de Ronde
5 Vener

Zandvoorts
Nieuwsblad

DN

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

1. Elektrisch bedienbare ramen rondom
2. Elektrische en verwarmbare buitenspiegels
3. Twee in hoogte verstelbare voorstoelen
4. In delen neerklaphare achterbank met
middenarmsteun
5. Variabele en afsluitbare bagageruimte

De Audi 80 Comfort.

Comfort-pakket totaal £-&30ü;- nu f 1.495,- uw voordeel f 4.805,-

"CATERING SERVICE"

Auôi

WIJ BEZORGEN VANAF 15,- AAN HUIS

Haltestraat 7

Tel. 02507-16836

2042 LJ Zandvoort

Fax 02507-19025

Vanzelfsprekend.
De Comlbrt-aanbieding geldt alleen /uUmg de voorraad strekt. Het Design-pakket is leverbaar op <le 2.0 liter, l .9 l'D en l .9 TDI
De Audi Hl) '2.0 liter is leverbaar vanaf I' 43.990,-. CoiisuiiieiUeiiprijs inclusief BTW en Bl'M. exclusief kusten rijklaar maken.
* Afgebeelde velgen op de Audi 80 (.'.omlbrt behoren niet tol het Cumlbrt-pakket.

Auto Strijder B.V.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel.: 02507 - 1 45 65.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd
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Geen plaats voor beunhazen
in de vrijetijds-industrie

Gebraden
lamsbout
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: het braden van een
ree- of lamsbout.

V

EEL MENSEN zien er
tegen op om bijvoorbeeld een lamsbout of
reebout te bereiden. Maar
als ze eenmaal is uitgelegd
hoe het moet zie je dat ze
het steeds vaker op het
menu zetten. Al was het alleen maar om nog eens te
genieten van de complimenten van de tafelgenoten.
En wat is leuker dan met
een glas wijn bij de hand,
rustig een fraaie schotel te
maken voor familieleden en
vrienden terwijl de heerlijkste geuren uit de keuken opstijgen?
Een lamsbout moet min
of meer roze worden geserveerd, dit betekent meestal
een klein uurtje in de oven
(160-180°C). Het veiligst is
het om er een vleesthermometer in te steken zodat de
punt ervan zich midden in
het braadstuk bevindt. Als
hij dan 80-83°C aanwijst is
het gebraad gereed.
Ingrediënten: een lamstaout van circa anderhalve
kilo, boter of olijfolie, marjolein, tijm, rozemarijn, tenen knoflook, peper en
zout.
Bereiden: De knoflooktenen pellen en in de lengte
doorsnijden. Tussen het
vlees en onder de vetlaag
drukken. Boter smelten en
de bout ermee (of met olijfolie) insmeren. Daarna het
vlees met de kruiden en het
peper en zout inwrijven.
Dan in een ovenschaal met
de vetlaag boven midden in
de oven schuiven en regelmatig bedruipen.
Het is erg lekker om het
vlees te omringen met flink
wat in dunne plakjes gesneden aardappelen, en een
half uur voor het einde van
de bereiding wat in sliertjes
gesneden uien. De aardappelen en uien regelmatig bedruipen met het braadvet.
Als de bout de gewenste
gaarheid heeft verkregen
moet men hem vijf minuten
naast de oven laten rusten.
Vervolgens het baksel in
de braadslede met wat water deglaceren tot een jus en
laten inkoken en opmonteren met wat roomboter.
(Monteren is het van het
vuur af wat roomboter, met
een draaiende beweging van
de pan, door een jus of saus
roeren. De saus krijgt een
rijkere smaak en wordt iets
gebonden).
Dan de jus eventueel op
smaak brengen met wat peper en zout. De pan mag
daarna niet meer terug op
het vuur want de botersmaak gaat hierdoor verlo-

ren.

Toerisme, recreatie, kunst,
cultuur, horeca, sport. Het
zijn enkele sectoren van de
vrijetijdsindustrie waar in
toenemende mate behoefte
is aan professionele
managers. De opleiding
Vrijetijdskunde aan de
Leisure Management
School Leeuwarden (LMSL)
stoomt hen klaar
voor hun taak.
door Everhard Hebly

Dick van
Hartskamp
ONSUMENTEN WILvandeopleiLEN kwaliteit als ze inding Vrijevulling geven aan hun
tijdskunde
vrije tijd. De aanbieders in
aandeLeide vrijetijdssector moeten
sure Managedegen maatwerk leveren
gement
en kunnen niet meer volSchool Leeustaan met uitsluitend tevrewarden
den achteroverleunend te
(LMSL)pogenieten van de behaalde
seert trots
omzet van het afgelopen
met een
jaar. Ze moeten meer dan
paar studenooit bedrijfsmatig werken,
ten
toekomstvisies ontwikkeFoto: Eveline
len, marktonderzoek verRenaud
richten, investeringen plegen en hun produkt geheel
en al afstemmen op de wensen van de veeleisende vindt het wat boud te veronderstellen dat Vrijetijdskunde het
klant.
vak van de toekomst is, maar
Amateurisme wordt niet stelt wel dat het een van de
meer getolereerd in deze wijd- snelst groeiende markten is.
vertakte branche die in snel Van Hartskamp: „We zijn ertempo is uitgegroeid tot een in- mee begonnen omdat we condustrie waarin duizenden men- stateerden dat de internationasen werkzaam zijn en waar le vrijetijds-markt professionejaarlijks vele miljarden guldens ler werd. Met name de invoeomgaan.
ring van de vijfdaagse werkDe internationaal gerichte week en groei van het
opleiding in Leeuwarden die in besteedbare inkomen hebben
1988 onder de naam Toegepaste daar sterk aan bijgedragen.
Vrijetijdswetenschappen van Veel activiteiten bestonden
start ging, heeft inmiddels vas- vroeger bij gratie van overte voet aan de grond gekregen.
In 1993 volgde de ministeriële
erkenning en werd de naam
Marinella Orioni (21)
veranderd in het iets minder afstudeert een dezer dagen af
standelijk klinkende Vrijetijdsaan de Leisure Managekunde.
ment School Leeuwarden
Leisure staat voor vrije tijd
en heeft de afgelopen vier
en is een internationaal geacjaar veelvuldig moeten uitcepteerde uitdrukking. Na de
leggen wat Vrijetijdskunde
zomer begint een gelijksoortige
inhoudt. Ze kijkt met pleopleiding in Breda. De belangzier terug op de opleiding
stelling van studenten en been als ze vandaag opnieuw
drijfsleven is voorspelbaar:
moet kiezen, valt de keuze
groot.
weer in het voordeel van
Vrijetijdskunde uit.
Professioneler
„Het is een praktische opleiding en ook heel afwisselend
Dick van Hartskamp, hoofd
opleidingen aan de LMSL,

C

De tijd dat dat
jeugdherbergen alleen voor
jongeren waren bestemd, is
voorbij. Tegenwoordig
maken jong én oud gebruik
van de 38 jeugdherbergen in
ons land. De
accommodaties zijn zeer
uiteenlopend en variëren
van kasteeltje tot
nieuwbouw. Een enkeling
heeft zelfs al
tweepersoonskamers, maar
in de meeste
jeugdherbergen is het nog
steeds stapelen geblazen,
want dat houdt de prijs
aantrekkelijk.

De bout in plakken snijden en serveren met de jus,
aardappelen en uien, en wat
verse groente, bijvoorbeeld door Monique Lindeboom
courgette.
PETER VAN KLAVEREN
E
NEDERLANDSE
JEUGDHERBERG
Centrale (NJHC) beVakantiekampen
staat sinds 1929. De eerste
Voor jongeren van zeven tot herberg werd in 1927 in Ouen met 17 jaar houdt de Stich- derkerk aan de Amstel neerting Vakantiekampen (SKV) de gezet. Sindsdien is er veel
komende zomer weer diverse veranderd.
actieve vakanties. Op het proTheo Rombout, produktmagramma staan onder meer ten- nager
bij het NJHC: „Het is niet
tenkampen op de Veluwe en verwonderlijk
wel jamzeil- en kanokampen in Fries- mer dat nog maar
zoveel mensen
land.
dat de herberg een acJongeren van 13 tot en met 15 denken
commodatie is voor groepen en
jaar wordt zelfs een wandel- schoolkinderen.
is al twinkamp in de Vogezen aangebo- tig jaar niet meer Dat
zo.
We
krijgen
den. Onder begeleiding van er- ook gezinnen en 55-plussers,
varen leiders gaan de jonge rei- die fietsend door Nederland
zigers met een busje naar gaan."
Noordoost-Frankrijk om te
In de beginjaren hadden de
wandelen, te lachen, te kletsen herbergen
het karakter van
en te kamperen.
goedkope accommodatie voor
De kampen worden gehou- arme
mensen. „Dat arme is
den tussen 16 juli en 20 augus- weg, maar
zijn we
tus en de prijzen variëren van gebleven. Inlowdebudget
jeugdherberg
155 gulden tot vijfhonderd gul- slaap je al voor 23,50 gulden per
den per week.
persoon per nacht en dan krijg
Meer Informatie Is te vinden in de je ook nog een ontbijt. Onze benieuwe vakantiefolder van de SVK. zoekers zijn nu vooral hoger
Die kan men aanvragen bij: SVK, post- opgeleiden met een vaak overIms 94138, 1090 GC Amsterdam. Het eenkomstig inkomen."
telefoonnummer Is 02940-1851)6.

heidssubsidies en een bloeiend
verenigingsleven, terwijl nu
veelvuldig sprake is van privatisering en commercialisering."
Hij vervolgt: „Wat we momenteel tegenkomen zijn produktcombinaties, vooral in de
toeristische sector. De kunsten cultuurreizen zijn daar een
mooi voorbeeld van. Wie leiding geeft aan een theater moet
dit zien als een faciliteit naast
een andere faciliteit. Hij kan
niet meer volstaan met alleen
het tonen van een artistiek produkt, maar zal het ook moeten

verkopen." „De sportwereld
verandert ook sterk omdat de
lifestyle verandert. Mensen
richten zich tegenwoordig op
meerdere sporten en eisen een
groter aanbod. Ze willen zelf bepalen wanneer en hoe ze sporten. Er komen steeds meer grote sportcomplexen die een geïntegreerd pakket aanbieden.
Omni-sportorganisaties hebben de toekomst. Het is jammer dat de overheid vrije tijd
nog niet als een geheel ziet. Het
is erg versnipperd en er zijn diverse ministeries bij betrok-

'Je moet wel steeds uitleggen
wat Vrijetijdskunde is'
omdat je telkens modules
hebt van zes weken. De hoorcolleges zijn vrij, de werkcolleges verplicht. Die laatste zijn
niet altijd leuk omdat je moet
samenwerken met mensen die
je niet zelf kiest en daar wordt
je weieens gek van. Maar dat
was tegelijk een goede oefening, want in je werk komt dat
natuurlijk ook voor."
Ze volgde het vierde jaar sta-

ge bij een instituut dat talenreizen organiseert en deed in
het derde jaar mee aan eenuitwisselingsprogramma.. Marinella studeerde hier voor vijf
maanden aan de universiteit
van Florence in Italië. Veel
studenten grijpen een dergelijke kans, die door de LMSL
wordt gestimuleerd en het
geeft direct het internationale
karakter van de opleiding aan.

ken. Een 'Ministerie van Vrije
Tijd' gaat iets te ver, maar er
mag van mij best een staatssecretaris worden aangesteld."
Tweeverdieners
Van Hartskamp spreekt van
een cultuuromslag waarbij de
vraag naar hoogwaardige kwaliteit toeneemt. Opmerkelijk
genoeg gaat iedereen er maar
van uit dat we steeds meer vrije
tijd hebben, maar dit blijkt niet
altijd het geval te zijn. „Het
Het merendeel van de studenten vindt snel een baan.
Marinella Orioni is druk aan
het solliciteren. „Ik weet nog
niet helemaal precies wat ik
wil, maar zou het liefste een
baan vinden in relatie tot Italië."
"Promotie van de Italiaanse
cultuur in Nederland bijvoorbeeld, maar de mogelijkheden
liggen niet voor het oprapen.
In Italië is veel te doen in de
vrijetijdssector, maar het probleem is dat ze daar geen geld
hebben."

Jeugdherbergen van de NJHC zijn tegenwoordig populair bij jong en oud

Middeleeuwse spelen en Agatha
Christie-complotten in herberg

D
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trektocht
Als hij over
door Nederde jeugdherland en noordbergen praat
oost België:
heeft
Rombij die rit moet
bout het over
men ruim duieen eigen filozend kilomesofie van vater afleggen in
kantie vieren.
15 etappes en
Hij noemt een
onderweg
absoluut inkunnen ze slaformele sfeer
pen in NJHCen flexibel en
herbergen."
jong
persoMaar er is
neel dat in de
ook een aardig
stemming
alternatief
moet zijn om
voor
deze
veel mensen
tocht:
het
te willen ontrondje Zuidermoeten.
Je
zee, te fietsen
moet niet tein acht dagen,
veel om luxe Het is goed toeven op het terras van jeugdherberg 'Kasteel Westhove' in Domburg
aldus een folgeven.
der. Hapje liever in cultuur dan
lang afgeschaft. Niettemin is er voor elkaar."
Ook de echte grote slaapza- is er op Ameland een arrangeRomantisch luieren is er niet nog steeds een ongeschreven
bij in de herberg. Nog niet. Voor regel dat het personeel een len zijn inmiddels verleden tijd: ment 'culireel': beetje fietsen,
16 piek schuif je aan voor een handje geholpen wordt bij het 16 personen op een zaal is echt lekker eten en historische bedrie-gangen-diner. Corveeën afruimen van de tafel. „Zo is de het maximum. Rombout ver- zienswaardigheden bekijken.
dat hoeft niet meer, dat is al sfeer, iedereen is vriendelijk telt dat er geleidelijk steeds Voor de comfortabele genieters
meer tweepersoonskamers in heeft de NJHC een leuk optrekde herbergen komen. „Maar je in Domburg: kasteel Westhodan gaat wel de prijs omhoog. ve, met een bijpassend beautyStapelen kost immers minder arrangement in Kuurcentrum
ruimte, dat is kracht van onze De Parel.
Voor fairytales & fantasy kunlage prijs. Een lakenset huur je
voor zes gulden. Per kamer is er nen de bezoekers hun creatieve
een douche en toilet en nee, talenten benutten op Slot Assumburg in Heemskerk en in
geen bad."
het landhuis Ridderhofstad
Rhijnauwen in Bunnik. Als acteur worden ze opgenomen in
Fiets trektochten
de middeleeuwse Koningsspe„Het verblijf in een jeugdher- len of zijn ze de pineut in een
berg moet je niet zien als de Agatha Christie-complot.
hoofdactiviteit van je vakantie,
het is de slaapplek. Herbergen
waren in een ver verleden trek- Kasteeltjes
Snuffelend door de gidsjes
kersaccommodaties: één of
twee nachten en dan weer door. van het NJHC, wordt al snel
Hierop zijn ook onze activitei- duidelijk dat iedere herberg inten en arrangementen afge- derdaad een eigen sfeer en instemd. Fietsen is enorm popu- richting heeft. Eerder werden
lair in Nederland, daarop heb- de kasteeltjes in Zeeland en
ben we ingespeeld. De Tour Noord-Holland genoemd, maar
d'Autaerge is onze langste fiets- er is ook nieuwbouw in Gelder-

atv

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
werk staat weer centraal, vooral bij de tweeverdieners," zegt Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104,
Van Hartskamp.
1000 CC Amsterdam,
„In de jaren zestig voorspelde
men in Amerika dat we aan de
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
vooravond stonden van de 'leisure society' met de vrije tijd in
het middelpunt, maar er is nog
niet veel van terechtgekomen.
Mensen willen veel geld beMuseum 20-e eeuw
schikbaar hebben voor vrije
In
de laatste twee pakhuizen
tijd en zijn bereid daar harder
die Hoorn nog heeft is sinds
voor te werken. Maar hierdoor
kort het Museum van de
krijgen ze juist minder vrije
twintigste eeuw gevestigd. In
tijd. Het geld gaan ze daarom
dit museum wordt de bezoeuitgeven aan dure projecten."
ker geconfronteerd met al„Anderszijds is er een grote
lerlei ontwikkelingen uit
groep werklozen en WAO-ers
deze eeuw.
met veel vrije tijd maar weinig
De vaste collectie van het
geld. Dan hebben we nog een
museum is gegroepeerd
grote middengroep en een sterk
rond een aantal zeer uiteengroeiende groep senioren met
lopende thema's zoals bijveel vrije tijd en geld. Er is dus
voorbeeld onderwijs, oorlog
een groot verschil tussen conen het huishouden. Daarsumenten. In het aanbod zie je
naast zijn er regelmatig wisook grote uitersten en veel vaselende exposities. Tot en
riaties voor diverse bestedingsmet juli bijvoorbeeld is er
pagtronen." Consumenten hebeen tentoonstelling over de
ben volgens hem één ding geFlinstones. Tot en met sepmeen: ze willen een goed protember worden er tentoondukt en niet de rompslomp van
stellingen over zuiderzeevishet zelf organiseren.
serij en '35 jaar Barbiepoppen' gehouden.
In het museum staat ook
een maquette van Hoorn
Geen besef
anno 1650. Deze dertig vierDe stroomversnelling waarin
kante meter grote maquette
de vrijetijds-sector is geraakt,
laat zien hoe Hoorn er in de
stelt geheel nieuwe eisen aan
tijd van de VOC uitzag. Een
het management en juist op dat
geluid- en lichtspel zorgt er
niveau hebben met name kleivoor dat de bezoekers een
ne organisaties, het merendeel
beeld krijgen van het leven
van de markt, veelal niet volin Hoorn tijdens de Gouden
doende professionaliteit in
Eeuw.
huis. Bovendien ontbreekt
soms het besef dat er kwaliteit
Het Museum van de twintigste
nodig is.
eeuw is te vinden aan de Bierkade 4
en 4a in Hoorn. De openingstijden
De studenten Vrijetijdskunzijn:
dinsdag tot en met zondag van
de krijgen een zodanige opleitien tot vijf uur. Op maandag Is net
ding dat ze zelfs aantrekkelijke
museum gesloten.
kandidaten zijn voor functies
in aanverwante vakgebieden.
Het grootste deel van de stuKleuren in de natuur
denten vindt evenwel een baan
in de vrijetijds-sector.
Waarom heeft een dagpauwVan Hartskamp: „Sommigen
oog vleugels met ogen er op?
creëren hun eigen werk, zoals
Hoe komt het dat sommige
twee studenten die een voetbalvogels witte eieren hebben
school zijn gestart in Amerika.
en andere soorten gespikkelOp het gebied van consultancy
de? Op deze en andere vraen research is veel te doen voor
gen over kleuren probeert de
onze studenten. Ook in de evetentoonstelling 'Wauw het
nementenbranche zijn veel bugras is blauw!' antwoord te
reaus. Maar alleen de besten
geven.
blijven overeind. Bedrijven
Op een eenvoudige en
zonder kwaliteit vallen buiten
speelse manier wordt spede boot."
ciaal voor kinderen inzichtelijk gemaakt hoe het zit met
Meer Inlichtingen over de opleiding
kleuren in de natuur. KleuVrijetijdskunde zijn verkrijgbaar vla
telefoonnummer: 058-330330.
ren kunnen onder meer
agressie uitstralen, vijanden
afschrikken, een herkenning
land en Overijssel en er zijn vilzijn voor soortgenoten, maar
la's in Zuid-Holland en Groninook misleiden en verbergen.
gen. Stuk voor stuk accommoAan de hand van voorbeeldaties op idyillische plekjes in
den van dieren en planten
de natuur.
uit de Biesbosch worden de
Zelfs de Amsterdamse herverschillende functies die
berg grenst nog aan een lapje
kleuren in de natuur kunnen
natuur: het Vondelpark. Dit
hebben, behandeld. Zelfs het
grootstedelijk
onderkomen
moeilijke begrip münicry
trekt ook de meeste buitenwordt in de tenoonstelling
landse toeristen. „Toch maken
voor kinderen uitgelegd.
de Nederlanders het meeste geDe tentoonstelling is tot en met 4
bruik van de Nederlandse herseptember te zien in Bezoekerscenbergen, ruim 65 procent zoekt
trum De Hollandsche Btesbosch,
het in eigen land én goedkoop,"
Baanhoekseweg 53 In Dordrecht.
licht de produktmanager toe.
Openingstijden: maandag van 12
uur tot vijf uur en van dinsdag tot
Hij schetst een gevarieerd
en met zondag tussen negen uur en
Nederlands herberg-publiek.
vijf uur. Tijdens de zomervakantie
Niet alleen de jongeren, de geis het bezoekerscentrum dagelijks
tot zes uur open. De toegang is grazinnen en de 'plussers,' maar
tls.
ook genootschappen van zogenoemde ronde tafels vertoeven
graag in een herberg. „Ronde
Cursus houtsnijder)
tafels van advocaten, doktoren,
ingenieurs met hun gezin. De
Hans Weeda houdt van 31
ouders aan de bar, de kinderen
juli tot en met 6 augustus
hebben hun eigen zeeën van
een houtsnij-cursus Zuid
speelruimte. Dat gevoel van
Frankrijk. Om kennis te mavrijheid, begrijp je. In een hotel
ken met Weeda en zijn werk
is het weer zo formeel, in een
wordt 21 juni een informatiebungalowpark zit iedereen veravond gehouden.
spreid. Tussen oktober en
De informatie-bijeenkomst vindt
maart kunnen de herbergen
tussen half acht en half negen uur
ook afgehuurd worden voor
plaats in de Doe-Het-Zelfschool,
reünies en bruiloften. Wat wil
Keizersgracht 18 sous In Amsttrje nog meer voor 23,50 gulden
dam. Het telefoonnummer Is: 020686.2549.
per nacht?"
(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van de
vaste bezorgers van de Weekmed;abladen op vakantie.
Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken
wil overnemen hebben wij een goede beloning. De bezorgdagen zijn op woensdag of donderdag, afhankelijk
van de verschijndag van de krant.
Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij je hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij jou in de buurt.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
INTERLANDEN SPREIGROEP, antwoordnummer
15002, 1000 PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig)
of bel tijdens kantooruren naar 020 - 613.8444
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON
LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

t/m
VAK.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

110 stuks Citroen BX, 1983 t/m
1989, benzine of Ipg, inruil mo
gelijk. Voor inl.: 023 - 423906.
2 CV 6, kl. grijs, b.j. '86, APK 5
'95, i.z.g.st., met nat. autopas
ƒ3750. Tel. 02503-41871.
2 CV 6 special, + gratis lidm
schap Citr.club, apk nov.'94
pr. n.o.t.k.: 020-4040271.
AX K.Way, 3/89
ƒ 8.400
BX 1.4 Cannes, 7/91 .ƒ 8.900
BX 1.4 l TGE, 10/90 .ƒ10.200
BX 1.6 TGI, 3/90 ....ƒ 8.400
BX 1.6 TGI, 3/90 . .. .ƒ 9.500
BX 1.6 RE, 3/89
ƒ 6.400
BX 1.6 Progress, 4/92 ƒ 14.700
BX 1.6 TGI, 7/90 ....ƒ 9.400
BX 1.9 TRI, 1/90 ....ƒ11.200
BX 1.9 TRI, 7/89 .. . .ƒ 9.200
BX 1.9 TD, 2/90
ƒ 8.900
BX 1.9 D, 10/87
ƒ 6.200
BX 1.9 TD, 11/92 . . . . ƒ 9.000
BX 1.9TZD, 5/92 ...ƒ12.400
BX 1.9 TD, 3/91
ƒ 6.900
Visa 1.1 E, 9/86
ƒ 2.600
BX 1.9TZI, 7/92 ....ƒ17.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842,

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
Ritmisch rijden m blauwe FIAT
RITMO, '84, APK mrt '95, goede st. Pr. ƒ 1800. 020-6231845.
Tipo 1.7 D AGT4/91 ƒ14.200
Tipo 1.7 D AGT 10/88ƒ 8.600
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
T.k. wegens lease-auto Rat
Uno, zwart, b.j. 6-'91, net APK
gek., ƒ9800. 020-6826326.
RatTempra 1.6IE, 8/91, 34.000
km, groenmet. ƒ 18.500.Goudsmit Rat
Amstelveen. 020-6470909.

Ford

Prairie 1984, Ipg, APK gekeurd,
prima auto, inruil mogelijk,
ƒ4950. Voor inl.: 023 - 423906.
Sunny 1.3 SLX, 11-1987, antr.
metall., keurige auto, inruil mogelijk, ƒ 8950. 023 - 423906.
T.k. tegen handelsprijs: Bluebird 2,0 LX Diesel, 9-'89, ƒ 8950.
Sunny 1.4 LX 3-drs., 9-'91,
ƒ14.750. BEREBEIT, Amsteldijk, 020 - 6627777.

Opel
25 stuks Opel Kadett, 1983 t/m
1990, benzine of Ipg, inruil mogelijk. Voor inl.: 023 - 423906.
3 stuks Opel Kadett Caravan,
1985 + 1988, inruil mogelijk.
Voor inl.: 023 - 423906.

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Peugeots
505 Break diesel '87
405 GR 1.6 i 6/90 .58.000 km
306 XR 1.4 i 11/93 10.500 km
309 GR 1.4 i 4/90 .69.000 km
205 XT 1.6 aut. 11/9049.000 km
205 XL 1.1 10/90 . .58.000 km
205 XRD 1.8 4/92 .53.000 km
106 XR 1.1 i 3/92 .32.000 km
605 2.0 SLI, 5/91 ....ƒ17.800
6052.0SLD, 6/91 ...ƒ19.800
405 1.9 GRD, 10/90 .ƒ13.400
405 1.9 GRD, 6/88 ..ƒ 9.800
405 1.9 GRD, 7/90 ..ƒ13.400
405 1.9GLD Br., 1/91 ƒ 15.600
405 1.9 GRD, 10/90 .ƒ14.900
4051.9GLDBr., 10/91 ƒ 16.400
405 1.9GLD Br., 3/91 ƒ 16.700
405 1.9 GLD, 3/89...ƒ 11.700
405 1.9 GLD Br., 1/89ƒ 12.900
405 1.9 SRD Tur., 4/91 ƒ 19.400
405 1.9 SRI Br., 3/90 ƒ18.400
405 1.6GLXI, 4/92 ..ƒ16.400
405 1.6 GRI, 2/91 ...ƒ14.200
405 1.6 GL, 2/88 . . . . ƒ 7.900
405 1.6 GLXI, 3/92 ..ƒ18.400
405 1.6 GLI, 2/90....ƒ 11.800
405 1.6 SR, 4/88 ... .ƒ 8.900
309 1.9 GLD, 10/90.. ƒ 11.400
309 1.4 GL Prof., 9/9V 10.400
205 1.8 GLD, 9/91 ...ƒ12.500
205 1.1 GL, 5/91 ....ƒ11.700
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

1-20
T.k. Passat Var. GL 107 pk, b.j.
Adverteren in deze rubriek
'90, APK 5-'95, 78.000 km,
Tel. 020 - 665.86.86
stuurbekr., sunr. met. zilver +
FAX 020 - 665.63.21
acces, ƒ 26.500: 02963-4601. Postbus 156, 1000 AD A'dam

Volvo
745 GL aut. Estate .... 10/89
740 GL automaat
3/87
940 GL 2.3
2/92
440 GL, 1.8 F
1/89
440 GL 2.0 i, Demo .... 1/94
440 GL 1.8
2/89
440 LPG 1.8
7/90
440 D.L. T. Dsl, Demo .. 3/94
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie

480 ES, rood, km 90.000 '88;
440 GLE km 50.000 '88;
340 GL 3-drs, 5 speed km
44.000'91; 340 5-drs. aut. km
65.000 '91, 340 DL 5-drs. aut
km 80.000 '87, 340 3-drs. aut.,
km 50.000 '86; 940 GL Sedan,
aut km 125.000 '91, 940 GL,
Sedan km 150.000 '91
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Telefoon: 020-6183951.

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
-t- Examen voor
ƒ775,00

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.

Let op! BOVAG autobedr. verTe koop: Volvo 340 DL auto340 L, eind '83, APK 11-'94, maat, b.j. '85, APK tot 27-7-'95,
koopt gratis uw aanb. in zijn
Escort 13-L 9/82 ....f 2.200
153.000 km, d.blauw, ƒ1650, ƒ4.250. Tel.: 02979 - 82694.
MOTORRIJLESSEN
Showr. Medembl. 02274-4999.
Escort 1.3
Ascona 1.6 S, 1986, Ipg, leuke
020-6268925, evt. antwoordap.
ƒ50,00 per 60 min.
Van Wagon 6/89 ....ƒ 4.500 auto, APK gekeurd, inruil moDE HOOGSTE PRIJS voor elk
Volvo 245 stat. 2.3 Polar 4-'93,
Escot 1.6 CL 1/92 ...ƒ10.400 gelijk, ƒ4950. 023 - 423906.
440 GL, 9/90
ƒ 13.900 16.000 km, nwe st, signaalmerk auto a cont. met vrijwar.
AUTORIJLESSEN
Escort 1.6CLX7/92 .ƒ13.900
440 GLE, 11/88
ƒ 9.800 rood, ƒ42.500. 02942-61813.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
ƒ
37,50
per
les
Escort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.000 Corsa 12S, b.j. 1987, net ge440 DL, 1/91
ƒ12.900
Wilt
u uw auto v.a. 1991
VOLVO
340,
5
drs.,
van
part.,
THEORIE
OP
VIDEO
GRATIS
Escort 1.8 D CL St. 1/90 9.800 keurd, leuke auto, inr. mogelijk,
440 GL, 4/92
ƒ 18.200
DIREKT a contant verkopen?
7x "AX"
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Scorpio 2.0 CL 6/92 .ƒ 18.500 ƒ5950. Voor inl.: 023-423906.
440 1.81 DL, 10/92 ..ƒ15.900 7-'88, wit, 110.000 km, i.z.g.st.,
CITROEN
Belt u voor inl. 03410-19354/
Speciale spoedcursussen
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Scorpio 2.0i CL 4/90 .ƒ11.800
460 GL, 2/91
ƒ15.200 ƒ7500. Tel.:020-6312864.
theorie + praktijk.
Scorpio 2.0 CLi 12/91 ƒ 14.400 Kadett 1.3 S, 2/84 ...f 1.500
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
AX 11 RE, rood
Te koop gevraagd AUTO'S a
740 2.3 GL, 7/91
ƒ 19.200 Volvo 340, bijna '84, APK 5-'95,
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
AX 11 RE, 5 drs
'88 Sierra 2.0i stat. 1/90 .ƒ12.700 Kadett 1.3 HB, 2/89 .ƒ 9.800
contant met vrijwar.bewijs \
940 2.3 GL, 12/91 ...ƒ24.900 autom., bl., 1e eig., ƒ 1975.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
AX 11 E, wit
'89 Sierra 2.0 CL Sed. 6/89/ 8.900 Kadett 1.6 D, 1/89 ..ƒ 7.900
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. 020-6146392/06-52784801.
Tel.: 02908 • 24640
Tel.
020-6138473.
Kadett
1.6
S
V,
1/87
.ƒ
6.900
Sierra
2.0
CL
Sed.
5/91
ƒ
11.900
AX 11 Plaisir, rood
'91
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Kadett
1.6
l
GL,
2/90
ƒ
10.400
Sierra
2.0
CL
Sed.
5/91f
11.900
AX 11 TGE, blauw
'92
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
AX Escapade
'93 Sierra 2.3 D CL, 6/89 ƒ 7.500 Kadett 1.7 0,6/90 ..ƒ 9.500
Theoriecursus gratis. Tel. 06Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Kadett
1.70,9/90
.
.ƒ
9.600
Sierra
2.3
D
CL,
3/88
ƒ
8.600
AX First
'93
52821994 b.g.g. 020-6932074.
AUTO l-IN-3 MINI'S?
De scherpste prijzen voor
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Kadett 1.7DHB, 3/90/ 9.800
Prijzen vanaf ƒ 6.950,± 50 auto's APK gek. Den
AUTOSERVICE WIEGBRUG
TOERCARAVANS
RIJSCHOOL ROLF
Kadett
1.7
D,
4/90
..ƒ10.500
3 regels
ƒ 40,75
Escort 1.6 GL, 1986, nieuw moInruil en financiering
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
Rat Uno 60S '88
ƒ6750
Rijden bij Rolf is een begrip in 100 occ. met Bovag-garantie
del, achter spoiler, inruil moge- Kadett 1.70,5/90 ..ƒ10.500
voor elke extra regel
ƒ l 3,75
3-12 mnd. garantie
Peugeot 305 '87
ƒ4450 Haarlemmerweg bij molen. Amsterdam. Met een goed
ook grote kampeerart.shop
Kadett 1.7 D, 1/90 ..ƒ10.500
lijk, ƒ 4950. 023 - 423906.
Hyundai Stellar '85 ... ƒ 1450 020-6844079. Tevens Inkoop. team instructeurs geven wij op
HULSKER LEIMUIDEN. '
mm-prijs
ƒ
8,50
OTO/ICI
Kadett 2.0 GSI, 9/87 .ƒ11.400
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Oosterweg 1, 01721-8913,
Daihatsu Cuore '89 ... ƒ 7700
een psychologische manier inCITROEN DEALER
Ford Esc. CLX aut., 5 drs., Omega 2.0 l GL, 1/91 ƒ 16.900
mm-prijs met vignet
ƒ
8,50
JOHAN BOOM,
ƒ5450
10 min. van A'dam."
tensief les en nog leuk ook!
Hoge Weyselaan 21
z.g.a.n., nov. '91, 24.000 km, Omega l, 10/91
ƒ16.700 106 XN 1.0, 5-'93....ƒ 17.250 Suzuki Alto '86
Ook in Den lip 55,
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ l 0,10
ƒ 1950 Gem. Landsmeer 02908-24640 Hoog slagingspercentage en
1380 AG WEESP
metal., ƒ 19.500, 036-5335938. Vectra 1.61 GL, 7/91 ƒ16.400 106XN 1.0, 2-'94... ƒ19.850. Suzuki Alto '82
•De
advertentie-afdeling beRenault 11 '84
ƒ2950
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
02940 - 16661
± 50 auto's
houdt zich het recht voor adMooie, sportieve Ford Escort, Vectra 1.7 D GLS, 3/90/ 14.800 106XN 1.1, 10-'93, .ƒ20.500. Volvo 340 LPG '85 ... ƒ3150
Tel.
020-6868063/6332405.
P.S.
niet breder dan twee kolommen).
Vectra
2.0
l,
3/91
....ƒ15.400
Tevens inkoop
Citroen CX 25 TRI familiale b.j 1.8S, b.j. 7/91, 63.000 km, div. E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Div. 205 Accent's v.a.f 6.950. Div. inruil met APK v.a. ƒ 850
Wij verzorgen ook 8-weekse vertenties eventueel zonder
205 XL 1.1i, 10-'90 ..ƒ13.950
opgaaf van redenen te weige3-'88, LPG, aut., trekh., stereo extra's. T.e.a.b.: 02984 - 5580.
AUTO SERVICE WËTTER
2e
Kostverlorenkade
25,
cursussen en examenroutes rij- ren. (Art. 16 regelen voor het
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
rad./cass., zonnedak, i.z.g.st. Sierra 1.8 Laser, m. '86, APK Opel Kadett '83 autom. APK 205 XR 1.4i, 4-'92 .. ƒ18.700.
Subaru en Lada dealer
tel. 020 - 6185076.
den
is
vanzelfsprekend.
205 XS 1.4i, 5-'90 .. .ƒ 16.700
advertentiewezen).
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tavr.pr. ƒ 10.500. 076 - 204726.
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
12/94, room w. sportw., ƒ3475. apr. '95, 82.000 km, i.z.g.st. 205 XS 1.4, 11-'86..J 7.700
Vr.pr. ƒ 2500: 02975-69259.
Lada SAMARA Flash .. 1989
rief op aanvraag.
Ruime keuze in 2 CV occasions 020-6146392/06-52784801.
205 GTI 1.6, 3-'86 ..ƒ10.700.
1989
Rekord 2.0S station, bj. 11-'85, 205 XRD 1.8, 1-'89 ..ƒ13.700 HETO Zuid Oost BV LADA 2104 1.5
alle leeftijden. Citroen Centrum T.k.: Ford Sierra 1.8 CL, b.j.
Voor meer informatie of advies, bel
Subaru Legacy 2.2 4 wd 1991
128.000
km,
APK
tot
mei
'95,
Daihatsu
Leende. Tel.: 04906-1528.
11-'87, kl. grijs, APK 6-'95,
309 XE 1.4, 1-'88..../ 8.700
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
goed onderh., prima vakantie- 309 GRD 1.9, 5-'91 ..ƒ17.700
Te koop Citroen CX 20 RE ƒ 7000, nette, betrouwbare
4 wd, demo met ace., . 1993
auto, ƒ 3750. 070 - 3658648.
Drive yourself Autoverhuur
306 XR 1.41, 11-'93 .ƒ27.950.
licht-blauw met., heel mooi, b.j auto. Tel.: 020 - 6813435.
Subaru Justy 1.0 Dl
1986
Voor alle vracht, bestel en personenauto's, bussen
Sportieve Opel Kadett, 1.8i, 3 306 XT 1.61. 11-'93 .ƒ30.500.
'85. Vr.pr. ƒ 5000. 04936-91067.
Subaru Vivio GLI
1993
Cruquiuskade 5. Tel. 020 - 6274001.
drs, bord. rood, alarm, 05/91,
Subaru Mini Jumbo SDL 1987
Inruil, financiering,
TIMO DE BRUYN
Seat Marbella .... 87 ƒ 5.995
39.000 km. Tel.: 01718 - 32266.
Subaru
Mini
Jumbo
SDX
1992
Nu ook in A'dam-Zuid
verzekering en garantie
Voor occasions en reparaties:
VW Polo Coupé .. 86 ƒ 5.995
Rat Panda 1.1. SLX
tot 24 mnd. mogelijk.
C. KRUSEMANSTRAAT 62, 020-6755508
Accord 2.0SRiEX 12/90/ 17.900 T.k. OPEL KADETT, 3 deurs,
van BX, Visa en 2CV6.
Fiat Panda 1.000 I.E90 ƒ 7.950 Selecta, automaat
1991
APK klaarmaken tegen gered, Accord 2.0 EX 6/90... ƒ 15.900 1982, APK tot feb. '95, i.z.g.st. Minervalaan 86, A'dam Zuid. Daihatsu Char. 1.0 86 ƒ 7.450
Mercedes 250
1977
prijz. Verk. van losse onderd. Civic 1.5i GL6/90 ...ƒ13.400 ƒ2500. Tel. 02949 - 3680.
Tel. 020-6629517/6791864
Nissan Micra Aut. 89 ƒ 10.995
Tel 020-6680820 en 075-219777 Civic 1.5 LSJ6/92 ...ƒ20.700
Zwanenburgerdijk 503
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
INFORMEER NAAR Zwanenburg.
T.k. tegen handelspr.: BX 1.4
Tel.: 02907-6572
l AMSTELVEEN BV. UI
TGE, elektr. ramen, c.v. kan-Civic 1.5 GL, '85, antr. metal.,
ONZE
niet duur!!!
nw. banden, APK gekeurd, inr.
teld., LPG, 1-'90, ƒ 10.500.
JOHAN
BOOM
Studenten
10%
korting.
REPARATIE
Tel. 020-6431220
)\
BX 1.4 TE Toulouse, LPG-o.b., mogelijk, ƒ5950. 023-423906.
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
bestel-, vracht- en
2-'91, ƒ 11.500. BX. 1.4 TE,
VERZEKERING!!
Honda Civic '82, automaat,
Osdorp, Oranje hek
personenauto's, -bussen
11-'89, ƒ8.950. BX 1.6 RS,
blauw, i.g.st., rijdt prima,
Tel.: 020 - 6105478.
020-6794842, 020-6908683.
Topoccasions 1 jaar garantie. Vele merken
Break, 10-'85J 4.950. BX 1.6 3-drs, ƒ1700. 020-6422902.
Zie ATS telet. pag. 888
HETO Zuid-Oost BV, Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
B. Ruloffsstraat 5-11 A'dam-Z. 020 - 6738022
Progress, LPG (mot. def.), 1
-Studenten 10% korting
+ 200 auto's, Alles mogelijk.
Honda Civic '85, bronskleur, in
Bij het Jacob Obrechtplein
D. FAAS
'92, ƒ 13.500. BEREBEIT,
- Speciale avondtarieven
Schepenbergweg 16 (bij AMC) Tevens enkele speedboten.
goede
staat,
vraagprijs
Luxe&
Bestelauto's
v.a.
ƒ
38,Amsteldijk 25, 020-6627777.
- De goedkoopste in A'dam e.o
020 - 696 88 41. Amsterdam Inruil. Ook te koop gevraagd per dag, ex. BTW
19 TD Europa 4/92 ..ƒ14.700
ƒ5200.-. Tel.:02507-30863.
Koen van Oosterwijklaan 6
XM V6 Excl. aut. '91 ƒ35.000
19 GTD HB P.S. 1/91 ƒ 12.400
Grasweg
3,
A.'dam-Noord
AMSTELVEEN
XM 20 l Ambiance^ 27.500 Prelude 2.0i Airco 92 ƒ47.500 19 1.7 GTS Cham. autf 16.900 Rover-dealer voor Uithoorn,
Tel.:
020-6371826.
XM Turbo D ABS '91 vaƒ 24.500 Prelude 2.0 4WS .89 ƒ26.950 21 TL Sedan 11/90 ..ƒ 9.800 Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Chevrolet Malibu Classic
De Lugt luxe en bestel vanaf Opel Kadett ƒ 39 p.d.
XM D Airco'91
ƒ27.500 CRX 1.6ESiaut. .94 ƒ48.750 21 GTS Nevada 9/91 ƒ 14.900 BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
groen met. april '79 ƒ 2.400.ƒ 39,- per dag excl. BTW,
XM Diesel '92
ƒ 19.500 Civic 1.6 ESi 4-d .93 ƒ34.750 21 GTD Nevada 2/90 ƒ 14.500
All-in KM vrij.
GARAGE
ECONOOM
Wij
hebben
keus
uit
meer
dan
10
Automaten
v.a.
ƒ4.900.E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Tel.: 020-6161388 of 6890374. RENT A BRIK. 020-6922930.
ƒ 19.900 Civic 1.5 DXi4-d .92 ƒ27.950 21 GTLsed. 11/89 ..ƒ 8.900
Rat Uno 45 S IE, '89, zwart XM Comfort '90
GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Ford Escort Bravo 1.6, diesel, 79.500 km
ƒ27.500 Civic 1.6VTI ABS 93 ƒ38.500 21 TL 2/90
ƒ 8.500/ XM D Break'92
ƒ 9.800
1e eigen, km 140.000, ƒ 4.750 Frederiksplein 6, 020-6232505. BX 19 TGD Turb. Br '92/ 24.500 Civic 1.5 VEi ECO ^ 31.95021 SD Sedan 3/91 .. .ƒ 13.200
Civic 1.5 LSi aut .90 ƒ29.750
Rësta 1,3., 3/92, 16.000 km.
Volvo-Nierop A'dam-W.
Saab 96, 1978, in perfecte
Hyundai Pony 1.5 GL, 04/89, BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 14.500 Civic 1.5i GL ....90 ƒ18.450 21 GTD Nevada 3/90 ƒ 12.900 staat gerestaur., APK 1-'95,
Incl. Extra Ford Gar. ALBERS
Tel.:020-6183951.
BX
19
RD
Br.
'91
v.a.
ƒ
11.500
25
GTX
4/85
ƒ
3.900
54.000 km
ƒ8.250.
AUTOBEDRIJF. Tel 02963-1767
BX 19 RD Break '86 ƒ 4.950
Off. Honda Dealer
25 TD 3/90
ƒ11.800 ƒ8.400,-. Tel.:05486-56409.
Peugeot 205 GE 1.1, 5 drs., Gebr. Haaker B.V. Off.Fiat/
M. HOLDINGA B.V.
ƒ22.500
25 TS 4/85
ƒ 3.800
bouwj.
'84, donkergroen, Lancia dealer 020 - 6594859. BXTZD'92
"VnKANTIC (IflNBICDIKG"
BX TZD '92
ƒ 19.900 Hogeweijselaan 201 WEESP. 25 V6 inj. 5/90
ƒ 14.200
145.000 km, APK gekeurd,
BX TZD '91 v.a.
ƒ 14.500
25 GTS 3/87
ƒ 6.900
ƒ3.750. 020-6629517/6791864 Hyundai Pony GS
02940-17673.
flNTI-D!€FSTfllSVST€€M GEMONTEERD
grijs, april '90 ƒ 8.900
BX TZD Turbo '90
ƒ 14.750
25 TX 6/90
ƒ13.900
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 12.950.SEAT Autocentrum APC
Peugeot 305 GTX 1.9 105 PK, E.S.S. B.V. 035-564444/561842. BX TD '91
ƒ 13.500 T.k. tegen handelsprijzen: Hon- 25 GTD 4/91
ƒ 17.500
O.a.
Ford,
Mitsubishi,
Volkswagen
&
Renault
Jarmuiden
43
i.z.g.st. '86 ƒ 4950.BX Diesel '87
ƒ 6.250 da Accord 2.0 EX, st.bekr.,
25 TX 9/89
ƒ 10.400
Lada 2105 1991, ƒ6.500.
Amsterdam-Sloterdijk
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.
Volvo-Nierop A'dam-W.
BX Diesel '84
ƒ 19.500 4-'91, ƒ19.500. BEREBEIT,
4F6combi1.110/85/ 1.700
Lada
Samara
1989,
ƒ8.250.
Tel. 020-6133333
Amsteldijk,
020
6627777.
Tel.: 020 - 6183951.
BX
16
Progress
'92
ƒ
19.000
E.S.S.
B.V.
035-564444/561842.
Lada Samara 1991, ƒ9.750.
CORN6LIS TROOSTSTRRRT 19-23
T.k. Seat Marbella, kleur zwart,
Subaru Sedan . .85 ƒ 1.500Westdorp. Tel.: 020-6825983. BX 16 Progress '91 ƒ 15.000 T.k. w. afl. stage: Honda
RENAULT AMSTERDAM
1 072 JR Rmsterdam. Tel.: 020-07931 35
1e eig. Sept. '88, APK t/m dec.
BX 16 Progress '91 ƒ 16.500 Quintet 1600, '82, perf. st., 2e
Autobedrijf AMRITT,
Top occasions met 1 jaar
Suzuki Alto GL, bouwj. '87, BX 16 TZI '90
ƒ5750. Tel.:02502-49767.
ƒ 14.500 eig., nw. APK, rad. + cd, trekh.,
Legmeerplein 28-32,
ZUINIG! VW Transport. D. '80,
garantie
blauw met., 72.000 km, mooie BX 16 TGI '90
ƒ 12.500 ƒ2500. Tel.:02979-84180.
Amsterdam 020-6153902.
nw. APK, voor vak. en/of stud.Wibautstraat 224
auto, APK gekeurd, schadevrij, BX 14 TE '89
AUTOBANDEN NODIG ?
ƒ 8.950
verhuizing, ƒ 1950 04128-2285.
020 - 561 96 11
Volvo 360 GL. inj, 5-drs, LPG, ƒ 5.950. 020-6629517/6791864 BX 14 TE Cannes '91 ƒ 13.500
Gebruikte banden va ƒ 25.'87
ƒ 4950.Alle maten+merk. in voorraad.
ƒ 7.950
Suzuki Swift 1.3 GS, 1986, net AX 11 RE '89
• Auto te koop? Plaats in deze Div. Skoda's, ook (gebruikte)
Volvo-Nierop A'dam-W.
Prijzen incl. montage
AX 11 TRE '87
ƒ 6.500
gekeurd, mooie auto, inruil
ubriek. U zult verbaasd staan onderdelen. Autobedrijf ReijerTel.:020-6183951.
balanceren.
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1.950
WESTDORP
mogelijk, ƒ 5950. Voor
kerk, Lisse. Tel. 02521 -13059.
over het resultaat.
70 BESTELAUTO'S en pers.
ECU BAND
LADA en KIA dealer
inlichtingen: 023-423906.
VISA GARAGE BV
ousjes v.a. ƒ3500. Garage
Cilinderstr. 5 Amsterdam
1x Lada 2105 1.2
'91
Houtmankade 37, A'dam.
Rijsenhout, lid Bovag.
Noord. Tel. 020-6313648.
4x Samara 3 drs '89, '90, '91
Tel.: 020-6278410.
Meer dan 50 jaar gevestigd: AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
3x Samara 5 drs
'91, '92
Bennebroekerweg 17, Rijsen2x Samara Diva
'92, '93
Klaar terwijl u wacht.
hout bij Aalsmeer, 029771x Kia Sephia 1.6
'93
Ruilstarters en dynamo's.
24229. Ook t.k. gevraagd.
1x Kia Sepkia 1.6 autom. '93
Valkenburgerstraat 152.
Uw JTER-DEALERS
Citroen AX Image 1991,
Applause L.i km 30.000 '92:
1x Nissan Sunny 1.4, 5 drs.'92
Mazda E2200 diesel oprijwaTel.: 020-6240748.
Swift GTS demo
56.000 km, zwart ƒ 14.995
Applause GTi km 50.000 '91;
Adm.
de
Ruijterweg
396-398
gen 1989, 48.000 km, geheel Grote sortering ONDERDELEN
8 mnd oud, ƒ 19.950
voor
HETO BV., DAIHATSU
2
x
Cuore
TX
'92,
Cuore
TX
'91
A'dam
tel.
020-6825983.
compleet, ƒ13.950 ex. BTW. van schade-auto's, alle
Auto Amstelstad B.V.
Tel. 020 - 6968841.
Charade 1.3 Shiga '91;
SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O. Tel. 02521 - 13059.
Hemonylaan 25, 020-6799100. Charade i.o. Limited '91
merken, alle bouwjaren.
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi
GEBR. OPDAM B.V.
NIEROP DAIHATSU,
HB Edison
ƒ 13.900 Mercedes 300 D. Aut.,
Vivio
Justy
Impreza
Legacy
Tel.: 02502-45435.
ƒ19.800. Vancouverstr. 2, 020-6183951
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. wit, sept. '86
323 F 1.6 l GLX 3/90 ƒ15.800
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
Missot. specialist REM- en
Daihatsu
626 16 LX 4/85
ƒ 2.600
Opel Ascona 1.8 LS, bl. met.,
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
FRICTIE-MATERIAAL.
MGB
Cabrio
'78
ƒ
14.500.
't
AMSTERDAMMERTJE
626 1.8 GLX P.S. 3/89 ƒ 10.400
radio, trekh., 9-'88,120.000 km,
Autobedrijf Mooy & Zn.
020-6623167
Ruysdaelkade 75-77
ƒ 14.500.
T.k. FIAT 500, i.z.g.st., b.j. '69. Bosboom Toussaintstr. 43
Amstel 340-342
Lakenblekerslraat 54
Autobedrijf Aalsmeer
02977-30170
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
APK 7-'95, 1 jr gar., ƒ 10.750. MGB Cabrio '74
A'dam. Tel.: 020-6180443.
ƒ12.500
tegenover Carré
Pr. ƒ4300. Tel.: 020 - 6266707.
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
OTO/ICI Citroen 02940-16661. Triumph TR4
020-6596264 of 6278410.
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 626 coupé eind '83, APK 5-'95
Volvo
Amazone
Station,
b.j.
Noodservice
5 bak, zilvergrijs, ƒ 2775.
VIA JE EIGEN KRANT.
Peugeot 309, XR, dsl, 1.9 9/90,
Mini Jumbo, 3-drs, 92 ƒ 12.750
Nissan Sunny 1.6i, SLX coupé Feroza SX inj. 7-'91 gr. kent., 020-6146392/06-52784801.
'66, bord. rood, LPG, mooi en
ONDERDEELVERKOOP
90.000 km, zil.gr. ƒ 14.500.-.
Mini Jumbo
91 ƒ 9.750
rood,
'90,
86.000
km,
1e
eig.
hard
soft
BULBAR
sidebar
goed,
ƒ
14.750.
02518
56387.
DOE-HET-ZELF ADVIES
COBUSSEN, Baarsjesweg 249,
Mini Jumbo, 5-drs. 90 ƒ9.000
ƒ 15.950.-. M. HOLDINGA B.V. duurste uitv., tr.haak. 49000 Eigenaresse b.a. MAZDA 323
op zaterdag van
Amsterdam. 020-6121824.
VOLVO AMAZONE 122, b.j.
Deluxe, 72.000 km, '86. 'BoekJusty 1.0
89 ƒ 9.250
Weesp. 02940-17673.
km, ƒ20.000. 020-6999199.
10.00-13.00 uur
'67, donker groen, 2 jr. gel. geh.
jes en nat. autopas'. APK gek.
Legacy 1.8 GL Stat.90 ƒ 19.500
Seat Toledo 1.8 GLX
gerest, ƒ8500. 020-6251964.
Kost B.V.
5e mnd '95. ƒ 5.950 Alt. in gar.
1.6, LPG
87 ƒ 7.250
H.B., groen met. 4/92 ƒ 16.900
gest. Elke keuring toegest. 035
E 10-pers
92 ƒ 22.500
Valschermkade 16, A'dam.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
- 855777.
E. 10 Van
92 ƒ 10.500
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Subaru Sedan .. 85 ƒ 1.500
Subaru Legacy 1.8 l GL
Dodge 600,4 cil., Cabriolet '84, T.k. legen handelsprijzen:
Courant • de Nieuwe Bijlmer1' Nieuwsblad Gaasperdam • de
Autobedrijf AMRITT/
is ingevoerd USA, geen ken- Mazda626,2.0 i GLX H.B., aut.
Subaru Legacy 2.2, 4 wd, met Wagon 4 WD, wit
Honda GL 500 int. '82, i.z.g.st.,
Legmeerpolein
28-32,
A'dam
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
12/91
ƒ
15.900
teken,
ƒ
7600.
02990-44835.
LPG.,
stuurbekr. 6/91,
veel ace., nov. 1991, ƒ29.500.
ALLE KLEUREN slechts 19.000 km, nwe accu,
Tel.: 020 - 6153902.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
ƒ18.500.- 626 1.8 LX, LPG,
AUTO SERVICE WËTTER,
OOK IN SPUITBUSSEN
pr. ƒ7.000. 036-5360576.
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
4/89, ƒ 10.750.- BEREBEIT
02907 - 6572, Zwanenburg.
otto
nieuwenhuizen
bv
T.k.a. Ducati 750 Paso b.j. 1990 Overtoom 515, Amsterdam
Amsteldijk,
020
6627777.
BMW
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Volvo 745, GL, aut 140.000 km,
40.000 km. Vr.pr. ƒ 12.000. Tel.
(020) 6129804
Airco, ƒ27.800.-. Estate 10/89 BMW 320i, 11-'87, necam-lpg,
036-5377990.
Amstelstein
Suzuki
DICK MUHL, Off. Volvo-dealer nwe motor, 112.000 km, verGebroeders
Weesp 02940-18200/18008
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
laagd, APK 6-'95, trekhaak,
M.B. 260E autom., '91, 54.000 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
HAAKER
B.V.
groen met., ƒ 12.500.
Bijlmer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
km, zeer kompleet, ƒ59.000,-.
Telefoon: 02263-55349.
s .
Nieuwsblad
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen)
nfo
tel.:
02975
-66119.
Gaasperdam
*=.~ '
Officiële
de
Nieuwe
FIAT-DEALER
VOORJAARSAANBIEDINGEN Suzuki Alto automaat bj. '88
l Weesper
75 1.8 i.e, 4/'90
ƒ10.500
met tijdelijk gratis zonnedak APK mei '95, met. blauw incl.
75 1.6 i.e., 4/'91
ƒ12.900 T.k. Chevy-van, b.j. 1989.
Amstelveens
»>~~
± 80 FIAT
cd-speler op slee, i.z.g.st.
c Ue linde, linücngracht 227. tel 02U o^i4/8/
.: Weekblad
/•
ArnetelveenB
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Tel. 02907-4873/020-6236729.
T.k. mini 1100 spec. b.j. 77 Alto GA, 3-drs. '89 . .ƒ 9.950 Vr.pr. ƒ8.500,-. Tel. 020 ^
~ Weekblad
1
occasions op voorraad
APK tot aug. '94, motorisch uit- Alto GA, '91
OB9B Uithoornse :! !,\ ft-. ..
'~ "w
ƒ10.500 6916501 na 18.00 uur.
A.P.K. KEURINGSSTATION
MJT.I"; H Courant
•-< -V- Tl
GARAGE ECONOOM
stekend, ƒ 950,-. 020 - 6478924. Alto GL, '91
ƒ 10.950
Keuren zonder afspraak
Voor Grote beurt & Onderhoud
Swift GL, 3-drs. '89 . .ƒ 13.500
3 mnd. BOVAG-garantie
Feenstra & Jimmink
Voor SCHADEHERSTEL
Swift Club, 3-drs. '90 ƒ11.950
Asterweg 24A A'dam 6364702
Chrysler - Amstelveen
9 mnd. aanvullend
Swift Unique, 3-drs. '91/ 15.450 Carina 1.6 XLi, 1-'91 .ƒ13.700 Voor APK-KEURING
Voor een goede Occasion
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Autobedrijf CRYNSSEN
:olt 1.3GLI, '93, stuurbekr., Swift 1.3 GS, 3-drs. '91 ƒ 19.950 2.4 TD 4WD Landcruiser
max. 4 jaar oud.
Voor een snelle en vakkundige
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Crynssenstraat 10-14
verw. stoelen, schuifdak enz., Swift 1.3 GTS,. '93 ..ƒ21.500 hard top 3/91
ƒ21.900
service
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Tel.: 020-6184402.
Swift 1.6 GLX '93 ...ƒ26.950 E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Voor aflevering voorzien
prijs
ƒ
28.000.
020-6905786.
Gratis leenauto's beschikbaar
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
APK-keurstation, reparaties
Bovag-gar. & ANWB-Keuring alle merken en schaderegeling.
Auto Amstelstad B.V.
van 10.000 km beurt + A.P.K. T.k. tegen handelsprijs: nw.
T.k.: Toyota Starlet 1.3 XL,
Chrysler Voyager type 3.0 SE
Off. Suzuki-dealer
mod. Escort 1.6CLX, Hb. Lpg.,
5-bak, rood, b.j. 1989, i.z.g.st., Frederiksplein 6, 020-6232505.
automaat, Ipg onderbouw,
GARAGE ECONOOM
Amsterdam en Amstelveen ƒ9.000,-. Tel.: 02979 - 84887.
7/91 ƒ 16.500.- BEREBEIT,
Kamerl. Onneslaan 10,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.bouwjaar
'89, km.stand
Repareert uw KOPPELING en
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
DIESELSERVICE
155.000, kleur wit, met trekHemonylaan 25, 020-6799100. Toyota Corolla 1.8D, 1983, APK
BADHOEVEDORP
REMSYSTEEM snel en vakkunbrandstofpompen; verstuivers
haak en roofrack, vraagprijs
Minervalaan 85, 020-6711888. maart '95, ƒ2750. Tel. 020 - cil.koppen vlakken. Garage/ dig. APK klaar terwijl u wacht.
Tel. 020-6594859
6129323.
ƒ22.500. Fax 020-6330191, tel.
Morgan
Ook uw BOVAG autospecialist.
motorenrevisie FEENSTRA
020-6310623 of 06-52838072.
Toyota Starlet 1982, automaat, Industrieweg 27, Duivendrecht Frederiksplein 6, 020-6232505.
Adverteren in
Fiat Tipo 2.0 GT 8/91, 46.000 Micra LODXeind '88, APK 5deze rubriek
APK tot 1-'95, ƒ 1800,-.
Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6980639
<m, bl.met, alarm, st.bekr., 95, l.blauw, nw.st., ƒ7450.
Telefoon: 020-6422227.
FAX: 020 - 665.63.21
doe je bij HEINING HOBBYopen dak, cruise contr., l.m. 020-6146392/06-52784801
APK KEURINGEN ƒ70,
HAL. 02907-6999 A'dam,
velgen ƒ 23.750.-. Goudsmit
klaar terwijl u wacht.
V a. ƒ 85: 5 veerbollen
Sloterdijk 3.
Rat A'veen. 020 - 6470909.
Garage West-Center:
op druk brengen bij de Citroen Voor een goede occasion:
020-6122476 (zonder afspraak)
Rat Panda, Selecta autom.
Spec. in Zaanstad Garage.
Autobedrijf
2-'91, 37.000
km, rood, 100NX 1.6 SLX 9/91 ƒ20.400 VW Golf diesel, b.j.'79, i.z.g.st., Passat 1.8 CL Var. 1/91 ƒ 22.000 2e Helmersstraat 15, A'dam.
RENE SPAAN, 075-281193.
WIM van AALST
ƒ 14.500,-.
Goudsmit
Rat Primera 2.0 D LX 5/91 ƒ15.300 prijs ƒ 1500. Tel.: 020-6793951, Passat 1.9 D 2/90 ...ƒ14.400
Vraag tevens naar onze inruiT.h. auto/motorstalling v.a.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. na 18.00 uur ook 6462143.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Iers en aantr. rep. prijzen.
Communicatieweg 6, Mijdrecht A'veen. 020 - 6470909.
ƒ 100,- p. mnd. C. KrusemanFIAT UNO SELECTA automaat, Micra, b.j. 1988, kleine, zuinige VW Jetta nw. m. 1985, met.bl., Polo Coupé, 1.3, rood, '87, straat 62, bij H'meerstation.
Autoverzekering laagste bet.
CITROEN-DEALER
Weg. omst. Citroen AX Plaisir
auto, 1e eig., inruil mogelijk, 1600 cc, APK'95,2 drs, ƒ 4150, perf. staat v. onderh., APK Inl.: Drive Yourself Autoverhuur, per md/kw. met schadegarant
Tel.: 02979 - 84866 • • b.j. 3-'88, APK '94.
1.1, 3 d., juli '91, 1e eig., km
Tel. 020-6334400, na 18.00 uur. ' 6950. Voor inl.: 023 - 423906. na 19.15 u.: 02979-86639.
2/95, 41.500 km: 030 - 204586. 020 • 6755508.
Focwa Serv. Celie 020-6416607
27 000, pr. n.o.t.k. 020-6445505
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekrnediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Campers

Algemeen

Autoverhuur

020-665 86 86

OCCASIONS

Honda

QUKE BAAS

Renault

van Rhijn...Renault

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

SLOOTHAAK h

AUTOVERHUUR

Rover

Automaten

Saab

Seat

Stationcars

ƒ319,00

Personenbusjes

Accessoires
en Onderdelen

Skoda

Lada

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Bedrijfsauto's

PARKE ER-

Subaru

Daihatsu

PROBLEEM

Mazda

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

O PC E LOST

Klassiekers
en Oldtimers

Dodge

Motoren/Scooters

autolak

Suzuki

Fiat

Mercedes-Benz

Service en Reparatie

Alfa Romeo

Chevrolet

APK ƒ 50,- all-in.

Mini

Chrysler

Toyota

Mitsubishi

Citroen

Nissan

Volkswagen

Autofinanciering
en verzekering
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Autotron veilt tientallen klassiekers
TTET AUTOTRON in Rosmalen is sinds
U enkele weken uitgebreid met een permanente verkopptentoonstelling van klassieke automobielen, de Vintage and Classic Car Store. Op de eerste verdieping van

Op de eerste veiling, donderdag 16 juni, wordt
een zeventigtal historische automobielen van
1902 tot heden plus een divers aantal automobilia (trapauto's, benzinepompen, miniaturen en
blikken speelgoed) aangeboden. Een greep uit
het aanbod: de Dion Bouton uit 1904, de Porhet museum staat een zestigtal auto's te
koop en in een depot staan er nog eens sche 911 S van ex-koning Carl-Gustaaf van Zweeen Mercedes 300 SEL 6,3 liter uit 1971, de
honderd. Ook voor niet-kopers is de show- den,
originele Tyrell Formule I racewagen uit 1987
room een bezoek waard.
van Martin Brundle en een Bolls Royce Phantom V uit 1962 van het Noorse koningshuis.
Daarnaast gaat het Autotron voortaan met
vaste regelmaat veilingen van klassiekers nouden, de Vintage and Classic Car Auction, in
samenwerking met het internationale veilinghuis Glerum Auctioneers. Veilingmeester JanPieter Glerum geniet ook een zekere bekendDeze Lancia Stratos komt tijdens de eerste veiling onder de heid als presentator van het televisieprogramhamer in Rosmalen
ma Eenmaal Andermaal.

Renaults
met de kop eraf

De veiling begint om 14 uur in het Autotron.
De kijkdagen worden gehouden van zondag 12
tot en met woensdag 15 juni van 10 tot 17 uur, op
15 juni tot 22 uur. De catalogus ter waarde van
32,50 gulden geeft recht op toegang tot het museum voor twee personen tijdens de kijk- en
veilmgdagen. Voor informatie: telefoon 04192- Deze Wolseley Siddely uit 1906 komt niet ter veiling, maar is
wel te koop
19050.

Autoverhuurders boos over Auto op Afroep

Er zijn 200.000
Twingo's
geproduceerd

'ANWB gaat boekje te buiten'

Een jaar na zijn intrede
rolde
kortgeleden de
200.000-e Renault Twingo
van de produktieband. In
het eerste kwartaal van
1994 behaalde de Twingo in
Frankrijk een marktaandeel van vijf procent, in de
rest van Europa een aandeel van twee procent.
Vooral Nederland scoorde
hoog in verkoopaantallen.

De Suzuki Swift driedeurs
is nu als Sydney leverbaar
met een aantrekkelijk pakket extra accessoires ter
waarde van 4.290 gulden.

H20-plan overigens meldde
niets van Call-a-Car te begrijpen.

De ANWB introduceerde
begin juni een nieuwe
service voor haar leden:
Auto op Afroep. Nee, het is
geen autoverhuur, roept de
ANWB. Onzin, zeggen de
verhuurders, de ANWB
pleegt plagiaat en moet van
onze business afblijven.
Schoenmaker, blijf bij je
leest, luidt hun boodschap.
Wie heeft er gelijk?
door Everhard Hebly

N

AAR HET schijnt overwegen 500.000 mensen
Foto Bram de Hollander
hun auto weg te doen Alleen een auto als je die ook echt nodig hebt
of in elk geen nieuwe meer
Hertz Autoverhuur kwam onaan te schaffen. De heilige van betaal je een maandbedrag. Wij zijn niet bang voor de bijvoorbeeld een VW-dealer en
koe, die door de overheid tot Aan het einde van het jaar volgt ANWB, het is tenslotte ons vak die heeft echt wel wat anders langs met het H2O-plan voor
melkkoe is gebombardeerd,

Een afdoend middel tegen deze zonne-ellende
schijnt een nieuwe uit Californië afkomstige zonwering te zijn, dus rechtstreeks uit 'the hottest place on earth' en je mag toch
veronderstellen dat ze daar
weten hoe een deugdelijke
zonwering eruit ziet.
Hjj bestaat .uit een flexibel frame van fiber en is
bespannen met een zonwerende kunststof. Hij kan de
hele voor- of achterruit bedekken en is eenvoudig en
snel te plaatsen. Na gebruik vouw je hem op tot
een klein pakketje dat in
een handschpenenkastje
past. De prijs is 16,95 gulden en hij is met diverse
bedrukkingen verkrijgbaar
bij onder meer autospeciaalzaken en warenhuizen.
Voor informatie: Defa
Europe, telefoon 0206846226.

Het inspireerde diverse autoverhuurbedrijven al tot projecten die het selectief autogebruik in de kaart spelen. Geen
eigen auto meer voor de deur,
maar als je er een nodig hebt
wel een splinternieuwe auto beschikbaar hebben. De nieuwe
trend is: wel de lusten, niet de
lasten. In navolging van de autoverhuurbedrijven heeft de
ANWB nu ook een plan voor
selectief autogebruik: Auto op
Afroep. De verhuurbedrijven
zijn ongelukkig en menen dat
de ANWB buiten haar boekje
gaat.

Call-a-Car
Vier Haarlemse autoverhuurders sloten op 16 februari
jl. de handen ineen voor het
door de gemeente gesteunde
Call-a-Car. De werkwijze: je
wordt lid en geeft op hoeveel
dagen per jaar een auto nodig
denkt te hebben. Op basis daar-

DE gelukkigen die
het zich kunnen of moVOOR
gen veroorloven heeft
Renault het Safrane-prqgramma in Nederland defi-

nitief uitgebreid met de Biturbo in twee uitvoeringen.
Toplimousines met meer De Renault
dan sportieve prestaties.

Het kan motorisch niet op in
de Biturbo. In het vooronder
hangt een variant van de drieliter V6-motor uit de Alpine A610
Turbo. Voor de Safrane bedacht Renault deze motor te
voorzien van twee turbocompressoren en dit staat garant
voor hoge prestaties en een
enorme trekkracht bij lage toerentallen. Het maximum koppel bedraagt 365 Nm bij 2500
toeren en tussen 2300 en 5000
toeren staat de berijder liefst
350 Nm beschikbaar. Het maxitnum vermogen van de Safrane-V6 bedraagt 268 pk bij 5500
toeren.
Zijn topsnelheid schommelt
rond de 250 km/uur en voor de
staande start naar honderd
km/uur heeft de ruim 1600 kg

de definitieve afrekening.

wordt hen te duur en de files
Leden krijgen nog wat vooren parkeeroverlast komen
deëltjes zoals korting op aanhen de neus uit.

Biturbo maakt
Safrane compleet

De Eenault Safrane doet het
m zijn klasse wonderwel en is
volgens sommigen het neusje
van de Renault-zalm. De Biturbo is de top van het Safraneprogramma. Hij heeft wat op
zich laten wachten maar is nu
eindelijk leverbaar als 'eenvoudige' RXE en als superdeluxe
Baccara.

Classe Elite staat voor
Renaults die niet ouder
zijn dan een jaar en niet
meer dan dertigduizend kilometer op de teller hebben. Ze zijn voorzien van
een radiocassette-speler en
een garantie Plus Kontrakt. Classe Elite profiteert verder van alle voordelen uit het Top Occasionprogramma.

Soepel sturen
in Swift Sydney

Zonwering houdt
cabine koel
Iedereen kent het: je auto
staat een uurtje in-de zon
en als je terug komt is de
hitte binnenin ondraaglijk
en het stuur niet beet te
pakken. Als je bovendien
de pech hebt da't je auto is
uitgevoerd met een neplederen bekleding hang je helemaal, zeker als je eenkorte broek draagt.

Onder de naam Classe
Elite introduceert Renault
een nieuw programma
voor jonge gebruikte Renaults. Het is een aanvulling op het bestaande concept van Top Occasion, zodat Renault nu over twee
troeven beschikt in de verkoop van jonge wagens
'met de kop eraf'.

Safrana
Baccara
Biturbo

wegende limousine iets meer
dan zeven seconden nodig.
Voor wie het interesseert: het
brandstofverbruik van de Biturbo is volgens de boekjes
1:9,4.
Met zijn permanente vierwielaandrijving, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en
ABS is de Safrane Biturtao is
staat de vele pk's optimaal te
benutten met behoud van een
veilig weggedrag. Voor de passieve veiligheid is hij uitgerust
met een airbag voor de bestuurder, gordelspanners, kreukelzones en een veiligheidsconstructie.

Gewijzigd uiterlijk
Hij onderscheidt zich in
meer opzichten van de rest van
het programma. Uiterlijk is hij
herkenbaar aan een nieuwe
grille met grotere luchtinlaten,
ronde mistlampen en een vleugelspoiler in de achterklep. De
voor- en achterbumper zijn gewijzigd en hij staat rondom op
17-inch lichtmetalen velgen
met bandenmaat 225/45.

en hebben een enorme hoeveelheid huurauto's tot onze beschikking. Bovendien zijn wij
goedkoper. De ANWB moet auto's via dealers betrekken en
nog maar zien hoe dat werkt.
Deze manier van autoverhuur
gaat een trend worden, zeker
als je in de binnenstad woont is
het vaak een ramp met de
auto."

schaf van een fiets en goedkoper taxivervoer door heel Haarlem. Het idee ontstond aan de
borreltafel onder het genot van
een biertje. Call-a-Car heeft nu
vijftig deelnemers die gemiddeld vijftig dagen per jaar een
auto huren. Tachtig procent
van de klanten heeft de eigen
auto weggedaan. ANWBs Auto BAS
Autoverhuurbedrijf Diks uit
op Afroep lijkt verdraaid veel
Amsterdam is sinds februari
op dit project.
betrokken bij het project
Woordvoerder Jurgen na- 'Buurt Auto Service' (BAS) van
mens Call-a-Car: „Ja, wat moet het stadsdeel Westerpark. Je
je ervan zeggen als iemand pla- wordt lid door eenmalig hongiaat pleegt? Het is gewoon een derd gulden te betalen, waarna
copie van Call-a-Car. Blijkbaar je te allen tijde over een huurhadden wij het dus bij het rech- auto kunt beschikken. De
te eind. Toch is het een beetje huurprijs: vijftig cent per kiloraar dat de ANWB zich met au- meter en vijf gulden per uur
toverhuur gaat bezighouden. met een maximum van 25 gulEn dan wordt het gebracht als- den per dag. Daar wordt Diks
of het helemaal uniek is. Wij dus niet rijk van.
kunnen er weinig tegen doen, je
Een woordvoerder is kort
kunt iemand niet verbieden om
een autoverhuurbedrijf te star- over het initiatief van de
ten. Maar het lijkt wel of wij het ANWB. „Da's puinhoop. Bij de
ineens drukker krijgen nu de ANWB moet je vooraf opgeven
ANWB zich begint te roeren. hoeveel dagen je een auto nodig
hebt en dat je kost je dan een
vast bedrag per maand. Hoe
weet je nu van tevoren hoeveel
dagen je een auto nodig hebt?
Je bent als klant je vrijheid
kwijt en dat is nu juist niet de
bedoeling. Wij zijn zeker niet
bang voor de ANWB. Kijk, het
is ons vak, ons specialisme. Dat
kan de ANWB niet zeggen, die
moet de auto's aanbieden via

Meneer De Mol, wat zegt u na
het horen van Auto op Afroep?
„Hou alsjeblieft op. Dat lijkt
me logisch. De ANWB gaat concurreren met autoverhuurders
en is verkeerd bezig. Het is
onze business en de ANWB
moet uitkijken. Ik vind het heel
vreemd, dat wij met eens vooraf
zijn ingelicht. Die organisatie
heeft veel macht, maar mag dat
nooit misbruiken op deze manier. Ze wil waarschijnlijk aan
klantenbinding doen, maar
bouwt te hoge drempels in. Je
moet lid zijn van de ANWB,
elke maand abonnementsgeld
betalen en bovendien krijg je
niet altijd in een splinternieuwe
auto mee want hij kan 1,5 jaar
oud zijn. Je betaalt dus ook als
je eens een maand geen auto
nodig hebt. Bij het H2O-plan
koop je een bonnenboekje en
that's it. Het loopt heel goed, we
hebben al ruim honderd boekjes verkocht en nog eens vijfhonderd reacties gehad. Selectief autogebruik wordt zeer beslist de nieuwe trend. Maar de
ANWB moet bij haar leest talijven. Het is een belangenvereniging en geen autoverhuurbedrijf."

aan zijn hoofd dan het verhu- inwoners van Amsterdam en
toont zich zeer ongelukkig met
ren van auto's."
'Auto of Afroep'. Hertz plaatste
woensdag l juni zelfs een adverAuto op Afroep
tentie op de voorpagina van de
Ad Vonk, persvoorlichter van Telegraaf met de tekst: 'Een
de ANWB, is het volstrekt on- Auto op Afroep? Dat doen wij al
eens met degenen die menen zeventig jaar.' De ANWB voelde
dat dit iets met autoverhuur te zich in haar wiek geschoten.
Onzin en naïef volgens Hertzmaken heeft. „Nee! Het is beslist geen verhuur, daar houden woordvoerder Toon de Mol van
wij ons niet mee bezig! Ataso- Otterloo. Hij noemt Auto op Afluut niet! Men kan een abonne- roep een onduidelijk plan, zoment nemen op basis van een als de algemeen-directeur Van
aantal dagen per jaar. Het is Beek bij de introductie van het
niet bestemd voor mensen die
voor drie weken vakantie een
(ADVERTENTIE)
auto willen huren, daar zijn de
verhuurbedrijven voor."

„Wij signaleren dat heel veel
mensen overwegen hun auto
weg te doen of in elk geval geen
nieuwe aan te schaffen. Vanuit
kostenoverwegingen en met
omdat ze dat zo graag willen.
Deze week gaan we informatiepakketten versturen naar potentiële gegadigden. Over vijf
jaar hopen we op veertigduizend abonnementhouders te
zitten. Daar moeten ook weer
auto's voor beschikbaar komen, dus niemand heeft de illusie dat binnen afzienbare tijd
de binnensteden autovrij zullen zijn. Wij hebben in eerste
instantie 125 uitgiftepunten bij
officiële merkendealers en een
dertigtal vestigingen van autoverhuurbedrijven. Misschien
dat we in een later stadium er
ook wel toe overgaan om de
auto te halen en te brengen,
maar zover zijn we nog niet."

PAN
ZUU£N WC

ONS TOCH
MOETEN |NSÉH8')V£N
\tooH PC 6ROT6

aue.Ac.Tie ...

((
J GROTE CLUBACTIE
^^ Tel. 013-635370

staart-botsmgen helpt voorkomen. Achter de voorbumper is
een compact radar-ondersteund meetsysteem te vinden,
dat de afstand tot de voorligger
bepaalt. Het bereik is 140 meter
en de afstand wordt berekend
aan de hand van gereflecteerde
radarsignalen. De radar is gekoppeld aan een elektronisch
regelsysteem dat in staat is gas
te verminderen, bij te remmen
en bij een automatische versnellingsbak autonoom te schakelen. De bestuurder kiest alleen nog maar de gewenste
snelheid en de elektronica
zorgt voor de rest.

verkeersgeleidingssysteINFRAROODCAMERA'S,

De display behorende bij de elektronische verkeersgeleiding
iets of iemand in de rijrichting
van de auto bevindt en geeft de
contouren hiervan weer op een
kleine display. In de Verenigde
Staten heeft General Motors
een aantal politiewagens met
een dergelijk systeem uitgevoerd waar het met name tijdens nachtelijke surveillances
zijn nut bewijst.
De infraroodtechniek wordt
ook toegepast als hulpmiddel
bij mist en nevel. Zij geeft dan

De Swift 1.3 GL diende
als basis voor de Sydney.
Laatstgenoemde
onderscheidt zich van de 1.3 GL
door de standaard Sony-radiocassetterecorder met
4x25 Watt inclusief afneembaar front en vier
luidsprekers.
Bumpers en dakspoiler
zijn in de carrosseriekleur
meegespoten en in de spoiler is een derde remlicht
verwerkt. Striping siert de
flanken. De Swift Sydney
kost 25.695 gulden, voorzien van automatische versnellingsbak is de prijs
27.995 gulden.

Gas tanken
met Club Card
Autogas-leverancier Ultragas uit Scherpenzeel
heeft een credit card ontwikkeld voor iedereen die
op autogas rijdt: de Ultragas Club Card. Houders
profiteren van een spaarsysteem, waarbij elke liter
Ultragas goed is voor een
bonuspunt.
De punten kunnen via
Ultragas worden omgezet
in toegangsbewijzen voor
recreatieparken, in artikelen van landelijke winkelketens als Blokker en de
Bijenkorf of in aanbiedingen van de KNAC.

Omega Isotec: toekomstmuziekklinkt harder
men, mistsensoren, afstandsradars en anderssoortige voelsprieten helOver het interieur van zowel pen in de toekomst automoRXE als Baccara valt weinig tailisten hun weg te vinden
negatiefs te zeggen. Beide zijn in het verkeer. Opel ontwikstandaard voorzien van onder kelde als voorproefje een gemeer een Renault-radio met avanceerd prototype: de
CD-speler, elektrisch verstelba- Omega Isotec.
re voorstoelen en achterzitplaatsen, airconditioning, een
De toekomstauto van Opel is
lederen stuurwiel, een boordcomputer met zeven functies er een uit een reeks van vele
en voorbereiding voor een want andere fabrikanten laten
zich ook niet onbetuigd op dit
eventuele autotelefoon.
gebied. De Omega Isotec toont
Dat zo'n mobiel een beste eens temeer aan dat de onlangs
bom duiten kost, zal duidelijk door Chriet Titulaer aangeklezijn. Voor de RXE dient de de Renault Safrane beslist geen
nieuwe eigenaar eerst 149.500 hersenspinselen waren van een
gulden uit te tellen. De Baccara doorgedraaide wetenschapper.
vraagt nog eens 25.300 gulden
Isotec staat voor Intelligent
extra.
Safe and Orientation TechnoloVoor dat vele geld biedt hij gy en dit geeft al aan waar het
een geheel lederen interieur, om draait: slimme technieken
een taerghoes in de kofferruim- voor de verbetering van veiligte, oppompbare kussentjes in heid en oriëntatie. In de grille is
de zittingen om het verblijf te onopvallend een infraroodcaveraangenamen en veel kost- mera verborgen. Deze regisbaar notehout. Voor hetzelfde treert voortdurend hoe het met
geld dat de Baccara kost, heb je het verkeer voor de auto is geook een RXE Biturbo plus een steld. Hij heeft geen normaal
Twingo voor de boodschappen daglicht nodig en functioneert
en dan houd je nog geld over ook bij nacht, regen en mist.
De camera registreert of zich
voor een fatsoenlijke vakantie.

Suzuki brengt de klant
echter ruim tweeduizend
gulden minder in rekening.
Het opvallendste accessoire is de stuurbekrachtiging, beslist geen gemeengoed in de compacte klasse. Het is nooit een overbodige luxe waarmee het parkeren en manoeuvreren
zoveel soepeler gaat.

Een ander snufje is het Euro
Scout systeem, elektronische
verkeersgeleiding. De uitwisseling van gegevens vindt plaats
via mfraroodzenders langs de
weg en een sensor achter de
binnenspiegel. Vooraf geeft de
bestuurder zijn bestemming
aan en onderweg wordt hij door
middel van een spraaksimulerende computer en een display
naar zijn doel geleid.

informatie over het zicht en de
maximum snelheid onder die
omstandigheden. Dit accessoire bevindt zich m een lichte verhoging op het dashboard en
kan worden gecombineerd met
een speciale cruise-control die
zijn snelheid aanpast aan de
Het is allemaal toekomstmuziek die steeds harder klinkt.
weersomstandigheden.
Nog even en we kunnen ons beNaast de infraroodsystemen perken tot sturen en schakelen.
bevindt zich aan boord van de Je verstand en wegenatlas mag
Isotec een apparaat dat kop- je dan thuislaten.

Ultragas neemt tevens de
administratieve
rompslomp weg. De houders van
de Club Card ontvangen
namelijk op gezette tijden
een overzichtelijke rekening. Voor aanvraagformulieren en informatie: Ultragas, telefoon 03497-7700.

(ADVERTENTIE)

"Mij ophelep ?
Niet nodigr ik
pak de Arole."
Die brengt mi| door v\eer en wind bin^
nen en buiten de bebouwde_
kom met een volle /,'^
tank tot 200 km ver 1 vx_l
[Mar. snelheid 40 km/uur l
Vraag documentatie
aan over deze
fantastische
tvveezitter
SuuicepmitL
m hral
Ni.dul,.niJ

Waai|enberg b v fabrikant Arola en o\enge
verplaatsmgsmiddelen voor minder validen
tevens leverancier van rolstoel innjwagen1;
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z O , tel 020-6910518
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Commercieel en administratief
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' boekhoudkundig medewerker, i b v PD diploma voor
afwisselend werk in Amsterdam Centrum
studerend voor MBA is een pre
* receptioniste/telefoniste
met goede typevaardigheid en WordPerfect
* ervaren PC specialist
HBO denk/werkniveau, voor het adviseren
en opleidingen verzorgen in en extern
' erv acceptant motorrijtuigen
afd secretaresse
voor 3 dagen per week, b v k met notuleerervanng
* magazijnmedewerkers maximum Ift 30 jaar en b v k in
bezit van MTS diploma
gediplomeerd verpleegster
kas/balie medewerk(st)ers, Ift 18 22 jaar minimaal
HAVO diploma met handel en/of economie in 't pakket
commercieel medewerk(st)ers
per 1 9 max leeftijd 21 jaar
Doe je nu HAVO examen met de vakken handel en/of economie en ben je bereid om 4 dagen te werken en 1 dag naar
school te gaan, dan is dit misschien een baan voor jou
Heb je interesse in een van bovenstaande functies
bel dan snel 020 - 6273094/6237475
of kom langs met legitimatie en C V
NZ Voorburgwal 158, A'dam

Divers personeel gevraagd
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Oproepen - Mededelingen
* Aftandse voetbalvlag gevonden Voor meer info bel
naar Zwartsluis
* Bert en Maaike bedankt
voor de gezellige vakantie in
Tunesië Lenie en Ed Breth
* Carl volgend jaar winnen
we (misschien) Rinus
Remco, Kees, Kappie
* Er op uit maar niet alleen
b v met de fietsgroep
Bel 19393, Welzijn ouderen

Een pruik als het
nodig is!

*

bezoek aan
huis of in

hel
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

sortering m
'erken
haarwei
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecioliseerd in
herenlmoat)werken

Dinsdags gesloten >

Heemsledeslraal 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

* Mare en Rolf 't was weer
een priem dagje De bluysjes

Tel 020-0157107

Verloren en
gevonden
Verl op 29 mei j l gouden
ketting met Arabische naam
inscriptie Zeer emotionele
waarde Tegen beloning
Tel 023 - 353906

Felicitaties

* de Zuipende Rondborstige
Buikjeshouders wensen Pieter nog eens 50 jr erbij
Uitnodiging 40 jaar Z V M
Handbal Reunie 1 okt a s * Mirjam, HOERA, geslaagd'
Gefeliciteerd van Ingnd, pap,
v a 1600 uur Inl E v d
Linden, tel 14973, H Warde- mam Dimitri en Litsa
nier 12114 J de Jong 16219
•*• Tommie welkom bij de
Feyenoord familie R A K

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Waterpolitie of politie te
water9 R A K
*We zullen drinken, drinken
drinken tot we zinken
De Maastnbune
* We rwaaien met zijn allen
naar de fuik
* Wie heeft er een griffel vooi
mijn oude gnffeldoos7
Tel 02507 12636
* Wie naar de meer wil moe
kunnen varen R A K

Uitgaan
UITGAAN''
Maar dan niet alleen'
Dinner Dates 020 6336857
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u ook?'

DOMBO

} Cöïn. Slegersstraat 2b
r
Zandvoort
ï Tel. 02507-12070

antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun

Jan Best

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden
MAKELAARSKANTOOR
DE BOER DEN HARTOG HOOFT
biedt op korte termijn vrijblijvend te huur aan

Amsterdam
Wittgensteinlaan/Fregelaan

Tweejarige opleiding Admimstratie (KMBO) Een beroepsopleiding voor administratief
medewerker of secretanaatsmedewerker
Ook zonder diploma toelaatbaar, als je er flink tegenaan
wilt gaan
MEAO COLLEGE AMSTERDAM 020-6829855 (Bij station
Sloterdijk)
Dependance 020-6222513
Plantage Doklaan 14
MAVO/VBO C diploma
gehaald'
Gefeliciteerd1
Driejarige opleiding MEAO
Het HAVO diploma instroom
in 2e of 3e jaar mogelijk
MEAO COLLEGE AMSTERDAM 020-6829855 (Bij station
Sloterdijk).
Self Line start
een cursus THUISKAPPEN
voor jong en oud
Gratis broch 070-3194137

Huwelijk en
kennismaking
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van ,ouw keuze
Probeer het eens en bel
06 - 350 222 21 (100 cpm)

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

(nabij Confectiecentrum) ruime 3-kamerappartementen, v v
cv en lift Huur ca ƒ1100,-, servicekosten ƒ120,-

Wél voor ƒ 250,-!

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
02946 4292, Fa Holla & Zoon

heeft nog tijd v binnenen buitenwerk Vrijblijvende
prijsopgave Tel na 18 00 uur
02507 19800
Kleding
Schilderen-Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon Mode Femay ontwerpster
voorzieningen 0206950716 Tel 02507-30184
(Voor advies en afspraak )
VOLLEDIGE GARANTIE
* T k a nwe wit hardh voordeur afm 93x199 Geschikt
Zalenverhuur
voor Fahrenheitstr Tel 19013

Hobby's en
verzamelingen

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
* T k verz pracht boeken
Tel 02507 18812/15619
hoge nieuwpnjs, nu ƒ 100, ol
VERENIGINGSGEBOUW
ruilen postzegels Tel 17193
* Verzamelaar zoekt gas
De Krocht
munten van Zandvoort
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Telefoon 023276876
tel 02507 15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Bloemen, planten
KOFFIETAFELS
en tuinartikelen
Zoekt u ruimte voor vergadenng, feest, club of party^
Uw tuin in de ervaren en
Komt u dan eens praten met
zorgzame handen van een mij, A J v d Moolen,
TUINVROUW
Gemeenschapshuis,
tel
Info 020 6277846
02507 14085 of 19652

Rijles auto's
en motoren

T h zomerhuisje van part m
St Maartenszee NH, nog vrij
van nu tot 23 juli 023-242810

Alblas Verkeersscholen

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

750 Ruiladressen
m A'dam Inform bijWBVHet
Oosten Tel 020-5882315
CB 650 Z Honda motorfiets ±
Aangeb 4-k flat, 1 hg, Enge- 41000 km, 4 cil ƒ2250
landlaan Haarlem, huur ƒ680 Tel 12975 vragen naar Elroy
p m Gevr 2-, 3- of 4-k wo- Goldwing GL1000 '77 54 000
nmg of flat in Zandvoort
km,
koffers,
vetterkuip,
Tel 023-401512 (antwapp.) i z g s t , ƒ5200 Tel 17475
Aangeb in Eindhoven mooi * T k pracht Gazelle jonhuis 5 slaapk + 20 mtr tuin op gensfiets tot ± 12 jr, i p st
zuiden Gevr huis of flat in Prijs ƒ 300 Tel 02507-16252
Zandvoort Tel 040-118127
Hoofddorp eengezinswoning
Auto's en
3 kam met open keuken, gr
auto-accessoires
tuin met schuur Hr ƒ696,Gevr eengez won m Z'voort
Tel 02507 - 17880
205 Ace, rood, 1e eig, zwart
interieur, b j
8/93 Prijs
ƒ17950, Tel 02505-1682
Te koop
* Autostoelen voor Fiat-Uno
aangeboden
m goede staat (overkomdiversen
pleet) ƒ 199, 02507 - 18829
* T k dakdragers voor Opel
* 2 p bed ƒ 100, stapelbed kaden/125 02507-19606
ƒ100, onderschuif ƒ50 Alles
geh compleet 14043-14007
ANNULERINGEN van uw
* Te koop 2 grijze 5 liter gas- advertentieopdrachten kunt u
flessen voor de camping Per UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafstuk ƒ25,- 02507- 12815
delmg Weekmedia, Postbus
T k slaapbankje ƒ 50, antiek 156, 1000 AD Amsterdam
bankje + fauteuil ƒ 125, org
ronde grenen tafel op driepoot + stoelen samen ƒ 350
Tel 035 - 233921

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

06-Nummers
Hete vrouwen willen met jou
een spannend pnve-gesprek1
06-320 322 33 (75 cpm )
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-9780 (75 cpm )
Homo Jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320 330 88 (75 cpm )
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr
06-320 330 95 (75 cpm )
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy'
06-320 330 18 (75 cpm )
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hete
knul uit Amsterdam' Bel nu
06 9613 (NU 50 cpm)
Hulpstukkensex 1 g/m Nieuw1
Kies 1 Electnsch en 2 voor
handmatig 06-32032559
LiveSex' 06 98 66 Als je van
heerlijke strakke winkelmeisjes houdt Live met mij Ik ben
net 18 Zachtjes' 1gpm
LiveSex Hier kunnen jongens
(18 jr) met Rijpe Vrouwen
rommelen 1 gpm 06-9848

Te koop
gevraagd
diversen
't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels
Tel 15760

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

Vakantie
buitenland
Russisch m MOCKBA van
17/7-14/8, voor all-m ƒ2175
Russia Travel 020-6234612

Vaar/surfsport
Te koop nieuwe stalen roeiboten, 4 m, met spanen Prijs
ƒ995,- Tel 02158-23978
*Te koop wmdsurfspullen
No Worx zeil 5 O m2 (nieuw)
ƒ 299,- Tel 02507 - 19606

MICRO'S

Geervliet
Bel voor informatie en/of een afspraak voor bezichtiging met
De Boer, Den Hartog Hooft, Buitenveldertselaan 5, 1082 VA
Amsterdam, telefoon 020 - 5405540

Ook grootbeeld Tevens goedkope camera's en video's
WK-AANBIEDINGEN Demo KTV Philips, 55 cm, stereo, TT en
afstbed van ƒ 1199, voor ƒ 699,- Demo KTV Philips, 70 cm,
stereo, TT en af st bed van ƒ 1799, voor ƒ 799,
Firma Hijdo, Hagedoornweg 40, A dam Noord 020 6367538

Vakantie
Binnenland

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
Hamontstraat
(tuinstad Sloten) gunstig gelegen kleinschalig flatgebouw, Gevr in Zandv of omg
• Rubrieksadvertentie' Zie
3- en 4 kamerappartementen, v v c v , lift, luxe keuken en Koopwoning, pr ± ƒ 150 000 voor adres en/of telefoonnr
badkamer Huur resp ca ƒ 1 465,- en ƒ 1 560,-, servicekosten Tel 02507 - 13691
de colofon in deze krant
ƒ 132,-

KLEUREN TV'S voor ƒ 100,- zijn er niet.

Ervaren schilder

.?M!V.B^^H^^^ '• . '*.^^^^^^

MAVO/VBO diploma
gehaald7 Gefeliciteerd1
Net niet gehaald'
Jammer1

(Buitenveldert) 2-kamer studio, v v c v , luxe keuken en
badkamer Huurprijs ƒ 1 075,-, servicekosten ƒ 107,50

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

'

TAFELS

Eenjarige secretanaatsop- ~
eiding MEAO Talen, tekstverwerken, steno, secretanaatspraktyk

MEAO COLLEGE AMSTERDAM 020-6829855 (Bij station
Sloterdijk)

Beeld en geluid

Gooi uw oude afst bed niet
weg Deze is geld waard De
fekt geen bezw Tel 30355
* Te koop Grundig kleuren tv,
Fabneksrestanten v a ƒ9,75 57 cm, beeld met txt Prijs
Alleen bij EUROPA PARKET ƒ2000 Tel 02507 - 13175
FRANCIS nieuw in Noord en *Te koop KTV klembeeld,
mooi beeld Vr pr ƒ 135,nu al de goedkoopste m
gebruikte koelkasten, was- Tel 02507 31003
machmes drogers gasfor * T k kleuren tv, 66 cm, Phinuizen kachels en ktv's
lips, spelend te zien Vrpr
Alles ± / 250, of kom een ƒ60 Tel 02507 - 16306
praatje maken Dotterbloem
straat 2 Bel 020 - 6370845

H

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 0206232736
Showr Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020 6412137

Gefeliciteerd1

Keizersgracht 357,
020-6232736
Huishoudelijk
Showroom
personeel
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137
gevraagd
Berlaarstraat
Veilinggebouw Amstelveen (tuinstad Sloten) enkele royale 3-kamerflats, gunstige ligging
Heden inbreng voor veiling 27 t o v openbaar vervoer Huurprijs ca ƒ 1 130,-, servicekosten
Gevr hulp in de huish voor 1
en 28 juni Spinnerij 33
ƒ 102,maal p w Tel 02507 -13802
Tel 020 - 6473004

Woninginrichting

s$srfe>

KOLONIAALSTIJL

Woningruil

HAVO/VWO diploma'

Éénjarige dagopleiding Financieel Management NIMA-A,
MBA, NEMAS, Logistiek

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Aquarelleren in de zomer
m de Hortus van A'dam of de
bot tuinen van Utrecht
Kamer te huur gevraagd
ATELIER JPH 020 - 6977985 Telefoon 02520 - 19278
ASTROLOGE CURSUSSEN
(Jupiter) Folder 020-6384148

Geweldig1

Bel nu 020-6920191

houden, en min 3x p w
kunnen werken van 14 30
23 00 uur Zeer hoge verdiensten1" Alleen Amsterdam e o
Bel nu tussen 10-20 uur, ma
t/m za Tel 020-6893564
J M Coiffeurs, Kerkstraat 22,'
tel 14040, heeft plaats voor
een leerling kapster Ben je
geïnteresseerd'? Bel dan'
Jong Swingend en
Avontuurlijk'
In onze full-time kunstverkoop
teams wordt veel verdiend1
Lft 18-25 jr ml 023-296190
eventueel antwoordapparaat

Lessen en clubs

MEAO COLLEGE AMSTERDAM 020-6829855 (Bij station
Sloterdijk)
HAVO/VWO/MBO diploma''

een in Duitsland vooraanstaand artiesten promotie bedrijf
zoekt
zeer mooie Hollandse meisjes tot 23 jaar die veel geld
willen verdienen ern een goede carrière willen opbouwen
Onroerend goed
in de entertainment en showbusiness wereld
te koop aangeboden
Uitstraling en persoonlijkheid zijn minstens zo
belangrijk als pure schoonheid
Model-ervaring is meegenomen maar geen must
TE KOOP IN AALSMEER
Reacties met foto en een aan uzelf geadresseerde
J P Thijsselaan 41 Vraagprijs ƒ 349 000,- k k
en gefrankeerde envelop naar
Bruggestraat 38b 3841 CP HARDERWIJK
=
telefonische informatie op werkdagen tussen 20 00 - 22 00 raaie HOEKWONING met verwarmde garage en inpandige
oerging, half-open prieel in een zeer fraaie tuin van ca 35 m
telefoon 06 - 52864653
engte De tuin biedt zeer veel privacy en heeft een achterom
De woning verkeert m een perfecte staat van onderhoud
Bouwjaar 1962 Eigen grond 375 m2
Indeling ruime hal met kelderkast, tumgenchte doorzonkaAmsterdam Direct distributie Voor nieuw te openen distnbu- mer met open haard en keuken met kastenwand 1e verd
tiekantoor zkn wij 40 full-time mensen voor de volgende 3 royale slaapkamers v v kastenwand, badkamer v v vloerfuncties o a distributie, verkoop, administratie, magazijn
verwarmmg, ligbad, 2e toilet en wastafel, inloopgarderobe
2e verd ruime verkeersruimte, 2 slaapkamers met wastafel
en een royale zolderberging
Aanvaarding m overleg Voor info en bezichtiging
tussen 1030-1700 uur
Van Nieuwkoop Makelaars Tel 02503-12345
Mensen die gelijk kunnen beginnen krijgen voorrang
Te koop gem flat 10e verd • Rubneksadvertentie? Zie
Geen vooropleiding nodig
Tj Hiddesstraat ƒ155000,- voor adres en/of telefoonnr
Gevr mensen, tussen 18-35
Tel 02507 - 19357
de colofon in deze krant
Kunst en antiek
jr, die van een uitdaging

Verhuizingen

"'••"•'"

VIDEOTHEEK

* *Grand opening*1

HELP" De curator in de onbeheerde nalatenschap van
Gretha Jonkman (26 10 23 18 5 92) zoekt naaste verwanten S v p bellen 072-126836
Mr R F Milo, Postbus 3096,
1801 GB Alkmaar
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Jongens, dit raakt kant nog
wal 't Feyenoordbootje
* Jongens er is geen man
overboord Willem v H

Nu ook het adres voor DMC
zijde, biaisband enz Singer,
Pnnsenhofstr 7, Zandvoort
* Petra en Frank 9 juni was
en blijft een BERENDAG
Thea en frans
* Sommige mensen belanden in de goot anderen in de
sloot R A K
* Sorry, foutje, bedankt1
De F-side
* St WVVNL-WVANV bestuursverg 24 juni in de
krocht met P J 20 30 u

Artist managment show biz in keulen

Uw
premiere
videotheek

r\£lDeBoer
"
Den Hartog
Th 2 kamerflat direkt aan
zee ƒ 1500,- p maand
Tel 02507 - 19357

Schoonheid en
verzorging

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaari
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 uur per dag,
7 dagen per week Cupido
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Videotheek

DOMBO
Première
Films p. dag
Premiere
Films p. dag
Movie boxen p. dag

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

ƒ7,50

Zandvoorts Nieuwsblad

ƒ 5 en ƒ 7,50
ƒ 10,00

p.w. / 40,-; p. mnd ƒ80,-

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

Betamax film alleen te koop voor ƒ 5,per stuk
* * *

De nieuwste
dagfilms

A PERFECT WORLD

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

* * *

HARD TARGET
* * *

SLEEPLESS IN SEATTLE
* **

THE REAL MCCOY
* * *

BACK IN ACTION
KICK BOXER IV

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

Corn. Sleyersöttaat 2B
Tel. 02507-12070

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

donderdag 16 juni 1994
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"leesgedeelte " onmerkbaar (dus

ui

zonder

Veraard is de oogmeting

hinderlijke

lijntjes)

en

« 750 verschillend e

Vanaf nu hoeft niemand meer te zien
onzichtbaar overgaat in het "veraf"

17

modellen,
voor onze

rekening.

dat u eigenlijk twee brillen nodig
heeft. Want
Hans Anders

V00r 250 gulden

u nu*

levert

g|azen waarmee u

9edee te

' '

U

"~" " "* "" "" *~

vermoeit niet. De ideale oplossing dus
voor brildragers die merken dat ze

«wel dichtbij als veraf haarscherp
steeds meer moeite krijgen met
kunt zien. Dat is extreem goedkoop,
want elders bent u algauw het
dubbele kwijt en zelfs Hans Anders
doet het normaal niet voor onder de
375 gulden. Het bijzondere van deze
Varifocus»

glazen

is

lezen. Of voor mensen met bi-focale
glazen, die nu eindelijk wel eens
verlost willen worden van hun "halve
maantje". En 't is natuurlijk ook mooi
meegenomen voor wie al een bril met

dat het

Varifocus® glazen heeft, maar toe is
aan verandering. Want voor 75 gulden

0 p T
*

L

L

•

E

i s

N

heeft u er bij Hans Anders een nieuw
D

E

p

R

J s

A N D E R S

montuur bij, waarbij u de keus hebt

* Aanbieding is geldig t/m 2 juli '94, niet in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsregelingen. Maximale sterkte -5 t/m +4 cilinder 4, additie 1 t/m 3.
" Voor meekleurende Vartfocus* glazen wordt een toeslag berekend van 75 gulden per paar.

KLGMJ1S06 0226776
^""""""

MET MEER DAN 130 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD ÉÉN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD. BOLSTRAAT 118,
020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26, 020-6658255, TUSSENMEER, 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT SOA, 02230-18877 HAARLEM,
ZIJLSTRAAT 65, 023-321292, RIVIERAPLEIN 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V&D), 023-337830 HEERHUGOWAARD, RAADHUISPLEIN 2B, 02207-40285 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 02503-41413 HOORN,
KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 IJMUIDEN, VELSERHOF 9, 02550-15257 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

'S
06-Nummers

SEXPRIVELIJN
Direkt-TELEFOONSEX Vanessa's
Direkt een HETE vrouw (30+) Nu
aan de telefoon die thuis belt. hete vrouwen wachten op **Nieuwe rage uit Amerika**
jou. 06-320.330.91. (75 cpm.). Bel en spreek een lekkere
06-9880. (75 cpm.).
boodschap in en luister naar
DIREKT-PRIVE: snel apart Op z'n FRANS! Live met mij. die van andere die op hetzelf06-97.33. Mond vol! 1 gpm.de moment bellen als jij. Hoor
met de heetste vrouwen!
Warme Lippen.
Bel 06-9710. (75 cpm.).
je een lekkere meid druk de O
en je wordt doorverbonden.
DISCREET Sexkontakt, nu
Vrouwen mogen gratis bellen
spec. met hete vrouwen van
100cpm. Sexprivélijn 06-9792.
40+. 06-320.330.42. 75 cpm.

Privé

doorschakelen
TOPSEX-LIVESEX
06.97.22
EENZAME vrouwen zoeken
Naar dames THUIS
Wil jij mij Live naar een Hoogsexafspraakjes als man niet
door het hele land
tepunt brengen. 1 gpm.
thuis is. Bel 06-9661.100 cpm.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
EROX de madam verbindt je
DRAAI HAAR MAAR OM!
zoeken stiekem discrete sex.
door, zeg maar naar wie!
Bel 06-9603. 100 cpm.
06.95.06 Rijp & Jong. 1 gpm. 24 u/p.d.
100 c.p.m.
Gebabbel,
gebabbel. 75 PRIVÉ: 06-9778, Ordi-Live, 24 Vrouwen van 35 jaar enouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
cpm. De BABBELBOX de eni- pd HOT LADIES
1gpm. 06-9604. (75 cpm.).
ge echte! 06-320.330.02.
DOEN ALLES MET JOU!
Privetelefoonnrs van hete
GRATIS TELEFOONSEX voor vrouwen thuis. SEXKONTAKT Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
vrouwen. Dames bel: 06-4300 Bel nu 06-9605. 100 cpm.
06-9512 Sexcusses 75 cpm
mannen bel 06-9755 100 cpm.
Privetelefoonnrs van hete
GRIEKS standje met ervaren vrouwen thuis. SEXKON- Vrouwen van 40 jaar zoeken
vrouwen, 35+. Kies maar, er TAKT. Bel 06-9502 100 cpm. STOUTE jongens voor hete
DOET WAT JIJ WILT!!
sex. Bel nu 06-9844 75 cpm
zijn er 3! 06-320.327.17.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
GRIEKS: toe maar, schuif m'n hurken. Wat een inkijk, Ze zakte door haar knieën, op
mijn slipje maar opzij schat! geen slipje. Pak 'm. 06-97.44. z'n Frans lieverd. 1gpm.
06-9646 Rode Lippen!!
Bel 06-9709. (100 cpm).
SEX VOOR 2: snel een sexge- Zoek jij echt hete meisjes
06.320.320.22 Ik wil dat je me
GRIEKSE
LIVESEX
06-95.05.
sprek met 'n hete vrouw.
in de lift masseert. Zachtjes
(18)? SEX-THUIS-KONTAKT.
Alleen live voor Grieks!
06-320.330.82. (75 cpm.).
hoor, ben 18 jr. 1gpm.
06-9702. (75 cpm.).
Ik buk me wel schat! 1 gpm.
SEX VOOR TWEE, direkt tele06.320.320.38 RIJPE Dame.
Heerlijk DISCREET apart met foonsex met hete vrouwen.
Kom met je hand onder m'n
Diverse clubs
hete vrouwen uit Amsterdam. 06-320.330.46. (75 cpm.).
rok. Trek m'n slipje uit. 1gpm.
06-320.322.11. (75 cpm.).
SEXGESPREK
met
vrouwen
06-320.320.91. Ik open m'n
Hete eenzame vrouwen (30!) die zich thuis vervelen! Voor
mond voor jou! Ik wil je tong
BETTY'S ESCORT
zoeken ANONIEM sexcon- heren bel 06-9667. 100 cpm. 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
voelen. Rijpe Negerin. 1 gpm.
tact. Bel nu 06-9511. 75 cpm.
06-320.324.05 NIEUW! 1gpm.
SUPER-SEXDATE! Hete ERVAREN vrouwen van SEX-GESPREK. Zeker weten Eén telefoontje is genoeg om
dat er op jou 'n heerlijk meisje in contact te komen met de
Lieve meisjes (18), straatmeiHete sexafspraakjes met Rijpe Vrouwen
40 jaar zoeken sexkontakt. wacht. Bel 06-9701 75 cpm persoon van jouw keuze.
en bij jou in de buurt!
den doen het met rijpe kerels!
06-350.290.53. (75 cpm.).
SEXKONTAKT: De heetste Probeer het eens en bel
06-95.09. Je krijgt sexles in
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) vrouwen kun je thuis bellen. 06 - 350.222.21 (100 cpm).
het gymlokaal, stop je hand
SUPER-LIVESEX!
zoeken snel sexkontakt! Bel Bel nu 06-9602. 100 cpm.
Nederl., Caraïbische, Z-Amemaar in m'n BH. 100 cpm.
De Madam verbind je door
nu 06-9705. (75 cpm.).
naar de lekkerste vrouwen!
06-95.26. LESBISCHE buurSEXMEISJES live! Wel voor- rikaanse, Aziat. meisjes. EsHete vrouwen willen echt snel zichtig, net 18 jr. U bent gelijk cort v.a. ƒ200. 020-6683310.
vrouwtjes brengen elkaar
SEXKONTAKT. Nu met telnr. aan de beurt! 1gpm. 06.96.36.
Wij behouden ons het
kronkelend naar 'n zalig hoogrecht voor zonder opgave van
SUPER-SEXPALEIS! Bel nu 06-9766 (75 cpm.). SEX'O'FOON 06*96*06
tepunt. 1gpm
06-95.26.
Zapp van hoogtepunt naar hoogtepunt!
redenen teksten te wijzigen
LiveSex met een Rijpe Nege- *Sexstories *Sexdating
06-95.60. SEXSTRIPTEASE.
Standje Grieks, Frans. Slriplease etc.
rin. Lekker een livegesprek! *Hoogtepunten *Gaydating of niet op te nemen.
Jij mag alles van mij uittrek1 gpm. 06-9686.
*Sexjackpot 1gpm
ken! Begin maar! 1 gpm.
MeidenGrieks! 06-320.320.62. Sex"0"foon Sexbox Live!
06.95.91 Het 18 jarige meisje
bukt en schuift haar rokje om- 06.97.11 Sabrina houdt van Ik sta voorover, voorzichtig en 06-320.329.50. Rijp & Jong.
Gezocht
hoog! Op z'n GRIEKS! 1 gpm. Grieks. 1gpm. Ik sta voorover! met olie. Ga door! 1 gpm 18 jr. 1 gpm. Direct live met haar!
Meisjeskamertjes, 06.96.08.
SEXPLEZIER voor 2
06*95*92 GRIEKS lekker ach- Doe m'n slipje opzij!!
Petra en vriendinnetje, beiden De Heetste vrouwen direkt
terom. Blanke of donkere 06-98.58. Hoor 35 vrouwen
18, doen 'n sexspel. 1gpm. aan de lijn: 06-9663.100 cpm.
vrouw staat gebukt! 1gpmHijgen. Maar 1 minuut voor 'n
06.96.09 RIJPE vrouwen wil- hoogtepunt. Zappen 1 gpm MEISJESVINGERTJES 18 jr. S.M.-KONTAKTEN Anonieme
voor de donderdag
ten een livesexgesprek! Laat 1 gpm. NIEUW! 06-320.324.74 Ze glijdt iri je slip. 1 gpm. strenge sexkontakten. 06en vrijdag.
06-320.320.66. Oh...wat fijn! 320.322.17. (75 cpm.).
je doorverbinden! 1gpm.
Avontuurtjes op
college!
Nieuw! 06-320.322.78 pm 1g. SM-KONTAKTLIJN: zoek je
Tel. 19100
06*96*25 Winkelmeisjes 18. Meisjes (18) en leraressen.
Bea wordt heet achter de ANONIEME sexafspraaktjes Hoe snel kun jij met je hand? een strenge afspraak?
kassa en verdwijnt het toilet Sexkontaktlijn Amsterdam. Ik help je snel binnen 1 min.! 06-320.325.80. 100 cpm.
in. Jij loopt er achter. 1gpm. 06-320.330.79. (75 cpm.).
NIEUW! 1 gpm 06-320.326.17. SM-VOOR-2: direkt apart voor
Sex in het openbaar! Lift,
'n streng sexkontakt.
06*96*26
S&M-LIVE-BOX. ANONIEME
sextelefoonnrs
06-320.329.99. (75 cpm.).
Live met je meesteres op een van hete vrouwen, ze geven toilet, trein, bus, tram.
'i|n ....! 1 gpm.
06.95.07
echt hun telnr 06-9737 75 cpm Nieuw: 35plus sexdating. Vol- Stewardessensex
op RIJPE-VROUWEN zoeken Schuif m'n rok omhoog en
06.96.40 MEISJESSEX 18 jr BIZARRE TABOE TAPES
1
sexkontakt
06-9616
100
cpm
laat je hand voelen. 1gpm.
gpm Jij loopt achter mij de 1 gpm. 06-320.350.66.
trap op. Onder m'n mini zie je
Nieuw: ANONIEME sexdating straatgrieten! Ik snak naar 'n
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm.Snel sexkontakt met eenzarn'n slipje strak zitten.
loogtepunt. Glij maar lekker.
Parkeerplaats, auto, bos
me vrouwen 06-9706 100 cpm 1 gpm. 06-320.320.77.
06-96.53 Nieuwe Rage
Amstelv
en hei. 06-320.326.22.
~ Weekb
06-96.53 Linda's PRIVEBOX!
NIEUW, discreet prive-ge- STRAATMEID Live. Eindelijk irnse
^5 cpm. Spreek een span- Dikke vrouwen. Livegesprek sprek met hete vrouwen, ex- <un je live sexen met een ordi •ant
n
ende boodschap in en luis- m. mollige vrouwen met enor- tra snel. Bel 06-9664. 100cpm straatmeid. 1 gpm 06-98.40.
deRonc
\ O Vener
'er naar die van andere bel- me bollen. 1gpm. 06.98.70
!
Nieuw, hete meisjes uit
THUIS-SEX-KONTAKT, hete smeerder
ers. Vind jij een leuk iemand
aurant
Direct contact
de Groot Amsterdam!
vrouwen bij jou in de regio.
°' iemand jou, dan word je
06-350.230.20. 100 cpm.
Zand voorts
met DAMES uit
Bel nu 06-9811. (75 cpm.).
3 Qelijk doorverbonden voor
Nieuwsblad
heel Nederland.
Nieuw! Sex op SPANNENDE TIENERTJES, 18 jr, die met
|sen livegesprek. Je boodGEHEEL PRIVÉ
| schap vervalt zodra je opplekken! 06.320.320.19 pm ou een livegesprek willen!
1g. In de bios voel ik je hand. 1 gpm. 06-320.320.65. Zalig!
^angt. Vrouwen bellen gratis
06-46.77! Mannen 06-96.53.
24 u/p.d.
100 cpm Nieuw: TELEFOONSEX voor TIPPELLIJN: eenzame vrouw°6-96.92 Vluggertje! 1 gpm.Direct Live Box! Je komt di- 2. Direkt hete vrouwen aan de [jes zoeken een vluggertje?
•-et 't geluid harder of zach- rect in een orgie terecht! 1gp ijn. 06-320.330.87 75 cpm
Bel nu 06-9530. (75 cpm.).
ter! Zap van meisje op meisje! m. 06-9593. Tot 3 u. 's nachts
Verboden-Sex: Ongehoord! 1 Verboden lusten: SECRET!!
06*96*93 SECRETARESSE DIREKT APART met ondeu- gpm 06-320.327.97: in de stal. 1 gpm.
06-320.327.26.
Met open blouse en kort rokje gende vrouwen. Vrouwen bel VERPLEEGSTERS Live.
^ ze jou heet te maken. Ze 06-4300 mannen bel 06-9757. 06-98.38. Bel me snel schat TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
in bad met jou! Zeep me maar
*il een wip maken. 1gpm.
(75 cpm.).
en ik verzorg je live. 1 gpm. lekker in lieverd! 1 gpm.

Betty wil Grieks!

1 gpm
06-320.320.06
Gewillige meisjes (v.a. 18)
1 gpm

1 gpm

SNOWWHI]
Cortina Modes
Kerkplein 3

Nu ook
groothandei in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

06-96.88

06-320.320.07
Wilde Annet!
06-320.320.08

nu

ZOMER KORTING
op onze Damesafdeling
19 juni

Vaderdag
div. Pullovers

98,

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodesfraat 60
Werkplaats Schelpenplein

06.320.328.66
06.95.06

06.96.06

hulp in de
huishouding

06-96.80

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Louis \\' pendule

PAKT UIT!!!
Finn Karelia 30-50% korting

niet slan\\eik
Ornamenlen van

.2-i-karaat.s bladuoiu.1
l landm.-UiikkKk di.i.oi IIILS
X'ei'krij^haar in de kleuren:

Voor de opruiming begint
doet u uw voordeel met
sterk afgeprijsde
voorjaarsmode
Grote Krocht 19, Zandvoort

rood. niaiLjoud. olijl en
/\\arl.
1550,-

nüsselein exclusief
Burg. de Vlugtlaan 194-198, Telefoon 020 - 613 23 71 Amsterdam
Klnkerstrant 284-286, Telefoon 020 - 618 30 70 Amsterdam

BEDRIJFSPANDEN

DUINDQQRNLAAN 29

öffi

Bentveld
Romantisch gelegen vrijstaande villa in
zeer rustige, bosrijke omgeving, 10 min.
van duinen en zee.
Indeling: entree, hal, toilet, L-vormige
woonkamer met parketvloer, eetkamer,
keuken, bergkamer/wasruimte.
•1e verd: 4 slaapkamers, badkamer met
ligbad en 2e toilet.
2e verd: losse trap naar vliering.
* Bouwjaar 1 932
* Grondopp 1327 m2
* c.v. gas
* Goed onderhouden
* Vrijstaand atelier 40 m2
* Veel vaste kastruimte aanwezig
* Verkoop onder voorbehoud aankoop
andere woning
ƒ 795.000,-

BREDERODESTRAAT164

OOSTERPARKSTRAAT 5

Fraai gelegen vrijstaande villa met
garage. Schitterend uitzicht over de
duinen.
Indeling: beg.gr: entree, gang, kelder,
U-vormige living met travertinvloer open
haard, schuifpui n. zonneterras royale
halfopen woonkeuken m. app.
1e verd: hal, 3 slaapkamers w.v. 2 met
kastenwand, 2 balkons, zeer luxe
badkamer m. ligbad, douche en 2e toilet.
2e verd: zplderkamer, berging.
* hele huis v.v. dubbel glas
* gedeeltelijk kunststof kozijnen
* dakisolatie
* alarminstallatie
* c.v. gas
* grondopp: 658 m2
ƒ 675.000,-

Vrijstaand woonhuis met zomerhuis. Op
loopafstand van zee gelegen.
Indeling: beg. gr: entree, toilet, L-vormige
woonkamer met open haard, open
moderne keuken, kelder.
1e verd: 3 slaapkamers, badkamer m.
bad en douche, apart toilet.
2e verd: losse trap naar vliering.
Zomerhuis: entree, toilet, woonkamer,
zijkamer, douchekamer.
1e verd: 2 slaapkamers.
Het zomerhuis is bewoond.
Het woonhuis is v. v. c.v. gas.
Grondopp 223 m2
VERKOOP ONDER VOORBEHOUD
AANKOOP ANDERE WONING.
ƒ 275.000,--

SMEDESTRAAT 2
In het centrum van het dorp en rustig
gelegen royale woning op loopafstand
van winkels en strand.
indeling: beg.gr: entree/hal, douche/toilet,
inpandige garage (thans sip.kamer), met
schuifpui naar plaatsje, hobbyruimte,
biljartkamer met kastenwand, sauna,
bijkeuken.
1e verd: U-vormige woonkamer met open
haard, houten vloer en luxe open keuken
met inbouwapp., balkon.
2e verd: 2 ruime slaapkamers met kasten,
badkamer met ligbad, 2e toilet, dubb.
wastafel, ketelhok
3e verd: onbevloerde zolder, sta-hoogte.
Bouwjaar 1977. Goed van onderhoud.
ƒ 395.000,--

TJERK HIDDESSTRAAT 4/6
4-Kamerflat, thans verbouwd tot 3
kamers, op 3e verd met prima zeezicht.
Met GARAGE in het gebouw.
Indeling: entree/gang, lichte keuken met
afzuigkap, oven, 4 pits koo'ktoestel,
koelkast, woonkamer, 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad, apart toilet. Balkon
voor en achter.
De flat is gedeeltelijk voorzien van
kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
De woonkamer heeft een open haard op
gas. Berging i/sout. c.v. blokverwarming.
Servicekosten ƒ 410,-- inclusief voorschot
verwarming.
ƒ 289.000,--

Zeer luxe, in 1993 verbouwde maisonette
gelegen in het centrum van het dorp,
vlakbij zee.
Indeling: 1e verd: woonkamer 3.9x9.3 met
parket, balkon en luxe open keuken en
bergkast.
2e verd: voorslaapkam 3.5x3.9 met
kastenwand, achterslaapkam 3.15x3.45
luxe badkamer met douche
3e verd: ruime kamer 3.9x3.8 met
dakkapel, c.v. en was/droogruimte
* onlangs geheel gerenoveerd (93)
* na renovatie - onbewoond
* volledig gestoffeerd
* gedeeltelijk gemeubileerd
* gelegen t.o. Casino Zandvoort
* gas cv combiketel
ƒ 298.000,--

NOORDERDUINWEG 52
Te huur: royale bedrijfs-/kantoorruimte in
Zandvoort-Noord, begane grond.
Vloeropp. circa 200 m2.
Verlichting aanwezig.
Voorzien van keukenblok en toilet.
* Uitermate geschikt als kantoor,
showroom en/of studio.
* Ruime parkeermogelijkheden.
* Snel te aanvaarden.
Huurprijs ƒ 25.000,- per jaar

Als dit uw
wens is...

\

J,'

THORBECKESTRAAT 3/8

...dan kan dat geregeld worden!

BREDERODESTRAAT154
Vrijstaande villa gelegen aan de rand van
de waterleidingduinen.
Indeling: sout: garage, hobbykamer,
stookkelder.
beg.gr: entree, U-vormige woonkam. met
open haard, garderobekamer, toilet,
moderne woonkeuken, bijkeuken.
1e verd: overloop, toilet, bergkast, 3
slaapkamers, moderne badkamer met
ligbad en douche (marmeren tegels)
2e verd: vliering.
* schitterend uitzicht duinen
* zonneterras
* c.v. gas
* grondopp: 682 m2
ƒ715.000,--

Maar u zult bij ons eerder aankloppen voor een kleiner
'paleisje'. Voor een gerichte zoek- opdracht komt u al snel bij
Cense & van Lingen terecht. Als gerenommeerd NVM-makelaar
beschikken wij over een groot woningbestand. Bent u zoekende
naar e'en woning, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak of
stap ons kantoor eens binnen. Samen met u maken wij dan een
gerichte zoekopdracht voor uw 'paleisje'.

CENSE & VAN LINGEN; MÉÉR DAN VAKKUNDIGE MAKELAARS!

HALTESTRAAT 33
Winkel met bovenwoning gelegen in
drukke winkelstraat.
Indeling: beg.gr: winkel (30 m2), toilet,
tussenwerkplaats, werkplaats/magazijn
met achteruitgang naar Swaluestraat,
binnenplaats met toegang tot kelder (30
m2).
Aparte ingang naar bovenwoning:
woonkamer met balkon, keuken, toilet, 1
slaapkamer, badkamer met douche,
wastafel en aansluiting voor wasmachine.
c.v. gas en gasboiler.
grondopp: 85 m2
VRAAGPRIJS
INCLUSIEF GOODWILL
ƒ 475.000,-

DIACONIESTR 36 ACHT.
ZANDVOORTSELAAN 54
STATIONSSTRAAT 2
Woonhuis gelegen in het centrum van
Zandvoort.
Indeling: beg.gr: entree/gang,
woonkamer, gang, toilet/douche, keuken.
1e verd: overloop, 2e toilet, 2
balkon o.h. westen.
M slaapkamers,
* garage aan zijkant van het huis
* binnenplaats o.h. oosten
* gelegen vlakbij zee
! fe * op loopafstand van N.S. station
* grondopp: circa 115 m2.
ƒ 245.000,H kl
i

m
pi-Sl

Romantische villa met rondom tuin.
Garage.
Indeling: beg.gr: entree/hal, toilet,
kamer-en-suite, met open haard, serre
aan tuinzijde, keuken.
1e verd: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer met bad en wastafel, apart 2e
toilet.
Vaste trap naar vliering, alwaar c.v. ketel
en gasboiler.
* besloten achtertuin o.h. zuiden
* ged. dubbel glas
* moderne badkamer
* c.v. gas, gasboiler
*• grondopp: circa 488 m2
ƒ 545.000,-

DE WITTSTRAAT 7

CORT V.D. LINDENSTR 2/7

VAN GALENSTRAAT 98

Royaal woonhuis vlakbij zee en op
loopafstand van het dorp gelegen.
Indeling:
Beg.gr: entree, royale woonkamer m.
schuifpui naar achtertuin, moderne open
keuken, kleine provisiekelder.
1e verd: overloop, toilet, 3 slaapkamers,
badkamer met douche, bidet, wastafel en
wasmach.aansluiting, voor- en
achterbalkon.
2e verd: 2e toilet, 4 kamers
3e verd: vliering
* woonkamer met open haard en
parketvloer
* c.v. gas
* grondopp: ca. 1.20 are
325.000,--

4-Kamermaisonette gelegen in het
gebouw „Duinzicht" aan de rand van de
waterleidingduinen.
Indeling: 2e verd: entree/hal, toilet,
woonkamer met balkon o.h. oosten,
keuken.
1e verd: overloop, toilet, badkamer met
douche en wastafel, 3 slaapkamers, groot
balkon o.h. oosten.
* op loopafstand van strand en dorp
* rustig gelegen
* eventueel garage te koop voor
ƒ 20.000,* servicekosten ƒ 497,- per maand
inclusief verwarming.
ƒ 229.000,--

3-Kamerflat op 4e verdieping van het
gebouw „Livorno" met fraai uitzicht op
zee.
Indeling: entree, gang, toilet, royale
woonkamer (v.h. 2 kamers), slaapkamer,
keuken, nette badkamer met ligbad en
wastafel, balkon c.h. zuidwesten
*alle ramen voorzien van dubbele
beglazing
* radiatoren m. thermostaatkranen
* verhuur is toegestaan
* flat is gelegen vlakbij openbaar vervoer
* flat met lift
* servicekosten ƒ 344,67 p. maand
inclusief verwarming
ƒ 179.000,»

;.

Royale, gerenoveerde
bedrijfsVopslagruimte in het centrum van
Zandvoort.
Indeling: beg.gr: hal, 3 lichte ruimtes,
samen circa 110 m2, waarvan 23 m2 is
verhuurd.
1e verd: ca. 30 m2 opslagruimte.
* voor vele doeleinden geschikt
* het pand is in overleg geheel of
gedeeltelijk te huur.
Vraagprijs: ƒ 109.000,-

Bent u een

serieuze
woningzoeker?
In ons woningbestand vindt u
zeker wat u zoekt.
Informeer vrijblijvend...

:
h *?,&
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l BURG.
;| V. ALPHENSTRAAT 63
j;; Hotelsuites, geheel gestoffeerd en
!$} gemeubileerd (w.o. KTV. radio, etc.)
ï| nr. 205 1 kamersuite op
|r
2e verd.
ƒ119.000
,3 n . 339 1 kamersuite met serre
M
op 3e verd.
ƒ129.000
ïj nr. 415 3 kamersuite met serre
S
op 4e verd.
ƒ 245.000
'•.' nr. 226 3 kamersuite met 2 serres
3
op 2e verd.
ƒ 259.000
;lj
* alle suites zijn v.v. badkamer m.
;!
ligbad. wastafel en toilet
;i|
* geheel v.v. dubbele beglazing
i\
* aan zee gelegen
i;a
* bouwjaar 1988
* hotel heeft eigen parkeerterrein
* de suites zijn
beleggingsobjecten
zelfbewoning enkele weken p.
jaar.

ü

PRINSENHOFSTRAAT 1 D
Woonhuis gelegen in centrum van
Zandvoort.
Indeling: beg. gr: entree, hal, woonkamer,
keuken, bijkeuken/berging, gang,
toilet/douche, 1 slaapkamer.
* op loopafstand van zee gelegen
* vlakbij het N.S. station
* grondopp circa 100 m2
ƒ165.000,--

llfiiis (vér) kopen
l^ia Cense & van
Lingen lukt altijd!

THORBECKESTRAAT 17

TROMPSTRAAT 3/2

Royaal pand, zeer geschikt voor kantoor
aan huis, voor verhuur of voor dubbele
bewoning.
Indeling: sout: eigen ingang, wachtkamer,
behandelkamer, opnamekamer, badkam.
wastafel, toilet & wasmach.aansluit.
beg.gr: entree, gang, toilet, royale
woonkamer, half open keuken.
1e verd: 3 slaapkamers, 2 balkons, grote
badkamer met ligbad en badkam. meubel
met wastafel en toilet.
2e verd: hal, entree naar grote kamer met
2 dakkapellen, keukenblok kleine vliering.
* zonnige achtertuin
* 1e en 2e verd. zeezicht
* c.v. gas
* grondopp 140 m2.
ƒ 475.000,--

Gerenoveerd appartement op 1e
verdieping (vh 4 kamers).
Indeling: entree/hal, werkkast m.
aansluiting voor wasmachine en droger,
L-vormige woonkamer met schouw
(geschikt voor gas), balkon, nieuwe
woonkeuken (Siematic) m. keramische
kookplaat, afzuigkap en koelkast. 1
slaapkamer, badkamer met ligbad, toilet,
bidet en wastafel, berging op de begane
grond,
*dubbele beglazing
* uitzicht zee
* ev. garage te koop ƒ 25.000 k.k.
* servicekosten ƒ 340,- p.m.
* moet worden afgewerkt (o.a.
schilderwerk)
ƒ 225.000,-

VAN GALENSTRAAT 60
4-Kamerhoekflat op 2e etage in gebouw
„Livorno" aan de boulevard gelegen met
uitzicht zee.
Indeling: entree, gang, toilet, woonkamer,
zijkamer met balkon (zuidwest) keuken, 2
slaapkamers, badkamer met ligbad en
wastafel, berging o.d. begane grond.
* gedeeltelijk voorzien van kunststof
kozijnen m. dubbel glas
*vlakbij zee gelegen
* vlakbij openbaar vervoer
* gebouw voorzien van lift
* servicekosten ƒ 486,-- per mnd.
inclusief voorschot verwarming
* transport bij notaris verkoper
ƒ198.000,--
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KERKSTRAAT 24
WINKELPAND op A-1 lokatie, hoek
Bakkerstraat.
Indeling: begane grond:
Winkel/verkoopruimte ca. 70 m2, keuken
en dagverblijf, toilet, berging en kelder.
1 e verd: zolderruimte/opslagmogelijkheid
van 70 m2.
* te huur vanaf medio oktober '94
* centrale verwarming
* huurperiode 5 + 5 jaar
* huurprijs per jaar, excl. B.T.W. en
verbruik
ƒ 52.000,--
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''ftiaTMiir^lïï'^TO'ëfflM'göèd'ë^éifl^ • iln- en vemöop * höiir en vemuur
taxaties • beheer • hypotheken • verzekeringen
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

• ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

«02507-12614 • FAX 02507 20184

l MAKELAAR l

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN

Nieuwsblad

KIJK ELDERS
IN DE KRANT
Donderdag 30 juni 1994

[mpenum
licht na
;chietpartij
ZANDVOORT - Café Imperium aan de Kerksteeg 2
s op last van burgemeester
an der Heijden voor min,tens vier maanden gesloen. Dat gebeurde naar aaneiding van de schietpartij
Dp 19 juni, waarbij gewontien vielen. Op grond van
verstoring van de openbare
jrde en gerechtvaardigde
vrees voor herhaling is de
burgemeester tot deze
naatregel overgegaan.
Donderdagmiddag 23 juli
iverd door de politie een huis;oeking verricht in het café aan
Eie Kerksteeg 2. Met behulp van
Speurhonden zochten agenten
Biaar het vuurwapen. Dit werd
>chter niet gevonden. Ook zijn
>r verschillende mensen aangelouden, waaonder de 45-jarige
eigenaar van de bar. Hij ontcende iedere betrokkenheid,
naar werd op last van de offi:ier van justitie verhoord. Na
iet afleggen van een verklaring
de eigenaar een dag later
leengezonden. De schutter zit
log vast.
Er is door de politie een uit*ebreid rapport opgesteld voor
ie burgemeester van Zand'oort. Deze heeft zich toen geloodzaakt gezien om de bar
'oor een bepaalde periode te
.luiten, aldus politievoorlicher Jaap Hage.

Raad: Huizen
eerst opknappen,
dan pas verkopen
ZANDVOORT - De raadsleden zijn van mening dat de
gemeente haar woningen
eerst moet opknappen,
voordat zij ze eventueel
overdraagt aan woningbouwvereniging EMM, tenzij de woningen op korte termijn overgedragen worden.
Dat werd dinsdagavond duidelijk in de gemeenteraadsvergadering.
'We kunnen de bewoners niet
.anger in slecht onderhouden
luizen laten wonen,' was de
mening van de raad.
Wethouder Flieringa, die
vanwege de vakantie van burgemeester Van der Heijden, voor;itter was van de vergadering,
itelde dat hij verwachtte dat er
snel aan het onderhoud begon[nen kon worden.
Nu het deelrapport van ingenieursbureau Ancum verschenen was, is bekend wat er aan
ie woningen moet gebeuren.
Spoedig volgt het financiële
deel van dat rapport. Dan is be:end hoeveel het groot-onderloud moet gaan kosten. Op dat
moment kan EMM zich beraden of zij de woningen nog wil
overnemen en wat de prijs
daarvan moet worden.
Plieringa vroeg zich af of
2MM nog interesse had in de
woningen. Hij is van mening
dat de gemeente zich daar eerst
van moet overtuigen, voordat
er verder onderhandeld wordt.
Jndien EMM daar van afziet,
leeft verder onderhandelen
geen zin."

Man overvallen
door drie mannen
ZANDVOORT - Een 21-jari?e Zandvoorter is in de nacht
van zaterdag op zondag overfallen door drie onbekende
nannen. Dat gebeurde om
nvart over twee uur 's nachts
op de Grote Krocht. De jongeverliet net De Krocht,
Waar hij een House-party had
bezocht.
Onder bedreiging van een
>puitbus werd een gouden ketmg, ter waarde van vierhonterd gulden van zijn nek gebokken. Hiervan is door het
'lachtoffer aangifte gedaan bij
ie politie. Volgens de Zandfoorter hadden de drie man"en al eerder ruzie gehad met
e portier, die aan de deur
'tond van het pand waar de
house-party werd gegeven. De
fiannen hebben volgens het
'lachtoffer een donker uiterJjk en komen vermoedelijk uit
Haarlem.

Waterstanden B
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HW
09.11
10.04
11.03
12.34
01.00
01.54

LW
05.06
05.45
06.36
07.05
08.04
09.05
02.45 10.30
03.24 11.24
04.01

HW LW
21.3417.46
22.36 18.2b
23.4019.04
-.-20.10
13.3521.14
14.4022.25
15.1923.15
16.0023.55
16.2912.05

Vaanstand/getij'
dond. 30 juni 21.31 uur
dtij 2 juli 23.40 uur NAP+61 cm
vnjd. 8 juli 23.37 uur
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Rapport ingenieursbureau Van Ancum ondersteunt klachtenhuurders gemeentewoningen

Opknappen woningen gaat veel kosten
ZANDVOORT - Er zijn forse bedragen nodig om de gemeentewoningen die in slechte staat verkeren weer op te knappen. Dat
schrijft ingenieursbureau Van Ancum BV. Dit verrichtte in opdracht van de gemeente een onderzoek naar de kwaliteit van het
gemeentelijk woningbezit. Veel
huurders voelen zich met de uitslag van dit onderzoek eindelijk
gesteund in hun klachten.
Het onderzoek vond in februari 1994
plaats maar is nog niet volledig afgerond. In het kader van reorganisatie
wil de gemeente haar woningbezit
overdragen aan woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM).
Een technische en financiële inventarisatie van de woningen bleek hiervoor noodzakelijk.
Het onderzoek van bureau Van Ancum besloeg een tiental complexen

van gemeentelijke huurwoningen,
waarvan de bevindingen in cijfers werden uitgedrukt.
Er werd niet alleen een cijfer gegeven voor de conditie van de woningen,
maar ook voor de urgentie van opknappen. De punten varieerden van l
(zeer slecht) tot 6 (uitstekend). De
flatwoningen aan de Hogeweg, HAT-eenheden aan het Stationsplein en
die in Bentveld kwamen goed uit het
onderzoek naar voren. Dat gold ook
voor de woningen aan de Prinsesseweg, die in 1992 gerenoveerd waren.
Maar vooral de woningen uit de periode 1909 tot 1926 scoorden op veel onderdelen slecht.
Volgens het onderzoeksrapport vertonen veel van deze woningen op nogal wat punten gebreken. Dat varieert
van een groot aantal slechte dakkapellen tot brandgevaarlijke muren en plafonds. Er is in de loop der jaren minimaal onderhoud gepleegd. Veel deuren en ramen moeten worden vervan-

gen, volgens het rapport. Bij een groot
aantal huizen verkeren de daken en
ook het schilderwerk in zeer slechte
staat en bij sommige moeten zelfs de
schoorstenen geheel worden vervangen.
Ook de sanitaire voorzieningen scoren slecht. Een aantal woningen bevat
nog steeds geen douche of die is slecht
aangelegd. Bovendien bevinden deze
zich op een discutabele plaats. De waterleiding en elektrische bedrading
zijn bij veel huizen hard aan vervanging toe en de veelal zelf-aangebouwde
bergingen blijken van zeer slechte
kwaliteit te zijn.

Koningstraat
Vooral de woningen in de Koningstraat en de Van Ostadestraat plus de
gemeentewoningen aan de Zandvoortselaan en Duinwindelaan in Bentveld
kwamen regelmatig in het nieuws,
naar aanleiding van bewonersacties.

De huizen vertonen veel gebreken,
blijkt nu uit het rapport. De bewoners
van deze straten voelen zich dan ook
gesteund door de uitslag van het onderzoek.
„Het rapport geeft in ieder geval aan
dat de meeste huizen hier knap slecht
zijn," zegt André Hakhof van het bewonerscomite uit de Koningstraat.
Onze straat scoort in het rapport
meest tweeen, drieën en vieren.
De bewoners van de Koningstraat
hadden al eerder geklaagd over de
slechte staat van hun huizen en boden
het college van B en W toen een petitie
aan. Als antwoord daarop kregen zij
een brief teruggestuurd. Hierin stond
dat de gemeente het probleem erkende, maar dat de bewoners moesten
wachten op overdracht van de woningen naar EMM. „Dat verhaal horen we
al tien jaar,"zegt André, „maar de paddestoelen groeien bij mij aan de muur.
Hoe lang moeten we nu nog wachten?"
Hij heeft een advocaat in de arm

genomen. Deze heeft nogmaals een
brief gestuurd aan de gemeente, waarin wordt verzocht om groot onderhoud aan de huizen van de Koningstraat te verrichten. Ook eist hij een
schadevergoeding. „ Op dit moment
zijn ze bezig een aantal scharnieren te
vervangen, maar dat zijn maar lapmiddelen. Als er een rechtzaak komt,
dan schijnt de rechter ook bij je thuis
te komen kijken. Vandaar dat we de
paddestoelen op dit moment maar laten zitten," aldus deze bewoner.
Ook Engel Hakhof uit Bentveld is
blij met de uitslag van het onderzoek.
Al eerder voerden de bewoners van de
Duinwindelaan en Zandvoortselaan te
Bentveld actie. De gemeente heeft volgens die bewoners sinds de jaren '80
toegezegd groot-onderhoud aan de woningen te zullen uitvoeren. Tot op heden is het alleen bij beloften gebleven.
„Ik vind het een objectief rapport,"
aldus Hakhof uit Bentveld."
Vervolg op pagina 3.

Provinciebepaalt
maandag lot van
Circuit Park
ZANDVOORT - Het uur
van de waarheid nadert
voor Circuit Park Zandvqort: op maandag 4 juli beslissen Provinciale Staten
van Noord-Holland of zij akkoord gaan met het Plan
van Aanpak.
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben vorig
jaar november al in beginsel ingestemd met het Plan van Aanpak. Dit betreft een tiental
voorwaarden waaraan moet
worden voldaan, voordat aan
een nieuw circuit de A-status
verleend kan worden. Die A-status is van belang om de Grand
Prix, hét grootste spektakel van
de autoracesport, naar Zandvoort terug te krijgen,
duinverlies.

Gevoelig
Die voorwaarden hebben betrekking op: sporttechnische
eisen die de KNAP en KNMV
aan het circuit stellen, milieu-effectrapport, normen wet
Geluidhinder, scheiding circuit
en het terrein van Stichting het
Nationale Park de Kennemerduinen, een aanvaardbaar duinbeheersplan, wijziging bestemmingsplan, inrichting circuitterrein, ontgrondingenvergunning, verkeers- en parkeervoor-

zieningen en compensatie.
Vooral dat laatste was een gevoelig punt bij eerdere discussies op het provinciehuis. De
bedoeling is dat dit wordt opgelost door camping De Duinrand
te verplaatsen naar het stuk
grond achter de hoofdtribune.
Hierdoor komt het huidige
kampeerterrein beschikbaar
als natuurgebied. Deze ingreep
stond bij de vorige stemming
over het Plan van Aanpak bij
Prpvinciale Staten echter nog
op losse schroeven omdat er
niet voldoende j^d *n het
Groenfonds zat. Dat leidde tot
een impasse die uiteindelijk
werd verbroken door het circuit. Dit zegde begin april toe,
een extra bedrag van 250 duizend gulden in het fonds te
storten, waardoor het totaalbedrag op een miljoen gulden
komt. Of dat voldoende is, yolgens de mening van Provinciale
Staten, zal maandag duidelijk
worden.
De circuitdirectie rekent er
wel op, het provinciebestuur
hiermee overgehaald te hebben. Alleen speelt er nog een
andere discussie en dat is de
geluidhinder. Het circuit heeft
wel beloofd dat er geen lawaaiige motorraces worden gehouden en voldoende sanerende
maatregelen tegen de geluidsoverlast.

Gemeenteraad wil
rondvraag houden
ZANDVOORT - De fracties
hebben dinsdag besloten dat de
rondvraag het laatste punt op
de agenda van gemeenteraadsvergaderingen moet blijven.
Het college had deze bij de vaststelling van het nieuw regiement van orde willen afschaffen.
Het nieuwe reglement van
orde heeft te maken met de
nieuwe Gemeentewet. Het college koos hierbij voor het model dat de Vereniging van de
Nederlandse Gemeenten voorstelde. Het schrappen van de
rondvraag was een idee van het
college. Volgens B en W is de
commissies van Advies en Bijstand een betere plaats voor
vragen die tot dusver aan het
einde van de raadsvergadering
op tafel kwamen. Bovendien
geeft het nieuwe reglement van
orde de mogelijkheid om bij
spoed een agendapunt toe te
voegen. Een meerderheid van
de raad, met name VVD, PVDA
en GBZ, deelt dit standpunt
niet en is voor handhaving van
de rondvraag. „Het geeft juist
levendigheid aan de vergaderingen en biedt de kans om in te
spelen op de actualiteit," meent
Van Caspel (VVD). Van Westerloo (PVDA) stelt dat de rondvraag best op agenda kan blijven staan, zolang de burgemeester de vergadering strak
leidt en naar aanleiding vaneen
vraag geen discussies toestaat
die in de commissies thuishoren.
In afwijking van het collegevoorstel heeft de raad verder
besloten om tijdens raadsvergaderingen geen spreekrecht te
gunnen aan de gemeentesecretaris of deskundigen van buiten
de gemeenteraad. De vergaderingen zijn bestemd voor poli-

tieke discussies en daar behoren geen anderen dan de raadsleden aan deel te nemen, menen de meeste fracties. D66
stelde als enige dat het zinvol is
als mensen op de publieke tribune de kans krijgen hun stem
te laten horen. Wethouder Flieringa daarover: „Als ze dat in
Zandvoort te weten komen,
mogen de tribune wel vertienvoudigen. Het heeft geen enkel
effect, het is beter dat mensen
in de voorbereidingsfase kunnen meepraten."
Ook de regeling voor een f ractievoorzittersoverleg
(seniorenconvent) haalde geen meerderheid. VVD had vooral bezwaar omdat de burgemeester
hiervan voorzitter zou moeten
zijn. Van Caspel: „Hij is hélemaal geen fractievoorzitter en
dus is dit geen seniorenconvent. Het wordt een overleg tussen de burgemeester met de
fractievoorzitters, maar daar
heb je geen regeling voor nodig.
Als dit de plaats wordt voor vertrouwelijk overleg over zaken
die de gemeente treffen krijgen
we een voor de burger onzichtbare vierde bestuurslaag naast
de commissies, gemeenteraad
en het college. Er is geen reden
om van het fractievoorzittersoverleg een instituut te maken,
het doet afbreuk aan de werkwijze van de gemeenteraad. Bij
uitzonderlijke zaken kunnen
we altijd bij elkaar komen."

Oplage: 5.250
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Yanks
Yanks wil van haar ne
o
gatieve imago af Daar
O
toe moeten er bijvoorbeeld ou
derwets gezellige Jordaanfes
tivals gehouden worden Het
café breidt flink uit en wordt
een multifunctioneel centrum

Flessepost
Wim Kruiswijk stroopt
jde stranden af op zoek
O
naarflessepost HIJ treft gekke
dingen daarin aan, zoals
schatkaarten, of met onzichtbare inkt geschreven boodschappen

Duiven
Peter Bol noeml zichQ
zelf 'besmet door de
*J
duivenbacil' Dat is niet negatief bedoeld, want hij desinfecteert zijn hokken en dieren
dagelijks Maar hij is gewoon
verslaafd aan de duivensport

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Schadefonds
wateroverlast
ZANDVOORT - De gemeente onderzoekt momenteel op
welke manier zij de slachtoffers van de wateroverlast een
uitkering kan geven. D66raadslid Van Leeuwen eiste
duidelijkheid hierover in de gemeenteraadsvergadering. Aan
het verstrekken van een uitkering zitten juridische haken en
ogen. Indien de gemeente een
uitkering verstrekt via een
schadefonds wateroverlast, bekend zij indirect schuld aan de
overstroming.
Daarom wordt nu onderzocht of het mogelijk is de gedupeerden een uitkering te geven via de wet Bijzondere Bijstand. Echter alleen mensen
die in financiële moeilijkheden zijn, kunnen dan een beroep doen op de uitkering.

Amsterdammer
met revolver
Een Lamborghini werd door een van de bezoekers van Italia a Zandvoort 'een beest' genoemd

Foto André Lieberon

'Hier kanje de Ferrari's aanraken'
ZANDVOORT - Duizenden mensen vergaapten
zich dit weekeind aan de
snelle wagens die opgesteld
stonden op het circuitterrein in Zandvoort. Voor de
enkeling die plaats mocht
nemen in een Ferrari, de
heiligste koe der heilige
koeien, kon het weekeind
niet meer kapot.
door Marianne Timmer
Zondagmiddag om één uur
kopen er nog opvallend veel
mensen een entreekaart voor
Italia a Zandvoort. Misschien
omdat het weer op dat moment
niet zo mooi was als verwacht
en de badgast op het laatste nippertje het strand verruilt voor
het circuit.
Op haar dooie akkertje
schuift de menigte langs een rij
opgestelde
Fiat
500-tjes,
kraampjes met posters van Italiaanse auto's, t-shirts van Ferrari's, folders van Lamborghini's, onderdelen van Lancia's,
een stand met twee bloedmooie
Alfa Romeo's die te huur zijn en
een
zonnebrillen-verkoper.
'Vip's' met een uitnodiging missen al dat moois, want zij kunnen zich met busjes vanaf de
ingang naar het circuitterrein
laten vervoeren. Slechts een en-

kele 'vip' maakt daar geen gebruik van.
Op het circuitterrein staan
alle heilige koeien keurig in rijtjes opgesteld. Er zijn prachtige
oldtimers, zoals 'de oudste Lancia Astura ter wereld en tevens
eerste exemplaar', zoals het
bordje vermeld. Maar de oudjes
kunnen het publiek nauwelijks
bekoren. Dat komt voor de jonge, strakke, modellen.
„Voor mij is het een droom,
zelf een Ferrari te bezitten,"
onthult Marco Olthuis uit Olst
zijn lievelmgswens. „Ik moet
het nu doen met een miniatuurwagentje." Marco heeft trouw
alle vier de keren Italia a Zandvoort bezocht. „Ik vind het
prachtig. Al had ik het idee dat
er vorig jaar meer Ferrari's
stonden."
De meeste bezoekers van Italia komen voor de Ferrari, zo
blijkt uit een vragenronde onder de bezoekers. „De Lamborghim's vind ik ook mooi,
maar die zijn niet zo gestroomlijnd als de Ferrari's. Deze laatste hebben mooiere welvingen,
terwijl de Lamborghini's meer
'beesten' zijn. Met een Ferrari
kan je over straat, met een
Lamborghini alleen over het
circuit."
Aan het woord is Maaike de
Winter uit Leusden. Ze is meegekomen naar de races omdat
haar vriend 'Ferrari-gek' is. Zo

gek, dat hij (en zij moest mee)
zelfs naar de Ferrarifabriek in
Italië gegaan is. Zelf amuseert
ze zich met het fotograferen
van de snelle wagens. „Al ben ik
niet zo gek op auto's als mijn
vriend, toch doet het me wel
wat, die races. In autozaken
mag je niet naar binnen om de
auto's te bekijken, als je niet
wilt kopen. Hier kan je ze aanraken. Soms mag je er zelfs inzitten. En dan, dat geluid van
die scheurende auto's en de
reuk van de benzine ... Ik krijg
er echt een kick van."
De negenjarige Joost van
Tongeren uit Enschede staat
een beetje verveeld naast zijn
vader die oldtimers op de video
zet. „Ik vind de snelste het
mooiste," zegt hij beteuterd,
hopend dat zijn vader opschiet
met het filmen van die slome
oudjes.

des gekomen. Het zijn de 'vip's',
voornamelijk bestaand uit autodealers, die in de grote feesttent zitten. Wat er op het parcours of op het circuitterrein
gebeurt, ontgaat ze volledig. Ze
hebben vooral oog voor elkaar,
de (gratis) hapjes en vooral de
(eveneens gratis) drankjes.
Om een uur of drie wordt het
tijd weer eens huiswaarts te
gaan, voor de grote menigte
straks uitloopt. Bij de uitgang,
tevens ingang, probeert een
yuppenge Duitser met een
gloednieuwe sportwagen stiekem gratis het circuitterrein op
te rijden. Hij heeft echter geen
toegangsbewijs, of ontheffing.
Oom agent kent geen pardon en
fluit hem met een „sodemieter
onmiddellijk op met die kolerebak," m onvervalst Hollands
weer terug Voor hem is een
Ferran-bezitter gewoon een
lastige automobilist.

Kammeijer kwam per l mei
1993 bij de Zandvoortse woningbouwvereniging in dienst.
Begin april ontstonden proble-

(ADVERTENTIE)
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men tussen hem en het EMM-taestuur. De directeur werd
toen op non-actief gesteld. P.
Kramer, hoofd technische
dienst, trad als waarnemend directeur op.
EMM heeft de kantonrechter
gevraagd de arbeidsovereenkomst met Kammeijer te ontbinden, omdat de werknemer
zich op buitengewoon onheuse
wijze had uitgelaten over het
bestuur. Een getuige zou dit onder edeverklarmg hebben be-

Valse creditcard
ZANDVOORT - In de vroege
ochtend van 20 juni zijn drie
verdachten aangehouden in
het Casino in verband met een
vervalste creditcard. Men probeerde 5200 gulden met dit
plastic geld te verzilveren. Het
betreft een 23-jarige man uit
Eindhoven, een 35-jange man
uit Waalre en een 29-jarige
vrouw uit Veldhoven De politie stelt een onderzoek m.

Formule I
De races zelf lijken minder
belangstelling te hebben van
het publiek, dan het van dichtbij bewonderen van de fraaie
exemplaren. „Als ik echt races
wil zien, ga ik naar de Formule
I-races in Franchorchamps. Ik
woon in Roermond, dus dat is
voor mij wat dichterbij," zegt
Alwin Kolen uit Roermond.
Een hoop mensen zijn eigenlijk helemaal met voor de boli-

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Directeur EMMverliest baan
ZANDVOORT - De directeur van de Zandvoortse woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM), J.
Kammeijer raakt zijn baan kwijt. De Haarlemse kantonrechter mr. J.H. Huijzer heeft de arbeidsovereenkomst per
l juli ontbonden. Kammeijer krijgt een vergoeding van 25
duizend gulden toegekend.

ZANDVOORT - Op 20 juni is
's middags in een hotel aan de
Boulevard Barnaart een 29-jarige man uit Amsterdam aangehouden door de politie. Bij
hem werd een revolver en munitie aangetroffen. Tevens was
de man in het bezit van een
kleine hoeveelheid verdovende
middelen.
De politie van Amsterdam
heeft bij huiszoeking in zijn
woning ook nog een hoeveelheid amfetaminetabletten- en
poeder aangetroffen. De man
voor overtreding van de Opiumwet aan de politie Amsterdam overgedragen.

vestigd, zo valt te lezen in een
artikel in het Haarlems Dagblad. Voor de rechter waren die
uitlatingen geen dringende reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel zouden de arbeidsverhoudingen
grondig zijn verstoord en op die
grond werd de ontbinding van
de arbeidsovereenkomst uitgesproken.
De rechter ziet bovendien
aanleiding voor het toekennen
van een vergoeding van 25 duizend gulden aan de voormalig
directeur. Het bestuur van de
EMM, wil over de kwestie geen
mededelingen doen, maar verwijst slechts naar de uitspraak
van de rechter.
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DOKTERSBERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

Gevestigd

H. C. Jutte
"X

manueel therapeut
Maatschap Willemse
Burg. Nawijnlaan 4
2042 PM Zandvoort
Tel. 13333

Eens zal ik weten
dat aan mijn bestaan
liefde is voorafgegaan.
Wij zijn heel blij met de geboorte
van onze zoon

ADVERTENTIES

Jeroen Robbert

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

24 juni 1994 om 20.28 uur,
weegt 3275 gram, en is 51 cm lang.
Karin en Rob de Graaf
V ooi bezoek f; raag even bellen 02507 - 19612
Nic. Beetslaan 27
2041 NR Zandvoort

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

*

Uitvaartcentrum
Haarlem

Jerka

*

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

tel. 14404 b.g.g. 12888

Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
binnen 9 weken examen
995,l ste 3 lessen
vervolglessen
100,45,-

Jürgen Brinkman
en

«•~•

tel. 14764-14090

t.z.t verhuizen
wij naar een
betere lokatie

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Vandaag is in alle rust, omgeven door familie,
overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Helena Johanna Valk-Fortgens

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Haarlem,
22 september 1920

WIJ SCOREN
nu bij alle kipgerechten
als extra W.K.-ORANJESAUS

IVO COLLEGE
AMSTERDAM NATUURLIJK!

Donderdag 7juli a.s.
Aanvang 19.00 uur

in 't STEKKIE
Celsiusstraat 190
TOEGANG GRATIS
Voor info tel. 13062

SCHIESSER
aanbieding

Zandvoort:
R. Valk

2 stuks 21,95
mt 5-6-7-8
WIT/BLEU

Ons faxnummer
voor advertentieteksten

Amsterdam:
E. M. Salomon-Valk
M. Salomon
Jonathan, Shirah
Zandvoort:
t E. M. Valk

020-562.2027

Burg. van Fenemaplein 16/7
2042 TE Zandvoort

Enige en algemene dankbetuiging
Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen
en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
Omdat wij na het overlijden van mijn levensmaatje, en
onze lieve vader

Rob ten Haaf
zoveel bloemen, fijne brieven en belangstelling hebben
ontvangen is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken.
Bedankt lieve mensen van overal vandaan, uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Marijke ten Haaf de Jong
Brenda
Deny

P. VAN KLEEFF

Zandvoort, juni 19 )4

Willem
Hartstikke bedankt voor het
Oranje weekend.
Petra
Rogier
Elly

Ria
Moeders
Veronica
Jolien

Van StulDergweg
Zandvoort
Tel 17093

ZOMERPLANTEN

STUNTAANBIEDIINC

Hamlappen
Of

1 kilo

Fricandeau
Wij zijn voor u onbetwist
de barbecue specialist

L

V

parttime of fulltime
Wie wil er hard werken in boetiek in Zandvoort.

Mensen die zeuren en met mooi weer naar het
strand gaan hoeven dus niet te solliciteren.

Tel. 02507 - 30356

Groot assortiment

BEE

De crematieplechtigheid heeft inmiddels te Velsen plaatsgehad.

Riet

Gevraagd:

Veel geld verdienen.

Rijswijk:
D. H. Valk
G. D. Johanns
Guido, Mare, Alexandra

Jos

KraaipanstraarÉ8-60,1091 PM Amsterdam.
Telefoon 020-665 6019.

MEISJES OF DAMES

Verhuur van diverse afvalcontainers
telefoon O6-8444

Overveen:
R. J. Valk
E. Valk-van der Werff
Maaike, Maarten, Michiel

Ivo <2)ll<zöe

herenslips en
singlets

Zandvoort,
25 juni 1994

Kees
Crissy
Darren
Peter
Regina
Cees
Ellen

Maak snel een afspraak voor een
vrijblijvende kennismaking.
De pluspunten van het Ivo College
• Extra begeleiding van leerlingen • Studeren naar
eigen aard en tempo op mavo niveau • Mogelijkheid
tot een individueel lesrooster • Optimaal kontakt
tussen ouders en school • Leren studeren en
zelfstandig te werken • Kleinschalig • Uitstekende
doorstroming naar andere onderwijsvormen
• Goed bereikbaar»

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Zij was een wijze en dappere vrouw.

Davey
Glenn
Claudia
Sammy
Richard

JE WEET NU
WELKE SCHOOL
TEGAAN?

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Eigentijdse kindermodeshow

Pa en Ma Brinkman
René

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

Kerkstraat 22 Zandvoort
OOK OM MEE TE NEMEN!

.„Wij wensen jullie een Stralende Dag".
Pa en Ma Stroobach
Pieter

enz.

Wij bezorgen uw bestelling binnen
45 min. v.a. ƒ 15,- gratis aan huis.

blijft in Zandvoort

Yvonne Stroobach

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

Bel voor info 02507 -19188/31223

DEKKER
-X

Fa. Gansner & Co.

ROMY's
Tel. 30378

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

ElG E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

„Home Chicken

Tot I jan. '95 nog geen apart theonecertifïcaat verplicht
" m u.v. brandstofkosten

Dierenarts

Morgen
l juli 1994
Trouwen
om 12.00 uur in het Raadhuis
van Zandvoort

lessen in
Nissan „Primera"

GRATIS MOTOR

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Hetty en Guus v.d. Mije

Zaterdaghulp

Auto- en motorrijschool
Van der Veld

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Jerka

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

bij Aart Veer
Groente en fruit
speciaalzaak

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Hoera
Wij hebben er een kleindochter bij

Verkoopster f uil-time

* Vakantiekracht

p. les

Hoera!
Selwin heeft er een zusje bij
ze heet:

AUTORIJSCHOOL

Gevraagd:

Bij besteding van 50,een culinair geschenk
BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis
- dinsdag 5 juli 1994, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 6juli 1994,20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 7 juli 1994, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heef t tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren
GEMEENTEGIDS 1994/1995
Bureau Voorlichting & P R is gestart met de
voorbereidingen voor de nieuwe Gemeentegids
van Zandvoort Alle verenigingen en instellingen
die m de huidige gids vermeld staan worden
verzocht om de gegevens in de gids te controleren Eventuele wijzigingen kunnen t/m 22 juli
aan bureau Voorlichting doorgegeven worden
Staat u nietvermeld m de huidige Gemeentegids,
rnaar wilt u wel vermeld worden in de gids van
1994/1995 dan kunt u de gegevens t/m vrijdag
22 juli sturen naar bureau Voorlichting van de
gemeente

Voor gegevens of wijzigingen die na 22 juli
binnenkomen kan niet worden ingestaan voor
een juiste vermelding m de nieuwe Gemeentegids
Voor nadere informatie en opgave van gegevens en wijzigingen gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting & P R , Swaluestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, telefoonnummer
02507-61492

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94060B Boul P Loot 85 plaatsen dakopbouw
94061B Dr Gerkestraat nieuwbouw
woning
U kunt deze aanvragen inzien by de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bii de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING VASTGESTELD
De gemeenteraad heeft op 28 juni ingestemd
met de nieuwe regionale Huisvestmgsverordening
Op 1 juli 1994 treedt de nieuwe Huisvestingswet definitief m werking Door deze wet veranderen de regels voor woonruimteverdeling Ook
voor de Zandvoortse woningzoekenden verandert het nodige
Zo zal het bekende puntensysteem komen te
vervallen en zullen vrijkomende woningen
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
voortaan via een advertentie worden aangeooWoningwet, worden niet gepubliceerd Deze
den
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Over de wijzigingen m de regelgeving ve'schijnt • Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebinnenkort een nieuwsbrief Hierin zal alle relebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisvante informatie over het nieuwe systeem worplein 4
den opgenomen
Tevens zullen ingeschreven woningzoekenden
apart worden geïnformeerd
VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART.22WRO)
De nieuwe Huisvestingsverordening ligt vanaf
De gemeenteraad heet pp 28 juni 1994 besloheden t/m 28 juli 1994 ter inzage bij het bureau
ten dat op grond van artikel 21 van de Wet op
Voorlichting, Swaluestraat 2
de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemHet bureau Voorlichting is geopend op werkdamingsplan wordt voorbereid voor
gen van 9 00 tot 11 30 uur
Voor nadere informatie 02507-61492
- het perceel Taxuslaan 6
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen,
waarop met rode omlijning het perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9 00 tot
12 30 uur
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Tanks moet een positief begrip worden'

"Bloedgezellig." Het woord verraadt z'n Jordanese
achtergrond. Zandvoort moet weer 'bloedgezellig' worden.
„Neem nou carnaval," zegt René van der Moot, „dat was
tien jaar geleden in Zandvoort nog een echt feest. Als je niet
verkleed was viel je uit de boot. Die tijden wil ik weer terug.
De mensen in Zandvoort willen het hier te rustig houden.
Er moet weer leven in de brouwerij komen."

Het voormalige
SamSam,
Yanks en de omliggende panden
worden verbouwd. Het is de bedoeling dat er één groot multifunctioneel centrum ontstaat

wil dan weliswaar nu een begrip worden in Zandvoort,
maar Yanks is voor sommige
Zandvoorters al tijden een begrip, maar dan met een negatieve klank. „Net als met de Bulldog nu probeert de gemeente al
jaren om het ons zo lastig mogelijk te maken," vindt René,
„en dat heeft te maken met het
feit dat wij toestaan dat onze
klanten een stickie roken, waar
anderen een biertje nemen. Wij
maken daarin geen verschil.
Maar wij zijn in het dorp altijd
één van de strengsten geweest
wat betreft harddrugs. Iemand
die dat gebruikt, gaat er meteen
uit. Maar een stickie roken, dat
is toch niks bijzonders meer."

door Paul van Gageldonk

D

US MOETEN HAZES
en Froger komen optreden, moet er op vrijdag
en zaterdag weer volop
gedanst worden in Zandvoort
en moet er ook weer een professioneel opgezette Miss Zandvoort-verkiezing komen. En
dat zijn nog maar een paar
plannetjes, uit de losse pols geschud.
René van der Moot, eigenaar
van Yanks en het voormalige
SamSam, koestert grootse
plannen op het Dorpsplein. De
"jjonge ondernemer zit achter
zijn pc en legt de laatste hand
aan de boekhouding van zijn
bedrijf. Yanks wil af van het
oude imago en wil.graag een
modern bedrijf worden. En
daarom is Van der Moot nu bezig met een flinke verbouwing.
De bestaande zaken Yanks en
SamSam, die hij respectievelijk
zes en twee jaar geleden kocht,
worden opgeknapt en ge'ïsoleerd. En de ruimte eronder en
ernaast wordt omgetoverd tot
een waar multifunctioneel centrum.
Van der Moot is sinds twee
jaar eigenaar van deze ruimte,
waar vroeger een antiekmarkt
"annex veilinggebouw was gevestigd en daarvoor onder anderen onderdak gaf aan een
dansschool, een casino, een
jeugdopvangcentrum en een
bioscoop. Van der Moot probeert nu van de drie verschillende zaken één complex te maken, waar bijna alles op het gebied van horeca, entertainment
en cultuur mogelijk is. Er kunnen bruiloften en partijen
plaatsvinden,
kinderdisco's,

modeshows,
bingo-avonden,
vergaderingen en zelfs cultureIe avonden. Wat we onder culturele avonden moeten verstaan? „Yanks moet er niet'alleen zijn voor jongeren," legt
Van der Moot uit, "ook oudere
mensen moeten hier aan hun
trekken komen. Als er bijvoorbeeld een toneelstuk moet worden opgevoerd, dan doe ik dat
ook graag."
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Drie verdiepingen
Het nieuwe complex gaat
drie verdiepingen tellen. Beneden komen de toiletten, de garderobe, de kassa's en de portiers. Op de begane grond komt
de zaal met het bargedeelte, de
dansvloer en het podium, met
een capaciteit van zo'n acht- a
negenhonderd mensen en boven een balkon, waar ook nog
festiviteiten kunnen worden georganiseerd. Een belangrijke
verandering zal ook zijn dat de
naam SamSam gaat verdwijnen. Het café met de onmiskenbaar Mokumse inslag heet
voortaan ook Yanks. „Omdat
we een complex willen met eenheid," verklaart Van der Moot,
„we willen de mensen één pakket bieden met allerlei mogelijkheden. Bovendien is het
handiger met adverteren, in het
gebruik van het logo, in de organisatie. Het woord Yanks moet
een begrip gaan worden."
Hij is er aan begonnen omdat
hij ontdekte dat Zandvoort niet
meer het bruisende dorp is van
weleer. Wat volgens hem, behalve het carnaval, ook terug
moet' komen, dat is de Miss

Gespuis

It^pi^l
Zandvoort-verkiezing. „Dat is
uit Zandvoort verdwenen omdat de entourage ervoor niet
was. Die kan ik nu wel bieden.
Er moet meer allure komen. Ik
wil in de toekomst ook grote
artiesten naar Zandvoort halen. Froger, Hazes, noem maar
op. Vraag ik twee tientjes entree. Dan hoef ik er helemaal
niet veel aan te verdienen."

Jordanese avonden
Wat hem helemaal prachtig
lijkt: Jordanese avonden. Van
der Moot is zelf een telg uit een
Jordanees
horeca-geslacht.
Zijn vader, zijn moeder, zijn
oma, zijn tante en zijn oom, allemaal zijn het echte horeca-

-mensen. Ze hadden cafés in de
Marnixstraat ('t Hoekje), de
Martelaarsgracht (The Flying
Dutchman) en de Reguliers-

lijkheden althans. „Het is een
saai dorp geworden. Het was
hier vroeger overal stampvol.
Iedereen leefde op straat. Ech-

'Een biertje, of een stickie;
wij maken geen verschil'
gracht (George de Vijfde),
waarvan het laatste volgens
René 'een bloedgezellig nichtencafé' was.
René- kwam al vanaf z'n derde
levensjaar in Zandvoort, is er
opgegroeid, maar vindt dat
Zandvoort nu aan het doodbloeden is, qua uitgaansmoge-

te, mooie discotheken zoals de
Boeddha heb je niet meer. Je
hebt wel tenten met een dansvloertje, maar dat noem ik geen
discoteek. Weet je wat een discotheek is? Dat je zegt: hé, ik
ben daar ook geweest, maar ik
heb je niet gezien. Snap je?"
Waar is het volgens hem dan

misgegaan? Van der Moot wijst
de beschuldigende vinger richting gemeentebestuur. „Teveel
regels, teveel bepalingen. Ze
hebben er een rustig dorp van
willen maken en dat is ze inmiddels aardig gelukt. Wijzelf
hebben altijd een gebrek aan
medewerking gehad van die
kant. Wij willen bijvoorbeeld al
tien jaar aan het jazzfestival
meedoen, maar we krijgen
evenlang geen podium. Officieel omdat het publiek niet
weg kan, als het te vol wordt.
Maar dat is onzin." Hij wijst
vanuit zijn kantoor naar buiten. „Kijk dan, ze kunnen hier
alle kanten op."
Nee, de ware reden ligt volgens hem elders. Want Yanks

„Misschien moeten we een
generatie wachten en vindt iedereen het over tien jaar heel
normaal om overal een stickie
op te kunnen steken. Wat mij
stoort is dat wij verdacht gemaakt worden. Maar wij zijn
allemaal gewone, Jordanese
mensen, die alleen maar gezelligheid willen. Gespuis komt er
bij ons niet in. De gemeente ziet
dat niet of wil het niet zien. Ze
hebben waanzinnige eisen voor
isolering gesteld. Dat, was behoorlijk heavy. Maar' wij hebben keurig aan alle voorwaarden voldaan en daarom hebben
we alle vergunningen gekregen."
Eind dit jaar moet de verbouwing klaar zijn. René heeft er
vertrouwen in. „Anders had ik
er ook niet zoveel in geïnvesteerd," is zijn logisch klinkende
toelichting. „En nu hopen we
dat de gemeente zich dan ook
eindelijk eens wat positiever tegenover ons gaat opstellen. Dat
zou wel eens tijd worden. Want
Yanks moet een begrip worden.
Maar dan wel in positief opzicht."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Rapport over
groot-onderhoud
Vervolg van voorpagina

Het schetst de situatie zoals
zij is. Je leest er in hoe negatief
de bevindingen over onze huizen zijn. Het zal handen met
geld kosten om alles op te knap- pen."
De Zandvoortse Vereniging
van Huurders ondersteunt de
acties van bewoners in hun ,
streven naar verwezenlijking
van groot onderhoud. Ondanks
de pogingen om het gemeentelijk woningbezit over te doen
aan
woningbouwvereniging
EMM is en blijft de gemeente
verantwoordelijk voor het in
goede staat brengen ervan,
schreven zij onlangs in een
persbericht.

Mensen gezocht
voor de Belbus
ZAND VOORT - De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort zoekt een vrijwillige
chauffeur voor de Belbus
plus mensen voor de werkgroep vervoer.
De Belbus rijdt van maandag .
tot en met vrijdag van 9 tot l
uur en van 2 tot 5 uur. ledere
inwoner van Zandvoort van 55
jaar en ouder kan hiervan gebruik maken voor bijvoorbeeld
een bezoek aan de huisarts,
boodschappen doen en zo nog
meer. Met name voor de vrijdag
is er nog een vrijwilliger nodig,
liefst iemand met enige rijervaring. Een man of vrouw die het'
leuk vindt om met mensen om
te gaan en waar nodig even
meehelpt met het in- en uitstappen van de bus. De vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen verder een kleine onkostenvergoeding. Bovendien is er
zo nu en dan de mogelijkheid
om deel te nemen aan een cursus of informatiebijeenkomst.
Daarnaast zoekt de SWOZ
mensen voor de werkgroep vervoer. Deze buigt zich over het..
reilen en zeilen van de Belbus.
Informatie bij Nathalie Lindeboom, tel. 19393.

Nieuw woonruimteverdeelstelsel start in Zandvoort pas begin '96

Huurder moet straks actief huis zoeken
ZANDVOORT - Het
Gewest Zuid-Kennemerland wil per l oktober 1994 het systeem
voor regionale woonruimteverdeling operationeel hebben en dat
is te optimistisch volgens de gemeente en
woningbouwvereniging EMM. Zandvoort
sluit pas aan zodra de
beoogde samenwerking voldoet aan haar
standpunten. In afwachting hiervan geldt
tot uiterlijk l januari
1996 in Zandyoort een
overgangsperiode.
De zes gemeenten en 17
woningcorporaties
uit
het Gewest Zuid-Kennemerland gaan nadrukkelijk samenwerken bij de
verdeling van woonruimten. Recent'is in dit kader
in Haarlem al de zogenaamde Woningwinkel
geopend die de beschik-

Twee nieuwe veegwagens en een nieuwe kolkenzuigef kosten de gemeente ongeveer 7,5 ton
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ZANDVOORT - De afdeling Reiniging heeft drie
nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het zijn
twee veegwagens, met een
gezamelijke waarde van 445
duizend gulden en een kolkenzuiger ter waarde van
313 duizend gulden. De-wagens zijn een Nederlands
produkt.
De grote en de kleine veegwagen waren versleten en zijn ingeruild voor twee middelgrote
veegwagens, waarmee ook in
kleinere straatjes en op bepaalde trottoirs kan worden gewerkt. Ondanks het bescheiden
formaat zijn de wagens in staat
grote hoeveelheden stuifzand
moeiteloos te verwerken. Ze

zijn bovendien uitgerust met
hulpstukken waarmee moeilijk
bereikbare rioolputjes en afvoeren die vol zitten kunnen
worden leeggezogen. De lawaaiproduktie is minimaal.
Ook de kolkenzuiger is vervangen voor een nieuw model.
De wagen is uitgerust met een
afzetbare zuigunit. Hierdoor is
het mogelijk de machine bij
gladheid in te zetten als strooivoertuig. De kolkenzuiger
wordt gebruikt bij het schoonhouden van inspectieputten en
straatkolken, leegzuigen van
pompputten, opheffen van rioolverstoppingen en schoonspuiten van de straten. Tevens
wordt de auto incidenteel gebruikt als waterwagen bij de
Plantsoenendienst.

Zandvoorters geslaagd
Rik Visser, Marjolein Vosse,
Sharon de Vries en Kim Wiggemansen.
In het tweede tijdvak zijn geslaagd: Roy Bluijs, Tamara
Pleers en Jaap van den Hoed.
Hoewel hij vorige week niet
Aan de Wim Gertenbachmavo zijn dat: Alessandra Ber- tussen de geslaagden stond,
khoff, Wendy Croes, Alain kon hij wel degelijk zijn schoolCrouwel, Jennifer Dröse, Vin- tas aan de vlaggemast hangen.
cent Fleers, Miranda Heese- Bas van Wijnen heeft namelijk
mans, Pieter Hoogendijk, Mi- wel degelijk zijn mavo-diploma
chael Kapiteijn, Jillian de Ka- van de Delta Christina Scholenter, Dennis Koene, Steff an Kok, gemeenschap op zak.
Ook geslaagd is Inge StobbeBrenda Leek, Vanessa van den
Oever, Maaike Paap, V/anda laar. Zij heeft haar diploma
Paap, Christa Spolders, Sander mondhygiëniste behaald aan de
van Staveren, Patrick Terol, ACTA in Amsterdam.

ZANDVOORT - Heel wat
leerlingen hebben met succes hun schooltijd afgesloten.

bare woningen onder
meer aanbiedt via een
woonkrant. Andere regiogemeenten
overwegen
hun woningen eveneens
in dit medium aan te bieden.
Met ingang van l oktober moet het nieuwe regionale
verdelingssysteem op de rails staan,
maar de gemeente Zandvoort en woningbouwvereniging EMM geloven
daar niet in omdat de problematiek te complex is.
Die conclusie is gebaseerd op het ontbreken
van nadere afspraken
over de wijze van werken,
het ontbreken van duidelijke taken en bevoegdheden van de diverse partijen en het ontbreken van
een bestuurlijk orgaan.
Bovendien is er volgens
Zandvoort geen zekerheid dat het automatiseringssysteem op korte
termijn goed functioneert. De gemeente en

EMM hebben daarom, besloten om tot uiterlijk l
januari 1996 een eigen
systeem in het leven te
roepen dat voldoet aan de
uitgangspunten van de
nieuwe regionale verordening.

Woonbon
Gedurende de overgangsperiode worden de
woningen in Zandvoort
anders verdeeld en toegewezen dan voorheen. De
gemeente en EMM gaan
allereerst met ingang van
deze week woningen aanbieden via een wekelijkse
advertentie, de zogenaamde woonbon, in het
Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertentie ligt eveneens ter inzage bij bibliotheek, gemeente en woningbouwvereniging. De
regio-gemeenten en corporaties krijgen een afschrift, zodat ook woningzoekenden van buiten

Zandvoort kunnen reageren. De woonbon moet
worden ingeleverd bij
EMM,.die verantwoordelijk is voor het tot stand
komen van het huurcontract.
De toewijzing van woningen die niet via een advertentie worden verdeeld, vindt plaats na
overleg tussen gemeente
en EMM. Aanleun- en inleunwonihgen
vallen
vooralsnog buiten het advertentiesysteem. Met de
beide bejaardenverzorgingstehuizen
worden
speciale afspraken gemaakt. Hiertoe is onder
meer besloten in verband
met de mogelijke omvorming van een deel van het
Huis in het Kostverloren
tot zelfstandige woningen.
De nieuwe plannen hebben nogal wat financiële
gevolgen. Zo is het niet
meer mogelijk om je als
woningzoekende bij de

gemeente te laten registreren. Dit kostte tot dusver 25 gulden inschrijfgeld en op jaarbasis leverde dit de gemeente tienduizend gulden op. Zandvoortse
woningzoekenden
die
zich na l juli 1993 hebben
ingeschreven krijgen de
25 gulden inschrijfgeld terug. In totaal gaat het om
vierhonderd mensen.
Iedereen die voor l juli
1993 ingeschreven staat
als woningzoekende bij
de gemeente of als lid bij
EMM krijgt binnenkort
een brief over de overgangsregeling die voor
deze groep is ingesteld.
Deze overgangsregeling
houdt in dat woningzoekenden of leden van
EMM, die voor l juli 1993
staan ingeschreven'bonusjaren' krijgen.

overgangsperiode van een
jaar. Deze gaat uit van het
principe van vrije vestiging voor iedereen in Ne:
derland. Daarbij zijn. .de
woningzoekenden
zelf
verantwoordelijk voor
goede -huisvesting. In de
nieuwe regelgeving wordt
de woonruimteverdeling
veranderd. ledere Nederlander zal zich volgens de
nieuwe wet namelijk:
overal mogen kunnen
vestigen.
Door de invoering van
de nieuwe wet op l juli
1993, zijn de gemeenten,
die de woonruimteverdeling willen blijven sturen,
verplicht in gewestelijk
verband samen te werken. De EMM neemt de
takenverdeling en toe wijzing van woningen van de
gemeente over. Vanaf ljuli 1994 kan iedere woningzoekende uit de regio'
Een jaar geleden trad (dus ook die uit Zandde nieuwe huisvestings- voort) reageren op vrijkowet in werking met een mende woningen.

Pachters moeten riolering toch betalen
ZANDVOORT
- De
strandpachters
moeten
toch de aansluiting van hun
paviljoens op het gemeentelijk riool betalen. De gemeente Zandvoort is niet
bereid die kosten op zich te
nemen. De pachters leggen
zich erbij neer: de kosten
zijn in ieder geval een stuk
lager dan aanvankelijk werd
verwacht.
Voor de aansluiting worden
na dit seizoen rioleringsbuizen
over het strand aangelegd, achter de paviljoens langs. Op deze
buizen, met een doorsnede van
negentig millimeter worden
vier tot 12 paviljoens aangesloten. Op zes plaatsen worden zij
gekoppeld aan een persleiding
(vijftig mm) naar de boulevard,
waar het afvalwater via een opvangput aan het gemeentelijk
riool wordt gekoppeld. Pal achter de afvoer van de toiletten
komt een pomp die tegelijk alles vermaalt, zodat het door de
smalle buizen kan worden afgevoerd.
Voor het afvalwater van de
keuken wordt een aparte vetafscheider aangebracht. „En we
moeten al het vet van de borden
in de vuilnisbak vegen, voordat
we ze afspoelen," zegt strandpachtersvoorzitter Jaap Paap.

Naaktstrand
De kosten per leiding worden
verdeeld over de pachters die
op dezelfde buis zijn aangesloten, gemiddeld worden deze geschat op zo'n 16 duizend gulden
per paviljoen. Voor de paviljoens op het naaktstrand lopen
de kosten waarschijnlijk hoger
op: de rioleringsbuis moet over
een veel grotere afstand wor-

den aangelegd. De werkzaamheden hiervoor begint waarschijnlijk in oktober, als de
strandpaviljoens zijn afgebrpken. Met uitzondering van die
voor het zuidelijke puntje van
de Boulevard Paulus Loot.
Daar is de leiding al aan het
begin van dit jaar aangelegd.
Die aansluiting moet in ieder
geval voor volgend seizoen
klaar zijn.
Een en ander is verplicht in
het kader van nieuwe, landelijke milieueisen voor de horeca.
Het Hoogheemraadschap Rijnland staat achter de huidige oplossing.

Kampeerders

Vaderdagpuzzel

'•

ZANDVOORT - Op de Vader-':
dagpuzzel van Ondernemers
Vereniging Zandvoort en het
Zandvoorts Nieuwsblad zijn 250
inzendingen binnengekomen.
De goede oplossing luidde dit
keer: Winkel lokaal, in Zandvoprt vindt u het allemaal!
Bij de loting vielen de twee
hoofdprijzen op de inzendingen
van mevrouw M.E. Loos-Keur,
L'ami straat 13 en De heer/mevrouw G. Gerritsen, Herman
Heijermanweg 145. Zij krijgen
elk een waardebon van 125 gulden, beschikbaar gesteld door
Radio Stiphout, Thorbeckestraat 15.
Sigarenmagazijn Lissenber'g,
Hal.testraat 9, had vijf waardebonnen van 25 gulden beschikbaar gesteld. Deze gaan naar:
De heer/mevrouw D.C. Oerlemans, A.J. v.d. Moolenstraat 52;
Mevrouw Keur Boxma, Potgieterstraat 22, De heer/mevrouw
J.M. Baan, Oosterparkstraat
45; Mevrouw Dorel-Koper, Celciusstraat 199; De heer/mevrouw M. Bosma, Jan Snijerplein 5. De winnaars krijgen
ook persoonlijk bericht.

Café/restaurant Riche, op het
noordstrand wordt eveneens
op het rioleringsstelsel aangesloten. Op die zelfde buis komen de 'toko' (de oude Spar)
aan de noordboulevard, plus de
toiletten van de strandkampeerders. Wat zijn voor hun
aansluiting moeten betalen, is
nog niet bekend.
De strandpachtersvereniging
Leesgroep
en de gemeente zijn pas na lang
onderhandelen tot overeenvoor ouderen
stemming gekomen. Het college van Burgemeester en WétZANDVOORT - De leesgroep
houders had het aanvankelijk
die de stichting Welzijn Oudeover 'miljoenen' aan kosten. De
ren Zandvoort binnenkort
strandpachters hebben vervolstart, heeft nog volop plaats
gens zelf een bureau in de hand
voor belangstellenden. Dat zegt;
genomen om een plan op te lacoördinator Nathalie Linde-'>;
ten stellen. De kosten van deze
boom. De leesgroep wordt opge-.;
nieuwe oplossing kwamen aanricht in samenwerking met de'
merkelijk lager uit.
Openbare Bibliotheek in ZandDe samenwerking tussen gevoort. De bedoeling ervan is onmeente en pachters is nu 'hartder andere, met elkaar boeken
stikke goed', aldus Paap. Mogete bespreken van een bepaalde
lijk helpt de gemeente de
schrijver of van een bepaald
strandpachters die- dat willen,
genre. De verwachting is dat
met de financiering. Over zo'n
dit nog meer plezier aan het
lening wordt momenteel nog Na het zomerseizoen wordt de riolering naar de strandpavil- lezen geeft. Voor inlichtingen:
beraadslaagd op het raadhuis. joens aangelegd
tel. 19393.
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Gevraagd

Nieuw

schoonmaakhulp m/v

Theorie in één week

Liefst echtpaar voor café in Zandvoort
7 ochtenden p.w.

Zaterdag 30 juli van 09.00 tot 17.00 uur.

Tel. 06/ 52 832 823
vragen naar ROB

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:
Autorijscholen:

Phil. Waaning Bert. Hoogendijk
Tel. 12071

14946

Eén telefoontje is genoeg . . .

Sterk gereduceerde prijzen
bij

Gevr.

bedienend personeel
Strandpaviljoen 21
Tel. 15524

Kroon
Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding
Grote Krocht 19, Zandvoort

SCHILDERWERK
CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cPm)

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
- je direct een afspraak maken.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Fahrenheitstraat 51, goed onderh. woning
met voor-, achtertuin en achterom. Ind. hal,
toilet, woonk. met parketvl., keuken, kelderkast, 1e et. 3 sl.k., badk. met wastafel 'en
douche, 2e et. sl.k. Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Trompstraat 5/4, vierkam.app. op de 2e
et., uitzicht over zee, 2 balkons. Ind. ruime
hal, woonk., 3 sl.k., badk. met ligbad en
wastafel, keuken. Vr. pr. ƒ 175.000,- k.k.
Stationsplein 17/1, zeer gunstig gesitueerd tweekam.app. op de beg.gr. Ind.
hal, badk. met toilet, wastafel en douche,
woonk. met parketvl., keuken met inb.app.,
sl.k.
Vr.pr./139.000,-

super heren
minislips

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en Runt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

2 stuks 19.95

WONINGSTOFFERING

6 kleuren
mt M - L - EL

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Springkussen
Elk kinderfeest een succes met ons
springkussen.
Verhuur min. 3 uur.
Bel voor inl. en reserv.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

i\, geeft u meer!

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

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478

Tel. 02507 • 13222 Tel. 020 - 6670339

Ma r i ss tra a t 13a. Tel. 15186

KENNISMAKINGSVLUCHT
BOEING 747-400 JUMBO-JE T

(De Guiïe
Toine
«/

Weekmedia organiseert in samenwerking met ToerNL-Excursies een onvergetelijke vlucht naar Manchester (Engeland) en terug naar Schiphol met
mogelijkheden voor belastingvrij winkelen. De
vluchten vinden steeds plaats op zaterdag in de
periode van 3 september t/m 29 oktober 1994.

Het is
eindelijk
zomer!

Slaapkamer met bedombouw,
2 nachtkastjes en achterwand.
Breedte 140, 160 en 180 cm. In
alpine wit.
Nu vanaf
Op Schiphol gaat u aan boord van de Cathay Pacific
Airways Jumbo Jet Boeing 747-400. De check-in procedure vindt plaats rond vijf uur 's morgens op de
luchthaven Schiphol in de nieuwe West-terminal. Na
ticket en paspoort-controle is er nog tijd voor een
bezoek aan het Tax Free Shopping Centre. Rond zes
uur stapt u in. Uw stoelnummer staat op uw instapkaart. Om 06.30 uur vertrekt u voor een vlucht van 75
minuten naar Manchester. U krijgt een "warm" ontbijt geserveerd. Om 06.45 (lokale tijd) landt u in
Manchester en ontvangt u een nieuwe instapkaart
met een nieuw stoelnummer voor uw retourvlucht
naar Amsterdam. U heeft voldoende tijd om op de
luchthaven rond te kijken en te winkelen alvorens u
rond ca. 10.00 uur instapt voor de vlucht terug. Verlaat de luchthaven niet! Wie de vlucht mist, moet op
eigen kosten terug naar Nederland. Tijdens de vlucht
krijgt u een lichte lunch geserveerd. Bij terugkeer op
Schiphol om 13.00 uur ontvangt u een herinneringscertiü'caat.
KOSTEN
»
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 159,- p.p.
plus f 6,50 veiligheidsheffing Schiphol. Deelnemers
dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands
paspoort/toeristenkaart. Alleen handbagage is toegestaan.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van
onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2104,
1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een factuur, die u per omgaande dient te betalen.
Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NLExcursies de deelnamebewijzen en alle relevante
informatie.

(s.v.p. tijdig reserveren)

995,-

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Schuifkast in alpine wit. Hoogte 223 cm.
Ook in diverse houtkleuren.
2 deurs nu vanaf

ledere woensdag gesloten

975,Polyethermatras SG 40.
Kwaliteitsmatras voor een
aantrekkelijke meeneemprijs.
Alleen 90 x 200 cm.

Nu

geeft u meer!

275,-

Oase ruimt
slaapkamers op!
Lattenbodem met elektrisch verstelbaar
hoofd- en voeteneinde. Inclusief
schuimrubber matras.
80x200 cm nu
90 x 200 cm nu 1.395,-

Supercomfortabele boxspring, inclusief binnenveringsmatras.

595,-

80 x 200 cm nu
90 x 200 cm nu 695,140 x 200 cm nu 995,160x 200 cm nu 1.195,180x200 cm nu 1.

Prijzen zijn exclusief hoofd- en voetbord.

Naam:

Slaapkamer in houtstructuur met bedombouw.
Inclusief verlichting. Leverbaar in pastelgroen en essen
wit. Breedte 140, 160 en 180 cm.

Adres:

Nu vanaf JL» _L J J y"~

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Slaapkamer Speciaalzaken

2e keuze datum zaterdag:
Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar
ook leeftijd vermelden):

WEEL

geeft u meer!

30 TOT 50% KORTING OP HULSTA
EN ANDERE SHOWROOM MODELLEN

ki samenwerking met Hostellerie "La Vüle Blanche" in
Thom biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
in de periode van vrijdag l juli t/m zondag 4 september
1994 te genieten van een vierdaags arrangement.
Thom is het witte stadje aan de Maas in Limburg.
U verblijft in Hostellerie "La Vüle Blanche", met een gezellige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse
gewelvenbar, ee n lounge en diverse terrassen.
Al varend over de Maas ontdekt u nog veel meer oude
dorpen en stadjes bijvoorbeeld het pittoreske Belgische
stadje Maaseik, dat dit jaar 750 jaar bestaat en waar de
nodige festiviteiten worden georganiseerd.

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 325,00 per persoon.
Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 45,gerekend. Verlenging op basis van half pension is mogelijk a ƒ 95,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting,
mits zij op de kamer bij de ouders slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Vüle Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341. Boeken is
alleen mogelijk door middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bijpassende 4-deurskast 1.095,- Tegen meerprijs met
spiegeldeuren leverbaar.
Commode met 2 laden en 3-delige spiegel 465,-

Ie keuze datum zaterdag:

het witte stadje in
het hart van
Limburg

Dit vierdaags arrangement bestaat uit:
* 3 x overnachting in eeri kamer met bad/douche en
toüet, radio, KTV, telefoon en minibar
* 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
* 3 x een drie gangen diner
* welkomstdrankje
* l dag'fiets ter beschikking met fietsroute * gratis toegang tot het gemeentemuseum 't Land van
Thom
* rondvaart over de Maas met als opstapplaats Thom

Bon voor onze lezers
Deelname aan de kennismakingsvlucht met Boeing
747-400 Jumbo van Cathay Pacific Airways naar Manchester is alleen mogelijk door middel van het insturen
van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

BEZOEK
THORN

Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
Vanaf medio september: Woonboulevard Apeldoorn

on voor onze
Deelname aan dit arrangement in Thorn is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Keuze datum:
Aantal pers.:

Aantal kinderen:

geeft u meer
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Je vindt gekke dingen in flessen'
kaars te houden, ontstond
opeens een geschreven bericht.
Het geheimschrift kwam van
de tienjarige Deborah.

'Ginger Plum Store', bottle mail dept. staat er op zijn
visitekaartje. Wim Kruiswijk verzamelt flessenpost.
265 flessen met de meest
verschillende taoodschappen heeft hij in de afgelopen
11 jaar gevonden. In zijn
sfeervolle woning vertelt hij
met veel humor over zijn ervaringen met deze aparte
manier van communiceren.
Daarbij is de noord-westerstorm zijn favoriete hulp.

Vuurtorenwachters
Ook
vuurtorenwachters
schrijven regelmatig flessenpost. Ze zitten vaak wekenlang
op een klein eilandje ergens aan
de kust. Zo drinken ze wat flessen leeg en vullen iedere inhoud met een briefje. Zo zijn er
nog zoveel verhalen die hij kan
vertellen: dat van de brief die na
vijf jaar in een plastic fles op
een verlaten stukje van Terschelling werd gevonden. Na
het ontcijferen kwam hij terecht bij een bekende bakker
uit Alkmaar, wiens dochter het
briefje in haar pubertijd had geschreven. Of het verhaal van
die eenzame zeemansboodschap achterop een doktersromannetje geschreven. Later
bleek het van een stel jolige
vrienden te zijn, waarvan er een
zich opgeworpen had om eenzame zeeman te spelen.

door Martha Burger
P ALLE HOEKEN van de
Nederlandse stranden
heb ik wel eens een fles
met boodschap gevonden," vertelt Wim. „En ik
schrijf altijd terug." De 'flessenschrijvers' worden rijkelijk beloond met een brief vol humor
en eventueel plaatjes. Precies
m de sfeer van diegene die de
flessenpost verstuurde.
„Voor mij is iedere fles die
een boodschap bevat, weer
even bijzonder," zegt hij. „Ik
schrijf de mensen altijd terug,
alsof ze de eerste zijn waarvan
ik een fles heb gevonden. Dat
maakt het voor hen extra leuk,
maar zelf blijf ik het ook iedere
keer spannend vinden om flessenpost te vinden."
Het begon op een dag dat
Wim tijdens een wandeling op
het strand toevallig een fles zag
liggen en hem opraapte. Toen
hij daarin een boodschap vond,
reageerde hij meteen en schreef
deze persoon terug. Toen hij in
een jaar tijd drie flessen vond,
is hij gericht gaan zoeken. Nu is
die hobby zo uitgelopen, dat hij
er een administratie op na moet

O

Wim Kruiswijk verzamelt flessenpost.

houden en jaarlijks met zo'n
veertig mensen correspondeert. Sommigen schrijven niet
terug, maar de meeste mensen
reageren stomverbaasd dat
hun fles is gevonden.
Hij is net terug van een korte
trip naar Engeland en vertelt
over de speciale band die hij
heeft met de peuterklas van een
school uit Great Cornard. Die
gingen in 1993 met de hele klas
een dagje uit. Bij Harwich gingen de peuters met een bootje
het water op. De vijfjarige Kay-

Weekenddiensten
Weekend: 2/3 juli 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 • uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Foto Andre Lieberom

leigh Cox had een briefje geschreven, stopte het in een fles
en gooide de fles over boord. De
juffrouw van de klas had daar
zelfs nog een foto van genomen.
Drie weken later vond Wim
de fles op het Zandvoortse
strand. Hij schreef terug en de
brief werd verrukt door de kinderen en de juffrouw ontvangen. Hij haalde samen met de
klas nog de pers (De Daily
Times), en de kleine Kayleigh
was opeens de heldin van de
school geworden.
Maar er zijn meer schitterende voorbeelden van aparte
boodschappen. Hij heeft ze allemaal gesorteerd in plastic
mapjes. Sommige brieven waren al helemaal aangevreten
door het water of de zeebeestjes. Dan was de fles of de kurk
lek. Het blijkt dan iedere keer
weer een hele kunst om het
hoopje papierpulp te drogen en
te ontcijferen, ook dat is weer
een hobby op zich. Enkel een
adres, of een plaats en naam
van de afzender, kan voor Wim
al genoeg zijn om achter de eigenaar te komen.
Een aantal bijzonder gevulde

flessen heeft hij bewaard. Daarin zitten niet alleen briefjes
maar ook gebruiksvoorwerpen,
zoals een stukje touw van een
zeeman uit Libië, die dat uit
verveling had geknoopt. Of de
fles, waarin ook maar meteen
het potloodje was gestopt. Of
die van een klein jongetje dat
voor eenjaar mee mocht reizen
met zijn vader. In de fles had hij
tevens een klein sokje met rijst
(voor geluk) gestopt, waarschijnlijk naar aanleiding van
zeemansverhalen die de bemanning hem vertelde.
Een hele mooie vindt hij een
exemplaar met een prachtig gekleurde schatkaart die twee 12jarige meisjes gestuurd hadden. Wim houdt van de fantasie
die mensen hebben. Vooral kinderen laten hun fantasie lekker
de vrije loop. Zo vond hij een
keer een fles met blanco briefje.
Eerst was hij teleurgesteld.
Toch bedacht hij later het trucje met de citroen, een oud foefje. Als je je pennetje daarin
doopt en de brief schrijft, lijkt
het of er niets op het papier
staat. Maar door het briefje boven het vlammetje van een

met

de badplaats door

15 jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 28 juni' Ondanks het pleidooi van
de VVD incidentele verkoop van woningwetwoningen toe te staan (bijvoorbeeld huizen in de
Hobbemastraat) hielden de raadsleden vast aan
het voorstel van het college, waarin wordt gesteld, dat er teveel woningzoekenden zijn en men
daarom geen incidentele verkoop van woningwetwoningen kan toestaan. • Door burgemeester
Machielsen wordt morgen een oude traditie in
ere hersteld. De heer Piet van de Velt wordt dan
als dorpsomroeper geïnstalleerd. • Drie stevige
knapen gaan proberen de afstand tussen het
engelse Lowestoft en ons eigen Zandvoort op een
surfplank af te leggen. Het trio Rob de Boer, Rob
van Delden en Edwin van de Wouden is al druk
in training. Retourtjes naar IJmuiden of Noordwijk zijn aan de orde van de dag. • Door de
langdurige leegstand van koopwoningen en de
dalende prijzen dreigen veel huiseigenaren in
financiële moeilijkheden te komen, terwijl woningzoekenden er niet bij gebaat zijn. Het gaat
hier vooral om flateigenaren die via de vrije
vestiging Zandvoort binnenkwamen. Nu de vrije
vestigingsgrens van twee ton naar 270.000 gulden
is opgetrokken komen zij in moeilijkheden. De
flats mogen nu niet aan niet-Zandvoorters of aan
niet-economisch gebondenen worden verkocht.
• Woensdagmiddag om ongeveer half drie trof de
politie een geparkeerde auto aan in de Burg.
Engelbertstraat, waarin een ongeveer twee-jarig
kind was opgesloten. De politie heeft het kind uit
de benarde situatie bevrijd en meegenomen naar
het bureau. • De eigenaar van het etablisement
'Hobbit' aan het Dorpsplein is van plan zijn zaak
op te doeken. Hij heeft geen vergunning meer
gekregen voor zijn weerkerende jazz-concerten.
Dit in verband met de geluidshinder. Alweer een
zaak weg uit Zandvoort.

Donderdag 29 juni De politiecellen raakten
afgelopen vrijdag overvol. Het Mid-zomernachtfestival verliep ordelijk, maar daarna was het
tamelijk onrustig in het dorp. Voor het herbergen van de vele arrestanten moest worden uitgeweken naar het bureau in Bloemendaal. • De 24
zogenaamde rug-aan-rug woningen aan de Koningstraat en de Prinsesseweg blijven staan. Een
kleine meerderheid in de gemeenteraad stemde
dinsdag tegen de voorgenomen sloop. Het beleid
van het college zal zich nu richten op renovatie
van de woningen. • De passerelle, de doorsteek
voor voetgangers tussen Stationsplein en Burg.
Engelbertstraat, wordt vrijdag geopend. De passage krijgt de naam Koper Passerelle. De bouw
van de doorgang hangt samen met de realisering
van de flats Residence Monopole. • Toen acht
jaar geleden Pieter Keur de voetbalvereniging
Zandvoormeeuwen verliet en een profcontract
tekende bij Haarlem, dacht menigeen dat hij het
niet zou halen in de profvoetbal. De Zandvoortse
goaltjesdief werd na zes jaar echter overgenomen door FC Twente. De bekroning van zijn
goede voetbal is nu een twee-jarig contract met
Peyenoord. • Bijna tegelijkertijd met het Vendoradopark is nu ook het Elysee Beach Hotel
Zandvoort, gelegen tegenover de ingang van het
circuit, Geopend. Sinds kort zijn twee vleugels
van het hotel in gebruik. De formule van het
hotel is iets gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke opzet. Niet alle appartementen
worden verkocht, dat aantal blijft beperkt op
128. • Bij het opruimen van zijn zolder vond een
Zandvoorter maandag een partij menselijke botten. De botten waren voorzien van haakjes en
touwtjes, voorzien van latijnse namen en genummerd. De Hermandad vermoedt dat de botten
hebben gediend als lesmateriaal.

Of het bericht van de blonde
schone met blauwe ogen, die
zichzelf aanprees. Toen Wim
daar op reageerde, bleek de
moeder van de schone te vertellen, dat haar man zijn dochter
van vijf maanden bedoelde.
„Mijn papa is zeker bang dat ik
overblijf", schreef de moeder
van de zuigeling olijk terug.
Saaie flessenpost vindt hij ook.
Dan zit er een briefje in waarop
staat: stuur mij een ansichtkaart van uw gemeente, maar
zelfs die persoon krijgt antwoord van Wim. En dan heeft
hij nog een klein beetje te doen
met die eenzame griekse zeeman. In de fles zat een leeg
loonstrookje waarop geschreven stond dat hij op deze manier probeerde om een meisje
te ontmoeten. Hij zocht een
blonde schoonheid op naaldhakken.
Wim kon het echter niet laten om de flessenpost mee naar
huis te nemen, al stond erbij
dat mannen de fles met het bericht moesten laten liggen. Hij
schreef de man terug en stopte
er een ansichtkaart bij van een
hele mooie vrouw. De man
heeft nooit meer gereageerd. Klaus en Angelika Schumacher:
Toch voelt hij zich niet al te „Wij zijn geen Spanje-types."
schuldig. „Een blonde schoonheid op naaldhakken loopt
toch niet op het strand te jutten?," zegt hij olijk. •

'Ik mis de accordeonisten'

(ADVERTENTIE)

„Wij komen eigenlijk alleen
maar naar Zandvoort als het
mooi weer is," zeggen Klaus en
Angelika Schumacher uit Menden, Sauerland in Duitsland.
„We zoeken de mooie dagen uit
en komen gemiddeld twee keer
per seizoen, in juni en eind augustus. Maar tussendoor houden we hier ook wel eens hele
korte vakanties, van twee of
drie dagen bijvoorbeeld. De
lucht doet ons goed hier, daar
kunnen
we
lekker in ontspannen. Bij
mijn werk zijn
ze aan het staken, dan kan
ik beter hier
zitten," aldus
Klaus.
„Ik
kom hier al 32
jaar," zegt Angelika,
„al
vanaf mijn derde. Ik kan me
nog wel herinneren dat het
strand hier vroeger een stuk
breder was, én datje hier accordeonisten had die langskwamen. Die mis ik trouwens wel.
Ik moet eigenlijk een medaille
krijgen voor al die jaren, zegt
mijn kamerverhuurder. Voor
mij is het bijna een gewoonte
om naar Zandvoort te gaan.
Van de week kwamen we toevallig mijn ouders hier tegen.
Die wonen in Zuid-Duitsland.
We wisten niet van elkaar dat
we hierheen zouden gaan."
„We zijn ook eigenlijk hélemaal geen Spanje types. Boven-

van

SPEELWEEK VAN 30 JUNI T/M 6 JULI

HET NIEUWE EN
MEEST SUCCESVOLLE
MEESTERWERK VAN

een hilarisch hippe
animatie actie-thriller!

VIER JAMAICANEN IN
EEN BOBSLEE?

dien is Zandvoort lekker dichtbij, het is voor ons maar drie
uurtjes rijden. En bij de particuliere kamerverhuurders is
het vaak heel gezellig, je wordt
min of meer in de familie opgenomen. We zijn nu ook uitgenodigd voor het avondeten. Je
steekt er ook wat van op, hoe
het hier gaat in de Nederlandse
gezinnen." „We vervelen ons
hier eigenlijk nooit. We doen
veel aan taalspelen op strand,
we wandelen
heel wat af,
bijvoorbeeld
naar Langevelderslag, en
we zwemmen
veeL
de
WaarUC
schijnlijk
gaan we vanavond of mor.
gen het water
in, ik heb vanmorgen even gevoeld, de temperatuur is al vrijwel goed. Het
water is de laatste twee jaar
trouwens een stuk helderder.
Op strand heb je gelukkig met
meer zo'n last van honden."
„We doen ook elke dag een
soort viskuur," grapt Klaus, die
zelf al 16 jaar Zandvoort bezoekt. „We eten elke dag wel
mosselen, kibbeling of nieuwe
haring. Dat kun je bij ons zo
vers niet krijgen. En we zitten
veel op terrasjes, je kunt hier en
daar heel gezellig buiten zitten.
We kiezen vaak voor de wat traditionelere zaken, ook op
strand."

FEELTHE RHYTHM
,; r*'S,.

F E E I T H E RHYME

'Miss Bill-verkiezing'

Kerkdiensten

I T S BOBiLEDTI/AE!

te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur.
Inl.: R. van Rongen, L. MeeszHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van straat 14, Haarlem, cel.
023-244553.
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianawcg 15:
Zondag 10.00 uur: mr. J.P. BomBurgerlijke stand |
mel, Overveen
Roomskatholieke Kerk, Grote
Periode 21 - 27 juni 1994
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevrouw A.
Geborenen: Mandy SamanBeijnes en mevrouw A. Duktha, dv Rotaert Kater en Alexankers
Zondag 10.30 uur: mevrouw A. dra Geertruida Aurelia Brunes.
Overledenen: Cornelia JoBeijnes en mevrouw A. Dukhanna Weller geb. de Bruin, 89
kers, m.m.v. Kinderkoor
15.30
13.30
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- jr.; Karel Johan Willem van den
Broek, 54 jr.; Hubert Anthony
schap NPB,'brugstraat 15:
OP
30
JUNI
VERVALT DE
OP 30 JUNI VERVALT DE
Zondag 10.30 uur: dienst ver- Ipenburg, 57 jr.; Hubertine VicVOORSTELLING
VOORSTELLING
torine Catharina Pheiffer, 95 jr.;
zorgd door eigen leden
Religieuze Kring Aerdenhuut- Heintje van Dartelen geb.
-Bentveld, Oscar Mendliklaan Druijf, 90 jr.; Elisabeth Jeannette Adèle Rapmund geb. Blonde,
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: drs. A. Lam- 87 jr.; Maria Gerarda Alida Verhoef geb. van Breemen, 68 j r.
bo, Doopgsgez., Amsterdam
Getrouwd: Mark Rodney
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Boetje en Elles van Toornburg;
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij- Timotheus Antonius „Joannes
Castien en Anna Maria Jacoba
ders
Duivenvoorden; Johannes Kui19.00 uur: ds. A.W. Snijders
pers en Helena Désirée Brand;
Arnold de Veen en Astrid CaJehova's Getuigen: '
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort,
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 tharina Kühne.
Weekend:
2/3 juli 1994

TEKENFILM

HUMOR

A.L
DAOELIJKS

A.L.

NED, GESPROKEN

DAGELIJKS

HISTORIE/
DRAMA
12 JAAR
DAGELIJKS
20.00

Voor een gereduceerde prijs
^
naar de extra lange film van Steven Spielberg

SCHINDLER'S LIST

Voor maar

ƒ. 12.50
tel: 02507-18686

Z

IET U HET VOOR ZICH?..
Wethouder Plieringa
vraagt zijn vrouw: „Wat
eten we vandaag? Zijn echtgenote antwoordt vervolgens met
een cynisch lachje: „Paddestoelen schat, want ik had deze
week weer een goede oogst uit
de gang." En wat dacht u van
dit plaatje?... Burgemeester
van der Heijden zit net lekker
in het bad. Opeens ziet hij tot
zijn grote schrik, via een net
ontstane scheur in de badkamermuur, zijn buurman. En
wat erger is, die buurman ziet
de burgemeester ook.
Natuurlijk is dit onzin. Je
kunt je immers niet voorstellen dat de huizen van onze wéthouders en burgemeester zo
vochtig en slecht zijn, dat dit
zou gebeuren. Toch komen
deze situaties vandaag de dag
nog regelmatig voor in Zandvoort. Al jaren klagen talloze
huurders van zandvoortse gemeentewoningen over achterstallig onderhoud. Bij hen gebeuren situaties zoals boven
omschreven namelijk dagelijks. En dat weten ze bij de gemeente. Maar dat is blijkbaar
niet genoeg voor deze 'huisbaas'. Verschillende straten
hebben actiecomités opgericht,
organiseerden handtekeningenacties, stapten naar de
huurdersbond, naar advocaten
en heten zich steunen door de
Vereniging van Huurders. Er
werden gesprekken gevoerd
met wethouders apart, met de
burgemeester, raadsleden, met
het hele college tesamen... Het
mocht allemaal niet baten.
De bewoners gingen door. Ze
schreven brieven naar de kranten, hielden interviews en kwamen op de radio. Maar ze werden alleen maar verdrietiger en
bozer, zieker en machtelozer.
Want ondanks al hun inspanningen gebeurde er gewoon...
helemaal niets.
Laatst kregen de bewoners
eindelijk een brief terug. Het
college van burgemeester en
wethouders, verzocht de bewoners -na tien jaar wachten- nog
even geduld te hebben. 'De gemeente wil namelijk het gemeentelijk woningbestand
overdragen aan de woningbouwvereniging EMM,' schreven het in de brief.
Het is te hopen dat EMM
dan goed bij kas is, want zij
krijgt bij de overdracht meteen
een achterstallige onderhoudspost van dertig jaar voor de
kiezen.
MARTHA BURGER

Op zaterdag 2 juli wordt in strandpaviljoen Club Nautique de
'Miss Bill-verkiezing' gehouden. In drie verschillende ronden
zullen de deelnemende dames hun welgevormde derriére tonen
aan jury en publiek.In de eerste ronde zullen zij verschijnen in
badkleding. Deze wordt de tweede ronde verwisseld voor pikante
lingerie. Tijdens de slotronde zullen de dames te zien zijn in string
en nat t-shirt. De winnares van de avond wint een geldprijs en zal
gekroond worden tot 'Miss BIL'. Dames die mee willen dingen
kunnen nog inschrijven. Dit is gratis. De toeschouwers zullen • De donderdagmiddag-films
echter tien gulden entree moeten betalen. Aanvang 20 uur.
Alladin (aanvang 13.30) en Cool
Runnings (15.30) in Circus
vervallen.
Surfers in moeilijkheden door windstilte •Zandvoort
Op zondag 3 juli treedt m het
Zaterdag moest de reddingsbrigade in actie komen. Drie surfers Openluchttheater
Bloemenen drie boten kwamen in moeilijkheden. Ze werden verrast door daal de Big Band Gabanza
op
een plotselinge windstilte, voorafgaand aan een buitje. De red- met swingende 'latin' muziek.
dingsbrigade heeft de boten naar de kant gesleept.
Aanvang is 12.00 uur. De toegangsprijs is vijf gulden. Inlichtingen aan de kassa. Tel
EHBO helpt 14 badgasten
Dit weekend waren er 14 EHBO- gevallen onder de badgasten. 023-250050
Op zondag 3 juli wordt er een
De kwetsuren varieerden van splinters tot kneuzingen. De men- •extra
voorstelling voor de theasen waren door de goede zorgen van de hulpposten echter weer terproduktie
'Midzomersnel opgelapt. Volgens medewerkers schijnt het opgespoten zand nachtsdroom' gehouden.
Deze
weinig vuil en scherpe voorwerpen te bevatten. Dat zou je van de voorstelling wordt opgevoerd
kleur echter niet zeggen! Dit seizoen zijn er in samenwerking met in de Ruïne van Brederode m
de reddingsbrigade en de kinderopvang aan de Rotonde, alweer 56 Santpoort-Zuid. Aanvang: 21.15
kinderen teruggebracht bij hun ouders. EHBO-gevallen dit sei- uur.
Voor informatie: Stadszoen: 57 mensen.
schouwburg Velsen, telefoon
02520-15789.
• Zaterdag 2 juli, 20.15 uur vindt
Circuit beter bezocht dan strand
plaats in de St.BaHet strandbezoek was ondanks het mooie weer relatief laag te een concert
in Haarlem door het
noemen. Waarschijnlijk bezochten veel mensen het circuit. Tot in vokerk
Engelse King's College Chpir
de avond was er file op de Zeeweg en de Zandvportselaan. Daar- uit
met o.a. muziek
tussen stonden veel prachtige 'Italiaanse bolides', die op het uit Cambridge,
het oud-italiaanse koorreCircuit te bewonderen waren geweest. De snelheid van de 'Ita- pertoire
(Monteverdi, Gabrieliaanse duivels' was daardoor tot een minimum gedaald.
li). De entree is 25 gulden.

donderdag 30 juni 1994

Weekmedia 17
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Gevraagd
Swr«'svollp kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier
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schoonmaakhulp m/v
liefst echtpaar,

voor café in Zandvoort
7 ochtenden p.w.
Tel.: 06 - 52832823. Vragen naar Rob.
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd
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DE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders rin de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
v/eer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
rijs. De winnaars van deze week zijn:
en reis voor 2 personen naar keuze uit
het aanbod van De Harde's Tours. Deze
reis is inclusief vervoer per luxe
touringbus, excursies en deskundige
begeleiding.
Gewonnen door:

f

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door:
klokradio gewonnen door:
walkman gewonnen door:
4 E 180 videobanden gewonnen door:
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VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
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UITZENDBUREAU

VRAAGT PER DIRECT
junior secretaresse i.b.v. MEAO secretarieel of Schoevers
voor een computerfirma in Uithoorn.
Kom je net van school, dan is dit je kans op een leuke baan
voor lange tijd!!
ervaren schadecorrespondent afd. motorrijtuigen, voor
WA/Casco behandeling (Ift. 20-35 jr), i.b.v. diploma M & S,
goede kennis van moderne talen;
ervaren motorrijtuigen acceptant voor een verzekeringsmaatschappij m A'dam Centrum (Ift. 20-30 jr);
schoolverlaters i.b.v. HAVO diploma met ha of ec voor een
gerenommeerde bank in Amsterdam en omgeving.
Je gaat 4 dgn werken en 1 dag in de week naar school en
wordt opgeleid tot commercieel medewerker bankbedrijf
(max. leeftijd 22 jr).
Heb je interesse in één van bovenstaande vacatures of wil je
je vrijblijvend bij ons inschrijven, kom dan snel langs met c.v.
en diploma's N.Z. Voorburgwal 158, of bel 020-6273094.

\ni.l ilc lictjlinji niiK.ui^t n ccn ;n ccpl^lmka.nl.

Divers personeel gevraagd
Oproepen
Mededelingen

Weggelopen of
gevonden dieren

* 1 okt a.s. reunie 40 y
Z.V.M, handbal, reageer nu
Tel 14973-16219-12114.
* 4 Juli massaal vlaggen!!
GIJS de Roode viert zijn 2e
lustrum. Tel.: 16358.

Wie heeft mijn Maltezerleeuwtje gevonden? 5 mnd
oud, rood bandje. Zijn kleine
baasje erg verdrietig. Bellen
naar Nick van der Mey-de Bie
tel. 02507-12470 of 15143.

* Ab + Caroline, nog 1 nachtje slapen dan staan jullie op
de trap. Hans, Kees, Jan.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres' 02907-5235.

Felicitaties

£en pruik als het
nodig is!

* Gefeliciteerd Rie!
Hoera, 2 juli 60 jaar!
Kees en Ireen
* Het is echt waar,
Rie wordt 60 jaar. Van harte
gefeliciteerd. Henk en Door.
*Hoera, Rie Kraaeynoord,
2 juli, 60 jaar, van harte!
Alma, Ben, Dennis en Robin.
* Madeleine,
gefeliciteerd
met je theorie, nu op naar je
rijbwijs. Mam.

Kunst en antiek
* oporte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(maat)werken
Dinsdags ges!:

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Heemstedestraal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel.020-6157107

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wat een verrassing Manon,
Kathy op de golfbaan te zien.
Je bewonderaars.
* Wie gebruikt het Moermandieet m Zandvoort? Graag
contact met T. Koper: 16017.
* Herman, Jan, bedankt voor
het wegbrengen. Liefs Eveline, Ruut, Ko, Bert, Nico, Wim.
* Hoera, GIJS de Roode krijgt
op 4 juli zijn eerste Tien. U
kunt hem hiermee feliciteren.
* JAN 50 JAAR
vergeet het niet!1!
Je vrienden

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Woninginrichting
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schilderen-Witten-Behangen.
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woonvoorzienmgen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.
* Lieve mensen, bedankt
voor alles wat ik de 23ste van *Te koop: werphengels a
jullie kreeg. Kusje Saraletta. ƒ25,-. Tel/ 02507 - 17840.
•* Moeder Bets, gezellig tot
zaterd. op de koffie, borrel,
Schoonheid en
hapje, liefs Nico, Wim.
verzorging
* Moon, sterkte dinsdag, volgende week deze tijd ben je
alweer thuis. Knuffel M.
* Nog 8 nachtjes dan is 't
zover Madeleine en Junaan
gaan zich verloven, mmabrss.
Nu ook het adres voor DMCzyde, biaisband enz. Smger,
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort.

Hobby's en
verzamelingen

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Baby-artikelen

* Te koop: autostoeltje Maxi
Cosi, 10 mnd. gebr., i.z.g.st.,
* Heeft u nog singeltjes, LP's ƒ 125,- Tel.: 02507 - 18502.
van de jaren 50, 60 en 70 voor
de jukebox? 02979 - 85889.
Muziek-

Kleding
Mode Femay ontwerpster.
Tel : 02507-30184.
(Voor advies en afspraak.)

Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
f Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
'-'*r

Altijd de nieuwste
. premièrefilms, tevens
p veruit de grootste
$. keuze in Zandvoort.
;

j'

Verhuur van
movieboxen.

'Corn. Slegersstraat 2b
•
Zandvoort
;
> Tel. 02507-12070

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden'
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

ƒ5,Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy
Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Elke week het dagelijks nieuws!

Videotheek

DOMBO
* **
De nieuwste
dagfilms

T.h. 2 kamerflat direkt aan
zee, ƒ 1500,- p. maand.
Telefoon: 02507 - 19357.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Beethovens' 2nd
The Stand
***

Robin Hood: men in tights
* **

Little Boedha

\

Anonieme sextel.nrs van hete
vrouwen, ze geven echt hun
tel.nr. Bel 06-97.37 (75 cpm).
BUITENSEX! Nieuw! 1 gpm.
Parkeerplaats, auto, bos
l en hei. 06-320.326.22.

LiveSex. Hier kunnen jongens
(18 jr) met Rijpe Vrouwen
rommelen. 1 gpm. 06-98.48.
LiveSex met een Rijpe Negerin. Lekker een livegesprek!
1 gpm. 06-9686.
Dikke vrouwen. Livegesprek MeidenGrieks! 06-320.320.62.
m. mollige vrouwen met enor- Ik sta voorover, voorzichtig en
me bollen. 1gpm. 06.98.70
met olie. Ga door! 1 gpm 18 jr.

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.
GEHEEL PRIVi£

06-96.80

24 u/p.d.
100 cpm
Direct kontakt, direkt doorgeschakeld naar dames thuis.
06-97.02 (75 cpm).
Direct Live Box! Je komt direct in een orgie terecht! 1gp
m. 06-9593. Tot 3 u. 's nachts
Direkt apart met ondeugende
vrouwen. Vrouwen: 06-4300
mannen: 06-9757 (75 cpm).
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-98.80 (75 cpm).
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm).
DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40-1-. 06-320.330.42 (75cpm).

* **
Gezocht: kamer voor studente. Tel.: 02507 - 18520.
Dieppeithefinalattack
Verhuizingen
Woonruimte gezocht van
Corn. Slegersstraat 2B
1 aug. t/m 31 jan. voor stagiair
Tel. 02507-12070
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en van Hotelschool Amsterdam.
kamerverhuizingen. Voll. verz. Huur + ƒ500,- per maand.
Dag-nachtserv. 020-6424800. Telefoon: 02507 - 14747.
06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
Woningruil
hoor, ben ,18 jr. 1gpm.
Dieren en
06.320.320.38 RIJPE Dame.
dierenKom met je hand onder m'n
750 Ruiladressen
benodigdheden
in A'dam. Inform. bij WBV Het rok. Trek m'n slipje uit. 1gpm.
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
06-320.320.91. Ik open m'n
* Gratis af te halen 5 kippen
Aangeb.: 4-k.flat, 1 hg, Enge- mond voor jou! Ik wil je tong
2
jaar
oud.
Tel.:
02507
-17676.
mensen voor verkoop, management, administratie, magazijn
landlaan Haarlem, huur ƒ680 voelen. Rijpe Negerin. 1 gpm.
T.k. 4-j. Vos Ruin 1.62; 4-j. p.m. Gevr.: 2-, 3- of 4-k.woErvaring niet noodzakelijk, interne opleidingen
06-320.324.05 NIEUW! 1gpm.
lieve Shetlander. 08336-31466 ning of flat in Zandvoort.
worden verzorgd. Ambitieuze mensen zijn welkom.
Lieve meisjes (18), straatmeiBel nu voor een afspraak 020 - 6920191.
Tel.:
023-401512
(antw.app.).
T.k. Maltezer leeuwtjes, gratis
den doen het met rijpe kerels!
Tussen 10.30-17.00 uur.
thuisbezorgd. 08389 - 16920.
06-95.09. Je krijgt sexles in Eenzame vrouwen zoeken
Jong Swingend en
Financiën en
het gymlokaal, stop je hand sexafspraakjes als man niet
Avontuurlijk?
Technisch personeel
thuis is! 06-9661 (100 cpm).
maar in m'n BH. 100 cpm.
Lessen en clubs
handelszaken
In onze full-time kunstverkoop
gevraagd
06-95.26. LESBISCHE buur- EROX de madam verbindt je
teams wordt véél verdiend!
vrouwtjes brengen elkaar door, zeg maar naar wie!
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
ASTROLOGIE CURSUSSEN
Autoverzekering
kronkelend naar 'n zalig hoog- 06.95.06 Rijp & Jong. 1 gpm.
eventueel antwoordapparaat. Carrosserie Center Van Veen (Jupiter). Folder 020-6384148.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
tepunt. 1gpm
06-95.26. Gebabbel, gebabbel. 75
Manfred Leershop zoekt een te Amsterdam vraagt wegens Hoe word ik MAKELAAR/
blijft toch goedkoper!
uitbreiding all-round
cpm. De BABBELBOX de eni06-95.60.
SEXSTRIPTEASE.
degelijke schilder om de
beëdigd
taxateur
o.g.?
1en
Bel nu: 02507-14534.
Jij mag alles van mij uittrek- ge echte! 06-320.330.02.
borden van zijn shop weer carrossenebouwer/construc- 2-jarige opleiding (inclusief
tiebankwerker t.b.v. nieuwken! Begin maar! 1 gpm.
mooi te maken. Kom even
opleiding tot beëdiging).
GRATIS TELEFOONSEX voor
Rijwielen,
langs op het Raadhuisplein. bouw 'en/of reparatie, all- Haarlem/Den Haag/R'dam/
06.95.91 Het 18 jarige meisje vrouwen. Dames bel: 06-4300
round bedijfswagen spuiter
bukt en schuift haar rokje om- Mannen bel 06-9755 (100c/m)
motoren,
Wie wil 1x per week mijn was en all-round bedrijfswagen Utrecht/Arnhem/Breda/
hoog! Op z'n GRIEKS! 1 gpm. GRIEKS standje met ervaren
komen strijken? ƒ 10,- p.u.
monteur. Tel.: 020-6117797, Eindhoven/Zwolle/Groningen.
bromfietsen
Bel:
M.O.O.G.
05700
31835.
Tel.: 02507 - 12321.
inl. dhr. van de Zeijden.
06*95*92 GRIEKS lekker ach- vrouwen, 35+. Kies maar, er
Self Line start
terom. Blanke of donkere zijn er 3! 06-320.327.17.
een cursus THUISKAPPEN * Te koop: damessportfiets vrouw staat gebukt! 1gpmGRIEKS: toe maar, schuif
Personeel
Raleigh, ƒ250,-. Tel.: 13353.
voor jong en oud.
Videotheek
aangeboden
Gratis broch.: 070-3194137. *T.k. jongensfiets 24 inch, 06.96.09 RIJPE vrouwen wil- mijn slipje maar opzij schat!
len een livesexgesprek! Laat Bel 06-97.09 (100 cpm).
met versnellingen. Leeftijd 8- je doorverbinden! Igpm.
GRIEKSE LIVESEX 06-95.05.
10 jr ƒ 75,-. Tel.: 02507-17423.
Zalenverhuur
E.W. Stuffers
06*96*25 Winkelmeisjes 18. Alleen live voor Grieks!
*T.k. wit houten klaptafel Bea wordt heet achter de Ik buk me wel schat! 1 gpm.
hovenier
ƒ75,-. Tel.: 02507 - 16122.
kassa en verdwijnt het toilet Heerlijk DISCREET apart met
Party-service
EEN VERTROUWD ADRES
in. Jij loopt er achter. 1gpm. hete vrouwen uit Amsterdam.
Tel./fax: 020-6631155
PELIKAAN
Auto's en
06.96.25 winkelmeisjes (18). 06-320.322.11 (75 cpm).
Auto: 06-52831625
uw adres voor koud buffet
Bea wordt heet achter de Hete
auto-accessoires
eenzame
vrouwen
Huishoudelijke hulp, 60 jr,
en bittergarnituur.
kassa en verdwijnt het toilet (30+) zoeken anoniem sexCorn.
Slegersstraat
2b
zoekt werk. 02507-19553.
Tel.: 02507-18812/15619.
in. Jij loopt er achter. 1gpm. kontakt. 06-95.11 (75 cpm).
tel. 12070
Te koop: Ford Capri III 1600
Rubneksadvertentie op-1
VERENIGINGSGEBOUW
06*96*26
S&M-LIVE-BOX. Hete ERVAREN vrouwen van
GL,
APK
5-'95,
ƒ
1800,-.
Geopend dagelijks
geven? Zie voor adres en/of
Live met je meesteres op een 40 jaar zoeken sexkontakt.
Telefoon: 06 - 52815308.
De Krocht
13.00-21.00 uur
elefoonnummer de colofon |
lijn ....! 1 gpm.
Bel 06-350.290.53 (75 cpm).
Grote Krocht 41, Zandvoort, T.k.: oldtimer Datsun 1200,
n deze krant.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, b.j. 1972, APK '95, i.z.g.st., 06.96.40 MEISJESSEX 18 jr HETE RIJPE vrouwen bellen
1gpm Jij loopt achter mij de voor een heerlijk sexkontakt.
prijs ƒ 1500: 06-52815308.
voor
Beeld en geluid
BRUILOFTEN - RECEPTIES T.k.: Renault 5C, 3-drs, rood, trap op. Onder m'n mini zie je Bel nu 06-97.80 (75 cpm).
m'n slipje strak zitten.
KOFFIETAFELS
met nwe APK, bjr. 1985,
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
HOMO-KONTAKTEN
zoeken snel sexkontakt.
u ruimte voor vergade- f3750,-. Tel.: 02507 - 15892.
KLEUREN TV'S voor ƒ 100,- zijn er niet. Zoekt
Direkt
apart
met
een
hele
Bel nu 06-97.05 (75 cpm).
ring, feest, club of party?
hete knul uit Amsterdam!
Komt u dan eens praten met
Hete vrouwen willen met jou
Rijles
auto's
Bel
nu
06-96.13
(nu
50
cpm).
mij, A.J. v.d. Moolen,
een spannend privé-gesprek!
en motoren
Ook grootbeeld. Tevens goedkope camera's en video's.
Gemeenschapshuis,
tel.:
HOMOKONTAKTEN
06-320.322.33 (75 cpm).
Firma Hijdo, Hagedoornweg 40, A'dam-Noord. 020-6367538. 02507-14085 of 19652.
Zoek je snel een hete boy?
Hete vrouwen willen echt snel
06-320.330.18
(75
cpm).
*Te koop zw. tv, portable,
Alblas Verkeersscholen
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
31 cm ƒ 50,-. Tel. na 19.00 uur
Studieboeken en
Hulpstukkensex
1
g/m
Nieuw!
Huwelijk en
in 5 dagen
Bel nu 06-97.66 (75 cpm).
02507 - 16516.
Kies
1.
Electrisch
en
2
voor
-platen/banden
kennismaking
UW RIJBEWIJS
Homo: Jongens, 18, onder elhandmatig.
06-320.325.59.
Nieuwkoop, 01724-8361.
* Weider Home trainer met
kaar. Hoor ze tekeer gaan.
LiveSex! 06.98.66 Als je van 06-320*330*88 (75cpm).
digitale klok voor cal. afst. *T.k.: cursus Frans Schei- Eén telefoontje is genoeg om
heerlijke
strakke
winkelmeisnieuw ƒ275,-. Tel.: 17357.
degger Inst., nieuw, norm. pr. in contact te komen met de
06-Nummers
jes houdt. Live met mij. Ik ben HOMOJONGERENKONTAKT
Rubrieksadvertentie .'.3p- ƒ534,- nu ƒ65,-. Tel.: 17193. persoon van jouw keuze.
hete jongens van 18 tot 30 jr!
net 18. Zachtjes! 1gpm.
Probeer
het
eens
en
bel
geven? Zie voor adres en/of T.k.a. Schoevers manage06-320.330.95 (75cpm).
06-96.53
Nieuwe
Rage
SM-KONTAKTLIJN:
zoek
je
06
350.222.21
(100
cpm).
elefoonnummer de colofon ment assistent boeken ƒ 500.
Stewardessensex 06.95.07
06-96.53 Lioda's PRIVEBOX! een strenge afspraak?
n deze krant.
Tel.: 18467 na 18.30 uur.
Schuif m'n rok omhoog en
75 cpm. Spreek een span- 06-320.325.80 (100cpm).
Erkende relatie/
laat je hand voelen. 1gpm.
nende boodschap in en luisSTRAATMEID
Live.
Eindelijk
Onroerend goed
bëmiddelingbureaus ter naar die van andere bei- kun je live sexen met een ordi TIPPELLIJN: eenzame vrouwIers. Vind jij een leuk iemand
tjes zoeken vluggertje?
te koop aangeboden
of iemand jou, dan word je straatmeid. 1 gpm 06-98.40. Bel nu 06-95.30 (75 cpm).
CUPIDO brengt u bij elkaar! gelijk doorverbonden voor THUIS-SEX-KONTAKT, hete
Indien gewenst reeds binnen een livegesprek. Je bood- vrouwen bij jou in de regio. TOPSEX 06-320.325.25. Ik wij
in bad met jou! Zeep me maar
1 week uw eerste contact. schap vervalt zodra je op- Bel nu 06-9811 (75cpm).
lekker in lieverd! 1 gpm.
Vraag gratis en vrijblijvend
hangt. Vrouwen bellen gratis
TIENERTJES, 18 jr, die met
de folder aan. 03451-11486 06-46.77! Mannen 06-96.53.
TOPSEX-LIVESEX
06.97.22
jou een livegesprek willen!
(automatisch) of 03451-31364
Wil jij mij Live naar een Hoog06-96.92
Vluggertje!
1
gpm.
1
gpm.
06-320.320.65.
Zalig!
(telefoniste). 24 uur per dag,
tepunt brengen. 1 gpm.
7 dagen per week. Cupido: Zet 't geluid harder of zachter!
Zap
van
meisje
op
meisje!
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatie- 06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
organisaties.
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1gpm.
Te koop

Gevraagd per direct:

DOMBO

5 films
hele week

ƒ25,-

Wél voor ƒ250,-!

Meisjeskamertjes, 06.96.08.
Petra en vriendinnetje, beiden
18, doen 'n sexspel. 1gpm.
MEISJESyiNGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
06-320.320.66. Oh...wat fijn!
Nieuw! 06-320.322.78 pm 1g.
Hoe snel kun jij met je hand?
Ik help je snel binnen 1 min.!
NIEUW! 1 gpm 06-320.326.17.
Sex in het openbaar! Lift,
toilet, trein, bus, tram.
Nieuw: 35 plus sexdating. Volop rijpe-vrouwen zoeken sexkontakt 06-9616 (100cpm).
Nieuw: anonieme sexdating.
Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-97.06 (100 cpm).
Nieuw, discreet privé-gesprek met hete vrouwen (extra-snel). 06-9664 (100cpm).
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (100 cpm)
Nieuw! Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pm
1 g. In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor
2. Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320*330*87 (75cpm).
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75cpm).
Op z'n FRANS! Live met mij.
06-97.33. Mond vol! 1 gpm.
Warme Lippen.

SUPER-1 ON l!'
l Spreek ccn spannend* boodschap
J m en luister naar tlic van anderen
• die op hoi /elfde momcni bollen
'J \inJjijccnleukicnundof
\indt iemand jou. dan uord je
• gelijk tluoncrbcndcn \uor een
gc/cllig gesprek Je ingesproken
i boodschap ^enali «xlra je
• ophangt

06.97.92
sTPER-SEXDATE
[Hete afspraakjes met
Rijpe Vrouwen
en bijjoir

in de buurt!

06.320.328.66
RllTENSEX
l Lekker buitenshuis
[wippen op het strand.

06.320.326.22
Vanessa's
SEXPRIVELIJN
**Nieuwe rage uit Amerika**
Bel en spreek een lekkere
boodschap in en luister naar
die van andere die op hetzelfde moment bellen als jij. Hoor
je een lekkere meid druk de O
en je wordt doorverbonden.
Vrouwen mogen gratis bellen
100cpm. Sexprivélijn 06-9792.
VERPLEEGSTERS Live.
06-98.38. Bel me snel schat
en ik verzorg je live. 1 gpm.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm).
! Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT SEX, bel ze
nu: 06-96.04 (75 cpm).

SEX'O'FOON 06*96*06
*Sexstories *Sexdating
*Hoogtepunten *Gaydating
*Sexjackpot 1gpm
Sex"O"foon Sexbox Live!
06-320.329.50. Rijp & Jong.
doorschakelen
1 gpm. Direct live met haar!
Naar dames THUIS
***SEXPLEZIER voor 2***
door het hele land
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
SM VOOR 2: direkt apart
24 u/p.d.
100 c.p.m. voor 'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
Bel nu 06-9502 (100cpm).
06-320.322.17 (75cpm).
Privételefoonnrs . van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Diverse clubs
Rijpe Verpleegster. Ik zit pp
m'n hurken. Wat een inkijk, 020 - 6328686. Amber Escort
geen slipje. Pak 'm. 06-97.44. lieve (jonge) dames, dagelijks
SEX VOOR 2: snel een sex- na 19 uur. (Geen chauffeur bij
gesprek met 'n hete vrouw. U binnen - geen extra kosten.)
06-320.330.82 (75 cpm).
Eén telefoontje is genoeg om
SEX VOOR TWEE, direkt tele- in contact te komen met de
foonsex met hete vrouwen. oersoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-320.330.46 (75 cpm).
06 - 350.222.21 (100 cpm).
SEXGiESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor Nederl., Caraibische, Z-AmeHeren. Bel 06-9667 (100cpm). rikaanse, Aziat. meisjes. Escort v.a. ƒ 200. 020-6683310.
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje • Wij behouden ons het
(18) wacht. 06-9710 (75cpm). •echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen,
SEXKONTAKT: De heetste of niet op te nemen.
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100cpm).
deBonc
--i
5 Vener
SEXMEISJES live! Wel voor- smeerder
'
zicntig, net 18 jr. U bent gelijk ourant:
aan de beurt! 1 gpm. 06.96 36.
Zandvoorts
. Nieuwsblad
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1 gpm. 06-320.320.77.
IVrouwen van 35 jaar en
ouder willen DIREKT-SEX,
bel ze nu 06-9512 (75cpm).
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex. 06-9844 (75cpm)
2e zakte door haar knieën, op
z'n Frans lieverd. 1gpm.
06-9646 Rode Lippen!!

Privé

06-96.88

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Zandvoorts Nieuwsblad

gevraagd
diversen
* Stoeptegels
gevraagd
± 150 aangeb. 2 broedkooien
hout a ƒ25,-. Tel.: 13555.

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

Betamax
films te koop

een in Duitsland vooraanstaand artiesten promotie bedrijf
zoekt
zeer mooie Hollandse meisjes tot 23 jaar die veel geld
willen verdienen ern een goede carrière willen opbouwen
in de entertainment en showbusiness wereld.
Uitstraling en persoonlijkheid zijn minstens zo
belangrijk als pure schoonheid.
Model-ervaring is meegenomen maar geen must.
Reacties met foto en een aan uzelf geadresseerde
en gefrankeerde envelop naar:
_
Bruggestraat 38b 3841 CP HARDERWIJK
*
telefonische informatie op werkdagen tussen 20.00 - 2C.OO
telefoon: 06 - 52864653.
Internationale import/distributie organisatie breidt uit

instrumenten

Videotheek

i)OMBO

Artist managment show biz in keulen

De Harde's Tours

Nieuwkoop in het groene
hart van de Randstad
(Anemonenstraat 15 - Noorden)
Royaal geschakeld Herenhuis met separate berging,
inpandige garage en zonnige, vrije tuin op het Zuiden
met blijvend vrij uitzicht. Gelegen aan rand van rustig
woonerf. Op loopafstand van de Nieuwkoopse Plassen.
Speelse living met open haard, eetkeuken, studie- of
jetkamer. Boven 6 slaapkamers, 2 badkamers, 2 balkons.
Inhoud 580 m3. Perceelafmeting 290 m2. Bouwjaar 1980.
Kortom, interessant om te bekijken.
Vraagprijs ƒ419.500 k.k.
Inl.: Drieman Makelaardij O.G., Achterwejg 54,
Nieuwkoop, telefoon 01725 - 71522.

't BINNENHUIS
Gasthuisplein 3, inkoop oud
+ antiek en inboedels.
Tel. 15760.
* T.k. gevr.: bolderwagen.
Tel.: 020 - 6965772.

Vaar/surfsport
Te koop: nieuwe stalen roei
boten, 4 m, met spanen. Prijs
ƒ995,-. Tel.: 02158-23978.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

06.97.11 Sabrina houdt van
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover!
Doe m'n slipje opzij!!
06-98.58. Hoor 35 vrouwen
Hijgen. Maar 1 minuut voor 'n
hoogtepunt. Zappen 1 gpm.
1 gpm. NIEUW! 06-320.324.74
Avontuurtjes
op
college!
Meisjes (18) en leraressen.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels?

Wilt u ook' naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW,

DOMBO

Naam:

U ook?

Adres:

tel. 02507- 12U70

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Postcode: ....

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:
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Surinaamse kinderen hebben
oms de hele dag honger'
,(iO procent van de kinderen in Suriname is ondervoed,"
zegt de Zandyoortse Mariene ter Bruggen. Het sterftecijfer
'linder zuigelingen en kinderen stijgt met de dag. Onlangs
^tartte deze vrouw een hulpactie voor de kinderen in Suri'iiame. Zij vraagt de Zandvoortse bevolking om haar te hell>en.
De eenmansactie van Marlè- geven. Een pak pap is daar onie begint zo langzamerhand betaalbaar. Bovendien is het
Wrote vormen aan te nemen. Op haast nergens te krijgen. Ook
'dit moment onderhoudt zij zes- de kinderen in de weeshuizen
'tig Surinaamse gezinnen en een hebben het heel erg slecht. Ze
zijn allemaal ondervoed. Ik had
;\veeshuis.
Ik had dat van te voren nooit heel sterk het gevoel dat ik wat
Verwacht," aldus Mariene. Ik moest ondernemen. Gelukkig
besloot tot deze actie na een kreeg ik steun van mijn man."
documentaire op de televisie
over Suriname. Zelf ben ik een
jsurinaamse vrouw en dat Pingelen
'maakt me natuurlijk nog meer
Toen Mariene de actie startte, had ze niet verwacht dat het
|verbonden met dit land."
1
„Er zijn maar weinig mensen zo goed zou lopen. Aan levensdie beseffen hoezeer de situatie middelen is het meeste behoefin Suriname de laatste jaren te. Door te onderhandelen met
verslechterd is. Kinderen gaan een exportbedrijf, kan ze nu
zonder eten naar school, omdat goederen versturen naar Suride ouders geen geld hebben. name in grote dozen. Voor het
Dat betekent dat ze de hele dag transport krijgt zij 50 procent
honger hebben. Ik heb zelf twee korting. Een doos versturen
kinderen en ik moet er niet aan kost haar nu slechts 57,50 guldenken dat ik ze geen eten kan den, inclusief verzekering.

Dronken bestuurder
ramt tuinhek
ZANDVOORT - Op 27 juni
omstreeks half twee 's nachts
heeft een twintigjarige Haarlemse automobilist een ongeval veroorzaakt op de Kostverlorenstraat. Hij vloog vermoedelijk door te hoge snelheid uit
een bocht en kwam tegen een
tuinhek van een woning tot
stilstand. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Britten opgepakt
na stelen vlaggen
ZANDVOORT - Op 27 juni
omstreeks kwart over vier 's
nachts, zijn er vier Britten in
leeftijd variërend van 31 en 45
jaar, aangehouden toen zij onder invloed van alcohol op het
Raadhuisplein een vlaggemast
uit de grond hadden getrokken
en daarvan de vlag hadden gepikt. Ook hadden zij'nog een
vlag ontvreemd vanaf de gevel
van een speelgoedwinkel in de
buurt.

Illegale zwemmers
ZANDVOORT - Op 21 juni
om ongeveer half vijf 's nachts
zijn twee jongens en twee meisjes uit Heemstede en Haarlem
in de leeftijd van 22-24 jaar
aangehouden door de politie
wegens illegaal zwemmen in
het buitenbad van een bungalowpark.

Daar heeft zij lang voor moeten
pingelen maar het is haar gelukt en ze blijft doorgaan.
„Pasgeleden heb ik honderd
kilo meel losgepeuterd ergens
bij een bedrijf. Dat heb ik inmiddels alweer verstuurd,"
zegt zij enthousiast.
Gelukkig krijgt Mariene de
laatste tijd ook steun van anderen. Dat geeft haar de kracht
om door te gaan met deze actie.
Zo kreeg zij al veel spullen van
bewoners en personeel van het
Huis in het Kostverloren, van
de padvinders, van twee grote
Zandvoortse supermarkten, de
Beatrixschool en ook de katholieke kerk heeft haar een keer
spullen gegeven al is het niet
hun gewoonte om eenmansacties te steunen. Ook een aantal
Zandvoorters heeft haar al levensmiddelen toegestuurd.
Alles is welkom zolang het
maar goed houdbaar is. Vooral
pap, melkpoeder, pakjes soep,
sardines en blikjes groenten
zijn welkom. Maar ook toiletpapier, bonen, campingboter,
thee, broodmix, suiker.lever-

Politie houdt
dief brommer aan

pastei, hagelslag en pindakaas
zijn nodig.
In Suriname wordt de actie
verder gecoördineerd door pater W. Wong Loi Sing. Deze
zorgt ervoor dat de levensmiddelen op de goede plek worden
uitgedeeld.

ZANDVOOET - Bij een vekeerscontrole op het Raadhuisplein op 23 juni werd een 17jarige jongen uit Amsterdam op
de bromfiets aangehouden. Na
staandehouding bleek het slot
te zijn verwijderd en de bromfiets te zijn gestolen in de poli
tieregio Amsterdam/Amstel
land. De verdachte en bromfiets zijn aan deze politieregio
overgedragen.

Strijkstok

Autodiefstallen

„Het zijn niet alleen de christelijke kinderen die geholpen
worden, want ieder kind is een
kind,"zegt deze vrouw betrokken. „Bovendien blijft er niets
aan de strijkstok hangen. Druk
de mensen alstjeblieft op het
hart dat alles naar die arme kinderen gaat."

ZANDVOORT - Tussen 25
en 27 juni zijn er in totaal vier
auto's ontvreemd. Vanaf verschillende plaatsen. In de Dr
C. A. Gerkestraat werd een
rode Porsche ontvreemd, vanaf
de Prinsesseweg een grijze
Peugeot 405, en vanaf de Celsiusstraat en de Zandvoortselaan een beige en blauwe
Volkswagen type Golf.

Indien mensen deze eenmans-actie willen steunen, dan kunnen zij de betreffende levensmiddelen deponeren aan de
Vondellaan l, het liefst op de
dinsdag- en woensdagmiddag
tussen een uur en drie uur. Als
mensen geld willen geven is dat
ook welkom.

Zeevissers komen thuis met
kabeljauw uit Denemarken

Catamaran
gevonden
ZANDVOORT - Onlangs is
in Zandvoort een catamaran
onbeheerd aangetroffen. De
milieupolitie is op zoek naar de
eigenaar. Deze kan zich meiden bij de milieupolitie, telefoon 02507-61572.
Als het antwoordapparaat
aanstaat, wordt de beller ver„Er blijft absoluut niets aan de strijkstok hangen," garandeert Mariene ter Bruggen die zochtde gegevens van de cataactievoert voor de kinderen uit haar vaderland
maran en naam en telefoonFoto Andre Lieberom nummer in te spreken.

ZANDVOORT - Tien daar het de volgende dag moei- meer zat er niet in. Toen te-

man van de Zeevis Vereni-

ging Zandvoort hebben
een week in Denemarken
doorgebracht om daar op
het Gele Rif te vissen. Het
Gele Rif ligt tussen de kop
van Denemarken en de
onderkant van Noorwegen.

zeevissen
Aan boord van het schip de
Antares werd de eerste dag
meteen' op de vis gejaagd. Op
weg naar het Gele Rif werden
nog pogingen ondernomen
op diverse wrakken, echter
dat leverde niet veel vis op.
Op het Gele Rif ging het wat
beter. Theo van de Tooren
pakte al snel een zeewolf, wat
gelijk een nieuw clubrecord
betekende, terwijl Peer van
Warmerdam een mooie kabeljauw van ruim negentig
centimeter ving. Verder werd
en veel kabeljauw en kleine
leng gevangen.
Omdat het lekker weer
was, zonnig en niet al te veel
wind, werd door de schipper
besloten om de nacht op het
rif over te blijven, temeer

lijker zou worden in verband
met de weersvoorspelling van
veel wind. Tussendoor namen
de Zandvoortse vissers een
paar uur slaap maar 's morgens
om vier uur stonden de meesten al weer aan boord om de
vissen te verschalken. Arnold
Bluijs sloeg een grote kabeljauw van ruim tachtig centimeter aan de haak, maar die was in
de zijkant gehaakt.
Even later ving Bluijs een
mooie pollak van ruim zeventig
centimeter. Verder deden zich,
die dag, geen spectaculaire
vangsten voor en zo rond het
middaguur werd de haven opgezocht aangezien windkracht
acht tot 12 was voorspeld.
De volgende ochtend stond er
nog steeds een Noordwester
storm. De vissers besloten om
in de haven wat te gaan vissen
wat de nodige schar opleverde.
Frans Goossens slaagde er in
een paar fraaie forellen te vangen. Nadat op donderdag de
wind was wat afgenomen werd
een aantal diepere wrakken, zo
rond de honderd meter, opgezocht.
De eerste wrakken leverde
niet veel vis op. Ton Goossens
pakte een goede zeewolf, maar

gen de middag een nieuw
wrak werd bereikt ging het
plotseling veel beter, hetgeen
de nodige spectaculaire vangsten opleverde. Kabeljauwen
van tegen de meter en zelfs
drie van over de meter werden aan boord gehesen.
Cas Al ving een vis van
10.500 gram, wat een verbetering van het clubrecord betekende. Dat liet Arnold Bluijs
niet op zich zitten, want even
later haalde hij een kabeljauw van 110 centimeter met
een gewicht van 11 duizend
gram uit het water. Het antwoord van Al kwam snel
daarop. Met een geweldige
kabeljauw van 106 centimeter, maar met een gewicht
van 13.550 gram, pakte hij
zijn record weer terug. Leng,
koolvis en pollak werden
eveneens goed gevangen.
De laatste visdag, de vrijdag, werd niet veel meer aan
de haak geslagen. Bij een
wrak aangekomen pakten de
tien leden van de visclub nog
wel wat vis, maar door een
technische storing, kon het
wrak kort daarna niet meer
gevonden worden.

Toerwagengeweld barst zondag
los op Cfircuit Park Zandvoort
ZANDVOORT- Op tionale titelstrijd. Voor- Belgische circuit van moet derhalve kansloos onderling uitmaken wie
het Circuit Park al de strijd in de Lucky Zolder was het echter worden geacht voor de zich de snelste en meest
Zandvoort
worden
zondag internationale

autoraces gehouden
voor de diverse Nederlandse kampioenschappen. Op het programma staan maar
liefst negen wedstrij-

den,

waaronder de

spectaculaire mer-

kenraces in de MarJboro Elf Renault Clio
Cup en de APM Citroën GTi Cup.

autosport
De produktiewagenrijders rijden zondag twee
wedstrijden van de na-

10 Produktiewagens tot
1400 cc is bijzonder boeiend. Rover versus Suzuki. Henk Tappel (Suzuki) en Toon van de Hatert (Rover) staan gezamenlijk aan de leiding in
het kampioenschap, op
de voet gevolgd door Egbert Top en Frank Caron. De 2000 cc Klasse
wordt aangevoerd door
Donald Molenaar.
In de Mobil l NK Produktiewagens + 2000 cc
is het voornamelijk
BMW wat de klok slaat.
Cor Euser en Patrick
Huisman staan nummer
een en twee. Tijdens de
vorige wedstrijd op het

Huib Olij (Mercedes),
die verrassend de derde
plaats opeiste. Verder
zijn er nog diverse formulewagenraces en de
Squadra's Bianca. In
deze klasse zijn het David Hart en Herry Kleyn
die de dienst uitmaken.
Door drie overwinning
van Hart en twee van
Kleyn hebben zij al ruim
afstand genomen van de
overige deelnemers.
Met twee overwinningen leidt John de Vos in
de Renault Clio Cup. Allard Kalf f wist de laatste
race met overmacht te
winnen. De Zandvoorter
ontbreekt zondag en

titel. Bij de dames coureurs doet Chantal van
der Sluis het uitstekend.
De Amsterdamse neemt
in het kampioenschap
een vierde plaats in, na
Fred Hehl en Pim van
Riet.
De Citroen-rijders beginnen zondag aan de
tweede helft van de competitie. Met nog vier races te gaan is de spanning te snijden. Tim Coronel heeft 71 punten,
Rob Karst volgt met 69,
terwijl de talentvolle
Sandor van Es 67 punten heeft behaald. Deze
drie coureurs zullen dan
ook zeer waarschijnlijk

Guitteny wint Ferrari-race
met seconde voorsprong
ZANDVOORT - Ruim werd er ook nog een stevig par- maakten beide heren het elkaar
twintigduizend belangstel- tijtje geracet op de Zandvoortse erg lastig. De felle strijd duurde
lenden waren afgelopen
zondag afgekomen op de
Italia a Zandvoort autosportdag. De Italiaanse

auto-industrie etaleerde een

breed scala aan produkten
waarbij vooral de histori-

sche en dure Italiaanse automerken bij de toeschouwers in de smaak vielen.
De meest fraaie auto's verschenen op het Circuit Park
Zandvoort. De één kwam voor
het rijden van een wedstrijd de
ander deed mee aan het Concours d'Elegance, waarin de automobielen op hun uiterlijk
werden beoordeeld. En er waren fraaie exemplaren op het
circuit te zien. De Abarth, Maserati, Lamborgini, Moretti,
Ferrari of Alfa Romeo vertegenwoordigden een waarde van enkele miljoenen guldens.
En met al die dure wagens

racepiste.
De twee Ferrari 348 Challenge races waren bijzonder spannende spektakelstukken. In
beide races ging de strijd tussen de Fransen Guitteny en Bochet en de Nederlander Hugenholtz. In race nummer l bleef
Guitteny zijn landgenoot een
kleine seconde voor terwijl Hugenholtz op ruim zes seconde
finishte. In de tweede race
eveneens een spannend gevecht met nauwelijks waarneembaar verschil, maar in de
uitslag kwam geen verandering.

Alfa Romeo
De Alfa Romeo race was
eveneens het aanzien volkomen waard. De duizenden toeschouwers genoten van de
strijd tussen Bob van der Sluis
en Toine Hezemans. Vooral in
het begin van de wedstrijd

jammergenoeg te kort aangezien Hezemans terrein moest
prijsgeven doordat zijn Alfa
GTA 1600 oververhit raakte.
Van der Sluis had toen geen
probleem de race zegevierend
af te sluiten.
Op ruim 14 seconden eindigde Hezemans, die ondanks zijn
mankement aan de auto, de
overige coureurs ver voor bleef.
Van der Linden, met een AlfA
GTV6, legde beslag op de derde
plaats maar kwam in de strijd
op een topplaats snelheid te
kort.

slimme rijder mag noemen aan het einde van
het seizoen. Bij de Ladies-cup staan de zusjes
Frangoise en Debbie
Loogman een en twee in
het cup-klassement.
Het programma begint zondagmiddag om
12 uur en de laatste race
staat om half zes gepland. De toegangsprijzen bedragen op de trainmgsdag tien gulden en
voor de racedag 15 gulden voor duinen en tribune, voor twintig gulden meer kan het rennerskwartier
bezocht
worden. Kinderen tot 12
jaar betalen de helft.

Rugletsel na
aanrijding
ZANDVOORT - Op 24 juni
omstreeks half zes 's middags
zijn een 22-jarige motorrijdster
uit Velsen Noord en haar 15jarige duo-passagiere gewond
geraakt bij een aanrijding op
de Boulevard Barnaart, met
een auto bestuurd door een 19jarige Duitse. De Duitse reed
vanuit een uitrit van een campmg de weg op en zag daarbij
de motorrijdster over het
hoofd.
Deze kon een aanrijding
niet meer voorkomen en reed
de auto in de flank. Zij werd
met rugletsel en haar passagiere met enkelletsel overgebracht naar een ziekenhuis in
Haarlem.

Hup, Holland, Hup

In de Manga animatiefilms staat de ondergang van de wereld centraal. Huurmoordenaars,
demonen, bloeddorstige computers en verleidelijke vrouwen die muteren in spinnen met
draderige tentakels vormen ingrediënten van een Manga-film Foto PolyGram Fiimed Entertainment

Expositie
'Segment
aan
Zee'
Verbazingwekkende animatie
De makers van obscure
films in het Westen eeneentreren zich voornamelijk op
manieren om in een zo kort
mogelijke tijd zoveel mogelijk liters bloed van het
filmdoek af te laten druipen. In bioscoop Kriterion
is in de nacht van 2 juli te
zien hoe Japanse filmmakers hun westerse collega's
het nakijken geven.
Onder de verzamelnaam
Manga komen strip en animatie, science fiction, horror, fantasie, porno, en cyberpunk samen. Een oriëntaalse hallucinatie van ongekend niveau...
Kriterions programmermgscoördinator Mariska Graveland doet uit de doeken wat
Manga behelst: „Manga betekent letterlijk: onverantwoorde, schokkende beelden. Deze
animatiefilms zrjn een vervolg
op de Manga-stripboeken,
waarvan er in Japan zo'n tweeeneenhalf miljoen circuleren.
Eén ding hebben alle Mangafilms gemeen, ze spelen zich af

in de post-apocalyptische wereld, waarin alles verwoest is."
Verleidelijke vrouwen die
muteren in spinnen met draderige tentakels, bloeddorstige
computers, nietsontzienende
huurmoordenaars en demonen
zijn slechts enkele elementen
van de Manga-film. Het razendsnelle tempo van de films en de
bizarre 'camera-voering' overrompelt de kijker en nagelt
hem vast aan zijn stoel. „Er zit
wel een verhaal in de films,
maar dat is onbegrijpelijk. Het
zijn geen stomme, domme verhaaltjes met een happy end. Het
gaat over de toekomstige verwoesting van onze wereld en
wat daar nog uit voort kan
groeien," enthousiasmeert Graveland.
De animatiefilms zijn uiterst
gewelddadig, de kijker kan zich
verheugen op spermatozoïde
en liters bloed die bijkans van
het filmdoek afdruipen. „Wij
vertonen de pngecensureerde
versies van vier Manga-films.
Het zijn dan ook geen aanraders voor kinderen van zes jaar.

ZANDVOORT - In het verhuurt ook werken aan be- geving van Zandvoort. Voordrijven, al noemt zij zich geen beelden zijn het Vogelmeer en
Cultureel Centrum Zandcommerciële instelling.
Les Trois Pyramides uit BloeMaar ik geloof niet dat de films vport is momenteel de expoDe kunstenaars zijn: Joep mendaal aan zee. Op het schilaanzetten tot geweld; ze hebben sitie Segment aan Zee te
weinig met de werkelijkheid te zien. 12 kunstenaars tonen Backhuijs, Yvonne M. Bakker, derij 'Zandvoort aan zee' is de
maken. Ik denk dat ze geen en- tot en met 10 juli hun kun- Karla Buchel, Jan van Diemen, watertoren te zien, maar dan
Sonja Dwinger, Otto van Eer- kunstig gebracht als een heel
kele invloed op mensen heb- nen.
sel, Nicole Ringers, Ellen Roos, oud plaatje. De onderwerpen
ben.
Ria Tensen, Jeanne Wesselius, lopen in feite ver uiteen, de werIn Japan worden de films verSegment is een collectief van Els Wiegel en Tjeerd Wijnen. ken zijn vaak verrassend en dat
slonden en dat is één van de
minst gewelddadige landen te beeldend kunstenaars uit Am- Zij zijn vertegenwoordigd met maakt het geheel tot een - zonwereld," bagatelliseert Grave- stelveen, die 12 jaar geleden is olieverf, zeefdrukken, aquarel- der meer - boeiende tentoonland het brute karakter van ontstaan. Zij werken indivi- len, gouaches, beeldjes en zilve- stelling.
dueel in eigen ateliers, zodat er ren en/of gouden voorwerpen.
Manga.
Onder de werken die met het
Het Cultureel Centrum Zandop de tentoonstelling wel een
Ze is blij met de Manga-pri- keur aan stijlen en vormen is te penseel zijn gevormd, komen voort, Gasthuisplein 9b, is gemeur van Kriterion in Neder- zien. Bijvoorbeeld figuratief, veel duinlandschappen voor en opend van woensdag tot en met
land. „De kaartverkoop loopt abstract en gestileerd. De groep andere onderwerpen uit de om- zondag van een tot vijf uur.
goed. De mensen willen- wel
weer eens wat bijzonders zien.
Het publiek bestaat uit skateboardfans en liefhebbers van
cult-tilmts, strips, horror, pulp
of science fiction. Ik hoop dat
het een terugkerende filmnacht
ZANDVOORT - Zondagmiddag 3 juli van Sinds 1983 organiseert Stichting Multiplex (
wordt. Wat Manga voor mij be- half een tot zes uur vindt het 11-e Haarlem- voor multiculturele activiteiten) dit jaarlijks
culturele evenement.
tekent? Ik werd overdonderd, merhoutfestival plaats op het Vlooienveld
Het programma van de dag speelt zich af op
ik probeerde het verhaal te vol- van de Haarlemmerhout. Het thema dit
gen en ik zat te sidderen op jaar: 'De wereld in kleur'. Artiesten van vele verschillende locaties in de Hout. Zo is er een
wereld muziekprogramma, wordt er een internamijn stoel."
nationaliteiten verlenen hun medewerking.
tionale keuken gepresenteerd, kan men kennis
Kriterion presenteert een Man- Primeur is het optreden van de Cubaanse
maken met produkten uit de Derde Wereld en
ga-fllmnaeht op zaterdag; 2 juli.
muzikanten
van
de
salsagroep
Tradisón,
Voor 35 gulden zijn vier films te
zijn er theatervoorstellingen, en workshops voor
zien. Eén filmvoorstelling kost tien die zorgt voor een feestelijke afsluiting.
kinderen. Ook het poppentheater en een straatgulden. De bioscoop Is te vinden in
orkest zullen niet ontbreken.
de Roetersstroat 170 Amsterdam,

Zondagmiddag Haarlemmerhoutfestval

lleserverlngen: tel. B231708.

Raadslid Lou Koper (D66), altijd in voor een grap, verscheen
dinsdag tijdens de raadsvergadering in Oranjekleding. Op zijn
hoofd prijkte zelfs een oranje bolhoedje. Aan zijn voeten staken
de twee gifgroene gymschoenen schril af, alsof ze zeggen wilden: „sorry, maar wij hebben hier echt niets mee te maken."
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MEUBE1PUIN
OPRUIMPUIN!
SOLO-OVEN
Onder- en bovenwarmte, Grill,
draaispit

SCHOUWKAP
Geschild voor afvoer
naar buiten of recirkulatie, 60 cm, RVS wit en
zwarte uitvoering.

SOLO GAS
KOOKPLAAT

GEÏNTEGREERDE
AFZUIGKAP

GEÏNTEGREERDE
KOELKAST

Vonkontstekins,
bovenbedienins.

Snelheid regelbaar,

170 liter inhoud.

GEÏNTEGREERDE
VAATWASSER

mE-DEURS
KOEL-VRIESKAST
Inbouw geïntegreerd

doo

\ De nieuwste
techniek in koken.

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP
ZOMERMIUOEN IN EPE
W VAN KEULEN
l KEUKENS

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

Postcode Jackpot stijgt naar 3 miljoen

8162 ED 081 in Epe. Onze gelukwensen voor
de winnaar. U kunt nog naar de finale WK'94,
of naar Wimbledon...
We feliciteren ook de winnaar van de ton
met lotnummer 4271AV014 in Dussen, en
alle andere winnaars van de bijna 140.000
getrokken prijzen.

101

INDUKTIE
KOOKPLAAT

2795

Bij de trekking van Juni viel de Jackpot van
2 miljoen gulden op lotnummer 1112 GP 080.
Dit was een niet-verkocht lot, dus de
Jackpot voor de volgende trekking staat
alweer op 3 miljoen.
Maar de Seizoenhoofdprijs van 1 miljoen
vloog er wel degelijk uit, naar lotnummer

dag
\vei
cd
Gei
Pos
ver

Meubelplein Leiderdorp is sponsor van 'Goede tijden. Slechte tijden'.
Alle meubelen in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij: Baalbergen
Meubelen, Groenewegen Meubelen, Houweling Interieur, Kooreman
Woonadviseurs, Lederland, Mijndcrs Meubelen, Slaapkamer
Centrum, Stoutenbeek Wooncentrum en Valhal Woonideeën.
Informatie: 071-416585. A4, afslag Leiderdorp. Volop parkeerruimte. Openingstijden: Maandag 13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag,
Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koopDONDERDAG
avond 9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur. KOOPAVOND!
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HOOFDPRIJS

ƒ1.000.000,8162 ED081
en voor iedere deelnemer in de
postcode 8162 ED een
troostprijs van ƒ 3.000,-

Speelt u nog niet mee? Vul dan gauw de
WIN-TOT-ZEVEN-MIUOEN-BON in. Dan
maakt u niet alleen kans op de Jackpot - die
volgende maand alweer gestegen is tot drie
miljoen - maar ook op de ton, de Thuisbingo
en de honderdduizenden andere prijzen.
Doen!m

HOOFDPRIJS

ƒ 100.000,4271 AV014
en voor iedere deelnemer
in de postcode 4271 AV
een troostprijs van ƒ 1.000,-

UITSLAG TREKKING JUNI: KUK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000
gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch
op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
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25,- 6041 BW 700,- 6708 HM 700,- 8026 PB 7000,- 9752 LL
1562 ZV 25,- 2541 VD
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25,- 6708 JC
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25,- 9822 AB
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25,- 8061
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70,50,- 3812 BE
50,- 4707 TC
70,- 3161 CM
25,- 5224 XC 500,- 6081 BT 7000,- 6822
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70,- 2571
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70,50,- 3813 HT
50,- 4724
70,- 5233
70,- 6096
1704 TP
25,- 2584 EB 50,- 3171 PL
70,- 6862 HL
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70,25,- 5242 CN 500,- 6127
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25,- 2586 EG 25,- 3201 PC 25,- 3816 ND 25,- 4725 AJ
70,- 6865
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70,-
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Presentatrice Pernille La Lau van de Postcode Loterij

reikt persoonlijk de Seizoenhoofdprijs van 1 miljoen uit.
Dat wordt feest in Epe!

Gran Dorado Prijzen
1817
1964
2959
4631

GL
LX
BL
EM

O72
115
O41
158

6O75

CZ 013

5 12 24 29|37
2 6 15 25 31 39
3 8 2O 26 33 4O
4 11 21 28 135

Informatielijn
020 - 679 56 56

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!

TOT-ZEVEN-MILJOEN
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

•«•••••^^•I^M^^^B^^^^BHW^BBMHBlHHMBP^Mi^H^^^H MMB^^^Mi^Ml^^M^^V^^M^^M^^^^^B^VHH

Q ƒ40,- (vier lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletten. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

Q dhr. Q mevr.
Postcode: i i i i i-i i l

Plaats:

Wittudatwijubellenbijeenprijsbovende/10.000,-7 y i f
l l l l l l l l l l l
Vul dan hiernaast uw telefoonnummer in:
(CieTOOnnr. l l l l l—L_l_J—I_L_J
Postbanknummer
Handtekening:
Banknummer

NATIONALE
• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZV Den Haag
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'Ik ben verslaafd aan de duivensport' SPORT

Enorme verslagen van de duivensport zijn niet te vinden in
dag- of weekbladen. Hier en daar een uitslag van een
\vedvlucht en daar houdt het mee op. Toch timmeren de
leden van duiyensportverenigingen behoorlijk aan de weg.
Een daarvan is Peter Bol, lid van de enige Zandvoortse
postduiven Vereniging Pleines. De aan de duivensport
'erslaafd geraakt Zandvoorter vertelt enthousiast over zijn
hobby.

Gewestelijke
Tennisdag
HAARLEM - In de Fablohal in
Haarlem wordt vrijdag 30 september de Gewestelijke Tennisdag van de Nederlandse Veremging van Huisvrouwen gehouden. Deze dag is bestemd voor
alle NVVH-leden van het Gewest Noord-Holland. Het programma begint om kwart over
negen met koffie en cake. Om
tien uur start het toernooi met
damesdubbel. Er wordt gespeeld met telkens een andere
partner tegen wisselende tegenstanders. De prijsuitreiking
vindt om drie uur plaats.

door Aaldert Stobbelaar

A

L OP JONGE LEEFTIJD kwam Peter Bol
in aanraking met de
duivensport, terwijl hij
eveneens actief was met paarden. Zijn eerste duivenhok verrees bij zijn ouders aan de Kostverlorenstraat. De militaire
dienst zorgde er voor dat het
met de duivensport gedaan
was. Maar toen die er opzat wilde hij toch weer een sport doen
waarbij dieren een hoofdrol
vervullen.

pen. Niemand heeft er overlast
van. Je moet de duiven goed
verzorgen want dan is er niets
aan de hand."

De duiven vliegen over diverse afstanden. Korte vluchten
maar ook vluchten van vijfhonderd en zelfs ruim boven de
duizend kilometer zijn de normaalste zaak van de wereld.
Wil je dat een duif goed vliegt
dan gaat daar enorm veel tijd
inzitten. De duiven hebben een
uitstekende verzorging nodig
„In het binnencircuit had ik en kostbaar is het eveneens. Peeen groot stuk land en daar had" ter Bol heeft daar geen moeite
ik een paard," zegt Bol. „Ik heb mee.
twee meiden, die gek waren van
paardrijden en ook mijn zoon
vond het wel leuk todat hij er Schoonhouden
vanaf viel. Voor hem heb ik
„Als je het goed wil doen, wil
toen een duivenhok gemaakt. je meedoen met de top, dan
Toen hij er minder zin in kreeg moet je vooral het hok goed
ben ik maar verder gegaan met schoonhouden. Daarmee voorde duiven en zo rolde ik er in. kom je ongediertes en ziekten.
Het heeft me niet meer losgela- Je moet preventief te werk
ten. De duivenbacil sloeg op mij gaan. 's Avonds als de beesten
over en ik ben totaal verslaafd thuiskomen, krijgen ze meteen
geraakt aan de duivensport."
schoonwater met druivesuiker
wat goed is voor de spieren.

Handen in haar
Met zijn duiven ging het erg
goed tot dat Peter Bol van de
gemeente een aanschrijving
ontving waarin vermeld stond,
dat hij zijn landje in het duin
moest verlaten. „Ik zat met
mijn handen in het haar. Wat
moest ik doen, waar moest ik
naar toe. Gelukkig kreeg Pleines de beschikking over een
clubgebouw aan de Thijsseweg
en kon ik hier een hok maken.
Zo kon ik doorgaan met vliegen. Dat de duivensport een
slechte naam heeft is bekend,
vooral omdat ze alles zouden
onder poepen. Dat is niet het
geval. Ik laat ze namelijk tweemaal per dag uit. De duiven
vliegen dan een uur in het rond,
waarna ik ze meteen weer binnenhaal waarna ze binnen poe-

Daarna doe ik een ontsmettingsmiddel in het water ter
voorkoming van ziekten. De
duiven kunnen ziekten oplopen
van andere liefhebbers, die
minder zorgvuldig te werk
gaan. Bovendien ga ik regelmatig naar een dierenarts, die bij
de bond is aangesloten, om de
duiven te laten onderzoeken.
Hebben ze iets, dan kan je meteen ingrijpen door ze te laten
kuren. Dit alles is een kostbare
zaak en er gaat veel tijd inzitten
maar dat heb ik er wel voor
over."
Het houden en verzorgen
kost veel geld maar heb je geluk
dan kan er wat verdiend worden, hetgeen Peter Bol nog
steeds niet is gelukt. „Als je
wint dan kom je in de publici-

Mare Kok
clubkampioen
bij Chess
ZANDVOORT - Mare
Kok is de eerste officiële
clubkampioen van café
Neuf/Chess Society geworden. Met een schitterende
score van bijna 80 procent
liet Kok de concurrentie
mijlenver achter
zich.
Nieuwkomer Peter Kuhn
eiste verrassend de tweede
plaats op, terwijl Peter van
de Beek er met het brons
vandoor ging.

schaken
Drie jaar lang is de interne
competitie van café Neuf/Chess
Society eigenlijk een beetje
overschaduwd door de externe
activiteiten, hetgeen de grootste prioriteit kent binnen
Chess. De clubavonden wer-

Zeilracen
ZANDVOORT - De zeilvereniging Zandvoort houdt nog tot
te maand september, iedere
:wee weken haar clubkampioenschappen. Op zondag 3 juli
wordt de eerstvolgende wedstnjd gehouden. Voor aanvang
is er een ontbijt voor deelnetners en gasten. Om 12 uur start
de wedstrijd. Deze is voor het
publiek goed te volgen.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop van de
club is informatrie over de problemen/oplossingen mbmen'cel alleen telefonisch te verkrijgen bij J. Berkhout, 15023,
en R. Schiltmeijer, 17272. De
Eerstvolgende clubavond in het
Gemeenschapshuis is op donflerdag l september 1994.

Aanmelden voor het toernooi
kan door het storten van 22.50
gulden op giro 107429, ten name
van Penn., Afd. Haarlem te
Haarlem, onder vermelding
van 'Tennis '94'.

Tennis-Sportkamp
ZANDVOORT - In de week
van 25 tot en met 29 juli vindt
voor de derde maal het Tennissportkamp Zandvoort plaats.
Dit kamp is speciaal bedoeld
voor de jeugd van negen tot 16
jaar. Er zijn zeventig plaatsen
beschikbaar.

Peter Bol: „Duiven zijn niet vies, maar je moet ze wel goed verzorgen."
teit bij de duivenhouders en
dan wordt er gevraagd of de
duif te koop is. Soms worden er
ook eitjes verkocht. Daar gaan
enorme bedragen in om en
vooral Japanners hebben er
veel voorover. Tienduizend gulden voor een duif geven ze er zo
voor. Dat is helaas nog niet
voor mij weggelegd."

misschien duidelijkheid verschaffen. „Er zit volgens mij
een soort radar-mechanisme in
het kleine koppie. Het heeft
ook te maken met reuk en
kleur en met het zonnestelsel.
Het fijne weet men er echter
nog niet van, er wordt nog
steeds onderzoek naar gedaan."

Radar

Een leek zou denken dat als
de duiven in de manden worden gedaan en vervoerd worden, met duizenden andere duiven, naar een losplaats in
Frankrijk, dat een weg terugbepalen onmogelijk is. Niets is

Hoe de duiven de terugweg
bepalen is nog steeds niet geheel duidelijk. De onderzoeken
die daarnaar nog steeds worden
verricht zullen in de toekomst

echter minder waar. „Voordat
ze op reis gaan, doe je de doffers
tien minuten in een hok met
duiven. Als je ze dan weghaald
dan zijn ze zo gek als een ui. Dit
noemen we het opladen van een
doffer. Na het lossen is het even
rondvliegen maar hebben ze
eenmaal de richting te pakken
dan vliegen ze rechtstreeks
naar huis. De doffers laten zich
door niets afleiden en vliegen
met wind mee zo'n 120 kilometer per uur. Is de wind tegen
dan halen ze altijd nog zo'n zestig kilometer per uur. Zoals ik
al verteld heb, de terugkomst
van de doffer is enorm span-

Oplossing
van vorige week,
St
haakdiagram 25, (mat In twee
Mten, wit begint). 1. Pd4-C6,
Kd8-e8. 2. Td2-d8 en mat!!!

den, naarmate het ledenaantal
steeg, echter steeds drukker bezocht waardoor met ingang van
dit seizoen een echte interne
competitie van start ging.
Aangezien bij Chess veel
mensen spelen die vanwege
werkzaamheden niet iedere
week achter het bord kunnen
verschijnen,
introduceerde
Olaf Cliteur het Chess value
system. Dit is een wiskundige
formule om zeer nauwkeurig
de ranglijst te bepalen op een
dusdandige manier dat het
voor de deelnemers niet rampzalig is, als ze eens een keer
verstek laten gaan. Na dit seizoen blijkt dit systeem heel
goed te werken en zal dan ook
gecontinueerd worden. De enige voorwaarde, die er voor de
spelers is, is dat wanneer zij in
de eindstand vermeld willen
worden, tenminste acht partijen dienen te hebben gespeeld.
Reeds van het begin af aan
was Mare Kok leider van het
klassement, dat uit maar liefst
19 schakers bestond. Slechts
eenmaal ging Kok onderuit, namelijk tegen de uiteindelijke
nummer drie Peter van de
Beek. Met een score van maar
liefst 43 Chess-value punten
mag Mare Kok zich clubkampioen noemen. Ook nieuwkomer
Peter Kuhn speelde een uitstekende competitie en scoore
ruim 72 procent, goed voor 34
Chess-value punten.
Dennis van der Meijden eindigde op een vierde plaats, Boudewijn Eijsvogel werd vijfde en
voorzitter Hans Drost eiste de
zesde plaats op. Kanshebbers
Kees Koper en Hans van Brakel speelden niet alleen te weinig partijen, maar gaven ook te
veel punten af om een echte serieuze taedreiding te vormen
voor het leiders-trio.
Ondanks dat de echte top,
met name de eerste teamspelers nog niet meedoen, was het
deelnemersveld sterk bezet.
Bestuurslid Olaf Cliteur is dan
ook zeer tevreden over het resultaat van Mare Kok. „Ook extern heeft hij goed gepresteerd
en hij is zondermeer één van de
snelste groeiers binnen het
Zandvoortse schaakleven," aldus Cliteur.

vu

ziekenhuis

De Postduiven Vereniging
Pleines behoort met 25 leden
tot een kleine club. Het fraaie
clubgebouw aan de Thijsseweg
behoeft echter onderhoud en
dat gaat de club veel kosten. De
25 leden kunnen dat niet opbrengen, waardoor het idee ontstaan is om sponsorvluchten te
houden.
Peter Bol is op de Zandvoortse middenstand afgestapt en

Duiven vliegen
korter traject
door slecht weer
ZANDVOORT - Door het
slechte weer konden de duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines zowel op zaterdag als
op zondag niet gelost'worden
vanuit Chantilly. Besloten
werd terug te keren en de duiven zestig kilometer eerder te
lossen vanuit Roye.
Om tien uur 's morgens vertrokken de duiven met een
zuid-westen wind. De eerste
duif werd geklokt door de coinbinatie Sinnige om vier minuten voor twee. De uitslag was:
Combinatie Sinnige l, 4, 7, 11,
21, 22. H.Heiligers 2, 5, 8, 24, 25.
P.Bol 3, 17. Combinatie Koper
6,12,13,15,18,20. R.Driehuizen
9, 14, 19. E.Paap 10, 16, 23.

ZANDVOORT - Het 24-e
ZVM-zaalvoetbaltoernooi
zit er weer op en de organisatie kan terugzien op een
geslaagd evenement. De grote beker ging dit jaar naar
het team van coach Guus
Marcelle. Play-In won namelijk in de finale van ZVM
met 4-3. In de Amiga-klasse
ging de zege naar BananaFontanella. De troeven van
coach Johan Hoogeveen waren in de finale veel te sterk
voor Het Spaghettihuis: 7-2.
zaalvoetbal
Voor de finalemiddag, zondag, stond een redelijke belangstelling. Het fraaie weer en het
vele voetbal op de buis heeft de
toeschouwersaantallen toch
wel nadelig beïnvloed. Toch
was er op de finalemiddag van
goed zaalvoetbal te genieten.
Door het vorig jaar ingestelde
systeem zijn er nu vier finales
en dat spreekt wel aan.
De hoofdschotel was het
duel tussen Play-In en het op
het laatste moment aan het
toernooi toegevoegde ZVM.
Doordat een team wegbleef,
vond de organisatie Minne
Bloem bereid een team op de
been te brengen dat onder de
naam ZVM het toernooi speelde. Dat leverde een fraaie finale
plaats op.

Voorsprong
ZVM had kennelijk de
smaak van de halve finale nog
te pakken want in de eerste minuut werd al een 1-0 voorsprong genomen. Na een gelijkwaardige periode kwam PlayIn steeds beter in het ritme. De
spelers wisten elkaar blindelings te vinden en de individuele acties van Rob van der
Bergh en Bas Heino waren een
genot om te zien.
De druk op het ZVM doel
werd steeds groter en de gelijkmaker kon niet uitblijven.
René Paap knalde keihard
raak nadat de ZVM doelman
eerst een vlammend schot nog
wist te keren: 1-1. Het tempo
werd door Play-In nog meer
opgevoerd waardoor er fraaie
kansen ontstonden. Rob van
der Bergh zorgde voor een 2-1
voorsprong.
De grotere klasse van Play-In
werd in een derde doelpunt tot

Slipschool in
'Wedden dat'
ZANDVOORT - Een aantal
medewerkers van slipschool
Slotemakers namen vorige
week in het televisieprogramma 'Wedden dat' de uitdaging
aan om een gevlochten koord
binnen een minuut te kunnen
ontrafelen. Al slalommend ontwarden de bestuurders de
knoop, ruim binnen de afgesproken tijd.
Ook dit jaar verliep het toernooi weer zeer sportief. De spelers maakten er een echte show van.
Foto Andie Lieberom
Daardoor bleven treffers soms uit.
uitdrukking gebracht door opnieuw Van der Bergh: 3-1.
In de tweede helft leek de
strijd ee:i eenzijdige vertoning
te worden. Ben Leeuwerik zette Play-In al snel op een 4-1
voorsprong en de strijd leek beslist. Het team van coach Guus
Marcelle nam toen veel te veel
gas terug. De spelers wilden er

fraai. De beker ging tenslotte
toch wel zeer verdiend naar
Play-In.

Knap resultaat
De ZVM coach Minne Bloem
vond dat zijn team toch een
knap resultaat had neergezet.
„Ondanks dat we een slechte

'De spelers maakten er een show van,
daarom bleven de treffers soms uit'
kennelijk een show van maken,
hetgeen wel fraaie staaltjes
zaalvoetbal bracht maar geen
treffers. ZVM kreeg daardoor
de gelegenheid terug te komen
in de wedstrijd. Met nog vijf
minuten te gaan bracht ZVM
de spanning terug door tweemaal te scoren: 4-3.
Doelman Serge van Lent wilde echter van geen verlenging
weten en redde menigmaal erg

voorbereiding hadden, ik
moest snel een team op de
been zien te brengen, hebben
we het prima gedaan. De finale
halen vind ik een zeer knap resultaat," aldus Bloem. De
coach van winnaar Play-In,
Guus Marcelle was uiteraard
zeer te spreken met de zege.
„In de eerste helft hebben we
uitstekend gespeeld. Staan we
echter ruim voor dan nemen
we het veel te gemakkelijk op,

Onze nieuwe telefoonnummers vanaf 2 juli 1994:
academisch

Sponsorvluchten

Play-In pakt zaalvoetbalbeker

(ADVERTENTIE)

Opgave nummer 26: Mat in
"vee zetten, wit begint.

nend. Als beloning mogen ze
dan alsnog bij de duif in het
hok."

Het sportkamp bestaat uit
een dagprogramma met verschillende sporten en activiteicen. Naast 'gewone' sporten als
Foto Anclre Lteberom handbal, voetbal, hockey en
basketbal, kunnen de deelnedat leverde enorm veel respons mers zich ook bekwamen in
op.
sporten als golf, kanoën, kartmg, paardrijden en jeu de bou„Ieder lid van de vereniging les. ledere dag wordt er ook anheeft een jonge duif beschik- derhalf uur tennisles gegeven,
baar gesteld. De duif krijgt de zodat de deelnemers aan het
naam van een sponsor. De eind van de week mee kunnen
sponsor betaalt 250 gulden voor doen met het eindtoernooi.
de duif, daarvan zijn vijftig gulEr is nog beperkt ruimte voor
den onkosten waardoor we
tweehonderd gulden over nou- de jeugd van negen tot en mét
den. We hebben nu twintig tien jaar en van 14 tot en met 15
sponsors, dus kunnen we aar- jaar. Wie interesse heeft kan
dig wat onderhoud plegen aan contact opnemen met Riny en
ons gebouw. Dit sponsorvlie- Rinie Cappel, Max Euwestraat
gen is uniek in de duivensport 31 in Zandvoort, telefoon
en het blijkt dat de winkeliers (02507) 18269.
het prachtig vinden."

020 - 444 4444
VU ziekenhuis
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

vrije Universiteit

amsterdam

0 2 0 - 4 4 4 7777
Vrije Universiteit
De Boelelaan l 105
1081 HV Amsterdam

ik had ze er nog voor gewaarschuwd. Toch hebben we verdiend gewonnen en ben ik zeer
tevreden," stelde Marcelle.
De finale in de Amican-klasse was minder spannend. Banana Fontanelle, dat in alle
voorgaande wedstrijden al veel
te sterk bleek, was dat ook tegen Spaghettihuis. Met goed
verzorgd zaalvoetbal werd de
winst binnengehaald: 7-2. In de
Amiga promotieklasse won
Fritures d'Anvers na een spannend gevecht met 1-0 van De
Kater. Het enige doelpunt
kwam van de voet van Mike
Heilker. In de klasse Forza
ging de finale tussen TYBB en
Corodex in dit doelpuntrijk
duel bleef TYBB met 6-4 aan
de goede kant van de score.
De Corodex doelpunten kwamen op naam van Wim van
Straten, Jurry van der Oort en
tweemaal Edwin Ariesen.

Coach tevreden
De secretaris van Zandvoortmeeuwen, Herik Kmneging,
was weer blij dat het toernooi
erop zat. „We mogen weer tevreden zijn dat het toernooi
sportief verlopen is," aldus
Kinnegmg.
„De publieke belangstelling
was iets minder dan voorgaande jaren, maar dat weerhield
de teams er niet van goed voetbal te spelen." Volgend jaar
staat de 25-e editie van dit toernooi op de rol.

(ADVERTENTIE)

Dat had je

niet moeten
doen.
Nikon AF-6OO
Capi \ierl /ijn bondei djanw bestaan
met giamho/e aanbiedingen
De/e ultra kleine,compacte en
l u h t e Lameia is ei daai een \ a n

Van 499,- voor

CAPI

JMl

Haarlem W i n k i l i e n t t u i n Siiulkuijk, RiMeradruel 32, Hoofddorp
ls.ims\\L&I d56. Heemstede Biniu n\\eq 151
De/e aaiiliKiling is geldig t/m 9 juli, /ol.mg de voorraad strekt
dpi yult op elke i.umi a 2 j.i.ir gaiantie en 5 knrtingslxmni.n i>|> loto's
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De reisapotheek:
zeker op vakantie!

Vertel het eens aan een
wildvreemde dokter...
Reizen naar een zuidelijk of tropisch land is in
meerdere opzichten een avontuurlijke onderneming.
Toch zijn brandend maagzuur in Marokko, diarree
in Delphi en schaafwonden op Sicilië niet bepaald
avonturen om over naar huis te schrijven. Zeker
niet als uw gezin straks afhankelijk zou zijn van de
lokale "medicijnman". Als u die al weet te vinden.
Daarom is het wel zo'n lekker gevoel om tijdens uw
vakantie te beschikken over betrouwbare produkten
die snel afrekenen met vakantieprobleempjes.
Maag- en darmklachten
Eetgewoonten in het buitenland kunnen nog wel eens
leiden tot een branderig gevoel in de maag of zure oprispingen. Maalox is een effectieve remedie en zorgt dat
het branderig gevoel verdwijnt. De samenstelling
van Maalox, aluminiumoxide en magnesiumhydroxide,
heeft als belangrijke voordelen géén gasvorming en rebound effecten. Het is verkrijgbaar in kauwtabletten
en suspensies.
Ook kan er door een afwijkende keuken diarree ontstaan. Eigenlijk een natuurlij ke reactie van het lichaam
om schadelijke stoffen kwijt
te raken. Let er echter op
dat u niet, en zeker uw kinderen, te veel vocht (en zouten) verliest. Dit kan leiden
tot uitdroging van het lichaam. Voor een juiste be-

handeling is er Dioralyte.
Dit middel bevat de juiste
samenstelling natrium, kalium en glucose om de
vocht- en zoutbalans in
stand te houden bij diarree.
Dioralyte heeft een sinaasappelsmaak en is er in een
verpakking met 10 sachets.
Speciaal verbandgaas
Aangezien ongelukjes in een
klein hoekje zitten, verdient
het aanbeveling Biogaze mee
te nemen. Dit is een geïmpregneerd verbandgaas geschikt voor snij- en schaaf wonden.
Kortom met al deze produkten kunt u uw vakantie vrolijk tegemoet zien. En wat
misschien nog belangrijker
is, om er straks vrolijk op
terug te kijken.
Voor meer informatie, vraag
uw drogist of apotheker of
bel Nattermann:
tel. 020 - 5473944.

Mijn cholesterol is
sterk omlaag gegaan
De heer Knoppert uit
Den Haag (6O jaar) had
een aantal jaren geleden
af en toe last van duizelingen.
„In die periode las ik dat je
in het ziekenhuis een algeheel onderzoek kon laten
doen voor zo'n vijfentwintig
gulden. Gezien mijn klachten leek me dat wel een goed
idee. Na het onderzoek
kreeg ik te horen dat mijn
cholesterolgehalte te hoog
was. Ik moest op mijn voeding gaan letten en daarvoor kreeg ik enkele voedingsadviezen mee.
Gefermenteerde
knoflook
Mijn dochter die diëtiste is,
raadde mij aan Kyolic gefermenteerde knoflook te gaan
gebruiken. Ze had daar goede ervaringen mee. Ik nam
gedurende de eerste periode
6 capsules per dag en na
enige tijd ben ik dat gaan
aibouwen tot 3 per dag. Ik

Sun E45 van Dr. E. J. Swaab

Tips voor zinnig zonnen
ving hoort een regelmatige
duik in zee of zwembad.
Naast de gewenste verkoeling kan dit leiden tot oorproblemen. Door achterblijvend vocht in het oor kunnen kleine ontstekingen optreden en door het zwemmen onder water wordt de
druk op het trommelvlies
verhoogd. Met name kleinere kinderen zijn hier extra
gevoelig voor. Voor dit probleem kunt u dan Otalgan
gebruiken. Otalgan heeft
twee werkzame bestanddelen die zowel de pijn stillen
als het overtollig vocht aan
het oor onttrekken.
Norit en Otalgan zijn ver-

Natuurlijke oplossingen bij
muggenbulten en zonne-irritaties
vochthuishouding en de
doorbloeding van de huid.
Vergeet in de zomer niet de
lippen tegen uitdrogen te
beschermen,
bijvoorbeeld
met de Calémi stick. Bij verminderde weerstand kan
door inwerking van UVstraling snel een koortslip
ontstaan. Deze stick werkt
ontstekingsremmend, huidgenezend en licht pijnstillend. Steeds meer mensen
zijn overgevoelig voor UVstralen en reageren hierop
met jeukende uitslag. Een

Een stralende zomerzon heeft niet alleen een positieve invloed op ons humeur. Ook voor onze huid is
de zomer een bijzonder jaargetijde. Blote armen,
benen en 'andere huiddelen kunnen vrij genieten
van zomerzon en frisse lucht. Maar pas op voor
zonnebrand, zonne-allergie en muggebeten! Gelukkig zijn er natuurlijke produkten verkrijgbaar bij
drogisterij en apotheek, die een snelle oplossing
bieden voor deze ongemakken.
steken? Als u gestoken bent,
Effectief muggen weren
is Prrrikweg gelei een goed
Een lange zomeravond bui- middel. Het is een speciale
ten zitten zónder gestoken homeopathische'gelei ter bete worden, is nu goed moge- handeling van insektestelijk dankzij een nieuw pro- ken. Uit onderzoek kwam.
dukt: de Prrrikweg stick. naar voren dat dit middel de
Uitgebreid wetenschappelijk jeuk vermindert en pijnlijke
onderzoek heeft uitgewezen bulten sneller doet verdwijdat deze stick Neerlands nen. In tegenstelling tot
beste natuurlijke mugge- chemische muggenmiddeweerder is.
len,
kan
plantaardige
Prrrikweg ook bij baby's en
kinderen toegepast worden.
Muggenbult sneller weg
Wist u dat muggen zelfs Zonnebrand of -allergie
door kleding heen kunnen
Heeft de zon uw huid verbrand? Als natuurlijk aftersun produkt kunt u dan Calémi milk of Calendula
emulsie gebruiken. Deze
produkten herstellen de

krijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia
B. V.,
tel.: 020 - 5490905.

Reisapotheek
After Sun (b.v. Calémi)
Anti-conceptiepil
Condooms

Jodium
Maandverband
Norit tegen diarree
Ontharingsmiddel

Ontsmettende zalf
Pleisters,

watten, verband

(b.v. Biogaze)
Pijnstillers

Middel tegen reisziekte
Muggenmelk
Maalox tegen maagzuur

Dermacure
Prrrikweg
Otalgan oordruppels
Schaar
Tampons
Zonnebrandmiddel

(b.v. Sun E45)

nieuwe homeopathische crème, genaamd Cardiflor, doet
binnen enkele minuten de
jeuk verminderen.
Heeft u vragen over al deze
homeopathische zomerprodukten? Belt u de VSM Homeopathielijn: 06 - 0996662
(gratis). Vraagt u dan meteen de gratis folder aan.
Ook met andere vragen over
zelfmedicatie met homeopathie kunt u hier terecht of
bij uw drogist, apotheker of
reformzaak.

\ Prrrikweg
stick

Bel voor informatie

t
02507-17166

Tips
Moeten we de zon dus maar
vermijden? Integendeel: we
hebben het zonlicht zelfs nodig voor de aanmaak van
bepaalde vitamines in ons lichaam. Wie verantwoord de
zon in wil gaan, kan dat
veilig doen door een goed en
veilig zonnebrandmiddel te
gebruiken, en de volgende
tips in acht te nemen:

natuurlijk zonnefilter. De
werkzame stof gaat geen
reaktie aan met de huid,
maar blijft er als een dun
f Umiaagje op zitten. De zonnestralen worden niet 'geabsorbeerd' maar 'gereflekteerd'. Hierdoor is de huid
optimaal beschermd tegen
zowel UVB als UVA stralen,
terwijl de kans op allergische reakties minimaal is.
Sun E45 hecht bijzonder
goed aan de huid, is water* zon liever niet tussen resistent en bevat geen par11.00 en 15.00 uur
fum of kleurstoffen. Belang* bewegen is beter dan stil- rijk is ook dat het dankzij
liggen
de vochtinbrengende be* pas op voor weerkaatsend standdelen de huid soepel
zonlicht
houdt.
* let extra op kwetsbare
plaatsen, zoals oksels en
knieholten
* afkoeling door de wind Keuze
kan misleiden
De Sun E45 produkten van
* gebruik een goed zonne- Dr. E.J. Swaab zijn dermatobrandmiddel
dat
be- logisch getest en hypo-allerschermt
geen. Er is een milk met
tegen UVA en UVB
faktor 8 en 15, een cream
(faktor 25) en voor na het
zonnen After Sun E45 milk
Natuurlijk zonnefilter
en cream. Verkrijgbaar bij
De meeste zonnebrandpro- apotheker en drogist en nu
dukten bevatten chemische tijdelijk met handige kofferzonnefilter s. Deze gaan een labels waar o.a. bovenstaanreaktie aan met de huid, de tips op worden beschrewaardoor de huid de UVB ven. Voor meer informatie:
stralen kan 'absorberen'. Boots Healthcare B.V.,
Sun E45 bevat slechts één, tel.: 035-853851.

Eén op drie Nederlanders heeft last van voetschimmel
Nee, voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem geneten is niet het gevolg van onvoldoende hygiëne,
maar heeft wel iets te maken met verkeerde wasgewoonten. Het is een grijs-wit beslag tussen de
tenen, schilfering, roodheid en soms jeuk. Vooral na
flink transpireren merk je ook een onaangename
geur. Die gaat zelfs met «rassen en regelmatig
verschonen van sokken niet weg.
Hoe raak je besmet?

werkzame bestanddelen en
is daardoor sterk geconcen.treerd. Vandaar dat een lage
dosering al effectief is. Ook
u kunt' deze speciale knoflookcapsules eens proberen.
Vraag een proefmonster aan
met meer informatie: Pharmafood b.v., Antwoordnummer 9, 386O XA Putten
(postzegel niet nodig).
Of bel gratis: 06 - 0995522.

Do.ordat de voeten in aanraking komen met Iruidschüfertjes van mensen met voetschimmel raken we besmet.
En die huidschilfers zijn
overal, vooral op plaatsen
waar mensen op blote voeten
lopen. Die kleine, nauwelijks waarneembare schilfertjes bevatten besmettelijke
schimmelsporen. En op onze
voeten wordt vaak een flinke aanslag gepleegd. We
wassen ze met zeep waarvan
soms resten op de voet en
tussen de tenen achterblijven.
ven. Die zeepresten lossen
lossen

het huidvet op en tasten de
natuur lij ke zuur graad „ van
de huid aan. Onvoldoende

oermacure

afgedroogde voeten vormen
een prima omgeving voor
aanwezige schimmelsporen.
Slecht ventilerend schoeisel
maakt het nog erger.

Wanneer de lentezon voorzichtig: in sterkte toeiead*ef*n zich
Kinti nn
neemt, verneucrt
verheugt iedereen
op HP
de u/f^lriaflio'f*
weldadige
warmte van de zomer. Tenminste, als die dit jaar
niet zo in het water valt als vorig jaar. Eén ding
komt elke zomer onveranderlijk wél terug: de verbeten jacht op muggen.
De strijd tegen de stekende geur van de mens, of het
muggen heeft tot nu toe juiste voedsel is gevonden.
drie verschillende middelen Muggen zijn namelijk dol
opgeleverd. De eerste is ge- op 'zoet bloed'. De zoetheid
baseerd op rook en vuur. De is afhankelijk van het amitweede bevatte middelen met nozuurgehalte in het bloed.
citroengeur en de nieuwste Als ze tevreden zijn met hun
anti-muggen
produkten vondst zoeken ze naar een
beïnvloedt
het
waarnemingsvermogen van deze insekten.

Behandeling niet
Dermacure
Bij
Bij een beschadigde

Radarlje
Muggen beschikken over
een ingebouwd radartje bij
hun speurtocht naar mensenbloed. Doordat het kloppen van het hart als luchttrillingen worden gevoeld,
hebben ze al snel een potentieel slachtoffer gevonden.
Daarna bepalen ze aan de

adertje.
adertje. Die is voor hen
v»
,*rr,r*tn i r i r n i^;i. <—
makkelijk
te ..:«^**«
vinden, want
de lichaamstemperatuur is
bij een ader een tiende
graad warmer.
Stoorzender
De scheikundige Van Doninck slaagde erin een formule te ontwikkelen die als
een soort stoorzender op het
opsporingssysteem werkt.
Jaico Muggenmelk zoals
zijn produkt heet, heeft een

(denk aan kloofjes)
is
Dermacure crème het aangewezen middel. Sokken en alIe schoenen moeten behandeld worden met de poeder,
welke in een handig strooibusje zit. Om te voorkomen

dat de voetschimmel weer
terugkomt, worden een aantal hygiëne-adviezen gegeven in de bijsluiter bij de
verpakking van Dermacure.
Voor meer informatie Gaba
b.v.- 036-5320600.

Wie wil er niet van af?
In het algemeen gaat voetschimmel niet vanzelf over.
Maar de aandoening is heel
goed te behandelen. Er bestaat namelijk al vele jaren
een doeltreffend geneesmiddel. Het is verkrijgbaar zonder recept als crème en poeder bij drogist en apotheker
onder de naam Dermacure.
Dit middel doodt niet alleen
de schimmeldraden en de
sporen iets dieper in de opperhuid, maar ook de bacteriën die de onaangename
geur veroorzaken.

huid

Muggenmelk houdt muggen op afstand

Wilt u
adverteren op
deze pagina?

Wie vindt het niet heerlijk om met volle teugen te
genieten van koesterende zonnestralen? Na een
lange winter kijken we weer reikhalzend uit naar
de zomer. Maar onnadenkend een dagje in de volle
zon gaan zitten kan vaak minder leuk eindigen:
verbranding, uitslag van de zon of van een zonneprodukt.

Onvoldoende hygiëne?

„Ik weet zeker dat ik dat
aan Kyolic te danken heb.
En het plezierige van Kyolic
is dat het absoluut reukloos
is. Ik heb bovendien ook
geen last van oprispingen of
maagklachten en kan het iedereen aanraden."

Dankzij het 20 maanden durend fermentatieproces is
Kyolic volkomen reukloos
en mild voor maag en darmen. Door dit proces is het
een zeer bijzonder knoflookprodukt geworden dat niet
meer te vergelijken is met
verse of gedroogde knollook. Kyolic bevat meer

^^ mimm mmom» msw/amK POSJSUS 75; - /?« IK 'S WVBW
lumn vatwmwDwm m mum wwm

Naar deze tijd van het jaar heeft bijna iedereen
lang uitgezien. Na een periode van lang en hard
werken of studeren, verdiend op vakantie! Veel
Nederlanders zullen de komende weken weer naar
warme en verre bestemmingen vertrekken. Maar
hoewel een bezoek aan deze landen vaak een droom
is, kan uw vakantie soms ook een nachtmerrie
worden. In het buitenland kunnen door bijvoorbeeld
andere eetgewoontes of minder .hygiënische omstandigheden allerlei onschuldige maar vervelende kwalen optreden.
Daarom is het verstandig, zigersdiarree' zijn. Om van
dat u voor u op reis gaat, dit probleem af te komen is
een reisapotheek samenstelt. Norit een goed hulpmiddel.
Het lijstje dat hiernaast Dit puur natuurlijke prostaat, kan daarbij een han- dukt is in de vorm van tadig hulpmiddel zijn. In dit bletten en capsules te verartikel wordt aandacht be- krijgen. Met name de capsusteed aan twee veel voorko- les zijn op reis prettig in het
mende problemen op vakan- gebruik. Ze zijn gemakketie, namelijk reizigersdiar- lijk mee te nemen en door
ree en oor pij n.
de hogere concentratie aktieve kool hoeft u ze minder
Diarree
vaak in te nemen dan de
Andere
bereidingswijzen, tabletten.
onzuiver drinkwater, voedselvergiftiging of plotselin- Oorpij n
ge
klimaatsveranderingen
kunnen de oorzaak van 'rei- Bij een lekker warme omge-

voelde me daar heel goed
bij. Vorig jaar tijdens een
opname in het ziekenhuis
werd routinematig mijn
cholesterolghalte weer opgenomen. De specialist, niet
wetend hoe hoog het was
geweest, complimenteerde
mij met mijn prachtige cholesterolgehalte van 5,3."

Uniek
knoflookprodukt

GEZONDHEID

dusdanige invloed op de
r.nn
nn « nn van de mug, dat
sensoren
die niet in staat is het hittebeeld op te bouwen. Dus
moet hij op zoek naar een
ander slachtoffer. Muggenmelk doodt de mug niet,
maar houdt hem uitermate
effectief op afstand. Op het
moment wordt het middel
met succes ingezet in tropische landen waar malaria
nog overvloedig heerst.
Uitvoeringen
Jaico Muggenmelk, her kenbaar aan de groene verpakking, is er in twee verschillende uitvoeringen. Met de
handige roller blijven muggen 6 tot 8 uur weg. De
huidvriendelijke en zuinige
gel is bestand tegen transpiratievocht en vooral geschikt voor sport en recreatie. De gel is 8 tot 13. uur
werkzaam. Verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Voor
meer informatie: Imgroma,
tel.: 043-687581

Drogisterij „BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513
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Een bezoek aan Hoorn, Enkhuizen enMedemblik lukt amper in één dag

atv

Anna's
Bananas
peter van Klaveren is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen suggesties voor niet-alledaagse
recepten en legt uit wat er
bij het bereiden van de
maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: Anna's Bananas.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tiid
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

I

K HEB NET mijn kleine
vier kante bordjes leeggegeten in het vliegtuig dat
me naar .San Francisco
brengt. We vliegen over de
witte ijsvelden van Grpenland, vlak boven de horizon
priemen twee sterretjes aan
de azuurblauwe hemel.
£K toetje dat we aan boord
van™et vliegtuig krijgen had
niet veel om het lijf en en ik
moest weer even denken aan
een van mijn lievelingstoetjes:
'Anna's Bananas'. Zeer smakelijk, eenvoudig te bereiden 'en
nog voordelig ook. Wat wil een
mens nog meer?
Ingrediënten: Een paar bananen, bruine suiker, roomboter,
slagroom, cognac of brandy en
eventueel wat vanilleijs.
Bereiden: Pel de bananen en
snij ze in plakjes van één centimeter dik. Sauteer de bananen
in de boter en voeg naar smaak
bruine suiker toe. Laat dit even
meepruttelen zodat de bruine
suiker de kans krijgt om te karameliseren. Blus het mengesel
af met een scheut cognac en
slagroom. Roer het baksel met
een houten lepel van de bodem
los en laat het iets'inkoken. Serveer het gloeiend heet in diepe
borden, met voor de echte liefhebber een flinke bol vanilleijs
er op.
PETER VAN KLAVEREN

Verkadëplaatjes
Plakplaatjes voor de boeken van Verkade: vooral de
oudere generaties zijn opgegroeid met de vaak erg
mooie tekeningen van idyllische plekjes uit het begin
van deze eeuw.
Inmiddels zijn er geen
nieuwe plaatjes meer te
koop. Wie ze desondanks
nog wel spaart, kan het beste zaterdag 2 .juli naar
Weesp komen. Daar vindt
in het gemeentemuseum
tussen twee en vijf uur 's
middags een ruilbeurs
plaats. '
Het museum zit op de tweede
verdieping van het stadhuis van
Weesp aan de Nieuwstraat 41.
Voor meer Informatie: telefoon
02940-76245 of 02940-13750.

Natuurvakanties
Het IVN, de Vereniging
voor natuur- en milieueducatie houdt deze zomer
twintig natuurvakanties
voor jongeren. Het is een
eenvoudige en goedkope
manier om op vakantie te
gaan in de mooiste natuurgebieden van Nederland.
Er wordt geslapen in tenten of in een boerderij.
Een uitgebreide folder kan worden aangevraagd bij IVN, Postbus
20123,1000 HCfln Amsterdam. Telefoon: 020-6228115.

Gids voor bootjes

De Museumstoomtram stoomt fluitend en sissend op en neer tussen Hoorn en Medemblik
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen zijn steden met een
glorieus verleden. Een tocht
per museumstoomtram en
schip geeft in één dag een
goede, maar vluchtige indruk van de 'Historische
Driehoek.'
door Evcrhard Hcbly

'Historische Driehoek' is nog
net zo mooi als in de 16-e eeuw
het bezoek aan Hoorn maar tot
een korte wandeling door het
centrum en vooral de haven.
Op zoek naar handel zwierven de schepen uit Hoorn in de
16-e en 17-e eeuw over alle wereldzeeën. Monumentale gevels, prachtige koopmanshuizen, middeleeuwse pakhuizen
en de haven spreken van een
tijd dat Hoorn nog een welvarende stad was. Sinds kort
heeft Hoorn na ruim honderd

H

OORN, MEDEMBLIK
of Enkhuizen zijn,
hoe klein soms ook,
steden. Hun internationale
roem dankten ze ooit aan de
handel en scheepvaart. Tegenwoordig voeren toerisme en watersport de boventoon in de oostelijke punt
van West-Friesland. De drie
steden presenteren zich niet
voor niets als Historische
Driehoek, want er is veel te Tuinieren is in. Een béétje
zien, teveel eigenlijk voor tuinliefhebber neemt geen
één dag.
genoegen meer met een
simpel vierkant gazonnetje
De
Museumstoomtram en een paar straattegels als
Hoorn-Medemblik en aanslui- terras. Tegenwoordig
tende bootverbinding met Enk- stropen veel mensen met
huizen bieden een alternatief groene vingers de
voor wie snel een indruk van de tuinbeurzen af, op zoek naar
Historische Driehoek wil krijgen. Het is wel even doorlopen ideeën. Vaak zijn ze dan ook
en op de klok kijken om trein of nog gewapend met een
boot niet te missen, maar het is videocamera, zodat ze de de
rotspartijen en Japanse
net te doen.
De stoomtram vanuit Hoorn tuinvijvers thuis nog eens
vertrekt in juli en augustus rustig kunnen bekijken. Om
twee keer per dag en stoomt in in te spelen op die tuintrend
één uur fluitend, sissend en wordt eind juli in Liempde,
bonkend naar Medemblik. vlak bij Eindhoven, een
Daar is even gelegenheid om grote tuinbeurs gehouden
een stadswandeling af te raffe- waar meer dan
len waarna een boot van rederij tachtigduizend bezoekers
NACO voor het vervoer naar worden verwacht. De
Enkhuizen zorgt. Vanuit Enk- organisatoren noemen het
huizen pak je de NS-trein naar al 'een Mini-Floriade'.
Hoorn of direct naar huis. Je
kunt ook in omgekeerde volgorde reizen of je beperken tot
alleen stoomtram of boot.

jaar weer een eigen Stadsbierbrouwerij, de kleinste van Nederland en volledig ambachtelijk. De ligging? Bierkade natuurlijk. Het naastgelegen
proeflokaal De Bierkaay is dagelijks geopend van tien uur 's
ochtends tot acht uur 's
avonds. In plaats van koffie
kun je de dag hier beginnen met
één van de honderd bieren.
Vervolgens in galop naar de
achterzijde van het station

waar de museumstoomtram
klaar staat voor vertrek. Een
boemeltreintje met kolen gestookt. De hoofdconducteur
springt bij elke onbewaakte
overgang van de trein voor een
sprint om het verkeer met een
rode vlag tegen te houden. De
stoomtram wordt mede in leven gehouden dankzij de inspanningen van ongeveer tweehonderd vrijwilligers, grotendeels bestaande uit vut-ters.

Eén van hen die dit seizoen
als conducteur op de trein reist:
„Het is gek, maar als je één keer
in een wagon achter zo'n locomotief bent meegereisd, ben je
verkocht. Sommige mensen lachen daar weieens om, maar ja,
een ander is gek van voetbal. Ik
ben nu conducteur en heb ook
weieens de mensen van de restauratie geholpen, dan ga je
met koffie en ansichtkaarten
door de trein, maar dat is hope-

^

Rotstuinen staan de laatste tijd volop in de belangstelling

Tuintrends
en
planten
bij
Hoe blijf ik uit de tropen
'Mini-Floriade' in Brabant
4TTOPELIJK HEBT u uit dit
-"•l boekje niet de indruk
overgehouden dat het een levensgevaarlijke ondernemening is om naar te tropen te
gaan', vragen de samenstellers
zich in het nawoord van het
boekje 'Hoe blijf ik gezond in de
tropen' bezorgd af.
Nee, dat niet, maar wie na het
lezen toch die kant op moet,
moet het zelf maar weten. Want
allemachies, het is nogal wat,
wat daar op de loer ligt: malaria, darminfecties, tyfus, cholera, wormen (we noemen slechts
aarsmaden, lint- en bilharziawormen), huidziekten, gele
koorts, hondsdolheid, slangen
en schorpioenen. En AIDS natuurlijk, maar die kenden we al.
De eerlijkheid gebied overigens erbij te zeggen dat in de
tropen meer westerlingen omkomen door ongelukken, dan
door besmettelijke ziekten.
Naast de aardige suggestie
om in de tropen toch vooral
vroeg op te staan, omdat de
temperatuur dan het meest
aangenaam is, prikt het boekje
pok een paar mythes door. Dat
je van malaria nooit meer af

komt, bijvoorbeeld. Blijkt dus
onzin te zijn, want als je eenmaal goed bent behandeld, ben
je er ook meteen vanaf.
Maar dat er in de tropen een
heleboel enge ziekten op te loer
liggen, da's dus wel waar, want
daar gaat het boekje nou juist
over. Het is heerlijk griezelen,
dat kan ik uw wel verklappen.
Rest de vraag of 'Hoe blijf ik
gezond in de tropen', een uitgave van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen, onontbeerlijk
is voor iedere tropentoerist.
Nee, niet echt, want daarvoor
richt het zich teveel op Afrika.
Het is dus vooral een nuttig naslagwerkje voor lieden, die voor
langere tijd in de tropen verblijven, zoals ontwikkelingssamenwerkers, diplomaten en anderebofkonten. Bovendien kun
je bij AMC en GG&GD ook voldoende informatie krijgen.
Maar wie eens wil lezen welke kruipsels in de tropen leven
om de spanning van een verblijf,
aldaar tot adembenemende
hoogte op te zwepen, is het een
aanrader van de bovenste
plank.
ARNOUD VAN SOEST

A

LLES WAT MET mettuinen te maken heeft is te
koop bij Bloem en Tuin,
van aanmaakblokjes voor de
barbeque tot ert met complete
zwembaden. Maar volgens organisator Rini Geven is verkopen niet het belangrijkste bij
Bloem en Tuin. Bij de tuinbeurs wordt vooral veel informatie gegeven en juist die voorlichting moet de mensen eind
juli naar Liempde lokken.
Geven: „Op de beurs komen
ruim 55 exposanten. Dat zijn
allemaal vakmensen die klaarstaan om de vragen van de bezoekers te beantwoorden. Het
maakt niet uit of de mensen
willen weten hoe ze een serrre
moeten bouwen of hoe ze hun
bonsaiboompjes moeten verzorgen."
De exposanten maken in elk
geval werk van hun 'winkeltje.'
Meer dan vijfduizend vierkante
meter expositieterrein wordt
ingericht met modeltuinen.

Padvindersmentaliteit
De tram rijdt met een rustig
gangetje naar Medemblik zodat
er volop gelegenheid is het
Westfriese polderlandschap in
je op te nemen. Kaal, groen,
aardappelvelden, koeien, schapen, grasland en vervallen stationnetjes. Medemblik ontving
705 jaar geleden stadsrechten
van Floris V en is daarmee de
oudste van de drie steden.
Als je niet per boot naar Enkhuizen gaat, kan je in alle rust
Medemblik bezoeken. Het eenvoudigste is de ANWB-stadswandelmg. Met een beetje padvindersmentaliteit volg je de
route die is aangegeven op speciale stoeptegels.
Een betere en langere tocht
inclusief historische informatie is de WV-stadswandeling
die te koop is bij het station.
Voor een wandeling met kinderen is de ANWB-route aantrekkelijker. De stad heeft veel
meer
bezienswaardigheden
dan je in een uur kunt bezoeken: het Stoommachine Museum, Bakkerijmuseum, meelmolen De Herder, Kasteel Radboud, een kinderboerderij en
vooral de haven waar wedstrijdzeilers uit de gehele wereld regelmatig aanmeren.

Enkhuizen

Stadsbierbrouwerij
Wie de tocht vanuit Hoorn,
de grootste van de drie steden,
maakt en voor vertrek Hoorn
nog even wil 'doen' moet vroeg door Katinka Bartels
uit de veren want de trein vertrekt om 11 uur 's ochtends.
Het 'verplichte' Westfries Museum zit er dus niet in. Beperk

loos. Alles waait weg. Dan ben
je halverwege en zie je overal
kaarten waaien, nee, dan voel je
je wel ellendig. Laat mij dit
maar doen. Waar ik wel de pest
in heb, is dat ik na al die jaren
nog steeds de verschillende
loc's niet aan het gefluit kan
herkennen."

Speciaal voor Bloem en Tuin
hebben verschillende hoveniers daar tuinen voor ontworpen, die in de loop van de komende week worden aangelegd.
De bezoekers kunnen daar inspiratie opdoen voor hun eigen
tuin en de hoveniers geven ook
advies over het aanleggen van
tuinen.
Maar er is meer te zien bij
Bloem en Tuin. Dat is vooral te
danken aan de locatie. Landgoed Velder in Liempde is ongeveer 7,5 hectare groot en het
terrein bestaat uit diverse afgebakende terreinen. Naast de
modeltuinen komen er ook
shows van diverse plantesoorten'en staan er kraampjes met
allerhande artikelen voor de
tuin.

Artiesten
Een bezoekje aan Bloem en
Tuin moet echt 'een dagje uit'
worden en daarom is er ook gedacht aan entertainment en de

verzorging van de inwendige
mens. Organisator Geven: „Op
het terrein van Bloem en Tuin
zal je geen patatkramen vinden,
dat past niet bij de sfeer. In het
midden van het terrein komt
een groot terras waar de mensen versnaperingen kunnen kopen. Bij het terras staat pok een
podium en daar strijden 's
avond artiesten op. Corry Komngs en Lee Touwers hebben
we al gecontracteerd. Daar zijn
de mensen in het zuiden gek
op."

der uitgebreid aandacht besteed aan Fuchsia's en Bougainvilles, maar ook komen exclusievere gewassen zoals citrusbomen en Bonsaiboompjes
aan bod.

Om de verschillende soorten
tuinverlichting goed tot hun
recht te laten komen, is Bloem
en Tuin open tot 11 uur 's
avonds. Als in dat laatste uurtje
de tuinverlichting aan is, kunnen de bezoekers een goede mdruk krijgen over hoe de lampjes er in hun tuin uit zouden
Entertainment of niet: de zien.
meeste bezoekers komen voor- Bloem en Tuin \vordt gehouden \jm
al af op de zaken die met hun vrijdag 22 tot en met zondag 31 juli.
tuin te maken hebben. Kuip- Landgoed Velder Is te vinden aan de
eg 23 in Liempde. De e\poslplanten zijn nu dé grote mode Veldersew
is dagelijks open \an 11 uur 's oehen de zogenoemde 'orangerie- tle
tends tot 11 uur 's a\ond.s. Met de trein
planten' mogen zich ook in een Is het goed bereikbaar want op liet
grote belangstelling verheugen. landgoed sta.it een NS-station. Meer
zijn verkrljgb<i.ir \ia teleBij Bloem en Tuin wordt ver- Inlichtingen
foonnummer: U40-831231.
(ADVERTENTIE)

Wuppip° All rtghli rrvrtvctf by Intrrall bv

De boot van Rederij NACO
vaart via het IJsselmeer naar
Enkhuizen. Dit is een stadje
waar je gerust een dag kunt
rondhangen. We noemen maar
even het Zuiderzeemuseum,
het Stedelijk Museum, de
Waag, het Plessenscheepjesmuseum, de Koepoort, de pakhuizen van de Oostindische
Compagnie en niet te vergeten
de Dromedaris waar het 's
avonds lekker toeven is. Ook
hier is de haven het kloppende
hart van de stad. Het is er een
komen en gaan van historische
zeilschepen.
De Historische Driehoek kan
per tram en boot alleen volgens
de Japanse en Amerikaanse
methode in één dag bezocht
worden. Zodra je de steden wilt
beleven, mis je de boot of de
trein. Neem dus maar beter een
retour voor de stoomtram of de
boot en bezoek die derde stad
maar een andere keer. Ze zijn
de moeite waard. Een enkele
reis per tram of boot kost 12
gulden, een retour of een combinatie van tram en boot 19,50
gulden en een NS dagtocht
24,50 gulden. Voor kinderen
gelden lagere tarieven.

Voor bootbezitters die
met hun bootje op de Amsterdamse grachten varen,
en dat worden er de laatste
tijd steeds meer, is onlangs
een horecagids verschenen. In 'Amsterdam aan
boord' zijn alle cafés, terrassen en restaurants die
aan het water liggen voor
het eerst systematisch in
- kaart gebracht.
Journaliste Jojanneke
Claassen heeft de gids geschreven omdat zo'n boekje een gat in de markt bleek
te zijn. Vrijwel de gehele
Nederlandse horeca aan
het water is in kaart gebracht, behalve die van
Amsterdam. Vroeger telde
Amsterdam
aanzienlijk
meer grachten, maar er is
nog steeds 75 kilometer te
varen in het Venetië van
het Noorden.
In 'Amsterdam aan
boord' is de wirwar aan waterwegen ingedeeld aan de
hand van brugnummers.
Verder staan alle horecagelegenheden gerangschikt
op alfabet, locatie en op categorie. Ook de hoogtevrees van vele bootbezitters ('Haal ik dat?') is verleden tijd omdat het bruggenbestand zo in kaart is
gebracht dat alle doorvaarthoogten
makkelijk
zijn te lezen.
'Amsterdam aan boord' Is een
uitgave van Kosmos. De gids Is
verkrijgbaar In de boekwinkels
en kost 22,90 gulden.

Poortvlietmuseum
Met de zomervakantie in
het vooruitzicht heeft het
Rien Poortvlietmuseum in
MiddeLharnis een nieuwe
collectie samengesteld.
De bezoekers wanen zich
in het werkatelier van
Poortvliet. Zo kan met de
'geboorte' van de kabouters meemaken, de sfeer
van de ijstijd proeven en de
hond door de ogen van
Poortvliet aanschouwen.
Poortvliet is vooral bekend geworden door zijn
werken van kabouters,'vossen, honden en mammoeten. Van zyn hand zijn tientallen geïllustreerde boeken en kalenders versche-'
nen, zoals 'Het leven van de
kabouters' waarin hij ,de
leefwereld van kabouters
tot in detail heeft vastgelegd. Zó levensecht dat menig lezer zich heeft afgevraagd of kabouters dan
toch echt zouden ,bestaan....

Het Rlen Poortvliet Museum Is
dagelijks open van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags en
gesloten op zondag en maandag.
Het museum is gevestigd in het
voormalige raadhuis van Middelharnis, aan de Raadhuisstraat 1.

Pech onderweg
De ANWB Reisboekenwinkel heeft voor ANWB-leden
de taalgids 'pech onderweg
in tien talen' ontwikkeld.
In de gids zijn alle populaire bestemmingen in Europa opgenomen.
'Pech onderweg" Is verkrijgbaar
bij de ANWB Relsboekenwinkets
en de ANWB-WV agentschappen. Het boekje kost 4,95 gulden.

(ADVERTENTIE)

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m september gaan veel van de
vaste bezorgers van de Weekmediabladen op vakantie.
Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken
wil overnemen hebben wij een goede beloning. De bezorgdagen zijn op woensdag of donderdag, afhankelijk
van de verschijndag van de krant.
Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij je hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij jou in de buurt.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
INTERLANDEN SPREIGROEP, antwoordnummer
15002, 1000 PW Amsterdam (een postzegel is niet nodig)
of bel tijdens kantooruren naar 020 - 613.8444

BOES

NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON

GROTE CLUBACTIE

tel. 013-635370

•LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

t/m
VAK.'l l
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto-

rubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zater

Chrysler

Mitsubishi

Chrysler - Amstelveen

Mitsubishi Auto Beheer B.V.,

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

Afgeven kan ook bij Het Parool Wibautstraat 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem l 2 Uithoorn Stationsstraat 60

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia

1-2?

2 cilinder, APK maart '95
Veel nieuwe onderdelen + imperiaal + fietsdrager

Vraagprijs ƒ 2.000.-

Tel. 075-704140

Voor een goede occasion

Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen en bestelauto s
alsmede deskundige en betrouwbare service

Tel.: 020 - 6363377

CITROEN VISA '85,

2xBX 14, b j 90, rood, 1xlpg,
115000 km va ƒ10750 075
163008 06/52846283
3x BXTRD Turbo bj '88 va
ƒ10500
Tel
075163008,
06/52846283
Citroen BX 14 6/88 ƒ6250
112000km, LPG, NAP aanw
Tel 029631767

Toyota

Schaafstraat 27-29, Amsterdam

Citroen

Fiat
Gebroeders
HAAKER B V
Officiële
FIAT/LANCIA DEALER
15 x PANDA o a

34,'85

ƒ 3250

Colt 1300 GL 40 000 km 92
Colt 1300 EL 70 000 km
90
Lancer 1 8 GTI 35 000 km 93
Lancer 1 5 GLXI aut
90
Lancer wagon 1 5 GLI
89
Galant 18 GL HB 74000 89
Galant 1 8 GLI HB Volante 91
Galant20GLSI HB LPG 90
Pajero 2 5 GLX TD 3500 km91
Fabneks en Bovaggarantie

Matra
Matra Bagheera b j '78 dealer
gek, APK4/'95 ƒ8750
Tel 02159 31987, zondag niet

Nissan

Cherry 1 3, '82, APK 95,
gar wagen, goede st, ƒ1500
02990 21844 (20 21 u )
Auto Beheer B V
Schaafstraat 27-29 Amsterdam Nissan Micra GL, rood, 5 d
Tel 020 6363377
5 v, 4/87, APK 4/95 i z g s t
T k tegen handelspnjs Galant ƒ5750 Tel 020 6454562
1 8 Gü Hatchback Ipg, 10'91,
rood met ƒ16000 galant 18
Gü Hatchback, Ipg, 9 91, wit,
ƒ14750 Galant 20 GL, Ipg,
9'87, ƒ6750 BEREBEIT,
Autoverzekering laagste bet
Arnsteldijk 25 A'dam
per md/kw met schadegarant
Tel 020 6627777
FocwaServ Celie 020 6416607

Autofinanciering
en verzekering

1000 CL ie '90 ƒ10500
Autobedrijf
21 x UNO o a
Totale oplage l l miljoen exemplaren
WIM van AALST
ƒ 6750
45, '87
Communicatieweg 6, Mijdrecht
45 S ie, '91
ƒ 15 750
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
CITROEN DEALER
5 x TIPO o a
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
Tel 02979 - 84866
1 4 i e '92
ƒ20750
3 regels
ƒ 40,75
BX14RE 1986, leukeauto.net 3 x TEMPRA o a
Kadett Caravan, 4- 91,1 41, wit, 25 Stuks Kadett, 1983 t/m
ƒ22750
20SX'91
voor elke extra regel
ƒ 13,75
gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 2950
geen extra's, 140000 km 1990 APK gekeurd, inruil
4
x
CROMA
o
a
Telefoon 023 - 423906
ƒ9000 Tel 023-387815
mogelijk Tel 023 423906
mm prijs
ƒ 8,50
2 O CHT '88
ƒ 8950
mm prijs met vignet
ƒ 8,50
BX19GT, 1985, Ipg el ramen, 4 x LANCIA o a
Kadett GT, 85 1600 motor, pri 6 Stuks Ascona, 1984 t/m 1987,
stuurbekr, centr lock, inruil
410, 90
ƒ12700 ma auto, inruil mogelijk, ƒ 5950 ook automaat, inruil mogelijk
AUTO/MAXI S per mm
ƒ10,10
mogelijk, ƒ 3950 023 - 423906 5 x DEDRA o a
Telefoon 023 423906
Telefoon 023 423906
(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
16 ie '92
ƒ23500 OPEL VECTRA 1 6 i Sedan Opel Record 83, APK 3 95,
Citr
XM
V6
90
ƒ27800
niet breder dan twee kolommen]
1 8 i e '91
ƒ24750 1991, grijs met Autobedrijf
Citr XM V6 24V '90 ƒ39700
2ltr S, autom, klein defect
Citr XM20i '89
ƒ19900 7 x THEMA o a
Jan Wals 02902 61697/61981 startmotor Vrpr ƒ1200
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
20
ie
'85
ƒ
6750
Citr BXProgress 92/23650
Opel record 2 Itr S, met versn ,
Citr BXCannes 91 ƒ16950 Renault 5 GTS 8 7 / 8 250 Te koop Opel Kadett station in red staat, b j '82 Vrpr
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
1
6
wit
3D
met
trekhaak
Prijs
Citr BX inj '90 v a ƒ13 450 Ford Escort 16 ie 88 ƒ10750
f 1000, APK tot 4 95 Tel
nef op aanvraag
Citr BX 3x '87 v a
ƒ 5 900 Hyun Pony 1 5 GL 89? 8 950 ƒ6950 Tel 02977 41752
038 654445, fax 038 657796
Voor meer informatie of advies, bel
Citr BX 16 RS '86 ƒ 5400 2 x Seat Marbella '91 ƒ 9 250 T k tegen handelsprijzen
Citr AX 1 1 TGE '90 ƒ13650
Vectra 1 8i GL Sedan 3'91, Vectra 20 Git Sedan
ƒ 15 950
Citr AXAxion 91
ƒ13950
• Voor aflevering voorzien ƒ18000 Vectra16iGL, Kadett 4/89
Corsa Swing 1 2 6/88 ƒ 9 995
Citr Visa 1 1 RE '86 ƒ 4 500 van 10 000 km beurt + A P K 16, LPG, 9'91, ƒ13750
ƒ11950
Mitsu L 1 5 GLX '88 ƒ 9 750
Kadett 16, LPG, 8'90, Corsa 15 D 7/88
+ + SUBARU Aalsmeer-i- +
Peug 205 XE '87
ƒ 8950
ƒ12000 Kadett 1 6, LPG,
Kamerl Onneslaan 10,
029031908
6'90, ƒ11500 Corsa 10 S, 02977-30170, bij Bloemveilmg
BADHOEVEDORP
* DORLAND *
LPG, 10'87, ƒ 6950 Kadett 16,
Dichterbij
dan
u
denkt
i
LPG, 1-85,ƒ5500 Kadett 12S
Broek m Waterland
6 '82, ƒ 1250 Kadett 1 3 S
Tel 0206594859
Citroen BX 14, bouwjaar 1989,
km stand 65000, vraagprijs Div Rat Panda's m prima staat Caravan, 11 '80, ƒ750 Ascona
1 6S, 5 '80, ƒ 1450
COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ9950, m perfecte staat
met garantie Bovag
BEREBEIT Amsteldijk 25,
Tel 020 6391543, na 21 00 uur
sinds 1930
+ + SUBARU Aalsmeer-t- +
tel 020 - 6627777, Amsterdam
LEEUWEKEUR gebr auto's
Div goedkope inruil Citroens 02977 30170, bij Bloemveilmg
o a Visa + BX v a ƒ 1 500 Tel
505 Break GLD '87 ƒ 9 500
Rat Uno 1 1 S, 3'91, rood
075 163008, 06/52846283
405 GR 1 6 i 6/90
ƒ 17 750
23000 km
ƒ14750306 XR 14 i 11/93
ƒ29700
Goudsmit Rat
Ruime keuze m 2 CV occasions
voorkomt
309 XR 14 i 12/90 ƒ13300
Amstelveen, 020 6470909
alle leeftijden Citroen Centrum
205 XT 16 aut 11/90/18500
Leende Tel 04906-1528
autodiefstal
RAT VERMEY B V
205 XL 11 10/90
ƒ14450
Keuze
uit
ruim
35
occasions
TIMO DE BRUYN
205 XRD 18 4/92
ƒ19000
A
Philipsweg
13,
Uithoorn
Voor occasions en reparaties
106 XR 1 1 1/92 ƒ15300
Tel 0297562020
van BX, Visa en 2CV6
106 XR 1 1 i 3/92
ƒ19000
APK klaarmaken tegen gered Originele Rat 500 1972,
enz
enz
pnjz Verk van losse onderd m prima staat, ƒ8000,360 GL inj, LPG, 5 drs
Tel 020 6680820 en 075-219777 Gronmgen Tel 050 142775
Lever metvoll gar tot12mnd
87
ƒ4950
Peugeot dealer
T k Citroen CX TRD, '86, APK Panda 750 L, 1986, rood, bjr
Porsche
944S,
1986
nieuw
mo
VOLVO NIEROP
COBUSSEN
tot mei 95, 185000 km, 10-1986, 55 000 km, inruil mo
del
prima
auto
inruil
mogelijk,
020 6183951
Baarsjesweg 249 253
ƒ19950 Telefoon 023 423906 izgst,ƒ9000 020-6401154 gelijk, ƒ3950 023-423906
Amsterdam 020 6121824
Peugeot 205 GE 1 1, 5 drs,
T k tegen handelspnjs BX 1 6 Uno 60S, 1985, 5 versn , APK
bouwj
84,
donkergroen, Volvo 740 GL aut airco,
TGi Progress, Ipg, 1 '92, 1995, prima auto, inruil moge145000 km APK gekeurd 160 000 km, 6/87/15800
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
ƒ16000 BX 1 6 TGi Progress,
ƒ3700 0206629517/6791864 DICK MUHL, Off Volvo dealer Ipg, 1 92, motor defect, lijk, ƒ3450 023 423906
Weesp 02940 18200/18008
106 XN Ace, 5'93
ƒ17250
ƒ 12 750 BX Toulouse 1 4, Ipg,
205 XL 1 11, 5'90
ƒ13500
VW Golf 1 8 CL '90 ƒ 18 950 2'91, ƒ11500 BX Toulouse
205 XR 1 4i, 4- 92
ƒ 18 700
Opel Vectra 20 89 ƒ 17 650 14, 2 91, ƒ12500 BX 14 E,
205 XS 14, 11 '86, ƒ 8700
CITROEN DORLAND
nov '89, ƒ8950 BX 1 6 RS
205 XS 14i, 5'90
ƒ16700
Broek m Wat Ind 02903 1908 Break, 10'85, ƒ4950
CMC 13 Luxe aut 84 ƒ 6950
205 XRD 1 8, 1 89 ƒ13 700
CMC
1
3
Luxe
86
ƒ
8
950
geschikt
voor
alle
auto's
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
ƒ 11700
CMC 13 Luxe
88 ƒ 14 950 IN SECONDEN GEPLAATST 309 XE 14, 6'89
A'dam Tel 020 - 6627777
Daihatsu Cuore 89
ƒ 7 700
309 GRD 1 9, 5-'91 ƒ17700
Civic
13
Luxe
91
ƒ18950
NU
te
koop
bij
AUTOSERVICE WIEGBRUG
306 XR 14, 11-'93
ƒ27950
V a ƒ 85 5 veerbollen
Civiel 5iGL
90/18450
Halfords, Brezan, Carlife
2e Kostverlorenkade 25
306 XT 16, 11 '93
ƒ30500
op druk brengen bij de Citroen Qvic15iGL
92/21950
VW
dealers,
Bovag
garages
en
tel 020 6185076
245 GLi Estate, Ipg ob , zilv • Spec m Zaanstad Garage CivicSilvstone 1 5i91 ƒ19750
Mmervalaan 86, A'dam Zuid
autoshops Prijs ƒ 149,
Tel 0206629517/6791864
Lada Samara 1 1 1991 ƒ9500 met st bekr c v 1/91/26 950 RENE SPAAN, 075281193 Shuttle 1 5 Luxe 86/10750
Info 0206846226
Lada Samara 1 1 1991 ƒ8750 V d Voorn Tel 02521 20997, Vraag tevens naar onze mrui Prelude 18 EX aut 86 ƒ13750
Iers en aantr rep prijzen
Lada Samara 1 3 1989 ƒ 7 950 Lisserdijk 473 Lisserbroek
Off Honda Dealer
Westdorp Tel 0206825983 245 GLT Turbo stat Est st
M HOLDINGA B V
XM V6Excl aut '91 ƒ35000
bekr 11/83 lm velg/ 7500
SAAB 900 GL 5 drs
V d Voorn Tel 02521 20997, XM 20 l Ambiance '92/27500 Hogeweijselaan 201 WEESP
goede auto ƒ7250
XM Turbo D ABS '91 ƒ24500
02940 17673
SAAB SERVICE MOLENAAR Lisserdijk 473, Lisserbroek
XM D Airco 91
ƒ24500
HOOFDDORP 0250314097
Prelude,
automaat, 1983, APK
GARAGE ECONOOM
XM Diesel '90
ƒ 19 500
Topoccasions 1 jaar garantie Vele merken
Frederiksplem 6 020 6232505 X M 2 0 T Comf '90 ƒ20500 gekeurd, sportvelgen, inruil
B Ruloffsstraat 5 11 A'dam Z 020 6738022
Honda Accord 2 O i EX Airco, XM D Break Serv '92/24500 mogelijk, ƒ2950 023-423906
BIJ het Jacob Obrechtplem
92 55000 km aut ƒ26975 CX 2500 GTI Turbo '77/11 500 T k Honda Quintet '84, aut,
CLIO 1 2 RN, 4 deurs, groen
RENAULT AMSTERDAM
Honda Shuttle 1 5 autom elec BX19TGDTurb Br'92/24 500 5-d APK jan '95,1eeig Vrpr metallic, 65000 km, APK, dec
Top occasions met 1 jaar
sch dak 2/92 34000 km, BX19TGDBr 91 va/14500 ƒ1150 Tel 0206004950
1990, keurige auto, vaste prijs
garantie
BX 19RDBr '89
ƒ11500
ƒ 28 750 M Holdmga B V
ƒ12995 Tel 020 6838073
Wibautstraat 224
BXTZD 92, Turbo ƒ22500 T k tegen handelsprijzen
Suzuki Alto GLX autom 90 Honda Weesp 02940 17673
CONCERTO
16PS,
11/90,
wit,
ESPACE 20001, 7 pers veel
020 561 96 11
BXTZD 92
ƒ19900
rwart met ƒ12950
MG B bijz mooie auto
BXTZD 91 va
ƒ14500 elec sch kant dak, elec ram , extra's, grafietmet, 140000 Renault Espace met gas o b ,
Auto Amstelstad B V
C
V
.
s
t
b
e
k
r
ƒ15500
chrome bumpers cabno 1973 BXTZD Turbo 90
km 1987 Renaultdealer Stam 5-'89, i p st, met vele extra's,
ƒ14750
Mmervalaan 85 0206711888
ƒ30000 Stam Barneveld BV BX TZD '90
ƒ 12 750 ACCORD 2 O EX, met st bekr Barneveld BV 0342012116
kleur grijs met 040 460313
4/91,
ƒ
18500
BEREBEIT,
Daihatsu Charade TX 1 3i wit Tel 03420 12116
BXTD 91
ƒ13500
ESPACE DIESEL RT, veel ex T k a Renault 5 TD b j 87
Amsteldijk, 020 6627777
5/91
ƒ 14 700
BX Diesel '87
ƒ 4950
Subaru
Impreza
1
8
Gl,
plus
tra's, dr rood met, 1992
COBUSSEN
Vrpr ƒ5500 Tel 020
ƒ 1 500
4 WD Directiewagen 9500 km, BX Diesel '84
87 000 km Renaultdealer Stam 6323774 na 1800 uur
Tel 020 6121824
BX 16 Progr'92, Lpg ƒ 19000
nieuwe garantie ƒ35000
Barneveld BV 0342012116
BX 16 Progr 91, Lpg ƒ15000
MGB Cabrio 74
ƒ14500 Mooy & Zn 020 6623167
Zwarte RENAULT 25 TX inj
BX 16TZI 90
ƒ14500 SonataGLS18G, '91, st bekr Renault 11 TL model 87, bijz 6/91, 77000 krrtr stuurbekr,
Tnumph TR4
ƒ12500
Subaru Legacy 1 8 GL
BX 16TGI 90
ƒ12500 el ramen + spiegels, mr mog mooi en gaaf Staat klaar voor elek ramen Incl garantie,
Fiat Siata Cabno 70 ƒ 12750
4 WD 11000 km
de vak, ƒ3950 8 mnd APK ƒ19500 Tel 020 6640352
BX 14 TE 11/89
ƒ 8950 ƒ12950 Tel 023423906
020 £596264 of 6278410
1990 ƒ22500
Tel 020 6908230
AX 11 RE '89
ƒ 7 500
Tel 0206153902
GSA Special 85
ƒ 2 500
Renault 21 GTS, '86, i z g st
Subaru Legacy 2 2 4 wd met Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1 950
kleur grijs, APK jan '94, ƒ 5200
veel
ace
nov
1991
ƒ28500
Tel 070 3867185
AUDI 80 20 E nieuw model
VISA GARAGE BV
WESTDORP
Rover dealer voor Uithoorn
AUTO SERVICE WETTER
donkergroenmetallic
10 91
RENAULT 21 Nevada TL, Amstelveen, Hoofddorp e o
Houtmankade 37, A'dam
LADA en KIA dealer
02907
6572
Zwanenburg
wegens zakenauto ƒ 29 500
11/'88,
blauw
met
Autobedrijf
Tel 0206278410
5x Samara 3 drs 89, 91, '93
BOOM Aalsmeer 0297725667
Tel 020 6995028
Volvo 440 GLT m 94, 16000
3x Samara 5 drs
'91, '92 Jan Wals 02902 61697/61981
km
rood
ABS
ƒ38950
Adverteren m
2x Samara Diva
'92, 93
Van VLOTEN BV Volvo Dealer
deze rubriek
2x Kia Sephia 1 6
93
Tel
0206369222
FAX 020 6656321
1x Nissan Sunny 1,4 LX 5drs 92
SEAT Autocentrum APC
Daihatsu
Adm de Ruijterweg 396 398
SAAB SERVICE MOLENAAR
Jarmuiden 43
t AMSTERDAMMERTJE
A'dam tel 020 6825983
HOOFDDORP, 02503 14097
Amsterdam Sloterdijk
Amstel 340 342
Tel 0206133333
Ond , rep , APK
tegenover Carré
Diverse SAAB occasions
SEAT FURA 900 GL, 1984,
A dam C Tel 0206236491
SAAB 900 GLI 4 drs SEDAN, ƒ1500 Tel 02903
1890 of
NIEROP DAIHATSU,
02159 33542
Mazda 626 1 8i, LX 16 V 5/92, nw gerev motor, luxe mter
Voor uw gebruikte
Cuore, Charade en Applause 55 000 km .ƒ29950
•f + SUBARU Aalsmeer + +
Dealer in Amsterdam met ruime keuze uit
Vancouverstraat 2 12,
02977-30170, bij Bloemveilmg
nieuwe en gebruikte Alfa s
A'dam West, 020 6183951
alsmede deskundige en betrouwbare service
OCCASIONS
VAN VLOTEN CAR
Tel 0206365052
Uw 3TER-DEALERS
121 SED 4 d GLX
1993
Schaafstraat 27-29, Amsterdam
Sierra 1 8 CL, 4/89
ƒ 9 950 323 F 5 d GLX
1993
voor
Sierra 1 6 CL 5/90
ƒ11950 626 SED 4-d LX
1993
Escort 1 6 CL, 05/86 ƒ 6 950
GROOT-AMSTERDAM E.O.
121 SED 4 d GLX
1991
Escort 1 4 CL, 4 drs
323
Estate
5
d
GLX
1987
11/86
ƒ7750
33 1 3 55 000 km
87
BMW
323 HB 5 d LX
1987
Escort 1 6 CLX, 4 drs
33 1 3 73 000 km
89
1988
ƒ21950 323 HB 3 d LX
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
33 1 4 IE 70 000 km
92 T k BMW Cabriolet Bauer 3/92
323 HB 3 d Envoy
1988
Autobedrijf Mooy & Zn
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
33 1 4 IE L 39 000 km
92 1982 veel extra s rood zeer + + SUBARU AALSMEER-I- + 323 HBS d GLX
Autobedrijf
Aalsmeer
1988
Lakenblekerstraat
54
02977-30170
33 1 4 IE Imola 25 000 km 93 mooi ƒ 10 500 020 6593329 02977 30170 bij Bloemveilmg 323 HB 3 d LX
Autobedrijf Amnt
Legmeerplem 28-32
020-6153902
1991
33 15 IE 62 000 km
91
Ford Sierra 18 Stationwag 323 HBS d GLX
1990
33 17 16 V veel extra s 90
68000 km, 5/88
ƒ12500- 323 HB 3 d GLX
1991
Diverse gegarandeerde
75 2 O TS Veel extra s
91
Tel 029631767
323 SED 4 d LX
1988 Subaru Mini jumbo's Justy's
OCCASIONS
164 20 TS 84000 km
92 Caprice Classic 91 LPG Escort 16, 1986, automaat, 323 SED 4 d LX
1991 en een Impreza 1 8 GL plus Mini Jumbo, 5 drs 90 ƒ 9 500
164 25 TD 40000 km
89 20000 km trekhaak donker model 1987, inruil mogelijk, 323 F 5 d GLX
1991 4 WD Directiewagen, 9500 km Mini Jumbo, 3 drs 91 ƒ10750
Fabneks en Bovaggarantie blauw 010 4160729
ƒ5950 Tel 023 423906
Mini jumbo, 3 drs 92 ƒ 11 750
nieuwe garantie
626 HB 5 d LX
1989
AUTO CESAR
Malibu Classic b j 78 km Te koop wegens overcompleet 626 HB 5 d GLX
1992 3e beste caravan trekauto '94 Legacy GL SW 90/16950
r
E124WD 6 pers 92/22500
1991
Mooy & Zn
Schaafstraat 27 29 Amsterdam 100000 i z g s t vele extra s ord Sierra combi 1 8 TD Azur 626 SED 4 d LX Ipg
ElOVan
92 ƒ 8500
o a LPG airco en cruise con b j 1991 km stand 40000 626 HB 5 d GLX
1989 Ruysdaelkade 75 77, A'dam
Tel 020 6363377
L2 1600, LPG
8 7 / 7 250
trol Vr pr ƒ 5000, 03242 5627 Vrpr ƒ19750 02979 88768
ANDERE OCCASIONS
Tel 0206623167
Justy, 3 drs
89 ƒ 9250
Nissan
Sunny
Coupe
1987
Weg
onverwachte
vut
t
k
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
Ford Sierra 3 d L
1984 Subaru Mini Jumbo 5 drs 91
m Het Parool Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis aan Ford Escort CL 1 4, 3 drs
1987 32 000 km
3/93, 38 000 km , donkergroen Rat Panda 3 d
ƒ12500
Autobedrijf AMRITT,
huisbladen van WEEKMEDIA
HEERE B V , Ceintuurbaan Legmeerplem 28 32 A'dam
'nortic) metal + LPG + trekh
Oplage ruim 1 1 miljoen exemplaren
Draaierweg 10 (bij Praxis)
225,
Tel
020
6622204
f23500 Tel 08385 51319
Tel 020 6153902
AMSTERDAM NOORD
Tel 0206658686 Fax 0206656321

Opel

020-665 86 86

Peugeot

Stoplock

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Honda

Auto's te koop
boven / 20.000,-

Renault

van Rhijn...Renault

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Hyundai

Audi

Lada

Daihatsu

Rover

Seat

Saab

Alfa Romeo

Mazda

Subaru

Auto Cesar

Ford

Tel.: 020 - 6363377

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Chevrolet

+ + SUBARU Aalsmeer* +
Voor nieuw en gebruikt
het adres1
alle type Subaru's met garantie TOYOTA Camry 2 O XLi station,
87, kleur beige met Autobedr
Lakenblekerstraat 54
Aalsmeer bij Bloemenveiling Jan Wals 0290261697/61981

Automaten
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v a ƒ3500

GOLDCAR B V Amstelveen, 020 - 6433733

Suzuki

Stationcars

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
ZOMERAANBIEDINGEN
met tijdelijk gratis zonnedak
Alto GA, 90
Alto GL '86
Alto GA, '91
Alto GL 91
Swift GL, 89
Swift 1 3 GS, 89
Swift Unique '91
Swift 1 3 GS, '91
Swift 1 3 GTS,, 93
Swift 1 6 GLX '93

ƒ 9950
ƒ 7700
ƒ10500
ƒ 10 950
ƒ12950
ƒ 13 950
ƒ15450
ƒ19950
ƒ21500
ƒ 26 950

Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v a
ƒ10950
O a Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault

GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.

Motoren/Scooters

Algemeen

Te koop

± 50 auto's APK gek Den
Brielstr 18, Adam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020 6844079 Tevens Inkoop

Honda CB 750 Custom, b j 1983, ƒ 4000
Tel 030 322455

mooie toermotor

JOHAN BOOM,
M.A R.S
Ook m Den lip 55
Motors
Gem Landsmeer 02908 24640
Dagelijks geopend ZONDAG
± 50 auto s
kijkdag 11 17 uur St Janslaan
Tevens inkoop
52 Bussum, 0215911866
AUTO SERVICE WETTER
MOTOR HONDA CB 400 four,
Auto Amstelstad B V
Subaru en Lada dealer
Off Suzuki dealer
LADA SAMARA 1 5 5 d 1990 ƒ2200 Tel 020 6630867 of
Amsterdam en Amstelveen Lada SAMARA Flash 1989 6695020
1989 T k YAMAHA XJ 600 F, 36 000
Hemonylaan 25, 0206799100 LADA 2104 1 5
Subaru Legacy 2 2 4 wd 1991 km, bj'91, rood/zilver, vrpr
Mmervalaan 85, 0206711888 Subaru Impreza Plus 1 8 GL, ƒ7000 tel 020 6992152
Suzuki Alto GLX, wit, met sun 4 wd demo met ace , 1993 Yamaha Venture bl, XVZ13,
Subaru Justy 1 O DL 1986
roof sept 89, 69 000 km, prijs
perf st, 20 000 km, schitt toer
Subaru Vivio GLI
1993
ƒ8500, Tel 075 350320
Subaru Mini Jumbo SDL 1987 mach , ƒ 20 500 03474 74140

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

/1 000,00
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
of
Rat Panda 1 1 SLX
10 MOTORRIJLESSEN
Selecta, automaat
1991
+ Examen voor
1977
GOLF 1 6 GL 1985, ± 90 000 Mercedes 250
ƒ775,00
km, champagnegoud metallic,
Zwanenburgerdijk 503
GARAGE ECONOOM
APK april 1995, open dak, 5
MOTORRIJLESSEN
Zwanenburg Tel 029076572 Voor Grote beurt & Onderhoud
deurs, ƒ5500 02963 1697
ƒ50,00 per 60 mm
Voor SCHADEHERSTEL
AUTOSERVICE WIEGBRUG
Rat Uno 60S '88
ƒ 6750 Voor APK KEURING
AUTORIJLESSEN
Daihatsu Cuore '89
ƒ7700 Voor een goede Occasion
ƒ37,50 per les
Suzuki Alto '86
ƒ 5450 Voor een snelle en vakkundige THEORIE OP VIDEO GRATIS
service
Suzuki
Alto
82
ƒ
1950
745 GL aut Estate
10/89
ƒ3450 Gratis leenauto's beschikbaar
740 GL automaat
3/87 Suzuki Swift 8
Speciale spoedcursussen
ƒ2950 Bovag gar & ANWB Keuring
240 GL
7/87 Renault 11 84
theorie + praktijk
Frederiksplem 6, 020 6232505
Mercedes
240
TD
'84
ƒ
7350
440 GL, 1 8 F
1/89
Volvo
340
LPG'85
ƒ3150
APK + grote beurt v a ƒ 299 R de Beerenbrouckstr 157 159
440 GL 2 O i, Demo
1/94
DIESELSERVICE
440 GL 1 8
2/89 Div inruil met APK v a ƒ 850
Tel 0206138473
2e
Kostverlorenkade
25,
brandstofpompen, verstuivers
440 LPG 1 8
7/90
tel
020
6185076
cil koppen vlakken Garage/
440 D L T Dsl Demo 3/94
AUTORIJSCHOOL DIESEL
motorenrevisie FEENSTRA
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
alle rijlessen
Industneweg
27,
Duivendrecht
OFF VOLVO DEALER
ƒ29, per les
Tel 0206980639
SPRING IN T VELD
Omzetten buitenl rijbewijs
Nijverheidslaan 1, WEESP
OCCASIONS
APK KEURINGEN ƒ70
Bel voor info 020 6332274
Tel 02940
18200/18008
ZEKERHEID GARANTIE
klaar terwijl u wacht
Bovag Garantie
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,NATIONALE AUTOPAS
Garage West Center
EN 70 JAAR ERVARING
240 GL station diesel, 89
020 6122476 (zonder afspraak) Theonecursus gratis Tel 06
52821994 b ag 0206932074
940 GL sedan, autom , 91
2e Helmersstraat 15, A'dam
HONDA
740 20 sedan 10/91, 940 GL
GEMOTIVEERDE
vakvrouw
APK KEURINGSSTATION
ƒ29950
Sedan '91, 440 DL, autom , km Civic 1 5 LSI 3/93
geeft gedemotiveerde
Keuren zonder afspraak
ƒ29950
20000, 12/91, 480 ES rood, CMC 15 DXI 1/94
lessers een goede kans
Feenstra & Jimmmk
ƒ32950
88 440 Sunray, km 50000, Civic 1 5 DXI 7/93
Voor al uw vragen Rijschool
Civic 1 5 i GL 2/90 ƒ18950 Asterweg 24A A'dam 6364702 Ruth Maduro 020 6003882
'91 340 GL 5 Speed 91
CMC 1 5 i GL 5/89 ƒ 15 950
360 GL L P G 84 t/m '87,
Autobedrijf CRYNSSEN
In Amsterdam
CMC 1 3 Luxe 1/90 ƒ16950
340 automaat '86 t/m '91
Crynssenstraat 10 14
Autorijschool ZECHNER
CMC 1 4 GL 2/89
ƒ 14 950
VOLVO NIEROP
Tel 0206184402
Kwaliteit biedt zekerheid
ƒ 15 950
Vancouverstr 2 12 A'dam W CMC 1 4 GL 4/88
APK keurstation, reparaties
Civic 1 4 GL 5/89
ƒ18950 alle merken en schaderegeling Voor een betaalbare lespnjs
Telefoon 0206183951
van ƒ35, per heel uur
CMC 1 3 Luxe 4/89 ƒ 13 950
245 DL Est Van 11/85 ƒ 5950 C R X 1 6i 7/86
ƒ 15 950 Autobekleding , ruilstoelen, gr gratis theorieleerboek, les m
245 GLT Est Tbo11/83 ƒ 8500 Integra 1 5 Luxe 4/89 ƒ 14 950 voorraad o a BMW, Merc , VW Mercedes Info 0652875125
245 GL Est Lpg1/91 ƒ28950 Concerto 1 5 5/92
ƒ23950 enz Recaro's v GT, GTi, Gsi
RIJSCHOOL ROLF
240 GL
1/90 ƒ 17 500 Concerto 1 5 9/92
ƒ21950 enz + snel reparaties TRES Rijden bij Rolf is een begrip in
740 GL
9/84 ƒ 6950 Prelude 20 EX 4/88 ƒ18950 SEATS 023470200
740 GL Lpg
1/88 ƒ 12 950 Aerodeck 20 EX 4/86 ƒ 9950 T h auto/motorstalling v a Amsterdam Met een goed
745 GLE TD Est11/86/15 950 Accord 20 LS 3/90 ƒ19950 ƒ 100, p mnd C Kruseman team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
745 Tbo Est
7/86 ƒ 15 950 Accord 20 EX 3/89 ƒ16950 straat 62, bij H'meerstation
tensief les en nog leuk ook'
745 GLi Estate 5/89/24950
Inl Drive Yourself Autoverhuur, Hoog slagingspercentage en
940 GLi
11/90/24950
ALFA ROMEO
020 6755508
toch 1e 10 lessen ƒ 35 p u
V d Voorn Tel 02521 20997, 33 14 IE 4/93
ƒ25950
Tel 020 6868063/6332405 P S
GARAGE ECONOOM
Lisserdijk 473 Lisserbroek
33 17 IE 5/91
ƒ22950
Repareert uw KOPPELING en Wij verzorgen ook Sweekse
Te koop Volvo 340 DL auto 33 1 7 QV 16V 5/91 ƒ23950 REMSYSTEEM snel en vakkun cursussen en examenroutes rij
ƒ12950
maat, b j 9 85 APK tot 7 '95, 3 3 1 3 S 3 / 8 9
dig APK klaar terwijl u wacht den is vanzelfsprekend
33131/89
ƒ11950
ƒ3750 Tel 02979 82694
33138/88
ƒ13950 Ook uw BOVAG autospeciahst •Auto te koop' Plaats in deze
VOLVO 240 '85/7500
75 18 IE 7/90
ƒ16950 Frederiksplem 6, 020 6232505 rubriek U zult verbaasd staan
Tel 029432297
75 1 8 9/89
ƒ 15 950 Zelf sleutelen of auto spuiten over het resultaat
75186/89
ƒ14950 doe je bij HEINING HOBBY
VOLVO Occasions 75183/89
ƒ16950 HAL 02907 6999 A'dam,
164 Twm Spark 4/91 ƒ29950 Sloterdijk 3
850 GLT Estate 93 ƒ69500 164 3 O V6 9/88
ƒ19950
740 GL, Diesel, 88
ƒ 17 950 155 2 O Twm Sp 2/94/47950
740GL,'85
ƒ10750
Inkoop auto's tegen
240 Stationcar/92
ƒ38750
DIREKTIE AUTO'S
ANWB/BOVAG-koerslijst
240 Sedan 91
ƒ32500
ALFA ROMEO
Bel voor info 020 6313427
340 special aut 90 ƒ14750 164 20 Twm Sp 4/91/29950
340 GL 5 drs aut '89/12750 155 20 Twm Sp 2/94/47950
Let op' BOVAG autobedr ver
340 DL aut 88
ƒ11500 155 17 Twm Sp 2/94/37950
koopt gratis uw aanb m zijn
440 GLT, abs, 93
ƒ38950 33 14 IE 4/93
ƒ25950
l AMSTELVEEN BV. U Showr Medembl 022744999
440 autom, 92
ƒ27950
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
440 18 Inj, 92
ƒ25950
Tel. 020-6431220
J\ merk auto a cont met vnjwar
HONDA
440 Sunray, rood '91 ƒ 20 950 Concerto 1 5i 10/93 ƒ27950
bewijs Tel 0206105478
Civic 1 5i DXI 7/93
ƒ32950
Wilt
u uw auto v a 1991
Civic 1 5i DXI 1/94
ƒ29950
DIREKT a contant verkopen'
Studenten 10% korting
Belt u voor ml 03410 19354
Speciale avondtarieven
ANDERE MERKEN
Amsterdam
BMW 320i 2/84
ƒ 8 950 De goedkoopste m A dam e o Te koop gevraagd AUTO S a
Koen van Oosterwijklaan 6
Rat Uno 45 IE 10/89 ƒ 9950
contant met vnjwar bewijs
Uw Volvo-dealer
AMSTELVEEN
Tel 02908 24640
Ford Sierra 20CL 3/88/ 8 950
met persoonlijke service
Tel 0206369222, Meeuwen FordResta 1/1 1/89 ƒ13950
laan 128, Amsterdam Noord,Lancia HPE Vol 2/86/15 950
ƒ16950
uit de Utunnel 2x rechtsaf Mits Colt 132/91
Nissan Bluebird 1/90 ƒ 14 950
Grote sortering ONDERDELEN
niet duur!!!
Opel Manta 20S 6/83 ƒ 4 950
van alle schade auto s, alle
Subaru 1 6 DL 9/91 ƒ 14 950
merken, alle bouwjaren
Studenten 10 % korting
Suzuki Swift 13 8/91 ƒ16950
bestel, vracht en
GEBR OPDAM B V
ƒ15950
personenauto s, bussen
Tel 0250245435
70 BESTELAUTO'S en pers Seat Ibiza 12i 1/92
0206794842 0206908683
busjes va ƒ3500 Garage Toyota Corolla 1 8 8/91 ƒ 16 950
Het HOOGSTE BOD?'' Bel
VW
Golf
1
3
6/89
ƒ
13
950
Zie ATS telet pag 888
Rijsenhout, lid Bovag
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Meer dan 50 jaar gevestigd
Loop, sloop en schadeauto's
D FAAS
*
Bovag/Alfa
Prima
3ennebroekerweg 17 Rijsen
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38, m vrijwaring Tel 0206754193
garantie
voorwaarden
ïout bij Aalsmeer, 02977
per dag, ex BTW
24229 Ook t k gevraagd
Grasweg 3, A 'dam Noord
SPRING IN 'T VELD
Tel 0206371826
OCCASIONS MET
De Lugt luxe en bestel vanaf
EEN STREEPJE VOOR
De scherpste prijzen voor
ƒ 39, per dag excl BTW
TOERCARAVANS
Tel 020 6161388 of 6890374
ALFA ROMEO
100 occ met Bovag garantie
OOSTEINDERWEG 335 339
ook grote kampeerart shop
AUTOBANDEN NODIG ?
DRIVE YOURSELF
1432 AX AALSMEER
HULSKER LEIMUIDEN
Gebruikte banden va ƒ 25
AUTOVERHUUR
Tel 0297724696
Oosterweg 1 01721 8913
Alle maten+merk m voorraad
Fax 02977 44021
10 mm van Adam
Voor alle vracht, bestel en
Prijs mcl montage & balanc
HONDA
ECU BAND
personenauto's, bussen
Te
koop
VW camper, 4 pers ,
OOSTEINDERWEG 340
Cilmderstr 5 Amsterdam
b j '85, mb 91, APK 6'94
Tel 0297744146
Cruqtiiuskade 5
Noord Tel 0206313648
ƒ19500 Tel 020 6179219
Fax 02977 20489
Tel 020 - 6274001
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
NU OOK IN A DAM ZUID
Klaar terwijl u wacht
DAGELIJKS GEOPEND
• Bewijsnummers van een
Ruilstarters en dynamo s
VRIJDAG KOOPAVOND
C
KRUSEMANSTRAAT 62, geplaatste advertentie m deze
Valkenburgerstiaat 152
rubriek krijgt u alleen
Tel 0206755508
Toyota Cor 16i HB 90 ƒ 16 500
Tel 0206240748
toegezonden als u dat bij de
Alf Rom 33 Lpg 9 0 / 9 000
Grote sortering ONDERDELEN Skoda Fav GLXi 94 ƒ 19 500 Opel Kadett ƒ 39 p d opgave van de advertentie
van schade auto s alle
kenbaar maakt De kosten
All m KM vrij
Skoda Favor GLX 94 ƒ21 500
merken, alle bouwjaren
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Autobedr Amnt 020 6153902 RENT A BR IK 020 6922930
~EBR OPDAM B V
JOHAN BOOM
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie m deze ruTel 0250245435
Zuiderakerweg 83, Amsterdam bnek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Missot specialist REM en
Osdorp, Oranje hek
advertentie kenbaar maakt
FRICTIE MATERIAAL
Tel 020 6105478
De kosten daarvoor bedragen ƒ4,50
Bosboom Toussamtstr
43 Geop van 09 00 tot 19 00 uur
A'dam Tel 0206180443
± 200 auto's Alles mogelijk
Tevens enkele speedboten
Noodservice
Inruil Ook te koop gevraagd
ONDERDEEL VERKOOP
DOE HET ZELF ADVIES
op zaterdag van
10001300 uur

Volkswagen

Service en
Reparatie

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

SLOOTHAAK

AUTOVERHUUR

Van Vloten

OUKE BAAS

Autosloperijen

Bedrijfsauto's

Campers

Accessoires
en Onderdelen

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN

otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

Klassiekers
en Oldtimers

MG B bijz mooie auto,
chrome bumpers cabno 1973
Renaultdealer Stam Barneveld
BV Tel 03420 12116
OLDTIMER (^er)kopen' Bel het
oldtimerbestand v/h Ned Old
timer Bureau Tel 0299034065
Zeer mooie Rat 600, bj 1971
kleur rood, APK 95 Pr ƒ4250
Tel 020 6244811

AUTDELBCmANEDBllAND
"VAKANTIC
R
VOOR

G€MONT€€RD

ƒ 319,00

CORN€USTflOOSTSTRflflT 19-23
1072 Jfl fimsterdom. Tel.: 020-6793135
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TT JAAR brengen naar
.[verwachting nog meer
°-~ l Nederlanders hun va33.1te in Frankrijk door
](yorig jaar, twee miljoen.
oelangstelling voor de
Imer twee, Duitsland,
l dit jaar met ongeveer
'50-Ten procent tot 750.000
jjrlanders.
|t zomerseizoen van 1993
|de een grotere stijging van
atal vakanties op dan
lif ingeschat. In totaal wervorig jaar 12,5 miljoen vayes genoteerd. Het aantal
fenlandse vakanties steeg
het tegenvallende zomer-

deze zomer hoeft Turkije niet
te rekenen op meer dan maximaal 200.000 bezoekers uit Nederland. De voormalige Oostbloklanden blijven geliefd.
Naar verwachting brengen
een lichte groei. Eenzelfde ver- 400.000 Nederlanders hun vahaal geldt voor Griekenland kantie door in Tsjechië, Slowawaar in 1993 onverwacht veel kije, Hongarije en Polen.
zonzoekers opdoken.
En dan de Verenigde Staten
Turkije kon de beloftes niet
helemaal inlossen en dit is voor en Canada. Vorig jaar noteerde
een groot deel het gevolg van de men daar 200.000 Nederlanders
onrustige situaties veroorzaakt en dat was een forse stijging.
door de PKK. Verschillende Voor dit jaar gaat men uit van
reisorganisaties besloten tot 250.000, maar als de Oranjeeen negatief reisadvies en heel koorts toeslaat kan dit aantal
wat vakantiegangers knoopten weieens veel hoger uitvallen.
dit in de oren. Het aantal NeEVERHARD HEBLY
derlanders bleef gelijk en ook

Frankrijk neemt afstand van vakantieland twee
weer opmerkelijk met 600.000,
een toename van ongeveer tien
procent.
Voor 1994 verwacht de
ANWB een groei ten opzichte
van vorig jaar van maximaal
twee procent tot 12,7 miljoen
vakanties. Het betreft dan zomervakanties van vijf dagen of
langer in de periode van mei tot
september. Zowel binnen- als
buitenlandse vakanties stijgen
waarschijnlijk elk met honderdduizend. Opvallend is nog

dat beide elkaar redelijk in
evenwicht houden: 5,7 miljoen
binnenlandse vakanties tegen
zeven miljoen buitenlandse vakanties.
De ANWB zegt er echter bij
dat sommige invloeden, zoals
zon en regen, op zomervakanties in het buitenland moeilijk
zijn in te schatten. Vooralsnog
gaat men ervan uit dat 6,1 miljoen Nederlanders deze zomer
de grens overgaan. De auto is
het meest populaire vervoer-

middel. Ruim zestig procent
van de vakantiegangers maakt
er gebruik van. Het vliegtuig en
de bus nemen respectievelijk
de tweede en derde plaats in.
Meer dan de helft kiest voor
een verblijf in een appartement, hotel of bungalow. Een
kleine veertig procent bivakkeert op een camping.
Frankrijk is zoals gebruikelijk de grootste publiekstrekker. Dit jaar verwacht men daar
twee miljoen Nederlanders, te-

gen 1,7 miljoen vorig jaar. Het
merendeel reist per auto. De belangstelling voor Duitsland
neemt af met 150.000 tot driekwart miljoen. De hoofdoorzaak is dat de Nederlander bewuster met zijn vakantiebudget
omgaat en Duitsland is vergeleken met landen als Spanje en
Italië nu eenmaal een duur
land en dit geldt evenzeer voor
Zwitserland en Oostenrijk. Met
name de laatste begint wat dit
betreft steeds onaantrekkelij-

ker te worden. Wintersport in
Oostenrijk is beslist niet meer
goedkoper dan in Zwitserland.
Spanje herstelt zich na enkele zeer moeizame jaren uitermate goed. Vorig jaar bezochten aanzienlijk meer Nederlanders de costa's dan in voorjaande jaren. Natuurlijk had dit alles te maken met de slechte
weersomstandigheden in Nederland maar ook de devaluatie
van de pesata droeg haar steentjebij. Voor 1994 verwacht men

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Loodvrij
vrijwel overal
verkrijgbaar
Tegenwoordig is in vrij1 geheel Europa loodije benzine zonder pro;men verkrijgbaar aan
pomp. De uitzonderinn hierop zijn te vinden in
iden die door weinig Nerlandse automobilsiten
zocht worden. Denk aan
algarije, Albanië, Slowae en Roemenië.
l
I Wie wel in die landen per
'IS lito reist, kan het beste
boraf een reisplanning
haken aan de hand -van
inkadressen die loodvrij
jarkopen. De ANWB kan
59 ier informatie over ver;haffen. Diesel en gelode
enzine zijn in alle Europe3 landen verkrijgbaar. Het
ctaangehalte van de geloe benzine is in Roemenië,
sjechië en Slowakije echte laag voor veel auto's,
loodvrije benzine met
in octaangehalte 98 is dan
aak een alternatief. Raadleeg voor de zekerheid
en dealer.,

LPG-rijders doen er vertandig aan voor vertrek de
ongste uitgave van de
PG-gids aan te schaffen
n zich te oriënteren op het
ype koppeling van de vulsang in het land van betemming. De onontbeerijke gids is verkrijgbaar bij
nder meer tankstations
n bevat alle adressen waar
n Europa LPG verkrijg>aar is. Het aantal wrjzigin;en ten opzichte van vorig
aar is ruim duizend.

Arts raadplegen
na ongeval
in Frankrijk
Vakantiegangers die in
frankrijk bij een verkeersmgeval gewond raken kunaen het beste ter plekke
een arts raadplegen. Ontniddellijk onderzoek door
een arts kan van elemenair belang kan zijn bij het
verkrijgen van smartegeld
een ongeval.
Ook bij letsel dat niet dijrect merkbaar is, zoals
whiplash, kan dit later van
pas komen. Voor het verkrijgen van smartegeld in
Frankrijk is namelijk een
zogenaamd 'certificat medical initial' (CMI) noodzakelijk, dit is een rapport
dat binnen 48 uur -wordt
opgemaakt door een arts.
Men kan hiervoor terecht
bij ziekenhuizen, huisartsen en poliklinieken.

Spaanse
bekeuringen
voor caravanners
Begin dit j aar sloegen NeI derlandse overwinteraars
l in Spanje alarm, toen de
l Spaanse politie plotseling
l bekeuringen ging uitdelen
Ivoor het niet voeren van
l een verplicht blauw schild
met gele driehoek op auI to's met een aanhanger.
De regel bestaat al langer, maar tot dusver trad
de politie terughoudend op
tegenover buitenlandse automobilisten met bijvoorbeeld een caravan of boot.
Na bemiddeling van de
ANWB en haar Spaanse
zusterclub RACE zijn er
stappen ondernomen om
te voorkomen dat vakantiegangers deze zomer met
deze onbekende verkeersfegel krijgen te maken.
Wie desondanks toch
vopr dit 'vergrijp' een bon
krijgt, en de 'Guardia Civil
de Trafico' kennende zulten
ze dat gerust en met
v
eel Spaans verbaal geweld
Proberen, kan mogelijk via
ANWB Rechtshulp stapPen ondernemen. •
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Gevarendriehoek
verplicht
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NDANKS DE verkeersellende -en files is de
auto het meest geliefde vervoermiddel van vakantiegangers op weg naar
verre oorden. En zoals gebruikelijk kruipt het gros
weer op zwarte dagen in de
auto om maar geen uurtje te
hoeven missen. Wie slim is
omzeilt de knelpunten. De
slimste reist echter buiten
het weekeinde.

van Vallvidrera met aansluiting op de BSO om op de A7 te
komen. Alle wegen langs de
Costa Brava en Costa Dorada
zijn druk en ditzelfde geldt
voor de A7 van de grensovergang La Jonquera tot Salou.
In Portugal is de belangrijke
toegangsweg naar de Algarve
nu vanaf de Spaanse grens tot
aan Faro als autoweg te berijden. Het is een alternatief voor
de smalle kustweg N125 en
heeft de naam Via Do Infante
meegekregen.

In België moeten automobilisten rekening houden met oponthoud op de A4 (Brussel, Namen, Luxemburg) waar in elk
geval vorige week ter hoogte
van Namen nog wegwerkzaamheden plaatsvonden. Als je de
spits van Antwerpen en Brussel
weet te vermijden rijdt het vanuit Amsterdam richting Luxemburg via Brussel vlotter
dan via Maastricht. In het laatste geval ben je namelijk verzekerd van verkeershinder door
verkeerslichten en/of wegwerkzaamheden ter hoogte van
Eindhoven, Maastricht en
Luik.

Oostenrijk
Door de oorlog in het voormalige Joegoslavië is de route
via Wenen en Hongarije een
van de belangrijkste routes
naar Turkije geworden en de
Al, A21 en A4/B10 krijgen daarom deze zomer weer een groot
verkeersaanbod te verwerken.
De nieuwe snelwegen worden
pas eind dit jaar opgeleverd.
Verder blijft het in Oostenrijk
druk op de bekende routes.

Luxemburg
In Luxemburg moet in het
hoogseizoen rekening worden
gehouden met oponthoud op de
E25 bij de Franse grensovergang Dudelange. Het laatste
tankstation in Luxemburg is
een geliefde stopplaats van
prijsbewuste Nederlanders die
nog even een paar dubbeltjes
op een tank brandstof willen
besparen en bereid zijn daarvoor een half uur in de file te
staan. Pak een tankstation eerder (25 km) en je bent direct
aan de beurt. Op de terugweg
vanuit Frankrijk kun je het eerste tankstation datje in Luxemburg tegenkomt ook beter vermijden want er zijn zo tien
wachtenden voor u.
Om hinder aan de grens bij
Dudelange te vermijden: verlaat de E25 bij de afslag N13
naar Frisange, neem vervolgens de N53 naar Roussy die via
de D56 (Kanfen) terugvoert
naar de E25. De N53 loopt overigens vanaf Roussy door tot Thionyille. Een andere mogelijkheid is om bij Arlon de N81 (afslag 32) aan te houden tot de
grensovergang bij Aubange.
Daarna de N52 volgen die overgaat in de ASO. Deze sluit weer
aan op de A31.

Vermijd snelwegen
met vakantieverkeer

gedeelte tussen Amiens en L'Isle Adam gaat eind dit jaar open.
Ditzelfde geldt voor de belangrijke verkeersader A5, ParijsTroyes-Chaumont, waarvan vorig jaar herfst al een deel is geopend. Deze weg wordt een aantrekkelrjk alternatief voor de
altijd drukke A6. Op deze snelFrankrijk
weg wordt het druk tussen ChaDe A16 van de Belgische lon-sur-Saone en Lyon.
grens via Calais naar Boulognesur-Mer is een van de belangVerdere drukte is te verwachrijkste routes naar de Kanaal- ten op de rondweg om Parijs, de
tunnel bij Calais. Hij is ver- A7 tussen Lyon en Vienne, de
sneld aangelegd maar helaas is A9 ter hoogte van Narbonne
de aansluiting van de Belgische (caravanrijders moeten daar
A18 op de A16 nog niet gereali- bovendien rekening 'houden
seerd wegens geldgebrek. Van- met harde windstoten) en de
uit Nederland loopt de snelste Spaanse grens, de AIO tussen
route naar de Kanaaltunnel Parijs en Ablis en ter hoogte
nog steeds via Antwerpen, van Bordeaux en tot slot de
Kortrijk, Lille en Duinkerken. aansluiting van de A6 op de A31.
In de toekomst wordt de A16 De grote fileproblemen bij
doorgetrokken naar Parijs. Het Lyon (Fourvière-tunnel) beho-

H

ET MERENDEEL van
de toercaravans vertoont technische gebreken. Bij vijf procent is
zelfs sprake van een gevaarVe„el caravans hebben kleine
lijke situatie. Een controlebeurt voor de vakantie voor- technische gebreken, maar uit
onderzoek blijkt dat vijf prokomt veel narigheid.
cent een gevaar op de weg is en
Ieder jaar weer stranden er
heel wat vakantiegangers halverwege. Niet vanwege een ongeluk, maar door achterstallig
onderhoud aan de caravan.
Veel Nederlanders slepen een
keer per jaar een caravan achter zich aan zonder deze vooraf
grondig na te (laten) kijken.
Dat hij het hele jaar stilstaat,
wil namelijk nog niet zeggen
dat er geen slijtage optreedt.

ren wel zo'n beetje tot het verleden dankzij de vorig jaar in gebruik genomen oostelijke rondweg A46. Opvallend is wel dat
veel vrachtwagens en touringcars nog altijd de oude route
door het centrum van Lyon
aanhouden. Zonder files is dat
ook aanzienlijk sneller. Een alternatieve route voor de gevreesde Boulevard Peripherique om Parijs is de A86 ten oosten van Parijs.

Duitsland
Voor Duitsland geldt: luister
om het half uur naar de verkeersinformatie. Er zijn voldoende snelwegmogelijkheden
en ook de Bundesstrassen bieden bij drukte op de snelwegen
meer rust en reisplezier. Knelpunten zijn er zo'n beetje op
alle routes naar het zuiden.

De grootste drukte wordt verwacht op de A3 (FrankfurtNeurenberg), A5 (KarlsruheBasel), A6 (Ludwigshafen-Heilbronn), A8 (Karlsruhe-München-Salzburg), A9 (Neurenberg-München) en rond alle
grote steden. Bij de grensovergangen met Polen, Tsjechië en
Oostenrijk (Füssen en Kufstein) moet rekening worden gehouden met lange wachttijden.
Voor Tsjechië geldt als belangrijkste reisadvies: vermijd
de grens bij Waidhaus. Een alternatief voor de narigheid onder Kempten is de route Kempten, Marktoberdorf, Füssen. De
drukte bij Kufstein vermijd je
het eenvoudigste door de laatste afslag voor de grens te nemen, Oberaudorf. Bij Ebbs bevindt zich een kleine grensovergang vanwaar een binnenweg

naar snelweg Innsbruck loopt.
Een andere mogelijkheid is via
Holzkirchen en de Achenpas,
wat bovendien een zeer fraaie
route is.

Spanje en Portugal
Spanje concentreert zich
sterk op uitbreiding van de Autovias, tolvrije semi-autosnelwegen met veelal twee rijbanen
in beide richtingen en een middenberm. De aanleg van dure
tolwegen ligt vrijwel volledig op
zijn gat. Afgelopen jaar is de
rondweg rond Valladolid (voor
verkeer richting Madrid en Marokko) geopend, alsmede de
Autovia van Madrid naar Benavente. In de toekomst gaat deze
weg door tot La Coruria, maar
dat zal nog wel even duren. Een
alternatieve route van-en'naar
Barcelona is die via de tunnel

Caravanrijder soms gevaarlijk op weg

van het onderzoek zijn afkomstig van politiecontroles, caravankeuringen bij de ANWB en
controles van Veilig Verkeer
dat komt in dit geval overeen Nederland.
met bijna twintigduizend caraUit de cijfers blijkt dat met
vans. Nederland telt ongeveer
343.000 caravans. Het aantal name remmen en banden vaak
vouwwagens bedraagt 231.000, defect zijn. Remmen vertonen
inclusief zeventigduizend wa- gebreken aan het oploopmegens met een vaste standplaats. chanisme en bij de losbreekDe demissionaire minister inrichting/hulpkoppeling. Ook
Maij-Weggen van Verkeer en met de taanden is het soms
Waterstaat sprak onlangs naar droevig gesteld. Ze hebben te
aanleiding van een onderzoek weinig profiel of vertonen
haar zorg uit over de vele gebre- droogtescheuren en niet zelden
ken die met name caravans komen die twee gebreken tegesoms vertonen. De resultaten lijk voor.

Behalve remmen en banden
mankeert het nogal eens aan de
verlichting bij caravans, zijn de
wiellagers soms kapot of hebben ze teveel speling en dit laatste geldt evenzeer voor de koppelingen. Defecten aan de torsievering worden ook nog
steeds genoteerd en dit geldt
zelfs voor scheuren in het chassis. Een controlebeurt van de
caravan door een gespecialiseerd bedrijf is dus geen overtaodige luxe.
Maar met een 'goedgekeurde'
caravan begint het pas. De achterbanden van een auto met caravan moeten met nog eens 0,2

tot 0,3 bar verhoogd worden.
Dit is nodig om het extra gewicht waarmee de caravan op
de trekhaak duwt te compenseren. Ook de caravanbanden
moeten uiteraard de goede
spanning hebben, deze is doorgaans hoger dan die van de
auto. De juiste spanning is te
achterhalen via de caravandealer of bandenleverancier.
ledere caravan- en vouwwagenrijder heeft weieens van de
kogeldruk gehoord, dit is de
kracht waarmee de aanhanger
op de trekhaak leunt. De exacte'
waarde staat vermeld in het in-

Voor Zwitserland luidt het
advies om niet in het weekeinde te reizen. Maandag en dinsdag zijn de beste dagen. Wie
gebruik maakt van de snelwegen, moet een vignet achter zijn
voorruit plakken. Ook de eventuele aanhanger moet ervan
voorzien zijn! Ze zijn in Nederland te koop bij de ANWB.
Drie alternatieve routes naar
Italië:
- Basel, Bern, Vevey, Martigny,
Grote St. Bernardtunnel (vooral voor bestemmingen langs de
Italiaanse Ligurakust of de
Franse Cote d'Azur);
- Basel, Zürich, Chur, San Bernardinotunnel, Bellinzona;
- Bern, Spiez, Kandersteg,
Lötschberg-autotrein, Iselle,
Locarno.

Italië
Ook de Italiaanse wegen krijgen meer verkeer te verstouwen door de oorlog in het vroegere Joegoslavië. De A14 van
Bologna tot Brindisi wordt een
doorgangsroute voor verkeer
naar Griekenland. In Italië is
vorig j aar op de A32 (Frejustunnel- Bardonecchia-Turijn) al
het stuk tussen Susa en Deveys
geopend. Verkeer van en naar
Frankrijk dient alleen nog het
eerste stuk vanaf de Franse
grens en het zes km lange gedeelte tussen Susa en Bussoleno op een tweebaansweg af te
leggen.
Op de A26 van Gravellona
naar Genua is het gedeelte tussen Arona en Gravellona nog
steeds niet klaar en dit geldt
eveneens op de A05 tussen Morgex en Aosta. Drukke wegen in
Italië zijn de Al (tussen Rome
en Napels en tussen Modena en
Florence), A3, A4 tussen Milaan
en Venetië, A6, AIO, All, A12
tussen Genua en Sestri Levante
en de A14 tussen Bologna en
Rimini. Verder is het natuurlijk druk op de wegen rond de
grote steden en noordelijke meren.
structieboekje van de auto en
ligt meestal tussen de vijf en
tien procent van het gewicht
van de beladen aanhanger met
een maximum van 75 kg. Er
zijn onder meer via de caravandealers speciale hulpattributen
verkrijgbaar om de kogeldruk
vast te stellen.
Bij een te hoge kogeldruk
wordt de auto van achteren
neergedrukt waardoor vering
en trekhaak het veel te zwaar te
verduren krijgen. Bovendien is
het weggedrag van de auto met
name in bochten ronduit
slecht. Bij een te lage kogeldruk heeft de caravan onvoldoende binding met de auto. In
beide gevallen is de combinatie
slingergevoelig, Levensgevaarlijk dus.

In Nederland 'kan men
bij pech volstaan met het
aanzetten van de alarmlichten maar in veel landen
geldt een ander beleid. In
België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië,
Luxemburg, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Zwitserland, Roemenië, Slowakije en Tsjechië
is het verplicht een gevarendriehoek in de auto te
hebben. In Turkije moet
elke auto er zelfs twee bij
zich hebben. In Kroatië en.
Slovenië geldt dit laatste alleen voor auto's met eenx
aanhanger.
•y
In een groot aantal lan-'
den is verder een verband-",
doos een verplicht attri-;'
buut. In Griekenland ëriv
Turkije moet elke autovoorzien zijn van een:
brandblusser en automobi-,
listen die een bril of cori-tactlenzen dragen dienen
in Spanje en Zwitserland"
een reservebril bij zich te
hebben.

Contant geld
verliest terrein
Jaarlijks raken honderden vakantiegangers hun
zorgvuldig gespaarde maar'
onverzekerde contant geld;
kwijt door diefstal of ver-.
lies. Het gaat soms om gro'te bedragen omdat men gewend is om voor elk land
waar- men doorheen reist
teveel contant geld mee te
nemen. Maar er is een ken-,
tering zichtbaar van contanten naar cheques en creditcards die het risico beperken en de vakantiepret
er dus enigszins in houden.
Draag cash niet meer
dan 250 gulden mee. Betaalcheques en bankpasjekunnen dienen om ter;
plaatse de knip te vullen'.
Creditcards zijn ideaal'
voor veilig en gemakkelijk
betalen onderweg. Ze wor:
den onder meer geaccepteerd als betaalmiddel voor
tolwegen en tanken en wie
in een ruk naar Spanje
reist, heeft dus in feite geen
Franse francs nodig.

Klachten

spuien bij
Reisproblemenlijn
Bij de Reisproblemenlijn
zijn vorig jaar zeshonderd
problemen geregistreerd in
verband met vakantiereizen. De problemen hebben
te maken met verkeerde informatie, het vervoer en
verblijf. De laatste categorie problemen is het
grootst.
Voor dubbele boekingen
is het eenvoudiger geworden om schadevergoedingen te claimen bij reisorganisaties door de vorig jaar
ingevoerde Wet op de Reisovereenkomst. De klachten over accommodatie
gingen met name over de
kwaliteit van het onderdak. Voor komende zomer
verwacht men extra drukte
in landen rond het westelijk deel de Middellandse
Zee en dit vergroot dus
weer de kans de dubbelboekingen.
ANWB-leden die ermee
te maken krijgen, kunnen
bij de Reisproblemenlijn
(telefoon 070-3147999) te-,
recht voor hulp bij het vorderen van een schadevergoeding.
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Badhuisplein
krijgt wellicht
tijdelijk terras
ZANDVOORT - Het
braakliggend stuk grond,
naast het casino zal mogelijk een tijdelijke bestemming krijgen. Er zijn plannen voor een horeca-exploitatie met terras. Dit hangt af
van de onderhandelingen,
die de eigenaar van de grond
(Eurotel) nog met het college voert. Ondernemers van
Zandvoort hopen op een
snelle oplossing. Zij vinden
het plein een 'aanfluiting'
voor de badplaats.
„We verkeren nog in een onderzoeksfase, maar als het
doorgaat komt er inderdaad
een horecaexploitatie met terras, op het plein bij het casino,"
aldus een woordvoerder van
Eurotel.
De horeca-exploitant moet
aan een aantal eisen voldoen,
alvorens de gemeente een vergunning verleent.- Het college
heeft ten aanzien van het plan
een aantal eisen gesteld. Zo zullen er alleen zwak-alcoholische
dranken mogen worden verstrekt en mag er geen harde
muziek gespeeld worden. Bovendien worden er strenge eisen gesteld aan brandveiligheid
en moet de afdeling Bouwtoezicht en Milieu bij de plannen
betrokken worden. Als de exploitant hieraan voldoet, zal de
gemeente toestemming verlenen volgens gemeentevoorlichter Egon Sneldersr
Als er niet binnen korte tijd
tot overeenstemming wordt gekomen, kan het hele idee wel
weer eens afgeblazen worden.
Volgens de woordvoerder van
Eurotel heeft het geen enkele
zin, om tegen het einde van het
seizoen nog iets te beginnen.

Ergernis
Veel Zandvoorters ergeren
zich al jaren aan het onverzorgde uiterlijk van het Badhuis-

DEZE WEEK
Strandpolitie
Dat de Strandpolitie
o
verdwenen is betreurt
O
brigadier Paul Tromer Maar
de politie is net een bedrijf
Ook daar worden na reorganisatie afdelingen opgeheven,
redeneert hij En dat komt onder andere doordat recreanten alleen aangifte van diefstal
doen, als dat nodig is voor de
verzekering HIJ sluit echter
niet uit dat later uit een evaluatie blijkt dat de Strandpolitie
weer nodig is

plein. De grond naast het casino is al zes jaar omgeven met
hekken en de begroeiing is verwaarloosd.
Simon Paagman van de
Stichting Zandvoort Promotie
(SZP) hoopt dat er zo snel mogelijk iets gaat gebeuren met
het stuk grond aan het Badhuisplein. „Er staat al zes jaar
een hek op een van de mooiste
stukken van de boulevard," aldus Paagman. „Samen met de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort (OVZ) en het casino
verzochten wij de gemeente om
de grond een tijdelijke bestemming te geven. Dit is toch geen
gezicht voor onze badplaats?"

Zeeschuimers
De Zeeschuimers werQ
den kampioen schoon»7
zwemmen van Noord Holland
Ze behaalden de eerste plaats
met een voorsprong van maar
liefst honderd punten

Engels buiten
Natuurmonumenten
^ ^
opende kort geleden l l
het nieuwe bezoekerscentrum
's-Graveland op de buitenplaats Boekesteyn, dat weer
grotendeels is ingericht naar
de Engelse landschapsstijl
van de 18-e eeuw Een be- ,
zoekje aan deze buitenplaats ,
is zeer geschikt voor jong en ',
oud. Op de ATV-pagina
<

Ook het raadslid Brugman
plaatste tijdens een commissie-vergadering Ruimtelijke Ordening opmerkingen over de uitstraling van het Badhuisplein.
Hij ergert zich niet alleen aan
de hekken, maar ook aan de
nooduitgang van het casino. Tevens verbaast hij zich over de
vele motoren, die op een zomerse dag gratis op het plein kunnen parkeren. Betalen of wéghalen was zijn motto.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Eurotel heeft in 1987 de
grond aangekocht om er een
hoteltoren te bouwen. Daarover vinden nog steeds onderhandelingen plaats. Ook de provincie stelt namelijk haar eisen
ten aanzien van de bouw van
het hotel. Zij wil dat, tegelijk
met de bouw van het hotel, ook
de omgeving wordt opgeknapt.
Dat betekent dat het bestemmingsplan zal moeten worden
gewijzigd en daar zijn een aantal procedures aan verbonden
die de nodige tijd in beslag nemen. Daarnaast wordt dooi de
gemeente onderzocht welk effect de hoogte van het gebouw
op de omgeving heeft. Ondertussen neemt onder de bevolking de ergenis en het ongeduld
toe.

Sommige raadsleden storen zich aan de motoren op het Badhuisplein. „Betalen of weghalen," is bijvoorbeeld de mening van raadslid Brugman
Foto André Lieberom

Formule l race in 1996 terug
ZANDVOORT - Nadat de PvdA en in een eerder stadium
D66 hun bezwaren uiteindelijk lieten varen, hebben Provinciale Staten van Npord-Holland maandag besloten de
minister alsnog te adviseren akkoord te gaan met de A-status voor het circuit van Zandvoort. Als gevolg van het
besluit krijgt camping de Duinrand na 41 jaar een nieuwe
plek, enkele honderden meters van de huidige standplaats.

'Het weer' in vlag Circus

De circuitdirectie verwacht als
zij de benodigde subsidies daarvoor verkrijgt, volgend jaar te
kunnen beginnen met een grondige sanering. In de zomer van
'96 zou het circuit van Zandvoort dan gereed zijn voor de
terugkeer van de Formule
1-race.
Een daverend succes voor de
directie van het circuit, maar
toch blijft de champagne voorlopig in de koeler. Directeur

Hans Ernst: „Ik vergelijk het
Die verplaatsing zal waarmet een eindexamen. Ons is schijnlijk eind '95 plaatsvinden.
mondeling medegedeeld dat we Mevrouw Pomper houdt nog
geslaagd zijn, maar toch willen een slag om de arm. „Eerst
we eerst dat diploma zien om moet ik de vereiste vergunninhet te geloven. "
gen voor de nieuwe plek nog
Maandag 4 juli was ook een binnen hebben. In al die jaren
grote dag voor campinghouder heb ik wel geleerd niet te vroeg
Helene Pomper. Opgelucht is te juichen. Wie de gemeentepoze wel, helemaal tevreden niet. litiek van Zandvoort volgt weet
„We zijn blij dat er nu über- wat ik bedoel."
haupt een uitspraak is. Dat beDe camping was inzet gewortekent dat we nu eindelijk plan- den van de onderhandelingen,
nen kunnen gaan uitwerken omdat met de verplaatsing ervoor de renovatie. Tevreden van een belangrijk stuk natuurzijn we enigszins, want dit is gebied kon worden teruggegenatuurlijk een compromis, na ven aan de lokale overheid.
drie maanden zeer intensief on- Doordat de circuitdirectie in
derhandelen. Want waarschijn- een laatste onderhandelingslijk moeten we een gedeelte van bod besloot tweeëneenhalf ton
de verplaatsing zelf betalen."
extra te storten in het zoge-

Fusie Gertenbachmavo rond
ZANDVOORT - „Heel wat ouders zullen blij zijn dat hun
kinderen langer het vervolgonderwijs in Zandvoort kunnen blijven volgen," denkt directeur Gerard Hokke van de
Gertenbachmavo.. De school is gefuseerd met vijf andere
scholen voor voo'rtgezetonderwijs uit de regio en heet nu
Noordzee College.

Omdat een groot aantal van de tegeltjes in de vlag van Circus Zandvoort kapot is, lijkt het alsof
'het weer' erin zit

ZANDVOORT - De vlaggevels van Circus Zandvoort zullen binnenkort een
ander jasje krijgen. De glasmozaïektegeltjes die de
kleuren bepalen, laten los.
Hierdoor vallen er grijze gaten in het kleurige gebouw.
De rest van de tegels zal nu
worden verwijderd en vervangen door een laksoort.
De kleuren van de vlaggevel
blijven hetzelfde.

Tijdens de bouw, in de zomer
van 1990, zijn de glasmozaïektegeltjes op stalen gevelplaten gelij md. Toen de eerste tegeltjes
loslieten, werd de gevel gerepareerd. Begin 1992 bleek dat het
loslaten van de tegeltjes behoorlijk toenam. In opdracht
van Circus Zandvoort werd een
onderzoek ingesteld naar dit
euvel. Hieruit kwam naar voren dat de hechtsterkte van de
lijm niet bestand was tegen de
voortdurende belasting van
zoutoplossing (dus zeelucht).
Bovendien bleek een veroudering van de lijm ook een verminderde hechtsterkte te geven. Daarnaast werd duidelijk
dat de lijm niet op alle plaatsen
gelijkmatig was aangebracht .

Waterstanden
l•
_Datum
7 jul
8 jul
9 jul
10 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul

HW
03.24
04.01
04.39
05.16
05.49
06.27
07.07
07.49
08.39

LW
11.24
-.00.25
01.06
01.40
02.20
03.01
03.40
04.20

HW LW
16.0023.55
16.2912.05
17.0512.55
17.3913.25
18.1613.54
18.5814.35
19.3715.16
20.2615.43
21.11 16.35

Maanstand/getij:
NM.vrijd. 8 juli 23.37 uur
Spnngtij
12 juli
05.49
NAP+118cm
EK zat. 16 juli 03.02 uur

uur

Nep-slachtoffers
werden bijna
echte drenkelingen

Hoteltoren

„De schade bedraagt 500 duizend gulden," aldus directeur
Leo Heino. De lijmfabrikant
die garant stond voor zijn produkt werd door Circus Zandvoort B.V. aansprakelijk gesteld. „Wij stellen dat de lijm
niet deugt en niet voldoet aan
onze voorwaarden," verduidelijkt Heino.
Uiteindelijk, na veel proeven
heeft Circus Zandvoort geko-

Het voortbestaan van de
Wim Gertenbachmavo is gewaarborgd. Met de fusie met de
Scholengemeenschap
Haarlem, de Technische School Velsen, het Frans Halscollege, de
Rijn- en binnenvaartschool in
Amsterdam/Harlingen en het
Ichthus College uit Driehuis/IJmuiden, is de school groot
genoeg om te mogen blijven bestaan. De Zandvoortse leerlingen kunnen dus in Zandvoort
naar school blijven gaan. Alleen
is de Gertenbachschool nu opgegaan in het Noordzee College,
zoals de naam van de. nieuwe
school heet.

Directeur Gerard Hokke van
zen voor een ander alternatief.
De tegelconstructie verdwijnt, de Gertenbachmavo is zeer teer komt een laksoort voor in de vreden over de fusie. Ten eerste
plaats. Deze is door de Sikkens-fabriek ontwikkeld. De komende maand worden er proefstukken opgezet.
Heino: „In het najaar worden
de vlaggevels ontmanteld. In
plaats van staal komt er nu een
ondergrond van hoogwaardig
roestvrijstaal.
Vervolgens
wordt de vlaggevel behandeld
volgens het 'proces Sikkens'en
wordt in dezelfde kleuren een
laklaag aangebracht, overigens
mét garantie."
(ADVERTENTIE)
GROOTSe OPRUIMING
10-50% KORTING

en
accessoires
IADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
[naast La Bastillel
ZANDVOORT TEL 02507-20086

vervolgopleiding van hun keuze."
Voor de Gertenbachmavo
verandert er niet zoveel. Er was
altijd al een nauwe samenwerking met het Coornhertlyceum
en de vbo (voorbereidend benatuurlijk omdat de school niet roepsonderwijs) scholen. Het
opgeheven hoeft te worden. lesmateriaal van de GertenMaar ten tweede ook omdat de bach en het Coornhertlyceum
fusie inhoudt dat de leerlingen was voor de klassen een en twee
langer in Zandvoort naar al op elkaar afgestemd en de
school kunnen blijven gaan.
leerlingen kregen gelijke proefwerken. Nu het Noordzee Colle„Op l augustus 1993 is de basis- ge is ontstaan, zullen de lesmavorming ingevoerd. Dat taete- terialen en proefwerken nog bekent dat leerlingen van het vbo ter op elkaar afgestemd woren de avo allemaal dezelfde den. Op deze manier kunnen de
vakken krijgen. Ook op de Ger- 'knappe koppen' beter doortenbachmavo starten we met stromen naar havo, vwo en de
die basisvorming. Ouders vin- leerlingen die liever meer met
den dat erg prettig. Sommigen hun handen werken naar de
zagen het niet zo zitten dat een mbo of lbo.
kind van 12 op de fiets naar het
De nieuwe fusie is op l augusCpornhert Lyceum (tegenwoor- tus 1995 een feit. Het Noordzee
dig opgegaan in Scholenge- College is dan een school met
meenschap Haarlem) moest. vestigingen in Velsen, HaarDat hoeft nu dus niet. Pas na de lem, Amsterdam, Harlingen en
basisvorming gaan ze naar de Zandvoort.

Geld voor spel om toerist te binden

ZANDVOORT - In de eerstvolgende
raadsvergadering zal een voorstel worden
gedaan voor een financiële bijdrage van
17 duizend gulden aan het 'Zandvoort aan
zet' spel. Dit spel is onlangs ontwikkeld
om het verblijfstoerisme in Zandvoort te
bevorderen. Het is onderdeel van het
'Frisse Neuzen Project'.
Het Frisse Neuzen Project is een marketingproject ter bevordering van het kusttoerisme,
opgezet door het Rijk.
Het 'Zandvoort aan zet'-spel sluit aan op de
problemen waar 'toeristisch Zandvoort' tegenwoordig mee tefcampen heeft. De verblijfstoerist kent nauwelijks een binding met Zandvoort. Het herhalingsbezcek blijft daarom ver
achter bij het gemiddelde.
Via dit spel probeert men zoveel mogelijk
informatie te krijgen over de toerist in Zandvoort. Aan de hand hiervan kan men via acties
hef herhalingsbezoek proberen te stimuleren.

Het spel werkt als volgt: via een spelformulier, dat bij de logies aan de toerist wordt
verstrekt, kunnen de toeristen op zoek gaan
naar letters. Deze komen bij diverse ondernemers te hangen. Aan de hand van die letters
kunnen de toeristen een taaispreuk maken. De
formulieren zijn in het Duits, Engels en Nederlands en moeten worden ingeleverd bij de
VVV. De deelnemer wint altijd een prijs. Een
maal per maand wordt er onder de inzenders
een grote prijs verloot.
Indien de gemeente de gevraagde bijdrage
verstrekt, zal in augustus 1994 een try-out van
het spel worden gehouden. Na evaluatie zal in
1995 het spel dan het gehele jaar kunnen worden gespeeld.
Naast bijdragen van het Rijk, de provincie
en het bedrijfsleven, wordt de bijdrage van 17
duizend gulden aan de gemeente Zandvoort
gevraagd. Het betreft een periode van drie
jaar. Na deze periode dient het project zichzelf
te kunnen bedruipen. De kosten van het totale
project bedragen 90 duizend gulden.

naamde Groenfonds, bestemd
om verplaatsing van de camping mogelijk te maken, was
aan een belangrijke voorwaarde van de oppositie tegen het
verlenen van de A-status voldaan.
Directeur Hans Ernst: „Wij
hebben een brief gestuurd naar
de provincie en daarin hebben
we gezegd: luister, wij willen
die tweeéneenhalve ton betalen, onder een aantal voorwaarden. Nummer een is natuurlijk
dat jullie vóór stemmen. Want
wij gaan natuurlijk niet betalen
als jullie tégen stemmen. En de
logisch daarop volgende voorwaarde is dat direct daarna,
zonder nadere voorwaarden,
WVC de A-status verleent. En
dan hopen we ook dat daarna
alle neuzen dezelfde kant op
staan. Iedereen heeft wat water
in de wijn gedaan. Nu is de discussie ook over."
Al eerder had de directie toegezegd zich te houden aan de
Wet Geluidhinder, ook bij eventueel te organiseren motorraces. Uiteindelijk stemden in de
vergadering van Provinciale
Staten alleen GroenLinks en de
kleine christelijke partijen tegen. Voor de vergadering was al
duidelijk hoe de verhoudingen
lagen. Woordvoerders van D66
hadden enkele weken geleden
tijdens een bezoek aan het circuit al verklaard 'om' te zijn en
enkele uren voordat over de
kwestie gestemd werd kwam de
PvdA met een persbericht naar
buiten.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - Een oefening van de KNRM en de
reddingsbrigade Zandvoort
mondde vrijdagavond uit in
daadwerkelijke actie. Twee
pseudo-drenkelingen, ingezet voor de oefening, kónden niet tijdig gevonden,
worden.
Toen om 21.20 de pseudodrenkelingen nog niet gevonden waren, werd de kustwacht
gealarmeerd, vanwege de invallende duisternis. De reddingsbrigade en KNRM kregen assistentie van 17 boten. Ook het
vliegtuig van de kustwacht
werd in gereedheid gebracht
om op te stijgen.
De pseudo-drenkelingen bevonden zich in een rubberboot
en op een surfplank. Aangezien
er geen portofooncontact mogelijk was, konden de (letterlijke en figuurlijke) slachtoffers
niet meer gevonden worden en
werd groot alarm geslagen.
Na een grootscheepse zoekslag werden rond tien voor tien
de pseudo-drenkelingen gevonden. Zij stonden op punt om
hun positie door middel van
vuurpijlen bekend, te maken,
maar waren niet in paniek geraakt en verkeerden in goede
conditie. Men stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het
mislukken van de oefening.
Zie ook pagina 5

Hond bijt meisje
ZANDVOORT - Een achtjarig meisje aaide vorige week
een hond in een winkel in de
Zeestraat en liep daarna naar
buiten. De aai was het dier niet
bevallen, want buiten beet hij
haar in ene in het gezicht en de
rug. Zij kon na behandeling in
het ziekenhuis weer naar huis.
De hond is een kruising tussen
een boxer en een rottweiler.

IVTo'^ii11 A
**11|\r die krant moet ik hebben.
•*• ^ ***'** ** •*JJ**-> Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D halfjaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
..
j Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 l"Ö 17003"
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Q R'Reus MS en Specialiteiten

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte
en na het overlijden van

FAMILIEBERICHTEN

p**x

K. J. W. van den Broek

*

Voor lis het joed moet ziin

betuigen wij u onze welgemeende dank.

letje, Janneke, Michiel en Ernst

Imperial kwaliteit
zak a 2 kilo

Florian

gju|i

De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

Ze zijn er weer!
Dagelijks aanvoer
van verse mosselen

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen, advertentie en
kranteartikel waren voor ons een grote troost.

gaan zich verloven

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

12,75
***

Superkwaliteit
zak a 2 kilo

Karin en Jaap
gefeliciteerd
Thim

- maandag 11 juli 1994, 20.00 uur, commissie Financiën.
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie m de hal van net Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.
DIVERSE PUBLIKATIES VERSCHENEN

11,50

In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten heeft de gemeente
onlangs een brochure gepubliceerd.
In deze brochure staan in het kort de belangrijkste punten aangegeven.
Tevens zijn diverse belangrijke telefoonnummers opgenomen.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij de gemeente en andere instellingen.

Heerlijk met onze verse ***
sauzen, stokbrood de gehele
dag door vers gebakken

Per 1 juli is de nieuwe regionale Huisvestingsverordening in werking getreden.
Door deze wet veranderen de regels voor het systeem van woonruimteverdeling.
Deze week is een gemeentelijke folder over de nieuwe regels verschenen.
De folder is gratis te verkrijgen bij de gemeente.
Overigens krijgen alle ingeschreven woningzoekenden de folder met een brief
thuis gestuurd. Dit in verband met het vervallen van het bekende puntensysteem.

***
Deze week uit
eigen keuken:

Van harte gefeliciteerd.
Een heel fijne dag.

Mam

Heerlijk verse paella

8,75

500 gram

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, 02507 - 61492.

jullie krijgen van ons tweetjes een
dikke zoen en jou heten wij van harte
welkom lieve

lij. die :i> liiin; aan hel le\ en.
met al je moed en \iie\ en
Je hebt :<n cel leed en \ ei ili iel gekend,
loi h i m ht je ilooi tot aan het end
Na uneelpijn en Honden.
heb je nu eindelijk je i n\t gevonden

RECTIFICATIE!
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaaldetijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.

„JEROEN"
Een bruin (eet)cafe in de (verlengde)Haltestraat 75

Je neefjes Nicky en Michael

Intens verdrietig en met heel veel goede herinneringen delen wij
U mede dat. na een slopende ziekte, die hij met heel veel moed
en onbegrijpelijke sterkte heeft doorstaan, op 69 jarige leeftijd
van ons is heengegaan mijn lieve man en onze allerliefste papa.

Job Sjoukens
4juli 1994

4juh 1925
Thea Sjoukens-Wempe
Conny
Job

C
Allemaal bedankt voor onze
C^
fantastische trouwdag.
T Mede dankzij jullie is deze dag voor
r
ons onvergetelijk geworden.

J
)
^\
j
S

C

)

Ab en Caroline
v. d. Moolen

ATTENTIE!!!!
Aan alle collega's, strandwerkers,
winkeliers en iedereen die tijdens deze
dmkkc zomerse weken tot laat op de
avond moet werken.
Bijna alle Zandvoortse eetgelegenheden
sluiten hun keukens om -"22.30 u, dus
iedereen die laat werkt... honger,
honger, honger.
Maar dat hoeft helemaal niet, want bij
tüU*$ Molt* v, C».
is de keuken tot 1.00 uur 's nachts
geopend.
Wij zorgen dan voor de lekkerste saté, de
dikste hamburgers, de sappigste
biefstukken en ribneyes, allemaal onder
begeleiding van flinke frieten en frisse
salade.
uw gastheren (en koks)
Man en Harro
Met ingang van 13 juli zijn we ook de
woensdagen geopend.

Lmnaeusstraat 9 flat 3
2041 B P Zandvoort

De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de
Associatie. Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium
Velsen te Dnehuis-Westerveld, op vrijdag 8 juli Tijd van
samenkomst 13.15 uur.
Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in één van de
ontvangstkamers
Geen be/oek aan huis

Je bent een kanjer, je hebt nu laten zien
wat je waard bent!
Gefeliciteerd met je havo-diploma, wij zijn
trots op je!
Veel liefs
Mama
en Danny xxx

ADVERTENTIES

7670 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

O. A. Mimizan weetje nog.
Dag hele fijne

A. LAVERTU

Job
je was een echte vriend.
Rust zacht, voor Thea zal ik er altijd zijn.
Tineke Herwarth

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan, na een liefdevolle verzorging in „Huis in het Kostverloren", onze lieve

oma

Hermina de Zwart
weduwe van Jan Zwemmer
op de leeftijd van 92 jaar.

R. W. Mol
H. J. Mol
familie:
RJ.Sluyter
Zandvoort, l juli 1994
„Huize in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Lijsterstraat 15
2042 CH Zandvoort

Tot onze grote droefheid is heden geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, vader
en onze onvergetelijke opa

Dores Jonas Ojevaar
t 3 juli 1994

Francien Ojevaar-Veenis
Dores Ojevaar jr.
Gerda Jonkman
Nina en Mare Versteege
Francien Ojevaar
Paulo Coumans

MONff
PASTEURSTRAAT 2 A
TEL 17177

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

MEISJE
voor bediening
+ kamers

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donclerdag 7 juli om 15.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING
91131B Bouw appartementengebouw op het perceel Boulevard Paulus Loot/
hoek Brederodestraat (kad. bekend: C5123 en C4952).
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van 2andvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd.
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich
bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

)CEMEENTE

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

2e hands heren, dames en kinderkleding
* ook voor nieuwe kleding, b.v. leren jassen van 699,- voor 175,* stoffen, garens, knopen, ritsen
* ook voor uw verstelwerk
* u kunt vanaf nu weer zomerkleding inbrengen

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Schuitegat 19, luxe hoekapp. op 1e et. met
riant balkon op het zuiden. Ind. hal; ruime
woonk.; slaapk.; garderobekam.; badk. met
wastafelmeubel en douche; toilet; ruime keuken
met eetbar en inb.app.
Serv.k. ƒ 475,- p.m.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.

ZIJN JE
RAPPORTCIJFERS
JE HOOPTE..?

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
maandag gesloten

WIJ BIEDEN DE OPLOSSING'
IVO COLLEGE AMSTERDAM NATUURLIJKi
Maak snel een afspraak voor een
vrijblijvende kennismaking.
De pluspunten van het Ivo College
• Extra begeleiding van leerlingen • Studeren naar
eigen aard en tempo op mavo niveau • Mogelijkheid
tot een individueel lesrooster • Optimaal kontakt
tussen ouders en school • Leren studeren en
zelfstandig te werken • Kleinschalig • Uitstekende
doorstroming naar andere onderwijsvormen
• Goed bereikbaar»

Rijwielstunthouse

„LOPEN IS
DUURDER"
Zeestraat 34
Tel. 02507-16324
ZANDVOORT

Ivo 6olleóe

10.00 -18 00 uur

Geen bezoek aan huis.

Burg. van Alphenstraat 55/13, smaakvol verbpuwd tweekam.app. (vh 3) met schitterend
uitz. over zee. Ind. hal; ruime woonkam.;.moderne keuken met inb.app.; luxe badk. mét ligbad, wastafel en toilet; sl.k., 2 balkons, lift, berg.
beg.gr.
Serv.k. ƒ 340,- p.m.
Vr.pr. ƒ 189.000,-k.k.

OPEN HUIS
Tjerk Hiddesstraat 153,
zat. 9/7 van 12.00-14.00 uur.
Schitterend gelegen luxe driekam.hoekapp. op
10e et. met panoramisch uitzicht over zee en
dorp. Riant dakterras (85 m2) op het zuidwesten met optimale privacy. Ind. ha!; toilet; Lvormige woonk. met marmeren vloer; half open
Bulthaupkeuken met inb.app.; luxe badk. met
ligbad en roze marmeren vloer en wanden;
slaapk.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

vrijdag koopavonJ

Uitvaartcentrum
Haarlem

Nina en Francien

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn reacties kenbaar maken
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

*

/ Jagen p.w geope.,J

Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

ouwe gabber, vriend

- Regentesseweg 7 - 2 bomen

U kunt bij ons terecht voor:

02507-12966

Huis in 't Kostverloren - kamer 207
Burg. Nawijnlaan l
2042 PM Zandvoort

Jij was veel meer.

De volgende aanvraag is ontvangen:

kennemerland bv

Tel.

lieve Opa

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

uitvaartverzorging

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM'KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Gewaagd

De teraardebestelling heeft op woensdag 6 juli
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Dag

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Tel. 18949

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

familie:

f

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
8.15-9.00 uur
Corn. Slegersstraat
9.15-10.00 uur
Schuitengat
10.15-11.00 uur
Brederodestraat/Friedhorfplein
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45-13.30 uur
Sophiaweg
13.45-14.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
14.45-15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
15.45- 16.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

familie:

•A 14 januari 1913

Bij de gemeentelijke mededelingen van 2 juni j.l. werd abusievelijk vermeld dat
op 7 juni de eerstvolgende ophaaldag was. Het KCA wordt echter altijd op de
tweede dinsdag van de maand opgehaald.
De eerstvolgende ophaaldag is dus dinsdag 12 juli 1994!

Kraaipanstraaf68-60,1091 PM Amsterdam.
Telefoon 020-665 6019.

RESTAURANT 'DE KEMPERS ROEF' heeft,
een keur aan

VISGERECHTEN - HOOFDSCHOTELS
Onze vis wordt viermaal per week vers aangevoerd
en tussen ijsschilvers bewaard
De bediening zal u graag mondeling op de
hoogte stellen van onze dagelijkse specialiteit.
KUDELSTAARTSEWEG 226 - 02977-24145

VAN

SCHA1K
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

donderdag 7 juli 1994
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Brigadier Tromer sluit niet uit dat over twee jaar blijkt dat de strandpolitie terug moet komen

4

Wij hadden het ook liever bij het oude gehouden'
In 1990 was er ook een seizoen
lang geen politie-toezicht op
het strand. Diverse partijen,
waaronder de strandpachters,
kunnen beamen dat het toen
echt uit de hand gelopen is. Het
is niet ondenkbaar dat je over
twee jaar moet concluderen dat
er toch weer meer politie-agenten. naar het strand moeten."

Een strand van 14 kilometer lang, op
hoogtijdagen met honderdduizend bewoners. Waar de politie niet meer permanent
aanwezig is. Voor een deel is dat ook de
schuld van het publiek zélf; vindt hij. „Er
worden erg weinig aangiften en meldingen
gedaan. Uit een landelijk onderzoek bleek
dat 10 tot 15 procent van de toeristen
slachtoffer wordt van criminaliteit. Maar
ze doen geen aangifte omdat de gestolen
spullen niet verzekerd zijn. Meldingen krijgen we ook nauwelijks. Signaleringen van
mensen die zeggen: hé, daar loopt een vent
wat vreemd te doen. Ik denk dat de sfeer
dat met zich mee brengt. Men komt voor de
gezelligheid naar het strand en dan heeft
men geen zin in narigheid."

Inkrimping
Wij, de politie van Zandvoort,
hadden het ook liever bij het
oude gehouden, stelt Tromer.
Maar de inkrimping van 63
naar 36 man personeel heeft het
werken en functioneren van politie-agenten m Zandvoort drastisch veranderd. Soms neemt
het welhaast lachwekkende
vormen aan. Tromer: „Vroeger
hadden wij een eigen boot,
waarmee we toezicht hielden
op de waterrecreatie. Die boot
staat nu ergens m een schuur.
Want om effectief op te kunnen
treden moet je een vaste ploeg
hebben, die goed getrained is.
Dat kan nu dus niet meer. Het
toezicht gaat nu naar de reddingsbrigade. Maar als er zaken
gebeuren die niet door de beugel kunnen, zoals bijvoorbeeld
iemand die met zijn boot capriolen uithaalt, dan ontstaat
er een probleem. Dan moet de
reddingsbrigade dat eerst aan
ons doorgeven, dan moeten wij
naar de post rijden, daar opstappen en met hun boot naar
de overtreders toe."

door Paul van Gageldonk
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Al is de standpolitie verdwenen, de politie patrouilleert
nog regelmatig over het
strand
Foto André Lieberom

H

ET GAAT OM DE CIJPERS, stelt Paul Tromer, brigadier van bureau Hogeweg. Want
als meer mensen de politie zouden weten te vinden, zou de politie voldoende argumenten
hebben om weer een stranddetachement in te stellen. Zo gaat
dat in tijden van bezuinigingen.
Tromer is leider van de projectgroep Integrale Strandzorg,
vorig jaar november opgericht
toen duidelijk werd dat de politie geen geld en mankracht
meer had om er • een apart
stranddetachement op na te
houden. De projectgroep, waarin ministeries, strandpachters,
reddingsbrigades en tal van
hulpverlenende instanties zijn

vertegenwoordigd, heeft tot
taak na te gaan welke politietaken, die voorheen op het strand
werden uitgevoerd, door anderen kunnen worden overgenomen. In februari volgde een
congres, waarop de plannen
werden uitgewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak,
met maar liefst 17 deelprojecten.
„Iedereen was reuze-enthousiast, ondanks de onderlinge tegenstellingen, die af en toe naar
boven kwamen," zegt Tromer.
Een aantal projecten is nu al in
de fase van uitvoering. Tromer
noemt wat voorbeelden. Zo is
er de EHBO-post bij de rotonde. Vroeger werd die grotendeels door de strandpolitie be-

Bromfietsen weg na
spuiten traangas

Plesmanschool en4 Goedhartschool
heten na de fusie De Duinroos'

ZANDVOORT - Twee 17-jarjge Haarlemmers zijn zaterdag rond acht uur op de toegangsweg naar het circuit door
vijf Amsterdammers van hun
bromfietsen beroofd. De groep
Amsterdammers, met leeftijden tussen de 16 en 22 jaar, reed
zelf op drie bromfietsen. Óp de
toegangsweg spraken zij de
slachtoffers aan. Eén van de
slachtoffers werd opeens met
een soort traangas in het gezicht gespoten, waarna één
van de Amsterdammers zijn
bromfiets bemachtigde.

ZANDVOORT - De fusie
van de Dr.' A. Plesmanschool en de Mr. G.J. van
Heuyen Goedhartschool is
officieel een feit. De nieuwe
naam van de school werd
donderdag op originele wijze door wethouder Rita de
Jong en directeur Gerard
van de Laar bekend gemaakt. Onder tromgeroffel
van de directeur onthulde
de wethouder de nieuwe
naam: openbare basisDe tweede Haarlemmer werd school 'De Duinroos'.

vervolgens door twee anderen
van zijn brommer getrokken,
waarna de groep er met de
brommers vandoor ging. Aan
de hand van hun signalement
en dat van de bromfietsen kónden zij later in Haarlem worden aangehouden. Zij werden
dóór de politie in de cel gezet.

De naam was overigens strikt
verzwegen gebleven. „De geheimhouding in het raadhuis
heeft ditmaal goed gefunctioneerd," grapte De Jong tijdens
haar speech. De keuze viel op
'De Duinroos', een idee van de
11-jarige Anne van Bergen. Een

Nieuws uit de verenigingen
Berichten voor de rubriek 'Verenigingsnieuws' dienen dinsdag
vóór 12 uur in het bezit te zijn van
dé redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Stuur ze naar de redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. U kunt het
bericht ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De
redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.
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Met Vannu naar Brugge
ZANDVOORT - De dames
van Vannu gaan zaterdag 9 juli
een bustocht maken naar Brugge. De bus vertrekt om 7.40 uur
vanuit Haarlem, vanaf perron
K vóór het busstation. Het vertrek vanuit Zandvoort is 6.59
per trein. Vannu adviseert de
deelneemsters al op 8 juli een
kaartje te kopen, daar het loket
zaterdag pas om 7.50 uur open
gaat.
Kosten 35 gulden. Om half
tien 's avonds verwacht het gezelschap weer in Zandvoort te
zijn.

Spelmiddag in De Wurf
ZANDVOOET - Kaarten,
rummycuppen en bridgen. Dat
kan donderdagmiddag 14 juli
vanaf half drie in De Wurf. Na
afloop kan er kabeljauw- of kipfilet gegeten worden.
Bij mooi weer buiten. Kosten
14 gulden.

mand. Nu heeft de gemeente er
iemand neergezet, zodat de eerste zorg gehandhaafd blijft. Dezelfde regeling geldt ook voor
de kinderopvang. De gemeente
neemt eveneens het verlenen
van ontheffingen van het rijverbod op het strand over. De douane, die na het sluiten van de
binnengrenzen nu ook de kustwateren gaat bewaken, heeft
toegezegd meer controle te zullen uitoefenen op voer- en vaartuigen op en rondom het
strand. En de reddingsbrigades
krijgen nu het toezicht op de
waterrecreatie en het veiligheidssysteem met de gele en de
rode vlaggen.
De primaire zorg op het
strand is dus inmiddels aardig

geregeld, vindt de projectleider.
Een aantal problemen is nog
niet opgelost. De openbare
schennis langs het fietspad
naar Noordwijk bijvoorbeeld.
Toen de strandpolitie nog actief was werden daar flink wat.
processen-verbaal uitgeschreven. Nu kan men alleen repressief, achteraf, nog wat doen.
Preventief niet. „Daar moet wat
aan gedaan worden," vindt Tromer, „want veel mensen komen
daar met hun kinderen wandelen en de aanblik van wat daar
plaatsvindt levert nogal wat
schokkende ervaringen op."
Een aantal andere, voormalige politietaken, zou worden uitgevoerd door het project van de
Beach Watchers. In Bloemen-

In 32 van de 33 bekende gevallen maakte de Amsterdammer
zich schuldig aan diefstal en
oplichting van oudere mensen.
De jonge bedrieger was tussen
februari en juni actief in 18 gemeenten, waaronder Uithoorn,
Aalsmeer, Zandvoort, Nieuwveen, Haarlem en Hoofddorp.
De verdachte ging steeds volgens hetzelfde patroon te werk.

Het gevolg is dat bijvoorbeeld
het toezicht op overlast van
honden, ruiters en voer- en
vaartuigen op het strand zeer
minimaal is. Ook 's nachts kan
er niet of nauwelijks gesurveil-

leerd worden bij de paviljoens
op het strand. Het Zandvoort
van het hoogseizoen moet het
doen met een surveillance van
twee agenten in een auto. Of
hiermee de veiligheid rechtstreeks in gevaar komt, durft
Tromer nog niet te zeggen. Op
een topdag als die van afgeloOm maar eens een flauwe
pen zondag bijvoorbeeld was er
slechts een handjevol aangif- woordspeling te gebruiken: de
ten. „Maar dat wil niet zeggen politie moet roeien met de riedat er niet veel meer gebeurd men die ze hebben. „Zo'n vooris," zegt Tromer, „en dan kom beeld komt misschien wat abik weer op die bereidheid tot surd over," zegt Tromer, „maar
aangifte en meldingen. Mis- het is puur een geldkwestie.
schien kunnen we pas over Daar praat de politie in deze
twee jaar zeggen of er meer cri- dagen veel over, over geld. De
minaliteit is door het wegvallen politie is ook een bedrijf geworden. Dat kun je jammer vinden,
van de strandpolitie.
Maar een indicatie is er wel. maar het is de realiteit."

mooi schilderij met deze bloem deren en 100 duizend gulden
werd tijdens de onthulling aan reserve.. Dat betekent voor
zichtbaar gemaakt.
de nieuwe basisschool dat ze
Overigens, -moesten er nog extra zorg kan besteden aan
heel wat plooien glad gestreken haar leerlingen. Dat betekent
worden voor de fusie tot stand tevens dat allerhande nieuw
kwam. Dqpr directeur Gerard materiaal kan worden aangevan de Laar werd uitgelegd dat schaft, bijvoorbeeld computers
er voor leerlingen en onderwij- en andere moderne lesmiddezers sprake was geweest van len. Er zal beter meubilair koeen onzekere tijd. Die was nu men en de school krijgt een faachter de rug. De Plesman- cë-lift."
school wordt officieel opgeheHet team bestaat uit: Hyke
ven. Een periode van veertig Tebbenhof, Nel Veenhurjsen
jaar werd afgesloten met een (ook intern begeleidster), Coby
Grimberg, Marg Wever (tevens
feestweek.
Ondanks die onzekerheden is adjunct-directeur), Eoel Kroede start van de nieuwe school ze, Gerda Weidema (voormalig
fantastisch te noemen. „De per- , directeur van de Plesmansonele schade is minimaal en school), Jaap van der Oord, Inde school krijgt een kans waar grid Siegerist, Annerie Kinneveel scholen alleen maar van ging, René Reumerman en Gemogen dromen," aldus Van de rard van der Laar (directeur).
Laar. „We beginnen met een ne- De 'Duinroos' is gevestigd in
gental geschoolde leerkrach- het gebouw van de van Heuven
ten, per klas gemiddeld 12 kin- Goedhartschool.

ZANDVOORT - Vergezeld van live muziek gaat de
presentatie van de 'New
Wave Muziekschool Zandvoort'. Dat gebeurt zaterdag
tussen half 11 en twee uur in
het Gemeenschapshuis, aan
de Louis Davidsstraat 17.
De stichting 'New Wave Muziekschool Zandvoort' gaat muziekonderwijs verzorgen. Aangeboden worden kindercursussen (zoals 'muziek op schoot',
'kinderkoor'
en 'algemeen
voorbereidend muziekonderwijs'), instrumentale lessen op
alle gangbare instrumenten
(bijvoorbeeld keyboard, dwarsfluit, gitaar, saxofoon), zanglessen, samenspel
(orkesten,
bands) en korte cursussen.
Er zijn lessen mogelijk voor
kinderen, volwassenen en senioren door gediplomeerde docenten. Op muziekschool

Hij belde onder een valse naam
aan bij oudere mensen met de
mededeling dat hun huishoudelijke hulp niet kon komen of
ziek was en dat hrj boodschappen kwam doen. In een enkel
ander geval deed hij zich voor
als iemand van de woningbouwvereniging.
Vervolgens
ontvreemde hij geld.
In zes van de gevallen gaat
het niet om een strafbare poging, omdat de mensen bij wie
hij aanbelde de verdachte niet
binnen lieten. De politie vermoedt dat dit vaker is voorgekomen, maar dat hiervan geen
aangifte is gedaan. In de 26 andere gevallen werd de 14-jarige
jongen wel binnen gelaten. In
twintig gevallen bestal hij de
oudere mensen, voor in totaal

vervolg van voorpagina
Hierin verklaarde men zich
niet langer te verzetten tegen
het verlenen van de A-status.
„Het politieke traject heben
we nu gehad," zegt directeur
Hans Ernst van het circuit, „nuf
gaan we werken aan het commercièle traject." Volgens hem
maakt het circuit bij de sanering, die grotendeels zal bestaan uit het aanbrengen van
geluidwallen, het opknappen
van de accommodatie en het
verlengen van de racebaan, aanspraak op subsidie van het ministerie van VROM. „Wij vragen geen aalmoes. Bedrijven,
die ingehaald zijn door de Wet
op de Geluidhinder, hebben
recht op financiële steun. Wij
dus ook."
In '96 denderen de Formule
1-bolides wellicht alweer over
het circuit. Een overwinning
voor de circuitdirectie. Maar
niet essentieel voor het voortbestaan van het circuit, benadrukt Ernst. Want eerder dit
jaar behaalde de circuitdirectie
een nog belangrijker resultaat.
Per l januari van het volgend
jaar zijn tabaksreclames via
billboards m de open lucht verboden. Met twee uitzonderingen: het circuit van Assen en
het circuit van Zandvoort mogen de eerstkomende vijf jaar
hun gang blijven gaan.

Politie zoekt
'Bram' in zaak
vermoorde Rus
ZANDVOORT - De politie beschikt over nieuwe aanwijzingen in de zaak-Kononov, zo
bleek dinsdagavond in een uitzending van het tv-programma
Opsporing Verzocht.
Naar aanleiding van een eerdere uitzending, waarin de
moor,d op de in de duinen van
Zandvoort aangetroffen 28-jarige Rus besproken werd, ontving het recherchebijstandsteam van de politie Bloemen- ,
daal maar liefst 98 tips, waaronder een aantal zeer waardevol- ;
Ie. Naar aanleiding hiervan is ;
de politie op zoek naar een gëtuige, een man uit Letland, die
de laatste maanden voor Kononov's dood in zijn gezelschap is :
gezien. De man werd 'Bram' ge- ,
noemd, maar dat is waarschijn- ;
lijk niet zijn echte naam. De
politie Bloemendaal heeft de ;
tv-kijkers, die het portret van' [
'Bram' kregen voorgeschoteld,
gevraagd te bellen als ze weten
wie deze man is, waar hij nu
verblijft en wat zijn relatie was -"met het slachtoffer Kononov.

ZANDVOORT - Kunste- '
naars uit Zuid-Kennemerland kunnen zich inschrij-;;
ven voor De Kunstlijn, die',
dit jaar op 4, 5 en 6 novem- •
ber in Haarlem wordt ge-:
houden. Het is de negende
editie. Inschrijven moet voor 18 juli.
-,>.~_>

Zandvoort zijn alle muziekstijlen mogelijk: klassiek, jazz,
popmuziek. De lessen einden
bij voldoende aanmelding,
plaats in het Gemeenschapshuis Zandvoort. Bij geringe
aanmelding voor een cursus
komt de leerling naar gebouw
de Egelantier in Haarlem.
Bemiddeling en advies bij
aankoop van een muziekinstrument is mogelijk en beginnende leerlingen kunnen via de
Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM) een instrument
een jaar huren.
De cursus begint op 5 september. Deelnemen kan door
een bon uit de folder van New
Wave in te vullen. Die folder is
verkrijgbaar bij bibliotheek en
Gemeenschapshuis en bij de Aan de billen van de 16-jarige Debby werden nieters videofilm verschoten Foto Andre
contactpersoon de heer L. Sanders, Kostverlorenstraac 40,
2042 PH Zandvoort, tel.nr.
(02507)49255.

'Ik vind mijn billen mooier'

één bedrag van 5.980 gulden.
De verdachte, die ook nog een
proces verbaal krijgt vanwege
het in bezit hebben van een
spuitbusje traangas, is voorgeleid en in verzekerde bewaring
gesteld. Het onderzoek in Haarlemmermeer is afgesloten. In
Amsterdam wordt het onderzoek voortgezet, omdat er nog
een aantal zaken is dat zich
voor februari 1994 heeft afgespeeld.
Het Bureau Slachtofferhulp
Kennemerland zal alle benadeelden persoonlijk benaderen,
om de onrust bij ouderen zoveel mogelijk weg te' nemen.
Slachtofferzorg van justitie
Amsterdam zal alle benadeelden op de hoogte houden van
de strafzaak.

Weg voor A-status
circuit is vrij

Inschrijving
De Kunstlijn

Muziekcursussen in
Gemeenschapshuis

14-jarige bekent dertig misdrijven
ZANDVOORT - Met de
aanhouding van een 14-jarige inwoner van Amsterdam
heeft de politie meer dan
dertig misdrijven in de regio
opgelost. De jongen heeft inmiddels 33 zaken bekend.
Het onderzoek naar andere
zaken loopt nog.

daal wordt daarmee nu geëxperimenteerd. Maar in Zandvoort
stuitte het project op de tegenstand van ondermeer de
strandpachtersvereniging, het
Rode Kruis en de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Zij vonden
dat door de komst van de Beach Watchers een soort 'schijnveiligheid' zou worden gecreëerd. Door de oppositie
haakte de sponsor voor het Beach Watchers-project in Zandvoort af.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Wie heeft
de mooiste billen?
In een broeierig sfeertje in
strandtent 'Club Nautique'
werd door een tiental enthousiaste dames gestreden
om de felbegeerde Miss Bil-titel. De 18-jarige Christien
werd winnares. Of zij de
wedstrijd won vanwege
haar billen is echter de
vraag. Duidelijk was wel,
dat het publiek zeer ingenomen was met haar lingerie.
Deze had in een woord 'niks-om-het-lijf.
door Martha Burger
Het publiek bestond uit opgewonden mannen, kritisch kijkende vrouwen, pubers met
rode konen en een opa, die uit-

De kunstlijn is een belangrijke kunstmanifestatie die een
overzicht geeft van al wat in.de,
regio Zuid-ÏCennemerland aan
eigentijdse kunst wordt gemaakt. Deze kan bewonderd
worden in de ateliers van de
deelnemende kunstenaars, of
in de expositieruimten, musea'
en galeries in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen. De deelnemers worden door-'
een onafhankelijke commissie'.
op 'beroepsmatigheid' getest.
Toch streeft de werkgroep
Kunstlijn '94 ernaar zoveel mo- •
gelijk beeldend kunstenaars de
kans te geven om hun werk aan
het publiek te tonen. Daarom
worden 'kunstvrienden' opge- „
roepen om hun 'Chambres
d'ami' beschikbaar te stellen, •
zodat kunstenaars bij hen kun-",'
nen exposeren.
• •'.
Kunstenaars kunnen tot, 18 "
juli inschrijven, deelnamefor- -.
muiieren zijn aan te vragen bij •;
Ellis Dropsie, Glipperdreef 157, "•:
Heemstede, tel. 023 - 290752>'-'-"-

Bliksem treft
postkantoor
ZANDVOORT - Op het post- ,
kantoor is maandag de bliksem
ingeslagen. Hierdoor raakte
een gioot deel van de elektri-.
sche apparatuur ontregeld.^;
Ook de giromaat raakte tijde- •
lijk buiten dienst. Zodoende
ontstond een grote rij wachtende mensen bij het postkantoor.
Eveneens de diverse verbindmgen tussen de balie en verschillende afdelingen vielen uit.
Hierop trad de noodprocedure,;
in werking. De dienstverlening ;
werd vervolgens voornamelijk"..1
per fax voortgezet. Dinsdag
werd de apparatuur gerepa-''
reerd.

tot aan haar schouderbladen,
bleek zij een gedegen concurrent. Ook Debby, de 16-jarige
uitvoering van het 'onschuldige' meisje, gooide hoge ogen bij
het publiek. Een groep Grieken
had unaniem besloten, om meters videofilm aan haar billen te
verschieten. Prachtige Karin
was meer het zwoele type. Toen
zij tijdens haar slangedans
langzaam naar voren (of eigenVooral de lingerie van Chris- lijk naar achteren) boog, moest
tine viel bijzonder in de smaak iedereen in de zaal even slikZANDVOORT - Door losligbij jury en publiek. Het door- ken.
gende tegels op het fietspad
zichtige broekje deed iedereen
van de Dr. C.A. Gerkestraat
Als komische noot was er de raakte zondag een 19-jarige
vergeten dat het hier uiteindelijk om een billenshow ging. 51-jarige Marie-Louise. Zij was bromfietser uit Hoofddorp en
Toen er ook nog een ongelukje uitgedaagd door haar dochter zijn 15-jarige passagiere, ook
met haar behaatje gebeurde, en had zelf een schitterende uit Hoofddorp gewond. Hert
kon er voor haar nog maar wei- avond. De heren waren echter duo kwam ten val. De jongen
minder ondersteboven van liep een gekneusde schouder
nig misgaan.
Veel applaus was er ook voor haar optreden. Voor hen werd en enkel op en het meisje een
de ondeugend kijkende Haar- het plotseling tijd om te plas- gekneusde pols en schaafwonlemse Annemarie. Als Miss Bil sen, een biertje te halen of om den. Zij werden voor behande1993 was zij vastbesloten haar de adaptor van de videocamera ling overgebracht naar een zietitel te verdedigen. Met billen te verwisselen.
kenhuis.
eindelijk z'n eigen billen het
mooist vond.
„Waar zijn de billen?,"
schreeuwde een aantal ongeduldig geworden mannen. Nou,
die kwamen eraan. In alle soorten en maten. De dames draaiden met hun achterwerk en de
toeschouwers konden de welgevormde vleesmassa's aanschouwen.

Bromfietser
gewond door
losse tegels

Weekmedia 17
Thomsonslraat l
2041 TAZandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoon
Fax 02507-l4924.
Telefoon 02507-17741

M

Thomsonstraat I
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l7741

M

donderdag 7 juli 1994

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

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Keesomstraat41,huur ƒ 607,10
excl stookkosten 4-kamer
llatwonmg op 1e etage met lift en
cv, eigenaar EMM Voorwaarden
om in aanmerking te komen
gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 4 075,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste leeftijd.
2 Mr Troelstrastraat 62-13,
huur ƒ 593,24 excl stookkosten
2-kamer flatwoning op 1e etage
met cv, zonder lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om m aanmerking te
komen bruto maandinkomen max
ƒ 3 920,-,
eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste leeftijd
Dit is een schaarse woning
Urgenten hebben bij toewijzing
geen voorrang
3 Lorentzstraat 549, huur ƒ 607,89
excl stookkosten 2-kamer
flatwoning op 1e etage met cv en
lift, eigenaar EMM Voorwaarden
om m aanmerking te komen bruto
maandinkomen max ƒ 3 970,-,
eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste leeftijd
Voor doorstromers
4 Flemmgstraat 126, huur ƒ 809,85
excl stookkosten 4-kamer
flatwoning op 1e etage met cv,
zonder lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in aanmerking te
komen- gezamenlijk bruto
maandinkomen max ƒ 5 535,00
minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria, bewoningsduur
5 Reinwardtstraat 12, huur ƒ 907,21
excl. stookkosten 4-kamer
eengezinswoning met cv, eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 6.500,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria' bewoningsduur.
Dit is een schaarse woning.
Urgenten hebben bij toewijzing
geen voorrang
Aangepaste woning
6 Celsiusstraat 84, huur ƒ 590,05
excl. stookkosten. 4-kamer
flatwoning op de begane grond
met cv, eigenaar EMM. De woning
heeft een aangepaste douche en
toilet en is
rolstoeltoegankelijk. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
minimaal
tweepersoonshuishouden,
waarvan één van de leden een
handicap heeft, waardoor
rolstolgebruik noodzakelijk is,
maar zich wel kan voortbewegen
met een eventueel looprek.
Voorkeur bij de toewijzing van
deze woning hebben ingezetenen
van de Gemeente Zandvoort.

Woningbon
Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie m de regio
danwei een HATreenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie m de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinden
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een eenouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.

ERKENDE
VERHUIZERS

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

Naam partner
Geboorte datum

Ristaurante Pizzeria

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

Rijwielstunthouse

„La Rondine"

Gezamelijk totaal bruto inkomen per maand

„LOPEN IS
DUURDER"

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Adres
Postcode

Telefoon privé

]

Telefoon werk

L

Zeestraat 34
Tel. 02507-16324

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

Q koopwoning

ZANDVOORT

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

7 dagen p.w. geopend
10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

l zo ja, kopte hiervan bijvoegen

adverteer m de kranr

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

| etage

D wel lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

D geen lift

Het is

L

L

Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

D vestiger

Geboorte datum

Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.

P starier

Naam

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.

U6 WIT Verhuizingen

adres

eindelijk
zomer!

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

j

I

j

I

I

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

E M M

X

Handtekening

„Lopen is duurder"

ledere woensdag gesloten

Met de Postcode Loterij naar de WK!

vsser

BALLET
STUDIO l1 8
CONNYLODEWUK
toegewijd aan de
danskunst

Haltestraat 23
Pasteurstraat 2a, Zandvoort

START NIEUWE CURSUSSEN
per september
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroefeningen, lichaamshouding etc. etc.)
INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
Bel voor info

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\.
naaimachines
ƒ

•v/a

399,-

STOKMAN

O
REPARATIE
ALLE MERKEN

FOURNITUREN
kledingreparatie
Pnnsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Alweer een kadootje i
Sony video 8 tape
60 minuten

SONY,

7,99,

In verhouding de beste koop Ideaal uior m<
\akanticfiims
Bij aankuop \an 5 stuks

Van 16,95 voor

9,99

De pryzenpot van april was
vanwege de Sterren Playbackshows van Henny Huisman extra gevuld. Naast de
meer dan honderdduizend
geldprijzen waren er ook
allerlei andere prijzen. En
daardoor konden 25 Postcode Lotenjwinnaars, en
hun partners, vorige week
meeleven met het Oranjeteam in Amerika.
De winnende
Thuisbingonummers:
26 juni

De prijswinnaars op weg naar
de WK in Orlando en een reis
vol hoogtepunten.
Het werd een geweldige reis
vol voetbalspanning. Met de
treurige nederlaag tegen België
en de voor Oranje beslissende
confrontatie met Marokko.
Het reisprogramma van een
week bood ook volop mogelij kneden voor een toeristische

Sony audiocassette
Capi % icrt /ijn honderdjarig bestaan met
grandio/e aanbiedingen.
De Sony UXS-90 audiocassette
is er daar één \an
Bij aankoop \ an 2 stuks

Van 6,25 voor

3
4
5
7

11
13
14
15

17
19
24
26

Terwijl deze prijswinnaars in
Amerika zaten, ging Pernille
La Lau op pad om het Seizoenmiljoen te bezorgen. De
winnares daarvan werd verrast
op de tennisbaan in haar woonplaats op de Veluwe.Nietsvermoedend sloeg zij een balletje
met Pernille, tot ze begreep dat
ze echt een miljoen gulden had
gewonnen. Toen kon het feest
beginnen.
Verrassende prijzen en een
verrassende prijsuitreiking.
Dat is de Nationale Postcode
Loterij! En bovendien winnen
de goede doelen elke maand,
want de Postcode Loterij is de
loterij met een qp voor mens en
natuur.

i SONY.

E5-90 HMED udeoband

Van 46,95 voor

39,95

Tijdelijk met
GRATIS reinigingscassette
t.w.v. 34,95

CAPI

Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, llmcradrccf 32,
Hoofddorp Kruis\\cg 656, Heemstede Binnenweg 151
Dc/e aanbieding is geldig t/m 16 juli

Prijs
f

225-000

3314

RP O41

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

28 39
30 45
32
34

Q ƒ40,- (vier lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

A.U b uwktuit witruten «i nrdtrlnmllm mitbloklttttn. Dtflnimt houdt in unnvdmgnn fwtngft mwit.

Goedgekeurd door het
Ministerie van Juetltle.

Naam:

De loten] Is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 d d '
02-03-93
Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelastlng Pnjzen worden automatisch op
uw bank- o! girorekening gestort

Adres:

Q dhr. Q mevr.

Plaats:

Postcode: i i i

Wihuditwijubi)l.nbij»tnprij»bov»ndt/10.0flO,-7Te|e«oonnr , j j
Vuldanhltmuttuwttitfoonnummirin:
IBIBIWM
i—i—
Postbanknummer

Banknummsr

de bon in en
doe mee!

StraatPrijs
26 juni
f 3OOO

Doe nu mee
Als u vandaag de bon hieronder invult en opstuurt, doet u
bij de volgende trekking al
mee, met kans op de Jackpot
van 3 miljoen gulden! •

, (

i | | | | |
150.94.07

Datum:
Handtekening:

Sony video H i 8 tape

De winnares mocht met een
miljoen naar huis toe.'

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

1 10 16 27 37

Een mooie gelegenheid om een \akatitn
\oonaaclje m te slaan
Bij aankoop \an 5 stu

Sony video 8 tape
90 minuten

Miy oenenslag

5 croissants 3,95

Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

Van 13,95 voor

ontdekking van Florida. Daar
maakten de deelnemers dankbaar gebruik van.

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

17789b.g.g. 12598

SONY

Prijswinnaars leven
mee met Oranje

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJ!

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 79503,2507 ZVDen Haag

donderdag 7 juli 1994

Weekmedia 17

'Dit is geen oefening, maar ernst'
Het is vrijdagavond half
zeven. Zogenaamde drenkelingen worden door Lia Sol
geschminkt. Een oefening is
in het geheim voorbereid,
slechts enkele personen zijn
op de hoogte. De Reddingsbrigade Zandvoort (posten
Noord en Zuid) en de Koninklijke Nederlandse Reddlngs Maatschappij
(KNRM) Zandvoort zullen
om acht uur 's avonds plotseling een paniekmelding
binnenkrijgen.
_
door Martha Burger

wordt druk overlegd, terwijl de
boot stevig doorvaart. Langzaam maar zeker begint de situatie tot mij door te dringen. Dit
is geen oefening meer, het is
pure ernst geworden. De zee is
gevaarlijk en onberekenbaar.
De stroming kan veranderen
door het getij. De jongens op de
boten van de reddingsbrigade
overleggen met 'De Forel'. Na
ruim een uur hebben de zoekslagen nog niets opgeleverd. De
slachtoffers moeten gigantisch
zijn afgedreven. Bovendien
blijkt het contact met hen te
zijn verbroken.

No play ... for real

'N'

~IEUWE
START'
wordt de oefening genoemd. Een catamaran, met daarop twee
personen is vermist. De linkerdrijver is mogelijk lek. Ze zijn
zoek vanaf drie uur 's middags.
De personen waren gekleed in
dunne wet-suits. Korte tijd later zal er een tweede serieuze,
(maar tevens gefingeerde) oproep volgen: Een surfer is niet
teruggekeerd en moet zich
hoogstwaarschijnlijk
ergens
drijvend in zee ophouden. Het
zeil'yan zijn surfplank is gevondeh.' Hij is gestart vanaf Riche.
Verder is er niets bekend.
Enige minuten later krijgen
alle meldkamers te horen: Het
gaat om een pure oefening,
maar deze zal met de grootste
zorgvuldigheid en ernst moeten worden uitgevoerd.
'Nieuwe start' is dit jaar de
eerste gezamelijke oefening.

De medewerkers van de KNRM en de Reddingsbrigade zoeken de afgedreven pseudo-drenkelingen
Foto And ré Lieberom

Ook 'De Forel' wordt ingezet,
de vervanger van de 'Ir. Louwes', tot de nieuwe reddingsboot van de KNRM arriveert.
Rolf Kuiper, organisator van de
oefening, controleert de laatste
voorbereidingen.
Portofoons
worden op elkaar afgestemd.
De boot en de surfplank van de
'drenkelingen' worden klaargezet. Overlevingspakken, vuur-

Weekenddiensten
Weekend: 9/10 juli 1994
Dierenambulance: 023-363476
POLITIE: Alarmnummer 06-11. of alarmnummer 023-334323 (24
In andere gevallen: tel. 13043. uur per dag), ook voor melding
BRANDWEER: Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden
06-11. In andere gevallen dieren.
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informa06-11. Anders: tel. 023-319191 tie, advies en hulp tel. 17373, op
(ongevalllen), Centrale Post alle werkdagen van 10.30-12.30
Ambulancevervoer (CPA) Ken- uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
nemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- Stichting Welzijn Ouderen
renbescherming.
023-246899 Zandvoort: (voorheen Dien(gratis), Regionale Dierenam- stencentrum) . Koninginneweg
bulance
alarmnummer l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid023-334323.
HUISARTSEN: De volgende dag van 13.30 tot 15.00 uur.
huisartsen hebben een geza- Belbus: Om van de belbus (voor
menlijke
waarnemingsrege- bewoners van 55 jaar en ouder)
ling: J. Anderson, B. van Ber- gebruik te kunnen maken,
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dient men zich 24 uur van te
Paardekooper, H. Scipio-Blü- voren op te geven bij Huis in de
me, F. Weellink. Informatie Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
daarover tijdens weekend, en 17.00 uur. De kosten per peravond/nacht vanaf 16.30 uur, én soon bedragen vanaf l juli 1991:
tijdens feestdagen via telefoon- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,nummer 30500. De spreekuren voor een retour.
van de dienstdoende arts zijn Alg. Maatschappelijk Werk
zowel op zaterdag als zondag Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van 11.30 tot 12.00 uur en van 13459 bgg 023-320464. Spreekop werkdagen
van
17.00 tot 17.30 uur. Een af- uur
9.00-10.00 uur. Verder volgens
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwotandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- ner van Zandvoort, is gratis.
theek, H.B.A. Mulder, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Ge13185. Openingstijden (alleen weid: tel. 023-329393 op werkdavoor
recepten):
zaterdag gen 12.00-14.00 uur en ma.a11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, vond 19.00-21.00 uur.
zondag
11.30-12.30
en Telef. meldpunt Ouderen Mis17.00-18.00 uur. Buiten de ope- handeling: 023-159700, van 08.30
ningstijden informatie over de tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Huurders: Gratis advies voor
vallen is het Kruiswerk Zuid- leden. Telefonisch spreekuur
-Kennemerland 's avonds, 's elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
nachts en in het weekend te be- uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
reiken via de doktersinforma- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Woningbouwvereniging EMM:
de Boer-Burgh en/of mevr. Klachtentelefoonnummer
A.C.M. Gombert en/of P.J. van technische dienst: 17577. Beder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 19.30 tot 20.00 uur.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
61500.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

pijlen en handfakkels worden
klaargelegd. Daarna volgt een
laatste gesprek met Aaron, de
'zeiler'. De gefingeerde wond op
zijn arm ziet er akelig uit. Het
begon met een aantal kippebotjes, lijm en theaterbloed. Het
resultaat was een afschuwelijk
gecompliceerde breuk.
Ook met Ron, de 'surfer'is er
nog een gesprek. „Als het je te
lang duurt, steekje de handfakkel aan," zegt Rolf. Dan houd je
een rooksliert van anderhalf
uur. We houden contact.
Acht uur. Rolf belt de Kustwacht, de meldkamer van politie Kennemerland en de wachtcommandant van de politie
Zandvoort. Zij worden ingelicht over de start van de oefening. De gefingeerde oproep
wordt gedaan vanuit een
strandtent. Ik zie in korte tijd
een enorme bedrijvigheid ontstaan.
Vanuit zee komt een boot
aanvaren. Een aantal redders
van Post Piet Oud, waren net
bezig met een roeioefening. Hijgend komen ze aanrennen en
verkleden zich razendsnel in
wet-suit. Kinderen worden met
strenge taal uit de post verwijder d. Een meisje staat heel
nauwkeurig portofoons water-

dicht te maken. Anderen turen
door verrekijkers geconcentreerd de zee af. De meldingsprocedure loopt nog steeds op
tijd en volgorde. Een commandant die de leiding heeft parelt
van het zweet, terwijl hij streng
zijn orders uitdeelt. Razendsnel worden de boten van de
reddingsbrigade naar zee gebracht.
Ook 'De Forel' is ondertussen
in versneld tempo met een trekker naar de vloedlijn gebracht.
De boten die op zee zijn verschenen, formeren zich in een
lange linie en een zoekslag begint.

Spanning
Vanuit de 2839 van Bloemendaal kan ik samen met de fotograaf de actie op zee volgen.
Ruud, de schipper van de boot
en medewerker van rediiingspost Bloemendaal, voert ons
met razende vaart tussen de
reddingsboten door. De spanning is zelfs hier op het water te
snijden.
Geconcentreerd turend, zie
ik drie mannen van 'De Forel'
aan het werk. Ze zijn gekleed in
Overlevingspakken en zwemvesten. Via de mobilofoon

Het is half tien. Rolf Kuiper
neemt een beslissing. Hij kan
en wil geen risico's nemen. Via
de centrale schettert zijn stem.
NO PLAY... FOR REAL. Met
één telefoontje naar de kustwacht gaat er opeens een heel
systeem in werking. Plotseling
verandert de oefening in een serieuze melding en een officiële
reddingsactie wordt gestart. De
hele zaak wordt overgenomen
door hogerhand. Vooral vanwege het verbroken radiocontact
wordt het risico te groot. De
surrogaatslachtoffers zijn nu
echt vermist en de duisternis
zal spoedig invallen.
Naast de boten die al opereerden, verschijnen boten uit
Bloemendaal,
Ijmuiden,
Noordwijk, Katwijk en Wijk
aan Zee. Maar liefst 17 boten
zijn er nu ingezet. Niet alleen de
reddingsbrigade, maar bijna de
hele KNRM-vlopt van al deze
kustplaatsten is uitgevaren.
Zelfs uit Wassenaar zijn ze onderweg. De 'Christien' van de
KNRM uit IJmuiden zie ik vanuit onze boot, in razende vaart
over het water scheren. Ook het
vliegtuig van de kustwacht
staat klaar om op te stijgen.
Over de mobilofoon hoor ik
duideljke aanwijzingen, iedereen weet z'n taak. Na een aantal
nieuwe zoekslagen worden Aaron en Ron. uiteindelijk gevonden. Beiden hadden het papier
van de vuurpijlen en handfakkels al geopend. Ze stonden op
het punt om ze te gebruiken.
Thuisgekomen blijkt mijn
huid een dikke zoutlaag te bevatten. Ik denk met veel respect na over al deze mensen,
die hun leven voor een ander
willen wagen. De spanning van
deze reddingsoperatie blijf ik
nog uren navoelen. •

(ADVERTENTIE)

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
ds. C. van de Vate, Samen-op-weg-dienst in Hervormde Kerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Samen-op-weg-dienst in
Hervormde Kerk
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.30 uur
Huis in de Duinen
Vrijdag 10.00 woord/communieviering

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de
Jong, Zandvoort
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
' 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand
Periode 28 juni - 4 juli
Geboren: Rayan Ray zoon van
Rudy Ray Echteld en Anka
Geertruida de Jong; Zoë Megan
dochter van Herman Anthonie
Bakker en Marianne Bogard;
Darryl zoon van Marcel Petschi
en Beatrix Becker; Sander zoon
van Jan Piet Paap en Ingrid Hamer; Jerka Prancis dochter van
August van der Meije en Carla
Spaans.
Geboren in de week van 21 juni
tot en met 27 juni: Mandy Sarnantha June, dochter van Robert Kater en Alexandra Geert-

ruida Aurelia Brune.
Overleden: Johanna de Graaf
geb. Van der Molen, 83 jr.; Helena Johanna Valk geb. Fortgens,
73 jr.; Jutta Jordens, 56 jr; Dores
Jonas Ojevaar, 81 jr.
Getrouwd: Joannes Wilhelmus
Pendavingh en Vala Hellingman; German Fidel Urtubia
Atencio en Christina Del Carmen Valdebenito Barraza; Robert Leurs en Hildegart Felicitas Emmy Becker; Remco van
Nigtevegt en Ali Jannie Bloemen; Albertus van der Moolen
en Caroline van den Hoorn.

de badplaats door

15 jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 5 juli: Na het rapport van het jeugden jongerenoverleg en een aanvullende enquête
onder jongeren van 12 tot 16 jaar door Nachtuil
jeugdwerker Jan Bijlsma in 1978, heeft het gemeente nu met een nota gereageerd. Het college
is het niet eens met Bijlsma dat er bij jongeren
een grote behoefte bestaat aan een eigen centrum. De gemeente meent dat dat in de rapporten niet hard wordt gemaakt. Overigens zet men
ook achter het werk van de beroepskracht vraagtekens. • Het door de Horeca Nederland aangevraagde rentabiliteisonderzoek gaat door. Het
onderzoek dat zich uitstrekt over de jaren '75, '76
en '77 en waaraan zo'n honderd bedrijven hun
medewerking hebben toegezegd is noodzakelijk
wil men straks bezwaarschriften kunnen indienen tegen de voorgestelde toeristenbelasting. •
Meer dan dertig deelnemers trachtten bij de vliegerwedstrijd op het parkeerterrein in Zuid, de
felbegeerde zilveren vlieg van edelsmid Joop
Ekels in de wacht te slepen. • De jubilea zijn in
Zandvoort tegenwoordig niet van de lucht. Ook
Zandvoorts oude dorpskerk aan het kerkplein,
de tegenwoordige Hervormde Kerk, viert het
honderdertig-jarige bestaan.

Donderdag 6 juli. Omdat hij in vier dagen
slechts vier sneetjes brood had gegeten, stal een
41-jarige man een half brood. De man, die geen
vaste woon- of verblijfsplaats heeft, vertelde de
politie dat zijn uitkering op was en dat hij vreselijke honger had. De politie heeft hem te eten
gegeven én het advies wat selectiever met zijn
uitkering om te gaan. • De invahdenparkeerplaats op het Raadhuisplein is door de nieuwe
verkeersregeling na 's morgens 11 uur niet meer
bereikbaar. Ook de HEMA en Albert Heyn en
nog vele andere winkels zijn zo goed als onbereikbaar. Door middel van een paaltje wordt het
weggedeelte tussen Raadhuisplein en Kerkplein
vanaf 11 uur eenrichtingverkeer. « De scholen
die voorheen naar de Duinpan togen, keren met
terug naar dit zwembad. Het schoolzwemmen
blijft, evenals afgelopen maanden, gehandhaafd
in het bad van Sonneveld Sporting. • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een
stuurgroep ingesteld voor het Project Nationaal
Circuit Zandvoort. Met dit project wil men nctdere invulling geven aan de voorwaarden die gesteld zijn, alvorens het circuit de A-status kan
krijgen.

'Lijf in conditie houden'
Z

ANDVOORTERS ZELF
zijn zich er niet meer zo
vaak van bewust, maar het
heeft grote voordelen als je in
Zandvoort woont of werkt. Het
is er altijd gezellig druk, er is
veel te doen, de winkels zijn op
zondag open en het strand ligt
gratis voor de deur te lonken.
In de lunchpauze loop ik dan
ook meestal even naar het
strand om weer bij te komen
van de dagelijkse schrijverij.
Vrijdag bij voorbeeld, was het
behoorlijk druk, maar gelukkig met zo vol, dat alle stukjes
strand bezaaid waren met
handdoeken, windschermen en
ligbedden.
Fadayomi, Francis en Smart vinden het Zandvoortse strand
lekker ruim

Fadayomi,

Smart

Foto André Lieberom

Francis

en andere kustplaats? Daarover

vinden Zandvoort

hoeven ze niet lang na te den-

een supergezellig dorp. Ze ken. Vooral omdat het strand
komen speciaal hiernaartoe hier zo ruim is. En ruimte hebom te gaan zwemmen in zee. ben ze wel nodig. Van die beDat het water pas 16 graden is,
maakt ze niet uit. Dat is juist
goed voor de spieren. Ze willen
hun lijf in conditie houden en
daar helpt het koude zeewater
juist aan mee. Smart gaat daarna altijd nog een flink stuk rennen. Fadayomi en Francis zoeken na het
zwemmen liever een bedje
op.
Het Zandvoortse strand
heeft
altijd
een
'lekker
sfeertje', vinden de vrienden. Ondanks
de vele mensen vinden ze
het hier toch
betrekkelijk
rustig. Dat wil
zeggen, geen schetterende muziek of hard schreeuwende
mensen op het strand. Dat
komt wel goed uit als je even
een tukkie wilt maken. Een
biertje erbij maakt het genieten
volgens hen echt compleet. De
bankjes liggen hier prima en
het strand en zeewater zijn
schoon. Een pluspunt, vinden
de heren.
Waarom Zandvoort en geen

nauwde toestanden... daar houden ze niet van. Vandaar ook
dat ze meestal op een doordeweekse dag komen.
Voor Smart mag er nog wel
wat veranderen. Het liefst ziet
hij wat meer activiteit op het
strand in de vorm van wedstrijden. Het lijkt hem leuk om te
kunnen
strandvolleyballen of om
een partijtje
voetbal te spelen. De vrienden hebben al
aardig wat afgereisd en in
het
buitenland zie je veel
meer sportop
het
strand.
Het is gezellig
en je maakt
met iedereen
contact. Bovendien ben je lekker bezig.

van de
week

Na het strand gaan ze vaak
het dorp in. Behalve zo'n avond
dat er voetbal is. Dan zitten ze
vroeg voor de buis. Maar meestal gaan ze nog even de terrasjes
af. Want het is niet alleen leuk
om gezien te worden, je moet
zelf ook even heerlijk naar iedereen kunnen kijken.

SPEELWERK VAN 7 T/M i3JULi

AUDDIN

Strand zondag in nevelen gehuld

HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE
MEESTERWERK VAN

i Kerkdiensten
Weekend:
9/10 juli 1994

met

On****

T

'Stoffer' van ome Huig

_0rt^il.

HUMOR

TEKENFILM

NED, GESPROKEN
A.L
DAGELIJKS
13.30

A.L.
DAGELIJKS
15.30

HISTORIE/
DRAMA
12 JAAR
DAGELIJKS
20.00

Voor een gereduceerde prijs
naar de extra lange film van Steven Spielberg

SCHINDLER'S LIST

Voor maar

ƒ . 12.50

^

Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

En zo ging het nog even
door. Al het vrouwelijk schoon
werd gekeurd en goed of slechi
bevonden. Op een gegeven moment keerde ik nieuwsgierig
geworden mijn hoofd om, om
eens te kijken met wat voor
'deskundigen' ik nu eigenlijk t<
maken had (was ik even blij
dat ik mijn shirtje nog aan
had) en ik keek recht in twee
grote, dikke bierbuiken met
daarop een uitgezakt lijf...
MARIANNE TIMMEI

Het Zandvoortse strand was de gehele zondag in een kille dikke
nevel gehuld. Deze was echter van zeer lokale aard. Terwijl de
strandtenten slierten van mist zagen voorbijtrekken, genoten de
bejaarden van het Huis in de Duinen lekker van het zonnetje. De
'Zeevlam', zoals de mist door het KNMI wordt genoemd, was op
sommige plekken slechts een kilometer breed. Veel treinreizigers, die in drommen de trein verlieten, maakten meteen weer
rechtsomkeert. Het verschil in temperatuur met het binnenland
bleek al snel zo'n 15 graden te zijn. De 'Zeevlam' ontstaat door
temperatuursverschillen tussen het koele zeewater en de warme
lucht boven het land. Het verschijnsel trad op langs de hele kust
van Noord- en Zuid Holland.
• Vanmiddag zal Klaas Koper,
het oude ambt van Zandvoortse
dorpsomroeper oppakken. Om
uur start hij vanaf eafe
Inmiddels nadert de strandsuppletie van Rijnland de eindfase. drie
Neuf m de Haltestraat om zijn
Ook de punaise, die het Zandvoortse zeezicht voor de rotonde de eerste
ronde te beginnen. De
afgelopen weken bepaalde, is uit het zicht verdwenen. Zij is dorpsomroeper
zal in ouderverhuisd richting Bloemendaal. Een gedeelte van de pijpleiding is wetse klederdracht
met^beechter nog blijven liggen. Dat betekent dus nog oppassen voor hulp van de Klink, en
een sèort
baders en zwemmers. Een aantal Zandvoorters vond het verlichte gong, zijn nieuwe taak
uitvoeeiland wel gezellig 's avonds. Sommigen waren zelfs een beetje ren. Er zullen boodschappen'
gehecht geraakt aan het obstakel in zee.
door hem worden omgeroepen.'
Hierdoor zal hij veel dorpsbewoners en toeristen van allerlei
en evenementen op
ZANDVOORT - De service voor badgasten gaat ver bij de nieuwtjes
hoogte houden.
Rotonde. Van de beroemde bankjes met 'stoffer' van ome Huig en de
de maanden juli en augustante Rie wordt goed gebruik gemaakt. Vele vaste gasten, maar •tusIn zal
folklorevereniging de
ook toeristen waarderen dit gebaar ten zeerste.
Wurf, ieder donderdagavond
om acht uur een dansoptreden
uitvoeren op het RaadhuisVoor ieder de gelegenZANDVOORT - Wil je de zee zien, dan loopje gewoon naar het plein.
om de Zandvoortse klederstrand. Maar het is dan maar een momentopname. Je kunt ook heid
eens van dichtbij te'benaar galerie/atelier Paulus Loot gaan, aan de Boulevard Paulus dracht
Na het optreden is er
Loot 21. Daar kom je op de expositie 'Zo is de zee' de zee met kijken.
gelegenheid om zelf een dansje
verschillende 'gezichten' tegen. Deze tentoonstelling is te zien tot te
wagen.
17 juli, het atelier is geopend in de weekenden en 'op mooie
In 't Stekkie aan de Celsiuszomeravonden'. Ger Daniels heeft het zilte nat vereeuwigd op •straat
190 is donderdagavond
acht aquarellen. Daarnaast zijn er over de Hpndsbossche Zeewe- een kindermodeshow,
ring en de kusten van Normandië. „De branding aan de Noordzee- kleertjes gemaakt door met
me-kust is een onderwerp dat mij niet los laat," aldus Daniels.
vrouw Geurs. Aanvang zeven
uur. Toegang gratis.
• Zondag 10 juli houdt de VereNatuur- en. MiEen 22-jarige IJmuidense is vorige week woensdag op het niging voor een
vlinderexcurstrand bestolen van juwelen ter waarde van 23 duizend. De vrouw lieu-educatie
sie, in het Middenduin te Overhad de juwelen verstopt in een tas en deze weggezet in een ruimte veen.
11 uur 's morvan een strandpaviljoen. Zij liet de tas een half uur onbeheerd en gens, Vertrek
ingang Duinlustweg te
ontdekte bij terugkomst dat de juwelen weg waren. Het waren een Overveen.
twee uur. Bij
gouden horloge met briljantjes, een gouden koningsketting, een slecht weerDuur
gouden hanger met de letters MS, ook bezet met briljantjes en een afgeblazen. wordt de excursie
gouden gourmet armband met bedeltjes.

Punaise weg, pijpleiding niet

-T_

Ik koos een maagdelijk stukje uit en aanschouwde het
'strandgebeuren' om mij heen.
Een paar Duitse kindertjes waren druk in de weer met een
emmertje, water en zand. Op
een gegeven moment kreeg één
van hen het idee om het water
eens over moeders tenen te kieperen, met een luide schreeuw
als gevolg. Dat was natuurlijk
voor herhaling vatbaar.
Een stel van een jaar of dertig wierp elkaar een soort vliegende schotel met een gat er in
toe.
Ik sloot mijn ogen en overdacht al doezelend de zin en
onzin van het leven en het
werk. Dat duurde helaas niet
lang, want al vrij snel werd ik
opgeschrikt door harde stem-,
men achter mij.
„Moetje eens kijken wat een
hangtieten," merkte een man
van, aan zijn stem te horen van
middelbare leeftijd op, terwijl" *
er een vrouw zonder bovenstukje langsliep. „En daar dan
die dikke. Wat is die nog wit,"
was het weerwoord van zijn
maatje. „Ik heb ze het liefst als
ze tussen de 16 en de twintig,
zijn," verkondigde de eerste
weer. Zo te horen leken de heren geïnspireerd door de Miss
Bil verkiezingen, die zaterdag
plaatsvonden in Club Nautique. „Moetje daar links kijken
Als ik er zó uit zou zien, dan
zou ik toch wel een behaatje
aantrekken. Zo vertoon je je
toch niet op het strand," stelde
nummer twee.

Expositie 'Zo is de zee'

Vrouw bestolen op strand
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MATRASSEN

AFMETINGEN
Mr J B van Nieuwland notaris te Rotterdam
trekt elke maand uit de beschikbare nummers
net zoveel dagprijzen van f. 25.000,als er werkdagen m de maand zi|n en net
zoveel prijzen van f. 100.000,- als er
vrijdagen m een maand zi|n
Jaarlijks trekt hij 't MILJOEN
Uilslag juni 1994
De weekpnizen van f 100.000,- u\n gevallen op
3 juni 0346222
17 juni 9333271
l O juni 5073353
24 juni 6105962
De dagprijzen van f 25.000,- z;/n gevallen op
1 juni 1815391
16 juni 3065097
2 juni 7805817
17 juni 0430776
18 juni 8530094
3 juni 9962746
4 juni 6652628
20 juni 8244698
6 juni 9201623
21 juni 1704461
7 juni 7878581
22 juni 7871684
8 juni 2403061
23 juni 1509961
9 juni 5244848
24 juni 6829343
10 juni 7244836
25 juni 7101007
11 juni 8512838
27 juni 6268831
13 juni 4583028
28 juni 9438808
14 juni 2996577
29 juni 3468382
15 juni 6498990
30 juni 9150000
f 1.000,-

op emdci|fers

..82365

f 100,-

op eindcijfers

..3678

f 10,.

op eindcijfers

....987

80x200x14

CM°lK

90x190x14
120x190x14
130x190x14

•^^*

140x190x14

245,285,
320,

140x200x14
180x200x14
200x200x14
TEVENS

Magazijn Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16 00 uur
Telefoon 17935

ÏÏÖï&S

90x200x14

160x200x14

Nu OOk
groothandel in
schoonmaakartikelen

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT
_tf

FABRIEKSWINKEL

80x190x14

SNOWWHITE

235,
265,
300

,.« U\rja\\te^

. _ ,,orU

Springkussen

765,875,985,-

Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Papaverweg 17
Osdorper Ban 58
Compressorstr. 23

ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR

Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Osdorp
Amsterdam-Noord

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Elk kinderfeest een succes met ons
sprmgkussen
Verhuur min 3 uur
Bel voor ml en reserv

020-6186088
020-6937355
020-6324959
020-6108030
020-6331329

Tel. 02507 • 13222 Tel. 020 • 6670339

IN ONZE KODAK FOTOSHOPS

OICHUH

SILAN

NAVULPAK

handig formaat zorgt ervoor dat u ook op reis
op Ii|d bent Werkt op slechts 1 penlighl batten]

WASVERZACHTER
LENTEFRIS

SPEEL SPONSORLOTERIJ
de spannendste loterij van Nederland

3 x geconcentreerd

met e te

""
" werkdag
een dagprijs van ƒ. 25.000,-

PAPIEREN ZAKDOEKJES

QUARTZ REISWEKKER

SUSKE & WISKE PLUS

3-laags tissuekwaliteit dus extra zacht

PAK 10x10 STUKS

een compleet stripverhaal met raadsels en
spelletjes
Diverse titels

PRINT

t.int-

STRIPBOEK

(9x13)

ELDERS

ELDERS

ELDERS

afgedrukt in de Kodak ontwikkelcentrale
op origineel
Kodak papier

^

PER

NU IN PRIJS
VERLAAGD!

NAVULPAK 500 ML

KLEURENFOTO
(10x15 cm) als

(goed voor liefst 1/2 liter wasverzachter)

u kunt maandelijks ƒ l O, afschreven
van mi|n giro/bankrekeningnummer

KODAK
STUNT!
PERFEKÏÏ
KLEURENFOTO'S

WffTCHBOX]

' V V V V V V V V

rekeningnummer
-m/v
ORIGINELE
MATCHBOX

-woonpl..

SUPERKINGS
SPORTAUTO'S

handtekening

HUISVUILZAKKEN
echt sterk en een royaal formaat

keuze uit verschillende modellen zoals
Chevrolet Camaro
Ferrari F40
•
Porsche 959,
enz. Per stuk

Bon sturen naar Sponsorloteri|
Antwoordnummer 10260, 3000 XJ Rotterdam
Bel voor informatie 0104254499
(zetfoulen voorbehouden)
Ve>g M n . Jusl NO IO 730/002/21 l 93

20 STUKS (
ELDERS

ELDERS

WITTE DAMESSLIPS
FOTO'S

Diverse modellen m
slip- ol heupmodel,
met kant afgewerkt
Maten S M en L

(

ROL

DUS

ELDERS

'

DUBBELPRINT

ELDERS

!&\&
ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ONZE
FILIALEN MET EEN KODAK FOTOSHOP

11.

geeft u meen
VOORDELIGE DAGTOCHTEN
MET HISTORISCHE
ZEILSCHEPEN
Strakke wind, bruisende golven en klapperende zeilen Een dagje varen op een historisch zeilschip is
een fantastische belevenis Zeker nu want onze
lezers krijgen van chartermaatschappij Hollands Glone een forse korting Voor f 50 - p p (normaal f 70,-)
vaart u vanuit Amsterdam over het IJsselmeer en
brengt u een bezoek aan de toeristische plaatsjes
Volendam en Marken In de prijs is ook een eenvoudige lunch inbegrepen Zeilervanng is met nodig
Ook uw leeftijd is met belangrijk, want op het water is
iedereen jong van hart Kinderen zijn onder begeleiding van harte welkom

JOHMA

KARTOFFELSALADE

PATURAIN

SET 12 KUIFJES

KUIP 500 GRAM
SCHUITJES
van echte chocolade, royaal gevuld
met slagroom en afgewerkt met
een fnsse schilt ananas

_,

DISNEY KWARK SESAM BRUIN

PRUIMEN

*ƒ 1 1 ^\

|_lCWl Mw^^
Y^t*-*"

U

SPAGHE7T,
Zeilvakanties met Hollands Glorie
Restauratie en onderhoud van oude zeilschepen is een
kostbaie zaak Om deze enorme kosten te dekken en
het vaderlands cultuurgoed op het water zo veel mogelijk te behouden, organiseert chartermaatschappij Hollands Gtone avontuurlijke dagtochten en zeilvakanties
door Nederland en Europa
Data 15, 16 en 17 juli, 6 en 7 augustus 1994
Aan boord 10 00 uur te Amsterdam achter het Centraal Station
Van booid 18 00 uur te Amsterdam achter het Centraal Station
Bij onvoldoende belangstelling vervalt deze dag
tocht Annulering is met mogelijk

biguene

Tuuiauuxft

^^%
*ïtiSu&i.

^fflN"
Cv^illüll

s'okbrood

<$m&
KEMPENAAR

4

UNOX VARKENSLAPJES
OF KIPRONDO'S

CUBETTITOMATENBLOKJES

neem ze mee op vakantie'

gekruid met olijven,
knoflook chili ol paprika
Voor pasta vlees of rijst.

BARONIE
PRINCES

OLVARIT

PERZIKSCHIJFJES

BABYFRUIT
dat vinden ze lekker,
drel«aral™ ELDERS

PAK 2 STUKS

BLIK 400 GRAM

Choice kwaliteit Op lichte
siroop, heerlijk c| ncot
als dessert
CLUtrK

ELDERS J&95

ELDERS

LITERBLIK ^79

CHOCOLADETABLETREPEN

^- r-p o.
•"" \s~~\\'

STOKBROOD
voorgebakken wit brood,
dus altijd vers brood op tafel

puur, melk of met hazelnoot. Allemaal even lekker'

REEP 75 GRAM

ELDERS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hollands Glorie tel 010-411 4944

PER
STUK

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Na inschrijving ontvangt u een brief met de benodig
de informatie en een accept-giro

VERKADE

SULTANA COMBIPAK
CLINTON ICE TEA
met citroensmaak koud geseneerd een heerlijke dorstlesser

LITER.~,
PAK
, i
ELDERS '

Bon voor onze lezers

•UTCf

l

met de smaken appel, volkoren,
cassis en rozijnen/krenten

SET 8 PAKJES

^

M
ELDERS

J

r' '

Reserveer voor mi] een dagtocht met Hollands Glorie a
fSO-pp

DIRK VAN DEN DROEK

Datum
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
Aantal personen
Tel

Werk

Handtekening

geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook

OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftpleln -HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg NIEUW VENNEP Hoofdweg • VOLENDAM Hyacintenstraat -ZWANENBURG Dennenlaan -ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraat -AMSTELVEEN NOORD Kostverlorenhol
AMSTERDAM (ZUID| Ri|nstraat48 EN BINNENKORT OOK
AMSTERDAM Nieuw Sloten
i
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/UITVERKOOP! N Ü
X^. Xr^ir^K. \X '*'"'* 25
jaar HI-FI specialist
Losse
;[
/\ IJ II J [V jf /25»
Iwwl'lelts merken:
1 p<4
•^^^^ IX l ^^ ^ \ T \ '• < ' Maatwerk muziekgenieter

a

l (VOOR/EIND) VERSTERKERS van/voor
Harm Kardon HK6850 lopm 2x95/240W70A 2499 .
1499
Mede»MrtMA220 2HOOC20W 1999
1750
MissionCynjs 16 2x25/40 W899..
.
. .
.689
Onkyo A8057 2»70/140 W 999
399
SonicFrontiersFUS40voor + cv4xjizen9699. ..
. 6699
Sony TAF590ES 2x100/130 W at 1330
959
Sony TANeOESeindv 2x200/600 W 3000
2199
TeacAX1000-2x40/90W.ir»c/mixer550
.
.449
Tectines SU-A700- 2x45/80W 799
679
Tectlncs SU-A900 2x95040 W topm 1399
1099
Yamat!a.AX3i02l30/40W399
329
Yamatia-AX-V4012x45/70Warsttl 599.
..
. 499
Yamaha-AX 1050B 2X145/460W a* 1999 .
..
.1399
' Yamata<ïm*c830tivoor»eï2xt7(V600W3499 ... 2199

TUNER/VERSTERKERS/RECEIVERS
HarmKardonoaHK3600 2i60/l55W Im/am 1999
Sooy-D611:5kan/Pro-Logicfm/amB90
Technics 4x350 5karVPrrKogKtm/am1099
Yamaha RXV470 5 kan/Prc-Logcc Imtem 1499
Yamaha RX570 Top-art 2x70/160 W Wam 1099

..1499
699
699
1199
899

HIFI BOXEN: PRIJZEN PER PAAR OF SET

COMPACT DISC SPELERS

BJW-Matnx B04 lopm' 3 sp50-200W p p 4198
BSW-DM 630 imp 3 5P/30-200W p p 1998
B>W-V201comp 2spfiOWmaxpp 398

OenonXD 1500II. topmodel. 91/2 kg 1999. . .
Ham Kardon HD7600II rel/topmodel 1499
Harm Kardon HD7400 Champagne Gold 799...
Pioneer CLD 1750 CD.Laser-Osc pal/ntsc 1499
SonyCDP-X202 ES4<onstruk«ecd 1100..
Teac o a. VRDS 7 topklasse cd speler 1949
Teac PSXHSokt Los VRDSLoopwerk 2399. .
Teaines SLPG 740 Mash 1 M 749
Yamaha CS<570S*il 699
Yamaha CD«600 ol CDx750Me 899 . . .
Pomp Techncs 1200/10 snëstaner 1299
Picknip Yamaha T400 volauto/el 599.

.1799

Sony TCK-308ES 3 koppen*/c/s 1550
Sony DTC-690 DAT recorder 1550
Teac V70QO 3 koppen, abs wereldklasse 1799 ..
TeacV3010-3 koppen 1050
Tectinra BX747:3 koppen, quaru/d d 799..
Techncs TR777 dubbel auto/reverse 7 9 9 . . .
Techncs RS^Ca abs lep DCC Mas» l M1499 ,
Techncs/Panasonic port DCC weergave 999 —

.1299
. 799
. 679
. 599

1396
.296
..583

JBL 1*700 zulten 2 sp/125W ma> p p 998
JBLLx4003s|yi50Wma*pp 1193
JBLLx5003sp/175Wma«pp 1398

999
429

JBL U750 zuilen 3 sp/175 W mai p p 1598
JBL L3 lopline, zuilen 2 sp/250 W mai p p 1998 ....
JBL LS loplra, zuilen 4 spJ300 W mai p p 3593 .
Magnal/Magnastar sat+ subwJ120 W max set 1499..
Merim EXL-1 zuilen, USA nigh-end 2 sp p p 5898 ..
Warfedale Diamond V comp 2 sp/100 W m. p p 398.
YamaHaNSC34zu.len,2spJ1ZOWmaxpp 1098 ..
Yamaha YST-C11 comp voor YST verst p p 398

CORODEX B.V.

Theorie in één week

1186
1498

.2598
.599

Gemeenschapshuis Zandvoort

Kantooreryaring is gewenst.
Datum indiensttreding 1 september 1994.
Werktijden in overleg.
Salaris nader overeen te komen.

Inlichtingen:

Sollicitaties richten aan:

mii DOOUS:
OPMAATGEMAAKT

KASTEN MET EXTRA RUIMTE

CORODEX B.V.
Postbus 10
2040 AA ZANDVOORT

Autorijscholen:

ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN

Phil. Waaning Bert. Hoogendijk
Tel. 12071

DIVERSE DIVERSEN
• Start uitverkoop: nu meteen!!
• Géén tel. reserveringen ol pnjsinfo.

telefoon 023-385478

JUNIOR SECRETARESSE

Zaterdag 30 juli van 09.00 tot 17.00 uur.

3998
. 298
..496
196

WITGOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

Noorderduinweg 48
2041 CA ZANDVOORT
tel.:02507-12541

zoekt ter ondersteuning van ons managementteam
een

2896

....

BSW-Sok!Mairlrx2sp/!50Wmaxpp 798 . . . .
tnfinity, enAete demo modellen
JBLConnollMcnrior2sp/150Wmaxpp798 . .
JBL Contra! 1G « Sutwooler 80W sel 1499.
JBL4312Aprof.monrtor3sp/300Wma*pp 2998 . .

999
779

CASSETTE/DECKS DCC DAT

Yamaha DSP Digitale Sound Processing + Dolby Pro^uxjc.

Nieuw

harman/kardon

TE AC.

[NIEUW; OVERJARIG, DEMO ETC: OP=OPI * = OCCASION

CHRIS HARDENDOOD

14946

CARIDAX HIFI: Adm. de Ruyterweg 131 (tussen J. v. Galen/J. Evertsenstr.) A'dam. Tel. 6837362. *PIN

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

l GROTE MAGAZIJNVERKOOP

t LAMINAAT PARKET
&
l-,

l
l

Op binnenkern van waterwarend MDF dikte 8 mm
DIVERSE DESSINS
Schitterende partij
Nu of nooit prijs
vanaf

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

„LOPEN IS
DUURDER"
Zeestraat 34
Tel. 02507-16324
ZANDVOORT
7 dagen p.w. geopend
10.00-18.00 uur

OP = OP

ƒ 17,50

Rijwielstunthouse

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht \
naaimachines ƒ
v/a
STOKMAN

o

J

vrijdag koopavond

REPARATIE
ALLE MERKEN

per m'

399,-

FOURNITUREN
kledingreparatie
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145r

Fa. Gansner & Co.

Een hang-en leg-indeling

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

f.

520.'

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

enz.
Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046

Deskundig advies.
Tel.

THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam

13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

exclusief BTW

MULTIPARKET
l

Eindelijk weer bereikbaar, wij zijn verhuisd naar
TREUBWEG 6 DIEMEN TEL. 020 - 69 044 03
Industrieterrein Verrijn Stuart
Openingstijden:

donderdag
vrijdag
zaterdag

van 10.00
van 10.00
van 10.00

tot 18.00
tot 21.00
tot 16.00

uur
uur
uur

ACHTERDEMPER

MARITAAL OPLEIDINGEN
Specialist* in Business Language

,ZONDER

Voor Cursussen Commercieel
Engels, Duits, Frans en Spaans
in Amsterdam, Zaandam, Hoorn, Heerhugowaard
ook in-company en op maat

i Wi

internationale examens Kamer van Koophandel
inf. mevr. M. C. Mol-Mars, Bovcnkarspel 02285-18787

DAN NODIG!

i

PRIJZEN INKL MONTAGE
GARANTIE EN BTW

IVIEER DAN
J.OO.OOO BANDEN
OPVOORRAAD

POKON GERANIUM
N.P.K. 4+6+8
',Voor alle bloeiende
• planten in potten,
; bakken en borders
1 li
nu voor
:
1
/2 \\x.5
nu voor

KONTROIEERUW
BANDENMAAT

STEIN

GOODYEAR

145 R13 T

65,- 69,65,- 69r-

155R13T

85,-

135 ft 13 S

165 R13 T

165/70 R13 T

STUNTAANBIEDING

NIEUW
RADIAAL

ECO

175/70 R13 T

175/70 R14T

Varkenshaas

185/65 RMT
185/60 R14 H
195/50 R15 H/V

Sucadelappen

205/55 R15 V
ECO BANDEN

49,-

PIREUI

95**i

95,-

VEILIG

m.-

AKKU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

OP ALLE ONDERDELEN BETER /6 dogen /
—'per week
H* Z a t e t dag tot

AMBACHTELIJKE mUTEITSSLAGtH*,
Grote Krocht 5-7, Zandwo.t

KOMPU-ET
SYSTEEM

Opd Kaden E
1,2S 9/'84-8/'88
Opel Kaden E
1.3 N/S 9/'84-'89

69.69.99.119.129.149.149.-

189.269.139.229.-J
249.349.269.-

Hat Panda
34M5 5/'80-12/'85
Fiat Panda
750/1000 '86-10/-89
FordFïesta
1.0/1.1 8/'83-'88
Volvo 340/360
1.7,1.60 '85-'89
Renautt 19
1.4 TR, GTR. TRE '89-

ACHTERDEMPER

Opel Kadett E l.3i, l.4i
'86-10/'91
Ford Escort i.4i, 1.6, l.6i
'86-10/'90
Ford Sierra 1.6, 1.8
'87-'89
WW Golf 1.3, 1.31, 1.6
'86-7/'92
Renault 19 1.7
ll/'88
Mazda 323 1.3, 1.6
alle mod. 10/'89-

69.- 249.99.- 269.119.- 299.139.- 299.149.- 289.169.- 339.STMT uwurriMT HIER mx m

(~ 6>*t. tot «O VOOfl»*}

B£L ONS NU._ VOOR DE LAAGSTE PRJ[S!

l

l 6 00 uui geopend

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. *Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 0206931596. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250-252, 020-67I2I6I. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat I27/I33, 020-6259559. AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspeldreef l, 020-6907768. Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5, 020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666.
Amsterdam ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-69! I2I l. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88-92, 020-6188561. *Amsterdam (A/R) Spaklerweg 44d, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,02503-15784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

INKLUSIEF ,
MONTAGE EN
'
3 IAAR GARANTIE J

l Voor Opel Kaden D en E
|

*KOMPLEET
SYSTEEM

AUTOMERK

(achter) exkl. GSI.

400 X 8 HIGH SPEED

||^/akantigj

geen risico! Voor banden
MILIEUVRIENDELIJK - EXTRA VOORDELIG! |i Neem
en
velgen
voor uw caravan/
1

Kwik-Fïf
BOUCHERIE

ACHTERDEMPER

AUTO-SMET
KATALYSATOR

MICHEUN

75,- 85,- 79,- 99,- 105,105,8Z- 89,- 99,- 109,109,- 119,- 125,- 149,129,- 139,- 145,- 159,135,- 1A5,- 155,- 165,
991A9, 169,- 159,- 179,99,
209, 249,- 299.

AUTOMERK

49.-

aanhanger nu snel naar Kwik-Fit.'

GARANTIES
" 2 jaar garantie op
uitlaatdelen en op alle
komplete systemen
* extra de unieke
Kwik-Fit "geen gekibbel
garantie".
* garantiebepalingen zijn
tot stand gekomen in
samenwerking met de

100% TEVREDEN
MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE.
De unieke, waterdichte
tevredenheidsgarantie
die u nergens anders
aantreft Vraag erom bij
uw Kwik-Fit Autocenter
PRIJZEN ALTIID
INKLUSIER
Vooraf krijgt u altijd een
vaste prijsopgave Inklusief BTW en montage
Verrassingen achteraf
zijn dus uitgesloten
6 DAGEN GEOPEND
ma t/m vr.: 800-17.30 u
zaterdag 845-13.-OOu.

Betalen met Creditcards
of Pin-code Een extra
service van Kwik-Fit

Alle pnjzen inkl. montage, schnftelijke garanties en btw. Exkl. balanceren en ventielen. Aanbiedingen geldig van 6 juli
t/m 13 juli 1994. Hiermede
vervallen de voorgaande
aanbiedingen.

SONY MINI-SET INKL 5-CD WISSELAAR
Komplete set! Versterker 2x50 Watt, surround sound; 5-bands spectrum analyzer; Digitale
tuner, 40 voorkeuzezenders, timer; Dubbel-autoreverse-cassettedeck, high-speed
dubbing; CD-wisselaar voor 5 CD's, shuffle play; Luidsprekerboxen; Afstandbediening.
Adviesprijs*1780.-

SONYHI-8STEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

2549.SONYHI-8TRAVELLER

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Flat en Square Hi-Black Trinitron Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstandHiFi stereo. Adviespnjs'3330.bediening. Adviesprijs'1799.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1899.-

1299.- SONY TRAVELLER
RAVELLER

PANASONIC 70 CM*
STEREO TELETEKST

htcamcorder.*165i
Lichtgewicht
camcorder.* ! 650.-

1179.

549.-

WHIRLPOOL ARG280
KOEL/VRIES KOMBI

STEREO TELETEKST

SAMSUNG
3IN1 KOMBI MAGNETRON
Type RE1200; Magnetron, inhoud
35 liter, 800 Watt vermogen.
Kombinaties: magnetron + hetelucnt, magnetron + grill, hetelucht +
grill. 1300 Watt grillelement,
elektronische bediening, uitneembaar draaiplateau, geheugens
voor eigen recepten en draaispit.
Adviesprijs*1099.-

SONY 55CM KVC2121 SONY CAMCORDER
STEREO TELETEKST Sxzoom, 3 lux, autofocus. *2220.-

1249.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.

TOPMERK CAMCORDER

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

F60;8mm, 6x zoom. Adv.*2299.-

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

'B& £180SHGvhs

BAUKNECHT KGC2511
KOEL/VRIES KOMBI

749.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1445.PHILIPS 28SL5800

70 CM MATCHLINE

63 CM BLACK-LINE
STEREO TELETEKST

LUK? 249."

PHILIPS / WHIRLPOOL [

BAUKNECHT1100TRN PANASONIC NN5259
TypeWA9510. Adviesprijs*1899.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

SONY VHS HI-FI VIDEO l

.dolbyB.

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur l
longplay, 4 koppen. *1990.-1

HE! j- >'Ba

149."

1149.BLAUPUNKT HI-FI

IINDESIT 2-DEURS

1099.-1

445.IZANUSSIZ614/4D "

,decW. l muz'

V235; Afstandbediening. *1220.-'

LCD-afstandbediening. *1220.-

545.645.

SIEMENS 320 LITER

|320Liter2<leursl<oelkast*1398.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. *1318.-

S

995.-

,70
BCC
n . PRIJS

e

799.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT

c

.

445.-

699.-

oxen atsl Bc-a

*o»;v«?;s5-"•""„;;.'- --'r

F280; Afstandbediend. *768.-

130 LTR. KOELKAST

499.-

~

, ,, wdU SOUIV.L
T f t F l l 7 2 x 44 0U

Inkl. afstandbediening. *699.-

„.„ d,.ec<-';•"'

399.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST
13(53-30; Adviesprijs*1799.-

269 -

1099."

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

330

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

plgii "7QQ
ifm? j Sfu.GRUNDIG51CMTEKST

BCC

649.- IPR/JS

„pel..-. <J.y'
IS M n, c n,

BCC
pR/JS

699.-

629." D |AMON
ssette.Cb
.878
_g

_

ComP"-'A d v iesp"|S

29
1Z
3

.

l

495.-

329.-

PR/JS

648.-

898.

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs.*1575.- fc

415.BAU KNECHT 160 LTR
495.-

998.-f

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BCC

MOULINEX
OVEN B56

OPLAAD-,

ZANUSSI WASDROGER

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.

349.-

ATAGINFRA TURBO

fïïgfr OCQ
Lalty OD«f.-

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
<ookboek. Adviesprijs*1735.-

m 459."® 549.-

SUPER KOOKPLAAT

IGNIS DROGER AWF020

PHILIPS/WHIRLPOOL

lOPZETVRIESKAS
lOpzetvrieskastje. Adv.*595.-

328.-

1120 LITER VRIESKAST

358.-

3SB12; VHS 3 koppen.'1150.

599.-

TypeAMB523; Adviesprijs*945.-

BAUKN./BOSCH/AEG

4-pits gaskookplaat. *298.-

~~ 178.-

S^V.a.599."
ETNA KOOKPLAAT
KONDENSDROGER

1205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.-1

799.- ~~ 258.-

IWHIRLPOQL AFB594

BAUKNECHTTRK980
KONDENSDROGER

BETER EN GOEDKOPER!

l ^ UU"

"

Geen afvoer nodig. Adv.M 699.-

|

548.-

H,u.me.ladeenDro«-^

\ ELECTROLUX^

z e e _

J BOSCH VRIESKAST

36.9»
STOOR4.Ui'"*-

MIELE DROGER

|TypeGSD1311; Adv. *848.-

FR101

. . 8

N.,„

1(J-

,ISTUNTÜ VRJESKISTÜ
598.-

1 199.

MERKCENTRIFUGE

HAARLEM
met uw PIN-code,
• Winkelcentrum "SchalKwijK
zonder extra kosten l Rivieradreef 37

(BEVERWIJK
ISUPËRSTORE l l O O m 2
| Breestraat 65

I

BAOHOEVEDORP
ALKMAAR |
AW1STELVEEN
ZOETERWOUDE
OEN HAAG
HILVERSUM

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

169.-

358.-

J

158.-

OPENINGSTIJDEN;

maandagmiddag

dinsdag t/m vrijdag ............
.

S uur
-• zaterdag .9
.9lot
lot
5 uur
1

108.-

ATAG WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs'249.- WH155E; 3-standen. Adv.*280.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
) BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

498.598.-I
INDESIT G/E FORNUIS

INDESITWASDROGER

Of ö." ARISTONA HQ VIDEO

599r

\

Type KN5402WO; Adv. *849.-

PELGRIM SIPERLUXE ,
GAS-ELEKTROFORNUISl

TURBOTEAM

649.-

HRJ205; Supersnel loopwerk! Eenvoudig
programmeren met showview! Adviesprijs*999.-

• \x

INDESIT
FORNUIS

375.395.-

e

STUNT

HRD800;Vandeuitvindersl3kop-1
pen, LCD-afstandbed. *1319.-

JVC VHS 2 KOPPEN
VIDEORECORDER
met SHOW VIE W

<\ \eccoe

410; Gas-elektro. Adv.M 425.-1

^Q .

GV201; "Beste koop'VHS-HQ, ]
TELETEKST/PDC. Adv.M 099.-

679.JVC VHS-HQ VIDEO

879.-

. Adviesprijs*749.-

BOSCH KTF1540

': .Y,o

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

Komp"=-y
.
boxen, a t s t o e a

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-

PELGRIM FORNUIS

WHIRLPOOL 160 LTR

Video, supersnel. Adv.*1145.-

699.-

749.-

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

ZANUSS1140 LITER

322; 3 koppen, perfekt beeldl
LCD-afstandbediend. *1145.- J

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs*999.-

ETNA FORNUIS 14.00

355.-

649.TURBODRIVE4KOPPEN |

479.GRUNDIG VIDEO + PDC,

De enige echte l

145 LITER KOELER

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC.'1245.-

PHILIPSTURBO-DRfvEil

AEG TURNAMAT

IT140 LITER

PHILIPS VIDEO + PDC

IS70-59; Adviesprijs*1999.

PHILIPS/
WHIRLPOO
850
TOEREN
BOVENLADER

225.

Ü3I IPR/JS

T 299-'

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC NN8550

PHILIPS / WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

Oerdegelijke tabletop. Zeer
[fraaie uitvoering met formica
(bovenblad. Officiële garantie.

,n ö n v e

|.BCC
\\PRIJS
STUNT! VHS-HQ VID'EO

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

-

Pffii CQQ _
liüfcf «9«f«f»

F350; LCD-afstandbed. *878.-

599.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

599.-!

STUNT BOVENLADER

AKAI3 KOPPEN VIDEO

AKAIVHS-IHQ VIDEO

Iteletekstl

RB180; 750 Watt+draaiplateau. l

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

i

F360;IHQ, 3 koppen. *1098.-

PHILIPS GR1021 37CM

549.SHARP 3 IN 1 KOMBI
945.BOSCH 1000 TOEREN

l BAUKNECHT 2304

699.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

1145.-

SIEMENS WASAUTOM.

IWHIRLPOOL 2-DEURS h*jKI 793

269.

elrevers
3-wegboxen alsl beo

399.-

J.QR - BAUKNECHT WA6500
•VvVn
rTfA.
^A^

279.-

SONY VHS-HQ VIDEO !

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

Type R3G14; 1000 Watt grill, l

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
. ..LITER2-DEURS
van deze AEG/BCCstuntaan- MOULINEX KOMBI
LUXE KOELKAST
bieding?Adviesprijs.*1549.- FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-1
l Ondanks groteinhoud kompakte
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-1
l afmetingen. Adviesprijs. *749.oven en grill. Adv.*849.-

~ 395.-

Vldeo,4 koppen, 8uur. Adv.*1795.-

579.-

BCC
PRIJS

SHARP R2V11 STUNT

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS CE6270 63CM SONY 3 KOPPEN VIDEO
AFSTANDBEDIENING V325; VHS-HQ, prefekt beeldl

428.-

ijaKy
199."
MOULINEX FM1115

GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

GRUNDIG37CM

Snel ontdooien en verwarmen, l

Type W750; Voorlider, RVS
AVM610;20liter.AdviesprijsV69.trommel EN kuip. Adv.*2199.-

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttie. Adv. *1645.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

l'JMW

RE570
~~ 499.- SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

MIELE 110GTOEREN

999.-

rwj c "7 o

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

1199.PHILIPS HI-FI VIDEO

(teletekst!

VPS2100

LUXE WASAUTOMAAT

KG37S01 ;KoeVvriesreus.*1798.-

329.-

vraag e'om

799.719.-

STUNT 1000 TOEREN

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

30,

649.749.859.-

BAUKNECHT VW 3PR

ZANUSSI WASAUTOM.

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

37 CM KLEUREN-TV

FJAT1S3JAAM
GARANT E

849.-

Geen 2-deurs koelkast maar een
echte320liter2-deurs koe l/vries PHILIPS/WHIRLPOOL
kombinatie. Adviesprijs. *1099.- TypeAWG719; Adviesprijs'1235.-

1

1399.SONY 70CM KVC2921

Voorlader, centrifugegang INDESIT D3000WI
1200trn/min., rvs trommel, LUXE VAATWASSER
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- 6 programma's, 12 couverts |
en geruisarm: Adv. *999.-

Cl FKTRO *«UPPRQ
IIVI nC D A R i n C T A n
HM Ut
KAlMUDlAU

Badhoevedcirp vrijdag

1 tot S. 30 uur

.
9 tot 5.30
uur
KOOPAVOND
... 7 tot 9 uur

IVaarssenbroek vrijday
... 7 tot 9 uur
overige filialen dondetday ..... 7 tot 9 uur
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Zeeschuimers
N-H kampioen SPORT

ZVM-handbal
bestaat
veertig jaar
ZANDVOORT
Handbalyereniging Holland Casino Zandvoortmeeuwen Handbal bestaat het komende seizoen veertig jaar. De
handbalvereniging is al
die tijd al een bruisend
middelpunt in het Zandvoortse sportleven.

ZANDVÖOBT - Zondag hebben de kunstzwemsters van
de vereniging De Zeeschuimers het seizoen zeer succesvol
afgesloten. Met een voorsprong van maar liefst honderd
punten eindigde,De Zeeschuimers op de eerste plaats en
werden kampioen van Noord-Holland.

kunstzwemmen
De uitvoeringswedstrijd, gehouden in zwembad De Planeet
in Haarlem, was een vervolg
van de techniekwedstrijd van

De maand september zal
bol staan van de jubileumactiviteiten, natuurlijk is
er een reünie waar oud
handballeden elkaar ontmoeten onder het genot
van een drankje en een
hapje.
De organisatie wil graag
in contact komen met oud
leden, bestuursleden enz.,
die deze reunie willen bezoeken. Daarvoor kan contact opgenomen worden
met Evert van der Linden,
telefoon 14973 of met mevrouw De Jong, telefoon
16219. Deelname aan het
koud buffet, na afloop van
de reunie, kost twintig gulden.

Het nieuwe groepsnummer
van de senioren, van links
naar rechts: Sylvia Mettes,
Ditte Valk, Vivian Croes, Saskia Wester en Tamara van
Rhee
Foto Anciré Lieberom

Huub Olij held van de races

ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort
hield de Nederlandse Autorenspqrt Vereniging dit
weekeinde de zesde wedstrijd voor de diverse Nederlandse autorensport kampioenschappen. D% races wabest te moeite waard en
ZANDVOORT - De dui- ren2500
toeschouwers kwaven van Postduiven Vereni- de
ging Pleines hadden het erg men aan hun trekken.
moeilijk. De oostenwind en
autosport
het benauwde weef waren
er oorzaak van dat de duiOp het door zeedamp omgeven langer onderweg waren
ven duinencircuit schuwden de
dan gewoonlijk.

Duiven hadden
het zwaar

De eerste jonge-duivenvlucht
ging zaterdag van start en door
de oostenwind was het heiig. De
oriëntatie van de duiven is dan
veel moeilijker. Van uit Kapellen werden 7500 duiven gelost
om tien voor half acht voor een
vlucht over 113 kilometer. Al
snel bleek dat het een probleemvlucht zou worden waarbij veel achterblijvers de volgende ochtend 'pas op het hok
arriveerden.
De uitslag was: Combinatie
Koper l, 18, 23. G.Harteveld 2,
22. J.Harteveld 3, 4, 15, 20, 25.
G.Koper 5. R.Driehuizen 6, 7,16,
17. P.Koopman 8. J.Romkes 9.
H.Gaus 10. P.Bol 11. E.Paap 12.
H.Terol 13. F.Spronk 14. H.Heiligers 19, 21, 24.
De uitslag van de sponsorduiven was alsvolgt: 1. Rennes
Snackhouse, 2. Gall en Gall, 3.
La Camisa, 4. Sigarenshop
Kleijn, 5. Bas Thiele diervoeders, 6. La BonBonière, 7. Café
The Mix, 8. Kapsalon Headsigns,
9. Bakkerij M.Keur, 10. Jaap
Bloem Sport.
De oude duiven waren donderdagavond vertrokken naar
Tours in Frankrijk voor een
lange vlucht van 620 kilometer.
Om vijf over half acht werden
de duiven gelost en begonnen
de vogels aan de terugreis. Ook
deze duiven hadden veel last
van het benauwde weer. Tot 's
avonds half 11 kon er geklokt
worden, maar toen later bleek
dat de prijzen nog niet op waren moest er zondagmorgen
doprgeklokt worden. De eerste
duif was om half zes op het hok.
De uitslag: Combinatie Sinnige l, 4, 6, 11, 19, 20, 21. H.Heiligers 2, 3, 8, 14, 18, 24. Combinatie Koper 5, 25. A.Molenaar 7.
E.Paap 9, 22, 23. G.Koper 10, 17.
P.Bol 12, 15, 16. J.Knegt 13.

coureurs de strijd niet, waarbij
de nodige blikschade viel, zowel bij de produktiewagens als
de merkenraces van Renault en
Citroen. De meeste pech viel te
noteren voor BMW-coureur
Torn Langeberg. De titelkandidaat ging er hard af in de Tarzanbocht toen zijn wagen wéggleed over de door de BMW van
Vörös neergestrooide olie.
In de tweede race kwam de
Oegstgeester niet aan de start,
in tegenstelling tot teamgenoot
Peter Kox. De Eindhovenaar
kwam in de eerste wedstrijd
hard in aanraking met concurrent Patrick Huisman. Kox
moest opgeven, maar zijn monteurs kregen de auto weer in
raceconditie voor de tweede
race. Meer dan een tpch nog
prima tweede plaats zat er niet
in voor de kampioen van verleden jaar. De tweede race werd
na een spannende strijd verrassend gewonnen door Huib Olij
met Mercedes.
Euser, winnaar van de eerste
produktiewagenrace
boven
2000 cc gaat nu onbedreigd aan

de leiding en de titel lijkt dit
jaar voor de Brabantse coureur
weggelegd. Held van de dag
werd Huib Olij. De Mercedes
rijder scoorde op Zandvoort
een verdiende en uitstekende
tweede en eerste plaats en
mengt zich daarmee in de top
van het toerwagenklassement.

Uitslagen
Produktiewagens tot 1400 CC
Ie race: 1. Top - Suzuki Swift, 2.
Van de Haterd - Rover 114, 3. F.
Caron - Rover 114. 2e race: 1.
Teppel - Suzuki Swift, 2. Bastiaans - Rover 114, 3. A. Caron Suzuki Swift. Stand NK: 1. Tappel, 2. Top en Van de Haterd.
Produktiewagens tot 2000 cc
Ie race: 1. Ciapponi - Alfa Romeo, 2. Happe - Mitsubishi, 3.
D.Huisman - BMW 3201. 2e
race: 1. Ciapponi - Alfa Romeo,
2. Molenaar - BMW 320i, 3. Versteegh - Mitsubishi. Stand NK:
1. Ciapponi, 2. Molenaar, 3.
Happe.
Marlboro Elf Renault Clio
Cup: 1. Van Riet, 2. De Vos, 3.
Bleekemolen. Stand NK: 1. De
Vos, 2. J.Coronel, 3. Van Riet.
APM Citroen AX GTi Cup: 1.
T.Coronel, 2. Van der Berkt, 3.
E.Mannot. Stand NK: 1. Coronel, 2. Karst, 3. Van Es.
Mobil l produktiewagens boven 2000 cc Ie race: 1. Euser BMW M3, 2. Olij - Mercedes
190,3. Van Krimpen - BMW M3.
2e race: 1. Olij, 2. Kcx, 3. Euser.
Stand NK: 1. Euser, 2. Huisman, 3. Kox. Squadra Bianca
Cup: 1. Kleyn van Willigen, 2.
Termijtelen, 3. Leerdam. Stand
NK: 1. Kleyn van Willegen, 2.
Hart, 3. Leerdam".

OSS start met
ritmische gym

Ondanks de
zeedamp
kwamen duizenden toeschouwers
naar het circuit, waar de
autorensportkampioenschappen
plaatsvonden

Wandy Kater zwemt naar WK
Deze wedstrijd over 16 kilometer gold als kwalificatie voor de
wereld-titelstrijd, die op 8 september aanstaande in Italië
wordt gehouden.

Autstralië

In de strijd in Sluis moest
De 22-jarige Zandvoortse, lid Wandy Kater alleen Edith van
van de Zijl LGB uit Leiden Dijk voor laten gaan. De houdzwom in het kanaal bij Sluis in ster van het Europese brons
de Zeeuws-Vlaanderen-mara- wordt door dit knappe resulthon een uitstekende wedstrijd. taat uitgezonden naar Rome.

Een eerdere uitzending naar
Australië, een paar jaar geleden, miste Wandy Kater. Tijdens een kwalifactie race zonk
een clubgenote naar de bodem
en de reddingsactie van Wandy
kostte haar plaatsing voor die
titelstrijd.
Met de uitzending naar de
strijd in Rome is de Zandvoortse bijzonder gelukkig. Het keiharde trainen voor dit resultaat
is niet voor niets geweest.

TZB verliest van Kopenhagen
ZANDVOORT - Het derde team van voetbalvereniging TZB heeft vorige
week deelgenomen aan
een voetbaltoernooi in het
Deense Kopenhagen. Het
toernooi werd niet winnend afgesloten, maar de
trip was buitengewoon geslaagd.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop van de
club is informatie over de problemen/oplossingen momenteel alleen telefonisch te verkrijgen bij J. Berkhout, 15023,
en R. Schiltmeijer, 17272. De
eerstvolgende clubavond in het
Gemeenschapshuis is op donderdag l september 1994.

Na weken van voorbereiding vertrok op 'vrijdagmorgen het TZB-gezelschap met
auto's richting Kopenhagen.
Na een voorspoedige reis
kwam het elftal, wat een mix
is tussen jonge en oudere spelers, in het begin van de avond

Opgave nummer 27: Mat in
twee zetten, zwart begint.

Bij de duetten werd er eveneens goed gepresteerd. Bij agegroup II lieten Sandra Beugel
en Natascha Bakker zien dat ze
bij de top van Noord-Holland
horen. Zij behaalden en schitterende gouden medaille. Monique van der Werff en Minke
Kortekaas zwommen een hele
goede uitvoering, die goed was
voor een derde plaats. Bij de
duetten van de senioren waren
het Ditte Valk en Saskia Wester, die de eerste plaats veroverden.
In de groepen waren de
zwemsters van De Zeeschuimers eveneens succesvol. Bij
age-group II werd de groep van
Sandra Beugel, Natascha Bakker, Monique van der Werff,
Minke Kortekaas en Annemiek
Sindorf gemakkelijk eerste.
Ook bij de senioren behaalde
het nieuwe groepsnummers
van Sylvia Mettes, Ditte Valk,
Saskia Wester, Vivian Croes en
Tamara van Rhee, de gouden
medaille.
Een zeer succesvolle dag
voor de Zandvoortse kunstzwemsters, die allen in de prijzen vielen.

ZANDVÖOBT - Het
duurt nog wel even voordat
de voetbalcompetitie van
start gaat, maar de KNVB
heeft de indeling voor het
seizoen 1994/1995 albekendgemaakt.
Zandvoort'75
speelt in de tweede klasse
zaterdag en ontmoet onder
andere Ajax en Zandvoortmeeuwen speelt in de vierde
klasse zondag.
De afdeling van Zandvoort'75
ziet er als volgt uit: Ajax, Candia, HCSC, Huizen, Lelystad,
NSC, SDC Putten, SDVB, Sparta Nijkerk, Vlug en Vaardig,
VRC, Zandvoort'75.
Zandvoortmeeuwen krijgt de
volgende tegenstanders: Alliance, Bloemendaal, DIO, DIOS,
DSOV, Haarlem, Hoofddorp,
Van Nispen, Spaarnestad,
TYBB, SV United. De Zandvoortmeeuwen A-junioren komen uit in de 3e divisie en spelen tegen: ADO'20, Blauw-Wit,
DCG, DCO, Flamingo's, Haarlem, Helder, Purmersteijn,
Stormvogels, De Volewijckers,
Zwarte Schapen.

Mariaschool
ZANDVOORT - De prijzen
van de loterij van de Mariaschool zijn gevallen op: 3317 Tineke Schuiten (disc man), 3699
J. Kraayenoord (tuinmeubels),
1458 Schaafsma (etentje), 3400
Monique van Wonderen (gourmetstel), 1163 P. van Oosterom
(plantenbon) en 3535 Margreth
Zwemmer (kappersbon). Van
de opbrengst van de fancy fair,
die vrijdag 10 juni plaatsvond,
worden spelmateriaal, klimrekken en een zandbak aangeschaft. De fancy fair was een
succes, mede dankzij de giften
van Zandvoortse ondernemers,
de bijdragen (zowel financieel
als qua hulp) van ouders en de
stichting Zandvoort Promotie
die het springkussen beschikbaar heeft gesteld.

Schaken op het
Raadhuisplein

Foto
Andre Lieberom

ZANDVOORT - De Zandvoortse langebaan- en marathon zwemster Wandy Kater
heeft, door het behalen van een
fraaie tweede plaats, zich gekwalificeerd voor deelname
aan de Wereldkampioenschappen.

twee weken terug. Er moest gestreden worden om de eer van
Kampioen van Noord-Holland.
De techniekwedstrijd was al
zeer voorspoedig verlopen. Bijna alle Zandvoortse zwemsters
kwamen met een medaille
thuis. Ook zondag ging het erg
goed.
Bij de soli van age-group II
zwom Sandra Beugel zich naar
een uitstekende eerste plaats.
Ook Monique van der Werff
scoorde hoog en eindigde met
haar fraaie solo op een derde
plaats. Tamara van Rhee scoorde met haar solo bij de junioren
heel hoog en behaalde daardoor een fraaie gouden medaille. Bij de senioren leverde Saskia Wester een geweldige prestatie door als soliste naar een
eerste plaats te zwemmen.

Voetbalclubs
reeds ingedeeld

op hun bestemming aan.
De volgende morgen werden de spelers van TZB opgehaald met een grote autobus,
waarna afgereisd werd naar
Vesko, waar het toernooi
plaats vond. Onder prima
weersomstandigheden werden de wedstrijden gespeeld.
Het resultaat voor TZB viel
wat tegen, maar dat was voornamelijk te wijten aan het feit
dat er gespeeld werd met zeven spelers en op kleinere velden dan gebruikelijk. Echter,
de verzorging rond de wedstrijden maakte de vijfde
plaats van TZB ruimschoots
goed. Tijdens het toernooi

stond de bierpomp gratis ter
beschikking en kreeg iedereen tussendoor een typisch
Deense lunch aangeboden.
De volgende dag had de organisatie een rondrit gepland
door Kopenhagen. Diverse
toeristische punten werden
aangedaan en onder begeleiding van een gids werd een
bezoek aan de haven gebracht. Daar liet TZB zich vereeuwigen met de bekende
Deense zeemeermin. De trip
was bezonder geslaagd en
TZB nodigde de organisatie,
Second Avenue, dan ook uit
voor een tegenbezoek, hetgeen in dank werd aanvaard.

ZANDVOORT - Café
Neuf/Chess Society gaat
morgenavond voor het derde achtereenvolgende seizoen van start met het schaken in de openlucht. Het
Raadhuisplein zal tussen
half acht en half 11 weer wederom gevuld zijn met vele
schakers en belangstellenden.

schaken
De schaakvereniging Chess
blies het openluchtschaak, dat
in de jaren zeventig traditie
was, in 1992 nieuw leven in. In
die jaren was het schaken op
het Raadhuisplein een vaste
traditie. Zoals met vele tradities wel eens gebeurd, verwaterde di't leuke vrijblijvende evenement. In de zomer van 1992 besloot het Chess-bestuur bij wijze van experiment weer eens
een aantal van deze avonden op
het Raadhuisplein te organiseren. Dit draaide uit op een groot
succes en vanaf dat moment is

de Chess Society zo'n drie a
vier avonden per seizoen te vinden in het centrum van Zandvoort.

Vrijblijvend
Volgens Olaf Cliteur, één van
de initiatiefnemers van het
openluchtschaak is juist het
vrijblijvende karakter de grote
aantrekkingskracht van deze
avonden. „Geen ingewikkelde
toernooi-vorm maar gewoon
even lekker tijdens een avondwandeling een partijtje schaken," aldus Cliteur. Voorzitter
Hans Drost vult daarbij aan dat
de vrijdagavond, wat betreft de
belangstelling veruit de beste
avond is.
In eerste instantie wilde het
Chess-bestuur wachten tot na
het WK-voetbal en starten op
22 juli. Echter daar het dorp
dan in het teken staat van het
Tropicana-festival is gekozen
voor vrijdag 8 juli. Op de vrijdagen 12 en 19 augustus zullen de
overige openluchtschaakavonden plaatsvinden.
'

(ADVERTENTIE)

AANBIEDINGEN

CHEVRE FRAIS MIDGARD
•PETRELLA
ECHTE GRIEKSE FETA
TZAZIKI SALADE

Oplossing van vorige week mat
m twee zetten, wit begint: 1.
Pe5-f6 • Kg8-h8. 2. Dd3-h7 en
Onder andere met behulp van een lint wordt de sport beoefend
mat!

ZANDVOORT ~ Per sepgaat OSS met een
Folder over nieuwe tember
nieuwe sport van start. Dat
huisvestingsregels is RSG, dat staat voor RitZANDVOORT - Bureau mische Sport Gymnastiek
Voorlichting heeft een brochu- en is voor meisjes van ongere uitgegeven over de nieuwe veer zes tot ongeveer 14 jaar.

""isvestingsregels in de gemeente. Per l juli 1994 is het
systeem voor woonruimteverdeling drastisch veranderd. De
veranderingen
zijn het gevolg
v
an de nieuwe Huisvestingsw
et, die per l juli in werking
treedt. Dit betekent dat veel regelingen en regels rond de huiöige woonruimteverdeling zijn
vervallen. Ook in Zandvoort is
dit het geval. Voor informatie
men bellen naar: 61492.

De lessen worden gegeven
door Jennifer Cairo, in de Prinsessehal aan de Prinsesseweg,
op dinsdagavonden van zes uur
tot acht uur. De OSS nodigt jonge en lenige meisjes uit hier aan
mee te doen. Het is een sierlijke
sport waar ook ballettraining
bij komt kijken. Ritmische
Sport Gymnastiek wordt gehouden op muziek met iint,
touw.ijal, hoepel of knotsen. Al

snel wordt aan wedstrijden
meegedaan, zowel in groepsverband als individueel. Ook is er
de mogelijkheid om gewoon
voor plezier deze lessen te volgen, zonder meteen aan wedstrijden mee te gaan doen. De
recreatielessen zijn op vr'jdagavond.
Op zaterdagmorgen 9 juli.
aanstaande wordt in de Van Pageehal een demonstratie gegeven om half 11 en om kwart
voor 12 door meisjes van vereniging PAX uit Hoofddorp. Inlichtingen over de Ritmische
Sport Gymnastiek kan verkregen worden bij mevrouw Van
der Kruijf telefoon 023-241252,
na zes uur 's avonds.

Nu per 100 gram
voor maar

2,49

met ver<t geplukte KAZEN
Barteljorisstraat 11
Haarlem-centrum

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

Gen.CronjêstraatB?
Haarlem-noord

DE TROMP WINKEL
De TZB spelers in de haven met de Deense zeemeermin

IN KAAS EN ZUIVEL
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Chrysler

Opel

1-16
GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhoud
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Voor SCHADEHERSTEL
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Voor APK-KEURING
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Voor een goede Occasion
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Voor een snelle en vakkundige
service
Gratis leenauto's beschikbaar
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Te koop:.VOLVO AMAZONE,

Ascona 16S, aut., 1987, in Corolla 1.3DX met 2e spiegel,
nieuwstaat, 1e eigenaar, inruil trekh., mistlamp, 95.600 km,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
mogelijk, ƒ 6950. 023 - 423906. 5 versn., b.j. '88. Vr.pr. ƒ 8750.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer.en de Ronde Venen
Ascona 1.6S, HB, b.j. 6-'86, Inl. 03412 - 62644.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
grijs, schuifd., trekh., 200.000
(Oo afspraak gratis halen en brengen.)
km, ƒ 4000. Tel.: 020-6838866.
-

Chrysler - Amstelveen

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12, Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huts-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

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

ƒ 40,75

voor elke extra regel

ƒ 13/75

mm-prijs

ƒ

8,50

mm-prijs met vignet

ƒ

8,50

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ10,10

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

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

020-665 86 86

Fiat

Citroen
Voor een goede occasion:
Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866

Diverse FIAT Occasions
reparatie & onderhoud
APK-keuringen
Rat Specialist
Bovag Autobedrijf
VAN ETTEN
Timmerwerf Heemskerk
02510 -33677

Axel 1100, bjr 1985, APK 41995, prima auto, inruil moge- Fiat Panda 1000 S, wit,
'89 APK gekeurd ƒ 6500,-.
lijk, ƒ 1750. 023 - 423906.
Tel.: 02975 - 31787.
BX 14 RE, 1986, Ipg, prima
Fiat Uno 1.1 S, 3-'91, rood
auto, APK gekeurd, inruil mo23.000 km
ƒ 14.750.
gelijk, ƒ2950. 023-423906.
Goudsmit Fiat
CHYPARSE, Soesterberg vult
Amstelveen, 020-6470909.
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS, Panda 750L, b.j. 12/86, 62.000
km, APK tot 6/95. Prijs ƒ 3200,Tel.: 03463-51150.
Tel. 020 - 6992570.
Citr. XM V6 '90
ƒ27.800
Citr. XM V624V '90 .ƒ39.700 Regatta 85 S Weekend, stat.,
Citr. XM 2.0i '89 ... .ƒ 19.900 1987, APK gek., prima auto,
Citr. BX Progress '92 ƒ23.650 mr. mag, ƒ 3950. 023-423906.
Citr. BX Cannes '91 .ƒ16.950 T.k.: authentieke FIAT 500, b.j.
Citr. BX inj. '90 v.a.. .ƒ 13.450 1968, lichtbeige, i.z.g.st. Vr.pr.
Citr. BX 3x '87 v.a. . .ƒ 5.900 ƒ5950. 020-6181748/6221589
Citr. BX 1.6RS '86 . .ƒ 5.400
Citr. AX 1.1 TGE '90 .ƒ13.650 T.k. tegen handelspr.:
Citr. AX Axion '91 ...ƒ13.950 Tempra 2.0 SX Diesel, stuurCitr. Visa 1.1 RE '86 . ƒ 4.500 bekr., zwart, 9-'91, ƒ13.500.
Mitsu. L. 1.5GLX '88 ƒ 9.750 Tipo 1.6 i.e. AGT, Ipg, stuurPeug. 205 XE '87 ...f 8.950 bekr., 4-'91, ƒ 13.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
02903-1908
A'dam. Tel.: 020 • 6627777.
* DORLAND *
Broek in Waterland

Honda

CITROEN
7X "AX"

Kadett 1.2, 1984, met Ipg, APK
1995, inruil mogelijk, ƒ2450.
Telefoon: 023 - 423906.
Kadett 14i, 5-1990, wit, leuke
auto, Ipg, inruil mogelijk,
ƒ 12.950. Tel.: 023 - 423906.
Kadett 1.6 Diesel, 1986, 5-drs,
APK gekeurd + grote beurt,
inruil mog„ ƒ 5950.023-423906.

340, 3-drs. 1.4 in nieuw
staat, rood, '85 ƒ4950.VOLVO-NIEROP
020 - 6183951

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Suzuki Swift Unique '91, rood
incl. aktie-pakket ƒ 13.950
Auto Amstelstad B.V.
Minervalaan 85, 020-6711888.

GARAGE ECONOOM
Renault 5, 3-drs., rood, '85,
Autobedrijf Heere B.V.
95.000 km. Perf. staat ƒ 4.500.Subaru Justy 1.0 S, rood, '89,
Tel.: 020 - 6232505.
64.000 km. perf.st. ƒ10.250.Opel Kadett '84, Ipg, ƒ1500,-,
Tel.: 020 - 6622204
BX 19 Diesel '84, ƒ 1950,-.
Daihatsu
Charade TX 1.3i, wit
VISA Garage tel. 020-6278410.
5/91
ƒ 14.700.Peugeot 205 GE 1.1, 5 drs.
COBUSS'EN
bouwj.
'84, donkergroen
Tel. 020 - 6121824.
145.000 km, APK gekeurd
Fiat
Croma
Turbo D, 11/90,
ƒ3.700. 020-6629517/6791864
d.blauw;verbruik 1:16, z. comRenault 5 type 5th Avenue pleet; ƒ 14.000, tel. 030-321075
bouwjaar '84, APK tot juni '95
goed ond. Vraagprijs ƒ2.600,- Hyundai Sonata 2.0 GLS, stuurbekr., w.w. glas, centr. look,
Tel.: 020 - 6277.588.
Ipg, bjr 10-1991, ƒ12.950.
SEAT RONDA 1.2 GL, bj. '84 Voor inlichtingen: 023 - 423906.
APK 2/95, i.z.g.s. Tel. na 18.00
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 10.950
uur.: Tel. 02984 - 1422.
Lada Samara 1.5 1992 ƒ 12.950
T.k.. Austin Metro 1300 Turbo Lada Samara 1.1 1991 ƒ 10.250
uitv. '83, gerev. 1 l. mtr, met. Westdorp. Tel.: 020-6825983.
blauw, APK, vr.pr. ƒ4.500,-,
NISSAN Sunny Coupé 1.6 SLX
TRI • 01725-71225.

1987, ƒ 10.950.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Daihatsu Cuore '89 .. .ƒ7.700
AUTOSERVICE WIEGBRUG
2e Kostverlorenkade 25,
tel. 020 - 6185076.

Van Vloten: 020 - 6365052.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,HondaCRX 1.6ESI, Aut., rood,
2/94, 4900 km. Vele opties,
Nieuw ƒ 92.000.- nu ƒ 48.750 M.
Holdinga Honda 02940-17673.

FORD SIERRA 4 deurs, 2.0 Subaru Impr. Plus 1.8 GL 4wd
1984, ƒ7.950
Demo, trekauto v.h. jaar mei
Van Vloten: 020 - 6365052.
'93, ƒ 35.750. Auto Service Wetter, 02907-6572 Zwanenburg.
SAAB 900 GL 5 drs.,
goede auto, ƒ 7.250
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP: 02503-14097

Ford

Subaru Legacy 1.8 GL
4 WD, 11.000 km,
1990, ƒ22.500.
Tel. 020-6153902

Volvo 440 GLT, m. '94, 16.000
km, rood, ABS ƒ38.950
Fiesta 1.3, aut
3/92 Van VLOTEN BV, Volvo Dealer
Fiesta 1.1, F'nesse
4/94
Tel: 020-6369222.
Escort 1.6 CLX
10/93
Sierra 2.0 i Sedan
3/90
Sierra 1.8 Station
5/88
ALBERS Autobedrijf
Tel. 02963-1767.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Ford Escort 1.4 Stationcar,
91000 km, bj. 89, in prima staat. Volvo 740, GL, aut. airco,
f 10900.-. Tel.: 03242 • 2601. 160.000 km, 6/87 ƒ 15.800
DICK MUHL, Off. Volvo-dealer
Weesp 02940-18200/18008

Audi

VW Golf 1.8 CL '90 /18.950.AUDI 80 2,0 E nieuw model,
Opel Vectra 2.0 '89 / 17.650.donkergroenmetallic,
10-'91,
CITROEN DORLAND
wegens zakenauto, ƒ29.500.
Broek in Wat.lnd. 02903-1908.
Tel.. 020 - 6995028.

Alfa Romeo

Kia

WESTDORP

Mazda
Mazda 323 GLX 1.6 i. HB, wit,
autom., '89, 90.000 km, juni
APK -t- ANWB gek., ƒ8.750.
Tel.: 020-6401288.

A.P.K. KEURINGSSTATION
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Keuren zonder afspraak
merk auto a cont. met vrijwar.
Feenstra & Jimmink
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Asterweg 24A A'dam 6364702
T.k. VOLVO 144, b.j. '68, in reAdverteren in
Opgelet, vanaf ƒ50,- tot
delijke staat, prijs n.o.t.k.
deze rubriek
Autobedrijf CRYNSSEN
ƒ 10.000,- voor loop-sloop en
Tel. 020 - 6637401.
FAX: 020 - 665.63.21
Crynssenstraat 10-14
schade-auto's
ook busjes,
Tel.: 020-6184402.
vr.w. en bedrijfsauto's.
APK-keurstation, reparaties
Tel.: 02155 - 21922.
alle merken en schaderegeling.
Opgelet!!! Vanaf ƒ50,- tot
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10.950.- Autobekleding, ruilstoelen,
O.a: Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
gr. voorraad, o.a BMW, Merc., ƒ 10.000,- voor loop-, sloop
en schade-auto's. Ook busjes,
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909. VVV enz. Recaro's v. GT, GTi, vr.w.
en bedr.auto's.
Gsi enz. + snel reparaties.
Tel.: 02155 - 21922.
TRESSEATS: 023-470200
Wilt u uw auto v.a. 1991
GARAGE ECONOOM
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 3.500.Repareert uw KOPPELING en DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.
REMSYSTEEM snel en vakkunGOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733 dig.
APK klaar terwijl u wacht. Te koop gevraagd AUTO'S aOok uw BOVAG autospecialist. contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Stationcars

Automaten

Daihatsu
Charade

Amsterdam
Uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020-6369222, Meeuwenaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.

Topoccasions 1 jaar garantie. Vele merken
B. Ruloffsstraat 5-11 A'dam-Z. 020 - 6738022
Bij het Jacob Obrechtplein
RENAULT 21 Nevada TL,
11/'88, blauw-met. Autobedrijf
Jan Wals: 02902-61697/61981.

automaat
1.3i TX Special
Bouwjaar augustus 1992
Km-stand 17.000
De auto is als nieuw
Nog één jaar officiële
fabrieksgarantie
Kleur: wit
Incl. radio op slede
Nieuwprijs
ƒ27.800
Nu
ƒ19.750
Telefoon 020 - 68 44 669

Personenbusjes
Peugeot J 5 personenbus,
34.000 km '89, uitstekernde
staat Bovag-gar. Auto Beheer
B.V. Schaafstraat 27-29
Amsterdam, tel. 020 - 6363377.

Bedrijfsauto's

Accessoires
en Onderdelen
AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad.
Prijs incl. montage & balanc.
ECU BAND
Ciiinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.

Algemeen

dia positief Le Grand R&R
Middenweg 69, Amsterdam

50 occasions
vanaf ƒ 500.Tel.: 020-6637401.

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Grote sortering ONDERDELEN
Sloterdijk 3.
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435. "

Autosloperijen

Autofinanciering
en verzekering

Het HOOGSTE
± 50 auto's APK gek. Den
Autoverzekering laagste bet.voörvrijblijvende
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
per md/kw. met schadegarant Loop, sloop en
Haarlemmerweg bij molen.
Focwa Serv. Celie 020-6416607 m. vrijwaring. Tel.
020-6844079. Tevens Inkoop.-.
JOHAN BOOM,
Ook in Den lip 55,
Gem. Landsmeer 02908-24640
± 50 auto's
Tevens inkoop
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
LADA SAMARA 1.5 5 d. 1990
Lada SAMARA Flash .. 1989
LADA 2104 1.5
1989
Subaru Legacy 2.2 4 wd 1991
Subaru Impreza Plus 1.8 GL,
4 wd, demo met ace., . 1993
Subaru Justy 1.0 Dl
1986
Subaru Vivio GLI
1993
Subaru Mini Jumbo SDL 1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Fiat Panda 1.1. SLX
Selecta, automaat
1991
Mercedes 250
1977

Rijscholen

Autoverhuur

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

l SLOOTHAAK \\

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00

\ AMSTELVEEN BV. \\
Tel. 020-6431220

- Studenten 10% korting
- Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN
vignet Ouke Baas

niet duur!!!

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.

AUTOSERVICE WIEGBRUG
Fiat Uno 60S '88
ƒ6750
AUTORIJLESSEN
Daihatsu Cuore '89 ... ƒ7700
ƒ37,50 per les
Suzuki Alto '86
ƒ5450 THEORIE OP VIDEO GRATIS
Suzuki Alto '82
ƒ1950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Suzuki Swift '85
ƒ3450
Speciale spoedcursussen
Klaar terwijl u wacht.
Renault 11 '84
ƒ2950
theorie + praktijk.
Ruilstarters en dynamo's.
Mercedes 240 TD '84 . ƒ7350
Valkenburgerstraat 152.
Volvo 340 LPG '85 ... ƒ3150 R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel.: 020-6240748.
Div. inruil met APK v.a. ƒ 850
Tel. 020-6138473.
2e Kostverlorenkade 25,
Grote sortering ONDERDELEN
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
tel. 020 • 6185076.
van schade-auto's, alle
Theoriecursus gratis. Tel. 06merken, alle bouwjaren.
Citroen CX 2400 inj., aut., '82, 52821994 b.g.g. 020-6932074.
GEBR. OPDAM B.V.
APK, ƒ2450. CX 2.0 Athena,
In Amsterdam
Tel.: 02502-45435.
'84, ƒ2450. BX 1.4, nw. kopp.,
Autorijschool ZECHNER
Missot. specialist REM- en '85, nw. APK + bevrt., ƒ3150.
Kwaliteit biedt zekerheid.
FRICTIE-MATERIAAL.
Honda Civic 1.3 luxe '86, nw. Voor een betaalbare lesprijs
Bosboom
Toussaintstr. 43 staat, ƒ7250. BX 1.4 Service, van ƒ 35,- per heel uur:
'87, APK, ƒ3750.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
gratis theorieleerboek, les in
Autobedrijf HAVENSTRAAT
Mercedes. Info 06-52875125.
Noodservice
Heemstede 023 - 286659.
ONDERDEELVERKOOP
RIJSCHOOL ROLF
GARAGE BONNE ROUTE
DOE-HET-ZELF ADVIES
Rijden bij Rolf is een begrip in
biedt aan
op zaterdag van
Amsterdam. Met een goed
10.00-13.00 uur
Peugeot 205 GTi '88, grijs ken- team instructeurs geven wij pp
Kost B.V. .
teken, ƒ 10.500; Renault ex- een psychologische manier inpress 1.4 '91, geel kenteken, tensief les en nog leuk ook!
Valschermkade 16, A'dam.
ƒ 15.750; Volvo Amazone 122S Hoog slagingspercentage en
gerest. '68, ƒ 18.500; Div. Vol- toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
vo's 340. Stadionstraat 11-13. Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Tel. 020-6719191. Fax 6642975. Wij verzorgen ook 8-weekse
ALLE KLEUREN
cursussen en examenroutes rij-'
OOK IN SPUITBUSSEN
JOHAN BOOM
den is vanzelfsprekend.
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
otto nieuwenhuizen bv
Rijschool Ruth Maduro
Overtoom 515 Amsterdam
Osdorp, Oranje hek
(020) 6129804
voor iedereen v.a. 18 jaar.
Tel.: 020 - 6105478.
Tel. 020 - 6003882.
Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
± 200 auto's. Alles mogelijk.
Tevens enkele speedboten. •Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Honda Shadow 600, blauw, Inruil. Ook te koop gevraagd over het resultaat.
1990, 6500 km, plaatje! Vaste
prijs ƒ 11.000. Tel.: 023-374461.

)

AUTOVERHUUR

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ 775,00

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl. BTW. '
Tel.: 020-6161388. of 6890374.

autolak

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett ƒ 39 p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Campers

RENAULT AMSTERDAM
70 BESTELAUTO'S en pers.
Top occasions met 1 jaar
MAZDA MX 5i
busjes v.a. ƒ3500. Garage
De scherpste prijzen voor
garantie
Unieke import versie
Rijsenhout, lid Bovag.
TOERCARAVANS
Wibautstraat
224
zeer
kompleet,
RDW
gekeurd
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Meer dan 50 jaar gevestigd:
100 occ. met Bovag-garantie
020-561 96 11
op druk brengen bij de Citroen was ƒ65.000 in 11/'9D Nu
Bennebroekerweg 17, Rijsenook grote kampeerart.shop
Spec. in Zaanstad Garage. ƒ39.500 (vanwege emigratie)
hout bij Aalsmeer, 02977HULSKER LEIMUIDEN.
RENE SPAAN, 075-281193. Bel voor info: 023 - 327107.
24229. Ook t.k. gevraagd.
Oosterweg 1, 01721-8913
Vraag tevens naar onze inruiOCCASIONS
T.k. MITSUBISHI L300 D, dub10 min. van A'dam.
lers en aantr. rep. prijzen.
Rover-dealer voor Uithoorn,
VAN VLOTEN CAR
bele cabine, 11'85,165.000 km,
Amstelveen, Hoofddorp e.o.
T.k.
luxe
Beka afzetcamper,
Tel.:
020-6365052
ƒ 2750,020-6732612 na 18 uur.
XM V6 Excl. aut. '91 ƒ35.000
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
b.j. '90, geschikt voor VA cab.
XM 20 l Ambiance '92/ 27.500 121 SED 4-d GLX
1993
pick-up. 05486 - 19245.
XM Turbo D ABS '91 ƒ24.500 323 F 5-d GLX
1993
XM D Airco'91
ƒ24.500 626 SED 4-d LX
1993
XM Diesel '90
ƒ 19.500 121 SED 4-d GLX
HONDA Transalp '89, 9.999
1991
XM 2.0 T. Comf. '90 ƒ 20.500
km, perf. st., met topkoffer,
323
Estate
5-d
GLX
1987
XM D Break Serv. '92ƒ 24.500
tanktas, 2e scherm, ƒ9.100.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.1987
CX 2500t3TI Turbo '77ƒ 11.500 323 HB 5-d LX
Inl. 03412 - 62644.
DIESELSERVICE
323
HB
3-d
LX
1988
BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 14.500
HONDA VF-65 Sabre 1984brandstofpompen; verstuivers
323
HB
3-d
Envoy
1988
BX 19 RD Br.'89
ƒ11.500
cil.koppen vlakken. Garage/
1100 cc, cardan, 6 versn., digit.
1988
BX T2D '92, Turbo
ƒ 22.500 323 HB 3-d GLX
motorenrevisie FEENSTRA
fWI-DieFSTfllSVSTeeM G€MONT€6RD
klok,
benzinemeter
etc.
i.z.g.st.
1991
BX T2D '92
ƒ 19.900 323 HB 3-d LX
Industrieweg 27, Duivendrecht
ƒ5750.
023-274073.
VOOR
1990
BX TZD '91 v.a.
ƒ 14.500 323 HB 3-d GLX
Tel. 020-6980639
1991
BX TZD Turbo '90
ƒ 14.750 323 HB 3-d GLX
M.A.R.S
APK KEURINGEN ƒ 70,
1988
BX TZD '90
ƒ 12.750 323 SED 4-d LX
klaar terwijl u wacht.
1991
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Motors
BX TD '91
ƒ 13.500 323 SED 4-d LX
Garage West-Center:
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
CORN6US TROOSTSTRflfiT 19-23
1991
Dagelijks
geopend.
ZONDAG
BX D '88
ƒ 6.500 323 F 5-d GLX
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54
02977-30170
020-6122476 (zonder afspraak)
1072 Jfl fimsterdam. Tel.: 020-6793135
kijkdag
11-17
uur.
St.
Janslaan
BX Diesel '87
ƒ 4.950 626 HB 5-d LX
1989
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
2e Helmersstraat 15, A'dam.
1992
52 Bussum, 02159-11866.
BX Diesel '84
ƒ 1.950 626 HB 5-d GLX
BX 16 Progr.'92, Lpg ƒ 19.000 626 SED 4-d LX Ipg 1991
BX 16Progr.'91, Lpg ƒ15.000 626 HB 5-d GLX
1989
OCCASIONS
BX 16V '90
ƒ 15.500
Mini Jumbo, 5-drs 90 ƒ 9.500
Draaierweg 10 (bij Praxis)
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
Mini Jumbo, 3-drs 91 ƒ 10.750
AMSTERDAM-NOORD
BX 16 TGI '90
ƒ 12.500
Mini jumbo, 3-drs . 92 ƒ 11.750
BX 14 TE 11/89
ƒ 8.950
Legacy GL SW .. 90 ƒ 16.950
AX 11 RE '89
ƒ 7.500
E124W.D. 6-pers. 92/22.500
GSA Special '85
ƒ 2.500 Cherry 1.4 GL Trend, 1985, net ElOVan
92 ƒ 8.500
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1.950 gekeurd, prima auto, inruil mo- L2 1600, LPG .... 87 ƒ 7.250
L2 1600
87 ƒ 7.250
gelijk, 2950. 023 - 423906.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
VISA GARAGE BV
Justy, 3-drs
89 ƒ 9.250
SHOWROOM/AUTO
l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
Nissan Sunny HB 1.6 D, '85.
Houtmankade 37, A'dam.
Autobedrijf AMRITT,
Motor v. '89, 65.000 km, APK
Tel.: 020-6278410.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
Legmeerplem 28-32, A'dam.
mei '95, ƒ3800. 020-6121322.
Tel.: 020 - 6153902.
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.

Rover

Motoren/Scooters

Service en
Reparatie

Subaru

Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

AUTO BHTRA HEDERLWD
"VRKflNTIC AflNBICDING"
TflisvsreeM GÉMONTCCRC

ƒ 319,00

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Met een advertentie in

Nissan

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.

Mitsubishi

Mitsubishi Auto Beheer B.V.,
Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's
alsmede deskundige en betrouwbare service.

Colt 1600 GLI 20.000 km . .93
Colt 1300 EL 70.000 km .. .90
Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte Lancer 1.8 GTI 35.000 km .93
Alfa's, alsmede deskundige en betrouwbare service
Lancer 1.5 GLXI aut
90
Galant 1.8 GL HB 74.000 . .89
Galant 1.8 GLI HB Volante 91
Galant 2.0 GLSI HB LPG . .90
Schaafstraat 27-29, Amsterdam.
Pajero 2.5 GLX TD 3500 km91
Tel.: 020 - 6363377
Fabrieks- en Bovaggarantie

Auto Cesar

Daihatsu

Van Vloten

van Rhijn...Renault

Suzuki
ZOMERAANBIEDINGEN
met tijdelijk gratis zonnedak

, .ƒ 9.950
Alto GA, '90
. .ƒ 7.700
Alto GL, '86
. .ƒ 10.500
Alto GA, '91
..ƒ10.950
Alto GL, '91
. .ƒ 12.950
Swift GL, '89
Swift 1.3 GS, '89.. ..ƒ13.950
SAAB 96, redelijke st., 1974, Swift Unique, '91 .. . .ƒ 13.950
Swift 1.3 GS, '91 .. ..ƒ19.950
rood, APK 6-'95, ƒ2000.
Swift 1.3 GTS, . '93 ..ƒ21.500
Tel. 071 - 152810.
Swift 1.6 GLX '93 . ..ƒ26.950
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097
Auto Amstelstad B.V.
Off. Suzuki-dealer
Ond., rep., APK.
Amsterdam en Amstelveen
Diverse SAAB occasions

Schaafstraat 27-29, Amsterdam
Tel.: 020 - 6363377

33, 1 3 55.000 km
87
33. 1 3 73.000 km
89
33, 1.4 IE 70.000 km
92
Daihatsu
33, 1.4 IE L 39.000 km . . . .92
't AMSTERDAMMERTJE
33, 1.4 IE Imola 25.000 km 93
Amstel 340-342
33, 1.5 IE 62.000 km
91
tegenover Carré
33, 1 7 16 V veel extra's .90
75, 20 TS Veel extra's .. ..91 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
155 1.8TS L 35.000 km . . .92
NIEROP DAIHATSU,
155 2.0 TS veel extra's 12/92 Voor uw gebruikte
164 2.0 TS 84.000 km ... .92 Cuore, Charade en Applause
164 2 5 TD 40 000 km . . . .89
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West, 020-6183951.
Fabneks- en Bovaggarantie
*
AUTO CESAR
Adverteren m
Schaafstraat 27-29 Amsterdam
deze rubriek
Tel. 020 - 6363377.
FAX: 020 - 665.63.21

850 GLT Estate,'93
ƒ69.500
740 GL, LPG '90
ƒ23.950
740 GL, Diesel,'88
ƒ17.950
740 GL/85
ƒ 10.750
240 Sedan,'91
ƒ32.500
340 GL 5 drs. aut. '89/ 12.750
340 DL aut.'88
ƒ11.500
440 GLT, abs,'93
ƒ38.950
440 autom.,'92
ƒ27.950
440 1.8 lnj.,'92
ƒ25.950
440 Sunray, rood/91 ƒ20.950

Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

wit, 4-deurs, '65, i.z.g.st., geen roest. Origineel open dak, Lucas
mistlampen en voorzien van trekhaak. Auto wordt dagelijks
gebruikt. Nieuwe APK. Prijs: ƒ 12.500. Tel.: 020 - 6223576.

VOLVO Occasions

Renault

Land/Rangerover

De Meteor, nieuw en gebruikt
Defender Discovery. Joh. Sieqerstr 18, A'dam: 020-6945205.

Volkswagen

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Bel voor info 020-6313427.

Klassiekers en Oldtimers

Volvo

ACCORD 16, 5 sp„ '80, orig.
AX 11 RE, rood
'87 43.000 km, kst. APK ƒ400, vr.
AX 11 RE, 5 drs
'88 pr. ƒ 950. 020-6426654 na 14 u.
AX 11 E, wit
'89
HONDA PRELUDE EX '84 zeer
AX 11 TGE, blauw
'92
mooi, kl. grijsmet, APK, ƒ 4750
AX GT 1.4
'92
of redelijk bod. 020 - 6958675.
AX Escapade
'93
AX First
'93 Prelude 2.0i Airco 92 ƒ47.500
Prelude 2.0 4 W5 89 ƒ 26.950
Prijzen vanaf ƒ 6.950,CRX 1.6ESI Aut. .94 ƒ48.750
Inruil en financiering
Civic 1.6 ESi 4-drs93 ƒ34.750
3-12 mnd. garantie
Civic 1.5 DXi 4-drs92 ƒ27.950
CITROEN OTO/ICI
Civic 1.6 VTi ABS 93 ƒ38.500
Hogeweyselaan 21
Civic 1.5i GL ....92 ƒ21.750
1380 AG WEESP
Civic 1.5IGA ....90 ƒ18.750 Peugeot 205, 1,1, 5 drs, groen,
02940 - 16661
Civic 1.3 Luxe ...91 ƒ18.950 1983, APK mrt '95, rad./cass.,
ƒ2900,-. Tel.: 02972-63180.
Citroen BX, 1.4, '85, wit, LPG,
Off. Honda Dealer
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
radio, trekhaak, ƒ3800,-. Tel.:
M. HOLDINGA B.V.
02518 - 51540.
Hogeweijselaan 201 WEESP. 106 XN Ace, 5-'93 . . . ƒ 17.250
Citroen BX 14 RE '85, APK 5-95
205 XL 1.1i, 5-'90 ...ƒ13.500
02940-17673.
i.z.g.st., overcompleet, vr.pr.
205 XR 1.41, 4-'92 ...ƒ18.700
ƒ3250,-. Tel.: 020-6837446.
205 XS 1.4, 11-'86...ƒ 8.700
205 XS 1.4i, 5-'90 ...ƒ16.700
Citroen D special '71, geh. origineel, in goede staat, d.grijs. Pony 1.5 GL, 0-1990, Ipg, 3-drs, 205 XRD 1.8, 1-'89 ..ƒ13.700
leuke auto, inruil mogelijk, 309 XE 1.4, 6-'89 .. .ƒ 11.700
Vr.pr. ƒ 10.000. 020-6341255.
309 GRD 1.9, 5-'91 ..ƒ17.700
f5950. Tel.: 023-423906.
Ruime keuze in 2 CV occasions
306 XR 1.4, 1V93...ƒ27.950
alle leeftijden. Citroen Centrum
306 XT 1.6, 11-'93... ƒ 30.500
Leende. Tel.: 04906-1528.
Minervalaan 86, A'dam Zuid.
TIMO DE BRUYN
Tel. 020-6629517/6791864
Voor occasions en reparaties:
Adverteren
in deze rubriek
van BX, Visa en 2CV6.
Kia dealer, occasions
Tel. 020 - 665.86.86
APK klaarmaken tegen gered,
Adm. de Ruijterweg
FAX 020 - 665.63.21
prijz. Verk. van losse onderd.
396-398. A'dam
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel 020-6680820 en 075-219777
Tel. 020 - 68 259 83
T.k. Citroen AX 11 RE, okt.'8?
APK juni '95. ƒ5750. 020
6951083.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
3x BX 1.6 TGi Progress, Ipg,
2-'92, v.a. ƒ13.750. BX 1.4
Toulouse,
Ipg-o.b.,
2-'91,
ƒ 10.500. BX 1.4 Toulouse,
2-'91, ƒ12.500. BX 1.6 TGi
Progress (met defekt), Ipg,
1-'92,/11.750.BX1.4E, 11-'89,
ƒ8250. BX 16 RE, Ipg, 8-'88,
ƒ 7500. BX 16 RS Break, 10-'85,
4250. BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam. Tel.: 020-6627777.

Tel. 020-6763829

Golf Manhattan 1.6, nov. '89, v.
OPEL VECTRA 1.6 i Sedan part. 72000 km, nieuwe banden
1991, grijs met. Autobedrijf
+ uitlaat, ƒ 16000, 02940-11154
Jan Wals: 02902-61697/61981.
T.k.a tegen handelsprijs: VW
T.k. rode Opel Corsa GSI 6-91 Passat 1.8 CL, 4-drs, 3-'91,
+ kanteldak. Vr.pr. ƒ 14.000,-. 17.750. BEREBEIT, Amsteldijk
Tel.: 020-6170170.
25, A'dam. Tel.: 020-6627777.
T.k. tegen handelsprijzen:
VOLKSWAGEN BUGGY
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91, rood, leuke auto.
ƒ 18.000. Kadett 1,4i, 4-drs, Ipg, Autobedrijf
Jan
Wals:
5-'91,/13.750. Kadett 1.6i, Ipg, n?902-61697/61981.
9-'91, ƒ 13.750. Kadett 1.6i, Ipg,
8-'90, ƒ 12.000. Kadett 1.6i, Ipg,
6-'90, ƒ11.500. Corsa 1.0 S,
Ipg, 10-'87, ƒ6950. Ascona 1.6
4/94
S, 4-drs, 4-'85, ƒ 1950. Ascona 855 GLT Estate
740 GL automaat
3/87
1.6 S, 5-'80, ƒ1450.
240 GL
7/87
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
440 GL, 1.8 F
1/89
A'dam. Tel.: 020-6627777.
440 GL 2.0 i, Demo ... 1/94
COBUSSEN AMSTERDAM
440 LPG 1.8
7/90
440 D.L. T. Dsl, Demo . 3/94
sinds 1930
340 GL Special
3/93
LEEUWEKEUR gebr. auto's
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
505 Break GLD '87 .ƒ 9.500
OFF. VOLVO DEALER
405 GR 1.6 i 6/90 ...ƒ17.750
Nijverheidslaan
1, WEESP
306 XR 1.4 i 11/93 ..ƒ29.700
Tel. 02940
18200/18008
309 XR 1.4 i 12/90 ..ƒ13.300
Bovag Garantie
205 XT 1.6 aut. 11/90 ƒ 18.500
205 XL 1.1 10/90....ƒ 14.450 940 GL sedan, autom., '91
205 XRD 1.8 4/92 ...ƒ19.000 740 2.0 sedan 10/91; 940 GL
106 XR 1.1. 1/92 ...ƒ15.300 Sedan '91; 440 DL, autom., km
106 XR 1.1 i 3/92 ...ƒ19.000 20.000, 12/91; 440 Sunray, km.
50.000,'91; 360 GL,'84 t/m'88;
enz. enz.
340 automaat '86 t/m '91
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
.VOLVO-NIEROP
Peugeot-dealer
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
COBUSSEN
Telefoon: 020-6183951.
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Hyundai

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

m

VOOR GEGARANDEERDE
OCCASIONS
ALLE ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN A.P.K.,
SCHADE-EXPERTISE
Amsterdam Oud Zuid
2e Jan Steenstraat 42-48,

Opel Kadett diesel 4 deurs b.j.
1983 APK t/m juni '95. Vr.pr.
ƒ1500,-. Tel.:02507-17001.

Auto's te koop
gevraagd

Amstelstein - Suzuki

Toyota

Saab

Auto Beheer B.V.
Schaafstraat 27-29 Amsterdam SAAB 900 GLI 4 drs. SEDAN,
nw. gerev. motor, luxe inter.
Tel. 020 - 6363377
Wegens vertr. buitenl. SAAB
' Adverteren in
9000 turbo 2.3. 97.000 km, airdeze rubriek
co, led. bekl., blauw, ƒ40.000.
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 020 - 6429203 / 6141335.

Seat

Hemonylaan 25, 020-6799100.
Minervalaan 85, 020-6711888.
SJ 410, 50.000 echte km's, b.j.
'84, APK 6/95. Vr.pr. ƒ 6500.
Tel.: 02945 - 1208.

Suzuki Alto GL aut., is als 2e
auto schadevrij gebr., 8-'83,
41.000 km, veel extra's, APK +
Ronda 1.5 GL, Porsche systeemmotor, Ipg, '85, net gek., Te koop Skoda 120L, 5 versn., weg.belast, nota's aanw. Prijsmr. mag, ƒ 1950. 023-423906. bj. 12/'88, 71.000 km. Vr.pr. idee ƒ2300. 020-6459784. Terƒ2750. 020-6368069.
schellingstraat 60, A'veen.
SEAT Autocentrum APC
T.k. Suzuki personenbusje, wit,
Adverteren in
Jarmuiden 43
b.j. '85, APK tot 4-95. Vr.pr.
deze rubriek
Amsterdam-Sloterdijk
ƒ2100,-. Tel.: 020-6220897.
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 020-6133333

Skoda

Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
. op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hier in bloktatm
uw tekst, l letter |KT
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost
Naam:

Telefoonnummer:

Adres: —

Poslcde + Plaats: -

Auto's vliegen nu de deur uit!

Handtekening:

.,

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
•;'
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Vrije tijd
1-15
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Buitenplaats Boekesteyn in 's-Graveland open voor bezoekers

Aandacht voor
Mondriaan in Uden

Beukebomen, kronkelige paadjes in
Engelse landschapsstijl en zangvogels

Rond het Brabantse
dorp Uden is onlangs een
nieuwe fietsroute in gebruik genomen: de Mondriaanroute. Dit jaar is uitgeroepen tot het Mondriaanjaar en de wereldberoemde
schilder Pieter Mondriaan
woonde in het begin van
deze eeuw in Uden en heeft
er veel landschappen, taoerderijen en vooral molens
geschilderd.
De fietsroute voert de
fietsers langs dezelfde
plekjes. De route is dan
ook voorzien van 'Mpndriaan-bordjes' en bij het
WV-kantoor van Uden
kunnen de fietsers een bijpassende folder -met de
fietsroute kopen.
Bij Mondriaan denken
veel mensen aan strakke
lijnen en felle kleuren,
maar hij heeft ook veel realistische schilderijen gemaakt. In de omgeving van
Uden worden deze periode
diverse exposities gehouden met werk van de schilder. In het museum voor
religieuze kunst in Uden is
een grote zaal ingericht
met werk van Mondriaan.
En in de pronkkamer in
Uden is onder andere een
tentoonstelling te zien met
foto's die wereldberoemde
fotografen destijds van
Mondriaan hebben gemaakt.
De tentoonstellingen zijn geopend van maandag tot en met
vrijdag tussen tien uur 's ochtends en vijf uur 's middags en In
het weekeinde tussen één uur en
vijf uur 's middags. Voor meer
Informatie: gemeente Uden, telefoon: 0413241302.

Vaartochtje op een
'zeilend schilderij'

Natuurmonumenten opende kort geleden het nieuwe
bezoekerscentrum 's-Graveland op de buitenplaats
Boekesteyn, dat weer grotendeels is ingericht naar de
Engelse landschapsstijl van
de 18-e eeuw. Een bezoekje
aan deze buitenplaats is
zeer geschikt voor jong en

B

OEKESTEYN IS een
van de negen 's-Gravelandse buitenplaatsen

die aan elkaar grenzen langs
het Noordereinde en Zuidereinde. Natuurmonumenten kocht Boekesteyn vorig
jaar mei van Solvay-Duphar, die het terrein ge- In het nieuwe bezoekerscentrum
bruikte als agro-biologische omgeving
proeftuin.
Natuurmonumenten is vorig

Volkswagen heeft onlangs een feestje gevierd
voor de Golf: exemplaar
nummer 15 miljoen reedde
fabriek uit, slechts 15
maanden nadat geklonken
werd op de 14 miljoenste.
VW's topman dr. F.
Piëch sprak van een bijzonderjubileum. Tot op heden
werden naast de legendarische Kever alleen van de
Toyota Corolla en van de TFord meer dan 15 miljoen
exemplaren gebouwd. De
Golf wordt wereldwijd geproduceerd en vooral verkocht.
Ongeveer eenderde vond
zijn eindbestemming in
Duitsland. De belangrijkste markten zijn daarnaast
Amerika met 1,8 miljoen,
Italië met 1,4 miljoen en
Frankrijk met 1,1 miljoen
exemplaren. In Nederland
werden sinds 1974 447.000
Golfjes verkocht.
Bijna gelijktijdig met het
jubileum introduceert de
VW Dealer-organisatie een
gelimiteerd actiemodel, de
Rabbit, gebaseerd op de CL
met 2.0 motor. Voor een
meerprijs van 1.295 gulden
is hij standaard voorzien
van sportstoelen, een
spórtstuur, centrale deurvergrendeling, een in hopgte verstelbaar stuurwiel,
spatbordverbreders
en
donkere achterlichten.
Tegen meerprijs zijn verder nog dubbele airbags en
een schuifkanteldak verkrijgbaar.

405 GTX voor
snelle beslissers
Peugeot heeft een nieuwe luxe en scherp geprijsde
versie van de 405 op de
markt gebracht, de GTX.
Ten opzichte van de GR is
hij voorzien van een pakket extra's ter waarde van
3.700 gulden, waar de klant
slechts 830 gulden voor betaalt.
i
Van binnen wordt sportiviteit met comfort veremgd. Tot de extra's behoren een driespakig en met
leer bekleed stuurwiel,
kuipstoelen met verstelbare lendesteun, in hoogte
verstelbare hoofdsteunen
voor de achterpassagiers,
elektrische bedienbare zijruiten voorin, mistlampen,
lichtmetalen velgen en een
Mi-16 spoiler.
Hij is leverbaar met een
drie verschillende motoren
en zowel in sedan- als breakuitvoering. Prijzen vanaf
40.990 gulden.
Het programma van de
306 is tijdelijk uitgebreid
met de Summertime, gebaseerd op de XR 1.4 en XRD
1.9.
Hij is leverbaar als drieof vijfdeurs en voorzien
van de nodige extra accessoires. Het klantenvoordeel bedraagt 1.325 gulden.
Prijzen vanaf 31.250 gulden.

In de voor dit doel aangelegde fruitboomgaard testte eerst
Philips-Duphar en later SolvayDuphar sinds 1950 milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
Uit drie onderzoeken bleek vorig jaar dat het bedrijf in elk
geval netjes te werk is gegaan,
want in de grond is niets terug
te vinden van de bestrijdingsmiddelen. De akkers kregen
zelfs een EKO-keurmerk en er
kunnen ecologisch geteelde
produkten worden geoogst.

Liefhebbers van watersport en kunst kunnen volgende week hun hart ophalen. Op woensdag 13 en
donderdag 14 juli kunnen
ze op de Amstel een zeiltocht maken op een zeilboot uit 1926, waarvan de
zeilen zijn beschilderd
door de Friese kunstenaar
Gerriet Postma.
Postma kwam op het
idee het doek van een schip
te beschilderen bij de gedachte aan de witte en bruine zeilen die het Friese
landschap
doorklieven.
Door de zeilen van een
schip te beschilderen, ontstaat een reusachtig schilderij, dat zowel op het water als vanaf de wal een levendige aanblik biedt.
Vanaf de steiger van het
Scheepvaartmuseum vertrekt het schip om 11 uur 's
ochtends en twee uur 's
middags voor een tocht
van circa twee uur. Er kunnen maximaal dertig personen mee.

gen om er veen en zand af te
graven voor de ophoging van de
grachtengordels. De afgravingen werden volgestort met Amsterdams huisvuil. De Amsterdammers waren wel verplicht
het landschap te herstellen en
te onderhouden. Bovendien
moesten ze op de afgegraven
stukken land twee huizen bouwen.

oud.

door Everhard Hebly

Produktiejubileum
voor Golf

Tot begin september
worden de ATV-pagina
(Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd) en
de pagina Auto's &
Motoren samengevoegd
tot één pagina. Informatie
over de inhoud (onder
vermelding van het
onderwerp): Redactie
Weekmedia, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

jaar begonnen met de herinrichting van Boekesteyn. De
boomgaarden maakten plaats
voor een open landschap met
weilanden en akkers. In november wordt een aanvang genomen met de aanleg van een
moerasgebied.
De buitenplaatsen lenen zich
uitstekend voor een bezoek en
dat hoort te beginnen bij het
pas geopende bezoekerscentrum 's-Graveland op het vernieuwde Boekesteyn. Dit is de
aangewezen plaats voor informatie over de natuur en historie van de omgeving. Het is in-

Ze richtten de landgoederen
in naar de zogenaamde Engelse
landschapsstijl met als kenmerk kromme paadjes, bospartijen, kronkelende waterlopen
en zichtassen. Op Boekesteyn
is de 'zichtas' vanuit het huis
aan de voorkant weer duidelijk
m beeld gebracht. Wat verder
sterk opvalt zijn de vele torenop landgoed Boekesteyn kunnen de bezoekers terecht voor informatie over de natuur en historie van de hoge
beukebomen, waarvan
Foto Bram de Hollander
sommige geplant zijn door de
gericht in een voormalige landIn het centrum krijgt de be- kinderen die hun verjaardag eerste eigenaren, en de nadrukbouwschuur achter de oudste zoeker op ludieke wijze inzicht educatief willen vieren, is op kelijke aanwezigheid van zangboerderij van 's-Graveland, in de flora en fauna van de aan- Boekesteyn en m het bezoe- vogels.
Brambergen.
grenzende buitenplaatsen. Wie kerscentrum genoeg te beleven.
zich afvraagt wat zich in een Er is een tekenboek waar ze
Boekesteyn en het bezoekersBeheerder Stevens van het braakbal van een uil bevindt, onder meer buttons mogen ma- centrum 's-Grayeland zijn vrij
bezoekerscentrum zegt dat het kan op de eerste etage een blik ken en er zijn speciale puzzel- toegankelijk. Dit geldt evenbezoekersaantal de verwach- werpen in een opengesneden en speurroutes voor diverse leef- eens voor het Corversbos en
tingen tot dusver overtreft. Ste- met botten en schedels gevulde tijden. Buiten is een speelplek het gedeelte van Spanderswoud
vens: „Het is geen natuurmu- namaak-braakbal met een voor ze aangelegd.
dat in beheer is van het Gopis
seum waar kant-en-klare oplos- doorsnede van bijna een meter.
Natuurreservaat. De overige
singen worden aangedragen.
zes buitenplaatsen zijn alleen
Bezoekers kunnen hier komen
Een dode boom toont dat Grachtengordels
toegankelijk voor leden van Nakijken om buiten meer te zien. sommige dieren zich heel pretDe 's-Gravelandse buiten- tuurmonumenten.
Zo brengen wij bijvoorbeeld tig voelen onder de bast, er plaatsen dateren uit het midHet bezoekerscentrum Is, behalve
een bomenlijn m beeld, maar vliegt een reuzevleermms en je den van de 17-e eeuw, toen rijke
maandag, dagelijks geopend van
dat is dan meer bedoeld als een kunt letterlijk een kijkje nemen Amsterdamse kooplieden en op
tien tot vijf uur en Is gelegen aan het
karikatuur van bomen."
in de wereld onder water. Voor regenten een vergunning kre- Noordereinde 54b te 's-Graveland.

Een vaartochtje op het 'zeilend
schilderij' kost 37,50 gulden per
persoon, inclusief ticket voor het
Nederlands
Scheepvaartmuseum en* een kopje koffie aan
boord. Reserveren bij bet Scheepvaartmuseum is wel nootizakelljk, telefoon: 020-523.2222.

Vlootdagen marine
De Koninklijke Marine
houdt op 8, 9 en 10 juli de
(gratis toegankelijke) Nationale Vlootdagen in Den
Helder. In de Nieuwe Haven liggen onder meer
schepen van de mijnendienst, fregatten en onderzeeboten. Ook zyn er diverse vliegshows en demonstraties.
Informatie: VW Noord-HoIland. telefoon 023- 319413.

(ADVERTENTIE)

Auto's & Motoren.

Rover maakt 6 O O-serie compleet

D

E IN september vorig
jaar- in Nederland
geïntroduceerde Ro-

VAN DE WEEK

ver 600-serie is eindelijk uitgebreid met het topmodel:
de 623 Si met standaard
twee airbags en ABS. Eover
zelf spreekt van de absolute

Spindleruv Mlyn, in het
machtige Reuzengebergte
in Tsjechië
al vanaf.....

top in de hogere middenklasse.

948-

De Rover 600 is op Japanse
leest geschoeid of moeten we
zeggen dat de Honda Accord
dankbaar gebruik maakt van
het Engelse vakmanschap. De
twee vertonen opvallende overeenkomsten, maar het ontwerp
van de Rover gooit vooralsnog
hogere ogen. Hoe het ook zij, de
Rover 600 is ontwikkeld in samenwerking met Honda die er
een Accord van maakte.
De 600 is in korte tijd uitgegroeid tot een bekende verkeersdeelnemer op de Nederlandse wegen. Het verbaast
niet, dat vooral de zakelijke
markt enthousiast reageert op
de eerste Rover in de hogere
middenklasse. Tot nu toe
moesten we het stellen met de
620 i en Si, 2.0 liter viercilinders
met respectievelijk 115 en 131
pk. Daar is nu het topmodel 623
Si aan toegevoegd.
Hij beschikt over een 2,3 liter
viercilinder met een vermogen
van 158 pk bij 5800 toeren en
een koppel van 206 Nm bij 4500
toeren. Het brandstofverbruik
is ongeveer gelijk aan dat van
de 620 Si, gemiddeld zo'n 1:11.
De topsnelheid van de 623 ligt
rond de 215 km/uur en hij zit
ruimschoots binnen de negen

C en absolute topreis is deze l O-daagse reis naar
Spindleruv Mlyn in Tsjechië. Een geweldig hotel met
vele faciliteiten en een excursieprogramma dat klinkt
als een klok. Zo zult u kennismaken metPraag, de
moeder der steden, maar ook met de bijzondere charmes van Polen.
De Rover 623 Si
seconden op honderd km/uur
waarmee hij tot de meer dynamische auto's van zijn soort behoort.
Hij is voorzien van een onderscheidend 'equipment'. Dit begint bij bekende Rover-details
als aluminium dorpelbeschermers met inscriptie en walnotehouten afwerking van dashboard en deuren. Hij wordt verder afgeleverd met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging,
elektrische
raambediening,
centrale
deurvergrendeling
met afstandbediening, alarm,
verwarmbare en elektrisch bedienbare buitenspiegels, lederen bekleding, lichtmetalen velgen met wielsloten en een elektronisch geregeld ABS. Een airbag voor de bestuurder was al
standaard op de 600-serie, maar

(ADVERTENTIE)
Wuppi(c All rtghü roerwd by Inttrall bv
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GROTE CLUBACTIE
TEL. 013-635370

voor de 623 geldt dat ook de
bijrijder deze veiligheidsvoorziening voor zich treft en dat
geldt niet voor het merendeel
van de concurrenten. Een flinke pluspunt dus.
De Rover 623 Si staat voor
69.900 gulden in de prijslijst,
15.000 gulden duurder dan de
gunstig geprijsde 620 Si. Of de
2.3 motor en de iets luxere uitrusting met twee airbags dat
geld waaro. zijn en of de klant

het op tafel wil leggen moet nog
maar blijken. Voor hetzelfde
geld of minder ben je eigenaar
van auto's als de Xedos 6 2.0i
V6, Ford Mondeo 2.0 Ghia, Renault Laguna V6, Saab 900 S
2.3i, Honda Accord 2.3i SR of
VW Passat VR6 Exclusiv. Het
onderscheidende en chique
ontwerp van de 600-serie en zijn
staat van dienst tot nu toe moeten Rover genoeg vertrouwen
geven.

Meer informatie over Spindleruv Mlyn? Stuurt u
deze bon retour aan De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verbli|f in het luxe hotel Horal***
• 2-persoonskamers do/to, balkon
• halfpension-Plus* verzorging
• overnachting heen- en terugreis
• ontbi|tbuffet en dinerbuffet
• zeer ervaren chauffeur
• uitgebreid excursieprogramma

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen

020-6541100
Geopend werkdagen 09 00 - 18 00
uur zaterdag l O 00 - 16 00 uur

Interstate knapt Xedos 9 verder op
M

AZDA introduceert in dan 1100 serieprodukten. De riep. De Xedos 6 kwam als eer- terstate-uitvoermg staat rondsamenwerking met Xedos 9 ontving als een van de ste in 1992. Zijn grotere broer om op vijfspaaks lichtmetalen

weinige produkten de befaamde Rode Stip.
Een knap staaltje werk dus
van Mazda. Onder de naam Xedos wil Mazda zijn sporen verdienen in het duurdere segment, evenals Toyota daar de
De Xedos 9 is met uitzonde- naam Lexus voor in het leven
ring van de RX-7 het
meest kostbare topprodukt van Mazda. Hij is
volgens sommigen minder onderscheidend dan
de kleinere Xedos 6,
maar desondanks viel de
9 onlangs bij de jaarlijkse ontwerpwedstrijd van
het
Ontwerpcentrum
Nordrhein Westfalen in
de prijzen. Niet onverdienstelijk, want het
aantal deelnemers hieraan groeit ieder jaar.
En het toont eens temeer aan, dat design een
steeds belangrijkere rol
speelt bij producenten
en consumenten. Dit
jaar deden 511 fabrikanten en ontwerpstudio's
mee met in totaal meer De Mazda Xedos 9 Interstate

het Delftse tuning-

huis Interstate een exclusieve versie van de Xedos 9. De
prijs is afhankelijk van de
wensen van de nieuwe eigenaar.

Xedos 9 is sinds vorig jaar leverbaar met een 2,0 V6-motor of
2,5 V6-motor.
In samenwerking met het bekende Delftse tumnghuis Interstate brengt de Mazda-importeur nu een zeer aangeklede
versie van de Xedos 9. Deze In-

17-inch velgen, voorzien van
235/45 banden. Het verlaagde
onderstel met gemodificeerde
veerpoten is speciaal op deze
band/velgcombinatie
afgestemd. De standaarduitrusting
is aangevuld met een ultrasonoor alarmsysteem geschakeld
| op de centrale portiervergrendeling, de elektrisch te bedienen ramen en het schuifdak.
Verder is hij onder
meer voorzien van een
handsfree autotelefoon
en een Sony audio-installatie met CD-wisselaar m de kofferruimte.
De bekleding van voorstoelen en achterbank
kan in diverse kleuren
leer worden uitgevoerd.
De uiteindelijke verkoopprijs van de Xedos
9 Interstate is geheel afhankelijk van de individuele wensen. De prijs
van de eenvoudigste
standaard Xedos 9 bedraagt zo'n 72.000 gulden.

Jaguar
te huur
Budget Rent a Car gaat
in Nederland drie Jaguars
XJ6 3.2 inzetten. Ze maken
deel uit van een order van
110 auto's die 's werelds
derde verhuurorganisatie
onlangs plaatste bij Jaguar.
Ze worden ingezet in
Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland. Jaguar
laat weten dat dit de grootste Europese order is in
haar geschiedenis. Budget
Rent a Car bestelde vorig
jaar al vijfhonderd van dergelijke auto's voor de Amerikaanse markt en is nu de
grootste Jaguar fleetowner
ter wereld.
Een woordvoerder van
Budget Rent a Car zegt dat
„veel mensen ervan dromen om een Jaguar te kunnen rijden. Die droom kunnen ze nu werkelijkheid laten worden, zolang als ze
maar willen." De huurprijs
van de XJ6 3.2 bedraagt 292
gulden per dag, exclusief
BTW en kilometers.
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Hoe bespaart ;;
u ruimte, tijden"
geld op uw .
krantenarchief?

t

Wie helpt er mee
opruimen
Meubelbou
Amsterdam-Diemen?
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Meubelboulevard Amsterdam-Diemen zoekt hulp. Er moet namelijk fors worden opgeruimd. En u komt
niet voor niets, want u wordt beloond met forse kortingen! Trouwens, elke koper gaat naar huis met de

GRATIS
voor elke
koper*

Originele Boulevard Bezem, gesigneerd met het Meubelboulevard-logo. Dezelfde bezem die door de hele
collectie gaat. Design, leer, rustiek, romantiek, klassiek .. alles moet weg. Helpt u mee opruimen?

* Bij aankoop van minimaal f 1000,
Zolang de voorraad sttekt

Zitgroep Skyline
e |2 + 2V2 zits} bij VL..^
van ^Ö«S7- nu in de opruiming

3795,-

(alleen in zwart)

, ' Ringweg afrit SI 13/Dietnen Openbaai letuoei hamlijn 9 of bm CN 136 Vnjclagavond koopavond tot 21 00 uw

vanReeuwijk

Van a e

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

mijnden
••

• MEUBELEN

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

«.(•^

eest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd
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Divers personeel gevraagd

5 nieuwe kantoren
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirrii-iiiKcrlenlii's mor zakenman en particulier kunnen
worden gezel mer l «f 2 kolommen hreeclle in iliic-rsr
lellergroolten.

l'arlieilüeren vrruij/cn wij naar rle speeiiile bon O[> de
(Kiffiiiii ..MICHO'S".
l'liiaNing is mogelijk in de uitende edilie:
/.ANDVOOKTS NIKU\\'Sm.AI) ƒ O.'IS per inillinii-ier.
Sliiilingslijd: tlinsdng 15.00 uur.
U knul uw leksl lelefdliisehe opgnfii: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* /iiml\ourth INieuwsblail. Gaslhuisplein 12.
20-12 JM Xandvofirl:
l'l.ial!>iiiK i» ook mogelijk in de' \olgendc combinatie:
/.. /ancKuurls IMic-uuslilud. Ainslclwrns Weekblad. Uïlhuurnsc1 Courant, de Kunde Veiier. Aalsmeeider Courant. alle edities tan hel Anihti'rdams SlaiLslilail. de
Nieuwe \\'eesper. ƒ 5.33 per milliineter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie OUT onze oxerige aantrekkelijke advertenliecornlnnalies in <le Micro's zijn op aam raag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel evtra in
rekening gebracht, al-mede ƒ 7.50 adm.kosten.
* Hij plaatsing in (ie Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders builen
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 5.- in rekening gebracht.
Alle prijzen evcl. 17.5% HT\V
U kunt de tekst van uw Micro-advertenliecombinalie 7,
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Importeur & distributeur in A'dam zoekt 40 full-time mensen
voor verschillende functie's. Van management.tot verkoop.
Kantoren door geheel Nederland.

Bel nu voor
een afspraak

020 - 692 01 91
Tussen 10.30 en 17.00 uur
Interviews in Amsterdam
Gevr. mensen, tussen 18-35
jr, die van een uitdaging
houden, en min. 3x p.w.
kunnen werken van 14.3023.00 uur. Zeer hoge verdiensten!!! Alleen Amsterdam e.o.
Bel nu tussen 10-20 uur, ma.
t/m za. Tel.: 020-6893564.
Jong Swingend en
Avontuurlijk?
In onze full-time kunstverkoop
teams wordt véél verdiend!
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
eventueel antwoordapparaat.

Huishoudelijk'
personeel
gevraagd

Rijwielstunthouse

DE MICRO WINNAARS VAN DEZE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door:

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCOhairstyler gewonnen door:
klokradio gewonnen door:^
walkman gewonr

W^x

4 E 1SQXT^fF'lAJBjonnen door:

VOLGENDE WEEK

„LOPEN IS
DUURDER"
Zeestraat 34
Tel. 02507-16324

13

NAAM ALS WINNAAR STAAN
^^t_/ >

De Harde's Tours

l

•^•^^•C__ll

1L_JV-/C

1r

- ir

-^>r

-«-__-] f—j

>»/

Elke week het dagelijks nieuws!

\^/

\

\

ZANDVOORT
7 dagen p.w.geopend
10.00-18.00 uur

vrijdag koopavond

Kunst en antiek

Zalenverhuur

Rijwielstunthouse

KOLONIAALSTIJL

Party-service
PELIKAAN

„LOPEN IS
DUURDER"

06.95.05 Hier willen ze Live
voor standje Grieks! Doorschakelsex! 24 u.p.d. 1gpm.

AUTORIJSCHOOL

06.95.09 Je krijgt sexles in hè
gymlokaal, stop je hand maar
in m'n B.H. 100 cpm.

Nederlands-lndië,
antieke
06.95.26 LESBISCHE buurmeubelen en antiek-look: 70C uw adres voor koud buffet
HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
Gevraagd hulp in de huis.Zeestraat 34
vrouwtjes brengen elkaar
stoelen, div. modellen tafels
en bittergarnituur.
TEL 02507-18703
houding in Noord, 1x p.w.
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ 9,75 ook met marmer, kasten
Tel.: 02507-18812/15619.
Tel. 02507-16324
TEL. 023-402807
IV sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Tel. 02507 - 17673.
Alleen bij EUROPA-PARKET banken, vitrines, bureaus,
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij
AUTOTEL. 06-52804326
ZANDVOORT
VERENIGINGSGEBOUW
decoratie enz. JAN BEST,
Tel.: 075-283507.
mag alles van mij uittrekken!
Keizersgr.
357,
020-6232736.
De
Krocht
7
dagen
p.w.geopend
Technisch personeel FRANCIS nieuw in Noord en
Begin maar! 1gpm.
lessen in
Showr.: Mr. J. Takkade 30
EIG: E W NEHLS
10.00-18.00 uur
nu al de goedkoopste in
Grote Krocht 41, Zandvoort,
gevraagd
06.95.91 Het meisje van 18
Oproepen - Mededelingen
Aalsmeer, 020-6412137.
Nissan „Primera"
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
gebruikte koelkasten, wasbukt en schuift haar rokje omvrijdag koopavond
voor
machines, drogers, gasforhoog! Op z'n GRIEKS! 1gpm.
TAFELS
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
Carrosserie Center Van Veen nuizen, kachels en ktv's.
BRUILOFTEN
RECEPTIES
Gisteren iemand in de tram ontmoet, en vannacht slecht te Amsterdam vraagt wegens
antiek, kopie, klein,
HAARLEM E.O. OOK VOOR
06.95.92 GRIEKS lekker achAlles
±
ƒ250,of
kom
een
KOFFIETAFELS
geslapen? Op zoek, maar liefst toch eerst anoniem?
groot, dik, dun.
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN
terom. Blanke of donkere
uitbreiding all-round
TOPSEX 06-320.325.25.
praatje maken. DotterbloemZoekt u ruimte voor vergade- Ik wil in bad met jou! Zeep me staat gebukt! 1 gpm.
Informatie over de
carrosseriebouwer/construc- straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Jan Best
ring, feest, club of party? maar lekker in lieverd! 1 gpm.
tiebankwerker t.b.v. nieuwKeizersgracht 357,
06.96.06 Laat je 24 u.p.dag
Komt u dan eens praten met
bouw en/of reparatie, all- KOLONIALE STIJL meubelen
020-6232736.
doorverbinden voor een Live
Verboden lusten: SECRET!!
mij,
A.J.
v.d.
Moolen,
Buro's-schrijftafels-kastenround bedijfswagen spuiter
Showroom:
gesprek! Rijp/Jong 18.1gpm.
1
gpm
06-320.322.72.
Gemeenschapshuis,
tel.:
tafels-stoelen-vitrinesen all-round bedrijfswagen
Mr. J. Takkade 30,
theetafels-tuinmeubelen
etc.
02507-14085
of
19652.
06.96.26
S & M - LIVE -BOX.
06.96.40 MEISJESSEX '(v.a,
monteur. Tel.: 020-6117797,
Aalsmeer, 020-6412137.
(ca. ƒ 1 p.m.)
Show-room De Koloniaal
18), 1gpm. Jij loopt achter mi; Live met je meesteres op een
om in contact te komrn met de man of vrouw
inl. dhr. van de Zeijden.
Amstelveenseweg 676,
1 oom.
de trap op. Onder m'n min: lijn
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
Huwelijk en
* Z.V.M, handbal 40 jr. 1 Okt.
[l. van Campen & Zn.
weg tussen houthandel en
zie je m'n slipje strak trekken. VERPLEEGSTERS LiveSex!
Onderhoud,
reünie koude schotel. Inl.
Horecapersoneel
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critekennismaking
Daihatsu dealer of bij de
Rijp & Jong (18 jr)! 24 Uur per
reparatie,
12114 / 16219 / 14973.
06.96.53 Nieuwe Rage
/oor al Uw
Looier. Tel.: 020 • 6611021.
ria op en achter elkaar stellen een aantal persogevraagd
Linda's PRIVEBOX! 75 cpm dag! 06-98.38. We wachten.
doe-het-zelf
nen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
*T.k.
wit
houten
klaptafel
Eén
telefoontje
is
genoeg
om
Spreek
'n
spannende
boodichoenreparaties en
VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
in contact te komen met de schap in en luister naar die kunt nu met de 5 het volume
Verloren en
je direct een afspraak maken.
Gevr. meisje v. ontbijt en div. ƒ75,-. Tel.: 02507 - 16122.
inderhoudsmiddelen .en
Manfred Leershop zoekt een persoon van jouw keuze.
van andere bellers. Vind ji regelen! 100 cpm. Zappsex.
hotelwerkzaamheden. Erv. n.
assen.
gevonden
degelijke schilder om de
Probeer het eens en bel
een leuk iemand of iemanc
vereist. Tel. 13127.
iïrn. Slegersstraat 2
Verhuizingen
borden van zijn shop weer 06 - 350.222.21 (100 cpm).
jou, dan wordt je gelijk door- VLUGGERTJE: hete vrouwen
el: 02507 - 15449.
zoeken stiekem discrete sex!
mooi
te
maken.
Kom
even
U kunt nu ook anoniem ge- verbonden voor 'n live>Ju ook het adres voor: DMC- * Verl. 30/6 t-shirt m. space
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en langs op het Raadhuisplein. beld worden op het moment gesprek. Je boodschap ver- Bel 06-9603 (100cpm).
Oppas
gevraagd/
shuttle
erop.
Mis
hem
teg.
:ijde, biaisband enz. Singer,
kamerverhuizingen. Voll. verz,
! Vrouwen van 35 jaar en oubel. ter. te bez. 18388 Pellerin.
dat U dat wilt! Plaats een valt zodra je ophangt.
aangeboden
'rinsenhofstr. 7, Zandvoort.
Dag-nachtserv. 020-6424800, S.B.S.
advertentie met uw eigen 06- 06-96.93 SECRETARESSE, der willen DIREKT SEX, bel ze
:* Pappa, zal ik toch maar
nummer. Informatie over de Met open blouse en kort rokje nu: 06-96.04 (75 cpm).
voor al UW
rast op je verjaardag komen!
CONTACTTELEFOON:
zit ze jou heet te maken. Ze !Vrouwen van 35 jaar en
Felicitaties
Biedt zich aan ƒ7,50 per uur
Kleding
Sleutels
06.350.111.73 (ca. ƒ1 p.m.)
wil een wip maken. 1 gpm. ouder willen DIREKT-SEX,
oppas. Kan ook bij mij thuis.
Jr Dag Bram. We duimen nog
Sloten en
Tel. 02507 - 16328.
f teeds voor je hoor. Martha Beveiligingsinstallatie.
06-97.11. Sabrina houdt van bel ze nu 06-9512 (75cpm).
jylargo - Maaike - groeten je. * Erwin van harte gefelici- Oppas gevraagd m.i.v. sept. Mode Femay ontwerpster Corn. Slegersstraat 2
Grieks. 1 gpm. Ik sta voor- Vrouwen van 40 jaar zoeken
Erkende
relatie/
Tel.: 02507-30184.
tel.: 02507 - 15449.
over! Doe m'n slipje opzij!
Hé Alco, 40 jaar ha, ha, ha, teerd met het behalen van je '94, die met onze 3 kinderen
STOUTE jongens (18) voor
bemiddelingbureaus
MTS diploma pappa-mamma. (7, 7 en 4 jr) wil ontbijten en ze (Voor advies en afspraak.)
labrina.
hete sex. 06-9844 (75cpm).
•
ANNULERINGEN
van
uw
06-97.22
TOPSEX-LIVE.
daarna naar school brengt
* Om gezondheidsredenen
Met jou wil ik Live! 1 gpm. Ze zakte door haar knieën
k Help de Polen. Stuur 'n * Gerard jr. geslaagd! Van (H. Schaft). Dagl. 7.30-8.30 en t.k.: damesschoenen, mt 36 advertentieopdrachten kunt u
Een effectieve manier om contacten te leggen.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK CUPIDO brengt u bij elkaar! Volle Bollen! 24 Uur per dag! Op z'n Frans lieverd. 1 gpm
/oedselpakket! Wij hebben harte nu even genieten van di.mid. van 15.15-17.15.
En nog leuk ook!
nieuw, ƒ 25,- per paar. 19968 richten aan Centrale Orderaf- Indien gewenst reeds binnen
de
vakantie.
Gr.
Jimmy.
jvt. 'n adres: 02907-5235.
Haarlemmerstr.
Tel.:
06-97.33. Standje Frans! 1 06.96.46 Rode lippen!
Probeer het maar eens en bel de
1
week
uw
eerste
contact.
deling
Weekmedia,
Postbus
* Oompie G. proficiat met G.02507-15331, na 18.00 uur.
gpm. Live met mij 24 uur p.d.! SEX VOOR 2: snel een sex* IRENE,
Vraag gratis en vrijblijvend
156, 1000 AD Amsterdam.
Rijwielen,
jr.
Gaat
nu
de
house
party
Op
z'n
Frans!
Mondje
vol!
voor mij ben je een kei
de folder aan. 03451-11486
gesprek met 'n hete vrouw.
motoren,
in Roii er bij.
Mamma dóór oompie? Pakkerdje J.
(automatisch) of 03451-31364 06-98.40 STRAATLIVESEX! 1 06-320.330.82 (75 cpm).
Computerapparatuur
Schoonheid en
* Ron, gefeliciteerd met je
bromfietsen
(telefoniste). 24 uur per dag, gpm. We schakelen je door SEX VOOR TWEE, direkt teleVoor trouwfoto's verjaardag.
en software
Bollie.
7 dagen per week. Cupido: met 'n ordi meid! 24 Uur p.d.! foonsex met hete vrouwen
verzorging
erkend, voordelig en één van 06-98.48 Rijpe Vrouwen Live! 06-320.330.46 (75 cpm).
* Gitane racefiets, techn.
Foto Boomgaard *Tietie, hartelijk
gefeliciteerd. Debby en Nick. *T.k. Tony Little-target trai- perfect ƒ 75, tel. 15808 na 18u Bent u het zat? Wij zoeken Nederlands grootste relatie- Misschien je buurvrouw Live SEXGESPREK met vrouwen
organisaties.
Grote Krocht 26
aan de lijn! 1 gpm 24 u. p.d. die zich thuis vervelen!! Voor
ning compl. Bekend van TV, 3 *Te koop: damesfiets i.g.s. 100 mensen die snel en ver* Trijn gefeliciteerd!!
video's, ƒ75,-. Tel. 17353.
antwoord 5 kg of meer willen
Je grijze tortelduif
ƒ100,-. Tel.: 02507 - 12531.
06-98.58 Hoor 35 vrouwen hij Heren. Bel 06-9667 (100cpm).
afvallen (niet gratis). Bel nu
Onroerende
gen. Maar 1 minuut voor 'n (SEX-GESPREK) Zeker weten
Action Zone 020 - 6159911,
hoogtepunt. Zappen 1 gpm. dat er op jou 'n heerlijk meisje
goederen
te
koop
tussen 10-17 u. Product Vital.
1 gpm NIEUW! 06-320.324.74. (18) wacht. 06-9710 (75cpm).
gevraagd
SUN RENT ZANDVOORT
Avontuurtjes op
college! SEXKONTAKT: De heetste
Verhuur van zonnehemels
Meisjes (18) en leraressen.
vrouwen kun je thuis bellen
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
GARAGE
Philips sun mobile
24 uur p.d. 06.320.320.65 Bel nu 06-9602 (100cpm).
TE
KOOP
GEVRAAGD
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Live! Met een hete tiener 18! Sex"0"foon Sexbox Live!
De Spar
Celsiusstraat
192, Zandvoort'"
Tel. 02507-14534
Gratis bezorgd en gehaald
1gpm. Heerlijk Livegesprek! 06.320.329.50 Rijp & Jong (18
Weekmedia
Bel voor reservering en
Gasthuisplein12, Zandvoort
ANONIEME sexafspraakjes. |r) 1gpm. Direkt live met haar!
inlichtingen 02507-30183.
Onroerend goed
Sexkontaktlijn
Amsterdam. ***SEXPLEZIER voor 2 * * *
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
06-320.330.79 (75 cpm).
en woonruimte
De Heetste vrouwen direkt
Fa.
Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
Te koop
te huur gevraagd
Anonieme sextel.nrs van hete aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
t*p0pjc GRATIS MICRO'S worden
vrouwen, ze geven echt hun SM VOOR 2: direkt apart
gevraagd
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort"
tel.nr. Bel 06-97.37 (75 cpm). voor 'n streng sexkontakt.
dient er rekening mee te houden dat bij uw opl C j^Clö geplaatst onder de
diversen
Gezocht: garage in ZandSig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
/^
^J l
navolgende voorwaarden:
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18) 06-320.329.99 (75 cpm).
voort. Tel.: 02507 - 30998.
uit Groot Amsterdam!!
bij uw tekst meegerekend wordt).
T.
Goossens
vJldU.3»
• inzenden uitsluitend via
Pasteurstraat 2, Zandvoort
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
* Gevr.
stoeptegels tel.
06-350.23-020 (100 cpm)
strenge
sexkontakten
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
14664. Vr. naar hr. Mensink.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worFinanciën en
Fa. De Vonk
Vondellaan 1, Zandvoort
Nieuw! Sex op SPANNENDE 06-320.322.17 (75cpm).
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan ko't BINNENHUIS
den opgegeven.
handelszaken
plekken!
06.320.320.19
pm
1g
Gran
Dorado
Vondellaan
60, Zandvoort-SM-KONTAKTLIJN:
zoek
je
Gasthuisplein 3, inkoop oud
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
In de bios voel ik je hand.
een strenge afspraak?
(Supermarkt)
Coupon
uitknippen
en
opsturen
(frankeren
als
+
antiek
en
inboedels.
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
Nieuw: TELEFOONSEX voor 06-320.325.80 (100cpm).
• Tel. 15760.
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Autoverzekering
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoorf*
niet boven ƒ300 uitkomen.
2. Direkt hete vrouwen aan de Stewardessensex 06.95.07
VA ƒ75 -DORSMAN
lijn.
06-320*330*87
(75cpm).
Micro's
Weekmedia,
Schuif
m'n
rok
omhoog
en
blijft toch goedkoper!
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Te koop
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Nu
Direkt-TELEFOONSEX laat je hand voelen 1gpm.
Bel nu: 02507-14534.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
aangeboden
hete vrouwen wachten op Straatgrieten! Ik snak naar 'n EROX de madam verbindt je Hulpstukkensex
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
diversen
jou. 06-320.330.91 (75cpm).
hoogtepunt. Glij maar lekker door, zeg maar naar wie! Nieuw! Kies 1. Electrisch en 2.
Vakantie
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter06.95.06 Rijp/Jong (18) 1gpm. v. handmatig. 06-320.325.59.
1gpm. 06.320.320.77.
Binnenland
Gasthuisplein 12,
grepen.
06.96.3.6
De Klussebus
Taboe gesprekken LIVE- Gebabbel, gebabbel, 75cpm. LIVESEXMEISJES
2041 JM Zandvoort
24/pd. 1gpm. 06-320.322.72. De babbelbox de enige echte 24 uur per dag kurj je Live!
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
Doorschakelen
06-320.330.02 Gezellig hè?
1gpm v.a. 18 jr. Livesex! f
Kleine grote klus bellen dus. RUITERKAMPEN?! Die geven
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
Naar dames THUIS
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalwe al v.a. 1975, jeugd v. 6 t/m
Tel. 15449.
GRATIS TELEFOONSEX voor LIVESEXNEGERIN 06-96B6
vrouwen
bij
jou
in
de
regio.
door
het
hele
land
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een ac14. G. Ubbink 08336-31466.
vrouwen. Dames bel: 06-4300 24 uur per dag! Live sexefn!
Bel nu 06-9811 (75cpm).
Mannen bel 06-9755 (100c/m) 1 gpm. Doorschakelsex. '
ceptgirokaart.
Postzegels
TIPPELLIJN: eenzame vrouwVaar/surfsport
GRIEKS standje met ervaren Meidengrieks! 06.320.320.62
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Munten
tjes
zoeken
vluggertje?
24'u/p.d. 100 cpm
vrouwen 35+. Kies maar, er Ik sta voorover, voorzichtig en
Bel nu 06-95.30 (75 cpm).
zijn er 3! 1 gpm 06.320.327.17 met olie. Ga door! 1 gpm.fISjr
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
PRIVÉ: 06-9778, Ordi-Live, 24
*Te
koop:
windsurfspullen:
* T.k. 1 kilo Ned. postz. onaf1gpm. CLUB 9886 zoekt voyeurs!! GRIEKS: toe maar, schuif Meisjeskamertjes
mast (deelbaar), giek ƒ 100,-. pd HOT LADIES
18 •' jr.
geweekt
vnl.
hoge
waarden
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk pr. ƒ 15,-. Tel.: 02507 - 17193. Tel.: 02507 - 19606.
Privételefdonnrs van hete Live! 1gpm 06-9886 24 u.p.d. mijn slipje maar opzij schat! 06.96.08 Petra en vriendinneDikke
Vrouwen
Livegesprek.
Bel
06-97.09
(100
cpm).
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
tje doen 'n sexspel. 1gpm.
T.k.a.: bootje met stuurinr.
Mollige vrouwen met enorme Heerlijk DISCREET apart met
Bel nu 06-9502 (100cpm).
dinsdag 14.00 uur.
MEISJESVINGERTJES 18 jr.
en
10
pk
motor,
compleet
met
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
Boeken
hete vrouwen uit Amsterdam. Ze glijdt in je slip. 1gpm.
Privételefoonnrs van hete
dektent, vraagprijs ƒ 1250.
06-320.322.11
(75
cpm).
Tijdschriften
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
06.320.320.66 Oh... wat fijn!
Tel.: 02507-30305/17981.
Direct contact
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Hete
eenzame vrouwen
met DAMES uit
(30+) zoeken anoniem sexRijpe Verpleegster. Ik zit op
heel Nederland.
*T.k. boeken + LP's ƒ1,Auto's en
kontakt. 06-95.11 (75 cpm).
m'n hurken. Wat een inkijk,
p.st. Nwe cursus Frans heeft
en o zo...!?
Geheel
privé
auto-accessoires
geen slipje. 1 gpm. 06-97.33. THUIS DOORGESCHAKELD Hete ERVAREN vrouwen van
gek. ƒ534,-, nu ƒ35, 17193.
1 regel ƒ 4,76
40 jaar zoeken sexkontakt.
RIJPE
VROUWEN
Live
Bel 06-350.290 53 (75 cpm).
2 regels ƒ 4,76
T.k.: Talbot Solara 1983. Rijdt 06.96.09 24 uur per dag kun je
06/1 gpm. Dag en nacht
24 u/p.d. 100 cpm.
nog goed. Weinig kilometers. met ze dollen! Live! 1gpm.
Alleen boven de 18!
HETE RIJPE vrouwen bellen
3 regels ƒ 4,76
Direct
kontakt,
direkt
doorgeVoor de lief hebber. .Prijs 750,-.
voor een heerlijk sexkontakt. Nieuw! 06-320.322.78 pm,1g.
4 regels ƒ 6,35 Hoe word ik MAKELAAR/
schakeld
naar
dames
thuis.
Tel: 020 - 6999446.,
Bel nu 06-97.80 (75 cpm).
Hoe snel kun jij met je hand?
06-97.02 (75 cpm).
5 regels ƒ 7,93
beëdigd taxateur o.g.? 1- en
Hete RIJPE VROUWEN (40+) Ik help je snel binnen 1 min.!
2-jarige opleiding (inclusief
Direct
Live
Box!
Je
komt
diRijles auto's
,Mi'r mjrdic \anjnticmt
zoeken snel sexkontakt.
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
opleiding tot beëdiging). hc\ a-IMc nxmk'til Mkn
•eet in een orgie terecht! 1 Bel nu 06-97.05 (75 cpm).
6 regels ƒ 9,52
en motoren
Sex in het openbaar! Lift, toi'JU \mj tiui'n IcuV k'injrjiil
Haarlem/Den Haag/R'dam/
gpm.
Nu
24
u.p.d.!
06.95.93
njl ifmjnii n>u djn Mtuü ji'
Utrecht/Arnhem/Breda/
Hete vrouwen willen met jou let, trein, bus, tram.
7 regels ƒ 11,10
' ' dwncrtxinjcn wr «n
Direkt
apart
met
ondeugende
Je tni;r>pr\'ken
Eindhoven/Zwolle/Groningen.
een spannend privé-gesprek! Nieuw: anonieme sexdating.
N>\j-^lijp vt-'njl
8 regels ƒ 12,69
vrouwen. Vrouwen: 06-4300 06-320.322.33 (75 cpm).
Alblas Verkeersscholen
oplwij:!
Bel: M.O'.O.G. 05700 - 31835.
Sexkontakt met eenzame
mannen:
06-9757
(75
cpm).
9 regels ƒ 14,28
in 5 dagen
Self Line start
Hete vrouwen willen echt snel vrouwen. 06-97.06 (100 cpm).
Direkt een HETE vrouw (30+) SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
10 regels/15,86
UW RIJBEWIJS
een cursus THUISKAPPEN
Nieuw, discreet privé-geaan de telefoon die thuis belt. Bel nu 06-97.66 (75 cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.
voor jong en oud.
sprek met hete vrouwen (ex06-98.80
(75
cpm).
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
Gratis broch.: 070-3194137.
Homo: Jongens, 18, onder el- tra-snel). 06-9664 (100cpm).
DIREKT-PRIVE: snel apart <aar. Hoor ze tekeer gaan.
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
06-Nummers
met de heetste vrouwen!
06-320*330*88 (75cpm).
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
BETTY'S ESCORT ~
Bel 06-9710 (75cpm).
Woningruil
HOMOJONGERENKONTAKT 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
06.320.320.22 Ik wil dat je me
DISCREET Sexkontakt, nu hete jongens van 18 tot 30 jr!
Eén telefoontje is genoeg om
n de lift masseert. Zachtjes
spec. met hete vrouwen van 06-320.330.95 (75cpm).
750 Ruiladressen
in contact te komen met de
loor, ben 18 jr.
1gpm.
Naam:
40+. 06-320.330.42 (75cpm).
n A'dam. Inform. bij WBV Het
HOMO-KONTAKTEN
persoon van jouw keuze'
06-320.320.91. Ik open m'n
Doorschakelsex met strakke Direkt apart met een hele Probeer het eens en bel
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
mond voor jou! Ik wil je tong
Adres:
._
'
meisjes 18! Live met ze! Bel nete knul uit Amsterdam!
06 - 350.222.21 (100 cpm)/
ievr. 3 of 4 kam.won. in Z'vrt voelen. Rijpe negerin. 1 gpm.
06-98.66. Nu 24 uur per dag! Bel nu 06-96.13 (nu 50 cpm).
of omg. aangeb. 2 kam.app.
Nederl., Caraibische, Z-AmePostcode:
Plaats:
Eenzame vrouwen zoeken
nabij Apeldoorn centr. Tel. na 06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm.
HOMOKONTAKTEN
rikaanse, Aziat. meisjes. 'EsLieve
meisjes
(18),
straatmeisexafspraakjes
als
man
niet
17.00 uur: 055 - 336589
Zoek je snel een hete boy? cort v.a. ƒ200. 020-6683310. ,
den doen het met rijpe kerels.
thuis is! 06-9661 (100 cpm).
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
(of antw. app.).
06-320.330.18 (75 cpm).
(dit nummer is niet voor bc/orgklaehlcn) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Woninginrichting

Contacttelefoon?

Eén telefoontje is genoeg ...

Bel 06.350.111.73

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioocpm)

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 13529

voor de particulier

3

Privé

06-96.88

Mooi, jong

Zandvoorts Nieuwsblad

Lessen en clubs

06-96.80

340.340.15

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
SPECIALE

SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,

SUPER POLYETHER MATRASSEN
SPECIALE

SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR

AANBIEDING

een hoogwaardige polyether matras, S.G. 40, ca. 14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 .3797- nu
i
80X190269T- nu
130x190,3897- nu
80x2002697- nu
140x190409;- nu
90x1902*97- nu '••
140x2004297- nu :-.•••:
:
90x200 2897- nu
„••
160x200 M9~- nu
.
90x210 3397- nu
180x200,5+9;- nu

kwaliteits polyether matras, S.G. 44, ca. 16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele stramheid,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 A39T80x190.2987- nu
130x190
80x200 JÜ9T- nu
140x190
90x190 Zttï- nu.
140x200-509790x200 3»97- nu
160x200-659;90x210 ,369;- nu
180x200

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING

SPECIALE
AANBIEDING

SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR
LEVERTIJD: 2 DAGEN.

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering matras,
beiden slaapzijden voorzien van een slijt vaste afdekking,
ca. 17 cm dik.
120x190 Mf,- nu 339,80x190.3*97- nu 219,130x190 J549T- nu 369,80x200 ytt;- nu 239,140x190.5897- nu 419,90x190 MV,- nu 25?,140x200,506;- nu 419,90x200 .3887- nu 259,160x200 J649T- nu 459,90x2104497- nu 298,180x200^897- nu 519,-

;SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR,
•LEVERTIJD: 2 DAGEN.

een 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers
soepele, duurzame comfortabe volschuimrubber matras geschikt
voor verstelbare bedbodems.100% katoenen overtrek.
120x190 ^897- nu 729,130x190
nu 749,80x190,5887- nu 429,140x190 969?- nu 759,80x200 J629T- nu 439,140x200 $68? nu 759.90x190-698;- nu 489.160x200
nu 869,90x200 ^8«r- nu 489,90x210^897- nu 549,180x200 jaeer- nu 989.-
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de AUPING AURONDE is leverbaar met de
fVOlgénde KOMFORTABELE SPIRALEN:
-VLAK : als niet verstelbare uitvoering.
-HANDVERSTELBAAR : rug- en voetendeel zijn afzonderljik
met de hand in hoogte verstelbaar.
-AUTOMAT : rugdeel is met een trekkoordje in hoogte verstelbaar, het voetendeel is met de hand in hoogte sverstelbaar
-EXTRAMAT : rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar,
het voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar.
-ELECTROMAT : rug- en voetendeel zijn electrisch in
elke gewenste stand te brengen met comfortabele knieknjk.
Maat:
Vlak Handv. Automat
Extramat Electromat
80x200 895,- 1020,- 1150,1705,2150,90x200 925,- 1050,- 1190,1740,2190,120x200
1235,- 1370,2410,160x200* 1260,- 1515,- 1785,2885,3775,180x200* 1290,- 1550,- 1820,2920,3820,90x210 975,- 1115,- 1245,1795,2245,160x210* 1325,- 1605,- 1850,180x210* 1345,- 1625,- 1885,2985,3885,90x220 1020,- 1160,- 1290,1840,2290,180x220* 1405,- 1685,- 1945,3045,3945,*= voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
te completeren met 2 eenpersoons matrassen.

ACHTERWAND
bedmaat 90 br.
120br.
140br.
160br.
180br.
200 br.

1570,1575,1580,1585,1590,1595,-

Slaapkamer 22 uw auping-DEALER heeft vele

maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar,
-snelle levering -gratis thuisbezorgd en montage

AUREO
BEDLAMP
425.-

breed: bedmaat + 106 cm hoog: 48 cm
diep: paneel: 20 cm

DE auping auronde IQPJL
Bed en accessoires zijn van gelaagd beukenhout in de kleuren:
alpine wit, sable wit(licht beige), parelgrijs, siena(beige),
platine, zwart, ferrit, bleu, purper, marsala, evergreen, ^
blank beuken*, naturel beuken*, kersen*, kastanje*, mahonie*
*= voor de 5 houttinten geldt een toeslag.
AUPING MATRASSEN:
hoogte: 16cm

80x200
90x200
100x200
120X200
80x210
90x210
90x220

AURONDE REFLEX
speciale binnenvering
soepel/stevig

655,690,775,925,690,725,790,-

Het AURONDE BED is

TAFELTJE 170,-

auping

AURONDE LATEX
hoogwaardig schuimrubber
soepel/stevig
925,975,1095,1315,975,1025,1120,-

5ï,ptng u**""1
leletoon

l023 3130J»

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN

Nieuwsblad

KIJK ELDERS
IN DE KRANT
Los nummer ƒ1.85

Donderdag 14 juli 1994

Toeristen
gegijzeld
jop strand
Ter hoogte van camping De
iranding werden woensdagorgen rond half drie onder bedreiging van een vuurwapen
twee Duitse jongens van 19iaar, afkomstig uit Winterberg,
gegijzeld en in de handboeien
^eslagen door een 18-jarige
Kmerikaan. Een derde jongen
jwerd naar de camping geituurd, om geld op te halen. Hij
af daar gevolg aan. Daarop zijn
.e gegijzelde jongens vrij gela;en.
Een half uur later, werden
ien 19-jarige Duitser, afkomitig uit Mónchengladbach, saien met een eveneens 19-jarige
riend afkomstig uit dezelfde
onplaats, op dezelfde wijze
;eld afgeperst door de Ameri:aan. Nadat de vriend een klein
;eldbedrag had afgegeven,
•erd het slachtoffer bedreigd
iet een vuurwapen en in de
andboeien geklonken. De an.ere jongen werd terug naar de
;amping gestuurd om meer
;eld op te halen, onder dreiging
at zijn vriend iets zou worden
gedaan als hij niet, of niet
Heen terugkwam.
De campinghouder wist de
ongen ervan te overtuigen toch
e politie in te schakelen, die
en zoekactie hield.
Om kwart over vijf 's mor;ens werden de gijzelnemer en
.et slachtoffer lopend aangeroffen langs de Boulevard Bart. De verdachte was op dat
.oment niet meer gewapend.
et slachtoffer bleek geen let;el te zijn toegebracht.
De gijzelnemer had zich tot
-lie tijd samen met de Duitse
ongen in een kleine ruimte tusfeen een stapel strandstoelen
•erborgen weten te houden. De
jolitie vond bij de zoekactie de
landboeien terug. Naar het
uurwapen wordt nog gezocht.

ZANDVOORT - „De wijze waarop het nieuwe woonruimteverdeelstelsel in deze regio is voorbereid en geïntroduceerd verdient
geen schoonheidsprijs en dat is
zacht uitgedrukt," stelt Jarg Weidema, woordvoerder en penningmeester van de Zandvoortse Vereniging voor Huurders. Het systeem op zich vindt hij goed, maar
voor veel huurders is er nog een
hoop onduidelijk.
„Voor de woningzoekenden is er
geen touw aan het nieuwe woonruimteverdeelstelsel vast te knopen," is de
ervaring van Jarg Weidema. De mensen weten niet waar ze zich moeten
inschrijven, in welke gemeenten ze
woningen kunnen huren, bij wie ze
een urgentie kunnen verkrijgen, hoeveel punten ze hebben enzovoort. En
wat erger is, de instanties die betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen
weten het zelf ook met, volgens Weidema. j.Een voorbeeld: ik kreeg een telefoontje van een man die een urgentie
wilde aanvragen. Die belde woningbouwvereniging EMM. Zij verwees

ZANDVOORT - Vijf kleuters zijn zaterdag met spoed
naar het ziekenhuis vervoerd. Na het zwemmen in
een zwinnetje op het strand,
ter hoogte van strandpaviljoen Riche, kregen zij plotseling last van ernstige jeuk
en blaasjes op de huid. De
oorzaak van de irritatie is
nog onbekend.

Jeen nieuwe tips
)ver vermoorde Rus

roiletten
)p de kermis

De markt van 10 augustus zal
Bwoon doorgaan en op de bus'aan worden gehouden. De bus
ijdt tijdens de kermis niet over
e Prinsesseweg, maar wordt
'ingeleid via de Oranjestraat en
'e Grote Krocht.
Omdat de kermis parkeer'laatsen aan het dorp onttrekt
n bovendien samenvalt met
azz behind the Beach, heeft de
emeente in overleg met de potie een maatregel voor omwoenden getroffen.

ul

9jul

0 jul

1 jul
2 jul

HW
07.49
08.39
09.40
10.50
12.00
00.29
01.40
02.41
03.36

LW
03.40
04.20
05.16
06.00
07.00
08.14
09.37
10.55
11.44

HW LW
20.2615.43
21.11 16.35
22.1517.25
23.2618.36
-.-19.34
13.0920.44
14.1922.04
15.2023.04
16.0923.56

'aanstand/getij:
K zat. 16 juli 03.02 uur
'oodtij
19 juli 00.29
AP+83cm
vrijd. 22 juli 22.06 uur

Monster
De brandweer heeft daarom
monsters van het zeewater genomen. Een ander monster
ging mee met de ambulance. De
gemeentelijke
Milieudienst
heeft echter, zonder zich ervan
te overtuigen dat er geen Apron
Pllus in het water zat, de conclusie getrokken dat de allergische reactie veroorzaakt werd
door zeevonk. Vervolgens heeft
burgemeester Van der Heijden
de verscherpte veiligheidsmaatregelen opgeheven.
Volgens een woordvoerder
van de politie achtte de Milieudienst het niet nodig het zeewater te onderzoeken vanwege
eerdere ervaringen in juni.
(ADVERTENTIE)

Waterstanden

uur

Kinderziekten
Het nieuwe systeem zit vol met kinderziekten en lacunes. Weidema geeft
weer een voorbeeld. „De huurders
worden ingedeeld in drie categorieën:
starters, doorstromers en vestigers.
Starters krijgen punten op grond van
leeftijd; doorstromers op grond van
het aantal jaren dat ze in een woning
wonen. In de Woningkrant staan echter advertenties waarop mensen die in
alle drie de categorieën vallen kunnen
intekenen. Hoe bepaal je dan wie het
urgenst is, de starter of de doorstromer en hoe tel je dan die punten?
Ook curieus is dat een woningzoekende die in de vakantie een woonbon
invult, waarschijnlijk minder punten
voor die woning nodig heeft in de zo-

mer, dan in het najaar. Want als er
mensen op vakantie zijn en er minder
kandidaten zijn, is de kans die je
maakt op een woning groter. Het systeem heeft iets weg van een loterij.
„En laten we niet hopen dat het net zo
verslavend wordt als de krasloten,"
grapt Jarg. Dat zal echter wel los lopen, want een woningzoekende mag
slechts drie bonnen per woning invullen. „Ook dat is echter bij niemand
bekend en staat nergens vermeld. En
ook dit is slecht geregeld. Een echtpaar mag namelijk drie bonnen invullen, net als een individu. Maar samenwonenden mogen, als twee individuen, twee maal drie bonnen invullen."

Toch positief
Toch wijst Jarg Weidema het systeem niet af. Sterker nog, hij staat er
positief tegenover. „In het verleden
was het zo dat een hoop mensen zich
uit voorzorg voor een woning inschreven. Bijvoorbeeld mensen die verwachtten over een paar jaar een ander
huis nodig te hebben en weten dat er

GROOTSE OPRUIMING
10-50% KORTING

accessoires
LADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Hallestraat 56
[naast La Baslille)
ZANDVOORT TEL 02507-2008é

een lange wachtlijst is. 80 procent van
die groep ben je kwijt." Ook mensen
het te lastig vinden een bon in te vullen, krijgen geen woning. „Dan is de
nood blijkbaar ook niet hoog."
Wat Weidema erg stoort is dat er
geen klachtenregeling is opgenomen
in de verordening. „Terwijl er toch
heel veel mis kan gaan in het traject
van bon invullen tot en met woningtoewijzen." Nu krijgt de huurdersvereniging al die klachten op haar dak.
De woordvoerder van de Zandvoortse Vereniging van Huurders betreurt
het ook dat zij en andere huurdersverenigingen met betrokken zijn bij de
reorganisatie. Vooral het gewest Zuid-Kennemerland en de gemeente Haarlem hebben het systeem uitgedokterd.
Weliswaar hebben EMM en de gemeente Zandvoort de huurdersveremging wel bij de plannen betrokken,
maar op hun beurt zijn zij volgens
Weidema minder betrokken bij het
opstellen van de plannen. Dat is weilicht ook de reden dat Zandvoort en de
EMM nog niet participeren in de Woningwinkel, maar zelf met woningen
adverteren in het Zandvoorts Nieuws-

blad, in plaats van in de woonkrant en
EMM de woonruimte verdeelt.
Dat de Woningwinkel nog met optimaal functioneert, heeft Weidema zelf
vorige week geconstateerd. „Ik ben er
vorige week heengegaan, gewoon om
eens te kijken hoe het daar toe ging.
De winkel gaat om tien uur open. Ik
was er om kwart voor tien, toen stond
er een rij van veertig mensen. Via een
stijle trap kwam ik in een ruimte waar
ik een nummertje moest trekken. Gehandicapten kunnen met een lift het
vertrek bereiken, maar dat staat nergens aangegeven. In de ruimte zijn
vier loketten naast elkaar, geen privacy dus, en een wachtruimte. Er is geen
nummerapparaat, dus de baliemensen moeten zelf de volgorde in de gaten houden. Dat geeft soms problemen. Eenmaal aan de beurt vroeg ik
om de woonruimteverordening en het
convenant. Maar die hadden ze niet."
De gemeente Zandvoort heeft de
brochure 'Wonen in Zandvoort, hoe
gaat dat' uitgegeven met daarin een
uitleg hoe het nieuwe stelsel precies
werkt. De folder is onder andere verknjgbaar bij het bureau Voorlichting.

Circuit
Vorige week gaf de
o
provincie haar goed
O
keuring aan de uitbreiding van
het circuit, waarmee de terugkeer van de Formule l races
een stap dichterbij is gekomen Hans Ernst en Dirk Buwalda blikken terug en vooruit

Watersport
De grootste sport van jWatersport Vereniging
O
Zandvoort is om op creatieve
manier dingen te 'ritselen' zonder subsidie Dat levert geen
problemen op De club is één
grote familie met leden die
graag gezamenlijk overal de
schouders onder steken

Marathon
Marathonloper Gerard
Q
Kuijper behaalde in Belï/
gie de titel van dat land in zijn
klasse, de veteranen klasse
voor politieambtenaren Na
het behalen van de Nederlandse titel was dit zijn zoveelste aansprekende succes

Man mishandeld
ZANDVOORT - Op 11 juli is
door een 36-jarige man uit
Maarsenbroek aangifte gedaan van mishandeling. Hij
kreeg omstreeks twee uur 's
nachts in een horecabedrijf
aan het Kerkplein van een onbekende man opeens een klap
voor zijn hoofd.
Toen hij de man terug wilde
slaan kwam een portier van de
zaak tussenbeide en werd hij de
zaak uitgewerkt. Daarbij werd
hij over de grond gesleept
waardoor hij een snijwond aan
zijn arm opliep, vermoedelijk
door op de grond liggende glasresten.

„Toen was er aan de kust ook
zeevonk gesignaleerd. Daardoor werd een plausibel verband gelegd met deze algensoort en de allergische reactie
van de kinderen. Hierdoor is
men van stelligheden uitgegaan." De burgemeester verkeerde echter in de veronderstelling dat er zorgvuldig onderzoek was gepleegd door de
Milieudienst. „Je gaat er van uit
dat, als men dit vaststelt, deskundigen dan ook de oorzaak
hebben gevonden m zeevonk.
Op basis daarvan zijn de verscherpte maatregelen zaterdagmiddag vrij snel opgeheven,"
aldus Van der Heijden.

Experiment loopt
uit op duinbrand

Geen onderzoek
Maandagmorgen bleek de
fles met monsterwater echter
nog bij de brandweer te staan.
Het andere monster, dat naar
het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek in IJmuiden was
gebracht, taleek te zijn ingevroren. Hierdoor kon het water
niet geanalyseerd worden. Ook
bij de Deo waren er geen verdere onderzoeken gedaan.

DEZE WEEK

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

De Wurf met de beentjes van de vloer

Kleuters naar
ziekenhuis na
baden in zee

Nadat zaterdag om drie uur
de huidirritatie bij de kinderen
was geconstateerd, belden omstanders politie en brandweer.
Deze waren samen met de reddingsbrigade en de ambulance
snel ter plaatse. De kinderen
werden onmiddellijk met de
naar het KenneZANDVOORT - De politie ziekenwagen
Gasthuis, locatie Deo, vereeft geen nieuwe tips ont- mer
vangen over de zaak Kono- voerd.
Na overleg met burgemeester
iov. Deze 28-jarige Rus Van
der Heijden werd een deel
werd enkele maanden gele- van het
strand ter hoogte van
ien dood aangetroffen in de Riche en Kampeer Vereniging
luinen.
Amsterdam (de strandhuisjes)
Naar aanleiding van een afle- afgezet met rode linten. Zwemrering van het televisiepro- mers werd gesommeerd het waframma 'Opsporing Verzocht', ter te verlaten. Overwogen
treeg de politie een tip dat een werd de rode vlag (verboden te
Letlander, bijgenaamd Bram, zwemmen) uit te hangen, maar
tneer zou weten over Kononov. hier is men uiteindelijk niet toe
tn een nieuwe uitzending van overgegaan.
Opsporing Verzocht' werd een
In de Deo werden de kinde>ortret van 'Bram' getoond, ren onmiddellijk onder de dounet het verzoek of mensen die che gezet en de huid behandeld.
neer over hem zouden weten, Vooral aan de kin en de hals
ich wilden melden. Volgens de was de huidirritatie het meest
lolitie reageerde echter nie- zichtbaar.
nand.
Aanvankelijk werd gevreesd
dat het landbouwgif 'Apron',
dat de laatste maanden regelmatig langs de kust werd aangetroffen, de veroorzaker van
de irritaties was. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat dit
niet het geval was. Mogelijk reageerden de kinderen allergisch
ZANDVOORT - De ker- op 'zeevonk', een rode algennis wordt ook dit jaar van 5 soort die dit weekend in een
ot en met 14 augustus op de kilometerslange sliert in zee
noordzijde van de Prinses- dreef.

eweg en het Zwarte Veld
gehouden. Dit jaar worden
toiletten geplaatst op het
errein, om te voorkomen
lat mensen hun behoefte
ioen in de omliggende tuilen.

door naar de gemeente, wat juist is. De
gemeente stuurde hem echter door
naar de Woningwinkel, die weer terug
verwees naar de EMM. Het ging fout
bij de gemeente, want zij is degene die
dat, in overleg met de GGD moet regelen. En zo zijn er veel voorbeelden te
geven."

Oplage: 5.250
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Nieuw systeem onduidelijk voor huurders

ZANDVOORT - In totaal
djf Duitse toeristen zijn gejoeid en onder bedreiging
/an een vuurwapen, gisteriqrgen gegijzeld door een
J18-jarige Amerikaan.
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'Gort met stroop', klonk het donderdagavond over het Raadhuisplein.
Folklorevereniging de Wurf ging in oudhollandse
klederdracht weer eens flink met de beentjes van de vloer. Onder begeleiding van de accordeon werd het bekende repertoire van
de Wurf uitgevoerd. Tussen het dansen door werd uitleg gegeven over oud-Zandvoorts_e gewoonten, kleding en uiteraard over
iedere dans. Vele omstanders waren blij met de terugkeer van dit evenement, dat bij goed weer wekelijks zal plaatsvinden.
Manfred de 'leerman' verzorgde de dansers met 'eine bakkie caffee'.
Foto Andre Lieberom

OVERVEEN - Een drietal
jongens die op 4 juli aan een
door hun school georganiseerde fietstocht meededen, wilden
op het Visserspad, een fietspad
door de duinen, wel eens kijken
of een plant zou kunnen branden. Dit experiment werd uitgevoerd met een gevonden
aansteker. De plant bleek te
kunnen branden, echter het
liep ook direct uit de hand,
want een wegwaaiende vonk
kwam in aanraking met pluizen van andere planten, waarna een stuk duin in brand
kwam te staan. De brandweer
wist het vuur snel te doven.
Echter een gebied van vijftig
vierkante meter ging verloren.

a^

'Sla je klink maar kreupel Klaas' Zandvoort krijgt Pasar Malam
ZANDVOORT - In klederdracht gestoken en met
j de zware koperkleurige
klink in de hand, begon
', Klaas Koper aan zijn route
door het dorp. Donderdag; middag om drie uur was
' het dan zover. Het beroep
van 'dorpsomroeper' werd
in ere hersteld.

Zeebeer) kwam regelmatig tijdens de spontane reacties
naar boven. Deze vroegere
dorpsomroeper reed op latere
leeftijd in een rolstoel door
het dorp. „Ik zie 'm nog zitten
in die wagen, één tand had hij
er nog maar in," vertelt een
ondernemer uit de Kerkstraat. Hij is zeer blij met de
nieuwbakken
dorpsomroeTerwijl Koper een ferme per. „Ik hoop dat je je klink
klap op de klink gaf, sprongen helemaal kreupel slaat, Klaas.
een paar toeristen verschrikt Dat ie er net zo krom uit gaat
opzij. De dorpsomroeper zien als die ouwe," riep hij Koschraapte zijn keel: „Hedena- per nog even toe.
vond verzorgt FolklorevereniDe klink is namelijk niet de
ging de Wurf een dansavond
en een Zandvoortse kledingschouw. Komt daarvoor allen
om acht uur naar het Gasthuisplein." Hij vervolgt zijn
route: Haltestraat, Kerkstraat, Rotonde en dan weer
richting centrum.
Het idee om de dorpsomroeper in ere te herstellen
kwam van een aantal actieve
ondernemers. Zij vonden dat
er wat meer leven in de Zandvoortse brouwerij gebracht
moest worden, een idee waarvoor Klaas Koper ook meteen
te vinden was.
De mensen die de dorpsomroeper onderweg tegenkwa- 'Komt allen
het
men vonden het prachtig. naar
Veel oud-Zandvoorters waren Gasthuisverrukt van de terugkeer van plein'
de man met de klink. Daarmee kwamen veel herinneringen boven. Een oud vrouwtje
moest zelfs even een traantje
wegpinken. Weer een ander
begon hem uitgebreid te feliciteren. Mensen snelden naar
buiten om nog even een glimp
van de dorpsomroeper op te
vangen. „Verhip Klaas, kom
je de Tour de France verslaan," grapte een van hen.
Anderen begonnen plotseling
in het oud-Zandvoorts te praten. Vooral de naam van omroeper Klaas Zwemmer (de

'originele'. Die staat veilig in
het Cultureel Centrum. Dit
exemplaar werd geschonken
door de Rotaryclub, tijdens
het veertigjarig bestaan van
Folklorevereniging de Wurf.
Duitse toeristen hadden
nog wat moeite om de dorpsomroeper te begrijpen. Klaas
maakt zich geen zorgen over
deze taalbarrière. „Als ze het
niet snappen moeten ze het
maar even aan me vragen,"
zegt hij vrolijk. „Want een
dorpsomroeper die Duits
staat te spreken, jongens dat
klinkt toch niet."

ZANDVOORT - Voor het
eerst krijgt Zandvoort een
Pasar Malam, waar bezoekers kennis kunnen maken
met de gebruiken, dansen
en eetgewoonten van oosterse landen. Op zaterdag 16 en
zondag 17 juli vindt deze
plaats in sporthal 'de Pellikaan'. De markt zal op zaterdag 16 juli om twee uur
door burgemeester van der
Heijden worden geopend.
Officieel betekent Pasar Malam: een overdekte Indonesische markt. Nu reeds is de
markt verzekerd van een grote
deelname van verschillende
standhouders. Volgens de
stichting Digitalis, organisator
van de Zandvoortse Pasar Malam, zal er geen elektrisch
strijkijzer verkocht worden.
„Maar al te vaak veranderen
deze markten in een soort van
'Huishoudbeurs'. Wij proberen
in ieder geval zoveel mogelijk
die oosterse sfeer te creëren.
Het is de bedoeling dat de bezoekers in een tropisch sfeertje
terecht komen," aldus de
woordvoerster van de organisatie.
60 procent van sporthal de
Pellikaan zal twee dagen lang
als markt ingericht zijn. Door
de opstelling van allerlei verschillende uitheemse stands
zullen er vele smalle straatjes
ontstaan. Hier zal men de
meest uiteenlopende artikelen
kunnen vinden zoals: origineel
houtsnijwerk uit Bali, meubels,
beelden, glas, kristal, sieraden,
batik, zijde, oosterse kleding,
muziek, Aziatische kunst en
nog veel meer. De rest van de
hal zal bestaan uit allerlei oosterse eethuisjes met terrasjes,
die om een groot podium staan
opgesteld. Onder het genot van
een exotisch drankje en een
oosters gerecht, kunnen mensen naar een groot gevarieerd
programma kijken.

Zo zullen er optredens te zien
zijn van allerlei dansgroepen
uit Indonesië. De bezoekers
kunnen genieten van dansen
uit Bah, Java en zelfs uit Hawaï
en Tahiti. Ook is er een klederdrachtshow te zien, waarbij
veel mooie oosterse gewaden
bewonderd kunnen worden. De
vaste band voor Pasar Malams
'The Tropicals' verzorgt een hve-optreden, Zij spelen onder
andere bekende muziekgenres
als: Krontjong, Calypso, Salsa
en muziek uit Suriname en de
Antillen. Bovendien zullen di-

verse solo-artiesten zaterdag en
zondag optreden. Voor hefhebbers van vechtsport verzorgt
het
vecht-demonstratieteam
'Penckat Silat', onder leiding
van de heer Pfefferkorn von Offenbach, een optreden.
De openingstijden zijn: zaterdag 16 juli van twee uur 's middags tot 12 uur 's avonds; zondag 17 juli van een uur 's middags tot tien uur 's avonds. De
toegangsprijs is 7,50 gulden per
persoon. Kinderen tot 12 jaar
en 65-plussers betalen vier gulden.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wal /ich in
mijn omgeving afspeell Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad
Naam (m/v)
Adres:

t

Postcode/'PI.Mis
Teletoon
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Giro' H.inknr.:
P.iarn.i word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 17,50 H halfjaar/31,75 H jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562.152.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummet 10051,1000 PA
Amsteidam. U hoeft geen post/egel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

OPRUIMING
GEBOREN

Maudy Yentl
dochter van
Irene Wertheim en Ron Versteege
12 juli 1994
Brederodestraat 1 5/7, 2042 BA Zandvoort

4690,-

CASTELEIN fauteuil „Olivier" in stof

l 595,-

LEOLUX fauteuil „Lapita" in leder

1495,-

LEOLUX fauteuil „Dolcinea" hoog, in leder

2495,-

MONTIS bank „Aztec" in stof

1995,-

395,-95907

HARVINK bank „Intermezzo" in stof
incl. tafeltje

(with the natural smell of a baby)

MAUDY
Designed by Irene en Ron
Versteege
GEFELICITEERD:
PARF. MOERENBURG

2650,-

YOUNG int. bank „Avance", 2'/2-zits in stof

1 995,-

-95957
•*2507

TONON 5 stoelen: blank beuken/webbing
zit: leder, samen:

)

2595,3250,5500,-

GALLINA tafel + 5 stoelen

595,-

-6507

HUGAMA salontafel glas, pootjes/wieltjes

2495,-

MOBILI bank 2'/2-zits in stof
-*4957

MOBILI bank 3-zits met losse kussens
in stof

2595,2495,-

WELBECKHOUSE bank 2'/2-zits + voetenbank
in stof

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden,
wie kan voelen watje hebt doorstaan.

2495,-

HARVINK bank „Mission" 2.45 mtr.
zwart suède incl. armkussen
GALLINA eettafel graniet, rond l 20 0
"\

WELBECKHOUSE fauteuil op wieltjes
incL armhoezen in stof

-23207

1650,-

ROMANTISCHE bank „Sabine" 2'/2-zits
in stof

-96907

2495,2695,-

ROMANTISCHE bank „Ramon", 2'/2-zits
in stof

•+55Ü7
Kleine FAUTEUIL losse hoes in stof
diverse ventilatoren en verlichting
speciale prijzen

Tot onze grote ontsteltenis is na een kortstondige
ziekte uit ons midden weggenomen onze goede
vriend, de heer

Willem Boeré

De gemeenteraad vergadertdonderdag21 juli (i.p.v.26 juli) 1994in het
openbaar. De vergadering wordt gehouden in de
raadzaal en begint om 20.00 uur.

PASTOE dressoir L 260 kersehout
54 diep, uniek in Nederland, geschikt voor alle t.v.'s .
Ook: 45 diep leverbaar

METAFORM bijzettafel glas

A NEW BODY-LINE IS BORN

1

995,-

Wij zullen hem missen.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Op het moment van het ter perse gaan van de
advertenties, is de raadsagenda nog niet definitief vastgesteld. Onder voorbehoud staan op de
agenda onder meer de volgende punten:
- Wijziging vertegenwoordiging Zandvoort in al'
gemeen en dagelijks bestuur VW;
- Integratie gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulpverlening bij rampen in de gemeenschappelijke regeling Regionale BrandweerZuid- en Midden-Kennemerland;
- Voorstel financiële bijdrage aan Frisse Neuzen
project;
- Voorstel afsluiten doorlopend computeruitwijkcontract met IBM;
- Beroepschrift/bezwaarschrift n.a.v. provinciaal
uitvoeringsplan voorzieningen ouderen 19941996;
- Voorstel vaststelling ouderbijdragetabel Kinderopvang Zandvoort II;
- Voorstel beschikbaar stellen krediet voor huisvesting, inrichting etc. fusieschool openbaar
basisonderwijs;
- Voorstel vast deel canon (erfpacht circuit) te
verhogen en variabel deel canon af te schaffen;
- Voorstel ontwikkeling Binnenterrein Julianaweg/
Kostverlorenstraat;
- Voorstel krediet tb.v. vervanging warmwatervoorz. en aanpassing c.v. installatie clubgebouw
Zandvoortmeeuwen;
- Voorstel krediet t.b.v. schilderen/afwerken betonnen vloer clubgebouwZandvoortseHockeyclub;
- Voorstelverkoop/voorbereidingsbesluitperceel
grond Flemingstraat;
- Voorstel voorbereidingsbesluit perceel Duindoornlaan 14 en Haarlemmerstraat 12;
- Vrijstelling art. 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening (indien stukken aanwezig).
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

KERMIS OP PRINSESSEWEG
5 T/M 14 AUGUSTUS
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn
voornemens om vergunning te verlenen voor het
houden van een kermis op de Prinsesseweg/
Zwarte Veld.

R. Koenen-Reuter
J. Reuter-de Kort

KADO & WOONIDEEEN

Evenals vorige jaren zijn met de exploitant afspraken gemaakt om overlast zo veel mogelijk
te voorkomen.
Dit betreft afspraken over het geluidsniveau,
het plaatsen van toiletunits en het schponhouden van het terrein. De afspraken zijn in de
concept-vergunning opgenomen. De kermis zal
gehouden worden van 5 t/m 14 augustus 1994.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
een bezwaarschrift indienen tegen de vergunningverlening.
U kunt uw reactie indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te bevatten en voorzien te zijn van de verzenddatum.
TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.
Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.
STEUNPUNT WVG IN
HUIS IN 'T KOSTVERLOREN
In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten heeft de gemeente onlangs een steunpunt ingesteld in het Huis in 't Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1 te Zandvoort. Het steunpunt is elke dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur
geopend.
Bij het steunpunt kan men informatie verkrijgen
over voorzieningen voor gehandicapten, zoals
woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen.

AANGEVRAAGDE
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Grote Krocht 33 - 1 boom.
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van deze aankondiging ter inzage
bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00
tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn reacties kenbaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

„En als ome aardse last
met de wereld gaat vergroeien
zal uit jou een bloempje bloeien
een viooltje - dat staat vast."
S. Carmiggelt
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan, na een liefdevolle verzorging in het
verpleeghuis den Weeligenberg, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Justina Bastiaantje
Grosze Nipper-den Hartigh
Zandvoort:
Herman en Mieke
Mark
Patrick

Speciale aanbieding:
alle japonnen

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Hoofddorp:
Leo en Karin
Kim en Dick

Hoogvliet:
Ruud

Beverwijk:
Rolfen Bianca

Op ons terras kunt u
heerlijk buiten eten!

11 juli 1994
Correspondentieadres:
H. H. Grosze Nipper
Martinus Nijhoffstraat 60
2041 MW Zandvoort

Sluiting pompstation
Bentveld
Bericht aan de bewoners ten zuiden van
de lijn:. Zandvoortselaan,- Haarlemmerstraat, Grote Krocht, Kerkplein, Kerkstraat
'én Burg. Ëngelbertstraat te Zandvoort.

Dit water is niet schadelijk voor de
gezondheid.

(s.v.p. tijdig reserveren)

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 14 juli van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 15 juli om 15.00 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens is er na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in een van de ontvangkamers van het crematorium.

i

Boul. Barnaart 14

Alle japonnen halve prijs b.v. van f. 219,- voor 11O,- van
f. 269,- voor 135,- van f. 289,- voor 145,-. Er is keuze uit
diverse modellen en maten (40 Vm. 48) van bekende merken

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

De natuur kent de mens

"\

Homeopatie en fytolherapie van Bloem:
de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zclfmedicatic.
Nu verkrijgbaar bij:

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
W. A. van Zeijl

TROPENROOSTER VOOR
GEMEENTEAMBTENAREN
Wegens aanhoudende hitte zijn er vanaf dinsdag 12 juli aangepaste werktijden voor de ambtenaren op het raadhuis ingevoerd. Zolang de
hitte aanhoudt is het raadhuis na 14.00 uur
gesloten. Iedereen die telefonisch informatie
wil inwinnen of afspraken met gemeenteambtenaren wil maken, zal dit voor 14.00 uur
moeten doen.

In de nacht van 19 op 20 juli 1994 wordt
pompstation Bentveld buiten gebruik gesteld en wordt het drinkwater voor de
gemeente Zandvoort geleverd vanuit
pompstation Overveen. Als gevolg hiervan verandert de stroomrichting van het
water en kunnen zich tijdelijk bruin-waterklachten voordoen, omdat deeltjes mangaan en ijzer in het leidingnet als gevolg
van de gewijzigde stroomrichting van het
water opwervelen.

(jutte, Toi
one.

Haarlem:
Judith en Mike

Frans Jan van Zeijl

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
21 juli 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezichten Milieu, telefoon 02507- 61545.

Kans op bruin water

Tenerife:
Rob en Caroll
Jacqueline
Lesley
Stephanie

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve broer, onze oom en vriend

Zandvoort, 17 juli 1994.

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

weduwe van
Johan Rudolph Anton Hendrik Grosze Nipper

Tot 29 augustus 1994 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van net ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit.
Het besluit wordt op 30 augustus 1994 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om vooriopige voorziening is gedaan.

KAPVERGUNNING

GEMEENTE

Sloterweg 139 Badlioevedorp Tel. 020 6594631

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor:
een opslagloods voor vis met bakinrichting gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 11 te
Zandvoort.
De besluiten en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang
van IVjuli 1994tot29augustus 1994terinzage
bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht
en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een
mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren pok ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

^

Drogistorij-Parfumerie BoUWHian
Oranjestraat 7 zwart. Zandvoort. Tel. 02507-12327.

Grote Krocht 19, Zandvoort

Wij adviseren u om 's avonds 19 juli vóór
21.00 uur wat water in voorraad te nemen
en op 20 juli de gehele dag niet de was te
doen. Er kunnen namelijk roodbruine vlekken op uw wasgoed ontstaan. Als dit gebeurt, kunt u uw wasgoed het beste nat
houden. Wij adviseren u het filter van uw
wasmachine te reinigen en enige uren
later het wasgoed nogmaals te wassen.
Indien uw wasgoed daarna nog steeds
bruine vlekken vertoont, kunt u bij het waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland N.V.
(WLZK) wijnsteenzuur krijgen. Hiermee
kunt u de vlekken verwijderen. Hiertoe
kunt u kontakt opnemen met het WLZK,
telefoonnummer 023-240424 of 210334.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze omschakeling voor u en uw medebewoners
overlast kan veroorzaken. Wij hopen dat u
hiervoor begrip hebt en danken u voor uw
medewerking.

j
./
Stephensonstraat 38, postbus 6085.2001 HB Haarlem
telefoon (023) 24 04 24

Zandvoort, juli 1994.

DOKTERSBERICHTEN

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Afwezig

P. VAN KLEEFF

C. A. Jagtenberg huisarts
van 20/7 tot 12/8
Voor waarneming
08.00-17.00 uur
F. B. Weenink tel. 12499
J. G. Anderson tel. 12058
Waarneming van 17.00-08.00 uur
en weekend tel. 30500

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,

Tel: 023-32 87 50

I. M. Witkiewicz
Huidarts en flebologe
wegens vakantie geen spreekuur in Zandvoort
van 18 juli t/m 20 augustus
Per 22 augustus spreekuren in het gezondheidscentrum
maandag 14.00-16.00
vrijdag 10.00-12.00
Na telefonische afspraak. Tel. 02507 -16892

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

POKON GERANIUM
N.P.K. 4+6+8
Voor alle bloeiende
planten in potten,
bakken en borders

om

nu voor

. . . O.OU

nu voor

. . . 4,50

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Vdii Stulbeiywfey
Zandvoort
Tel 17093

Soc. de Manege Zandvoort
presenteert zaterdagavond voor
ongebonden mensen o.a. live uit
CUBA 7 mans formatie:

„Sonoc de las Tunas".
Barbecue
op het terras met onze D.J.
Entree ƒ 25,Uitsl. singles vanaf 30 j r.
Absoluut geen spijkerkleding.
Info of reservering 16023.
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We zaten vaker bij de raad, dan opcircuit'

Kleurige expositie
Ans Faber-Doorten
ZANDVOORT - In de
maanden juli en augustus
exposeert de Overveense
schilderes Ans Faber-Doorten nieuwe schilderijen en
collages in de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek te Zandvoort.
Hoewel zij in het verleden
veel aquarelleerde, werkt Ans
de laatste drie jaar voorname
lijk met acrylverf.
Zij schildert op grote formaten papier. Het nieuwe werk
valt op door het samenspel van
abstracte en figuratieve onderdelen en door eigenzinnig
kleurgebruik, waarin rood de
boventoon voert
Ans Faber-Doorten geeft
schilderles bij 't Santpoorts Belang en zij geeft jeugdcursussen
bij de Vrije Academie Kennemerland in Overveen. In 1988
studeerde ze af als tekendocent. Daarna volgde ze de lessen van Pieter Berkhout aan de
V.A.K.
De afgelopen jaren heeft Ans
geëxposeerd bij onder andere
de VNU, het restaurant Graan
voor Visch en tijdens de Haarlemse kunstlijn.
De expositie is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de
openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.
Op maandag van twee tot half
zes en van half zeven tot half
negen, dinsdag van twee tot
half zes, woensdag van tien tot
half zes, vrijdag van tien tot 12,
van twee tot half half zes en van
half zeven tot half negen en zaterdag van tien tot twee uur.

„Wij hebben de afgelopen jaren met verbijstering gekeken hoe lang dit allemaal kon duren." Dirk Buwalda
is vanaf 1978 perschef van het circuit Zandvoort. Hij
kwam terecht in een hectisch tijdvak, waarin het voortbestaan van het circuit serieus in gevaar was. Het circuit overleefde oppositie en tegenslag en vorige week
kwam zelfs de terugkeer van de Formule 1-races een
heel stuk dichterbij. Samen met directeur Hans Ernst
blikt hJJ terug op een roerige periode.
door Paul van Gageldonk

Ernst en Buwalda: „De Stichting Geluidhinder, heeft bij alles wat er procedureel mogelijk is, een stok tussen de spaken gestoken. Dat is natuurlijk
erg onsportief."
Foto André Lieberom

ï ]I TE HEBBEN SOMS
m/M/ meer bij de raadsverIw jf
gaderingen gezeten
l
dan op het circuit,
letzelfde gold voor de discusles op provinciaal niveau. Gebkkig leven we in een demoratie. Maar ik heb me wel eens
tgevraagd: goedemorgen zeg,
laar zijn we mee bezig?"
i De economische belangen
lebben voor een belangrijk
jeel de doorslag gegegeven. Bu[alda: „Economische zaken
[il meedoen aan de financieIng van verbeteringen aan het
arcuit, omdat terugkeer van de
Jormule l een goede zaak is
por heel Nederland. Immers,
jerder hebben we alleen de TT
an Assen als internationaal,
karlij ks terugkerend, evenejient. Het is doodzonde dat we
ins destijds die Grand Prix
jebben laten ontglippen. Ook
bor de locale economie. De hoflbond in Canada heeft onRngs uitgerekend dat ze 75 duipnd overnachtingen heeft
Ivergehouden aan de laatste

Grand Prix. Zo'n cijfer zegt genoeg."
In '82 heeft de Kamer van
Koophandel ook eens onderzoek gedaan naar de effecten
van het circuit op de Zandvoortse economie. Men kwam
tot de voorzichtige berekening
dat de aanwezigheid van het
circuit op jaarbasis 250 arbeidsplaatsen en 16 miljoen gulden
aan omzet genereert. Buwalda:
„Dat bedrag is nu hoger, omdat
het bestedingspatroon bij de
bezoekers vele malen hoger is
dan toen. Maar dat is allemaal
voor ons niet van belang, want
wij zien daar geen stuiver van."

is alleen gebruikt als politiek
argument. Als er vier miljoen
op tafel had gelegen voor verplaatsing, dan was dat misschien ook niet genoeg geweest."
Een geval van 'circuitje pesten' dus? Buwalda wijst vanuit
zijn kamer in de racetoren naar
rechts, waar de vlag van cam-

lommissie blijft ondanks
apport voor behoud bomen
l Ondanks een nieuw experti- dat de raad in 1987 heeft aangeerapport van 1 'Pius Florus nomen, wordt gesproken over
oomverzorging uit Vught en de wens om een lanen-effect te
|e vurige pleidooi van de heer creëren. Daarmee is indertijd
jloekelman, hoofd Groenvpor- door de raad gekozen voor een
fcening, bleven de commissiele- vernieuwend beleid. Dit houdt
fen bij hun standpunt. Andere in dat bestaande bomen moeïapporten hadden aangetoond _ ten kunnen wijken om het belat de bomen niet ziek waren,' oogde lanen-effect te kunnen
Bus moesten ze blijven staan. krijgen.
Tooral de PvdA-fractie verzette
jich al eerder fel tegen de voor„Indien de raad nu beslist om
enomen kap.
de bomen op de HaarlemmerVolgens de heer Smits, hoofd straat te laten staan," aldus
ector Grondgebied, kwam Smits, „zal het Groeribeleids(Jiermee echter een nieuw be- plan op de helling komen te
k punt ter discussie te staan."
taan. In het Groenbeleidsplan,
Van Caspel was daar kort
over: „De doelstelling van het
beleidsplan is om een lanen-effect te 'bevorderen'. Toch moet
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dit niet doorgevoerd worden
ten koste van bomen die er al
vijftig jaar staan. Het belang
dat je toekent aan oude bomen
weegt zwaarder dan het beoogde lanen-effect." In dit geval
koos hij voor een conserverend
beleid. Ook de andere commissieleden waren het hiermee
eens. Zij zagen niet in, dat daarmee het Groenbeleid op de helling kwam te staan. Voor hen
was het maar net hoe dit beleidsplan geiiterpreteerd werd.
Van Westerloo (PvdA): „Het
Groenbeleidsplan is een van de
rapporten die ik heel goed vind.
Er staat echter nergens dat de
bomen die er nu staan weg
moeten."
Mevrouw Keislair, woordvoerder van de bewoners, voelde zich deze avond zeer gesteund door de commissieleden. Zij pleitte voor een snelle
verzorging van de bomen.
Sinds 1990 is hier niets meer
aan gedaan. Over de financiële
consequenties zal een raadsvoorstel volgen.

Omwonenden
Suyderduyne
naar advocaat
ZANDVOORT - De gemeente heeft de bouwvergunning afgegeven aan
bouwbedrijf
Thunnissen
Heemstede' B.V. voor de
bouw van appartementencomplex Suyderduyne. Omwonenden beraden zich met
hun advocaat op nieuwe gerechtelijke stappen.
Het verstrekken van de
bouwvergunning voor het nieuwe
appartementencomplex
Suyderduyne werd eerder vanwege procedurefouten door de
arrondissementsrechter opgehouden. Ook zou de gemeente
volgens de rechter te weinig
aandacht besteed hebben aan
de bezwaren van omwonenden,
ten opzichte van windhinder en
schaduwwerking. De gemeente
heeft de procedurefouten hersteld en een rapport op laten

move van circuitdirecteur
Hans Ernst en zijn mannen.
De directeur: „Zandvoort is
een badplaats, met eb en vloed.
En zo is het met het circuit ook:
de ene keer zijn de mensen
vóór, de andere keer zijn ze tegen. Dat is het grote probleem
geweest. Eb en vloed."
„Toch zijn de meeste Zand-

moetje niet zo flauw zijn om te
gaan bellen met de klacht: wat
moet dat ding daarboven, als er
een vliegtuig overvliegt. Dan
moetje er niet gaan wonen. Als
ik langs een spoorlijn ga wonen
kan ik moeilijk de NS gaan bellen en vragen of ze eens op willen houden met het langs laten
rijden van die treinen. Ik weet
het, we leven in een democratie.
Maar de Stichting Geluidhinder, die. uit twee man en een
paardekop bestaat, heeft bij alles wat er procedureel mogelijk
is, een stok tussen de spaken
voorters blij met het circuit. gestoken. Dat is natuurlijk onTuurlijk, in deze tijden zou het sportief, dat is erg onsportief."
beter zijn om een circuit in de
'middle of nowhere' te hebben.
Wat Buwalda en Ernst ook
Maar die situatie doet zich hier erg onsportief vonden was het
niet voor. Bovendien, Zand- persbericht dat de PvdA vervoort is 's zomers een bruisend strekt op de dag dat de provindorp, waar van alles te doen is cie haar goedkeuring gaf aan
en waar het circuit aan bij- een positief advies voor de A-sdraagt. Er zijn maar een paar tatus. In dat persbericht stelt
mensen die tegen zijn en dat de PvdA de strijd om het circuit
zijn altijd de harde roepers."
voor als een wedstrijd: „De aan„Ik vind, als je in Zwanen- houder wint en de PvdA-Statenburg een huis gaat kopen, dan fraktie is hier die aanhouder,"

'Zandvoort is een badplaats met eb en vloed'

ping de Duinrand wappert en
vervolgens gaat zijn vinger enkele honderden meters naar
links, achter de hoofdtribune,
Circuitje pesten
waar de camping in nieuwe
Ondanks die grote economi-' staat zal herrijzen. „Dat is alles,
sche belangen is het circuit in- daar ging het al die jaren nu
zet geworden van een politiek zo'n beetje om," zegt de perssteekspel tussen voor- en tegen- voorlichter.
Hij is tamelijk bitter over de
standers. De discussie over het
circuit en de Grand Prix werd oppositie die jarenlang gevoerd
een politieke discussie. Buwal- is. „Eerst, eind jaren '70, hadda: „De verplaatsing van cam- den we gedonder met het Anti
ping de Duinrand bijvoorbeeld, Circuit Comité. We moesten

ZANDVOORT - Over de bomen op de HaarlemmerJtraat waren alle commissieleden Ruimtelijke Ordening
Set deze week gloeiend met elkaar eens. Hun mening luidt:
laat de bomen die niet ziek zijn staan, vul de lege gaten op
net redelijk grote bomen en verzorg alles zo spoedig mogeijk. Daarmee schaarden zij zich unaniem achter de mefing van de Haarlemmerstraat-bewoners. Deze hebben
lich al die tijd met hand en tand verzet tegen de kap van 11
ppen.

met dempers gaan rijden. Daar
hebben we toen mee ingestemd
en daarmee waren we de eersten in Europa. Dus, wij zien
ook wel eens m, dat we ons wat
moeten matigen. Daarna kregen we gekrakeel met de gemeente. Het contract werd. opgezegd, we hadden gewoon ruzie met het gemeentebestuur.

maken over de (volgens het
rapport niet hinderlijke) schaduwwerking, waarop ze de vergunning af kon geven.
De bezwaarmakers moesten
via de gemeente-advertentie in
deze krant vernemen dat de gemeente de bouwvergunning
had verleend. Zij gaan zich met
hun advocaat beraden op nieuwe gerechtelijke stappen. De
betreffende bewoners willen
alsnog proberen om het bouwproject te stoppen, of in ieder
geval twee etages van het bouwplan af te laten halen. Zij hebben zes weken de tijd om tegen
de beslissing in beroep te gaan.
Volgens afdelingshoofd Van
Delft van Ruimtelijke Ordening is Thunnissen van plan na
de bouwvak vakantie met de
bouw te starten. Suyderduyne
zal komen te staan op de plek
van 'Paviljoen Zuid' aan de Brederodestraat.

De anti-circuit lobby was fanatiek tot op het allerlaatst."
Het leek een uitzichtsloze
zaak te worden, totdat de circuitdirectie nog eens tweeëneenhalve ton stortte in het zogenaamde Groenfonds, bedoeld
om camping de Duinrand te
verplaatsen en de daardoor beschikbare grond toe te voegen
aan het natuurgebied. Daarmee
was de laatste troef van de oppositie uitgespeeld. En dat was
natuurlijk weer een handige

vermeldt de tekst. „Ach ja,"
zegt Ernst cynisch, „Succes
heeft vele vaders. Maar ik hoef
die vader niet te zijn. Als wij die
A-status maar hebben. En het
is ook veel belangrijker dat er
voor de bevolking van Zandvoort nu eindelijk duidelijkheid is. Dat er goede afspraken
zijn. Dat er dus, politiek gezien,
met hun belangen rekening gehouden is."
Het wachten is nu nog op
susbsidie van ministeriele kant
en dan kan begonnen worden
met de renovatie van het circuit.
„Het heeft geen zin om de
tuinman een offerte te laten
maken voor je tuintje als je kaveltje nog niet gekocht hebt,"
verklaart Ernst. De directeur
houdt nogal van beeldspraak.
Najaren van haarkloverij is het
optimisme bij de circuitmensen teruggekeerd, volgens
Ernst: „De trein is in beweging
gezet en de trein komt nu ook
echt op het station aan."

Fietser
gewond
film stunt
na botsing tegen
Kodak
vrachtwagen
kleurenfilm
(ADVERTENTIE)

Capi uert /ijn honderdjarig best.
met grandio/c aanbiedingen.

24 opnamen
vanaf

CAPI

x

M/U

Haarlem Winkelcentrum Schalkxujk, Rmcradrccl 32, Hoofddorp
Kruisucg 656, Heemstede Binncnuctr 151

ZANDVOORT - Bewoners uit de omgeving Prinsesseweg en Koninginneweg werden in de nacht van
vrijdag op zaterdag, om half
vier, plotseling opgeschrikt.
pp de Prinsesseweg was een
fietser in volle vaart tegen
een stilstaande vrachtwagen gereden. Een vriend van
het slachtoffer schreeuwde
om hulp en bonste op de
deuren van bewoners. Nadat zij 06-11 gebeld hadden
werd het slachtoffer naar
het ziekenhuis vervoerd.

„Het was afschuwelijk," aldus een bewoner van het oostelijk gedeelte van de Prinsesseweg. „We werden om half drie
's nachts 's nachts opgeschrikt
door geschreeuw. Bovendien
werd er keihard op de deur gebonsd. Omdat er op dit deel van
de Prinsesseweg geen straatDe rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief verlichting is, zag ik niet direct
naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U wat er aan de hand was. Eerst
kunt uw brief ook afgeven bi] het redactiekantoor dat is gevestigd dachten mijn vrouw en ik dat
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch ons huis in de brand stond.
Toen we open deden, zagen we
bereikbaar via nummer 02507-18648
een jongeman, die helemaal
overstuur was. Hij vroeg om
een ambulance en een verbanddoos."
De vrienden waren uit geFred van Rhee reageert op het hoog op over Amsterdam, waar weest in het dorp. Hierna waartikel over Yanks dat twee we- een gedoogbeleid is, waar de ge- ren zij op de fiets gesprongen .
Amsterdammer en reden naar huis. Vanuit de
ken geleden in het Zandvoorts middelde
Nieuwsblad stond. Hij is van 's avonds niet veilig over straat Kostverlorenstraat deden zij
mening dat Zandvoort niet zit kan, of toeristen aan de lopende
band worden beroofd.
te wachten op Yanks.
Daarom, heer Van de Moot,
Wij hebben het mooiste als u zó nodig moet, blijf dan in
strand van Europa met fantas- Amsterdam en laat ons met
tische strandpaviljoens, gezelli- rust.
ge cafés en terrassen, camDaarom hoop ik dat B & W
pings, bungalowpark, casino, nog heel lang zeer kritisch zal
het circuitpark en een goed ver- blijven toezien.
enigingsleven.
Waar alléén de zon koopman
Fred. van Rhee sr.,
is.
De heer Van de Moot geeft
bijgenaamd Ruim.

MENINGEN

'Geen behoefte aan Yanks'

Bassie & Adriaan in Pellikaanhal
ZANDVOORT,- Veel kinderen zullen er reikhalzend naar uit
hebben gekeken: Bassie en Adriaan komen naar Zandvoort. En
wel op maandag 18 juli. Het bekende televisieduo zal in sporthal
de Pellikaan hun lachspektakelshow ten tonele brengen. Al bijna
18 jaar brengen zij een familieshow, waarbij zowel jong als oud
zich kostelijk vermaakt: Bassie doet altijd zulke domme dingen
en Adriaan moet het allemaal maar weer opknappen. Dat wordt
dus lachen geblazen. Deze dolle pret zal om zeven uur beginnen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna aan de Grote
Krocht.

een wedstrijd wie het eerst
thuis zou zijn. Hierdoor reden
ze met grote snelheid het oostelijk gedeelte van de Prinsesseweg op. Aan de kant van de bibliotheek, stond echter een grote vrachtwagen geparkeerd.
Het 26-jarige slachtoffer had
deze in de duisternis niet zien
staan. Hij reed frontaal tegen
de wagen en belandde eerst met
zijn hoofd door het voorruit.
Daarna raakte hij klem met de
fiets onder de vrachtwagen.
„Hij was nog wel aanspreekbaar, maar bloedde hevig aan
zijn hoofd, aldus de bewoner.
„Bovendien was hij duizelig en
gaf over. We konden hem niet
echt helpen, want hij zat zat
klem tussen de fiets en de
vrachtwagen. Inmiddels stond
de gehele buurt op straat. Nadat we 06-11 belden was de ambulance binnen tien minuten
aanwezig. Ook de politie was
zeer snel ter plekke. Dat is wel
een compliment waard."
Het slachtoffer werd behandeld in het ziekenhuis. Een
bloedproef wees uit dat hij onder invloed was van alcohol.
Het gedeelte van de Prinsesseweg mag alleen bereden worden door de bus en mensen met
een vergunning. De fietsers
mochten hier dus officieel niet
rijden. Het is met bekend van
wie de vrachtwagen is en of
deze een vergunning had om
hier geparkeerd te staan.

55 jongeren in '93
gestraft door HALT
ZANDVOORT - HALT Kennemerland-Zuid draait nu ruim
twee jaar. In totaal hebben 106
jongeren via dit bureau een alternatieve straf gehad. Onder
hen bevonden zich slechts vijf
meisjes. Het aantal uren dat er
gewerkt is in het kader van die
straf was 428 uur. Gemiddeld
lag het aantal te werken uren
op acht uur per delinquent. De
gemiddelde leeftijd van de gestrafte jongeren lag op 14,5 jaar.
In 1993 waren dit er 55. Het afgelopen jaar werd er door halt
voor ruim 15 duizend gulden
aan schade bemiddeld.
In 1993 richtte HALT zich in
Zandvoort via het scholenproject 'Wij pikken het niet', op het
voorkomen van winkeldiefstal.
Dit jaar staat het project 'brommen en snorren' onder andere
op de agenda.

Ouders welkom
bij kinderdisco
ZANDVOORT - De kinderdisco in 't Stekkie sluit zaterdag 16 juli het seizoen af met
een gigantisch tropisch familiefeest. Op deze laatste disco van
het seizoen mogen de kinderen
hun ouders gratis meenemen.
Die kunnen dan mooi laten zien
hoe goed zij 'de Limbo' dansen.
Er worden namelijk wedstrijden gehouden. Het is wel de
bedoeling dat ieder zich in tropische kleding hult.
De disco duurt van zeven tot
negen uur. Kinderen tot en met
12 jaar zijn welkom. Kosten:
2.50 voor leden en 3.50 voor
met-leden. Ouders mogen gratis.
Vanaf september staan Carla,
René, Mieke, Cor, Marcel, Raymond en Carma weer klaar om
er een swingend nieuw disco-seizoen van te maken.

Tropisch Stekkie
ZANDVOORT - 'Het Stekkie'
wordt vrijdag 15 juli omgetoverd tot een tropisch paradijs.
Dit in verband met een tropische afsluiting van het seizoen.
Palmbomen, een namaakkameel, zand, water, strandstoelen, alcoholvrije cocktails en
tropische klanken, je kunt het
allemaal
verwachten, die
avond. Er is echter een voorwaarde: Je moet een tiener zijn
tussen de 12 en de 16 jaar, een
zonnig humeurtje meenemen
en niet vergeten je tropisch te
kleden want het wordt real hou
Tijd: van acht tot 11.
Kosten: 2.50 gulden voor leden
en vijf gulden voor niet-leden.

Winkeldief gepakt
ZANDVOORT - Een 16-janje Fransman is op 4 juli om zes
aur opgepakt, toen hij in d&
Kerkstraat een jas stal.

'We gaan naar
Zandvoort'
-•Öf'l
'g J

1.1--x
>^)

s L'- "

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein 9 B wordt vrijdagavond 15
juli om acht uur de expositie
'We gaan naar Zandvoort...' gehouden. Wethouder Versteege
opent de expositie. Te zien zijn
modellen, maquettes, foto's,
schilderijen, strandvoorstellingen en een dia- en videopresentatie van allerlei Zandvoortse
zaken uit het begin van deze
eeuw. Het Cultureel Centrum is
open van woensdag tot en met
zondag van een tot vijf uur. De
expositie wordt tot en met 25
september gehouden.

Ouwe prenten te zien in het
cultureel centrum
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DRINGEND
Voor de verkoop en distributie van
originele Westfaalse braadworst
Thüringer braadworst
Wiener knakworst
zoeken wij contact met

BALLANTINES
FINEST SCOTCH WHISKY

GROSSIER/DEPOTHOUDER

0,7 liter-40% alc.

De Man Promoties
010 - 4160729 of Fa. Duncker
Koel-Vries B.V.
020-6860120
Fax 020 - 6845911

ELDERS
COEBERGH
BESSENJENEVER
0,7 liter- 20% ac.

ELDERS

Seinpostweg 4/8, gunstig gelegen hoekapp. met ruim balkon. Uitzicht over zee en
dorp. Ind. hal met bergkast; toilet; ruime
woon/eetkam.; nette keuken; slaapk.;
badk. met douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ 185.000,-k.k.

JONGE JENEVER
literf les - 35% alc.

Echte Spaanse

SANGRIA
DON MANOLO

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
Amsterdams
Am;
Stadsblad
Stat
Amsterdams
Starisböad ...,—

INDONESISCH RESTAURANT

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

0,75 liter

literfles

hee£t alle dranken!

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

MAKELAAR O.G.

ORANGE

GARVEY
SHERRY

trots op is -Hes 30 cl

Zandvoortselaan 149, vrijst. woonh. met
zomerwon. Grondopp. 589 m2. Ind. beg.gr.
hal; toilet; keuken met app.; woonk. (50
m2) met open haard en serre; bijkeuken
met open haard; 1e et. 3 si.k., zonneterras;
badk. met ligbad, toilet en wastafel. Ind.
zomerwon. woonk.; keuken; slaapk.; toilet;
douche.
Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.

SCHAIK

BAR-LE-DUC

SPECIALE
PALM
BIER
Het bier waar België

LA TOUR
Een perfecl alternatie! voo
Veui ol Brandy

Men zou kunnen zeggen dat rip
fruit en pikante kruidigheid bi| deze
wijn om de voorrang strijden De
kleur is purperrood en de smaak
stevig en opperbest

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

Thorbeckestraat 3/12, op steenworp afstand van het strand gelegen luxe maisonnette met ruim balkon. Ind. 1e et. woonk.
met open haard, marmeren vloer, luxe
open keuken met inb.app.; toilet; 2e et. 2
sik. met wastafel; badk. met ligbad,
douchecabine, toilet en wastafel; 3e et. zolderkam. met wastafel.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

VAN

CÖTES DU ROUSSILLON
PRESTIGE DU CARDINAL

AUTORIJSCHOOL

ORIENTAL RUMOURS
Ook op de Pasar Malam
stand nr. 8

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Amsterdams
StadsbJad _.,—

lessen in
Nissan „Primera"

Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
in de PELIKAAN HAL

EIO E w NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Postcode Loterij helpt UNICEF

VANDAAG BESTELLEN
MORGEN IN HUIS

Een prik voor een
kinderleven

Velen kennen de last en de zorgen van gebrek aan tijd.
Dat begint al vroeg in de ochtend. Rennen om op tijd die
dingen te doen die moeten gebeuren. Al aardig vermoeid
is er dan eindelijk het o zo belangrijke koffie-uurtje op
het werk of thuis. Even onderuit met een krant, een
tijdschrift of de dikke Wehkamp-catalogus vol met
ideeën op het gebied van mode, huishoudelijke apparatuur en meubilair. Maar, terwijl u de catalogus doorbladert, beseft u dat u de volgende dag een cadeau nodig
heeft, of een nieuw kledingstuk. Opnieuw bekruipt u dat
gevoel van vechten tegen de klok, want waar moet u
in 24 uur een leuke jurk of een cadeau vandaan halen als
u geen tijd heeft om hiervoor de stad in te gaan?
Wehkamp helpt u graag bij dit
probleem door vanaf nu artikelen
de volgende dag bij u thuis te
bezorgen U kunt rustig tijdens
uw koffiepauze het dringend gewenste artikel in de catalogus
uitzoeken, bestellen en de volgende dag heeft u het in huis.

besteltelefoon (telefoonnummer
038-264 264), doorgeven Zij zorgen ervoor dat u de bestelling de
volgende dag thuis ontvangt
Of u belt, eveneens voor 1200
uur 's-middags, via het gratis
06-nummer 06-06 06 met Jimmy. de bestelservice per computer U geeft uw klantnummer en
Heeft u de nieuwe catalogus nog artikelnummer door en Jimmy
niet in uw bezit, dan leest u zorgt voor de rest
elders op deze pagina hoe u
deze kunt aanvragen
24 uur vignet
In de catalogus worden artikelen
die in aanmerking komen voor
de 24 uur service, gemerkt met
twee soorten 24 uur vignet|es.

Een vignet met 24 en een vignet
met 24+ Kleine tot middelgrote
artikelen staan gemerkt met het
24 vignet Voor de 24 uur service
van deze artikelen worden geen
extra bezorgkosten in rekening
gebracht
Als u voor de bezorging van
deze artikelen de volgende dag
overdag niet thuis bent, kan de
bestelling ook na 1800 uur worden afgeleverd, maar dan moet u
dat wel tijdens uw bestelling
doorgeven
Grote, zware en kostbare artikelen, groot-meubelen uitgezonderd, staan gemerkt met het
24+ vignet Ook deze artikelen
kunnen nu de volgende dag bij u
thuis worden bezorgd Voor nog
geen ƒ 25.- bezorgkosten per

Hoe werkt de 24 uur
service?
Ruim 90% van de artikelen m de
catalogus is voorzien van een 24
uur vignet Dat betekent dat deze artikelen snel kunnen worden
geleverd
Gebruik maken van de 24 uur
service is eenvoudig Op de eerste vier werkdagen van de week
bestelt u uw artikel, voorzien van
het 24 uur vignet, voor 12 00 uur
's-middags, en u knigt dit de
volgende dag geleverd
Heeft u dringend iets voor het
weekeinde nodig, let u er dan op
dat u dat op donderdag bestelt,
dan heeft u uw bestelling op
vrijdag, dus voor het weekeinde,
in huis
U moet uw bestelling wel voor
12 00 uur 's-middags aan de telefonistes van Wehkamp via de

Geldt de 24 uur service
voor alle artikelen die in
de catalogus staan?
De 24 uur service geldt voor
ruim 90% van alle artikelen
die in de catalogus staan vermeld De artikelen die in aanmerkmg komen voor deze
service zijn gemerkt met een
24 ol 24 ^ vignet
Geldt de 24 uur service
zeven dagen per week en
24 uur per dag?
Deze extra service kan worden ingezet indien u op de
eerste vier werkdagen van de

week, voor 12 00 uur 's-middags, uw bestelling aan
Wehkamp doorgeeft
Brengt de 24 uur service
extra kosten met zich
mee?
Voor de kleine tot middelgrote artikelen (24 vignet) worden voor de 24 uur service
geen extra bezorgkosten m
rekening gebracht De grote
en kostbare artikelen (24 +
vignet) heeft u voor nog geen
ƒ 25.- bezorgkosten in huis
Moet de volgende dag de
hele dag iemand thuis
aanwezig zijn om de bestelling in ontvangst te
nemen?
Als u via de besteltelefoon
bestelt kan de telefoniste u
vertellen wanneer u uw bestellmq kunt verwachten Indien u de volgende dag overdag niet thuis bent. kunnen
desgewenst kleine tot rud-

De winnende
Thuisbingonummers:
3 juli

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

1 13 20 29 41
2 16 21 30 42
17 22 31 43
18 24 32
19 26 34

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loten] is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/17789 d d
02-03-93
Pri|zen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelastmg Prijzen worden automatisch op
uw bank- of girorekening gestort

ƒ40,- (vier lotnummers)
ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

Au b uw keuze aankruisen en varder invullen met bloklettars. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: l l l l i-i l i

Plaats:

Wiltudatwijubellenbijeenpri|sbovende/10000,-7 Tplpfnnnnr
Vul dan hiernaast uw telBfoonnummer in:

lelCTOOnnr. l

Postbanknummer:

Miljonair
worden? Vul
de bon in en
doe mee!

Speelt u mee met de Postcode
Loterij? Dan kunt u rustig op
vakantie gaan.
Mischien staat er dan een verrassing op uw bankrekening
als u terugkomt! Want de
Postcode Loterij keert alle prijzen automatisch uit. Is dat
geen prettig idee voor aan het
strand? Goede reis! •

Dat gebeurt met reizende "immunisatieteams". Die brengen

Een kans voor een kind. Dat is het werk van UNICEF. De Postcode
Loterij helpt mee.

6
7
9

Diegene onder u die de 24
uur service wil proberen,
ontvangt bij de eerste bestelling een gratis CD uit de
vijfdelige serie Top 100
Gold. De overige vier CD's
kunt u voor m totaal
ƒ 29,95 bijbestellen.
Meer informatie hierover
vindt u in de Wehkamp-catalogus.

Op vakantie

UNICEF is blij met dat resultaat, maar nog niet tevreden.
Twintig procent van alle kinderen krijgt nog steeds niet alle
benodigde prikken. UNICEF is
daarom een nieuwe campagne
begonnen. Inzet is om voor het
einde van deze eeuw alle kinderen te bereiken.

AANVRAGEN
CATALOGUS

delgrote artikelen na 1800
uur worden afgeleverd, maar
dan moet u dat wel tijdens
uw bestelling doorgeven.

UNICEF is een van de vaste
goede doelen van de Postcode
Loterij. Meespelen is dus meehelpen! En dat kan al voor een
tientje per maand. U draagt bij
aan de zeven goede doelen van
de Postcode Loterij en maakt
tegelijkertijd zelf kans op een
. mooie prijs. Twee goede redenen om de bon in te sturen en
mee te spelen. Doe het nog
vandaag!M

Nog steeds sterven er in de
wereld kinderen aan ziektes
die met een paar prikken voorkomen kunnen worden. Dankzij het werk van UNICEF zijn
dat er nu jaarlijks drie miljoen
minder dan vroeger.

Overigens kunt u. voor artikelen
die u niet de volgende dag nodig
heeft, de hele dag door de telefonistes of Jimmy bereiken Jimmy zelfs 24 uur per dag en
zeven dagen per week, dus ook
m het weekeinde.

DE VIJF MEEST GESTELDE VRAGEN
Wat houdt de 24 uur service precies in?
Deze extra service van Wehkamp houdt in dat artikelen
die tijdens de eerste vier
werkdagen van de week voor
12 00 uur 's-middags worden
besteld, de volgende dag
thuis worden afgeleverd

Het kinderfonds van de
Verenigde Naties, UNICEF,
voert een permanente strijd
tegen difterie, kinkhoest,
polio en mazelen. Aan die
strijd draagt ook de Postcode
Loterij haar steentje bij. In
1993 ontving UNICEF een
bijdrage van 10 mujoen gulden van de loterij.

bestelling kunnen deze 24+ artikelen de volgende dag al bij u in
huis zijn

De Wehkamp-catalogus is
aan te vragen via het gratis
06-nummer 06-05.04. U
tfrijgt deze dan snel en gratis thuisbezorgd.

per auto, vliegtuig, boot, fiets
of desnoods per kameel de
beschermende injecties bij de
kinderen. Ook op de meest afgelegen plekken. Dat werk
'kost enorm veel geld, maar als
je het per kinderleven bekijkt
is het een prikkie.

!

^

Banknummer:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l l l l50'94'07
l

l

Datum:
j

Handtekening:

NATIONALE
• LOT ERlJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Leden Watersport Vereniging
vormen één grote familie
„Sommigen denken dat de
Watersport Vereniging
Zandvoort een rijkeluisclub
is," zegt penningmeester
Rob Bossink. Het tegendeel
is echter waar. We ritselen
door de jaren heel wat af om
van alles te bereiken, zonder een cent subsidie. Uiteindelijk heeft de club z'n
bestaansrecht aan de zelfwerkzaamheid van haar leden te danken."
door Martha Burger

D

E Watersportvereniging
Zandvoort bestaat uit
zo'n tweehonderd enthousiaste catamaran-zeilers, die hun territorium
hebben op het zuidelijk deel
van het Zandvoortse strand.
Regelmatig organiseren zij
clubwedstrijden en zijn ze gastheer voor nationale en mternationale wedstrijden. Bij mooi
weer zie je de kleurige zeilen al
van verre de kustlijn markeren.
De leden zijn in de zomer als
het ware één hechte familie. Ze
verdelen de taken en plichten
van de club met plezier. Het
zijn allen sportieve zeilers,
maar ze zijn ook bereid om zich
voortdurend belangeloos in te
zetten voor hun club.
Een voorbeeld is de totstandkoming van het nieuwe clubhuis. Met een heel team, hebben de leden hier vrijwillig uren
aan gewerkt. Hierdoor werden
de kosten zo laag mogelijk gehouden.
„Dat is voor ons uiteindelijk
nog de grootste sport," aldus
Bossink. „We hebben onder de

Veiligheid staat hoog in het vaandel van de Watersport Vereniging Zandvoort. „Maar je kan
nooit uitsluiten dat er op zee iets gebeurt," volgens Rob Bossink
Foto André Lieberom
zeilers een grote verscheidenheid aan vaklieden. Zij hebben
hun vakmanschap kosteloos
voor de club ingezet. De ene
persoon schilderde, een ander
leverde de ramen gratis, weer
anderen hebben het timmerwerk verricht en van een aantal
mensen en bedrijven kregen we
langzaam maar zeker de hele
inrichting voor ons clubhuis
cadeau.
Zelfs de stoelen zijn stuk

Weekenddiensten
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid023-334323.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
HUISARTSEN: De volgende Belbus: Om van de belbus (voor
huisartsen hebben een geza- bewoners van 55 jaar en ouder)
menlrjke
waarnemingsrege- gebruik te kunnen maken,
ling: J. Anderson, B. van Ber- dient men zich 24 uur van te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. voren op te geven bij Huis in de
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
me, P. Weenink. Informatie en 17.00 uur. De kosten per perdaarover tijdens weekend, soon bedragen vanaf l juli 1991:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,tijdens feestdagen via telefoon- voor een retour.
nummer 30500. De spreekuren Alg. Maatschappelijk Werk
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
zowel op zaterdag als zondag 13459 bgg 023-320464. Spreekop werkdagen
van
van 11.30 tot 12.00 uur en van uur
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel GeJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- weld: tel. 023-329393 op werkdanmgstijden (alleen voor recep- gen 12.00-14.00 uur en ma.aten): zaterdag 11.00-13.00 en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00
uur,
zondag Telef. meldpunt Ouderen Mis11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. handeling: 023-159700, van 08.30
Buiten de openingstijden infor- tot 17.00 uur.
matie over de regeling via Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
tél.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen is het Kruiswerk Zuid- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
-Kennemerland 's avonds, 's uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
nachts en in het weekend te be- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
reiken via de doktersinforma- AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Klachtentelefoonnummer
de Boer-Burgh en/of mevr. technische dienst: 17577. BeA.C.M. Gombert en/of P.J. van stuurlijk spreekuur: iedere eerder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
Taxi: tel. 12600.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinseseniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.

Weekend:
16/17 juli 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

voor stuk gesponsord. Het geld
voor de inrichting was net een
beetje op. Iemand kwam toen
op een schitterend idee: hij beide een voor een de leden op.
„Wil je een stoel kopen?" vroeg
hij ze. „Kost je maar 65 gulden." Binnen de kortste keren
had iedereen z'n eigen stoel
aangeschaft."
Nu staat er dan een prachtig
clubhuis tegen een minimum
aan kosten.
Alles wat er staat is
door1 de leden zelf opgebracht.

Oude bouwkeet
Zo'n kleine dertig jaar geleden stond er slechts een oude
bouwkeet aan hetzelfde stuk
strand in Zuid. In die tijd begon
de watersport aan zee net haar
intrede te doen. Aangezien de
zee bekend staat om haar stroming en branding, werden er
boten ontworpen, die niet vol
konden lopen met water en gemakkelijk in de branding kónden varen. In die tijd kwamen
de eerste boten die 'zelflozend'
waren. De catamaran was in opkomst en de handel speelde
hier op in. Scheveningen, Kat-

Kerkdiensten

wijk, Noordwijk en Zandvoort
hadden de eerste vier zeilverenigingen aan de kust.
Het oude bouwkeetje heeft
heel wat jaren z'n werk gedaan.
In die tijd waren de leden al
heel blij met het golfplaten toiletje, dat erbij gebouwd werd.
„Dat was de eerste luxe die we
toen hadden," zegt Bossink.
„Wie daar nog op gezeten hebben? Dijkema, van Elteren,
Bos, Deutekom, Stiekel en
Zwarte Jan, de sportieve 'knarren' uit die tijd."
De bouwkeet werd ie4er jaar
in- en uit elkaar geschroefd.
Bossink: „Je kunt je voorstellen dat de gaten met de jaren
steeds groter werden. Uiteindelijk kon hij niet meer in elkaar
gezet worden. Het houtwerk
leek wel een zeef. Einde clubhuis dus. 15 jaar geleden zijn we
toen op units overgegaan. Dat
voldeed prima. Het huidige
clubhuis bestaat uiteindelijk
uit 11 units."
Veel 'niet-zeilers' vragen zich
af of het niet gevaarlijk is om op
zee te zeilen. Vooral naar aanleiding van een dodelijk ongeval twee jaar geleden, heeft de
(ADVERTENTIE)

SPEELWERK VAN 14
HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE
MEESTERWERK VAN

vereniging de goede veiligheidsmaatregelen - die zij toch al had
- nog eens aangescherpt. Ieder
lid krijgt deze veiligheidspunten te lezen. Toch moet iedereen blijven bedenken; hoe veilig
je ook vaart, er kunnen altijd
ongelukken gebeuren. Bossink:
„Er is een spreekwoord: ledere
schipper die zee kiest is verantwoordelijk voor schip en bemanning. Vandaar ook dat er
een hele goeie samenwerking is
gekomen tussen de Komnklijke Nederlandse
Reddings
Maatschappij (KNRM), de
Reddingsbrigade, de kustwacht
en onze watersportvereniging.
Bovendien bezitten we zelf een
grote reddingsboot. Deze kan
in geval van nood de boten van
de reddingsmaatschappij bevoorraden met benzine. Dat is
dan een van onze taken. Dan
hoeven de boten niet naar de
kant.
Met de jongens van de reddingsbrigade hebben we trouwens een fijn contact. Als er een
zeilboot is omgeslagen, die niet
meer verder kan, hebben we
een soort van onderlinge spanning. Zo van: wie er het eerst is!
Meestal zijn die jongens sneller. Uiteindelijk toch een veilig
idee."
ledere woensdagavond maken de leden het strand schoon.
Zes man rapen de lege blikjes
en andere rotzooi pp. Maar er is
nog meer vrijwilligerswerk te
doen: schoonhouden van het
clubhuis, administratief werk,
het draaien van bardiensten en
ander corvee. Het wordt door
bijna alle leden zonder problemen en met veel plezier verricht. Bovendien is er een havenmeester, die ook heel wat
werk op zich neemt.

218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand |
Periode 5 juli - 11 juli 1994

Ondertrouwd: Sietze Hielkema
en Maria Cornelia Sikkens;
Wilhelmus Cornelis Michiels
en Aloisia Paap; Charles van
der Veer en Joyce van der Weijden.
Geboren: Lizz, dochter van
Erik Führhop en Brigitta Koning; Feretti Frederico, zoon
van Godefridus Wilhelmus
Hehl en Farida Elfrie Aladui.
Overleden: Hermina Zwemmer-De Zwart, 92 jaar; Job
Sjoukens, 69 jaar.

de badplaatsdoor

15 jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 12 juli' De ongelukken, kleine ongevallen en 'bijna' botsingen op de hoek Zandvoortselaan/Grote Krocht/Hogeweg, nemen in
aantal toe. Zo was er zaterdagmiddag omstreeks
kwart voor drie op deze plaats opnieuw een botsing te wijten aan onbekendheid van de automobilisten en als gevolg daarvan het geen voorrang
verlenen. 'Boem is ho' sprak een voorbijganger
laconiek toen hij de klap hoorde waarmede deze
twee auto's op elkaar vlogen. Het zou misschien
aan te raden zijn eens te overwegen hier verkeerslichten aan te brengen. • Het laatste ontwerp van architektenbureau Wagenaar voor woningen op het terrein Brederodestraat l heeft
voorlopig genade gevonden in de ogen van het
college. De bouw van 18 woningen op dit terrein
betekent automatisch afbraak van het huidige
pand. De keerzijde van de medaille is in dit geval
de huidige bewoners van dit pand, want zoals
bekend, deze woning werd in mei 1978 gekraakt.
Een viertal Zandvoorters, het wachten op geschikte woonruimte moe, nam het recht m eigen
handen en versierde op deze wijze een onderkomen. • Motorraces op het circuit mogen zich nog
steeds niet in een overdadige belangstelling verheugen. • De VVD-fractie heeft gelijk gekregen.
Gedeputeerde Staten vinden de aankoop door de
gemeente van het duinterrein Jhr. Quarles van
Ufford aan de kop van de Corn. van der Werffstraat te duur. GS achtte de prijs van zeven
gulden per vierkante meter te hoog.

Donderdag 13 juli • Met de aanleg van het
mterim-circuit zijn geen regels op bepalingen
overschreden. Dat concludeerde staatssecretaris Dees naar aanleiding van kamervragen van
D66, CDA. PPR en PvdA. De politici maakten
zich ongerust over de gevolgen van het milieu
van het circuit en vroegen zich af of er niet eerst
een Milieu Effect Rapportage gemaakt moest
worden. Het mterim-circuit wordt op 20 juli 1989
in gebruik genomen, e Tegen de bouwplannen
aan de Oranjestraat voor een supermarkt (Dekamarkt), parkeergarage en luxe appartementen,
werden bezwaren ingediend door twintig omwonenden. • Ondanks dat het ledental van het
Zandvoorts Vrouwenkoor is geslonken tot 28
stuks en het bestuur op de voorzitster na is
opgestapt, gaat het koor door. Het zoekt een
nieuwe dirigent. • De meeste bewoners van
EMM complex l (het oudste complex, daterend
Uit 1926) gaan akkoord met de renovatie. 75
procent van de bewoners betrok een wisselwoning. • Het strand functioneerde als decor voor
amateurtoneelgroep Suspense. De twee voorstellmgen trokken samen zo'n 150 toeschouwers. • Tussen het gemeentebestuur en de provincie bestaat een ernstig meningsverschil over
het duinbeheersplan. GS is van mening dat het
plan met spoed aangepast moet worden, zodat
Vendorado (Grandorado) kan starten met de
bouw van fase II. Volgens de gemeente kan dat
niet zo snel. • Het oude dolfinarium is tot en met
24 september omgetoverd tot een varieté-theater
met de Vanity V Variety Show. • De familie
Eerhart komt alsnog in het bezit van de softbalbeker. • Nederlands allerjongste piloot is Rob
Bouwman. Hij woont in Zandvoort. • Het Malibubad van Vendorado is vol. Wie wil zwemmen
moet reserveren.

Nul-lijn

H

- tc

Jenever
„Wat we gemist hebben dit
jaar is onze traditionele opening van het seizoen. Ieder jaar
trokken we met al onze boten
naar de Rotonde en boden de
commandant van het stranddetachement een fles jenever aan. Mevrouw Klasen en mevrouw Rekman: „Lekker een visje eten
Foto Andre Lieberom
Nu de strandpolitie er niet in de buitenlucht"
meer is, hebben we zelf maar op
een goed seizoen geklonken.
We vinden het jammer dat aan
deze traditie een eind is gekomen. Om over het verlies van
de strandpolitie nog niet eens
„Als we maar even de beste medicijn voor een gezond
te spreken.
kans krijgen en het is mooi leven.
Zo'n dagje in Zandvoort babweer, dan zie je ons in Zandvoort, hoor!", roepen de da- belen de nichtjes heel wat af. Er
mes Klasen en Rekman in komen altijd veel herinneringen boven. „Nu lijkt het wel of
koor.
het strand ruimer is. Vroeger,
als de vloed kwam, moest iederDe twee nichtjes komen re- een altijd rennen om een droog
gelmatig vanuit Amsterdam plekje te behouden. Dan zaten
alle mensen
naar
Zandineens opgevoort. Vroeger
propt op elbezochten ze
kaar. Ook het
Zandvoort albeeld van de
tijd met hun
grote kinderechtgenoot.
schare is er
Kort na elkaar
van
dp
Vdll UC
niet meer.
zijn hun man„Ook de rienen
echter
ten badstoeoverleden.
len zijn totaal
„Juist om
uit beeld verdie reden hebben we een sterke band met el- dwenen. Nu zie je alleen nog
kaar," zegt mevrouw Klasen. maar rijen met bedjes. Vroeger
„Als het maar even kan, gaan had men hooguit een rieten
matje om op te liggen," zegt
we samen naar Zandvoort."
Op een terrasje hebben ze net nicht Klasen „Of een handdoek
capuccino gedronken. Ze hou- met de gaten erin," vult nicht
den van de leuke sfeer en de Rekman lachend aan.
De dames maken zich op
bonte verzameling van mensen,
voor het volgende onderdeel
die langstrekt.
De dames vinden het heerlijk van deze heerlijke dag. Ze gaan
om op de blote voeten langs het altijd een visje eten aan een karstrand te lopen. „Lekker pootje retje. „Want een visje eten in de
baden in de zee en alles van je af buitenlucht... Dat is in een
gooien," dat is volgens hen het woord verrrrrukkkkkehjk!"

'Lekker pootje baden'

JUT j

Mee zeezeilen voor 25 gulden per uur
een hilarisch
hippe
animatie
actie-thriller!
Prevtew

de Fantastische.
feestelijke,
overdonderende
nieuwe Disney!
Nieuwe Revn

Weekend:
16/17 juli 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. W.M.
Maas uit Haarlem
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Seeleman, Rozenburg
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, half 12 koffieconcert.
Woensdag tussen tien en half
12 kofieochtend voor jong en
oud.
In de Pauluskerk gaat om half
tien pastor P. Meijer voor en
om 11 uur preekt hij de Pauluskerk. Vrijdag om tien uur is er
een eucharistieviering in het
Huis in de Duinen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Tot en met 28 augustus geen
dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. H.W. v.d.
Tempel-Boonstra, Ned. Herv.,
Heemstede
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg

met

Veel strandgangers vragen zich af van wie het oranje-kleurige
zeiljacht is, dat sinds een week regelmatig langs de Zandvoortse
kust vaart. De boot, een 'Waarschip 36 L.D.', van 11 meter behoort
toe aan Jeroen Mast. Deze jonge zeerot heeft zijn schip zelf
afgebouwd. Om de onkosten weer tot een redelijk niveau terug te • In de St. Agathakerk aan de
brengen, heeft hij een soort bedrijfje opgezet.
Grote Krocht 45 vindt zondag
24 juli om 12 uur een concert
Tegen betaling van 25 gulden per persoon per uur kan iedereen plaats
van het Bergens Blaas
meevaren op het schip. Men hoeft slechts te zoeken naar het Ensemble.»
In galerie Aecker'meeting point' dat via een bord op het strand staat aangegeven stijn op de Grote
Krocht zijn tot
(Sea sailing). Vanaf dit punt worden, met een rubber bootje, elk
met 31 juli werken van de
uur mensen van- en naar het bewuste zeilschip gebracht. Geen en
kunstenaars Helena Goossen
natte voeten dus en een unieke ervaring voor mensen om een keer en
Peter Schuijren te zien.
te kunnen zeezeilen. Allerhande reddingsmiddelen zijn aan boord Goossen
abstracte schildeaanwezig. Ook kunnen ervaren zeilers de boot huren, maar dat rijen ten stelt
toon en Schuijren exmoet vooraf worden besproken. Folders zijn te verkrijgen bij de poseert zijn
beelden. De werVVV en de Reddingsbrigade.
ken kunnen ook gekocht worden. De openingstijden van
deze verkoopexpositie: woensdag tot en met zondag tussen
en vijf uur, of op afspraak.
Vanwege de voetbalwedstrijd Nederland-Brazilië zaterdag, •twee
14 juli zal wederbood het Zandvoortse strand op die dag al zéér vroeg een verlaten omDonderdag
bestorming van 'La Basaanblik. De meeste strandgangers verlieten hun zonnige bedje of tille'deplaatsvinden
het gelijkstoel al tegen half vier uur. Zij gingen zich liever thuis voorberei- namig café in de in
Haltestraat
den op de spannende wedstrijd die komen ging. Vele strandtent- Er zal een feestavond
houders verbaasden zich om vier uur over het lege, maar zonover- teerd worden met talgepresenvan begoten strand. Zoiets hadden zij in hun carière nog niet eerder kende en onbekende artiesten.
meegemaakt.
• Frank Groothof treedt donderdag 21 juli op in het Openluchttheater Bloemendaal. Hij
speelt m zijn eentje 'Idomeneo'
opera van Mozart, geheel
Één van de Beach-Watch torens is voor de Rotonde neergezet. een
en gezongen m het NeDe toren is echter niet bemand. Het Beach-Watch project is in verteld
derlands.
familievoorstelZandvoort nog niet gestart. Intern moesten er nog de nodige ling begintDeze
om
half acht en is
obstakels worden opgelost. Hierdoor haakten sponsors af en
voor alle leeftijden
werd het project voor dit seizoen in Zandvoort afgeblazen. In bestemd
15 gulden; kindeBloemendaal is het project wel van start gegaan. De eerste Beach- Toegangsprijs
ren tot en met 12 jaar tien gul-Watchers zijn deze week door de badgasten gesignaleerd.
den.
• In het kader van het Interna
tionaal Orgelfestival Haarlem
is er op 19 juli in de St Bavokerk een orgelrecital van ba
Bij de kinderopvang aan de Rotonde, werd dit weekend de
door Piet Kee. Aanhonderdste 'vondeling' gebracht. De dreumes zelf was hier min- rokmuziek
kwart over acht. Kaartverder van onder de indruk. Na een tijdje met de kinderjuffrouw en vang
vanaf half acht aan de inhet speelgoed te hebben gespeeld, vertrok hij weer vrolijk, aan het koop
gang van de kerk.
zo vertrouwde handje van zijn moeder.

Strand leeg vanwege Nederland-Brazilië
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Beste Originele l Beste Originele
Song
J% Filmmuziek

TEKENFILM

NED,
GESPROKEN
A.L.
A.L

DAGELIJKS
13.30

DAGELIJKS
15.30

THRILLER
12 JAAR
DAGELIJKS
20.00

OP MAANDAG EN DINSDAG
zijn alle voorstellingen

£8,--

Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

OERA, DE NIEUWE Beach-Watch toren staat op
het strand. Een heugelyk
feit in de Zandvoortse geschiedenis.
Tegenover de Rotonde prijkt
de toren stoer boven de badgasten uit. Een groot plateau
biedt ruimte voor uitzicht.
Vandaaruit kun je een groot gedeelte van het Zandvoortse
strand en de zee overzien.
Wat een aanwinst voor Zan<1voort. Het ziet er toch allemaal
perfect uit. De ouders zullen
hun kinderen nu ietsje losser
kunnen laten, ze kunnen misschien net een oogje meer
dichtdoen. Er wordt immers
over ze gewaakt.
Er is echter nog een probleempje maar dat weten ze
niet... De toren is niet bemand.
Strandpolitie hebben we in
Zandvoort al niet meer, maar
dat is oud nieuws. De politie
werd regionaal en moest terug
naar de 'nul-lijn', weet u nog
wel?
Het gat dat nu ontstond zou
opgevuld worden met Beach-Watchers. Maar die lieten wegens sponsorproblemen te lang
op zich wachten. Want het Beach-Watch-project moest namelijk wel eerst 'kostendekkend' zijn. Weet u nog wel?
Nul-lijn... Kostendekkend...
Te pas en te onpas worden
deze woorden gebruikt door de
politiek. Ze geven blijkbaar een
goede reden voor het voeren
van een nieuw beleid. Maar hoe
de woorden ook gebruikt worden, het komt steeds op hetzelfde neer: Er is geen geld. Er
moet worden bezuinigd!
En vanwege die 'nul-lijn' en
dat 'kostendekkend beleid',
kunnen bejaarden nog maar
een keer per week onder de
douche, gaan rekeningen zomaar 100 procent omhoog,
worden mensen en instanties
overbelast en verdwijnt de veiligheid op ons strand.
De nul-lijn... Tot waar die
zo'n beetje loopt? Ik weet het
niet. Mischien moet er, door
het gemis aan politie, eerst een
dode vallen op het strand van
Zandvoort.
Ik denk dat dan zo langzamerhand die nul-lijn wel bereikt is.
MARTHA BURGER

Beach-Watch toren zonder bemanning

Honderdste 'vondeling' bij kinderopvang
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de énige échte
drukkerij in
Zandvoort

van Petegem

Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

KerkpadS
Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gl de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Vrijblijvend

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

m/v

Telefoon

Verhuur van diverse afvalcontainers
telefoon O6-8444

\

HET

FRAAI
BESCHILDERDE
KERAMISCHE

VANOUDS
BEKENDE
BEKENDE

m 4 verschillende
"clown"
uitvoeringen
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GLASHELDER ZELFKLEVEND

BORDJES OF ^
DESSERTSCHAALTJES

HUISHOUD VERSFOLIE
GROTE ROL 30

(ook ideaal als soepkoppen)

PER SET
CA.20CM
HOOG

METER

/'<•*~\ ("• '

12STUKS (r ' *

ii

ELDERS

ELDERS

,

i2^_l
PAGEGEDESSINEERDE
TELS

INWEEK / FOSFAATVRIJ WASMIDDEL f
VOORDEELPAK

ucrM r\unaioiur

SPAARPOT

BANDJES VOOR

BIOTEX GROEN -f

KEUKENROLLEN
superzacht en toch sterk
absorberend

é

1600

f

Naam
Postcode/woonplaats

Im

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

Bedrijf

O PDI

Ti
Il

type UR 60, voor een heel uur luistergenot

|^—

O AMBI

O PC-trainingen Adres

MAXELL

%

Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht

Marisstraat 13a. Tel. 15186

CASSETTEBANDJES

06-350.222.21 doo cpm)

Of stuur onderstaande bon naar antw.nr 10793,1000 RA Amsterdam.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Vondellaan 1 , Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Cursuslokatle Amsterdam
Scherpe prijsstelling
Individueel of maatwerk
MN.1 Systeembeheerder Netwerken (PDI) nu ook overdag!

Bel even voor meer Informatie: 020 - 62 59 883.

prijsopgaaf.

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

CONTACTLIJN

•
•
•
•

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

Het Station

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

PDIr AMBI en PC-trainingen
C VA natuurlijk!

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Fa. De Vonk

om m contact te komen met de man of vrouw
van jouw keu/e. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critena op en achter elkaar stellen een aantal personen /ich aan je voor Lijkt het je wat. dan kun
je direct een afspraak maken.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Gasthuisplein12, Zandvoort

T. Goossens

Eén telefoontje is genoeg ...

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia
l
Uw drukker voor:
V
huwelijkskaarten
k geboortekaartjes en
'<•': handelsdrukwerk

SCHILDERWERK

Zandvoorts Nieuwsblad

j ROLLEN
^i^'-

%GRAM

FATOJLETZEEP

ELDERS.

diverse f.|ne en frisse parfums
^m

FLUORIDE TANDPASTA
versterkt
/ersterkt het tandglazuur en
beschermt tegen
gaaties
Grote tube 75 ml

,_ ..

.^diÜ

STUK
85 GRAM

_ —.

ELDERS

geeft u meer!
VOORDELIGE DAGTOCHTEN
MET HISTORISCHE
ZEILSCHEPEN

NIKS ZEGELS OF WAARDEBONNEN
l

Strakke wind, bruisende golven en klapperende zeilen Een dagje varen op een historisch zeilschip is
een fantastische belevenis Zeker nu, want onze
lezers krijgen van chartermaatschappij Hollands Glone een forse korting. Voor f 50,- p p. (normaal f 70,-)
vaart u vanuit Amsterdam over het IJsselmeer en
brengt u een bezoek aan de toeristische plaatsjes
Volendam en Marken. In de prijs is ook een eenvoudige lunch inbegrepen Zeilervaring is met nodig
Ook uw leeftijd is met belangrijk, want op het water is
iedereen jong van hart Kinderen zijn onder begeleidmg van harte welkom.

ORIGINELE

WESTFAALSE
METWORST
lekkere grove worst

LIEFST 400 GRAM
ELDERS 4ï§0

*

DAGVERSE MONA

HOLLANDSE GOUDSE

YOKI-DRINK

OVENVERS

BELEGEN KAAS

KAAS/UIENSTOKBROOD

heerlijke drlnkyoghurt,
naturel ol met vruchten

LITERPAK
ELDERS jk$9

pittig van smaak

HEEL POND
ELDERS J&83

lekker als tussendoortje

ELDERS

SPA ORANGE
OF LEMON
met bruisend mineraalwater

Zeilvakanties met Hollands Glorie
Restauratie en onderhoud van oude zeilschepen is een
kostbare zaak Om deze enorme kosten te dekken en
het vaderlands cultuurgoed op het water zo veel mogehik te behouden, organiseert chartermaatschappij Hollands Glorie avontuurlijke dagtochten en zeilvakanties
door Nederland en Europa
Data 15, 16 en 17 juli, 6 en 7 augustus 1994
Aan boord 10 00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Van booid 1800 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Bij onvoldoende belangstelling vervalt deze dagtocht Annulering is niet mogelijk

FLES

Th LITER

—^NNABEL

BORRELMAATJES
DOOS MET 24
HEERLIJKE SNACKS
6 bamihapics 6 nasihapjes,
6 snackballeljes en 6 binerballetjes
GEHEEL
COMPLEET
ELDERS

GROENTESOORTEN
doperwtjes zeer fijn, zoetzure groenten
ook heerlijk m diverse salades,
wijnzuurkool met echte witte wijn bereid,
boterboontjes, nog lekkerder dan
sperzieboontjes
ZOEK UIT
PER POT
370 ML
ELDERS 99

'

OVERHEERLIJKE

RIJSTDESSERT

CALVÉ PINDA-CHOCO

bereid uil volle melk met suiker
Alleen even opwarmen en klaar'
BLIK
.,~~
425 GRAM
'ƒ ,(

een Ideale combinatie
voor op de boterham
350 GRAM

ELDERS

ELDERS

Vtë

;

POT

,r-Tr~

Bon voor onze lezers

ROODMERK KOFFIE %
een melange samengesteld uit de betere kofliesoorten %^

PAK 250 GRAM

%

NORMAALJk29 %

,

L

ï

'

i ' '
r

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hollands Glorie, tel 010 - 411 49 44
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Na inschrijving ontvangt u een brief met de benodigde informatie en een accept-giro

KAHREL\

"i l

' f - '> -

1

l

^ i
'\

^

''\•\)"'*•;<>}-\
}

> ^.;. '• ^r
• '^ /

;

STRUIK

KANT & KLARE MAALTIJDEN
zoek uit:
"
chili con carne,
jachtschotel
'

. i,,,,,-•,
LiLIMvch!
VOOR
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Reserveer voor mij een dagtocht met Hollands Glorie a
[50,-p p

DIRK VAN DEN BROEK

Datum
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
Aantal personen
Tel

Werk

Handtekening

,_EEJ'3M!1\ geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcenlrum HannieSchattplem -HOOFDDORP Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP Hooldweg • VOLENDAM Hyacmtenstraal -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat -AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhol
• AMSTERDAM (ZUID) Rpslraat 48 • EN BINNENKORT OOK -AMSTERDAM Nieuw Sloten
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lepziekte
steekt kop op
ZANDVOORT - Bij de gemeente is een brochure over
iepziekte op te halen. In
Zandvoort staan veel iepen.
De iep is namelijk een
boom, die aan de kust goed
gedijt. Helaas wordt deze
soort al jaren met uitroeiing
bedreigd door de dodelijke
iepziekte. In korte tijd kunnen gezonde bomen pok
aangetast worden. Vernietiging van aangetaste bomen
is dan ook van groot belang.
Het Rijk laat de bestrijding
van de iepziekte sinds l januari
1994 over aan gemeenten en
particulieren. Wekelijks wordt
door de afdeling Plantsoenen
van de gemeente gecontroleerd
op iepziekte. Het is belangrijk
dat ook de bewoners van Zandvoort hun grondgebied en omgeving goed in de gaten houden
en de gemeente inlichten als zij
ergens zieke iepen signaleren.
De iep is gemakkelijk te herkennen aan het blad. De bladvoet is scheef: De ene helft van
het blad heeft een lagere inoude Plesmanschpol. Van links naar rechts: Voor juffrouw Schram: Gerrie Hoekstra, Jolanda Visser, Anja yerschoor, Jacqueline van de Bos, Eddie Kerkman, plant aan het steeltje.
.irijke Wejber, Arwin Drommel, Desiré de Witt, Johan van Loon, Tineke Koning, Ronald Arnold (?), Saskia Weber, Joop Boukes.
De iepziekte wordt veroorïddelste rij van links naar rechts: Ronald Paap, Harry de Jong-, Arno Storm, Ron Bos, Michel de Jong, Dirkje van de Nulft, Tineke Lukassen, Lisette Valks, Bram zaakt door een schimmel. Deze
blkman, Ap Bol, William Ruckert.
wordt verspreid door iepespintjorste rij van links naar rechts: Harry Opheikens, Petra Westers, Joke Franke, Peter van Oosterom, Guus van der Meij, Hanneke Zwemmer, Karin Ouwerkerk, kevers. De larven die uit de eijkki Mol, Richard Lagerwey, Rene van Densen.
tjes komen, eten zich een weg

onder de bast. Wanneer ze gegroeid zijn tot ongeveer twee a
drie mm, verpoppen ze zich en
komen de boom uit als jonge
kevers. Dit proces neemt in
warme zomers slechts enkele
weken in beslag waardoor deze
kevers zich snel vermenigvuldigen. De jonge kevers vliegen direct naar gezonde iepen die in
de buurt staan. Eerst zie je ergens in de kroon van de boom
een enkele tak bruin worden.
Binnen enkele weken tot maanden zie je de hele boom bruin
worden en dood gaan. Als men
zo'n bruine tak doorsnijdt, is er
een bruine ring in het hout te
zien.
Indien iemand vermoedt dat
de boom iepziekte heeft, dan
kan hij de gemeente vragen of
zij dit komt beoordelen. De bomen zullen in geval van deze
ziekte zo snel mogelijk omgezaagd en verbrand moeten worden. De gemeente waarschuwt
de bevolking, dat zij niet zelf
een zware boom omzagen. Zij
kunnen bellen naar nummer
61577.
De komende weken zullen er
regelmatig advertenties verschijnen waarin vermeld wordt
v/elke iepen er wegens iepziekte gerooid moeten worden in de
gemeente Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Donderdag weer
Kortebaandraverij
ZANDVOORT - Donderdag 21 juli om twee uur
vindt de Kortebaandraverij
weer plaats. Het evenement
duurt minimaal tot zes uur,
maar als er voldoende deelname is (maximaal dertig
paarden) kan het uitlopen
tot zes uur. Het parcours
gaat door de Zeestraat.
Het zag er naar uit dat de
Kortebaandraverij dit jaar niet
door zou gaan. Ten eerste doordat er eenrichtingsverkeer was
ingevoerd in de Haltestraat en
ten tweede omdat er versmallingen waren aangebracht bij
de kruising Kostverlorenstraat-Haltestraat. De gemeente was niet van plan deze obstakels weg te nemen omdat zo'n
eenmalig evenement ongeschikt zou zijn aan het algemeen belang, dat gediend was
met de versmallingen.
De Stichting Hippodrome
Zandvoort kreeg echter wel toestemming om de obstakels (taestaande uit stenen paaltjes)
weg te halen, maar diende ze
dezelfde dag voor eigen rekening te herstellen.
Via fans van de Kortebaandraverij en de ondernemers is
voldoende geld en menskracht
ingezameld om hier voor te
kunnen zorgen. Zodoende gaat
de race toch door.

e Klink stort zich op jaren na1950 Folder over nieuweWVG
IANDVOORT - De
mwe De Klink ligt
jer in' de bussen van
leden. Naast veel
:sten en foto's over
jel oude Zandvoortse
jbeurtenissen, is er
ook aandacht voor
t Zandvoort van na
Tweede Wereldoor-

de eerste klas in 1964 on- vuld met een strandplaatder leiding van Juffrouw je uit vervlogen tijden.
Schram.
Andere foto's die in het
Opheikens dook ook nummer te bewonderen
meer terug in de tijd en zijn, zijn een foto uit de
ontdekte dat Zandvoort oorlog. Opvallend detail
een georganiseerde mis- hierop is de afsluiting van
daadgroepering kende. de strandweg.
Dit bleek uit een artikel
uit De Rotterdammer van
14 maart 1941. Ook een Bordeel
verhaal over het ontstaan
Daarnaast een vooroorvan de Zandvoortselaan logse foto van de start van
de leden van het is van de hand van eerder- een race op de Van Lenmootschap Oud Zand- genoemde.
nepweg overgenomen uit
iort werd verzocht meer
het Haarlems Gemeenteindacht te schenken aan
Mevrouw van de Oord- archief, een niet eerder
jaren na 1950. Daarom Wisker dook eveneens in geplaatste, foto van speelzocht Harry Opheikens de oude archieven en tuin Berhadette in het
reünie van veertig jaar kwam een verklaring te- Kostverlorenpark en een
esmanschool
en gen omtrent een schip- foto van Arie Drommel
i hreef een kort verslag. breuk in het jaar 1803.
voor een schitterende
| j dit artikel een foto van
De hartpagina's zijn ge- badkoets.

Zandvoort behoorde tot
een van de 12 plaatsen
waar in 1943 door de Duitse bezetter een bordeel
werd ingericht, de 'Puff.
Maarten Weber schreef
hier een artikeltje over.
Cees Wester bladerde
eens door oude nieuwsbladen en kwam een aantal leuke artikeltjes tegen.
In het jaar van de vele
verkiezingen,
schreef
Maarten Weber een verhaal over de verkiezingen
in 1919-1920. Toen zat het
kiesrecht nog anders in
elkaar dan nu.
Weber geeft ookverslag
van de ledenvergadering
van 8 mei. Buiten bestuursveranderingen ook

aandacht voor de nieuwe
locatie van het Genootschap Oud Zandvoort op
de Tolweg. Het is nog niet
bekend, wanneer het Genootschap het onderkomen kan gaan betrekken.
Het tijdschrift staat vol
met reacties van zijn lezers over eerder geplaatste artikelen. Hierdoor
werden weer wat mysteries opgelost en zaken gecorrigeerd.
Al met al heeft de redactie voor vele variëteiten in
de Klink gezorgd. Lid
worden van het Genootschap Oud Zandvoort
kost 15 gulden. Behalve
dat het Genootschap
wordt gesteund valt ook
nog een vier maal per jaar

H et verdriet van een
bij zondere jonkvrouw
Dit is de zesde aflevering
uit een serie over Zandvoortse legenden van pastor Bertus Voets, oud-medewerker van het archief
van het Bisdom Haarlem.
Eerdere afleveringen wertlen geplaatst in het Zandvoorts Nieuwsblad van 17
en 31 maart, 28 april, 11
mei en 23 juni.
door Bertus Voets
Niet ver van Zandvoort
stond het kasteel van de familie Brederode. De hoge heren hadden bijzondere ver'lichtingen voor de hele
[streek: ze moesten de vijanden tegenhouden en de bewoners die de heren vereerden,
in bescherming nemen. De
ridders gingen herhaaldelijk
[langs alle plaatsen op hun
aarden en zo kwamen zij
jook vele malen in het kleine

dorpje Zandvoort. Op weg van
het kasteel naar ons dorp
moest men, toen er nog geen
duinen waren door een donker
bos vol ook met kleine meren
waar veel vogels hun rustplaats
zochten.
Eens, op een morgen heel
lang geleden - Floris II was
toen de graaf van Holland reed ridder Dirk van Brederode
naar de kust van Zandvoort en
hij kwam op zijn weg een meertje tegen en hij zag hoe acht
jongvrouwen,
uitermate
schoon, baadden in het water.
Hij reed naar het meertje toe en
zag toen dat het zwanenjonkvrouwen waren, want zij hadden hun vederhemden neergelegd op de wal. De jonkvrouwen
schrokken toen de ze dé man
zagen en zij fladderden uit het
water, namen haastighun vederhemd en vlogen weg. Dirk,
die dit zag gebeuren, pakte
gauw een vederhemd zodat één
dier niet kon wegvliegen.
De jonkvrouw die uit de han-

den van de ridder wilde blijven,
vluchtte vol schrik in het donkere woud, doch de edele heer
die het kloppen van zijn hart
voelde en wist dat hij de jonkvrouw beminde, reed haar achterna en wist haar met zoete
woorden te overreden om met
hem mee te gaan naar het kasteel van Brederode. De jonkvrouw overwon haar vrees en in
het huis voelde ze zich gelukkig. Zij was altijd bezig om
schone gewaden te spinnen en
toonde altijd haar trouw tegenover de ridder.
Maar de ridder begreep dat
deze jonkvrouw geen goede levensgezel voor hem kon zijn.
En op zekere dag ging hij langs
de kust van Zandvoort naar
Leiden om daar aan de burggraaf te vragen of hij zijn dochter Lysbet tot vrouw mocht nemen. De burggraaf gaf direct
toestemming: hij was blij dat
hij een dochter kon uithuwelijken aan de alom geroemde heer
van Brederode. En toen ze na

enkele dagen het huwelijkscontract wilden vastleggen
en de burggraaf en de ridder
in de grote zaal zaten, hoorden ze plotseling het klappen
van vleugels en zij zagen een
witte zwaan langs het raam
voorbijvliegen. De zwaan
zong een lied zo treurig dat
de tranen in de ogen kwamen
van beide heren.
Toen de zwaan voorbij was,
viel ridder Dirk van zijn zetel
en stierf. Op datzelfde ogenblik, zo werd verteld, klingelde een klokje in Zandvoort
een droevig lied en zag de
wachter op de toren van Brederode een witte zwaan zweven langs het kasteel. De
mensen verklaarden deze tekenen als een boodschap dat
er een ramp op zee of oorlog
komende was.
Later werden de klanken
gehoord en de witte zwaan
vloog rond de toren. De mensen werden bedroefd, want
de liefde was verloren.

Ichipholservice soms veel
luurder dan gewone taxi

IZANDVOORT - De schipPlservice van taxibedrijrn blijkt soms duurder dan
-3 gewone taxi. Voor een enltje Hoofddorp-Schiphol
-talen twee personen bijJorbeeld 44 gulden, terwijl
- gewone taxi slechts 27
'Iden rekent.

gen is het vervoer een stuk
goedkoper dan de normale
taxi."
Dat staat ook in de folder
over
de
Schipholservice:
(...)Voor de kosten hoeft u het
niet te laten. De taxi-centrale
zorgt in samenwerking met de
regionale reisbureaus voor een
aantrekkelijke prijsstellingC...).

Op de terugweg zou het vliegdoor Mariannnc Timmer tuig op een normale tijd arriveren, dus konden we voor eigen
vervoer zorgen. We bedachten
Stel datje midden in de nacht een slimme truc: we rijden met
et
een vliegtuig vertrekt naar de auto naar het station Hoofdn
ver vakantieland en je wil je dorp en parkeren de auto op
p laten wegbrengen, hoe het gratis parkeerterrein daar.
{"n je dan op Schiphol? Dat Van daaraf gaan we met de
joegen
we ons onlangs af, toen Schipholservice-taxi
naar
;
boekten voor een reisje naar Schiphol. Eenmaal weer terug
pakken we de trein vanaf
Schiphol naar Hoofddorp en
^e medewerkster van reisbu- vervolgen onze weg met de daar
D-tours in Heemstede geparkeerde auto.
de oplossing: „Je kan de
holservice nemen. Dat is
;n soort treintaxi, maar dan Vooraf betalen
Aldus geschiedde. Voor twee
" Schiphol. Soms zitten er
'erdere passagiers in een personen werd de Schiphol-sersoms wordt er met een vicetaxi geboekt van Hoofdgereden, maar daarente- dorp naar Schiphol. Kosten
l

volgens de folder twee maal 22,
oftewel 44 gulden. Vooraf te betalen, tegelijkertijd met de boeking van de reis.
De taxi, voorgereden door
Taxi 13000 uit Haarlem, kwam
keurig op tijd bij station Hoofddorp aangereden om ons naar
Schiphol te vervoeren. Niets
mis mee. Wat minder leuk was,
dat we, eenmaal aangekomen
op Schiphol, ontdekten dat er
een bedrag van 27 gulden, in
plaats van de al betaalde 44 gulden, genoteerd stond op de taximeter. Hoe kan dat?
„Dat is het normale tarief dat
je moet betalen als je met de
gewone taxi, in plaats van met
de Schipholservice van Hoofddorp naar de luchthaven gaat,"
lichtte de vriendelijke taxichauffeur toe. In dat geval zouden we dus slechts 13,50 gulden
per persoon kwijt geweest zijn,
terwijl we de wagen voor ons
alleen zouden hebben en niet
eerst eventuele andere passagiers hoeven op te halen.
Eenmaal terug van vakantie
Taxi 13000 gebeld voor een toelichting op de hoge tarieven.

„Daarvoor moet je niet bij ons
zijn, maar bij het reisbureau,"
aldus een medewerkster van
het taxibedrijf.
Einde van het liedje is, dat
het reisbureau inderdaad het
teveel betaalde bedrag van 17
gulden terug heeft gekregen
van Taxi 13000 en dat op onze
rekening heeft gestort.
Duidelijk is in ieder geval dat
het raadzaam is, voor 'er een
Schipholservice
geboekt
wordt, eens te informeren naar
de normale prijs van een taxiritje. Dikke kans dat die onder de
Schipholservice-tarieven ligt,
zeker als er meerdere gezinsleden tegelijk van de taxi gebruik
willen maken.
Wie rechtstreeks vanuit
Zandvoort een taxi neemt via
de Schiphol-service, betaalt 31
gulden per persoon voor een
enkele rit (alleen in combinatie
met een geboekte vakantiereis), ledere derde en volgende
persoon ontvangt 50 procent
korting, evenals kinderen van
vijf tot en met negen jaar. Kinderen tot en met vier jaar reizen
gratis.

De Klink in de bus.
De redactie van De
Klink hoopt veel respons
te krijgen in de vorm van
artikelen en foto's. Zo
staat er in het nieuwe
nummer een oproep van
Maarten Weber om foto's
uit de periode dat Zandvoort in 1995 vijftig jaar
geleden bevrijd werd. Wie
foto's heeft van de binnenkomst van de bevrijders of foto's wordt verzocht ze aan te leveren.
Anekdotes bij deze foto's
zijn natuurlijk welkom.
De Klink houdt zich
ook aanbevolen voor andere foto's of artikelen
van voor de oorlog, maar
ook van na 1945.

ZANDVOORT - Door de
invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG) kan het nodig zijn
dat gehandicapten (opnieuw) een aanvraag voor
een bepaalde voorziening
moet indienen. Bijvoorbeeld voor: inkomensondersteunende voorzieningen,
rolstoelen, woonvoorzieningen en/of vervoer. De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar de
formulieren hiervoor verkrijgtaaar zijn.

tussen negen en tien uur gesteld worden via het speciale
WVG-informatienummer bereikbaar onder telefoonnummer 61469.

Zuid-Kennemerland zal de service-taxi rijden. Als de gehandiapte in een rolstoel vervoerd
moet worden, dan moet dit gemeld worden aan de taxicentrale. Zij zorgt ervoor dat het juiste
Bovendien is er een WVG-in- voertuig voor de deur staat. Er
loopspreekuur: Dinsdags tus- mag gratis één begeleider mee.
sen half twee en vier uur in het
De service-taxi rijdt zeven daHuis in het Kostverloren. Burgen in de week van negen uur 's
gemeester Nawijnlaan 1.
morgens tot 11 uur 's avonds, 's
Avonds is de laatste vertrekmoCollectief
gelijkheid om half 11. Het serviVoor gehandicapten die geen ce-gebied omvat de plaatseBennebroek,
gebruik kunnen maken van het n:Aerdenhout,
openbaar vervoer heeft de ge- Bentveld, Bloemendaal, Driemeente in samenwerking met huis, Haarlem, HaarlemmerlieOver de WVG is bij de ge- de regio een collectief vervoers- de, Halfweg, Heemstede, Hillemeente een informatiemap ver- systeem opgezet. Dit collectief gom, Hoofddorp, Santpoort,
krijgbaar. Hierin staat alles nog vervoerssysteem wordt ver- Spaarndam, Velsen-Zuid, Veleens op een rijtje. Vragen over zorgd door Taxi 13000 en houdt serbroek, Vogelenzang, Ij muide WVG kunnen elke werkdag het volgende in: In de regio den en Zandvoort.

*Herrie, maar hij vliegt heerlijk'

SCHIPHOL - „Mijn man
werkt op een booreiland.
Die vliegt regelmatig met
helikopters, maar omdat
wij niet mee mógen heb ik
nog nooit in zo'n ding gezeten. Daarom ben ik blij met
dit initiatief. Zo kom ik ook
nog eens aan boord van zo'n
toestel." Aan hét woord is
een mevrouw die zaterdag
de eerste helikqpter-rondvlucht vanaf Schiphol Oost
meemaakt.
door Jaap Kok

Zaterdagmiddag één uur.
Langzaam zet de grote Sikorsky-helikopter van KLM-Helikopters zich in beweging. De
onervaren helikopter-passagier
kijkt vreemd op. Helikopters
hebben toch geen aanloop nodig? Die kunnen toch recht omhoog van elke plek? Maar nee.
Er moet worden getaxied naar
Helispot 04-22 en vandaar gaat
hij de lucht in.
Onder het taxiën op Schiphol-Oost ziet men goed hoe desolaat het terrein van de eerste
luchthaven eruit ziet. Het lijkt
wel op Schiphol na de Tweede
Wereldoorlog. Overal zijn hangars afgebroken. De stalen binten steken doelloos de onbewolkte hemel in.
De piloot had gewaarschuwd.
Het toestel is nogal luidruchtig,
maar het lawaai van de rotor is
oorverdovend. Vandaar dat aan
bijna iedere stoel oorbeschermers hangen. De mevrouw vertelt nog iets, maar het is niet
meer te verstaan.

Startpunt
Rondvluchten per helikopter. Een nieuw fenomeen, dat
door het luchtvaartmuseum
Aviodome wordt georganiseerd
in het kader van 75 jaar burgerluchtvaart. De grootse luchtvaartentoonstelling, de ELTA
(Eerste Luchtverkeers Tentoonstelling Amsterdam) die in
de zomer van 1919, precies 75
jaar geleden, werd georganiseerd wordt gezien als het startpunt van de Nederlandse Burgerluchtvaart.
Ruim drieduizend mensen
trokken toen de stoute schoenen aan en maakten hun eerste
luchtreis, een rondvlucht in
een vliegtuig boven Amsterdam. Tegenwoordig is vliegen
voor velen een gewone bezigheid. Maar vliegen per hefschroefvliegtuig is nog niet zo
gewoon. In 1919 moesten de bezoekers van de ELTA ruim een
maandsalaris van veertig gulden voor een rondvlucht betalen. Nu kost een rondvluchtje
per helikopter 75 gulden.
Tijdens de eerste rondvluchten ontvingen de passagiers een
leren jas met bontkraag in

De grote KLM-helikopter waarmee de rondvluchten worden gemaakt

bruikleen, een vliegbewijs, de
sensatie van hun leven en het
oneindige respect voor hun
moed van buren en kennissen.
Met de wentelwiek-vlucht van
nu niets van dit alles. Gewoon
in het overhempie in een redelijk comfortabele machine.
Om 75 jaar burgerluchtvaart
te vieren, is er in het luchtvaartmuseum Aviodome een grote
overzichtstentoonstelling
te
zien. Daarin komt uitgebreid de
geschiedenis van KLM, Fokker, Schiphol en NLR aan bod.
In de prijs van de helikoptervlucht is ook een bezoek aan
Aviodome begrepen. De meeste
passagiers maken daar gebruik
van.
De piloot vertelt van tevoren
hoe er wordt gevlogen. „Gedurende de tocht zal ik nog wel
vertellen wat er onder u te zien
is," belooft hij. Hij had het net
zo goed kunnen laten. Men
hoort dat hij iets vertelt, maar
wat, gaat verloren in het lawaai
en de oorbeschermer.
Vanaf de helispot stijgt de
machine inderdaad loodrecht
op. Dwars over Schiphol, over
alle platforms. Overal staan
vliegtuigen gereed om op te stijgen, maar de hefschroever
vliegt er dwars overheen. Het
gezicht is vrijwel onbeperkt. De
ramen lijken veel groter dan die
in een 'gewoon' vliegtuig. De
lucht is helder.
De hoogte waarop gevlogen
wordt is gering. Heel wat anders dan de 11 kilometer waarop het chartervliegtuig naar
Portugal vliegt. De letters op de
zeilen van de surfers in het
Haarlemmermeerse Bos zijn
bijna te lezen.

In een rustig gangetje gaat
het via Heemstede, Aerdenhout
naar Zandvoort. Druk is het
niet aan het strand. Het circuit
van Zandvoort lijkt toch wel
erg klein geworden. Maar het
circuit heeft pas de A-status gekregen. Dat betekent dat er
Formule I-races mogen worden
gehouden. Het lijkt erop dat die
wagens nauwelijks op snelheid
kunnen komen op dit mini-circuit.

Walm
Langs de walm van de Hoogovens wordt vervolgens het
Noordzeekanaal gevolgd naar
Amsterdam. Het werk aan de
Wijkertunnel schiet op. Het
tracé is al goed te zien, maar dat
is waarschijnlijk alleen vanuit
de lucht.
In de Amsterdamse haven
een nautisch pronkstuk. De
Statendam. De piloot laat de
helikopter nog iets verder zakken, zodat de fraaie lijnen van
het schip nog beter te zien zijn.
En dan dwars over Amsterdam
heen. Pal over de Dam. Amsterdam met zijn grachtengordels
is ook mooi vanuit de lucht.
Schiphol ligt hemelsbreed
toch vlak bij Amsterdam. Want
eigenlijk al boven de Dam
wordt de landingsprpcedure ingezet. Na precies twintig minuten staat het toestel weer op
Oost. Eigenlijk kort. Maar de
passagiers tonen zich best tevreden met het vluchtje. „Afgezien van de herrie vliegt zo'n
ding toch heerlijk rustig," zegt
iemand. „Je kunt alles op je gemak bekijken en wat meer is,
ook herkennen. Als je in een

gewoon vliegtuig vliegt dan heb
je altijd moeite je te oriënteren.''
„Het enthousiasme is groot,"
vertelt Wendy Gootjes, bedrijfsleider van Aviodome. „Al
de eerste dag hadden we zes
vluchten vol. Er wordt op de
woensdagen en zaterdagen gevlogen. Voorlopig tot en met 20
augustus. Maar is er daarna
nog belangstelling, dan gaan we
op'de zaterdagen in september
ook neg door. We kunnen het
aantal vluchten opvoeren tot
zo'n 12 per dag."
,.Er wordt ook niet steeds dezelfde route gevlogen," vervolgt
zij, „want we kunnen het de
mensen die eronder wonen niet
aandoen om ieder half uur een
helikopter boven hun hoofd te
laten rondvliegen. Daarom zijn
er tochten langs de Noordzeekust, over Amsterdam, de Vesting Naarden of het Muiderslot.
Ook als er veel mensen uit bijvoorbeeld Noord-Holland boven het Noorzeekanaal komen,
dan vraag ik de piloten die kant
op te vliegen. Want het is tenslotte het leukst boven je eigen
omgeving te vliegen."
Voor de rondvluchten kan gebruik worden gemaakt van de
grote
hefschroefvliegtuigen,
omdat de KLM op dit moment
een overcapaciteit heeft vanwege de verminderende werkzaamheden op de booreilanden. Als men een rondvlucht
wil maken, dan kan men contact opnemen met het Aviodome onder telefoonummer 0206041521. Men krijgt dan een inschrijfformulier
thuisgestuurd.
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BALLET
STUDIO 11 8
CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de
danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN
per september
Pré Ballet v.a. 4 jaar ,
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroefeningen, lichaamshouding etc. etc.)

Grote schoonm

INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
Bel voor info
17789b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

kortingen t
3-2 zitcombinatic
rundleer van .2999? voor

3-2 zitcombinati
dessinstof van 4399:

..Uis en Specialiteiten"
*

Voor als het goed moet rijn

wandmeubel
zwart

slaapkamer

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

bed + bodems
+ matrassen

Het barbecuefeest
is weer begonnen.
Doe het samen met uw visspecialist.
Gemarineerde visspiesjes,
zeewolf moten, zalmmoten,
zalmforel, gamba's, enz. enz.
Samen met de heerlijke sauzen uit eigen keuken.
Deze week liter blanc de blanc

Gevr. met spoed

STOELENJONGEN
strandpaviljoen 8
Trefpunt
Tel. 16406

ƒ 9,50

CHRIS HARDENDOOD

fauteuil in stof
van &99Ï voor

WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten

telefoon 023-385478
y amsterdam - son / groningen - utrecht - ,,
duiven - beverwijk zwolle - oosterhout vlaardingen - berkel - .
heerlen
t

STUIUTAANBIEDING
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Fa. Gansner & Co.

Specialist! in Business Laiiguage
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Wij zijn voor a onbetwist
de
BARBECUE-SPECIALIST

Voor Cursussen Commercieel
Engels, Duits, Frans en Spaans
in Amsterdam, Zaandam, Hoorn, Heerhugowaard
ook in-company en op maat
internationale examens Kamer van Koophandel
int', mevr. M. C. Md-Mars, Bovcnkarspcl 02285-18787

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Rondvaart mogelijkheid
van 10 tot 25 personen

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKEKWAUTEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

een leuke afsluiting voor de vakantie..
± 1 y2 uur rondvaart op de Westeinderplas.
Drankjes, hapjes, 4-gangen menu in het restaurant
inclusief wijn en koffie v.a. ƒ 185,- per persoon.

KUDELSTAARTSEWEG

226 -

02977-24145

H E T

W E L

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935
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Knijper loopt
in België
naar titel
ZANDVOORT - Marathonloper Gerard Kuijper
heeft het uitstekend gedaan.
In België behaalde de Zandvoorter de titel van dat land
in zijn klasse, de veteranen
klasse voor politieambtenaren. Na het behalen van de
Nederlandse titel was dit
het zoveelste aansprekende
succes van Gerard Kuijper.

marathon
De start vond plaats in Kortrijk en het parcours liep door
het Vlaamse land met als finishplaats Brugge. Aan de start
kwamen 1241 atleten, komende
uit verschillende landen en het
parcours liep over een geaccidenteerd terrein met veel vals
plat en bruggen. Vanaf de start
ondervonden de atleten dat het
een zware dag zou worden, aangezien de temparatuur al was
op gelopen tot 27 graden.

Fraai zege
Wendy Kater
ZANDVOORT - Na een
tweede plaats, vorige week
tijdens een 16 kilometer
z wemwedstrijd,
revancheerde Wandy Kater zich
afgelopen weekend voorbeeldig. Werd ze toen verslagen door Edith van Dijk,
nu had de Zandvoortse de
sterkste eindsprint en won
nipt, maar fraai.

gedoseerd te werk moesten
gaan en niet met allle krachten
konden smijten. Het groepje
viel al snel uiteen en slechts
Kuijper kon N'guye uit Malawi
bijbenen.

In Leiderdorp werd het Nederlands Kampioenschap langebaan, vrije slag, over vijf kilometer gezwommen. Het werd
een zinderende wedstrijd waarin de zwemsters Kater, Van
Dijk en Melanie Kuijper elkaar
geen duimbreed toegaven. De
gehele race zwom dit trio naast
elkaar in het warme water van
de Dwarswatering.
Moest Wandy Kater het. in
voorgaande confrontaties afleggen in de eindsprint, nu wenste
zij niet te capituleren. Met een
flitsende eindsprint bleef zij
Van Dijk met drie tiende van
een seconde voor, terwijl het
verschil met Kuijper slechts zeven tiende van een seconde bedroeg.
Met deze overwinning toonde
de Zandvoortse aan in goed
vorm te zijn voor de wedstrijden van komende week in Geneve en in Augustus in het Usselmeer. Beide wedstrijden gelden als goede voorbereiding op
het wereldkampioenschap in
september.

Lossen
Deze ging echter te hard en
Kuijper moest lossen. „De tussentijden sterkte mijn gedachten dat ik een goede wedstrijd
liep. Dus gewoon doorgaan. Het
viel mij op, dat er verschillende
deelnemers langs de kant van
de weg uitvielen, hetzij door
uitdroging omdat er veel te weinig koelwater onderweg was,
kramp, oververhitting of te weinig kilometers in de benen."
Toen Kuijper onderweg het
bericht ontving dat N'guye met
een ontsteking aan zijn onderbeen had opgegeven, betekende
dat een koppositie. ,",Hierdoor
werd ik bijzonder geïnspireerd
en op mijn schema's kijkend,
zag ik dat ik prima op schema
lag. Ik vond daardoor nog de
inspiratie om nog te gaan versnellen," aldus de enthousiaste
Zandvoorter.

„Mijn voordeel was dat ik de
laatste weken, toen het ook in
Nederland aardig. heet was,
steeds had getraind op de
warmste uren van de dag, erBehalve de schakers, schaarden zich ook veel toeschouwers achter de borden
mee rekening houdende, dat
het in Kortrijk ook wel eens erg
Enkele kilometers voor het
warm zou kunnen zijn," aldus einde nam Kuijper voldoende
Kuijper.
tijd om zich met water te besprenkelen om goed te bekoeMeteen na de start vormde len. Vervolgens finishte Gerard
zich een kopgroep waarin een Kuijper in een fraaie tijd van
politieman uit Malawi, voor drie uur vijf minuten en 51 sestage in Brussel, twee Fransen, conden. Op ruim vier minuten
ZANDVOORT - On- een partijtje schaak gen de leden van de altijd
een Belg en de Zandvoortse po- eindigde de Franse politieagent danks dat er nog geen aanschuiven, trekt het actief naar buiten tredenlitieman zaten. Het bleek al Durieux als tweede.
sprake is van echte va- spel enorm veel toe- de vereniging. Mede doordat er wegens vakantie
snel dat de deelnemers, in deze
kantiedrukte heeft de' schouwers.
nogal wat leden van
warme omstandigheden, goed
eerste
editie
van
het
Sponsors
Chess verstek moesten laschaken in de open
In de komende marathons lucht vele belangstelschaken
ten gaan waren er ditmaal
gaat Kuijper zich noodgedwon- lenden op de been geslechts drie speeltafels
gen richten op wedstrijden in bracht.
Het was voor het derde opgesteld. Dit bleek toch
Niet
alleen
toeHij had graag
achtereenvolgende sei- een kleine misrekening.
ZANDVOORT - Zondag 17 de omgeving.
aan de Europese- risten maar ook inwo- zoen dat Chess het openjuli zijn er weer clubwedstrij- meegedaan
ners van Zandvoort luchtschaak op het RaadRond de klok van negen
den van de Watersportvereni- en Wereldkampioenschappen,
door het ontbreken van waarderen het initia- huisplein hield. Van half verzamelden zich vele
ging Zandvoort. Aanvang 12.00 maar
is uitzending niet mo- tief van Café Neuf- acht tot half 11 namen di- liefhebbers op het Raaduur. Het evenement is vanaf sponsors
/Chess Society. Behal- verse passanten het op te- huisplein om het op te negelijk.
het strand goed te volgen.

Foto André Lieberom

Openluchtschaak trekt veel publiek

Zeilwedstrijden

ve mensen die zelf voor

Judo talenten sluiten seizoen af

men tegen onder andere
Dennis van de Meijden,
Olaf Cliteur en de kersverse
clubkampioen
Mare Kok. Ook de enthousiaste damesleden
Caroline Stam de Jonge
en Hetty Sandbergen namen het op tegen de voorbijgangers.

satoren van Café Neuf/Chess Society, als alle
deelnemers waren bijzonder verheugd met de
schaakpartijen die in perfecte harmonie werden
gespeeld.

De volgende openluchtschaakavonden staan gepland op vrijdag 12 en 19
De invallende duister- augustus. Olaf Cliteur
nis maakte om half 11 een merkte nog terloops op
einde aan het openlucht- dat Chess Society dan zeschaak. Zowel de organi- ker weer met zes tafels zal

gaan staan wegens de iedere keer toch weer verrassende belangstelling.
Het eerste volgende
evenement van Chess
vindt echter plaats op zaterdag 30 juli wanneer
Chess Society het tegen
de Raadsheer op zal nemen. De inzet van deze
snelschaak ontmoeting is
de Strandcup, die momenteel in het bezit is van
de Zandvoorters.

O SS turnt op hoog niveau
ZANDVOORT - De opkomst was zaterdag groot
bij de onderlinge wedstrijden van de gymnastiekvereniging OSS. In zes groepen
werd geturnd op de onderdelen balk, brug met ongelijke legger, lange mat en
sprong. Het vertoonde
stond op een hoog niveau.

turnen
In de categorie zes/zeven jaar
werd Sheila Schilpzand eerste,
tweede werd Laura Jongejan en
derde Esther Bartels. In de categorie acht/negenjarigen werd
de eerste prijs door Sahar Kanjani gewonnen. De tweede prijs
ging naar Jordy Koene en derde
werd Nathalie Hommel. Manon
Seitz won bij de 11/12 jarigen,
gevolgd door Tessa Kaufman

op de tweede plaats en Kelly Piers, die een groot aantal jaren
Koene op de derde plaats. In de de keurmeisjes van OSS gecategorie 12 jaar en ouder won traind heeft.
Sasha Hessen. De tweede prijs
was voor Yvette Lefferts, de
De vorige week aangekondigderde voor Marjolein Bos.
de demonstratie Ritmische
Sportgymnastiek, door de leden van PAX/Hoofddorp, is een
groot succes geworden. Een
Clubkampioene
zestal meisjes van acht tot tien
Bij de keurgroep werd bij de jaar, waaronder de Nederlandjongere meisjes Simone Ade- se jeugdkampioene, liet op wergeest eerste voor Cindy Teunis- velende en vooral sierlijke wijse, terwijl Britt Korsten derde ze zien wat allemaal mogelijk is
werd. Jüdith Bos zegevierde bij met knots, hoepel, touw en bal.
de oudere keur meisjes. Hier
werd Joanna Hehl tweede. JuAls afsluiting werd door de
dith Bos won nog een prijs. Zij gehele groep een schitterende
werd namelijk clubkampioene oefening met lint uitgevoerd.
1994 met het hoogste puntento- Het talrijke publiek was bijzontaal van 31,20 en kreeg een der enthousiast over deze uitfraaie wisselbaker.
voering. Veel meisjes lieten
zich testen om meteen in het
Na de wedstrijd werd af-' nieuwe seizoen te beginnen met
scheid genomen van Aafke deze elegante sport.

Goede vluchten van
Pleines postduiven
ZANDVOORT - Voor zowel
de jonge als de oude duiven van
Postduiven Vereniging Pleines
stonden er vluchten op het programma. Door de westen wind
werden het bijzonder goede en
snelle vluchten.
De jonge duiven werden in
Duffel gelost voor een vlucht
over 145 kilometer. Om tien
over half acht gingen de manden open en om precies 12 over
half tien landde de eerste duif
alweer op het hok. En dat hok
was van R.Driehuizen. De uitslag was: R.Driehuizen l, 14, 25.
J.Romkes 2, 4, 5, 6. F.Spronk 3,
10, 11, 15, 16. P.Bol 7, 9, 21, 22.
Combinatie Koper 8, 13, 23.
H.Heiligers 12, 20. J.Harteveld
17, 18. Combinatie Sinnige 24.
De sponsorduiven die aan
deze vlucht deelnamen kwamen eveneens goed voor de
dag. De uitslag van deze duiven
was: 1. BiBi for shoes, 2. Hanneke Voit, 3. La Camisa, 4. La BonBonniere, 5. Snackbar Oude
Halt, 6. Café The Mix,.7. Sigarenshop Kleijn, 8, Jaap Bloem
Sport, 9. Oase Bar, 10. Familie
Restaurant, 11. Virgin Mode,
12. Gall en Gall, 13. Versteege
Wielersport, 14. Bas Thiele
diervoeders, 15. Kapsalon Headsigns, 16. Rennes Snackhouse.
De oude duiven werden in
Chantilly gelost voor een vlucht
over 383 kilometer. De vogels
vertrokken 's morgens om tien
voor half negen met een westen
wind. De eerste duif, van combinatie Koper, werd 's middags
ingeklokt om vier minuten over
één.
Uitslag: combinatie Koper l,
12, 13, 19, 21. H.Heiligers 2, 4, 5,
6,15,16,17. R.Driehuizen 3, 8, 9,
14, 20. P.Bol 7, 18. E.Paap 10,11.

Topcoureurs in Toerwagen Cup
ZANDVOORT - De ADAC
toerwagen cup, die zondag
aanstaande op het Circuit
Park Zandvoort wordt gehouden, brengt vele internationale topcoureurs aan de
Het jeugdjudo blijft in Zandvoort een voorname plaats innemen, beloond voor hun uitstekende vorderingen van het afgelopen sei- start.
Bij Sportcenter Wim Buchel hebben ook dit jaar zo'n negentig- zoen. Op de foto heeft leraar Wim Buchel het aan de stok met de

jeugdige judoka's de eerste stappen gezet om een zo'n hoog moge- tienjarige Robin Cozijnsen, die in het bezit kwam van de zwarte
lijk judo-niveau te bereiken. Vorige week werden de judo-talenten slip.
Foto André Lieberom

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop van de
club is informatie over de problemen/oplossingen momenteel alleen telefonisch te verkrijgen bij J. Berkhout, 15023,
en R. Schiltmeijer, 17272. De
eerstvolgende clubavond in het
Gemeenschapshuis is op donderdag l september 1994.

(ADVERTENTIE)

MEUBELPUIN OPRUWPLEIN!

Voor Hans-Joachim Stuck
staat het vast: „Het wordt ongetwijfeld een groot spektakel op
het circuit van Zandvoort," aldus de voormalige formule T
caureur en een van de allerbeste toerwagenrijders uit Duitsland. Ruim twee maanden geleden startte bij de oosterburen
een nieuwe wedstrijdserie, de
Telekom Dl ONS/ADAC Toerwagen Cup, met aan de start
een keur van bekende en gerenomeerde rijders.

voorbereidingen op de races en het Rover Stuntteam. Boaanvangen.
vendien kunnen toeschouwers
meerijden in de auto's van hun
dromen en zelf sturen in de
Marlboro race
nieuwe Marlboro racesimulaOp 7 augustus wordt voor de tor en komt Rob Slotemakers
vierde keer de Marlboro Mas- anti-slipschool in actie.
ters of Formula III gehouden.
Bij alle Nederlandse tabaksDan zal blijken wie de opvolger verkooppunten, Renault- en
wordt van Jos Verstappen, die Roverdealers zijn folders vervorig jaar de race won, of dat hij krijgbaar, die ieder vier couzijn titel behoudt.
pons bevatten en het reglement
Wie een indruk wil krijgen van een speciale fotowedstrijd.
van de sfeer die rond het circuit De coupons zijn bij de circuithangt, kan op 7 augustus gratis kassa's inwisselbaar tegen ende race komen bekijken.
treebewijzen. Een extra puDaarnaast zijn er optredens blieksservice is de gratis busvan radio- en televisiesterren pendeldienst.

.Thierry Boutsen (Ford),
Johnny Cecotto en Roberto Ravaglia (BMW), Frank Biela,
Emanuele Pirro en Hans-Joachim Stuck (Audi), Michael
Bartels en Ivan Capelli (Nissan) zijn de toprijders die op
het Zandvoortse duinencircuit
de vierde ronde van het kampioenschap rijden. Patrick Huisman zal met een BMW zich als
gastrijder in dit geweld mengen.

Opgave nummer 28: mat in
twee zetten, zwart begint.

Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 27, mat in twee
zetten, zwart begint. 1. ... - Pf5e3, 2. Kfl-gl • TfG-fl en mat!

autosport

als Toyota, Nissan, Opel, Honda, Porsche, Audi en Ford acte
de prèsence geven. Zaterdag 16
juli zijn er naast de kwalificatietrainingen diverse toerwagenraces en een Go Kart wedstrijd.
De toegangsprijzen zijn voor
een dagkaart twintig gulden
(duinen en tribune). Een tweedaagse duinen/tribune kaart
kost dertig gulden, terwijl de
kosten voor een rennerskwartierkaart voor het gehele weekend veertig gulden bedragen.
Kinderen tot twaalf jaar betalen de helft. Het programma op
zaterdag begint om negen uur,
terwijl zondag om 12 uur de

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

|lji.1.ll hij: Kul

ilvlu
lolul.mil. MM

Muiklui.
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Het hoofdprogramma speelt
zich af op zondag 17 juli met
drie topraces. De bovengenoemde ADAC Toerwagen Cup,
over veertig ronden, de Formule Junior, een klasse waarin rijders vanaf zestien jaar mogen
deelnemen en ondermeer het
Duitse talent en leider in de
stand om het wereldkampioenschap Formule I Michael Schumacher voortbracht.
Een ander hoogtepunt is de
race om de GT Cup, over veer- Internationale topcoureurs doen mee in de ADAC toerwagen Cup, zoals: Thierry Boutsen, Hanstig ronden, waarin topmerken Joachim Stuck, Ivar Capelli, Johnny Cecotto, Emanuele Pirro en Michael Bartels
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Austin

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

Chrysler

Citroen

020-665 86 86

Voor een goede occasion
Autobedrijf
WIM van AALST
Commumcatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866

GARAGE ECONOOM
Subaru Mini Jumbo 88, gnjs,
3drs 70000 km ƒ7400
Tel 020 6232505
Honda Ovic 1 3 L aut wit
105000 km, b j '86 Vrpr
ƒ4950, Tel 020 6791900
Renault Express 1 1 bestel '86,
APK, i z g s t
ƒ4950
Auto Beheer B V Amsterdam
Schaafstr 27 29, 020 6363377
Saab 900 Turbo,
grijs, oktober 84
ƒ3700,
E S S B V 035 564444/561842
VW Polo Coupe 85 84 000 km
APK gekeurd, i z- g st ƒ 4 950
Auto Beheer B V Amsterdam
Schaafstr 27-29 0206363377

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Alfa 33 1 3 '87, 55 000 km
Bovag gar
ƒ8950
Auto Cesar Schaafstr 27 29
Amsterdam, tel 020 - 6363377
Autobedrijf Heere B V
Ford Transit 100 Kampeerauto
80 60000 km, 4 pers izgst
ƒ7500 Tel 020 6622204
Fiat Panda 1000 CL ie, zilver/met, km 39000, 91 ƒ9500
NIEROP DAIHATSU
020 6183951
Hyundai Pony GS
nieuw model, grijs, april 90
ƒ8900
E S S B V 035 564444/561842
Lada Samara 1 3 1989 ƒ 7950
Lada Samara 1 3 1991 ƒ9950
Lada Samara 11 1991 ƒ8750
Westdorp Tel 0206825983

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Suzuki Swift Unique 91 rood
mcl aktie pakket ƒ 13950
Auto Amstelstad B V
Minervalaan 85, 0206711888
Alfa 33 1 3 '89 73 000 km
BOVAG gar
ƒ12900
Auto Cesar Schaafstr 27 29
Amsterdam, tel 020 6363377
Mitsubishi Galant
20 l GLX HB, januari 1990
ƒ10400,
ESS BV 035564444/561842
Voor een occasion m deze
prijsklasse kunt u terecht bij
SEAT AUTO KOHLER Leiden
Haarlem wg 49a, 071 2214011
Ford Escort 16i Bravo 5 drs
03/88, 65 000 km, ƒ10750
Gebr Haaker B V Off Rat/
Lancia dealer 020 6594859
Lancia Thema 20 16V,
groen met mei 1990
ƒ11500E S S B V 035 564444/561842
MGB 74 dubb Carb als nieuw
ƒ14500 Tnumph TR 4 62
ƒ12500 Tnumph TR 3 ƒ 12500
te rest 0206278410/6596264
Mitsubischi Colt 1300 12/90
74 000 km Bovag gar ƒ 14 950
Auto Beheer B V Amsterdam
Schaafstr 2729 0206363377
Audi 100 E 2 3 CC
uni 1989
ƒ11 900
E S S B V 035 564444/561842
Daihatsu Charade TX 1 3i, wit
5/91
ƒ 14 700
COBUSSEN
Tel 020 6121824

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Honda CRX 1 6 ESi, Aut, rood
2/94, 4900 km Vele opties
Nieuw ƒ 62 000 nu ƒ 48 750 M
Holdtnga Honda 02940 17673
Mitsubishi colt 1 3 GL HB
Subaru Impr Plus 1 8 GL 4wd
februari 1989
Demo, trekauto v h jaar mei
ƒ9500
'93, ƒ 35 750 Auto Service Wet
E S S B V 035 564444/561842 ter, 02907 6572 Zwanenburg
Opel Ascona automaat 3 Volvo 440 GLT m 94 16000
deurs, 1987 nieuwstaat, keuri km, rood ABS ƒ38950
ge auto, ƒ 6 950 inruil mogelijk Van VLOTEN BV Volvo Dealer
Inlichtingen 023 423906
Tel 0206369222
Seat Marbella 07/91, 14000
Adverteren m deze rubriek
km ƒ9750
Tel 020 6658686
Gebr Haaker B V Off Rat/
FAX 020 665 63 21
Lancia dealer 020 6594859
Postbus 156 1000 AD Adam
Mini Red Hot
juli 88 ƒ 6 500
E S S B V 035 564444/561842

Auto's te koop van
ƒ 15.000,- tot ƒ 20.000,Rat Tempra Wagon
1 9 TD SX oktober 91
ƒ18400,
E S S B V 035 564444/561842
Fiat Uno 70 S ie, Skyline 92
24000 km
Bovag
gar
ƒ18950
Auto Beheer B V
Schaafstr tel 020 6363377
VWGolf 18 CL 90 ƒ18950
Opel Vectra 20 89 ƒ 17650
CITROEN DORLAND
Broek in Wat Ind- 02903 1908

Mercedes 300 D Automaat,
wit september 86
ƒ19800
E S S B V 035 564444/561842
Peugeot J 5 Pers bus 37 000
km, 89 Bovaggar
ƒ16950
Auto Beheer B V Amsterdam
Schaafstr 2729 0206363377
Volvo 740, GL aut airco
160 000 km, 6/87/15800
DICK MUHL Off Volvo dealer
Weesp 02940 18200/18008

Alfa Romeo

Dealer in Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte
Alfa's deskundige en betrouwbare service
Snelservice ook zaterdag

AX 11 RE, bjr 6-1987, net ge
keurd, klem en zuinig, inruil
mogelijk, ƒ 4950 023 423906
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075281193
Vraag tevens naar onze mrui
Iers en aantr rep prijzen
XM V6Excl aut 91/35000
XM 20 l Ambiance 92/27500
XM Turbo D Airco '92/32500
XM Turbo D ABS 91 ƒ24500
XM D Airco '91
ƒ 24 500
XM Diesel '90
ƒ19500
X M 2 0 T Comf '90 ƒ20500
XMDBreakServ '92/24500
CX 2500 GTI Turbo'77/11500
BX 19TGD Br 91 va/14500
BX 19 RD Br 89
ƒ9950
BXTZD'92
ƒ19900
BX TZD '91 v a
ƒ 14 500
BX TZD Turbo'90
ƒ14750
BXTZD'90
ƒ12750
BXTD 91
ƒ13500
BX D 88
ƒ 6 500
BX Diesel '87
/ 4 950
BX 16 Progr 92
ƒ19000
BX 19 TZI 92lpg
ƒ18500
BX 16 Progr'92, Lpg ƒ19000
BX 16 Progr'91, Lpg ƒ15000
BXGTI 16V '90
ƒ15500
BX 16 TZI 90
ƒ14500
BX16TGI'90
ƒ12500
BX 14 TE 11/89
ƒ 8950
AX 11 RE '89
ƒ 7 500
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1 950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam
Tel 0206278410
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden Citroen Centrum
Leende Tel 049061528
Tegen handelspr BX 1 6 TGt
Progress, LPG, groen met, 2
92, ƒ14500 BX 16TGi
Progress, LPG, wit, 1191,
ƒ13750 BX 14 Toulouse,
L P G o b , 2 91,ƒ 10500BX14
Toulouse, 2 91, ƒ 12500 BX
1 6 TGi Progress (met defekt),
LPG, 1-'92, ƒ11750 B X 1 4 E ,
H'89, ƒ8250 BX 16 RE LPG,
8'88, ƒ7500 BX 16 RS Break,
10 85, ƒ 4250 BX 14 TE, 5'90,
ƒ9750 BEREBEIT, Amsteldijk
25 A dam Tel 020 - 6627777
Do av geop tot 20 30 u
CITROEN
7X "AX"
AX 11 RE, rood
'87
AX 11 RE, 5 drs
88
AX 11 E, wit
'89
AX 11 TGE, blauw
92
AX GT 1 4
92
AX Escapade
93
AX Rrst
93
Prijzen vanaf ƒ 6950,Inruil en financiering
3 12 mnd garantie
CITROEN OTO/ICI
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661

Daihatsu
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491
NIEROP DAIHATSU,
Cuore TX '90 t/m '92
Charade 1 3 inj '90 en 91
Applause 11 '89 en 92
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstraat 2 12,
A dam-West, 020 6183951

Lada

WESTDORP
LADA en KIA dealer
4x Samara 3 drs
'89, '91
Schaafstraat 27-29, Adam, 020-6363377 4x Samara 5 drs '91, 92, 93
2x Samara Diva
'92, 93
75 18 i e , 4/90
ƒ10500 • Auto te koop'? Plaats m deze 2x Kia Sephia 1 6
'93, 94
75 1 6 i e , 41 91
ƒ 12 900 rubriek U zult verbaasd staan Adm de Ruijterweg 396 398
E S S B V 035 564444/561842 over het resultaat
A'dam tel 020 6825983

Auto Cesar

Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377

T k Mitsubishi Colt GLX, 86,
verlaagd, sportvelg m mstall
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen ter waarde van ƒ 7000 (Rock
ford Fosgate) Evt mr tegen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
Renault 25 van '87 of '88 Vr pr
(Op afspraak gratis halen en brengen)
ƒ10500 Tel 01645 3806

BX 1 4 l TGE 10/90 ƒ10200
BX 14 E 1/87
ƒ 4800
BX 1 4 Palmares, 11/88/ 6 900
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131 Am
BX 1 4 TE, 7/92
ƒ12800
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
BX 16TGI, 3/90
ƒ 8400
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
BX 16 RE, 3/89
ƒ 6400
Meesters 421 B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
BX 1 6 Progr, 4/92 ƒ 14 700
huisplem 1 2 Uithoorn Stationsstraat 60
BX 19 TRI 1/90
ƒ11200
BX 1 9 TRI, 7/89
ƒ 9 200
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
BX 1 9 D, 10/87
ƒ 6200
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn worden de
BX 19TD, 11/90
ƒ 9000
BX 1 9 TZI 7/92
ƒ 17 200
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
BX 19 TZD 11/91 ƒ14400
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
BX 1 9 TZI, 4/90
ƒ11900
huis-aan huisbladen van Weekmedia
BX 1 9 TGD Br, 6/90/13900
Totale oplage l l miljoen exemplaren
XM 20 Amb, 10/90 ƒ16900
E S S B V 035 564444/561842
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
BX 16 TRS, 085, pas APK ge
AUTO l -IN-3 MINI'S?
keurd, mooie, goede auto, in
3 regels
ƒ 40,75
ruil mog ƒ 2950 023 423906
voor elke extra regel
ƒ l 3,75
Citr XM V6 90
ƒ 27 800
ƒ
8,50
mm prijs
Citr XM V6 24V 90 ƒ39700
Citr XM 20i 89
ƒ19900
mm prijs met vignet
ƒ
8,50
AUTO/MAXl'S per mrr
ƒ l O, l O Citr BX Cannes 91 ƒ16950
Citr BX mj '90 va
ƒ13450
(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
Citr BX 2x '87 v a ƒ 6 800
niet breder dan twee kolommen)
Citr BX 1 6 R S 86 ƒ 5400
Citr AX 1 1 TGE 90 ƒ13650
Citr AX Axion 91
ƒ13950
Alle prijzen zi|n excl 1 7 5% BTW
Citr AX 11 TE 90
ƒ13250
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
Citr AX DEMO '94 ƒ17900
rief op aanvraag
Citr Visa 1 1 RE 86 ƒ 4500
Mitsubishi Lancer
Voor meer informatie of advies, bel
1 5 GLX 88
ƒ 9 750
02903 1908
* DORLAND *
Broek m Waterland
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075 219777

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto Beheer B.V,

Fiat

Tegen hand pr Galant 1 8 GLi
HB, LPG, 9 '91, wit, ƒ14750
galant 1 8 Gü HB, LPG, 3-'90
ƒ 8950 Galant 2 O GL LPG 9
87, ƒ 5500 BEREBEIT, Amstel
dijk 25 0206627777 Do av
geop tot 20 30 u

Opel

Gebroeders
HAAKER B V

Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

MITSUBISHI DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen en bestelauto's
Deskund en betrouwbare service, snelservice ook op zaterdag

Chrysler - Amstelveen

AUTO ELEKTRA MEDERIAHD

Subaru

Mitsubishi

Chevrolet

Austin Mini Cabno 9 89 11 500
km , zwart houten dashbord, Caprice Classic '91, LPG
20000 km, trekhaak, donker
L M velgen, rad + cass
GoldCar BV Goudsmit Rat blauw 010 4160729
A veen 020 6433733

1-18

Te koop aangeboden

Officiële
FIAT/LANCIA DEALER

Opel Corsa

PANDA'S 14 x va ƒ 8250
25 x va ƒ 6250
UNO S
6 x va ƒ14250
TIPO'S
TEMPRA'S 3 x v a ƒ 21 750
CROMA S
5 x v a ƒ 21 500
2 x va ƒ12750
Y10
DEDRA'S
5 x v a ƒ 22 500
7 x v a ƒ24500
THEMA'S

Diesel 1500, wit. Juli 1990. APK '95.
Vraagprijs ƒ 13.000,-

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Amnt

Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplem 28-32

020-6622204
020-6623167
02977-30170
020-6153902

Suzuki
Amstelstem - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
ZOMERAANBIEDINGEN
met tijdelijk gratis zonnedak

Accessoires
en Onderdelen

Alto GA, 90
ƒ 9950
Alto GL, '86
ƒ 7700
075-703932. Na 17.00 uur.
AUTOBANDEN NODIG ?
Alto GA '91
ƒ10500 Gebruikte banden va ƒ 25
Alto GL, 91
ƒ10950 Alle maten-t-merk m voorraad
Swift GL, '89
ƒ12950 Prijs mcl montage & balanc
Swift 1 3 GS, '89
ƒ13950
ECU BAND
Nissan Sunny HB 1 7 D, '85 Swift Unique, '91
ƒ13950
Cilmderstr 5 Amsterdam
Motor v '89, 65 000 km, APK Swift 1 3 GS 91
ƒ19950
voorkomt
Noord Tel 0206313648
mei '95, ƒ3800 0206121322 Swift 1 3 GTS, '93 ƒ 21 500
Kamerl Onneslaan 10,
autodiefstal
Primera 16 LX, 6'91 ƒ13400 Swift 1 6 GLX '93
ƒ26950 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
BADHOEVEDORP
Klaar terwijl u wacht
Pnmera 1 6 LX, 7 '92 ƒ 15 900
Auto Amstelstad B V
Ruilstarters en dynamo's
Primera 2 O SGX, 6 '91 ƒ 18 800
Dichterbij dan u denkt i
Off Suzuki dealer
Valkenburgerstraat 152
Sunny 1 6 SLX, 4 '88 ƒ 8 600
Tel 0206594859
Amsterdam en Amstelveen
Tel 0206240748
ESS BV 035564444/561842
Fiat Cinquecento 3'93 15500
Sunny 1 3 GL 86, 70 000 km, Hemonylaan 25, 0206799100 Grote sortering ONDERDELEN
km, groen met L M velgen,
trekhaak, APK okt lichtblauw, Minervalaan 85, 0206711888 van schade-auto's, alle
stootstnps ƒ15500, Goudmerken, alle bouwjaren
prima auto, ƒ 4000 030730410
smit Rat A'veen 020 6470909
GEBR
OPDAM B V
T k tegen handelsprijzen
Tel 0250245435
Fiat Panda 750, 12/87 ƒ 6950
Primera 2 Oi SLX 5 d , st bekr,
Rat Panda 1000S, B/87 f 7250
c v , el ram , sch /kant d , 2 Passat 1 8 CL Var 1/91 ƒ 22 000 Missot specialist REM en
Fiat Uno 45 5/87
ƒ 7 950
FRICTIE MATERIAAL
'92 ƒ21500 Bluebird 20 LX Golf 16 CL aut 7/90 ƒ11900
Fiat Uno 60, 4/92
ƒ16250
Diesel, stuurbekr, 9 '89 ƒ 8950 E S S B V 035 564444/561842 Bosboom Toussamtstr 43
Rat Uno 1 1 S, 6/93 ƒ19750
A'dam Tel 0206180443
BEREBEIT, Amsteldk
25, Passat GLD Variant, '86, trekRatTipo 14 S, 12/93 ƒ 25 750
Adam, 0206627777 Do av haak, wit, APK 5 '95, i z g st,
Noodservice
Fiat Tipo 1 4 DGT, 9/90/16 950
geop tot 20 30 u
ƒ7750 tel 022491864/3362
ONDERDEELVERKOOP
RatTipo 143,6/93 ƒ23950
T k VW Polo 6 jr oud, bj
DOE-HET ZELF ADVIES
RatTipo 16, 7/91
ƒ19950
APK 3'95 Vrpr ƒ5250,• op zaterdag van
Fiat Croma 2 O IE, 3/91 ƒ 21 950
geschikt voor alle auto s
Tel 02975 31622
10001300 uur
Lanc Ypsilon, 11/85 ƒ 5950
COBUSSEN AMSTERDAM
Lanc Dedra 16,12/93/33 500 IN SECONDEN GEPLAATST
Kost B.V.
VOLKSWAGEN BUGGY
NU te koop bij
Lanc Dedra 1 8, 10/90/ 19 250
sinds 1930
rood, leuke auto
Valschermkade 16, A'dam
Halfords,
Brezan,
Carlife,
Lanc Dedra 18 IE, 3/9022950
LEEUWEKEUR gebr auto s Autobedrijf
Jan
Wals
Lanc Y10 Junior, 1/92/19500 VW dealers Bovag garages en
405 GR 1 6 i 6/90
ƒ 17 750 0290261697/61981
autoshops
Prijs
ƒ
149,
Autobedrijf
306 XR 14 i 11/93 ƒ29700 VW Jetta, bj'81, benz motor
Info 0206846226
Casparus
309 XR 1 4 i 12/90 ƒ13300 1300cc, nwst, 100% goed, apk
Amstellandlaan 1
Ascona HB, 5 drs , b j '82, APK 205 XT 16 aut 11/90 ƒ 18 500 nov'94, ƒ1500 076-219882
ALLE KLEUREN
Weesp 02940 15108
t/m 3 '95, nieuwe uitlaat, prima 205 XL 11 10/90
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ14450
VW
Polo
diesel
Sedan
1987,
st stereo, ƒ 1500, 020 6139184 205 XRD 18 4/92
ƒ19000
otto nieuwenhuizen bv
BIJ aanschaf van 'n occasion
ƒ 15 300 mooie goede auto, inruil moge- Overtoom 515 Amsterdam
Astra 1 6i GLS, 9/92 ƒ27400 106 XR 1 1 1/92
lijk/5950
Tel
023423906
vanaf ƒ 7 500
(020) 6129804
ƒ19000
Corsa 13 SR, 8/83 ƒ 3400 106 XR 1 1 i 3/92
3 maanden Bovag garantie
Kadett 1 33 stat, 2/84/ 1 500
enz enz
Inruil en fmanc mogelijk
Kadett 1 3 HB, 2/89 ƒ 9800
Rat Tempra 16, 8 '91, 34000 Kadett 1 6D aut, 1/89ƒ 7 900 Lever met voll gar tot 12 mnd
Peugeot dealer
± 50 auto's APK gek Den
km, groen met ƒ18500, Kadett 1 6 l 4 drs 5/89/ 10 200
COBUSSEN
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Goudsmit Rat A'veen
Kadett 1 7D stat, 6/90ƒ 9500
Baarsjesweg 249 253
Haarlemmerweg bij molen
020 6470909
Kadett 1 7D HB, 3/90 ƒ 9 800 Amsterdam 020 6121824
Vanwege vertrek naar buiten
020 6844079 Tevens Inkoop
Rat Tipo K6 digital 1 6 L, rood, Kadett 1 7D stat, 1/90/ 10500 Peugeot 309 GR 86, i z g st,
land FIAT 500 Luxe 1969, kleur
JOHAN BOOM,
ƒ10600
70000 km, b j '89 Vrpr Kadett 1 7D, 1/91
wit, open dak, APK keuring tot
sp velgen, open dak ƒ 4 000,Ook m Den lip 55,
ƒ11000, Tel 020-6791900 Kadett 1 7D stat, 6/89/ 9400 Tel
02979 72091 zaak 86104 Gem Landsmeer 02908 24640 nov '84, ƒ 4500,- Fantastische
Omega20iGL, 1/91 ƒ16900
staat Tel 020 - 6453034
FIAT VERMEY B V
± 50 auto's
Omega 2 3D LS, 4/91/15 500 Peugeot Break Familiale 505
Keuze uit ruim 35 occasions Omega 2 4i, 1/91
Tevens inkoop
ƒ17400 diesel, '84, 5 bak, trekh , APK
A Philipsweg 13, Uithoorn
Vectra 1 7D GLS, 3/90) 14800 juli'95, ƒ 4500 Tel 057831279
AUTO SERVICE WETTER
Tel 0297562020
Vectra 20i 3/91
ƒ15400
Subaru en Lada dealer
15 500
Tipo 1 6 SX DGT, 3/92/ 18 400 Vectra 2 O GLHB, 6/91/16 900 106 1 1 l XN, 3/92
ƒ 11 700 LADA S AM ARA 1 5 5 d 1990 70 BESTELAUTO'S en pers
Tipo 17 D AGT 10/88/ 8600 Vectra 20 GT, 10/90 ƒ17900 205 1 1 GL, 5/91
1989 busjes v a ƒ3500 Garage
ƒ 9 800 Lada SAMARA Rash
Tipo 19 Turbo DS, 5/9116900 E S S BV 035564444/561842 205 1 1 XL, 10/90
1989 Rijsenhout, lid Bovag
ƒ12500 LADA 2104 1 5
E S S B V 035-564444/561842 Kadett 1 2, autom 1986, leuke 205 1 8 GLD, 9/91
205 GR aut, 5/87
ƒ 6 800 Subaru Legacy 2 2 4 wd 1991 Meer dan 50 jaar gevestigd
Tipo S6 TT49YE, azur met, or auto, net gekeurd, ƒ6950, in 3091 4 GL, 4/91
ƒ11900 Subaru Impreza Plus 1 8 GL, Bennebroekerweg 17, Rijsen
sportvelg , al, ace , APK '95, ruil mogelijk, Tel 023 423906 309 14GL, 1/91
ƒ11400 4 wd, demo met ace , 1993 hout bij Aalsmeer, 02977Subaru Justy 1 O DL
1986 24229 Ook t k gevraagd
nwst ƒ10500 0206997418
Kadett 1 6, diesel, 3 drs , 1983, 309 1 6 XL aut, 1/89 ƒ 9 600 Subaru Vivio GLI
1993
Uno 55 S bjr, '85, net gekeurd, APK 1995, prima auto, ƒ 1950, 309 19 GLD, 10/90 ƒ11400 Subaru Mini Jumbo SDX 1992 Citroen BX 1 4 Cannes
309 1 9 SRD, 3/91
ƒ11600
mooie auto, 5 versn ƒ2950, nr mog 023 423906
Service 7/91
ƒ 8900
ƒ 8 900 Hat Panda 1 1 SLX
mr mog ƒ2950 023-423906 OPEL VECTRA 1 6 i Sedan 405 1 6 SR, 4/88
BX 1 9 TZD, Service
Selecta,
automaat
1991
405 1 6 GLXi, 3/92 ƒ18400
ƒ12400
1977 Autom,5/92
Wij hebben Panda s va ƒ 4950 1991, grijs met Autobedrijf
405 1 6 GL, 2/88
ƒ 7 900 Mercedes 250
BX 1 9 TD Service ,
Rgron FIAT Groningen, 050 Jan Wals 02902 61697/61981 405 1 6 GLXi, 10/91 ƒ 13 900
rood 3/91
ƒ 6 900
Zwanenburgerdijk 503
447150 Dit zonder geld va T k tegen handelsprijzen Vee 405 1 6 GLi, 2/91
ƒ 12 400
Nissan Vanette, wit
Zwanenburg
Tel
029076572
ƒ 100 per mnd Tel opdrach tra 18i GL Sedaqn, 3'91, 405 1 6 GL, 2/89
ƒ 10 200
200,5/91
ƒ11600
ten worden snel uitgevoerd
ƒ 9 800
ƒ18000 Kadett 14i 4drs, 405 1 6 GLi, 1/90
Peugeot 205 1 8 XAD
ƒ 13 900
LPG, 5 91 ƒ13750 Kadett 405 1 6 GXi, 6/91
Van, 5 drs, wit, 1/93 ƒ11300
405 1 6 GRi, 3/91
ƒ13400
16i, LPG, 8'90, ƒ12000
VW LT 2 8 AD, 5/91 ƒ 15 600
Kadett 1 6i LPG, 6 90/11500 405 1 6 GRi, 10/90 ƒ 12 800 Middenweg 69, Amsterdam
E S S B V 035 564444/561842
3/92 Corsa 10 S, LPG, 10 87, 405 1 8 SRD Tur, 4/91/ 19 800
Resta 1 3, aut
50 occasions
1/90 ƒ 6950 Ascona 1 6 S 4 drs , 4- 405 1 9 SRi Br, 3/90 ƒ 18 400
Resta 1 1 CL
10/93 '85/1950 Ascona 1 6 S, 5 80, 405 1 9 SRD Tur 4/91 ƒ 19 400
Escort 1 6 CLX
vanaf ƒ 500.4/94 ƒ 1450 Omega 2 Oi LS Aut
Escort 1 6 Laser
405 1 9 GLD Br, 1/89ƒ 12 900 TeL 020- 6637401.
3/90 1-'87 ƒ8000 BEREBEIT
Sierra 2 O i Sedan
405 19 GLD Br, 1/91 ƒ 15600
Mondeo 1 8 CLX stat
6/93 Amsteldijk 25 0206627777 405 1 9 GRD, 7/90
ƒ 13 400
JOHAN BOOM
ALBERS Autobedrijf
405 1 9 GRD, 3/91
ƒ 15 800 Zuiderakerweg 83, Amsterdam Autoverzekering laagste bet
Do av geop tot 20 30 u
Tel 029631767
per md/kw met schadegarant
405 1 9 GRD Br, 10/91 ƒ 17 800
Osdorp, Oranje hek
FocwaServ Celie 020 6416607
405 1 9 GRi, 5/91
ƒ 14 200
Tel 020 - 6105478
Escort 1 3, 1986, keurige auto
405 1 9 GLD, 7/90
ƒ12600 Geop van 0900 tot 1900 uur
APK, 1995, ƒ 4 950, inruil moge•Auto te koop? Plaats m deze
ƒ16900 ± 200 auto's Alles mogelijk
hjk Tel 023 423906
18 GTL stat, 1/83
ƒ 900 605 2 O SLi, 10/90
605 2 O SLD, 4/91
ƒ19300 Tevens enkele speedboten rubriek U zult verbaasd staan
19
TR
Europa,
3/92
ƒ14500
Escort 1 4 Europa 3 drs, 89,
E S S B V 035 564444/561842 Inruil Ook te koop gevraagd over het resultaat
trekh APK m prima staat, 1e 19 17 GTS aut, 4/92/16900
21
GTLsed
11/89
ƒ
8900
eig, ƒ 10600 020 6981800
21 TL, 2/90
ƒ 9800
Escort 1 4 l 1-'88
ƒ 7 900 21 SD sed 3/91
ƒ13200
Escort 16 CL 1 '90 ƒ10400 21 GTDNevada, 3/90/12900 855 GLT Estate Demo 4/94
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v a ƒ35003/87
Escort 1 6 CLX 3 '92 ƒ 13 900 25 TD, 3/90
ƒ 11 800 740 GL automaat
440
GL
2
O
i,
Demo
1/94
GOLDCAR
B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Escort 18 D CL 6'90 ƒ 9800 25 GTD, 4/91
ƒ17500
7/90
Scorpio20CLI 1 '91 ƒ13900 25 GTX, 1/90
ƒ13900 440 LPG 1 8
1/90
Scorpio 25 D 11 '90 ƒ13900 25 TX, 8/90
ƒ12900 440 1 8 L P G
6/87
Scorpio 2 9 GLI, 10'91 ƒ 17400 E S S B V 035 564444/561842 340 1 4 L P G
340 GL Special
3/93
Sierra 23 D CL, 6'89ƒ 7500
ƒ10950RENAULT AMSTERDAM
Ford Sierra Aut
1/84 Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v a
E S S B V 035 564444/561842
O a Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
Top occasions met 1 jaar
Suzuki Alto G L
3/87
Escort 1 6 GL, 1986, model
garantie
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
1987, mooie auto, pas ge
Wibautstraat 224
OFF VOLVO DEALER
keurd, inruil mogelijk ƒ5950
020-561 96 11
Nijverheidslaan 1, WEESP
023 • 423906
f k Renault 19, blw met jun
Tel 02940
18200/18008
Ford Sierra 1 8 Ghia '86, 5 drs , 92,27 000 km, el rmn op dak,
Bovag Garantie
A P K KEURINGSSTATION
APK 2'95, i z g s t , trekh, etc , perf conditie ƒ 19 500, tel
GARAGE ECONOOM
Keuren zonder afspraak
ƒ7950 020 - 6684065, na 18 u 020 6769117
340 Diesel, 6/88
ƒ 4900
Voor Grote beurt & Onderhoud
Feenstra & Jimmink
440
GL,
9/90
ƒ13900
Ford Sierra 1 8, wit, 85,
5 GTX, '90, rood 5 drs, LPG, 440 GLE, 11/88
ƒ 9800 Asterweg 24A A'dam 6364702 Voor SCHADEHERSTEL
60643 km, ƒ4500
Voor APK KEURING
160 000 km, APK 2 95, ƒ 9250, 440 DL, 1/91
ƒ12900
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel 02940 14276
Voor een goede Occasion
geen inruil, 01830 60241
440 GLE, 1/90
ƒ13200
Crynssenstraat 10 14
Voor een snelle en vakkundige
460
GL
2/91
ƒ15200
Tel
0206184402
RENAULT 21 Nevada TL,
service
460
GLairb,
ABS,
6/91/16
900
APK
keurstatioo,
reparaties
11/88, blauw met Autobedrijf
Gratis leenauto's beschikbaar
940
23
GL
aut,
12/91/24900
alle
merken
en
schaderegeling
Accord 2 O EX 6/90 ƒ15900 Jan Wals 0290261697/61981
Bovag gar & ANWB-Keurmg
Accord 2 O luxe 4/87 ƒ 7 600 Renault 25 GTS '85, APK 95, ESS BV 035564444/561842 Autobekleding, ruilstoelen,
Fredenksplem 6, 020 6232505
gr voorraad o a BMW, Merc ,
Ovic 1 5i GL 6/90
ƒ13400 strbekr rad/cass ƒ 3 950, keu 940 GL sedan autom , 91
ESS BV 035564444/561842 ige auto mr mog 023 423906 740 20 sedan 91, 440 DL,
VW enz Recaro's v GT, GTi,
APK + grote beurt va ƒ 299autom , st bekr ,92, 340 5 drs , Gsi enz + snel reparaties
DIESELSERVICE
Renault 9 Broadway 08/1986,4 autom 91, 440 GLE/GLT '88
TRESSEATS 023470200
brandstofpompen, verstuivers
drs APK gek, keurige auto, 440Sunray '91, 360 LPG '89,
GARAGE ECONOOM
cil koppen vlakken Garage/
323 1 3 LX 3/92
ƒ 14700 '3950, mr mog 023 423906 360 GL, mj '88
Repareert uw KOPPELING en
motorenrevisie FEENSTRA
VOLVO
NIEROP
323 F 1 6 l GLX 3/90 ƒ 15800
REMSYSTEEM snel en vakkun- Industneweg 27, Duivendrecht
Vancouverstr
2
12
A'dam-W
323 F1 6 GLX 16V 4/92 ƒ 22900
dig APK klaar terwijl u wacht
Tel 0206980639
Telefoon 0206183951
626 1 8 L X H B 10/90 ƒ11900
Ook uw BOVAG autospecialist
3over
dealer
voor
Uithoorn,
E S S B V 035 564444/561842
Fredenksplem 6, 020 6232505
KEURINGEN ƒ70,
Amstelveen, Hoofddorp e o
VOLVO Occasions Zelf sleutelen of auto spuiten APK
Mazda 323F 1 6i GLX, 5 93, BOOM Aalsmeer 0297725667
klaar terwijl u wacht
blauw met open dak, stuur
850 GLT Estate,'93 ƒ69500 doe je bij HEINING HOBBY- Garage West-Center
bekr, ƒ29500 02159 51458
020 6122476 (zonder afspraak)
740 GL, LPG '90
ƒ 23 950 HAL 02907 6999 A'dam,
2e Helmersstraat 15, A'dam
740 GL, Diesel/88
ƒ 17 950 Sloterdijk 3
740 GL, 85
ƒ10 750
Deze autorubriek staat elke week m Het Parool,
240 Sedan/91
ƒ32500
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
Autobedrijf Heere B V
Oplage 1,1 miljoen ex Tel 0206658686
Ford Transit 100 Kampeerauto 340 GL 5 drs aut '89/ 12 750
SEAT Autocentrum APC
ƒ11500
80, 60 000 km, 4 pers i z g st 340 DL aut 88
Jarmuiden 43
ƒ38950
ƒ7500 Tel 020 6622204 440 GLT, abs 93
Amsterdam Sloterdijk
440 autom ,'92
ƒ27950
Tel 0206133333
440 18 lnj/92
ƒ25950
De scherpste prijzen voor
440 1 6 mj '92
ƒ 23 950
TOERCARAVANS
M.A.R.S. Motors
100 occ met Bovag garantie 440 Sunrav, rood/91 f20950 Div aanbiedingen en mruilmotoren tegen meeneempnjzen o a
ook grote kampeerart shop
Honda XL met revisiemotor ƒ 2950 Voor de zelfsleutelaar
HULSKER LEIMUIDEN
Goldwmg 1000 met motor in onderdelen ƒ 1950 CB 750 klas
SAAB SERVICE MOLENAAR
Oosterweg 1, 01721 8913
sieker m perfecte staat ƒ 3950 Jawa 350 ƒ 2950 enz enz
HOOFDDORP, 02503 14097
Amsterdam
10 min van A dam
Dagelijks geopend ZONDAG KIJKDAG 11-17 uu
Ond , rep , APK
St Janslaan 52 Bussum, tel 02159-11866
Uw Volvo-dealer
k VW Camper Clipper '78'
Diverse SAAB occasions
met persoonlijke service
m vast verhoogd dak, nwe mo
BMW R100RT, b j '88, Bermu- *Extra HORECAoersoneel
Tka zwarte Saab 900 GLS, or '92, voll mger vak gereed Tel 0206369222, Meeuwen da-blauw, 30000 km, met nodig voor de zomer'
gasmstall, APK tot febr '95, •f voortent, 3 a 4 p APK t/m 4 laan 128, Amsterdam Noord, BMW kofferset, nog als nieuw Studenten zijn er gek op
b j '82, t e a b 020 6239335 95 Vrpr ƒ7950,- 075284089 uit de Utunnel 2x rechtsaf ƒ15000 tel 079424556
Plaats een 1 m 3 MINI

Stoplock

Nissan

Volkswagen

Peugeot

autolak

Algemeen

Klassiekers
en Oldtimers

Bedrijfsauto's

VOOR

ƒ319,00

CORNaiSTROOSTSTRflflT 19-23
1072 Jfl Rmsterdam. Tel.: 020-6793135

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ 1 000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,
Theoriecursus gratis Tel 06
52821994 b g g 020 6932074
Een nieuwe trend in autorijles
Snel, betrouwbaar, veilig en
succesvol
Verkeersschool
Trendy Oostenburgergr 5,
Amsterdam Tel 0204205386
In Amsterdam
Autorijschool ZECHNER
Kwaliteit biedt zekerheid
Voor een betaalbare lesprijs
van ƒ35, per heel uur
gratis theoneleerboek, les in
Mercedes Info 0652875125

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
AUTORIJLESSEN
een psychologische manier in
tensief les en nog leuk ook1
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p u
Tel 020 6868063/6332405 P S
Speciale spoedcursussen
Wij verzorgen ook Sweekse
theorie + praktijk
cursussen en examenroutes rij
R de Beerenbrouckstr 157-159 den is vanzelfsprekend
Tel 0206138473
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
iEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Het HOOGSTE BOD'-? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 0206754193

Auto's te koop gevraagd
Let op' BOVAG autobedr verkoopt gratis uw aanb in zijn
Showr Medembl 022744999
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 0206105478

Wilt u uw auto va 1991
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor ml 03410 19354
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar bewijs
Tel 02908 - 24640

Autoverhuur

SLOOTHAAK
AMSTELVEEN BV.
Tel. 020-6431220

AUTOVERHUUR
Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A'dam e o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

HUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020 6794842, 020 6908683
Zie AT5 telet pag 888

D FAAS
Luxe & Bestelauto's v a ƒ 38,
per dag, ex BTW
Grasweg 3, A 'dam Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39, per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6890374
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5
Tel 020 6274001
NU OOK IN A'DAM ZUID
C KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel 0206755508

Opel Kadett ƒ 39 p d
All m KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930

Ford

Autofinanciering
en verzekering

Renault

Volvo

PARKE ERPROBLEEM
O PC E LOST

Automaten

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Stationcars

Service en Reparatie

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
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Omniversum ook
's avonds open
Omniversum, het theater in Den Haag met de reuzekoepel waar beeld en geluid van alle kanten op je af
komt, is deze zomer langer
open.
De eerste voorstellingen
beginnen om 11 uur 's ochtends en daarna begint er
elk uur een nieuwe show.
Op het programma staan
onder meer de documentaire 'Titanica', die de bezoekers meeneemt met de
expeditie' naar de rustplaats van het 'onzichtbare
schip' en 'De Ontdekkers',
waarbij de kijkers vanuit
hun comfortabele stoel
met de grootste ontdekkers uit de wereldgeschiedenis meereizen en zodoende zelf bijvoorbeeld de
planeet Venus ontdekken.1
Voor Inlichtingen en gratis re
serveren: Omniversum Den
Haag, telefoon: 070-354.5454.

Vooral sportvissers gaan Braassemermeer op
Voor wie eens lekker een
dagje wil zonnen aan de
oever van een meer, biedt
het Zuidhollandse Braassemermeer niet veel mogelijkheden. Er is geen strandje waar zonaanbidders en
zwemliefhebbers terecht
kunnen. De omgeving rond
het meer is echter wel zeer
geschikt voor fletsliefhebbers. De ANWB heeft door
het waterrijke gebied een
vijftig kilometer lange fletsroute uitgestippeld die
wordt aangegeven met borden. Het meer zelf Is vooral
geliefd bij vissers.

L

IEFHEBBERS

maar ook Duitsers en Engelsen. De ligging van onze camping is natuurlijk ideaal. We
zitten hier heel centraal in de
Randstad. Je zit zo in Amsterdam, Rotterdam uf Den Haag.
En we zitten hier natuurlijk
midden in een mooi gebied."
Op de camping die zo'n zestig
plaatsen telt, zijn ook enkele
plaatsen gereseveerd voor vaste kampeerders uit eigen land.
Zij hebben allemaal een bootje
voor de caravan liggen, waarmee ze regelmatig tochtjes maken door het polderlandschap.
„Er zijn hier veel plassen, poelen en sloten, waar je ook heel
goed kunt vissen," vertelt de
campingbeheerder.

VAN

oer-Hollands polderlandschap met water

en molens kunnen hun hart

Wrangier
blijft grijs
Voor de liefhebbers van
terreinwagens en vooral
voor de liefhebbers van het
'grijze' kenteken heeft
Chrysler Import Holland
de Jeep Wrangier Wagon
zodanig aangepast dat hij
wederom voldoet aan de reglementen om de BPM te
ontlopen.
Door het verhoogde dak
en de verlengde laadvloer
is er geen hoog tussenschot
achter de stoelen nodig. Of
hij er mooier op is geworden mag u zelf bepalen. Onder de motorkap schuilt
een 4.0 liter zescilinder met
184 pk en een trekkracht
tot 2500 kg. Voor 39.995 exclusief BTW staat er een
voor de deur.

Cursus 4x4
voor Opelrijders
De Stichting Opel Sport
en Recreatie organiseert
een 4x4 cursus voor mensen die een nieuwe Opel
terreinwagen hebben aangeschaft. De cursus wordt
gegeven op het terrein van
het Politie Verkeersinstituut te Lelystad.
De dag begint met een'
technische
voorlichting
over het rijden met vierwielaandrijving, daarna volgt
het praktische gedeelte. De
cursus eindigt met een
kaartleesrit en een barbecue. Opel is van zins in de
nabye toekomst een groot
4x4 evenement te organiseren voor de eigen merkrijders.
Voor informatie over de
cursus kan men zich wenden tot de lokale dealer.
Overigens is recent een
Opel 4WD Club opgericht.
Het adres luidt: Oudaen 38,
2985 VN Ridderkerk, telefoon 01804-21649.

Serena Cargo
zonder verhoging
De Nissan Serena Cargo
Van is sinds kort ook leverbaar zonder verhoogd dak.
Achter de voorstoelen bevindt zich een volledige
scheidingswand, zoals de
nieuwe richtlijnen voor de
grijze kentekens voorschrijven.
In eerste instantie leek
deze wand voor problemen
te zorgen, omdat de motor
dan nauwelijks meer toegankeüjk zou zijn, maar
Nissan heeft dit opgelost:
de motordeksels kunnen
nu over een afstand van ongeveer veertig centimeter
worden geopend. Alleen bij
groot onderhoud moeten
de voorstoelen worden verwijderd.
De versie met scheidingswand is duizend gulden goedkoper dan die met
verhoogd dak, namelijk
23.100 gulden ex BTW voor
de 1.6-uitvoering.

ophalen in de gemeente Alkemade. In die gemeente

ligt het Braassemermeer
met op de westoever de dorpen Roelofarendsveen en
Oude Wetering.
Langs de Braassemermeer en het aangrenzende waterrijke gebied heeft de ANWB een vijftig kilometer lange fietsroute
door Eddie de Blicck
Roelofarendsveen is net als
het enkele kilometers noordelijker liggende Aalsmeer een
tuinbouwdorp. Het dorp heeft
ook een eigen bloemen- en plantenveiling: E.M.M. (Eendracht
Maakt Macht). Die maakt tegenwoordig deel uit van de veel
grotere Aalsmeerse veiling
VBA.
Mede vanwege de tuinbouwactiviteiten heeft Roelofarendsveen zichzelf de bijnaam 'de
bloem van de Randstad' gegeven. Om deze bijnaam kracht
bij te zetten, prijken sinds 1991
vier 18 meter hoge afbeeldingen
van tulpen op de watertoren in
het dorp.

Watersporters
Naast tuinbouw is toerisme
een belangrijke bron van inkomsten voor Roelofarendsveen en omgeving. Er zijn veel
jachthavens, horeca-bedrijven
en enkele campings. Deze worden voornamelijk bezocht door
watersporters; hoe kan het ook
anders in deze waterrijke omgeving.
Vppr waterrecreanten is het
gebied goed bereikbaar, onder
meer vanaf de Westeinderplassen in Aalsmeer. Via de Ring-

uitgestippeld. Het meer zelf is vooral geliefd bij vissers en leent zich goed voor roei- en zeilwedstrijden

vaart kunnen de pleziervaarders in zuidelijke richting afzakken naar het Braassemermeer en de Wijde Aa.
Ook dagrecreanten kunnen
op het meer terecht. Er worden
roeibootjes en waterfietsen verhuurd door een paar aan het
meer gevestigde bedrijven.
„Toch raken ze nooit helemaal
uitverkocht," vertelt een bewoner van Roelofarendsveen.
„Het meer heeft namelijk als
nadeel dat het net als de Ringvaart ook door .de binnenscheepvaart gebruikt wordt.
En dat schrikt veel mensen af.

ESAM, OPEN U. Een cabriolet is pas echt compleet als de kap zich met
een druk op de knop automatisch laat openen en sluiten. Bij de Golf Avantgarde
Cabriolet duren beide handelingen ongeveer 14 secon-

den.

Het bedienen van de kap is
bij de meeste moderne cabrio's
tot een prijs van rond de vijftig
mille een fluitje van een cent,
maar je moet er veelal wel de
auto voor uitkomen om de nodige handelingen te verrichten.
Zoniet bij de Golf Avantgarde
Cabriolet die sinds de forse
Prijsdaling van Volkswagen

sem'. „Op het Braassemermeer
is alles recht-toe, recht-aan,
want er zijn geen eilandjes. Dat
is minder leuk dan op de Kagerplassen waar je dat wel hebt.
Bovendien heb je hier ook veel
minder mogelijkheden om aan
te leggen behalve in de jachthavens. Voor anker gaan, valt ook
niet mee, want het BraassemerEilandjes
meer is in het midden dertig
Het Braassemermeer is ook meter diep. De Kagerplassen
niet erg geliefd bij zeilliefheb- zijn ook gezelliger."
bers. „Die verwijs ik vaak naar
Het meer is volgens hem wel
de Kagerplassen die hier ook zeer geschikt voor het houden
vlakbij zijn," vertelt de beheer- van zeil- en roeiwedstrijden.
der van camping 'De Braas- „Dat gebeurt dan ook regelma-

•

IE ELBURG via de Vischpoort - de entree vanaf de door Chris Hartman
havenzijde - binnenstapt, weet het meteen: hier is
Het oude centrum van Elhet goed toeven. Binnen de oude verdedigingswer- burg
kreeg zijn huidige vorm in
ken van het stadje komt de bezoeker ogen te kort.
de middeleeuwen, tussen 1392

Verrassende doorkijkjes, intieme hofjes, trotse gevels, gerestaureerde kazematten en tal
van andere bezienswaardigheden wisselen elkaar af.
Een rondvlucht boven Elburg zou duidelijk maken dat

het oude, binnen de vestinggrachten gelegen gedeelte een
rechthoekige vorm heeft. De
rechthoek, 370 nieter lang en
240 nieter breed, is doorsneden
met kaarsrechte straatjes en
steegjes.

en 1396. Arent thoe Boecop is
verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij was ook degene onder
wiens leiding de werkzaamheden werden uitgevoerd. De opdracht en noodzakelijke financiën kwamen van hertog Willem I.

Auto 's & Motoren

Audi
A6/S6 haakt in op topmodel A8
1
D
E

GEBRUIKELIJKE

slogans als klassiek,
elegant, eigentijds en
opvallend zijn wel van toepassing op de nieuwe generatie Audi's die als A6 en S6
vanaf september leverbaar
is. Audi introduceert de opvolger van de 100 zowel als
sedan en Avant en met een
groot aantal verschillende
motoren.

Snelle modetrends passen
niet in de Audi-filosofie en voor
de A6 is dan ook gekozen voor
continuïteit en distinctie. Audi
sluit hiermee aan bij de voorganger, de 100. De vormgeving
daarvan is door de ontwerpers
bewust opgepakt en verder ontwikkeld. Het effect is niet trendy, maar wel eigentijds. Typerend is de expressieve voorzijde
die met de nieuwe grille en
schuin aflopende motorkap inhaakt op de stijl van het topmodel, de aluminium A8.

Elburg lag destijds nog aan
de Zuiderzee. De inwoners verdienden de kost in de visserij,
de landbouw en de handel.
Vooral naar Scandinavië ging
veel handelswaar. Opvallend is
dat de oppervlakte van de stad
in ruim 500 jaar ongewijzigd
bleef. Uitbreiding buiten de
stadswallen werd tot aan de
Eerste Wereldoorlog niet overwogen. Dit omdat Elburg na de
bloeiperiode in de 14-e eeuw
weer indommelde. Van economische groei was geen sprake
meer, ook al vanwege het feit
dat de stad zowel letterlijk als
figuurlijk de trein miste.
In 1863 werd de spoorlijn
Utrecht-Amersfoort-Zwolle
aangelegd. De bedoeling was
dat de trein ook Elburg zou
aandoen. De Elburgers vroegen
echter een veel te hoog bedrag
voor de grond waarop het station gebouwd diende te worden. De Nederlandse Spoorwegen kozen vervolgens voor het
nabije 't Harde als halteplaats.
Het huidige Elburg biedt
vooral in de zomermaanden
een levendige aanblik. Steeds
meer toeristen, onder wie veel
watersporters, ontdekken het
monumentrijke stadje. Hoewel
er nog wel een visafslag is, is er
van de vissersvloot van Elburg
nauwelijks meer iets over. Na
de impoldering van Flevoland
gaven de meeste vissers er de
brui aan.

Deze 'Condelvaart' vindt dit
jaar plaats op 27 augustus. Dan
vaart een vloot van verlichte en
versierde vaartuigen over het
meer. Het festijn, dat jaarlijks
honderden toeschouwers trekt,
wordt afgesloten met een 'Gondelbal' met live muziek en een
groot vuurwerk.

Nieuw paspoort
voor Amsterdamse
kortingen

Het Amsterdam Paspoort Is
voor 29,90 gulden verkrijgbaar bij
de vier VW lnformatlekantor.en^,
In Amsterdam. Voor meer Informatie, telefoon: 020-551.2512
$

Forteiland Pampus is een ideale plaats om een speurtocht
te houden

Foto Archief Weekmedia

Spannende speurtocht
jongeren op Pampus
OPECIAAL VOOR kinderen in de leeftijd van vier tot en met
^ 11 jaar houdt het Gemeentevervoerbedrijf op zaterdag 16
juli een spannend uitje: een speurtocht op het voormalige
forteiland Pampus.
Om half 11 's ochtends vertrekt een historische salonveertaoot van het Amsterdams Openbaar Vervoermuseum vanaf
steiger 8 achter het Centraal Station voor de tocht via de
Oranjesluizen naar Pampus.
Op het eiland krijgen de kinderen een oude fortkaart en
met behulp van die kaart moeten ze door de onderaardse
gangen en gewelven een speurtocht maken.
Na de speurtocht is er gelegenheid om het eiland zelf te
verkennen. Tijdens de terugtocht op de boot kunnen de
kinderen ook nog meedoen aan een kleurwedstnjd.
Wie die de dagtocht mee wil maken, moeten tussen negen
uur en 12 uur 's ochtends telefonisch reserveren bij de evenementenlijn van het Gemeentevervoerbedrijf, telefoon: 020 683.1691.
De dagtocht naar Pampus kost voor volwassenen 27,50
gulden en voor kinderen 25 gulden Op vertoon van onderstaande bon krijgen lezers van Weekmedia 2,50 gulden korting per persoon.
Naam:
Woonplaats-.
Volwassenen:

Kinderen:

Links de Audi Avant A6 2.8 en rechts de Audi SG 4.2

de ene naar de andere cilinder
laat lopen. De zuigers worden
hierdoor heen en weer geduwd.
De door een elektromotor aangedreven pomp zorgt voor een
oliedruk tot 150 bar en daar
krijg je wel het een en ander
mee open.
Het is niet noodzakelijk een
hoes over de geopende kap aan
te brengen, al adviseert Volkswagen dit wel te doen om de
kap te beschermen tegen vuil.
De avantgardistische Golf Als de automatische kap onverCabrio heeft standaard zes ci- hoops niet meer functioneert of
linders. Behalve de vier cilin- halverwege blijft steken, kan
ders in het vooronder komen er hij met weinig moeite met de
nog twee bij voor het bedienen hand worden bediend. De prijs
van de kap. Ze worden gestuurd van de Avantgarde bedraagt
door een magreetklep die via 50.995 voor de 1.8 liter en 53.995
slangen hydraulische olie van voor de 2.0 liter.

ke details van de A6. Het meest
opvallende verschil is de grótere spoiler met extra luchtinlaatopeningen en de bredere wielkasten voor. De achterlichten
zijn opgenomen in een ononderbroken rode band en de S6
staat op breder lichtmetalen
schoeisel.
Door de uitbreiding van de
standaarduitrusting voldoet de
hele serie aan duidelijk hogere
eisen op het vlak van comfort.
Zo is het stuurwiel zowel verticaal als in de lengterichting verstelbaar en is de elektrische
raambediening voorzien van
een comfortschakeling: als je
de sleutel in het portierslot omdraait en in deze stand vasthoudt, gaan de ramen van de
voorportieren eventueel het
schuifdak automatisch dicht.
Over ruimte valt er weinig te
klagen, de A6 en S6 zijn net als
hun voorganger reiswagens pur
sang. De Avant-versie is een representatieve en comfortabele
'comfort-liner'. Achter de brede
achterklep schuilt desgewenst
een vlakke laadvloer van 1,85
meter. Praktisch hierbij is dat
de hoofdsteunen van de achterbankleuning ook omklappen
zodat je ze niet behoeit te verwijderen, bij sommige auto's is
dit veelal een tamelijk ondanktaare klus. Tegen meerprijs le-

vert Audi voor de Avant een zitbank voor kinderen zodat het
een zevenpersoons auto wordt,
zeg maar Avant Familiale.
De A6 en A6 Avant zijn leverbaar met vier verschillende
benzinemotoren, variërend van
2.0 liter viercilinder (115 pk) tot
2.8 liter V6 (174 pk) en met drie
snelle maar zuinige turbodiesels, variërend van 1.9 liter TDI
viercilinder (90 pk) tot 2.5 liter
TDI vijfcilinder (140 pk). Deze
laatste komt pas eind 1994 op
de Nederlandse markt en is
voorzien van een zes-bak. Hij is
zeer temperamentvol want hij
trekt binnen tien seconden
naar honderd km/uur en haalt
een top van ruim tweehonderd
km/uur.
De 1.9 TDI is de zuinigste van
het stel. De tachtig liter brandstoftank geeft hem bij een constante snelheid van 120 km/uur
een actieradius van 1350 kilometer. De V6-uitvoermgen van
de A6 zijn tevens leverbaar met
quattro-aandrijving. Voor de
S6-serie is keuze uit twee motorversies, een 2.2 liter met 230
pk en een 4.2 liter met 290 pk.
Beide beschikken standaard
over quattro-aandrijving en een
zes-bak en zijn leverbaar als sedan en Avant. De prijzen van de
nieuwe A6 en S6 zijn nog niet
bekend.

A

Sinds kort biedt Amsterdam z'n bezoekers een speciaal paspoort, dat toegang •'
geeft bij tal van Amsterdamse musea en attracties.
In het paspoort zitten 28
waardecoupons die onder
andere toegang geven tot >
vijf musea. De bezoekers
kunnen kiezen uit bijvoorv;
beeld het Rijksmuseum; .\
het Van Goghmuseum en
het Stedelijk Museum.
Het Holland Casino geeft
gratis toegang en bijzondere Amsterdamse horecabedrijven bieden houders
van het Amsterdam-Paspoort iets extra's, zoals
proeflokaal
De
Drie
Pleschjes, de Pancake Bakery en Dorrius.
Voor een aantrekkelijke
en typisch Amsterdamse
vorm van vervoer zorgen
de museumboot en de Ca- nal Bus, die forse korting
bieden op een dagkaartV

(ADVERTENTIE)

zijn, net als de stootprofielen
op de flanken en de buitenspiegels, in de wagenkleur gespoten. De achterzijde van de A6
De ver in de spatborden door- toont breder dan van de 100. Hij
lopende knipperlichten zijn af- heeft schuin oplopende achtergedekt met wit glas en vormen lichtunits en een in de wageneen harmonisch geheel met de kleur gespoten achterpaneel.
grote ellipsvormige kopiamDe S6-serie staat voor supepen. Vanaf de V6-modellen zijn
daarin bovendien standaard rieur, sportief of solide, hoe je
mistlampen geïntegreerd. De het noemen wilt. De S6 ondernieuwe voor- en achterbumper scheidt zich in niet onbelangrij-

standaard is uitgerust met een
drukknopje in het dashboard
voor de elektrisch-hydraulische kap. De enige inspanning
die de bestuurder zich voortaan nog moet getroosten is het
losmaken van de twee vergrendelingen aan de rand van de
voorruit. Daarna is het in 14
seconden gepiept, maar je moet
wel de auto even aan de kant
zetten.

tig. Bij ons staan dan vaak deelnemers aan dergelijke wedstrijden, want onze camping ligt
vlak naast het meer."
De campingbeheerder betreurt het zeer dat er bij het
meer geen strandje is. „We hebben bij de gemeente Alkemade
al diverse malen daarom gevraagd, maar tot op heden zonder succes. De meeste campinggasten gaan als ze willen zonnen dan ook naar de zee."
Camping De Braassem richt
zich vooral op buitenlandse
toeristen. „Er komen hier vooral veel mensen uit Scandinavië,

Verrassende doorkijkjes in Elburg
W

Avantgarde zoeft in 14 seconden open

S

Ze zitten dan midden op het
meer en dan komt er ineens
zo'n groot schip op hen af. Daar
schrikken ze dan van en gaan
ze de volgende keer ergens anders naar toe. Om diezelfde reden zie je hier ook relatief weinig surfers."

Foto Luuk Gosewehr

Hij vindt het jammer dat er
op en rond het Braassemermeer weinig georganiseerd
wordt voor de watersporters.
„Er zou veel meer georganiseerd kunnen worden. Wat wel
erg leuk is, is de afsluiting van
het seizoen. Dan wordt er een
hele grote botenshow op het
meer gehouden."

Tot begin september
worden de ATV-pagina
(Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd) en
de pagina Auto's &
Motoren samengevoegd
tot één pagina. Informatie
over de inhoud (onder
vermelding van het
onderwerp): Redactie
Weekmedia, postbus 2104; ~•'
1000 CC Amsterdam.- -•<>:<

Wienerwald en Wenen
nu speciale Jubileum-Reis
l O Dagen
Slechts .....

867.-

eze tien-daagse vakantie in Nieder-Österreich
geeft u de gelegenheid om de schilderachtige omgeving van de Donau, hetWienerwald en de prachtige stad Wenen, te combineren in één fantastische vakantie. Nu als Jubileum-aanbieding, dit
betekent 'voor u vele extra's tijdens deze reis!
Meer informatie over Wienerwald en Wenen?
Stuurt u deze bon retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
__
Woonplaats:
.
Telefoon:

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf m hotel Goldenen Ochsen
• 2-persoonskamers douche/totlet
• halfpension verzorging
• overnachting heen- en terugreis
• VELE Jubileum-extra's
• zeer ervaren chauffeur
• uitgebreid excursieprogramma

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen.

020-6541100
Geopend werkdagen 09 00 - 18.00
uur zaterdag 1000-. 16 00 uur
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Gouden chokers, met of zonder
briljant, zirkonia of edelsteen.
Afgebeeld model met briljant,
robijn en saffier van 840.voor285,-

Laatste Walt Disneyhorloges
van 49,75 voor 20,in rood, blauw en zwart

PASTEURSTRAAT 2 A
TEL. 17177
Orgmele
Lanvin
doublé
oorclips m
diverse modellen
van 95,-, 118,-,
135,-, voor 25,-

Doublé
hangers
'Davidster'
Groot
van 21,voor8.50
Klein van 8,voor 2,50

^
\

voor 39,75

ffl

\4
>'
j
j

* 2e hands heren, dames en kinderkleding
•*• ook voor nieuwe kleding, b.v. leren jassen van 699,- voor 175,* stoffen, garens, knopen, ritsen
-*r ook voor uw verstelwerk
* u kunt vanaf nu weer zomerkleding inbrengen

Van 148,-voor 69,75

ZOMER

Losse verkoop degelijk canvas doek
voor balkon
10,-/m2
repareert ook: - surfzeilen - jachtzeilen
- catamaran zeilen en
trampolines

- tent
Niet duur/ Snel klaar/ Vrijblijvende offertes
Tel. 02507-20168, 's avonds 20.00-23.30

STUNTPRIJZEN
Zilveren fantasiearmbanden.
Tientallen modellen,
maar van alles slechts
enkele exemplaren!

Pasar Malam

Korting tot 70% (Afgebeeld
van 188,-voor 55,-

55,JV

zaterdag en zondag
16 en 17 juli in Zandvoort

^-x*"*-»-

Sporthal „De Pellikaan"
(naast het station)
Burg. de Vlugtlaan 194 - 198,
hoek Sloterrneerlaan,
telefoon: 020-613 23 71,
Amsterdam Slotermeer
Maandag gesloten

nusselein

S I E R A D E N DIE BLIJ

Kinkerstraat 284 - 286,
telefoon: 020 - 618 30 70,
Amsterdam West
Maandag gesloten

MAKEN

toegang ƒ 7,50

Info02274-4152
de Nieuwe
Wecsper .-.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-17741

M

Uw arrangement bestaat uit:
* 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* l x 3 gangen diner in restaurant Barbizon
* een heerlijke ijscpupe bij de lekkerste ijssalon
van Maastricht
* entreekaartje voor het casino in Valkenburg
* gratis gebruik van fietsen en sauna
* informatie over Maastricht en omgeving

Voor meer informatie Golden Tulip Barbizon Maastncht, Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

nstelveens

ft/eekblad

In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon
Maastricht hotel biedt Weekmedia haar Jezers de
mogelijkheid om in de maanden juli en augustus te
genieten van een 3-daags weekendarrangement
Maastricht is een gezellige stad met veel cultuur,
historie, de Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezellige restaurantjes, cafés en terrassen. Ook een bezoekje aan Duitsland en België
behoort tot de
mogelijkheden,
dus vergeet uw
paspoort niet!
U verblijft in
een luxe hotelkamer
voorzien van kleurentelevis.ie, telefoon, radio,
föhn, minibar
en een moderne badkamer. Verder beschikt het hotel over een
sfeervol restaurant en een gezellige bar.

De prijs bedraagt f215,- per persoon op basis van
een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,- per nacht. Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van hun
ouders en tot 12 jaar ontvangen zijn 50% korting.
Voor gasten vanaf 60 jaar bieden wij een korting
van 10% aan.

Openingstijden:
zat. van14.00 tot 24.00 uur
zon. van 13.00 tot 22.00 uur

kinderen tot 12 jaar en 65+ ƒ4,-

M

Michel en Mathieu

geeft u meer!

ZEILMAKERIJ REMUS

Buitenkansjes die u niet kunt laten liggen.
Talloze aanbiedingen met hoge korting.
Kom langs want dit is maar een greep!

Alle Prisma horloges
50% korting

•

IK7IRIFINI ARA.STTT I F.

dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
maandag gesloten

VOORDEEL
Gouden creolen, zware
uitvoering van 285,- voor 179,-

bedankt al haar klanten en
supporters voor de geweldige sfeer tijdens het
optreden van het Nederlands Elftal

3-DAAGS ZOMERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT

Briljant ringen in talloze
uitvoeringen, allemaal
halve prijs. Afgebeeld
model'Rolex'van
169,-voor 85,-

Zilveren kinder-oorknopjes
in rood en blauw.
Visje van 18,voor7,20
Beertje van
19,-voor 7,60
8O Poesje van
'f
17,-voor 6,80
Zilveren Chanel ketting
met echte Biwa
\\
parels. Van 165,- l|

U kunt bij ons terecht voor:

Schitterende kristallen karaffen
in 30 verschillende modellen.

14 Karaats gouden
vrienschapsring
van 69,-voor 29,-

LA BASTILLE

Amstelv
.: \A/eekt

ornse
rant
deRonc
5 Vener
smeerder
ourant:
Zandvoorts
., Nieuwsblad

Deelname aan het 3-daags zomerarrangement in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode: _
Telefoonnr.:

Voor starters
1 Nieuwstraat 28, kale huur
ƒ 570,-, bruto huur
ƒ 607,50. 2-kamerwoning
op de begane-grond met
cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.095,-,
eenpersoonshuishouden,
leeftijd t/m 30 jaar.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Lorentzstraat 182, kale
huur ƒ 730,- bruto huur
ƒ 892,70. 4-kamerwoning
op de 2e etage met lift en
cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5.250,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Lorentzstraat 57, kale
huur ƒ 730,- bruto huur
ƒ 895,05. 4-kamerwoning
op de 1e etage met lift en
cv, eigenaar "EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
4 Lorentzstraat 355, kale
huur ƒ 730,- bruto huur
ƒ 891,70. 4-kamerwoning
op de 3e etage met lift en
cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
\Vclke gemeenten Vullen onder
de regio Zuid-Kcnnemerlimd
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
brulu basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u \erder allemual
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Aantal pers.:

Keuzedata:

Woningbon

Vrijkomende woningen

. - - Woonplaats:

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

geeft u meer!

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
nr

adres

nr

adres

nr

adres

Ondergetekende is

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een éénouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.

D doorstromer

D starter

D vestiger

Naam
Geboorte datum

in

Zandvoort

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

M***'

Gezamelijk totaal bruto inkomen per maand

Postcode
Plaats

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

op donderdag 14 juli 1994 aanvang 20.00 uur

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

De bestorming van La Bastille

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Waar moeten de uoningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

D wel lift

etage

D geen hft

--

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

j

j

l

j

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

E M M

db

m.m.v. Richord van €gmond
Peter Krcistel
Mcirco Orsel
Rndré Shorôn
Jeannet
Dries Roelvink
IKZICJCINUlfinSTIlLC
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Divers personeel gevraagd

25 posities open
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
i

Micici-;i(l\erl< nlit's \w>r /akcnrnan en particulier kunnen
uiiidcn gevel o\er l of '2 kolommen breedte m diverse
Icllri^roolten.
J'.iilieulicrrii veruij/en wij naar de -*penale hun op dr
„MICKO'S".
'"

Lokale importeur zoekt veel hulp op alle gebieden.
Je moet bereid zijn om te leren.
verkoop/klantenservice;
administratie/magazijn.
Start nu meteen!

Bel nu voor
een afspraak
020-6920191

mogelijk in de \n!^ende edilie
/ \MJVOOKTS IMIKLW'SHLAI) ƒ0.45 per millimein.
.-iliiiliiif^lijd: dinsdag 15.00 uur.
l knul uw lekst Iclefonisclie opgeven: 02507-17166 of
.ilgev<'ii//ewii'ii aan:
* XamKooils Nieuwsblad. Gaslluiisplein 12.
2012 JM XamKoorl:
l'Luilsing i» ook mogelijk in de volgende combinatie:
/. XaniKoorN Nieuwsblad. '\m?.tel\cfiis Weekblad. Uil.lioornsc Courant, de Koude Vener. Aalsmeerdei Conr.mt. alle ecÜlies van het Amsterdams Stadsblad, de
Mrmve \Vecs|HT. ƒ 5.33 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Tussen 10.00 en 17.00 uur
Interviews in Amsterdam

Op natuurlijke wijze uw lichaam
blijvend in balans

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven, advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: J. van de Drift, Utrecht

De Haide's Tours

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Fleischmann Modeltreinen

Contacttelefoon?

fen pruik als het
nodig is!

PIANO
SPELEN

de parelMoer

MK'KOs
voor de particulier

3 regels
Gratis!

• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
ij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Partij stoeptegels gratis af
te halen. Tel. 16452.
Schilderen-Witten-Behangen.
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woonvoorzieningen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.

Dieren en
dierenbenodigdheden
T.k. Maltezer Leeuwtjes gratis
thuisbezorgd, 08385 - 54176.

Zalenverhuur

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Party-service
PELIKAAN

Zandvoorts Nieuwsblad

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6
7
8
9
10

regels ƒ 9,52
regels ƒ11,10
regels ƒ 12,69
regels ƒ 14,28
regels ƒ 15,86

lt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
v
an één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam: ..'
i' Adres:

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN • RECEPTIES
• KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Financiën en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Auto's en
auto-accessoires

\

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: l. van Barkum, Amsterdam
klokradio gewonnen door: Visser, Zandvoort
walkman gewonnen door: H. van de Koekelt/ Zandvoort
4 E 180 videobanden gewonnen door: P. de Ruiter, WilniS

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

BEL NU: 020-697 58 94 en vraag naar DULCI
Wegens groot succes ook werk voor nieuwe
consulenten (M/V), tel.: 06-889 81 01.
(normaal tarief)
Gevr. TANDARTSASSISTENTE per 1 aug. erv./opl. niet
Woninginrichting
vereist, na 1 jan. part-time. Inl.
S.W. Breederveld. Tel. 0290821566. Privé: 02203-9045.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.
Kunst en antiek
Alleen bij EUROPA-PARKET.
Gevraagd:
\|le prijzen e\el. l 7.5% I1T\V
Tel.: 075-283507.
ONDERHOUDSSCHILDER
L kunt de lek^I van uw Mieru-ad\erlentieconibinalie /,
Schildersbedrijf C. Bunning
FRANCIS nieuw in Noord en Aangeboden: 2 olieverfschilderijen, landschap, 45x60, van de
iclcfonisch opgeven:
02975 - 67784.
nu al de goedkoopste in
Poolse schilder St. Sopak. Stijl: forse penseelstreek, prachtigebruikte koelkasten, was- ge kleuren. Prijs minimaal p.st. ƒ200,-. Opbrengst is voor
Jong Swingend en
machines,
drogers,
gasforAvontuurlijk?
Poolse kinderen en gaat zaterdag a.s. mee. Wie biedt voor
(dit nummer is niet voor be/orgklachlen) of /enden aan:
In onze full-time kunstverkoop nuizen, kachels en ktv's.
het goede doel? Bellen: Rien Couvreur, 15004.
Micro's Weckmetlia
Alles
±
ƒ250,of
kom
een
teams wordt véél verdiend!
1'oMbus 156 - 1000 AD Amsterdam
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190 praatje maken. Dotterbloem- KOLONIAALSTIJL
TAFELS
|)e sluilinghtijden. gelden voor plaatsing in dezelfde week.
eventueel antwoordapparaat. straat 2. Bel: 020 - 6370845. Nederlands-lndie,
antieke
antiek, kopie, klein,
Voor de betaling ontvangt u een acceptgïrokaail.
meubelen en antiek-look: 700
groot, dik, dun.
stoelen, div. modellen tafels,
Jan Best
Hobby's en verzamelingen
ook met marmer, kasten,
Keizersgracht
357,
banken, vitrines, bureaus,
020-6232736.
decoratie enz. JAN BEST,
Oproepen - Mededelingen
Showroom:
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Mr. J. Takkade 30,
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
1993 compleet met elektrische 'wissels, landschap, huisjes en Aalsmeer, 020-6412137.
ENORME VLOOIENMARKT
trafos
te
verkopen.
Prijs:
ƒ3000,-.
l zo. 21 aug. Amsterdam in Sporthallen Zuid (West, bij
Tel.: 02979 - 72587.
3isch Stadion), 10-17 uur. Kraamhuur ƒ 70,- voor 2 dgn.
Schoonheid en verzorging
ON Tel.: 02158-24358 van ma. t/m vr. 9-12 uur.
*T.k. Artjba postfris compl.
MuziekERTJES bedankt voor het fijne weekend. Alles was tot in luxe Davos album, prijs
ƒ150,-. Tel.: 02507 - 17193.
Op natuurlijke wijze uw lichaam
puntjes geregeld!! Ik heb genoten. Michèl.
instrumenten
blijvend in balans
il >ren iemand in de tram ontmoet, en vannacht slecht
j islapen? Op zoek, maar liefst toch eerst anoniem?
BEL NU: 020-697 58 94 en vraag naar DULCI
Wegens groot succes ook werk voor nieuwe
Informatie over de
consulenten (M/V), tel.: 06-889 81 01.
(normaal tarief)
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Vakantie
Bel 06.350.111.73
Philips sun mobile
Binnenland
(ca. ƒ 1 p.m.)
U kunt bij ons al
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
EN het was te gek zaterdag. Ik liep letterlijk en figuurlijk
v.a. ƒ 270,- voor
Gratis bezorgd en gehaald
. Onwijs bedankt!! xxx Nelly (Winter).
RUITERKAMPEN?! Die geven
het eerste halfjaar
Bel voor reservering en
we al v.a. 1975, jeugd v. 6 t/m
een goede piano
inlichtingen 02507-30183.
ajite Gees, Ome Dirk, Wil * Help de Polen, Stuur 'n
14. G. Ubbink 08336-31466.
huren.
Yvonne, Ab, en Hansje voedselpakket! Wij hebben
Informeer NU al
* aparte
bezoek aan
evt.
'n
adres:
02907-5235.
voor de hulp. Mad.Jur.
pasruimre
huis of in
voor komende
Lessen en clubs
ruime
het
schoolseizoen bij:
* Lieve mama bedankt v. het * sortering
in
ziekenhuis
flbor trouwfoto's verlovingsfeest.
We houden
haarwerken
ziekenfondsen pruiken
leverancier
VAN KERKWIJK
'to Boomgaard van je. Juriaan Madeleine.
Dus... maakt u voor
Amsterdamseweg 202,
* Marion, Kathy, Klaas, Nico
optimaal advies even
*rote Krocht 26 wat een sportieve golfavond
AMSTELVEEN
Zwangerschapsbegeleiding op basis van Kashmiryoga
een
afspraak!
020-6413187
op Spaarnwoude 12-6, Wim.
Tel. 13529
start in sept. docentenoplstding met de vakken:
VERHUUR van PIANO'S
* Martha, Klaas bedankt voor CHARLOTTE COIFFURES
tes je lid van Z.V.M, hand- de gezellige uurtjes zaterdag
zwangerschapsyoga, zelfreflectie, verloskunde, embryologie,
al v.a. ƒ 50 per mnd
EN HAARWERKEN
teageer dan nu voor de j!. Lf, Nico, Wim.
filosofie en
Bel voor onze voorwaarden: mensendieck, voeding/natuurgeneeskunde,
Ook gespecialiseerd in
3, 1 okt. Bel 12114.
heren(n)tiotjwerken
02946-4292, Fa. Holla & Zoon. stemwerk.
f willen graag in contact
Dinsdags gesloten
Felicitaties
Zwangerschapsyoga-lessen - ook in de zomer ;n met oud handbal leKleding
inl. 020 - 6731410.
Tel. 14973 - 12114.
Heemsledeslroal 28
Hoe word ik MAKELAAR/
'.M. Handbal reunie 1 *Proficiat Es v. Wijnen is b.h. Hoofddorpplein.
Mode Femay ontwerpster. beëdigd taxateur o.g.? 1- en
Huwelijk en
geef het door aan je leidster kindercentra! Sukses Amsterdam.
Tel.: 02507-30184.
2-jarige opleiding (inclusief
teamgenoten: 16219.
kennismaking
m.j. job! Liefs v. trotse mam. Tel. 0206157107
(Voor advies en afspraak.)
opleiding tot beëdiging).
Haarlem/Den Haag/R'dam/
Utrecht/Arnhem/Breda/
Eén telefoontje is genoeg om
Eindhoven/Zwolle/Groningen. in contact te komen met de
Bel: M.O.O.G. 05700 - 31835. persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
Self Line start
een cursus THUISKAPPEN 06 - 350.222.21 (100 cpm).
voor jong en oud.
U kunt nu ook anoniem geGratis'broch.: 070-3194137. beld worden op het moment
dat U dat wilt! Plaats een
advertentie met uw eigen 06Verhuizingen
nummer. Informatie over de
CONTACTTELEFOON:
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 06.350.111.73 (ca. ƒ1 p.m.)
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
kamerverhuizingen. Voll. verz. Zoek je een leuke vriend of
geplaatst onder de
Dag-nachtserv. 020-6424800. vriendin? De relatielijn
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
06-350.200.54 (100 cpm.).
ir Informatie over on/e oxerige aantrekkelijke ndverlentietombinaties in de Miero'.s /.ij n op aanvraag op on/e
k.inloren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
tekening gebracht, alsmede ƒ 7.50 adm. kosten.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsmumnen>
verstuurd. Op ver/oek w o r d t aan adverleerdeis buiten
hel verspreidingsgebied een krant veistuurd. Hiervoor
v\ordt J 5.- in rekening gebracht.
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Mltsubishl-Galant 1600, 4 drs,
opendak, 120.000 km, APK okt.
'93, ƒ 1500,-. Tel.: 02507-16085.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties. '

Te koop
aangeboden
diversen

\_/\_/ •r^^-*' ^ ~""'' '•* w ">* "-" *"••"• ~•

Elke week het dagelijks nieuws!

Gezocht: garage of
bergruimte in Zandvoort.
Tel.: 02507 - 30998.
Junstenpaar zkt. woonr., 4 of
meer kmrs, gemeubil., met
min. 2 ruime slpk. in A'dam
e.o. (20 min. reiz. via openb.
verv.) voor 1 a 2 jr. Per 1-9.
6267726, privé 6655020
Woonr. gevr. etage o.i.d. v.
perm. v. dame alleen. Br. o.
nr. 763-28080 v.d. blad.

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Aang. Diemen-N. zeer ruime 2
onder 1 kap, nieuwb., + 160
m2, garage, tuin, rust. omg.
Huur ƒ 1440 (gn hv). Zoek iets
dergelijks in de kuststreek tot
ƒ 1800 p.m. Tel. 020-6909082.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Meidengneksi 06.320.320.62
Ik sta voorover, voorzichtig en
met olie. Ga door! 1 gpm. 18jr
Meisjeskamertjes
18
jr.
06.96.08 Petra en vnendinnetje doen 'n sexspel. 1gpm.

MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1gpm.
06.320.320.66 Oh... wat fijn!
Nieuw! 06-320.322.78 pm 1g.
Hoe snel kun jij met je hand7
Ik help je snel binnen 1 min.!
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
Sex in het openbaar! Lift, toilet, trein, bus, tram.
Nieuw: anonieme sexdating.
Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-97.06 (100 cpm).
Nieuw, discreet privé-gesprek met hete vrouwen (extra-snel). 06-9664 (100cpm).
LIVESEXMEISJES 06.96.36 Nieuw: hete meisjes (va. 18)
24 uur per dag kun je Live! uit Groot Amsterdam!!
1gpm v.a. 18 jr. Livesex!
06-350.23-020 (100 cpm)
LIVESEXNEGERIN 06-96.86 Nieuw! Sex op SPANNENDE
24 uur per dag! Live sexen! plekken! 06.320.320.19 pm 1g
1 gpm. Doorschakelsex.
In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor
2. Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320*330*87 (75cpm).
ck ten spannende bomlsttup
•n luiMcr uur dn* van anderen
e op hei /elfde moment hellen
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
|aKjij \mdjijeenleukicirundof
hete vrouwen wachten op
itidl icmantl jou. din word je
l gelijk doorverbonden umt «n
jou. 06-320.330.91 (75cpm).

SUPER-10N1!
/dlig gesprek Je ingesproken
l boodschap \er\ali /txlrj je

Privé

06.97.92

Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

.Sl'PER-SEXDATE
ele afspraakjes met
Rijpe Vrouwen
en bij jou_
in de buurt'

Rijles auto's
en motoren
1 /t

f UO.JiU.J^O-""

1 II HM III

b^JBUITENSEX
L\^fosffiHy'gekker buitenshuis
i^lL\\^|||B^.,

06-Nummers

Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
Bel 06-350.29053 (75 cpm).
HETE RIJPE vrouwen bellen
\/oor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-97.80 (75 cpm).

HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr!
06-320.330.95 (75cpm).
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (nu 50 cpm).
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy?
06-320.330.18 (75 cpm).
Hulpstukkensex 1gpm.
Nieuw! Kies 1. Electnsch en 2.
v. handmatig. 06-320.325.59.
KINKY-LIVE. Extreme taboes
1gpm 06-9821 dag en nacht.

*Te koop jongenscrossfiets
BMX v.a. 6 jaar, ƒ50.
Tel. 02507 - 17423.

Alblas Verkeersscholen
in R Hanpn
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

\

Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt
Bel nu 06-97.05 (75 cpm).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend privé-gesprek!
06-320.322.33 (75 cpm)
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-97.66 (75 cpm).
Homo: Jongens, 18, onder elkaar. Hoor ze tekeer gaan.
06-320'330*88 (75cpm).

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Hoofddorp eengezinswoning
3 kam. met open keuken, gr.
tuin met schuur. Hr. ƒ 696,-.
Gevr. eengez.won. • of fla't
Keesomstraat in Z'voort. Tel.:
02507 - 17880.

^^\

)os en hei.

06-96.88

Pnvételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken Wat een inkijk,
geen slipje. 1 gpm. 06-97.33.
RIJPE
VROUWEN
Live
06.96.09 24 uur per dag kun je
met ze dollen! Live! 1gpm.
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm).
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor
Heren. Bel 06-9667 (100cpm).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht. 06-9710 (75cpm).
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu'06-9602 (100cpm).
Sex"O"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong (18
jr) 1gpm. Direkt live met haar!
*"SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
SM VOOR 2: direkt apart
voor 'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
S M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100cpm).
Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen 1gpm.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker
1gpm. 06.320.320.77.

THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
24 u/p.d. 100 cpm Bel nu 06-9811 (75cpm).
TOPSEX 06-320.325.25.
TIPPELLIJN: eenzame vrouwIk wil in bad met jou! Zeep me tjes zoeken vluggertje?
maar lekker in lieverdM gpm. Bel nu 06-95 30 (75 cpm).
Verboden lusten: SECRET!!
1 gpm 06-320.322.72.
Diverse clubs
VERPLEEGSTERS LiveSex!
Rijp & Jong (18 jr)! 24 Uur per
dag! 06-98.38. We wachten.
BETTY'S ESCORT
VLUGGERTJE! 06-96.92 Je 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
kunt nu met de 5-het volume Eén telefoontje is genoeg om
regelen! 100 cpm. Zappsex. in contact te komen met de
VLUGGERTJE: hete vrouwen persoon van jouw keuze.
zoeken stiekem discrete sex! Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).
Bel 06-9603 (100cpm).
! Vrouwen van 35 jaar en ou- Nederl., Caraibische, Z-Ameder willen DIREKT SEX, bel ze rikaanse, Aziat. meisjes. Escort v.a. ƒ200. 020-6683310.
nu: 06-96.04 (75 cpm).
W.K. Stunt!!! OPEN SEX
IVrouwen van 35 jaar en
relaxen met alle 12 sexy
ouder willen DIREKT-SEX,
bel ze nu 06-9512 (75cpm). meisjes (v/a 18) voor ƒ 150.all-in. Geop. ma t/m vr, 10-24
Vrouwen van 40 jaar zoeken uur. Bestevearstr. 215 hs,
STOUTE jongens (18) voor A'dam. Tel. 020-6869264.
hete sex. 06-9844 (75cpm).
• Wij behouden ons het
Ze zakte door haar knieën. recht voor zonder opgave van
Op z'n Frans lieverd. 1 gpm. redenen teksten te wijzigen
06.96.46 Rode lippen!
of niet op te nemen

| xüSilEISÜ

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes 24 uur p.d. 06.320.320.65
hoor, ben 18 jr.
1gpm. Live! Met een hete tiener 18
06-320.320.91. Ik open m'n 1gpm. Heerlijk Lvegesprek!
mond voor jou! Ik wil je tong ANONIEME sexafspraakjes
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm. Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm. 06-320.330.79 (75 cpm).
Lieve meisjes (18), straatmei- Anonieme sextel.nrs van hete
den doen het met rijpe kerels. vrouwen, ze geven echt hun
06.95.05 Hier willen ze Live tel.nr. Bel 06-97.37 (75 cpm)
voor standje Grieks! Door- Dikke Vrouwen Livegesprek
schakelsex! 24 u. p. d. 1gpm. Mollige vrouwen met enorme
06.95.09 Je krijgt sexles in het bollen. 1 gpm. 06-98.70.
gymlokaal, stop je hand maar
Direct contact
in m'n B.H. .100 cpm.
met DAMES uit
06.95.26 LESBISCHE buurheel Nederland.
vrouwtjes brengen elkaar
Geheel privé
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
THUIS DOORGESCHAKELD
06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij
06-96.80
mag alles van mij uittrekken!
24 u/p.d. 100 cpm.
Begin maar! 1gpm.
06.95.91 Het meisje van 18 Direct kontakt, direkt doorgebukt en schuift haar rokje om- schakeld naar dames thuis
hoog! Op z'n GRIEKS! 1gpm. 06-97.02 (75 cpm).
06.95.92 GRIEKS lekker ach- Direct Live Box! Je komt diterom. Blanke of donkere rect m een orgie terecht! 1
gpm. Nu 24 u. p.d.! 06.95.93
staat gebukt! 1 gpm.
06.96.06 Laat je 24 u.p.dag Direkt apart met ondeugende
doorverbinden voor een Live- vrouwen. Vrouwen: 06-430C
gesprek! Rijp/Jong 18. 1gpm. mannen: 06-9757 (75 cpm).

Mensen werken
liever dichtbij
huis . . .

06.96.26 S & M - LIVE -BOX. Direkt een HETE vrouw (30+)
Live met je meesteres op een aan de telefoon die thuis belt
06-98.80 (75 cpm).
lijn
1 gpm.
+ 2 Tennisrackets a ƒ 7,50, 2 06.96.40 MEISJESSEX (v.a. DIREKT-PRIVE: snel apart
klassiek taf.schemerlampjes 18), 1gpm. Jij loopt achter mij met de heetste vrouwen!
a ƒ7,50. l.g.st. 02507-13509. de trap op. Onder m'n mini Bel 06-9710 (75cpm).
*Te koop Bolderkar ƒ100; zie je m'n slipje strak trekken. DISCREET Sexkontakt, nu
combi kinderwagen ƒ50. 06.96.53 Nieuwe Rage
spec. met hete vrouwen van
Tel.nr. 02507 - 18432.
Linda's PRIVEBOX! 75 cpm. 40+. 06-320.330.42 (75cpm).
* Te koop. koelbox electrolux Spreek 'n spannende bood- Doorschakelsex met strakke
schap in en luister naar die meisjes 18' Live met ze! Bel
ƒ 100,-. Tel.: 02507 - 16902.
van andere bellers. Vind jij 06-98.66. Nu 24 uur per dag
TT.k. 3x 1p. bed + 1 ondersch.b. ƒ25,- p.st. + matr. jou, dan wordt je gelijk door- Eenzame vrouwen zoeken
als man niet
ƒ25,- p.st. 023-284181.
verbonden voor 'n live- sexafspraakjes
1
gesprek. Je boodschap ver- thuis is 06-9661 (100 cpm).
EROX de madam verbindt je
valt zodra je ophangt.
Te koop
door, zeg maar naar wie'
06-96.93
SECRETARESSE.
gevraagd
Met open blouse en kort rokje 06.95.06 Rijp/Jong (18) 1gpm.
diversen
zit ze jou heet te maken. Ze Gebabbel, gebabbel, 75cpm.
wil een wip maken. 1 gpm. De babbelbox de enige echte
't BINNENHUIS
06-97.11. Sabrina houdt van 06-320.330.02 Gezellig hè?
Gasthuisplein 3, inkoop oud Grieks. 1 gpm. Ik sta voor- GRATIS TELEFOONSEX voor
+ antiek en inboedels.
vrouwen. Dames bel: 06-4300
over! Doe m'n slipje opzij!
Tel. 15760.
Mannen bel 06-9755 (100c/m)
06-97.22 TOPSEX-LIVE.
*Te koop gevr. kinderzitje Met jou wil ik Live! 1 gpm.GRIEKS standje met ervaren
voor aan het fietsstuur.
Volle Bollen! 24 Uur per dag vrouwen 35+. Kies maar, er
Tel. 15235.
06-97.33. Standje Frans! 1 zijn er 3! 1 gpm 06.320.327.17
* Te koop gevr. kleuren TV + gpm. Live met mij 24 uur p. d. GRIEKS: toe maar, schuif
ijskast. Tel. 19541.
mijn slipje maar opzij schat1
Op z'n Frans! Mondje vol!
Bel
06-97.09 (100 cpm).
• Rubrieksadvertentie? Zie06-98.40 STRAATLIVESEX! 1
voor adres cn/of telefoonnr. gpm. We schakelen je door Heerlijk DISCREET apart met
de colofon in deze krant.
met 'n ordi meid! 24 Uur p.d. hete vrouwen uit Amsterdam.
Uo-oiiU.oci-.l 1 (ib cpm).
06-98.48 Rijpe Vrouwen Live!
Hete
eenzame vrouwen
Misschien
je
buurvrouw
Live
Onroerende
aan de lijn! 1 gpm 24 u. p.d. (30+) zoeken anoniem sexgoederen te koop
kontakt. 06-95.11 (75 cpm).
06-98.58 Hoor 35 vrouwen hijgevraagd
gen. Maar 1 minuut voor 'n PRIVÉ. 06-9778, Ordi-Live, 24
hoogtepunt. Zappen 1 gpm. pd HOT LADIES
1gpm.
GARAGE
1 gpm NIEUW! 06-320.324.74. Pnvételefoonnrs van hete
TE KOOP GEVRAAGD
Avontuurtjes
op
college! vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Tel. 02507-14534
Meisjes (18) en leraressen. Bel nu 06-9502 (100cpm).

Er bestaat geen twijfel over:
Mensen werken liever dicht
bij huis. Een trend om
rekening mee te houden en
nieuwe medewerkers in de
woonomgeving van het bedrijf
te zoeken.
De nieuws- en
huis-aan-huisbladen van
Weekmedia bieden alle
ingrediënten om gericht,
opvallend en trefzeker te
adverteren voor personeel.
Voor meer informatie over
succesvol werven,
bereikcijfers en tarieven kunt
u contact
opnemen met de
verkoopafdeling.
Tel.: 020-562.3076
(hoofdkantoor) of
Tel.: 020-647.5393
(Amstelveen).

WERKT!
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GRUNDIG 63CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-530; 63cm black matrix flat square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst,
monitorlook, scart-aansluiting, On Screen Display, hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*1579.-

63 CM

*ft
*n

teletekst

SONY HI-8STEADY SHOT

ft

?;
63 CM KTV
ft SONY
SUPER TELETEKST
s Flat en Square Hi-Black Trinitron
teletekst en afstandrt beeldbuis,
bediening. Adviespnjs*1799.ft
ft
1299.PANASONIC70CM*
ft STEREO
TELETEKST

_1399„-

*s
ft SONY 70CM KVC2921
n STEREO TELETEKST
&
ft SONY55CMKVC2121
ft STEREO TELETEKST

__1699.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

JVC VIDEORECORDER MET SHOWVIEW
HRJ205; Van de uitvinders! Supersnel 'Full Loading Centre'
loopwerk, slow-motion en beeld voor beeld weergave, autom.
koppenreiniging, digitale tracking, afstandbediening met LCDdisplay. Ingebouwd SHOWVIEW voor eenvoudig programmeren.
Adviesprijs*899.-

102 Nieuws

2549.-

200 programma
:WXÏ Omrofip

40O Vrijfi Ttjti. TfttoTe^f»!

£<ÜG
600
VOO
6OO

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
Hi R stereo. Adviespnjs'3330.-

Consu'fienï, hnan
Spon
Weer en verkew
Landbouw en regi

1899.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

J 1 0 V A R A 320 KRO 3'JO
\50 VOO 3(>O EO
37O
P1 EducHliof
392-399

SONY TRAVELLER

r! 70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST
ft
ft
ft SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

999.-

Lichtgewicht camcorder."! 650.-

n
&1
ft
ft

63 CM BLACK-LINE
STEREO TELETEKST

r* i
* PHILIPS CE6270 63CM
*l AFSTANDBEDIENING

vraag, opmerking, proDleem'
Bel de BCC

SONY CAMCORDER

INFO-LIJN
020-6474939
Ge<". D' S- n'o . ï - <!•>,"("*

Aid konsumemeribelangen
Ma lm Vr 10 00 lol 16 00 uu'

TOPMERK CAMCORDER

999.-

ft'
ft'
ft'

R'

945."
PHILIPS 55CM KTV

Snel ontdooien en verwarmen, l

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS /WHIRLPOOL l

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

•^^"If^^OI

1149.-I
BLAUPUNKT HI-FI

pulse.eon. 1 -"

d.89o-

'___rTriTCV

Type R3G14;1000 Watt grill.

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
1280 LITER 2-DEURS
van deze AEG/BCC stuntaan- MOULINEX KOMBI
bieding? Adviesprijs. *1549.- FMA925C; Luxe 3 in 1 koml LUXE KOELKAST
l Ondanks grote inhoud kompakte
bi-magnetron. Inkl. hete-luchtl afmetingen. Adviesprijs. *749.oven en grill. Adv.*849.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

o"«*"
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IZANUSSIZ614/4D

^S^SIs^srïw:

SONY VHS-HQ VIDEO l

c

.igt.tone'

2.weg

ö° xen : rl !V M 550.

STS390.D".

269.-

bbelreversedec

595.ISIEMENS 320 LITER

eo

.

699.-

1320 Uler2-deurs koelkast *1398.-

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. *1318.-

995.-

bit:' c«

799.-

499.STUNT! VHS-HQ VID'EO

',CO spe"-"
1

^\

r

AKAIMIDI

r-» • * • •
K
o m p t e i o e . . .,v.
^ï

t ' U ^ W l *•

,^

^^.o*?»

"

en

ggpl^
(

l

'

^ -

—
^'
-^ - -' ' c
Q N ^ -^ u
-

599.-

MAN

feïS

HS^?..

s.T*.ndM«e -

,,u. -^

130 LTR. KOELKAST

d„ect

225.-

-

co.bpele.

-.

PELGRIM FORNUIS

TOPMERK. Adviesprijs*749.-

410; Gas-elektro. Adv.*1 425.-

375.395.495.- pTiTA

ZANUSS1140 LITER

Nl
M»
°"
«SXN .diij'

TURBO-DRIVE4KOPPEN

Ba^ooos
n

bed '& 1 0

l

Video, supersnel. Adv.*1 1 45.- alstandoeu-^

UNT

^
„Jto.c.e,,
7W

XH305U ' »

t «"»-

di9

24p,

: r' »«o

»"»-««M''g-2T- Sï"«o«-10ow'\29"9*-->J SV
Adviespnis ï" _ Q _

comp .cl.

BOSCH KTF1540

415.BAUKNECHT160LTR
495.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201 ; "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1 099.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.u et
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ZANUSSI WASDROGER

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill enkookwekker. '1 51 0/

Type TD50; Adviesprijs*649.-

ATAG INFRA TURBO
IGNIS DROGER AWF020

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-lucntoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*! 735.

JypeAMB523; Adviesprijs*945.-
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bü&f f Sfifi"
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SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-
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3SB1 2; VHS 3 koppen. *1 1 50.-

599.réBETER EN GOEDKOPER!
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428.-

ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4-pits. Adviesprijs*450.
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HI-FI STEREO
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PHILIPS/WHIRLPOOL
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pen, LCD-afstandbed. *1319.-

799.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

INDESIT WASDROGER
pTg% >|CQ
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MOULINEX
OVEN B56

ft
BLAUPUNKT55CM
ft SUPER
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JVC VHS-HQ VIDEO
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8
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C7Q
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rJ?jfA? DfO.- ARISTONA HQ VIDEO
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EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs.*!575.-
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atstandt

Kompleie

nem^***

AEG TURNAMAT

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

TAFU7.2X««:

70KV9717; Adviespnjs*2275.

(ÏÏV280; Afstandbediening, Turbo-Drive. *1256.-

PHILIPS/
WHIRLPOO
850
TOEREN
BOVENLADER

AVM920; Luxe 3 in 1 kombil
magnetron. Adviespnjs*1299.-1

STUNT BOVENLADER
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PHILIPS VIDEO + PDC

1099."

749

899.-

249.

7 x 1 u i» • - •
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PHIUPSTURBO-DRIVE

Digitale super 3 in 1 kombij
magnetron. Adviesprijs*999.-
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KOMBI MAGNETRON
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•
dul.be.ea.s dec
speler.boxen.a1M

399.-

322; 3 koppen, perfekt beeld!
LCD-afstandbediend. * 1145.-

795.

PANASONIC NN8550

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

BAUKNECHT WA6500

(WHIRLPOOL 2-DEURS

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

F280; Afstandbediend. *768.-
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SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

SHARP 2 IN 1 KOMBI

1099.- "*SSÏÏ
vetvgcme^^^^M

AKAI VHS-IHQ VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

499.-

GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

599.-

ISG3-30; Adviesprijs*1799.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

TypeWA9510. Adviesprijs'1899.-

699.-

IS70-39; Adviespnjs*1999.-
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Fffii
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Type W750; Voorlader, RVS
AVM610; 20 liter. Adviespnjs-769.trommel EN kuip. Adv.*2199.-

F360;IHQ, 3 koppen. *1098.-

1398

U«f«ln"

LUXE WASAUTOMAAT

MIELE 1100TOEREN
PHILIPS HI-FI VIDEO

AKAI VIDEO+PDC/TXT

ARISTONA70CM
STEREO TELETEKST

UMf

MIELE VW G521

1199.-

F350; LCD-afstandbed. *878.-
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749.-

CQQ

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

AKAI VIDEO+PDC/TXT
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BAUKNECHT KGC2511
KOEL/VRIES KOMBI

pEFi

I*liJ."

BOSCH VW PS2100
pTgi^
QQQ
Lfjfe? OO3v~

KG37S01 ;Koel/vriesreus."l798.-

579.-
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nrg«i 7>iQ _
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KOEL/VRIES KOMBI

SONY3KOPP
DPPEN VIDEO

PHILIPS 55 CM KTV
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WHIRLPOOL ARG280 STUNT 1000 TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI
nrg«4 71Q
pTgik CyiQ
Lrtfef
f IJJ."
LMy 0*19." ZANUSSI WASAUTOM.

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
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F60; 8mm, 6x zoom. Adv."2299.

V235; Afstandbediening. *1220.-

995.-

r^
ft'

CM Q
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VR722;MATCHL!NE. 4 koppen,
longplay, Jog-shutUe. Adv. *1645.-
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en geruisarm: Adv. '999.-

pTgii
C/IQ .
Geen 2-deurs koelkast maar een
D4«fri
echte 320 liter 2-deurs koel/vries PHILIPS/WHIRLPOOL \J;llW
kombinatie. Adviesprijs. *1099.- TypeAWG719; Adviesprijs*! 235.- BAUKNECHT VW 3PR

Sxzoom, 3 lux, autofocus. '2220.-
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Geen afvoer nodig. Adv.*1699.-

BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER

TypeJ3SD1311; Adv. *848.-

ÏÏFA 11QQ
E3E? | |«|«|M"

--^

598.318.- ~~ 159.-

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

l BEVERWIJK
l SUPËRSTORE 11OO m 2
IBreestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

98.-

ATAG WASEMKAP
MKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WH155E; 3-standen.
len.Adv.*28
Adv.*280.-
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HAARLEM
met uw PIN-code,
• Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

258.

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

l OPENINGSTIJDEN:

158.
.......

1 tot 5 3O uur
9 tot 5.30 uur
1 zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
C IBadhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
S llvlaarssenDroeh
MaarssenbroeK vr'ijda^
.... 7
uur
iKT iSÊ O A Rir%ö-r A r»
"rijaaa
....
7 tot
tot 99 uur
IN DE R ANDSTAD l overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

Auto's & motoren

Nieuwsblad

IEDERE WEEK
IN DE KRANT
Donderdag 21 juli 1994
D66 overweegt motie:

'Teveel betaalde
aan OZB volgend
jaar verrekenen'

Los nummer f 1.85

54-e jaargang nummer 29

Driedimensionaal in Kosterstraat

ZANDVOORT - De onroerende-zaakbelasting (OZB)
moet volgend jaar zoveel
mogelijk betaald worden uit
de extra opbrengst van dit
jaar. Dat zegt de fractie van
D66 naar aanleiding van de
hoge opbrengst. De OZB-rekeningen waren dit jaar veel
hoger dan verwacht, nadat
de woningen in Zandvoort
opnieuw waren getaxeerd.
D66 overweegt om vanavond

Weekmedia

Centrum dicht
voor auto's
festivalpubliek
ZANDVOORT - Het centrum van Zandvoort wordt
tijdens de komende drie
muziekfestivals zoveel mogelijk autovrij gehouden.
Vrijdag en zaterdag tijdens
het Tropicana Festival krijgen automobilisten nog het
'advies' elders te parkeren,
tijdens het jazzfestival
wordt het centrum echt afgeslqten. Zandvoortse autqmobilisten moeten hun rijbewijs tonen en geparkeerde auto's die de doorgang
belemmeren, worden wéggesleept.

i in de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen, om
j met de extra opbrengst volgend
l jaar een deel van de OZB te be] talen. „Daarmee komt het geld
weer ten goede aan de burger
die teveel heeft betaald," aldus
D66-raadslid Han van Leeuwen.
Eerder deze maand, in de commissie voor financiën, stelde hij
voor om de zaak terug te draaien. Er was immers meer OZB
geheven dan nodig was om de
De Stichting Zandvoort Probegroting sluitend te krijgen.
motie verwacht een groot aanHet college voelt echter weinig
tal bezoekers tijdens het Tropivoor deze oplossing, al wordt
cana Festival aanstaand weekvolgens wethouder Flieringa
end, en tijdens de in augustus
het overschot wel aangewend
te houden muziekfestivals
om de lasten voor de burgers zo
'Jazz behind the Beach' en 'His| laag mogelijk te houden.
torische Grand Prix'. Daarom
Volgens Van Leeuwen kan
wordt er via de landelijke mel dat alleen via de OZB, omdat dit
dia bij festivalbezoekers van
een gedifferentieerde belasting
buiten Zandvoort op aangej is: degeen die veel te veel heeft
drongen, toch vooral gebruik te
betaald kan veel terugkrijgen,
maken van het openbaar verdegeen die weinig of niets teveel
voer in plaats van de eigen auto.
heeft betaald, krijgt weinig of
niets terug. „Zoiets kun je niet
regelen met bijvoorbeeld een
Testcase
rioolbelasting," aldus Van
„Het Tropicana Festival zal
Leeuwen. De PvdA heeft in april
wat dit betreft als testcase dievan dit jaar al schriftelijk vranen," zegt Simon Paagman, digen gesteld over deze kwestie.
recteur van de Stichting ZandFractievoorzitter Van Westervoort Promotie. „Festivalbeloo liet daarin haar twijfels blijzoekers die toch met de auto
ken over de redelijkheid van
komen, zullen we met borden
deze 'extreme verhoging*. Volzoveel mogelijk attenderen op
gens haar zijn hiermee de bede grote bewaakte parkeerginselen van behoorlijk openplaatsen. Die liggen op loopafbaar bestuur geweld aange- Kunst in de Kosterstraat: Charlie Chaplin en het 'schoffie* bekijken de wandelaar 'stiekum' van achter een hoekje
stand van het centrum en bodaan. Ook WD-er Van Marie is
Foto André Lieberom vendien staan de auto's er beniet blij met de hoge OZB-rekewaakt."
ningen. Volgens hem had het
ZANDVOORT - Wie vanaf varing die niet meer kost dan trouw weer te geven, maar deze de passant voor een afbeelding Tijdens de optredens van het
| college kunnen beslissen om de
loopje er naar toe. Het gaat techniek gaat wel even een stond, zag het beeld er een beet- jazzfestival, van 5 tot en met 7
tarieven met terugwerkende het Dorpsplein de Koster- 'het
straat inloopt, wacht een narrielijk niet om een gewone 'creatief stapje' verder. Bij het je vreemd uit. Eerst zag men augustus, wordt het centrum
j kracht te verlagen.
aangename
verrassing. muurschildering, er is gebruik overzetten van zijn schetsteke- 'vlees noch vis', maar vanaf de daadwerkelijk afgesloten. Het
Charlie Chaplin en het gemaakt van een speciale tech- ning op een groter vlak, moet zijkant gezien veranderde het binnenkomend verkeer wordt
die het geheel een driedi- de kunstenaar eerst gebruik beeld wonderlijk genoeg in een dan omgeleid naar de parkeer'schoffie' staan de voorbij- niek
mensionale werking geeft. maken van een scala aan meet- 'ondeugende' naakte dame.
terreinen De Zuid, Watertoren
ganger vanaf een hoekje Naarmate
je verder langs deze kundige berekeningen. Zoals
stiekum te bekijken.
twee hoofdpersonen uit de film een diaprojector haar beeld
De muurschildering is ge- 'The Kid' wandelt, loopt het projecteert op het doek, zo proZANDVOORT - Het Tropica- maakt
door de Amsterdamse beeld bij wijze van spreken met jecteert Piet Ruhe met veel zorg
na Festival Zandvoort wordt kunstenaar
Piet Ruhe. Hij je mee. Charlie Chaplin en zijn zijn ontwerp op de muur. Dit
aanstaande vrijdag en zaterdag kreeg de opdracht
van Leo Hei- filmvriendje komen plotseling gebeurt heel secuur met de
op vier buitenpodia in Zand- no, eigenaar van Circus
Zand- in een andere hoek te staan en hand. Gezichtsbedrog is niet alvoort gehouden.
Deze zocht een ludieke verdwijnen vervolgens in een leen een leuk onderwerp, het
De muziek start rond half voort.
manier om de Kosterstraat op 'kluwen lijnen'. In feite lijkt er kan minstens zo spannend zijn.
acht. Het programma ziet er als te
fleuren. Om het schilder- sprake van gezichtsbedrog.
In de Renaissance werd de
volgt uit: podium Haltestraat werk
op zijn best te bekijken,
'Anamorphose' heet de tech- techniek Anamorphose juist
ter hoogte van Café Neuf/Chin kan men
het beste even op de niek en de Amsterdamse Piet voor erotische afbeeldingen
Chin, vrijdag Workmates, za- put bovenaan
in de Koster- Ruhe maakt dit soort muur- van vrouwen gebruikt. Erotiek
terdag Horns of Plenty; podium straat gaan staan
en dan naar schilderijen het liefst. Als er va- was een onderwerp waar men
Haltestraat bij La Bastille/The links of naar rechts
uitwijken. ren portret-tekenaar is hij ge- in die tijd niet bepaald 'open en
Bulldog, vrijdag Trafassi, zaterHet resultaat is een aparte er- wend om personen natuurge- bloot' voor uit kon komen. Als
dag Girl in the Picture; podium
Kerkplein bij Café Koper/Scandals, vrijdag Gruppo Cache, zaterdag Palancka; podium Gasthuisplein bij Wapen van Zandvoort/Sesto Senso/Circus, vrijdag Girl in the Picture, zaterdag Blitz.
ZANDVOORT - Het Be- opleiding achter de rug, waar- de. De strandpachters uit deze
Als speciale opwarmer zorgt
achwatch
project, met uit- onder een spoedcursus EHBO, gemeente delen dat standpunt
een Braziliaanse Brassband
kijkposten
en oriëntatiepa- verzorgd door de politie Kenne- en ook het Rode Kruis is tegen
met showgirls vrijdagavond
merland in samenwerking met het project. Ook speelt mee, dat
tussen 7 en 8 uur voor een len op het strand, is maan- een
EHBO, de Beachwatchers betaald krijstreetparade in het centrum. dag onder grote taelangstel- Pim kaderinstructeur
Kisjes PR Bureau en de gen, terwijl alle andere hulpverMet een wervelende show en ling in Bloemendaal van Bloemendaalse
Reddingsbriga- leners op het strand al jaren
klanken van het fameuze Brazi- start gegaan. Voor deze ge- de.
lang en nog steeds op vrijwillige
liaanse carnaval, belooft de or- meente was gekozen omdat
Deze laatste neemt hiermee basis actief zijn.
ganisatie. Op zaterdagmiddag de posten daar dit jaar wel een
heel ander standpunt in
vanaf 4 uur wordt ter hoogte bemand worden. In Zand- dan de
collega's in Zandvoort.
van La Bastille en The Bulldog voort niet, de weerstand is Deze zijn
tegen het nieuwe pro- Politie
een tropische modeshow ge- hier nog te groot.
ject.
De
Beachwatchers kunDe burgemeesters van Zandhouden, inclusief tropische
nen de verwachtingen die zij bij voort en Bloemendaal lijken De kinderen van de Max Euwestraat kunnen nu alleen maar op
muziek. De live-optredens duFoto André Lieberom
De posten worden bemand het publiek wekken, niet waar- echter niet twijfelen aan de Straat spelen
ren tot 12 uur 's nachts. De ho- met
scholieren en studenten maken en zorgen daardoor doelmatigheid van de Beachreca is present met terrasjes, voor wie
het een soort vakantie- voor een schijnveiligheid, aldus .watchers. Beiden hezen op het
ZANDVOORT - De bewo- want er wordt behoorlijk hard
drankjes en hapjes.
baantje is. Zij hebben een korte de Zandvoortse reddingsbriga- strand van Bloemendaal de ners en kinderen van de gereden."
vlag van hun gemeenten als te- Max Euwestraat en omgeHet standpunt van de geken van hun samenwerking in ving begrijpen er niets van. meente blijkt onder andere uit
ZANDVOORT - Op en
dit project. „Het betekent ech- Elke nieuwbouwwijk heeft een afwijzing van 8 juni 1993.
ter niet dat er helemaal geen wel zijn eigen speelterrein- 'De in het plan 'De Meeuwen'
rond de Prinsesseweg en de
politie meer op strand is," be- tje, behalve hun complex. Al aangelegde speelvoorziening is
L. Dayidsstraat wordt zonnadrukte Van der Heijden. „Die
als vervanging van
dagmiddag van l tot 6 uur
1990 proberen zij een aangelegd
blijft haar verantwoordelijke vanaf
een verwijderd speelterreintje
de traditionele zomermarkt
eigen
speelplek
voor
de
kintaak op strand houden." Initia- deren tot ongeveer acht jaar namelijk de voormalige speelgehouden.
tiefnemer Rini Cappel, van de
straat in de Nicolaas Beetslaan
De markt krijgt een zeer grostichting Bestrijding Veel te creëren, op korte afstand die ook een speelfunctie had
te verscheidenheid aan artikeVoorkomende
Criminaliteit van het ouderlijk huis. De voor de gehele woonwijk 'Oud
len, belooft de organisator, de
(BVVC), lijkt het daarmee gemeente weigert echter Noord'.
Stichting Zandvoort Promotie.
eens: „Door toezicht te laten medewerking.
In totaal kunnen er driehonhouden door jongeren kan de
derd kramen geplaatst worden,
politie snel en efficiënt daar
„We hebben op een gegeven Jaloers
Plus - als vanouds - enkele kinworden
ingezet
waar
zij
nodig
moment
zelf een schommel
„De mensen worden hier bijderattracties zoals een echte
is." De Beachwatchers worden neergezet, maar toen kregen we na jaloers," zegt Botman. „Het
trein met wagons. Ook is er een
uitgerust met een verrekijker een brief dat we die moesten is toch vreemd dat wij niet een
clown voor de kinderen. Wat
en een portofoon waarmee zij weghalen," zegt Kees Botman. heel eenvoudig speelterreintje
artikelen betreft is er van alles
in rechtstreeks contact staan Hij is voorzitter van de vereni- kunnen krijgen? Er wonen hier
te vinden tussen kunst en
met reddingsbrigade en politie. ging van eigenaren Jaap Kie- tegen de honderd kinderen! Die
kitsch, plus van alles op het geBloemendaal telt momenteel wiet, genoemd naar de voorma- kunnen hier alleen maar op
Wed van hapjes en drankjes.
vier bemande uitkijkposten op lige mavo op deze plek. „De ge- straat spelen." Meest ideaal zou
1
Hj
200 meter afstand van elkaar. meente wijst categorisch alles een plek zijn naast het VisserDaartussen in, op 100 meter af- af. Zij verwijst ons naar de spad, die tot nu toe regelmatig
stand, staan oriëntatiepalen speelterreintjes bij het parkeer- als opslagplaats voor materiaD
met tekeningen van Dick Bru- terrein van de begraafplaats en len is gebruikt, tot ergernis van
atum
HW
LW HW LW
na. Het doel hiervan is, dat kin- op het complex De Meeuwen." de omwonenden overigens.
21 jul 02.41 10.55 15.20 23.04
2
deren hiermee makkelijker de
„Maar daar kleven voor ons Maar wegens de eigendoms^jul 03.36 11.44 16.09 23.56
plek van hun ouders terug kun- een hoop bezwaren aan. De kin- kwestie wordt dat niet als haal23 jul 04.20 ----- 16.55 14.26
nen vinden. Op het Zandvoort- deren moeten voor beide de baar gezien. Volgens Botman is
24 jul 05.06 00.39 17.37 15.16
se strand komen in totaal veer- spoorweg over en raken volko- er binnen de hoek van de Sophi25 jul 05.49 01.30 18.19 15.52
tig oriëntatiepalen. Daarnaast men buiten het gezicht van ou- aweg/Euwestraat een plek die
26 jul 06.28 02.20 18.59 14.44
staat er nu een uitkijkpost die ders of buren. Daar heb je héle- samen met één op te heffen par-.
27 jul 07.08 03.10 19.35 15.25
dit jaar onbemand blijft als ge- maal geen toezicht en dat wil je keerhaventje groot genoeg is
28 jul 07.48 04.06 20.15 16.20
volg van de weerstand tegen het niet met zulke jonge kinderen. voor enkele eenvoudige speel29 jul 08.32 04.25 20.56 16.44
project. Daarnaast speelt ook Bovendien moeten ze voor het apparaten. „En we zijn zelf best
Maanstand/getij:
mee de vertraging die is ont- terreintje op De Meeuwen ook bereid om fysiek mee te helpen.
«M vrijd. 22 juli 22.16 uur
staan doordat er problemen nog een keer de drukke Sophia- Als de jeugd de toekomst heeft,
Springtij 25 juli 05.49 uur
De eerste actie van de Beachwatchers was het 'te water laten' waren over de reclameruimte weg of Van Lennepweg overste- dan moet je er ook zuinig op
NAP-M 21cm
van hun geestelijk vader Rini Cappel
op de posten.
ken. Dat is levensgevaarlijk zijn."
LKzat. 30 juli 14.40 uur

'Tropicana'
weer swingend

Oplage: 5.250
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en Favaugeplein, en bij het circuit en het NS-station. In totaal
hebben deze ruimte voor zo'n
zevenduizend auto's. Aan het
eind van de Haarlemmerstraat
worden automobilisten de Brederodestraat opgestuurd, halverwege de Kostverlorenstraat
rnoet men afslaan naar de Sophiaweg.
Ook Zandvoorters die in het
centrum wonen, lopen het risico naar Noord of Zuid te worden gestuurd. Na vertoon van
hun rijbewijs mogen zij echter
doorrijden naar hun woning.
'Wij vragen u echter vriendelijk
om zoveel mogelijk rekening te
houden bij binnenkomst en uitgaand, dit te voorkomen tussen
anderhalf a twee' uur voor de
aanvang van de festivals,' aldus
Zandvoort Promotie. Er wordt
'begrip' gevraagd voor het geval
de geparkeerde auto toch
wordt weggesleept uit het centrum om de doorgang van de
bezoekers beter te laten verlopen.

DEZE WEEK
Dakloos
Sinds de brand in haar
Q
woning aan de Hoge%j
weg is de 78-jarige mevrouw
Agsteribbe in feite nog steeds
dakloos.

Vlaaien
De huidige bewoners
f*
van de Amsterdamse O
Waterleidingduinen zijn te herkennen aan hun vlaaien.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Twee keer het
slachtoffer
ZANDVOORT - De 49-jarige
Duitser die op 13 juli in Zandvoort in zijn auto door een
Amerikaan met een vuurwapen
werd bedreigd, vrijdag opnieuw
het slachtoffer geworden van
een misdrijf. Die dag werd zijn
vier weken oude BMW 318i gestolen. De auto stond geparkeerd op een parkeerterrein
aan de Brederodestraat. De
diefstal moet overdag plaatsgevonden hebben tussen half
twee en half acht.

Mishandeling

Overlast
Politie en vrijwilligers worden ingezet om zoveel mogelijk
extra overlast voor de bewoners te voorkomen. 'De organisatie doet een dringend beroep
op iedereen om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen in de gelegenheden en
op verschillende plaatsen staan
ook Eco-toiletten die absoluut
hygiënisch zijn,' aldus Zandvoort Promotie in een persbericht.
Het muziekprogramma van
het Tropicana Festival begint
vrijdagavond om zeven uur met
een streetparade, kort daarna
gaan de optredens op de verschillende podia van start. Zaterdagmiddag is er vanaf 4 uur
een 'tropische modeshow', de
muziek op de podia is te beluistéren tussen half acht en 12
uur.

ZANDVOORT - Op het
NS-station in Zandvoort zijn
maandagmiddag drie mannen
aangehouden, in verband met
de mishandeling van een 43-,'arige hoofdconducteur uit Velserbroek. De conducteur controleerde de kaartjes maar een
van de verdachten, een 20-jarige
Amsterdammer, negeerde dat
en liep het perron op. Toen de
conducteur hem achterna ging
en om zijn kaartje vroeg, werd
hij in zijn gezicht geslagen. De
twee vrienden van de 20-jarige
zijn aagehouden omdat een van
hen hem had aangespoord te
slaan.
(ADVERTENTIE)
GROOTSE OPRUIMING-]
>.o. T-schirts halve prijs

Pl

Bewoners Max Euwestraat vinden
afwijzing speelplek onbegrijpelijk

accessoires
.ADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
[naast La Bastille]
ZANDVOORT TEL. 02507-20086

Duitsers beroofd
ZANDVOORT - Twee Duitse
toeristen zijn in de nacht van
woensdag op donderdag rond
half drie beroofd door een
jroepje van zes jongemannen.
Dat gebeurde bovenaan de Zeestraat, vlakbij de Engelbertstraat. Het groepje kwam dicht
om de jongens staan, waarna
een van de belagers vertelde dat
hij een vuurwapen had en ook
zou gebruiken. Vervolgens werden rijbewijs, paspoort, portemonnees met respectievelijk
twintig gulden en honderd DM,
en andere persoonlijke bescheiden afgenomen. Daarna rende
het groepje weg. De daders hadden een getint uiterlijk en droegen allemaal lichte bovenkleding en donkere broeken. De
slachtoffers zijn een 22-jarige
man uit Lunebach en een 26-jarige man uit Aken.

Beachwatch in Bloemdaal van start

Zomermarkt

Waterstanden [

TVTO "Hinf*lltlr die krant moet ik hebben.
-*-' CH.IAU.J. AlJxVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l—l—L
Adres: l 1_J l L
Postcode/ Plaats: l l l
Telefoon: l l l l
Giro/Banknr.:

L
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J

L

l

l

J
l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17.50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5G2.B2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 'V 10371 "017003"

L
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FAMILIEBERICHTEN

Heel rustig is van ons heengegaan mijn lieve
zorgzame moeder, onze schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Rondvaart mogelijkheid
van 10 tot 25 personen

Adriana Weber-Terol

een leuke afsluiting voor de vakantie.
± 11/2 uur rondvaart op de Westeinderplas.
Drankjes, hapjes, 4-gangen menu in het restaurant
inclusief wijn en koffie v.a. ƒ 185,- per persoon.

weduwe van Jan Weber

Hoera!

Zandvoort, 21 juli 1895

Wij hebben een kleinzoon

Hillegom, 19 juli 1994

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers
van „Den Weeligenberg" voor de liefdevolle verzorging.

D. Dc

KUDELSTAARTSEWEG

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

geboren 16-7-1994

Jollen en Max

Correspondentieadres:
G. Vonk-Weber
Matthijs Molenaarstraat 18
2042 EA Zandvoort

De crematieplechligheid zal plaatsvinden op vrijdag 22 juli in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 15.15 uur.

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

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één va.n de ontvangkamers.

Deskundig advies.

woensdag 13 juli 1994
Bali Indonesië

en Gerard Borst, bekend van

gevraagd
tot eind van seizoen

Jeanne Gatineau
is vrijdag 22 en zaterdag 23 juli
in onze zaak.
Bel voor het maken van een
afspraak voor een
pré sun, aftersun of een korte
gezichtsbehandeling in onze salon.
Tel 16123 of kom gezellig langs
voor een advies.

tel. 15524

Tot ziens in onze zaak

STOELENJONGEN

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

€CHT-paar
Heel veel geluk
REPARATIE
ALLE MERKEN

399,-

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

CHRIS HARDENDOOD
WIT GOED
reparatie was-, droog-, koelapparaten
telefoon 023-385478

Anne-Marie
40 jaar

Fa. De Vonk

, )
J

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat één dag
voor haar 82ste verjaardag van ons is heengegaan
mijn lieve levensgezel, onze moeder, oma en
overgrootmoeder

Elisabeth Koper-Koning
Lies
Weduwe van Arie Koper
Levensgezel van Elias

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Aanvang 21.00 uur

Op deze dagen wordt op ons terras
gezellig gebarbecued.
( van 18.00 uur tot 23.00 uur)

GRATIS MOTOR

Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
995,binnen 9 weken examen
1ste 3 lessen
100,-,
vervolglessen
45,Tot l jan. '95 nog geen apart theoriecertificaat verplicht
*m.u.v. brandstofkosten

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Trompstraat 2, Zandvoort

es?

/?/?.

Een

*De (jutte, Toine.
Op ons terras kunt u
heerlijk buiten eten!

&ts

BLOEMSIERKUNST

JöluJjS
De specialist
in al uw bloemwerken.

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

(s.v.p. tijdig reserveren)
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

!5

Bel voor info
02507-19188/31223

Vondellaan 1 , Zandvoort

&esïe&fp

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

groothandel in
schoonmaakartikelen

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Vondellaan 60, Zandvoort

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Stationsplein 6, Zandvoort

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Nu ook

Kerkstraat 12, Zandvoort

Het Station

A. LAVERTU

_^"

Hartelijk gefeliciteerd

SNOWWHITE

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Pa, Ma, de broers + hun dames
de 2-lingen, de diverse vrienden

(

T. Goossens

Hotel Gran Dorado

Altijd onderweg.
Leef maar lekker zo door!
v_

Sig.mag. De Krocht

Henny Huisman's Soundmixshow.

Auto- en motorrijschool
Van der Veld

Zandvoorts Nieuwsblad
v/a

22 & 23 Juli

Pari. Drog. Schoonheidssalon

Met optredens van Riehard Jordan

uitvaartverzorging
kennemerland bv

lichtgewicht
naaimachines

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

van

ADVERTENTIES

RUGKLACHTEN?

Haitestraat 75 Zandvoort TeL 02507-18949

TROPICANA FESTIVAL

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

14.30 uur.

Ja, heus uuaar
na bijna 9 jaar
uuorden zij
vrijdag 22 juli om
14.00 uureen

02977-24145

enz.

Vertrek vanuit „Den Weeligenberg" omstreeks

•

-

Fa. Gansner & Co.

Moeder is opgebaard in „Den Weeligenberg",
Nieuweweg l te Hillegom.

Zoon van Peter Siertsema
en Luh Budiasih

226

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Kinderen:
Lien en Hans

5-6-7 augustus
JAZZ FCSTIVAl

Kleinkinderen:
Hellen en Adrie
Anja en Ted
Maikel
Achterkleinkinderen:
Thierry, Nadine
Kiana
Moeder is maandag jl. te Zandvoort begraven.
14 juli 1994
L'Arnistraat 9
2042 VT Zandvoort
Corr.adres:
Fam. H. Franssen
Voltastraat 32
2041 CK Zandvoort

Nieuwsblad
'

organiseren In de krant van
4 augustus a.s. een

„SWINGENDE" PUZZ61

Rust Zacht
Haar stralende ogen
Haar glimlach zo zoet
Wat zullen we u missen
Lieve oma, een laatste groet
veel liefs
Hellen, Arie, Anja, Ted, Maikel,
Thierry, Nadine en Kiana

In plaats van kaarten
Onverwacht is in haar woning overleden onze
lieve moeder en oma

Maria Hose-Korlaar
* Amsterdam,
26 september 1912

t Zandvoort,
14 juli 1994

Theo en Annelies
Annet
Christine
Merel
Correspondentieadres:
T. Hose
De Zoom 29
3448 DG Woerden
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevon-

den.

HOOFDPRIJS: 3 CD bonnen t.uu.v. 50,ter beschikking gesteld door
Music Store, Kerkstraat
5 Fotorolletjes 24 opn. gratis
ontuuikkeld en afgedrukt
Foto Boomgaard, Grote Krocht.
Zaterdag 6 aug. delen onze promotie
dames een attentie uit beschikbaar
gesteld door de O.V.Z.

O
V *7 B on Zandvoorts
\J T £j ii enra|V|S n.M&hla
Nieuwsblad
Cen ijzersterke combinatie!
OI

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort hebben op 28 juni 1994 een kapvergunning verleend voor:

Door Burgemeester en Wethouders van Zandyoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor:

- Taxuslaan 6:
- Zandvoortselaan 39 te Zandvoort:
- Zr. Dina Brondersstraat 24
te Zandvoort:
- Teunisbloemlaan 3, te Bentveld:

1. een metaalbewerkingsbedrijf gelegen aan
de Kochstraat 6 te Zandvoort;
2. een glaszetters- en schildersbedrijf gelegen
aan de Paradijsweg 1 a, 2 en 6 te Zandvoort;
3. een installatiebedrijf gelegen aan het
Schelpenplein 12 te Zandvoort.

7 bomen
1 boom
1 boom
1 boom

BIJ de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling
Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag
geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publikatie van bericht een schnftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

VOORGENOMEN VRIJSTELLING
(ART. 18A WRO)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor:
- Het oprichten van een plantenkas op het perceel Wikkelaan 11.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
22 juli 1994 gedurende 14 dagen ter visie bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein4te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort, of mondeling bij de afdeling
R.O. van de sector Grondgebied.

GEMEENTE

Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
25 juli 1994 tot 5 september 1994 ter inzage bij
de sector Grondgebied, afd. Bouw/toezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een
mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren pok ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 5 september 1994 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
e. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit.
Het besluit wordt op 6 september 1994 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Grayenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Zandvoort, 25 juli 1994'.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
94062B Burg. van Alphen- Oprichting carstraat 102:
washinrichting
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende een
week na verschijning dit blad.
Belanghebbenden Runnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Deze
bezwaren worden bij de beoordeling betrok-'
ken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend,
ook al is bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93115B Vmkenstraat 9
93123B Zandvoortselaan 208
94039B H. Heyermansweg 10
94041B Brederodestraat 78
94043B H. Heyermansweg 4
94046B Dr. Mezgerstraat 72 + 74
94048B Dr. Gerkestraat 25 rd

Vergroten
garage
Plaatsen erker
Vergroten
woonhuis
Vergroten
woonhuis
Vergroten
woonhuis
Optrekken
achtergevel
Plaatsen
dakkapellen

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijning
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
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Koffieconcert
in Agathakerk

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 21 juli 1994

'Ik wil alleen maar menswaardig wonen'

ZANDVOORT - Het Bergens Blaas Ensemble geeft
aanstaande zondag 24 juli in ' ZANDVOORT - Het zal je maar gebeuren... Je bent op
de Agathakerk een 'luchtig' vakantie in het buitenland. Plotseling krijg je een telefoonkoffieconcert,
aanvang tje dat je huis is afgebrand. Je persoonlijke spulletjes en
unieke foto's, al je dierbare herinneringen zijn in rook
11.30 uur, entree gratis.
Het ensemble is afkomstig opgegaan. Dat overkwam in februari mevrouw Agsteribbe.
uit de zuster-badplaats Bergen, Nu, bijna een half jaar later, zit zij nog steeds zonder
het bestaat uit vier professione- behoorlijke woning. Bij de gemeente heeft zij tot nu toe
le jonge blazers en een pianist: tevergeefs aangeklopt. De 78-jarige weduwe moet het zelf
Vincent van Tongeren, Made- uitzoeken.

Ion Kooy en Ciska van ter Mey
op klarinet, Michel Duijves,
basklarinet, en Ger Duijves piano. Het gezelschap heeft reeds
veel succesvolle optredens op
zijn naam. Door de familieband
met pastor Duijves was het
naar Zandvoort te lokken!
Het programma bestaat uit
inuziek uit de twintigste eeuw,
onder andere uit Porgy and
Bess van George Gershwin. Op
net programma staat ook altijd
werk van een 'ten onrechte verjeten Noordhollandse compomst'. Dit keer is dat Jacques
Jansen (1884 -1954). Volgens de
organisatie is de akoestiek van
de Agathakerk 'uitstekend geschikt' voor blazers.

Vakantie-opvang
ZANDVOORT - In verband met het sluiten van de
scholen, biedt De Boomhut,
gevestigd bij 't Stekkie in
Zandvoort-Noord, vakantie-opvang van kinderen.
De Boomhut is hiervoor open
van acht uur 's morgens tot zes
uur 's avonds. Voor kinderen
die de hele dag komen, bedragen de kosten 25 gulden per
dag, inclusief een lunch. Opvang van kinderen van acht uur
tot één uur kost 15 gulden per
ochtend, eveneens inclusief
lunch. Voor kinderen die van
één tot zes uur komen, zijn de
kosten 12,50 gulden, exclusief
middageten. Voor een tweede
eind uit het gezin geldt een kortmg van 2,50 gulden. Voor opgave of inlichtingen kan jongerenverkster Carla Hubert in 't
Stekkie gebeld worden, tel.
7113, zij is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag.

Poging tot
doodslag
ZANDVOORT - Twee Amterdammers van 19 en 21
aar oud zijn maandagavond in Zandvoort aangehouden op verdenking van
•en poging tot doodslag. De
wee waren in het "centrum
ngereden op een 18-jarige
plaatsgenoot waarmee zij
ruzie hadden.
Het slachtoffer reed eerder
•net drie passagiers op de Verpronckweg in Haarlem toen
ijn auto door de verdachten
verd gesneden. Daarna onttond er een wilde rit naar
landvoort. De bestuurders hinerden elkaar en in de Haltetraat werd de ruzie naast de
uto voortgezet. De twee verlachten stapten toen in hun
uto om vervolgens op het
lachtoffer in te rijden. De amulance werd voor hem gewaarchuwd, maar de man kwam er
anaf met wat schaafwonden.

hoop? Maar toen ik om een gesprek vroeg, of ik moet eigenlijk zeggen smeekte.... werd me
dat geweigerd. Ik moest eerst
maar eens een tarief sturen naar
het college van Burgemeester
en Wethouders, vertelde een
ambtenaar me. Ik moest eerst
alles maar eens opschrijven.
En dat terwijl ik daar al uren en
uren heb zitten praten."
„Vervolgens zouden 'mensen' het over mijn 'geval' gaan
hebben, werd mij gezegd. Dat
zou nog wel een tijdje kunnen
duren. Daarna zou ik pas horen
of ik een afspraak kreeg met de
burgemeester." Dit laatste
heeft haar finaal 'gebroken',
zegt zij. Als joodse vrouw heeft
zij m haar leven al teveel verschrikkingen meegemaakt en
teveel verloren, voor haar is
'het eindpunt nu echt bereikt'.

door Martha Burger
en Joan Kurpershoek

Mevrouw Agsteribbe weet
het nog als de dag van gisteren.
Haar zoon belde haar tijdens
een vakantie in Spanje op.
„Kom maar niet naar huis moeder, want dat is er niet meer...
Je hebt geen huis meer." Haar
bovenwoning aan de Hogeweg,
waar zij 50 jaar gewoond had,
was door brand volkomen verwoest. „Op dat moment drong
het niet eens echt tot me door.
Je beseft niet dat alles volkomen weg is," aldus de 78-jarige
dame.
Naast haar woning aan de
Hogeweg waren een dag eerder
drie etages volkomen uitgebrand. Hierbij was op een gruwelijke manier ook een invalide
vrouw om het leven gekomen.
De brandweer had de brand geblust. De volgende dag echter
vatte het pand op onverklaarbare wijze opnieuw vlam. Toen
sloeg het vuur ook over op de
ernaast gelegen percelen en
brandde de woning van mevrouw Agsteribbe totaal uit. Zij
was op dat moment toevallig
net op vakantie, een geluk bij
een ongeluk, anders had ze het
mischien niet eens meer kunnen navertellen.

Bedelen
Maar een halfjaar erna zit de
bejaarde dame nog steeds met
haar handen in het haar. Uren,
zelfs dagen hebben zijzelf, haar
zoon en schoondochter doorgebracht op het raadhuis, zeggen
zij. Steeds maar weer opnieuw
moest het verhaal verteld worden. Steeds maar weer moest
zij 'bedelen' om hulp, zoals mevrouw Agsteribbe het zelf
noemt. „Ik kwam niet voor een
uitkering, niet voor bijstand. Ik
wilde alleen maar op een menswaardige manier kunnen wonen en weer wat rust in mijn
omgeving."
Hulp kreeg zij niet, zegt zij.
Volgens haar voelde de gemeente zich niet verantwoordelijk voor haar verdrietige situatie. „Ze wilden niets voor mij
doen, omdat het geen huurwoning van de gemeente betrof.

Een ambtenaar zij tegen mij:
'Ik hou mij precies aan de regels van de wet. Verder heb ik
er niets mee te maken.' Wel
mocht ik tijdelijk op een flat in
de Lorentzstraat wonen, maar
daar moest ik alweer na korte
tijd uit. Trouwens, op mijn leeftijd in een flat in noord, daar
zou ik dood gaan. Ik woon al 50
jaar op hetzelfde plekje in het
centrum. Daar is mijn wereld,
daar zijn mijn buren, vrienden
en kennissen. Dat is mijn leven.
Daar wil ik ook blijven wonen."

Urgentieverklaring
Sectorhoofd Van de Velden
van de afdeling Bewonerszaken
wil wel ingaan op de algemene
rechten en plichten van burger
en/of gemeente, maar niet op
de kwestie van mevrouw Agsteribbe. Wegens privacy-overwegingen, zegt hij. „Ik kan niet
zomaar met derden over klanten van de gemeente gaan praten." Volgens hem zou een gemeente bij calamiteiten zoals
brand in het uitersts geval een
urgentieverklanng kunnen afgeven, maar dan moet er duidelijk sprake zijn van 'de ernstigste vorm van dakloosheid'. Bijvoorbeeld als men na lange tijd
nog geen onderdak heeft en de
persoon in kwestie met m staat
is om zelf een oplossing te vinden.

Twee jaar
Voorlopig zal zij echter haar
vertrouwde woning niet meer
in kunnen. Het kan namelijk
nog wel twee jaar duren, voordat het huis van mevrouw Agsteribbe plus de woningen ernaast en eronder worden opgeknapt. De verzekering ligt met
de familie van de overleden bewoonster van het benedenhuis
in de clinche over de uitkering
van het schadebedrag. Tot die
tijd blijft er aan de Hogeweg
een grote bouwval staan.
Zelf krijgt mevrouw Agsteribbe ook maar een schamel bedrag terug van de verzekering.
En dat, terwijl ze toch voor een
behoorlijk bedrag verzekerd
was, zegt zij. „Ze gaan ervan uit
dat niets van wat ik bezat, nog
z'n nieuwwaarde had. Zodoende werd overal een hoop geld af
getrokken. Ik was voor 55.000
gulden verzekerd, maar kreeg
maar 20.000 gulden terug. Dat
stond blijkbaar in de bewuste
'kleine lettertjes' van de verzekerings-polis. Maar er is niemand die mij daar ooit op heeft
geattendeerd. Naast dat schamele bedrag van de inboedel,
kreeg ik 5000 gulden terug voor
vervangende
woonruimte.
Maar daar trokken ze eerst nog
een half jaar huur vanaf! Dat
was nog eens 1800 gulden minder. Notabene de huur van de
afgebrande woning..."
Nu woont mevrouw Agsteribbe tijdelijk voor veel geld op
twee slaapkamers. Van buren
kreeg ze vier borden en wat be-
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ZANDVOORT - De Stella
Maris - St. Willibrordusgroep gaat zaterdag met een
dubbeldekker bus op pad.
De bus brengt de scouts
naar hun zomerkampadres.
De ongeveer zeventig scouts
brengen hun zomerkamp door
m Noord-Brabant. In Molenschot volgen de welpen 'het
voetspoor van Robm Hood', de
kabouters komen terecht bij
'Alice in Wonderland'. De wat
oudere verkenners vertrekken
voor een meer serieus kamp,
dat zij in de bossen van Tetermgen zullen opslaan. Hiervandaan trekken zij een paar dagen
met de rugzak door het Brabantse land.
Het door kinderboekenschrijver Jan Terlouw bedachte
land Katoren loopt als een rode
draad door het primitieve
kamp van de gidsen in Alphen.
De rowans kamperen eveneens
in Alphen, maar wagen zich
eerst aan een fietstocht vanuit
Zandvoort. De sherpa's doen
het voorlopig nog even rustig
aan en gaan pas tegen het einde
van de zomervakantie op
kamp.

Orgelconcert
Everhard Zwart

ZANDVOORT - Organist
Everhard Zwart, kleinzoon
van Jan Zwart en leerling
van Feike Asma, geeft op de
dinsdagen 26 juli en 2 en 9
augustus een orgelconcert
in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein, aanvang 8
„Maar de eerste verantwoor- uur, entree 6 gulden.

Mevrouw Agsteribbe kan met moeite haar tranen bedwingen als zij opkijkt naar haar uitgebrande woning. Zij heeft er zo'n vijftig jaar gewoond
Foto Andre Lieberom

stek. Haar zoon en schoondochter brachten een bankstel,
een lamp en een stoel en ook
van vrienden kreeg ze het een
en ander. Haar oude vertrouwde en dierbare spulletjes ziet ze
nooit meer terug. Maar daarbij
houdt het niet op: het huis waar

zij nu woont is verkocht.en dus
wordt zij binnenkort opnieuw
dakloos.

Paniek
Hierdoor raakte zij opnieuw
volkomen in paniek. Contacten

met
Joods-maatschappelijk
werk en woningbouwvereniging EMM liepen op niets uit.
Ten einde raad vroeg mevrouw
Agsteribbe om een onderhoud
met de burgemeester. „Het is
onze burgervader, dacht ik bij
mezelf. Mischien is er nog

delijkheid ligt bij de burger
zelf." De definitie van 'urgent'
is aangescherpt, zegt Van de
Velden, en dus er moet heel wat
gebeuren eer men voor zo'n
verklaring in aanmerking
komt. De burger moet - tenzij
hij daartoe 'onmachtig' is - alle
geëigende middelen hebben gebruikt om zijn rechten af te
dwingen. Met name die ten opzichte van de verhuurder. Die is
verplicht voor een vervangende
woonruimte te zorgen en/of de
woning weer zo snel mogelijk
in orde te brengen: „Door een
brand verbreekt de huurrelatie
niet," aldus Van de Velden.
Desnoods zou die plicht van de
verhuurder bij de rechter afgedwongen moeten worden. Tot
dat resultaat is bereikt, moet in
de regel een verzekering voor
tijdelijk onderdak zorgen. Bij
mevrouw Agsteribbe is dat niet
het geval, zegt zij.

Everhard Zwart (35) geeft regelmatig van deze 'toeristische
orgelconcerten' in de Hervormde Kerk. Hij gaf zelfs zijn allereerste concert in deze Zandvoort, vandaar dat deze gemeente altijd een belangrijke
plek bij hem blijft innemen.
Ook nu hij internationale bekendheid geniet en regelmatig
te horen is via radio en televisie. Kort geleden maakte hij
zijn zesde solo-CD.
Zijn concerten zoals in Zandvoort kenmerken zich door
goed in het gehoor liggende muziek, aldus de organisator, de
Orgelcommissie Rotterdam en
omgeving. Zij verklaart daarmee gedeeltelijk de grote belangstelling voor de optredens
van Zwart. Behalve in Zandvoort vinden die tegenwoordig
ook plaats in heel Nederland en
in het buitenland.

MENINGEN

De 'vissers'
raakten met
gemak hun
handeltje vis
kwijt, tijdens
de ouderwetse visafslag
van De Wurf

hiinbrand
ZANDVOORT - In het gebied
ussen
de Herman Heijerman» eg en de Kennemerweg is zonagavond een stuk van enkele
londerden vierkante meters
umvegetatie verbrand. De
'randweer rukte met al het maerieel uit omdat in deze strook
um, tegenover Huis in de Duiien, ook woningen gelegen zijn.
3eze zijn niet door het vuur
angetast. Later op de avond
moest de brandweer opnieuw
ichting Zandvoortselaan, om.at boven de Amsterdamse Waerleidingduinen rookwolken
varen gesignaleerd. Deze waen echter afkomstig van een
oormalig polyesterfabriekje in
Hillegom, zo bleek later. Toen
e Zandvoortse spuitgasten al
ang en breed onderweg waren,
'ist de Hillegomse brandweer
og van niets.

Scouting op pad
met dubbeldekker

Foto
Andre Lieberom

'Kauwelauw' en
andere vis vlot
van de hand
ZANDVOORT - 'Allegee
die vis, scholvis of garnael
wille kopen, kommen an
zee'. Met die woorden werden Zandvoorters en badgasten zaterdag naar een
plekje op strand gelokt om
getuige te zijn van een ouderwetse visafslag.

Die werd op de oude manier
in scène gezet door folklorevereniging De Wurf, compleet
met een afslager (Engel Kerkman), een omroeper, een politieman die in de gaten hield of
alles wel eerlijk ging, en visvrquwtjes met een mand die de
vis over het Visserspad naar
Haarlem konden brengen. De
afslager, in dienst van de gemeente was gewapend met een
originele 'mijn-stok', in de kleuren rood, wit en blauw en voorzien van het gemeentewapen.
Hij zorgde hij ervoor dat de vis
vlot van de hand kon gaan en de
gemeente er een paar centen
van in de zak kreeg. Dat ging
om schar, schol, tong, makreel
en 'kauwelauw' oftewel kabeljauw. Het tafereel werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van 18 ondernemers uit
deze gemeente, die graag met
een paar oude Zandvoortse tradities wat aan de promotie van
deze gemeente wilden doen. De
visafslag vindt in juli en augustus om de veertien dagen
plaats, de eerstvolgende keer is
zaterdag 30 juli, om 3 uur voor
de Rotonde en om 4 uur bij de
trap voor Gran Dorado.

*Hier halen ze hun neus
niet op voor hippie-spul'
ZANDVOORT - De eerste
Pasar Malam die dit weekeind in Zandvoort gehouden
werd, was redelijk succesvol. Enkele honderden mensen, waaronder veel Zandvoorters, proefden de Oosterse sfeer, hapjes en drankjes.
door Marianne Timmer
„Ik ben gek op die muziek. Ik
kan me voeten gewoon niet stil
houden," vertelt Rie Berndsen,
terwijl op de achtergrond melodieuze, meeslepende Indische
muziek gespeeld wordt door
een combo. Mevrouw Berndsen
woont in Amsterdam, maar
kwam een dagje bij haar dochter in Zandvoort op visite. Al
wandelend belandden ze in de
Pasar Malam die dit weekeinde
in de Pellikaanhal gehouden
werd.
„Ik vind het heel leuk," gaat
ze enthousiast verder. „Er zijn
hier allerhande kraampjes, lekker eten en gevarieerde shows
op het podium. En zo vaak
maak ik dat soort dingen niet
meer mee, op mijn leeftijd."
Na het combo wordt het podium gevuld met een modeshow.
Meisjes showen prachtige gewaden die versierd zijn met
veel glitters, satijn, goud en

prachtige kronen op het hoofd,
terwijl onderwijl een bijpassend sprookje verteld wordt.
Zoals de legende over prinses
Koela, die verliefd werd op een
ridder, maar de koning zag hem
niet zitten. Uiteindelijk trouwde haar minnaar een andere
vrouw. Echter jaren later ontmoetten zij elkaar weer en nam
hij haar er bij als tweede vrouw.
En zo eindigde het sprookje
volgens de spreker toch nog
goed.
De meeste verkopers achter
de kraampjes zijn enthousiast
over de Pasar Malam. Annemarie van Leeuwen, eigenaresse
van restaurant Oriëntal Rumours in de Haltestraat zegt
niet te klagen over klandizie.
„We hebben een hoop vaste
klanten op visite gehad. Vooral
zaterdagavond was het druk.
Maar er zijn ook mensen langs
gekomen die beloofd hebben
een keer naar ons restaurant te
komen." Ze is zeker van plan
volgend jaar weer op de Pasar
Malam te staan.
Ook Diny Maas is die mening
toegedaan. Zij staat achter een
kraam met Oosterse kleding.
„Ik sta meestal op markten en
braderieën, maar ik merk dat
het publiek hier geïnteresseerder is. Veel braderie-bezoekers
zijn burgerlijk. Ze halen hun
neus op voor mijn spullen, omdat ze het hippie-achtig vinden.

En een groot voordeel van een
markt die meerdere dagen
duurt, zoals deze, is dat ik mijn
tent maar een keer hoef op te
bouwen."
Helemaal niet te spreken
over de Pasar Malam is Eddie,
die achter een stand met sieraden staat. „Het is hier slecht
georganiseerd en slecht bezocht. Er is te weinig reclame
gemaakt en op een verkeerde
manier. Normaal is 90 procent
van de bezoekers Duitser. Hier
zie je er niet een. Ze hadden
bijvoorbeeld Oosterse markt
op de affiche moeten schrijven
in plaats van Pasar Malam. Pasar Malam zegt de Duitsers
niks." Eddie staat uitsluitend
op Pasar Malams. Maar in
Zandvoort zien we hem volgend jaar niet meer terug, verzekert hij.
De organisatie, stichting Digitalis, is helemaal niet ontevreden over de opkomst. „Het is de
eerste keer. Zoiets moet groeien," vertelt Wil Bos. „Er zijn tot
nu (zondagmiddag twee uur,
M.T.) toe ongeveer 1300 mensen geweest en wie weet hoeveel er vanavond nog komen."
De stichting is zeker van plan
volgend jaar weer een Pasar
Malam te houden in Zandvoort.
Mensen die de sfeer en de lekkere hapjes willen proeven
kunnen op 20 en 21 augustus
terecht in Schagen.

De rubnek meningen staat open voor uw reacties U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 m Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen zonder -juiste - naam en/of adres
worden met geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

Geluidhinder onsportief
De heer C. van Deurscn, consulent van de Stichting Duinbehoud, reageert op een interview
in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 14 juli, met Hans Ernst en
Dirk Buwalda, respectievelijk
directeur en perschef van het
Zandvoortse circuit. Hierin
stelt Ernst dat de Stichting; Geluidhinder Zandvoort 'erg onsportief is geweest. Van Deursen bestrijdt dat.
Naar aanleiding van het artikel over het circuit 'We zaten
vaker bij de Raad dan op cir-

cuit', van 14 juli jongstleden,
wil ik enkele zaken recht zetten. Citaat van de heren van het
circuit: 'Maar de stichting Geluidhinder, die uit twee man en
een paardekop bestaat, heeft
bij alles wat er procedureel mogelijk is, een stok tussen de spaken gestoken. Dat is natuurlijk
onsportief, dat is erg onsportief.'
Naar aanleiding hiervan de
volgende opmerkingen:
- Het veroorzaken van geluidsoverlast is bepaald ook niet

sportief en het indienen van bezwaarschriften is een democratisch recht.
- Vrijwel alle bezwaarschriften
zijn met alleen ingediend door
de Stichting Geluidhinder
Zandvoort, maar ook door
Stichting Duinbehoud, Initiatiefgroep Duinbehoud Bloemendaal-Heemstede,
Vogelwerkgroep Haarlem e.o. en Milieufederatie Noord-Holland.
Deze milieuclubs worden geruggesteund door vele duizenden rekreanten van strand en
duinen.
Er zou met dempers gereden
worden. Dit is maar ten dele
waar. De internationale klassen
dempen niet of in geringe mate.
Het circuit, zo dicht bij de
woonbebouwing en de Gran-Doradobungalows, zal waarschijnlijk nooit 'echt' kunnen
voldoen aan de wet geluidhinder.
Cees van Deursen
consulent Stichting Duinbehoud
ZancUoort

Vuurwapen was
alarmpistool
ZANDVOORT - De 18-jarige
Amerikaan die vorige week in'
Zandvoort is aangehouden m
verband met bedreiging en afpersing van een Duitser, lijkt
meer op zijn geweten te hebben. Donderdagavond meldde
zich een 26-jarige inwoner van
Hillegom op het politiebureau.
Hij was dinsdagnacht ook be-;
dreigd door de Amerikaan
maar is daar toen niet op ingegaan. Daarna was de verdachtebij hem weggelopen. Daarnaast
zou hij op 11 juli op het Rokin
in Amsterdam twee Zweedse
toeristen hebben beroofd. Inmiddels is het vermoedelijke
wapen gevonden: dit was een~
alarmpistool. De verdachte
heeft tot nu toe ontkend, hij is •
vrijdag voorgeleid bij de offi-.
cier van justitie. Het onderzoek''
wordt voortgezet.

Audi wint Adac-cup
ZANDVOORT - De ex-For-,
mule l coureurs aan de start
voor de AD AC cup bezorgden,
de tienduizend bezoekers een',
aangenaam racespektakel op
het warme Circuit Park Zandvoort. Uiteindelijk wonnen' de
Duitser Biela en de Italiaan Pirro (beide Audi) de Duitse race.
Beste Nederlander onder de
18 deelnemers werd Patrick
Huisman (BMW) met een elfde
De bezoekers, waaronder veel Zandvoorters, werden tijdens de plaats. Bij de Zandvoort Porsche Cup was dat Heezemans
Pasar Malam uitgenodigd voor een oosters dansje
Foto And! e Liebeiom met een derde plaats.
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START NIEUWE CURSUSSEN
Woningbon

Vrijkomende woningen
Voor doorstromers
1 Celsiusstraat 74, kale huur
ƒ 609,40, bruto huur
ƒ 623,20. 4-kamer ééngezinswoning zonder cv met
dakkapel, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto maandinkomen max ƒ 4.380,-,
minimaal tweepersoonshuishouden. Selectiecriteria: bewoningsduur. Dit is
een schaarse woning. Urgenten hebben bij toewijzing geen voorrang.
Voor doorstromers,
starters en vestigers
2. Flemingstraat 126, kale
huur ƒ 770,00, bruto huur
ƒ 929,85. 4-kamer flatwoning op 1 e etage met cv,
zonder lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.535,00, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor doorstromers: bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters en vestigers: hoogste
leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
Gerealiseerde toewijzingen op eerdere advertenties
Mr. Troelstrastraat 62-13:
toegewezen op 61 jaar + 3
bonusjaren = 64 jaar.
Lorentzstraat 549: toegewezen op 57 jaar + 4 bonusjaren = 61 jaar.
Reinwardtstraat 12: toegewezen op 12 doorstroomjaren + 5 bonusjaren = 17
jaar.

U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

per september
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroefeningen, lichaamshouding etc. etc.)

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de w o n i n g ( c n )

INSCHRIJVING VANAF NU
Ondergetekende is D doorstromer

D starter

GRATIS PROEFLES

D vestiger

Bepaling van uw ge/insgroottc

Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een eenouder gezin wordt
gelij'kgesteld aan een gezin
met twee ouders.

Bel voor info
17789b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zand voort

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamelijk totaal bruto inkomen per maand

Adres

J J_J_J_J_J_J
L

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

Telefoon privé

Tropiccina Festival
in Zondvoort
SOC. D€ MANCGC

l

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling'
G ja

Doet daaraan ook mee met een
GRANDIOOS programma voor ongebonden
mensen tot 03.00 uur in de nacht.

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u m het beztt van een urgentie verklaring?
D ja

Waar moeten de vioningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen '
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D nee

fllle zalen geopend en op het terras hapjes
van de grill.
€ntree 15.-. Koffie en hapjes inbegrepen.
Uitsl. singles v.a. 30 jaar.
Géén spijkerkleding.

l 20 ja, kopte hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

D wel lift

INFO 16023

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

L

Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Gevraagd
met spoed
toiletdame
tel. 30516

Handtekening

E M M

dte

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l

geeft u meer!

Haltestraat 75 Zandvoort TeL 02507-18949

29, 30 & 31 Juli :
KREEFTENDRIEDAA6SE

BEZOEK
THORN
het witte stadje in
het hart van
Limburg
In samenwerking met Hostellene La Vüle Blanche" m
Thom biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om
m de periode van vrijdag l juli t/m zondag 4 september
1994 te genieten van een vierdaags arrangement
j Thom is het witte stadje aan de Maas in Limburg
U verblijft in Hostellene La Ville Blanche" met een gezellige koffieshop een intiem restaurant een middeleeuwse
gewelvenbar ee n lounge eu diveise terrassen
Al varend ovei de Maas ontdekt u nog veel meer oude
dorpen en stadjes bijvoorbeeld het pittoreske Belgische
stadje Maaseik dat dit jaar 750 jaar bestaat en waar de
nodige festiviteiten worden georganiseerd
Dit vierdaags arrangement bestaat uit
* 3 x overnachting in een kamer met bad/douche en
toilet radio, KTV telefoon en minibar
* 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
•* 3 x een di ie gangen diner
* welkomstdrankje
* l dag fie's ter beschikking met fietsioute
-* gratis toegang tot het gemeentemuseum t Land van
Thom
•* rondvaart over de Maas met als opstapplaats Thom
De kosten vooi dit arrangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekmedia ƒ 325 00 per persoon
Voor een l persoonskamei wordt een toeslag van ƒ 45 gerekend Verlenging op basis van half pension is mogehjk a ƒ 95 00 p p Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting
mits zij op de kamei bij de ouders slapei,
Vooi nadere informatie Hostellene La Vüle Blanche
Hoogstraat 2 G O l T A R T h o r n tel 04756-2341 Boeken is j
alleen mogelijk door middel van het sturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04.

ERF NALE

Zeilvakanties met Hollands Glorie
Restauratie en onderhoud van oude zeilschepen is een
kostbare zaak. Om deze enorme kosten te dekken en
het vaderlands cultuurgoed op het water zo veel mogelijk te behouden, organiseert chartermaatschappij Hollands Glorie avontuurlijke dagtochten en zeilvakanties
door Nederland en Europa.
Data: 6 en 7 augustus 1994
Aan boord: 10.00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Van booid: 18.00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Bij onvoldoende belangstelling vervalt deze dagtocht. Annulering is met mogelijk.

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Na inschrijving ontvangt u een brief met de benodigde informatie en een accept-giro.

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Bon voor onze lezers
Reserveer voor mij een dagtocht met Hollands Glorie a

f 50,-p p.
Datum:

Adres:

Naam

Grote Krocht 19, Zandvoort

Keuze daturn
Aantal kinderen

geeft u meer!

Postcode: / Woonplaats:
Geboortedatum.

Woonplaats

Telefoon

CONTACTLIJN
06 -350.222.21 (i oo
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Aantal personen:
U koopt het eerste artikel voor de normale winkelprijs.
Marelle geeft u het tweede en goedkoopste artikel cadeau.
M.u.v. enkele hoogzomer-modellen en de najaarscollectie.

Tel.:
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Naam:

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hollands Glone, tel. 010 - 411 49.44
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Deelname aan dit arrangemen' in Thom is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het m de bovenstaande tekst vermelde adres

Aantal pers

Strakke wind, bruisende golven en klapperende zeilen. Een dagje varen -op een historisch zeilschip is
een fantastische belevenis. Zeker nu, want onze
lezers krijgen van chartermaatschappij Hollands Glone een forse korting. Voor f 50,- p.p. (normaal f 70,-)
vaart u vanuit Amsterdam over het IJsselmeer en
brengt u een bezoek aan de toeristische plaatsjes
Volendam en Marken. In de prijs is ook een eenvoudige lunch inbegrepen. Zeilervanng is met nodig.
Ook uw leeftijd is met belangrijk, want op het water is
iedereen jong van hart Kinderen zijn onder begeleiding van harte welkom.
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Bon voor onze lezers

Postcode

VOORDELIGE DAGTOCHTEN
MET HISTORISCHE
ZEILSCHEPEN

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Wit Verhuizingen
Een Hele kreeft van +/- 600 gr,
voor F 39,50
Keuken geopend
vanaf 18.00 uur, tot 23.00 uur.
RESERVEREN IS VERPLICHT
i.v.m. onze inkoop.
NB deze dagen verkopen we alleen
kreeft, voor diegene die het niet
lusten, is er een sappige Schotse
Rib-eye.

geeft u meer!

w

Werk-

Handtekening.

geeft u
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'De koeien zijn onze medewerkers'
ZANDVOORT - Ook als je ze niet ziet, verraden grote
plakken' hun aanwezigheid: 22 jonge koeien die de Amjterdamse Waterleidingduinen begrazen. Vanuit de ZuidJuinen of vanaf het fietspad naar Langevelderslag worden
ze vaak door stomverbaasde voorbijgangers bewonderd,
iornrnigen denken dat het scharrelkoeien zijn en zien de
leesten aan voor een toekomstig kwaliteitslapje. Maar
.reinig mensen weten dat de koeien door de Amsterdamse
Waterleidingduinen speciaal ingezet worden om de vegetaJtie van het duinlandschap te verbeteren.

„De koeien zijn als het ware
onze oecologische medewerkers", aldus Gert Baeyens, bioloog en hoofd Oecologisch onderzoek van de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Zij
schreef samen met Jaap Duyve
een prachtig boek over het
landschap in de Amsterdamse
Waterleidingduinen,
getiteld
'Lezen in het duin'.
Vijf jaar:geleden zijn de koeiDoor Martha Burger
en als experiment hier in de
duinen uitgezet. Ze worden gebruikt voor een beweidingsproef: doordat de koeien de duinen taegrazen, brengen ze een
landschap terug dat er vroeger
altijd is geweest. Dat verdween
door verschillende oorzaken.
Deels doordat in de oorlog het
vee werd weggehaald. Er kwam
een abrupt einde aan de beweiGert
Baeyding en beakkering van het geens, bekend
bied, dat bevorderde de verruivan het boek
ging van het duinlandschap.
'Lezen in het
Een andere belangrijke oorduin', houdt
zaak is de vervuilde regen van
de ontwikketegenwoordig, met een teveel
lingen nauwaan stikstof. Ze bevat als liet
lettend in de
ware 'kunstmest'. Het aantal
gaten
ruige planten en'grassen is
overmatig gaan groeien. Het resultaat is dat, ze de kleine kruiHet 'Kalverenvlak' werd van- de duinen, zijn deze 'kuilen'
den- en bloemensoorten, die ouds gebruikt door de Zand- echter van reuze belang.
hier vroeger altijd groeiden, voorters om het vee te beweiVolgens Baeyens hoort stuihebben verstikt. Hierdoor bleef den en de netten te boeten. De vend zand bij het duin, veel
slechts een hoge duinriet- en vissers spanden hun netten aan duinplanten vinden het heerstruikbegroeiing over.
lange lijnen en konden zo de lijk als ze een hoop zand over
„Dat is het leuke van dit pro- gaten repareren. Verder liggen hun bol krijgen. Toen Bayens
ject," zegt Baeyens. „De koeien de valleien bezaaid met voor- in 1980 bij de Amsterdamse wa. .- • • •*.:•••-*.;i-:;„~. ;,*<i.>-:^a i'*
iMzK::''Zkn/&m*-j,>:r^~:^A:vMxst^Kxmzm.'-i<*.i.<f.-r:',»..w.mz!;j/w,#&3%xf;yz0Hxfv*
3e koeien in de Amsterdamse Waterleidingduinen helpen om zijn zich niet bewust van hun malige aardappel-akkertjes. De terleidingduinen kwam werbelangrijke taak. Ze millimete- benamingen 'Tonnenveld'- en ken, werd elk vlakje kaal zand
•en oud duinlandschap terug- te krijgen
ren met plezier het hoge gras. 'Flessenveld' zijn waarschijn- nog dichtgeplakt met helm. De
Het duinlandschap wordt meer lijk ontstaan uit de tijd dat er helmplanters
verzekerden
open. Hierdoor krijgen de klei- vroeger nog gaten in de Zeereep haar, dat het zonder die helm,
ne 'kruipertjes' meer lucht. Er zaten. Bij springvloed en harde gebeurd zou zijn met de duikomen weer meer bloemen en storm kwam er zeewater naar nen. Wat ze niet wisten, is dat
Weekend:
soon bedragen vanaf l juli 1991: daar komen weer een hoop vlin- binnen en spoelde er van alles deze kuilen nooit teveel door
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- ders op af. Het Duinviooltje, Ja- aan, onder andere tonnen en kunnen stuiven: of ze worden
23/24 juli 1994
cobskruiskruid en Kruipend flessen. Ook bevindt zich in dit zo diep dat het zand niet meer
POLITIE: Alarmnummer 06-11. voor een retour.
:In andere gevallen: tel. 13043. Alg. Maatschappelijk Werk Stalkruid bloeien hier prachtig. gebied een aantal bunkers uit over de rand omhoog kan stuiBRANDWEER: Alarmnummer Zandvoort: Noorderstraat l, tel. Vroeger werd er altijd een bosje de Tweede Wereldoorlog en ven, of de kuilen bereiken uit06-11. In andere gevallen 13459 bgg 023-320464. Spreek- Stalkruid neergehangen aan de ziet men een deel van de Duitse eindelijk het grondwaterpeil.
023-159500 of - voor info over- uur
op
werkdagen
van deur van de stal. Dan werd vol- muur uit die tijd lopen. In kui- Het natte zand kan-niet wégdag- (02507) 61584.
9.00-10.00 uur. Verder volgens gens een oud bijgeloof het vee len komt hier en daar nog stuiven en is een fantastische
AMBULANCE: Alarmnummer afspraak. Deze hulpverlening, niet ziek.
steeds een oud stuk verdedi- kiemingsbodem geworden voor
06rll. Anders: tel. 023-319191 beschikbaar voor iedere inwoHet territorium van de koei- gingsdraad van onder het zand 'vochtminnende' planten. Ook
en bestrijkt onder meer een tevoorschijn.
de koeien lopen door de kuilen
(ongevalllen), Centrale Post ner van Zandvoort, is gratis.
Die stuifkuilen zijn ook een heen, maar de nieuwe 'taaie' Ambulancevervoer (CPA) Ken- Telef. Meldpunt Sexueel Ge- groot deel van het 'Tonnennemerland.
weid: tel. 023-329393 op werkda- veld', het 'Flessenveld' en het heel belangrijk onderdeel in het soms zeldzame - plantjes trekvan Gert ken zich hier weinig van aan.
DIERENAMBULANCE: Die- gen 12.00-14.00 uur en ma.a- 'Kalverenveld'. Het is een duin- onderzoekswerk
gebied met een groot historisch Baeyens. Eerlijk gezegd is ze
renbescherming
023-246899 vond 19.00-21.00 uur.
(gratis), Regionale Dierenam- Telef. meldpunt Ouderen Mis- verleden, dat gevormd is door 'verknocht' aan de gapende
Baeyens: „Op een gegeven
bulance
alarmnummer handeling: 023-159700, van 08.30 interactie van mens en natuur. zandkuilen. Voor ons leken zijn moment komt er wellicht een
tot 17.00 uur.
Menig fietser, die het fietspad ze vaak niet meer dan lastige punt dat we zeggen: Koeien be023-334323.
HUISARTSEN: De volgende Zandvoortse Vereniging van vauit Zandvoort door de dui- gaten, die het zand ongewild in dankt, de vegetatie, flora en fauhuisartsen hebben een geza- Huurders: Gratis advies voor nen neemt, richting Langevel- je ogen stuiven. Voor het 'ero- na van dit duinlandschap zijn
menlijke
waarnemingsrege- leden. Telefonisch spreekuur derslag, ziet ter hoogte van het sie'-onderzoek van Baeyens en weer in ere hersteld. Nu moeling: J. Anderson, B. van Ber- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 naaktstrand dit gebied aan de het onderzoek naar het leefkli- ten de wind en de konijnen het
maat van de plantensoorten in werk weer overnemen."
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. uur: 19562 (Secretariaat ZVH). linkerhand liggen.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
me, P. Weenink. Informatie AG Zandvoort.
(ADVERTENTIE)
daarover tijdens
weekend, Woningbouwvereniging EMM:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Klachtentelefoonnummer
tijdens feestdagen via telefoon- technische dienst: 17577. Benummer 30500. De spreekuren stuurlijk spreekuur: iedere eervan de dienstdoende arts zijn ste dinsdag van de maand van
zowel op zaterdag als zondag 19.30 tot 20.00 uur.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 61500.
spraak is niet nodig.
Taxi: tel. 12600.
Tandarts: Hiervoor de eigen Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
theek, H.B.A. Mulder, tel. 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
13185. Openingstijden (alleen 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voor
recepten):
zaterdag 10-14 uur.
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Periode:
vallen is het Kruiswerk Zuid- 12- 18 juli 1994
-Kennemerland 's avonds, 's Gehuwd:
nachts en in het weekend te be- De Jong, Marcel, en Mulder,
reiken via de doktersinforma- Annette Ernestine
Van der Sluis, Louis, en Mitiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. chielsen, Susanna
de Boer-Burgh en/of mevr. Weber, Hans Christiaan, en
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Van der Voort, Anja
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Geboren:
Robin Jaimy, dochter van: Tukvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ker, Dorotheus Cornelis, en KoHET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE
Thorbeckestraat 17 te Zand- per, Maria Helen
MEESTERWERK VAN
Annabel, dochter van: Heemsvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- kerk, Petrus Johannes Bernareniging v.h. welzijn der dieren dus, en Lansdorp, Maria Johan(02507) 14561, Vermissings- na Carolina
dienst .023-383361, Asiel Zand- Plorian, zoon van: Driehuizen,
voort
(tevens
pension) Jacob, en Moelee, Karen
02507-13888, Asiel Haarlem Daimy, zoon van: Driehuizen,
023-244443. Stichting Regionale Jacob, en Moelee, Karen
Dierenambulance: 023-363476 Evelien, dochter van: Heleen hilarisch
of alarmnummer 023-334323 (24 minck, Cornelis Pranciscus, en
hippe
uur per dag), ook voor melding Bakker, Helen Zacharina
van zoekgeraakte of gevonden Rob, zoon van: Helminck, Coranimatie
nelis Franciscus, en Bakker,
dieren.
actie-thriller!
Helen Zacharina
Hulpverlening:
P.-rvu'l»'
Annefloor,
dochter
van:
DijkeCentrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informa- ma, Sacko, en Van Hartingsde fantastische.
tie, advies en hulp tel. 17373, op veldt, Elisabeth Catharina
alle werkdagen van 10.30-12.30 Jeroen Robbert, zoon van: De
feestelijke,
uur. Schriftelijk: Postbus 100, Graaf, Robbert Hendrik Wiloverdonderende
lem, en Beekhuizen, Carolina
2040 AC Zandvoort.
nieuwe Disney!
Stichting Welzijn Ouderen Arendina
MVuu-e /?mt
Zandvoort: (voorheen Dien- Overleden:
stencentrum) Koninginneweg Roode, Bernardus, oud 76 jaar
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur Allebes geb. De Bie, Sieuwtje
op dinsdag- en donderdagmid- Anna, oud 79 jaar
Boeré, Willem Frederik Carel,
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor oud 76 jaar
bewoners van 55 jaar en ouder) Nunnikhoven geb. Van Golvergebruik te kunnen maken, dingen, Maaike Catharina, oud
dient men zich 24 uur van te 96 jaar
voren op te geven bij Huis in de Koper geb. Koning, Elisabeth,
ele 1 B
,._
Beste Ori|iDele
Beste Originele
y Comoany
"-.^„.^
Song
4 Filmmuziek
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 oud 81 jaar
en 17.00 uur. De kosten per per- Korlaar, Maria, oud 81 jaar

Weekenddiensten

Burgerlijke stand |

SPEELWERK VAN 21 T/M 277ULI

Weekenddiensten
Weekend:
23/24 juli 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Koomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves
Zondag
10.30 uur: pastor Duijv
es, half 12 koffieconcert.
Antoniuskerk 11 uur pastor
Meijer, Pauluskerk half tien
Pastor F. Meijer.
Vrijzinnige
Geloorsgemeen-

schap NPB, Brugstraat 15:
Tot en met 28 augustus geen
dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: drs. Sandra
Hermanus
19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. InL: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

TEKENFILM

THRILLER

DAGELIJKS

12 JAAR
DAGELIJKS

13.30,15.30

20.00

NED, GESPROKEN
A.L

MAANDAG EN DINSDAG
ALLE FILMS
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

5-,

de badplaats door

met
Vijftien jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 19 juli: De Stichting 'Behoud Kostverlorenpark' heeft de gemeentelijke notitie
over de verkeersproblematiek grondig taestudeerd en zelf een nota 'Recreatieverkeer' uitgetaracht. De stichting is van mening dat de in de
gemeentelijke nota beschreven doelstelling te
beperkt is om als basis te dienen voor een verkeersgeleidingsplan. De stichting vraagt meer
aandacht voor het noordelijk deel van Zandvoort en voor voetgangers, bromfietsers en niettoeristisch autoverkeer. Fel gekant is de stichting tegen de eerste verbetering in het gemeentelijke verkeersgeleidingsplan 'het doortrekken
van de Herman Heijermansweg naar Noord'. •
Nog niet officieel geopend, hierover bestaan tegenstrijdige berichten, is toch het fietspad dat
voert vanaf de Sophiaweg naar de Blinkertweg
(aansluiting Zandvoortselaan) begin juli voor
het publiek opengesteld. Het is een bijzonder
mooi rijwielpad. Speciaal fietsend vanaf de Sophiaweg naar de Zandvoortselaan heeft men het
idee ver van de bewoonde wereld af te zijn. • Ons
bereiken klachten dat veel mensen de tarieven in
ons zwembad 'De Duinpan' zo hoog vinden. Voor
een tienbanenkaart moet 38,50 gulden worden
betaald. • Donderdagmorgen 12 juli ontdekte de
politie dat een stuk draad aan de boulevard Barnaart was doorgeknipt. Illegaal bevonden vele
kampeerders zich in het duinterrein. Hun werd
verzocht de tenten maar weer in te pakken, omdat kamperen op deze plaats niet is toegestaan. •
Ondanks alle berichten in sommige dagbladen
zoals 'de kust is vol' en 'geen kamer meer beschikbaar in de kustplaatsen, blijven we volhouden, dat seizoen 1979 een slecht, ja bar slecht
seizoen is. Er is geen aardigheid aan.

Donderdag 20 juli: Personeel van Huis in de
Duinen heeft dinsdagochtend twee uur lang het
werk neergelegd als actie voor betere arbeidsomstandigheden in de bejaardenhuizen. Met de actie willen de ziekenverzorgenden, keukenpersoneel en medewerkers van de technische en de
huishoudelijke dienst komen tot een loonsverhoging van minimaal vijf procent, toepassing
van het functiewaarderingssysteem en minder
werkdruk, o Peter Holm, voormalig interim-directeur van het circuit, eist van zijn oude werkgever een bedrag van 125 duizend gulden. Om
hier druk achter te zetten is hij naar de rechter
gestapt die de zaak op 26 juli zal behandelen.
Volgens het circuit-bestuur wordt er echter op
tijd betaald. • Twaalf voormalige leden van het
Zandvoorts Vrouwenkoor zijn bijeen geweest
om te praten over de oprichting van een nieuw
koor. Na de zomervakantie worden de ideeën
verder uitgewerkt. • Aan de achterzijde van de
woningen aan de Dr. J.G. Mezgerstraat en de Van
Speijkstraat is een speelterrein gepland. Het
speelterrein maakt deel uit van het nieuwbouwproject Karel Doorman II. • Voor het Tropicana
Festival hebben de Stichting Brinck & Vervoer
Nieuw Unicum en café La Bastille besloten iets
voor de gehandicapten te doen. Dan wordt voor
het podium aan het eind van de Haltestraat een
groot deel van de straat voor rolstoelbezitters
vrijgehouden. • Deze badplaats met wereldse
aspiraties heeft nu zijn eigen 'clochard'. De man
werd, zittend op de stoep en omringd door peuken, door de politie in de Haltestraat aangehouden.

'In Zandvoort Nederlands leren'

KettiEgbrief

S

Ute Jenner (1.) en Sabine Fenkes komen minstens twee keer per
jaar naar Zandvoort
ZANDVOORT - „Ik zou graag zegt Ute. „We zijn nu met z'n
een tijdje in Zandvoqrt willen zevenen gekomen, maar de anwerken," zegt de 19-jarige Duit- deren zijn zondag al naar huis
se Ute Jenner uit Krefeld, net gegaan, wij gaan morgen." Sabiover de grens bij Venlo. „Ik ga ne gaat ook nog wel eens naar
in Keulen Nederlands studeren het zuidelijker gelegen Renesmaar je leert het natuurlijk ner- see, 'maar Zandvoort is leuker'.
gens zo goed als in de praktijk. „Vooral door al die verschillende cafeetjes en
Daarom zoek
ik, om alvast
disco's."
te
oefenen,
Het tweetal
verblijft altijd
een baantje in
Zandvoort.
op de camVoor zes weping. „Kampeken, van half
ren vinden we
het gezelligaugustus tot
eind septemste, vooral op
ber."
Zij
De Branding.
Zelf je potje
spreekt al aarkoken, én je
dig
Nederontmoet
er
lands,
deels
door het winkelen in Venlo en een hoop mensen, vooral j ongede bezoekjes aan Zandvoort, ren. We zitten nu op De Lakens
waar zij al van kinds-af-aan in Bloemendaal maar normaal
komt. Maar vooral door de taai- gaan we altijd naar De Branlessen op het gymnasium, waar ding. Maar die zat dit keer vol.
zij het als hoofdvak volgde, om Dus we gaan nu ook af en toe
vervolgens een universitaire wel naar het strand in Bloestudie te kunnen gaan doen. mendaal, maar meestal naar
„Ik heb ook Engels, Spaans en Zandvoort. Een vaste plek hebFrans gedaan, maar dat spreek ben we niet, we proberen iedere
ik niet zo goed als Nederlands." keer weer een andere 'strand„De Nederlandse taal klinkt bar' uit. Je hebt er zoveel. We
heel mooi," zegt leeftijds- en zwemmen elke dag, voor de afplaatsgenote Sabine Fenkes, koeling, het water is nu 'super'.
met wie zij al vanaf haar vierde En we eten bijna alleen maar
bevriend is. „Wij maken wel vis," zegt Sabine, „van die lekeens het grapje: 'De bolletjes kere garnalenbroodjes."
komen'. Dat stond vroeger in de
Ute hoopt hier halverwege
pakjes roggebrood van Bolletje
die wij in Nederland kochten." september weer terug te kunSabine heeft echter voor een nen komen en dan een baantje
andere opleiding gekozen, ge- te hebben. „Bijvoorbeeld op
richt op onder andere in- en een strandpaviljoen of in een
verkoop in de industrie.
winkel. Of iets met kinderen,
Afgelopen dagen waren zij in dat lijkt me ook erg leuk. Ik
Zandvoort voor een korte va- hoop dat mensen me schrijven
kantie. „Ik kom hier elk jaar als ze iets voor me hebben. Wil
minstens twee keer, vroeger je m'n adres in 't stukje zetten?
met mijn ouders, tegenwoordig Ute Jenner, Boomdijk 63, 47839
met vrienden en vriendinnen," Krefeld, Duitsland."

van de
week

Koekjes trekken zwermen mussen
Harry Faase, eigenaar van
strandpaviljoen
Maritime,
heeft de traditionele koekjes bij
de koffie maar afgeschaft. De
koekjes trokken hele zwermen
mussen, nadat enkele badgasten waren begonnen een paar
vogeltjes te voeren. Het verschijnsel doet zich al langere
tijd voor in Zandvoort, ook op
terrassen in het dorp. De diertjes zijn inmiddels flink 'brutaal' geworden. Sommige recreanten vinden dat wel 'leuk',
maar de ondernemers zijn er
niet blij mee omdat het veel vervuiling geeft: de mussen laten
hun uitwerpselen achter. Dat
betekent veel extra schoonmaakwerk of klachten van gasten omdat hun kleding vies is
geworden. De maatregel van
Faase heeft wel geholpen: na
het verdwijnen van de koekjes
blijven nu ook de mussen weg.

Gevolgen van
stijging zeespiegel
De stichting Greenpeace
staat tot en met zondag 24 juli
met een tentoonstelling op het

Badhuisplein, voor de Rotonde. Deze is ondergebracht in
een trailer die open is van 11 tot
5 uur. De tentoonstelling 'Klimaatcrisis - Power to change'
gaat over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering,
zoals het stijgen van de zeespiegel. Maar ook over de oplossing
voor de dreigende klimaatcrisis: de kracht om energie te besparen en over te schakelen op
schone energie. De energie voor
deze tentoonstelling is afkomstig van 32 op het dak van de
trailer gemonteerde zonnepanelen.

Voorzichtig zijn
met zonnebaden
ZANDVOORT - Een bruin
tintje is in Nederland nog wel
'in', maar het blijft oppassen.
Ons land heeft na de staat Connecticut (VS) het hoogste percentage huidkanker van de wereld.
Volgens recente rapporten
blijkt het aantal patiënten met
huidkanker de laatste tien jaar
meer dan verdubbeld.

TEEDS VAKER word ik geteisterd door een vervelend euvel. Alhoewel, vervelend? Misschien dat een ander zich om mij zou benijden.
Ik ben namelijk erg populair.
Bijna maandelijks krijg ik brieven van mensen die ik hélemaal niet ken. En wat er in
staat is ook niet mis: 'Weg met
uw geldzorgen. Zorg langs de
legale weg voor een verzorgingskapitaal van 500 duizend
gulden of meer binnen de zes
weken'. Dat klinkt aantrekkelijk.
Ik krijg ook epistels van
mensen die het op immaterieel
gebied goed met me voor hebben. Zij beloven me geluk.
Jammer echter dat mij zeker
een vreselijk ongeluk zal overkomen met de dood tot gevolg,
als ik niet doe wat zij zeggen,
namelijk zes anderen een kopie van die brief sturen. En er
zijn brieven die je verzoeken
paren sokken op te sturen. En
onschuldige waarin slechts om
een ansichtkaartje gevraagd
wordt.
Het gaat om de zogenaamde
kettingbrief. Alhoewel je dat
ook niet altijd zo mag noemen.
'Dit is geen grap, oplichterstruc of kettingbrief!!!' stond in
een zo'n exemplaar. Wat het
dan wel is? 'Een zelfhulp samenwerkingsprogramma'.
Op brieven met een onheilspellende boodschap wil ik
niet eens ingaan. De misselijke
geest die dat verzonnen heeft,
zou ik bijna hetzelfde toe willen wensen als hij doet aan degenen die niet gehoorzamen.
De brieven die mij een half
miljoen beloven, intrigeren me.
Toch doe ik er niet aan mee. Ik
herinner me, uit mijn kindertijd, dat ik wél vol enthousiasme ansichtkaarten ben gaan
versturen aan de collega-kettingbriefschrijvers. En kopieën
van brieven aan vriendinnetjes
gaf. En wat was mijn beloning
voor al dat schrijven, kopiëren
en postzegels plakken? Meestal helemaal niets en een enkele
keer één of twee kaartjes retour.
Wie kan rekenen, ontdekt
ook zo dat zo'n 'zelfhulp samenwerkingsprogramma' niet
werkt. Immers: je stuurt zes
anderen een brief. Die zes sturen op hun beurt zes anderen
een brief. Dan zijn er al 36
briefschrijvers betrokken in
het spel. die op hun beurt zes
mensen een brief zenden. Binnen de kortst mogelijke tijd
zijn er tienduizenden mensen
bij betrokken. En binnen iets
langere tijd zelf miljoenen. De
banken zouden springen als al
die mensen een half miljoen op
de rekening krijgen.
Maar, zoals ik al schreef,
bouwend op de ervaring uit
mijr. kindertijd denk ik dat je
al blij mag zijn dat je je gestorte geld terug krijgt. De twee
Zandvoorters die mij onder andere zo'n brief hebben gestuurd kunnen daar niets over
onthullen. Zij nemen, ondanks
meerdere pogingen ze te bereiken, de telefoon niet op.
Zullen ze dan toch verhuisd
zijn naar Monaco?
MARIANNE TIMMER
• In Cultureel Centrum Zand-'
voort, Gasthuisplein 9b, is tot
en met 25 september de expositie 'We gaan naar Zandvoort' te
zien. Deze bestaat uit modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen. Daarnaast worden er dia's en video-opnamen getoond. Er zijn allerlei Zandvoortse zaken uit
het begin van deze eeuw te zien.
De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag, 's middags van
l tot 5 uur. De toegang is gratis.
• Everhard Zwart geeft dinsdag
26 juli een 'toeristisch orgelconcert' in de Hervormde Kerk,
Kerkplein Zandvoort, aanvang
20.00 uur, entree zes gulden.
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De Gulle Toiïie \ia.u>t een gemoii\ eerde
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leerling kok
ol

keukenlmlp
met en.inng
Bellen na 1500 uur 129^2,

Schotse

Dr. C. A. Gerkestraat 50 zw, gerenoveerde
benedenwon. met tuin op het zuiden en achterom. Ind. hal; woonkamer en suite met
openslaande deuren naar tuin; witte keuken
met gaskookpl. en koelkast; 2 sl.k., badk. met
wastafel, douche en toilet.
Vr. pr. ƒ 159.000,- k.k.

500 gram

500 gram met gratis kruiden
JHB

Burg. van Alphenstraat 55/13, nabij strand
gelegen driekam.app. (thans in gebruik als
twee). Ind. hal; keuken met mb.app.; ruime
woonk. met 2 balkons, badk. met toilet, ligbad en wastafel; slaapk. Serv.k. ƒ 340,- p.m.
Vr.pr. ƒ 189.000,-k.k.

zijn voor u onbetwist
BB

de
l&ECOE-SPECIfïLIST

Zandvoortselaan 149, vrijst. woonh. met zomerwon., grondopp. 589 m2 Ind. hal; toilet,
keuken met app.; woonk. met open haard en
serre; zijkamer; bijkeuken. 1e et. 3 sl.k.,
badk. met ligbad, toilet en wastafel; zonneterras. 2e et. zolderruimte. Ind. zomerwon.
woonk., keuken, slaapk., toilet/douche.
Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.

Tropicana 22 en 23 Juli 1994
.
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KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENDE KEUZE IN
WANDEN!
PLAFOND
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.
2

Daar vindt u meer dan 1250 m aan
materialen. Voor elk interieur!

TE HUUR
Max. Planckstraat 31, kantoorruimte op de 1 e
et. van representatief bedrijfsgebouw. Opp.
ca. 100 m2.
Huurprijs ƒ 1.300,- p.m.

Grote Krocht 5-7, Zandvoort

;•'••

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen
Eiken, Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

KASTENWAND-SYSTEMEN

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors Vrolijk, stemmig, exclusief donker of licht of in prachtige midden tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of heel apart- spiegelstnps'

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

" '•
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Voor sis het goed moet zijn

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

SCHAIK

oes

MAKELAAR O.G.
MET O.A. DINO RIBS ^^
YABADABADOEFONDUE
DIV. STONE-AGE COCKTAILS

ZANDVOORT TEL02507-12994

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Deze week
HOGEWEG 67-ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Heerlijk vers en toch makkelijk.

Uit eigen keuken

lessen in
Nissan „Primera"

StOOfpaling in het groen
met roomsaus. Bakje

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

ViSStllkjeS in zoetzure saus
100 gram -

Postcode Loterij steunt Novib

GROTE CLUBACTIE
30 juli: datum om in de gaten te houden

MEEDOEN AAN SURPRISELOTERIJ KAN NOG!

BRAC en Proshika. Twee organisaties die mensen helpen
een zelfstandig bestaan op te
bouwen. De Postcode Loterij
werkt daaraan mee.

Die hulp is dus duurzaam. Dat
is iets anders dan noodhulp aan
slachtoffers van,- oorlogen of
natuurgeweld. Pas als de acute
nood voorbij is heeft duurzame
hulp effect. Het geven van
duurzame hulp die werkt noemen ze bij Novib de 'Novibmethode'.

Bangladesh is een straatarm
land en armoede maakt machteloos. BRAC en Proshika helpen mannen en vrouwen op het
platteland om die armoede te

Maar dat hulp moet werken
geldt bij de Postcode Loterij
ook. Daarom steunt de Postcode Loterij met haar netto
opbrengst Novib en zes andere
organisaties die werken aan
een schoner milieu en een
rechtvaardige wereld.

Het Nederlands yoetbalelftal in de kwartfinale uitgeschakeld en Krajiceck in de eerste ronde van
Wimbledon gewipt. Kortom, een teleurstellende eerste zomermaand voor menig sportliefhebber.
Echter... niet getreurd. Uw eigen vereniging kan deze zomer wel degelijk scoren. En wel door
mee te doen aan de 17de Grote Clubacüe. Waarbij iedereen die het deelnemerscontract voor de
30ste juli instuurt ook nog eens gratis meedingt in de Surpriseloterij.

Vorig jaar keerde de Grote Clubacüe maar
liefst ƒ270.000 extra uit aan verenigingen
die hun deelnamecontract voor eind juli instuurden en zodoende automatisch meespeelden in de Surpriseloterij. Een leuk extraatje boven het recordbedrag van 14 miljoen gulden dat in 1993 rechtstreeks in de
clubkassen van de deelnemende verenigingen stroomde.

Deelname eenvoudig

Sport-, spel-, hobby- en muziekverenigingen. Kortom, elke vereniging die zich bezighoudt met vrijetijdsbesteding kan aan
de Grote Clubacüe deelnemen. De wijze
waarop, is uiterst eenvoudig. U hoeft alleen
het inmiddels toegezonden deelnamecontract in te vullen, te ondertekenen en op te
sturen. Heeft u geen deelnameformulier
ontvangen? Aarzel niet en neem contact op
met de Grote Clubacüe in Tilburg (013635370). U krijgt het dan zo spoedig mogelijk toegezonden.
Wanneer u het deelnamecontract heeft ingestuurd, gaat de rest vanzelf. De grote
Clubactie zorgt ervoor dat u voorintekenlijst en loten tijdig ontvangt, coördineert de
publiciteit (168 regionale dag- en weekblaclen werken belangeloos mee), regelt sponsors (dit jaar Gran Dorado en Vrij Uit Autovakanties) die het aanvullende prijzenpakket verzorgen en neemt de administratie
voor haar rekening.
Het enige wat de deelnemers zelf moeten
doen, is de loten verkopen. Daar staat tegenover dal men meedingt naar 40.000
extra geld- en vakantieprijzen. En niet te

U helpt dat werk door mee te
spelen in de Postcode Loterij.
Dan maakt u meteen elke week
en elke maand kans op talloze
geldprijzen van een tientje tot
maar liefst zeven miljoen gulden. Of speelt u nog niet mee?
Vul dan vandaag nog de WINTOT-ZEVEN-MILJOENBON in en doe hem op de post.
Dan zult u zien dat helpen en
winnen ook goed samengaan.

vergeten: dat maar liefst 80 procent van de
opbrengst in de clubkas vloeit. Een ongekend percentage dat vorig jaar stond voor
een recordbedrag van 14 miljoen gulden.

Voortekens

Records zijn er echter om verbroken te
worden, redeneert men bij de Grote Clubactie in Tilburg. En wanneer de voortekens
niet bedriegen, kon '94 wel weer eens een
topjaar worden meent Grote Clubactiedirecteur Wim Huisman. „De inschrijving
verloopt tot op heden zeer voorspoedig. En
wanneer dit de laatste weken van juli doorzet, zullen in ieder geval een recordaantal
verenigingen aan de Surpriseloterij meedoen. Dat is natuurlijk zeer bemoedigend."
Verenigingen die het deelnemerscontract volledig en foutloos ingevuld - voor 30 juli
insturen zijn dus niet alleen in een vroeg
stadium verzekerd van deelname, maar
maken ook nog eens kans om de (maximale) opbrengst van het aantal bestelde loten
te verdubbelen. Voor menig penningmeester reden te meer om het deelnamecontract te versturen voordat men van de ongetwijfeld welverdiende vakantie gaat genieten. Anders is men immers een dief van
de „eigen" portemonnee.
U heeft het ongetwijfeld in de gaten. Met
de Grote Clubactie neemt u het lot van uw
vereniging in eigen hand. En dat is een geruststellende vakantiegedachte.

2,75

doorbreken. Zij helpen met de
financiering van nieuwe bedrijfjes. Proshika doet dat in de
bosbouw en BRAC in de zijdeteelt. Dat maakt mensen zelfstandig en onafhankelijk, zodat
ze uiteindelijk geen hulp meer
nodig hebben.

Hulp werkt in
Bangladesh
Mensen heipen, zodat ze
later geen hulp meer nodig
hebben. Zulke hulp werkt,
Bijvoorbeeld in Bangladesh,
waar Novib samenwerkt met

19,75

Uitslagenlijn
06 - 9799

*„ i . •

50 ct/min.

Hulp die werkt: dat is de Novib-methode, De Postcode Loterij helpt mee.

De winnende
Thuisbingonummers:
1O juli
1
2
3
6
10

14
15
17
19
20

21
24
25
26
28

WINTOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

29 40
34 42
35 43
36
37

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.
De loten] is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/096/17789 d d
02 03 93

Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelas.
tmg Prijzen worden automatisch op
uw bank of girorekening gestort

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q f20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A ub uw keuze aankruisen en verder Invullen met blokletters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i l

l l

Plaats:

Wilt u dat wij u bellen bij een prijsboven de/ 10 000,-?
Vul dan hiernaast uwtelefoonnummer m.

Postbanknummer:

worden? Vul
de bon in en
doe mee!

l

l

l

l

l

l

l

l

,

ir

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

1509407

l

• NATIONALE •

POSTCODE

•LOTERIJB

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag

r
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Zware vluchten
voor postduiven
ZANDVOORT - De jonge
en de oude duiven konden
afgelopen weekend weer
hun lol op. De duiven van
postduiven Vereniging Pleines moesten er tegen aan in
de diverse vluchten. Ondanks de tegen wind, waardoor zware tochten, slaagden de duiven er in redelijk
snel terug te keren.

donderdag 21 juli 1994

Wadlopers willen nóg verder

ZANDVOORT - Op de onlangs verschenen rating-lijst van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond
hebben Olaf Cliteur en Ben
de Vries van Caf Neuf/Chess
Society een forse stijgingdoorgemaakt van meer dan
400 plaatsen. Nico Handgraaf steeg 75 plaatsen.

De jonge duiven werden 's
morgens om kwart voor tien gelost in Strombeek voor een
wedvlucht over 165 kilometer.
De eerste duif, van J.Romkes,
landde om n minuut voor
twaalf op het hok. Uitslag:
j.Eomkes l, 2, 7, 13, 23, 25.
R.Driehuizen 3, 17,18,. B.Alferink 4. H.Gaus 5, 19. Combinatie Koper 6, 10, 24. H.Heiligers
8, 9,12, 20, 21, 22. E.Paap 11,15.
F.Spronk 14. G.Harteveld 16.

Sponsorduiven
Bij de sponsorduiven was het
de duif van Hanneke Voit, die
als eerste op het hok terug was.
De verdere uitslag was: 2. Oase
Bar, 3. La Camisa, 4. Jaap
Bloem Sport, 5. Rennes Snackhouse, 6. Virgin Mode, 7. Bibi
For Shoes, 8. La Bon Bonniere,
9. Bas Thiele diervoeders, 10.
Versteege Wielersport, 11. Het
truien paradijs, 12. Kapsalon
Headsigns, 13. Eetkamer Gulle
Toine, 14. Gall en Gall, 15. Café
The Mix, 16. Snackbar Oude
Halt, 17. Bakkerij M.Keur, 18.
Familierestaurant, 19. Sigarenshop Kleijn.

Chateauroux
De oude duiven vertrokken
naar Chateauroux en kregen
een zware vlucht te doen van
maar liefst 680 kilometer. Met
een noorden wind werden de
duiven gelost om 's mrogens
half zeven. Mede door de harde
wind tegen werd het een zware
vlucht, maar desondanks klokte Peter Bol de eerste duif om
negen .minuten voor vijf. De
duif van Peter Bol bleek een
goede te zijn, want in het district Noord-Hoilland betekende dat een zevende plaats. Uitslag: P.Bol l, 10,15. Combinatie
Sinnige 2, 4, 6, 9. H.Heiligers 3,
7, 13, 14. E.Paap 5, 8. G.Koper
.11. Combinatie Koper 12.

Betrapt
ZANDVOORT - Op het terrein van Gran Dorado is zondag
een 19-jarige Haarlemmer aangehouden. Hij bekende het wégnemen van sportkleding van
een waslijn, plus de diefstal van
een mountainbike.

Zandvoorters stuk
hoger op ratinglijst

Zandvoortse ambtenaren en metgezellen zwoegen door het water van de Waddenzee, op weg naar de zandplaat Simonszand

ZANDVOORT - Ook de
vierde aflevering van Wadlopen, georganiseerd door
de
Personeelsvereniging
van Zandvoortse gemeente-ambtenaren, is een groot
succes geworden. Ondanks
de concurrentie van de voetbalkampioenschappen in
Amerika, waren 24 wadlopers bereid de zware tocht
te ondernemen.

De tocht, over 11 kilometer,
ging naar Simonszand, een
zandplaat
gelegen tussen
Schiermonnikoog en Rottumerplaat, door een schitterend
natuurgebied. De weersomstandigehden waren uitstekend
om een dergelijke tocht te ondernemen. Via het wad, liepen
de deelnemers de kwelders in.
De blubber en het slik maakten
de eerste kilometers bijzonder

zwaar. Enige glijpartijen werkten op de lachspieren van collega's, maar de deelnemers lieten
zich niet afschrikken.
Het water werd vaak tot borsthoogte doorlopen, waarna de
eerste zandplaten werden bereikt. Daar keken de deelnemers hun ogen uit op een gezelschap van zo'n 25 zeehonden.
De tocht dié 's middags om half
vier begon werd door een ieder,

in ruim vier uur, met goed gevolg afgelegd. Dit prachtige gebeuren zal zeker niet verdwijnen van de evenementen-kalender van de personeelsver. van
ambtenaren. Nu al wil de organisatie proberen volgend jaar
een nog zwaardere, maar zeker
niet minder fraaie tocht te nouden. Dan moet een afstand van
21 kilometer overbrugd worden
en is het einddoel Terschelling.

De goede resultaten van de
Chess spelers zijn ook de plaatsingscommissie van de KNSB
niet ontgaan. De nummer l van
Zandvoort Olaf Cliteur doet nationaal steeds meer vanm zich
spreken en steeg maar liefst 413
plaatsen op de nationale speelsterkte-lijst. In twee jaar tijd
maakte Cliteur een stijging
door van 700 plaatsen. Van de
32.000 schakers, die Nederland'
telt, schaart de Zandvoorter
zich bij de sterkste 1950, hetgeen ongeveer bij de beste 6
procent betekent.
Ook Ben de Vries kan terugkijken op een goed seizoen. De

Het werd een waardige afsluiting van het seizoen met prachtige uitvoeringen, die door alle
meisjes zelf met een solo, duet
of groepsnummer ingestudeerd waren. De jury, die in opperbeste stemming verkeerde
gaf hoge cijfers voor de verrichtingen waarvoor de meisjes niet
meer dan een week op geoefend
hadden.
De spits werd afgebeten door

een solo van Monique van der
Werff. De oefening was goed
voor een fraaie vierde plaats.
De daarop volgende solo van
Sarah van Engelen leverde een
vijfde positie op en het groepsnummer van Vanessa Noordervliet, Annemiek Sindorf en Beryl Valpoort betekende een derde plaats.
Verder werd achtereenvolgens de solo van Simone van
Keulen beoordeeld met een zesde plaats, een zevende plaats
voor het duet van Sarah van
Engelen en Gabrille Wijlen, een
eervolle tweede plaats voor het
groepsnummer van Minke Kortekaas, Natascha Bakker en
Monique van der Werff, een
achtste plaats voor een solo van

Sascha Hesse
clubkampioen

onlangs naar Rijnsburg verhuisde De Vries boekte maar
liefst een stijging van 423 plaat sen. Hij nam daardoor binnen
Chess Society niet alleen de
derde positie over van Nico
Huijboom, maar speelde zich
bovendien bij de sterkste 2800
van Nederland.
Op de derde plaats bij de stijgers plaatste zich Nico Handgraaf. Dankzij een goed Hoogovens-toernobi pakte hij 75
plaatsen winst. Ook Jako Otte
schaarde zich bij de winnaars
en klom 24 plekken. De enige
teleurstelling in het Chess-kamp kwam voor rekening van
Ton van Kempen. Boekte hij de
laatste jaren regelmatig winst,
ditmaal daalde de sympathieke
Van Kempen 193 plaatsen.
Jean Paul Westerveld, Dennis van der Meijden, Nico Huijboom en Fred van de Klashorst
zagen hun posities ongewijzigd.
Fred van de Klashorst blijft
met z'n 414e plaats de onbetwiste nummer l van Chess.

Sascha Hesse is clubkampioene 1994 van gymnastiekverenigingOSS geworden. Volgens
een artikel van vorige week
zou Judith Bos clubkampioéne turnen zijn geworden. Dat
bleek echter niet het geval. Sascha Hesse had met 32.35 net
iets meer punten verzameld
overtreft alles. Deze worden en was zodoende eerste gevan 27 t/m 31 juli gehouden in worden.
het Zuiderpark te Den Haag. De
Zandvoortse mag met 14 Youngryders een showprogramma
verzorgen. Voor deze unieke gebeurtenis onderbreekt Danille
De wekelijkse schaakrubriek
Keur haar vakantie.
wordt verzorgd door de Zancl-

Danielle Keur bij Ruiterspelen
ZANDVOORT - De successen
van Danille Keur volgen elkaar
snel op. Mocht de Zandvoortse
amazone enige weken geleden
al met de nationale top strijden
in Haaksbergen, de uitnodging
om tijdens de Wereld Ruiterspelen op te komen treden

Zeeschuimers sluit af
met kunstzwemshow
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zeeschuimers hebben het seizoen afgesloten met onderlinge
wedstrijden in alle categorin. Het werd een zeer fraaie
kunstzwemshow, die uiteindelijk gewonnen werd door
Tamara van Rhee.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Simone Sindorf, een negende
plaats voor een groepsnummer
van Carolien Jansen, Sarah van
Engelen en Simone van Keulen.

Klapstuk
Het klapstuk van de avond
was het optreden van Tamara
van Rhee. De solo. op muziek
van Andre van Duin was van
een bijzonder hoog niveau. Drie
juryleden gaven een tien en eenmaal werd een 9,9 en en 9,8 gescoord. De eerste plaats werd
daardoor ruimschoots behaald
en dat leverde een fraaie wisselbeker op. Die werd beschikbaar
gesteld door de scheidende
trainsters Arlette Sandbergen
De kunstzwemsters van de Zeeschuimers na hun fraaie prestatie
en Ingrid Duivevoorden.

Schaakprobleem

voortse Schaak Club. In verband met de zomerstop van de
club is informatie over de problemen/oplossingen momcnteel alleen telefonisch te verkrijgeh bij J. Berkhout, tel.
15023, en R. Schiltmeijer, tel.
17272. De eerst volgende clubavond in het Gemeenschapsliuis
is op donderdag l september
1994.
Opgave nummer 29: Mat in
twee zetten, zwart begint.
Oplossing van vorige weck,
schaakdiagram 28 (Mat in twee
zetten, zwart begint). 1. ... •
Pf2-h3 + 2. Kgl-hl - Db6 -gl en
mat.

'Toeristen vragen mij weieens of het
ook spookt in die torens'

Een tienkoppige Duitse
groep staat te popelen om
de toren in mogen. Ze hebben één probleem: de gids
spreekt geen Duits, alleen
Nederlands en Engels.
Tuurlrjk, toch gaan, foto's
maken, besluiten ze. Want
uitzicht bieden die mooie
Amsterdamse torens wel.
Vooral in de zomer. Als de
bomen in vol ornaat langs
de grachten staan te pronken en het ineens duidelijk
wordt hoe scheef al die gevels op die buizen staan.

door Monique Lindeboom

r ONDER gids kom je
de Westerkerktoren
niet in," legt gids£f
/beheerder Anna
Büscher uit. „Om veiligheidsredenen. Niet iedereen die de
toren in wil is even jong of lekker bij z'n hoofd. Ik ga ook altijd als laatste naar beneden,
om er zeker van te zijn dat er
niemand op de trans is achtergebleven. D'r zal er maar één
een jump willen' maken."
De toren is zeer geliefd bij
toeristen.
Büscher vertelt dat
z
ij aan de hand van de rijen
voor het Anne Frankhuis per

bliciteit te brengen. De stenen
kolos is van oudsher een herkenningsbaken geweest voor
zeelui en een ieder die zich in
de weide omtrek bevond en
richting Amsterdam of Zuiderzee wilde. Waarom die toren
stomp is, weet het Historisch
Centrum nog steeds niet, vertelt Wil Satorius.
„We hebben wel meer stompe torens in Nederland. Het
heeft waarschijnlijk een economische oorzaak: geen geld
meer. Maar dat platte dak diende ook als vuurbaken. Als het
echt donker was, leidde het
vuurbaken de schippers richting IJ en zo landinwaarts."
De top van de Westertoren is nog steeds hout, evenals de kroon. In de Stompe Toren zijn momenteel twee tentoonstellingen te De Oude Kerkstoren diende vroeger ook als boomklok
Futo's Bram de Hollander Weedkwekerijtjes
„Anders wordt die toren te zwaar voor de bodem," legt Anna zien over wonen en werken in het Waterlandgebied van weleer
Beneden, in de hal, is een tenBiischer uit
toonstelling ingericht over de
De klokken in de Oude Kerk den ze wanneer het Onze Vader 17-e eeuw nog als boomklok. bouwstijl en de geschiedenis
dag kan inschatten hoeveel be- bedstee. Eén man stond op isolatie is perfect. Büscher: „De
wacht, de ander sliep. Op de klokkeninstallatie rust op een zijn, net zoals in de Wester, ge- was afgelopen en zij de klokken Deze klok gaf aan wanneer de van de vier eeuwen oude toren.
zoekers ze krijgt.
tweede verdieping van de zand- klokkenstoel: een toren in de maakt door de beroemde klok- konden luiden," legt Büscher hefboom bij de haven open en Satorius weet te vertellen dat
stenen toren is een klein mu- toren, die voor isolatie en on- kenmaker Prangois Hemony. uit. Op de vijfde verdieping dicht ging," vertelt Anne Büs- de toren in de 17-e eeuw ook als
Wachttoren
De kerk heet met recht oud staat nog het originele klokken- cher.
gevangenis heeft gediend. Lateiseum ingericht. Het 17-e eeuw- dersteuning zorgt."
werd de hal een rommelhok,
want zij stamt uit 1280. Toen speelwerk uit 1619: de raderen
De oude Wester, een ontwerp se klavier, de oude luidklok en
opslag voor brandweerapparanog in een houten versie, ge- en metalen muziektrommels
van stadsarchitect Hendrick de de tweehonderd kg wegende ha- Spoken
tuur. In de jaren dertig van deze
wijd aan de heilige Sint-Nico- met hamertjes. Büscher: „Bei- Vuurbaken
Keyser uit 1638, telt 186 treden mer uit 1636 slijten hier hun
Een heerlijk uitzicht heb je eeuw werd de toren voor het
„Ik ben nu ruim acht jaar laas. De 67 meter toren stamt aardier Todd Fair vervangt de
en is 85 meter hoog. De hoogste dagen. In de toren hangen maar
kerktoren van Amsterdam. liefst 51 klokken, waaronder de gids van de Wester en ook van uit 1566. Büscher: „Het is nog muziek twee keer per jaar. Zelf ook vanaf de Stompe Toren in eerst gerestaureerd. Satorius:
Maar hoger dan veertig meter zwaarste van Amsterdam: 75 de Oude Kerkstoren op het steeds niet zeker, maar we den- speelt hij elke zaterdag live tus- Ransdorp. Een uitkijk over het „Dat was hard nodig. Kijk maar
kom je niet. Anders moet je honderd kg. Die klok is nog Oude Kerksplein, midden in de ken dat Bil Hamer de architect sen vier en vijf uur 's middags." landelijke Waterland, de dorp- naar deze foto. De vlierbomen
Het uitzicht op de trans van jes, het Paard van Marken en groeiden uit de muur. Wist je
langs de bellenplaat, het me- nooit beneden geweest, vertelt hoerenbuurt. Je krijgt een band is geweest." Het van oorsprong
chanisch klokkenwerk, dat is Anne Büscher. Elke dinsdag met die torens. Veel toeristen katholieke kerkje viel halver- deze verdieping is prachtig. Het het IJsselmeer met Pampus. dat de toren ook een tijdlang als
te gevaarlijk, aldus Büscher. tussen 12 en één geeft stadsbei- zijn bijgelovig en vragen mij of wege de 17-e eeuw in protes- Centraal Station, de Beurs van En aan de andere kant de sky- uitvalsbasis voor de politie
Vroeger dienden kerktorens aardier Boudewijn Zwart een het nooit spookt in die torens. tants^ handen en werd uitge- Berlage met z'n oude fabrieks- line van Amsterdam. Zelfs de heeft gediend'? Die was hier een
aantal weedk wekerij en op het
ook als wachttoren om gevaar lunchconcert. Zijn repertoire Welnee. Ik koester die gebou- taouwd tot een fors godshuis. pijp, het Damrak en de Zuider- Westertoren zie je nog.
Het Historisch Centrum in spoor gekomen."
Op de vierde verdieping vind toren, die nu nog in de steigers
wen, de oudheid van het steen
en onraad tijdig te kunnen sig- gaat van Beatles tot Bach.
De toren naast de kerk in
Het carillon begint te spelen. en de mechanieken, de geur. Ik je, naast de gebruikelijke bed- staat, maar over drie weken Noord heeft er de afgelopen janaleren.
In de toren zijn nog sporen Het is dat de gids ons er op ken elke steen. Het zijn mijn stee, ook een spiekluikje naar weer te bezichtigen is. „De ren hard aan gewerkt om het Ransdorp is tot september dade kerk. „Voor de luiders, hoor- Oude Kerksklok diende in de verhaal van de toren in de pu- gelijks te bezichtigen.
terug te vinden van een oude wijst, want je hoort niets. De kindjes."

320 LITER SUPER KOEL/VRIES KOMBINATIE
Geen 2-deurs koelkast maar een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie..
Op "ooghoogte" de koelruimte en beneden het 4-sterren vriesgedeelte. Flexibele
indeling van deur en kast, automatische ontdooiing, omdraaibare deuren, ruime
vriesladen en 2 thermostaten.
Adviesprijs*1099.22,5 cm
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899.-

H
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SONY HI-8STEADY SHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

2449.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST
« Platen SquareHi-BlackTrinitron
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-

Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstandHiFi stereo Adviespnjs'3330.bediening Adviespnjs'1799.-

1195.-

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

1899.-
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SONY TRAVELLER

;X'

Lichtgewicht camcorder.'l 650.-

SONY CAMCORDER

Vraag, opmerking, probleem?

8x zoom, 3 lux, autofocus. '2220.-

INFO-LIJN
020-6474939

RUIME KEUS
MOULINEX

Geer p''is-mto - v f *onkj"enne
Ald.konsumentenbelangen
Ma, l m Vr. 100010116,00 uur

ri'

STEREO TELETEKST
70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

Bel de BCC

HlTTlï

E3^197Q
L:jfof ijLf Jim
1249.CANON CAMCORDER
PANASONIC 63 CM

1199.-

C$1

,.^w^

STEREO TELETEKST

1699.-

MHC710; Komplete Hi-Fi
set met optimaal bedieningsgemak en superieure
geluidskwaliteit! Versterker
2x60 W. 7-bands equalizer
+ spectrum analyzer; Digitale tuner FM, MG, LG, 40 presets; Dubbel auto-reverse
cassettedeck; CD-speler
1-Bit; Luidsprekerboxen
3-weg; Afstandbediening.
Adviesprijs*1330.-

Joeg

1399.SONY 70CM KVC2921
SONY 55CM KVC2121
STEREO TELETEKST

Alleen verkrijgbaar in:
A'dom ZuilfOost,
A'dom Noord,

TOPMERK CAMCORDER

Amstelveen. Beverwijk

F60;8mm,6xzoom.Adv.*2299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

lüjaBf 549."
WHIRLPOOL ARG280
KOEL/VRIES KOMBI

-*7

749

63 CM BLACK-LINE
STEREO TELETEKST

1495.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT 1100 TRN PANASONIC NN5259

GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

1099.

AEG LAVAMAT RVS

SLV615;TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

pTgij -MVIE;

1149.-l

E3ZË7 1IT-U."

BLAUPUNKT HI-FI

395.- regie (ME . 549.Kïïfa
u t U.
445.599.-l
495.855.749.545.SIEMENS WASAUTOM.
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69.- IINDESIT 2-DEURS

Video,4 koppen, 8uur. Adv.*1795.-

1099.SONY VHS-HQ VIDEO

BAUKNECHT WA6500

949.-

V235;Afslandbediening.*1220.-
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~W 579.LCD-afstandbediening. *1220.-
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STUNT BOVENLADER
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•IHQ VIDEO
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F280; Afstandbediend.
Jbediend.*768.*768.-
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479.-
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d,rect.ats<andt
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-
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PHILIPS VHS-HQ VIDEO

322; 3 koppen, perfekt beeld!
LCD-afstandbediend. '1145.-

699.-

PHILIPSTURBO-DRIVE

PiONEE

wn,p.e«,

GV201; "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-

679.-

5 JAAR

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.- 1

OIO
D4O.'

PELGRIM FORNUIS

PELGRIM SIPERLUXE ,
GAS-ELEKTROFORNUISl
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. *1 575.-

WHIRLPOOL 160 LTR

495.BOSCH KTF1540
415.BAUKNECHT 160LTR
495.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ATAG GAS-ELEKTRO
ZANUSSI WASDROGER

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

ATAG INFRA TURBO

IGNISIDROGER AWF020
pTgik QCQ
UÜi^ OD O."

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

(Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

TypeAMB523;Adviesprijs*945.-

ijfjKy
449 •~
BAUKN./BOSCH/AEG

4-pits gaskookplaal. *298.-

KONDENSDROGER

ETNA KOOKPLAAT

SUPER KOOKPLAAT

328.- (:r«f«4 c>in RW4 1"7Q 1l
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tarjfef
f ïlïf."
258.438.548.-

(120 LITER VRIESKAST
"citruspets en

'-"lei:d.aa.«op

ze

36.95' N O V A ,

178.

STOOM/

SSSU-

1205JN:4-pits.AQviesprijs*450.-1

(WHIRLPOOL AFB594

1100W

'hebruiningsg-

"^-^^-mia n4 95
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i Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!
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lOPZETVRIESKAST
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koppen.'1150.3SB12; VHS 3 koppen.
'1150.-1

849.-
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A HQ VIDEO

s
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Type KN5402WO; Adv. *849.-

41 0; Gas-elektro. Adv.*1 425.-

MOULINEX
OVENB56

OPLAADBARE
3-KP.PS.

649.-

Afstandbediend. *1295.-

PRIJS

\X
INDESIT
FORNUIS

INDESIT WASDROGER

HRD800; Van de uitvinders 13 koppen, LCD-afstandbed. *1319.-

PHILIPS HIFI STEREO
VHS VIDEORECORDE

BCC

\OCXDOO

:. Adviesprijs*749.-
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GRUNDIG 51 CM TEKST

ngpi CTQ

B a s s b o o s i 10

v

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSS1140 LITER

TURBO-DRIVE4KOPPEN

JVC VHS-HQ VIDEO

/;JO.

699 -

599.-

479."

879.C^\

T VERKOCHTE

145 LITER KOELER

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

ItfrJfef

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*1299.-

De enige echte l

355.-

EVEST, 'O

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

AEG TURNAMAT

Oerdegelijke tabletop. Zeer
(fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

225.INDESIT 140 LITER

STUNT! VHS-HQ
IS-HQ VIDEO

IjfiKy l099.~

PHILIPS /
WHIRLPOO
850
TOEREN
BOVENLADER

SONYDISCMAN

F350; LCD-afstandbed.
'standbed. *878.-

IS63-3J); Adviespnjs'1799.-

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviespnjs*999.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

699.-

70KV971 7; Adviespnjs*2275.

PANASONIC NN8550

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

|BAUKNECHT 2304

AKAI3 KOPPEN
PPEN VIDEOl
VIDEO'

BLAUPUNKT63 CM
STEREO TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau. l

(ZANUSSIZ614/4D
.

F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

IS70-39; Adviesprijs*1999.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

BOSCH 1000 TOEREN

799.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

Type R3G14; 1000 Wattgrill. |

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
(280 LITER 2-DEURS
van deze AEG/BCC stuntaan- MOULINEX KOMBI
1LUXE KOELKAST
bieding? Adviesprijs.*1549.- FMA925C; Luxe 3 in 1 kom( Ondanks grote inhoud kompakte
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht-1
(afmetingen. Adviespnjs. *749.oven en grill. Adv.*849.-

SONY VHS HI-FI VIDEOl

AKAI VIDEO+PDC/TXT
;O+PDC/TXT

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

249.269,
279.399.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

TypeWA9510. Adviesprijs*1899.-

F495; 4 koppen,
ppen, longplay,
jog & shuttle.i. Adv. *1318.-

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT

Type W750; Voorlader, RVS
AVM610; 20 liter. Adviesprijs*769.trommel EN kuip. Adv.*2199.-

PHILIPS CE6270 63CM SONY 3 KOPPEN VIDEO
AFSTANDBEDIENING V325; VHS-HQ, prefekt beeld!

995.-

199.229.-

MOULINEX FM1115

MIELE 1100TOEREN

PHILIPS HI-FI VIDEO

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

1199.-

70 CM MATCHLINE

1945.-

499.-

KG37S01 ;Koel/vries reus. *1798.-

999.-

1445.PHILIPS 28SL5800

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

GRUNDIG HI-FI VIDEO

1195.-

749."

649.-

VR722;MATCHLINE.4koppen,
longplay, Jog-shuttle. Adv. '1645/

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT VW 3PR

STUNT 1000 TOEREN BOSCH VWPS2100
pTgik
*7-fA
pWii OOQ
\-Mw
j KJm" taata OÜör"
ZANUSSI WASAUTOM. MIELE VW G521
MIELE KOEL/VRIES" RTgifr CQQ _
L;jik? U«f«f>
LUXE WASAUTOMAAT
BAUKNECHT KGC2511 pWi CCQ
KOEL/VRIES KOMBI
(ifl/A? UQ«f>"
INDESIT PROMOTIE

37 CM KLEUREN-TV

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.-

lüSKf 649."

rrgii "7 O O
L:jfc? f öSf." tlïaliJ

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

999.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang INDESIT D3000WI
1200trn/min., rvs trommel, LUXE VAATWASSER
zeer zuinig. Adviespnjs'1299.- 6 programma's, 12 couverts |
en geruisarm: Adv. *999.-

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries PHILIPS/WHIRLPOOL
kombinatie. Adviesprijs. *1099.- TypeAWG719;Adviesprijs*1235.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

849.329.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY MINI-SYSTEEM
INKL CD-SPELER EN
BOXEN

SONYHI-8TRAVELLER

i

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

lBAUKNECHTLUXE

Geenafvoernodig. Adv.*1 699.-

l BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER

WA15; Adviesprijs'245.-

MERKCENTRIFUGE

ATAG WASEMKAP
MKAP

(Type GSD1311; Adv. *848.-

598.318.-

(STUNT!! VRJESKISTÜ

nffii
o o1"
L^fcf 11
1 133.

98.-

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WH155E; 3-standen.
Adv.*280.len.Adv.*280.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
(BEVERWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 11OO
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
l Breestraat 65

PELGRIM WASEMKAP

159.-

158.-

dinsdag t/m vrijdag .
9 tot 5 30 uut
zaterdag .9 lot 5 uur
KOOPAVÜIMO
Badhoevedorp vrijdag
. . . . 7 tot 9 uu/
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen dondetüag
. 7 tot 9 uur
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Enkhuizen viert
Zuiderzeedagen
Enkhuizen en de Zuiderzee horen bij elkaar, ook al
is de zee getemd tot LJsselmeer. Tot en met 18 augustus is er iedere donderdag
iets speciaals te beleven in
het havenstadje, iets dat
aan de Zuiderzee herinnert. Zo trekken pp 28 juli
's middags zo'n tien draaiorgels door de de stad. Op 4
augustus laten kunstschilders zien wat ze op het
doek "hebben gezet, op 11
augustus kunnen kinderen
zich uitleven met Oudhollandse' en hedendaagse
spelletjes, terwijl deze zogenaamde Zuiderzeedagen
worden afgesloten op 18
augustus met het stads- en
omroepersconcours
van
Noord-Holland.
Diverse zang- en dansgroepen in traditionele klederdracht uit het gebied
rond de vroegere Zuiderzee
treden wekelijks op in het
buitenmuseum van het
Zuiderzeemuseum, in de
Westerstraat en pp een podium aan de Dijk. Om de
donderdagse feestelij kheden te completeren zijn er
curiosa/verzamelaarsmarkten en een creativiteitsmarkt. Bij de visafslag
kan men op de Zuiderzeedagen 's middags vis kopen.
Voor nadere informatie over de
Zuiderzeedagen: VW Enkhuizcn, telefoon 02280 -13164.

Citroen
; levert startcode
., Om de toenemende autodiefstallen wat in te perken
heeft Citroen een nieuw beveiligingssysteem op de
markt gebracht, de startcode. Dit systeem blokkeert
onder meer de brandstoftoevoer. Om de auto aan de
praat te krijgen moet eerst
een viercijferige code worden ingetoetst.
' De startcode wordt stan"daard geleverd op alle XM"
benzinemodellen, de XM
2.5 turbodiesel, de Xantia
16V en de ZX 16V. Het systeem is verder als optie verkrijgbaar voor alle overige
benzine-uitvoeringen van
de Xantia (490 gulden) en
ZX (400 gulden) met uitzondering van de Reflex.

Mazda 626
gekozen tot
Zakenauto

„We hebben de mooiste collectie in Nederland," meent beheerder Nellie Huisman. „Het
aantal bezoekers van ons museum loopt terug. De meeste
mensen komen naar de Schans
voor klompen en kaas. Het is
jammer als ze ons niet bezoeken, bij ons kunnen ze een stapje terug doen in de tijd."

Een bonte verzameling toeristen en dagjesmensen
steekt iedere dag in Zaandijk de Zaan over. De penetrante zweetsokkengeur van
de langs de rivier gevestigde
industrie nemen zij voor
lief. Want aan de andere
kant van de Julianabrug
draaien langs de Zaan de
wieken van eeuwenoude
molens. Daar is tussen 1961
en 1976 een oud-Zaans
buurtje opnieuw neergezet:
de Zaanse Schans.

De unieke collectie bestaat
onder andere uit: Zaanse klokken, staartklokken, staande
klokken, tafelklokken, hangklokken, stoelklokken, torenuurwerken en elementaire tijdmeters (tijdmeting door middel
van de elementen aarde, water,
vuur en lucht).

E

EN
KLOMPENMAKER, een kaasboer en
een bakker voelen zich
in dit buurtje thuis en wonen of werken er. Ieder jaar
komen ruim achthonderdduizend mensen er op be-

zoek. Je kan je nauwelijks
voorstellen dat het buurtje
op de tekentafel is ontstaan.

door Patrick Smit
De Zaanse architect J. Schipper opperde in de jaren vijftig
het idee om historische huizen
en bedrijfsgebouwen uit de 17-e
en 18-e eeuw over te
brengen naar de Kalverpolder. Deze panden dreigden door
sloop en achterstallig onderhoud verloren te gaan, hier wilden liefhebbers van
Zaanse historische
monumenten
een
stokje voor steken.
Zij richtten in de
jaren vijftig de stichting 'De
Zaanse Schans' op, waarin de
verschillende Zaangemeenten
en een aantal particuliere organisaties elkaar vonden in 'het
tot stand brengen en in stand
houden van een typisch Zaanse
woonbuurt.' De opzet is geslaagd. De groene panden, vakkundig gerestaureerd en goed
onderhouden, geven de taezoeker een duidelijk beeld van de
Zaanse Gouden Eeuw.

Ruud Nieuwhof van oliemolen De Zoeker: 'De Zaanstreek is groot geworden door de molens'

Klompen, kaas en molens doen
Zaanse 'Gouden Eeuw' herleven

Formeel horen de molens
niet bij de Zaanse Schans, zij
vallen onder het beheer van de
vereniging 'De Zaansche Molen'. Toeristen deert dat niet, zij
bezoeken de Schans en masse
om het beeld dat zij van Nederland koesteren, bevestigd te
zien; in de vorm van molens,
kaas en... hoe kan het ook anders: klompen.
Klompenmakerij 'De Zaanse
Schans' (Souvenirs & Gifts)
vestigde zich twintig jaar geleden als eerste bedrijf in de
woonbuurt. Dat de Schans zich
in de jaren die volgden, ontpop-

te tot een toeristische trekpleister is grotendeels een verdienste van die klompenmakerij.
„Het was pionieren in die tijd.
We moesten hard trekken om
mensen hier naar toe te krijgen," herinnert bedrijfsleider
René Cornelissen zich.
Hij heeft een handklompmaker in dienst om het eeuwenoude ambacht te laten zien. Maar
het gros van de klompen in de
winkel is machinaal vervaardigd. In de winkel is ook een
museum gehuisvest. Pronkstuk van de verzameling is het
250 jaar oude paar bruidsklompen uit Hindeloopen. De collectie bestaat echter niet alleen uit
antieke
houten
schoenen,
klompen met rolschaatswieltjes ontbreken ook niet.
Hoewel Cornelissen op een
paar lederen schoenen door de
winkel loopt, beweert hij dat de
aloude houten schoen het beste
huidige schoeisel is. „Ik heb ze
normaal altijd aan, het loopt
lekker. De kwaliteit van een

klomp is afhankelijk van dne 1607 gebouwde molen De Zoefactoren: het soort hout, de dik- ker, die in 1968 verplaatst werd
te van het hout en de pasvorm. naar Zaandijk.
„Dit is de enige oliemolen in
De wilgeklomp is de beste
de hele wereld die nog dagelijks
klomp die er is."
draait. Hij kan alleen maar
Cornelissen: „De hele wereld draaien omdat hij financiële
komt hier over de vloer. Het hulp van verschillende fabrieene moment sta je met iemand ken krijgt. Die vinden het leuk
uit Texas te praten, het andere om het vak in stand te houden.
met iemand uit Hong Kong. Want rendabel is het niet. Wat
Het is een mooie omgeving en ik in een jaar aan olie produeen uniek stukje om te wer- ceer, dat produceert een moken." Toch woont hij niet zelf derne fabriek in een paar uur."
• hier. „Het is een dorp op zich,
Het werk bevalt hem prima.
er zijn wel mensen die hier wonen en werken, maar voor mij „Ik heb een vrij leven en geen
hoeft dat niet, dan ben je altijd dag is hetzelfde. Ik ben de hele
dag met het weer in de weer.
maar met je werk bezig."
Hoe meer wind, hoe minder
zeil op de wieken. Sommige
Olie 'slaan'
mensen leren dat nooit."
De 27-jarige molenaar Ruud Nieuwhof loert naar buiten en
Nieuwhof ('Ik ben waarschijn- neemt een regenbui in de
lijk de jongste beroepsmole- kraakheldere hemel waar.
naar in Noord-Holland') woont „Daar hangt een luchtje." Enook niet op de Schans, maar is kele uren later begint het inderwel zeven dagen in de week be- daad te regenen. Over de toeriszig om olie uit allerlei oliehou- tenstroom: „Het is hier niet bedende zaden te 'slaan'. Hij gonnen als een toeristenstadje,
maakt hierbij gebruik van de in wat we hebben, ,wüden we be-

Mazda is het eerste Japanse merk, dat de titel Zakenauto van het Jaar in de
wacht sleept. De 626 is gekozen voor het jaar 1994.
De jury was van oordeel
dat Mazda met de huidige
626 een sterk staaltje oorspronkelijke styling heeft
geleverd en dat hij door
zijn formaat en uitstraling
aanspraak kan maken op
een aanzienlijk hogere zakelijke status.
De 626 is, aldus de jury,
ruim en comfortabel, biedt
royaal keuze in uitvoeringen, is stil en bedrij fszeker
en heeft in de praktijk bewezen betrouwbaar te zijn.
Mazda bereikte met de 626
tot nu toe een aandeel van
zes procent in het Nederlandse lease-park.

Carport voor
auto en terras
De zelfdragende overkapping Canopy verovert
Nederland, meldt de fabrikant. Sinds de introductie
van de Canopy vorig jaar
zijn er namelijk al meer
dan duizend verkocht.
De overkapping zonder
palen hangt aan het huis en
is multifunctioneel want je
kunt hem gebruiken als
carport of voor boven het
terras.
De auto blijft onder de
Canopy 'absoluut regen- en
sneeuwvrij' en de ramenkrabber voor de winter kan
zelfs worden weggegooid
want nachtvorst heeft geen
invloed meer op de autoramen zodra de vierwieler
onder de carport staat.
J
aja. Wie geen auto heeft
kan hem bovendien gebruiken als overkapping voor
het terras.
De Canopy is zo sterk dat
Je er desnoods een auto op
kunt parkeren, getuige de
toto
in de folder. Tja, je zult
ln
de straat maar parkeerproblemen hebben voor de
tweede auto. De Canopy is
gemaakt van licht doorlatend kunststof materiaal
en meet 5,0 bij 2,5 meter.
De prijs bedraagt ongeveer vierduizend gulden inclusief montage. Voor informatie: telefoon 018812771.

Foto. Bram de Hollander

Dat de tijd niet stilstaat op de
Zaanse Schans bewijst het pakhuis 'Vrede', dat in juni 1993
vanaf de Oostzijde in Zaandam
naar zijn huidige plek werd gevaren. Vanaf begin november
moet dit pand dienst doen als
bezoekerscentrum van de
stichting 'De Zaanse Schans'.
De kersverse coördinator publiciteitszaken Arjen Grootveld
legt het doel van de onlangs geprivatiseerde stichting uit:
„Het behoud en de overdracht
van Zaanse cultuurhistorische zaken."
De stichting heeft
de grond, de panden
en het parkeerterrein
m beheer. Onder het
motto 'de Zaanse
Schans is nooit af'
wil de stichting in de
toekomst de Zaanse
Schans uitbreiden.
Hierbij denkt Grootveld aan nieuwbouw in de stijl
van vroeger. Een grotere
scheepswerf en Zaanse arbeiderswoningen zijn slechts enkele ideeën van de stichting.

waren. Zonder de molens zouden er geen toeristen naar de
Zaanse Schans komen, dan
gaan ze liever naar Volendam
of Edam. Ze moeten een molen
hebben gezien, dat vinden ze
prachtig."
De Zaanse Schans is een
openbaar gebied, alles valt van
buitenaf gratis te bewonderen.
Wie de bakkerij, de houtzaagmolen, de verfmolen, de oliemolen, het uurwerkenmuseum
en/of de stijlkamers en kostuums van 'Het Noorderhuis'
wil bezoeken, is een bedrag tussen de één en vijf gulden verschuldigd. Een rondvaart over
de Zaan langs de huizen en molens kost zeven gulden.

Staartklokken
In het Zaans Uurwerkenmuseum is in chronologische volgorde de ontwikkeling van het
Nederlandse uurwerk in de periode 1500-1850 tentoongesteld.

„Maar het blijft een woon- en
werkbuurt, de Schans wordt
geen openluchtmuseum. Het is
heel goed mogelijk om cultuurhistorisch toerisme commercieel te exploiteren zonder de
cultuurhistorische
waarde
schade toe te brengen. We willen bijvoorbeeld niet de T-shirt
verkoop doen toenemen, dat
willen we beperken tot hoe het
nu is. Het is niet zo dat we souvenirverkoop niet willen, we
zijn er niet vies van, maar de
verkoop moet wel gereguleerd
worden."
' De Zaanse Schans In Zaandijk Is het
gehele jaar geopend. De Schans is vanuit Amsterdam het best te bereiken
per trein. Acht minuten lopen van statlon Koog-Zaandijk.

Tot begin september
worden de ATV-pagina
(Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd) en
de pagina Auto's &
Motoren samengevoegd
tot één pagina. Informatie
over de inhoud (onder
vermelding van het
onderwerp): Redactie
Weekmedia, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

Ballonfeesten
in Friese Joure
Het stadje Joure maakt
zich op voor de negende
Friese Ballonfeesten. Van
vrijdag 27 tot en met zondag 31 juli stijgen dagelijks
35 heteluchtballons majestueus op van het platte polderland. Er staan vele
'vaarten' op het programma, zodat er alle gelegenheid is de kleurige gevaarten voorbij te zien zweven.
In de stad zelf is ook het
nodige te doen. Zo is er
donderdag 28 juli een heel
paardenprogramma, met
onder andere Friese tuigpaarden, Friese paarden
met concourskarren, een
indianenshow en een stierennummer. De dag er op,
vrijdag, staat in het teken
van muziek en show met
optredens van orkesten en
dansgroepen. Zaterdag 30
juli voltrekt zich ter gelegenheid van de ballonfeesten Frieslands grootste
kinderprogramma (Telekids, Calippo kinderdorp,
springkussens,
poppenkast, ponybaan, fietsencircus en dergelijke), 's
avonds gevolgd door een
optreden van The Clarks
een groot vuurwerk.
De zondag, nadat de ballons 's morgens in alle
vroegte zijn vertrokken, is
er een Indpnesische Jaarmarkt en een show van oldtimers, motoren en jukeboxen. Die dag is er verder
een ruilbeurs van modelauto's en een platenbeurs.
Joure is te bereiken via
de Afsluitdijk en de A 7, of
via de A 6 en A 50. De route
naar het feestterrein staat
vanaf de rotonde bij Joure
met borden aangegeven.
Alle bussen van de FRAM
rijden voor de gelegenheid
langs het terrein.
Nadere Informatie: telefoon
05138-15611 of vanaf 26 juli de Infostand op bet terrein: 0513818560 of 18584. De Infostand verschaft ook informatie over eventueel meevaren met een ballon.
Entree feestterrein: 15 gulden
per dag; kinderen tot en met 12
jaar vijf gulden.

(ADVERTENTIE)

Auto 's & Motoren

Terberg scalpeert Fiat Cinquecento
HET buiten niet te
is zijn twee maALSharden
nieren om het leven in

grijs kenteken verkrijgbaar is.
Het kleine open Fiatje kost
nieuw 23.500 gulden, voor het
ombouwen brengt Terberg
6.500 gulden in rekening. De firma Cabrioni uit Huissen heeft
ook nog wel wat alternatieven
in de kast. De aardigste is de
Mini Cabrio waarvan er jaarlijks enkele honderden voor
binnen- en buitenland worden
gebouwd. Verder produceert
Cabrioni open versies van de
Peugeot 106, Fiat Panda en
Uno, Seat Marbella en Renault
Clio.

de auto te verzachten: een
airconditioning of een ca-

briolet. Maar de eerste is
niet altijd leverbaar en de
tweede is veelal te duur.
Tenzij je een Fiat Cinquecento laat scalperen.
Terberg Specials uit IJsselstein is een van de grootste bedrijven in Europa op het gebied
van seriematige ombouw van
personen- en bedrijfsauto's.
Niet alleen voor grote jongens
als General Motors, Ford, Mercedes en Fiat, maar ook voor
particulieren.
In opdracht van het Koninklijk Huis bouwde Terberg bijvoorbeeld een Ford Scorpio om
tot een Landaulette met langere wielbasis en boven de achterbank een elektrisch neerk'lapbaar dak. Anderhalf jaar geleden begon het bedrijf op verzoek van Fiat met een onderzoek naar de mogelijkheid om
van de Cinquecento een cabfioletversie te bouwen.
Voor Terberg kwam die
vraag niet eens zo ongelegen
omdat de omzet door de nieuwe
grijs kentekenregeling nogal
onder druk staat. Sinds eind
mei is de Cinquecento Cabriolet af maar het loopt nog géén
storm. Woordvoerder R.A. van
Rijssel: „Het grote publiek is
nog altijd niet bereikt, maar dat
komt wel. Er staat inmiddels
een gezellig aantal bij de dealers, een stuk of twintig, want
via hen willen wc het produkt
verkopen. Er rijden op dit moment ongeveer 35 van deze auto's door Nederland en de reacties van andere weggebruikers
zijn super."
„Je wordt nagewezen en mensen lachen naar je, ze draaien
het hoofd bijna uit hun romp.
Ik heb zelf een oude Porsche
dus ik ben wel wat gewend,
maar bij de Cinquecento kijken
ze veel meer naar de auto dan

Er wordt een nieuwe achterdeur bevestigdFoto Bram de Hollander

naar de bestuurder. We gaan de
auto ook in België verkopen en
daar gaan ze helemaal uit hun
bol. We zijn speciaal voor België bezig met het ontwikkelen
van een driepuntsgordel achterin, dat is in Nederland nog
niet verplicht voor een cabriolet."

Riskant
De dakconstructie van de
Cinquecento is vergelijkbaar
rnet die van de Suzuki Vitara
met dit verschil dat het net
even gemakkelijker gaat. Wie
snel is heeft aan vijf minuten
genoeg voor het verwijderen of
opbouwen, echt waar, Van Rijssel heeft het bewezen. Voor de
achterzijde heeft Terberg een
speciale klep met scharnier aan
de zijkant ontworpen.

blijft echter een riskante onderneming de auto door een wasstraat te halen maar daar is de
Cinquecento Cabriolet ook niet
voor bedoeld.
Van Rijssel noemt de Cinquecento Cabrio vooral een alternatief voor de Suzuki Samurai
die tegenwoordig niet meer met

8 Daagse vakantie naar
Oostenrijk
slechs

699.-

l irol is prachtig, juist in de zomermaanden. De
krachtige zonnestralen, de zuivere frisse lucht en
een prachtig afwisselende landschap. U treft het
aan in Nassereith in Tirol. 8 Dagen op basis van
halfpension in hotel Hausberger, waar u door de
hoteleigenaar gastvrij ontvangen zult worden!
Meer informatie over Nassereith? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in hotel Hausberger
• 2-persoonskamers douche/toilet
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• zeer ervaren chauffeur
• gezellige muziekavond
• afschefdsdmer

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen

020-6541100
Geopend werkdagen 09 00 - 18 00
uur zaterdag 10.00- 1600 uur

Citroen komt op tijd met ZX Break
D

E OPVOLGER van de
Citroen BX Break is
sinds kort leverbaar.
De ZX Break heeft niet de
typische Citroen hydrop-

neumatieke vering maar is

wel degelijk een sprong

voorwaarts. Alleen al de
vormgeving is een veradeOm het uiterlijk wat speelser ming.

te maken kan op de klep het
reservewiel gemonteerd worden. De achterbank blijft orgineel en dat geldt eveneens voor
de kofferruimte die plaats biedt
aan de kap. De targabeugel is
niet primair bedoeld voor een
betere stijfheid van de carrosserie, maar om te voorkomen dat
de linnen kap doorzakt. De kap
is gegarandeerd waterdicht, het

Van Rijssel ziet met name in
het buitenland kansen voor de
Cinquecento Cabrio en zegt dat
het bedrijf de blik daarbij richt
op Duitsland, België en zelfs
Italië. De markt voor betaalbare cabrio's biedt volgens hem
ook ruimte voor een groter model. Eerder dit jaar toonde Terberg tijdens de Autosalon van
Brussel al een prototype van
een in razend tempo gebouwde
vuurrode Ford Fiesta Cabriolet. Deze zou rond de dertigduizend gulden moeten gaan kosten.
EVERHARD HEBLY

Nassereith in Tirol

Het aanbod van stationwagons in het autosegment waar
Citroen de ZX Break neerzet
houdt niet echt over, terwijl er
toch steeds meer vraag is naar
dit type auto. Vorig jaar werden
bijna 11.000 stationwagons verkocht en van januari tot mei
waren er dit jaar al meer dan
zesduizend exemplaren ver-

kocht. Astra, Escort en Golf namen daarvan ruim 75 procent
voor hun rekening. Andere modellen die meedingen zijn onder meer de Corolla, Lancer en
Sunny. Hoog tijd voor Citroen
om een eigentijdse opvolger te
introduceren van de oubollig
uitziende BX Break die anno
1994 geen schoonheidsprijs
meer verdient.
De ZX Break komt uiteraard
sterk overeen met de Berline.
Het voornaamste verschil is
dat de vloer bijna twintig centimeter langer is. De maximale
lengte van de laadvloer bedraagt 1,69 meter en de maximale inhoud 1,68 m3. De wielbasis is gelijk aan de Berline en
het langere dak heeft een extra
versteviging met langsliggers.

Het glasoppervlak aan de zijkant komt niet alleen groter
maar ook vriendelijker over
dan van de BX. Hij is niet voorzien van het hydropneumatische veersysteem dat de BX
nog kenmerkte maar de torsievering met MacPherson-veerpoten voldoet uitstekend, al zal
de rechtgeaarde Citroënrijder
er anders over denken.
De ZX Berline ondergaat
voor het komende modeljaar
enkele uiterlijke wijzigingen en
de Break deelt uiteraard in die
vreugde. De ZX krijgt een ander front, een nieuw ontworpen
motorkap en andere bekleding.
Op het gebied van veiligheid
zijn alle versies voorzien van
verstevigingsbalken in de voor-

en achterportieren, speciale
gordelspanners en tegen meerprijs van een airbag aan bestuurderszijde. Voor de Break
geldt dan nog dat de brandstoftank dankzij de langere bodemplaat veilig ligt weggeborgen
voor aanrijdingen van achte-

ren.
Voor de ZX Break is keuze
uit een viertal motoren, namelijkeenl.4i, 1.8i, 1.9 diesel en 1.9
turbodiesel. De prijzen varieren van 31.560 gulden voor de
1.4i Reflex tot 42.595 gulden
voor de 1.9TD Avantage.
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HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING

SUPER POLYETHER MATRASSEN

"""SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING

SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR

een hoogwaardige polyether matras, S.G. 40, ca. 14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 3**T,- nu
80x190 2697- nu
130x190.3697- nu
80x200 2697- nu
140x190 429;- nu
90x190 2*9;- nu
140x200 409;- nu
90x200 289;- nu
160x200 4*9;- nu
90x210 329;- nu
180x200 £*%;- nu

FA V
kwaliteits polyether matras, S.G. 44, ca. 16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele stramheid,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 439T- nu
80x190,2967- nu
130x190469;- nu
80x200 Jïl8r- nu
140x190.509;- nu
90x190.339r- nu
140x200.5097- nu
90x200 .3397- nu
160x200 -5597- nu
90x210 .3S97- nu
180x200 .segr.- nu

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

;;SPECIALE MATEN OOK LEVERBAAR
LEVERTIJD: 2 DAGEN.

**;SPËCÏALÉ MATEN OOK LEVERBAAR,

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering matras,
beiden slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking,
ca. 17 cm dik.
120x190 4087- nu
80x190,3*97- nu li'
130x190,5497- nu
80x200 ytVj- nu ~,
140x190 .589;- nu
90x190 .308:- nu ''C
140x200 5887- nu
90x200.3087- nu ?•
160x200 £497- nu
ian*?nn
33fr- nu .-"'9.90x210 4*97- nu ?50180x200 .J397-

een 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slaper;
soepele, duurzame comfortabe volschuimrubber matras geschiki
voor verstelbare bedbodems.100% katoenen overtrek.
120x190
nu
130x190
80x200 JS29T- nu
140x190
140x200
90x190,598;- nu
160x200
90x200 .eeer- nu
180x200.1408790x210 ^gST- nu
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de AUPING AURONDE is leverbaar met de
volgende KOMFORTABELE SPIRALEN:
-VLAK : als niet verstelbare uitvoering.
-HANDVERSTELBAAR : rug- en voetendeel zijn afzonderljik
met de hand in hoogte verstelbaar.
-AUTOMAT : rugdeel is met een trekkoordje in hoogte verstelbaar, het voetendeel is met de hand in hoogte sverstelbaar
-EXTRAMAT : rugdeel is electrisch in hoogte verstelbaar,
het voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar.
-ELECTROMAT : rug- en voetendeel zijn electrisch in
elke gewenste stand te brengen met comfortabele knieknik.
Maat:
Vlak Handv. Automat
Extramat Electromat
80x200 895,- 1020,- 1150,1705,2150,90x200 925,- 1050,- 1190,1740,2190,120x200
1235,- 1370,2410,160x200* 1260,- 1515,- 1785,2885,3775,180x200* 1290,- 1550,- 1820,2920,3820,90x210 975,- 1115,- 1245,1795,2245,160x210* 1325,- 1605,- 1850,180x210* 1345,- 1625,- 1885,2985,3885,90x220 1020,- 1160,- 1290,1840,2290,180x220* 1405,- 1685,- 1945,3045,3945,*= voorzien van 2 eenpersoons spiralen;
te completeren met 2 eenpersoons matrassen.

ACHTERWAND
bedmaat 90 br
120 br
140 br
160 br
180br
200 br

1570,1575,1580,1585,1590,1595,-

breed bedmaat + 106 cm hoog 48 cm
diep paneel 20 cm

bjjpassend

t. 0j•--compleet

nu

Slaapkamer 22 uw auping-DEALER heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar,
-snelle levering -gratis thuisbezorgd en montage

AUREO
BEDLAMP

425.-

DE auoina auronde 1000.
Bed en accessoires zijn van gelaagd beukenhout in de kleuren:
alpine wit, sable wit(licht beige), parelgrijs, siena(beige),
platine, zwart, ferrit, bleu, purper, marsala, evergreen,
blank beuken*, naturel beuken', kersen*, kastanje', mahonie*
*= voor de 5 houttinten geldt een toeslag.
AUPING MATRASSEN:
hoogte 16cm

80x200
90x200
100x200
120x200
80x210
90x210
90x220

auping

ef

rts

AURONDE REFLEX
speciale binnenvering
soepel/stevig

655,-

690,775,925,690,725,790,-

Het AURONDE BED is
TAFELTJE170,- ook leverbaar in een
VERHOOGDE UITVOERING
DE AURONDE 2000
MEERPRIJS: 145.-

AURONDE LATEX
hoogwaardig schuimrubber
soepel/stevig
925,975,1095,1315,975,1025,1120,-

•eletoon'.
023-313039

'hl0/! '-K £3 I

r

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN
KIJK ELDERS
IN DE KRANT
Donderdag 28 juli 1994
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Noord wil vandalisme
met knokploeg te lijf

ZANDVOORT - Als de po
litie niets doet aan het vandalisme in hun straat, zul
len de bewoners van de Hel
mersstraat en de Nicolaas
Beetslaan een knokploeg m
het leven roepen Die moet
hun eigendommen beschermen tegen een groepje jon
geren, vermoedelijk uit
Nieuw Noord Het groepje
laat m deze buurt regelma
tig een spoor van vermelm
gen achter Zij hebben het
vooral op auto's gemunt,
maar ook plantenbakken
moeten het af en toe ontgelden 'Dit soort vermelzucht
zijn wij zat,' schrijven de bewoners aan politiechef
Rookhuijzen
De gemoederen lopen de laat
ste tijd hoog op in de twee stra
ten Met name m het weekend
Auto's, zelfs gloednieuwe, wor
den bekrast en antennes, ruite
wissers en buitenspiegels wor

den afgebroken of gedemon
teerd Soms verdwijnt er een
plantenbak uit een voortuintje,
om een tiental meters verderop
op straat kapot gegooid weer op
te duiken De daders zijn niet
met naam bekend, maar de be
woners van Helmersstraat en
Beetslaan zijn ervan overtuigd
dat het om jongeren uit Nieuw
Noord gaat
„Opvallend is, dat er soms hè
lemaal mets te horen is," zegt
der heer Paap uit de Nic Beets
laan „Ook geen geschreeuw
van mensen die te diep in het
glaasje hebben gekeken" De
vernielingen vinden over het al
gemeen plaats aan de trottoir
kant van de geparkeerde auto's
Dat duidt erop dat de daders te
voet voorbij komen
„De politie heeft wel een ver
moeden wie het zijn, maar ze
moeten eerst op heterdaad be
trapt worden," zegt de familie
Keur uit de Helmersstraat
„Vandaar dat ze nog niets heeft
gedaan " Volgens de bewoners

Fontein zorgt voor afkoeling

54-e jaargang nummer 30

hilariteit onder de omstanders veroorzaakte. Daaronder ook de
eigenaar van Rent-a-bike die deze foto maakte. De brandweer
moest er uiteindelijk aan te pas komen om de 'bron' weer te

Onzeker
Het is nog onzeker of
de Kortebaandravei-j m

Van Zanten van Hippodrome
Zandvoort

Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie
tel 18648

Overlast
Badhuisplein
wordt aangepakt
ZANDVOORT
De ge
meente neemt maatregelen
tegen het 'foutparkeren' van
motoren op het Badhuis
plein Omwonenden hadden
gedreigd met een kort ge
ding

De verhuiswagen rijdt voor, aan veertig jaar onderwijs in de Plesmanschool komt een eind

ZANDVOORT - Het doek
is gevallen, de Plesmanschool is na veertigjaar defimtief dicht De school is ge
fuseerd met de Van Heuven
Goedhartschool tot 'De
Duinroos'
De leerlingen en medewer
kers van de Plesmanschool aan
de A J van der Moolenstraat
hebben net nog het veertigjarig
jubileum kunnen vieren Maar
daarmee kwam meteen een
eind aan het bestaan van deze
school, die gebouwd werd m

werd geëerd Het zelfde geldt
voor het verdwijnen van de
naam Gertenbach Mavo van
de Mavo aan de Zandvoortse
laan, waarmee de herinne
ring aan deze Zandvoorter,
wegens zijn verzetswerk ge
fusilleerd m de oorlog, werd
levendig gehouden Deze
school gaat door de fusie met
andere scholen Noordzeecol
lege heten „We kunnen daar
misschien 'locatie Gerten
bach Mavo' aan toevoegen,"
is het voorstel van de wethou
der van onderwijs, Rita de
Jong Bij Duinroos komt
Met De Duinroos is de waarschijnlijk geen toevoe
n»
er
naam Van Heuven Goedhart on
o111
komen te vervallen, een
Ook het college betreurt
naamgeving waarmee de deze naamsverandering, gaf
oud verzetsstrijder, uitgever burgemeester donderdag in
van het illegale Het Parool, de raadsvergadering toe

een mm of meer 'gouden tijd'
voor het basisonderwijs de ca
paciteit van de scholen moest
uitgebreid worden m verband
met de geboortegolf na de oor
log
Veertig jaar lang heeft de
school mogen functioneren, al
ging dat de laatste jaren soms
wat 'hakkelend en stotend'
Vooral tegen het eind bezuinig
de de gemeente drastisch op de
post 'onderhoud' in verband
met de onzekere toekomst Die
had weer te maken met het da
lende aantal leerlingen, een

ZANDVOORT - Bij de gemeente zijn diverse klach
ten binnengekomen over de
groenbakken De bakken
beginnen te stinken onder
invloed van het mooie weer
'Het is helaas niet mogelijk
om de groenbakken elke
week te laten legen,' zegt de
afdeling Voorlichting van
de gemeente
De stank wordt veroorzaakt
door de hoge temperaturen
Omdat de bakken met tussen
door schoongemaakt kunnen
worden, lijkt vaker ophalen van
het groente , fruit- en tuinafval

/Vaterstanden
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Sokken in trek

*Wekelijks ophalen van
GFT-afval is onmogelijk'

In de meeste gevallen ging
iet om een zonnesteek met ver
schijnselen
als
schudden,
loofdpijn en misselijkheid Het
ongste slachtoffer was een
«er jarig meisje Elf mensen
^erden naar het ziekenhuis af
jevoerd De hulpverleners tel
len 30 snijwonden door glas,
-vaarvan een naar de Marias
ichtmg werd doorverwezen
3
e reddingsbrigade moest die
lag m totaal 46 keer in actie
tornen, onder andere voor
wemmers, surfers, zeilers en
SHBO gevallen De eerste von
lelmg werd gemeld om 1020
}Ur de laatste om 22 30 uur
-en en ander gebeulde m sa
inenwerkmg met het Rode
puis en het kindermeisje op
f»e Rotonde „Het is uitstekend
ferlopen," zegt Rolf Kuijper
de ZRB

0920 0454 21 401710

probleem waar veel basisscho der werd leeg gehaald en toen
len deze jaren mee te maken bleek nog duidelijker hoe het
hebben Ook de openbare Van gebouw eraan toe was een van
Heuven Goedhartschool, van de onderwijzeressen zakte door
daar dat de gemeente besloot de zoldervloer Zij kwam er
beide maar te laten fuseren
zonder kleerscheuren vanaf al
liet zij wel in de vloer een fors
gat achter Dat zal waarschijn
Gat
lijk nog wel worden gerepa
Het personeel en vijf of zes reerd als de gemeente hier tij
leerlingen van de Plesman delyk een aantal ambtenaren
school gaan over naar de nieu en de pubheksbalie gaat onder
we school Afgelopen donder brengen Dat gebeurt als het
dag reed de verhuiswagen voor huidige raadhuis wordt uitge
ZANDVOORT
Twee Am
om de stoelen, bankjes, kasten breid met een nieuwbouw ge sterdamse verslaafden zijn zon
en speeltuig op te halen De zol deelte
dag aangehouden m verband
met een poging tot diefstal van
sokken, in een winkel aan het
Raadhuisplem Een 30 jarige
verdachte had 32 paar sokken
bij zich, waarde 245 gulden, de
37 jarige vrouw had voor 187,50
aan sokken bij zich

Gemeente krijgt klachten over stinkende groenbakken

ZANDVOORT Het warme weer speelt heel wat bad
gasten parten Op het
strand werden zondag 17
mensen onwel

ui

de enige oplossing Met name
elke week Dat kan echter niet
omdat het te duur is, aldus de
gemeente afdeling Voorlich
ting 'Ten eerste is het organisa
torisch niet mogelijk, maar
misschien nog belangrijker is
het feit dat het ook financieel
ondoenlijk is Een dergelijke
operatie zou ongeveer 10 dui
zend gulden per week extra
kosten Dit zou de reimgings
rechten aanzienlijk doen stij
gen,' waarschuwt Voorlichting
nog
Volgens voorlichter Snelders
kan de burger zelf wel het een
en ander doen om de overlast te
voorkomen of te beperken 'De
stankoverlast wordt vooral ver
oorzaakt door de aanwezigheid
van vis en vleesafval in de
groenbak Door vis en vlees van
te voren m een krant te wikke
len en dan pas m de bak te de
poneren, vermindert men de di
recte geur en voorkomt men
dat vliegen bij het afval kunnen
komen Sowieso is het verstan
dig om na lediging van de bak
onderin een krant te leggen Dit
scheelt ook bij het schoonma
ken van de groenbak' Het is
overigens verstandig om de
bakken zelf elke keer na het
legen goed schoon te maken
Volgens Voorlichting is het
'absoluut niet de bedoeling om
het GPT afval m plastic zakken
in de bak te gooien De aan\\ e
zigheid van plastic en aam ei
wante artikelen maakt het
GFT afval onbruikbaar \ ooi
compostering
Het GFT systeem zelf blijkt
verder goed te werken over het
algemeen Sinds de mvoeiing
van het gescheiden ophalen, be
gin dit jaar is er 717 ton GPT
ingezameld Dit is 'verheugend'
aldus Voorlichting, vooral gelet
op het feit dat de eerste paar
maanden een aanloopperiode

OP=OP
Veel belangstelling: m de Haltestraat voor 'Girl in the picture', een groep met Zandvoortse vertegenwoordiging
Foto Andre Liebeiom

ZANDVOORT Het Tro
picanafestival heeft weer
duizenden mensen naar
Zandvoort gelokt Zaterdag
was de topdag met naar
schatting tussen de 40- en 50
duizend bezoekers

Omwonenden ergeren zich al
lang aan de geluidsoverlast die
veroorzaakt wordt door het
parkeren van motoren Vooral
op zondag worden er tientallen
neergezet Omdat het boven
dien 'illegaal is, werd besloten
naar de rechter te stappen Het
kort geding zou maandag
plaatsvinden, maar op het aller
laatste moment deelde de ge
meente mee te zullen optreden
tegen de motoren Dit zou dl
reet ingaan Het kort geding is
aangehouden, in afwachting
van de maatregelen Waar
schijnlijk komt er een sluis van
hekjes

De dupe

Tiental mensen
onwel geworden

HW
LW HW LW
0748 0406 20151620
0832 0425 20561644

Onder perfecte weersomstan
digheden zorgden de verschil
lende bandjes twee avonden
lang vooi een uitstekende sfeer
in het dorp Was het vrijdag
avond al ongekend druk, de za
terdag overtrof dat nog De ter
rassen zaten al vroeg in de
avond helemaal vol Zo mocht

f"
O

de Zeestraat volgend jaar
doorgaat Dat zegt voorzitter

dichten.

Jm
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Gevaarlijk
Gevaarlijk zelfs levens
*>
gevaarlijk noemt Evert
O
Koper het NAVO draad dat in
de duinen is achtergebleven

ZANDVOORT - Op de
nieuwe namen van de fusiescholen in Zandvoort is
afgelopen weken veel kri
tiek geuit Het betreft de
namen van De Duinroos,
de fusie van Plesman- en
Van Heuven Goedhart
school, en van het Noordzeecollege, de nieuwe
naam voor de gefuseerde
Gertenbach Mavo De kri
tiek is vooral gericht op
het feit dat de oude namen
verdwijnen

W oensdagmiddag, vorige week, spoot onverwacht een hoge fontein
omhoog uit het trottoir aan de Burg. Engelbertstraat, wat de nodige

DEZE WEEK

gaat het om jongeren die vanuit
Zandvoort Nieuw Noord naar
het centrum lopen om daar uit
te gaan
„Het spoor begint al bij de
Linnaeusstraat," zegt Paap
„Daar is pas geleden nog een
motorkap beschadigd kosten
1600 gulden " Het groepje loqpt
daarna langs de flat aan de Van
Lennepweg tegenover het ben
zinestation, en vervolgens door
Oud Noord „Je hebt geluk als
ze niet door jouw straat ko
men " aldus Paap, die zelf een
paar dagen geleden een auto
spiegel ter waarde van 210 gul
den kwijtraakte
Keur en Paap hebben samen
met tien andere bewoners van
de twee straten de brief op po
ten naar de politieteamchef ge
schreven Ze zijn het 'zat', zeg
gen zij Bovendien vermoeden
ze dat er anders helemaal niets
aan gedaan zou worden de Hel
mersstraat en de Nic Beetslaan
vallen buiten de route van de 's
avonds surveillerende politie
Agenten hadden dat verteld

De vernielingen komen al
vele jaren voor, met onderbre
kingen, maar er is nog nooit
iets aan gedaan, aldus de tae
trokkenen In veel gevallen
wordt niet eens meer aangifte
gedaan, omdat dat toch geen
zin zou hebben Teamchef
Rookhuijzen wordt toch 'met
klem' verzocht al zijn invloed
aan te wenden, 'rekening hou
dende met taezuimgingsmaatre
gelen' „Daar is het allemaal
een gevolg van," zegt Paap, „er
zijn te weinig agenten op straat
We kunnen wel begrip opbren
gen voor de situatie, en we hoe
ven ook niet dag en nacht poli
tie voor de deur, maar we willen
er niet de dupe van worden "
Vervolg op pagina 3

Oplage: 5.250
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Doek valt voor Plesmanschool

Gemeenteraad betreurt
naamsverandering scholen

Het was geen extraatje voor de badgasten al zal een enkele
verraste voorbijganger er wel verkoeling hebben gevonden

Weekmedia

De Klikspaan uit veiligheidso
verwegingen geen podium m de
Schoolstraat opstellen maar
wel een groot terras, daarvan
werd vooral zaterdag gretig
gebruikgemaakt Ernaast bleef
genoeg ruimte over voor voer
tuigen van eventuele hulpverle
ners

Rond tien uui liep het pu
bliek m de Haltestraat volko
men 'vast' Het werd geaccep
teerd, het 'hoorde er bij' Ook
kinderen vermaakten zich uit
stekend deze dagen voor hen
waren op het Raadhuisplem
een zweefmolen en een draai
molen neergezet

ZOMEROPRUIMING
bij textielhandel

bedden en matrassen

zie elders in de
krant

vormden Dit afval hoeft niet
meer via de vuilverwerking ver
brand te worden maar kan als
compost weer dienst doen Dat
scheelt de gemeente een hoop
kosten aangezien verbranden
een stuk duurder is Aan ge
woon huisvuil is dit jaar 2300
ton opgehaald

(ADVERTENTIE)

\-CROOTSE OPRUIMIhiGo.a. T-schirts halve prijs

P

mode
en
accessoires

' LADIES
l AT

FASHION OP NIVEAU
Einde Hallestraat 56
(naast La Bastille)
ZANDVOORT TEL 02507 20086

(ADVERTENTIE)

Schïpholscoop

krant moei ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik Kraag wil weten \\at /ieh in
mijn omgeving afspeelt l er kennismaking ontvang ik het
Zand voorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 12,75

Nieuwsblad
Naam (m/\)
Adres l l l
J L
Postcode/Plaats L
Telefoon LJ L
Giro/Banknr L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17 50 D halfjaar ƒ 31 75 D jaar ƒ 55 50
* Voor pobtabonnees gelden ancleie tane\tn
U kunt u\\ abonnement ook telefonisch <nn ons
opgeven 020-50262 11
Stuur de?e bon in een open envelop naar
Weekmedia Antwooidnummei 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft q;een postzegel te plakken 8 710371 017003

L
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donderdag 28 juli 1994

FAMILIEBERICHTEN
Familie, vrienden en genodigden.
>

Dankzij jullie is onze trouwdag een dag
eworden om nooit meer te vergeten!!!
Bedankt!

e* Nelty V/l+fo

Wij zijn trots en héél blij met onze kleinzoon

JASPER

hondenkapsalon ELLEN
Wegens familieomstandigheden
zijn wij deze
week gesloten.

Na een kortstondige ziekte is overleden onze
lieve moeder en oma,

Johanna Jacoba Elisabeth
Bos-Waterman
geb te Amsterdam
27-8-1912
14 Eloel 5672

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met Kinderdagverblijf Pippeloentje (tel 0250713665), Naschoolse Opvang De Boomhut (tel
02507-17113) of de gemeente Zandvoort (tel
02507-61497)

Ir. Friedhoffplein 10 tel. 30068

(Jopie)
overl. te Haarlem
21-7-1994
13 Men-Aw 5754

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zyr voornemens

Hierbij delen wij mede dat per
l-8-'94

Henriette Donen-Bos
Paul Donen
Melanie Donen
Correspondentieadres:
Burgemeester Rijpstrastraat 14
7021CRZelhem

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijke bezwaren worden
ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of mondeling bij de voornoemde
afdeling R O

94063B
94064B
94065B
94066B
94067B

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
Vmkenstraat 30 aanbouwen serre+
plaatsen dakkapellen
Dumdoornlaan 28 uitbreiden
woonhuis
M Planckstr 3/29 wijzigen gevel
Lijsterstraat 16
plaatsen dakkapel
Vmkenstraat 13 plaatsen dakkapel'

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00 - 12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren

GEMEENTE

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

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94051B Jan Steenstraat 2 uitbreiden woning
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Grote Krocht 33
BIJ de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20,
te Zandvoort De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

M. D. Willemse
haar werkzaamheden als fysiotherapeute in de maatschap
Willemse,
Burg. Nawijnlaan 4
te Zandvoort zal beëindigen.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je
bent,
Als je mensen ziet, maar ze niet echt meer
herkent,
Als je toch blijft strijden, om bijons te zijn,
dan hopen wij datje nu de eeuwige Rust is
gegeven.

OP = OP SPECTACULAIRE ZOMEROPRUIMING!
ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

Zo goedkoop kocht u nog nooit een bed en nog deze week in huis!!

l*v>» «^ÉH.ÉI>I ÉddéiX^ÉVs

Temidden van allen die hem lief waren is, na een
afnemende gezondheid en moegestreden, van
ons heengegaan mijn zorgzame man, onze vader
en allerliefste opa en overgrootvader

AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Jan van Duijn
op een leeftijd van 81 jaar.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Tonny van Duijn-Koelemij
Henk en Rietje
Sandra en Suzanne
Ronald en Jeannette

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Vondellaan 34
2041 BE Zandvoort
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in besloten
kring plaatsgehad.

Wij zijn even „geestelijk" en
lichamelijk aan het bijtanken.

Aupinqbed nu compleet
met ECO-LATEX matras
Agglomeraat op basis van zuivere
latex, tweezijdig afgedekt met 2x4
cm komfort-koudscnuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt
op een anti-allergische fiberfill.
Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor verstelbare bedbodems
140x200 handverstelbaar ƒ 1950,automaat
ƒ 2095,160x200 handverstelbaar ƒ 2295,automaat
ƒ 2495,180x200 handverstelbaar ƒ2395,automaat
ƒ 2595,180x210 handverstelbaar ƒ 2595,automaat
ƒ 2795,-

aupmg
compleet
Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

ƒ1550,ƒ 1695,ƒ 1850,ƒ 2095,ƒ 1895,ƒ2150,ƒ2050,ƒ2150,-

Gevr.
KEUKENHULP
met ervaring
Tel. 12690

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

BIJ MNKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADO!

There is some old believe
that on some distant shore
far beyond pain and sorrow
oursouls will meet once more

Versteege's Ijzerhandel
is wegens vakantie gesloten
van
29 juli t/m 14 augustus

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve mama en oma

Jacoba van der Mije
op de leeftijd van 69 jaar.
Je»was er altijd voor ons.
We zullen je verschrikkelijk missen.
Leida en Johan
Gerard en Conny
Coby en Ben

STOELENJONGEN

Ria en Ton
Martie en Hans
Els en Quint
Christa en Frans

gevraagd
tot eind van seizoen

en alle kleinkinderen
21 juli 1994
Zandvoort, Huis in 't Kostverloren
Burg. Nawijnlaan l

Strandpaviljoen 21
tel. 15524

Correspondentieadres:
C. W. Kramer
Flemingstraat 366
2041VT Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

SLAAP

Crown
Bedding

THUIS
ZOALS IN

Leverancier
aan
o.a. Hilton,
Holiday-lnn,
Ramada
en andere
top-hotels in
heel Europa

HET
HILTON-HOTEL
CROWN BOXSPRING

Nu compleet:

met Royaldon Oxford
binnenvenng matras, met een
schapewollen afdeklaag. Met 10
jaar garantie

der en oma

Petronella Alida (Nel)
Cats-Berkelaar

ƒ

90x200'

ƒ 698,-

140x200

Hoofdbord tegen meerprijs leverbaar
GRATIS GEBRACHT EN
GEMONTEERD

160x200

EENMALIGE AANBIEDING
Aupinqbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200 handverstelbaar ƒ 1850,automaat
ƒ 1995,160x200 handverstelbaar ƒ2195,automaat
ƒ 2395,180x200 handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ 2550,180x210 handverstelbaar ƒ2495,automaat
ƒ 2695,-

ALLES DIRECT IN
HUIS!
GÉÉN
LEVERTIJDEN!
GRATIS BEZORGD
EN GEMONTEERD!

650,-

ƒ 1095,ƒ 1295,-

2 PERSOONS
DICO-BED
compleet
met spiraal

weduwe van André Cats
24 juli 1994

Zandvoort:
Ronald A Cats

Ina Vos

Uitvaartcentrum
Haarlem

Zandvoort
Ellen M Cats
Heemstede.
EricA Cats
Ingrith Cats-Roosen
Mike, Joyce, Robin

2-PERSOONS STALEN BUISBED
140x200 +spiraal+
15 cm polyether matras
Normaal ƒ 698,NU COMPLEET ƒ 498,-

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Ir Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Nel is overgebracht naar Uitvaartcentrum Kennemerland, Herenweg 180 te Heemstede, alwaar
geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
29 juli in hel crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 10.45 uur.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

Gelegenheid tot condoleren is er na de plechtigheid in een der ontvangkamers.
Nel hield van haar vele vrienden en kennissen.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

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

natuur kent de mens. ^
Homeopatie en fytotherapie v.m Bloem de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
\vereld m moderne, Nederlandse recepturen
Voor natuurlijke zelfmedicatie
Nu verkrijgbaar bij

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

80x200

20 cm dik.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Geheel onverwacht, nog zo vol voornemens, nog
zo intens van het leven genietend is van ons
heengegaan onze dierbare moeder, schoonmoe-

23 juni 1914

De bouwplannen liggen met ingang van 29 juli
1994 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9 00 tot 12 30 uur

Veranderingen t.o.v. de vorige advies-tabel:
- De minimum bijdrage voor het eerste kind is
van f 90,-- verhoogd naar f 300,-- Dit tarief
geldt bij opvang bij kinderdagverblijf
Pippeloentjevan 5 heledagenperweeK voorde
inkomensgroep tot en met f 2 000,- netto per
maand,
- Het maximum tarief is verhoogd van f 995,naarf 1 000,-voor het eerste kind Ditgeldtbij
opvang van 5 hele dagen per week, voor de
inkomensgroep van f 4 001,- en hoger netto
per maand (was f 4 901,-),
- Voor het tweede kind en volgende is per maand
een ouderbijdrage verschuldigd gelijK aan 50%
van de ouderbijdrage van het eerste kind,
- BIJ de Naschoolse opvang De Boomhut bedragen de tarieven per middag van f 7,50 tot
maximaal f 29,- Afhankelijk van het inkomen
en dag

ADVERTENTIES

Opa en Oma Luijkx

om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor
- uitbreiden garage perceel Westerdumweg 38,
- uitbreiden woning Dumdoornlaan 14,
- oprichten woongebouw met 20 seniorenwoningen Flemingstr (t o Curiestr),
- oprichten garage perceel Haarlemmerstr 12

OUDERBIJDRAGE TABEL
KINDEROPVANG
Op donderdag 21 juli 1994 heeft de
gemeenteraad de ouderbijdrage tabel voor kinderopvang gewijzigd De nieuwe
bijdrage-regeling gaat per 1 september 1994 m
BIJ deze nieuwe bijdrage-regeling wordt geen
gebruik gemaakt van de advies-tabel van het
ministerie van WVC

enz.
Deskundig advies.

,

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort Tel 02507-12327/

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Model 544
wit met messing" *
zwart met messing
140x200 . .. Normaal 620 - NU: ƒ 439,COMPLEET MET MATRAS

ONZE MATRASSENHOEK
POLYETHER
ROYALDON OXFORD 5-SLAGS
POLYETHER
BONELL BINNENVERING
SG. 40 MET
15 CM DIK
20
CM DIK!!
SCHAPEWOLLEN
EENZIJDIG
WOLLEN AFDEKLAAG
AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ139,ƒ149,ƒ159,ƒ169,ƒ189,ƒ198,ƒ189,ƒ189,ƒ198,ƒ 298,ƒ349,-

80x190

van ƒ 239,- voor ƒ 169,-

80x200

van ƒ 269,- voor ƒ 189,-

90x200

van ƒ 289,- voor ƒ 198,-

120x190

van ƒ 349,- voor ƒ 269,-

120x200

van ƒ 369,- voor ƒ 279,-

140x200

van ƒ 398,- voor ƒ 298,-

160x200

van ƒ 449,- voor ƒ 369,-

180x200

van ƒ 498,- voor ƒ 398,-

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

TEXTIELHANDEL „PIA"
Ai.BERT CUYPSTRAAT 203 B TEL. 020-678 o-t oa (A DAM)

ƒ269,ƒ289,ƒ 298,ƒ349,ƒ389,ƒ398,ƒ398,ƒ469,ƒ498,ƒ 598.ƒ698,-

ƒ 598,-

Wij zijn tevens dealer van:

AVEK

normci
Duntopfllo
matrassen en bedbodems

's maandags gesloten
overige dagen geopenu.
8.30-17.00 uur

GEEN
KOOPAVOND

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

c
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Knokploeg

'NAVO-versperringsdraad is levensgevaarlijk'

Vervolg van voorpagina
„Ik heb wel eens met een
paar politiemensen gesproken,
O m te kijken of we er niet samen wat aan konden doen. De
agenten willen wel, maar die
krijgen van hogerhand ook orders. Andere dingen hebben
voorrang, de kleine criminalit komt onder in de la te ligjgen. Maar wat moetje dan? Het
jrecht in eigen hand nemen? Dat
mag natuurlijk niet." Kort geleden is wel een van de bewoners
achter zo'n groepje aangerend,
vertelt een van hen. „Maar op
|/o'n moment verspreiden ze
ach, zodat je niet meer weet
iwelke kant je op moet."

ZANDVOORT - „De duinen binnen- en rondom het
circuit lijken op een aantal
plekken net een vuilstortplaats." Dat zegt Evert Koper uit de Sophiaweg. Vooral het duingebied tussen de
oude race-baan en het dierenasiel, ter hoogte van de
voormalige Marlborobocht,
ligt nog bezaaid met troep.
„Er is al jaren sprake van
een levensgevaarlijke toestand voor mensen, kinderen en dieren," aldus de
Zandvoorter

Knokploeg

door Martha Burger

In de brief aan Rookhuijzen
staat wel dat een aantal bewoners overweegt om een knokploeg samen te stellen, om toezicht te houden op hun bezittingen. 'Maar wij zijn ons terdege
bewust, dat wij geen enkele taevoegdheid hiertoe hebben.' Volgens Paap en Keur gaat het
meer om een 'dreigement', om
de ernst van de situatie weer te
^even en wat meer druk op de
ketel te zetten. „Maar er zijn
ondertussen wel mensen die 's
nachts opblijven," zegt Paap.
„Zelf zijn we van de week tijdens het Tropicana-festival tot
één uur 's nachts wakker gebleven om de boel in de gaten te
houden. Maar dat is natuurlijk
met zo geweldig als je de volgende ochtend om half vijf weer
op moet."
„Ik slaap erop," zegt mevrouw Keur. „Maar voordat je
buiten bent, zijn ze alweer verdwenen. Ik ben altijd weer blij
als er een weekend voorbij is,
waarin er niets is gebeurd."
Maar met het ingaan van de vakanties komt het nu ook doordeweeks voor, zegt haar man.

Volgens Koper liggen de
duinpannen 'volgedumpt' met
puin, autobanden en resten van
baanhuisjes. Bovendien bevinden zich in de duinen nog meterslange rollen van 'versperringsdraad', hetzelfde dat ook
in oorlogsgebieden is gebruikt.
Koper: „Het is wel even wat anders dan gewoon prikkeldraad.
Het bevat om de paar centimeter een soort van roestige
scheermesjes. Als je daarin
blijft hangen, lig je gelijk open.
Dat is een klein kind al eens
overkomen. Het moest toen
met verwondingen naar de dokter."
Vooral dieren zijn regelmatig
het slachtoffer van dit draad.
Vele honden, vogels, konijnen,
vossen maar ook reeën moesten al bevrijd worden. Koper:
„Als die beesten erin vast komen te zitten, raken ze in paniek. Het is verschrikkelijk als
je ziet wat er dan met zo'n angstig dier gebeurt. Het probeert
zich in doodsnood los te worstelen, maar daarbij gaat het
draad als het ware 'moordend'
te werk. De meeste dieren die
eruit werden gehaald waren al
te ver heen. Ze waren teveel verIrritatie
Het vandalisme is vooral de wond. Een gruwelijk gezicht!"
laatste weken weer opgelaaid,
zeggen de bewoners. Als er geen Rotdraad
oplossing komt, is het niet uitKoper wandelt vaak in de
gesloten dat er op een gegeven duinen
zijn honden. „Het
moment 's nachts mensen de is altijd met
weer
uitkijken voor die
straat op gaan om de boel te beesten. Ik weet
plekken
bewaken, zegt Paap. De 'irrita- waar dat rot-draadalle
en dat
tie' is onder alle bewoners te zijn er nogal wat."ligt,
Maar hij
voelen. „Het zou best kunnen maakt zich niet alleen
dat er een keer een paar in de om de dieren. Het gaatzorgen
hem
kraag worden gevat. Maar dan
ook om de kinderen die
ben je natuurlijk nog verder vooral
in de duinen spelen en de
van huis, dat is niet echt de op- hier
mensen die het nog niet weten.
lossing." Als Rookhuijzen niet Een
groot aantal stukken
roor die oplossing kan zorgen,
is namelijk niet goed
overwegen de betrokkennen' draad
omdat de begroeing
om ook nog naar het Kantonge- zichtbaar
daar 's zomers hoog is. Koper:
recht m Haarlem te stappen.
kan me zo voorstellen, dat
Bij de Zandvoortse politie is „Ik
er mensen van het Grandoradodit vandalisme niet bekend als park
die denken: 'Kom, we
structureel probleem, zegt uit- gaan zijn,
een wandelingetje
voerend teamchef Hempenius. makeneens
het circuit.' Of de
,In het afgelopen halfjaar heb- kinderenlangs
van
de gasten trekken
ben we zeven meldingen bin- erop uit."
nen uit de Helmersstraat en
een van de Nicolaas Beetslaan.
„Daarbij wonen er ook een
Daarvan hadden er drie te ma- hoop
kinderen in de omgeving.
ken met overlast van voetballende kinderen. Driemaal aangifte van vernieling, eenmaal
van diefstal/vernieling van een
autospiegel en eenmaal van het
ingooien van een ruit. Wij weten dus niet of er meer gevallen
zijn geweest, daar is in ieder
geval geen aangifte van gedaan."
„Elk geval van vernieling is
er natuurlijk een teveel," zegt
Hempenius, „dat staat voorop.
Maar gezien het aantal en de
ipreiding van deze meldingen
kun je niet direct zeggen: we
gaan daar projectmatig mee
aan de gang. Misschien zijn er
nderdaad meer gevallen, maar
als wij niets horen, kunnen we
daar moeilijk op inspelen.
Maar als er een duidelijk probleem is, moeten de bewoners
contact met ons opnemen."

omgeving van het dieren-asiel
is het nog steeds één grote bende." Vanuit zijn kantoor zie je
de rollen met verspemngsdraad overal langs het hek van
het dierenasiel liggen. Van Vueren, maar ook zijn voorgangers,
hebben door de jaren heen al
heel wat dieren binnen gekregen, die slachtoffer waren geworden van het versperringsdraad. Ook het ongeluk met het
7-jarige kind is hem bekend.

Het gevaarlijke 'NAVO-draad' ligt open en bloot in duingebied waar mens en dier vrij-uit kunnen rondlopen
Foto Andre Lieberom

Ze vinden het vaak spannend
om in de duinen te spelen. Nou,
spannend kan het zeker worden. Voor je het weet ligt zo'n
kind een paar meter lager in
een kuil. Alleen dan wél m dat
gemene
versperringsdraad.
Daar kom je echt van je leven
nooit meer uit. Ik roep het al
jaren: 'Mensen er gaat straks
iets heel ergs gebeuren', maar
niemand die echt naar me luistert." Volgens Koper komt de
meeste troep van het circuit af.
Het versperringsdraad werd
volgens de Zandvoorter gebruikt om het circuit ten tijde
van de Grand Prix zodanig af te
zetten, dat iedereen tenminste
een kaartje zou kopen. Het
duingebied nabij de tunnel
Oost was namelijk voor veel
mensen een geliefd plekje om
er gratis in te kunnen glippen.

het circuit verantwoordelijk
zijn voor alle puin, draad en autobanden, maar volgens een
aantal gemeenteraadsleden en
bewoners was ook de gemeente
nauw betrokken bij dit 'puinschandaal'.
Wie uiteindelijk voor de rommel verantwoordelijk was, kon
niet bewezen worden. De gemeenteraad had echter wel
186.000 gulden uitgetrokken
om het binnenterrein schoon te
maken. In december 1990 volgde een grote opruim-actie. Vol-

Puinschandaal

Vier weken lang zal het Rekreade-team weer een leuk vakantieprogramma houden met
'spannende avonturen' voor
kinderen uit Zandvoort én van
de badgasten. Dat gebeurt in
Nieuw-Noord in 't Stekkie, bij
het winkelcentrum, en in het
Centrum in het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk aan het

Na de protesten van Koper in
juni 1990 bezocht een ambtenaar van de afdeling Eigendommenbeheer van- de dienst Miheu en Water van de provincie
Noord-Holland het duingebied
in- en rondom het circuit. Er
werd een onderzoek ingesteld
waaruit bleek dat er op zo'n 22
plaatsen op het binnenterrein
van het circuit puin en rommel
lag. Volgens de gemeente zou

Jongeren helpen in Brazilië

Loden munten
ZANDVOORT - Een 23-jarige
Hoofddorper probeerde zaterdagavond speelautomaten op
loden munten te laten werken.
Dat gebeurde in een automatenhal in de Haltestraat. Hij
werd betrapt. Na verhoor is hij
de volgende dag naar huis gestuurd.
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Een deel van het groepje dat naar Brazilië is vertrokken.
V.l.n.r.: Ton Sneckes (begeleider), Sander van Berkel, Daniël
van Houten, Yvonne van der Leur, Darwin Molenaar, Elisa
Overpelt en Elisabeth Nusmeier (begeleidster)

ZANDVOORT - Acht jongeren' uit Zandvoort en
Bentveld zijn donderdag.
voor een aantal weken naar
Brazilië vertrokken om
daar te helpen in arme dorpjes en steden.

verdiepen in de sociaal-economische problemen van Brazilié. De reiskosten moesten ze
zelf betalen en het geld voor de
werkzaamheden daar vergaren
door acties. Het Zandvoortse/Bentveldse groepje heeft een
aantal sponsors weten over te
halen, mee te doen.

meertjes van het circuit omgeOver het 'versperringsdraad'
ven zelfs onstaan uit puin en zegt Buwalda: „Dat heeft het
afval.
circuit destijds van de Navo gekregen. Toen Peter Holm nog
directeur was, is dit draad inBende
derdaad als afzetting gebruikt
Ook beheerder van Vueren, tussen de hekken. Deze hekken
van het dierenasiel uit de Kee- zijn inmiddels platgetrapt of
somstraat, heeft een mtgespro- weggehaald. Vandaar dat het
ken mening over de opruimac- publiek nu op dit terrein kan
tie van de gemeente: „Het komen. Wij komen hier echter
schoonmaakwerk is absoluut nooit meer en wisten hier niets
niet goed verricht. Wat niet in van. Het opruimen van dit
het zicht lag, hebben ze eenvou- draad is inderdaad ons 'pakkie
digweg laten liggen. Hier in de an'."

ZANDVOORT - Rekreade,
het 'boeiende vakantie-avpntuur voor kinderen' van
vier t/m 12 jaar, gaat aanstaande zondag weer van Kerkplein. Van maandag tot en week het programma 'Doris
met vrijdag van 10 tot 12 uur en draait door'. Zondag 18.30 uur
start.

Rekreade weer van start

's middags van 3 tot 5 uur. Deelname kost één gulden per keer,
voor het vier-uursprogramma
op vrijdag 1,50 gulden. •
Elke zondag- en donderdagavond is er volksdansen en poppekast, bij mooi weer buiten in
het winkelcentrum in Nieuw-Noord en op het Jan Snijer-'
plein in het Centrum, bij regen
binnen. De poppekastvoorstellingen zijn gratis.
In Nieuw-Noord draait deze

volksdansen en poppekast,
maandag Daar is Doris en
Door-dansen, dinsdag Olé Olé
en Doordraaien plus om half
acht start voor de Vossenjacht
vanaf het Jan Snijerplem,
woensdag Doordraven en Door-spelery donderdag Met de pet
rond én Kien maar door plus
half zeven volksdansen en poppekast, vrijdag 10 tot 12 uur (!)
TJo'bfzöekèri e'ri vinden bftewel
een vier-uursprogramma met

veel grappen en grollen, brood
mee voor de picknick.
In het Centrum draait 'Kubikus en Circulus' over twee beroemde circusartiesten. Zondag 19.15 uur volksdansen en
poppekast, maandag 'Hoog
geëerd publiek' en Circus waar
ben je?, dinsdag Wikken en wegen, en Beesten Bende, om half
acht vossenjacht vanaf Jan
Snijerplem; woensdag Anders
bekeken, en Hellupü; donderdag Hé 't zijn er twee, en Achter.
de coulissen, 19.15 uur volksdansen en poppekast, vrijdag
10-2 uur vier-uursprogramma
• met wilde avonturen.
Brood mee voor picknick.

ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Vereniging houdt aanstaande zaterdag autoraces in diverse
klassen. Het zijn hoofdzakelijk die raceklassen die tijdens de grote evenementen
vaak niet aan bod komen.
De rijders in de Vega Sierra
Cup rijden twee wedstrijden die
meetellen voor het kampioenschap. De voorgaande races lieten een ongemeen felle strijd
zien, waar op. het scherpst van
de snede werd gestreden.
Fraaie staaltjes van coureurstechniek is vrijwel zeker weer
te verwachten in de Squadra
Bianca Cup.
De liefhebbers met hun fraaie
MG's rijden op zaterdag een
ronde voor de titelstnjd m de
MG Competition, terwijl het
deelnemersveld bij de Youngtimers steeds grotere vormen
aan gaat nemen. De racedag
wordt besloten met een uursrace voor toerwagens. Aan de
start komt een mengeling van
automobielen, zoals: Mercedes,
Porsche, Citron, Saab, Sierra,
Ascona, Alfa Romeo, MGB, Renault. De trainingen beginnen
's morgens om negen uur, terwijl de races om n uur een aanvang nemen.
De toegangsprijzen voor zaterdag zijn laag gehouden. Tien
gulden voor duinen en tribune,
voor vijftien gulden meer kan
tevens het rennerskwartier bezocht worden. Kinderen tot 12
jaar betalen de helft van genoemde bedragen.

Bewoners boos

ZANDVOORT - Bewoners
van de Prinsesseweg eisen
dat hun stoep voortaan vrijblijft tijdens evenementen
voor de deur.
Zij stappen naar de gemeente om deze eis op tafel te leggen.
Zij zijn boos over het gedrag
van marktkooplui van afgelopen zondag, die - tegen desafspraken in - toch hun auto,op
de stoep parkeerden. Daardoor',
werden de woningen onbereikbaar voor rolstoelen en eventuele hulpverleners. Op het rijtje
wonen mensen die slecht ter*
been zijn, een van hen maakt
gebruik van een rolstoel.
"•

Ruit kapot
ZANDVOORT - Een ruit van
een snackbar in de Haltestraat
ging vrijdagnacht als gevolg
van een ruzie aan diggelen. De.
dader, een 24-jarige man uit V.ogelenzang, .had uit kwaadheid,
tegen de ruit geslagen. Hij liep
een flinke wond aan zijn hand op die in een ziekenhuis moest
worden '-behandeld. Daarna is
hij aangehouden.

Nationale tennistopkomt naar Zandvoort
ZANDVOORT - Aanstaande zondag begint de tennisstrijd om de uiteindelijke
nationale titel. De coach en
grote stimulator van eredivisionist Piz Buin/Zandvport, Paul van Geuns, acht
zijn team minimaal in staat
om de play-pffs te halen.
Trekpleister in het Zandvoortse team is de nummer
27 van de wereldranglijst
Brenda Schultz.
De Zandvoortse tennisclub
heeft zich degelijk voorbereid
om de nationale tennistop in
Zandvoort te ontvangen. Niet
alleen is de entourage rond de
baan bijzonder sfeervol, op het
tennisveld zal het Piz Buin/Zandvoort team de tegenstanders het vuur na aan de schenen leggen. Vooral de dames
zijn met Brenda Schultz, Petra
Kamstra en Monique Kiene
sterk vertegenwoordigd. De heren zullen zich zeker niet minder laten gelden. Paul Dogger,
Glenny Schaap en Vincent van
Gelderen zijn namen in de tenniswereld, die niet te onderschatten zijn.

En als derde willen we een zo
breed mogelijke organisatie,
dus meer mensen van de club
er bij betrekken. Dan krijgen
we meer eenheid tussen de
clubleden en het toptennis."
Behalve toptennis op het tennispark De Glee aan de Kennemerweg, besteedt de organisatie veel aandacht aan het randgebeuren. Zo is er een promodorp opgericht, is er muziek,
wordt er een 'beachtennisveldje' aangelegd, wordt een verloting gehouden en bovendien
zijn diverse leuke attracties te
verwachten. „Behalve toptennis moet het leuk worden op
het tennispark," vervolgt Van
Geuns.
' Dat leuke is volgens de Zandvoortse coach ook het allerbelangrijkste voor de teamspelers. „Men denkt wel dat geld
het allerbelangrijkste is, maar
dat is niet zo. Dat komt er wel
bij, maar het feit is dat ze enige
tijd dicht bij huis zijn en gezellig kunnen spelen. De spelers
zijn twee weken thuis, worden
er voor betaald en kunnen lekker oeienen voor de komende
toernooien. Het is hier toch een
ideaal vakantie-sfeertje."

Promodorp

Paul van Geuns, die samen Voorspellingen

met Hans Schmidt de coaching
verzorgt, gaat van drie uitganspunten uit. „Sportief gezien
Het groepje, dat zich - samen
moeten we de play-offs halen,"
met 12 anderen Vamos (=Laten
stelt Van Geuns. „Ten tweede
we gaan) noemt- is een onderwillen we het eredivisie verhaal
deel van de oecumenische
gebruiken om de tennisclub te
stichting Mondias. Deze wil in
De
wekelijkse
schaakrubriek
promoten, het invullen van een
deze regio bij jongeren de bewordt
verzorgd
door
de
Zandstukje toptennis in de regio en
wustwording van de Derde Wereldproblematiek bevorderen. voortse Schaak Club. In ver- dan floreert de tennisschool.
Mondias organiseert sinds 1991 band met de zomerstop van de
jongerenreizen, van ongeveer club is informatie over de prozes weken naar Brazilië. „Die blemen/oplossingen rnomenworden gebruikt om met de teel alleen telefonisch te vermensen daar in contact te ko- krijgen bij J. Berkhout, tel.
men," zegt Elisa Overpelt. „We 15023, en R. Schiltmeijer, tel.
ZANDVOpRT - De duiven
zullen een aantal grote steden 17272.
van Postduiven Vereniging
bezoeken en daarna doorreizen
Pleines hadden het afgelonaar de noord-oosthoek van
pen weekend niet gemakkeBrazilië, ook wel bekend als de
lijk. De hitte en daarbij een
zogenaamde
'hongerhoek'.
noord-oosten wind waren
Daar worden we verdeeld in
nadelig voor de snelheid,
groepjes bestaande uit vijf jonmaar de meeste keerden tegeren en twee begeleiders. Deze
rug op het hok.
zullen ieder naar een afzonderlijke stageplaats cq. dorp afreiDe jonge duiven van Pleines
zen. Daar leren we door middel
stonden voor de vierde keer in
van deelname aan het dagelijks
St.Ghislain waar om vijf voor
leven over de grenzen van onze
half acht het startsein werd gevanzelfsprekende
welvaart
geven. De vogels hadden drie en
heen te kijken en te ervaren wat
een half uur nodig om de 221
echte armoede is."
Het werk zal variëren van Opgave nummer 30: Mat in kilometer te overbruggen. De
winnaar werd J. Harteveld, die
helpen in een crèche en in een twee zetten, zwart begint.
opvanghuis voor bejaarden, tot Oplossing van vorige week, de eerste duif binnenklokte.
Uitslag: J.Harteveld l, 9.
zorgdragen voor onderwijs aan schaakdiagram 29 (Mat in twee
kinderen. De deelnemers moes- zetten, zwart begint). 1. ... - E.Paap 2, 3, 19. H.Terol 4, 15.
ten speciaal voor dit project een PEJ-d4+; 2. Ke2- el, Pd4-c2 + en Combinatie Koper 5, F.Spronk
6. P.Koopman 7, 18. J.Romkes
jaar Portugees volgen en zich mat.

Schaakprobleem

gens Koper en een aantal mensen uit de omgeving van het circuit is dat echter niet goed gedaan. Grote delen aan de buitenkant van de baan zijn zondermeer vergeten. En er is geen
goede eindcontrole geweest.
Koper is verbaasd dat in een
grondwaterbeschermingsgebied zoveel materiaal kan blijven liggen.
„Als je weet wat hier onder de
hoge begroeiing nog allemaal
aan troep ligt?" Volgens hem
zijn de 'wallen' die de binnen-

Volgens medewerker Ben
Kersens van de Provincie
Noord-Holland heeft er na de
opruimactie wel een goede
eindcontrole plaatsgevonden.
Hij heeft contact gehad met het
bureau 'Handhaving" van de
Provincie, dat indertijd was ingeschakeld. „De zaak is wat betreft de afvalstoffenwet en verordeningen van grondwaterbescherming naar behoren afgewerkt," aldus Kersens.
Naar aanleiding van de kritiek van Koper hebben medewerkers van het circuit dinsdag
een kijkje genomen op dit gedeelte van het circuit. Zij bevestigen dat er nog versperrmgsdraad en door onkruid overwoekerde banden liggen. Of de
banden van het circuit afkomstig zijn, kunnen zij niet constateren. „Het zijn er iets minder
dan 100. We zorgen in ieder geval dat de banden door medewerkers van het circuit verwij derd worden," aldus perschef
Dirk Buwalda.

MG's op circuit

Op het Zandvoortse tennispark wordt veel publiek verwacht. Het is voor topsport onbegrijpelijk dat er geen toegangsgeld betaald hoeft te worden, maar toch: de wedstrijden
van het Zandvoortse topteam
zijn gratis toegankelijk. „Bovendien verwacht ik veel publiek omdat Brenda Schultz uit

titie langer duurt, dan kan men
zich niet vrijmaken. Het zou
wel beter zijn als de televisie
meer aandacht besteedt aan
deze competitie. Dan bereik je
meer sponsors en met meer
geld kan je meer toppers laten
meedoen. In toernooien wordt
goed verdiend dus is het moeilijk een sterk team bijeen te
krijgen, alhoewel ik gemerkt
heb dat ze het best leuk vinden
om een paar weken in deze
competitie mee te spelen."

Programma

Publiekstrekker Brenda Schultz (1.) verdedigt Zandvoort.
Rechts van haar coach Paul van Geuns en voorzitter Egbert
Poster
(Archieffoto \Veekmedial
de regio komt Ik verzeker iedereen, dat we de mensen een
gezellige dag kunnen bieden."
De meeste trainers of coaches houden zich, wat het geven van voorspellingen betreft,
aardig op de vlakte. Zo ook
Paul van Geuns, die hoopt op
het bereiken van de play-offs en
daarook wel vanuit gaat. „Ik
ben wel optimistisch gestemd.
Ik zou teleurgesteld zijn als we
de play-offs met halen. Maar
dat heb ik wel meer gedacht en
toen degradeerden we. Toch
denk ik dat we, mede omdat we
een goede damesbezettina; heb-

Warme weer drukt vliegsnelheid duiven
8,10,17,20,25. R.Driehuizen 11, oude duiven ging niet sne), wat
14, 23. P.Bol 12, 13. H.Heiligers normaal is met warm weer en
16, 21, 22. G.Harteveld 24.
een noord-oosten wind. Deze
vogels maakten een snelheid
van 1053 meter per minuut wat
Overnacht
neer komt op 63 kilometer per
Ook de sponsor-duiven vlo- uur. De afstand was 383 kilomegen in deze vlucht. De duif van ter en het station van lossing
Jaap Bloem Sport bleek dit was Chantilly. Om half acht
keer de snelste te zijn. Verdere werden de duiven gelost en de
uitslag: 2. Kapsalon Headsigns, eerste duif werd door R.Drie3. Oase Bar. 4. Hanneke Voit huizen geklokt om zeven mmubloemen, 5. Bakkerij M.Keur, 6. ten voor half twee. Volgende
Snackbar Oude Halt, 7. Ver- week is de laatste vlucht die
steege Wielersport, 8. Gall en meetelt voor het kampioenGall, 9. Truien Paradijs, 10. La schap, het is een overnachtBonbonniere, 11. Café The Mix, vlucht van 850 kilometer vanuit
12. Virgin Mode, 13. La Camisa, Bergerac.
14. Bas Thiele Diervoeders, 15.
De uitslag: R.Driehuizen l, 7,
Eetkamer Gulle Toine, 16. Familie restaurant, 17. Rennes 12. H.Heiligers 2, 3, 4, 6, 11.
Snackhouse, 18. BiBi for shoes, Combinatie Sinnige 5, 8, 14.
E.Paap 9. Combinatie Koper 10,
19. Sigarenshop Kleijn.
De voorlaatste vlucht voor de 13.

ben, de laatste vier moeten kunnen halen. Ik zou het leuk vinden als we de NK zouden wmnen, want dan kunnen wij het
jaar daarop, in Zandvoort, de
play-offs organiseren."
De eredivisie-competitie is
gegoten in drie weken tennissen, wat volgens Van Geuns de
enige manier is om nog wat toppers te krijgen. „Als de compe-

Piz Bum/Zandvoort speelt
vier thuiswedstrijden en moet
driemaal aantreden voor een
uitwedstrijd. De thuiswedstnjden beginnen om elf uur en eindigen rond vijf uur. Zondag
aanstaande komt Xylifresh/De
Mets op bezoek met onder andere Linda Niemantsverdriet
en Joost Wmnink. Zaterdag 6
augustus komt Amstelpark
naar De Glee. Amstelpark, met
Nicole Muns-Jagerman, Stephanie Rottier, Dennis van
Scheppingen en ex-Zandvoortspeler Pernon Wibier, wordt tot
de favorieten gerekend.
Op woensdag 10 augustus is
Thor RW de tegenstander m
Zandvoort en op zondag 14 augustus is Popeye Gold Star
gast. Kim de Weille en Menno
Oosting hebben een belangrijke
inbreng bij Popeye Gold Star

Chess verdedigt strandcup
ZANDVOORT - De leden
van Gaf Neuf/Chess Society
verdedigen aanstaande zaterdag bij paviljoen 24 van
Wilma en Krijn Kerkman
hun strandcup. Dit gebeurt
tijdens de jaarlijkse strandschaak-ontmoeting met de
bevriende schaakvereniging
De Raadsheer uit Amsterdam.
Deze wedstrijd, die om 12 uur
begint, is nu een vast onderdeel
geworden van het zomerprogramma van De Raadsheer en
Chess Society. Olaf Chteur, lid
van beide verenigingen, probeerde vorig jaar de Zandvoortse strandschaakkoorts naar
Amsterdam te doen overwaaien. Caf Neuf stelde een fraaie
wisselbeker ter beschikking en
de strandschaakmatch tussen
Chess en De Raadsheer was een
feit.
Hoewel vorig jaar slechts
twee Raadsheren gehoor gaven
aan de uitnodiging, sloeg het

evenement wel degelijk aan.
Met 14-10 werden de Amsterdammers naar huis gestuurd
om nu aanstaande zaterdag terug te keren. Dit keer zal De
Raadsheer zich niet zomaar
naar de 'slachtbank' laten leiden want er komt een sterke
delegatie van acht man naar het
Zandvoortse strand.
Aangezien Chess daar zo'n
zestien spelers tegenover zal
stellen, wordt de strandcup dit
jaar uitgevochten over zo'n 128
partijen. Bij de Zandvoorters
zullen m ieder geval de toppers
Fred van de Klashorst, Olaf Chteur, Ben de Vries, Nico Huijboom en Jako Otte op het appl
verschijnen.
Maar ook de mindere goden
van beide verenigingen zullen
volop aan hun trekken komen
in hun onderlinge duels. Gezelligheid en ontspanning staat
centraal in deze zeer vrienschappelijke ontmoeting, die
rond de klok van twaalf van
start gaat en tot circa half zes
duurt.
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Divers personeel gevraagd
Internationaal import/distributie organisatie breidt uit

Gevraagd per direkt:
verkoop management administratie
Ervaring niet noodzakelijk interne opleidingen
worden verzorgd ambitieuze mensen zijn welkom
Bel nu voor een afspraak 020 6920191
Tussen 1000 en 1700 uur
Jong Swingend eri
Avontuurlijk"?
In onze full time kunstverkoop
Kunst en antiek
teams wordt veel verdiend'
Ut 1825 jr ml 023296190
eventueel antwoordapparaat

KOLONIAALSTIJL

OPGELETii De Gebr Bladt
zoeken supercommerc men
sen (17 28 jr) die een perfecte
(part time) zomervakantie bij
verdienste zoeken in de ver
koop plm 100 p d Min opl
HAVO info 030 420051 tus
sen 182200 uur

Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels,
ook met marmer kasten,
banken vitrines, bureaus
decoratie enz JAN BEST
!
Keizersgr 357, 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

Horecapersoneel
gevraagd

TAFELS

Meisje gevraagd voor ontbijt
en diverse hotelwerkzaamhe
den Tel 0250713127

Contacttelefoon?
Bel 06 350 111 73
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ENORME VLOOIENMARKT
Za 20 zo 21 aug Amsterdam in Sporthallen Zuid (West bij
Olympisch Stadion) 10 17 uur Kraamhuur ƒ 70 voor 2 dgn
Inl DON Tel 02158 24358 van ma t/m vr 9 12 uur
Gisteren iemand in de tram ontmoet en vannacht slecht
geslapen'' Op zoek maar liefst toch eerst anoniem9

til M
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Oproepen - Mededelingen

antiek kopie klem,
groot dik dun

Jan Best

Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Verhuizingen
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
X Y Z BV verhuizingen en
heden inbreng
kamerverhuizingen Voll verz Spinnerij 33 020 6473004
Dag nachtserv 020 6424800

(ca ƒ l p m )

* Carl en Manan
wat was de tuin netjes
Een pruik als het
* Help de Polen Stuur n
1
nodig is!
voedselpakket Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Iets unieks in Nederland
1Okt bestaatZVM handbal
40 jr Inl 16219
* Jaap W Jaap M Barry en
Nathalie bedankt voor alle
versieringen
* Kapsterje bedankt1 En niet
meer huilen hè1
* Ko je etentje was heel
sortering in
geslaagd 22 7 Liefs Nico
haarwerken
Wim Petertje
en pruiken
Dus. . maakt u voor
* Lieverd t was geweldig de
optimaal advies even
23e op het strand De panne
een afspraak1
koeken waren heerlijk Maatje
* Marion Nico succes met CHARLOTTE COIFFURES
golfen zondag LF Kathy,
EN HAARWERKEN
Floor Rmi Herman Wim
Ook gespecialiseerd in
heren(maatjwerken
* Martha Klaas kinderen
prettige vakantie tot 158 m Dinsdags gesloten
Spaarnwoude Lf Nico Wim
Renatie Andre Saan van Heemsledestraal 28
een kl naar een gr flat Wij bh Hoofddorpplein
zullen jullie missen veel suc Amsterdam
ces met deze zet Nico Wim Tel 020-6157107
•*• Reunie voor oud handbal
leden van Z V M en ook van
Verloren en
OSS Inl 12114
gevonden
Vamos bedankt haar spon
sors die de Brazilië reis
mede mogelijk maakten
Wie heeft mijn gouden arm
Tupperware Sonax Kart
bandje met hangertje in de
Promo Claus Sticker up
vorm van hoef ijzer met getal 13
gevonden'' Erfstuk van mijn
Voor trouwfoto's erin
moeder is van grote betekenis
mij
Foto Boomgaard voor
Telefoon 02507 18853

Grote Krocht 26
Tel 13529

Felicitaties

Wie wil teg bet7 een oude * Bert v d Voet 50 jaari HIJ
kast opknappen Logen en tennist nog als 49' Gefelici
glas inzetten Tel 17767
teerd1 Henk + Hennie
* Wij zoeken nog steeds oud•*• Het is echt waar, Henk
handballeden voor de reunie wordt 30 jaar Kusje Sandra
Gaarne melden 12114
•*• Papa gefeliciteerd liefs
Mitch & Dylan

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schilder
heeft tijd voor binnen
en buitenwerk
Vrijblijvende prijsopgave
Bel na 18 00 tel 19800
Schilderen Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 0206950716
VOLLEDIGE GARANTIE
Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

A»

t*

3 regels
Gratis!

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen mcl 17 5% BTW

Postcode

Plaats

Telefoon

S v.p in rubriek

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

Te koop
aangeboden
diversen
*•Te koop elektr grasmaaier
i pr st ƒ250 Tel 15622

Te koop
gevraagd
diversen

Kleding
t BINNENHUIS
3 inkoop oud
Mode Femay ontwerpster Gasthuisplein
+ antiek en inboedels
Tel 0250730184
Tel 15760
(Voor advies en afspraak )
* T k gevr snorfiets i g st
Tel 02507 16391

Muziekinstrumenten

Key-board Yamaha PSS480
100 mstr 100 melodieën +
bladmuziek ƒ500 Tel 31052

PIANO
SPELEN

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

Woningruil

U kunt bij ons al
v a ƒ270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
sqhoolseizoen bij

ASTROLOGIE CURSUSSEN
(Jupiter) Folder 020 6384148
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092
Hoe word ik MAKELAAR/
beëdigd taxateur o g"? 1- en
2 jarige opleiding (inclusief
opleiding tot beëdiging)
Haarlem/Den Haag/R dam/
Utrecht/Arnhem/Breda/
Eindhoven/Zwol Ie/Groningen
Bel M O O G 05700 31835

Zalenverhuur

Party-service
PEUKAAN

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507 14534

Vakantie
Binnenland
RUITERKAMPEN'i Die geven
we al v a 1975 jeugd v 6 t/m
14 G Ubbmk 0833631466

Vaar/surfsport
Te koop SCHAKEL open zeil
boot, i z g st wedst uitv
meetbr, trailer Prijs n o t k
Telefoon 020 6891783

hairstyler gewonnen door: Mw. M. Cremers, Klipper 37, Uithoorn
/

klokradio gewonnen door: Mw. Bakker, K. Stammerdijk 19, Weesp
walkman gewonnen door: K. de Haak-Koning, M. Nijhoffstraat 42, Zandvoort
4 E 180 videobanden gewonnen door: R. Wiersma, Nieuwendammerdijk 228,
Amsterdam

Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100 cpm)
U kunt nu ook anoniem ge
beid worden op het moment
dat U dat wilt' Plaats een
advertentie met uw eigen 06
nummer Informatie over de
CONTACTTELEFOON
0635011173 (ca ƒ 1 p m)

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
3UPIDO brengt u bij elkaaH
ndien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
orgaiisaties
- Rubneksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

A\l
cimco

Elke week het dagelijks nieuws!
069591 Het meisje van 18 Hete vrouwen willen echt snel
bukt en schuift haar rokje om SEXKONTAKT Nu met tel nr
hoog' Op z'n GRIEKS' 1gpm Bel nu 06 97 66 (75 cpm)
069592 GRIEKS lekker ach Homo Jongens 18 onder el
terom Blanke of donkere kaar Hoor ze tekeer gaan
06 320*330*88 (75cpm)
staat gebukt' 1 gpm
06 96 06 Laat je 24 u p dag HOMOJONGERENKONTAKT1
doorverbinden voor een Live hete jongens van 18 tot 30 jr
gesprek' Rijp/Jong 1B 1gpm 06 320 330 95 (75cpm)
HOMOKONTAKTEN
069626 S & M LIVE BOX
Live met je meesteres op een Zoek je snel een hete boy"?
0632033018 (75 cpm)
lijn
1 gpm
HOMO KONTAKTEN
069640 MEISJËSSEX (va
18) 1gpm Jij loopt achter mij Direkt apart met een hele
de trap op Onder m'n mini hete knul uit Amsterdam'
zie je m'n slipje strak trekken Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
Hulpstukkensex
1gpm
06 96 53 Nieuwe Rage
Linda's PRIVEBOXi 75 cpm Nieuw' Kies 1 Electrisch en 2
Spreek n spannende bood v handmatig 0632032559
schap in en luister naar die KINKY LIVE Extreme taboes
van andere bellers Vind jij 1gpm 06 9821 dag en nacht
een leuk iemand of iemand
06 96 36
jou dan wordt je gelijk door LIVESEXMEISJES
24 uur per dag kun je Live'
verbonden voor 'n live 1gpm v a 18 jr üvesex'
gesprek Je boodschap ver
LIVESEXNEGERIN 069686
valt zodra je ophangt
24 uur per dag' Live sexen'
06 96 93 SECRETARESSE 1 gpm Doorschakelsex
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken Ze Meidengneks' 06 320 320 62
Ik sta voorover, voorzichtig en
wil een wip maken 1 gpm
met olie Ga door'1 gpm 18jr
06 97 11 Sabnna houdt van
18
jr
Grieks 1 gpm Ik sta voor Meisjeskamertjes
06 96 08 Petra en vnendmneoveri Doe m n slipje opziji
tje doen n sexspel 1gpm
06 97 22 TOPSEX LIVE
Met jou wil ik Live1 1 gpm MEISJESVINGERTJES" 18 jr
Volle Bollen' 24 Uur per dag' Ze glijdt m je slip 1gpm
06 320 320 66 Oh wat fijn'
069733 Standje Frans' 1
gpm Live met1 mij 24 uur p d ' Nieuw' 06 320 322 78 pm 1g~7
Hoe snel kun jij met je hand
Op z n Frans Mondje voN
Ik help je snel binnen 1 min '
069840 STRAATLIVESEXi 1
gpm We schakelen je door NIEUW' 1 gpm 06320326 17
met 'n ordi meid1 24 Uur p d ' Sex in het openbaar' Lift, toi
let trein, bus, tram
.
06 98 48 Rijpe Vrouwen Live'
Misschien je buurvrouw Live Nieuw 35 plus sexdating Vol
aan de lijn' 1 gpm 24 u p d op RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06 9616 (100 c/m)
06 98 58 Hoor 35 vrouwen hij
gen Maar 1 minuut voor 'n Nieuw anonieme sexdating
hoogtepunt Zappen 1 gpm Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06 97 06 (100 cpm)
1 gpm NIEUW' 06 320 324 74
Avontuurtjes op college' Nieuw, discreet privé ge
sprek met hete vrouwen (ex
Meisjes (18) en leraressen
tra snel) 06 9664 (100cpm)
24 uur^ p d 0632032065
Live' Met een hete tiener 18' Nieuw hete meisjes (v a 18)
1gpm Heerlijk Livegesprek' uit Groot Amsterdam"
06 350 23 020 (100 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken'06 320 320 19 pmlg
06 320 330 79 (75 cpm)
In de bios voel ik je hand
Anonieme sextel nrs van hete
vrouwen ze geven echt hun Nieuw TELEFOONSEX voor
tel nr Bel 06 97 37 (75 cpm) 2 Direkt hete vrouwen aan de
lijn 06 320*330*87 (75cpm)
BIZARRE taboe tapes'
Nu
Direkt TELEFOONSEX
1gpm 0632035066
hete vrouwen wachten op
Dikke Vrouwen Livegesprek jou 06-32033091 (75cpm)
Mollige vrouwen met enorme
bollen 1 gpm 069870

Surinaamse lippen Vol en
open 1gpm 0632032402
Taboe gesprek' Afluisteren'
1gpm 06 320 329 20 24u/pd
THUIS SEX KONTAKT, hete
vrouwen bij jou m de regio
Bel nu 069811 (75cpm)
TIPPELLIJN eenzame vrouw
tjes zoeken vluggertje'
Bel nu 06 95 30 (75 cpm)
TOPSEX 06 320 325 25
Ik wil m bad met jou' Zeep me
maar lekker in lieverd'1 gpm
VERPLEEGSTERS LiveSex'
Rijp & Jong (18 jr)' 24 Uur per
dag' 069838 We wachten
VLUGGERTJE' 06~9692" Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen' 100 cpm Zappsex
VLUGGERTJE hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex'
Bel 06 9603 (100cpm)
' Vrouwen van 35 jaar en ou
der willen DIREKT SEX, bel ze
nu 06 96 04 (75 cpm)
'Vrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT SEX, bel ze nu
0695 12 Sexsucces'(75 c/m)
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex 06 9844 (75cpm)

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
0632032211 (75 cpm)
Hete
eenzame vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sex
kontakt 069511 (75 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75 cpm)
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 97 80 (75 cpm)
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt
Bel nu 06 97 05 (75 cpm)
Hete vrouwen willen met jou
een spannend prive-gesprek'
06 320 322 33 (75 cpm)
Zoek je een leuke vriend of
vriendin' De relatielijn
06 350 200 54 (100 cpm)

Diverse clubs

BETTY'S ESCORT
020-6340507 na 19 00 uur
Een telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 350 222 21 (100 cpm)
Caraibische, Z-Ame
ZIJ stapt in zijn auto ' Zijn Nederl
hand kruipt onder haar rokje nkaanse, Aziat meisjes Es
Op een stille landweg laat ze cort v a ƒ 200 020 6683310
zijn (versnellings)pook tril • Zie de colofon voor opga
len 1 gpm 06 34034015_ ve van uw rubieksadvertentie

geeft u meer
VOORDELIGE DAGTOCHTEN
MET HISTORISCHE
ZEILSCHEPEN
Strakke wind, bruisende golven en klapperende zeilen Een dagje varen op een historisch zeilschip is
een fantastische belevenis Zeker nu, want onze
lezers krijgen van chartermaatschappij Hollands Glone een forse korting Voor f 50,- p p (normaal f 70,-)
vaart u vanuit Amsterdam over het IJsselmeer en
brengt u een bezoek aan de toeristische plaatsjes
Volendam en Marken In de pnjs is ook een eenvoudige lunch inbegrepen Zeilervanng is met nodig
Ook uw leeftijd is met belangrijk, want op het water is
iedereen jong van hart Kinderen zijn onder begeleiding van harte welkom

Privé

Doorschakelen
spannende boodschap
m en lu sier naar d i \an anfcnn
d L op het «lültf mominl billen
alsjj \ ndjjecnkuk tmandor
\ nd! iemand jou dan word je
gelijk doot\ert)ond"n \oor een
tezelhg gesprek Je ingesproken
boodschan \enall rodra v.

Auto's en
auto-accessoires

*2 hengels merk Shake
uw adres voor koud buffet speare + kist met toebeh
en bittergarnituur
ƒ 25 "Tel 15808 na 18 u
Tel 0250718812/15619
Weg omst Toyota Celica 2L
VERENIGINGSGEBOUW
XT i z g st liftback, lichtgrijs,
bjr '85 spoiler op 3e deur,
De Krocht
sportvelg + tr haak, radio/
Grote Krocht 41 Zandvoort, cass, kmst 130000 Vrpr
tel 02507 15705 b g g 19932 ƒ8500 Tel 02507 16940
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
Rijles auto's
KOFFIETAFELS
en motoren
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of party''
Komt u dan eens praten met
Alblas Verkeersscholen
mij A J v d Moolen
in 5 dagen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Huwelijk en
kennismaking

Zandvoorts Nieuwsblad

Adres

Schoonheid en
verzorging

Lessen en clubs

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden
gave de regel Br o nr.. .bur. v d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene rriag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bijvakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)belaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptjnrokaart
Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor /onder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Naam

De Harde's Tours

T k Maltezer leeuwtjes gratis
thuisbezorgd 08385 54176

voor de particulier

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

750 Ruiladressen
in A dam Inform bij WBV Het
Oosten Tel 0205882315
Aang Haarlem 4 k flat 1 hg
kale huur ƒ 682 Gevr Zand
voort 3 of 4 k flat of woning
Tel 023401512 (antwapp)
Woninginrichting
Aangeb ruime 4 kam flat
A'dam N , eigen parkeergar
Fabneksrestanten v a ƒ975
VAN KERKWIJK hr ƒ1075 Gevr 3/4 kam
Alleen bij EUROPA PARKET
Amsterdamseweg 202
won of flat in Zvrt 14113
Tel 075283507
AMSTELVEEN
Aangeboden eengezinswon
020 6413187
FRANCIS nieuw in Noord en
op de Veluwe met gr achter
nu al de goedkoopste in
VERHUUR van PIANO'S
tuin ƒ 403, p mnd Gevr
gebruikte koelkasten was
al v a ƒ 50 per mnd
3 a 4 kam flat te Z'voort
machines drogers gasfor Bel voor onze voorwaarden Geen overname kosten
nuizen kachels en ktv s
02946 4292, Fa Holla & Zoon Hogere huur geen bezwaar
Alles ± ƒ250 of kom een
Tel 03420 22427
praatje maken Dotterbloem
straat 2 Bel 020 6370845
Dieren en
Financien en
dieren* T k ronde eettafel op zuil
handelszaken
wit, 125 cm + 4 witte stoelen
benodigdheden
ƒ100, Tel 02507 14643

MiCRO's
•t

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze v/eek zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: Mw. Roestenburg-v.d.
Haak, Vianenstraat 101 '", Amsterdam

Direct kontakt, direkt doorge
schakeld naar dames thuis
06 97 02 (75 cpm)
Direct Live Box' Je komt dl
reet in een orgie terecht' 1
gpm Nu 24 u p d ' 06 95 93
Direkt apart met ondeugende
vrouwen Vrouwen 06 4300
06-Nummers
mannen 06 9757 (75 cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+]
06 320 320 22 Ik wil dat je me aan de telefoon die thuis belt
in de lift masseert Zachtjes 06 98 80 (75 cpm)
hoor ben 18 jr 1gpm DIREKT PRIVÉ snel apart
0632032091 Ik open m n met de heetste vrouwen'
mond voor jou' Ik wil je tong Bel 06 9710 (75cpm;
voelen Rijpe negerin 1 gpm DISCREET Sexkontakt, nu
06 320 324 05 NIEUW' 1 gpm spec met hete vrouwen van
Lieve meisjes (18) straatmei 40+ 06 320 330 42 (75cpm)
den doen het met rijpe kerels Doorschakelsex met strakke
069505 Hier willen ze Live, meisjes 18' Live met ze' Bel
voor standje Grieks' Door 06 98 66 Nu 24 uur per dag'
schakelsex' 24 u pd 1gpm Eenzame vrouwen zoeken
06 95 09 Je krijgt sexles in het sexafspraakjes als man niet
gymlokaal stop je hand maar thuis is' 06 9661 (100 cpm)
in m n B H 100 cpm
EROX de madam verbindt je
069526 LESBISCHE buur door, zeg maar naar wie'
vrouwtjes brengen elkaar! 06 95 06 Rijp/Jong (18) 1 gpm
naar n hoogtepunt 1 gpm Gebabbel, gebabbel, 75cpm
06 95 60 SEXSTRÏPTEASE Jij De babbelbox de enige echte
mag alles van mij uittrekken' 06 320 330 02 Gezellig hè'
Begin maar' 1gpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vi ouwen Dames bel 064300
Direct contact
Mannen bel 06 9755 (100c/m)
met DAMES uit
GRIEKS standje met ervaren
heel Nederland
vrouwen 35+ Kies maar, er
Geheel privé
zijn er 3' 1 gpm 06 320 327 17
THUIS DOORGESCHAKELD
GRIEKS toe maar, schuif1
06-96 80
mijn slipje maar opzij schat
24 u/p d 100 cpm
Bel 069709 (100 cpm)

Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88'
24 u/p.d. 100 cpm
PRIVÉ 06 9778 Ordi Live, 24
pd HOT LADIES 1gpm
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06 9605 (100cpm)
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06 9502 (100cpm)
Rijpe Harnet is nog steeds
Ordi 1gpm 0632032227
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m n hurken Wat een inkijk,
geen slipje 1 gpm 06 97 33
RIJPE
VROUWEN
Live
06 96 09 24 uur per dag kun je
met ze dollen' Live' 1gpm
SEX VOOR 2 snel een sex
gesprek met n hete vrouw
06 320 330 82 (75 cpm)
SEX VOOR TWEE direkt tele
foonsex met hete vrouwen
06 320 330 46 (75 cpm)
SEXGESPRÉK met vrouwen
die zich thuis vervelen" Voor
Heren Bel 06 9667 (100cpm)
(SEX GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht 069710 (75cpm)
SEXKONTAKT De heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 06 9602 (100cpm)
Sex"O foon Sexbox Live'
06 320 329 50 Rijp & Jong (18
jr) 1gpm Direkt live met haar'
***SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn 069663(100cpm)
S M -KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
0632032217(75cpm)
SM KONTAKTLIJN zoek je
een strenge afspraak?
0632032580(100cpm)
SM VOOR 2, direkt apart voor
n streng sexkontakt
06 320 329 99 (75cpm)
Stewardessensex 06 95 07
Schuif m'r rok omhoog en
laat je hand voelen 1gpm
Straatgneten' Ik snak naar 'n
hoogtepunt Glij maar lekker
1gpm 0632032077
Ze zakte door haar knieën
Op z'n Frans lieverd 1 gpm
06 96 46 Rode lippen'

Zeüvakanties met Hollands Glorie
Restauratie en onderhoud van oude zeilschepen is een
kostbare zaak Om deze enorme kosten te dekken en
het vaderlands cultuurgoed op het water zo veel mogelijk te behouden, organiseert chartermaatschappij Hol
lands Glorie avontuurlijke dagtochten en zeilvakanties
door Nederland en Europa

Data 6,7, 8,9 en 10 augustus
Aan boord 10 00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Van booid 18 00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Bij onvoldoende belangstelling vervalt deze dagtocht Annulering is met mogelijk
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hollands Glorie, tel 010 - 411 49 44
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Na inschrijving ontvangt u een brief met de benodigde informatie en een accept-giro

Bon voor onze lezersj
Reserveer voor mij een dagtocht met Hollands Glorie a
f 50,-p p
Datum
Naam
Adres
Postcode /Woonplaats
Geboortedatum
Aantal personen
Tel

Werk

Handtekening

geeft u meel]

.olf
ika
Rot

Imn
hft
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Behoud kortebaan nog steeds onzeker

Ondanks het
warme weer
was er veel
belangstellïng voor de
felle strijd op
de onder zand
bedolven Zeestraat
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Het heeft
naar een haartje gescheeld.
af de jaarlijkse kortebaanJrayerij in de Zeestraat was
Ut jaar niet doorgegaan. En
'oor volgend jaar dreigt hetelfde. De Stichting Hippo[rome Zandvoort moest
elf een deel van het - afgelo

pen jaar veranderde - trottoir verwijderen om de race
door te kunnen laten gaan.
Donderdag werd het uiteindelijk toch nog een zeer geslaagd evenement, al sprak
voorzitter Van Zanten na afloóp dreigende woorden.

Weekenddiensten
Veekend:
juli 1994
'OLITIE: Alarmnummer 06-11.
»n andere gevallen: tel. 13043.
5RANDWEER: Alarmnummer
16-11. In andere gevallen
23-159500 of - voor info overlag - (02507) 61584.
LMBULANCE: Alarmnummer
6-1.1. Anders: tel. 023-319191
ongevalllen), Centrale Post
mbulancevervoer (CPA) Kenhemerland.
)IERENAMBULANCE: Dieenbescherming
023-246899
gratis), Regionale Dierenamlulance
alarmnummer
123-334323

ttJÏSARTSEN: De volgende
misartsen hebben een gezanenlijke
waarnemingsregeing: J. Anderson, B. van Ber;en, C. Jagtenberg; G.- Mol, -P, :
""aardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
laarover tijdens weekend,
ivond/nacht vanaf 16.30 uur, én
ijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
ran de dienstdoende arts zijn
,owel op zaterdag als zondag
ran 11.30 tot 12.00 uur en van
7.00 tot 17.30 uur. Een afpraak is niet nodig.
indarts: Hiervoor de eigen
fandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
f.W. Neutel, tel. 13073, opetiingstijden (alleen voor receplen): zaterdag 11.00-13.00 en
[7.00-18.00
'uur,
zondag
[1.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
3uiten de openingstijden inforatie over de regeling via

Burgerlijke stand
eriode:
9 - 25 juli 1994

.

Jndertrouwd:
Van der Laan, Theodorus Heni Rein, en Van Deursen, Antoilette Petronella
/an Gelderen, Eduard, en Hernelijn, Helen Jane
ïehuwd:
Vinter, Michel Raymond, en
°aap, Nelly
/an Duijn, Cornelis, en Roode,
Sacha
Seboren:
-His, dochter van: Luttik, RuJolf Dirk, en Van Duijn,.Fredeika Hendrika
ïobert Dirk, zoon van: Deilum, Huib Herman, en Van
^ifterick, Jacqueline Ingeborg
'loyd, zoon van: Bosman, Jan
•driaan, en Roodenburg, Nicoette
tfathieu, zoon van: Blanke,
Vilhelm Johan Marie Felipe
'rosper, en Keesman, Ans
^verleden:
Warns, Inga Sophia, oud 82
aar
tem, Catharina Maria, oud 51
aar
Kater, Henriëtte Ariena,
>ud
57 jaar
A
an der Mije, Jacoba, oud 69
aar
an Duijn, Jan, oud 81 jaar

tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van'zoekgeraakte of gevonden
dieren.
.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Jervormde Kerk, Kerkplein:
'°ndag 10.00 uur: ds. J.A. van
^eeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana•"ï 15:
tondag 10.00 uur: ds. C. van de

Joomskatholleke
Kerk, Grote
kr
ocht 45:
^terdag 19.00 uur: pastor F.
«eijer
^ondag
10.30 uur: pastor. D.
J
uijves, viering opening Rekreue
'rijzlnnlge
Geloofsgemeen- 023-244553.

De Zeestraat had donderdagmiddag een 'metamorfose' ondergaan al was het nog geen
'plaatje', zoals Van Zanten het
zei. En dat voor een feestelijke
dag, want dat was het wel voor
de Zandvoortse stichting Hippodrome: het was de twintigste
harddraverij die de stichting
organiseerde. Een van de mensen van het 'eerste uur', Arie
Bos oftewel 'Ome Arie', werd
dan ook rijkelijk in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde kort
voor de prijsuitreiking. Bos is
nog steeds betrokken bij de organisatie. „Zonder ome Arie
kan de kortebaan niet bestaan," aldus Van Zanten. Een
andere oprichter, die ziek thuis
was, kreeg een bos bloemen
thuis gestuurd. Daarna was het
tijd voor het uitreiken van de
vele prijzen, waaronder geldprijzen, bekers, hobbelpaarden, een koerstuig, een sulky en

de badplaats door

Vijftien jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 26 juli: Ondanks de sombere weersvoorspellingen konden de geplande zomeractiviteiten doorgang vinden. Wat meer is, voor deze
drie evenementen, de vismaaltijd, de grote folkoremanifestatie en het strandwerkersconcours
bestond veel belangstelling. Aanvankelijk geloofde men in een debacle voor de openluchtvismaaltijd, want 's middags om vier uur waren er
slechts twintig van de honderdvijftig kaarten
verkocht. Maar toen de organisatoren om half
vijf besloten het evenement door te laten gaan,
waren in minder dan een uur alle plaatsen bezet
en stond er een lange rij wachtenden voor de
kraam met vis, salade saus en stokbrood. • Het
jeugd- en jongerencentrum 'De Nachtuil' staat
opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Op 18 juli is onderdak verleend aan een
groep fransen, leden van een dansgroep, die zouden meewerken aan de openbare vismaaltijd. De
groep arriveerde een dag te vroeg en besloten
werd ze voor de overnachting in 'De Nachtuil'
onder te brengen. De geruchten dat er vaker in
het jongerencentrum wordt gelogeerd, wordt
door de leiding tegengesproken. 'Er is ditmaal
twee keer ingebroken en daarom blijven enkelen
van ons wel eens de weekends over. Dit wordt
uitsluitend gedaan voor de bewaking van onze
eigendommen,' aldus leider Ton de Vries. • De
openingsceremonie van de Jamborette 1979 op
het scoutingscentrum 'Het Naaldenveld' in
Bentveld is dinsdagmiddag een indrukwekkende manifestatie geworden. Voor het front van de
vijftienhonderd aangetreden padvinders uit
veertien landen werden de vlaggen gehesen en
klonk de aloude padvinderswet.

Donderdag 27 juli: Tegen een 46-jarige Zandvoorter is een onvoorwaardelijke celstraf van
vier jaar geëist wegens fraude met eurocheques
en girokaarten. De man gaf toe enkele duizenden
gestolen cheques, waarschijnlijk ter wa?rde van
ruim twee miljoen gulden, in Engeland en Duitsland te hebben ingewisseld. • Het niveau in de
grote reservoirs van de watertoren liep zaterdagavond zover terug, dat deze leeg dreigden te
raken. Men besloot de hulp van de bevolking in
te roepen. Met een geluidswagen deed de politie
een beroep op de inwoners om het watergebruik
te beperken. Indien zij niet mee zouden werken,
zou er binnen het uur geen water meer zijn.
Ongetwijfeld zal de warmte haar aandeel gehad
hebben in het leeg raken van de reservoirs. • De
Nederlandse Autorensport Vereniging is blij met
het interim-circuit, omdat dit de mogelijkheid
om in Nederland te racen, garandeert. Het nieuwe circuit kan worden beschouwd als een opstap
naar de definitieve racebaan. • De gemeentepolitie Zandvoort wil haar automatiseringssysteem
zodanig uitbreiden, dat het mogelijk wordt
rechtstreeks een landelijk net van computers te
raadplegen. Dit zou een enorme vooruitgang betekenen in het kader van de informatievoorziening. • Tim Klijn Funboard Centrum kan waarschijnlijk alsnog een vergunning krijgen voor de
verkoop van alcoholvrije en zwak-alcoholische
dranken. In februari van dit jaar is voor de tweede keer een verzoek ingediend met als reden dat
de omzet terugloopt. Het huidige college is wél
bereid de vergunning af te geven.

vele flessen drank. Een vertegenwoordiger van hoofdsponsor Holland Casino Zandvoort
overhandigde de hoofdprijzen.
De eigenaar van Griffy Sunshine, eerste plaats, kon met een
bedrag van 3500 gulden naar
huis, de nummers twee (In the
beginning) en drie (Benny Jeanet) met respectievelijk tweeduizend en duizend gulden. De
laatste kreeg ook nog een antiek hobbelpaard mee. Griffy
Sunshine werd dit keer gereden
door de bekende pikeur Aad
Pools, die de teugels had overgenomen van de geblesseerde
Marius Bouhuis, die vorig jaar
als eerste was geëindigd. Met
evengroot succes dus. Bouhuis
werd zelf toch ook weer in de
bloemetjes gezet. Hij kreeg dit
keer de prijs voor de beste trainer, een koerstuig ter waarde
van zo'n 1650 gulden.
Pikeur Huib van den Heuvel,
bestuurslid van de Zandvoortse
stichting, werd met Benny Jea- Carlita Kroes: „Chica gaat altijd mee in de bus"
Foto André Lieberom
net tweede tijdens deze draverij.

'Iedereen kent ons'

ZANDVOORT - Carlita
Kroes woont samen met
haar moeder Carla en de
hond Chica in Amsterdam.
„Maar iedereen kent ons
hier," zegt ze kordaat.
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niet zingt. Ik ben met m'n moeder wel eens naar een optreden
geweest en ik ken al zijn liedjes
uit m'n hoofd," zegt ze trots. Ze
is net in de zweefmolen geweest
en heeft een flinke suikerspin
opgepeuzeld. Daarvoor had ze
„We gaan altijd met lijn 80 een portie slakken gegeten.
naar Zandvoort. Chica gaat „Dat vind ik het lekkerste wat
mee op schoot. Eerst was ze er is," zegt ze dromerig. „Ik heb
bang in de
twee slakkenbus, nu niet
huizen in een
meer."
Volservetje meegens
haar
genomen."
moeder kakelt
Vanavond
ze vanaf het
blijft ze logeren in Zancl
moment dat
de
~
ze in Amstervoort.
„Dat
vind ik heel
dam de bus inwppk
gaan, tot aan
WccK
leuk, want dan
het moment
kan ik morgen
dat ze in Zandlekker weer
voort weer uitstappen. Volgens naar het strand. Vorige week
Carlita's mening gaat de heen- heb ik met m'n schepnet een
reis veel sneller dan de terug- kwalletje gevangen. Toen heb
reis.
ik dat in m'n emmertje gedaan.
Het mooiste van Zandvoort Met een vormpje heb ik toen
vindt zij toch wel de speelgoed- nog wat water in het emmertje
winkel in de Haltestraat. „Daar geschept. En toen opeens zat er
gaan ik altijd kijken, want er zo'n visje in..., een garnaal heet
staan wel honderd Barbiepop- dat, geloof ik. Ik heb ze allebei
pen. Hmm..., ik bedoel eigenlijk meegenomen naar huis. In de
negentig," zegt ze op z'n hoog- bus viel het emmertje bijna nog
Mokums.
om. De volgende dag bewoog
Vanavond mag de zeven-jari- die garnaal niet meer. Toen was
ge Carlita lekker lang opblij- ie dood. Maar ik had er wel zout
ven. Het is Tropicana-festival water in gedaan hoor! Nou,
en ze is er helemaal opgewon- toen heeft m'n moeder hem
den van. „Ik vind het wel jam- maar door de w.c gespoeld. Het
mer dat Rene Froger vanavond kwalletje ook."

'Allegee die vis wille kopen'

TEKENFILM

NED, GESPROKEN
A.L
13.30 .

schap NPB, Brugstraat 15:
Tot en met 28 augustus geen
dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Geen opgave
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30' uur: dhr. David
van Beveren. Geen avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

door Joan Kurpershoek

(ADVERTENTIE)

DAGELIJKS

Kerkdiensten
Weekend:
°/31 juli 1994

..We hebben op het punt ee- .
staan om de draverij af te blazen," zegt voorzitter Ad van
Zanten, „met die obstakels was
het onmogelijk om te koersen.
Het traject voldeed niet aan de
minimum eisen, er stonden ~>-><;tonpalen op plekken waar de
paarden in het felst van de
strijd bij elkaar zouden komen.
Ze zouden daar een soort flessehals inlopen. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten
om het door te laten gaan, we
wilden niemand in de kou laten
staan. Gelukkig hebben we veel
hulp gekregen, waardoor dat
mogelijk werd."
„We hebben tegen het gemeentebestuur gezegd dat we
een structurele oplossing willen. Anders komt de kortebaandraverij volgend jaar niet meer
terug in Zandvoort. Het is een
hele kwalijke zaak, als het in
een toeristische plaats zover
moet komen. Maar de bal ligt
nu bij de gemeente, wij staan
open voor verdere communica
tje."

met

'Allegee die vis wille kopen, komme an zee'. Aanstaande zaterdag is het weer zover. Liefhebbers van Zandvoortse folklore
kunnen dan eens een kijkje gaan nemen bij een ouderwetse
visafslag, zoals deze vroeger in deze kustplaats plaatsvond. De
afslag van aanstaande zaterdag wordt gehouden door de Zandvoortse Folklorevereniging De Wurf: om 3 uur op het strand voor
de Rotonde, om ongeveer 4 uur op het strand voor Gran Dorado.
De Wurf verschijnt compleet met een 'gemeentelijke' afslager die
er - zogenaamd - voor zorgt dat de plaatselijke overheid de belastingcentjes over de vis binnenkrijgt. Verder zijn er onder andere
visvrouwtjes, die vroeger de vis in hun manden op de rug over het
Visserspad naar Haarlem brachten, en een politieagent.

HUMOR
A.L.

DAGELIJKS
15.30/19.00

De hele afslag gebeurt in originele Zandvoortse klederdracht.

12 JAAR
DAGELIJKS
21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS
Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

SjagEgnig

Z

ANDVOORT IS een leuke
badplaats voor de toerist
zou je toch denken. Wat
valt er allemaal niet te doen?!
Vooral met dat mooie weer van
de afgelopen weken! Je kunt er
heerlijk de hitte van de grote
stad ontvluchten, lekker zonnebaden, zwemmen, surfen en
zeilen. Er zijn races, je kunt
karten op het circuit en er worden allerlei markten en swingende muziekfestivals georganiseerd. En als dat nog niet genoeg is, dan kun je nog je vertier zoeken in het casino of in
Circus Zandvoort.
Toegegeven, het kost allemaal een duit. En er gaat natuurlijk ook wel eens iets mis:
je brommer of je auto wordt gestolen, je krijgt 's avonds laat
een pak rammel op straat of,
dat kan tegenwoordig ook in
Zandvoort, je wordt gegijzeld.
Maar is dat de reden waarom
sommige toeristen zo sjagrijnig rondlopen? Komt u ze ook
wel eens tegen, vooral's mor-,
gens vroeg in het weekend als
je naar de bakker racet om nog
een vers croisantje te bemachtigen. Als je de bakker tenmiriste nog bereikt. Volgepakte auto's met krijsende kinderen
scheuren meedogenloos door
het centrum op zoek naar gratis parkeerplaatsjes in de achterliggende straten.
De winkels puilen al vroeg
uit, toeristen met rood aangelopen gezichten wachten - wezenloos voor zich uit starend - hun
beurt af. Anderen, verhit, proberen voor te dringen alsof ze in hun vrijetijdskleding - vreselijke haast hebben. Alsof de
toegang tot het strand elk moment afgesloten kan worden.
'Zandvoort lijkt wel een afkickcentrum voor toeristen', denk
ik op dat moment. Om 'af te
kicken' van de stress uit het
dagelijkse leven. Kan de plaatselijke bevolking het laatste
beetje agressie van de toerist
nog even over zich heen krijgen.
Ik denk niet dat ze echt een
hekel aan ons hebben en eerlijk gezegd valt het verder ook
wel mee. Maar de oorzaak van
al dat ongeduld en die verhitte
reacties laat zich makkelijk raden. Ga maar eens even op een
zondagochtend langs de Zandvoortselaan op een muurtje zitten en zie die lange rij auto's
aan j e voorbij kruipen. Inderdaad: 'kruipen', dat is het. Dat
heeft een hoop mensen minstens al een uur gedaan in die
auto. Midden in een kilometers
lange file en de fel schijnende
zon op het dak. Geen wonder
dat het geduld op de proef
wordt gesteld.
We zullen er aan moeten
wennen, want dat fileprobleem
is de eerst komende jaren nog
niet opgelost. Maar als je beseft wat die toerist al achter de
rug heeft, kun je er wel wat
meer begrip voor opbrengen.
En laten we eerlijk wezen: zij
moeten 's avonds weer terug in
de file. Wij niet.
JOAN KURPERSHOEK

Cursus 'Stoppen met roken'
Een cursus 'stoppen met roken' op strand? Dat kan nog waar- • De internationaal bekende orheid worden dit jaar. 't Stoppen met Roken Punt uit Amsterdam ganist Everhard Zwart, kleinoverweegt nog dit seizoen vanuit een strandpaviljoen een dergelij- zoon van Jan Zwart geeft dinske cursus te gaan geven. Waarom op strand? 'Het steuncentrum dag 2 augustus een 'toeristisch
wil in de mooie omgeving van zon, zee en strand een prettig tintje orgelconcert' in de Hervormde
*even,' aldus de Amsterdamse medisch socioloog die met dit idee Kerk, Kerkplein Zandvoort,
is komen opdraven. Of en wanneer de cursus van start gaat, wordt aanvang 20.00 uur, entree zes
binnenkort beslist.
gulden. Op het programma:
'goed in het gehoor liggende
muziek'.
• In Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is tot
Dit jaar zullen vier ondernemers deelnemen aan het komende en met 25 september de exposi_azzfestival Jazz Behind the Beach dat wordt gehouden van vier tie 'We gaan naar Zandvoort' te
;ot en met 7 augustus. Zij hebben hun paviljoen opengesteld voor zien. Deze bestaat uit modellen,
azzgroepjes, die zullen optreden op zondagmiddag 7 augustus, maquettes, foto's, schilderijen
[literaard behoort Take Five ook tot het viertal, van strandpach- en strandvoorstellingen. Er
ter Gert Toonen, een van de eerste organisatoren van het jazzfesti- zijn allerlei Zandvoortse zaken
val. andere deelnemende strandpaviljoens zijn De Wurf (12) en uit het begin van deze eeuw te
Route 16. Ook Riche, aan de noordtaoulevard, ontvangt een jazz- zien. De openingstijden zijn:
groep, Cheers, en wel van 5 tot 9 uur. Meer informatie volgt woensdag t/m zondag, 's middags van l tot 5 uur.
volgende week.

Vier pachters bij jazzfestival
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GEZOCHT

Rondvaart mogelijkheid

Ljtomc Chiciwn"!

WOONHUIS

een leuke afsluiting voor de vakantie,
plm. 1 '/2 uur rondvaart op de Westeinderplas.
Drankjes, hapjes, 4-gangen menu in het restaurant
inclusief wijn en koffie v.a. ƒ 185,- per persoon.
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tot een prijs van ca. ƒ 500.000,- .;
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in het groene hart of in het centrum van

KUDELSTAARTSEWEG 226-02977-24145
„ Diemer
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Voor één onzer cliënten zoeken wij een |

van 10 tot 25 personen

ROMY's
Tel. 30378

Vz Gegrilde Kip
Kipsaté 3 stokjes
Kipschnitzel
Kipburger
Kiploempia Cum Laude
Gemengde Salade
Griekse salade met Feta
Aardappelkroketten
Patat
Diverse sauzen o.a.
Kerry-Zoetzuur-Maïs
Ananas-Chili-Satésaus
Verse fruitsalade
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De voorkeur gaat uit naar een woning
met een royaal begane grond oppervlak.
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MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
tel. 02507-12614

2.50
5.50

Ovenverse Italiaanse bollen
Royaal belegd

v.a. 4.50

diverse IJstaarten
Yoghurtijs 0.5 Itr.
in verschillende smaken

v.a. 7.50
6.75

Wij bezorgen uw bestelling
v.a. ƒ 15.- gratis aan huis
Kerkstraat 22
Ook om mee te nemen!

T

L.

BEWAAR DIT BIJ UW
TELEFOON

l

.J

AUTORIJSCHOOL

KATOENEN
DAMES-

met groenten,
uw hond smult ervan

JUMBOBLIK
1

NACHTHEMDEN

1 /4 KILO
ALUMINIUMFOLIE

ruime keus uit een
groot aantal verschillende
modellen, maten:

DIVERSE GEVLOCHTEN

RIETFIGUREN

ROL 20 METER

leuk om kleine spulletjes in te doen, of kado Ie
geven met een leuk plantje er in

S. M, L en XL

ELDERS

ELDERSJL95-

HOGEWEG 67 - ZANDVOÖRT
TEL. 02507-18703
TEL 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

AIR-POT
HERMOSKAN
met handig pompmecha^J nisme, fraai gedecoreerd

ElG :EW NEHLS

INH. 1,9 LITER
ELDERS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

PALMOLIVE

DOUCHE &
CRÈME
2 in 1 formule die de huid tijdens
het douchen aktief verzorgt

FLACON 250 ML".

sïS^VAKANTIESPELLETJES
In handig C.D. opbergdoosje, zoals: schaken,
dammen, 4 op een rij, back gammon of
mens erger je niet

MEI

ELDERa&98~

geeft u meer!

3-DAAGS ZOMERARRANGEMENT
IN MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon
Maastricht hotel biedt Weekmedia haar lezers de
mogelijkheid om in de maanden juli en augustus te
genieten van een 3-daags weekendarrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel cultuur,
historie, de Maas met haar bruggen, de mooie winkels en de gezellige restaurantjes, cafés en terrassen. Ook een bezoekje aan Duitsland en België
behoort tot de
mogelijkheden,
dus vergeet uw
paspoort niet!
U verblijft in
een luxe hotelkamer
voorzien van kleurentelevisië. telefoon, radio,
föhn, minibar
en een moderne badkamer. Verder beschikt het hotel over een
sfeervol restaurant en een gezellige bar.
Uw arrangement bestaat uit:
* 2 x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* l x 3 gangen diner in restaurant Barbizon
* een heerlijke ijscoupe bij de lekkerste ijssalon
van Maastricht
* entreekaartje voor het casino in Valkenburg
* gratis gebruik van fietsen en sauna
* informatie over Maastricht en omgeving

QEHM?
ELDERS

KOFFIEMELK
vol, dus
lekker romig
l. barbecue ol exotic wf

r^ IQ

ffi

^C^
.up> m
ELDERS i :ix;ff
m

Wl J

" -l

De prijs bedraagt f215,- per persoon op basis van
een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,- per nacht. Kinderen
tot 6 jaar verblijven gratis in de kamer van hun
ouders en tot 12 jaar ontvangen zijn 50% korting.
Voor gasten
vanaf 60 jaar bieden wij een korting
van 10' J -uaan.

HELE KRAT

ITSCOOL.IT'SCLEAR

SEVEN-UP ORANGE

Voor meer informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht. Forum 110. Maastricht, tel. 043-838281 Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 3-daags zomerarrangement m
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:

VAZOO CHOCOLADEMELK

^rrïe,,* 29
^STICKS

&

KAAS

KOiPlOOORAM-

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Aantal pers.:

g9

PAK 90 GRAM'

Keuzedata:

geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ooK: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOÖRT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhol
•AMSTERDAM (ZUID): Rijnstraat 46 • EN BINNENKORT OOK: • AMSTERDAM: Nieuw-Slolen
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De deurwaarder krijgt het drukker: het aantal mensen dat
kampt met een gat tussen inkomsten en uitgaven groeit.
Pure armoe, verplichtingen die niet meer kunnen worden
nagekomen, het gat in de hand. De deurwaarder gaat er
achteraan. „Vroeger werden mensen hoos. Tegenwoordig
kan het ze geen zier meer schelen."

„Sommige
mensen maken er gewoon zelf een
puinhoop
van. Of ze nu
veelof weinig geld hebben, ze kunnen er eenvpudigweg
niet mee omgaan"

door Willem Oosterbeek

Foto Bram
de Hollander

In naam der Koningin!
E

EN KLEINE ZWARTE
man doet open. Hij kijkt
toch wel wat verwonderd
als hij de 11 man op de
trap ziet staan. „U wordt ontruimd," zegt de deurwaarder en
hij loopt langs de man naar binnen. Aan de muur hangt een Margriet-kalender. Beatrix lacht ons
tegemoet. In een handomdraai is
het slot verwisseld. De kleine
zwarte man mag nog even z'n tanden poetsen en z'n kleren in een
koffer stoppen.

„Een beetje tempo graag," roept de
deurwaarder nog, als blijkt dat de
man niet al te veel haast maakt met
het bij elkaar rapen van wat persoonlijke bezittingen. Op de deurmat ligt
een kleurige folder. 'Easy Lease, de
nieuwe formule van Skala'. De lachende dame op de cover leunt met
haar arm op een tv waarop een voetbal zichtbaar is. 'Nieuw: zonnebanken', 'Videorecorders al vanaf 25 gulden per maand'.
Tien minuten later staat iedereen
weer op straat. Het is acht uur 25 en
de eerste ontruiming op deze zonnige
dag in mei is achter de rug. De ontruimde man, een politieke vluchteling, kijkt nog wat glazig om zich
heen. Een medewerker van Hulp
voor Onbehuisden, geeft hem een
briefje. Daar kan hij zich melden vanavond voor een warme maaltijd en
een slaapplaats.

Aimabel
Op de tafel van de gerechtsdeurwaarder Van der Hoeden in Amsterdam staat een dik zwart boek. Op de
rug is te lezen: Fruin: De Nederlandse wetboeken. Van der Hoeden is een
aimabele man in gladgestreken pak
die in niets lijkt op de fanatieke en
genadeloze Dreverhaven uit Borderwijks Karakter. Aan de muur van het
modieus ingerichte kantoor hangt
moderne kunst. Zo'n dertig, vooral
jonge mensen zitten achter computerschermen, de telefoon onder
handbereik. Geroezemoes, geratel
van rekenmachines en het zachte tikken op de pc's vullen de grote open
kantoorvlakte. In het midden staan
uit de kluiten gewassen kasten met
dossiers: voor elke slechte betaler is
er een map. De efficiency is bijna
voelbaar.
Het gerechtsdeurwaarderskantoor
Van der Hoeden/Mulder kan ongeveer de helft van de sociale verhuurders in Amsterdam tot zijn klantenkring rekenen. Daarnaast zijn er credit-cardorganisaties, banken en winkelketens die gebruik maken van de
diensten van het deurwaarderskantoor-. Die diensten bestaan voornamelijk uit het achter hun broek zitten van mensen die hun betalingsverplichtingen niet op tijd nakomen, of
het nu gaat om de huur van een woning of om de lening voor een kalfslederen bankstel, videorecorder of
nieuwe auto.
Om de slechte betalers desnoods
met wat forsere middelen tot betalen
te bewegen beschikt de deurwaarder
over een klein arsenaal aan middelen. Bij huurschulden volgt ontruiming; bij ander financieel wangedrag
volgt loonbeslag of worden de zogenaamde 'roerende zaken' in beslag
genomen. En sinds 1992 is daar een
nieuw middel aan toegevoegd: beslaglegging op een uitkering. Uiteraard kan in een keurig land als Nederland dat alles pas geschieden nadat de rechter zich erover heeft gebo-

gen en de wanbetaler de mogelijkheid heeft gehad zich te verdedigen.
Dat laatste komt onverigens zelden
voor: in een groot aantal gevallen
vonnist de rechter bij verstek.

Exploten
Op de dag dat kroonprins WillemAlexander zijn verjaardag viert, verlaat de compaan van Van der Hoeden, deurwaarder Mulder, 's morgens het kantoor met in zijn koffer 27
maal 'In naam der Koningin!' Voor
een groot deel zijn het dagvaardingen
om voor de rechtbank te verschijnen;
voor een ander deel aanzeggingen
voor ontruimingen en aanzeggingen
dat er beslag.zal worden gelegd op
een deel van het loon of de uitkering.
'Exploten' in het jargon, en die mogen alleen door deurwaarders worden rondgebracht.
Slechts af en toe treft de deurwaarder, met z'n trui eerder het zachtaardige type dan de genadeloze incasseerder, iemand thuis. Op het derde
adres van die dag doet een dame in
een wit ruimvallend gewaad open en
neemt woordeloos de dagvaarding in
ontvangst. Deurwaarder Mulder, tegen de overrompelde dame: „Neemt
u maar zo snel mogelijk contact op
met ons kantoor dan kunnen we een
afbetalingsregeling treffen." Onderweg naar het volgende adres vertelt
hij dat het ging om een restantje van
een oude schuld, „zegge en schrijven
98 gulden. Inmiddels zijn er vijfhonderd gulden kosten bijgekomen.
Treurig natuurlijk, maar de rechter
werkt ook niet voor niks." In de bijna
17 jaar dat hij exploten rondbrengt,
werd hij zelden geconfronteerd met
fysiek geweld. „Ach, één a twee keer
per jaar krijg ik een duw, meer niet.
Wel moest ik in het begin erg wennen
aan de verbale agressie. Scheldkannonades en rechtstreekse bedreigingen zijn aan de orde van de dag. 'We
komen je wel opzoeken.' Dat soort
dingen."
Maar ook de scheldpartijen worden volgens Mulder minder. „In de
loop van de jaren is de onverschilligheid sterk toegenomen. Werden
mensen vroeger boos, tegenwoordig
kan het ze steeds vaker geen zier
schelen." En zo trekt Mulder drie
dagen per week van deur tot deur.
Inmiddels is hij een expert geworden
in het trekken van conclusies ten
aanzien van huisdeuren. „Naambordjes zeggen niks over wie er daadwerkelijk woont." En: „De intercoms
die er tegenwoordig zijn, is voor veel
mensen een uitkomst; hoeven ze de
deur niet meer open te doen." Of:
„Volle brievenbus betekent: zijn
waarschijnlijk al lang vertrokken."

Dagvaarding

eindelijk weer eens iets gebeurt. Nadat Mulder heeft aangebeld stormt er
een hond richting deur. Luid geblaf is
zijn deel, maar de deur blijft gesloten.
De hond steekt zijn poot door de brievenbus en gromt vervaarlijk. Toch
doet de deurwaarder automatisch
een stap achteruit. Na vijf minuten
geeft het huisdier het definitief pp en
gooit de deurwaarder voorzichtig het
exploot door de brievenbus.
Het leger wanbetalers groeit weet
Van der Hoeden. Het deurwaarderskantoor bivakkeerde een'paar jaar
geleden nog in een aanzienlijk kleinere kantqprruimte en het aantal werknemers had de dubbele cijfers nog
niet bereikt. Nu is dat anders. Het
aantal vierkante meters kantoorruimte is aanzienlijk gegroeid en een
uitbreiding staat alweer voor de
deur. Er is een derde deurwaarder
bijgekomen en het einde van het inmiddels tot dertig personen aangegroeide personeelsbestand is nog
niet in zicht.

Wanbetalers
Van der Hoeden: „Het komt ook
steeds vaker voor dat we met tien
deurwaarders tegelijk bij iemand
voor de deur staan. Als je dan nog
twee gulden vangt, mag je blij zijn.
Een groot deel van de wanbetalers
die wij binnenkrijgen, zien we hier
ook weer terug. Ik schat dat zo'n 70
procent recidivist is." De reden waarom mensen in de financiële sores komen, zijn zeer uiteenlopend volgens
Van der Hoeden. „Uiteraard zijn er

mensen die gewoon te weinig geld
hebben, die jaar in jaar uit op het
randje moeten leven. Echte crepeergevallen. Het lijkt wel of er daar
steeds meer van komen. Die mensen
ontruimen is geen pretje."
Daarnaast zijn er de mensen die
het geld wel hebben, maar er niet
mee kunnen omgaan. De gokverslaafden, consumenten met overmoedig koopgedrag; zij allen zorgen
voor veel extra werk bij de deurwaarder, aldus Van der Hoeden. „Betalingsverplichtingen die zijn aangegaan in welvarende tijden blijken een
loden last op het moment dat het
inkomen sterk terugloopt. En al dat
consumptief krediet is natuurlijk
prachtig, maar of het allemaal even
verantwoord gebeurt, daar kun je je
vraagtekens bijzetten."
Maar er is ook een andere tendens
waar te nemen, stelt Van der Hoeden.
„De teugels worden tegenwoordig
strakker aangetrokken. Niet zozeer
door de Wehkamps en Skala's, die
toch wel een bepaald percentage
wanbetalers incalculeren bij de prijs,
maar wel door de sociale verhuurders. Die stellen zich tegenwoordig
veel zakelijker op. Drie maanden
huurschuld is het maximum, daarna
gaat de beuk erin." De slechte betalers zijn volgens de deurwaarder niet
uitsluitend te vinden in één sociale
laag van de bevolking. „Van rijk tot
arm komt hier over de vloer. Mensen
met een baan bij de politie of op het
gemeentehuis, maar ook uitkeringstrekkers die de eindjes niet langer

meer aan elkaar kunnen knopen.
Van keurig geklede heren met een
'eigen bedrijf tot slechtgeklede sloebers. Junks, maar ook de man met
een gouden Cartier-horloge losjes om
de pols."

Puinhoop
Een medewerker van het deurwaarderskantoor: „Sommige mensen maken er gewoon zelf een puinhoop van. Of ze nu veel of weinig geld
hebben, ze kunnen er eenvoudigweg
niet mee omgaan. Wat bijvoorbeeld
te denken van een echtpaar dat er in
is geslaagd van een huurtje van precies 78,43 gulden per maand een
schuld-op te bouwen van bijna duizend gulden? Er zijn er ook die denken dat het allemaal niet zo'n vaart
zal lopen. Als ze maar niks van zich
laten horen, zo redeneren ze kennelijk, dan drijft de bui vanzelf over.
Nee dus. Maar er zijn ook mensen die
er niks.aan kunnen doen dat ze in de
problemen zijn geraakt en die hier
komen om een afbetalingsregeling te
treffen. Echte armen, die toch keurig
elke maand die honderd gulden extra
komen brengen. Soms jaar in jaar
uit. Daar neem ik m'n petje voor af."
„Jullie hebben een pestbaan. Ik
heb tenminste m'n hele leven op een
eerlijke manier m'n geld verdiend."
De baliemedewerker van Van der
Hoeden/Mulder reageert niet. Hij is
wel wat gewend. Het is het einde van
de maand en dat betekent spitsuur
bij de kas van het deurwaarderskantoor. „Als ik thuis was geweest toen
die deurwaarder langs kwam, had ik
hem met een pak melk op z'n kop
geslagen," gaat de man die zegt altijd
eerlijk zijn geld te hebben verdiend,
onverdroten verder. Hij vangt elke
maand 1.247 gulden AOW. „Hoe kan
ik daar nou iets van betalen?" Ooit
had hij geld geleend voor een auto. 23
duizend gulden. Het autorijden ging
prima, het afbetalen wat minder. Nu
heeft hij een regeling van zestig gulden per maand, maar zelfs die afspraak van zestig gulden komt hij
niet na. De baliemedewerker: „Deze
regeling hebben we in samenspraak
met de man zelf gemaakt. Hij was het
er volledig mee eens, maar het is echt
een hopeloos geval. Hij speelt theater, heeft altijd een smoesje klaar
waarom hij ook deze maand weer
niet kon betalen. Maar al zou hij die
zestig gulden per maand wel regelmatig terugbetalen dan nog krijgt hij
die schuld nooit meer afbetaald. Alleen de rente is al hoger."
Na de man die zei altijd met eerlijk
werken z'n geld te hebben verdiend,
meldt zich een echtpaar uit het voormalige Joegoslavië aan de balie. Ze
worden volgende week ontruimd als
ze niet betalen en ze kiezen eieren
voor hun geld. De huurachterstand is
inmiddels opgelopen tot zesduizend
gulden. Met een vriendelijke glimlach worden de duizendjes en honderdjes uit de binnenzak van het colbertjasje getoverd. De baliemedewerker telt en komt tot 57 honderd gulden. Hij kijkt de man en de vrouw
vragend aan. Dan, alsof de man plotseling een ingeving krijgt, komen er
nog drie flapjes van honderd te voorschijn. De baliemedewerker die dit
werk al zeven jaar doet: „Ach ja, er
zijn altijd mensen die het weer proberen. Daarom tel ik het geld onder hun
neus nog een keertje zelf uit."

„Mijn advocaat betaalt," zegt de
jongen in joggingpak en met een
handdoek om z'n schouders gedrapeerd die wel opendoet. In z'n hand
heeft hij een zak drop en z'n kaken
malen rustig door terwijl Mulder
hem vertelt dat hij een dagvaarding
komt afleveren. Volstrekt ongeïnteresseerd blijft hij in de deuropening
hangen tot hem het papier wordt
overhandigd. Daarna sluit hij zonder
een groet de deur.
Veel huizen zien er uit alsof er niemand meer woont. Hermetisch gesloten jaloezieën, gordijnen die midden op de dag gesloten zijn, niets dat
beweegt. De envelop met het exploot Deurwaarder Van der Hoeden: „Het komt steeds vaker voor dat we met Uitzuigerij
waarop staat 'Inhoud vereist onmid- tien deurwaarders tegelijk bij iemand voor de deur staan. Als je dan nog
En zo verschijnt er die middag een
dellijke aandacht' glijdt de brieven- twee gulden vangt, mag je blij zijn'
eindeloze stoet Amsterdammers van
bus in. Totdat er op adres nummer 19

allerlei slag en kunne die op één of
andere manier in de financiële problemen zijn geraakt. Ze grijpen deze
kans, vaak hun laatste, aan om te
betalen. Af en toe begint er iemand
verontwaardigd te roepen over onrecht en uitzuigerij, maar dat zijn
uitzonderingen.
Een ouder echtpaar komt naar de
balie. Zij draagt een bril met een
goudkleurige montuur. Hij is grijs en
ziet er versleten uit. „Kan ik apart
praten?," fluistert hij. Ze komen betalen voor hun zoon. Hij had ooit een
bankstel gekocht, maar is na drie termijnen al gestopt met afbetalen. Zij:
„Ik zei nog tegen hem: ga toch op een
kissie zitten. Maar nee, hij zou en
moest een bankstel. Dat ding is trouwens al helemaal op. Kan zo bij de
vuilnis worden gezet. Ja weet u, de
hond heeft de bank al helemaal kapotgebeten." Er staat nu nog een rekening open van 19 honderd gulden
voor een bank die geen cent meer
waard is. Ze willen alles betalen. In
één keer. Hij: „Maar ik wil niet dat
mijn zoon het te weten komt. Laat
hem maar in de waan dat hij nog
moet betalen. Kunt u alle papieren
naar mij toesturen?" Met ongeoefende hand schrijft hij zijn adres op. •
Aan de muur hangt een foto van
een meisje die een beer in haar armen klemt die ongeveer vijf keer groter is dan zijzelf. Tussen het speelgoed in de kinderkamer slingert een
walkman in rood-gele kleuren: 'My
first Sony'. De ontruimingsploeg is
op die zonnige dag in mei aangeland
bij het vijfde pand. De drie woningen
tussen de Margriet-kalender-metstralende-Beatrix waren al zo goed
als leeggehaald en van de bewoners
ontbrak elk spoor. Dit keer echter
wordt de deur opengedaan door een
meisje van een jaar of 15, petje schuin
op haar hoofd. Nee, ze is niet de huurster, die is geld halen. De deurwaarder: „Waar?" Het meisje: „In Enschede." De deurwaarder: „Luister. Wel
een beetje laat hè. We hebben al wel
vaker problemen met haar gehad. Al
vanaf de eerste dag dat ze hier kwam
wonen, eenjaar geleden, heeft ze een
huurschuld opgebouwd. We blijven
niet aan de gang. De ontruiming gaat
gewoon door." Het meisje stopt wat
persoonlijke bezittingen in een plastic tas loopt de trap af en verdwijnt
om de hoek van de straat.

Hijsbalk
Voor de ontruimingsploeg zijn de
woorden van de deurwaarder het teken waar iedereen op wacht. Dozen
worden in elkaar gezet, de takel aan
de hijsbalk gehangen. Als ijverige
mieren verspreidt de ploeg zich over
de woning: één gaat naar de keuken,
de ander duikt de slaapkamer in, de
derde neemt de huiskamer voor zijn
rekening. Alles gaat in dozen: de open
dozen gaan rechtstreeks de vuilcontainer m; de dichte dozen verdwijnen
in de grote verhuiswagen en worden
opgeslagen door de gemeente. Binnen twee maanden kan alles worden
opgehaald. Tegen betaling van de
ontruimingskosten, zo'n achthonderd gulden. Zo niet, dan gaat het
naar de veiling. Binnen een kwartier
is het huis leeg.
Als laatste worden de slingers die
in de kinderkamer hangen in een
plastic zak gepropt. „Op naar de volgende," zegt één van de mannen van
de ontruimingsploeg. De agente die
voor het eerst meeloopt met de ontruimingen grinnikt nog wat onbeholpen.
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Op ons terras kunt u
heerlijk buiten eten!

AFRICAN DRINK
0,5 LITER

ELDERS
CABERNET SAUVIGNON
VINA SAN FERMIN DE MONTEMAYOR
GRAN VINO DE CHILE

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

arnse
rant
deRonc
5 Vener
smeerder
ourant

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.

v.d. MIJE

Marisstraat 13a. Tel. 15186

ELKE WEEK HET

DAGELIJKS mum.

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-1 93 96

Zandvaorts
IMieuwsblad

MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

PRIJS

SISISINAS

WIT OF BRUIN
0,7 liter

de Nieuwe
Wecsper „.

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

HELE LITER
PROBEER- •\rlL-AG

SMIRNOFFVODKA

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

SCHAIK

CITROENBRANDEWIJN

OOOSaö
FLESSEN
35.00

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

VAN

CORONA
MEXICAANS
BIER

RED LABEL - SCHOTSE WHISKY

SNOWWHITE

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

JONGE JENEVER

ELDERS 2*69'

KENNISMAKING
GEEN

OPEN HUIS
Thorbeckestraat 3/4 en 3/12, zat. 30/7 van
12.00-14.00 uur. Schitterend gelegen, luxe verbouwde vierkam. maisqnnettes. Luxe keuken
met inb.app.; badk. met ligbad, douche, toilet en
wastafel; ruim balkon op het westen. Serv.k.
ƒ 180,- p.m. Geheel v.v. kunststof kozijnen met
thermopane begl. Beide app. worden gestoff.
opgeleverd.
Resp. Vr.pr. ƒ 339.000,- en ƒ 349.000,- k.k.

CLAERYN

Chili tieeti een eeuwenoude wijnproductie. In de zestiende eeuw
werden doof de Spaanse kolonisten de eerste wijnstokken
geplant in het centfale deel van het land. dal nu tuisten naar de
naam 'Central Vatley'. Het gebied is gelegen aan de voel van üe
Andes en heeft door een ideale gemiddelde temperatuur en
meer dan voldoende water het perfecte klimaat voor de productie
van goede wijnen. De Vina San Fermin is gevinifieerd uit de
Cabernet Sauvignon druii. Het lichtlruitig bouquet en een volle
smaak zullen U zeer aangenaam verrassen. Aanbevolen bij alle
soorten rood vlees en kruidige kaas. Zeker houdbaar tot 1997.

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

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op én achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Buureweg 1-3, tel. 15736

Wegens vakantie gesloten
van 1 tot 15 augustus

OPRUIMPUIM

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cPm)

BALLET
STUDIO 118
CONNYLODEWUK

Gevraagd:

Meisje
voor de vakantieperiode

Keur Brood Banket
Raadhuisplein 2
Tel. 12404

HAÏTESTRAAT 75, ZANC!VOORT,
TE!. 02507-18949
29, 70 EN 71 juli:
KREEFTEN
DRIEDAAGSE

toegewijd aan de
danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN
per september
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroefeningen, lichaamshouding etc. etc.)
INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
Bel voor info
17789 b.g.g, 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

RReus „Uisen Specialiteiten"
*

EEN hslE kREEfr VAN
± 600 qRAM VOOR ƒ 59,50

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Meubelplein Leiderdorp is sponsor van 'Goede tijden. Slechte tijden'.
Alle meubelen in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij: Baalbergen
Meubelen, Groenewegen Meubelen, Houweling Interieur, Koorcman
Woonadviscurs, Lederland, Mijnders Meubelen, Slaapkamer
Centrum, Stoutenbeek Wooncentrum en Valhal Woonideeën.
Informatie: 071-416585. A4, afslag Leiderdorp. Volop parkeerruimte. Openingstijden: Maandag 13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag,
Vrijdag 9.30-17.30 uur. Donderdag koopDONDERDAG
avond 9.30-21.00 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur. KOOPAVOND!

ER zij N Noq ENkElE P!AATSEN
op
51 juli.
BE! NU dE KREEÏTENliJN

TEl. 10949.

Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

* Zalmsalade
TUT Crabsalade
* Florida salade
TV Tonijnsalade
-k Aardappelsalade
TV Zalmmousse etc.
Ambachtelijke Topkwaliteit uit eigen keuken

Vrije Tijd
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Schooltas naar
India
Oude, maar nog wel
bruikbare, schooltassen
zamelt Terre des Hommes
binnenkort in om ze naar
India te sturen. Hiermee
wil Terre des Hommes
jeugdige scholieren op
ruim zestig kleinschalige
onderwijsprojecten in India helpen. De actie start 8
augustus en de oude
schooltassen kan men afgeven bij alle Kipling-verkooppunten die een grote
groene actiesticker op het
winkelraam krijgen.

Vijf eeuwen kunst
In het Centraal Museum
te Utrecht is onder de
naam Utrechtse Parade
een tentoonstelling ingericht met werk van meer
dan dertif Utrechtse kunstenaars uit vijf eeuwen.
Hiermee maakt het museum de balans op van
haar kunstcollectie vanaf
de Middeleeuwen. Er is
werk te zien van onder anderen Jan van Scorel, Alain
Teister, Abraham Bloemaert, Gerrit Rietveld,
Pyke Koen. Schilderijen,
zilver, meubels, kostuums,
beelden, tekeningen en architectuur zijn op een zeer
bijzondere wijze opgesteld.
Centraal Museum, Agnletenstraat l. Utrecht, open op dinsdag
tot en met zaterdag van tien tot
vijf uur, op zon- en feestdagen van
12 tot vijf uur bereikbaar met
bus 2/22; entree vijf gulden. De
tentoonstelling duurt tot en met
23 oktober. .

Fietstocht
langs Donau
Wie een fietstocht langs
de Donau wil maken, kan
ook eerder dan in het bekende Passau in Duitsland
opstappen en vervolgens
naar Wenen peddelen. Het
Duitse traject van de route
staat beschreven in de
'Fahrradführer Donau' van
Axel van Blomberg. Hij beschrijft in zes etappes de
475 kilometer lange rit van
de bron in Donaueschingen tot aan Regensburg.
Het boek Is uitgegeven door
Moby Dlck Verlag In Kiel en Is
voor ongeveer dertig gulden In de
boekhandel te koop. .

Jordaan verrast ook Amsterdammers
Van heinde en verre komen mensen af op de Jordaan, de wirwar van knusse
straatjes en grachtjes die
doorgaat voor Amsterdams
gezelligste buurt. Opvallend
is dat veel Amsterdammers
en mensen die in de nabije
omgeving wonen, die buurt
juist niet goed kennen. Speciaal voor hen heeft de VVV
een wandeling door de Jordaan uitgestippeld, die
voert langs de meest pittoreske plaatsen waar je anders als argeloze wandelaar
snel aan voorbij zou gaan.
Zelfs de meest-doorgewinterde Amsterdammer zal
tijdens deze wandeling worden verrast.

H

huizerhof aan de Karthuizerstraat, het Claesz Claesz hofje
aan de Egelantiersstraat en
Sint Andneshofje aan de Egelantiersgracht. De ingangen
van die hofjes gaan veelal
schuil achter een gewone huisdeur, en als je er niet op attent
wordt gemaakt, loop je daar zó
nietsvermoedend langs.

en

daarbij

zoekend rond te kijken welke kant je op moet. Als een
hulpvaardige Amsterdammer dan ook nog de weg wil
wijzen, voel je je helemaal
een toerist, maar het went
allemaal snel.
door Katinka Bartcls
De Jordaanwandeling begint
voor het Centraal Station en
voert via de Prins Hendrikkade
en wat kleine omwegen naar
het Singel, die officieel overigens de Singel heet, maar geen
Amsterdammer zal die gracht
ooit zo noemen. Even zitje nog
middenin 'de grote drukke
stad,' maar eenmaal op de
Brouwersgracht is het een stuk
rustiger en gaat de route in de
richting van de Prinsengracht,
naar het begin van de Jordaan.
Dan blijkt al snel waarom de
WV aanraadt om tijdens de
wandeling vele, vele malen naar
boven te kijken. De wandelaars
worden voortdurend attent gemaakt op de kleurige gevelstenen boven de voordeuren van
de grachtenhuizen, die een extra blik meer dan waard zijn.

Vier dagen fietsen

„Ik woon al 25 jaar in Amsterdam, maar hier ben ik nog
nooit geweeest. Wat is dit
mooi," zegt een van de wandelaars terwijl hij het Claesz
Claesz hofje uitloopt. Zo'n omschrijving maakt nieuwsgierig,
maar hij heeft niets te veel gezegd. Achter een oude houten
deur in een blinde muur ontdekken de wandelaars een lommerrijk hofje, waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.
Je staat weliswaar in het centrum van de binnenstad, maar
een van de weinige geluiden die
je hoort is een tjilpende vogel.
Slechts een televisie met een
voetbalwedstrijd die knalhard
aanstaat, brengt je weer snel terug tot de aardse werkelijkheid.
De Jordaan telt ongeveer twmtig van die hofjes, maar de
meeste zijn gesloten voor publiek. De paar hofjes die nog
open zijn, moeten dan ook worden gekoesterd.

ET IS EVEN vreemd
om in je eigen stad
rond te lopen met een

plattegrondje

Tot begin september
worden de ATV-pagina
(Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd) en
de pagina Auto's &
Motoren samengevoegd
tot één pagina. Informatie
over de inhoud (onder
vermelding van het
onderwerp): Redactie
Weekmedia, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

De Spaarneland Pietsvierdaagse voert langs zee
en plassen, door duinen en
het polderlandschap en
door pittoreske steden en
dorpen, belooft de Haarlemse Toerfietsclub Excelsior. Startpunt van de vierdaagse die van 16 tot en
met 19 augustus plaatsvindt, is hotel/restaurant
Het Buitenhuis bij het
kampeerterrein in recreatiegebied
Spaarnwoude.
Vandaar kan men dagelijks
vertrekken voor afstanden
van veertig kilometer of
meer. Voor liefhebbers is
er ook een maaltijdenarrangement.

Inschrijfgeld: 25 gulden per
persoon; kinderen tot en met vijf
jaar gratis. Informatie: Regionale
WV Zuld-Kennemerland, teletoon 02507-12263.

Lappendag

Trots

Café Het Papeneiland, hoek Brouwersgracht en Prinsengracht, ligt op de grens van de Jordaan
Foto WV Amsterdam

Het zijn pittoreske markeringspunten waar je in de snelheid
van het dagelijks leven zo vlug
aan voorbijgaat. Die stenen refereren aan het beroep of de
herkomst van de mensen die in
het huis hebben gewoond of gewerkt.

Winkeltjes
Op de Prinsengracht, op de
hoek bij café Papeneiland, begint de echte Jordaan. De wandeling gaat in de richting van de

Lommerrijk hofje waar
de tijd heeft stilgestaan
Lindengracht en al na een paar
honderd meter wordt het nog
rustiger. En verder gaat de route, door de kleine straatjes van
de Jordaan zoals de Noorderkerkstraat, de Boomstraat, de
Tumstraat en de Egelantiers-

straat. Onderweg zijn er veel
aparte winkeltjes te zien, zoals
bijvoorbeeld op de hoek van de
Noorderkerkstraat, waar alleen
tweedehands brillen worden
verkocht. En natuurlijk zijn de
cafeetjes ook onlosmakelijk

verbonden met de typische Jordaan-sfeer.
De Jordaanwandeling voert
dan ook langs café Nol ('Altijd
lol') in de Westerstraat en op
het terras van café De Zon, op
de hoek van de Lindengracht
en en Noorderstraat, rust menig wandelaar even uit om te
genieten van de omgeving. Welhcht onder het genot van koffie
met appelgebak of een broodje
bal, die voor een paar gulden op
een groot schoolbord worden
aangeprezen.

Hofjes

Auto 's & Motoren

Veel wandelaars zullen tijdens de route worden verrast
door de schoonheid van de hofjes die ze zien, zoals het Kart-

De traditionele zomer-kermis in Medemblik begint op donderdag 28 juli
en de feestelijkheden worden maandag l augustus
afgesloten met een 'lappendag.' Honderden kramen
staan dan in het stadje op-,
gesteld en standwerkers
prijzen luidkeels en crea-'
tief hun waar aan. Bovenaf
dien staan optredens op"
het programma van doedelzakspelers, vertolkers
van het Franse chanson,
Spaanse
danseressen,
Griekse volksdansers, Italiaanse zangers en een"
Scandinavische accordeo-;
nist. Handel, zang en dans
uit de landen van de Euro-;
pese Unie, daar draait deze |
'lappendag' om. De vijf- j
daagse kermis en de lap-:
penmarkt van l augustus j
worden omstreeks half 11.
's avonds afgesloten met
een groots watervuurwerk.

Via de Bloemgracht en de
Egelantiersgracht eindigt de
wandelroute op de Westermarkt bij de Westerkerk, de
veelbezongen trots van de Jordaan, die strikt genomen net
buiten de 'grenzen' van de Jordaan valt omdat de kerk aan de
overkant van de Prinsengracht
staat.
Een paar duizend mensen
maken jaarlijks de wandeling
door de Jordaan. De route is
weliswaar in vijf talen verknjgbaar, maar volgens Herman ter
Balkt van de hoofdstedelijke
VW vindt juist deze wandeling
het meest aftrek onder Nederlanders en kiezen buitenlanders eerder voor routes langs
de monumentale grachtenpanden. „Je kan wel op goed geluk
ronddwalen in de stad, maar
zo'n uitgestippelde wandeling
is dé manier om juist de leuke
dingen te zien," zegt hij.
Meer Inlichtingen over stadswandellngen zijn verkrijgbaar bij de WV.
Telefoon: 06-34034066.
(ADVERTENTIE)

Saab 900 Cabriolet
blijkt erg in trek

Vredestein
Sprint+ V
uitgebreid
Bandenfabrikant Vredestein breidt de vorig jaar
geïntroduceerde
Sprint+
V-serie uit met vier typen.
De V-banden, geschikt
voor snelheden tot 240
km/uur, zijn voorzien van
een volledig nieuw ontwikkeld loopvlak met brede
lengte- en dwarsgroeyen.
Ze staan aan de basis van
een betrouwbare spoorstabiliteit, vaste wegligging,
goede waterafvoer
en
nauwkeurige stuurprecisie. Directeur Dijks: „Het
is een misverstand dat
hoge snelheidsbanden alleen thuishoren onder
snelle auto's."

Suzuki geeft
Swif 11.3 Spirit
Naast de Swift Spirit 1.0
.brengt Suzuki voortaan
ook een Spirit met 1.3 motor (68 pk). Het is een
nieuw
1.3-instapmodel
want de prijs ligt 1300 gulden lager dan van de 1.3
GL, namelijk 22.495 gulden. Zuinigheid staat allereerst centraal bij deze auto.
Wie met een fluwelen voet
het gaspedaal beroert,
moet een brandstofverbruik van ruim 1:17 kun. nen halen. De topsnelheid
van de 750 kg zware 1.3 Spirit ligt op 165 km/uur en
dat is ruim voldoende voor
Nederland.
(ADVERTENTIE)

"Mij ophalen?
Niet nodig, ik
pak de Arola."
Die brengt mi| door weer en wind bm
nen en buiten de bebouwde
_8^1
kom met een volle ^C,, ~
tank tot 200 km ver' \""'
(Max snelheid 40 km/uur)
Vr
aag documentatie
aan over deze
fantastische
iweezitter
Smiceournen
"hul

"Uuljnd

Of het met het weer te maken heeft, is niet bekend
maar de vraag naar de nieuwe Saab 900 Cabriolet is boven verwachting. Nog voor
de officiële introductie bij
de dealers is de produktie
voor Nederland van 80 stuks
voor 1994 al geheel uitverkocht. Saab-importeur AIM
heeft goede hoop dat de produktie wordt opgevoerd om
extreem lange levertijden te
voorkomen.

D

E EERSTE Nederlandse lichting van de Saab
900 Cabriolet was al
uitverkocht voordat hij in
produktie ging en dat moet
de Saab-dealers een plezierig gevoel geven. Wie vol-

gend jaar in een nieuwe
open 900 wil rijden, doet er
dus verstandig aan morgen
de gang naar de dealer te
maken en met een beetje geluk staat de auto voor de
Kers^ voor de deur.
Het is een auto die zijn plaats
de afgelopen jaren wel verdiend
heeft. Tien jaar geleden introduceerde Saab de eerste open
900 met automatische kap
waarvan er in totaal zo'n 50 duizend geproduceerd zijn.
De nieuweling is gebaseerd
op de nieuwe driedeurs waarvan de voorzijde en de onderkant van de deuren werden
overgenomen. Vanaf de A-stijl
naar achteren toe is hij volledig
nieuw en de gestroomlijnde
vorm die Saab wist te realiseren, resulteert in een goede Cwwaarde van 0,32 met gesloten
kap.
Einar Hareide, hoofd van de
verantwoordelijke design-afdeling: „We hebben besloten de
oplopende gordellijn van de
driedeurs door te trekken tot
een wigvormig profiel. Dit bood
het voordeel dat we de opgevouwen kap volledig onder een
deksel konden verwerken zonder de dakscharnieren te verlagen of de kap dichter opeen te
moeten pakken."

Stijf koetswerk

Waai|enberg b v fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen
levens leverancier van rolstoel mri|wagens
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z O . tel 020-6910518

Het ontwerp laat zich weilicht het beste omschrijven als
tijdloos. Hareide: „We wilden
voor de cabriolet extreme,
trendgevoelige aspecten vermijden maar tegelijk wel de typische Saab-trekjes behouden."
Saab heeft zich de nodige
moeite getroost om de cabriolet eenzelfde torsiestijfheid te
geven als de gesloten versies.

Het nieuwe model is meer dan
70 procent torsiestijver dan zijn
voorganger die bekend staat
om zijn stijve koetswerk. De
versterkingen zijn in hoofdzaak aangebracht ter hoogte
van de drempels die nu dubbelwandig zijn uitgevoerd in ultrasterk staal en voorzien zijn
van een aantal inwendige steunen.

Evenals bij de gesloten versies zijn extra maatregelen getroffen om de achterpassagiers
bij aanrijdingen in de flank goede bescherming te bieden. Be-

halve de dwarsbalk onder de
voorrand van de zittingen zijn
extra profielen aangebracht
tussen de bovenkant van de
achterwielkast en de drempels.

de cabriolet komt grotendeels
overeen met dat van de gesloten driedeurs. Door de aanwezigheid van een kapframe is
evenwel de achterbank minder
breed maar hij biedt uiteraard
De bagageruimte van de ca- nog wel voldoende plaats aan
briolet heeft bij geopende kap twee volwassenen.
een inhoud van 285 liter, bij geDe kap is voorzien van een
sloten kap is dit 354 liter. Twee
elektronische sensoren moeten achterruit van gehard glas met
overigens voorkomen dat de verwarmingselementen. In verkap wordt opgevouwen wan- gelijking met het vorige model
neer er bagage in de weg zit. De zijn de achterste zijruiten 40
leuning van de achterbank is procent groter. Hij is alleen verneerklapbaar, ook als de kap krijgbaar met lederen beklegeopend is. Het interieur van dmg. In het interieur is veel
aandacht besteed aan details
zoals de verstelbare leeslampjes in de achterste gordelraü
aan weerskanten.
De Saab Cabriolet is vooralsnog leverbaar met een drietal
motoren: 2.3i, 2.0 Turbo en 2.5
V6. In september wordt daar
nog een 2.0i-versie aan toegevoegd. Deze laatste is alleen als
S-uitvoering leverbaar en beschikt standaard onder meer
over elektrische spiegel-, raamen kapbediening, ABS en een
airbag voor de bestuurder. Alle
andere versies zijn alleen leverbaar met de specificatie SE.
Het onderscheid zit m een audiosysteem en lichtmetalen velgen. De prijzen varieren van
84.950 tot 107.450 gulden.

VAN DE WEEK

Natuurvakantie
5 Dagen Schwanheim in het
Neckardal
nu slechts..

398.-

In het schitterende natuurgebied van hetNeckardal
ligt uw idyllische vakantiebestemming Schwanheim.
Omgeven door veel natuurschoon geniet u van
een heerlijke vakantie. U verblijft ir het sfeervolle hotel Schwanheimerhof op basis van een prima
halfpension verzorging!
Meer informatie over Schwanheim? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:

'-

Adres:
Postco de:
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrekdata:
Aug: 08 en 22
SeprOS, 12, 19,26

398,Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• logies in hotel Schwanheimerhof
• 2-persoonskamers metdo/to
• halfpension verzorging
• ontbi|tbuffetm het hotel
• afwisselend excursieprogramma
• alle internationale belastingen
• uitstekende reisbegeleiding

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen

020-6541 100
Geopend werkdagen 09 00 - 18 00
uur zaterdag 1000- 16 00 uur

Derde versie Celica reeks: 'geweldige auto'
OYOTA LAAT met de
derde versie van de Celica het hart van autoliefhebbers wat sneller klop-

T

pen. Het betreft een perrna-

nent vierwielaangedreven
2.0i GT Turbo met 242 pk.
Toyota stelt de auto eveneens beschikbaar aan de rally-rijders van Team Toyota

Europe.
Wie de straatuitvoering van
deze bolide m zijn dagelijks leven gebruikt, zal maar zelden
het onderste uit de kan halen,
maar het is wel een auto die er
staat en waar je goed mee voor
de dag komt. De Toyota-importeur spreekt van een 'geweldige
auto, met een extra aansprekend uiterlijk, een grote hoeveelheid actieve en passieve
Veiligheid en een fascinerende
hoeveelheid power.'
Bovendien zegt de importeur
dat de Celica moeiteloos plaatsbiedt aan vier personen, maar
dat is wat ons betreft wel wat
rooskleurig voorgesteld. En
Saab 900 Convertible, de kap is voorzien van een achterruit van ook: een superauto, aldus Toygehard glas met verwarmingselementen
*
ota. En daar hangt dus ook su-

perprijs aan, 112.300 gulden om
precies te zijn en dat is zo'n 41
duizend gulden meer dan de gewone 2.0i GT. De eveneens acceptabel presterende l .81 kost
overigens maar 50 duizend gulden en dan krijg je nog een tientje terug. Flinke prijsverschillen bij de Celica derhalve
De 4WD GT levert een vermogen van 242 pk en een koppel
van 302 Nm, wat garant staat _
voor snelle reacties op het gaspedaal in een groot toerenbereik. De topsnelheid ligt ergens
rond de 245 km/uur en de bekende sprint naar 100 km/uur
(wie doet dat ooit?) neemt 6,1
seconde in beslag.
Toyota Celica 2.0i GT Turbu 4wd.
huids is hij op verschillende tractie beschikt. Hij heeft ABS
punten aangepast aan het gro- en een gewijzigde stuurbekrachtiging voor directer stuUiterlijk is de 4WD GT her- tere snelheidspotentieel.
kenbaar aan de extra luchtoperen en meer 'gevoel' m het
De Super Strut wielophan- stuur. Een airbag voor de beningen in de neus en motorkap
en aan de lagere voorspoiler. gmg is voor en achter onafhan- stuurder is standaard en het
Andere opvallende kenmerken kelijk, het zwaartepunt ligt laag comfort is nog vergroot met onzijn de achterspoiler en dries- en de verdeling van aandrijf- der meer een meervoudig ver-,
l
paaks 16-inch wielen die ruim- krachten vindt op zodanige wij- stelbare bestuurdersstoel
schoots zicht bieden op de ge- ze plaats dat de auto onder alle
ventileerde schijven. Onder- omstandigheden over optimale
EH

Geventileerde schijven

donderdag 28 juli 1994
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van.2299? voor U U <T'

Soul Night for Singles
Soc. „De Manege" Zondvoort

complete
eethoek

presenteert za.avond 30 juli
een super programma
aanvang 21.00 uur;
dansen met DJ Rob Z
>
en koffie

-2 zitkombmatie

van JJ99? voor

22.00 uur: optreden op het terras van
Marco en Roberto
22.30 uur: pianobar geopend met DJ Shiuua
22.45 uur: benedenzaal geopend met
soul spektakel
02.00 uur: Koffie van het huis
03.00 uur: 6inde avond

zit/
slaapbank
van j699? voor

De gehele avond barbecue
op het terras
€ntree 25,- all in
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaar
flbsoluut géén spijker- of sportkleding
Info 02507-10023

ieugdkamer

5-6-7 augustus
JAZZ FCSTIVAl

ovz

en

70%

kortin

Verhuur van diverse afvalcontainers
telefoon O6-8444

ieheet kompleet ,

3-2 zitcombinatie
Hl!

Nieuwsblad

organiseren in d© krant van
4 augustus a.s. een

amsterdam - son - utrecht groningen - duiven - zwolle oosterhout - vlaardingen berkel - heerlen - beverwijk

„SWINGCNDC" PUZZ61
HOOFDPRIJS: 3 CD bonnen t.uu.v. 50,ter beschikking gesteld door
Musk Store, Kerkstraat
5 fotorolletjes 24 opn. gratis
ontuuikkeld en afgedrukt
Foto Boomgaard, Grote Krocht.
r

Zaterdag ó aug. delen onze promotie
dames een attentie uit beschikbaar
gesteld door de O.V.Z.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

en

T. Goossens

Nieuwsblad

€cn ijzersterke combinatie!

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

OVZ

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. De Vonk

roèn
.000 k
GAI
iderik

Iedereen maakt kans op Postcode Jackpot

De rijkste prijs
van Nederland!

Of
miljoen in de pot bij. Als er
zeven miljoen in de Jackpot zit
is de top bereikt. En dan moei
hij eruit! De notaris .trekt dan
net zolang winnende lotnummers, tot hij een deelnemer
tegenkomt.

Grote Krocht 18, Zandvoort

Henny Huisman ging dit jaar
al drie keer op pad om de
Postcode Jackpot te bezorgen bij een kersverse multimiljonair. De Jackpot is met
recht de rijkste prijs van
Nederland. Een prijs die er
bij 7 miljoen gegarandeerd
uitgaat!

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen.
Eiken, Anegré. Mahonie. Beuken'en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

Zeven miljoen winnen doe je bij de Nationale Postcode Loterij

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND
WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

De winnende
Thuisbingonummers:

17 juli
1
2
3
6
8

10
12
14
16
23

25
26
28
29
30

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Graëif plafonds

\

\7

/
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw-en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Msut

'At

S.S.E

Drie miljoen gulden, dat is
toch een prima reden om mee
te spelen in de Postcode
Loterij? Als u nu de bon op deze pagina invult en opstuurt,
maakt u volgende maand al
kans op...ja, misschien wel vier
miljoen! •

aler ir
Ma's,

ichs

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen mat blokterters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie.

Naam:

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89 d.d.
02-03-93.
Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen worden automatisch op'
uw bank- of girorekening gestort.

Adres:

L_

Q dhr. Q mevr.

Postcode: | i i i i-i l l
Wilt u dat wij u bellen bij
Vul dan hiernaast uw telefoonnummer in:

Postbanknummer

Banknummer:

Plaats:
''"7 Telefoonnr.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

150.94.07
l

Datum:

.2
II " AF

NATIONALE
• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

doe mee!

>.S.
B
-

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON

31 42
33 43
37 44
39
40

KASTE N WAND-SYSTEME N

3.S.B
Mini
i

...voor iedereen

Kans op miljoenen...
De Postcode Loterij reserveert
loten voor iedereen in Nederland. De Jackpot wordt getrokken uit al die loten, zowel de
verkochte als de niet-verkochte. Deze superprijs kan dus bij
iedereen terechtkomen. Maar
alleen als de winnaar meespeelt in de Postcode Loterij,
wordt de Jackpot uitgekeerd.
Elke maand dat de Jackpot niet
uitkeert, gaat er minstens een

Handtekening:

DECOR PANELEN

Mi

Deze maand staat de Jackpot
alweer op drie miljoen gulden.
U kunt dat dag en nacht zien
op de Euromast in Rotterdam,
die nu als Jackpotmeter door
het leven gaat.

Elke maand trekt de notaris
van de Nationale Postcode
Loterij een winnend lot voor
de Postcode Jackpot. In de
Jackpot zit minstens twee miljoen gulden, maar dat bedrag
kan oplopen tot zeven miljoen!

GEFINEERDE PANELEN

Aul
va
to

10
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ekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 i -12-13-14-15-16-17
T.k. 2 CV 6 zeer goed en mooi,
APK, zwart, veel chr. en een
nw dak. ƒ 6200,-. 020 - 6944498.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam,. de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
XM 20 l aut.'92
ƒ29.500
XM 20 l Amb. aut.'91 27.500
XM 20 l aut. '90
ƒ 22.500
XM V6Excl. aut. '91 ƒ29.500
XM 20 l Ambiance '32f 25.000
5st XM Turbo D '91 ƒ 24.500
XM Diesel '90
ƒ 17.500
XM 2.0 T. Comf. '90 ƒ 20.500
XM D Break Serv. '92 ƒ 20.000
CX 2500 GTI Turbo '87ƒ 11.500
BX 19 TGD Br. '91 v.a.f 14.500
BX 19 RD Br. '89
ƒ 9.950
BX TZD '92
ƒ 17.500
BX TZD '91 v.a.
ƒ 14.500
BX TZD Turbo '90
ƒ 14.950
BX TZD '90
ƒ 12.750
BX Diesel '87
ƒ 4.950
BX 16 Progr. '92
ƒ 17.500
BX 19 TZI '92 Ipg
ƒ 17.500
BX 16 Progr.'92, Lpg ƒ 17.500
BX 16 Progr.'91, Lpg ƒ13.500
BX GTI 16V '90
ƒ 14.500
BX16TGK90
ƒ12.500
AX 11 RE '89
ƒ 7.500
Visa 17 R Diesel '84 ƒ 1.950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Fiat

Stoplock

Peugeot

voorkom
autodiefstal
op vakantie

Gebroeders
HAAKER B.V.
Officiële
FIAT/LANCIA-DEALER

PEUGEOT

14 x
25 x
6x
3x
5x
2 x

Kamerl. Onneslaan 10,
BADHOEVEDORP
Dichterbij dan u denkt !
Tel. 020-6594859

50 occasions
vanaf ƒ 500.-

geschikt voor alle auto's
J SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan, Carlife,
VW-dealers, Bovag-garages en
autoshops. Prijs ƒ 149,Info: 020-6846226

Autoverhuur

Autosloperijen

T.k. Rat Punto 55 S gewonnen Opel Vectra 1.6i, 5-drs, zwart
in Holl. Cas., kl. mosterd geel. 07/90, 102.000 km, vr.pr.
Vaste prijs ƒ 19.000,-.
ƒ 18.500,-. Tel.: 02977-42820.
Tel. 03465-53346.

Renault

FIAT
ƒ 6.950
Panda 750, 12/87
Panda 1000S, 8/87
ƒ 7.250 5 SL Tonic, 1/89 ....ƒ 7.600
ƒ 7.950 19 TR Europa, 3/92 . .ƒ 14.500
Uno 45, 5/87
ƒ 16.250 19 TD Cham., 10/91 .ƒ 12.700
Uno 60, 4/92
ƒ 19.750 19GTR Cham., 6/90 .ƒ11.400
Uno 1.1 S, 6/93
ƒ 25.750 21 GTS sedan, 5/90 .ƒ 8.000
Tipo 1.4 S, 12/93
Tipo 1.4 DGT, 9/90 ƒ16.950 21 GTD Nevada, 2/90 ƒ 14.500
ƒ 23.950 21 GTL sedan, 11/89 ƒ 8.900
Tipo 1.4 S, 6/93
ƒ 9.800
Tipo 1.6, 7/91
ƒ 19.950 21 TL, 2/90
Croma 2.0 IE, 3/91
ƒ21.950 21 SD sedan, 3/91 . .ƒ 13.200
Ypsilon, 11/85
ƒ 5.950 21 GTS Nevada, 9/90/13.400
ƒ11.800
Y10 Junior, 1/92
ƒ 19.500 25 TD, 3/90
ƒ 17.500
Delta HF Turbo '92 ƒ 28.950 25 GTD, 4/91
ƒ 13.900
Dedra 1.6, 12/93
ƒ33.500 25 GTX, 1/90
ƒ 12.900
Dedra 1.8, 10/90
ƒ 19.250 25 TX, 8/90
22.950 25 2.21 Beveriy, 4/91 ƒ 15.900
Dedra 1.8 IE, 3/90
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Autobedrijf CASPARUS
R 11 GTD, m blauw; 3 drs., bj.
Amstellandlaan 1
'85, APK mei '95, ƒ3500.
BX 1.4 l TGE, 10/90 .ƒ10.200
Weesp 02940-15108
Tel. + Fax 020 - 6381023.
BX 1.4 E, 1/87
ƒ 4.800
BX 1.4 l TE, 2/92....ƒ 12.900
Occasions vanaf ƒ 7.500
R 5, 1989, rood, 51.000 km, in
BX 1.4 Palmares, 10/88/ 6.900 3 maanden Bovag-garantie.
goede staat. Vr.prijs ƒ 8.950.-.
BX 1.4 TE Deauv., 5/92/12.800
Inruil en financ. mogelijk.
of e.a. bod. Tel. 020-6475915.
BX 1.4 E, 7/89
ƒ 6.900
FIAT VERMEY B.V.
RENAULT AMSTERDAM
BX 1.6 RE, 5/89... .ƒ 6.400 Keuze uit ruim 35 occasions.
Top occasions met 1 jaar
BX 1.6 Progr., 4/92 . ƒ 14.700
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
garantie
.ƒ 9.500 Tel. 02975-62020.
BX 1.9 TRI, 1/90
Wibautstraat 224
.ƒ 8.000
BX 1.9 TRI, 7/89
020-561 96 11
.ƒ 6.200 Tipo 1.6 SX DGT, 3132} 18.400
BX 1.9 D, 10/87
.ƒ17.200 Tipo 1.6 IE DGT, 6/90 ƒ 11.700
BX 1.9 TZI, 7/92
.ƒ11.900 Tipo 1.7 D AGT 10/88 ƒ 8.600
BX 1.9 TZI, 4/90
BX 1.9 TGD Br., 6/90 ƒ 13.900 Tipo 1.9 Turbo DS, 5/91 ƒ 16.900
BX 1.9TD, 10/90. .ƒ 10.200 Uno 1.4 IE 70, 10/90 . ƒ 8.900 2.4 TD 4 WD, Landcruiser Hard
BX 1.9 TZD, 1/91
.ƒ10.900 E.S.S. B.V. 035-564444/561842. T.D., groen, 3-'91 ....ƒ21.900
Carina 1.6 XLI, 1-'91 .ƒ 13.700
XM 2.0 l Comf., 9/90 ƒ 16.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Stationcar Toyota Corolla DieLancia Thema l.E. 2-'86, keuri- sel, 5-bak, Ie eig., grijs met. ,
ge auto, pas gekeurd, ƒ 5.950. m. '89, slechts ƒ7.900.
Escort 1.4 l, 1/88 ....ƒ 7.900 Inruil mogelijk 023-423906.
Inruil, soepele financ. mog.
Escort 1.6 CL 1/90 ..ƒ10.400
Beraen (N.H.) 02208 - 98633.
Escort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.000
Escort 1.8 D C, 4/89 . ƒ 8.900
Orion 1.6 CL, 11/88..ƒ 7.400 Lada 2105+ 2107 bjr.'87, keuScorpio 2.0 l CL, 1/91 ƒ 13.900 rige auto, APK gekeurd, LPG
Scorpio 2.4 l CL, 4/90/ 9.000 aanwezig. Voorinl. 023-423906.
Autoverzekering laagste bet.
Scorpio 2.5 D CL 11/90/13.900
WESTDORP
per md/kw. met schadegarant
Sierra 1.8 5d., 1/87 . .ƒ 3.900
LADA en KIA dealer
Sierra 2.0 CL, 2/91 ..ƒ11.900 1x Lada 2105 1.5 ...ƒ10.975 Focwa Serv. Celie 020-6416607
Sierra 2.3 D CL, 6/89 ƒ 6.500 2x Samara 3 drs v.a. ƒ 10.950
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. 3x Samara 5 drs v.a. ƒ 11.750
OTO/ICI CITROEN
AX 11 RE '87
ƒ 5.950
AX 11 TGE '92
ƒ15.900
BX 14 TE '91
ƒ16.500
BX 14 Cannes'91 ...ƒ16.900
BX 14 Palmare'89 ...ƒ10.900
BX 14 RE '88
ƒ 9.900
XM2.0'91
ƒ26.950
Ford Escort 1.4 CL'90/13.950
Ford Sierra 2.0 CL '91/ 16.950
Nissan 100 NX '92 ..ƒ29.500
Opel Ascona 1.8S '88ƒ 9.500
Ren. 5GTR 1.4'90 ..ƒ 11.750
Volvo 340 DL ' 8 9 . . . . ƒ 9.900
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Toyota

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Daihatsu Charade TX 1.3i, wit
5/91
ƒ 14.700.COBUSSEN
Tel. 020 - 6121824.

AUSTIN MAESTRO, 1.61.
i-deurs, prima auto, ƒ 995.
Garage Boom, Aalsmeer.

Lada Samara 1.5.1991 ƒ 10.950
Lada Samara 1.5 1992 ƒ 12.950
Lada Samara 1.3 1993 ƒ 13.750
TROEN Axel 12TRS, b.j. Westdorp. Tel.: 020-6825983.
"85, APK 10/'94, pr. ƒ 1000.
LANCIA Thema 2.0 16V,
. 02963 - 5349.
groen met., mei 1990
ƒ 12.250,da 1200 '89 70.000km
500, Visa Diesel '84 ƒ 1.950 E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
" Garage 020-6278410.

Voor een occasion in deze
roen Visa 11 RE 3-drs., '87, prijsklasse kunt u terecht bij:
SEAT AUTO KOHLER Leiden
000 km, i.z.g.st., ƒ3.500.
Haarlem.wg 49a, 071-2214011
GARAGE ECONOOM
ïdenksplein 6, 020-6232505. Citroen XM 2.0i Comfort, wit,
b.j. '90, 91.000 km, ƒ 19.950.
Autobedr. Heere, 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mazda 323 1.3 HB
juli 1989
ƒ8.600
.S. B.V. 035-564444/561842.

Mmi 1000 E Red Hot,
rood, juni 1988
ƒ 6.500,i.S. B.V. 035-564444/561842.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot / 20.000,-

Lancia

Ford

Lada

2x Samara Diva v.a. .ƒ 13.995
Ford Escort 1.4 Estate
stationwagen, 8-'87, 5 deurs, 2x Kia Sephia 1.6 v.a.ƒ 24.750
Adm. de Ruijterweg 396-398
prima auto, ƒ 6.950. Inruil
A'dam tel. 020-6825983.
mogelijk 023-423906.
•Tegen handelsprijzen: Scorpio
2.0 CL Aut., 5 drs, LPG-o.b.
sch.d. 12/89 ƒ 6.950. BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020-6627777 323 F 1.6 l GLX 3/90 ƒ15.800
323 F1.6 GLX 16V 4!92f 22.900
626 1.8 LX HB 10/90 ƒ11.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Mazda

Honda

Mercedes 300 D. Automaat,
wit, september '86
Accord 2.0 EX, 6/90 .ƒ 15.900
ƒ 19.800.
Accord 2.0 l EX, 11/90/13.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Civic 1.5i GL6/90 ...ƒ13.400
MERCEDES 300 D, bj. '84, veel
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 extra's, uitst. staat., APK gek.
Vr.pr.: ƒ 5000. Tel. 02974-697.

Mercedes-Benz

Audi

Hyundai

| Msubishi colt. 1.3GLHB
AUDI 100 2.0i CD, zwart met.,
Adverteren in
februari 1989
'90, airco, trekh.je, LPG, weg. Pony GS, 4/90
ƒ 8.900
deze rubriek
ƒ 9.500,verhuizing n. U.K., ƒ27.000. Sonata2.0l GLS, 10/9V 13.400
FAX: 020 - 665.63.21
.S. B.V. 035-564444/561842. Tel. 020-6389801, na 19.30 u.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Golf, blauwmet., '87, z.g.
ierhouden m. ace. + radio
JOOO, 08380-14009, na 18 u.
BMW 316, 10-1984, verlaagd,
sportvelgen, w.w.glas, mooi
auto, ƒ5.950. inruil mogelijk
MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
023-423906.
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

Mitsubishi

BMW

Auto Beheer B.V,

{Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Chevrolet

Schaafstraat 27-29, AdamJ 020 - 6363377

izuki Swift Unique '91, rood,
Caprice Classic '91, LPG, :olt1.3GL'89, APK t/m 01-'95,
' aktie-pakket ƒ13.950
20.000 km, trekhaak, donker- 62.000 km, rood, perfect!
Auto Amstelstad B.V.
mervalaan 85, 020-6711888. blauw. 010 • 4160729.
ƒ11.500. Tel. 030-610771.
Adverteren in deze rubriek
Audi 100 E 2.3 CC
Tel. 020 • 665.86.86
grijs met., juni 1989
FAX 020 - 665.63.21
.
ƒ11.900
E S S. B.V. 035-564444/561842. Postbus 156, 1000 AD A'dam Bluebird 2.0 LX, 10/88/ 6.900
Primera 1.6 LX, 7/92 . ƒ 15.900
Primera 2.0 SGX, 6/91/ 18.800
Primera 2.0 SLX, 12/90/ 14.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Nissan

Alfa Romeo

Nissan Bluebird 2.0 SLX, 7-'87,
keurige auto, ƒ 6.950. Inruil
mogelijk, 023-423906.
j a'er in Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte
*""'s, deskundige en betrouwbare service, ook zaterdag.

Auto Cesar
'Chaafstraat 27-29, A-dam, 020-6363377
Te koop
i.e.,
'•8 i.e.,
1-6 i.e.,
p-S. B.V.

10/91 ....ƒ14.500
4/'90
ƒ10.500
4/'91
ƒ 12.900
035-564444/561842.

Alfa 33 17IE

T.k. tegen handelsprijzen:
Primera 2.0i SLX 5-d., st.bekr.,
c.v., el. ram., sch./kant.d., 2'92, ƒ21.500.- Sunny 1.4 LX 3
drs. 1/90. ƒ 10.500,-. BEREBEIT,
Amsteldijk.
25,Amsterdam,
020-6627777.

Porsche

kleur: met. groen.
km: 88000, bj: 1990
. APK 04/95
onderh. boek aanw.

Opel

Autofinanciering
en verzekering

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Seat

Citroen

Saab

Accessoires
en Onderdelen

Auto Amstelstad B.V.
Off. Suzuki-dealer
Amsterdam en Amstelveen
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Minervalaan 85, 020-6711888.

Bedrijfsauto's

Service en
Reparatie

Campers

Opel Kadett ƒ 39 p.d.

Noodservice

Klassiekers
en Oldtimers

autolak

ZOMERAANBIEDINGEN
SUZUKI ALTO automaat '89,
incl. 3 maanden Bovag-garan. 3 drs, grijs met: 43.000 km,
en gegarandeerde restwaarde. 3 mnd. gar. 03437 - 1274.
ƒ 9.950
ƒ 7.700
ƒ 10.500
ƒ10.950
ƒ12.950
..ƒ13.950
. .ƒ 13.950
..ƒ 19.950
.. ƒ 21.500
.. ƒ 20.950

QUKE BAAS

Automaten

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Alto GA, '90
Alto GL, '86
Alto GA, '91
AltoGL, '91
Swift GL, '89
Swift 1.3 GS, '89 .
Swift Unique, '91 .
Swift 1.3 GS, '91 .
Swift 1.3 GTS, '93
Swift 1.3 GS, '92 .

SLOOTHAAK \

AUTOVERHUUR

Suzuki
Amstelstein '- Suzuki

Volkswagen
Golf 1.6 CL aut. 7/90/11.900
Passat CL, 6/89
ƒ 13.900
Passat1.6DVar.7/851/ 4.600
Passat
1.8
CL VAr.,

1/91

ƒ22.000

Passat 1.9 D CL, 10/90) 15.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020) 6129804

Auto's te koop
gevraagd

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

AUTO

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

Autobekleding, ruilstoelen,
gr. voorraad, o.a BMW, Merc.,
VW enz. Recaro's v. GT, GTi,
Let op! BOVAG autobedr. ver- Gsi enz. + snel reparaties.
koopt gratis uw aanb. in zijn
TRESSEATS: 023-470200
Showr. Medembl. 02274-4999.
GARAGE ECONOOM
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Repareert uw KOPPELING en
merk auto a cont. met vrijwar. REMSYSTEEM snel en vakkunbewijs. Tel.: 020-6105478.
dig. APK klaar terwijl u wacht.
Ook uw BOVAG autospecialist.
Wilt u uw auto v.a. 1991
DIREKT a contant verkopen? Frederiksplein 6, 020-6232505.
Belt u voor inl. 03410-19354.
Zelf sleutelen of auto spuiten

GOLF 1.8i Manhattan, ferrari
rood, ATS velgen, afst. alarm.
A.B.S. nieuw, m. '91 ƒ 13.900. Te koop gevraagd AUTO'S a doe je bij HEINING HOBBYInruil, soepele financ. mog. BerHAL. 02907-6999 A'dam,
contant met vrijwar.bewijs
Sloterdijk 3.
gen (N.H.) 02208 - 98633.
Tel.: 02908 - 24640

de krant helpt
u op weg

Iet een advertentie in SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S

ASCONA Traveller LPG, '87,
100%, APK 4-'95, wegens
omst., ƒ8750, 05700-56342.
Astra 1.6IGLS, 9/92 .ƒ27.400
Kadett 1.3S stat., 2/84/ 1.500
Kadett 1.3 HB, 2/89 .ƒ 9.800
Kadett 1.6D aut., MBdf 7.900
Kadett 1.6 l 4 drs, 5/89f 10.200
Kadett 1.7D stat, 6/90Y 9.500
Kadett 1.7D HB, 3/90 ƒ 9.800
Kadett 1.7D, 1/91 ...ƒ10.600
Kadett 1.7D HB, 1/90 ƒ 11.400
Kadett 1.7D stat, 8/89jf 8.900
Omega 2.0i GL, 10/9^ 16.700
Omega 2.4i, 1/91 ....ƒ 17.400
Vectra 1.6i HB, 3/90 .ƒ16.400
Vectra 1.7D GLS, 3/90Y 14.800
Vectra 1.8i HB, 11/89 ƒ 11.000
Vectra 1.8i GL HB, 7/91 ƒ 17.200
Vectra 2.0 GLHB, 6/91 ƒ 16.900
Vectra 2.0 GT, 6/90 .ƒ17.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

Porsche 944 S Targa, 4-'86, Corsa, b.j. '84, APK 4-'95,
nieuw
model,
kent.
'93,
90.000 km, rijdt prima, ƒ2000,
ƒ 19.950. Inruil mogeliik,
tel. 020-6696952, na 18 uur.
023-423906.
^uto te koop? Plaats in deze
Opel
Ascona 1.6, bjr. '86, LPG,
ek. U zult verbaasd staan
Vraagprijs: ƒ 12.995,pas APK gekeurd, ƒ 8.950, inruil
r het resultaat.
Tel.:020-6929494
mogelijk, 023-423906.
Rover-dealer voor Uithoorn, Te koop Opel Omega Caravan,
Amstelveen, Hoofddorp e o bj. '90, APK 10-'94, LPG, vr. pr.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. ƒ 10.250. Tel: 02975 - 31622.
Opel Kadett 1.6 diesel stationWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
wagen, '85, pas APK gekeurd,
er voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ 4.950,
inruil
mogelijk,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
SEAT Autocentrum APC
023-423906.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
,
Jarmuiden 43
Opel Kadett 1.6 GT, '85, wit,
Amsterdam-Sloterdijk
prima auto, pas gekeurd,
Tel. 020-6133333
ƒ5.950. Inruil mogelijk,
023-423906.
Citroen BX1.9 GT, 11-'85, prima
k
;- 2 CV 6, rood, bj. 6-'84,
auto, APK gekeurd, ƒ3.950.
"' APK gek., 92.000 km. Inruil mogelijk 023-423906.
200 Turbo, 10/84 ....ƒ 3.700 T.k. tegen handelsprijzen:
•,9-st. Vr.pr.: ƒ3250,-.
900
Van, 7/85
ƒ 3.900 2x Astra 1.6i GL, 5 drs. LPG,
Ruime keuze in 2 CV occasions
^02510 - 26266.
5/92 v.a. ƒ 19.500.- 2x Vectra
E.S.S.
B.V.
035-564444/561842.
alle leeftijden. Citroen Centrum
1.81 GL 4 drs. feb.'91, v.a
'oor een goede occasion:
Leende. Tel.: 04906-1528.
SAAB SERVICE MOLENAAR ƒ16.500. 2x Kadett 1.4i4-drs.,
HOOFDDORP, 02503-14097
LPG, 5/91 v.a. ƒ11.950, 2x
TIMO DE BRUYN
Autobedrijf
Kadett
1.6i, LPG,
4/90,
Ond, rep., APK.
WIM van AALST
Voor occasions en reparaties:
ƒ10.750,- Corsa 1.0 S, LPG,
lrr|
Diverse SAAB occasions
van BX, Visa en 2CV6.
municatieweg 6, Mijdrecht
10/87, ƒ 5.500.-BEREBEIT
APK klaarmaken tegen gered, SAAB 900 3LE, div. SAABS 99,
CITROEN-DEALER
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Royal Class SAABS 5 drs.,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel.: 02979 - 84866
Do.av.geop. tot 20.30 u.
Tel 020-668u820 en 075-219777 4 drs. SEDAN.

Rover

Motoren/Scooters

Rijscholen

Volvo

v.a. ƒ 8.250
v.a. ƒ 6.250
v.a. ƒ 14.250
v.a. ƒ21.750
v.a. ƒ21.500
v.a. ƒ 12.750

DEDRA'S . 5 x v.a. ƒ 22.500
THEMA'S . 7 x v.a. ƒ 24.500

APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
± 50 auto's APK gek. Den cil.koppen vlakken. Garage/
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
motorenrevisie FEENSTRA
Haarlemmerweg bij molen Industrieweg 27, Duivendrecht
020-6844079. Tevens Inkoop.
Tel. 020-6980639
JOHAN BOOM,
APK KEURINGEN ƒ 70,
Ook in Den lip 55,
klaar terwijl u wacht.
Gem. Landsmeer 02908-24640 Garage West-Center:
± 50 auto's
020-6122476 (zonder afspraak)
Tevens inkoop
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Algemeen

Honda CB 450, bj. '85, njklaar,
i.z.g.st., incl. toprek, ƒ3500.
Kever Cabrio. 1303 LS, orig.
020 - 6253703, na 19.00 uur.
Karmann, 1600 CC, injection,
stuurbekr.ü, i.z.g.st., blauwM.A.R.S
106 XN 1-'94
ƒ19.850 met-witte kap, 1974, ƒ 15.900.
106 1.0 kid 10-'93 ...ƒ19.850 Inruil, soepele financ. mogelijk.
Motors
205 XE 1.1 11-'87 . . . . ƒ 7950 Bergen (N.H.) 02208-- 98633
Div. aanbiedingenen inruil205 XL 1.1i, 5-'90 ...ƒ13.500
motoren tegen meeneemprijVW Golf 1.8i Avance rd„ 5-'87,
205 XR DT com. 4-'93/20.500
zen, o.a. Jawa 350 CC ƒ 500,
126.000 km wegens overcompl
205 XR 1.4i, 4-'92 ...ƒ18.700 Pr. n.o.t.k. 02526 • 74061.
GS 400 ƒ2.750, XL ƒ500
205 XS 1.4i, 5-'90 ...ƒ16.700
ƒ2.950, VT 500 v.a. ƒ 5.950.
LE GRAND R & R
205 XRD 1.8, 1-'89 ..ƒ13.700
Radians, v.a. ƒ 5.950, Sabre
305 GL 9-'88
ƒ 6.750
V45 ƒ5.950, enz. enz.
Middenweg 69, Amsterdam
309 XE 1.4, 6-'89....ƒ 11.700
Div. opknappers, w.o. XL 500
5 *****
309 GRD 1.9, 5-'91 ..ƒ17.700 855 GLT Estate Demo . 4/94
Radian, GL 1100, div. Harley's
9/91
306 XR 1.4, 11-'93...ƒ27.950 940 GL LPG
Sportsters, v a . 1961.
STERREN
740
GL
automaat
3/87
605 SLI 10-'90
ƒ 19.750
Dagelijks geopend.
VERKEERSSCHOOL
440 GL 2.0 i, Demo . . . 1/94 Tel.: 020- 6637401.
ZONDAG kijkdag
Nu ook examengarantie
Minervalaan 86, A'dam Zuid. 440 LPG 1.8
7/90
11-17 u. St. Janslaan 52
(gratis herexamen)
Tel. 020-6629517/6791864
440 GLT inj
1/92
JOHAN BOOM
Bussum, 02159-11866.
4/93 Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Peugeot 309 GL automaat 9- 440 DL inj. ing
Amsterdam
Suzuki SP 370 off de road, orig.
3/91
'89, pas gekeurd, ƒ 8.950. Inruil 460 GLE inj
Osdorp, Oranje hek
Almere
kleur, collectors item, '79,
360 GLS
1/83
mogelijk, 023-423906.
Tel.: 020 - 6105478.
en Zaanstreek
ƒ4275,-. 020 - 6381679.
344 DL 40.000 km
6/89 Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
Tegen hand.pr: 405 Break 1.9
± 200 auto's. Inruil mogelijk.
20 AUTORIJLESSEN
GLX Diesel, 7/92, ƒ 22.500, 405 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Tevens enkele speedboten.
OFF. VOLVO DEALER
en Examen voor
GXi 1.6 Lm. wielen, el. ramen
Inruil. Ook te koop gevraagd
ƒ1.000,00
6/91, ƒ 16.500. BEREBEIT, AmNijverheidslaan 1, WEESP
of
steldijk
25, A'dam.
Tel.:
Tel. 02940 18200/18008
020-6627777.
10 MOTORRIJLESSEN
Bovag Garantie
+ Examen voor
106 1.1 l XN, 3/92 ..ƒ15.500 340 DL D., 6/88
ƒ 4.900 Grote sortering ONDERDELEN
ƒ 775,00
l AMSTELVEEN BV. \\
205 1.1 GL, 5/91 . ..ƒ11.700 440 GL, 9/90
ƒ13.900 van alle schade-auto's, alle
205 1.1 XL, 10/90 ..ƒ 9.800 440 GLE, 11/88
ƒ 9.800 merken, alle bouwjaren.
MOTORRIJLESSEN
Tel. 020-6431220
J
205 1.8 GLD, 9/91 ..ƒ12.500 440 DL, 1/91
ƒ12.900 GEBR. OPDAM B.V.
ƒ50,00 per 60 min.
309 1.4 GL, 1/91 . ..ƒ11.400 440 GLE, 1/90
ƒ13.200 Tel.: 02502-45435.
405 1.6 SR, 4/88 . . .ƒ 8.900 440 DL, 7/90
ƒ12.500
Het HOOGSTE BOD?? Bel
AUTORIJLESSEN
405 1.6 GL, 2/88 . . .ƒ 7.900 460 GL, 2/91
ƒ 15.200
ƒ 37,50 per les
- Studenten 10% korting
405 1.6 GLXi, 10/91 .ƒ13.900 940 2.3 GL aut., 12/91/24.900 voor vrijblijvende prijsopgaaf.
405 1.6 GLi, 1/91 . ..ƒ12.400 E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Loop, sloop en schadeauto's THEORIE OP VIDEO GRATIS - Speciale avondtaneven
m.
vrijwaring.
Tel.
020-6754193.
- De goedkoopste in A'dam e.o
405 1.6 GL, 2/89 . ..ƒ10.200
Speciale spoedcursussen
Adverteren in
Koen van Oosterwijklaan 6
405 1.6 GLi, 1/90. . .ƒ 9.800 Volvo 740 GL, 110-'89, automaat, APK gekeurd, ƒ7.950.
theorie
-f
praktijk.
deze rubriek
AMSTELVEEN
405 1.6 GXi, 6/91 ..ƒ13.900
Inruil mogelijk. 023-423906.
Tel. 020 - 665.86.86
405 1.9 SRi Br., 3/90.ƒ16.000
R.de
Beerenbrouckstr.
157-159
405 1.9 SRDTur. 4/91/19.400
Tel. 020-6138473.
405 1.9 GRD, 7/90 . . ƒ 13.400
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
405 1.9 GRD, 3/91 . . ƒ 15.800
405 1.9 GRi, 11/90 ..ƒ12.900
niet duur!!!
Theoriecursus gratis. Tel. 06Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.405 1.9 GRD, 3/92 . . ƒ 18.200
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Studenten 10% korting.
505 2.0 GR, 6/88 ....•ƒ 6.900 GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733. Een nieuwe trend in autonjles.
bestel-, vracht- en
505 2.0 GR, 5 / 8 6 . . . . ƒ 3.900
personenauto's, -bussen
Snel, betrouwbaar, veilig, suc505 2.1 GLD, 5/87 .. .ƒ 4.250
020-6794842, 020-6908683.
cesvol en vooral zeer betaal6052.0SU, 10/90 ...ƒ16.900
Zie ATS telet. pag. 888
baar. Verkeersschool Trendy,
605 2.0 SLD, 2/91 ...ƒ19.300
70 BESTELAUTO'S en pers. Oostenburgergracht 5, AmD. FAAS
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
busjes v.a. ƒ3500. Garage sterdam. Tel. 020-4205386.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,AUTOBANDEN NODIG ?
Rijsenhout, lid Bovag.
205 Accent, '91, radiocassette,
per dag, ex. BTW
Een veiligheidstrainmg
Gebruikte banden va ƒ 25.Meer dan 50 jaar gevestigd:
blauwmetallic,
5
deurs,
Grasweg 3, A.'dam-Noord
na het slagen NATUURLIJK bij
Alle
maten-t-merk.
in
voorraad.
Bennebroekerweg
17,
Rijsenf 15.000, 020 - 6438505.
Tel.: 020-6371826.
Rijschool Ruth Maduro
Prijs incl. montage & balanc. hout bij Aalsmeer, 02977Tel. 020 - 6003882.
COBUSSEN AMSTERDAM
ECU BAND
De Lugt luxe en bestel vanaf
24229. Ook t.k. gevraagd.
Cilinderstr. 5 Amsterdam
ƒ39,- per dag excl. BTW.
RIJSCHOOL ROLF
sinds 1930
Citroen BX 1.4
Noord. Tel. 020-6313648.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Cannes Serv., 7/91 . .ƒ 8.900 Rijden bij Rolf is een begrip in
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Amsterdam. Met een goed
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. BX 1.9TD
DRIVE YOURSELF
405 GR 1.616/90 . . ƒ 17.750
Klaar terwijl u wacht.
Serv., 3/91
ƒ 6.900 team instructeurs geven wij op
AUTOVERHUUR
306 XR 1.4 i 11/93 .ƒ29.700
een
psychologische
manier
inRuilstarters en dynamo's.
Nissan Van. 2.0 D
309 XR 1.414/92
.ƒ18.500
tensief
les
en
nog
leuk
ook!
Valkenburgerstraat 152.
Voor alle vracht, bestel- en
yerh. ramen, 5/91 ...ƒ11.600
205 XT 1.6 aut. 11/90/18.500
Hoog slagingspercentage en
personenauto's, bussen
Tel.: 020-6240748.
Opel Omega 2.0 GE
205 XL 1.1 10/90.. .ƒ 13.950
toch
1e
10
lessen
ƒ35
p.u.
ƒ 9.800
205 XRD 1.89/91 . .ƒ16.300 Grote sortering ONDERDELEN Van, 1/90
Cruquiuskade 5.
Tel.
020-6868063/6332405.
P.S.
Peugeot 205 1.8
106 XR 1.1. 1/92 . . ƒ 15.300 van schade-auto's,-alle .
Tel. 020 - 6274001.
Wij verzorgen ook 8-weekse
XAD
Van,
1/93
ƒ11.900
merken, alle bouwjaren. •
enz. enz.
VW LT 2.8 AD, 5/91 .ƒ 15.600 cursussen en examenroutes rijNU OOK IN A'DAM-ZUID
GEBR. OPDAM B.V.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. den is vanzelfsprekend.
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd. Tel.: 02502-45435.
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Peugeot-dealer
Missot. specialist REM- en
Tel. 020-6755508
COBUSSEN
FRICTIE-MATERIAAL.
Baarsjesweg 249-253
Bosboom Toussaintstr. 43
Amsterdam 020 - 6121824.
Camper VW transp. '82, inA'dam. Tel.: 020-6180443.
All-in KM vrij.
oouw '90, gerevis. motor, lichte IRENT A BRIK. 020-6922930.
Peugeot 505 Turbo injection,
GARAGE ECONOOM '
schade, ƒ 12.500,04124 - 2909.
A.B.S., elect. ramen + schuifd.,
Voor Grote beurt & Onderhoud
central lock, velours inter., 4
ONDERDEELVERKOOP
De scherpste prijzen voor
Voor SCHADEHERSTEL
hoofdsteunen,
boardcomp.,
DOE-HET-ZELF ADVIES
TOERCARAVANS
Voor APK-KEURING
Lm. velgen, stereo-install.,
op zaterdag van
100 occ. met Bovag-garantie
Voor een goede Occasion
LPG- inst. ( 1 jr. oud), m. '87, in
10.00-13.00 uur
ook grote kampeerart.shop
Voor een snelle en vakkundige
nw. staat ƒ6.950.
HULSKER LEIMUIDEN.
service
Kost
B.V.
Saab 96, i.g.st., bj. '75, nwe
Inruil, soepele financ. mog.
Oosterweg 1, 01721-8913
Gratis leenauto's beschikbaar
Valschermkade 16, A'dam.
APK, rek. ter inzage, interss. pr.
Bergen (N.H.) 02208 - 98633.
10 min. van A'dam.
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
030-313552 / 035-854245, Rob.
Frederiksplein 6, 020-6232505.

ZUIDWIJK

THUISBLIJVERS VOORDEEL
Schuifkanteldak ter waarde
van ƒ 725,- gratis of ƒ 725-,
korting bij aankoop van een
van de .onderstaande occassions
PANDA'S .
UNO'S . . . .
TIPO'S . . . .
TEMPRA'S
CROMA'S .
Y-10

1-14
GOLF Manhattan, wit, 1.6 Itr.,
benzine, midden '89, get. glas,
br. velg, 115.000 km. Vr.pr.:
ƒ 13.500. Tel.: 036 - 5363507.

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
•.mm^mm^mmmmmi•§•>• •>•••• •«•••«•«•• H ••«M _••_ _ «•••••••••• M H^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs incl.
B.T.W.

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

47,88
64.04
80. U)
96,35
112,51
128.66
144.82
160.98

41

UT

_ l

l

LlJ-

Uol

Telefoonnummer:

Naam:
Adres:
Postcde + Plaats:

—

Handtekening:

L,--___«__-_---- -,
Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

51CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
51 cm grootbeeld kleuren-televisie, 40 voorkeuzestations,,
automatisch zenderzoeksysteem, On Screen Display,
scart-aansluiting, monitorlook, teletekst, stereo en infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*799.-

teletekst

SONYHI-8STEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

2449.SONYHI-8TRAVELLER

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

102 Nieuws
200 programma
300 Omroep
40O Vrije Ti|<1, Teletekst
' £P Consument, llnancter
S*---.Ojt
* % -r en verkeer
s/ -j^ -* d bouw en regio

Platen SquareHi-BlackTrinitron
Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstandHiR stereo. Adviespnjs*3330.bediening. Adviespnjs'1799 -

1195.PANASONIC 70 CM

STEREO TELETEKST

lantste
Informatie:

']

1899.-

SONY TRAVELLER

PHILIPS HQ-VHS VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST EN PDC
VR223;Simpel programmeren (TXT), opname wordt exact
op tijd gestart door de zender (PDC), 2 videokoppen,
autom. koppenreiniger, elektronische zenderafstemming,
42 voorkeuzezenders, Spinner Dial, Easy Logic
afstandbediening.
Adviesprijs*1245.-

Pubiieks
*informatie.
201 03S-778O2

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

ip-overzicht:
3O4AVRO 310 VARA 320 KRO 33O
.V 34O TROS 350 VOO 3bO EO
370
«O 38O IKON 391 Educatief
392-399

1399.-

549.-

WHIRLPOOL ARG280
KOEL/VRIES KOMBI

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1699.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

1249.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1199.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

999.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

849.-

Vraag, opmerking prooiêem
BeideBCC

SONY CAMCORDER
Sxzoom, 3 lux.autofocus. '2220.-

649.-

7

MIELE KOEL/VRIES

INFO-LIJN
020-6474939

BAUKNECHT KGC2511
KOEL/VRIES KOMBI

Gee" c- 'S "'o v - «:'•.••?" c
Aid konsumemenbeiangen
Ma l m Vr 10 CC lol 16QGuur

CANON CAMCORDER

749.-

TOPMERK CAMCORDER

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

F60;8mm,6xzoom.Adv.*2299.-

999.
WSF EIBOSHGvhs

30,

PHILIPS HI-FI VIDEO

1195.-

1445.
PHILIPS 28SL5800

70 CM MATCHLINE

1945.-

945.-

MIELE 1100TOEREN

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

1149.-

BLAUPUNKT HI-FI

CZJS3KZ3

SËSSK?'* i r-

Video,4 koppen,8uur. Adv.*1795.-

1099.-

uw i ^-

jU

2 0 9 . S f > u tHle
»le.

PIONEE

395.-

r

015*^"^ T

i -BH i^u'3
. . . _ j AMuiesp"! 5 '

495.-

SONY VHS-HQ VIDEO

799.-

.-

sp
dubbeidecK.Cs.p

1149.-In-gaas».
le

co->P« '
e

"-^.30P- ; c

5

0bp eu,

^dfePn,n9

m

=JV

'°

579.

s .T*m

479.-

d"*e

399.-

-"7i-

MU"

1348.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

IS63-30; Adviesprijs*1799.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

848.BLAUPUNKT55CM

SUPER TELETEKST

798.678.-

GRUNDIG51 CM TEKST
GRUNDIG 37 CM

COMP° A^

TURBO-DRIVE4KOPPEN
Video, supersnel. Adv.* 1145.-

699.

1

boxen, a'» -"

r

11

I Maximaal 1 BCC-bon per klant

i e i
CD ïp«=' e '

ü

,

ruju

^
speler

495.-

IBOSCH KTF1540

415.IBAUKNECHTieoLTR
495.•»••"
999 '

\ \

Type KN5402WO; Adv. *849.-

lAyAy 498.- 1

648.- 1

41 0; Gas-elektro. Adv.'l 425.- 1

PELGRIM SIPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUISl
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ATAG GAS-ELEKTRO
ZANUSSI WASDROGER

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. '1 51 0.-

Type TD50; Adviesprijs*649.-

ATAG INFRA TURBO
IGNIS DROGER AWF020

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

INDESIT WASDROGER

V201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1099.-'

679

fï7g%
LMy

TURBO
TEAM

MOULINEX
OVEN B56

AOQ
*§£.*!•"

PHILIPS /WHIRLPOOL

JVC VHS-HQ VIDEO

lOPZETVRIESKAST

HRD800;Vandeuitvindersl3kop-1
pen, LCD-afstandbed. '1319.-

lOpzetvrieskastje. Adv.*595.-

649.ARISTONA HO VIDEO

328.358.438.IBAUKNECHTLUXE
548.-

TypeAMB523;Adviesprijs*945.-

m 449.-

BAUKN./BOSCH/AEG

SUPER KOOKPLAAT |
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.- 1

|120 LITER VRIESKAST

3SB12; VHS 3 koppen. *1150.-

KONDENSDROGER

799.-

(WHIRLPOOL AFB594

noow "—
' ^SarpnS

169.-

1QR
178

IBOSCH VRIESKAST

met uw PIN-code,
l Winkelcentrum Schalkwijk
zonder extra kosten l Rivieradreef 37

l BEVERWIJK

ISUPERSTORE l i o O m 2
l Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKIvTAAR
AMSTELVEEN
ZOETHRWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM l

1 205JN ; 4-pits. Adviesprijs'450.- 1

258.-

Geen afvoer nodig. Adv.M 699.-

MIELE DROGER

1199.-

MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

98.ATAG WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WH155E; 3-standen. Adv.*280.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Eléctronisch betole.. l HAARLEM

ETNA KOOKPLAAT

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

JTypeGSD1311; Adv. *848.-

,ISTUNTÜ VRIESKISTÜ
598.318.-

v

P1N-CODE j
. Meer budget door de gratis l
) BCC-cardf
l
Aanvraag-folder in de winkel!)

x

PELGRIM FORNUIS

395.-

,t--n,

INDESIT
FORNUIS

KN5404;Gas-elektro. *1049.-

375.-

GRUNDIG VIDEO + PDC,

SAMSUNG

i Adviesprijs*279.-

S3

,, 2 x « 0 > N a
"
5X121^2»*"
_

v

879.-

598.-1

WHIRLPOOL 160 LTR

CDspele'

699.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1 299.-

INDESIT G/E FORNUIS

ZANUSSI 140 LITER

2x40 Wa\

599.428.WAARDEBON
i SUPER
'MAGNETRON
M613S

gjijïji

bcli

. 61
-

BCC
PR/JS

iei(

lCC

322; 3 koppen, perfekt beeld!
LCD-afstandbediend.*1145.-1

429,

d

v

PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

PHILIPSTURBO-DRIVE l

-•

^^MV RFCE^ER

JVCM1CROC

749.-

ETNA FORNUIS 14.00

. Adviesprijs*749.-

p, e out .

OO"-"
.selle.CO>

G X 3 9 0 .,

De enige echte l

145 LITER KOELER

--

699.
3 0pre-sel5.a's'

AEG TURNAMAT

225.INDESIT 140 LITER
355.-

PHILIPS VIDEO + PDC

599.-

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

ï IBCC
.lm PR/JS

299.

GETEST!

699.-

, h M N'^

A

J

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

PHILIPS /
WHIRLPOO
850
TOEREN
BOVENLADER

599.-

ffihüc-

Inkl. afstandbediening. *699.-

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*999.- 1

899.-

... > t r O C

STUNT! VHS-HQ VIDEO

PANASONIC NN8550

PHILIPS /WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

STUNT BOVENLADÊR

Z29.

F280; Afstandbediend. '768.-

IS70-39; Adviesprijs*1999.

855.-

R81 80; 750 Watt+ draaiplaleau.

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.*1445.-

Uie.eo-tadio

\tCHNlCS~

599.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

995.-

^eo.-d.ccas^

l» v oo/

AKAI VHS-IHQ VIDEO

1398,

BAUKNECHT WA6500

Ad,

F350; LCD-afstandbed. '878.-

70KV9717; Adviespnjs*2275.-

1320 Liter2-deurs koelkast *1398.-

SONY C F S 2 0 4 -

.

Atstandbediend

F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

! ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BOSCH 1000 TOEREN

|BAUKNECHT2304

595.ISIEMENS 320 LITER

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

545.-

l 30pfe- s e t s '

.
oeö.end.Adv.e

699.-

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. '1318.-

1145.-

(WHIRLPOOL 2-DEURS

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1220.-

745.PHILIPS GR1021 37CM
699.AKAI3 KOPPEN VIDEO'l
445.
GARANTIE
U

445.IZANUSSI Z6H/4D

»

Dubbeldeck.re«.e«^ *_

SONY 3 KOPPEN VIDEO

Type R3G1 4; 1 000 Watt grill,

SIËMENS WASAUTOM.

IINDESIT ODEURS
9

I

Z f SB" |

SHARP 2 IN 1 KOMBI

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
1280 LITER 2-DEURS
van deze AEG/BCC stuntaan- MOULINEX KOMBI
bieding?Adviesprijs.*1549.- FMA925C; Luxe 3 in 1 komLUXE KOELKAST
londanksgroteinhoudkompakte
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht[afmetingen. Adviesprijs. '749.oven en grill. Adv.*849.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

AKAI VIDEO+PDC/TXT

PHILIPS / WHIRLPOOL

BAUKNECHT 1100 TRN PANASONIC NN5259

AKAI VIDEO+PDC/TXT

.sSSS

SHARP R2V11 STUNt

^^1195.AEG LAVAMAT RVS

~ 579,-i

PHILIPS55CMKTV*
SUPER TELETEKST

199."

MOULINEX FM1115

TypeWA9510. Adviesprijs*1899.-

1495.PHILIPS CE6270 63CM

995.

Snel ontdooien en verwarmen, l

GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

V235; Afslandbediening. *1220.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

63 CM BLACK-LINE
STEREO TELETEKST

AFSTANDBEDIENING

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.

Type W750; Voorlader, RVS
AVM610;20liter.Adviesprijs*769.- 1
trommel EN kuip. Adv.'2199.-

949.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

OuSff"

LUXE WASAUTOMAAT

1199.-

VR722; MATCHLINE. 4 koppen
longplay, Jog-shuttle. Adv. '1645.

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.-

Lafe?

KG37S01; Koel/vries reus. *1798.-

329.-

BOSCH VWPS2100

nrgik 000

ZANUSSI WASAUTOM. MIELE VW G521

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

l
^ m^^
-Toeze advertentie .= -;;riender,jke
?^3^der»and. OnbeW.s^
^ -^et altóserken.
a
r
,jzen van i
Qok En öai ». t njeuwste van <;
dan uit-

BAUKNECHT VW 3PR

lAfi? 749. "|
STUNT 1000 TOEREN

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Q/IO
01 *f •

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vnes PHILIPS /WHIRLPOOL
kombinatie. Adviesprijs. *1099.- Type AWG71 9; Adviesprijs'1 235.-

,4.

Lichtgewicht camcorder.'l 650.-

Voorlader, centrifugegang INDESIT D3000WI
1200trn/min., rvs trommel, LUXE VAATWASSER
zeerzuinig. Adviesprijs'1 299.- 6 programma's, 12 couverts l
en geruisarm: Adv. *999.-

159.-

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag

1 zaterdag .9 tot 5 uur.

Cl PKTRO CIIPPRClBadhoevedurp vrijday
IN nC D AmnCTA n ^^senbroet, vrijdag
IIM Ub KAlMDSTADIoverige filialen donderdag

158..1 tot S.3O uur
. 9 tot 5.30 uur

KOOPAVOND.

.... 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

II
U l

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN
KIJK ELDERS
IN DE KRANT
Donderdag 4 augustus 1994

Nieuwsblad

Los nummer ƒ1.85
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Jongeren kraken vier
woningen Koningstraat
ZANDVOORT - In de Koningstraat zijn afgelopen
twee weken vier woningen
gekraakt. Daarmee komt
het aantal gekraakte woningen in deze buurt op vijf,
inclusief een in de Kanaalstraat. De krakers hebben
alle hulp gekregen van omwonenden.

regelmatig gerommel aan de
voordeur, van anderen die ook
op zoek naar een leeg pandje
waren. „Ik heb de eerste nachten maar met een hamer onder
m'n kussen geslapen, je weet
maar nooit."

Honkbalknuppel

Weelcmedia

Wateroverlast blijft beperkt

Nelly

Spektakel
Het gratis racefestival
rr
zondag op het circuit,
f
de Marlboro Masters, belooft
een spektakel te worden

Paradijs
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Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
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Gestolen pasjes
De souterrainwoningen aan de Van Lennepweg komen nog steeds blank te staan
ZANDVOORT - Bij de stortbuien van donderdag viel de meeste gewend," aldus een bewoonster. Zij had vergeefs geprobeerd met
overlast in Zandvoort-Noord te bespeuren. De woningen in het zandzakken het water tegen te houden. „Het water komt nu door
centrum bleven gespaard, mede dankzij snel optreden van de de betonnen vloer, die is al helemaal poreus geworden."
brandweer. Wel kwamen er enkele straten blank te staan.
Op Gran Dorado werden enkele gasten in vakantiebungalows
Waterschade was er wel m de souterrains onder m de flats aan verrast door het binnenspuitende water. „We hebben de kleren
de Van Lennepweg. De bewoners, die vroeg in de ochtend door het maar nat in de kofferbak gegooid," zegt een 30-jarige Belgische,
water werden gewekt, bleven er laconiek onder: „Ik ben er al aan „maar die stank, die krijg je er voorlopig niet uit."

Steeds meer hulp nodig voor ouderen
ZANDVOORT - Het oudere deel van de bevolking in
Zandvoort en omgeving
heeft de laatste tijd meer
hulp nodig. Dat blijkt uit het
jaarverslag 1993 van de
Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid. Met name de
vraag om intensieve zorg is
toegenomen.

reorganisatie plaatsgevonden
waarmee een efficiëntere bedrijfsvorm en daarmee een betere prijsbewaking gerealiseerd
werden. „De zorgverlening kon
daarmee beter worden afgestemd op de hulpvraag," meldt
directrice M.M H. van .Rijn.

De stichting moest vorig jaar
meer hulp geven in de avonduren, m de weekenden en 's
nachts. Dat heeft onder andere
te maken met het aantal hoogbej aarden dat tegenwoordig
nog thuis woont. Van de klanten van de thuiszorg is 42 procent ouder dan 80 jaar. Daar
komt nog bij dat het aantal ouderen in het werkgebied van de
Thuiszorg Kennemerland Zuid
m verhouding hoog is. Veel hoger dan bijvoorbeeld in Haarlem en de rest van Nederland.
Zo is m Zandvoort van de 15.700
inwoners 20,3 procent ouder
dan 65 jaar. In Haarlem is dat
16,6 procent, m de rest van Nederland gemiddeld 13 procent.
In de andere gemeenten waar
de Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid werkzaam is, hggen die cijfers als volgt: Bennebroek 20,1 procent, Bloemendaal 21,3 en Heemstede 20 procent.
De stichting heeft vorig jaar
het budget verhoogd en kon
daardoor voor een groot deel
aan de toenemende zorgvraag
tegemoet komen. Ook voor
1994 is het budget verhoogd. Op
grond van nieuwe budget-toewijzingscritena, die uitgaan
van zeven leeftijdsgroepen ouderen, is verdere doorgroei in
de toekomst mogelijk. Verder
Zo'n zeventig jongeren tussen negen en 16 jaar hebben vorige week op een speelse manier kennis heeft er binnen de stichting een

Samenwerking met andere
instanties wordt steeds belangrijker. „Al sinds 1990 heeft
Thuiszorg Kennemerland Zuid
met het Kruiswerk een centraal
meldpunt voor nieuwe aanvragen. Daarnaast wordt een samenwerkingsverband opgezet
met de verpleeghuiscombinatie
Weeligenberg/Zuiderhout en
het merendeel van de vijftien
bejaardenverzorgingshuizen in
het werkgebied. In vier verzorgingshuizen wordt, samen met
Thuiszorg
Kennemerland
Zuid, het gecoördineerd ouderenwerk en vrijwillige hulpdiensten, dagverzorging voor
thuiswonenden geboden."
In Zandvoort gebeurt dat in
het Zorgcentrum Zandvoort,
locatie Huis in het Kostverloren. „Daarnaast wordt een ver-

Jeugd mag even snelheidsduivel spelen

kunnen maken met diverse takken van sport. Onder andere met karting op het circuit. Dat gebeurde
tijdens het Tennis-Sportkamp Zandvoort, een initiatief van de Zandvoorter Rini Cappel. De jeugd was
welkom bij diverse verenigingen en andere instanties die met sport te maken hebben. Zie voor een
verslagje pagina 7.

Foto Andre Lieberom
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Tussen
Amsterdam-Noord,
Landsmeer en Oostzaan iigt
recreatiegebied Het Twiske
Zo'n 1,8 miljoen mensen (per
jaar) bezoeken er de stranden,
zwem- en surfwateren en De
Blauwe Poort

Vrijwillige Hulpverlening luidt noodklok

'Laat mensen ons
alsjeblieft helpen'

DEZE WEEK
Wie weet er iets van
'Nelly"? Dat vraagt regisseur Ed Fransen zich af HIJ
heeft namelijk grootse plannen het 'stuk'

cel, hebben naar EMM al huur
overgemaakt voor hun kraakpandje op nummer 22. „Dit
huis stond al acht maanden
leeg." De krakers zijn gezamenlijk bij een wetswinkel geweest.
Volgens deze kunnen zij er alleen via de rechter uitgezet worden met een uitzettmgsbevel.
Daar kan echter weer bezwaar
tegen aangetekend worden.

Een vriendin bleef logeren
De krakers zijn merendeels met een honkbalknuppel naast
zelf afkomstig uit de Koning- het bed. De buren houden moDe wetswinkel heeft aangerastraat en naaste omgeving. Ze menteel ook een oogje in het den een advocaat in te schakezijn gemiddeld rond de twintig zeil.
len, zodra de gemeente reaen waren al op zoek naar een
Twee anderen, Sylvia en Mar- geert.
eigen woning. De bewoner van
nummer veertien nam als eerste een van de woningen m bezit, toen hij hoorde dat de wonmgen lang leeg zouden blijven
staan. Deze moeten opgeknapt
worden, maar de gemeente, de
huiseigenaar, overweegt de huizen over te dragen aan woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht. Het kan echter
nog enige tijd duren voordat
een en ander rond is.
Na de eerste kraker volgd n
anderen snel zijn voorbeeld.
ZANDVOORT - Het Cen- zou een mooie gelegenheid zijn
Binnen enkele uren werden trum voor Vrijwillige Hulp- om het eens te proberen." De
ook drie andere woningen in de verlening heeft op dit ogen- nood-oproep op zich geldt met
Koningstraat gekraakt. „Er blik een schrijnend tekort name voor de periode augustus
was echt een 'run' op de wonm- aan vrijwilligers. Dat wordt tot en met half september. Er
gen," aldus een van de omwo- veroorzaakt door vakanties worden mensen gezocht om
nenden. Hij omschrijft het als en ziektes van de huidige een bezoekje te brengen aan oueen 'wilde kraakactie' omdat medewerkers. „Laat men- deren, om een wandelingetje
het allemaal op eigen initiatief sen ons alsjeblieft komen met hen te maken, of om boodis gebeurd, zonder tussen- helpen
te doen. Ook voor
om de zomer door te schappennaar
komst van een 'krakersbewebijvoorbeeld een
komen," zegt coördinator vervoer
huisarts of het ziekenhuis worMini
de
Wolf.
„Ik dacht: wat een ander kan,
den vrijwilligers gezocht. Zij
kan ik ook," zegt Claudia, een
Het is een 'noodkreet', zegt krijgen hiervoor een goede vervan de kraatósters. „Het was zij. „Heel veel van onze mensen goeding, zegt de coördinator.
niet zo moeilijk, want de sleutel zijn op dit ogenblik niet mzetvan mijn ouders achterdeur baar. Een aantal vrijwilligers is
paste ook hier op een deur. Het met vakantie en daar komen nu Dagverzorging
pand stond meer dan een jaar nog ziektes bovenop. Normaal
Pijnlijk op dit moment is ook
leeg. Ik denk dat ik daarom zo- gesproken hebben sommige het tekort aan medewerkers op
veel hulp van omwonenden heb ouderen dan nog familie waar de dagverzorging in het Huis in
gekregen."
Claudia
kreeg we een beroep op kunnen doen, het Kostverloren. „Van de nestroom, gordijnen en dergelijke maar ook daarvan zijn nu veel gen medewerkers zijn er zes
van diverse buren. Maandag mensen op vakantie. Dus met uitgevallen." De dagverzorging
heeft zij haar adreswijziging name op dit moment, én de ko- is op maandag, dinsdag en dondoorgegeven aan de gemeente. mende paar weken, hebben we derdag. „Maar met mensen die
'Ik woon er al', zei zij tegen de heel dringend hulp nodig. We één dag per week komen helongelovig kijkende ambtenaar. zitten ontzettend
omhoog. pen, zijn we al enorm geholZij kreeg een formulier mee om Sommige ouderen wachten al pen." Met dit project worden
een woonvergunning aan te vra- een poosje op ons bezoek."
ouderen opgevallen die nog
gen. Daarnaast vroeg zij gas,
thuiswonen maar wat extra
water en electra aan, die nog
„Misschien zijn er mensen zorg en aandacht nodig hebben.
dezelfde of de volgende dag die er wel eens over denken om Mini de Wolf is te bereiken via
werden aangesloten.
zich als vrijwilliger op te ge- telefoonnummer 15878, of
In het begin hoorde zij nog ven," zegt Mini de Wolf. „Dit 17373 (10.30 - 12.30 uur).

Oplage: 5.250
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Samenwerking

(ADVERTENTIE)

r~GROOTSE OPRUIMING"^
o.a. T-schirts halve prijs

en
accessoires
LADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
(naast La Bastille)
ZANDVOORT TEL 02507-20086

dere samenwerking ontwik- in de toekomst De Olijftak in
keld," aldus Van Rijn, „om zo- Heemstede en Huis m het Kostdoende het zorgaanbod te verloren in Zandvoort zullen
spreiden. Met name ook omdat worden gesloten."

ZANDVOORT - Op het
strand is dinsdagavond even na
elf uur een dertigjarige man,
zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Hij was m
het bezit van een tas met een
aantal bankpasjes op verschillende namen. Enkele daarvan
stonden als gestolen geregistreerd. Vermoed wordt dat hij
dit weekend pasjes bij badgasten heeft weggenomen. De man
is tijdens het weekend al gesignaleerd, toen hij zijn tas bij een
van de paviljoens achterliet.
Dinsdag deed hij dat opnieuw,
waarna het personeel, achterdochtig geworden, er een kijkje
m nam. Vervolgens werd de politie gewaarschuwd. Deze heeft
de man opgewacht en aangehouden.

Jazzfestival telt ruim 35 bands
ZANDVOORT - Ruim vijfendertig jazzbands doen komend weekend mee aan het
achttiende Jazz Behind the
Beach festival in Zandvoort.
„Ze staan te dringen om
mee te doen," zegt Simon
Paagman, directeur van de
Stichting Zandvoort Promotie. Het evenement begint donderdagavond op
Nieuw Unicum.

beetje wind komt, is het publiek meteen weg, de Kerkstraat m."
In het programma is zoveel
mogelijk rekening gehouden
met een constante afwisseling
tussen jazz oude stijl en eigentijdse jazz. De twee verschillende stijlen volgen elkaar meestal
op, met het wisselen van de
groepen op een podium. En als
op het ene podium oude jazz
speelt, dan biedt het andere
meestal modernere jazz. Dat
geldt met name voor de podia
Gasthuisplein,
Kerkplein,
Raadhuisplein en Zeestraat.
Dominee Boeymga is zondagochtend om 12 uur weer present voor het populaire onderdeel 'Jazz behind the church'
op het Gasthuisplein.

plein, met een optreden tot 7
uur van Bobby Johnson's Bigband uit Engeland. In sommige
horeca-gelegenheden gaat het
daarna nog wat langer door,
maar om 12 uur zondagavond
komt er absoluut een eind aan
het festival.
De voorbereidingen zijn in
december/januari begonnen.
De eerste inschrijvingen kwam
begin dit jaar al binnen, sommige zelfs al eind vorig jaar, zegt
Paagman. De belangstelling onder jazzbands om in Zandvoort
op te treden, is enorm. „Ik heb
dozen vol met bandjes en biografieën gekregen. We leggen al
heel vroeg opties op de betere
groepen, omdat zij anders, wat
later m het jaar, weg zijn." Over
de keuzes is hij erg tevreden.

, Er zijn weer heel wat bekende namen onder de deelnemende muzikanten, zoals Nippy
Noya, José Koning, Toots Thielemans, Ellen Heimus, Jos van
Beest en Harry Verbeke. Zij
spelen op zes openlucht podia
m het centrum en in en rond
zo'n 26 horeca-gelegenheden in
het dorp, waaronder ook vier
De laatste muziek van de buistrandpaviljoens. En met te tenpodia m het centrum komt
vergeten, in Nieuw Unicum, zondagavond van het Gasthuis- Vervolg op pagina 5
waar donderdagavond om 8
uur het evenement door burge(ADVERTENTIE)
meester Van der Heijden wordt
geopend. Ook dit is gratis toegankelijk, net als alle andere
programma-onderdelen.

Afwisseling
Op het Badhuisplem, voor het
Casino, komt dit keer geen podium te staan. „Het is een open
gat," zegt Paagman, „als er een

Meeuwenjeugd op sportkamp

ooruitzïen?
Schipholscoop
bezoekerscentrum.

Terminal Zuid (gratis toegang!)
7 dagen per ivee/c geopend.
Info: (020) 6O1 200O

Festival adopteert project Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Het jazzfestival Jazz Behind the Beach 1994 heeft een tuin-/duinproject van Nieuw
Unicum 'geadopteerd' als
goed doel. Met dit project,
onder andere nog afhankevan particuliere bijdragen, moet een nieuw stuk
öuinterrein gecreëerd worden. De locatie is de zandvlakte rond de nieuwe
woongebouwen.

nen. Die hebben er gestaan in
verband met de bouw van enkele nieuwe woonvleugels en de
renovatie van de bestaande gebouwen. Die renovatie is naar
verwachting in het najaar voltooid. De bewoners willen op
die vlakte graag een mooie tuin
aanleggen, in de vorm van
nieuw duinterrein dat aansluit
op het bestaande en aan de andere kant doorloopt tot aan de
'voordeur.

Die kale zandvlakte ontstaat
alle-bouwketen en tijdelijke
woonvoorzieningen
verdwij-

T(d)uinplan

Er is een 't(d)uinplan' ontwikkeld dat afgestemd is op de
vermindere mobiliteit van de
bewoners. 'De gekozen opzet
zal de bewoners de gelegenheid
geven op een voor hen fijne manier te genieten van een stukje
HW
LW HW LW natuur aan huis,' schrijft de
01.00 08.04 13.3521.14 stichting Steunfonds Nieuw
01.54 09.05 14.4022.25 Unicum. 'Natuur is geen luxe,
03.45 11.55 16.10 --.-- maar een onmisbaar onderdeel
0416 00.17 1641 12.35 van een aantrekkelijk woon-,
04.51 0056 17.1713.04 werk- en leefklimaat.'

Waterstanden
Datum

aug
aug
aug
aug
„ aug 05.30 01.14 17.5515.36
O aug 06.06 02.06 18.3616.15
11
06.49 02.36 19.1514.34
0730 0316 19.5715.26
^aanstand/getij:
12

aug

aug

zond. 7 aug. 10.45 uur
'pnngtij
9
aug. 05.30

K zond. 14 aug. 07.57 uur

uur

In dit plan is ook een zo natuurlijk mogelijke, grote waterpartij ondergebracht, die uiteindelijk een zo natuurlijk mogelijk duinmeertje moet worden. Hier komt een steiger met
railing. 'Daardoor wordt het
ook voor rolstoelgebruikers
mogelijk om dichtbij het water

te komen en te genieten van de
overvloedige planten- en dierenwereld.'
De kosten worden geraamd
op 75 duizend gulden. Dat geld
is er echter niet. Het project
past niet in de basisfinanciering en de bewoners kunnen
het zelf niet ophoesten met een
netto inkomen van tussen de
250 en 400 gulden per maand.
Daarvan moeten zij van alles
betalen, van hun meubels en
kleding tot en met telefoon,
krant en uitstapjes. Vakantie
zit er al helemaal niet in.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik giaag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

ü Nieuwsblad

Barometer
Vandaar dat er een beroep gedaan wordt op 'additionele' financiering, zoals subsidies,
fondsen en particuliere bijdragen. Op die manier is er tot op
heden al 33 duizend bijeengebracht. In de hal van Nieuw
Unicum is een 'barometer' onthuld die aangeeft hoever het
staat met de inkomsten. Deze
wordt bijgehouden door middel
van schepjes duinzand. Het
motto van de actie heet dan ook
'Gooit u er ook een schepje bovenop?' Die 'schepjes' kunnen
gestort worden op giro 400400
ten name van Stichting Steunfonds Nieuw Unicum, onder
vermelding van T(d)uinproject
Nieuw Unicum.

Naam- (m/v)
l
Adres' l l
Postcode/Plaats l L
Teleloon. i l l l l l l l l l
J (urn umlnlebizunjiiO
Giro/Bankntv l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50

l

l

KI

De Zandvoortmeeuwen-jeugd heeft het kamp opgeslagen in een schitterend bos

* Voor postabonnees gelden andere tarieven

ZANDVOORT/ZEIST - Het kon niet beter, vinden een hoop van de 26 E-junioren van Zandvoortmeeuwen. Zij zijn momenteel met vijf begeleiders op voetbal-sportkamp in Zeist. De weersorastandigheden zijn over het algemeen fantastisch, behalve dat noodweer dan, dat enkele dagen geleden
over Nederland trok.
Teun Vastenhouw, de man achter dit sportfeest voor de Meeuwen-jeugd, heeft voor de tiende keer
de organisatie perfect weten te regelen. Middels sponsors wordt de reis naar Zeist per touringcar
gemaakt en ook in het voetbalkamp ontbreekt het de jeugd aan niets. Afgelopen maandag reisde de
2Toep af, terwijl zaterdag zo rond half twaalf de groep terug wordt verwacht.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.G2 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ld37l"OÏ7ÓÖ3"

donderdag 4 augustus 1994
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FAMILIEBERICHTEN

U l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Voor een
swingend
bloemetje
naar

Ontzettend verdrietig omdat wij hem moeten
missen, maar dankbaar dat hem een verder lijden
is bespaard, geven wij u kennis, dat heden, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en onze
beste vriend

Theorie in één week

HERENWEG180,
2101 M V HEEMSTEDE

Zaterdag 27 augustus van 09.00 tot 17.00 uur.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Marinus Theodorus Adriaanse
weduwnaar van Willy Cornelia Spaans
op de leeftijd van 64 jaar.
Heerde:
Ruud en Ingrid
Nicolette, Michel
Zandvoort:
Wilma en Hans
Hoorn:
Marion en Joop Jensch
Heerhugo waard:
Peter en Monique van der Veen
2041 HM Zandvoort, 2 augustus 1994
de Ruyterstraat 70
De crematie zal plaatsvinden op maandag 8 augustus a.s. om 10.45 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".
Vertrek van de Ruyterstraat 70, Zandvoort om
10.15 uur.

'n Beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die j e stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Vredig is ingeslapen mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma

B/oemenmagoz/'/'n

SNOWWHITE

„Erica''

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Grote Krocht 24
Tel. 12301

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

van Petegem
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Kerkpad 6
Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

DE HELE MAAND
AUGUSTUS
geopend: woensdag t/m zaterdag
10.00-13.00 uur-14.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2/2
Zandvoort

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78
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DOE MEE AAN ONZE

SWINGENDE" PUZZEL

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:
- Regentesseweg 7
Bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

D=29

HOOFDPRIJS: 3 CD bonnen t.w.v. 50,ter beschikking gesteld door
Music Store, Kerkstraat
5 fotorolletjes 24 opn.
gratis ontwikkeld en afgedrukt
Foto Boomgaard, Grote Krocht.

oprichten woningcomplex

U kunt deze aanvraag inzien.bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

ADVERTENTIES

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

TUTTI FRUTTI

Ondernemers Vereniging Zandvoort

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNING

Zandvoort. juli 1994

Bert. Hoogendijk
14946

ovz

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De
zogeheten Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA
kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 augustus 1994.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15 -12.00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45 -14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Flemingstraat t.o. Curiestraat -

Phil Waaning
Tel. 12071

Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

3 halen = 2 betalen

ONS lyiOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Autorijscholen:

tweedehands
kledingboetiek

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

94068B

Thea Sjoukens-Wempe
Conny
Job

JölujjS
De specialist
in al uw bloemwerken.

bij

A. LAVERTU

Job Sjoukens
Mede hierdoor hebben wij afscheid kunnen nemen
op de manier die hij absoluut verdiende.

Gemeenschapshuis Zandvoort

AUGUSTUS = STUNTMAAND

Je blijft voor altijd bij ons ...
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid,
de schitterende bloemen, voor de vele woorden van
troost, de lieve brieven en voor het welgemeende
medeleven na het overlijden van mijn geliefde man
en onze onvergetelijke vader

BLOEMSIERKUNST

Inlichtingen:

Helena
Cornelia de Buijzer-van Ewijk
weduwe van Willem George de Buijzer
op de leeftijd van 88 jaar.
Greet de Waal-de Buijzer
Dick de Waal
Bianca en Patrice
Brigitte en Peter
30 juli 1994
Correspondentieadres:
Van Stolbergweg 15
2042 NW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op donderdag
4 augustus in besloten kring plaatsgevonden.

Nieuw

GEMEENTE

WAT U DOEN MOET:
Zoek in de advertenties de muzieknoot met het cijfer en de
letter.
Zet de letter op de aangegeven plaats en breng of stuur uw
oplossing naar kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort,
maar wel vóór 13 augustus 1994
l
•

123

4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

PHILIP EN RENATE
EEN HELE FIJNE DAG
MORGEN

m
17 18 19 20 21 22 23

24 25

Anita Benny
Chantal Jaap
Lorna Willem
Linda Ruud
Will Jan
Mariëlle Sander
Annemiek Freek
Jacqueline Dirk
Patricia Erik
Nicole Piet
Ellen Riek

„TANKS

een fijne dag vrijdag toegewenst
en veel geluk!
Trainers, selectie begeleiders, verzorger z.v.m.

Deze oplossing is ingeleverd door:

Zaterdag 6 augustus

Naam:

JAZZ op het DORPSPLEIN
m.m.v. ALDERLIEFSTE

Philip en Renate

26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Live band)
aanvang

21.0O uur

Adres:

Postcode + plaats:

:..-

l

l
DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.

Zaterdag 6 augustus delen onze promotie-dames een
attentie uit, beschikbaar gesteld door de O.V.Z.

Na 48 jaar in Frankrijk bezoekt

De meeste gein op het Dorpsplein
Zijn er nog vrienden en bekenden?
P/a
/< Rozenobelstraat 26, tel. 13950

Dorpsplein 2, 02507-19455
•x
Zandvoort

OVZ
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en Nieuwsblad
een ijzersterke combinatie
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Orgelconcert
Everhard Zwart
ZANDVOORT - Organist
Everhard Zwart, kleinzoon
van Jan Zwart en leerling
van Feike Asma, geeft dinsdag 9 augustus het laatste
van een reeks concerten in
de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein, aanvang 8 uur,
entree 6 gulden.
Everhard Zwart (35) geeft regelmatig van deze 'toeristische
orgelconcerten' in de Hervormde Kerk. Hij gaf zelfs zijn allereerste concert in deze Zandvoort, vandaar dat deze gemeente altijd een belangrijke
plek bij hem blijft innemen.
Ook nu hij internationale bekendheid geniet en regelmatig
te horen is via radio en televisie. Kort geleden maakte hij
zijn zesde solo-CD.

donderdag 4 augustus 1994

Opsporing verzocht: wie herinnert zich 'Nelly'?
ZANDVOORT - Ed Fransen is op zoek naar het
tekstboek van de Zandvoortse operette 'Nelly'.
Deze werd door de Zandvoortse Operette Vereniging (ZOV) in april 1953 in
theater 'Monppole' uitgevoerd. Als regisseur van toneelvereniging Wim Hildering wil Fransen in de zomer 'van 1998 een g^gantische jubileumvoorstelling
organiseren. In dat jaar bestaan Folklorevereniging de
Wurf, de Zandvoortse Operette Vereniging en Toneelvereniging Wim Hildering
namelijk vijftig jaar. Bij die
gelegenheid wil hij met de
drie verenigingen de operette 'Nelly' opnieuw, als musical, op de planken brengen.

Zijn concerten zoals in Zandvoort kenmerken zich door
goed in het gehoor liggende muziek, aldus de organisator, de
Orgelcommissie Rotterdam en Door Martha Burger
omgeving. Zij verklaart daarmee gedeeltelijk de grote belangstelling voor de optredens
Het zoeken naar dit tekstvan Zwart. Behalve in Zandvoort vinden die tegenwoordig boek is geen gemakkelijke
ook plaats in heel Nederland en taak, maar Fransen is vastbem het buitenland, zoals Duits- sloten om zijn doel te bereiken.
land, België, Spanje en de Ver- Daarbij roept hij de hulp iln van
alle Zandvoorters om met hem
enigde Staten van Amerika.
mee te zoeken of mee te denken. Aangezien ook de jeugdafdeling van toneelvereniging
Wim Hildering aan de jubileumvoprstelling zal meedoen,
zocht hij naar een musical met
een typisch Zandvoorts verhaal
ZANDVOORT - Degenen waarin
een groot aantal
die blokfluitles willen vpl- mensentevens
kan meespelen. Via
gen, kunnen daarvoor bin- een oud fotoboek stuitte hij op
nenkort in Zandvoort te- allerlei kiekjes van uitvoer inrecht.
gen van de Zandvoortse OperetVereniging in theater 'MonoBarbara Karst uit Haarlem te
Zo kwam hij erachter dat
geeft vanaf september les in pole'.
ZOV in 1953 de tot ZandZandvoort en start daarnaast de
voortste operette bewerkte opetevens een blokfluitensemble ra
'Nelly' had uitgevoerd.
voor volwassenen. Zelfs peuters kunnen bij har aan de slag
m de peutermuziekgroep, voor Steenkist
kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
„Hoewel ik niets van het verafwist, was ik meteen enKarst is als docente afgestu- haal
om dit stuk te g;aan
deerd aan het Utrechts Conser- thousiast
zegt Fransen. „Ik
vatorium en is daarna verder gebruiken,"
gaan studeren voor Uitvoerend hoorde namelijk dat het stuk
bewerkt was tot een
Musicus. „Naast het reizen en prachtig
Zandvoorts vissers verconcerteren in heel Europa heb typisch
ik het lesgeven altijd heel leuk haal. Ik voelde het gelijk: dat
moet ons 50-jarig jubileumstuk
gevonden, voor alle leeftijden." worden.
Al wist ik er verder nog
In Zandvoort wil zij graag be- weinig van.
speurwerk
ginnen met de peuters, 's mid- ging verder enMijn
muziek kreeg
dags van half drie tot drie uur. ik vrij snel tede
pakken. Die is
door Carel Bouman
Daarna komen de kinderen gemaakt
door de toenmalige dirigent
vanaf 7 jaar aan bod. Ook vol- en
de operettevereniging,
wassenen zijn welkom, ook de- van
Henk
Steenkist, bewerkt tot
genen die nog nooit iets met een prachtige
partituur. Op de
muziek hebben gedaan. Het ensemble voor volwassenen handgeschreven bladen zie je
wordt 's avonds gehouden, eenmaal per 14 dagen. „Wij spelen
dansmuziek uit de Renaissance
en de Barok, misschien ook
ragtime en jazz." Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
onder telefoonnummer: 023 357987.

De uitvoering
van 'Nelly' in
1953 in Monopole, met een
typisch oud
dorpsgezicht
in de omgeving van het
Schelpenplein, vervaardigd door
decorbouwer
en kunstschilder
Wim
Sluys
namen en aanwijzingen staan
voor spelers, voor het orkest,
maar ook voor de mensen die
op het toneel hun werkzaamheden hadden."
„Kick Steenkist, de broer van
de dirigent, was in die tijd de
regisseur van de Zandvoortse
Operette Vereniging. Hij bewerkte samen met zijn broer
ook de tekst van deze oorspronkelijk Belgische of Franse opera. De broers Steenkist wisten
waarschijnlijk zelf het meest
van dit verhaal af. Zij zijn echter overleden en de nabestaanden weten het helaas ook niet
meer. En dat is nu juist zo vreselijk jammer. Het libretto, dat
is de uitgeschreven tekst van de
operette, heb ik helaas nergens
kunnen bemachtigen," zegt
Fransen een beetje wanhopig.

Krantearchief
Voor ons lijkt 1998 nog wel
wat ver van ons bed, echter
voor regisseur en vakman
Fransen ligt deze jubileumvoorstelling slechts een 'toneelstuk-of-zes' van hem vandaan.

'Regeren is vooruitzien', moet
deze enthousiaste en immer
creatieve Zandvoorter gedacht
hebben. Hij benaderde zo langzamerhand iedereen die ooit
wat met de Zandvoortse Operette Vereniging te maken heeft
gehad. Zelfs aanverwante familie van overleden solisten, de
toenmalig decor-bouwer Wim
Sluys (inmiddels ook al in de
tachtig), experts op het gebied
van musicals, én de bibliotheek.... Niemand wist echter
waar het tekstboek gebleven
was. De grootste handicap is,
dat het door de bewerking juist
zo'n 'eigen' Zandvoortse produktie geworden is. Juist daarom is er misschien maar één
tekstboek van.
Fransen: „Van de week bedacht ik plotseling, dat de gemeente nog steeds een heel
groot deel van het archief van
het Zandvoorts Nieuwsblad
heeft liggen. Dat dateert nog
vanaf 1948. Kuyper, de vroegere
redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad, heeft het indertijd
aan mij geschonken. Het waren
zoveel sinaasappelkisten vol

met kranten, dat ik vroeg of de
gemeente het voor mij in de keider wilde bewaren. Ik vond het
namelijk te bijzonder om zomaar voor een habtaekrats te
verkopen. Voorwaarde was, dat
zij het natuurlijk ook mochten
gebruiken en dat vond ik een
prima deal. Ik dacht opeens,
daar moet ik zoeken."

Petrovitch
„Tot mijn stomme verbazing
hadden ze het hele archief keurig in mappen geordend. Alleen
wisten ze niet meer, dat het nog
steeds mijn eigendom was en
dat ik het archief slechts aan de
gemeente in bewaring had gegeven. Maar goed, dat even terzijde. In de Zandvoortse Nieuwsbladen uit 1953 vond ik maar
liefst drie artikelen die aan dit
stuk gewijd waren. Mensen
denken jullie even mee? Daaruit blijkt dat M. van Zanten de
oorspronkelijke tekst had geschreven en dat de gebroeders
Steenkist het - oorspronkelijk
in Zeeland gesitueerde - gegeven hadden omgewerkt tot een

Zandvoorts verhaal, dat twee
eeuwen geleden speelde."
„Henny Petrovitch maakte
die avond in de titelrol haar debuut als operettezangeres en
kreeg daarbij een 'gouden' recensie. De Zandvoortse dans
'Gort met Stroop'- apart ingelast en ingestudeerd door de
heer P. Keur en met de harmonica begeleid door A. Paap werd een hoogtepunt in het gehele werk genoemd. Ook de decor-uitvoering van kunstschilder Wim Sluys kreeg destijds
van recensent Kuyper een
pluim. Verder werden genoemd: bariton Bert Bijnen als
de zoon Floris, sopraan Nel
Wiener als vissersvrouw Anna,
Wim'van der Moolen als schipper Verhoef, Jan Wind als de
jonge visser Geert en Theo
Meeuwis als de Lord. Bovendien speelden toen ook al twee
jeugdleden mee. Dat waren de
4-jarige Addy Otto als Nelly en
de 6-jarige Lodewijk Wiener als
de kleine Floris. Ook voorzitter
Cees Schaap en penningmeester Carel Troost werden in de
artikelen genoemd."

Mischien is de oproep van
Fransen voor velen een mooie
gelegenheid om de herinneringen weer eens even de revue te
laten passeren. Hopelijk zullen
vele Zandvoorters de stoffige
zolders weer eens op gaan of de
vergeten laatjes uitspitten.
„Alle informatie is welkom," aldus Fransen. Als de uitgeschreven tekst van 'Nelly' gevonden
wordt, zal niets de uitvoering
van dit prachtige stuk nog in de
. weg staan.

Gasthuisplein
Fransen ziet de zomer van
1998 al helemaal voor zich...
Het wordt één groot feest voor
Zandvoort en haar toeristen.
De gratis openlucht-voorstelling van dit Zandvoorts vissers-verhaal kan volgens Fransen
uiteindelijk maar op één plaats
in Zandvoort worden uitgevoerd: het Gasthuisplein. De
spelers van de drie jubilerende
verenigingen daarbij gehuld in
Folklore-kleding, met het natuurlijke decor van het Gasthuishofje sfeervol op de achtergrond.

MENINGEN

Groen afval zomers in grijze vuilcontainer

Man verwond
met bierglas
ZANDVOORT - In een restaurant in de Haltestraat is vrijdagavond om half tien een
49-jarige inwoner van Rhede
ernstig mishandeld door een
onbekend gebleven man. Het
slachtoffer zat met zijn vrouw
aan een tafeltje. Waarschijnlijk
duurde het andere bezoekers te
lang eer het echtpaar de tafel
vrijmaaktev^vaardoor onenigheid ontstond. De man kreeg
onverwacht een bierglas in zijn
gezicht geduwd, waardoor hij
een aantal snijwonden opliep.
Deze moesten in een ziekenhuis gehecht worden.
De dader maakte van de verwarring gebruik om de zaak te
verlaten. Twee mannen die in
zijn gezelschap waren geweest,
werden aangehouden en verhoord. Zij verklaarden dat de
man die de mishandeling had
gepleegd, niet bij hen hoorde.
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'Gebrek aan
communicatie
op raadhuis'
ZANDVOORT - 'Gebrek
aan communicatie'. Zo reageert schooldirecteur Gerard van de Laar op de kritiek op de nieuwe naam van
zijn fusieschool, ontstaan
uit de Van Heuven Goedhartschool en de Plesmanschool.

Blokfluitles
in Zandvoort

Mevrouw Halman heeft een
eenvoudige oplossing bedacht
voor het stankprobleem rond
de groenbakken voor groente-,
fruit- en tuinafval (GFT). Die
stank komt met name voor tijdens hoge temperaturen zoals
afgelopen weken.
Toen ik tien jaar geleden in
Zandvoort kwam wonen, viel
het mij op dat je hier geen last
had van schadelijke insecten.
Hiermee doel ik op bromvliegen, strontvliegen, wespen en
dergelijk ongerief. Tegenwoordig waan ik me, wat dit betreft,

Zandvoorts
Nieuwsblad

in een onontwikkeld dorp in de
tropen.
Naast ernstige stankoverlast,
viezigheid enz. (je kunt werkelijk niet meer in tuinen zitten)
die het biobak-ophaalsysteem
met zich meebrengt, is er een
groter gevaar: namelijk de
strontvliegen vinden hun weg
naar onze kwaliteits-levensmiddelenzaken waar verse waren uitgestald liggen. Dit heb ik
nooit eerder meegemaakt.
Strontvliegen boven verse
vlees- en viswaren betekent een
ernstig gevaar voor de volksge-

De rubriek meningen staat open
zondheid. In een hoog ontwikvoor uw reacties. U kunt uw
keld land als Nederland begrij- brief opsturen naarde redactie
pen wij toch dat hier de meest van deze krant, Postbus 26, 2040
smerige ziektes uit ontstaan.
AA Zandvoort of af geven op het
Een schoon milieu is prach- redactiekantoor, Gasthuisplein
tig, maar de volksgezondheid is
12 in Zandvoort. Te lange
toch een hoger goed! Ik doe een
brieven kunnen worden
voorstel, waarbij ik er stellig
'ingekort. Vermeldt svp uw
van overtuigd ben dat het de
telefoonnummer. Inzendingen
insecten-overlast zal vermindezonder -juiste - naam enJof
ren: voer 's zomers twee maan- adres worden niet geplaatst. De
den (bijvoorbeeld van half juni
redactie is telefonisch
tot half augustus) het oude sysbereikbaar via nummer
teem in: namelijk éénmaal per
02507-18648.
week ophalen van de grijze bak.
J. Halman
Zandvoort

Eeuwig gezeur over circuit

Binnen de gemeenteraad is
kritiek geuit op het feit dat de
naam Van Heuven Goedhart is
vervallen en vervangen door
Duinroos, voor de school die is
ontstaan uit . Met name omdat
hiermee in Zandvoort het eerbetoon aan deze verzetsman verloren is gegaan. Het college van
Burgemeester en Wethouders
was het eens met die kritiek, zo
bleek uit een reactie van burgemeester Van der Heijden.
Gerard van de Laar is uitermate verbaasd over de kritiek.
„Het lijkt wel of de scholen geheel zelfstandig de naamgeving
geregeld hebben. Niets is minder waar, voor zover ik dat voor
deze scholen kan beoordelen.
De Van Heuven Goedhartschool en de Plesmanschool
zijn door het vorig college, waar
wethouder Ingwersen onderwijs in portefeuille had, in een
vroeg stadium gewezen op de
noodzaak van een nieuwe naam
bij fusie. Persoonlijk heb ik
daar destijds enig bezwaar tegen ingebracht, maar dit mocht
niet baten."
„In de loop van de verdere fusiebesprekingen hebben we ons
meer en meer in het beleid van
ons bestuur, het college, kunnen vinden. Een nieuw begin
met enthousiaste mensen, daar
hoort ook een nieuwe naam
bij." Volgens Van de Laar werd
met de afdeling onderwijs een
plan opgesteld om leerlingen en
ouders mee te laten denken
over een naam. „Er werden fusiegelden voor uitgetrokken en
uiteindelijk heeft de huidige
wethouder van onderwijs, mevrouw De Jong, de nieuwe
naam, De Duinroos, onthuld en
de prijswinnende leerling gehuldigd."
Van de Laar is verbaasd dat
burgemeester Van der Heijden
de nieuwe naamgeving ook betreurt. „Ook in het vorige college had hij immers zitting? Ik
kan mij niet anders voorstellen
dan dat er een groot gebrek aan
onderlinge communicatie op
het raadhuis heeft plaatsgevonden. Dat dient achteraf betreurd
te worden."

Motoren en
auto's in trek

ZANDVOORT - Diverse
motorvoertuigen verdwenen afgelopen week uit
Chris de Joode reageert op de - Mensen die na 1937 in Zand- Zandvoortse straten.

voortdurende discussie over de
voors en tegens van het Zandvoortse circuit. Volgens hem is
de oplossing eenvoudig.
Naar aanleiding van dat eeuwige gezeur door bepaalde
mensen die last schijnen te hebben van ons circuit, het volgende:
- De eerste autorace werd gehouden in 1937. Sinds die tijd
wordt er geraced in Zandvoort.
- Het circuit hoort bij Zandvoort en moet altijd in Zandvoort blijven, inclusief Formule l races.

voort zijn komen wonen en die
moeite hebben met het circuit,
hebben mijns inziens geen
recht van spreken over het circuit, zei wisten dat er een circuit was in Zandvoort.
- Die A-status moet er vandaag
nog komen en de Formule l
moet zo snel mogelijk worden
binnengehaald. (Dat is trouwens zeer gezond voor de hele
Zandvoortse economie.)
- Einde discussie.

Op de Brederodestraat werd
een groene, nieuwe Mercedes
200E gestolen, eigendom van
een Oostenrijkse toerist. Diezelfde dag verdween vanaf het
Wagenmakerspad een zwarte
Kawasaki motorfiets ter waarde van 8500 gulden. Een toerist
uit Neuss, die zijn auto in de
Oosterparkstraat had geparkeerd, greep eveneens mis. Zijn
zwarte Golf Cabriolet was gestolen. Op de Prinsesseweg verChris de Joode
(echte Zandvoorter) dween een zilverkleurige oldtiZandvoort mer, een Mercedes type 280
SLC. Zaterdag was het weer
raak, met de diefstal van een
zwarte Harley Davidson, type
Dina Wide Glide, waarde:
46.000 gulden.
boos, kwaad op u, Burgemeester en Wethouders, en ook boos
op de door ons inwoners gekozen gemeenteraad, u neemt
geen actie bij leegstand van
ZANDVOORT - Zaterdagochdeze woningen.
tend vroeg, rond half vijf, zijn
vier Hoofddorpers aangehouMeer dan deze brief schrijven den op verdenking van openlijkan ik met. De ambtenaar heeft ke geweldpleging plus het plemij beloofd dat mijn zoon en
van vernielingen. De vier
dochter boven aan de lijst ston- gen
mannen, 18 (2x), 19 en 20 jaar
den, wanneer de woningen ver- oud, hadden eerder in de Haltehuurd zouden worden. Maar er straat ruzie gehad met een
staat niets zwart op wit en hij straatmuzikant. Die had, om
zou alleen maar zijn best doen zich te verweren, een van hen
en dat is in ieder geval meer een klap gegeven met zijn metadan ik van u, B en W, kan ver- len instrument. De politie had
wachten. Ik ben heel benieuwd toen zowel de muzikant als de
naar uw reactie, als ik die ten- Hoofddorpers aangehouden en
minste krijg. Of is de reactie: mee naar het bureau genomen.
wij wachten op EMM. De Zwarte Piet toespelen naar EMM Nadat de vier het bureau weer
lijkt me niet terecht, daar de verlaten hadden, bleek dat zij
woningen al gedurende lange bij verschillende panden een
tijd uw bezit zijn. Ongeduldig ruit hadden ingegooid en op de
wacht ik op uw reactie.
Kostverlorenstraat negen auD. v.d. Werff-v.d. Mlje to's hadden beschadigd.
Zandvoort

Dokter zondagochtend nergens te vinden Gemeente doet niets bij leegstand woningen
Hallo, ik ben Eric en zes jaar.
Zondag ging ik met mama naar
het strand, zoals altijd bij tent
24. Wij waren er om 9 uur en ik
ging onmiddellijk zwemmen,
het was zo heet. Na een paar
minuutjes gilde ik het uit! Ik
had in zee ergens op gestaan en
mijn voet deed heel erg pijn.
Toen ik bij mama kwam, die
nog niet eens zat (zo snel gebeurde het), zagen we dat het
erg bloedde. Mama vroeg aan
een sterke mijnheer (Herman
Wetaer), of hij ons wilde helpen.
Natuurlijk jongen, kom op,
naar de reddingspost. (Die is
naast tent 24). Hij tilde mij op
en sjouwde mij (25 kg) naar boven. Helaas niemand aanwezig!
Toen werd ik helemaal beroerd
en moest spugen. Hij heeft mij
toen naar tent 24 gedragen,
waar ze de dokter voor mij heb-

ben gebeld. Na drie verschillende telefoonnummers te hebben
gedraaid, zou er uiteindelijk
een dokter terugbellen. Effe
wachte...
Intussen werd ik geholpen
door Ome Joop, die EHBO
heeft. Hij heeft een doek om
mijn voet gedaan, ik werd
steeds beroerder en viel bijna
flauw.
Uiteindelijk belde de dokter.
Hij moest uit Haarlem komen
en ik moest naar het adres van
een Zandvoortse huisarts,'waar
de Haarlemse dokter naar toe
aou komen. Herman heeft ons
daar naar toe gebracht, en wij
weer wachten...
M'n voet bloedde bijna niet
meer maar deed wel pijn en ik
voelde mij zo beroerd. Toen
kwam opa (die intussen was gewaarschuwd), de dokter was er

'Ik ben hoos', schrijft D. v.d.
nog niet. We zijn maar naar het Werff-v.d. Mije in een - open ziekenhuis gegaan waar twee brief aan burgemeester en wétlieve zusters mij hebben gehol- houders. Het betreft een kwespen. De dokter zou zo komen. tie rond het woning-toewijzingsbeleid van de gemeente.
Effe wachte...
Uiteindelijk werd om 11.15
Vandaag, op de dag dat mijn
uur mijn voet gemaakt, twee
diepe wonden, vijf plus vier dus vader 82 jaar wordt, ben ik
totaal negen hechtingen. Mama BOOS, HEEL BOOS. Eind fezegt dat als er in Zandvoort een bruari van dit jaar verhuisden
dokter was geweest, ik veel eer- mijn ouders naar het Huis in
der geholpen zou zijn. Ik hoop het Kostverloren. Dit na ruim
dat een ander kindje sneller ge- 40 jaar in de Koningstraat op
holpen kan worden, dan hoefje nr. 22 gewoond te hebben. In
ook niet zo lang bang te zijn. deze 40 jaar hebben zij de woOok hoop ik dat iedereen zijn ning gehuurd, eerst van de veretroep in de afvalbak gooit! Ik niging Onderling Hulpbetoont,
wil nooit meer van mijn leven daarna van de gemeente. In
naar strand, maar dat vindt deze 40 jaar hebben zij de woning voorzien van wanden, wasmama wel erg lang duren.
Alle mensen die er wél waren tafel en douche, schilderden en
en mij geholpen hebben, hart- behangden ze wanneer dit nostikke bedankt. Kus van Eric. dig was en zorden zij dat ze op
Eric van Diemen een redelijke manier konden
Zandvoort wonen. De gemeente deed
slechts sporadisch iets aan onderhoud.
Toen zij verhuisden, zeiden
ze tegen mij: wat zou het mooi
zijn als een van jouw kinderen
(een van hun kleinkinderen) de
woning zou mogen huren. Mijn
zoon heeft telefonisch contact
én motoren (!) zijn er de baas, gezocht met de afdeling huisals ook de hondenbezitters op vesting van de gemeente Zandde 'honden vrij' gedeelten. De voort en kreeg te horen dat hij
politiepaarden dragen hun por- nog lang niet aan de beurt was
en dat een gesprek daarover
tie bij!
geen enkele zin had.
Bij het inleveren van de sleuDe auto's die mijns inziens
vaak onnodig langs het strand tel van de woning kwam ik in
rijden, gaan steeds harder rij- contact met een ambtenaar van
den. Een haringverkoper drijft het gemeentelijk woningbebij vloed een wig tussen de drijf. Dat contact was nodig in
huurders van te dure stoelen. verband met het leeg opleveren
Opzij! Lange tijd zitten velen van de woning. Tijdens dit contegen de wagens en het koop- tact bleek dat een huurder
grage volk aan te kijken. Bad- voorlopig niet gevonden kon
worden i.v.m. de staat van ongast-onvriendelijk.
Trap er niet in! Zandvoort derhoud van de woning. Ik verdoet nergens iets aan. Zand- telde hem toen van mijn zoon
voort ligt ver achter bij veel an- van 23 jaar die noodgedwongen
dere badplaatsen. Jammer, dat op een zolderetage woont in
Haarlem (800 gulden huur) en
wel!
van mijn dochter van 21 jaar die
VV.H.J. PendavInRh
hier in Zandvoort in een zomerZandvoort

Beachwatchers of politie? Trap er niet in
Beachwatchers of politie, het
maakt allemaal niet zoveel uit,
lijkt W.H.J. Pendavingh te denken. Er valt volgens hem wel
een en ander te verbeteren aan
het Zandvoortse strand.
Trap er niet in! Studenten
met een opleiding van een week
die niet verder in zee mogen
dan tot hun knietjes bewaken
nu onze stranden! (Nu nog in
Bloemendaal.) Wat is het verschil met de politie?
Strandwachters sturen fietsers van het strand. Wordt iemand agressief, dan doet de
wachter een stap terug! Politie
is er (nog) niet. Verschil: nihil.
'Kleerkasten' (flink gebouwde
mannen) met hond trekken
zich niets aan van deze jongeren.

Maar dan de politie: twee
mooie meiden (touwtjes tussen
de bilnaden) spelen - tot ergernis van omzittenden - met hun
honden. Politie-auto stopt,
twee man de auto uit, gesprek
van enkele minuten, lachend en
groetend gaan zij verder. De
'dames' ook. Ook deze stop had
niets om het lijf!
Dus in de praktijk gelden de
borden 'Verboden voor nonden' niet voor 'kleerkasten',
mooie meiden en andere a-socialen. De goedwillenden die hun
hond thuislaten, worden door
dit optreden gediscrimineerd.
Het is beter de borden weg te
halen. Zandvoort prijst zich zo
toch ook buiten de markt.
Ook de toestanden op de boulevard zijn schrijnend. Fietsers,
bromfietsers, automobilisten

huisje woont met een huur van
600 gulden per maand. Zij zouden beiden hun handen dichtknijpen met zo'n woning in de
Koningstraat (of Kanaalweg of
Hobbemastraat).
Hij beloofde mij te proberen
of er een speciaal huurcontract
gemaakt kon worden, want ook
hij vindt het slecht dat woningen zo lang leeg staan. Ik vertelde hem nog dat anderen ons
hadden aangeraden de woning
te kraken, we hadden de sleutel
nog, makkelijker kon het niet.
Maar dat is iets wat ons net
even te ver ging. Wij zijn nu
eenmaal gewone doorsnee
mensen, die proberen alles
langs de legale weg te bereiken.
En nu, nu ben ik BOOS, heel
erg BOOS, KWAAD, want vandaag merkte ik dat de woning
gekraakt is. Ik ben niet boos op
de krakers, zij maken op deze
manier opnieuw duidelijk dat
de gemeente faalt. Nee, ik ben

Aanhoudingen
wegens geweld

Jacqueline houdt knipmarathon
ZANDVOORT - Kapsalon
Jacqueline du Chatinier
Hairstyling houdt van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag een knipmarathon. Jacqueline zal zelf 24 uur lang,
met enkele korte pauzes,
zo'n 40 klanten knippen.

heeft zij zich nauwelijks. „Dat
kun je bijna niet, behalve gezond leven en bijtijds naar bed
gaan. Bovendien ben ik wel gewend lang door te gaan, door de
wedstrijden waaraan ik ineedeed. Dat was overdag werken
en daarna 's avonds trainen, 's
Avonds hou je natuurlijk wel
wat reuring door het jazzfesti„Ik vier hiermee mijn tien-ja- val, maar het moeilijkste zal
rig kappersjubileum," zegt de het 's morgens vroeg worden."
26-jange onderneemster. Het
diploma haalde zij destijds in
Zo'n veertig klanten hebben
haar woonplaats Den Haag. De zich opgegeven voor de maramarathon wordt vrijdagmiddag thon, zij krijgen een fikse korom 12 uur door burgemeester ting en een pakket haarverzorVan der Heijden geopend en gingsmiddelen.
„De mensen worden een half
eindigt zaterdag om dezelfde
tijd met het knallen van cham- uur tevoren gebeld. Verder hebpagneflessen. Dat gebeurt rond ben we nog een paar reserve.
het podium buiten, waar zij het En ik word heel goed geholpen
Jacqueline du Chatinier is er laatste uur zal knippen. „Ik door een paar lieve mensen, die
klaar voor: 24 uur achter el- word al een beetje nerveus," voor hapjes en drankjes zorkaar knippen
geeft zij toe. Echt voorbereid gen."
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Fa. Gansner & Co.

G/azenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreimgers

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

enz
Deskundig advies

tel 14764-14090

LUXALOM

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

geeft u meen
BEZOEK
THORN
het witte stadje in
liet lm t van
Limhuig
In samenwerking met Hostellene La Ville Blanche in
Thoni biedt Weekmedia haai lezers de mogelijkheid om
m de pei lode van vrijdag l juli t/m zondag 4 septembei
1994 te genieten van een viei daags ai rangement
Thorn r het witte "tadje ian de Maas m Limburg
U vei blijft in llosteüene La Ville Blanche met een gezel
lige koffieshop een intiem lestauiant een middeleeuwse
gewelvenbai ee n lounge en divet se tei i assen

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen
Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint of in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende bi eedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wil Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND
WANDEN!

De Topslager
heeft ailes voor
een gezellige
barbecue
ONZE SPECIALITEIT VOOR DE BARBECUE

A! vatend over de Maïs ontdekt u nog veel meer oude
dorpen en stadjes bijvoorbeeld het pittoieske Belgische
stadje Maaseik riit dit jiir 750 pat bestaat en waar de
nodige festiviteiten wolden georganiseerd
Dit vierdaags arrangement bestaat uit
* 3 x overnachting m een kamer met bad/douche en
toilet ladio KTV telefoon en minibar
* Txuitgebieidontbijtbuffet
* 3 x een duo gangen diner
* welkomstdrankje
* l dag fiets tei beschikking rnet fietsroute
* gratis toegang tot het gemeentemuseum t Land van
Thom
* rondvaart over de Maas met als opstapplaats Thom

SPARE RIBS Lekker vlezig

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

STEEL COTELET
SPIESJES
WORSTJES
HAMBURGERS
GRILL STEAK

VREEBURG
Haltestraat 54, tel. 12451 , Zandvoort

De kosten voor dit anangement bedragen voor de lezers
van de kranten van Weekinedia ƒ 325 00 per persoon
Voor een l pcrsoonskamer wordt een toeslag van ƒ 45
gerekend Verlenging op basis van half pension is moge
lijk a ƒ 95 00 p p Kinderen tot 12 jaar krijgen 50 c korting
mits zij op de kamei bij de oudeis slapen

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit arrangemen' m Thom is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adies

___

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk stemmig exclusief don
ker of licht of m prachtige midden tinten teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur
contrasterend of heel apart spiegelstnps'

mi:
DOOKS:
OP MAAT GEMAAKT

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Anvsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9-17 u. en zat 10 -16 u

RUGKLACHTEN?
',N f
lichtgewicht
naaimachines

K A S T E N M E T E X T U A RUIMTE

Voor nadere informatie HosteEerie La Vdle Blanche
Hoogstraat 2 6017 AR Thorn tel 04756 2341 Boeken is
alleen mogelijk door middel van het sturen van onder
staande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

de

DECOR PANELEN

[onze vleeswaren zijn reeds vele malen bekroond!!! [

Ristaurante Pizzeria

} v/a VWÖf"

„La Rondine"

ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel 02507-18178

(De, (jutte, \Loim

Op ons terras kunt u
heerlijk buiten eten!

REPARATIE
ALLE MERKEN

STOKMAN
FOURNITUREN
kledmgreparaltie
Pnnsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel 02507-20072
Maandags gesloten

(s.v.p. tijdig reserveren)

Adres
Woonplaats

Aantal pers

WEI

Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed
1 spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145r
Een hang-en leg-indeling
f. 520."

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Keuze datum

Tel.
Aantal kindei en

AUTORIJSCHOOL

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

Boul. Barnaart 14

Telefoon

12932

ledere woensdag gesloten

f. 1665.Uw kastmdelmg of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt m onze werkplaats

geeft u meer!

Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

lessen in
Nissan „Primera"

EIG E H NEHIS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Bij het ontwikkelen en afdrukken
van uw volle film ontvangt u
één gratis rolletje.

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl 17.5% BTW

Telefoon

S v p in rubriek

Bel voor info
02507-19188/31223

aove-ree n ]e k snr

Bij AART Veer
18 verschillende smaken
(Haagen-Dazs)

Foto BOOMGAARD

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

Plaats

Tot l jan '95 nog geen apart theonecertificaat verplicht
*m u v brandstofkosten

Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode

Ja, dat kan als je slaagt voor je
rijbewijs. Dan krijg je één zondag een
motor *gratis tot je beschikking.
SPOEDOPLEIDING
995,binnen 9 weken examen
1ste 3 lessen
100,vervolglessen
45,-

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar.
niet boven ƒ 300 uitkomen
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen
Gasthuisplein 12,
2041JM
Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bn uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten Ie wijzigen of niet op te nemen

Adres

Tevens om mee te nemen

HOE VERKOOP JE

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr . bur. v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)

Naam

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.

GRATIS MOTOR

HOGEWEG 67-ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

voor departiculier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor ^ijn

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Auto- en motorrijschool
Van der Veld

Naam

Postcode

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem met ZEDKA vouw-en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modern en hyper modern In legio afwei kingen
spiegel houtstructuur in tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

„JAZZ BEMIND
THE BEACH"
Soc. De Manege
doet daar aan mee voor ongeb. mensen met een
„Rock and Roll swing party" zat. 6 aug.
fllle zalen zijn geopend met een fantastisch
programma tot 03.OO in de nacht.
De entree is ƒ 15,Koffie. hapjes en warm stokbrood ham/kaas
is daarbij inbegrepen.

QRReus M en Specialiteiten"
F=Cv

"*

»

Vnorals
althet
hm
oo*d
moet
Voor
goed
moet
zijn rnn

Haltestraat 16 Zandvoort, tel 16204

Deze week vers uit eigen keuken

KREEFTENSOEP 1/2 Itr. 13,50
BOUILLABAISE11tr,
10,75
MOSSELSOEP 11tr,
9,75

\N=_28j
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ÏÏS5S1L Jazzfestival boordevol afwisseling

met

de badplaats door

Vervolg van voorpagina

„Ik persoonlijk vind het een
heel aantrekkelijk programma.
Er is voor elk wat wils, oude
stijl jazz, modern jazz, blues,
noem maar op. En we hebben
grote namen. Harry Overbeeke
bijvoorbeeld, die beschouw ik
op dit ogenblik als een van de
beste Nederlandse saxofonisten. Ik heb het mezelf behoorlijk moeilijk gemaakt voor de
komende jaren. Je wil toch ieder jaar weer beter?"
Paagman wordt met de organisatie verder geholpen door
zo'n vijftien vrijwilligers, waaronder Henk Vermeulen. Deze
neemt de coördinatie voor zijn
rekening van het contact tussen organisatie en politie. Verder is er hulp van onder andere
Torn Woolthuis, die zaterdag
de presentatie van de muziek
op het Gasthuisplein doet, en
Wim Nederlof die de programniaboekjes heeft verzorgd. Die The Gipsy Boys (midden), 'drie virtuose zigeunerboys', voorheen de Gipsy Kids, hier naast hun grote voorbeeld, de Gipsy Kings
zijn verkrijgbaar voor 1,50 bij
ZANDVOORT - De zes ziek in de eigen zaak of op het 19.30-21.30 uur Doe Holiday's 21-24 uur The Coty's.
de VW, of tijdens het festival
IN THE BARS: Gebouw De
bij speciale standjes, waar te- muziekpodia in het cen- eigen terras hebben, staan er Jazz Band, 21.45-24.00 uur Teatrum tijdens het Jazz Be- ook horeca-ondernemers ach- chers Quintet met Geja Griek. Krocht 20-24 uur Paint the City
vens T-shirts te koop zijn.
hind the Beach festival ter de optredens op de buiten ZEESTRAAT: 19.30-21.30 uur Red, Hollandia Bar 20-24 uur
staan op de bekende plek- podia, vooral om deze finan- Gipsy Boys, 21.45-24.00 uur Re- Billy B. Jacket, Café Oomstee
uur Rudolf Kreuger
ken: Gasthuisplein, Halte- cieel mogelijk 'te' maken. Zo vival Jassband met Beryl Bry- 20-24
het podium Gasthuis- den.
HALTESTRAAT/Café Band, Sociëteit De Manege tot
straat (2x), Kerkplein, wordt
mogelijk gemaakt door 't Neuf: 20-24 uur Gina's Band of 03.00 uur Rock and Roll Swing
en Zeestraat. plein
ZANDVOORT' - Het Raadhuisplein
Wapen
Zandvoort, Sesto Blues.
HALTESTRAAT/La Party (entree 15 gulden incluhebben diverse Senso envan
dorpscentrum wordt ko- Daarnaast
Circus Zandvoort, po- Bastille: 20-24 uur Magie Fran- sief hapjes).
café's
plus
vier
strandpavilmende dagen, tijdens Jazz joens optredens op het ei- dium Raadhuisplein door de ky.
IN THE BARS: Hollandia
Behind the Beach, zoveel gen terras of in de zaak. Pepperrhint en het Gemeenmogelijk autovrij gehouden Keuze volop dus, met een schapshuis, Kerkplein door Bar 20-24 uur Billy B. Jacket, Zondag
Café Koper, Scandals, Bere- Café Oomstee 20-24 uur Rudolf
Zondag 7/8: AT THE
worden.
programma dat klinkt 'als goed, Febo en Friture d' An- Kreuger Band.
CHURCH: Gasthuisplein 12-13
Doel hiervan is, overlast van een klok'.
uur dominee L.J. Boeyinga met
vers, Zeestraat door Jansen &
auto's zoveel mogelijk te voorJanssen,
en
de
podia
HalteBeryl Bryden, The Gospel Amkomen. Daarom wordt het auZaterdag
straat
respectievelijk
door
Chin
bassadors
en The Spaarnetown
door
Joan
Kurpershoek
toverkeer omgeleid en naar de
Chin/Café Neuf en The BulldoZaterdag 6/8 ON STAGES:
bewaakte parkeergetegenheg/La Bastille. De bezoeker GASTHUISPLEIN: 17.30-19.00
ON THE BEACH: strandpaden verwezen. Politie en een
Naast de bekende organisato- merkt daar overigens weinig uur New Orleans Syncopaters viljoen Take Five (5) 14-18 uur
aantal vrijwilligers wordt hier- ren
initiatiefnemers bestaat van, behalve de plek waar het met Beryl Bryden, 19.30-21.30 Nippy Noya & Friends, De
voor ingezet. Zandvoorters die het en
uur Frits & Friends met Edwin Wurf (12) 14-18 uur Het Bas
Jazzfestival voor een be- podium staat opgesteld.
in het centrum wonen, mogen langrijk
deel dankzij een aantal
Rutten, 21.45-24.00 uur Batida Toscani's Jazz Quimet, Route
wel doorrijden naar hun wo- Zandvoortse
met Josée Koning. RAADHUIS- 16 14-18 uur Sedoction Patrick
horeca-ondernenmg, als zij rijbewijs laten zien. mers. Naast degenen
die mu- Donderdag
PLEIN: 19.30-21.30 uur The Sedoc, Riche 17-21 uur Cheers.
STREETPARADE: in het
Het programma van Jazz Be- Able-Bodied
Seamen,
hind the Beach ziet er als volgt 21.45-24.00 uur Rob Hoeke centrum 14-17 uur The Spaaruit. Donderdag 4 augustus Boogie en Bluesband. KERK- netown Jazzband. ON STAGE:
NIEUW UNICUM, 20-24 uur PLEIN: 19.30-21.30 uur Ellen Gasthuisplein 17-19 uur Bobby
Rob Boeree All Stars met Huub Heimus Tine Schneider Quin- Johnson's Big Band, Engeland,
Weekend:
Tot en met 28 augustus geen Janssen, en 20-24 uur Rob Hoe- tet, 21.45-24.00 uur Patrick Se- featuring Jan Verwey (mondac6/7 augustus 1994
dienst
ke Boogie en Bluesband.
doc. ZEESTRAAT: 19.30-21.30 cordeon).
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Religieuze Kring AerdenhoutON THE TERRAS: Mollie &
uur Jos van Beest Trio & Harry
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Last- -Bentveld, Oscar Mendliklaan
Verbeke, 21.45-24.00 uur New Co (Verl. Haltestraat) 17-19 uur
Vrijdag
huis
5, Aerdenhout:
Orleans Syncopaters met Beryl CrazyLizGammon, one woGereformeerde Kerk, Juliana- Zondag geen dienst
Vrijdag 5/8: ON STAGES: Bryden. HALTESTRAAT/Café manshow. IN THE BARS: 't
weg 15:
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg GASTHUISPLEIN 19.30-21.30 Neuf: 21.30-24.00 uur Magie Wapen van Zandvoort 20-24
Zondag 10.00 uur: mevr. T.J. 218, Haarlem.
uur Beets Brothers, 21.45-24.00 Franky. HALTESTRAAT/La uur Swing Fire Quartet, Café
Koens, uit Amsterdam
Zondag 10.30 uur: dhr. David uur Rob Boeree All Stars met Bastille: 20-24 uur Ruud Jansen Neuf 20-24 uur Kitta's Bop Tic,
La Bastille 20-24 uur Rob HoeRoomskatholieke Kerk, Grote van Beveren. Geen avonddienst Huub Janssen. RAADHUIS- Band.
Krocht 45:
ON THE 'TERRAS': Bad ke Boogie en Bluesband, HarlePLEIN 19.30-21.30 uur Stable
Jehova's Getuigen:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C. Gem. Elswoud, Smedestraat 37 Roof Jazz Band, 21.45-24.00 uur Zandvoort 20-24 uur The Stable kijn 20-24 uur The Coty's, Café
van Polvliet
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30 Jan Verweij/Colette Wickenha- Roof Jazzband, Sam Sam 21-24 Koper 20-24 uur Kennemer
Zondag 10.30 uur: pastor C. van uur en woensdag 19.15 - 21.00 gen Quintet. KERKPLEIN: uur Alder liefste, Harlekijn Kwintet o.l.v. Adam Spoor.
Polvliet
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
(ADVERTENTIE)

Centrum autovrij

Kerkdiensten

schap NPB, Brugstraat lij:

023-334323

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363^76
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:

Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
°P dinsdag- en donderdagmid-

Donderdag 2 augustus' Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de Staatscourant concreet aangegeven welke gemeenten vanaf mi tot
en met 1983 kunnen rekenen op een rijksbijdrage voor de bouw of uitbreiding van een politiebureau. Zandvoort komt op deze lijst niet voor.
Toezeggingen dat er in 1980 uitbreiding van het
politiekorps komt, gaan met door. • Volgens
metingen van de politie passeren jaarlijks zo'n
drie miljoen voertuigen het kruispunt Grote
Krocht/Hogeweg/Brederodestraat/Haarlemmerstraat en Slegterstraat. Hierbij zijn
fietsers en bromfietsers niet meegerekend. • In
de raadsvergadering van 5 juni werd besloten dat
de gemeente tot aankoop van het gebouw 'De
Krocht' zou overgaan, zodra overeenstemming
met de parochie St. Agatha zou zijn bereikt over
de voorwaarde. In afwachting van een regeling
met betrekking tot het beheer, heeft de gemeente de contactcommissie Culturele Belangen verzocht een voorlopige agenda van reserveringen
voor het gebouw bij te houden. • De uitvoering
van reconstructiewerken aan het Gasthuisplein
gaat honderdtwintigduizend gulden kosten. Er
komt een verkeersdrempel, een trottoir van 2.25
meter, wat obstakels zoals een lantaarnpaal, een
boom en een paaltje. Tevens wordt het tweenchtingsverkeer. Dit in tegenstelling tot de wens van
de bewoners die het huidige eenrichtingverkeer
gehandhaafd willen zien. • 'Om te zeggen dat het
hier druk is, is een understatement. Men kan
beter spreken van een gekkenhuis,' zegt Corinne
Korf, assistente van de strandpohtie voor opvang van 'verloren' kinderen.

Donderdag 3 augustus De gemeente Zandvoort is bereid, zij het niet van harte, om het
duintaeheerplan zoveel mogelijk aan te passen
aan de eisen van de provincie. De Grontmij is
hiervoor ingeschakeld. 'We worden gewoon
gechanteerd', is de conclusie van wethouder
Van Caspel, nu fase II, de bouw van zo'n 160
bungalows op en achter de oude circuitbaan,
indirect afhankelijk wordt gesteld van de gemeente. 'GS hebben het plan al acht maanden
in huis en nu moeten wij het hals over kop, en
nog wel m de vakantieperiode aanpassen,'
zegt hij. • Hotel Paber aan de Poststraat, een
van de oudere hotels in Zandvoort, is defimtief gesloten. Het pand is overgenomen door
de Hema-directeur en wordt voorlopig gebruikt voor studentenhuisvesting. • Veel Nederlandse strandexploitanten voelen zich met
hun bedrijf achtergesteld ten opzichte van
permanent gevestigde horeca-ondernemmgen. Men klaagt vooral over rechtsongeujkheid m het vergunningen- en contractenstelsel. • De tweede jaarmarkt van dit jaar is
uitgelopen op een groot fiasco. Windkracht
zeven tot tien plus enorme hoeveelheden hemelwater maakten een verblijf op de jaarmarkt niet bepaald tot een onverdeeld genoegen. • Zandvoort krijgt binnenkort een interntionaal boksgala binnen haar grenzen. Het
evenement vindt plaats op maandagavond 14
augustus in de Zandvoorthal van het Vendoramapark. Er staan drie profpartijen en enkele interessante amateurwedstrijden op het
programma. • De bevolking van Zandvoort is
in de eerste helft van dit jaar met tachtig
personen toegenomen. De gemeente telt nu
15.508 inwoners.

CMcaite

J

023-244553.

Weekenddiensten
Weekend:
6/7 augustus 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
| 06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

J

dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis .advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Burgerlijke stand

SPEELWEEK VAN 4 T/M 10 AUGUSTUS

Geboren:

Daniël, zoon van: Passtoors,
Wilhelmus Franciscus Joseph,
en Van den Bos, Anja Karina
Elise Madeleine, dochter van:
Fransen, Jules Marie, en Terwindt, Thérèse Bernadette Marie
Ruby Eliza Sophia, dochter
van: Vastenhouw. James Edward, en Brinkman, Elizabeth
Jacoba
Overleden:

Cats geb. Berkelaar, Petronella
Alida, oud 80 jaar
Blom geb. Rigter, Pietertje, oud
86 jaar
Schmidtmann, Karl Heinrich,
oud 72 jaar
Klepper geb. Groen, Johanna
Christina Wilhelmina, oud 84
jaar
Visser, Pieter, oud 87 jaar

Foto Andre Lieberom

'Zelfde probleem als Biarritz'
„Ik was verbaasd om te ho- plaats aan de Golf van Biskaje
ren dat het zeewater hier zo is nauwelijks te vergelijken met
schoon is!" Dat zegt de 38-jarige Zandvoort: een boulevard tot
Jeff Bradburn, geboren in pal aan het strand en veel grote
Nieuw Zeeland en sinds 15 jaar en dure hotels. „Die mis je hier
woonachtig in de mondaine wel, de hotels hier zijn wel
Franse badplaats Biarritz. „Wij goed, maar echte luxe ontbreekt."
zijn gewend
aan
helder
„Zandvoort
en
Biarritz
blauw water,
hebben allebei
maar toch is
een zelfde prodat vuil. En
bleem: in de
hier kun je
zomer is het
niet eens je
van de
druk, in de
voeten zien als
winter bijna
je in het water
week
uitgestorven.
staat en dan
Bij ons zijn ze
zeggen ze dat
het schoon is, waarschijnlijk daaraan wat aan het doen, een
nieuw casino, golf-courts met
schoner dan bij ons."
„Maar ik ben ook verbaasd mooie hotels vlakbij zee, en nog
over het weer: het is voor de meer dingen om de plaats verletweede keer in de tien keer dat vendigen in voor- en naseizoen.
ik hier geweest ben, dat ik een In de zomer gaat het vanzelf.
blauwe hemel zie!" Bradburn is En alles moet heel goed georgavoor zaken in Nederland, voor niseerd zijn, daarmee trek je
Quiksilver, surf-, ski- en andere ook mensen die voor een paar
sportieve kleding. „Ik ben net dagen komen. Die hebben geen
gisteravond aangekomen, ik zin om zelf van alles te moeten
heb nu een ochtendje vrij en zit regelen. En als je als badplaats
in Zandvoort bij te komen. Ik mensen met geld wil aantrekkom hier jaarlijks een keer of ken, moet je zorgen dat je toptwee. Vanavond zit ik bij Tim klasse in huis hebt. Dus ook
Klijn voor een promotie-actie topklasse hotels."
met twintig wave-surfers van
„Zandvoort heeft een van de
Hawaï."
Zandvoort is voor Bradburn mooiste stranden van Noordheel bijzonder. Heel anders dan -Europa. Maar het is dat ik hier
het zonovergoten strand in voor m'n werk kom, anders had
Nieuw Zeeland, waar hij is op- ik er nog nooit van gehoord.
gegroeid, met wit zand en pijn- Jullie mogen wel eens iets aan
bomen tot op het strand. „Voor je naamsbekendheid doen. Het
ons is een strand een stuk open verschil tussen winter en zonatuur, wij kennen bijvoor- mer op strand verbaast me iebeeld geen strandpaviljoens." dere keer weer. Het is net of er
Ook in Biarritz ontbreken die, in het voorjaar met die pavilbehalve een paar gebouwen op joens een hele stad uit het zand
het hoofdstrand. Deze bad- verrijst."

Jeugdstrand Zandvoort strijkt neer
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Op het zuidelijke strand is afgelopen week weer het Jeugstrand Zandvoort neergestreken. Het is een dagvakantiekamp voor tientallen Amsterdamse schoolkinderen van vijf
tot en met twaalf jaar, die tijdens een of meer vakantieweken graag op strand en in de
duinen willen spelen. Zij worden bezig gehouden met sport
en spel, variërend van voetbal

•~.
_£hl| li

Periode:
26/7/'94 - l/8/'94
Gehuwd:

Davies, Gareth Steven, en Brune, Maria Magdalena
Van Houten, Edwin Richard,
en Moskalenko, Natalia

Jeff Bradburn: „Zandvoort moet zorgen voor topklasse"

tot tikkertje spelen, figuurzagen en zandfiguren maken. De
kinderen worden 's morgens
vroeg met de bus opgehaald,
aan het eind van de middag
gaan ze weer naar huis. Het is
een initiatief van de Stichting
Jeugdstrand Zandvoort. De belangstellmg hiervoor was zo
groot, dat het kamp vorig jaar
verlengd is van drie naar vier
weken.

Badgaste laat ring in douchecabine

TEKENFILM

NED. GESPROKEN
A.L
DAGELIJKS
13.30

UMOR

A.L.
DAGELIJKS
15.30,19.00

AKTIE
12 JAAR
DAGELIJKS

Ook op strand is het niet ver- deze niet onbeheerd op het
standig om je spullen uit het strand achter te laten. Bij het
oog te raken. Dat ondervond za- verlaten van de douchecabine
terdag een 43-jarige Zwitserse vergat zij de portemonnee echter. Toen zij na korte tijd terugvrouw.
In eerste instantie deed zij kwam, was deze verdwenen. In
heel verstandig. Toen zij na een de portemonnee zat een gouden
duik in zee wilde gaan douchen Cartier ring bezet met 90 diabij een strandpaviljoen, nam zij mantjes, ter waarde van 15 duihaar portemonnee mee, om zend gulden.

~V]~A DE SERIE achterlijke
_L T| bochten is er weer een
nieuw fenomeen in Zandvoort. Een 'chicane' van hekjes
voor de ingang van het Badhuisplein, door de gemeente
neergezet om motoren te weren. Heeft u ze al zien staan, bij
de oversteekplaats van de
Kerkstraat, richting Rotonde?
IJzeren paaltjes met daartussen scherpe kettingen. Die hangen voor volwassenen zo'n
beetje op pijnlijke kniehoogte,
voor kinderen reiken de kettingen net tot aan het nekje.
Nu is het de bedoeling dat de
colonne mensen die daar dagelijks langskomt, relaxed en één
voor één de 'chicane' neemt.
Netjes achter elkaar, rustig aan
en met niet teveel breed makende spullen of kinderen in
de hand. Daar is het nieuwe
sluisje namelijk net even te
smal voor.... De meeste mensen hebben echter totaal geen
erg in de nieuwe constructie.
Bijna iedereen dondert er nog
overheen en kinderen worden
bijna onthoofd.
Die krengen hebben er namelijk nooit gestaan. Wie het hekwerk wél ziet, neemt het liefst
de snelste weg. Men stapt ongeduldig en geërgerd over de kettmgen heen. Regelmatig struikelen kinderen en volwassenen
en vliegen er emmertjes en
schepnetten, maar ook koelboxen en parasols als levensgevaarlijke projectielen in het
rond. Ik ben benieuwd welk
'licht' bij de gemeente deze
constructie heeft bedacht. Dat
het haastwerk was, moge duidelijk zijn.
Nu zijn de omwonenden van
het Badhuisplein hier mischien in eerste instantie wél
blij mee. Het plein fungeert namelijk al jaren als gratis parkeerplaats voor snelle Kawasaki's, Honda's, Yamaha's, Harley Davidsons en hier en daar
wat verdwaalde Peugeot Rapido's. Brullend en stinkend en
met een snelle acceleratie nemen ze iedere dag afscheid van
Zandvoort. De omwonenden
waren dat macho-gedrag en de
daarbij behorende herrie en
stank méér dan zat. Zij spanden een kort geding aan tegen
de gemeente, maar die wist de
zaak m de kiem te smoren. De
omwonenden werden gesust
met de belofte, dat er een 'snelle' oplossing zou komen.
Vervolgens moet onze gemeentehjke 'bochtenprofessor'
weer zijn ingeschakeld. ,,Jongen, bij die bochten van jou, op
de Haltestraat, de Van Lennepweg en de Zeestraat kon er ook
geen auto meer door. Kun jij
voor ons een constructie bedenken, zodat er op het Badhuisplein geen motoren meer
kunnen komen? „Wanneer
moet het klaar zijn baas?"
moet het 'wonder' gevraagd
hebben. „Nou ja, gisteren." In
een mum van tijd werd de 'chicane' ontworpen en geplaatst.
Afgelopen zondag beleefde ik
de première van dit wanprodukt. Wat een chaos, wat een
flop. Het is gewoon levensgevaarlijk! Als de gemeente niet
snel iets anders bedenkt, dan
blijft er volgens mij slechts één
oplossing over: 's nachts even
de trekker van de KNRM lenen
en met een vlugge ruk
MARTHA BURGER

21.30

MAANDAG EN DINSDAGH-T-?

ALLE FILMS

AlR-CONPITIONING IN PE ZAAL

Gasthuisplein 5, 2042 Zandvoort, tel: 02507-18686

• In Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is tot
en met 25 september de expositie 'We gaan naar Zandvoort' te
zien. Deze bestaat uit modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen. Daarnaast worden er dia's en video-opnamen getoond. Er zijn allerlei Zandvoortse zaken uit
het begin van deze eeuw te zien.

De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag, 's middags van
l tot 5 uur. De toegang is gratis.
• De internationaal bekende organist Everhard Zwart, kleinzoon van Jan Zwart en leerling
van Feike Asma, houdt dinsdag
9 augustus zijn laatste 'toeristisch orgelconcert' van dit seizoen in de Hervormde Kerk,
Kerkplein Zandvoort, aanvang

20.00 uur, entree zes gulden. Op
het programma: 'goed in het gehoor liggende muziek'.
• Gallery Pree Art, Stationsstraat 12: 'Pattynama' surrealistische en fantastisch-realistische olieverfschilderijen. Te
zien van 2 t/m 27 augustus.
Openingstijden: dinsdag t/m
zondag 11-18 uur, vrijdag 10.30 20.00 uur.

donderdag 4 augustus 1994
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Drukwerk • Stickers
Ontwerpen
Zeefdrukwerk
Reklame
Stempelmakerij
Advertenties Fotocopieën

Rondvaart mogelijkheid

vsser

van 10 tot 25 personen
een leuke afsluiting voor de vakantie,
plm. 11/2 uur rondvaart op de Westeinderplas.
Drankjes, hapjes, 4-gangen menu m het restaurant
inclusief wijn en koffie v.a. ƒ 185,- per persoon.

drukkerij

reprox

KUDELSTAARTSEWEG 226 - 02977-24145

Haltestraat 23
Pasteurstraat 2a, Zandvoort

Happy hour

Hondenkapsalon ELLEN
is weer
geopend

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

bakker Visser

van 11. 00-1 2.00 uur

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon : 02507-16338

Ir. Friedhoffplein 10 tel. 30068

4 gevulde koeken 5,95
van donderdag 4 aug. tot woensdag 24 aug.

KIES UIT: VOLOP SCHOOLARTIKELEN VOOR ONGEKEND LAGE PRIJZEN!
TRENDY

SCHOOLAGENDA'S

Eén telefoontje is genoeg . . .
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen cntena op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

zoek uit' Avantgarde, Pour Elle
of Avantgarde Unlimited
DIVERSE MODELLEN

fluonserend gekleurde

E *

MARKEERSTIFTEN ELDERS ^ tf S?
SET 2 STUKS
fcJO

COMPLETE
TESA TRANSPARANT

ETUI met Walt Disney of Motorbike print

SCHRIFTEN1

SCHRIJFBLOK

PLAKBAND

2-RINGS MULTOMAP

gelimeerd, 80 pagina's
Diverse dessins

100 vel gelimeerd houtvrij
schrijfpapier. A4 formaat

sterk klevend, per rol 10 meter
lang en 12 mm breed

diverse fraaie Harley-Davidson prints,
formaat ca. 21 x 23 cm

PER
STUK

PER BLOK

CORVINA BALLPOINTS
SET 10 STUKS

nietapparaat, 1000 nietjes,
perforaior en plakband afrolapparaat

PER SET

t-vii

ELDERS

blauw-, rood- en zwartschnjvend

BUREAU-SET

ELDERS

c

Sj'ïVSS

ELDERS

O
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

HU$BHH

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

KWALITEITS GRILL

geeft u meer!

WEI

Strakke wind, bruisende golven en klapperende zeilen Een dagje varen op een historisch zeilschip is
een fantastische belevenis Zeker nu, want onze
lezers krijgen van chartermaatschappij Hollands Glone een forse korting Voor f 50,- p p (normaal f 70,-)
vaart u vanuit Amsterdam over het IJsselmeer en
brengt u een bezoek aan de toeristische plaatsjes
Volendam en Marken In de prijs is ook een eenvoudige lunch inbegrepen Zeilervarmg is met nodig
Ook uw leeftijd is met belangrijk, want op het water is
iedereen jong van hart Kinderen zijn onder begeleiding van harte welkom

BAAL 71/2 LITER

gedessmeerd of uni, met
fly-over gulp. 100% katoen

WITTE
GEGLAZUURDE
AARDEWERK

ToSEÜ^

KUIP90GRAM

rijk
opgemaakt
f*°pï«™»*'
i. slagroom, gebrunccrde

OUWEHAND

GESNEDEN EN VERPAKT

HARINGEN

200 GRAM

HEEL BROOD

POT 200 GRAM

ELDERS Ïi39

ALTIJD LAAG GEPRIJSD!

ELDERS 2ï49

PUNTSTUK

9

M* 99 2l

SANGRIA

Bon voor onze lezers

ELDERS

aardbeien, kersen of perziken

ELDERS

ELDERS.

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Na inschrijving ontvangt u een brief met de benodigde informatie en een accept-giro

LITER

MONA MAGERE \ ROMIGE FRANSE \ OVENVERS WIT

100 GRAM

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hollands Glorie, tel 010 - 411 49 44

PAK

ELDERS

HEEL

Data 6,7, 8,9 en 10 augustus
Aan boord 10 00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Van booid 18 00 uur te Amsterdam, achter het Centraal Station
Bij onvoldoende belangstelling vervalt deze dagtocht Annuienng is met mogelijk

&M
Lf-"-*.1 obijn
Mki.v"
r^Ov^
OP=OP!

PER STUK

TAART

Zeilvakanties met Hollands Glorie
Restauratie en onderhoud van oude zeilschepen is een
kostbare zaak Om deze enorme kosten te dekken en
het vaderlands cultuurgoed op het water zo veel mogeh]k te behouden, organiseert chartermaatschappij Hollands Glorie avontuurlijke dagtochten en zeilvakanties
door Nederland en Europa

TROPISCH FRIS - 3 x GECONCENTREERD
dus goed voor 4.5 liter normale wasverzachter

Robijn

zoek uit:
diep, plat of dessert

ELDERS

WASVERZACHTER

BOXERSHORTS

gloeit lekker lang

VOORDELIGE DAGTOCHTEN
MET HISTORISCHE
ZEILSCHEPEN

ROBIJN

MODERNE

HOUTSKOOL

9 '99
K
ELDERS

typische Spaanse
drank op basis
van wijn, voeg
eens verse
vruchten toe!
Koud
serveren

FLES

LITER

FRISSE ZOMERFRUITCONSERVEN
zoek uit RoytfeMail klwischijtjes,
peerbolletjes, grapefruitpartjes
of Delmonle mandanjntjes
BLIK
f
312
i
*
GRAM
-.M
ELDERS
,

KNORR

LANGE GESCHILDE WITTE

PUNTASPERGES
een tractatie als groente
BLIK
<•»i-j fn.
liefst800 (,
' ' £ • , > '\y\
v
GRAM
, 'i^l-\^Jl
ELDERS /* /
•"" ^'

A§^LL-O

GALA KOFFIE
cafeïnevrij, snetfiltermalmg
PAK

QUICK SOUP
extra gevuld, diverse smaken

ELDERS

UNCLE BEN'S
OOSTERSE SAUZEN
Chinees zoelzuur of Indische
kcrrle Nu met 35% gratis
GROTE POT
«2,5
L«
GRAM
ELDERS

KORENAAR

PEPSICOLA\
REGULAR - DE BESTE KEUS

1

V/2 LITERFLES

m

BAGUETTES
-£*ZS&
^
VI

-ASSICA
'x J^,4fc

vacuumvers verpakt
dus altijd vers brood op tafel

II H!

PAK 2 STUKS
ELDERS

HERO CLASSICA
extra jam met 50% puur fruit
Diverse smaken

k05WM©
%vj

LEUK VOOR DE KINDEREN!
BUIGBARE

_
t-'Js

Reserveer voor mij een dagtocht met Hollands Glorie a
f Sa-p p

LIMONADE RIETJES
PAK 40 STUKS - ELDERS^

DIRK VAN

Datum
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
Aantal personen
Tel

Werk

Handtekening

MEHDM geeft u meer!

^

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum HannieSchaltplem -HOOFDDORP Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP Hoofdweg • VOLENDAM Hyacintenstraat -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD Koslverlorenhof
•AMSTERDAM (ZUID) Rl|nstraat48 • EN BINNENKORT OOK -AMSTERDAM Nieuw Sloten

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Gratis sfeer proeven
bij Marlboro Masters
ZANDVOORT - Voor de vierde keer wordt de Marlboro
Masters of Formula III gehouden. En wel aanstaande zondag
7 augustus op het Circuit Park
Zandvoort. Dan zal blijken wie
de opvolger wordt van Jos Verstappen, de huidige Formule I
coureur die zondag nog aan een
vuurdood ontsnapte. Hij won
vorig jaar de Marlboro Masters.

la III worden de beste coureurs
uit de Europese F 3- competities uitgenodigd. Zij gaan ervoor, want het start- en prijzengeld van bijna 300 duizend gulden is niet te versmaden. Bfehalve de races zijn er ook shows,
demonstraties, exposities en
doe-het-zelf activiteiten.
Het F3-programma, met trainingen op 5 en 6 augustus, heeft
een zeer afwisselende bmlijsWie een indruk wil krijgen ting. Zo zijn er races voor de
van de sfeer die rond het circuit Britse Dunlop Eover Turbo
hangt, kan op 7 augustus gratis Cup, het Europees Kampioende race komen bekijken. Voor schap Formule Ford, het Nede Marlboro Masters of Formu- derlands
Kampioenschap

Toerwagens, de Eurocup Renault Clio Elf, de Ferrari-Porche Challenge en de Marlboro
Elf Renault Clio Cup.
Daarnaast zijn er optredens
van radio- en televisiesterren
en het Rover Stuntteam. Bovendien kunnen toeschouwers
meerijden in de auto's van hun
dromen en zelf sturen in de
nieuwe Marlboro racesimulator, komt Rob Slotemakers anti-slipschool in actie, wordt een
show met Ferrari's gegeven, is
er een fraaie Formule I- wagen
expositie opgezet en staan
marktkraampjes vol met automobilia opgesteld.

Lastige vlucht duiven Pleines

Folders

ZANDVOORT - De jonge
duiven van de Zandvoortse
Postduivenvereniging Pleines stonden zaterdag voor
iet eerst in Frankrijk. Ze
ladden een lastige vlucht.
Zo ook de oude duiven.

Zandvoort, waaronder een van
de comb. Sinnige. Deze werd de
winnaar omdat dit hok iets verder was. Uitslag eerste 15 duiven: comb. Sinnige 1.6.7.8.14.15;
P. Bol 2.4.11; H. Heiligers
3.5.9.10; G. Koper 12; comb. Koper, 13.
De jonge vogels werden zaterBij de sponsorduiven werden
dagochtend om 7 uur gelost in de eerste vijf van de in totaal 19
Arras, op 262 km. Om 11.08 uur duiven: 1. Hanneke Voit Bloewerd de eerste geklokt. De men; 2. Bast Thiele Diervoevlucht was lastig vanwege de ders; 3. La Bonbonnière; 4. Kaphoge temperaturen en de Z.O- salon Headsigns; 5. Het Fami-wind. Veel duiven kwamen lie-restaurant.
zondag pas terug op het hok.
Uitslag: N. Terol, 1;.R. Driehuizen, 2; F. Spronk, 3.4.8.18; N.
Heiligers, 5.9.23.24; J. Romkes,
6.10.12.14.20.22; comb. Koper,
7.19; E. Paap, 11; comb. Sinnige,
13; P. Bol, 15.21.25; J. Harteveld,
16; M. Bol, 17.
ZANDVOORT - De Strandcup,
De oude duiven waren dins- de trofee van de schaakstrijd
dagavond al naar Bergerac ver- afgelopen zaterdag bij strandrokken, een lange-rit met de paviljoen 24, overwintert op,uto. De vogels werden onder- nieuw in Zandvoort. De Zandweg goed verzorgd om op vrij- voortse schakers van Café
dagmiddag 13.05 uur gelost te Neuf/Chess Society versloegen
worden voor een terugtocht hun tegenstanders van De
•an 890 km. Geen gemakkelijke Raadsheer uit Amsterdam met
•lucht, die het zoeken van een duidelijke cijfers: 68 tegen 55.
rustplaats voor een overnach- De strijd duurde maar liefst zeing noodzakelijk maakte. De ven uur.
/olgende ochtend om 11.57 'vieIn totaal 15 spelers van Chess
en' er twee duiven tegelijk in en negen van De Raadsheer
bonden zaterdag met elkaar de
strijd aan voor de tweede editie
van de Strandcup. Café Neuf/Chess Society was zeer sterk
vertegenwoordigd met onder
andere Fred van de Klashorst,
Olaf Cliteur, Ben de Vries, Jacob de Boer en Nico Huyboom.
Desondanks keken de Zandvoorters na twee ronden tegen
een 0-2 achterstand aan. Het
was Olaf Cliteur zélf, de initiatiefnemer van dit evenement,

snel verhuisd
ZANDVOORT - Het twee-;
daagse Beachvolleybaltoernooi dat afgelopen weekend
in Zandvoort gehouden zou
worden, is uiteindelijk over-;
geheveld naar Schevenin-,
gen. De belangrijkste reden
was het verbod van de gemeente Zandvoort om licht
alcoholische dranken te
schenken.
De volleybalwedstrijden zouden bij surfcentrum Tim Klijn
worden gepeeld, maar dat ging
uiteindelijk dus niet door. De
organisatie hevelde het toernooi over naar Scheveningen
voornamelijk ten behoeve van
een van de sponsors, Martini.
Vanwege deze sponsor was het
belangrijk dat er een horeca-vergunning zou komen voor
tijdens het toernooi, maar de
gemeente Zandvoort weigerde
die af te geven.

Bij alle Nederlandse tabaksverkooppunten, Renault- en
Roverdealers zijn folders verkrijgbaar, die ieder vier coupons bevatten en het reglement
van een speciale fotowedstrijd.
De coupons zijn bij de circuit-kassa's inwisselbaar tegen entreebewijzen. Een extra publieksservice is de gratis buspendeldienst tussen het NS station Zandvoort en het circuit.
Het programmablad voor de
Marlboro Masters is bovendien
gratis.

De Marlboro Masters of Formula brengt de Formule I
sfeer weer even terug op
Zandvoort

Zandvoort verliest eerste wedstrijd

Schaakcup blijft in Zandvoort

Fitness Paradise aangesloten bij EFAA
ZANDVOORT - Remy Draaijer
;an Fitness Paradise heeft zich
onlangs aangesloten bij de Euo>ean Fitness & Aerobics Asso-,
iation. De EFAA is de eerste en
enige overkoepelende internaionale organisatie voor Aero)ic en Fitness professionals.
)eze promoot veiligheid en efectiviteit door een netwerk en
door onderwijs naar zijn leden.

Fitness Paradise heeft zich gespeeialiseerd in fitness en aerobics vormen voor alle leef tijden. „Door het Membership bij
EFAA kan ik gemakkelijk up to
date blijven van de nieuwste
ontwikkelingen in de markt en
heb mijn vinger aan de pols bij
de nieuwste onderzoeken op
het gebied van veiligheid in de
sport," aldus Remy Draaijer.

die in de derde ronde de nul van het gezelschap, liet zich daarbij
het scorebord haalde en de ach- niet onbetuigd en nam twee
terstand terugbracht tot 1-2.
fraaie punten voor haar rekening.
Dat ene puntje achterstand
bleef echter gehandhaafd tot en
De Strandcup kon dus weer
met de zesde ronde, ondanks een jaar in Zandvoort blijven.
goede scores van met name De Raadsheer komt volgend
Olaf Cliteur en Hans Drost. In jaar zeker terug voor een nieude zevende ronde kwam de-om- we poging om de fel begeerde
mekeer: de achterstand van 7-8 cup naar Amsterdam te halen.
werd omgebogen in een 10,5-9,5 Dat staat al vast, beide verenivoorsprong voor de Zandvoor- gingen zijn erg enthousiast
ters. In de ronden acht tot en over dit wedstrijdevenement.
met tien liepen zij nog verder
weg van de moedig strijdende
Amsterdammers. Dankzij su- Topscorer
bliem spel van Fred van de
Absolute topscorer bij de
Klashorst en Ben de Vries was Zandvoorters was Fred van de
de voorsprong uitgegroeid tot Klashorst: hij won al zijn acht
24,5-18,5. In de twee ronden partijen tegen Amsterdamse
daarna hielden beide teams el- opponenten. Ook de scores van
kaar in evenwicht.
Hans Drost, 7 uit 9, Ben de
Vries, 7 uit 8, Jacob de Boer, 6
uit 8, en Olaf Cliteur, 6 uit 9,
Tactisch
mochten er zijn en vormden de
Dat 13 vaak als ongeluksgetal basis voor het succes. Bij Café
te boek staat, moest op het Neuf/Chess Society speelden
snikhete terras afgelopen zater- daarnaast twee nieuwe gezichdag ook De Raadsheer onder- ten mee, in de personen van Ro'vinden. In deze ronden werden nald Hoekstra en Rob Busde Amsterdammers met 7-2 chman. Deze in Haarlemzoekgespeeld, waardoor de ach- -Noord wonende schakers, die
terstand halverwege van 29,5 te- in het verleden uitkwamen Brenda
gen 40,5 eigenlijk al onover- voor onder andere SSCH en Schultz,
brugbaar leek. Dat bleek ook zo Santpoort, voelden zich zeer op Zandvoorts
te zijn: ondanks enkele tacti- hun gemak in het Zandvoortse troef, verloor
sche wissels van de Amster- gezelschap. Extern wedstrijd- zowel in het
dammers groeide de voor- leider Olaf Cliteur sluit dan ook enkelspel als
sprong van Chess gedurende de zeker niet uit dat beide spelers in het dameslaatste tien ronden, die liep op in de nabije toekomst voor dubbel
tot 68-55. Ook Hetty Sandber- Chess in de competitie gaan Foto André
gen, dit keer de enige dame in spelen.
Lieberom

Fietsvierdaagse
ZANDVOORT - De WV
Zuid-Kennemerland houdt
yan 16 tot en met 19 augustus de Spaarneland Fietsvierdaagse.
De routes zijn uitgezet door
toerfietsclub Excelsior en voeren langs zee, duinen, plassen
en polderlandschap. De fietsers
kunnen dagelijks kiezen uit
drie afstanden: 40, 60 en 80 kilometer. Deelname kost 25 gulden. Een folder met informatie
en inschrijfformulier is bij de
WV te bestellen: tel. (02507)
12262.
In recreatiegebied Spaarnwoude wordt ten behoeve van
de deelnemers een kampeerterrein ingericht, bij hotel-restaurant Het Buitenhuis. De kosten
zijn 22,50 per persoon voor vier
nachten.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop van de
club is informatie over de problemen/oplossingen moménteel alleen telefonisch te verkrijgen bij J. Berkhout, tel.
15023, en R. Schiltmeijer, tel.
17272.
De eerst volgende clubavond in het Gemeenschapshuis
is op donderdag l september
1994.

'Atelier Canapé en naailes bij Deux-Pièce'
ZANDVOORT - Rekreade,
iet 'vakantie-avontuur voor
kinderen' van vier t/m 12
aar, heeft al weer een nieuw
>rogramma klaar voor komende week. Het thema
oor Zandvoort-Noord is
Meubelatelier
Canapé',
9or het Centrum: 'Naailes
bij de familie Deux-Pièce'.
NOORD. De familie Canapé
leeft een meubelatelier. Elke
lag worden er meubels opgesnapt. Op een dag komt er een
'rief van Oma. Wat heeft dat te
«tekenen? Kinderen kunnen
iet mee ontdekken in 't Stekkie
•n/of het Winkelcentrum Zandoort-Nieuw-Noord.
Samen
net de teamleden Joke, Ingrid,
Martin, Karin, Siepke en Simole.
Het programma: zondag
8.30 uur volksdansen en pop-

pekast in het winkelcentrum,
bij regen in 't Sjekkie; maandag
10-12 uur buitenspel en 3-5 uur
knutselen;
dinsdagochtendAmiddag binnenspel en kreatief spel; woensdag knutselen
en buitenspel; donderdag vossenjacht en knutselen, plus
18.30 uur volksdansen en poppekast; vrijdag 10 tot 14 uur !
'Een theepartij met Oma erbij',
vier-uursprogramma
dus
brood mee.
CENTRUM. In het Centrum
zijn de 'lieve naaldjes' de, klos:
zij krijgen naailes van dé familie Deux-Pièce. Nou is er wel
een steekje los aan de familie,
niets gaat volgens het patroon.
Het rekreadeteam, bestaande
uit Nancy, Antoinet, Michel,
Annette, Maaike en Blubber,
hoopt dat de kinderen 'niet afhaken'. Rekreade is hier te vinden in het Jeugdhuis achter de

Hervormde Kerk aan het Kerkplein.
Het programma: zondag
19.15 uur volksdansen en poppekast op het Jan Snijerplein,
bij regen in het Jeugdhuis;
maandag 10-12 uur knutselen,
3-5 uur straattekenen; dinsdagochtendAmiddag sport en
spel, knutselen; _ woensdag
knutselen, spel; donderdag
kreatief spel, 3-5 uur buiten
knutselen, en om 19.15 uur
volksdansen en poppekast; vrijdag 10-14 uur ! Theepartij met
Oma- erbij, een vier-uursprogramma, dus brood meenemen.

Deelname
Dit is de tweede week van een
vier weken lang durend vakantieprogramma voor kinderen
uit Zandvoort én van badgas-

ten. Deelname kost één gulden
per keer, voor het vier-uursprogramma op vrijdag 1,50 gulden..
Elke zondag- en donderdagavond is er volksdansen en poppekast, bij mooi weer buiten in
het winkelcentrum in Nieuw-Noord en op het Jan Snij erplein in het Centrum, bij regen
binnen. De poppekastvoorstellingen zijn gratis.

ZANDVOORT - Het eredivisiedebuurt van Piz Buin Tennisclub Zandvoort is teleurstellend
verlopen. De Zandvoortse ploeg zag vijf van de zes punten afgepakt door De Metselaars uit
Scheveningen.
Petra Kamstra redde de eer door een overwinning op concurrente Niemantsverdriet, met 6-7 6-3
6-3. Zij verloor echter het damesdubbel, samen met Zandvoorts troef: Neerlands toptennister
Brenda Schultz uit Heemstede, nummer 26 op de wereldranglijst. Schultz verloor ook het enkelspel
tegen jeugdkampioene Yvette Bastings. Zandvoort speelt thuis op zaterdag 6/8, woensdag 10/8 en
zondag 14/8, respectievelijk tegen Amstelpark, Thor RW en Popeye Gold Star.

Sportkamp razend populair onder jeugd
ZANDVOORT - Voldaan,
misschien ook moe, hebben
zo'n zeventig jongeren tussen negen en 16 jaar vrijdag
afscheid genomen van het
Tennis-Sportkamp Zandvoort. Het kamp, een initiatief van Rinie Cappel, wordt
sinds 1992 georganiseerd en
is razend populair onder de
jeugd.
De inschrijving is jaarlijks
heel snel vol. Vandaar dat het
aantal
deelnemersplaatsen
langzamerhand is uitgebreid
van 36 naar 70. Dankzij de medewerking van tal van verenigingen en het Zandvoortse bedrijfsleven kan het kamp een
dagprogramma bieden met veel
sporten en activiteiten.

Voorbeelden van die sporten
zijn - onder andere - tennis,
bowling, softbal, golf, karting,
zwemmen, paardrijden en kanoën. Dat laatste gebeurde dit
jaar weer in het zwembad van
Dries Sonneveld. De Zandvportse Volkstuindersvereniging had voor de jongeren haar
jeu de boules baan beschikbaar
gesteld.
Dit jaar kon er ook in het
duin worden gereden op 'quads', de vierwielige motoren
waarmee de politie ook wel op
strand gesurveilleerd heeft.
Gaan deze normaal zo'n 60 km
per uur, voor het sportkamp
waren ze voor de veiligheid afgesteld op ongeveer 15 km. „We
laten niets aan het toeval over,"
aldus Cappel. „Veiligheid staat
'olksdansen met het Rekreadeteam, in het centrum én in Nieuw-Noord foto
voorop." De jongeren mochten
Foto André Lieberom ook karten op het binnenter-

De Beach Company Tour
houdt het daarom voor de rest
van dit seizoen voor gezien in
Zandvoort, al betreurt de organisator dat het beachvolleybaltoernooi hier niet heeft kunnen
doorgaan. Daarom wordt volgend jaar opnieuw geprobeerd
een horecavergunning bij het
gemeentebestuur los te peuteren, aldus een woordvoerder.

rein van het circuit en meerijden in auto's van Slotemakers
slipschool. Verder was er een
speurtocht voor hen georganiseerd.

shirt mee naar huis. Voor de der Chris en natuurlijk alle
winnaars van het tennistoer- mensen die aan dit kamp hebnooi waren er bekers,' aldus ben meegewerkt, bedanken. Ik
Kim Landman. 'Ik wil vooral hoop volgend jaar weer op zo'n
Rinie en Riny Cappel, mijn lei- leuke week.'

Opgave nummer 31: Mat in
twee zetten, wit begint.
Oplossing van vorige week,
schaakdiagram 30 (Mat in twee
zetten, zwart begint). 1. ... Pe4-f2; 2. Khl-gl- Pf2 x h3 en
mat.

De jongeren werden verdeeld
over vijf groepen van veertien
met elk twee leiders. 'Elke dag
begon om tien uur, maar voor
sommige groepen om half negen of negen uur,' vertelt Kim
Landman, een van de jeugdige
deelnemers die een soort verslagje van het sportkamp heeft
geschreven. 'Het meest in de
smaak vielen kanoën, zwemmen waarbij je je snorkeldiploma kon halen, en paardrijden,
waarbij sommige groepen zelf
gereden hebben, andere groepen in een kar. En natuurlijk
viel ook dit jaar het circuit heel
goed in de smaak. Dat bestond
uit: anti-slippen, quad-rijden en
karten. Ik persoonlijk vond het
karten het leukst.'

Afscheidsdiner
Iedere dag zat tot 5 uur vol
met deze activiteiten, tussen de
middag werd een lunch gebruikt in het clubhuis van
handbalvereniging
Casino-Zandvoortmeeuwen, waar de
jongeren vrijdagavond ook een
afscheidsdiner kregen aangeboden. De hele evenementenweek werd gesponsord door pndernemers uit - voornamelijk Zandvoort, wat het mogelijk
maakte de kosten tot 125 gulden per persoon te beperken.
'Iedereen kreeg een diploma
van het snorkelen, een certificaat, een mok en zijn eigen

Philip van den Heuvel is volgens zijn vrienden een 'grote banjer', daarom moest hij er aan geloven.
Donderdagochtend werd hij op het Raadhuisplein in een schandpaal te kijk gezet, waarna voorbijgangers hem mochten bewerken met rotte tomaten. Die waren in overvloed aanwezig.
Zijn maten, die ondertussen even wat gingen drinken, hadden daarvoor wel gezorgd. Een uur zou de
'kwelling1 duren, maar de politie maakte er - volgens de heren op bevel van de burgemeester - een
voortijdig einde aan. Philip kon de grap wel waarderen. Hij gaat vijf augustus trouwen. „En dit moest
het hoogtepunt van alle vrijgezellefeesten worden," aldus een van zijn 'vrienden'. Dat zal wel gelukt
zijn.
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Mitsubishi

Seat

Auto Beheer B.V.,

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk

Citroen
Voor een goede occasion:

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vrijdag verschijnt in Hef Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.8686. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ
8,50
ƒ
8,50

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ10,10

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

020-665 86 86

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
BX 14 RE, 1986, prima auto, net
gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 2950.
Telefoon: 023 - 423906.
BX Chio 11/91
ƒ12.900
BX 1.4 TE, 11/89 .. ..ƒ 7.000
BX 1.4 ITGE 10/90 ..ƒ 10.200
BX 1.4 Palmares, 10/88/ 6.000
BX 1.4 TE Deauv., 5/92/ 12.800
BX 1.4 E, 7/89
ƒ 5.500
BX 1.6 Progr., 4/92 ../13.500
BX 1.9 TRI, 1/90 . . . . ƒ 9.500
BX 1.9 TRI, 7/89 ....{ 8.000
BX 1.9 D, 10/87
ƒ 6.200
BX 1.9TD, 11/90....ƒ 9.000
BX 1.9 TZI, 7/92 . . . . ƒ 16.200
BX 1.9 TGD Br., 6/90/12.800
BX 1.9 TZD 1/91 . . . . ƒ 9.700
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.
OTO/ICI CITROEN
AX 11 Rrst '93
ƒ15.950
AX 11 RE '87
ƒ 5.950
AX 11 TGE '92
ƒ15.900
BX 14 TE '91
ƒ16.500
BX 14 Cannes'91 ...ƒ16.900
BX 14 Palmare'89 ...ƒ10.900
BX 14 RE '88
ƒ 9.900
XM 2.0 '91
ƒ26.950
Ford Escort 1.4 CL '90/ 13.950
Ford Sierra 2.0 CL '91 ƒ 16.950
Nissan 100 NX '92 ..ƒ29.500
Opel Ascona 1.8S '88 ƒ 9.500
Ren. 5 GTR 1.4 '90..ƒ 13.950
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

HAAKER B.V.
Officiële
FIAT/LANCIA-DEALER
THUISBLIJVERS VOORDEEL
Schuifkanteldak ter waarde
van ƒ725,- gratis of ƒ725-,
korting bij aankoop van een
van de onderstaande occasions

360 GL, 5 drs., LPG
(APK '95) ƒ 2.500.
VOLVO-NIEROP, 020-6183951.
Citroen Visa 11 RE, 2/86,
rood, 68.000 km. ƒ3.250.020-6629517/6791864
Saab 900 B, blauw
juli 1985
ƒ3.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
T.k. Toyota Celica 1600 coupé
ST, bj. '82, brede velg., apk,
gas, izgst ƒ 2650. 02979-82830.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Hyundai Pony, GS nw. model
grijs, april '90
/ 8.900
E.S S. B.V. 035-564444/561842.

Daihatsu Charade TX 1.3i, wit PANDA'S . 14 x v.a. ƒ 8.250
5/91
ƒ 14.700.- UNO'S . . . . 25 x v.a. ƒ 6.250
COBUSSEN
TIPO'S . . . . 6 x v.a. ƒ 14.250
Tel. 020 • 6121824.
TEMPRA'S 3 x v.a. ƒ21.750
Lada2105 1.5 1992/10.275
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 10.950 CROMA'S . 5 x v.a. ƒ21.500
Lada Samara 1.5 1992 ƒ 12.950 Y-10
2 x v.a. ƒ 12.750
Lada Samara 1.3 1993 ƒ 13.750 DEDRA'S . 5 x v.a. ƒ 22.500
Westdorp. Tel.: 020-6825983.
THEMA'S . 7 x v.a. ƒ 24.500
Renault 19 Charmade, 4-deurs,
Kamerl. Onneslaan 10,
bjr 1991, Ipg, keurige auto,
inruil mogelijk, slechts ƒ 11.950.
BADHOEVEDORP
Telefoon: 023 - 423906.
Dichterbij dan u denkt !
Renault 21 TL LPG, 4/90, goed
Tel. 020-6594859
onderhouden 121.000 km, apk
3/95, Vraagpr. ƒ 10.500.
T.k. Rat Panda 1985 APK juli
Tel. 020-4904975
'95 i. g. st. ƒ 1500 Tel. 02991Suzuki Alto GL/3drs.
3172/020-6188872.
wit, juni 92,
T.k. tegen handelspr.: 2x Tem23.000 km. ƒ 11.950.pra 2.0 SX Diesel, juli '91 v.a.
020-6629517/6791864
ƒ11.950. BEREBEIT, Amsteldk
Voor een occasion in deze 25, A'dam. TeL: 020 - 6627777.
prijsklasse kunt u terecht bij:
Weg. auto v.d. zaak t.k. Fiat
SEAT AUTO KOHLER Leiden
Croma Turbo D.i.d. b.j. 5-'90,
Haarlem.wg 49a, 071-2214011
115.000 km, brede all. velgen +
Hyundai Sonata 2.0 l GLS, 16V trekhaak + radio. ALS NIEUW.
grijs m. okt. 91
Vr.pr./ 17.800,-. 036-5313589.
ƒ13.400.E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Hyundai Pony 1.5 GL, Sonnet
04/89
ƒ8.950.Gebr. Haaker B.V. Off.Fiat/
Citroen XM 2.0i Comfort, wit,
Lancia dealer 020 - 6594859.
b.j. '90, 91.000 km, ƒ19.950.
Mitsubishi Colt 1.3 GL
Autobedr. Heere, 020-6232505.
HB, l.blauw, 2/89
ƒ8.000
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

01/91

Seat Jeans Marbella

ƒ9.250

Gebr. Haaker B.V. Off.Fiat/
Lancia dealer 020 - 6594859.
Audi 100 E, 2.3 CC
Grijs m., juni '89
ƒ 9.800
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Subaru Mini Jumbo bj. '88
70.000 km. grijs,
nette auto ƒ 8250.Autobedr. Heere, 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Lancia Thema 2.0 IE 16V,
groen m. 2/90
ƒ12250.E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

33 1.5 ie., 10/91 . . . . ƒ 13.500
75 1.8 i.e., 4/'90. . . . ƒ 9.000
75 1.6 i.e., 4/'91 . ...ƒ11.700 3 X Cuore TX
'91/'92
E S S. B.V. 035-564444/561842. 2 X Applause
'89/'92
3 X Charade
'90/'91
NIEROP-DAIHATSU
A'dam-West: 020-6183951.
Austin Metro bestel wit, b.j. '87,
Charade
TS, 1985, klem en
APK 06/95, i.g.st., + zeer
betrouwbaar, inruil mogelijk,
zuinig. Tel. 020 - 6249590.
12950. 023 - 423906.
AUSTIN MINI Cabriolet,
Charade
TS 5/85, rood, APK
11500 km H, 9/89, zwart,
l m. velgen, houten dashboard 12/94, 105.000 km, i.pr.st.,
GOLDCAR BV. Amstelveen; ƒ 2750. Tel. 020 - 6737582.
Tel. 020 - 6433733
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Daihatsu

Austin

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Gevraagd
Nissan

Opel

ZUIDWIJK

Autofinanciering
en verzekering

1988, rood, 3-deurs, zeer goed
onderhouden. Vraagprijs ƒ 8000
Tel. 020 - 6683220.

Porsche

323 1.3 l LX Sed. 8/91 .ƒ 11.700
323 F 1.6 l GLX 3/90 ƒ15.000
323 F1.6 GLX 16V 1/92/ 21.500
626 1.8 LX HB 10/90 ƒ10.600
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Mazda 121, 1.3 Cabrio top
31.000 km. 8/88, wit, el. schuif dak ƒ 11.750.-GOLDCAR B.V.
Amstelveen; 020 - 6433733

gereviseerde motor,
APK gekeurd tot april '95
Vraagprijs ƒ 3000,Tel. 020-5622819,
tijdens kantooruren:
08.30-16.00 uur.

Stoplock

Honda
Accord 2.0 EX, 6/90 . ƒ 15.900
Qvic 1.5i GL6/90 ...ƒ12.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

Jaguar/Daimler
Weg. omst.h. t.k.a. Jaguar XJ6
4.2 serie III, bj. '81, kl. rood met
oeige lederen bekl., APK tot 6'95, nwe banden enz. Vr.pr.
ƒ 6000. Tel. 020 - 6792428.

Kia

WESTDORP

Kia dealer, occasions
Adm. de Ruijterweg
396-398. A'dam
el. 020 - 68 259 83

april '90, goed onderhouden
121.000 km, apk maart '95

19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
25
25

GTR, 8/90
ƒ10.700
TR Europa 1/92 ..ƒ12.900
TD Cham., 12/91 .ƒ12.700
GTR Cham., 6/90. ƒ 11.400
GTS Sedan, 5/90 .ƒ 8.000
GTD Nevada, 2/90/ 13.900
GTL Sedan, 11/89 ƒ 8.900
TL, 2/90
ƒ 9.000
SD Sedan, 3/91 ..ƒ 12.400
GTS Nevada, 9/90/12.600
GTL Sedan, 8/89 .. 7.900
GTD 2.1, 7/90....ƒ 10.700
TD, 3/90
ƒ11.800

5GTX, 1/90
25 TX, 8/90

ƒ12.400
ƒ12.600

Klassiekers
en Oldtimers

Campers

Algemeen

LE GRAND R & R

Middenweg 69, Amsterdam

50 occasions
vanaf ƒ 500.Tel.: 020-6637401.

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
100% financiering mogelijk.
Je
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 sn
Tel. 020-6138473.
ie
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

ir
ie

Een nieuwe trend in autorijles.
Snel, betrouwbaar, veilig, succesvol en vooral zeer betaalbaar. Verkeersschool Trendy,
Oostenburgergracht 5, Amsterdam. Tel. 020-4205386.
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RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
fornia 2 + 2 pers. v.a. ƒ 850.- Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijp.w. all-in. Autobedrijf
Veldhuizen. Tel. 02940 -17316. den is vanzelfsprekend.
U wilt lessen maar u heeft
U.S. afzetunit. Six Pac. 7 foot,
een KIND, geen bezwaar.
1988, past op Nissan, king Cab
Rijschool Ruth Maduro
en dergelijk ƒ8000:
Tel. 020 - 6003882.
Tel. 08350 - 29208.

JOHAN BOOM
440 GL, 9/90
ƒ13.900 Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Osdorp, Oranje hek
440 GLE, 11/88
ƒ 9.800
Tel.: 020 - 6105478.
440 DL, 1/91
ƒ12.400
440 GLE, 1/90
ƒ12.400 Geóp. van 09.00 tot 19.00 uur
GARAGE ECONOOM
440 DL, 3/90
ƒ10.600 ± 200 auto's. Inruil mogelijk.
Tevens enkele speedboten.
Voor Grote beurt & Onderhoud
460 GL, 2/91
ƒ 14.500
l AMSTELVEEN BV. U
940 2.3 GL aut., 12/91/22.500 Inruil. Ook te koop gevraagd Voor SCHADEHERSTEL
Voor APK-KEURING
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
1
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020-6431220
)\
Voor een goede Occasion
Tel. 020 - 665.86.86
T.k. VOLVO 440 GL, 12-'88,
Voor een snelle en vakkundige
FAX 020 - 665.63.21
LPG, d.grijs, div. opt, i.z.g.st.
service
Postbus 156, 1000 AD A'dam Gratis leenauto's beschikbaar
Vr.pr. ƒ9950. 02159-35953.
- Studenten 10% korting ' Bovag-gar. & ANWB-Keuring
Frederiksplein 6, 020-6232505. -Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o
APK + grote beurt v.a. ƒ299.Koen van Oosterwijklaan 6
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.DIESELSERVICE
AMSTELVEEN
verstuivers
GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733. brandstofpompen;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 1.0.950.-

Autoverhuur

Service en
Reparatie

Automaten

OUKEBAAS

Stationcars

niet duur!!!

O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault

GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.

Motoren/Scooters
Honda VT 500 Ascot, '90,
zwart, Cardan-as, 18.000 km,
i.z.g.st. incl. kofferset ƒ7200.
Tel.: 020 - 6247363.

M.A.R.S
Motors

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

Dagelijks geopend. ZONDAG
Grote sortering ONDERDELEN
kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
van schade-auto's, alle
Bussum, 02159-11866.
merken, alle bouwjaren.
T.k. HONDA VF 700 C, Magna, GEBP. OPDAM B.V.
'86, 20.000 km, z.g.st. ƒ8000. Tel.: 02502-45435.
Tel. 020 - 6816476.
Missot. specialist REM- en
T.k. zeer fraaie XS 650 Yamaha
FRICTIE-MATERIAAL.
motorfiets, bj. '75. Pr. ƒ5300. Bosboom Toussaintstr. 43
Info 18-20 uur. 085 - 511703.
A'dam. Tel.: 020-6180443. '

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020)6129804

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
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Schrijf hier in bloklcttere

i

uw tekst, l letter per

2

hokje. Cijfers, leestekens

3

en tussen rui mlen tellen
voor l letter. Minstens 3

4
5
G
7
8
9
10

regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

Tel.: 020-6184402.
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Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.

Autobekleding, ruilstoelen,
gr. voorraad, o.a BMW, Merc.,
VW enz. Recaro's v. GT, GTi,
Gsi enz. + snel reparaties.
TRESSEATS: 023-470200

NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

GARAGE ECONOOM
Repareert uw KOPPELING en Opel Kadett ƒ 39 p.d.
REMSYSTEEM snel en vakkunAll-in KM vrij.
dig. APK klaar terwijl u wacht.
Ook uw BOVAG autospecialist. RENT A BRIK. 020-6922930.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
D. FAAS
Zelf sleutelen of auto spuiten Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,
doe je bij HEINING HOBBY- per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel.: 020-6371826.
Sloterdijk 3.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Aanhangwagens
T.k. HENRA
AANHANGWAGEN, t.e.a.b.
Tel. 08373 - 18503.
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47.88
64.04
80,19
D6.35
112,51
128.66
144.82 ,
160,98

Telefoonnummer:

Adres:

Postcde - PlaaLs: -
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A.P.K. KEURINGSSTATION
De Lugt luxe en bestel vanaf
Keuren zonder afspraak
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Feenstra & Jimmink
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Asterweg 24A A'dam 6364702
DRIVE YOURSELF
Autobedrijf CRYNSSEN
AUTOVERHUUR
Crynssenstraat 10-14

Prijs incl.
B.T.W.

l
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Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS teiet. pag. 888

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
3U n)C n<2C[U e.

Te koop Renault 19, '94,' Port
rood, 30.000 km, prijs n.o.t.k.
020-6154133/6849698.
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]
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AUTOVERHUUR

Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-3MlNTSis daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Te koop Renault 19 '94, port
rood, 30.000 km. Prijs n.o.t.k.
020 - 6154133 / 020 - 6849098.

36

SLOOTHAAK

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als (particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO. l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.

RENAULT 5,

SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP, 02503-14097

Volkswagen

Volvo

440 DL, aut. '92; 340, 5 drs.,
aut. '91; 340 GL, 5 drs., aut. '90;
340 GL, 3 drs., aut., LPG, '89;
340, 3 drs., aut. '89; 340,3 drs.,
aut. '87; 340, 3 drs., 1.7 S,
speed '89; 360 GL, LPG, '87;
VOLVO-NIEROP
A'dam-West: 020-6183951.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. .

bouwjaar 1985. In prima staat.
Vraagprijs / 4000.
Tel. 04750 - 29623.

96 b.j. '79 g. st. APK sept. '94
' 3500. 020-6240476/5555733.

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Toyota

Met een advertentie in

Te koop (i.v.m. sterfgeval)

Saab

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Citroen BX 1.4, wit
Cannes Serv., 7/91 . .ƒ 7.000
BX 1.9 TD Serv 3/91 .ƒ 6.900
Nissan Vanette 2.0 D, verh.
ramen, wit, 5/91
ƒ11.600
Opel Kadett 1.7 D. Van,
rood, 2/92
ƒ 7.900
Opel Omega 2.0 SE Van,
blauw, 1/90
ƒ 9.000
Carina 1.6 XLI, 1/91 . ƒ 12.500 Peugeot 205 1.8, XAD Van,
Carina 1.6 XLI, 10/90 ƒ10900
wit, 1/93
ƒ11.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. VW LT 2.8 AD, 5/91 .ƒ 15.600
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Golf 1.6 CL aut. 7/90 ƒ 8.900
Passat CL, 6/89
ƒ12.900
Passat 1.6 D Var. 7/85/ 3.600
Passat 1.8 CL Var. 1/91/21.400 OLDTIMER: Chevrolet Belair
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. b.j. 1960 voor 95% geres., zilAuto Amstelstad B.V.
Van part. Golf 1.6, km.st, vergnjs met wit dak, 6 cyl.,
Off. Suzuki-dealer
112.000, dealer, onderh. perf. / 12.500,-. Tel.: 02975 - 30869.
Amsterdam en Amstelveen
ƒ3000,-. Tel.: 020-6430882.
T.k. Traktion Avant 11b, fam.,
Hemonylaan 25, 020-6799100. VW Golf Memphis, rood, '88, APK gek., bj. + 1954, i.pr.st.
Minervalaan 85, 020-6711888. APK 1-7-'95, 88.000 km. Pr. 02296 - 1523, na 18.00 uur.
/11.250. Tel. 01853-4267.
Volvo AMAZON '64, in redelijk,
VW Jetta, '84, APK dec., + goede staat, APK afgelopen,
VW-imperiaal + radiocass., ƒ3750. Tel.: 030-300011.
855 GLT Estate Demo . 4/94 ƒ2850, tel. 020-6762246.
940 GL LPG
9/91
740 GL automaat
3/87
440 GL 2.0 i, Demo . . . 1/94
De scherpste prijzen voor
440 LPG 1.8
7/90 ± 50 auto's APK gek. Den
TOERCARAVANS
440 GLT inj
1/92 Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 100 occ. met Bovag-garantie
440 DL inj. ing
4/93 Haarlemmerweg bij molen. ook grote kampeerart.shop
4CO GLE inj
3/91 020-6844079. Tevens Inkoop.
HULSKER LEIMUIDEN.
360 GLS
1/83
Oosterweg 1, 01721-8913
JOHAN BOOM,
344 DL 40.000 km
6/89
10 min. van A'dam.
Ook in Den lip 55,
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Peugeot
J5, rood, b.j. '84, in
Gem. Landsmeer 02908-24640
OFF. VOLVO DEALER
goede staat, Diesel, inbouw
± 50 auto's
camper luxe, geen stahoogte
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tevens inkoop
ƒ 14.000. Tel. 020 - 6249590.
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie
..
Te huur camper VW type Cali-

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
Ond, rep., APK.
NU te koop bij
Diverse SAAB occasions
Halfords, Brezan, Carlife,
De Meteor, nieuw en gebruikt VW-dealers, Bovag-garages en SAAB 900 GLE, div. SAABS 99,
Defender Discovery. Joh. SieRoyal Class SAABS 5 drs.,
autoshops. Prijs ƒ 149,gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
4 drs. SEDAN.
Info: 020-6846226

Land/Rangerover

Alto GA, '90
ƒ 9.950
Alto GL, '86
ƒ 7.700
Alto GA, '91
ƒ 10.500
Alto GL, '91
ƒ 10.950
Swift GL, '89
ƒ 12.950
Swift GLX, aul. .. '89/ 13.950
Swift Unique, '91 ....ƒ13.950
Swift 1.3 GS, '91 ....ƒ19.950
Swift 1.3 GTS, '93...ƒ21.500
Swift 1.3 GS, '92 ....ƒ20.950

Wilt u uw auto v.a. 1991
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.

Tel. 020-4904975

25TXE, 2.2 . ƒ 2/92 . ƒ 22.400
T.k. Mazda 323 GLX 1,5 kat., 25 2.2 l Beverly, 4/91 ƒ 14.700
bj. '88 in nwe. st., pr. ƒ6750, E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
inruil mogel. Tel: 020 - 6341618.
25 GTS, '87, APK 02-'95, LPG,
trekh., stuurbekr. etc. Vraagpr.
/ 5950,-. Tel. 03438 - 18249.

voorkom
autodiefstal
op vakantie

ZOMERAANBIEDINGEN
incl. 3 maanden Bovag-garan.
en gegarandeerde restwaarde.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Vraagprijs ƒ 10.500

Mazda

bouwjaar 1979

Te koop aangeboden:

LPG,

Rover-dealer voor Uithoorn, 70 BESTELAUTO'S en pers.
Amstelveen, Hoofddorp e.o. busjes v.a. ƒ3500. Garage
BOOM Aalsmeer: 02977-25667. Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar-gevestigd:
Bennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

.et op! BOVAG autobedr. ver<oopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Renault 21 TL

Rijscholen

Amstelstein - Suzuki

Auto's te koop
gevraagd

Renault

Bedrijfsauto's

Suzuki

WIT. Vr. pr. ƒ9000. Tel.036-5310036

Toyota Landcruiser 2.4 TD
4WDHardtop, 3-'91 . ƒ 19.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Rover

Tel. 020-6133333

Te koop PORSCHE 924 '80,

Jeeps
Terreinwagens

Tegen handelsprijs Mazda 626
2.2i GLX Coupé, zwart, stuurbekr. 5/91, ƒ16.750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam: 020 - 6627777. Do.
avond geop. tot 20.30 uur

Ford Mustang
Cobra

Auto Cesar

Mercedes-Benz

ESCORT 1.4 BRAVO

Auto's te koop
boven / 20.000,-

Schaafstraat 27-29, A'dam, 020-6363377

Peugeot

Te koop aangeboden:

Escort 1.4 l, 1 / 8 8 . . . . ƒ 6.800
Escort 1.6 CL 1/90 ..ƒ10.400
Escort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.000
Escort 1.8 D CL 7/90 ƒ 8.900
Mercedes 300 D. Aut., wit,
Escort 1.8 D C 4/89 .ƒ 7.800
sept '86
Orion 1.6 CL, 11/88..ƒ 6.500
ƒ 16.700.Scorpio2.0 l CL, 1/91/12.800
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Scorpio 2.4 l CL, 4/90/ 9.000
Scorpio 2.5 D CL 11/90/ 12.700
Sierra 1.8 CL TD 4/91/12.900
Sierra 2.0 CL, 2/91 ..ƒ11.200
Sierra 2.0 CLX 10/90 . ƒ 11.900
Sierra 2.3 D CL 6/89 .ƒ 6.500
4 x Citroen XM, Benzine,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
automaat. 90-92,
vanaf ƒ 22.500.Scorpio, 1986, prima auto, net
VISA Garage 020-6278410.
gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 7950.
Telefoon: 023 - 423906.
Adverteren m
Scorpio, 1990, 4-deurs, sedan
deze rubriek
uitvoering, D.O.H.C. motor, inr.
Tel. 020 • 665.86.86
mog., ƒ 14.950. 023 - 423906.

Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte
Alfa's, deskundige en betrouwbare service, ook zaterdag.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd Galant 1.8 GL, bjr 6-1989,
Tel 020-6680820 en 075-219777 model 1990, Ipg, inruil mogelijk,
ƒ9950. 023-423906.
T.k. tegen handelsprijzen:
205 XL
3/90/12.950
BX 1.6 TGi, Ipg, groen me Tegen handelsprijzen:
2/93 /-22.900
sch.dk, 5/91 /11.950. BX 1.6 Galant 1.8GU HB, LPG, 9/91, 205 XR 1.4
2/91 ƒ 12.950
TGi Progress, LPG, wit, 11/91 wit, ƒ13.750.- Galant 1.8 Gü 205 XAD
309 XL 1.4
-iQ/89 ƒ11.750
/13.000.BX1.4Toulouse,2/91, HB, LPG, 3/90 ƒ 8.950.405 Break SR 6/90/26500
ƒ10.500.- BX 1.4 E, 11/89
BEREBEIT,- Amsteldijk 25,
504 Coupé
11/81 ƒ29.950
ƒ7.750.- BX 16 RS Break
Amsterdam 020-6627777.
Escort 1.4 CL
1/87 ƒ 7.950
10/85, ƒ 3.950. BX 14 TE, 5/90 Do.av. geop. tot 20.30 u.
Sunny 1.6 SLX 9/91 ƒ19.950
ƒ9.000.- BEREBEIT, Amsteldijk
Tipo 2.0 GT
1/91 ƒ22.500
25 Amsterdam : 020 - 6627777
Do. av. geop. tot 20.30 u.
PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Weesp 02940 - 15110.
op druk brengen bij de Citroen
260 E of 300 E Automaat
Spec. in Zaanstad Garage.
COBUSSEN AMSTERDAM
'90 of '91
RENE SPAAN, 075-281193.
Tel.: 020 - 627 45 33
sinds 1930
Vraag tevens naar onze inruiof 0 6 - 5 2 8 3 6 8 4 2
lers en aantr. rep. prijzen.
LEEUWEKEUR gebr. auto's
XM 20 l aut. '92
ƒ29.500
405 GR 1.6 i 6/90 ...ƒ17.750
XM 20 l Amb. aut.'91 27.500
306 XR 1.4 i 11/93 ..ƒ29.700
XM 20 l aut.'90
ƒ22.500 Bluebird 2.0 LX, 10/88/ 5.900 309 XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500
XM V6Excl. aut. '91 ƒ29.500 Primera 1.6 LX, 6/91 . ƒ 12.900 205 XT 1.6 aut. 11/90/18.500
XM 20 l Ambiance '92/ 25.000
Primera 1.6 LX, 5/92 . ƒ 15.900 205 XL 1.1 10/90.... ƒ 13.950
5x XM Turbo D'91 ƒ24.500 Primera 1.6 LX, 3/92 .ƒ 19.800 205 XRD 1.89/91 ...ƒ16.300
XM Diesel '90
ƒ 17.500 Primera 2.0 SGX, 6/91/17.200 106 XR 1.1. 1/92 ...ƒ15.300
XM 2.0 T. Comf. '90 ƒ 20.500
Primera 2.0 SLX, 11/90/13.900
enz. enz.
XM D Break Serv. '92/20.000
Primera 2.0 LX, 5/91 .ƒ15.900
CX 2500 GTI Turbo'87/11.500 E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
Peugeot-dealer
BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 14.500
COBUSSEN
BXTZD'92
ƒ17.500 i'.k. tegen handelsprijzen:
Primera
2.0i
SLX
5-d„
st.bekr.,
Baarsjesweg 249-253
BX TZD '91 v.a.
ƒ 14.500
Amsterdam 020 - 6121824.
BX TZD Turbo '90
ƒ 14.950 c.v., el. ram., sch./kant.d., 2BX Diesel '87
ƒ 4.950 '92, ƒ 20.500.-Sunny 1.4 LX 4 106 1.1 l XN, 3 / 9 2 . . . ƒ 15.500
BX 16 Progr.'92
ƒ17.500 drs. 10/90. ƒ 10.500,-.
205 1.1 GL, 5/91 . . . . ƒ 11.700
BX 19 TZI '92 Ipg
ƒ 17.500 BEREBEIT, Amsteldijk. 25,
205 1.1 l GL, 10/90 ..ƒ 10.900
020-6627777.
BX 16Progr.'92, Lpg ƒ17.500 Amsterdam,
205 1.4 XS, 5/91 . . . . ƒ 13.400
BX 16 Progr.'91, Lpg ƒ13.500 Do.av. geop. tot 20.30 u.
205 1.8 GLD, 9/91 ...ƒ12.500
BX GTI 16V '90
ƒ14.500
309 1.4 GL, 4/91 . . . . ƒ 11.900
BX 16 TGI '90
ƒ 12.500
309 1.4 GR, 1/91 ....ƒ10.500
AX 11 RE '89
ƒ 7.500
309 1.9 GLD, 10/90..ƒ 9.800
Ascona 1.6S automaat, bjr 405 1.6 SR, 4/88 ....f 8.900
VISA GARAGE BV
1987, in nieuwstaat, inruil
405 1.6 GL, 2/88 . . . . ƒ 7.900
Houtmankade 37, A'dam.
mogelijk, ƒ 6950. 023 - 423906. 405 1.6 GLi, 1/91 ....ƒ12.400
Tel.: 020-6278410.
Corsa TR 125, 1986, antr. me- 405 1.6 GL, 2/89 ....ƒ10.200
tallic, net APK gekeurd, inruil 405 1.6 GLi, 6/91 ....ƒ12.900
mogelijk, ƒ 5450. 023 - 423906. 405 1.6 GLi, 7/90....ƒ 10.600
405 1.6 GLX, 8/91 ...ƒ11.900
FIAT - LANCIA
Kadett GT, 1985,1.6 motor, pri405 1.9 SRi Br., 3/90.ƒ 16.500
Panda 750, 12/87
ƒ 6.950 ma auto, inruil mogelijk, ƒ 5950.
405 1.9 SRD Tur. 4/91/18.200
Panda 1000CL, 6/89 ƒ 7.950 Telefoon: 023 - 423906.
405 1.9 GRD, 7/90 ..ƒ 12.500
Uno 45, 5/87
ƒ 7.950
Opel Kadett 13N, blauw, bj. '89 405 1.9 GRD, 3/91 ..ƒ 13.900
Uno 75 SX 1/89
ƒ 10.950
apk jan. '95, izgst, 3 drs, ƒ 9250, 405 1.9 GRi, 11/90 ..ƒ 11.700
Uno 1.1 S, 3/93
ƒ18.750
overcompleet. 02979 - 87540. 405 1.9 GRD, 11/90 . ƒ 15.400
Tipo 1.4 S, 12/93
ƒ25.750
405 1.9 break, 1/92 ..ƒ19.400
Tipo 1.4 DGT, 9/90 ƒ16.950 Astra 1.6i GLS, 9/92 .ƒ24.100
505 2.0 GR, 6/88 ....} 6.900
Tipo Diesel 8/89
ƒ11.250 Kadett 1.3S stat., 2/84/ 1.500
Tipo 1.6, 7/91
ƒ19.950 Kadett 1.3 HB, 2/89 .ƒ 9'.800 505 2.0 GR, 5/86 ....ƒ 3.900
605 2.0 SLI, 10/90 ...ƒ14.900
Croma 2.0 IE, 3/91
ƒ21.950 Kadett 1.6D aut., 1/89ƒ 6.900
6052.0SLD, 2/91 ...ƒ18.300
Y10 Junior, 10/93
ƒ 19.500 Kadett 1.6 l cabr., 7/91 ƒ 27.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Delta HF Turbo'92
ƒ28.950 Kadett 1.7D stat, 9/90/ 8.500
Dedra 1.6, 12/93
ƒ33.500 Kadett 1.7D HB, 3/90 ƒ 9.800
PEUGEOT
Alfa 33 16V 11/90
ƒ19.900 Kadett 1.7D, 1/91 ...ƒ10.600
Dedra 1.8 IE, 3/90
22.950 Kadett 1.7D HB, 1/90 ƒ 9.400
Kadett 1.7D stat., 8/89/ 8.900
Autobedrijf CASPARUS
Kadett 1.7D stat., 1/91/11.900
Amstellandlaan 1
106 XN 1-'94
ƒ 19.850
Omega 2.0i. 10/91 ...ƒ15.600
Weesp 02940-15108
106 1.0 kid 10-'93 .../19.850
Omega 2.0 LS, 11/90/14.400
Panda, bjr 1985, leuke auto, Omega 2.4i, 1/92 ....ƒ 15.400 205 XE 1.1 11-'87 . . . . ƒ 7950
pas gekeurd, inruil mogelijk, Vectra 1.6 GL, 7/90 .ƒ 14.700 205 XL 1.1i, 5-'90 ...ƒ13.500
205 XR DT com. 4-'93/20.500
/ 1950. 023 - 423906.
Vectra 1.6 GL, 3/91 . ƒ 15.200
205 XR 1.4i, 4-'92 ...ƒ18.700
Vectra
1.7
D
GLS,
3/90/14.000
Regatta, 1987, APK gekeurd,
205 XS 1.4i, 5-'90 ...ƒ16.700
Vectra
1.8i
HB,
11/89/11.000
mooie, goede auto, inruil mo205 XRD 1.8, 1-'89 ..ƒ13.700
Vectra
1.8i
HB,
5/91
.ƒ
17.200
gelijk, ƒ3950. 023-423906.
305GL9-'88
ƒ 6.750
Vectra 2.0i, 3/91 ....ƒ 15.400
Tempra 1.6 l Lib. 7/92/ 14.800 Vectra 2.0 HB, 6/91 .ƒ16.900 309 GRD 1.9, 5-'91 ..ƒ 17.700
Tempra 1.6 SX 8/91 .ƒ15.400 Vectra 2.0 GT, 6/90 .ƒ17.900 306 XR 1.4, 11-'93...ƒ27.950
ƒ19.750
Tempra 1.9 D 5-d 12/91 ƒ 15.800 E.S.S. B.V. 035-564444/561842 605 SLI 10-'90
Minervalaan 86, A'dam Zuid.
Tempra 2.0 D 4/92 . .ƒ 14.500
Te koop Opel Omega Caravan,
Tel. 020-6629517/6791864
Tempra 2.0 SX 4/91 .ƒ 12.400
bj. 1990, APK 11-'94, LPG. Pr.
Tipo 1.6 SX DGT, 3/92/ 16.400
'eugeot 205, 9/86, d.blauw,
/10.250. Tel: 02975 - 31622.
Tipo 1.6 IE DGT, 11/90/10.200
slechts 43.000 km ƒ6.900.
Tipo 1.7 D AGT 10/88ƒ 8.600 T.k. tegen handelsprijzen:
Telefoon: 013 - 344083.
Tipo 1.9 Turbo DS, 5/91 ƒ 16.900 3x Astra 1.6i GL, 5 drs. LPG,
Adverteren in
Uno 45 4/86
ƒ 4.500 5/92 v.a. ƒ17.500.- 2x Vectra
deze rubriek
Uno 60 S 1/87
ƒ 4.900 1.8i GL 4 drs. feb.'91, v.a
FAX: 020 - 665.63.21
Uno 1.4 IE 70, 10/90 . ƒ 7.800 ƒ16.500. 2x Kadett 1.4i 4-drs.,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. LPG, 5/91 v.a. ƒ11.950, 2x
Kadett
1.6i,
LPG,
4/90,
Tipo 1.6 i.e. '89, wit, 5 drs.,
ƒ10.750,- Corsa 1.0 S, LPG,
sunroof, trekh. Eig. vertr. naar
10/87, ƒ 5.500.-BEREBEIT
buitenl., ƒ 12.000. 020-6163922.
Amsteldijk 25, 020-6627777. Autoverzekering laagste bet.
Do.av.geop. tot 20.30 u.
per md/kw. met schadegarant
Focwa Serv. Celie 020-6416607

Ford

Suzuki Swift Gigantus '93
blauw, 6.500 km. ƒ 17.950.Auto Amstelstad B.V.
Minervalaan 85, 020-6711888.

Alfa Romeo

MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

Fiat
Gebroeders

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Te koop: BESTELEEND sept
'84, nog geen APK, ƒ1150.
Tel. 08389-15877.

1-12

Handtekening:

l '104

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21. .

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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Dringen voor beste plaats aan het water

Landengidsen
voor de jeugd
In de categorie 'Jeugdioeken waar grote mensen
iok van likkebaarden'
leeft uitgeverij Gottmer
;en landengids over Duitsand op de markt gebracht.
•Iet aardige van deze gul;eDlustreerde Junior Lan\engids is dat in vogellucht een
gevarieerd
ieeld van Duitsland wordt
;egeven; van Beethoven tot
'ina Hagen en van Karel
[e Grote tot Die Grünen.
Het bevat een schat aan
wetenswaardigheden. Dat
luitsland het meeste fruit
|van Europa produceert,
,eipzig het grootste treinitation ter wereld heeft,
.t frankfurters en hammrgers een Duitse vinding
;ijn, Berlijn voor tweedere uit water en bos bestaat
n dat de Duitsers gernid.eld 215 liter bier per jaar
irinken, baby's en bejaarlen meegerekend.
Voor wie niets moet hebjen van de Amerikanen van
Europa, zoals Duisters ook
,vel eens worden aangeluid Cbij hen is alles gro;er, beter, hoger en mooi>r'), is het misschien een
roost om te weten dat er
steeds minder van komen;
jer jaap neemt de bevoldng met 0,1 procent af.
Maar daar richt het
joekje zich natuurlijk niet
op; het boekje is er voor
(jonge) mensen die alles
vvillen weten van 'Ludwig
I. de maffe koning/ van
ekker Duits brood en dito
wijn, van Autobahnen en
Duitse nummerborden, en
>ok voor wie wil weten wat
sr zo leuk is aan Berlijn en
waar je nog schitterende
)ossen kunt vinden vol
burchten en kastelen,
sprookjes en sagen.
En dat alles in vlotte stijl
geschreven, waarvan een
kleine proeve: Tn de eeuwen daarna viel het rijk uiteen tot een lappendeken
van kleine staatjes. En bijna allemaal hadden ze ruzie met elkaar. Daarom
werden er zoveel burchten
gebouwd in die tijd.' Ach,
waren alle geschiedenisboekjes maar zo leuk geschreven.

Recreatiegebied Het Twiske trekt jaarlijks zo'n 1,8 miljoen
bezoekers. Op topdagen staat het blik her en der in de bermen geparkeerd en is het aan de strandjes en op het water
een drukte van jewelste. Maar de rustzoeker vindt zelfs dan
wat hij wil.

plaatsen met junglebruggen en
kabelbanen.
De stranden langs de Stootersplas hebben een afgeschermd gedeelte voor zwemmers en zijn voorzien van toiletten. Op de plas wordt veel
gesurfd en gezeild. Zeil- en roeiboten, (Canadese) kano's, surfplanken en fietsen zijn m het
gebied te huur. Vlak achter de
stranden zijn vele ligweiden die
zelfs op drukke dagen voldoende ruimte bieden voor ongestoord recreeren. Overigens
moeten honden wel zijn aangelijnd, ze worden in de zomermaanden niet toegelaten op de
groenstranden.

E 650 HECTARE van
Het Twiske liggen in;
geklemd tussen de
dorpen Den lip, Oostzaan
en Landsmeer, of, in iets
groter verband, tussen de
steden Amsterdam, Zaanstad en Purmerend. Heel
wat werklozen uit Amsterdam en omstreken hielpen
tijdens de werkverschaffing
mee met de inpoldering en
herinrichting van het gebied
rond het riviertje de Twiske.

Eind jaren zestig werd Het
Twiske door het Rijk aangewezen als recreatiegebied en bij de
inrichting is zoveel mogelijk de
oorspronkelijke structuur herstelt.
In Het Twiske kun je terecht
voor vele vormen van dagrecreatie voor het hele gezin en bovendien leent het stiltegebied
zich goed voor de rustzoeker.
Het gros van de bezoekers, jaarlijks 1,8 miljoen, komt nu eenmaal niet verder dan de strandjes en ligweiden. Op zomerse
dagen is het ogenschijnlijk
dringen voor de beste plaats
door Everhard Hcbly
aan het water. De parkeerterreinen stromen vroeg op de dag
Eind vijftiger jaren was de vol zodat de auto's noodgewerkverschaffing niet meer no- dwongen in bermen staan.
dig en bovendien bleek het zuidelijk deel van de polder niet
geschikt voor landbouw. Het Kinderparadijs
noordelijk deel lag er tot die tijd
Hoofd Beheersbureau J.
ruig bij. In de jaren zestig won Beets zegt dat de parkeerterreimen in dit deel zand voor aan- nen eigenlijk te klein zijn omleg van de Coentunnel en daar dat men in de beginjaren niet
heeft Het Twiske de Stooters- gerekend had op zo een grote
plas met een oppervlakte van toestroom van dagrecreanten.
negentig hectare aan te danken. In de weekeinden blijft het

D

Stiltegebied

Op de Stootersplas wordt veel gezeild en gesurfd. Op de stranden is een afgescheiden gedeelte
voor zwemmers
Foto Recreatiegebied Het Twiske
soms dus behelpen, maar wie
dat er voor over heeft, krijgt er
genoeg voor terug.
Het Twiske heeft goed-bereikbare stranden met ligweiden. Water neemt met 200 hectare een belangrijke plaats in.

Auto!s & Motoren

FunCmiser als
'stadsterreinwagen'

- Gottmer Junior Landengids,
nitslanii, ISBN 90 257 24116). In
dezelfde serie is ook een boekje
ver Spanje geschreven (ISBN 90
J57 2410 8).

Aantrekkelijke
instap-Thema
Wie overweegt het instapmodel van de Lancia
Thema, de 2.0 i.e. 8V, aan te
schaffen, moet zich nog
maar eens goed bedenken.
Lancia introduceert namelijk een rijk-uitgeruste en
gunstig-geprijsde Thema,
de Scuro. Hij is gebaseerd
op het instapmodel, heeft
ook dezelfde prijs, nameHjk 55.950 gulden, maarbeschikt standaard wel over
een optielijst ter waarde
van bijna 9.500 gulden. Tot
de extra voorzieningen van
de Scuro behoren onder
meer
airconditioning,
lichtmetalen velgen, brede
banden en Alcantarabekleding. Hij is leverbaar in
donkerblauw en drie donkere metallic-kleuren.

Renault brengt
Williams Phase 2
Renault
introduceert
vanwege de aanhoudende
belangstelling een tweede
speciale serie van de Clio
Williams. Het betreft de
Clio Phase 2 met dezelfde
eigenschappen als de eerste serie uit 1993. Het enige
verschil is dat er voortaan
geen plaatje meer op het
dashboard zit met daarop
het serienummer. De Williams is voorzien van een
2.0 motor met 150 pk en hij
accelereert in 7,5 seconden
naar 100 km/uur. Hij kost
49.850 gulden en komt in
een beperkte oplage van 65
exemplaren naar Nederland.

Met de trendsettende FunCruiser kom je voor de dag in de stad en een enkele keer in het terrein,
maar dan toch alleen om de surfplank van het dak te halen
Geen trendvolger maar
trendsetter. Dat moet de
bestemming zijn van de
Toyota FunCruiser die we
in september op de
Nederlandse markt kunnen
verwelkomen. Een geinige
4x4 voor stad, snelweg,
drassig weiland en Grieks
rotspad. 'Serious fun' en
bepaald geen papieren
tijger, aldus Toyota.

laars en komt met de stoere terreinwagen nimmer naast het
asfalt. Zo'n auto heb je vooral
voor de show. Voor de fun. Dat
weten we allemaal en ook Toyota die er op inspeelde met de
introductie van een permanent
vierwielaangedreven auto.
Met de PunCruiser (lengte 3,7
meter en breedte 1,7 meter)
kom je voor de dag in de stad en
een enkele keer in het terrein
maar dan toch alleen om de
surfplank van het dak te halen.
Toyota gaf ontwerper Nonaka
de opdracht een auto ontwerpen waarin de voordelen van
een personen- en vrijetijdswagen waren gecombineerd en de
man lijkt daar aardig in geslaagd te zijn.

timaal veercomfort biedt. Een
belangrijke kenmerk van het
onderstel is de onafhankelijke
ophanging voor en achter. Hiermee onderscheidt hij zich zeker van veel andere terreinwagens die over starre assen beschikken.
Een starre as voldoet in ruw
terrein beter, maar laat de berijder op normale wegen al snel in
de steek. Het ontbreken van
een starre as geeft al aan dat de
FunCruiser wat betreft Toyota
vaker op het asfalt te vinden is.
Het is in ditppzicht dus een op
en top personenauto met het
smoel van een terreinwagen.

O'N GOEIE hebben we
nog niet zo vaak gehad,
zo lijkt het, want de
FunCruiser dwingt tot nu
toe allerwege respect en lovende woorden af. Hij is ontwikkeld als 'stads-4x4' en
dat zijn twee zaken die per
Stoer
definitie niet samen horen
Standaard is hij aan de buiDe
FunCruiser
heeft
er-n
onte gaan.
derstel dat in de stad, op nin- tenzijde voorzien van een paar

Z

Het gros van de 4WD-fanaten
lapt dit echter volledig aan de

nenwegen en op hoge snelheid flink brede 16-inch wielen, twee
goede rij-eigenschappen en op- uitneembare zonnedaken en
(ADVERTENTIE)

MEUBEIP1BN OPRWMPlflN!

Lasershow
in Autotron
In het Autotron te Eosnialen is tot met met 21 augustus drie keer per .dag
een fascinerende laserpresentatie van twintig minuten te zien met als centrale
thema 'De auto'. Letterlijk
figuurlijk wordt onder
meer belicht hoe wij de
auto vandaag de dag gekruiken danwei misbrui, hoe de auto is uitgegroeid tot statussymbool
en hoe kinderen omgaan
auto's.

De kwaliteit van het zwemwater is uitstekend en het wordt
ook gebruikt voor De Blauwe
Poort, ook wel parel in de
kroon genoemd. Het was ooit
de bedoeling een zwembad in
Het Twiske aan te leggen, maar
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een reservewiel op de achterklep omdat dit ruimte bespaart
en stoer staat. Van binnen moet
de FunCruiser genoeg bieden
om je direct thuis te voelen. Het
dashboard is strak en overzichtelijk, de stoelen hebben een
stevige zit en de achterbank is
in twee delen neerklapbaar.
Als je de achterbank geheel
neerklapt, ontstaat een bagageruimte van 520 liter, anders
blijft de FunCruiser steken bij
173 liter. Wie met de FunCruiser dus met vakantie wil, doet
er beter aan de achterpassagiers thuis te laten. Zo leuk is
het trouwens niet om achterin
te zitten bij dit soort auto's. Het
blijft behelpen en dan zwijgen
we maar over de in- en uitstap.
De 1150 kilogram zware FunCruiser wordt voortbewogen
door de compacte 2.0 liter viercilinder 16-klepper (topsnelheid 170 km/uur) die we uit de
Carina E kennen. Hij levert een
vermogen van 129 pk bij 5600
toeren en heeft een maximum
koppel van 175 Nm bij 4600 toeren. Wie rustig met het gaspedaal omspringt, moet op een
kleine 1:10 uitkomen.
De balans slaat vooralsnog
uit richting personenwagen.
Toyota spreekt van een stadsterreinwagen.
Importeur
Louwman & Parqui windt er
geen doekjes om. „Dit is de ideale auto voor het drukke verkeer en de krappe parkeersituaties in de Europese steden,"
zegt hij en die uitdaging zullen
we binnenkort graag eens aangaan. Aan de Toyota FunCruiser 2.0i hangt een prijskaartje
van 46.990 gulden, de veel luxere SR-uitvoering kost vijfduizend gulden meer. Vanaf september staat de auto bij de dealers.
E.H.

de waterkwaliteit van de Stootersplas en vooral de hoge kosten haalden een streep door de
rekening. En dat is maar goed
ook want het resulteerde in
1990 in de opening van het gratis toegankelijke De Blauwe
Poort met een capaciteit voor
vijfduizend bezoekers per dag.
Het is een kinderparadijs
met fonteinen, een waterval,
stroompjes, een sluizencomplex, speel- en ligweiden en een
vier meter brede overdekte familieglijbaan die natuurlijk in
het water eindigt. Verder zijn er
tal van zogenaamde 'droge'
speelwerktuigen. Voor kinderen die minder van water en
meer van Rambo houden, biedt
Het Twiske Avonturenspeel-

Maar het Twiske is meer dan
uitsluitend strand, water en
speelweiden. Het is een stiltegebied bij uitstek waar de natuurliefhebber wandelend, fietsend
of roeiend zijn hart kan ophalen. Vlak achter de stranden is
het Twiske, vooral op doordeweekse dagen, een oase van
rust. Beets wijst erop dat je in
het gebied geen bordje 'Verboden Toegang' tegenkomt. Alles
is vrij toegankelijk. De hooi- en
weilanden hebben een zeer rijke flora en fauna. In het Twiske
huizen meer dan negentig vogelsoorten.
De wuivende rietkragen
langs de waterlopen zijn op natuurlijke wijze ontstaan omdat
de natuur er ongestoord haar
gang kon gaan. Voor het beheer
van het gebied maakt het Recreatieschap zo min mogelijk
gebruik van maaimachines. Pony's, schapen, koeien en Schotse Hooglanders doen dit werk
veel beter.
In het Informatiecentrum zijn doorlopend tentoonstellingen en diapresentaties over het gebied te bezichtigen. Het is gevestigd in het Beheersbureau aan de Noorderlaaik te Oostzaan,
telefoon 02984-4338.

VAN DE WEEK
Puur natuurschoon in
de Vulkaaneifel. 5 Dagen
Altenahr
nu slechts...

478.-

ten vakantie naar het Ahrdal, betekent een vakantie van gezelligheid, prachtige natuur en volop lévende historie. U verblijft in het gezellige dorp Altenahr.
Midden in het centrum ligt uw vakantiehotel Ruland,
de ideale thuisbasis voor een ontspannen vakantie. 5 Dagen volpension verzorging slechts 478,-!
Meer informatie over Altenahr? Stuurt u deze
bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

—-—

Tot begin september
worden de ATV-pagina
(Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd) en
de pagina Auto's &
Motoren samengevoegd
tot één pagina. Informatie
over de inhoud (onder
vermelding van het
onderwerp): Redactie
Weekmedia, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

Stadswandeling
en 'Bontekoe'
Hoorn heeft een boeiende historie. Hierover vertellen speciale gidsen tijdens een wandeling door
het stadje. Deze deskundigen, verenigd in een Gilde,
attenderen ook op de
bouwkunst. Deze wandelingen die m een rustig
tempo gaan, worden tot
eind oktober gehouden.
Wie met zo'n semorengids
in een kleine groep op stap
wil, kan zich telefonisch
aanmelden: 02995-1517 (bij
geen gehoor 02990-16116).
De wandeling duurt anderhalf uur en kost twee gulden per persoon.
In het Westfries museum, ook in Hoorn, is tot
medio september een tentoonstelling te zien naar
aanleiding van het feit dat
van schrijver Johan Fabricius 75 jaar geleden 'De
Scheepsjongen van Bontekoe' verscheen. Aan alle aspecten van de reis met een
zeilschip naar de Oost besteedt men aandacht: stormen, ontberingen aan
boord, ontmoetingen met
de inlandse bevolking en
de ontploffing van het
schip.
Het museum, aan het Roode
Steen l, Is open op werkdagen
van 11 tot vijf uur en In het weekeinde van twee tot vijf uur.

Vertrekdata:

Aug: 15,29
Sep: 12, 26

478r
Inclusief:'
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf m het Hotel Ruland
• 2-persoonskamers met do/to
• volpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
-Boezoekaanoa Daun, Cochem
en Koningswinter,
• zeer ervaren chauffeur

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 1000- 16 00 uur

Seat veredelt Toledo-reeks
EAT VERNIEUWDE
onlangs de gehele Toledo-reeks met als uitschieter een veredelde opvolger voor het topmodel 1.8
GT 16V. Hij is voortaan
voorzien van een 2.0 motor
met 150 pk.

S

Ruim drie jaar geleden presenteerde Seat de vijfdeurs Toledo als nieuwe grote gezinsauto in een klasse waar de Spanjaarden tot die tijd nooit actief
waren. Het was bovendien de
eerste Seat waarin onmiskenbaar de samenwerking met VW
tot uiting kwam.
In de jongste editie van de
Toledo is met name de aankleding op hoger niveau gebracht.
Uiterlijk veranderde er weinig.
Alle uitvoeringen besphikken
nu over een in twee delen neerklapbare achterbank. De voorstoelen kregen een ontwerp dat
betere zijdelingse steun en achterpassagiers meer beenruimte
garandeert. De kaartenvakken Het oude topmodel, de 1.8 GT 16V. maakt plaats voot een 2.0-versie met voor Seat temperamentaan de achterportieren zijn ver- volle prestaties: er is een topsnelheid gemeld van 215 km/uur
dwenen wat de binnenruimte
terportieren bevinden zich nu met twee airbags, de GT-versies ten aangepast en hij kreeg een
weer ten goede komt.
beschikken hier zelfs stan- iets grotere spoorbreedte, wat
op een gunstiger plaats.
daard al over. De meest opval- de wegligging ten goede komt.
Om niet teveel bergruimte in
lende verandering is wel die Zoals het een topmodel tae
te leveren, zijn in elk geval de
van het topmodel, de oude 1.8 taamt, is deze Toledo rijkelijk
GLX en GT standaard voorzien Snelste
van kaartenvakken aan de achOok motorisch bracht Seat GT 16V maakt plaats voor een voorzien van de nodige luxe. De
terzijde van de voorstoelen. enkele verbeteringen aan. Zo is 2.0-versie met voor Seat tempe- zitplaatsen zijn bijvoorbeeld
Alle uitvoeringen zijn in het het elektronisch motormana- ramentvolle prestaties. Naar ei- gedeeltelijk van leder en hij
vervolg voorzien van een door- gementsysteem van de 1.6 en gen zeggen is het met een top- heeft zevenspaaks lichtmetalen
lopend middenconsole. De be- 1.8 verfijnd en kreeg de 1.9 TD snelheid van 215 km/uur de velgen. De ABS is standaard en
diening van het ven,tilatiesys- een aangepaste turbo en verbe- snelste Seat die ooit is uitge- tegen meerprijs kan een elektromsch sperdifferentieel EDS
teem is verbeterd en de raams- terd brandstofinjectiesysteem. bracht.
Het onderstel is op vele pun- worden ingebouwd.
lingers en asbakken van de ach- Alle uitvoeringen zijn leverbaar
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VERHUIZEN?

P. VAN KLEEFF

Een bruin (eet)café in de (verlengde) Haltestraat 75

Verhuizen is vakwerk!

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Neem daarom geen risico, maar laa^het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

ir

9&6

fc tke

Een bedrijf voor bedrijven

CUBE

ii

CUBE HARDWARE
Cornelis Slegersstraat 2-1
2042 GP Zandvoort
Tel: 02507-30792
-.

11. ÓÓ tOlt
ii

: OH tke

Fax: 02507-30859

Liz

Wit Verhuizingen

_

.

.

De enige m Zanclvoort

CUBE PC-Systemen

H $kou, }eett en tjczettitjkeid
café tyotlie $ Co.
BALLET
STUDIO 118
CONNYLODEWUK
toegewijd aan de ,
danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN

per september
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen -Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroefeningen, lichaamshouding etc. etc.)

INSCHRIJVING VANAF NU
GRATIS PROEFLES
Z=14
Bel voor info
17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

486SX-25
486DX-33
486DX-40
486DX2-50
486DX-50
486DX2-66
* 486DX4-100
INTEL PENTIUM-60
*INTELPENTIUM-66
INTEL PENTIUM-90

4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256Kb C. VLB ƒ
4Mb*RAM, IMb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256Kb C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ
4Mb RAM, 1 Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256Kb C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256Kb C. VLB ƒ
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ
4Mb RAM, 1 Mb SVGA Kaart, 21 OMb harddisk 256KB C. VLB ƒ

2295,2599,2675,2775,2995,4350,3975,4075,4495,-

STUhTflflhBIEDIhG
1=24

Meer-prijzen CUBE Design Computers
ƒ
ƒ
.ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

195,50,199,98,109,295,395,175,149,399,50
1175,115,-

Shoarmavlees
500 gram

Alle computer systemen worden geleverd In een Mlnl-Tower met eerv keyboard een l ,44MB diskdrive en met MS_Dos 6x UK.
SVGA Kleuren Monitor 14"(Green). 12 Maanden garantie en Service Onslte. Reparatie en Installatie en service aan huls.

Monitor 14" Green LR/NI
Multi I/O VLB Controller
Multi l/O Cache Controller
VLB Trident SVGA Kaart l Mb
260Mb Harddisk
* • 420Mb Harddisk
* 540Mb Harddisk
Big Tower
5,25" l .2Mb Diskdrive
4Mb geheugen Extra
Totaal 16Mb geheugen
Green PC

Runderbraadlappen

CUBE DESIGN

1 kilo

Öehotséï

* = Speciale

BOUCHERIE

•Gratis 1 jaar Onsite Garantie aan huis.
Installatie/ Reparatie aan huis.

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort

Prijzen en modelveranderingen zijn onder voorbehoud.
Prijzen zijn inclusief BTW met 1 jaar garantie.Garantie verlenging is mogelijk

\ l Meer dan 220.000 prijswinnaars bij Postcode Loterij

1814 BT 067

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,-

PRUZENZOMER!

Bij de trekking van juli viel een regen van
prijzen. De Postcode Loterij keerde maar liefst
221.987 prijzen uit. De Jackpot van 3 miljoen
gulden viel op lotnummer 7419 CM 067: een
niet-verkocht lot. Voor de volgende trekking
staat de Jackpot nu op 4 miljoen gulden!
Natuurlijk gaan onze speciale felicitaties naar
de winnaar van de ton met lotnummer 1814 BT

067 in Alkmaar. Zal dié goed van pas komen
in de vakantietijd!

Doe nu mee!
Het loont de moeite om mee te doen met de
Postcode Loterij. Om kans te hebben op een
Jackpot tot 7 miljoen. Op het Seizoenmiljoen.
Op de maandelijkse hoofdprijs van een ton, of

en voor iedere deelnemer
in de postcode 1814 BT
een troostprijs van ƒ 1.000,-

de Extra Prijs van ƒ 25.000 en de Straatprijs
van ƒ 3.000. Op de wekelijkse Postcode Bingo
van ƒ 25.000. Speelt u nog niet mee? Vul dan
gauw de WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in en
maak kans op een van de honderdduizenden
prijzen. Bovendien steunt u door uw deelname
rechtstreeks honderden projecten voor mens
en natuur. Daar mag u best trots op zijn! f

1777 CG

STRAATPRIJS
ƒ 3.000,1777 CG 096

EXTRA PRIJS
ƒ25.000,-

UITSLAG TREKKING JULI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van |uli verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000
gulden dezelfde pri|s. Bi| prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch
op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
'O.CA
25,100.SM
5
ion ar
WO,l O t d XL>
25.SOO.101 / WE
101(1 JX
25.25.1018
MP
•1018 7S
25.1021 HP
25.
1024
NS 1OOO.102!) F K
SO,1032
1O,1042
W.10b1
T7
25.10b4 FJJ
5O,lO^b F-M
25,50,1063
~,L
25,1063
JP
SO.1063 1 H
1060 Gl'
1OO.I OBr, MA
5O.1066 VA
25.1068 KP
5OO.10.ioro
50.10/2 SI
10/V BS
WO.1078 JG
50.108? TM
50.WO,1092 JA
25.1093
SN
I1 03 AK
25.1103 RK
50.I 1 04 MO 1OOO.110/ DK
25.I1 O / f X
50,10.I 108
1 1 1 ? RL
25.
11J4
W.1141 KG
50.1 1 6 1 GA
25.1161
HV
50.116") HIJ
25.25.II bh NV
1 1 / 1 Wl
50.118?
10.l 1Ü')
10.1 1 »b PN 500.1 • 4 1 DA
25.1.' l l F 1 50.l .'l d PP
100.<;nf i s 100.'.M/ F!X
25.1.V1
10.500.1. >?<? F 3 A
\?r:> r,n 1OO.25.•.•n c.h
• ' ) ! / PA
25.AA
50.10.10.5OO.10.25.'25.10.10.25.50,10.25.25.10.10,50.10,50.50.1006
1011
1013

1541
1541
1544
1561
1607
1614
1616
1616

AE
MS
CZ
CD
CR

AD

50.25,10O.25,ÏOO,10,1O.50.25,50.5C.10,10.5O,SO.1O,50,50.25.10,50.25,5O.1OO.-

1617 JT
1624 AC
1647 AD
1655
1658
11587 PJ
1701 LH
1 702
1 724 VD
1 735 KC
1749 HL
1/55
t 766 JR
1768 AX
1781
RM
1 783 JB
1785 JE
roo.1 788 LW 5OO.1 795 AE
25.1817 EB
25.1817 GL IOO.1822
'0.1823
10,1O.1831
1852 AR
25,1931 AH
25,1935
to.1966
MK
25,1968
10.1972 MU 1OO.?0<2 TB
5O.?OI3 HL
25,2021
1O,2023 ÜA
25.?023 KH
25.2033 01.
SO.2036
1O.2036 FG
25.2041
10.2042 NV
25.2071 CG
25.25.2101 Al
2111
1O.2120
10.;> 121 VH
25.2132 DK
5O.2133
1O.P161 JE
25.2172 BV
50.2182
10.2182 IJJ
50.2 182 GS
25.2201 KB
25.2221 KV
25.222 < WB
25,2222
IO.2222
10,2224 GC
50,22?0
10.2262 HE
25,2282 JG
50.50,2282 JJ
2292
10.10.2307
2311
10.2312 VVZ
25.2014 AP
25.2317 XD
1OO.2320
10.2324 HA
25.-

2343
2350
2352
2378
2391
2401
2402
2402
2402
2411
2415
2435
2512
2512

JA
VK
DJ
DZ
SN
JG
BD
AX
TA

2515
2516
2522
2522

SM
LC
CP
PH

2542
2543
2545
2546

XP
EH
BR
RS

2547
2562
2562
2564
2587
2591
2593
2597
2616

BB
EE
EG
XG
EW
VR
VC
KK

2624
2625
2635
2651
2672
2672
2676
2690
2691
2691
271 1
2724
2727
2728
2735
2751
2771
277'
2802
2805
2805
'806
'811
'841
•905
2920
?941
295 1
2953
2953
2370
2992
3011
3011
3012
3013
3021
3024
3028
3029
3032
303?
3036
3038
3042
3042
30b3

CB
SC
RT

AR
AZ
DT
PL

HM
HW
RA
EB
MJ

CR
VN
JN
SJ
VD
TL
GP
TB
AD
ET

RA
VN
BN
XT

AM
EP
CN
PL
TP
VH
ER
GK

W,lO.5O,W,1O.5OO.50.-

roo.-

25,25.5O.10,25.25,1OO.50,25,25,5OO.25.25.5O,50.25.25.<OO.25,50,5OO.5O,1O,50,50.1O.25,10.50.50,10.50.25,10,50.5O.25.1O.25.10.50.10,25.25.100.50,50.25.10.50.50.50,25.10.50.1O.5O.25.-

ro.-

25.50.50,-

roo.-

50.25.10,50.50.25.10.-

3055
3055
3061
3063
3067
3068
3068
3069
3069
3071
3072
3072
3073
3074
3076
3082
3084
3085

3086
3112
3112
3114
3123
3123
3133
3133
3134
3137
3144
3151
3160
3161
3192
3195
3201
3201
3204
3204
3207
3248
3260
3274
3274
3295
3295
3312
3313
3314
3315
3328
3331
3334
3340
3352
3362
3363
3363
3401
3401
3401

3402
3402
3432
3440
3441
3454
3471
3512
3522
3531
3543
3551
3552
3583
3605
360'
3607
3620

25.RJ
25,ZT
25.PG
50O.AJ
DL 500.25.HG
PB 1OOO.500.BJ
25.HK
SO,ZA
25,HG
50.NH
2S.KJ
GH
100.1OO,PL
25,VB
NL
100.1OO.KB
25,LG
25,AE
25,LN
NW
25,1OO,LA
NE 500,1O,25,BL
EA
25.WC
25,1O,1O,10,25.LC
100,BX
25,XG
25,AG
CH 10O.10,AL
50,CC
25,10,10,LC
100.MB
50.1OO.LA
50,XP
25,SG
25,VC
JG
25.GJ 1OOO.50.RB
50.BN
25,AD
10.TB 5OO.25.TC
1O.100.XK
10.50.RC
SK
25.25.AE
CG
25.ZN
50.10.XC
25,10.10.BA
50.HT
25.KL
50.10,TP
10O,ED
50.TR
50.50.LR
50.DS
KM 100.10.-

3641
JN
5O.- 4827 EC' 70O,10,- 4834 RR 5OO,3700
5O.- 4837
10,3704 BJ
3704 S J
50,- 4845
10,50,3706 AA
50,- 4847 HV
50,10,- 4861 AB
3720
10,3723 RJ 5OO,- 4872
25,- 4875 AK
50,3731 KN
JB
SO,4881
3734 EN
•25,3741
1O10.- 4900
3742 DB
50,- 491 l AW
50.10,3752 SB 1OO,- 4926
25,- 4942 CJ
25,3755 JT
25,3771
10,- 5011 KG
50,- 5012, BC 100,3772 KG
10,- 5018 BE
25.3775
1O,10.- 5025
3776
10,- 5025 WD
25,3817
7OO,3831
NR 1OO,- 5042 KK
25.3849 AE
50,- 5043 MK
25.- 5048
10.3851
XE
5049
LG 5OO,50.3905 LH
1O,- 5052 BS
25,3906
10,391 1 CC 1OO,- 5060
10.3927 BC 500.- 5133
10,- 5175 CP
50,394O
25.5213
10,3962 GC
25,- 5224 EX
25.3972 PT
3972 SN
25,- 5244 GV 5OO.25,25,- 5244 HE
3972 XJ
1O,50,- 5248
3981
BP
1O.25,- 5260
4001
RR
5O,- 5263 MG
25,4001
VP
DA
25,5O,- 5271
4003 BM
5O,- 5271 GM
25,4143
AV
CK ÏOOO.4171 AV 5OO,- 5281
roo,4171 CE
25,- 5282 NR
25,10,- 5283 GZ
4206
4209 AP 10OO,25,4245 KM
25,4273 GG
4307
10,1O.1013 JV
4318
25.4331
RZ
1016 XD
25.4335 GZ
1019
HK
10.4338
1024 DA
4356 AA
50.1024
JS
4371
10.1026
10.4381
1033
4382
10.1054
GG
25,4389 TL
4401
KP
50,1057
RG
10,4415
1067
KA
10.4421
1071
CB
4424 EL
50,1079
GZ
4b04
10.10.4510
10,4515
CM 10O,- 5292
AG
50.10.- 5301
4521
25,10.- 5305 EC
4522
10.- 5333 GC 500.4532
25.10.- 5344 JR
4539
25.NG
10.- 5351
4581
10,10.- 5368
4631
25.4545 RD 1OO.- 5388 AE
100,5388
EX
10,4671
10,10,- 5410
4709
50,50,- 5421 JX
4709 RK
10.10,- 5423
1710'
10.50,- 5451
4726 AE
1O,4741 EN
25.- 5465
10,10.- 5500
4755
25.50.- 5503 EA
1761 l P
10,1771 HA
25.- 5551
50.1812 LG
25.- 5551 BT
25.4814 AL
50,- 5552 LP
10.10.- 5570
4823
50.- 5571
10.4826 l M

5583
5595
5601
5612
5614
5622
5654
5654
5655
5674

5688
5704
5704
5706
5721
5731
5731
5741
5766
5802
5814
5831
£.843
5851
5914
5916
5971
5975
5976
5984
5985
5986
5995
6001
6002
6004
6006
6012

CZ

BH
AT
GP
JA
RM
JC

TW
NB
BN
LK
VP
RH

BC
U
CB
LT
AZ

AM
AL
RB
RE
EP

10,10OO,1O,25,25,10O,25.100.1OO.10,1OO.1O,25,25,10,50,100,25,1O,50O,10,25,10.1OO.25,10.25.10.10.1O,10.100,100,1O,100,25,50,10,-

6296
6311
6321
AV
6365 CR
6373
6413 NR
6415 TZ
6418
TP
6436
6439
6439 BC
6442 BP
6444 AC
6447
6451
BT
6456
6462
6467 '
6512 AC
6522 BX
6523 KR
6525 AK
6531
RR
6531
ZN
6536
6537
6538
6541
WK
6542
6561
BP
6562 LE
6571
AD
6581
XS
6595
EM
6601
6602
6611
6641

10,1O,25,25,1O,50,50,JOO,10,1O.25.10O,1OO.10,5O,10,10,1O,50,25,SO,50,5O,50.1O,10,10,50,10,25,25,25,5O,10,25.10.10.10.-

6915
6922
6952
6953
6961
6984
7002
7003
7021
7047
7051
7070
7077
7103
7126
7126
7131
7141
7206
7232
7244
7256
7271
7271
7322
7326
7328
7328
7333
7361
7364
7371
7391
7391
7391
7399
7412
7412

XA
ED
BM

ML
CA
XP

AK

NZ
PW
JB

AD
CD
JZ
VP
AB
AZ
BB
GL
AL
GZ
TL
BW
XS

JOOO,25,JOO,10.1O,1O.25.1O,25.10,5O,10,10,50,10,10,25.JOO,5OO.10,1O,25,1O,25,
25,
JOOO,
10,
100,25,10,25,25,25,1OO,25.10,5O,25,-

IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN:
25,50,25,50,50,10,10r25,100,25,25,50,6021
6021
6041
6043
6044
6096
6099
6101
6101
6154
6180
6181
6191
6217
6223
6227
6227
6243
6245
6269
6286

1080
1094

LA

1106
1106
1106
1109
1121
1131
1333
1353
1372

CH
HX
NC
BW

1095

AR
RW
CJ
TV
TW
BG
AK
JT
MK
HK
AP
PW
BT
AC
RP
CS
PA
BW

25,25.25,25.100,-

roo.-

25,25.25,25,10,50,25,50O,10,25,50.25.25.1O,25,-

TC

6659
6662
6668
6678
6686
6713
6715
6716
6716
6721
6721
6721
6730
6812
6814
6815
6821
6828
6828
6832
6881

10,25,10,25,50,50,50,10,10,50,10,10,-

1403
1423
1441
1445
1447
1501
1502
1504
1561
2135
2151

AV 1OOO,AT
25.-

HE
KD
GL
VX
AJ
DT

HA
PR
CD
WL

ERKENDE
SI1I\CI!I/E

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

10.10,10,10.1O,5OO,50,1O,25.25,10,50.1O,10,1OO,10O,1000,25,1OOO,-

RK
NA
WE
DL
ZR
NK
GK
HK
EP

7415
7417
7433
7447
7451
7471
7481
7513
7514
7522
7546

7556
7557
7558
7558
7558
7571
7574
7603
7606
7608

25,25,50,100,10,25,50,25,25,25,10,-

RZ
XH
HD
VM
WB
TC
ZL
JD
MD

BM
JH
AE
CA
AT
BT

25.10O,1O,25,50,25,25,50,1O,100,1OOO,25,»00,10,10O,25,10,1O,25,10,5O,-

7608
7609
7638
7651
7671
7671
7681
7685
7721
7722
7722
7741
7742
7765
7783
7812
7823
7823
7843
7876
7885
7901
7904
7908
7921
7921
7929
7931
7943
7958
7958
8013
8014
8055
8064
8085
8095
8121
8121
8171
8172
8172
8226
8252
8255
8262
8262
8263
8263
8271
8281
8291
8300
8303
8321
8341
8343
8345
8355
8356
8423
8433
8434
8435
8457
8470
8501
8517
8521
8535
8537
8538
8613
8617
8631
8701
8749
8752

KR
PB
RC
AK

JZ
RG
PL

LM
PK
EG
WD
BA
HN

ED
TJ
NM
CK
PA

HP

ER
PK
RG
GK
GP
GV
XM
JR
BZ

CJ
DH
AK
CX

CZ

KR
VS
DN
HL
JH
WG

WB

5O,25,1O,1OO,5OO,50,500,25,10,25,25.1000.25,25,1O,500,10,1O,1O,25,100,10.1O.1OO,10,5O,1O,25,10,10,1O,10,5O,10,500,10O,25,25,50,10,10O,50,25,1OO,1O,50,50,10,25,50.10,10.10,10,50.10,10,10,10,10.10,50.10,50,10,10.50,25,50,25,10,10,10.10.25,10,1O,10,-

8757
8759
8762
8808
8809
8857
8903
8911
8924
8925
8935
9061
9065
9066
9131
9141
9146
9147
9164
9174
9202
9203
9231
9241
9243
9255
9257
9286
9312
9350
9354
9404
9406
9411
9432
9436
9448
9461
9501
9511
9512
9524
9617
9624
9627
9643
9644
9656
9677
9695
9701
9713
9718
9732
9733
9736
9737
9738
9742
9751
9752
9826
9885
9893
9902
9914
9923
9930
9934
9934
9953
9963
9965
9976
9981
9981
9992
9996

KP
JC
eP
AA
BA

KL

XE
PJ

JD
ED
PS
CS
JP
PM

KP
VA

DB

TH

AL
HB
PB
CP

RR

KB

'O,10,10,10,10,10,W,25,1OO,50,25,JOO,10,1O,10,1O,10,1O,5OO,10,50,25,10,1O,10,25,10,50,ÏOOO,10,1O,«.'
25,25,1O,10,10,25,50,10,1O,1O,25.10,10,10,10,10,10,10,10,50,10,1OO,10,10,25,10,25,10,25,1O,10,1O,10,10,10,1O,10,1O,25,10,10,10.10,25,10,1O,-

Thuisbingo van 24 juli
1
2
4
6
Dat kan ü ook overkomen! Ineens een telefoontje: "U
speelt toch mee in de Postcode Loterij? Dan hebben wij
een plezierig bericht voor u..." U heeft de ton
gewonnen. Of het Seizoenmiljoen. Of de Jackpot...

7
13
15
17

18
19
21
23

24
27
3O
31

33
35
36
37

39
4O
45

Gran Dorado Prijzen
1091 NN 130
1834 CC 037
6562 B L 008

6991 AE
9406 AM

Informatielijn
O2O - S79 SB 56
STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON SNEL OP
VOOR VEEL KANSEN OP 2 TOT 7 MILJOEN GULDEN1.

WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
't

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q ƒ40,- (vier lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers)

Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ10,- (één lotnummer)

AM b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blok letters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: l l l l i-i l l

Plaats:

Wittudatwiiubellenbijeenpriisbovende/10.000,-? Telefoonnr.
Vul dan hiernaast uw telefoonnummer m:
ICICIVFU
Postbanknummer
l

150.94.08
l l l l l l
i—i—u—i—i—i—————i

Datum:
'

Handtekening:

l NATIONALE

Banknummer

>

MLOTER! J

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

donderdag 4 augustus 1994

lekmedia 17

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

ENORME VLOOIENMARKT
|20 zo 21 aug Amsterdam m Sporthallen Zuid (West bij
npisch Stadion) 10 17 uur Kraamhuur/70 voor 2 dgn
DN Tel 02158 24358 van ma t/m vr 9 12 uur
Iteren iemand m de tram ontmoet en vannacht slecht
leslapen? Op zoek maar liefst toch eerst anoniem''

Informatie over de

Contacttelefoon?

'ij zoeken nog oud hand
[llers van Z V M en O S S
r reunie Tel 14973
Zandvoorts vrouwenkoor
rt weer op 17 augustus a s
gaat het 10e jaar in

Beeld en geluid
V Philips 66 cm met a b
' txt wegens overcompl
50 Tel 02507 13962
Sateliet ontv 200 kanalen
srk Philips Elegant 200 afst
d ƒ 275 Tel 02507 17357

Schoonheid en
verzorging
!UN RENT ZANDVOORT
'erhuur van zonnehemels

is sun mobile
Huur prijs ƒ 100 p w
Iratis bezorgd en gehaald
[Bel voor reservering en
nlichtmgen 02507 30183

KOLONIAALSTIJL

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
ten vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: L. Visser, Amsterdam

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: A. V.d. Hoogenbartd, Weesp
klokradio gewonnen door: R. F. Heidd, Amsterdam
walkman gewonnen door: H. Jansen/ Aalsmeer
4 E 180 videobanden gewonnen door: Bruijn, Zandvoort

\_;\_/ Jba^MdJi'.JHLV /'' v "fr* "vr'.-ym

De Harde's Tours

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070
Divers personeel gevraagd
Internationaal import/distributie organisatie breidt uit

Gevraagd per direkt:
Personen voor verkoop management administratieve
en andere functies
Ervaring niet noodzakelijk interne opleidingen
worden verzorgd ambitieuze mensen zijn welkom

Bel 0635011173

Kunst en antiek

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Bel nu voor een afspraak 020 6920191
Tussen 1000 en 1700 uur
(ca ƒ 1 p m )
Jong Swingend en
Avontuurlijk"?
Schoonmaakoct reunie voor oud
In onze full time kunstverkoop
Idballers Deelname kou
Verloren en
personeel
teams wordt veel verdiend'
>chotel/20 0250712114
gevonden
gevraagd
Lft 1825 jr ml 023296190
Help de Polen Stuur n
eventueel antwoordapparaat
Idselpakketi Wij hebben * Oud handballers van
Gevr schoonmaakster voor
MAKE MONEY WITH
n adres 02907 5235
O S S en Z V M meldt u
eetcafe in Buitenveldert 5
YOUR VOICE'
zich
Reunie
op
1
okt
16219
[v Campen & Zn
Recordmg studio VoiceWare ocht a 2 uur p w Telef reak
is looking for native female ties na 12 uur 020 6426221
speakers
from
Greece
Ir al Uw
Weggelopen of
South America
Germany
gevonden
dieren
Huishoudelijk
Asia & The Middle East You
hoenreparaties en
personeel
have to record & translate
perhoudsmiddelen en
short erotic 06 Telephone
en
* Gevangen Kakatoe
gevraagd
scripts High earnmgs
In Slegersstraat 2
Wie mist hem''
Call 010 4953466
02507 15449
Tel 02507 15817
Gevr huish hulp 1 ochtend
Liet Ko Nico Wim
* Vermist Griekse Land OPGELET"' Moet je nog op per week 9 00 12 00 uur Tel
jttige dagen in Zweden
schildpad Zandvoort noord vakantie of ben je net ge 02507 12004
weest Zoek je nog snel een
ifs Moeder Bets
Tel 19509
goede bijverdienste
(plm Gew huish hulp voor 1x per
-larion Kathy Nico Wim
ƒ 100 p d ) en wil je daarvoor 14dagen~Tël 02507 14507
It was het gezellig zondag
Felicitaties
hard werken in de verkoop1
l de golfbaan Liefs m
Min Ift 17 jr en mm HAVO
Personeel
rudy Annemiek Marleen
Bel snel 030 962105 uitsl
* Debby & Menno
aangeboden
|vond het een fijne week
tussen
18
22
uur
trouwen dinsdag 9 aug
'ankt voor alles Marleen
Gefeliciteerd mama en papa
Echtpaar zoekt schoonmaak
Voor trouwfoto's * Lieve Minam fijn je dichtbi. Oppas gevraagd/
werk m de ochtenduren Br o
r
komt wonen Veel geluk in je
aangeboden
nr 71731082 v d blad
oto Boomgaard nieuwe huis Liefs Mamma

Grote Krocht 26
Tel 13529

11

Per direct gevr oppas v
meisje 1 '/2 jr 3a 4 ocht p w
Tel 02507 13625

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

S.B.S.
voor al UW
Sleutels
Sloten en
Beveiligingsmstallatie
Corn Slegersstraat 2
tel 02507 15449
Schilderen Witten Behangen
Vraag vrijblijvend offerte
Vanstatendam
Woon
voorzieningen 0206950716
VOLLEDIGE GARANTIE

Kleding
Mode Femay ontwerpster
Tel 0250730184
(Voor advies en afspraak )
T k a 3 Leonard japonnen
mt 40/42 e a merkkleding
Tel 02507 16391
Witte bruidsjurk te koop incl
hoepelrok + haarcorsage mt
36/38 Tel 02520 20286

Dieren en
dierenbenodigdheden
Cattery van de Dumwijk biedt
aan Britse korthaar kittens m
de kleuren Sh Silver en Blot
ched Heeft u interesse in dit
mooie ras bel dan 02510
12879 De kittens zijn ingeënt
en ontwormd en hebben een
stamboom (showkwaliteit)
* T k grote kooi 60x60x160
incl 4 parkieten ƒ 100
Tel 02507 17862

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
Nederlands Indie
antieke
voor
meubelen en antiek look 700
BRUILOFTEN RECEPTIES
stoelen div modellen tafels
KOFFIETAFELS
ZANDVOORT verkoop inboedel
ook met marmer kasten
ƒ 45 Keukenbuffetkast afm 50x100x170 kan ook apart als Zoekt u ruimte voor vergade
banken vitrines bureaus
dubbele onder en dubbele bovenkast gebr worden ring feest club of party?
decoratie enz JAN BEST
Komt u dan eens praten met
Keizersgr 357 0206232736 ƒ 65 ETNA keukenkachel
mij A J v d Moolen
Showr Mr J Takkade 30 ƒ 65 Witte tafel 180x80x69
Gemeenschapshuls
tel
ƒ 25 Badkamer/toiletkastje 3 spiegeldeurtjes
Aalsmeer 0206412137
ƒ 55 Openhaardstel massief koper
02507 14085 of 19652
TAFELS
ƒ 225 L vormig houten professioneel bureau 160x80x74
antiek kopie klein
160x45x67
Huwelijk en
groot dik dun
ƒ 70 Nwe hanglegkast wit 60x100x180
kennismaking
ƒ 35 Hanglegkast wit
Jan Best
ƒ 5 Tot ƒ 95 herenkleding mt 49 ook prachtige kostuums
Keizersgracht 357
ƒ 35 Wit metal nchels + steunen + geplast boeknplankn Een telefoontje is genoeg om
020 6232736
Wilhelmmaweg 58 tel 02507 19102
Showroom
m contact te komen met de
Mr J Takkade 30
Ik koop damespockets z a
persoon van jouw keuze
Aalsmeer 0206412137
Bouquet Bel 08878 1126
Probeer het eens en bel
Woninginrichting
06 35022221 (100 cpm)
Veilinggebouw Amstelveen *Te koop Atag gasfornuis
heden inbreng
met draaignll ƒ 150
* Bedbank met bergbak U kunt nu ook anoniem ge
Spinnerij 33 020 6473004
Tel 02507 15923
rood 90/200 ƒ50 Na 1800 beid worden op het moment
dat U dat wilt' Plaats een
• ANNULERINGEN van uw* Te koop tekentafel 89x63 uur C Huygensstr 15
advertentieopdrachten kunt u cm ƒ 15 Tel 02507 30098 Fabneksrestanten v a ƒ 9 7 5 advertentie met uw eigen 06
nummer Informatie over de
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK T k
geheel
demontabel Alleen bij EUROPA PARKET
CONTACTTELEFOON
richten aan Centrale Orderaf hecht houten gebouw lengte
Tel 075283507
06350111 73 (ca ƒ 1 p m)
deling Weekmedia Postbus 937 cm breedte 914 cm zij
FRANCIS nieuw in Noord en Zoek je een leuke vriend of
156 1000 AD Amsterdam
hoogte 220 cm middenhoog nu al de goedkoopste in
vriendin"? De relatielijn
te 270 cm Prijs n o t k
gebruikte koelkasten was
02507 30250 tussen 17 19 u machines drogers gasfor 06 350 200 54 (100 cpm)
nuizen kachels en ktv s
Erkende relatie/
Alles ± ƒ250 of kom een
Te koop
praatje maken Dotterbloem
bemiddelingbureaus
gevraagd
straat 2 Bel 020 6370845

Te koop aangeboden diversen

diversen

l v m verh t k 2 manou relax
faut met mint gr velours kus
sens Nw pr ƒ 400 p st nu 2
t BINNENHUIS
Gasthuisplem 3 inkoop oud voor ƒ 350 Mooie plav salon
tafel ƒ250 Tel tussen 1800
+ antiek en inboedels
19 00 uur 02507 17523
Tel 15760
KOLONIALE
STIJL meubelen
*T k gevr electr kookplaat
Buro s schrijftafels kasten
4 pits kleuren TV + ijskast
tafels stoelen vitrines
Tel 19541
theetafels tuinmeubelen etc
* T k gevr Spartamatic i g st Show room De Koloniaal
Tel 02507 16391
Amstelveenseweg 676
weg tussen houthandel en
Daihatsu dealer of bij de
Lessen en clubs
Looier Tel 020 6611021
* T k eiken bankstel 3 zits
ASTROLOGIE CURSUSSEN + 2 faut ƒ300 Tel 18536
(Jupiter) Folder 020 6384148 * T k ronde eettafel op zuil
Computerlessen wit 125 cm + 4 witte stoelen
Volg WordPerfect 51/60 ƒ100 Tel 02507 14643
cursus PC gebruik MS DOS
LOTUS of Typen bij Creative
PC Training Several courses
in English Tel 020 4201963
Hoe word ik MAKELAAR/
beëdigd taxateur o g ? 1 en
2 jarige opleiding (inclusief
opleiding tot beëdiging)
Haarlem/Den Haag/R dam/
Utrecht/Arnhem/Breda/
Eindhoven/Zwolle/Groningen
Bel M 00 G 05700 31835
Mature English nanny (10
years) e cpenence available
now for ciaily position English
lessons also provided (all
ages) 12282 ask for Alyson

Verhuizingen
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 114Sb
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Jongeman zoekt met spoed
kamer m Zandvoort
Tel 02507 13607
Rechtenstudent zoekt
woonruimte m Haarlem of
Piano te koop t e a b
Z voort tot ƒ1000 p m
Tel 02507 18119
Tel 023 344865 Ene
• Rubneksadvc'tentie'' Zie SPOED' Per direct gevraagd
voor adres en/of telefoonnr woonruimte in Z voort/omg
de colofon m deze krant
Tel 02507 19400/17477

Elke week het dagelijks nieuws!
069591 Het meisje (18 jr)
bukt en schuift haar rokje om
hoog Op z n Grieks 1 gpm

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

06 95 92 GRIEKS lekker ach
terom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt1 1 gpm
069606 Laat je 24 u per dag
Te huur per direct gemeubi doorverbinden voor n live ge
leerd 3 kamer appartement sprek Rijp & Jong 1 gpm
Telefoon 02507 15178
06*96'25 Winkelmeisjes 18
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
Woningruil
in J ij loopt er achter 1gpm
06 96 26 S & M LIVE BOX
750 Ruiladressen
m A dam Inform bij WBV Het Live met je meesteres op een
lijn Straf ' 1 gpm
Oosten Tel 0205882315
069640
(va
Aang Haarlem 4 k flat 1 hg 18) 1gpm MEISJESSEX
Jij loopt achter mij
kale huur ƒ 682 Gevr Zand
voort 3 of 4 k flat of woning de trap op Onder m n mini
zie je m n slipje strak trekken
Tel 023 402550 (antw app )
06 96 93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
Financien en
zit ze jou heet te maken Ze
handelszaken
wil een wip maken 1 gpm
06 97 11 Sabnna houdt van
1 gpm Ik sta voor
Autoverzekering Grieks
over' Doe m n slipje opzij'
VA ƒ75 DORSMAN
06 97 22 TOPSEX LIVE
blijft toch goedkoper'
Met jou wil ik Live1 1 gpm
Bel nu 02507 14534
Volle Bollen' 24 Uur per dag'
069733 Standje Frans' 1
Auto's en
gpm Live met mij 24 uur p d '
auto-accessoires
Op z n Frans' Mondje vol'
06 98 40 STRAATLIVESEX' 1
* 3 Sportvelg BMW 3 serie/ gpm We schakelen je door
Opel 205/60 R13 4 gaats met n ordi meid' 24 Uur p d '
ƒ 15 p stuk 15808 na 18 u 06 98 48 Rijpe Vrouwen Live'
* Fantastisch mooie Gazelle Misschien je buurvrouw Live
City Bike (jongens) Nw prijs aan de lijn' 1 gpm 24 u p d
ƒ 850 nu ƒ 300 Piekfijn' 16252 1 gpm NIEUW' 06 320 324 74
Te koop VW Golf 1981 in re Avontuurtjes op college1
delijk goede staat ƒ500 •Meisjes (18) en leraressen
Tel 02507 16252
24 uur p d 0632032065
Live' Met een hete tiener 181
1gpm Heerlijk üvegesprek'
Rijles auto's
ANONIEME sexafspraakjes
en motoren
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)
Alblas Verkeersscholen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

06-Nummers
06 320 320 22 Ik wil dat je me
in de lift masseert Zachtjes
hoor ben 18 jr 1gpm
06 320 320 91 Ik open m n
mond voor jou1 Ik wil je tong
voelen RIJPE Negerin 1gpm
06 320 324 05 NIEUW' 1 gpm
Lieve meisjes (18) straatmei
den doen het met rijpe kerels
06 95 05 Hier willen ze alleen
live voor standje Grieks' Door
schakelsex' 24 u p d 1 gpm
069509 Je krijgt sexles m
het gymlokaal stop je hand
maar m m n B H 100 cpm
069526 LESBISCHE buur
vrouwtjes brengen elkaar
naar n hoogtepunt 1 gpm
06 95 60 SEXSTRIPTEASE
Jij mag alles van mij uittrek
ken' Begin maar' 1 gpm
Anonieme sextel nrs van hete
vrouwen ze geven echt hun
tel nr Bel 06 97 37 (75 cpm)
CLUB 9886 zoekt voyeurs'
Live' 1gpm 069886 24 u/pd
Dikke Vrouwen üvegesprek
Mollige vrouwen met enorme
bollen 1 gpm 069870

Direct Live Box' Je komt di
reet m n orgie terecht' 1 gpm
Nu 24 uur per dag' 06 95 93
Direkt apart met ondeugende
vrouwen Vrouwen 06 4300
mannen 06 9757 (75 cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt
06 98 80 (75 cpm)
DIREKT PRIVÉ snel apart
met de heetste vrouwen'
Bel 069710 (75cpm)
DISCREET Sexkontakt nu
spec met hete vrouwen van
40+ 06 320 330 42 (75cpm)
Doorschakelsex met strakke
meisjes 18' Live met ze' Bel
06 98 66 Nu 24 uur per dag'
Eenzame vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is' 069661 (100 cpm)
EROX de madam verbindt je
door zeg maar naar wie'
06 95 06 Rijp & Jong 1 gpm
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen Dames bel 06 4300
Ma nenbel069755(100c/m)

06.97.92

106.320.328.66

.BllTENSEX
j Lckktr buitenshuis
l \\ipptn op lul strand
bos in hei

06.320.326.22'
Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland

Geheel privé
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96 80
24 u/pd 100 cpm
Direct kontakt direkt doorge
schakeld naar dames thuis
06 97 02 (75 cpm)

Videotheek

DOMBO
Première
Films per dag
ƒ 7,50
Première
Films per dag
ƒ 5 en ƒ 7,50
Movie boxen per dag
ƒ 10,00
p.w. ƒ 40,-; per maand ƒ 80,Tevens verkoop gebruikte videobanden
***
De nieuwste dagfilms

DEMOLITION MAN
***
RISING SUN
***
ADDAMS FAMILY VALUES

***

f

\

GRIEKS standje met ervaren
vrouwen 35+ Kies er zijn er
3' 1gpm 0632032717
GRIEKS toe maar schuif
mijn slipje maar opzij schat'
Bel 069709 (100 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm)
Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sex
kontakt 06 95 11 (75 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75 cpm)
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 97 80 (75 cpm)
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt
Bel nu 06 97 05 (75 cpm)
Hete vrouwen willen met jou
een spannend privé gesprek'
06 320 322 33 (75 cpm)
(Spreek -en pjnnend Kxnl:
sTiuarde anandt n
Hete vrouwen willen echt snel
l d i op hi /clfd momeni tx. l n
SEXKONTAKT Nu met tel nr
al^jj \ ndjj \nltruk manu
> nd "mand jou dm word j
Bel nu 06 97 66 (75 cpm)
l gel k dwnertwndin otr \i
Ilieffillf, (.-sprik J\ HL *sproken
Homo Jongens 18 onder el
|Kwd^haii
'nal />dn
l ophangt
kaar Hoor ze tekeer gaan
06 320*330*88 (75cpm)
HOMOJONGERENKONTAKT
hete longens van 18 tot 30 jr1
.SIPER-SEXDATF 06
320 330 95 (75cpm)
|Hcte afspraakjes met
HOMO KONTAKTEN
Rijpe \ rouwen
Direkt apari met een hele
en bijjou_
m de buurt'
hete knul uit Amsterdam'
Bel nu 06 96 13 (nu 50 cpm)
Hulpstukkensex
1gpm
Nieuw1 Kies 1 Electrisch en 2
v handmatig 0632032559

m 5 dagen

Muziekinstrumenten

\^ ^ \

BEETHOVEN'S 2nd
***

ƒ

CRUSH

f

Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

LIVESEXMEISJES 06 96 36
24 uur per dag kun je Live'
1 gpm v a 18 jr Livesex'
LIVESEXNEGERIN 06 96 86
24 uur per dag' Live sexen'
1 gpm Doorschakelsex
Meidengrieks' 06 320 320 62
Ik sta voorover voorzichtig en
met olie Ga door'1 gpm 18jr
Meisjeskamertjes 18 jr 06
9608 Petras vriendinnetjes
doen een sexspelletje 1gpm
MEISJESVINGERTJES 18 jr
Ze glijdt in je slip 1gpm
0632032066 Oh wat fijn'
Nieuw' 0632032278 pm 1g
Hoe snel kun jij met je hand9
Ik help je snel binnen 1 min '
NIEUW' 1 gpm 06320326 17
Sex.in het openbaar' Lift toi
let trein bus tram
Nieuw 35 plus sexdatmg Vol
op RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 069616 (100 c/m)
Nieuw anonieme sexdatmg
Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06 97 06 (100 cpm)

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms
bij

VIDEOTHEEK

DOMBO
u ook?

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

RIJPE VROUWEN Live
06 96 09 24 uur per dag kun
je met ze dollen Live' 1 gpm
SEX VOOR 2 snel een sex
gesprek met n hete vrouw
06 320 330 82 (75 cpm)
SEX VOOR TWEE direkt tele
foonsex met hete vrouwen
06 320 330 46 (75 cpm)
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen" Voor
Heren Bel 06 9667 (100cpm)
(SEX GESPREK) Zeker weten
dat er op jou n heerlijk meisje
(18) wacht 069701 (75cpm)
SEXKONTAKT De heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 06 9602 (100cpm)
Sex O foon Sexbox Live'
0632032950 Rijp & Jong
1gpm Direct live met haar'
***SEXPLEZIER voor 2 * * *
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn 069663(100cpm)
S M KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
0632032217 (75cpm)
SM KONTAKTLIJN zoek je
een strenge afspraak"7
0632032580 (100cpm)
SM VOOR 2 direkt apart voor
n streng sexkontakt
06 320 329 99 (75cpm)
STEWARDESSENSEX
06
95 07 Schuif m n rok omhoog
en laatje hand voelen 1 gpm
Straatgrieten' Ik snak naar n
hoogtepunt Glij maar lekker
1gpm 0632032077
THUIS SEX KONTAKT hete
vrouwen bij jou in de regio
Bel nu 069811 (75cpm)

Zie voor
micro-bon
elders in
de krant

Privé
Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/pd 100 cpm
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 069605 (100cpm)
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 069502 (100cpm)
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m n hurken Wat een inkijk
geen slipje 1 gpm 06 97 33

VLUGGERTJE hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex1
Bel 069603 (100cpm)
' Vrouwen van 35 jaar en ou
der willen DIREKT SEX bel ze
nu 06 96 04 (75 cpm)
'Vrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT SEX bel ze nu
0695 12 Sexsucces'(75 c/m)
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex 06 9844 (75cpm)
Ze zakte door haar knieën
Op z n Frans lieverd 1 gpm
069646 Rode lippen'

Diverse clubs
BETTY S ESCORT
020 6340507 na 19 00 uur
Een telefoontje is genoeg om
m contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100 cpm)

Te huur
Per 1 sept

gem.
part.flat,
tuin/terras.

Nieuw
discreet privé ge
sprek met hete vrouwen (ex
trasnel) 069664 (100cpm)
Nieuw hete meisjes (v a 18)
uit Groot Amsterdam'!
0635023020 (100 cpm)
Nieuwi Sex op SPANNENDE
plekken' 06 320 320 19 pmlg
in de bios voel ik je hand
Nieuw TELEFOONSEX voor
2 Direkt hete vrouwen aan de
lijn 06 320*330*87 (75cpm)
Nu
Direkt TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou 0632033091 (75cpm)

TIPPELLIJN eenzame vrouw
tjes zoeken vluggertje'?
Bel nu 06 95 30 (75 cpm)
TOPSEX 06 320*325*25 Ik wil
in bad met jou' Zeep me maar
lekker in lieverd1 1gpm
Verboden lusten Censuur'
1gpm 0632032919
Verboden Sex Ongehoord' 1
gpm0632032797 indestal
VERPLEEGSTERS LiveSex'
Rijp & Jong (18 jr)' 24 U p d '
06 98 38 pmlg We wachten
VLUGGERTJE' 069692 Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen' 100 cpm Zappsex

Ruime parkeergel
875,- p m
excl energie
Br ond nr 492034

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klem
De Spar
Weekmedia
Sig mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO
Sig mag De Krocht
T. Goossens

Kerkstraat 12 Zandvoort
Celsiusstraat 1 92 Zandvoort
Gasthuisplem12 Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22 Zandvoort
Kerkplein 1 1 Zandvoort
Grote Krocht 18 Zandvoort
Pasteurstraat 2 Zandvoort

Fa De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60 Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2 Zandvoort

320 LITER SUPER KOEL/VRIES KOMBINATIE
Geen 2-deurs koelkast maar een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie. Op "ooghoogte" de koelruimte en beneden het 4-sterren vriesgedeelte. Flexibele indeling van deur en kast, automatische ontdooiing,
omdraaibare deuren, ruime vriesladen en 2 thermostaten. Adv*1099.SONYHI-8STEADYSHOT

SONY
MIDI-SYSTEEM
MET5CD-WISSELAAR EN BOXEN
Versterker2x40 Watt,
2x5 bands equalizer,
surround; digitale tuner
met 30 voorkeuzezenders; dubbel cassettedeck, high-speed
dubbing; CD-wisselaar met lade voor
5 CD's, muziekkalender. Sony luidsprekerboxen 2-weg systeem. Afstandbediening.
Adviesprijs*1110.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, stereo. '3890.-

SONY 63 CM KTV
SUPER TELETEKST

SONYHI-8TRAVELLER

Flat en Square Hi-Black Trinitron
Topklasse beeldkwaliteit,
beeldbuis, teletekst en afstandHiFi stereo. Adviespnjs'3330.bediening. Adviespri|s"1799

SONY TRAVELLER

PANASONIC 70 CM
STEREO TELETEKST

Lichtgewicht camcorder.*! 650.-

1399

SONY 70CM KVC2921
STEREO TELETEKST

1699

IjjiEr
1Z/9."
CANON CAMCORDER
cÖEr 1349."'

•

INFO-LIJN
020-6474939

3e«" 3'-i- "'o '. - wn-''f e
Aid konsumenienbelangen
Ma t m Vr 10 00 lot 16 00 uur

TOPMERK CAMCORDER

549.-

WHIRLPOOL ARG280
KOEL/VRIES KOMBI

999.-

tiWfey
OtiJ.
37 CM KLEUREN-TV

BAUKNECHT KGC2511
KOEL/VRIES KOMBI

749.-

(teletekst!

e

i _°?p" Yt!8 HQ

.. de meeste 9ro

voorts biedt w*

GV240; "Beste koop",
TELETEKST/PDC. *

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1149

1099.

1945.-

395.- P 945.-

|INDESIT 2-DEURS

9D9' bnu» 1 - •
^U-*alender

•'-7389.-

579

_ . «»

KHlKll

rfint.tum

c-,-.--^:r:

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. '1318.-

945 . "

799.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT
EO+PDC/TXT

F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

699.-

PHILIPS GR1021 37CM

CM

en
r k cD-speler.b°*
dubbe.decK.CC
P ^

595.-

l4**'

^Il^rrirr4 1149 " rr«ri23!Ö

1320 Liter 2-deurs koelkast * 1398.-

995.-

P

r

0

ni

H rk v
CD
D sspe'c'
pe
1B ' l C
D

r e versedeck

7*?-T"

F350; LCD-afstandbed.
fstandbed. *878.*87

C D - s p e ' e t "1

oediening »«

AKAIM>0>

W biny-"^—
ve
s .T«m ö "

AH300ZPS' ™ '

399.-

_

.

É

K ( l

f*

C

AdV367

299.•

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
RTgA QyiO
Lr^fcf O4O«"
BLAUPUNKT55 CM
SUPER TELETEKST
pTgi^ "TQO
IJMM IOÖ."
GRUNDIG 51 CM TEKST

««•«•ek;2;wefl

a in ~ c

B a b S ö o o s l l»

WC
,g.M429.

spc...,-

RH-a.-

i_

_ .. i i ,

. B d.o • '- ass . v
CD s p e > e '

•

l

r, ,

01AM° ND - 1 °

24pi
Q

IBOSCH KTF1540

lBAUKNECHT160LTR

. . / » i MIINI r ~
1

CFI»«'""
spele'

MOULINEX |
OVEN B56

lOpzetvrieskastje. Adv. *595.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ATAG GAS-ELEKTRO
ZANUSSI WASDROGER

FK055/52A; Elektrische oven, l
inkl. grill en kookwekker. *1 51 0.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

TyoeAMB523;Adviesprijs*945.-

umj
449." SUPER KOOKPLAAT
BAUKN./BOSCH/AEG

328.~ 178.358.TOQ
IWHIRLPOQL AFB594 nwi
E3fi7 IÏJÏJ."
258.BAUKNECHT TRK980
458.KONDENSDROGER
IBAUKNECHT LUXE
548.4-pits gaskookplaat. *298.-

|120 LITER VRIESKAST

ciuuspets
* Adv '300

599.TOASTER;

KONDENSDROGER

ETNA KOOKPLAAT

1205JN;4-pits.Adviesprijs'450>

„anö.

Geen afvoer nodig. Adv.*1699.-

'36.95 l N O V A

Type 21PT161

+

.

^^^"54.95

PIN-CODE
i Meer budget door de gratis
J BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

TOPMERKWASDROGER

grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs'1735.-

lOPZETVRIESKAST

649.-

649.-

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

HRD800;Vandeuitvinders!3kop- 1
pen, LCD-afstandbed. *1319.-

PHILIPS 55CM
KLEUREN-TV
TELETEKST

PELGRIM SIPERLUXE ,
GAS-ELEKTROFORNUISl

TURBOTEAM

JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA HQ VIDEO

410; Gas-elektro. Adv.*1425.-1

INDESIT WASDROGER

G V201 ; "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv.*1 099.-

3SB12; VHS 3 koppen. *1150.-

DtO-i

ATAGINFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
IGNIS DROGER AWF020 fornuis met hete-luchtoven,

. *4«u97Q •

GRUNDIGVIDEO + PDC

GRUNDIG 37 CM

C/IO _

PELGRIM FORNUIS

415.495.- u$& 349."

de

n

9 2 » « 0 * B t t ">99 S)
ili^-rTTlT^ QAô -

L:vfe?

395.495.-

TasS
,''x .6ass 'v?
J"

K

KN5404; Gas-elektro. '1049.-1

[=1^

IWHIRLPOOL 100 LTR

XB30504.'"-c a s s e u e d,g '"

PHILIPS TURBO-DRIVE Komple-en--- , 878 .. , Cotnpa ct. /•
boxen, a1s
-=49.- AdviesP'" 5

2Ef 598."l

INDESIT G/E FORNUIS

IZANUSSI 140 LITER

GX3'

30p.e-sets.ai-

ETNA FORNUIS 14.00

375.-

Q _

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

699.429

879.-

De enige echte !

K. Adviesprijs*749.-

i

1

.1 s....»--;^;-;;-se» -

i^^rnT» 699-"
CQQ
D«l«l*i" ^ _ _ . i ^ n ^ ^ i i - j t '

322; 3 koppen, perfekt beeld l
LCD-afstandbediend. * 1145.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi |
magnetron. Adviesprijs*1299.-

AEG TURNAMAT

|145 LITER KOELER

:i _...i incr.n-C

009 -

Video, supersnel. Adv.*1145.-

pTgii C"7Q
laah-9 D/ö«"

428.-

•WaU.

649.-

pWk
IfM?

M 749.

899.*
INDESIT K X~
599." FORNUIS L_^ J;
m 498.-

245.IINDESIT 140 LITER
355.-

. ., » i r" n C

TAF^T.axAOV
d.tect.atstandb

Inkl. afstandbediening. *699.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS /
WHIRLPOO
850
TOEREN
BOVENLADER

lOerdegelijke tabletop. Zeer
Ifraaie uitvoering met formica
(bovenblad. Officiële garantie.

A

SONI v 1 - 1 ^

STUNT! VHS-HQ VIDEO

TURBO-DRIVE4KOPPEN

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*999.-1

Type KN5402WO; Adv. *849.-

CO-spe.e.c.0^^
Adviespnis 9 1U

t-MtJ lu«IOi"

599,

PANASONIC NN8550

STUNT BOVENLADER

130 LTR. KOELKAST

F280; Afstandbediend. *768.-

70KV9717; Adviespnjs*2275.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

MAM

AKAI VHS-IHQ VIDEO

PHILIPS VIDEO + PDC

855.-

,, jd'

249.-

599.

VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000. Adv.'l 445.-

SSl&è ÖSS ^» f

AKAI 3 KOPPEN
PPEN VIDEO'|
VIDE

Iteletekstl

BAUKNECHT WA6500

lBAUKNECHT2304

ISIEMENS 320 LITER

556 88 1
jco-"'
' ,'esp, Y
, ^ ftdv
> • Mt;

399.-

IZANUSSIZ614/4D

HifeIggpp

\ . l J* O

-CD-afstandbediening. *1220.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT

BOSCH 1000 TOEREN

IWHIRLPOOL 2-DEURS

PHILIPS CE6270 63CM SONY3 KOPPEN VIDEO
w ' "••:;,„
AFSTANDBEDIENING V325; VHS-HQ, prefe'kt beeldi dubbelreverse.

E3Kr 1099."

445.495.545.-

9t,

V235; Afstandbediening. *1220.-'

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type R3G14; 1000 Watt grill, l

SIEMENS WASAUTOM.

SONY VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 55CM KTV
SUPER TELETEKST

269.279.-

M1145.-

aar '

I

iieOWatt.Sound l ' "ner,du.
>el r e - I . _ . , ,
bedien

1495.-

249.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
280 LITER 2-DEURS
van deze AEG/BCC stuntaan- MOULINEX KOMBI
bieding? Adviesprijs.*1549.- FMA925C; Luxe 3 in 1 kom- 1
LUXE KOELKAST
l Ondanks grote inhoud kompakte
bi-magnetron. Inkl. hete-lucht| afmetingen. Adviesprijs. *749.oven en grill. Adv.*849.-

6

Video,4koppen,8uur.Adv.*1795.-

PHILIPS 28SL5800
70 CM MATCHLINE

IS63-30; Adviespnjs*1799.-

195.-

pu'«e-el;f.i.bed

BLAUPUNKT HI-FI

1445.-

t'ftih?
lÓ^Um"
BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

SHARP R2V11 STUNT

TypeWA9510.Adviesprijs*1899.-

SONV

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur ]
longplay, 4 koppen. "1990.-

1195.-

Eaa -foyio

MOULINEX FM1115

MIELE 1100TOEREN

i,«r»ike vanza—_ ^-^-^-^^-^-^

SONY VHS HI-FI VIDEO i

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

IS70-39; Adviespnjs'1999.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Sn'el ontdooien en verwarmen, l

AEG LAVAMAT RVS

25GR5760; Flat square beeldbuis, teletekst; stereo en afstandbediening. Adv.*2075.-

nrgji^ -lono

499.-

BAUKNECHT1100TRN PANASONIC NN5259

GRUNDIG Hlk

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

Type W750; Voorlader, RVS
AVM610;20liter.Adviesprijs*769.-1
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
longplay, Jog-shuttle.
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LUXE WASAUTOMAAT

1199.
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7n!T
advertentie
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J
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^lató-^rPt-^r
PHILIPS HI-FI VIDEO

bovendien bij de
te Kleuren-iv s
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OcLtfi"

KG37S01; KoeVvries reus. *1798.-

329.-

He kleuren-lv s
lle andere

BOSCH VW PS2100

MIELE VW G521

SIEMENS 360 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

nrgik O/IQ _

445,-

629.-

BAUKNECHT VW 3PR

799.nffi-i
Mimi
719.ZANUSSI WASAUTOM.
STUNT 1000 TOEREN

KGS3201; Gescheiden temperatuurregelirig en 3 diepvriesladen. Adviesprijs.*1649,-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

799.-

Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries PHILIPS/WHIRLPOOL
kombinatie.Adviesprijs.*1099.- Type AWG719; Adviespnjs'1235.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

F60;8mm, 6x zoom. Adv.*2299.-

70 CM KLEUREN-TV
SUPER TELETEKST

63 CM BLACK-LINE
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang INDESIT D3000WI
1200trn/min., rvs trommel, LUXE VAATWASSER
zeerzuinig. Adviespnjs*1299.- 6 programma's, 12 couverts |
en geruisarm: Adv. *999.-

Sxzoom, 3 lux, autofocus. '2220.-

PANASONIC 63 CM *
STEREO TELETEKST

ace

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY CAMCORDER

SONY 55CM KVC2121
STEREO TELETEKST
l T t^^\

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

per

'

IjlaJL
p5Jj|^tÉl1

108.

IBOSCH VRIESKAST

PELGRIM WASEMKAP

MIELE DROGER

|Type GSD1311; Adv. *848.-

_ 598.- ^ 1199.-

ISTUNTÜ VRJESKISTÜ

MERKCENTRIFUGE

318.-

159.-

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
...
maandagmiddag...
dinsdag t/m vrijdag
dinsdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
ELEKTRO-SIIPPR*» Badhoevedorp vrijdag
l A i n C D AMlVe-rAn Maarssenbroek vrijdau
IIM Ut KAIMDSTAD overige filialen donderdag

JCÏlL /AIMLJ
"*•^

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

98.-

ATAG WASEMKAP
MKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.- WH155E;3-standen.Adv.*280.len.Adv.*280,

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
BEVERWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPERSTORE 1100 m2
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
l B reestraat 65

WA15; Adviesprijs*245.-

148.1 tut 5 3O ui
9 tot 5 30 uur
KOOPAVOND.
.... 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN
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KIJK ELDERS
IN DE KRANT
Donderdag 25 augustus 1994

D66-fractie valt over 'vakantiespreiding' van burgemeester en wethouders

College laat Zandvoort tijdens
vakantie onbestuurd achter'
ZANDVOORT - D66 twijfelt aan het verantwoordelijkheidsgevoel van het college van Burgemeester en
Wethouders. „Het is te gek
om los te lopen dat er op een
gegeven moment nog maar
één of twee collegeleden
aanwezig
zijn,"
zegt
D66-fractievoorzitter
Jan
Termes. „Dan kun je niet op
actuele dingen inspringen.
pat is niet goed, zeker niet
oor een badplaats midden
n een periode met topdrukDe partij noemt geen
•oorbeelden, want 'het geldt
m zijn algemeenheid'.

'Door de (soms zeer lange)
vakanties van leden van uw college is een situatie ontstaan
waarin het college geen rechtsgeldige besluiten kan nemen.'
Dat schrijft de D66-fractie in
een brief die deze week bij het
college van Burgemeester en
Wethouders is bezorgd. Er
wordt niet aan het vereiste 'quorum' voldaan, het aantal collegeleden dat aanwezig moet zijn
om een besluit te kunnen nemen. Hiervoor moeten minimaal drie van de vier collegeleden aanwezig zijn, maar dat minimum aantal wordt in de zomer te vaak niet gehaald, vindt
de fractie.

Slagvaardigheid

ZFM gaat live
vanuit feesttent

D66 maakt zich dan ook 'zorgen over de kwaliteit, de continuiteit en de slagvaardigheid
van het Zandvoortse gemeentebestuur'. 'Dat uw college een
bestuursvacuum
ZANDVOORT - De Zand- dergelijk

voortse omroep ZPM ver;orgt zondagmiddag vanuit
;trandpaviljqen Far Out,
'oor het casino, een feesteijke live-uitzending.

Er wordt een feesttent neer;ezet waar tussen 3 en 6 uur
,waalf Nederlandstalige artiesen zullen optreden. De entree,
,1 mogelijk vanaf 2 uur, is gra:is. „Het Nederlandstalige produkt wordt verwaarloosd, dat
.villen we graag wat meer pronoten," aldus de ZFM-woord'oerder.

heeft laten ontstaan tijdens het
toeristisch hoogseizoen, doet
onze fractie ernstig twijfelen
aan het verantwoordelijkheidsgevoel van uw college als geheel
en van de individuele leden ervan.'
„Het is te gek om los te lopen
dat er op een gegeven moment
nog maar één of twee collegeleden aanwezig zijn," zegt
D66-fractievoorzitter Jan Termes. „Het dagelijks bestuur
moet doorgaan, maar in zo'n
situatie kun je bijvoorbeeld
niet op actuele dingen inspringen. Het dorp zit al die tijd zonder enige besluitvorming en dat
is niet goed, zeker met voor een
badplaats midden in een periode met topdrukte." De vakanties veel meer spreiden lijkt de
enige oplossing voor dit probleem. Volgens Termes hoeft
dat niet zo'n probleem te zijn
voor burgemeester en wethouders. „Dat is nou eenmaal de
verantwoordelijkheid die je op

ZANDVOORT - De politie
Kennemerland gaat zich
meer op Zandvoort richten,
in het onderzoek naar de
verdwijning van de driejari-

ge Beau Morales Morales.
Het Haarlemse meisje is
mogelijk verdwenen in het
duingebied tussen Kraantje
Lek en Zandvoort. De politie zoekt getuigen die haar
en/of de vader die zondagmiddag na vijf uur hebben
gezien.
Beau Morales Morales wordt
al sinds 7 augusfns ••^rmist. Die
zondagmiddag werd zij in het
kader van een bezoekregeling
door haar vader opgehaald,
vanaf het thuisadres waar zij
samen met haar moeder leeft.
Het kind werd die middag niet
meer teruggebracht, waarop de
moeder de politie alarmeerde.
Deze hield de vader de volgende
dag aan, na het plegen van een
winkeldiefstal in Bloemendaal.

Verward
Debby (r.) was
donderdagavond
de
mooiste,
vriendin
Chantal werd
derde
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De twee vriendinnen Debby en Chantal uit
=sen hadden donderdag 'de dag van hun leven'. Ze dongen
men mee naar de Miss-titel van Gran Dorado, waar zij op
kantie waren. Tot hun verrassing 'vielen' zij ook allebei in de
ijzen. Debby werd Miss Gran Dorado, Chantal een 'goede der3
'. De verkiezing vond plaats op een 'stampvolle' Gran Place,
iet is zo'n succes, dat we elke vakantieperiode een verkiezing
ouden," aldus Joke Stuivenberg, hoofd Entertainment.

ZANDVOORT - De politie
adt automobilisten aan om
lf ook op te letten bij centrale
irkeermeters. Daarmee kan
knoeid zijn. Dat bleek eerder
-ze maand toen een 38-jarige
msterdammer werd aange3uden. Hij werd ervan vercht meters op de Boulevard
iulus Loot en de Brederoderaat zo behandeld te hebben,
t er geen geld meer uitkwam,
aandag deden parkeerwachopnieuw aangifte van mapulatie van meters op de bou'ard en de Thorbeckestraat.
• meter geeft normaliter het
'd
terug als dit er te vroeg
J
rdt ingeworpen: dat is vófer een tekst op de display
rschijnt. Als er mee geknoeid
is de sleuf waardoor het geld
r
ugkomt, dicht gestopt en
'rtrt de meter als een 'spaart'. De Amsterdammer had zo
Zandvoort 300 gulden ver'd.

Waterstanden
HW
LW HW LW
06.46 02.50 19.0514.54
07.19 03.36 19.3515.45
07.55 04.06 20.0915.55
08.24 04.20 20.451624
09.03 04.44 21.3517.05
09.54 05.25 22.5517.55
11.26 06.35 -.-19.06
00.15 07.45 13.0020.20
01.40 09.04 14.2021.44
a
nstand/getij:
d. 29 aug. 08.41 uur
°dtij 1 sept. 13.00 uur
p
+58cm
maand. 5 sept. 20.33 uur

Oplage: 5.250

Hoe langer, hoe gekker

DEZE WEEK
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je neemt als je lid van het college wordt."
Zonder namen te noemen
worden college-leden er indirect ook van beticht, wel heel
veel vakantie op te nemen.
„Een van de wethouders is inmiddels al drie keer met vakantie gegaan, die is tot nu toe nauwelijks twee maanden in actieve dienst geweest," verklaart
Termes. De fractie wil dan ook
weten hoe de verdere vakantieplanning van de wethouders is.
Dat is een van de vragen die
in de brief aan het college gesteld worden. Verder verlangt
D66 gegevens over de exacte periode dat er een bestuursvacuüm is geweest, of dat van tevoren al duidelijk was, én waarom het college dat dan toch geaccepteerd heeft. De partij
dringt aan op stappen om dit
voortaan te voorkomen.

Tranen
Het gaat erom vroegere be
schavingen in beeld te brengen, zegt archeoloog dr Roemer Knoop In Amsterdam
vindt hij archeologie en monu
mentenzorg ,,matiger ontwikkeld en een stuk zuiniger geregeld" dan in Rotterdam Mis
schien dat de ontdekking van
het kasteel van de Heren van
Amstel het Amsterdamse
standpunt wijzigt
Knoop
„Het was tenslotte niet niks,
zoveel bezoekers, soms met
tranen m de ogen "
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

AT THE BEACH

Achtervolging
met telefoon

Vervolg op pagina 3

De man, afkomstig uit Chili,
maakt een verwarde indruk.
Hij weigert al twee weken lang
te zeggen waar hij het kind
heeft gelaten en legt verklarmgen af die niet kloppen of in
ieder geval onvolledig zijn. Hij
wordt vastgehouden op verdenking van doodslag en de verhoren worden geïntensiveerd.
Ondertussen is de omgeving
van Overveen en Bloemendaal
al helemaal uitgekamd, zelfs
met speciale speurhonden. Afgelopen maandag zochten duikers van de Koninklijke Landmacht nog in diverse vaarten in
dit gebied. Alles echter zonder
resultaat. Beau is nog steeds
spoorloos. Zij is het laatst met

haar vader gezien rond vijf uur
zondagmiddag bij de manege
aan de Duinlustweg in Bloemendaal. Volgens getuigen
huilde Beau omdat zij in de
brandnetels was gevallen.
Sindsdien ontbreekt elk spoor
van het kind zelf.
De vader is later op de dag,
om half negen 's avonds, wel
gesignaleerd in de receptie van
het Gran Dorado bungalowpark. „Met betrekking tot de
uren tussen die twee tijdstippen zijn geen getuigenverklaringen binnengekomen," zegt
politiewoordvoerder Van Egmond. „Er waren die dag races
op het circuit in Zandvoort, het
was strandweer en er waren
veel wandelaars en fietsers in
en rond Bloemendaal en Zand:voort."

Signalement
De vraag van de politiemensen die zich hiermee bezighouden is daarom: wie heeft na vijf
uur 's middags Beau met haar
vader gezien, waar en hoe laat
was dat precies? Nadere aan wijzingen kunnen van belang zijn
om te bepalen waar de man zijn
dochtertje mogelijk heeft achtergelaten. De vader is 33 jaar
oud, heeft een donker - Zuid-Amerikaans - uiterlijk en kort
zwart haar. Het signalement
van Beau luidt: bruin haar en
bruine ogen, circa 1.04 meter,
gekleed in grijs T-shirt, body-legging met blauw bloemetjes-motief en groene basketbalschoenen. Het telefoonnummer van de politie is: 023 129111.

Waterhoos
Een 'waterhoos', een
o
windhoos die water opO
slurpt, is meestal niet gevaarlijk, zegt het KNMI Toch heeft
de hoos van vorige week in
Zandvoort heel wat mensen
spannende momenten bezorgd

ZANDVOORT - Een Zandvoortse juwelier heeft onlangs
met zijn draagbare telefoon de
politie op het spoor van een verdachte gebracht. Deze kon uiteindelijk op het toilet van een
strandpaviljoen worden aangehouden. Het personeel had de
man herkend als de klant die
twee weken eerder met een creditcard een ring had gekocht.
De creditcard bleek niet zij'n eigendom. Toen de 'klant' dit
keer merkte dat hij herkend
werd, ging hij er snel vandoor.
De juwelier ging hem te voet
achterna, gewapend met zijn
draagbare telefoon. Via dit toestel hield hij rechtstreeks contact met de politie, waardoor
hij de agenten richting verdachte_kon loodsen.

Zoekactie naar Beau leidt
meer richting Zandvoort

Debby wordt Miss Gran Dorado

*pletten bij
arkeermeter

Editie 17

54-e jaargang nummer 34

Los nummer f 1.85

Hoe langer het seizoen duurt, hoe gekker. Dat
zou je kunnen denken bij het zien van de saxofonist van de 'Workmates', de groep die zaterdag
tijdens het laatste muziekfestival van dit seizoen
aan de kop van de Haltestraat optrad. De saxofonist had plaats genomen in een hoogwerker en
blies van daaruit zijn doordringende solo's. Het

publiek vond het allemaal prima, net als bij de
andere vier podia, al wordt het waarschijnlijk wat
'festival-moe'. Het Race-muziekfestival trok tussen de 10- en de 15 duizend bezoekers, veel minder dus dan de voorgaande festivals dit jaar.
Foto Andre Lieberom

Woonwagenbewoners boos over brief
ZANDVOORT - De bewoners van het woonwagencentrum aan het Keesomplein zijn boos, omdat zij
van de gemeente geen bericht hebben gehad over het
oude plan voor de Keesomstraat. Flatbewoners kregen
wel een brief.
In de Keesomstraat tussen
twee flats zou een klein woonwagencentrum komen, maar
dat gaat niet door. Dat blijkt uit
een brief die wel naar de flatbewoners is gestuurd, maar niet
naar de woonwagenbewoners.
„Het is zeer kwalijk dat wij niet

De verdachte, een 37-jarige
Haarlemmer, vertelde hij dat
hij de creditcard had gevonden
en er de afgelopen weken aankopen mee had gedaan. Hij
heeft er verschillende keren
drank mee gekocht, twee keer
schoenen en de genoemde ring.
Eén keer is hij ervan uit eten
gegaan.

Ballonwedstrijd

ZANDVOORT - Ondernehoogseizoen, dan is het hek van mers Vereniging Zandvoort
de dam. En dat kan dan niet houdt zaterdagmiddag op het
meer opgeheven worden met Badhuisplein voor het Casino
beloften, die hebben we al zo- een ballonwedstrijd voor kindeveel gehad, waarbij we ook nog ren. Deze maakt deel uit van
tegen elkaar worden uitge- een promotie-actie, om de slospeeld. Dan moeten er bewijzen gan 'Zandvoort, meer dan
op tafel komen dat er wat ge- strand alleen' meer bekendheid
beurt. Er ligt bij onze advocaat te geven. Zie ook pagina 5.
en bij het bureau voor etnische
minderheden een brief klaar
voor een rechtszaak, maar dat
(ADVERTENTIE)
Als de houding van de ge- gaat me nu nog te ver."
— LAATSTE WEEK —
meente niet verbetert, zullen er
op den duur acties komen,
Volgens
gemeentewoord2 HALEN 1 BETALEN
waarschuwt De Jong, die te- voerder Snelders is de brief een
vens voorzitter is van het antwoord op een officieel beWoonwagenplatform Noord- zwaarschrift van de flatbewo-Holland. „Maar dan wel in het ners. „Dat wordt door een andere afdeling behandeld dan de
afdeling die normaliter over
deze kwestie gaat." Aan de
mode
woonwagenbewoners is het volen
gens hem wel mondeling dooraccessoires
gegeven, maar een brief kon
LADIES FASHION OP NIVEAU
nog niet de deur uit als gevolg
Emde Haltestraat 5ó
langs in een brief aan politie- van vakanties van medewer(naast La Bastillel
chef Rookhuizen. Ze zijn vast- kers. Volgens De Jong is dat
ZANDVOORT TEL 02507-20086
besloten om dit vandalisme te laatste 'geen excuus'.
laten bestrijden.
Maar er zijn ook mensen die
minder weerbaar zijn en er depressief van worden. Een van
die slachtoffers is de 55-jange
heer Hendriks. Hij woont in de
van Leeuwenhoekstraat. De
heer Hendriks is moe, doodmoe. De laatste tijd kan hij niet
meer slapen, „'s Nachts is mijn
die krant moet ik hebben
tuintje een soort luilekkerland
Omd.it ik in aai; \\ il \\ eten w al /n. h m
voor mensen die nog wat nodig
mijn omgevinji afspeelt Tei kennismaking ontvang ik het
hebben," vertelt hij. „Door een
Zandvoorts Nieuwsblad
aantal medische klachten ben
13 weken voor maar ƒ 12,75
ik sterk gebonden aan mijn
huis en tuin. Dat is mijn wereldje en dat is heel erg belangrijk
voor me. Nu hebben een aantal
vandalen het blijkbaar op mijn
tuintje gemunt. Elke week verdwijnt er wel wat."
„Twee weken terug, op mijn
Naam (m/v) l
verjaardag stalen ze mijn
Adres LJ _
mooie stenen adelaar. Daar was
ik bijzonder aan gehecht. En
Postcode/Plaats, l
vorige week zag ik toen ik 's
morgens opstond, dat mijn
Teleloon l_ L_J
tuinkabouter was verdwenen.
Gno/Banknr l
J__J
Dat is nog met alles. Er zijn
meer spullen en mooie planten
Daarna woicl ik abonnee en betaal per
die ik de afgelopen weken ben
D kwartaal ƒ 17.50 D hall jaar ƒ 3 1.75 D jaai j 55,50
kwijtgeraakt."
op de hoogte zijn gesteld," zegt
hun woordvoerder De Jong.
„Het gaat ons allemaal aan.
Maar het past helemaal in hoe
wij worden behandeld. Wanneer worden wij nou eens serieus genomen? Ik doe bij deze
een oproep aan de burgemeester om nou eindelijk eens keer
rechtstreeks met ons het gesprek aan te gaan."

'Moeten we een knokploeg inschakelen?'
ZANDVOORT - Veel
Zandvoorters hebben het
gevoel dat ze 's nachts zelf
moeten 'waken' over hun
bezittingen. Tuinen en auto's worden vernield en de
politie laat zich niet zien. De
een neemt het gelaten op, de
ander huurt het liefst een
knokploeg en weer een ander wordt depressief of verdrietig, zoals de heer Hendriks: „Op mijn verjaardag
stalen ze mijn mooie adelaar."
Het vandalisme vindt niet alleen in het centrum plaats. Het
begint in steeds meer wijken
van Zandvoort de kop op te steken. Vooral in de omgeving van
de van Speykstraat, Heimerstraat, Lorenzstraat, Linneusstraat, Nicolaas Beetslaan,
Prinsesseweg en de omgeving
van Grandorado, neemt dit
hand over hand toe. Regelmatig
vallen eigendommen van mwoners ten prooi aan de vernielzucht en diefstal van een aantal
jongeren: Auto's worden bekrast en banden wolden lek gestoken. Antennes en spiegels
worden van auto's afgerukt of
omgebogen. Ook de tuinen ontkomen niet aan de verniel- en
roof zucht van de nachtelijke
'criminelen': Plantenbakken en
tumbeelden verdwijnen zeer regelmatig of worden enkele meters verder eenvoudigweg stukgegooid. Ook struiken, planten
en jonge boompjes worden met
wortels en al uit de grond gerukt en op straat gesmeten.

Natuurlijk,

Nieuwsblad

„'s Nachts is mijn luintje een soort luilekkerland voor mensen die nog wat nodig hebben," zegt de
heer Hendriks uit de Van Leeuwenhoekstraat
Foto Andre Lieberom
Soms worden er zelfs complete zijn in hun eigen dorp. De polituinmuren en tuinhekken om- tie staat machteloos. Dat weten
geschopt.
de bewoners allang. Voor bet
politieapparaat is het een kwestie van keuzes maken. „Zij hebOnhoudbaar
ben nu eenmaal te weinig perDe laatste tijd verergeren de soneel, vooral in de nachtelijke
klachten. De bewoners die re- uren," aldus een van de bewogelmatig met dit vandalisme te ners begrijpend. „De kleine crimaken krijgen, beginnen zich minaliteit, zoals dit soort vooraf te vragen of zij nog wel veilig vallen in een verzamelterm ge-

noemd wordt, heeft niet hun
prioriteit."
Toch wordt de situatie zo
langzamerhand onhoudbaar.
In juli trok er al een groep bewoners uit de Helmerstraat en
Nicolaas Beetslaan aan de bel.
'Als de politie niets doet aan het
vandalisme in onze straten, dan
zullen wij een knokploeg in het
leven roepen', schreven zij on-

Slachtofferhulp
„Als je aangifte wilt doen bij
het politiebureau, blijken ze
daar geen tijd voor te hebben
en
verwijzen ze me door naar het
bureau slachtofferhulp. „Goh,
wat rot voor u," zeggen ze dan.
Vervolg op pagina 3

* Vooi postabonnees uelden andeietaneven
U kunt uw abonnement ook telelonisdi aan ons
opgeven 020-562 62 11
Stiun de/e bon in een open einelop naai
\Veekineclia.Antwooi dimmniei 10051. 1000 PA
Amstei dam l' hoelt Reen post/egel te plakken 8 "710 3 71 "017 O O 3"
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FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging FOTOGRAFIE
• cursussen
kennemerland bv
• workshops

TIJDELIJKE VERHUIZING
DIVERSE AFDELINGEN/
VERPLAATSING INGANG
RAADHUIS
In september beslist de gemeenteraad over de
aanbestedingssom'voor de verbouwing van het
Raadhuis
Als de raad accoord gaat, zal zo snel mogelijk met
de verbouw worden begonnen
In verband met de werkzaamheden zullen verschillende afdelingen tijdelijk elders moeten worden ondergebracht
Deze tijdelijke verhuizing is gepland op

• vakopleidingen
27-8-78

27-8-'94

Don Visser

HERENWEG180,
2101 M V HEEMSTEDE

020 - 624 99 94

fotogram

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

centrum voor fotografie

Van harte gefeliciteerd met je
verjaardag

HAP1

Pap en Mam

Wij feliciteren onze lieve
Tante Mientje

Wilhelmina van Zeijl
met haar 95-ste verjaardag
25 augustus 1994
Velen zijn reeds heengegaan
maar zij blijft nog volop in het
leven staan met veel belangstelling en liefde voor haar
medemens.
Nog veel gezonde jaren is
onze wens
Evelijn
Saskia-Bert

Op deze dag zal het Raadhuis gesloten zijn.
De afdelingen op het Raadhuis zullen zowel fysiek
als telefonisch niet bereikbaar zijn
Wel is er de mogelijkheid tot aangifte van geboorte en overlijden
Sommige afdelingen zullen tijdelijk worden ondergebracht elders m het gebouw of m het pand
Raadhuisplem 4
De belangrijkste veranderingen voor bezoekers
van de gemeente zijn

Ccmficd
:ness Instructor

Lid van
EP AA, ASH, ACE

TEL.: 19701

- De sector Bewonerszaken verhuist in zijn
geheel naar een externe locatie:
De Plesmanschool aan de A.J. van der
Moolenstraat 57 in Oud-Noord

AEROBICS

Ook de huidige balie op de eerste verdieping van
het Raadhuis verhuist mee
Dus voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels uit
het bevolkingsregister, sociale zaken, huisvestmgsaangelegenheden etc moet u voorlopig
naar de Plesmanschool toe

diverse soorten, ook lessen
zonder springen!
Tevens jeugd aerobics

SPIER VERS TE VIGING
STEP AEROBICS
PRÉ- enJAZZBALLET

- De ingang van het Raadhuis wordt verplaatst naar de Haltestraat
Een en ander zal met borden worden aangegeven
De receptie zal dus ook naar de Haltestraat worden verplaatst
- De afdeling Financiën verhuist naar de
begane grond van Raadhuisplein 4

(voor kinderen)
Nieuiv:

Vandaag zijn

Voor zaken als gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld OZB) en betalingen moet u dus naar
Raadhuisplem 4

SLIDE AEROBICS

fion en Hetty Schouten

Hartelijk gefeliciteerd.

De meeste andere afdelingen blijven op hun
huidige plek
Detelefoonnummers blijven overigens hetzelfde
Dat geldt dus ook voor de sector Bewonerszaken
Voor nadere informatie bureau Voorlichting,
02507-61492

REKENING IN EEN OOGOPSLAG
(RIEO) VERKRIJGBAAR
Onlangs is de gemeenterekening 1993 verschenen
De rekening wordt m de commissies en de
gemeenteraad van september behandeld
Van de rekening is een samenvatting verschenen, de Rekening In Eén Oogopslag (RIEO)
De RIEO is met name bedoeld om een breed
publiek op relatief eenvoudige wijze kennis te
Kunnen laten nemen van het rekeningresultaat
De RIEO is gratis verkrijgbaar bij het bureau
Voorlichting, Swaluestraat 2

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
25 augustus 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert in het
openbaar op woensdag 31 augustus 1994 om
20 00 uur in het Raadhuis (ingang bordes
Raadhuisplem) Informatie over de agenda,
02507-61565

GEMEENTE

Studio Shape heeft een mime keuze aan lessen onder deskundige be-

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART.
18A WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning
te verlenen voor
het bouwen van een serre op het perceel
Dr C A Gerkestraat 32 zwart
Dit bouwplan ligt met ingang van 26 augustus
1994 gedurende veertien dagen voor een leder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelmg van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Mondelinge
bedenkingen kunnen worden ingebracht DIJ
bovengenoemde afdeling
VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19
WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een (bouwvergunning te
verlenen voor
- het uitbreiden van het bedrijfsgebouw op het
perceel Kam Onnesstraat 21 en
- het aanleggen van een pad m het terrein
behorende bij Zandvoortselaan 165 ten behoeve van de Stichting Nieuw Unicum
De op de aanvraag betrekking hebbende
(bouw)plannen liggen met ingang van 26 augustus 1994 gedurende veertien dagen voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
9 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingediend tegen ons voornemen vrijstelling van het bestemmingsplan op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtehjke Ordening te verlenen bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Mondelinge
bedenkingen kunnen worden ingebracht bij
voornoemde afdeling

(tn.i.v. september)

30 jaar getrouwd.
Dat is een teken dat je van elkaar
houdt.

Voor horecavergunnmgen, standplaatsvergunnmgen, vergunningen voor evenementen e d
zult u voorlopig dus even de trap op moeten

vrijdag 30 september 1994

O.L.Y. ANJA V/D VOORT
STUDIOADRES: ORANJESTR. 12

- De afdeling Algemeen Bestuur blijft in
Raadhuisplein 4, maar gaat naar de eerste
verdieping.

geleiding. ledere doordeweekse ochtend is er les niet kinderopvang.
Kom een gratis proejles doen! Bel voor meer info 19701

Moe Heeres
Celestine en Gertjan

Totale
Magazijnleegverkoop
Wij willen familie, vrienden, buren, heel hartelijk dank zeggen voor de cadeaus, bloemen en
kaarten, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest.

Annie en Wim v. Duyn
Maar...
Nog steeds diep onder de indruk willen wij
onze kinderen en kleinkinderen heel hartelijk
bedanken voor alles wat zij voor ons gedaan
hebben.
Tevens neven en nichten, bekenden die hier
aan meegewerkt hebben, ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijk.
Totaal verrast en overdonderd hebben wij alles over ons heen laten komen, en hebben zij
ons een onvergetelijke dag bezorgd.
Jongens het was geweldig.
Bedankt voor alles.
Papa en Mama

RReus „Uis en Specialiteiten'
»

Let op:

Za en Zo 27 en 28 augustus
Max Planckstraat 14
Zandvoort (Ind. terrein Noord)

zeg ik mede namens de kinderen onze hartelijke dank.
Tonny v. Duyn-Koelemij
Vondellaan 34
2041 BE Zandvoort.

ADVERTENTIES

Imperial
mosselen

M.i.v. Maandag 29 augustus gaan wij weer over
op ons winterschema
13.00-18.00 uur
nl.: Maandag van
9.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van
9.00-21.00 uur
Vrijdag van
9.00-17.00 uur
Zaterdag van
13.00-17.00 uur
Zondag van

2 kilo

12.75

dagelijks verse aanvoer
Heerlijk met onze verse sauzen

De originele
,

mosselpan

,, ,

Voorkom teleurstelling
bestel uw mosselen
1 dag vooruit

, , . Hc

klem 10, —
groot 19,50

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

In plaats van kaarten.

Ome Jan

Niet duur en toch 1e kwaliteit,
Zeelands Roem

De Gaper Drugstore

ALLES MOET WEG!
Voor uw medeleven en condoleances, ontvangen bij het
heengaan van mijn zorgzame man, onze vader, allerliefste opa en overgrootvader, bij velen bekend als

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

Gewijzigde Openingstijden van

- kleding slechts ƒ 5,p.st. w.o. Housebroeken sr en jr.,
leggings, ragtops,
rokken, paardrij- en
skibroeken etc.
- Antiek Meubilair
- Wasmachine ƒ 250>
- Droger
ƒ 200,-

Voor «Is het goei moet zijn

KERKSTRAAT 31,2042 JD ZANDVOORT-TEL. 02507-12513

SNOWWH1TE

M

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Woningbouwvereniging EMM is de enige woningbouwvereniging
in Zandvoort. Zij beheert circa 2600 verhuureenheden. De vere-

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

M

Fa. Gansner & Co.

M

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

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,

•

2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

enz.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Voor leden komt beschikbaar
AUTORIJSCHOOL

1. Garage Keesomstraat A, huur ƒ 82,37 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de
woningen Keesomstraat 25 t/m 519. Toewijzing van de
garage vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen op
naam van de huurder gestelde kentekenbewijzen en
rijbewijs te worden getoond.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

sociaal en rechtvaardig verhuur- en toewijzingsbeleid.
In verband met vacatures in het Bestuur van EMM zullen tijdens
de bijeenkomst van de Ledenraad op donderdag 8 september
a.s. bestuursverkiezingen plaatsvinden.

Ook de leden van EMM kunnen een voordracht doen aan de

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

huisvesting werkzaam te zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door
het bouwen en beheren van woningen en het voeren van een

Het Bestuur doet een bindende voordracht voor mevrouw E.
H. W. Buijing.

Deskundig advies.

Uitvaartcentrum
Haarlem

niging stelt zich ten doel uitsluitend in het belang van de volks-

Ledenraad. De leden doen ten minste 3 dagen vóór de vergadering van de Ledenraad (uiterlijk 5 september 1994, 20.00 uur)
mededeling van de voordrachten) aan het secretariaat van de
Ledenraad, Postbus 505, 2040 EA Zandvoort, door rfiiddel van
een door ten minste twintig leden ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat (kandidaten). Een voordracht vanuit de leden
dient naast 20 handtekeningen ook de volledige namen en
adressen van de ondertekenaars te bevatten.

Garage Van Lennepweg 51 A, huur ƒ 88,37 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de
woningen Heimansstraat 1 t/m 9 en 2 t/m 10, Dr. J. P.
Thijsseweg 2 t/m 20, Van Lennepweg 49 t/m 61.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van
hdmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dienen de op naam van de huurder
gestelde kentekenbewijzen en rijbewijs te worden
getoond.

EIO E W NEKS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

De Zandvoortse Vereniging van Huurders doet op grond van
artikel 14:2 van de Statuten een bindende voordracht voor
de heer J. Weldema. De heer J. Weidema heeft EMM laten
weten een eventuele benoeming door de Ledenraad te zullen
aanvaarden.
Ook de huurders van EMM kunnen een voordracht doen aan de
Ledenraad. De huurders doen ten minste 3 dagen (uiterlijk 5

Am:
Amsterdams
Stat
Stadsboad
Amsterdams
StadsbSad

tv

Hmsterd, ."„„'"'.. l'
5tadsb3a '"„

Amsterdam
StadsbCadZand voorts
* Nieuwsblad

Schriftelijke reacties
Uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur bij EMM, voorzien
van naam, adres, geboortedatum en
lidmaatschapsnummer.

'•^

'

*.

\

I«W1

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

, mim |

«it,l,r-N..ml
rtl
11
'" LrumlliMMilli

Blflmer

het secretariaat van de Ledenraad, Postbus 505, 2040 EA Zandvoort, door middel van een door ten minste 20 huurders ondertekend voorstel met een bereidverklaring van de kandidaat. Een

Amstentai

Stads Mud
\~-'.' lenveldertse ,,V,
"•»

september 1944, 20.00 uur) mededeling van de voordracht aan

voordracht vanuit de huurders dient naast 20 handtekeningen
ook de volledige namen en adressen van de ondertekenaars te
bevatten.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM
WONINGBOUWVERENIGING

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

EMM

f/eekmedta 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 25 augustus 1994

Waterhoos overvalt strandpacMers
U

'Het hele strandpaviljoen stond te trillen'
+ M^^MP ^H^V

l^H

^^H

md de 'slurf, pal voor Palace Hotel, vormt zich een enorme
Jonkere wolk
Foto G.A viiek

ZANDVOORT - „Het was of er een
jnorme stofzuiger op het dak werd
;ezet." Zo omschrijft een strandpach;er de waterhoos die vorige week
woensdag over enkele strandpavil'joens raasde. De schade aan de pavilloens bleef beperkt, al sneuvelde er
jwel een aantal ramen en werden tienallen windschermpjes de lucht inge;ogen.
door Joan Kurpershoek
Frans Mei, van paviljoen Jeroen (numner 20), zag zo zijn 65 windschermen de
ucht ingaan. „De hoes werd er zo afgezo;en en als raketten schoten ze weg, ik zag
:e zo die kant op vliegen," vertelt hij, wij;end in de richting van het volgende pavil-

andalisme
/ervolg van voorpagina
Maar dat is zo'n cliché, daar
leb ik helemaal niks aan. Ik
legrijp hun situatie ook wel.
..aatst hoorde ik een agent op
ie scanner, die zei: „Ik zit in
felsen, zeg me even waar de
n Lennepweg zit."
Volgens Mona Meier van het
mreau Slachtofferhulp is het
'oor mensen vaak wel een opuchting als ze hun verhaal
:wijt kunnen, ook al geeft dit
;een praktische oplossing,
baarbij is het soms mogelijk
>m bepaalde venielingen en
iiefstal op de inboedelverzekemg te claimen. Daarvoor moet
Ie polis van de verzekering wel
:erst worden doorgenomen.
,Vaak beseffen mensen niet dat
«iets kunnen claimen, dan be;eleiden wij ze daarbij," aldus
•fona. „In ieder geval is het beangrijk dat mensen aangifte
'an de vernielingen en diefstalen blijven doen en hun klachen doorgeven aan de politie.
'ij kunnen ook altijd langs konentaij het bureau Slachtoffermlp. Als er op een gegeven monent teveel aangiften binnen
:omen, zal er een gesprek met
Ie politie Zandvoort moeten
'olgen om de zaak in zijn geleel aan te pakken," aldus
'lona Meier.
Het bureau slachtofferhulp
loudt elke woensdag zitting op
iet politiebureau Zandvoort
an 11 tot twee uur.
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De 'waterhoos', zoals het KNMI het verschijnsel noemt, ontstaat boven zee en trekt een haag van zeewater de lucht in
Foto M Versteege

joen. Een half uur later kon hij de zwaar
beschadigde schermen bij elkaar zoeken.
Ze waren een paar honderd meter verderop neergekwakt, op een parkeerterreintje
achter een flat. „En er hingen er een paar
in twee vlaggemasten. Maar ik ben blij dat
niemand ze op z'n kop heeft gekregen."

Schudden

19 op ons af vliegen. We kregen de volle
laag door onze ramen heen."
Spullen van Mei vlogen op hun beurt
richting paviljoen 20 a, Willy. „We hoorden
overal ramen kletteren," vertelt eigenaresse Janny Paap. „We zijn maar achter een
schot gaan staan, want we konden hélemaal niets doen. Daarvoor was het veel te
gevaarlijk. Het paviljoen stond te schudden en alles buiten ging om." In totaal
sneuvelden er zestien ramen van Janny en
Klaas Paap. Ook hun windschermen dreigden de lucht in te gaan, maar die bleven
hangen aan een ketting. Daarmee zaten ze
vast zaten aan een stapel houten bedjes die
alleen werd omgeblazen."

zagen 'm eerst recht op ons afkomen," zegt
Mare Versteege van Skyline. „Maar gelukkig veranderde hij bijtijds van richting."
Jan Paap, van De Wurf, had dezelfde ervaring. „Ik stond achter, dus ik had het eerst
niet eens zo in de gaten. Tot er mensen in
mijn zaak begonnen te roepen. Wat ik toen
zag, heb ik nog nooit meegemaakt."
Langs een groot deel van het strand werd
losliggend materiaal op de boulevard geworpen.

Zijn paviljoen stond te schudden op z'n
grondvesten, toen de waterhoos er vrijwel
Ook bij de restaurants op de boulevard
recht over heen trok. „Er kwam echt een
zelf werden terrasstoelen en tafels weggepirouette van zwarte wolken op ons af,
blazen. Bij De Gulle Toine ging een tafel
'daarna begon er van alles te rammelen, op
door een terrasraam, de eigenaar van La
een gegeven ogenblik stond zelfs het hele
Rondine kon al zijn stoelen gaan zoeken
paviljoen te trillen'," herinnert Mei zich. In
langs de zuidboulevard en in de ThorbecSpannend
de tent brak lichte paniek uit. „Sommige
kestraat. Met de waterhoos gingen enorme
mensen begonnen te gillen. Want er kwaOok in andere paviljoens zorgde de wa- stortbuien gepaard, die-m het dorp her en
men ook nog allerlei spullen van paviljoen terhoos voor spannende momenten. „We der voor wateroverlast zorgden.

De windhoos wordt steeds smaller en verliest zijn greep op het
zeewater

Een waterhoos is doorgaans een betrekkehjk onschuldige vorm van een windhoos, zegt het KNMI in De Bilt. Ze zijn
'meestal niet zwaar en leiden zelden tot
ernstige problemen. Jaarlijks wordt er een
tiental boven de Noordzee, de Waddenzee
en het IJsselmeer waargenomen. Ze ontstaan uit kleine trechtervormige slurfjes
die soms onder de wolken zichtbaar zijn en
die worden veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegmgen. Als zo'n slurf het wateroppervlak raakt en water opzuigt, wordt
dat een waterhoos genoemd. Boven land
verliezen zij meestal hun kracht en stort
het water weer naar beneden. Alleen in
zeldzame gevallen behoudt een waterhoos
voldoende kracht om ongelukken te veroorzaken en schade aan te richten.
„Het ontstaan ervan heeft alles te maken
met het warme zeewater," zegt Walter Verhoeven, voorlichter van het KNMI. De

Foto M Versteege

meeste hozen komen voor in de tweede
helft van de zomer en in het najaar, als dat
warme water het ontstaan van buien bevordert. Die buien ontstaan vooral in koude, uit de poolstreken afkomstige lucht,
waarbij grote temperatuurverschillen optreden tussen het zeewater en de lucht
daarboven.

Onvoorspelbaar
Het KNMI geeft geen speciale waarschuwingen uit voor wind- of waterhozen, omdat ze niet te voorspellen zijn en alleen zeer
plaatselijk voorkomen. Eventuele voorspellmgen zouden bovendien 'alleen maar
leiden tot onnodige paniekreacties'. Wel
wordt bij het type buien dat vergezeld kan
gaan van zware hozen, gewaarschuwd voor
zware of zeer zware windstoten.

Schaker Cliteur wint sterk bij'Vakantieadres
ons bekend'
Radio Peeters terug in Haltestraat bezet toernooi in Amsterdam
Zakelijk Bekeken

ZANDVOORT - Radio
Peeters is na zeven jaar
weer terug in de Haltestraat. Dit keer in een historisch Zandvoorts pandje op
nummer 62a.
De winkel is geopend door
Wim Peeters en Karin Eldering, ondertussen meer bekend
als 'Karin van Peeters'. Dat
komt vooral door de 23 jaar dat
beide een zelfde zaak hadden,
iets verderop in de Haltestraat.
Na die tijd is Radio Peeters in
feite altijd wel blijven bestaan,
al richtte deze zich meer op de
(geluids) inrichting van de horeca en het verzorgen van de
geluidsinstallatie bij diverse
evenementen. In die tussentijd
had Karin een CD-winkel op de
Zeestraat, IDEE-CD.
„We doen m feite weer wat we
samen 23 jaar hebben gedaan,"

zegt Peeters, die inmiddels enthousiaste reacties heeft gekregen op de terugkeer van de
zaak. Hij heeft ook een winkel
in Amsterdam, maar die wordt
langzaam afgebouwd in verband met sloop- of renovatieplannen van dat pand. „Wij
staan bekend om onze enorme
sortering aan onderdelen op
audio- en video-gebied. Die
voorraad wordt nu geleidelijk
aan overgeheveld naar Zandvoort. Een groot deel is er al.
Verder verkopen we alles op
het gebied van audio en video,
dat is mijn echte vak, hoewel ik
ook een café heb op de Zeedijk
in Amsterdam." Bij een rondblik bij Radio Peeters valt op
dat er inderdaad een zeer uitgebreid assortiment is aan geluidsapparatuur en TV's plus
video's. Het meest van het
merk Sony, al zijn er wel andere merken te verkrijgen.

Als openingsstunt zit er tijdens de eerste maand na de
opening (op 12 augustus) op
alle apparatuur tien procent
korting. Op de CD's die worden
verkocht, nog méér: die gaan
weg voor de helft van de prijs,
met uitzondering van de top-honderd.
In de zaak zal voornamelijk
Karin staan, Wim Peeters zelf
moet zijn tijd verdelen over zijn
winkel in Amsterdam, zijn
dienstverlening aan de horeca,
zijn eigen café en zijn adviseursfunctie voor de buurt- en
winkeliersvereniging van de
omgeving Zeedijk. En wellicht
organiseert hij wel weers een
keer iets in Zandvoort. Zo zat
hij twee jaar, samen met Dick
Hoezee, in de organisatie van
het wintercircus in Zandvoort.
En hij wordt natuurlijk ook
niet voor niets de 'vader van de
Karaoke' genoemd.

ZANDVOORT - Olaf Cliteur, schaker van het Zandvqortse Chess Society, is
winnaar geworden van een
twee maanden durend zomertoernopi in Amsterdam-Oost. Hij bleef zeven weken lang ongeslagen en
haalde zes punten uit zeven
wedstrijden. Het toernooi
telde in totaal 59 deelnemers.
Het lijkt niet op te kunnen bij
Chess Society. Na alle successen van het afgelopen seizoen
voegde de altijd zwaar op de
aanval spelende Olaf Cliteur er
donderdag nog één aan toe. In
het open zomerkampioenschap
van schaakvereniging 'De
Raadsheer' uit Amsterdam
stond de 31-jarige Zandvoorter
stond gedurende zeven weken
slechts twee remises af. De
grondslag voor zijn kampioen-

schap legde hij vorige week
donderdag, met een magistrale
overwinning op de clubkampioen van De Raadsheer, Ramon
van Beemdelust. „Afgaande op
het feit dat Cliteur vooraf als
zesde op de plaatsingslijst
stond, is dit een schitterende
opsteker, zo vlak voor het nieuwe seizoen," aldus een woordvoerder van Chess Society.
Cliteur zelf was zichtbaar tevreden met het succes. Een
prijs wegslepen bij De Raadsheer is 'geen gemakkelijke opgave', zegt Cliteur zelf. „In de
zomercompetitie, de beker en
het snelschaakkampioenschap
ontvangt immers alleen de
kampioen een prijs en in de interne
competitie
worden
slechts de nummers een en
twee gehuldigd. Als je dan nagaat dat er toch een achttal spelers is met een hogere rating
dan ik, dan krijgt een prijs extra

Pleines start met'natour'
«' >'' vrn
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ZANDVOORT - Postduivenvereniging Pleines heeft
zowel de jonge duiven van
de eerste als van de tweede
tour laten vliegen. Tegelijk
is de 'natour' begonnen.

Duiven van de 'eerste tour'
zijn vroeg in het jaar geboren,
van de 'tweede tour' later. De
eerste tour is vorige week afgewerkt met een vlucht vanuit
het Franse Chantilly. Er moest
382 km gevlogen worden om
weer op het hok te landen. Er
werd met een noordenwind gelost om 10.50 uur, de eerste duif
werd geklokt om 16.32 uur. De
uitslag was: H. Heiligers,
1.3.7.10.19.23; H. Terol, 2.4.13; R.
Driehuizen, 5.8.12.16.18.20; J.
Romkes,
6; F.
Spronk,
9.11.14.17; Comb. Smnige, 15; G.
Harteveld, 21; P. Koopman, 22;
Comb. Koper, 25.
Afgelopen weekend vloog de
tweede tour voor een nieuwe
serie van zes vluchten. De eerste startte in Kapellen, op hemelsbreed 115 km van Zandvoort. De duiven werden om
09.30 uur gelost, bij een westenwind, de eerste duif arriveerde
om 10.50 uur. Uitslag: R. DrieWim Peeters en Karin 'van Peeters' hebben eindelijk het pandje in de Haltestraat waar zij al lang huizen 1.6; Comb. Koper,
een OOgje Op hadden
Foto Andre Lieberom 2.19.22; H. Heiligers, 3.4.11.15;
P. Bol, 5.9.10.14.17.20.21.25; F.
Spronk 7; G. Harteveld 8.13; J.
Harteveld 12; E. Paap 16; M. Bol
18; P. Koopman 23; J. Heeremans 24.

Rekreade sluit af met 'Santekraampie'

allerlei 'knutselarijtjes', pannekoeken, volksdansen, grimeren, een groots spektakel in de 'Natour'
Tegelijk met de tweede tour
poppekast en nog veel meer andere dingen. De
jonge duiven begint de 'natour'
deelnameprijs is 2,50 gulden.
Vandaag zijn de kaarten nog bij Rekreade in de voor oude duiven. Deze vliegen
voorverkoop te krijgen voor 2 gulden, in 't Stek- het zelfde programma en worDat vindt plaats op het Jan Snrjerplein van 11 kie en in 't Jeugdhuis achter de Hervormde den op dezelfde tijd gelost als
de jongen. Dat was 09.30 uur,
tot 2 uur. De kinderen kunnen er terecht voor Kerk.

ZANDVOORT - Rekreade, het 'vakantie-avontuur voor kinderen van vier t/m 12
jaar, loopt al weer op z'n eind. Morgen sluit
het zomerfestijn af met het gebruikelijke
slotfeest 'Santekraampie'.

aankomst eerste duif 10.51 uur,
25 sec. Uitslag: M. Bol 1.7.8, R.
Driehuizen 2.5; Comb. Koper
3.6.10; P. Bol 9.
De sponsorduiven hebben mmiddels twee vluchten achter
de rug. De eerste wedstrijd
werd gewonnen door La Camisa, de tweede door Virgin
Mode. Hieronder de volgorde
van binnenkomst bij de eerste
vlucht, tussen haakjes erachter
de plaatsing bij de tweede wedstrijd: l La Camisa (11), 2 Jaap
Bloem Sport (6), 3 La Bonbonnière (19), 4 Oase Bar (12), 5
Rennes Snackhouse (9), 6 BiBi
for Shoes (10), 7 Versteege Wielersport (14), 8 snackbar De
Oude Halt (18), 9 Truienparadijs (15), 10 Virgin Mode (1), 11
Café The Mix (16), 12 Thiele
Diervoeders (17), 13 Eetkamer
Gulle Toine (3), 14 Bakkerij M.
Keur (2), 15 Gall en Gall (8), 16
Familierestaurant (4), 17 Hanneke Voit (5), 18 Headsigns (7),
Sigarenshop Kleijn (13).

veel waarde." Cliteur besloot
vier jaar geleden om ook in Amsterdam te gaan spelen, om
daar zijn krachten met sterkere
tegenstanders te kunnen meten. Dat heeft hem geen 'windeieren' gelegd, wat te zien is aan
zijn stijging op de nationale
ranglijst.

Openlucht

Over de opkomst voor het
openlucht-toernooi afgelopen
vrijdag op het Raadhuisplein is
het bestuur 'gematigd tevreden'. „De weersomstandigheden waren niet optimaal en het
wordt <alweer aardig vroeg donker," zegt voorzitter Hans
Drost hierover. Hij had het laatste openlucht-toernooi van dit
seizoen verzorgd, samen met
onder andere Mare Kok, Hetty
Sandbergen, Boudewijn Eijsvogel en Simon Bosma. Ondanks
het weer kwam er toch een aantal liefhebbers langs om het tegen de Chess-leden op te nemen. Onder hen vele Duitsers,
maar ook diverse Zandvoorters. De jongste enthousiasteling was dit keer vijf jaar oud.
Volgens Drost wordt het evenement volgend jaar zeker herhaald, al zal men zich dan met
name op de maand juli concentreren.
Het 'echte' seizoen van
Chess-Society begint volgende
week vrijdag met de algemene
ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Voor inlichZANDVOORT - Op het
tmgen kan men bellen: Hans fietspad tussen de BlinkertDrost, tel. 18430, of Olaf Cliteur, weg en het Visserspad is zatel. 15721.
terdugochtend rond tien

Overval op
fietspad

voor tien een 48-jarige Haarlemse fietsster neergestoHolland Casino Zand- ken.
Het slachtoffer werd geroevoortmeeuwen houdt dit
weekeinde het jaarlijkse Jan pen door een man, die haar van Koningsbruggen toer- nadat zij gestopt was - de weg
nooi op de handbalvelden vroeg. Onmiddellijk daarna
pakte hij haar beet, bedreigde
aan de Duintj es veldweg.
haar met een vleesmes en vroeg

Toernooi ZVM

Het toernooi staat dit jaar in
het teken van het veertigjarig
jubileum van de handbalvereniging en is tevens de opening
van de jubileum-activiteiten.

Winnaars *Swingende puzzel'
ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
en het Zandvoorts Nieuwsblad hebben de prijswinnaars getrokken van de
'Swingende puzzel' in de
krant van 4 augustus 1994.
Gezien de vele goede inzendingen moest het lot bepalen
wie er een prijs zou krijgen. De
hoofdprijzen, driemaal een
CD-bon van 50 gulden ter beschikking gesteld door Music
Store in de Kerkstraat, gaan
naar: J. Koper-Oosterloo, Burg.

Vervolg van voorpagina
Volgens het college zelf is er
niets bijzonders aan de hand.
„Er is geen sprake van een bestuursvacuum," zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders. „Er
hoeft dan ook niemand te twijfelen aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de college-leden. Net als bij andere overheden zijn er zorgvuldige afspraken gemaakt over waarnemerschap en over tussentijdse
contacten met elkaar. Er is in
de vakantieperiode in Den
Haag ook wel eens slechts één
minister overgebleven die 14
departementen leidde. Zo lang
er geen bijzondere dingen aan
de hand zijn, kun je toch besluiten nemen en die dan later bekrachtigen. Maar we waren op
de hoogte van het vakantieadres van de burgemeester, als
het echt nodig was geweest, had
hij binnen een halve dag terug
kunnen zijn."
De D66-fractie kon het overigens niet laten in de brief nog
een cynische opmerking te
plaatsen: 'Aan de andere kant is
het natuurlijk ook mogelijk dat
college-leden die zo ruim m
hun vrije tijd blijken te zitten,
hun huiswerk al lang en breed
hebben verricht. Onze fractie
ziet dan ook reikhalend uit
naar de begroting 1995 en naar
de beleidsplannen die daaraan
ten grondslag liggen.'

Beeckmanstraat 37; C. van Os,
Stationsplein 21; en K.J. Koper,
Kostverlorenstraat 58-2. De vijf
overige prijzen, een fotorol van
24 opnames gratis ontwikkeld
en afgedrukt, ter beschikking
gesteld door Foto Boomgaard
aan de Grote Krocht, zijn voor:
Jac. Paap, Van Lennepweg 71
rood; Th. Hilbers, Keesomstraat 269; B.J. Kemmer, Noorderstraat 5; G. Paap, Nic. Beetslaan 20; en Jeroen Koper, W.
Kloosstraat 9. Allen in Zandyoort. De prijswinnaars hebben
inmiddels persoonlijk bericht
gekregen.

om geld. Plotseling begon hij op
haar in te steken waarna er een
worsteling ontstond. Toen de
vrouw het gevallen mes kon oprapen, ging de overvaller er
vandoor. Zij signalement luidt:
tussen 20 en 40 jaar oud, bruine
gelaatskleur/Afrikaans uiterlijk, 1.75 a 1.80 lang, smal postuur. Op zijn km had hij een
soort pukkel of vergroeiing. De
man was gekleed in een gele
joggingbroek mei bloemetjes of
ruitjes motief.

Autokrakers actief
ZANDVOORT - Op de Boulevard Barnaart zijn dit weekend
tien auto's opengebroken of beschadigd. Vermoedelijk is dat
gebeurd in de nacht van zondag
op maandag. Van drie auto's
werd de benzinetank leeggehaald, uit twee andere werd een
radio gestolen.
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GEN KEUKEN1DEEË

GEVRAAGD:

Voor mensen met speciale keukenwcnsen maken wij handgemaakte
keukens in elk ontwerp en kleur voor de pnjs van een nurmale keuken
•= Produktie met hoogwaardige materialen (geen spaanplaat). * Goede
__ service van ontwerp lot plaatsing. « Handgegoien hittebestendige kunststof aanrechihladen zonder naden " Hoge koning op inhouwapparatuur. •-- l'njzen vanaf 6.000.- (excl. plaatsing) Bel vrijblijvend voor
advies of kom langs in onze showroom.

Papavcrwcg l l
1032 KD Amsterdam
Tel: 020-6372707

/T^HEVALET

STÜhTfifiNBIEDIhQ

voor onze groente en fruitzaak

Gevraagd:

VERKOPER

AFWAS- tevens

full-time tot 21 jaar
4 dagen per week

SCHOONMAAKHULP

AARTVEER - Gr. Krocht 25
Tel. 144O4 b.g.g. 12888

Visrest. Schut
Tel. 12121

Hernieuwde kennismaking

500 gr.

met gratis fles wijn
_

runder gehakt

9,95

Wij zijn voor ü onbetwist

l

*

l •*

U heeft nu de unieke mogelijkheid om voor
slechts 1 tientje kennis te maken met een
indoor-skibaan.
Boek voor 15 okt. uw wintervakantie bij 1 van
de Toerkoop Reisburo's van Zonvaart en u
ontvangt p.p. een waardecoupon, die recht
geeft op 1 uur les voor 1 tientje. Normaal kost
dit ca. ƒ 33,50.
U heeft de keuze uit „Rennservice" te
Heemskerk of „Skirun" te Heerhugowaard.
Pak dit voordeel en ga het „lopende-band"
skiën zelf beleven!

met
RADIO PEETERS

Schotse
runder biefstuk
1 kilo

De nieuwe
wintergidsen zijn uit!
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V ...

alle artikelen met
10% extra korting
CD halve prijs

'»1

4*:

RADIO PEETERS
Haltestraat 62
tel. 19892

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5*7, Zandvoort

^i. Vi^/
/m\
GAMNTIEFOW»
miSGCLDCN

lOERKOOPlReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20
2042 LW Zandvoort
Tel. 02507-12560
fax 02507-20074

SCHOOLVERLATERS IN
RELATIE TOT ONDERWIJS
EN ARBEIDSMARKT
D i M i

Voor de
broodnodige variatie

Tijdens het mini-seminarvan de Vereniging PAC op
dinsdagmiddag 20 september a.s., zullen vier sprekers
belichten op welke wijze schoolverlaters zich, na een
afgeronde studie, op de arbeidsmarkt begeven. Ook de
groep diearbeid met studie gaat combineren wordt
besproken.

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14

Welke studies en opleidingen scoren goed in de arbeidsmarkt en waar komt men dan terecht? Een verslag van
de uitkomsten van het onderzoek dat de ROA heeft
gedaan onder schoolverlaters (van LBO tot HBO) één jaar
nadat zij waren afgestudeerd.
Variaties in onderwijsvormen: welke combinaties zijn er
mogelijk tussen werken en leren. Wil het bedrijfsleven
dit 'nieuwe type schoolverlater' of heeft men liever een
goedkopere stagiair(e)?
Case: De marketing-stratégie om de juiste student te
werven van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Case: Het werven, uitzenden, en detacheren van hoger
technisch personeel. Hoe komt hoger technisch personeel in het bedrijfsleven en bij het onderwijs?
Het seminar vindt plaats in het Postiljon hotel te Bunnik.
De organisatie is in handen van de Vereniging
Personeelwerving/ Arbeidsmarktcommunicatie (PAC).
Voor informatie over het programma en de sprekers kunt"
u contact opnemen met het PAC-secretariaat, telefoon
020-4201745, fax: 020-6386609. Deelname kost ƒ 75,(exci. btw).

Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie

AMBI en PC-trainingen
CVA natuurlijk!
•
•
•
•

MN.1 Systeembeheerder Netwerken (PDI) nu ook overdag
Nieuw: MC.4 Praktische Telematica (PDI)
Nieuw: de HC en HX-modules (AMBI)
Cursuslokatle Amsterdam, scherpe prijsstelling

Bel even voor meer Informatie: 020-6259883.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Trompstraat 5/4
vierkam.app. op de 2e et. met schitterend
uitzicht over zee. Ind. ruime hal; woonkam.; 3 sl.k.; badk. met ligbad en wastafel;
keuken. Serv.k. ƒ 325,- p.m.
Vr,.pr. ƒ 175.000,-k.k.
Burg. van Alphenstraat 55/1
leuk driekam.app.,
in gebruik als
tweekam.app. op de 5e et. met uitzicht
over zee. Ind. hal; keuken met inb.app.;
woonk. met 2 balkons; badk. met toilet, ligbad en wastafel; slaapk. Serv.k. ƒ 340,p.m.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3/9
uiterst gunstig t.o.y. het strand en centrum
gelegen ruime maisonnette. Ind. 1e woonl.
hal; toilet; keuken met inb.app.; woonk.
met parketvl.; balkon; 2e woonl. 2 slaapk.;
badk. met 2e toilet, douche en wastafel; 3e
woonl. zolderk. bereikb. via vlizotrap.
Serv.k. ƒ 180,-p.m.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 33
rustig gelegen, nabij strand en station, uitstekend onderhouden 3 kamerappartement
op de begane grond met terras (ca. 20 m2)
op het zuidoosten. Ind.: ruime hal met plavuizen vloer; woonkamer met parketvloer
en aangrenzende keuken; badkamer met
douche en wastafel; separaat toilet; c.v.
combi; berging op de beg.gr. Serv.k.
ƒ 290,- p.m.
Vr.pr. ƒ 255.000,- k.k.
TE HUUR
Ruim tweekam.app., gestoffeerd en gemeubileerd. Huurprijs ƒ 1.700,- incl. g/l/w.
Ruime etage in centrum, 2 sl.k.; gestoffeerd. Huurprijs ƒ 1.500,- p.m. excl. electra.

«t

Oase biedt u
Engelse
romantiek op
hoog niveau.

fZ/e (jutte Toim
Mini-seminar 20 september 1994

Openingstijden:
ma. t/m vrij.
09.00-17.30
zat. 10.00-16.00

Een slaapkamer met veel bergruimte en toch zo elegant; dat is Sorrento. Het diep uitgesneden reliëf
in de kasten en laden is in een zachte accentkleur aangezet. Sorrento is in zeer veel kleuren en maten
verkrijgbaar; de keuze is aan u!

Eén van de mooiste trends op
slaapkamergebied is ongetwijfeld de
Engelse Cottage-stijl. Tot in de
finesses op elkaar afgestemde kleuren,
dessins en accessoires. Romantisch
tot in de details; zoals alleen Engelsen
dat kunnen.
Exclusief voor Nederland importeert
Oase deze Christies-collectie uit
Engeland. Het assortiment omvat zo'n

Quality & Style
breed scala aan motieven, kleuren,
afmetingen en mogelijkheden, dat
werkelijk iedere ruimte omgetoverd
kan worden in een romantische
droomkamer met een personal touch.
Het befaamde Engelse
craftsmanship staat garant
voor een solide, massieve
kwaliteit. En laten we
natuurlijk uw nachtrust
niet vergeten! Want zo schitterend
Christies is om naar te kijken, zo
luxueus is de boxspring waarmee de
slaapkamer uitgerust wordt. Kortom;
Christies staat voor ongeëvenaard en
uniek slaapcomfort.
Slaapkamer Sienna is nog zo'n voorbeeld uit de smaakvolle collectie. Nog nooit werd slaapcomfort
zo harmonisch gecombineerd met individuele stijl en uitstraling. Onze verkopers adviseren u graag
over alle mogelijkheden.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Ladies and gentlemen die kiezen voor
kwaliteit en stijl, hoeven niet door de
Kanaaltunnel, maar komen naar Oase
in Diemen.

VAN

Of stuur onderstaande bon naar antw.nr 10793.1000 RA Amsterdam.

SCHAIK

Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht
O AMBI

Bedrijf

O PDI

Naam

O PC-trainingen Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon

m/v

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

Een greep uit de mogelijke reliëfs. De uitsnedes kunnen in de kleur van de slaapkamer, of juist
contrasterend ingekleurd worden. Het resultaat is altijd weer anders en... altijd weer schitterend!

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Slaapkamer Speciaalzaken
Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen

donderdag 25 augustus 1994
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nformatieavond
Vluziek op schoot
ZANDVOORT - Kinderlagverblijf Ducky Duck aan
[e Prinsesseweg 36, naast
Ie bibliotheek, houdt dinslag 30 augustus in sameni werking met Muziekschool
\Iew Wave een informatieaond over de cursus 'Muiek op schoot'.

OVZ verspreidt Zandvoortse slogan
met ballonwedstrijd voor kinderen
ZANDVOORT - De kinderen uit Zandvoort en van de
badgasten kunnen aanstaande zaterdag deelnemen aan een ballonwedstrijd van Ondernemers
Vereniging Zandvoort. De
ballons worden door OVZ-bestuursleden en het promotieteam uitgedeeld, samen met een ansichtkaart
met de slogan van Zandvoort, die zij meer willen
promoten. De ballons gaan
's middags op het plein voor
het Casino de lucht in, aan
de actie zijn twintig prijzen
verbonden.

Deze cursus wordt - bij vol.oende belangstelling - in het
emeenschapshuis gegeven en
taat onder de vakkundige leiing van muziekdocente Marga
an der Pol. Ouders of verzorers wordt geleerd hoe zij met
un kind (vanaf 4 maanden)
fnuzikaal aktief bezig kunnen
y n. Zo wordt er gezongen en
orden er bewegings-, dans- en
nstrumentsspelletjes gedaan.
i De informatieavond begint om
uur, de toegang is gratis. Voor
ragen over de cursus kan men
De ansichtkaarten en ballons
erecht bij Leo Sanders, Kost- worden zaterdag in het dorp
erlorenstraat 40, tel. 19255.
uitgedeeld. De kinderen moeten deze 's middags tussen drie
In Zandvoort is het voor het uur en half vijf op het Badhuisi »erst, maar voor Marga van der plein inleveren. Dat kan bij een
' Pol is het al de 39-ste keer dat clown van café La Bastille, die
zij deze cursus geeft. Telkens in de buurt van het Holland Camet veel succes. De cursus is sino Zandvoort, staat opgemet alleen voor de kinderen steld. Hij zorgt ervoor dat de
heel plezierig en leerzaam, veel ballons gevuld worden en klaar
ouders blijken alle leuke kin- worden gezet voor de wedstrijd.
derliedjes te zijn vergeten.
De kinderen krijgen van hem
een bonnetje voor een ijsje bij
Marion van der Zwet, eigena- Big Mouse, plus een andere balresse van Ducky Duck wil in de Ion, gevouwen in de vorm van
toekomst meer van deze infor- een dier. Deze dierenballon
matieve avonden in haar kin- kunnen zij mee naar huis nederdagverblijf houden. „De men. De wedstrijdballons worruimte is er geschikt voor en ik den gezamenlijk rond vijf uur
vind het heel leuk om te doen," op het Badhuisplein de lucht in
zegt zij. „Iedereen is welkom, gelaten, met daaraan de kaarook ouders die geen kind bij ten van de deelnemers.
ons hebben ingeschreven. Misschien is het voor hen ook een
gelegenheid om eens een kijkje Leuk
te nemen in ons kinderdagver„OVZ wil hiermee iets leuks
voor de kinderen doen," zo verblijf.
klaart secretaris Peter Tromp
Er wordt ook een videofilm deze wedstrijd. „Onze acties
gedraaid over hoe een dag bij zijn tot nu toe altijd op volwasDucky Duck er uitziet".
senen gericht geweest, we vonden het leuk om nu eens aan-

Weekenddiensten
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
POLITIE: Alarmnummer 06-11. uur per dag), ook voor melding
In- andere gevallen: tel. 13043. van zoekgeraakte of gevonden
BRANDWEER: Alarmnummer dieren.
06-11. In andere gevallen Hulpverlening:
023-159500 of - voor info over- Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor mformadag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer tie, advies en hulp tel. 17373, op
06-11. Anders: tel. 023-319191 alle werkdagen van 10.30-12.30
(ongevalllen), Centrale Post uur. Schriftelijk: Postbus 100,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
nemerland.
DIERENAMBULANCE: 'Die- Zandvoort: (voorheen Dienrenbescherming
023-246899 stencentrum) Koninginneweg
(gratis), Regionale Dierenam- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
bulance
alarmnummer op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende Belbus: Om van de belbus (voor
huisartsen hebben een geza- bewoners van 55 jaar en ouder)
menlijke
waarnemingsrege- gebruik te kunnen maken,
ling: J. Anderson, B. van Ber- dient men zich 24 uur van te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. voren op te geven bij Huis in de
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
me, F. Weenink. Informatie en 17.00 uur. De kosten per perdaarover tijdens weekend, soon bedragen vanaf l juli 1991:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,tijdens feestdagen via telefoon- voor een retour.
nummer 30500. De spreekuren Alg. Maatschappelijk Werk
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
zowel op zaterdag als zondag 13459 bgg 023-320464. Spreekop werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van uur
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
spraak is met nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel GeJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- weid: tel. 023-329393 op werkdamngstijden (alleen voor recep- gen 12.00-14.00 uur en ma.aten): zaterdag 11.00-13.00 en vond 19.00-21.00 uur.
17.00-18.00
uur,
zondag Telef. meldpunt Ouderen Mis11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. handeling: 023-159700, van 08.30
Buiten de openingstijden infor- tot 17.00 uur.
matie over de regeling via Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen is het Kruiswerk Zuid- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
-Kennemerland 's avonds, 's uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
nachts en in het weekend te be- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
reiken via de doktersinforma- AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Klachtentelefoonnummer
de Boer-Burgh en/of mevr. technische dienst: 17577. BeA C.M. Gombert en/of P.J. van stuurlijk spreekuur: iedere eerder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Thorbeckestraat 17 te Zand- 61500.
Taxi: tel. 12600.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Openbare bibliotheek: Prinseseniging v.h. welzijn der dieren seweg 34, tel. 14131. Open ma.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
voort
(tevens
pension) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.
Weekend:
27/28 aug. 1994

Bijna
hetj-ivrrw
vol. •* „
tallige
OVZ- T^^S^^^Mtu,
-bestuur loopt «g*
zaterdag mee
met het promotieteam
(Archieffoto
Weekmedia)

dacht aan de kinderen te schenken." Er zijn mooie prijzen aan
de ballonwedstrijd verbonden,
zegt hij. Alle kinderen die willen, kunnen eraan mee doen: de
ondernemersvereniging heeft
in totaal zo'n tweeduizend ballons beschikbaar. De kaarten
worden uitgedeeld met een
briefje erbij. Bij slecht weer
wordt het evenement een week
uitgesteld.
De kaarten, die door het

OVZ/Zandvoorts
Nieuwsblad
promotieteam en door OVZ-bestuursleden worden uitgedeeld,
zijn bedrukt met de Zandvoortse kleuren geel en blauw, én
met de slogan 'Zandvoort meer
dan strand alleen'. OVZ heeft in
totaal honderdduizend van
deze kaarten laten drukken,
waarvan twee weken geleden al
een aantal aan het winkelend
publiek is uitgedeeld, pndernemers die bij de vereniging zijn

aangesloten, kunnen de kaarten tegen kostprijs kopen. OVZ
stelt voor, dat zij deze als attentie weggeven aan de klanten. De
klant kan deze weer gebruiken
als ansichtkaart en versturen
naar zijn of haar relaties.

OVZ wil op deze manier de
Zandvoortse slogan bij een breder publiek onder de aandacht
brengen. „Het is een hardstikke goede slogan," zegt Tromp.
„Die kan best wat meer gepromoot worden, vonden wij.
Daarom hebben wij dit bedacht." Om het belang van een
en ander te benadrukken, is zaterdag vrijwel het gehele OVZ-bestuur present bij de actie, zowel bij het uitdelen van de kaarten als bij het oplaten van de
ballons."
Zij zullen de kaarten ook bij
de ondernemers aanprijzen.
„Het kost de ondernemer wel
een dubbeltje per kaart," zegt
Tromp, „maar dat verdien je zo
weer terug. Het is toch een hele
goede PR naar je klanten toe?
En voor Zandvoort! Daarnaast
zijn we ook in overleg met de
Stichting Zandvoort Promotie
om nog meer te doen- met de
OVZ wil de slogan van Zandvoort met behulp van deze ansicht- slogan, bijvoorbeeld als opdruk
op tassen."
kaart meer promoten

Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, Gregoriaanse gezangen
Vrijzinnige
Geioofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Tot en met 28 augustus geen
dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. B. van
Ginkel, NPB Amsterdam
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Smjders. Geen avonddienst
Jehova's Getuigen:

Periode:
16 - 22 augustus 1994
Ondertrouwd:

Mudde, Rudolf Hermanus, en
Bluijs, Caroline Petronella Maria
Van Sprang, Robbert Jan, en
Charalampidis, Eleni
Geboren:
Anne, dochter van: Wijngaard,
Hindrik, en Van den Bos, Marion
Denise, dochter van: Hoogkamer, René, en Klees, Linda
Overleden:
Van Ede, Cornelis, oud 70 jaar
Hoogesteijn geb. Jöckel, Marie
Karoline, oud 78 jaar
Kerkman geb. Frantzen, Hermina, oud 72 jaar

Vijf jaar geleden

15 jaar geleden

Donderdag 24 augustus Rotary Club Zandvoort heeft deze zomer 155 rolstoelen en allerlei
ander hulpmateriaal naar een ziekenhuis en leprasanatorium in het Argentijnse Iquazu kunnen sturen. • Zandvoortse motoragenten en reservisten zijn zondag in Bloemendaal en Heemstede ingezet om zo het uitgaande verkeer zo
snel mogelijk weg te leiden. Aanleiding daartoe
was een gigantische file op de Zandvoortselaan
en traag werkende verkeerslichten. «De door het
college gevoerde politiek tegen de criminaliteit
blijkt een slechte te zijn. „De preventie laat duidehjk te wensen over en de korpsleiding is doodeenvoudig niet in staat om voldoende politiezorg
te waarborgen," is de conclusie van CDA-fractievoorzitter Ingwersen. • Drie Zandvoortse sportveremgingen, Zandvoort '75, Casmo/ZVM-Handbal en de Zandvoortse Hockey Club, hebben de
grootste bezwaren tegen de ligging van het nieuw
geplande complex van Zandvoortmeeuwen.

Donderdag 23 augustus • Op de valreep hebben
de Formule I coureurs toch nog hun zin gekregen Aan de vooravond van de training voor de
Grand Prix is m het baanvak tussen Scheivlak
en tunnel Oost een extra bocht gecreëerd. De
rijders vonden namelijk dat het best een beetje
langzamer mocht gaan op het gedeelte waar m
het begin van de jaren zeventig Williams en Courage dodelijk verongelukten Door de verandermg is de topsnelheid van 280 kilometer bij tunnel Oost niet meer mogelijk • Vorige week is de
dienst Publieke Werken begonnen met het plaatsen van nieuwe straatlantaarns in de woonerven
Koningstraat en Willemstraat. Het is een imtiatief van de comité's in genoemde straten. • De
bloemenman, die vrijdagavond zijn stalletje had
opgebouwd in zwembad De Duinpan, deed goede
zaken Dat kon ook moeilijk anders, want op de
slotavond van de zwemvierdaagse 1979 bleek,
dat er in totaal 1025 deelnemers m waren geslaagd de vier maal vijfhonderd meter m het
verwarmde buitenbad succesvol af te leggen.

'Zo'n camping aan zee
is ideaal voor surfers' U

ZANDVOORT

(ADVERTENTIE)

Speelweek van 25 t/m 31 Augustus

.-

-

. -

Heike Paech en Faez Chahoud met Billy op 'De Branding*:' „Je
mag hier tenminste je hond meenemen én je hebt ruimte voor
je SUrfspullen"

Foto Andre Lieberom

trum Tim Klijn is maandag het nationaal kampioenschap Sisi
Beach Tennis van start gegaan Het duurt tot en met zondag. Het
Beachtennis is ontstaan uit een initiatief van de coaches Hans
Schmidt en Paul van Geuns van Tennisclub Zandvoort m 1991
Geïnspireerd door mensen die langs de vloedlijn een balletje
stonden te slaan, besloten zij een keer een training van het
eredivisieteam te verplaatsen naar het strand. Daarvoor werden
spelers van de toenmalige landskampioen De Manege uitgenodigd. Toni Kempers en Jacco Eltingh speelden tegen Michiel
Schapers en Fernon Wibier. Het werd een geanimeerd treffen dat
niet zonder gevolgen bleef. Het evenement telt momenteel zo'n
vierhonderd deelnemers en er worden dagelijks dan ook tientallen wedstrijden afgewerkt.

Wandy
Kater wint Zeemijl
ZANDVOORT - De 22-jarige Zandvoortse Wandy Kater heeft dit

TEKENFILM KOMEDIE
A.L
A.L.
DAGELIJKS
13.30/15.30

DAGELIJKS
19.00

ACTIE
16 JAAR
DAGELIJKS
21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS
AlR-CONDITIONING IN DE ZAAL

Gasthuisolein 5.2042 JM. Zandvoort. tel:02507-18686

MUIDEN HEEFT z'n
'jachthaven'. Schevenmgen zijn 'pier'. En Zandvoort...?
Binnenkort heeft Zandvoort
z'n 'stoel'.
Kunst in de branding' We
zullen wel zien wat dit allemaal
teweeg gaat brengen. De meningen onder het Zandvoortse
volk zijn vooralsnog verdeeld.
Over het algemeen zijn ze te
bundelen in twee groepen:
Vóór en tegen.
In IJmuiden waren ze allemaal tegen. Ze zeiden: „probeer dat 'kreng' maar in Zandvoort te slijten. Tijdens die topdagen komen ze daar nog weieens een stoel tekort " Teleurgesteld vertrok de kunstenaar
uit zijn dorp. Op zoveel onbegrip had hij met gerekend.
Maar er was hoop. In Zandvoort vond hij gehoor bij de
Stichting Kunst Circus Zandvoort en een aantal 'vette'
sponsors. Zij waren wel te porren voor een cultureel 'geintje'.
Het effect mocht er wezen.
De stoel sloeg in als een bom.
Het bleek met alleen dorpsmeuws te zijn. De landelijke
pers sprong er op af, als vliegen
op een pot stroop. Vrijwel in
alle landelijke bladen verscheen 'de toekomstige stoel
van Zandvoort' en zijn schepper. Binnen een week was de
kunstenaar beroemd en haalde
Zandvoort weer eens op een
positieve manier de landelijke
pers.
Tegenstanders blijven morren. Ze zijn boos over zoveel
ophef over dat 'ding' in zee.
Sky-line-vervuiling noemen ze
het. Als ik ze probeer uit te leggen dat het kunst is antwoorden ze. „Als ik kunst wil zien
dan ga ik wel naar een museum." Ze vinden dat ze gedwongen worden om ernaar te
kijken en dat bevalt ze voor
geen meter.
In ieder geval zullen zelfs de
grootste kunsthaters naar die
stoel komen kijken, al is het
maar om de nieuwsgierigheid
te bevredigen. Op een regenachtige dag is zo'n ritje naar
Zandvoort toch gauw gemaakt? Ik zie in m'n glazen
bolletje drommen mensen
voorbijtrekken. En bij al die
mensen horen weer de gebruikelijke patatjes, kroketjes, koppen warme chocolade en appelgebakjes met slagroom.
Kunst of niet, handel is het
wel Als de vergunning wordt
afgegeven, heeft Zandvoort er
in ieder geval één 'slecht weer
activiteit' bij. En eindelijk kunnen die saaie watertoren en dat
monsterlijke Bouwes Palace
van de ansichtkaarten af.

„De Zandvoortse kust is een vinden. Maar kamperen m een
van de beste plekken om te sur- tent doen we niet meer, sinds
fen, daar staat het om bekend. we hier een keer met tent en al
Vooral als er een stevige wes- zijn weggewaaid. Dat is niks.
tenwind waait, staan er hele Meestal komen we met de caramooie golven. Daarom kom ik van, maar zo'n blokhut is ook
hier vrij vaak, afhankelijk van wel een goede oplossing. Soms
de wind natuurlijk. Thuis heb- gaan we in een pensionnetje,
ben we alleen een klein meertje, maar het is heel moeilijk om
daar surf ik wel eens, maar dat een adres te vinden waar onze
is echt een noodoplossing."
hond ook welkom is."
Aan het woord is Faez Cha„Het makkelijke van een
houd (26) uit Neuwied, een camping is, dat je je spullen
plaatsje in de omgeving van Ko- kunt laten liggen. Bovendien
blenz. „Het is met de auto onge- zit je op deze camping heel
veer vier uur hiervandaan," dicht bij het strand Je kunt er
zegt zijn vrienlopend naar
din
Heike
toe met je
Paech (27).
surfplank."
„Ongeveer 380
Faez komt
kilometer enal zo'n jaar of
kele reis. Nu
tien
naar
blijven we een
Zandvoort.
weekje, maar
„Je kunt ook
vaak komen
in
Noordvan
de
we alleen voor
-Duitsland wel
het weekend.
surfen, maar
week
Soms gaan we
dat is toch
minder dan
wel eens op
hier. Boveneen zondag
even heen en weer, zodat Faez dien is Zandvoort dichterbij.
kan surfen." Heike zelf surft Daarnaast ga ik ook af en toe
niet. „Ik blijf op het strand ach- wel naar Renesse."
Voor Heike is het pas de
ter met onze hond, Billy. Ik kijk
wel toe, of ik maak foto's."
tweede keer dat zij hier is „Het
Het tweetal behoort tot het bevalt haar goed," zegt zij. Behandje vol kampeerders dat halve op het strand vertoeven
nog is overgebleven op cam- zij af en toe ook m het dorp.
ping De Branding, aan de „Om koffie te drinken op een
noord-boulevard. Bijna ieder- terrasje. Want met de hond
een is afkomstig uit Duitsland, kunnen we alleen by de gewone
met uitzondering van een enkel café's terecht, daarom komen
Frans gezin en een Nederland- we ook zelden m een discose moeder en haar zoon. „We theek. En ik vind het ook leuk
zitten hier wel vaker," vertelt om te winkelen in Zandvoort.
Faez. „Je probeert toch een Die winkelstraatjes, die zijn MARTHA BURGER.
enigszins goedkoop adres te enig."

Beach
Tennis van start
ZANDVOORT - Op het noorderstrand naast Watersport Cen-

Weckend:
27/28 augustus 1994

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

de badplaats door

Slogan

Kerkdiensten
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dr. G. Hei- Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.
tmk, Bennebroek
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de B Burgerlijke stand
Vate

met

weekend de Bloemendaalse Zeemijl gewonnen Dat mag nauwelijks een verrassing heten. Wandy is een ervaren marathpnzwemster met diverse 'plakken' in haar prijzenkast, behaald bij mternationale wedstrijden. Vorig jaar nog werd zij derde bij de Europese
kampioenschappen marathonzwemmen in Slapy Dam in Tsjechië. Vijf uur en 53 minuten deed zij over de 25 km die daar
gezwommen moest worden. Over anderhalve week vertegenwoordigt zij Nederland opnieuw op die afstand, dit keer op open zee bij
de wereldkampioenschappen in Italië. Wandy woont tegenwoordig in Leiden, waar zij studeert. Daar traint zij ook dagelijks bij
zwemvereniging De Zijl LGB op minimaal tien kilometer in het
zwembad. Voor haar moet de 1852 meter van de zeemijl van
Bloemendaal, die zij won m een tijd van 29 minuten en twee
seconden een 'peuleschilletje' geweest zijn.
Het was de 38-ste versie van deze zeemijl, waar 78 zwemmers
aan deelnamen. Dat aantal was vermoedelijk hoger geweest, als
de race het weekend ervoor door had kunnen gaan. Het evenement moest toen echter uitgesteld worden wegens te harde wind.
Tijdens de wedstrijd blies er een zuidwester met kracht drie. De
zwemmers werden begeleid door boten van de Bloemendaalse en
de Zandvoortse Reddings Brigade, die er onder andere voor moesten zorgen dat de zwemmers op koers bleven. In zee is dat vrij
lastig.

• Expositie van de Zandvoortse
schilderes Mananne Rebel m
Holland Casino Zandvoort, van
26 aug. t/m 30 september. Te
zien tijdens de openingsuren.
• In Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplem 9b, is tot
en met 25 september de expositie 'We gaan naar Zandvoort' te
zien. Deze bestaat uit modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstelhngen. Daarnaast worden er dia's en video-opnamen getoond Er zijn allerlei Zandvoortse zaken uit
het begin van deze eeuw te zien.
De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag, 's middags van
l tot 5 uur. De toegang is gratis
• Gallery Free Art, Stationsstraat 12: 'Pattynama' surrealistische en fantastisch-reahstische olieverfschilderijen. Te
zien van 2 t/m 27 augustus.
Openingstijden: dinsdag t/m
zondag 11-18 uur, vrijdag 10 30 20.00 uur.
• Sisi Beach Tennis Kampioenschappen bij Tim Klijn Watersportcentrum, dagelijks tot en
met zondag 28 augustus, tussen
ongeveer half negen 's morgens
en acht uur 's avonds.
• Expositie m Modern Matters,
galerij Kerkstraat 22, van Elme
Hoogkamer en Donna Corbam
t/m 27 augustus. Geopend van
dond. t/m zondag 12 tot 5 uur.
• Expositie over buitenplaats
Waterland, op landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid, tel. 02550-33520. Te zien
t/m 4 september. Open woensdag t/m zondag 12-17 uur. Entree gratis.

Weekmedia 17

autorijschool

bert hoogendijk

CAUFORNIE
WESTERN CELLARS
CALIFORN1A WINE

Tollensstraat 35
2041 PP Zandvoort
Tel. 02507-14946

Wijnen samengesteld van de bekendste druiverassen
uil de meest beroemde wijngaarden van Central Valley in
het hart van CaMomie Aangename wijnen uitstekende
begeleiders voor de dagelijkse maaltijden

HANKEY
BANNISTER

STUNT!

HOPPÉ

SCHOTSE WHISKY
ELDERS

NU TER
KENNISMAKING

HOOGHOUDT
APPELJENEVER

GEEN

Eén telefoontje is genoeg . . .

WHITE

CALIFORNIA
i 993

om m contact te komen met de man ot vrouw
van jouw kcii7c Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent Ie gcctt je eigen cntcna op en achter elkaar stellen een aantal pcrso
ncn zich aan je voor Lijkt het je wat. dan kun
je direct een al spraak maken

FLESSEN \

MAAR

0,5 LITER
ELDERS

2900

PROEFNOTITIES:
WESTERN CELLARS
CLASSIC WHITE WINE
> Kleur lichtgeel
Bouquel trujlig
Smaak Iris met prett g fruit
Serveertemp 8 10 graden
• Aanbevolen b \ w l vlees en
visgerechten

HOPPE

JONGE JENEVER
LITERFLES

GULPENER
DORT

BESSENJENEVER
LITERFLES

JAFFA
JUS D'ORANGE
LITERPAK

ELDERS lüMtfT

Scotch Whisl

ELDERsjWxT

WESTERN CELLARS
RED WINE
Kleur helderrood
Bouquel Iris en fru lig
Smaak vlezig en vol
Serveertemp 17 18 graden
• Aanbevolen bij rood
vlees en kaas

HENKES

CAMPARI
BITTER

L(tó

PASSOA
LIKEUR

SSOA

THE PASSION DRINK
ELDERS^ÖTÊtöT

CANEI

BIANCOFRIZZANTE
de populaire, mousserende
Italiaanse zomerwi)n

BAR'LE«DUC

CASSIS
LITERFLES

ELDERS
CASSIS _,

Een effectieve manier om contacten te leggen
En nog leuk ook'
Probeer het maar eens en bel de

heeft alle dranken!

Een borrelglas Bessenjenever in

CONTACTLIJN
06 -350.222.21 (i oo

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) * ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

De n a t u u r kent cle mens.

Honieopiitie en l\ tother ipie v a n Bloem de OLioud
^eneeskuKlu \ in pi inten en kimden uil <.!<. hek
\\ereld in modeint NedeiLmdse retepuncn
\oor n luuirlijke /elliiKdic.itie
\u \(_rkri]!>b.i.ir hi|

i

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

Oi.mjestr.i u ~ /\\ irl / i n d \ o o i l lel 02=>(Ül-\2^2~

IntErLanden spreigraep

VoorOpelKatetEU
\ 13W
\ INK1USIEF MONTAGE

Huis aan huis verspreiding

j EN BTW.

Ten behoeve van de verspreiding van-

U-

Zandvoorts
l Nieuwsblad

ACHTERDEIVIRERS
Citroen Visa HE/RE
6/78-7/88
Ford Fiesta 900/1100
76 - 7/83
Ford Sierra 1 6
10/82-8/85
Volvo 340 1 4
76 - 89
Citroen BX 14E/RE
7/ 83 - 7/ 88
Fiat Panda 45
5/ 80 - 12/ 85
Hat Uno 45.45S
3/83 - 8 / 8 9
Ford Escort 1 1 en 1 3
5/ 83 - 8/'88
Opel Corsa 1 0 en 1 2
83 -

zoeken wij nog enkele

bezorg (st)ers
en enkele

reserve bezorg(st)ers
PRIJZEN
INKL MONTAGE
GARANTIE EN BTW l

KONIROLEERUW
BANDENMAAT

NIEUW
RADIAAL

VREDESTEIN

GOODYEAR

PIRELU

MICHEUN

155 R13 T

109.
105.-

165 R13 T
165/70 R13 T

105.175/70 R14 T
129.- 139.- 159.185/65 R14 T
129.- 139.- 149.- 169.185/60 R14 H
129, 149, 159, 169. 189.195/50 R15 H/V
129.- 159.- 179.- 169.
205/55 R15 V
219.- 259.- 299.199.ECO-BANDEN - VEILIG - MILIEUVRIENDELIJK - EXTRA VOORDELIG!
175/70 R13 T

020-562.2027

9/83

8/87

99.109.109.119.129.129.129.139.-

ALLE PRIJZEN INKLUSIEF MONTAGE,
2 IAAR GARANTIE EN BTW. ütk.

INKLUSIEF
, MONTAGE

Voor Rat Panda 45,
j5/'80-12/'85
l en Ford Fiesta 900,1100
I76-7/-8J

l EN BTW,
Exttkat
modellen

KOMPLETE UITLAATSYSTEMEN
5 87 3/83 -8/89
Exkl GTX en Turbo
269.159.- Renault
Citroen Visa HE/RE
BMW 316, 318, 318i
6/ 78 - 7188
75 - 10/82
299.199.- Daihatsu
Cuore
Opel Corsa 10 en 12
83 8/85 - 2/90
299.199.- Ford
Volvo 340 l 4
Escort 11 en l 3
76- 89
5/83 8/88
299.199.- Ford
Rat Panda 780/1000
Sierra l 6
10/ 82 - 8/ 85
86229.- Nissan
299.VW Golf Diesel
Sunny l 3
10/86 - 10/88
9/83 - 88
229.299.Honda Civic 1300
Ford Resta 1000/1100
8/83 - 1/86
9/83 -8/87
249.- Opel
329.Opel Kaden D l 25,13 N/S
Ascona C l 6/1 8
(niet voor Combi)
9/81 - 88
249.- VW
329.Citroen BX 14E/RE
Golf II 1050/1300
7/83 -7/88
269.- 9/83
-8/85
349.Opel Kadett E l 3 N/S
Peugeot 205 954/1124
(niet voor Combi)
269.- 7/87 1/90
369.Rat Uno 45, 45S

145R13T

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden . . .
het faxnummer is

VW Golf Diesel
9/83
88
BMW 316,318,3181
75 - 10/82
Opel Ascona C 1 6/1 8
9/81
88
VW Golf II 1050/1300
9/83 - 8/85
Ford Fiesta 1000/1100
8/83 - 1/86
Nissan Sunny 1 3
10/86 - 10/88
Peugeot 205 954/1124
7/87 - 1/90
Honda Civic 1300

KOMPLEET UÏTLAATSYSTEEM

MEER DAN 1OO.OOO
' BANDEN OP VOORRAAD
135 R B S

\\X

79.79.79.79.99.99.99.99.99.-

Exkl kal modellen

m geval van verhindering van
de vaste bezorg (st)ers
Minimum leeftijd 15 jaar

Telefoon: 02507-17166

fte voor Combi

Exkl kal modellen

Opel Kadett
D en E (achter) exkl. GSI. j

OP AU f ONDERDELEN BETER

i goedkoper'

l

Amstelveen Amsterdamseweg 488 0206435544 *Amstelveen (R) Bouweri| 48, 020-6414022 Amsterdam-O Beyersweg 12,020-6931596
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250-252 020-6712161 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133 020-6259559 Amsterdam-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26 0206195446 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38 020-6367326 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 0206907768
Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5 020-6325478
Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5 020-6137666
Amsterdam ZO (A/R) Lemelerbergweg 55 020-6911211 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479 Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88/92 020-6188561 *Amsterdam (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998 Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
Montrealstraat3l 0365329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2 0365345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,02503-15784
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

l

ii

VOOR 4
CILINDERS

INKLUSIEF
MONTAGE EN l
3 JAAR GARANTIE

GARANTIES
• 2 |aar garantie op uitlaatdelen en op
alle komplete systemen • extra de
unieke Kwik Fit geen gekibbel garantie
• garantiebepalmgen zi|n tot stand
gekomen m
samenwerking met de E*
BINNEN ZONDER AFSPRAAK, KLAAR

6 Jaen

Zaterdags tot 16.00 uur geopend.

| Snel klaar
• terwijl u wacht

l en zo'n 50%

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

Kwik-Fit

NÉRGENSGOtUKQPER

100% TEVREDEN MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE
De unieke waterdichte tevredenheids
garantie die u nergens anders aantreft
Viaag erom bi| uw Kwik Fit Autocenter
PRIJZEN ALTIJD INKLUSIEF'
Vooraf kri|gt u alti|d een vaste prgsop
gave Inklusief BTW en montage
Verrassingen achteraf zi|n dus uitgesloten
6 DAGEN GEOPEND
ma t/m vr 800 17 30 u zaterdag
845 13 00 u

INKLUSIEF OUEFILTER,
MOBIL SUPER
OUE, MONTAGE
'%
EN BTW
l

Betalen mpt Creditcards
of Pin code Een extra
service van Kwik Fit
v/sa

Alle prijzen mkl montage schriftelijke
garanties en btw Exkl balanceren en
ventielen Aanbiedingen geldig van
24 aug t/m 10 sept 1991 Hiermede
vervallen de vootgadiide aanbiedmgpn

LUISTER NAAR KWIK-FIT
OP RADIO NOORDZEE
Zuld+West Nederland 102.7 FM
Noord Nederland
100 4 FM
Groot Amsterdam
90 7 FM
Alkmaar
911 FM
Utrecht
89 5 FM

10
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Tot begin september worden de ATV-pagina (Actuele informatie over Toerisme en Vrije Tijd) en de pagina Auto's & Motoren samengevoegd tot één pagina. Informatie over de
inhoud (onder vermelding
van het onderwerp): Redactie Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

Nationale Taptoe
viert jubileumfeest
De Nationale Taptoe wordt
komende week voor de
veertigste keer gehouden.
In Breda.Voor deze jubileumtaptoe zijn orkesten
uit Rusland, Slowakije en
Zweden uitgenodigd. Moskou en Slowklje sturen bovendien een dansensemble
naar Breda.
Traditiegetrouw tredendrie grote Nederlandse militaire orkesten op: de Ma. rinierskapel der Koninklijke Marine, de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht
met drumfanfare en de Johan Willem Friso Kapel
met tamboerkorps.
De Nationale Taptoe vindt plaats
van 25 augustus tot en met 3 septentber op het terrein van de
Chassékazerne in Breda. Voor
kaartverkoop en meer Informatle over de taptoe: de VW van
Breda. Telefoon: 076-222444.

Volvo stapt
over op CD-i
Volvo gaat als eerste automerk in Nederland CD-i
(interactieve
compact
disc) gebruiken in de showrooms.
Eind augustus moeten
alle 105 Volvo-dealers de
beschikking hebben over
CD-i apparatuur, die' unieke presentatiemogelijkheden biedt. Met behulp van
CD-i kan elke Volvo in ledere leverbare kleur en uitvoering worden bekeken.
Verder geeft CD-i ultvoerige produktinformatie over
de nieuwe 960. In de nabije
toekomst wordt het systeem nog uitgebreid voor
de 400- en 800-serie.

Seat Ibiza S
Seat-importeur Pon Car
brengt een sportief actiemodel op de markt van de
Ibiza 1.4i CLX: de Ibiza S.
Seat is niet zuinig met de
sportieve extra's omgesprongen.
De meerprijs -bedraagt
zevenhonderd gulden zodat de Ibiza 1.41 S voor
25.295 gulden in de sbowroom staat.

-- •:

c-*" 1 ' " - ' '

---*
'

$

Originele reisgids

voor Noord-Holland
Archeologie is meer dan
graven naar spulletjes uit
vervlogen tijden. Spulletjes
zeggen zelfs niet zoveel, het
gaat erom vroegere beschavingen in beeld te brengen.
Het Archeologisch Informatle Centrum tracht dit als
de schakel tussen archeologen en samenleving duldelijk te maken aan het grote
publiek.

bij de afgraving. Het geeft een
gevoel van worteling. Ik heb de
indruk dat men door het wégvallen van Europese binnengrenzen meer behoefte krijgt
aan identiteit en lokale binding."
Het bedrijven van archeologie is aan strakke rechten en
plichten gebonden. Niemand
mag zomaar ongestraft een spa
in de grond steken m de hoop
bodemschatten te ontdekken.
Het gebruik van een metaaldetector door onbevoegden is volgens Knoop ook al 'absoluut
verboden,' althans, als het om
bodemschatten gaat.

^y-|-ET VERZAMELEN
l—l van spulletjes is na•*- -*• tuurlijk volstrekt legitiem, we zijn niet roomser
dan de paus, maar als je de
datering van een opgegra-

ven muur wilt weten, kun je
kijken tot je een ons weegt,
de exacte datering ontdek je

echter pas in dat wat je eromheen vindt," zegt dr. Riemer Knoop, hoofd van het
Archeologisch
Informatie
Centrum (AIO.

door Everhard Hebly

Archeoloog dr. Roemer Knoop over de opgravingen van het Amsterdamse kasteel van de Heren van Amstel: 'Het was tenslotte niet niks,
zoveel bezoekers, soms met tranen in de ogen'
Foto Archief Weekmedm

Graven naar vroeger: 'Het is net
alsof je een bladzijde omslaat'

Knoop: „Het gaat ons archeologen steeds meer om de contexten, we willen meer weten
dan uitsluitend de structuur
van een huis. We zijn geinteresseerd in de omgeving en het derling of wereldvreemd type
landschap,"
met lange baard is.
Het graven is slechts een
Het AIC is vier jaar geleden middel. Nederland telt ongeopgericht door het Rijksmu- veer tweehonderd oudheidkunseum van Oudheden te Leiden dige en archeologische verenien de Stichting voor de Neder- gingen met samen meer dan
landse Archeologie. Het is be- tienduizend actieve leden.
doeld om het maatschappelijk Knoop spreekt van een stabiel
draagvlak voor de archeologie- aantal, maar constateert wel
beoefening in Nederland te ver- dat de belangstelling voor het
breden. En dat is hard nodig cultuur-historisch erfgoed toewant nog steeds niet iedereen neemt.
begrijpt dat een archeoloog
Knoop: „Er komt meer
meer doet dan graven in de draagvlak om de archeologie
grond en ook zeker geen zon- een plaats te geven bij grote

projecten. Bij de aanleg Betuwehjn bijvoorbeeld wil men in
een tijdsbestek van enkele jaren 40 tot 100 miljoen gulden
investeren pp archeologisch gebied, terwijl er jaarlijks in Nederland slechts 35 miljoen gulden in de archeologie omgaat.
Er zit dus duidelijk beweging
in, maar je moet er wel voor
knokken bij onder meer
projectontwikkelaren. Vaak gebruiken ze de archeologie voor
hun public relations "
„Wij proberen eigenlijk twee
sectoren op te voeden. Archeo-

logen moeten weten dat ze een
serieuze gesprekspartner zijn
en projectontwikkelaren moeten de meerwaarde van archeologie leren inzien."
Een van geschiedenis verstoken stad als Rotterdam kreeg
dankzij de archeologie weer
wortels. De stad had zelfs in
1963 als eerste een gemeentelijke archeologische dienst. „In
Amsterdam is de archeologie
en monumentenzorg matiger
ontwikkeld en een stuk zuiniger geregeld, om wat voor traditie dan ook. Ik hoop dat de ont-

dekking van het kasteel van de
Heren van Amstel het gemeentelijk standpunt beïnvloeden
kan. Het was tenslotte niets
niks, zoveel bezoekers, soms
met tranen in de ogen," aldus
Knoop.
Gemeentelijke archeologie
spreekt volgens hem bij het
grote publiek het meeste tot de
verbeelding en neemt dan ook
gestaag toe. Knoop: „Mensen
vinden het prachtig als er iets
gevonden wordt in hun eigen
stad, na het boodschappen
doen komen ze dan even kijken

Wat kun je dan wel doen?
Knoop: „Je moet onderscheid
maken tussen archeologen die
kleine spulletjes zoeken en Archeologen met een hoofdletter
die maximale informatie uit de
grond halen. Het beste is om je
aan te sluiten bij een veremging, in elk stadje zit er wel een,
zodat je nauwer betrokken bent
en kunt meewerken bij opgravingen."
„De verenigingen hebben ook
goede contacten met de gemeente-archeologen die Archeolpgie met een hoofdletter bedrij ven en niet destructief bezig
zijn. Een goede archeoloog
weet wat er gevonden kan worden, zonder dat ik daarmee de
verrassing teniet wil doen."
„Of archeologie enig nut
heeft? Ja, we willen toch steeds
meer van ons verleden weten,
dat is een natuurlijke nieuwsgierigheid. Archeologie levert
dit verleden aan en beschrijft
beschavingen. En dan is er voor
sommigen nog het Indiana Jones-aspect. Het is spannend om
een nieuwe laag schoon te krabben, dat is net alsof je een bladzijde omslaat."

Voor liefhebbers van de
natuur in Noord-Holland
heeft het Nivon onlangs
een streekwijzer voor MiddenNoord-Hplland uitgegeven. De gids beschrijft
natuur en cultuur van de
streek tussen West-Friesland en het IJ.
In het hart van de provincie Noord-Holland liggen
diverse landschappen: het
Kennemerland met zijn
duinen, geestgronden en
hoogovens, Waterland met
zijn watertjes 'dieën' en
'aeën' en vaarpolders, de
grote droogmakerijen met
hun rechte lijnen en diepe
bodems, de Zaan met zijn
fabrieken en pakhuizen en
de steden Haarlem en Alkmaar.
De streekwijzer is geen
gewoon reisboekje. De samensteller wil niet alles
aanwijzen en vertellen,
maar de gebruiker leren
zelf te kijken en verbanden
te leggen. Wel zijn als reisvoorbeelden enkele losse
wandel- en fietsroutes toegevoegd.

De Nivon Streekwijzer MiddenNoord-Holland maakt deel uit
van een reeks die zal uitgroeien
tot 13 gidsen. Het boekje Is, ineluslef zes routefolders en plastic
mapje, verkrijgbaar bij de lioekliandel, ANWB-kantoren en
VWs en kost 19,50 gulden.

Auto!s & Motoren

Opel wijzigt Astra slechts op details
GAAT in het nieuOPEL
per van de Nederlandse

derszijde. Met het veelomvattende veiligheidspakket was de
Astra al toonaangevend maar
in de nieuwe Astra zingt dit aspect nog een toontje hoger. Alle
Astra's worden namelijk in het
vervolg standaard voorzien van
een full-size 67 liter airbag voor
de bestuurder. Tegen meerprijs
is een dergelijk attribuut verkrijgbaar voor de bijrijder. De
140 liter luchtzak voor de passagier is gemonteerd boven het
dashboardkastje dat hierdoor
gewoon bruikbaar blijft.

we modeljaar de koplo-

automarkt op enkele punen wijzigen. De belangrijk-

ste veranderingen zijn de
oevoeging van twee nieuwe
motoren, een airbag aan be-

ituurderszij de, gasgevulde
ichokdempers en een nieuve grille.

De Astra is sinds zijn introductie in 1991 een kassucces
waarvan er wereldwijd ruim 1,6
mijoen verkocht zijn. In vijf
anden, waaronder Nederland,
taat hij met stip op de eerste
plaats. In het eerste half jaar
an 1994 verstevigde Opel de
toppositie van de Astra in Nederland ogenschijnlijk, want er
werden volgens cijfers van de
ïAI zo'n 1.500 Astra's meer vercocht, 18.582 exemplaren om
irecies te zijn, dan in dezelfde
>eriode vorig jaar.
Maar let op, de Volkswagen
olf steeg met dubbele stip van
9397 naar 13.282 en wint dus
eel terrein ten opzichte van de
Astra. De Golf echter voelt op
'ijn beurt de hete adem van een
kleinere Opeltelg in zijn nek.
Het nieuwe model van de Corsa
'as goed voor een stijging van
.542 in de eerste zes maanden
an 1993 naar 10.454 in voorbije
mlf jaar, een stijging van 130
procent.
Vooralsnog valt er weinig te

Vier keer de Astra: Van onder
vrezen voor de Astra als meest
verkochte auto, temeer daar
Opel met ingang van september
een aantal verfijningen doorvoert. De wijzigingen hebben
nauwelijks betrekking op het
uiterlijk en dat ligt ook wel
voor de hand omdat het een relatief jong model betreft. Aan
de voorkant vallen, naast de

Op het gebied van motoren
speelt bij Opel sinds enkele jaren de zuinigheid en het milieu
een grote rol. Het resulteerde in
een reeks motoren die we kennen als de Ecotec-familie die
nu ook bij de Astra verdere intrede doet. Om te beginnen vervangt de nieuwe 1.6 liter Ecotec
16V de huidige 1.6 en 1.8i motoren. De nieuweling heeft 100 pk
en gunstige emissiewaarden
Verder produceert hij minder
geluid en staat hij borg \opr
zeer vriendelijke verbruikscijnaar boven: hatchback, cabriolet, sedan en stationwagen
fers. Het gemiddelde verbruik
bedraagt 6,9 liter per honderd
heldere knipperlichten, de met rookkleurig glas, het antra- kilometer.
nieuwe grille en het grotere ciet getinte middenpaneel en de
type-aanduidingen.
De andere nieuwkomer is een
Opel-embleem op. Met uitzon- nieuwe
dering van de GL-versies zijn de Verder zijn de buitenspiegels 1.7 turbodiesel met een maxibumpjrs in de kleur van de car- nieuw ontwikkeld maar daar- maal vermogen van 68 pk. Hij
rosserie gespoten en voorzien mee hebben we de uiterlijke bereikt zijn grootste trekkracht
van ingebouwde mistlampen. wijzigingen wel gehad.
van 132 Nm al bij 2400 toeren
De meest opvallende verandeInteressanter nieuws betreft per minuut. Opel geeft een geringen aan de achterkant zijn de komst van twee nieuwe mo- middeld verbruik pp van 5,9 lide vernieuwde achterlichten toren en de airbag aan bestuur- ter per honderd kilometer, ofwel ongeveer 1:17. Behalve zuinig is hij vlot, want hij heeft een
top van 164 km/uur en accelereert in 16 seconden naar honderd km/uur. Deze 1.7 TD vervangt de gewone 1.7 D en krijgt
een plaats naast de krachtigere
niet slechts een zakelijk karak- 1.7 TD met 82 pk.
ter, maar dankzij de flinke dosis exclusiviteit sluit hij ook
aan bij gebruik op het zoge- Afgeslanke GSi
naamde executive-niveau.
De Astra GSi ondergaat pok
Niet alleen aan het comfort, de nodige veranderingen. Hij is
maar zeker ook aan de veilig- aan de slanke lijn, om met te
heid heeft Mitsubishi de volle zeggen uitgekleed. De stanaandacht geschonken. Stan- daarduitrusting is aangepast en
daard wordt de Sigma EXE ge- een deel van de accessoires verleverd met veiligheidsvoorzie- huist naar de lijst met opties.
ningen als een airbag voor be- Het gevolg is dat hij een stuk
stuurder en bijrijder, ABS en betaalbaarder is want Opel
side-impact beschermingsbal- bracht de prijs met negenduiken in de portieren. Verder is zend gulden terug tot 43.950
hij standaard voorzien van een gulden.
anti-diefstalsysteem en automatische transmissie.
Overigens blijven ABS, elekUiterlijk is de EXE herken- trisch bedienbare zijruiten en
krachtspntwikkeling die optimaal bijdraagt aan het hoge baar aan het nieuwe model lichtmetalen wielen wel tot de
comfortniveau van de nieuwe lichtmetalen velgen, de ronde standaarduitrusting behoren.
auto. De 170 paardekrachten mistlampen in de voorspoiler De prijsstijging van de overige
staan borg voor dynamisch rij- en licht gewijzigde achterlich- uitvoeringen bleef beperkt tot
gedrag en zeer acceptabele tunits. Het interieur is afge- vijfhonderd gulden, ondanks
prestaties. De Sigma zelf staat werkt met velours bekleding. de komst van een airbag en gasbekend als een ruime represen- De EXE beschikt standaard te- gevulde schokdempers op alle
tatieve auto en de EXE-uitvoe- vens over een volautomatische uitvoeringen. De basisversie
ring geeft daar nog eens een ex- airconditioning met centrale van de Opel Astra komt daarmee op 24.950 gulden.
tra dimensie aan. De EXE heeft display.

Minder pk maar meer luxe in Sigma EXE
D

E type-aanduiding EXE

is voor Mitsubishi niet
nieuw. In het verleden

>racht het merk onder deze
aanduiding ook aluitvoerinen op de markt die zich onVerscheidden op het gebied
an comfort en luxe. Met de
Sigma
EXE levert Mitsubi;

hi wederom een auto af
'oor EXEcutives.

De nieuwe Sigma 3.0 V6 EXE
'eschikt over dezelfde krachti:e drieliter, die Mitsubishi gp'ruikt voor de Sigma Wagon en
at houdt in twee kleppen per
ilinder en niet vier zoals tot
'usver gebruikelijk was in de
edan. De Sigma EXE is deralve ook betaalbaarder gewor, want hij is ondanks zijn
e uitrusting met een prijs
an 87.900 gulden tweeduizend
Pelden goedkoper dan de sedan
"net het dubbele aantal klep'en. Meer luxe en iets minder
'k's dus. Misschien moet het

ook wel, want het valt Mitsubishi niet licht om met de Sigma
een plaats te veroveren in de
topklasse die geregeerd wordt
door merken als Mercedes en
BMW. Niet helemaal terecht
overigens, want de Sigma is een
prima auto met goede rij-eigenschappen.
De drieliter uit de EXE is een
sterke motor met een soepele

VAN DE WEEK

Vertrekdata:
Sep.: l, 8, l 5,29 ƒ898,-

Spindleruv Mlyn, in het
machtige Reuzengebergte
in Tsjechië
al vanaf.....
C en absolute topreis is deze l O-daagse reis naar
Spindleruv Mlyn in Tsjechië. Een luxe 3-sterren hotel
met vele faciliteiten en een excursieprogramma dat
klinkt als een klok. Zo zult u kennismaken met Praag,
de moeder der steden, maar ook met de bijzondere charmes van Polen. Nu al vanaf fl. 868,-!
Meer informatie over Spindleruv Mlyn' Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
.—.
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Okt.:6, 13/868,-

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het luxe hotel Horal***
• 2-pe--soonskamers do/to, balkon
• halfpension-Plus* verzorging
• overnachting heen- en terVigrets
• ontbi|tbuffet en dinerbuffet
• zeel ervaren chauffeur
• uitgebreid excursieprogi a'mma

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen

020-6541100
Geopend werkdagen 09 00 - 18 00
uur zaterdag 1000- 16 00 uur

Kwaliteitsnormering voor Ford Entam
TWEE schadebedrijven van Ford EnDEtam
uit Amsterdam hebben onlangs het

ISO 9002 certificaat behaald. Deze onafhankelijke normering is een beloning voor de
kwaliteit die beide leveren in alle geledingen van het bedrijf. De eisen zijn zo hoog
dat Ford Entam pas een van de weinige 700
FOCWA-schadeherbedrijven is die het ISO
9002 certificaat heeft weten te behalen.

Ing. Pim van Poelgeest, after sales manager
van Ford Entam: „In ons streven naar perfectie
van onze autobedrijven hebben we vooral het
schadeherstelbedrijf volop aandacht gegeven. In
dit traject wordt het begrip service en kwaliteit
het meest verlangd Wij moeten laten zien dat we
het ongemak dat vaak om de hoek komt kijken
bij een autoschade voor de klant tot een miniMet behulp van de Auda-Image wordt de exacmum beperken."
te schade vastgesteld
Naast de vierkops uitlijnapparatuur beschikt
Ford Entam onder meer over het videosysteem lease- en verzekeringsmaatschappijen. Jaap van
Auda-Image dat gebruikt wordt als hulpmiddel Rijn van de vestiging aan de Joan Muyskenweg
bij de vaststelling van de schade. Met Auda- in Amsterdam. ,,Schadeherstel is werk voor pro
Image worden foto's van schade-objecten tege- fessionals die met uitstekend opgeleide mensen
lijk met het schaderapport via de computer ver- en perfecte apparatuur werken De tijd dat in
werkt en verstuurd. Het is ontwikkeld door spe- deze branche veel geknoeid werd door beunhacialisten uit de branche in samenwerking met zen ligt gelukkig achter ons."

Weekmedia

11-12-13-14-15-16-17
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Voor een goede occasion.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-665.80.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk' Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp. Nieuwstraal 33; Zandvocrt- Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schrifteli|ke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 40,75

voor elke extra regel

ƒ

13,75

mm-prijs

ƒ

8,50

mm-prijs met vignet

ƒ

8,50

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ10,10

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

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

020-665 86 86

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
BX 14 E eind '88, ^art APK,
nov. '94. ƒ 7.500.
Tel. 020 - 6336651.
Citr.
Citr.
Citr.
Citr.
Citr.
Citr.
Citr.

XM V6 '90 . ...ƒ27.800
XM 2.0i '89 .. ..ƒ19.900
BX 19 TZi '90 . . ƒ 14.250
BX 16 TZi '90 ..ƒ15.950
BX Cannes '91 . ƒ 16.950
BX inj. '90 va. . . ƒ 13.450
AX 11 TGE '90 .ƒ11.950
02903-1908
* DORLAND '
Broek in Waterland
OTO/ICI CITROEN

AX 11 First '93
ƒ15500
AX 11 RE 6/89
ƒ 9950
AX 11 TGE '92
/ 15.900
BX 14 TE '91
ƒ16500
BX 14 Cannes'91 .. .ƒ 16.900
BX 14 Palmare'89 .. .ƒ 10.900
BX 14 RE '88
ƒ 9.900
XM 2.0 '91
ƒ26.950
Ford Escort 1.4 CL '90/ 13.950
Opel Ascona 1.8S '88ƒ 9500
ZX Reflex D. '92 ....ƒ 18.950
Suzuki Swift GTI
ƒ 9.750
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Fiat
FIAT - LANCIA
Panda 750, 12/87 . .ƒ 6.950
Panda 1000XL, 1/92 .ƒ 10.500
Uno 45, 5/87
.ƒ 7.950
Uno 75 SX 1/89 . . . .ƒ10.950
Uno Sky 1.4 2/93.. .ƒ19.950
Uno 1.1 S, 3/93 . . . .ƒ18.750
Tipo 1.4 S, 12/93 .. .ƒ25.750
Tipo 1.4-DGT, 7/90 .ƒ 16.950
Tempra 1.6, 7/91 . . .ƒ 18.950
Croma 2.0 IE, 3/91 .ƒ21.950
Y10 Junior, 10/93 .. .ƒ 19.500
Delta HF Turbo '92 .ƒ28.950
Dedra 1.6, 12/93 .. .ƒ33.500
Alfa 33 16V 11/90 .ƒ 19.900
Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1
Weesp 02940-15108

\vee\t
Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Suzuki Swift 1.3 GTI '87,
wit
ƒ 10.950.Auto Amstelstad B.V.
Minervalaan 85, 020-6711888
Ford Scorpio 2.0 CL Sedan
5-'90, D.O.H.C.-motor,
ƒ 14.950 incl.,
023 - 423906. Inruil mogelijk.
Sunny Coupe SGX 1/88
ƒ 12.500.Off. Nissan Dealer COLIJN
Aalsmeer, Tel. 02977 - 24474.

1e Eig. Volvo 340 aut., org.
35.000 km. 12/86 ƒ 7.000.VOLVO-NIEROP
Tel.:020-6183951.
Citr. Visa 17 RD '88 ..ƒ6.900
Citr. Visa 14TRS '87 .ƒ6.300
Citroen Dorland, 02903 - 1908
Broek in Waterland
SAAB 99 kl. wit, 4 drs. Sedan,
rad./trekh. Hele nette auto
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP: 02503-14097
Voor een goede Eurocasion: Ford Escort 1.3 CL, rood, 5 bak,
CITROEN OLTHOF B.V.
get. gl. In nw.st., m'88, ƒ 6.900,
Zie onder rubriek Citroen
Inr. + soepele financ. mog.
of bel. 020 - 6823520.
Bergen NH 02208 - 98633.
Subaru Mini Jumbo, 5-drs., Mitsubishi Colt 1.2, GL, 3-drs.,
blauw '91,40.000 km. ƒ 11.500.- Rood, '86, ƒ 5650.3 mnd. Bovag gar. Autobedrijf Garage Econoom, FredenksHEERE. Tel 020-6232505.
plein 6, 020 - 6232505.

Fiat Tempra 161 E, 34.000 km,
8-'91, groen met. ƒ 18.500.
GOUDSMIT BV, 020-6433733.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
T.k. Rat 500, geh. gerest., tax.
rapp. aanw. KI. rood, b.j. '69.
Vr.pr. ƒ 6750. Tel. 020-6102814.

Hyundai
HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM
AUTOKROOY
Voor nieuw en gebruikt
T.T. Vasumweg 32, A'dam-M
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel. 020 - 6310615

Citroen BX TRD, i.g.st. 1988
ANWB keur. toegest. /650(
automakelaardij, 05214-2565
Citroen CX break, diesel, '84
APK, i.g.st, vr.pr. ƒ3750. Tel
020 - 6834539 of 6168509.
Citroen CX Pallas '83 alles elek
schuifdak, zwart leer, ƒ2500
Tel. 020-6944946 na 18 uur.
CITROEN OLTHOF B.V.
biedt aan Eurocasions:
AX K.way 5/89
ƒ 9.750
AX First 5/93
ƒ16.850
ZX Aura 2/92
ƒ22.500
BX Cannes 9/90 ....ƒ12.900
BX Cannes 11/90 .. .ƒ13.400
BX 16 TZI 5/90
ƒ 12.250
BX 19 Dsl. break 8/92/22.500
Peug. 309 XR 11/89 .ƒ11.750
3 mnd volledige garantie
Isolatorweg 40, A'dam /
Sloterdijk (afslag 102)
Tel. 020 - 6B?.TS?n

BMW
BMW 530i, burgundy rood.
ABS, airco, leer, aut., cruisecontr., CD-rad., alu velgen
177000 km, 8-88, ƒ 22.750 -; Tel.
02159 - 20704.
T.k. T.e.a.b. z.g.o.h, BMW 1802
bj. '71, event. inr nieuwere motor of auto moa. 05700 - 50872.

Daihatsu
Charade i o. limited '92
Cuore TX '92; Cuore TX '91;
Applause l.i. '92; Hijet (mini
bus) km. 12.000 '93; Charade
TS aut. '87
NIEROP-DAIHATSU
A'dam-West: 020-6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Daihatsu Charade TX 1.3i, wit
5/91
ƒ14.700.COBUSSEN
Tel. 020 - 6121824.

Ford
Ford Resta 1.1i, 1990, 3 drs,
radio/cass., grijs, 68500 km, pr
n.o.t.k. Tel. 020-6914694.
Ford Fiesta 1.6 D special, bl.
met., schuifd., verstelb. sp., 5
bak, in nw.st., m '88, ƒ 6.950,-.
Inruil, soepele financ. mogelijk.
Bergen NH 02208 - 98633.
Van 1e eig. Ford Escort 1.6 CL
aut. '87, APK '95, in perfecte
staat, ƒ6500,-. 020-6968216.
Ford Escort 1.3 CL, rood, 5 bak,
get. gl. In nw.st., m' '88, ƒ 6.900.
Inr. -i- soepele financ. mog.
Beraen NH n??n« -

Lada
ƒ5950. Lada 2105 okt. 1991,
1e eigenaar, 40.000 km.,
023 - 423906. Inruil mogelijk.

323 F GLX 1.8i incl. stuurbekr.
alarm, LPG, 42000km, '92
ƒ 26.950,-. Tel.: 020-6204660.
Mazda 323 sedan, APK juni
'95,4-drs, wit, i.zrg.s., div. extr.,
prs ƒ 5900 Tel. 070 - 3905645.

Auto Cesar

Opel

Austin

Chrysler

Citroen

KORS Automobielbedrijf B V.
OFFICIËLE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
CITROEN Visa 11 PE, '84, APK- 3x XM 2.0i. aut. v.a. ƒ22500
1382 JK WEESP
o k t , prima karretje voor sleute02940 • 14277
laar (kopp versl.) Vr.pr.' 2x XM Turbo D ' 9 1 ƒ24.500
ƒ1100. 020-6763555/4202032. XM Diesel '91 airco ƒ24500
KADETT 3drs 181 '91 ƒ18.750
Eend, 9-'86, wit, 115000 km, XM Diesel'90
ƒ17500 ASTRA 3drs 141 '92 ƒ 23.750
APK 3-'95, nw dak, nwe kopp., XM D Break Serv. '92/20.000 VECTRA 4drs 161 '93 ƒ 28.750
red. st„ ƒ3500. 020-6108591. CX 2500 GTI Turbo '87 ƒ 11.500 CORSA .3drs 141 '93 ƒ22.750
BX 19TGDBr. '91 v.a./14500 ASCONA4drs 181 '88 ƒ 9.250
Ruime keuze m 2 CV occasions B X T Z D ' 9 2
ƒ17.500 VECTRA 5drs 161 '89 ƒ 17.250
alle leeftijden Citroen Centrum
BX TZD '91 v.a.
ƒ 14.500 VECTRA 4drs 181 '89 ƒ 18.750
Leende. Tel.' 04906-1528.
BX TRD '87
ƒ 4 950 KADETT 3drs 161 '89 ƒ17250
TIMO DE BRUYN
BX 19 TZI'92 Ipg
ƒ17500 KADETT 3drs 181 '91 ƒ22750
Voor occasions en reparaties: BX 16 Progr'92, Ipg ƒ17500 CORSA 3drs 141 '91 ƒ16750
van BX, Visa en 2CV6.
BX 16 Progr'91, Ipg ƒ13500
APK klaarmaken tegen gered. BX GTI 16V '90
ƒ14500
prijz. Verk van losse onderd. BX 16 TGI '90
ƒ12500 Opel Corsa 1.2 TRS, mooie
fel 020-6680820 en 075-219777 BX 16 RE '86
ƒ 4.500 auto, m '88, slechts ƒ6500,-.
AX 11 RE '89
ƒ 7 500 Inr. + soepele financ mog
f.k tegen handelsprijzen:
Bergen NH 02208 - 98633.
BX 1.6TGi LPG wit,
VISA
GARAGE
BV
T
k Opel Ascona 1.8 GT '88,
1V91, ƒ 13000.
sportvelg., APK, veel extra's,
BX 14Toulouse, 2/91, ƒ 10500
Houtmankade 37, A'dam.
perf st ƒ9500, 02979-85054.
BX 1.4 E, 11/89, ƒ7.750
Tel. 020-6278410
BX1.6RSBreak, 10/85, ƒ 3 950
BX 14 TE, 5/90, ƒ9.000.ƒ 4950 Citroen AX 5-deurs 4BEREBEIT, Amsteldijk 25
'88 klem, zuinig, betrouwbaar
Amsterdam . 020 - 6627777
ƒ9950 Renault 25TS 10-'89
023-423906. Inruil mogelijk
Do. av. geop. tot 20.30 u.
APK 1995, stuurbekr., mooie
XM Break Amb., 3-'92, 82.000 ƒ6950. Citroen BX 1.9 Diesel auto, 023-423906. Inruil mog.
km, airco, abs, texalarm, l.m. 6-'88, net gekeurd, mooie auto,
RENAULT AMSTERDAM
velgen, electr. stoelen/ramen/ 023-423906. Inruil moqeliik.
Top occasions met 1 jaar
spiegels. Nw ƒ94000, vr.pr. Citroen BX 16 RS, 1900 GT mogarantie
f 56 000
Info
tel/fax tor, Ipg, 1985, APK aug. '95,
Wibautstraat 224
078-144117
trekh . ƒ 1450. 020-6941998
020 • 561 96 11

Renault

Nissan
ƒ3950 Nissan Cherrie 1.7
Diesel 3-'89 prima auto, net
gekeurd, 023 - 423906.
Inruil mogelijk.
AANGEPASTE SUNNY 1,3 LS
HB automaat, bj. '87, 125.000
km. Voorz: gemodif. stuurbekr.,
electr. parkeerrem,
handbed. bedrijfsrem (rembekr.) waarop kantelgas+richtmgaanwijzer. Electr.gasr.
+ speed-contr. ƒ6.950,-. Inl.
03432 • 233.
Nissan Micra, maart '88, z.g.st.,
zilvergrijs, 115.000 km, APK 6'95, vr.pr. ƒ 6500. 071 -415638.
Nissan Primera 2.0 met LPG,
65.000 km, okt. '91, ANWB-rap.
ƒ23.500,-. Tel. 02975-66746.
Off. Nissan Dealer COLIJN
Aalsmeer, Tel. 02977 - 24474.
Een greep uit onze occasions
Micra Sail, 7/90
ƒ 12.250
Micra 1.2 LX 3/89 . ..ƒ11.500
Sun 1.6 LX 4/91 . . ..ƒ19.500
Sunny 1.6 LX 5-d 1/92/ 20.500
Sun 1.6 SLX Flor. 1/90/14.995
Sun. 1.6 SLX aut. 1/89/ 13.250
Primera 2.0 LX 10/92 ƒ 26.500
Primera 2.0 LX 10/92 ƒ27.250
BI.Bird 2.0 5-d. 1/89 .ƒ 9.995
Bl. Bird 2.0 SLX 2/89 ƒ 10.995

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
405 GR 1.6 i 6/90 ...ƒ17.750
309 XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500
309 XRD, 9/90
ƒ 13.900
205 XL 1.1 10/90 . . . . ƒ 13.950
205 XRD 1 8 9/91 . . .ƒ 16.300
205 Accent 1.1
5-drs 5/92
ƒ15.850
106 XN 1.1. 1/92 ...ƒ15.300
enz. enz.
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
Peugeot-dealer
COBUSSEN
Baarsiesweg 249-253
Amsterdam 020 • 6121824.
106
205
205
205
405
504

XSi
1/92
XL
3/90
XR 1.4
2/93
XAD
10/90
Break GRD10/90
Coupé
11/81

ƒ 24.750
ƒ 12.950
ƒ22.900
ƒ 10.950
ƒ28.950
ƒ29.950

PEUGEOT v.d POUW
Amstellandlaan 1
WeesD 02940 - 15110

Rijscholen

Seat

Subaru

Autoverhuur

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Bij Ferry alle' rijlessen ƒ 35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Rijschool Ruth Maduro
voor een betrouwbare opleiding volgens CBR normen.
Tel. 020 - 6003882.

Autofinanciering
en verzekering

Toyota

Volvo

Autosloperijen

Volkswagen

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

VW Kever Gabriel 1600 injectie.
In unieke staat, b.j. '79. Aanbieding! ƒ 14.900,-. Inruil + soepele financiering mogelijk. Bergen
NH 02208 - 98633.

Stationcars

VW POLO coupé FOX, 31.000
km, d. rood, 3-'92, ƒ 19.750.
GOLDCAR BV, 020-6433733.

JOHAN BOOM,
Ook in Den lip 55,
Gem. Landsmeer 02908-24640
± 50 auto's
Tevens inkoop
Escort 1.4 CL
1/87 ƒ 7,950
Sunny 1.6 SLX 9/91 ƒ19.950
o 2.0 GT
1/91 ƒ22.500
PEUGEOT v.d. POUW
Weesp 02940 - 15110.

T

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

SLOOTHAAK

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

autolak

Algemeen

Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377
Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte Geel kenteken! Mitsubishi Pajero 2.5 turbo dsl. Weinmg
Alfa's, deskundige en betrouwbare service, ook zaterdag.
km's. Abs. in nwst., m '90,
maar ƒ 21.900. Inr. +soepele fin,
mog. Bergen NH 02208-98633,
Schaafstraat 27-29, A'dam, 020-6363377 Mitsubishi Pajero 30 V6 Van,
65.000 km, bj. '91, ƒ29.000.GOLDCAR B V., 020 - 6433733.
Alfa 164 turbo diesel, elect.
schuifd. + ramen, afst. alarm,
orig. sportvelg., 2e eig. aantoonb. weinig km'sü Alfa rood,
BX 16 RE 1986
werkelijk m nw.st., m '90,
25 stuks Kadett 1983 t/m 1988,
In prima staat, APK.,
ƒ 16.900. Inr. + soepele financ.
3 deurs + 5 deurs.
ƒ 4.500.mog. Bergen NH 02208-98633. Tel. 020-6278410.
023-423906. Inruil mogelijk
ƒ5950 Ascona 1.6S, 5 deurs
Tegen hand.pr.: Alfa 33 1.4 i.e.,
Hatsback 7-'86, prima auto
APK 1995, 023-423906.
nov. '92 (mod. '93), LPG,
ƒ15750. BEREBEIT, Amstel- Aang. Austin Metro Surf, bj. '86 Inruil mogelijk.
dijk 25, A'dam. 020 - 6627777. l. bl. met., km 51000, i.z.g.st., 1 ƒ 6950 Kadett 1 6 automaat
Do.avond geop. tot 20.30 uur. jr APK. Tel. 02513 • 11280.
1986 blauwmet., mooie auto,
023-423906. Inruil mogelijk.
ƒ7950 incl. Corsa van 1.5
Diesel, 1989, 1e eigenaar,
023 • 423906. Inruil mogelijk.
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Kadett Station Diesel, 5 drs.,
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen '85, APK 4-'95, nwe uitlaat +
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel 02975-61212.
startmotor ƒ 3500, 020-6115192
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Klassiekers
en Oldtimers

Suzuki

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
ƒ5950. Lancia Prisma 2-'86
Tel. 02940
18200/18008
LPG, net gekeurd, goede auto,
Bovag Garantie
023 - 423906. Inruil mogelijk.
Van ex-diplomaat Volvo station
240, LPG, vele extra's, in uitst.
st., b.j. '87, 65.000 km. Vr.pr.
Mercedes 190D, rood, b.j. '84, ƒ20.000. Tel. 08389- 17308.
kentek. '87, APK 6/95, div. extr.
Vr.pr. ƒ9.500: 020-6970130.
Mercedes 280S met.silver, nwe
APK, motor 100% prima, ziet er ± 50 auto's APK gek. Den
3rielstr. 18, A'dam, zijstraat
heel mooi uit, ƒ3.900.
-laarlemmerweg bij molen.
Tel. 074 - 777963.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Mitsubishi

Motoren/Scooters

Rover

Mercedes-Benz

Mazda

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak) Kawasaki ZL 600 eliminator,
2e Helmersstraat 15, A'dam. cardan, zwart, 1986, i.g.st.,
ƒ8000. Tel. 040-573286.
A.P.K. KEURINGSSTATION
M.A.R.S. MOTORS biedt aan
Keuren zonder afspraak
Honda Super Magna ƒ 12.950,
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702 Kawa GPX 750 R ƒ10.950,
Honda VFR 750 ƒ 9500, BMW R
Autobedrijf CRYNSSEN
80 ƒ7950. Grote soit ChopCrynssenstraat 10-14
pers. Alle motoren in nieuwTel.: 020-6184402.
staat, grote beurt en gar. TeAPK-keurstation, reparaties vens reparatie van alle motoren
alle merken en schaderegeling. en verkoop van kleding, helmen en accessoires. Dagelijks
geopend. ZONDAG kijkdag 1117 u. St. Janslaan 52 Bussum,
02159-11866.
5 *****
Te koop vr. de liefhebber
NORTON M 50 1954 met kent.
STERREN
Geh. gerev. 02290 - 11034.
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Bedrijfsauto's

Accessoires
en Onderdelen

Lancia

MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

SPRING IN 'T VELD
OCCASIONS
ZEKERHEID • GARANTIE
70 BESTELAUTO'S en pers
SAAB99GL,b.j.'83,LPG,trekNATIONALE AUTOPAS
haak, d.blauw. In prima staat, EN 70 JAAR AUTO ERVARING busjes v.a. ƒ3500. Garage
voor liefhebber. Vr.pr. ƒ 7500 -.
Rijsenhout, lid Bovag.
Tel.: 03494 - 56867.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
HONDA
Civic 1.5 DXI 1/93 ...ƒ27.950 Bennebroekerweg 17, RijsenSAAB SERVICE
Civic 1.5 DXI 1/92 ...ƒ25.950 hout bij Aalsmeer, 02977Cicic 1.5 Silverst. 2/91/21.950 24229. Ook t.k. gevraagd.
MOLENAAR
Civic 1.5 i GL 5/89 ..ƒ14.950
HOOFDDORP
Civic 1.3 Luxe 1/90 ..ƒ16.950
Civic 1.4GL 2/88 ...ƒ12.950
Tel.: 02503-14097
Civic 1.4GL 9/88 . . . ƒ 9.950
Onderhoud, repararatie, APK. Integra 1.5 Luxe 4/89 ƒ 13.950 T.k. Phanomen Garant DDF
Quintet 1.5, 5-d. 8/84 ƒ 4.950
Diverse SAAB occasions
pick-up truck, 4 cil. luchtgeWaaronder: Saab 90, 99 & 900 Concerto 1.5 10/93 ..ƒ26.950 koelde diesel, bj. 1956, motor
Concerto 1.5 8/93 . ..ƒ26.950
Aerodeck 20 EX 12/86/ 9.950 en auto 100%. Vr.pr. ƒ6500
Prelude 20i EX 2/92 .ƒ29.950 Tel. 020 - 6934635.
Accord 20 EX, 3/89 .ƒ16.950
T.k.: 205 Jubilee 1.1, 3 drs.,
nov. '90, nw. model, 52.000 SEAT AUTO KOHLER SEAT Accord 20 L, aut. 3/90 ƒ 19.950
In Amsterdam en omgeving Accord 20i EX 6/91 ..ƒ27.950
km., ƒ 10.950,-: 02155-29462.
De enige
ALFA ROMEO
GOLDEN SEAT DEALER
33 1.4 IE 5/94
ƒ29.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
V.d. Madeweg 23,
33 1.4 IE 2/94
ƒ28.950
Ruilstarters en dynamo's.
Amsterdam.
Rover-dealer voor Uithoorn,
33 1.4 IE 4/93
ƒ24.950
Valkenburgerstraat 152.
Amstelveen, Hoofddorp e.o. Auto Boulevard bij MAKRO
33 1.7 IE 16V5/91 ..ƒ21.950
Tel: 020-6240748.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
33
1.7
QV
16V
5/91
.ƒ23.950
020 - 6686146.
Grote sortering ONDERDELEN
33
1.3
S,
Lpg
3/89
..ƒ12.950
Adverteren m deze rubriek
SEAT Autocentrum APC
33 1.3 1/89
ƒ11.950 van schade-auto's, alle
Tel. 020 - 665 86.86
Jarmuiden 43
33 1.3 sportw. 8/88 ..ƒ13.950 merken, alle bouwjaren.
FAX 020 • 665.63.21
Amsterdam-Sloterdijk
75 1.8 IE 7/90
ƒ14.950 GEBR. OPDAM B.V.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020-6133333
75 1.8, Lpg 9/89 ....ƒ15.950 Tel.: 02502-45435.
75 1.83/89
ƒ16.950 Missot. specialist REM- en
155 1.7 Twin Sp. 2194ƒ 36.950
FRICTIE-MATERIAAL.
1552.0Twm Sp. 2/94 ƒ 46.950 Bosboom Toussaintstr.
164
Twin
Sp.
4/91
...ƒ28.950
Amstelstein - Suzuki
A'dam. Tel.: 020-6180443.
164 3.0 V6 9/88
ƒ 19.950
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Noodservice
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ANDERE MERKEN
ONDERDEELVERKOOP
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
BMW 316 (318i) 6/86 ƒ 9.950
DOE-HET-ZELF ADVIES
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Daihatsu Char.1.3 1/92/ 16.950
op zaterdag van
SUZUKI-BIEDINGEN
Rat
Uno
45
IE
10/89
.ƒ
9.950
T.k. SUZUKI Alto, b.j. '89
10.00-13.00 uur
incl. 3 mnd Bovag-garantie. i.z.g.st. km + 82000, kleur wit Rat Panda 1.0 10/90. ƒ 8.950
Kost B.V.
en gegarandeerde restwaarde. Vr.pr. ƒ7500. 05987- 12024.
Ford Resta 1/1 1/89 .ƒ 12.950
Valschermkade 16, A'dam.
Lancia HPE Vol. 2/86 ƒ 15.950
Alto GA, '90
.ƒ 9.950
Mazda 323 1.6i 5/87 .ƒ 7.950
Alto GL, '86
.ƒ 7.700
Mits. Colt 1.3 2/91 .. .ƒ 14.950
Alto Gl Club, '89 .. .ƒ 9.950
Nissan 100 NX 6/91 .ƒ24.950
Alto GL, '91
.ƒ 10.500 Spec. aanb. DIRECTIE-AUTO Nissan Bluebird 1/90 . ƒ 12.950
ALLE KLEUREN
Swift GL, '89
.ƒ 12.950 IMPREZA 1.8 GL-Plus
OOK IN SPUITBUSSEN
Opel Manta 20S 6/83 ƒ 3.950
Swift GLX, aut. '89 .ƒ 13.950 Trekauto v.h. jaar.
Opel Omega 2.4 8/91 ƒ 29.950
otto nieuwenhuizen bv
Swift Unique, '91 .. .ƒ 13.950 Div. Mini Jumbo's & autom.
Seat Ibiza 12i 1/92 . .ƒ 15.950
Overtoom 515, Amsterdam
Swift 1.3 GS, '91 .. .ƒ 19.950 Mooy & Zoon, Ruysdaelkade Toyota Corolla 8/91 . .ƒ 15.950
(020) 6129804
Swift 1.3 GTS, '93 . . ƒ 21.500 nr. 75, 020 - 6623167.
Swift 1.3 GS, '92.. . ƒ 20.950
* Bovag/Alfa-Prima
T.k. van part. (dame) uitstegarantie voorwaarden
kend onderh. Subaru Mini JumAuto Amstelstad B.V.
bo eind '90. 020-6474555.
Off. Suzuki-dealer
SPRING IN 'T VELD
Amsterdam en Amstelveen
OCCASIONS MET
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Autoverzekering laagste bet.
EEN STREEPJE VOOR
Minervalaan 85, 020-6711888.
per md/kw. met schadegarant
Focwa Serv. Celie 020-6416607
ALFA ROMEO
Nieuwste mod. excl. Corolla LB
OOSTEINDERWEG 335-339
coupe 1.6 XLi, 6000 km, met
1432 AX AALSMEER
240 GL Station, diesel '89; 740 vele opt/gar. Weg. huis. Nw.pr.
Tel. 02977-24696.
GL. sedan, LPG, '90; 740, 2.0 ƒ42000 nu ƒ31995.020-6195705
Grote sortering ONDERDELEN
Fax 02977-44021
sedan '9i; 340 aut. v.a. '87 t/m
van alle schade-auto's, alle
HONDA
'91;3401.7'89;360GL2.0inj. T.k. tegen handelsprijzen:
merken, alle bouwjaren.
2x Corolla 1.8 XL Diesel. 4-drs.,
OOSTEINDERWEG 340
'88; 440 GLT 106 pk. '88
GEBR. OPDAM B.V.
7/90 va. ƒ10.500. BEREBEIT
Tel. 02977-44146
VOLVO-NIEROP
Tel.: 02502-45435.
Fax 02977-20489
Amsteldijk 25, 020-6627777.
A'dam-West: 020-6183951.
Do.av.geop. tot 20.30 u.
Adverteren in
855 GLT Estate Demo . 4/94
DAGELIJKS GEOPEND
deze rubriek
940 GL LPG
9/91 Toyota Celica 1.6 coupé, grijs
VRIJDAG
KOOPAVOND
Tel. 020 - 665.86.86
440 GL 2.0 i, Demo ... 1/94 met., 5 bak, mooie sportvelg.,
440 LPG 1.8
7/90 i.z.g.st., orig. b.j. '85, slechts
440 GLT inj
1/92 ƒ4.900. Inr. + soepele financ.
440 DL inj
4/93 mog. Bergen NH 02208-98633.
360 GLS
1/83
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.440 GL inj. 1.8 aut
4/92

Saab

Automaten

Auto Beheer B.V.,

Alfa Romeo

Peugeot 505 Turbo injection,
A.B.S., elect. ramen + schuifd.,
central lock, velours mter., 4
hoofdsteunen,
boardcomp.,
l.m. velgen, stereo-install.,
LPG- inst. ( 1 jr. oud), m. '87, in
nw. staat ƒ 6.950.
Inruil, soepele financ. mog.
Bergen (N.H.) 02208 - 98633.
PEUGEOT-ZUIDWIJK
ANWB gekeurd
Tel. info 020-6629517.
Tegen hand.pr: Peugeot 405
GLX 1.6 LPG, 6-'92, ƒ17.500.
405 GXi 1.6, l.m. wielen, el. ramen, 6/91, ƒ 16.500. 205 1.4 XS
schuifd. ± 40.000 km. 1/89
ƒ11.500.- BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.
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l AMSTELVEEN BV. U
Tel. 020-6431220

AUTOVERHUUR
Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

QUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

Auto's te koop
gevraagd

Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID

Let op! BOVAG autobedr. ver<oopt gratis uw aanb. in zijn
".howr. Medembl. 02274-4999.

C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

DE HOOGSTE PRIJS voor elk Opel Kadett ƒ 39 p.d.
merk auto a cont. met vrijwar.
All-in KM vrij.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
RENT A BRIK. 020-6922930.
Wilt u uw auto v.a. 1991
DIREKT a contant verkopen?
Belt u voor inl. 03410-19354.

Campers

'e koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10.950.O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault

GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.

Service en Reparatie

T.k.: VW-kampeerbus compl.!
Gas, koelk., luifel, fietsrek mog.
Vakantieklaar. 033 - 562843.

• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze rubriek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
3e kosten daarvoor bedragen ƒ4,50.

APK ƒ 50,- all-in.

Te koop inruilauto's:
Mazda 626 2.0 GLX Coupé,
LPG, stuurbekr., elec. ram.,
8/84 ƒ 6950.CorsaTR, LPG, 10/87 ƒ 5500.Citroen BX 16 RS Break,
10/85 ƒ 4250.BMW316, 5/85, ƒ5250.Suzuki Swift GS, 5/85 ƒ 6250.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam. 020 - 6627777.
Do. av. geop. tot 20.30 uur
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Osdorp, Oranje hek
Tel.: 020 - 6105478.
Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
± 200 auto's. Inruil mogelijk.
Tevens enkele speedboten.
Inruil. Ook te koop gevraagd

Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020 - 62547 82
GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhoud Autobekleding, ruilstoelen,
gr. voorraad, o.a BMW, Merc.,
Voor SCHADEHERSTEL
VW enz. Recaro's v. GT, GTi,
Voor APK-KEURING
Gsi enz. + snel reparaties.
Voor een goede Occasion
TRESSEATS: 023-470200
Voor een snelle en vakkundige
service
GARAGE ECONOOM
Gratis leenauto's beschikbaar
Repareert uw KOPPELING en
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
Frederiksplein 6, 020-6232505. REMSYSTEEM snel en vakkundig. APK klaar terwijl u wacht.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Ook uw BOVAG autospecialist.
DIESELSERVICE
Frederiksplein 6, 020-6232505.
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/ Zelf sleutelen of auto spuiten
motorenrevisie FEENSTRA
doe je bij HEINING HOBBYIndustrieweg 27, Duivendrecht HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel. 020-6980639
Sloterdijk 3.

ons faxnummer is
020-6656321

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eur<)C n<SC ue.
; i1
i
i
i
i
i
i. _
.
_
- --"i"
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklctters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
Keplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kust.
Naam:

2|

47,88
64,04

|3|
•S ! 4 1
g 5[
5,6|
4|7l

80.19

96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

,«!
[*l
10 1

Telefoonnummer: - -

Adres:
Postccle + Plaats:

Handtekening:

J

_ —

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,?
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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donderdag 25 augustus 1994
Thomsonstraat l
2041 TAZandvoon
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507 149 24
Telefoon 02507 17741

FITNESS dames en heren CARDIO-FITNESS
M

Voor starters
1 Zeestraat 22-1, kale huur
ƒ 570,bruto
huur
ƒ 607,95
2-kamerwo
nmg op de beganegrond
met cv, eigenaar EMM
Voorwaarden om in aanmerking te komen bruto
maandinkomen
max
4 095,-,
eenpersoonshuishouden Selectiecntena hoogste leeftijd

Nieuw! TOTAL BODY WORKOUT (TBW)
Onder professionele leiding worden in één les diverse aërobe en anaërobe oefeningen gecombineerd, zoals: AEROBICS, STEPS, BODYSHAPE, BBBB (borst, billen, benen, buik),
CALLISTHENICS + STRETCHING.
Geef u nu vast op (start per september)

E FA A

2 Lorentzstraat 114, kale
huur ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 895,05
4-kamerwo
nmg op de 3e etage met
lift en cv, eigenaar EMM
Voorwaarden om in aanmerkmg te komen gezamenlijk bruto maandmkomen max ƒ 5 250,- en
min gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2 850 minimaal tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd

PARADIJSWEG 1
ZANDVOORT t.o. POLITIE
Tel. 02507-17742

FITNESS PROFESSIONALS

NNESTUDIO SAUNA + TURKS BAD

3 Stationsplein 107, kale
huur ƒ 481,45, bruto
huur ƒ 510,45 1-kamerwoning op de 4e etage
met lift en cv, eigenaar
Gemeente
Zandvoort
Voorwaarden om in aanmerking te komen bruto
maandinkomen
max
ƒ 3 460,-, eenpersoonshuishouden Selectiecnteria hoogste leeftijd

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klem
De Spar
Weekmedia

Gasthuisplem12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

4 Flemingstraat 116, kale
huur ƒ 770,-, bruto huur
ƒ 929,85
4-kamerwonmg op de 1e etage met
cv zonder lift eigenaar
EMM Voorwaarden om
m aanmerking te komen
gezamenlijk
bruto
maandinkomen
max
ƒ 5 535,- en mm gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2 850,-, minimaal tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens
Fa. De Vonk

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 1 , Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

M

Vrijkomende woningen

DAMES & HEREN houdt u van afwisseling?

Thomsonstraal I
2041 IA Zandvoort
Postbus 501)
2040 EA -imdvoort
I ax02507 14924
Te lel oon 02507 17741

Woningbon

Voor doorstromers
Lorentzstraat 33, kale
huur ƒ 730,- bruto huur
ƒ 895,05
4-kamerwonmg op de 3e etage met
lift en cv, eigenaar EMM
Voorwaarden om m aanmerkmg te komen gezamenlijk bruto maandmkomen max ƒ 5 250,- en
mm gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2 850,mmimaal tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria
bewonmgsduur

U behoort tot de volgende,
categorie
Starters, indien u niet be
schikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT eenheid of
een 1 kamerwoning be
woont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie m de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HAT
eenheid of 1-kamerwomng
bewoont
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio BIJV u bent werk
zaam m de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc )

De Schelp 112, kale huur
ƒ 699,68, bruto huur
ƒ 876,62
2-kamerwonmg op de 1e etage met
lift en cv, eigenaar EMM
Voorwaarden om m aanmerkmg te komen bruto
maandinkomen
max
ƒ 5 030 -, eénpersoonshuishouden Selectiecntena bewonmgsduur
Voor vestigers
Lorentzstraat 75, kale
huur ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 885,85
4-kamerwonmg op de 1e etage met
lift en cv, eigenaar EMM
Voorwaarden om m aanmerkmg te komen bruto
maandinkomen
max
ƒ 5 250 - en mm gezamenlijk bruto maandmkomen ƒ 2 850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria
hoogste leeftijd

Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemcrland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek
Haarlemmerliede/Spaarn
woude en Zandvoort
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis Hierbij
moet u de overhevelmgstoe
slag optellen Indien u twee
verdiener bent, tellen beide
inkomens

Gerealiseerde
toewijzingen op eerdere advertenties:
Celsiusstraat 74 toegewezen op 13 doorstroomjaren + 5 bonusjaren = 18 jaar

Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag

Flemingstraat 126 toegewezen op leeftijd 29
jaar + 3 bonusjaren = 32
jaar.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen)

Ondergetekende heeft belangstelling voor de wonmg(cn)
nr

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verkla
ring van de arts, telt uw aan
staande kind wel mee
Een eenouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders

adres

Ondergetekende is

D doorstromer

Naam

\

D starter

D vestiger

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamehjk totaal bruto inkomen per maand

Postcode

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woning
bon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewer
kers De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

G zelfstandig

Ind en zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

G ja

G nee

Zo ia vermeld do waarde van de overgangsregeling
Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Waar motten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectie
ronde meegenomen

G nee

l zo /a kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

etage

G wel lift

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstcrmijn inschrijvingen
Woensdag a s om 13 00 uur
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectie
ronde meegenomen

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

l

i

i

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

E M M

_dto

De Postcode Loterij nodigt u uit!

Extra prijs: Ajax-Vitesse
GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o a Essen
Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

Fonds en Stichting DOEN In
1993 ontvingen zij in totaal
143 miljoen gulden
Vul dus snel de WIN-TOTZEVEN-MILJOEN-BON m
en speel mee En doe het nu
meteen' Want alleen als uw
bon vóór maandag 29 augustus
bij ons binnen is maakt u kans
op een eretribuneplaats m de
Meer m Amsterdam '•

Extra prijs
voor snelle
inzenders:
Ajax-Vitesse

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND

WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk stemmig exclusief don
ker of licht of m prachtige midden tinten teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur
contrasterend of heel apart spiegelstnps1

KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk lil), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modem en hyper modern In legio afwerkingen
spiegel houtstructuur m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmterieurs

Op zondag 11 september
speelt Ajax in de Meer tegen
Vitesse. Als u nu lid wordt
van de Nationale Postcode
Loterij maakt u kans deze
spannende wedstrijd tussen
de twee aanvallende teams
bij te wonen! Voor de snelle
inzenders van de WIN-TOTZE VEN-MILJOEN-BON
liggen er eretribunekaartjes
klaar. U moet de bon wel
vóór 29 augustus inzenden.

Naast dit kadootje maakt u als
lid natuurlijk kans op de meer
dan honderdduizend prijzen
van een tientje tot een ton tijdens de maandelijkse trekking
van de Postcode Loterij Plus
elk kwartaal op l miljoen En
natuurlijk op de topper van de
Postcode Loterij, de Postcode
Jackpot van 2 tot 7 miljoen
gulden
En u speelt automatisch mee
met het bingospel van de Post-

Speel mee met de Postcode Loterij en
geniet op zondag U september van
Ajax-Vitesse'

code Loterij, met elke week
kans op 25 000 gulden
'Bovendien steunt u tegehjkertijd mens en natuur Want de
opbrengst van de Postcode Lotenj gaat naar Artsen zonder
Grenzen, UNICEF, Natuurmonumenten, Novib, VluchteImgenWerk, Wereld Natuur

Stuur de bon in
vóór
29 augustus!
Uitslagenlijn;
O6 - 9799
3O ct/min.

De winnende
Thuisbingonummers:

WIN-TOT-ZEVEN-MIUOEN-BON

14 augustus

EN 2 ERETRIBUNEKAARTJES AJAX-VITESSE

1 10 17 23 4O
3 13 18 29 44
5 14 19 36 45

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo Ik speel minimaal 1 jaar mee en machtig u hierbij tot wederopzeggmg
eenmaal per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

7
8

Qj ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)

15 20 37
16 21 38

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Deelname houdt m aanvaarding vin het reglement

Wat hoor

Wat hoor ik nou .' Is het waar, dat de kran
teil van Weekniedia opnieuw /o'n goed rapport van
het NIPO hebben gekregen» Dat daarin \oor alle
edities over een totaal bereik van maar ln'fst 78%(')
wordt gesproken' Stuur m j gauw de uitkomsten
van dat NIPO appreciatie onderzoek 1995.
Bel voor meer informatie o\er succesvol adver
teren ons kantoor Amsterdam (020-562.2618),
Amstelveen (020 6^7 5W) oi Zandvoort
(02507 17166)

Elke week het dagelijks nieuws!
VmstinLuns sudshl id D u i m t
llulit.imlui.nsi lotinm Vmsu
t UhtMiriist l imrum iK Kttmk

Goedgekeurd door het
Ministerie van Justitie

Naam:

De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder'
nummer LO 890/098/17789 d d

Adres:

02 03 93
Prijzen boven de '000 gulden wor
den belast met 25% kansspelbelas
tmg Prijzen worden automatisch op
uw bank of girorekening gestort

Q dhr. Q mevr

Postcode: i i i l i-i i i

Plaats:

1509413
WiHudatwi|ubellenbiieenpn|sbovende/10MO 7-r i fn n
, , , , , , , , , , ,
Vuldanhiernaastuwteiefoonnummerm
ICieTOOnnr. l l l l l l _l l l l l
Postbanknummer

Datum
Handtekening

Banknummer

de bon in en

,

NATIONALE
• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

t iHirmi tU NR

-J

10
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AVOND LASOPLEIDINGEN
In september starten de lascursussen

C ' E
V

£&*,.

SCHILDERWERK

•

HNO -jl
NIL-cursussen
Herengracht 252
- Autogeen-lassen
1016 BV Amsterdam
- Booglassen met beklede elektroden
- MIG/MAG-lassen
- TIG-lassen
De lasopleidmgen worden gegeven 'op de niveaus 1 t/m 4 en leiden
op tot door het bedrijfsleven erkende NIL-diploma's

Maatwerktrainingen
Specifieke scholing, apparatuur- of produktgencht m alle materialen
afgestemd op basis van individuele behoeften Kwalificatie van laspersoneei volgens de ASME, AWS, EN 287 of TO215 onder toezicht
van Lloyd's, DNV, TUV of Stoomwezen

BALLET
STUDIO 118

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 aar schriftelijke garantie

Glasreparatie (20 mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

CONNYLODEWUK

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

toegewijd aan de
danskunst

jnzz-0nu.€T

prijsopgaaf.

. voorkinderen v.o. 6jaar

PR€-BflLL€T
H! JfiZZ 1MLL€T

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

v.a. 4 jaar
. . voluu. donderdagochtend

Bel voor gratis proefles
12598 / 17789
Studioodrss- Corn. Slsgersstroot 2fl
Zondvoort

| Wilt u meer weten over de scholmgsmogelijkheden, bel dan 01014375660 Een interessante korting bn aanmelding voor 31 augustus

Home Chicken
ROMY's
Tel. 30378
NIVEA
DOUCHE

Wij bezorgen uw bestelling
v.a. ƒ 15.- gratis aan huis

L.

SENSA WASVERZACHTER

Kerkstraat 22
Ook om mee te nemen!

FLACON 250 ML

GROTE FLACON

~*tt
inSa

geeft u meer!

ELDERS

STUK

page
==J&**-M«ë\

PAGE
KEUKENROLLEN

HAPKLARE
KATTEBROKJES

reinigt streeploos alle
tegel- en glaswanden

NAVUL- r fin Ml
FLACON OUU ML

kip, vis of vlees

absorbeert meer,
onmisbaar in ledere keuken.
IN MODERNE MINTKLEUR

BLIK
400 GRAM

ELDERS

FRAAI GEDESSINEERDE

SOKKEN

»~--••- -• »-«

III

J0-

PM^^"^C o cpun/ÏDEyNG
•/ oï^HG^Oi^^^1^
^
M/EUWE OOGST!

HOLLANDSE «j«SSS
AARDAPPELEN

Na uw tocht over de Noordzee komt u terug m IJmuiden en verlaat u het schip tussen 16 00 en 17 00 uur
Aan boord zal een kiosk zijn waar u iets te eten en te
drinken kunt bestellen Reserveren voor deze dagtocht
is sterk aan te raden en kan gebeuren bij Sail Reserveringen m Amsterdam, tel 020 6638359 Tegen mlevermg van onderstaande en volledig ingevulde bon op
de dag van vertrek aan boord van het schip en na
telefonische reservering tel 020-6638359, betalen onze
lezers m plaats van ƒ 145 - slechts / 90,- p p Wij raden
u aan te reserveren vóór 24 augustus a s onder vermelding van uw naam, geboortedatum en -plaats en
paspoortnummer U dient tijdens deze tocht uw paspoort of toeristenkaart mee te nemen

Bon voor onze lezers

GALA ROODMERK KOFFIE
per pak 250 gram

SET

PAKKEN

'

PER PAAR ^A^O

STUK
OVENVERS

BONAMIE

ELROY

MONA

VOLKORENBROOD

ROOMBRIE 60+

HUZARENSALADE
. .-_-_. tftt f\
HEEL KILO

BIOGARDE ROER

ALTIJD
LAAG GEPRIJSD

n ±r(
ELDERS Jïly

gesneden en verpakt heelbiuuj

ELDERS 2.3$

puntstuk 200 gram

+ PATURAIN

ft-

c fit\
SA MEN EL DERS. &.^y

naturel

LITERPAK

lOVissticks

een heerlijke frisdrank
SAMEN VOOR D A I S

HOEGAARDEN WITBIER
origineel Belgisch bier

SET

' " ,'

6 FLESJES '

}

ELDERS £&$ "

-

^l

II'--

LA REINE
LIMONADESIROOP
smasof
grenadine

\C:L£i_iX
VERKADE

elders
^WASPOEDW

BROSSE BESCHUIT
heerlijktaljhet
ontbijt

FOSFAATVWJ
BAAL2KILO
elders

, ~ ' ' , "
i
'

ROL 13 STUKS
ELDERS IftlT "

LITERPAK
elders

OEBOTERBOER
ROOMBOTER
?AK 250 GRAM
elders >99

'

FLES
250 ML
ELDERS I

VAN DEN BROEK

esnedenenverpaW

Aantal personen

EE

TAKSITROPICAL OF EXOTIC

ELDERS

Naam

Postcode /Woonplaats

r

O-

Deelname aan deze tocht op de Khersones Is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel 020-6638359
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden op de
dag van vertrek aan de loopplank van de Khersones in
de zeehaven van IJmuiden

Adres

PER

PER

Op zaterdag 27 augustus aanstaande kunt u tussen
09 00 en 09 30 uur aan boord gaan m de zeehaven van
IJmuiden Om ongeveer 10 00 uur vertrekt het schip uit
de haven en gaat u een van de meest bijzondere ervaringen meemaken De Khersones, een zogenaamd Tall
Ship, is meer dan 110 meter lang en heelt drie masten
die samen 2 775 m2 zeil kunnen dragen U heeft nu de
unieke kans om mee te zeilen en de traditie mee te
maken van de grote historische schepen die al sinds
het einde van de vorige eeuw over de wereldzeeën
zeilen
De liefhebbers van de laatste overgebleven schepen
uit de rijke historie van de zeevaart herinneren zich
nog levendig het bezoek aan Sail Amsterdam in 1990
Van 10 tot en met 14 augustus 1995 is er opnieuw een
Sail-mamfpstaüe in Amsterdam Maar alleen op 27 augustus aanstaande heelt u de mogelijkheid om mee te
gaan varen Aan boord zult u zien hoe de bemanning
leeit uit de Oekraïne die hier opgeleid wotdt tot officier
Op dit moment vaart het schip nog mee m de beroemde Cutty Sark Tall Ships Race, na de finish in St
Malo m Frankrijk komt het voor één dag naar Nederland

met verschillende
g/appige motieven.
C l n ET n O
Voor kinderen, dames tLUERS
of heren, 70% katoen, ___
__^
29%nylonen1%lycra ^9 f^f?

" ' ' '

ISM^I
"•.isi|r.«
4sr,K"

ELDERS

K\LO
&&

JDESIGN SOCKS

ZOEK UIT:

Vifbrokjes

ROLLEN
PAK

n

GLASSEX

BREKKIES

MET MOOI DECOR

COMPLEET MET
LANGE
UITSCHUIFBARE
STEEL

Ifca

PER

$*•*>\•>

VOORZIEN VAN SPONS
EN RUBBER TREKKANT

ELDERS

3&Êj£3ldi

DAG MEEZEILEN
OP TALL SHIP
Voorproefje op Scnl Amsterdam '95 met zeilschip Khersones uit Oekraïne
Samen met Rederij Naco en De Zeilvaart uit Enkhuizen
biedt Weekmedia haar lezers een fantastisch voorproelje op Saai Amsterdam 1995 U kunt nu een dag
meevaren op het indrukwekkende zeilschip Khersones
dat een van de hoogtepunten zal zijn als de Sail-vloot
m 1995 m Amsterdam ligt

m

diverse zeer fraai geweven
motieven m moderne kleuren

ELDERS

HANDIGE

RAAMWISSER

100% KATOEN

^< 1.5 LITER
«U*j3k3i&2^

J®>
• "S^

ELDERS

_

WASHANDJES

dauwfris en voelbaar zacht

verzorgt de huid en houdt r
haar zacht en soepel
DIVERSE SOORTEN

KWALITEITS-

heel brood
elders

geeft u meer!

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle SchaHplein • HOOFDDORP. Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP'Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan -ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD. Kostverlorenhol
• AMSTERDAM |ZUID| Rlinslraat48 • ÉN BINNENKORT OOK: -AMSTERDAM Nleuw-Slolen
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Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
IMicrn-iuKrrlrutirs voor /akenrnan en ptirlirulicr kunnen
Horde-u gr/cl o\cr l of 2 kolommen brerdle in dneiv
letler^roollen.
l'.irtiriilieren \rrv\ij/en wij naar de speciale hun op de
pj^ina ..MICKO'S".
Pldiilsiiijr is mogelijk in de uilgewJc editie:
XANDVOOHTS NIKUWSHI.AI) ƒ0.45 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
II kunt iw teksl lelefonisclit' opgeven: 02507-17166 of
afgeven//ei]den a;ui:
•*• /andxnoils Nieuushlad. (iastlniisplein 12.
2(M2 JM Xa.ukoorl:
* Irifotrnatie o\er on/e o\eiige aantrekkelijke adveilenlieeoinliin.ilics !n de Miei o's /ij n op aam mag op on/e
kanloren \cikrijghaar.
ir Voor brieven onder nummer wordt ! tegel extra in
rekening gehraeht. alsmede / .50 adm.kosien.
Hij phialsing in de Micro's worde geen Ijewijsjiiniuners
\erstunid. Op \er/oek \\oirll aa i adverleerdeis buiten
liet \crspreidingsgebied een kra l verstuurd. Hiervoor
\\ordt ƒ 5.- in rekening gebra -hl.
r

Alle prij/en e\el. l 7.5 /r liï\\
U kunt de tekst \an uv\ Miero-adxeitentiecoinbinatie 7.
telefoniseli upgeven:

020-56262 71
(dll mimnuT is niel \oor bc/orgklachlcn) of /ciKk-n ;uui:
Micro's Weekmerlia

Poïlbu-, 156 - 1000 AD Anihlcrilain
Do sluiliti^stijdc-n. gelden \oor planning in rie/t-lfde wt-rk.
Vour de helaling onhangt u een aereplgirokaait.

Informatie over de

Contacttelefoon?
Bel 06.350.111.73
(ca. ƒ 1 p.m.)
* 25-8 Trouwen Maarten-Jan
Porsch en Judith Moes. Geluk
gewenst. Pa en ma M.
7 September zijn Dien en Martin
Kemp 55 jaar getrouwd.,
Wie stuurt ze een kaartje?
M. Kemp 4/3 Alkira Avenue
3214 Norlane Vic Australië.
* 7-9-39/7-9-94
55 jaar samen Kern en Dien
n Australië.

* 25-8 Judith Moes welkom m
de Fam. Porsch. Pa en ma
Porsch.
* Peter Koper zaterdag veel
succes met de triathlon. Pa,
Ma, Toon, Angelique, Tim.
•*• Peter, succes zaterdag. Ik
duim voor je. Oma Koper.
* Peter, toi-toi-toi in Almere.
Ma en Pa Koper.

*De reünie Z.V.M. 1 oct. * Simone, Natascha
wordt een 2e Woodstock
Jullie waren geweldig!
alleen wat rustiger.
Opa en Oma.
* Pappa, veel geluk met de
Voor trouwfoto's
*• triathlon. We duimen voor je.
jstephan en Ricardo.
Foto Boomgaard

Een pruik als het
nodig is!

Felicitaties

sortering in
haarwerken
en pruiken

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ooit gespecialiseerd in
herenlmgatjwerken

Heemsledestraal28
b h. Hoofddorpplein,
Amsterdam.

Tel.02M157107
*Dominic en Sander jullie
waren geweldig.
Tante Annie & Oom Wim.
*Er moeten nog wel 1000
oud-handballers zijn! Waar
blijven hun aanmeldingen?
* Eva en Ivo weer thuis.
Gelukkig! Tot volgende week.
De Tuinkabouter VN.

Grote vlooienmarkt
Amstelveen
Za. 27 en zo. 28 aug. 10-17
uur Sporthal de Escapade
(Escapade 1). Organisarieburo Midland B.V. 033-751167.
* Help de Polen. Stuur 'n
. voedselpakket! Wij hebben
j evt. 'n adres: 02907-5235.
[ HEREN, 3 vriendinnen 45, 47,
| 61 zoeken nu nog 2 danspartf nerslejr. Br. o. nr. 701-34116
v.d. blad.
* Ko, bedankt voor je etentje
en de gezellige uurtjes, Lf.
Anneke, Hans, Wim, Nico.
NEDERLANDS GROOTSTE
VLOOIENMARKT UTRECHT
Veemarkthallen 27-28 aug.
9-17 uur, 1000 stuks
Org. v. Aerle 04920 - 25483.

* Hiep, hiep, Terence 1 jaar
gefeliciteerd. Oom Philip en
Tante Renate.
* Hoera, Terence 1 jaar,
gefeliciteerd. Opa en Oma.
* Peter houdt de vaart erin
tijdens de triathlon! Succes.
Ab, Lies + meiden.

Weggelopen of
gevonden dieren
Weggelopen:
grijs, Perz.
poesje. Omg.
Kostverlorenstr. Eet alleen kl. st.
hart. Heel gr. terug te bez.
Tel.: 02507 - 15772.

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Woninginrichting
Fabrieksrestanten v.a. ƒ9,75.
Alleen bij EUROPA-PARKET.
Tel.: 075-283507.
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
T.k. slaapkmrkast, 3 drs met
onderlade; 2 pers. bed, lattenbodem. Geheel blank eiken. Prijs ƒ 1000. Tel.:
02507 - 18162, 19-20 uur.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

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

Kunst en antiek
KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
* T.k. maandblad Anktiek
jaargang 1 t/m 17 + 30 antiek
revue's. Pr. ƒ 150. Tel.: 17193.
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling
5 en 6 september
Spinnerij 33, 020-6473004.

Zalenverhuur
Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gez. met spoed zelfst.
woonr. voor werk. vrouw max.
ƒ500 p.m. Tel.: 02507-17481.
Nette, lieve vr„ 36 jr, zkt
ongem. ruime kam. of etage
voor langer dan 1 jr, hr. max
ƒ500,-. Ik ben bereid enige
hulp te bieden o.a. koken,
boodschappen o.i.d. In bezit
van auto. Schrijf naar:
Zeestraat 58, 2042 LC Zandvoort t.n.v. Roos Janssen.
Werkend stel zoekt leuke,
zelfstandige woonruimte.
Prijs tot + ƒ 875,-.
Bel: 06-52606067.
Woonr. gez. v. alleenst. j.vr. v.
min. 1 jaar, max. ƒ700,-.
Ongemeub., opkn. gn. bezw,
Tel.: 06-52777931.
Woonruimte gezocht voor alleenstaande, werkende man.
Huur tot ± ƒ 700,- p. mnd. Tel.
na 15.00 uur: 02507 - 12932.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFRETAFELS
Grote Krocht 26
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party?
Tel. 13529
Komt u dan eens praten met
* Wij missen nog vele namen mij, A.J. v.d. Moolen,
tel.:
van heren handballers. Bel Gemeenschapshuis,
voor de reünie: 02507 -14973. 02507-14085 of 19652.
*Wim, de vrouwtjes golfen
Ik bij jou heb 'n fijne dag ge
had en blijf je trouw. Roor.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

heeft tijd voor binnenen buitenwerk.
Vrijblijvende prijsopgave.
Bel na 18.00, tel. 19800.

Jan Best

Gisteren iemand in de tram ontmoet, en vannacht slecht
geslapen? Op zoek, maar liefst toch eerst anoniem?

* Kleuren tv 12 kanalen ƒ 50,Fronteck KTV 8 kanalen kleinbeeld ƒ50-. Tel. 17357.

Schilder

antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Oproepen - Mededelingen

Beeld en geluid

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

Huwelijk en
kennismaking
020 e.o. J.man, 32 jr, d.bl.,
1.73, 65 kg, i.b.v. 3 k.won.
zkm j. vrouw tot 30 jr voor
vriendschap en misschien
meer. Br.o.nr.755-34015 vd bl.
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm).
U kunt nu ook anoniem gebeld worden op het moment
dat U dat wilt! Plaats een
advertentie met uw eigen 06nummer. Informatie over de
CONTACTTELEFOON:
06.350.111.73 (ca. ƒ1 p.m.)
Zoek je een leuke vriend of
vriendin? De relatielijn
06-350.200.54 (100 cpm).

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
,VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Betamax
films te koop

ƒ5,Verhuur van
Nintendo spelletjes
en Game Boy
Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Divers personeel gevraagd
AMSTERDAM RAI BV

Bent u bereid om op onregelmatige tijden te werken
(waaronder avonden, zon- en feestdagen), woonachtig in
Amsterdam of directe omgeving en tussen de 30 en 55 jaar,
dan verzoeken wij u te reageren.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van telefoonnummer,
kunt u richten aan Amsterdam RAI bv, Postbus 77777, 1070
MS Amsterdam t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie,
mw. N.C. Simoons.

Zandvoorts Nieuwsblad zoekt
EEN BEZORGER VOOR WIJK IN NIEUW-NOORD
+ 200 kranten, minimum leeftijd 15 jaar.
Aanmelden: 02507 - 17166

6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

ƒ 9,52
ƒ 11,10
ƒ 12,69
ƒ 14,28
ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invulle^\ anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Telefoon: . . . .

Plaats:
S.v.p. in rubriek: . . . .

Jong Swingend en
Avontuurlijk?
In onze full-time kunstverkoop
teams wordt véél verdiend!
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
Word
RIJINSTRUCTEUR eventueel antwoordapparaat.
(MA/): Voor auto veel vraag. Wordt Consulent(e) van Excl.
Ook voor rijinstructeur motor Mode-Sieraden! 020-6833368.
en nieuw ook bromfiets. Ook • Rubrieksadvertentie opvoor rijinstructeur vrachtauto- geven? Zie voor adres en/of
autobus- en aanhangwagen. telefoonnummer de colofon
U kunt ook sterinstructeur in deze krant.
worden voor alle categorieën.
Of rijexaminator. Binnen vijf
maanden kunt u het officiële Technisch personeel
Kaderschooldiploma
bezitgevraagd
ten. Wilt u vast en zeker fulltime of parttime werk als rijinstructeur of een succesvolle Carrosserie Center Van Veen
rijschool? (zonder midden- te Amsterdam vraagt wegens
standsdiploma)! Dit is ook uitbreiding all-round
voor u mogelijk. Binnenkort carrosseriebouwer/construcstarten de opleidingen in Am- tiebankwerker t.b.v. nieuwsterdam. Bel voor een gratis bouw en/of reparatie, allstudiegids De Kaderschool round bedrijfswagen spuiter
(24 uur per dag bereikbaar, en all-round bedrijfswagen
ook in weekend): 020- monteur. Tel.: 020-.6117797,
6226173 b.g.g. 04998-99425. inl. dhr. van de Zeijden.
Distributeurs gezocht. Mogelijkheid tot zeer hoge verdiensten. Min. investering. Postbus 69 1511 AB Oostzaan.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Atcr
^T

UITZENDBUREAU

VRAAGT PER DIRECT

TELEMARKETING FUNCTIONARIS m/v, leeftijd 25 - 35 jr,
minimaal HAVO opleiding. Verkoopervaring vereist, b.v.k.
business to business. Ervaring in de grafische branche is
een pré. De werkzaamheden zijn o.a. het leggen van
telefonische contacten met nieuwe prospects, selecteren
van doelgroepen vanuit gegevensbestanden en bijhouden
van agenda. Ben je commercieel en creatief, heb je een
analytisch vermogen en weet je van doorzetten? Dan is
deze leuke baan misschien wel iets voor jou!
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER m/v, leeftijd rond de
25 jaar, voor een bedrijf nabij station Sloterdijk.
Werkzaamheden zijn o.a. aanmanen van debiteuren, inboeken van facturen, verwerken van gegevens in geautomatiseerd systeem. De geschikte kandidaat is in bezit van
een MEAO diploma, is accuraat, spreekt ABN, weet hoe
hij/zij met klanten om moet gaan, toont eigen initiatief,
denkt mee en heeft een helder verstand.
* SECRETARESSE, leeftijd rond de 25 jaar, voor een management consultants bureau in Buitenveldert, op VWO
niveau.
De ochtenden werk je op de afdeling Search and Documentation waar je je voornamelijk bezig houdt met het
coderen en inbrengen van gegevens en archiveren. De
middagen verricht je alle voorkomende secretariële werkzaamheden en ontvang je klanten.
Heb je interesse in één van bovenstaande vacatures of wil je
je vrijblijvend bij ons inschrijven, kom dan snel langs met c.v.,
diploma's en je paspoort N.Z. Voorburgwal 158 A'dam of bel
020-6273094 voor inlichtingen.

Sport, spel en ontspanning

HAIRSTYLER: F. Bakker, Zuiderstraaf 14, 2042 GB Zandvoort
KLOKRADIO: S. G. Hermans, Barnsteen 44, 3643 AT Mijdrecht
WALKMAN: A. Breukink, Orteliusstraat 38 1,1057 BB Amsterdam
VIDEOBANDEN: dhr. J. v. Zijp, Valentijnkade 30 III, 1094 ST Amsterdam

Sporting-club Dirk v/d Nulft
Nog plaatsen vrij.
Sept. '94 t/m april '95
ledere do.-avond van 20.30-22.00 uur.

Rotterdamse Snijschool in Amsterdam
Geeft al 65 jaar part-time opleidingen overdag of 's avonds.
De nieuwe opleidingen starten a.s. oktober voor:
coupeuse-confectie/coupeuse maatkleding/lerares
coupeur-confectie/maatkleding
vervaardigen eigen kleding (aanvang per direct mogelijk)

Open Dag
zaterdag 27 augustus 11.00-15.00 uur

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

Kleding
Mode Femay ontwerpster.
Tel.: 02507-30184.
(Voor advies en afspraak.)

Engels v. beginners + half
gev. ƒ 5,- p.u. Begin 5/9 + 8/9 Te koop: bontmantel
"Bisam", kuitlang, mt 42,
Progress 020 - 6738412.
nooit gedragen, kl. bruin.
Tel.: 02507 - 18509.
*T.k.: nwe damesschoenen
opent in september weer zijn maat 36, Italiaans, leverkleur
deuren voor beginnende en van ƒ 180 naar ƒ 50. 19968.
gevorderde leerlingen.
Videotheek
Met cursussen waarin de
diverse stijlen van de Salsa
worden geleerd o.a. Cubaanse stijl (Merengue). Mannen
oorn Slegersslraat 'lij
zéér welkom. Bel voor info:
tel 02507-12070
020 - 6737269.

FUENTE DE SALSA
BEN BRON

DOMBO

Hoe word ik MAKELAAR/
beëdigd taxateur p.g.? 1- en
2-jarige opleiding (inclusief
opleiding tot beëdiging).
Haarlem/Den Haag/R'dam/
Utrecht/Arnhem/Breda/
Eindhoven/Zwolle/Groningen.
Bel: M.O.O.G. 05700 - 31835.
Yogastudio van Fred van
Beek, vanaf 1 sept. is er weer
plaats op donderdag-18.30 u.,
10 lessen ƒ 100. 020-6634692.

üeopend dagelijks van
1300-21 00 uut
Altijd de nieuwste
[jiemièrefiims. tevei>=>
veruit de grootste
Keuze m Zandvoort
Veihuu' van
movieboxen
,,

Elke week het dagelijks nieuws!
Privétel.nrs. van hete vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel
BIZARRE taboe tapes!
nu 06-9605, 100 cpm.
1gpm. 06-320-350-66.
Privétel.nrs. van hete vrou- Dikke Vrouwen Livegesprek.
wen thuis. SEXCONTACT. Mollige vrouwen met enorme
Bel nu 06-9502, 100 cpm.
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
* Zaanse klok, def. ƒ 35; Phil. Rijpe Harriet is nog steeds
Direct contact
tuner ƒ 25; Dual platensp./ 25; Ordi. 1gpm. 06-320.322.27
6 kop-schotel a ƒ 1,50. 13509.
met DAMES uit
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
heel Nederland.
m'n hurken. Wat een inkijk,
Geheel privé
Huur en verhuur
geen slipje. 1 gpm. 06-97.33.
THUIS DOORGESCHAKELD
auto's en motoren
RIJPE VROUWEN Live
06-96.80
06-96.09, 24 uur per dag kun
24 u/p.d. 100 cpm.
't BINNENHUIS
je met ze dollen. Live! 1 gpm.
Gasthuisplein 3, inkoop oud SEX VOOR 2: snel een sex- Direct Live Box! Je komt di+ antiek en inboedels.
gesprek met 'n hete vrouw. rect in 'n orgie terecht! 1 gpm.
Tel. 15760.
Nu 24 uur per dag! 06-95.93.
06-320.330.82 (75 cpm).
Direkt apart met een droomSEX VOOR TWEE direkt
Woningruil
telefoonsex met hete vrou- vrouw! 06.97.92 Je mag alles
wen. 06-320.330.46 (75 cpm) doen voor maar 1 gpm.
DIREKT APART met
750 Ruiladressen
SEXGESPREK met vrouwen
ondeugende vrouwen.
in A'dam. Inform. bij WBV Het die zich thuis vervelen!! voor
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Heren. Bel 06-9667 (100 cpm) Vrouwen bel 06-4300 mannen
bellen 06-9757 (75 cpm).
Aang. Amsterdam, gelegen 06-95.05. Hier willen ze alleen
aan gracht in Jordaan.
live voor standje Grieks! Door- Direkt een HETE vrouw (30+)
Geheel gerenoveerd, ruim schakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm. aan de telefoon die thuis belt.
benedenhuis met behoorlijk 06.95.09. Je krijgt sexles in 06-9880 (75 cpm).
grote tuin. Kale huur bedraagt het gymlokaal, stop je hand Direkt kontakt, direkt
ongeveer ƒ 400. Gevr. woning maar in m'n B.H. 100 cpm.
doorgeschakeld naar dames
in Zandvoort. Tel.nr. 020thuis. 06-9702 (75 cpm)
6256953. Di. t/m do. na 20 uur. 06.95.20 NIEUW! One on One!
Maak nu direct een afspraak! DIREKT-PRIVE: snel apart
Aang.: Haarlem.4-k.flat, 1 hg, 06.95.20 maar 1 gpm Nieuw! met de heetste vrouwen!
kale huur ƒ 682. Gevr.: ZandBel 06-9710 (75 cpm).
voort 3 of 4 k.flat of woning. 06-95.26. LESBISCHE buurTel.: 023-402550 (antw.app.). vrouwtjes brengen elkaar DISCREET Sexkontakt, nu
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm. spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75 cpm).
06-95.60
SEXSTRIPTEASE.
Financiën en
Jij mag alles van mij uittrek- Doorschakelsex met strakke
handelszaken
meisjes 18! Live met ze! Bel
ken! Begin maar! 1 gpm.
06-98.66. Nu 24 uur per dag!
06-95.91. Het meisje (18 jr)
bukt en schuift haar rokje om- EENZAME vrouwen zoeken
Autoverzekering
hoog. Op z'n Grieks. 1 gpm. sexafspraakjes als man niet
V.A. ƒ75 - DORSMAN
thuis is! Bel 06-9661 100 cpm
blijft toch goedkoper!
06-95.92. GRIEKS lekker achBel nu: 02507-14534.
terom. Blanke of donkere EROX de madam verbindt je
vrouw
staat gebukt! 1 gpm. door, zeg maar naar wie!
Het is weer voorbij
06-95.06. Rijp & Jong 1 gpm.
die mooie zomer.
06-96.06. Laat je 24 u. per dag
gebabbel, 75
doorverbinden voor 'n live ge- Gebabbel,
Als u nog Duits muntgeld
cpm. De Babbelbox, de enige
over heeft, nemen wij dat
sprek. Rijp & Jong 1 gpm.
echte! 06-320.330.02.
tegen de geldende koers
06*96*25 Winkelmeisjes 18.
graag van u over.
GRATIS TELEFOONSEX
Bea wordt heet achter de
WISSELKANTOOR
kassa en verdwijnt het toilet voor vrouwen. Dames bel:
HENK OONK
in. Jij loopt er achter. 1gpm. 06-4300. Mannen bel: 06-9755
GR. KROCHT 20
(100 cpm).
06.96.26 S & M - LIVE-BOX.
Live met je meesteres op een GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies, er zijn er
Sportartikelen
lijn...Straf...! 1 gpm.
3! 1gpm. 06.320.327.17.
06.96.40 MEISJESSEX (v.a.
* Te
koop
paardrijcap 18), 1gpm. Jij loopt achter mij GRIEKS: toe maar, schuif
z.g.a.n. ƒ20. 02507 - 17413. de trap op. Onder m'n mini mijn slipje maar opzij schat!!
zie je m'n slipje strak trekken. Bel 06-9709 (100 cpm).
06.96.53 Bel en maak direct Heerlijk DISCREET apart met
Rijwielen,
contact met de leukste meis- hete vrouwen uit Amsterdam.
motoren,
jes! Slechts 75 cpm. One one. 06-320.322.11 (75 cpm).
bromfietsen
eenzame
vrouwen
06-96.93
SECRETARESSE. Hete
Met open blouse en kort rokje (30+) zoeken ANONIEM sexkontakt. Bel 06-9511 (75 cpm)
* Luxe damesspqrtfiets, Ga- zit ze jou heet te maken. Ze
zelle Grand Tourist 3-versn. wil een wip maken. 1 gpm. Hete ERVAREN vrouwen van
ƒ 100,-. Tel.: 15808 na 18 u. 06-97.11. Sabrina houdt van 40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.41. (75 cpm.).
* Te koop racefiets zeer goe- Grieks. 1 gpm. Ik sta voorover! Doe m'n slipje opzij!
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
de staat. Prijs ƒ250,-.
zoeken snel sexkontakt!
Tel.: 02507 - 17794.
Videotheek • . - < - . Bel nu 06-9705 (75 cpm).
T.k.: bromfiets Spartamatic,
Hete vrouwen willen echt snel
i.z.g.st., ƒ400. 02507-17973.
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766 (75 cpm).
Auto's en
Hete vrouwen willen met jou
auto-accessoires
een spannend privé-gesprek!
06-320.322.33 (75 cpm).
l.o.v. verz.mij verkopen wij,
HETE-RIJPE vrouwen bellen
met fabrieksgarantie, Rat
voor een heerlijk sexkontakt.
Uno 1,1 Hobby nov. '93,5.000
Bel nu 06-9780 (75 cpm).
Corn. Slegersstraat 2b
km, ƒ 16.000,-. Expertise-centel. 12070
; Homo: Jongens onder elkaar.
trum Vermaeire: 020-6440092.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
Van part. 1e eigenaar VW
Geopend dagelijks
06-320*330*88 (75 cpm.).
Jetta nov. '86 111.000 km
13.00-21.00 uur
HOMOJONGERENKONAPK (ANWB), 5-'95. ƒ 5.000,-.
TAKT, hete jongens van 18 Tel.: 02507 - 15423.
(SEX-GESPREK) Zeker weten 30 jr! 06-320.330.95 (75 cpm)
dat er op jou 'n heerlijk meisje
** HOMOKONTAKTEN **
18, wacht bel 06-9701(75c/m)
Rijles auto's
Zoek je snel een hete boy?
SEXKONTAKT: De heetste 06-320*330*18. (75 cpm.).
en motoren
vrouwen kun je thuis bellen.
* * HOMO-KONTAKTEN *'
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
Direkt apart met een hele
Alblas Verkeersscholen
Sex"0"foon Sexbox Live! hete knul uit Amsterdam!
in 5 dagen
06.320.329.50 Rijp & Jong. Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
1gpm. Direct live met haar!
UW RIJBEWIJS
Hulpstukkensex
1gpm.
Nieuwkoop, 01724-8361.
***SEXPLEZIER voor 2"* Nieuw! Kies 1. Electnsch en 2.
De Heetste vrouwen direkt v. handmatig. 06-320.325.59.
aan de lijn: 06-9663 (100 cpm)
06-Nummers
KINKY LIVE-EXTREEM genot
SM TABOE-gesprek?
1gpm. 06-9821 dag en nacht.
06-97.33. Standje Frans! 1 Afluisteren 1gpm
LIVESEXMEISJES
06.96.36
gpm. Live met mij 24 uur p.d.! 06-320-329-20 24u/pd/
24 uur per dag kun je Live!
Op z'n Frans! Mondje vol!
S.M.-KONTAKTEN Anonieme 1gpm v.a. .18 jr. Livesex!
06-98.40 STRAATLIVESEX! 1 strenge sexkontakten.
LIVESEXNEGERIN 06-96.86
gpm. We schakelen je door 06-320.322.17 (75 cpm).
24 uur per dag! Live sexen!
met 'n ordi meid! 24 Uur p.d.! SM-KONTAKTLIJN: zoek je 1 gpm. Doorschakelsex.
06-98.48 Rijpe Vrouwen Live! een strenge afspraak?
Meidengneks! 06.320.320.62
Misschien je buurvrouw Live 06-320.325.80 (100 cpm)
Ik sta voorover, voorzichtig en
aan de lijn! 1 gpm 24 u. p.d. SM-VOOR-2: direkt apart
met olie. Ga door! 1gpm. 18jr.
1 gpm NIEUW! 06.320.324.74 voor 'n streng sexkontakt.
Meisjeskamertjes 18 jr. 06Avontuurtjes op
college! 06-320.329.99 (75 cpm).
96.08. Petra's vriendinnetjes
Meisjes (18) en leraressen.
STEWARDESSENSEX
06- doen een sexspelletje. 1gpm.
24 uur p.d. 06.320.320.65 95.07. Schuif m'n rok omhoog MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Live! Met een hete tiener 18! en laat je hand voelen. 1 gpm. Ze glijdt in je slip. 1gpm.
1gpm. Heerlijk Livegesprek! Straatgrieten! Ik snak naar 'n 06.320.320.66 Oh...wat fijn!
ANONIEME
sexafspraakjes. hoogtepunt. Glij maar lekker. Nieuw! 06-320.322.78 pm 1g.
Sexkontaktlijn Amsterdam. 1gpm. 06.320.320.77
Hoe snel kun jij met je hand?
06-320.330.79 (75 cpm).
Surinaamse dames, echt Live Ik help je snel binnen 1 min.!
1gpm
06-320.323.46
(24u/pd).
ANONIEME sextel.nrs. van
NIEUW! 06.320.325.95 Direct
hete vrouwen, ze geven echt Taboe
gesprekken LIVE een leuke meid aan de lijn!
hun telnr. Bel 06-9737,75 cpm 24p/d 1gpm. 06-320.322.72. De meeste vrouwen! 1 gpm.
06.320.320.22 Ik wil dat je me THUIS-SEX-KONTAKT, hete NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
in de lift masseert. Zachtjes vrouwen bij jou in de regio. Sex in het openbaar! Lift, toiBel nu 06-9811 (75 cpm).
hoor ben 18 jr. 1gpm.
let, trein, bus, tram.
06.320.320.91 Ik open m'n TIPPELLIJN: eenzame vrouw- Nieuw: 35+ sexdating. Volop
mond voor jou! Ik wil je tong tjès zoeken een vluggertje? RIJPE-VROUWEN
zoeken
voelen. RIJPE Negerin. 1gpm. Bel nu 06-9530 (75 cpm.).
sexkontakt 06-9616 100 cpm
06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm. TOPSEX 06.320*325*25 Ik wil Nieuw ANONIEME sexdating.
Lieve meisjes (18), straatmei- in bad met jou! Zeep me maar Snel sexkontakt met eenzaden doen het met rijpe kerels. lekker in lieverd! 1gpm.
me vrouwen 06-9706 100 cpm

Te koop
gevraagd
diversen

DOMBO

Speel je fit. Natuurlijk bij:

ASTROLOGIE CURSUSSEN
(Jupiter). Folder 020-6384148.
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

Postcode:

De Harde'sTours

Prins Hendrikkade 123 - 1011 AM Amsterdam
Voor meer informatie 020 - 623 67 85

Zandvoorts Nieuwsblad

REIS De Harde: Mw. B. Barug, Jol 39, 1186 SC Amstelveen

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WBNNAAR STAAf

Lessen en clubs

in los dienstverband.

Adres:

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Info: 02507 - 19645 / 30952.

garderobe medewerkers m/v

Naam:

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Badminton

is behalve beheerder van het RAI Tentoonstellings- en
Congrescentrum tevens organisator van ruim zestig
(vak)beurzen en tentoonstellingen. Voor de komende
beurzen, tentoonstellingen, congressen en andere
evenementen zijn wij op zoek naar

11

Sleyet sbttdji -i

Zandvoort
Ui 02507 12U/I,

5 films
hele week

ƒ 25,-

..;

Bijna iedereenfi
Zandvoort huUi
zijn videofilms

DOMBO
Corn. :>2l
SlegersstraatSlfl
tel. 02507-12ÓW
NIEUW, discreet privé-gesprek met hete vrouwen extra-snel Bel 06-9664 100 cpm
Nieuw: hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam!! SEXDATING. 06-350.23-020 100 cpm
Nieuw! Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pm1g.
In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor
2. Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm)
NIEUWE RAGE 06.96.53
Spreek een leuke boodschap
in en luister dan naar die van
andere bellers. Vind jij een
leuk iemand of iemand jou,
dan word je direct live
doorverbonden. 75 cpm.
Vrouwen bellen gratis!
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm.).
One on One RIJPE vrouwen
Alleen live en privé met ervarer\ vrouwen 06-9523 pm 1g.

1

Privé

Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/p.d. 100 cpm
TOPSEX One on One! Nieuw'
direct privé met jong (18)/njp!
06.97.22 Meisjes gratis. 1gpm
Verboden lusten: Censuur1
1gpm. 06-320.329.19
VERPLEEGSTERS LiveSex!
Rijp & Jong (18 jr)! 24 U. p.d.!
06-98.38 pmlg. We wachten.
VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen! 100 cpm. Zappsex.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekum discrete sex!
Bel 06-9603 (100 cpm).
'Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06-9604. (75 cpm.).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel nu
06-9512 Sexsucces! 75 cpm.
Vrouwen van 40 zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex. Bel 06-9844 (75c/m)
Ze zakte door haar knieën.
Op z'n Frans lieverd. 1 gpm.
06.96.46 Rode lippen!
Zij stapt in zijn auto. Zijn hand
kruipt onder haar rokje. Op
een stille landweg laat ze zijn
versnellingspook TRILLEN..
1 gpm 06-340.340.15.

Mttc arspraakji-s niet
Rijpe \ rouwen
tn bij jou_

in di1 buurl!

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
Eén telefoontje is genoeg om
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21 (100 cpm)
LOVE, de enige echte open
sex-club in A'dam voor
eindeloos genieten met alle
14 geheel naakte jonge meisjes (v.a. 18) voor een prijs
ƒ 150,- all in. Incl. drankjes en
bubbelbad. Geop. ma t/m za.
10-24. Bestevaerstraat 215
hs. 020 - 6869264.
Nederl., Caraibische, Z-Amerikaanse, Aziat. meisjes. Es
cort v.a. ƒ200. 020-6683310

R
R

SONY MINI CD-COMPO
Komplete audio-set; Versterker, 5-bands equalizer met
megabass; AM/FM stereo tuner; Dubbel cassette-deck,
high-speed dubbing; CD-speler, programmeerbaar tot
16 nrs, shuttle play; 2-weg luidsprekers, inkl^afstandbediening. Adviesprijs*890.-

SONYHI-8STEADYSHOT
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg Adv'1995.-

1295.m
PHILIPS TOPKLASSE
t
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. "3890.-

2399.-

Snel ontdooien en verwarmen, l

Type W750; V o o r l a d e r , 280 LITER 2-DEURS
RVS t r o m m e l EN kuip.
LUXE KOELKAST
Adviesprijs. "2199.Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. '749.-

1899.-

SONYSTEREOTRAVELLER

28SL5800; Adviespnjs'2695.- TR323,HiFi-stereo camcorder,
10xzoom,groothoeklens '2550.-

n
f
'

1795.-

BAUKNECHT1100TRN

1549.-

63 CM IM-LINE KTV

TypeWA9510. Adwespnjs*1899.-

-i-f Q C
l I9U."

63QW7619; 16.9 breedbeeld- SONYTRAVELLER
knop, beeld m beeld (P.I.P.), Off Lichtgewicht camcorder. '1650.Philips garantie. Adv.*2545.-

1695.-

63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1495.-

25GR9760; Adviespnjs'1795.-

1195.-

PHILIPS 63 CM MONO

LUXE 1400 TOEREN

1049.-

TOPMERK CAMCORDER

AEG LAVAMAT RVS

F60, 8mm, 6x zoom. *2299.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat zegt
u van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Type LAV536;
Adviesprijs.* 1499.-

999.-

CANON CAMCORDER

1299.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SHARP VIEWCAM

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker, Hi-Fi.Adv.*1795.-

25MN1350; AdviesprijS'1445 -

~~ 995.STEREO TELETEKST

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviespnjs*1345.-

~~ 795.-

BOSCH 1000 TOEREN

HILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS / WHIRLPOOL

iONY VHS HI-FI VIDEO
LV615; TOPKLASSE'8 uur
ongplay, 4 koppen. *1990.-

1149.-

BLUE AIR TL450 (BL)

Koel/vries
kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

INDESIT PROMOTIE

MIELE STUNT K1321S

Type 2596; Adviesprijs. *799.-

/235; Afstandbediening. *1220.-

areemis
PHILIPS /
IRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

699. - • ••

AKAI 3 KOPPEN VIDEO g">rg"Vin

599.-

599.-

599.-

'URBO-DRIVE4KOPPEN
'ideo, supersnel. Adv.*1145.-

TOPMERKWASDROGER

649.-

fi

C/IO

D4u>-

37 CM KLEUREN-TV

A*
\

998.-

ATAG TURBO FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoyen,
gril!, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

425.-

259._ 495.349.545.369.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

178.-

Type TD50; Adviesprijs*649.-

699.-

BAUKNECHT 160 LTR

HILIPSTURBO-DRIVE
TDK
AR-90
SONY
UX-90
MAXELLXL-IIS90

27.50
39.00
44.QQ

IGNIS DROGER AWFÖ20

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

INDESIT WASDROGER

429.-

MOULINEX
OVENB56

PHILIPS /WHIRLPOOL

TypeAMB523;Adviesprijs*945.-

~ 449.«549.KONDENSDROGER

RD770E; Van de uitvinders!
CD-afslandbedienmgC799.-

499.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*5957-

328.-

BAUKN./BOSCH/AEG

RISTONA HQ VIDEO

SB12;VHS 3 koppen. *1150.-

328.BETER EN GOEDKOPER!

799.BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig. Adv.' 1699.-

~~ 899.MIELE DROGER

120 LITER VRIESKAST

358.-

WHIRLPOOL AFB594

458.-

m 629.548.- m 699.-

BOSCH VRIESKAST

598.-

STUNT!! VRIESKIST!!

159
PtN-CODE l

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen | HAARLEM
met uw PIN-code,
• Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten • Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l SUPtRSTORE 1100 m 2
| Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

6 programma's, 12couvertsen
geruisarm: Adviesprijs*999.-

BAUKNECHT VW3PR

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adviesprijs*249.-

INDESITÜ3000WI
LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT LUXE

Type GSD1311; Adv^'848.-

Type 28PT2781. Adviesprijs*1399.-

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

898,

ZANUSSIWASDROG'ER

R322; 3 koppen, perfekt beeld!
CD-afstandbediend. '1145.-

1199.-

498.-1

BOSCH KTF1540

SÜMÉNSKT14N30"

'HILIPS VHS-HQ VIDEO

d
599.^
n
R
PHILIPS 70CM
n
KLEUREN-TV
n
n STEREO TELETEKST
R*
K
R

Gas-elektrofomuismetgnH.*999.- [

130 LTR. KOELKAS

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

VC VHS-HQ VIDEO

t-M*^

478,

STUNT! GAS-ELEKTRO

PHILIPS / WHIRLPOOL

iRUNDIG VIDEO + PDC

ijüflj

Type KN5402WO; Adv. "849.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG GAS-ELEKTRO
bovenblad. Officiële garantie. FK055/52A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. "1510.-

INDESIT 140 LITER

PM55-40; Teletekst. Adv.*1 231 .-

*
ft

\X
INDESIT
FORNUIS

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

345.365.375.-

BLAUPUNKT55CM

^

1199.-

ZANUSSI ZF70BAR

'R223; Afstandbedienina
ELETEKST/PDC.'1245.- • RCC

T51-540;Teleteksl.Adv."1099.-

de volgende werkdag. Bij BCC
kopen is een verademing. ^
Vakkundig personeel staat u
met raad en daad terzijde. •#
BCC, waar men nog tijd voor ,
u heeft!
*

~ 245.-

'HILIPS VIDEO + PDC

GRUNDIG 51 CM KTV

KGS3201; G e s c h e i d e n
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.M 649,-

STUNT BOVENLADER

TUNT! VHS-HQ VIDEO

679.-

en niet alleen vanwege onze
zeer grote orrc
wij een snelli
.
neoutilleerde Technische
Dienst hebben, die het begrip ^
SERVICE werkelijk waarmaakt. ^^
B.V.; kleuren-tv service in-en

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

nkl. afstandbediening. '699.-

51KV1256; Adviesprijs"8S5.-

,.. - ^ _ i ti-.iAri'inrlc na-

rantiebewijs. Fabrikanten en

AEG TURNAMAT

m 479.399,-

ARISTONA 52 CM

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

F350; LCD-afstandbed.. "878.-

iV201; "Beste Koop"VHS-HQ,
ELETEKST/PDC. *1099.-

t A ia ar n

ETNA FORNUIS 14.00

280;Afslandbediend.*768.-

ÏJSJÖ."

^.j„

1000 TOEREN BOVENL.

AKAI VHS-IHQ VIDEO

ER^L nno

i,

DD-koelkast. Adviesprijs'1499.-

899.959.-

360;IHQ, 3 koppen. *1098.-

umj

_

zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerkem

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT

GRUNDIG 63 CM

KOOP ZONDER
RISICO

999.-

TX1988; Stereo en teletekst.

T63-630; Teletekst. Adv.*1 579.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

SIEMENS 310 LITER

PANASONIC 63 CM

1198.-

799.-

ONY VHS-HQ VIDEO

495; 4 koppen, longplay,
og & shuttle. Adv.*1318.-

BLAUPUNKT70CM
JKT70CM

649.-

BAUKNECHT KGC2511

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST AKAI VIDEO+PDC/TXT

IS70-39; Stereoentetetekst
Dentetetekst*1999.*1999.-

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*! 235.-

Type AWG719; Adviesprijs*1235.-

.CD-afstandbediening. *1220.-

978.-

599.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adviesprijs*949.-

1499. T 579.1299.699.
1099.799.999.-

MM63-12;Teletekst. Adv.*1679.-

549.599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

879.-

SONY 63 CM KVC2521 SONY3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST
/325; VHS-HQ, prefekt beeld!

BLAUPUNKT63CM

320 LJter2-deurs koelkast *1 398.

voorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
1200trn/rnin., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI
zeerzumig. Adviesprijs*1199.- Geen 2-deurs koelkast maareen
echte 320 Iiter2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviesprijs. '1099.-

~~ 2799.-

GARANTJE

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-1
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviesprijs.*849.-

SIEMENS 320 LITER

INDESIT 1200TOEREN

1099.-

kleuren-t» s
.,- ,ndete

BAUKNECHT 2304

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs'1299.-

IV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

599.

399.-

MOULINEX KOMBI

meeste

VR722; MATCHLINE. 4 koppen,
ongplay, Jog-shuttle. *1645.-

,$m*

SHARP 2 IN.1 KOMBI
Type R3G14; 1000 Watt grill, l

WHIRLPOOL 2-DEURS

bodem
uniek

SRUNDIG HI-FI VIDEO

KVM1421; Adviesprijs*890.-

ZANUSSI Z614/4D "

749.-

M 749.-

SONY TELETEKST

[jjjfil 445 • "
EaEr 545."

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs*769.-1

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

Supersnel, Hi-Fi stereo *1256.-

SONY 72 CM KVC2921
STEREO TELETEKST

INDESIT 2-DEURS

PANASONIC NN8550

TURBO-DRIVE HI-FI

Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs*4000.-

SHARP R2V11 STUNT

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprijs*999.-

949.-

SONY 72 CM KVS:

MOULINEX FM1115

QQC
ö«fü«"

995.-

14AA3527; Adviespnjs*745.-

PHILIPS GR1021 37CM

pWi
L'J/Jif

PHILIPS 55CM
KLEUREN-TV TELETEKST
Type 21PT161; 55cm tlat square
beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst
met geheugens, On Screen
Display en infrarood afstandbediening.

PHILIPS TELETEKST

495.-

199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit' '3330.-

I
(

m 799.-

BOSCH VWSPS2102
MIELE VW G521

328.OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...
dinsdag t/m vrijdag .
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijday
Maarssenbroek vrijdag
overige filialen dondetdoy

1 lol 5 3O i
S tot 5 30 uur
KOOKAVOND
7 tot 9 uut
7 lot 9 uur
7 lot 9 uu.

511.800 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Oplage: 5.250

54-e jaargang nummer 35

Los nummer ƒ1.85

Onroerende-zaakbelastin

ZANDVOORT - De burger
hoeft volgend jaar minder
gemeentelijke belasting te
betalen dan verwacht. Zo
gaat de afvalstoffenheffing
met 2,1 procent omhoog, in
plaats van de 'noodzakelijke' 20 procent en wordt het
rioolrecht vijftig gulden
duurder in plaats van honderd. Het tarief onroerendezaakbelasting wordt met 6,2
procent verlaagd. Wethouder Flieringa, van Financiën, schat de uiteindelijke,
gemiddelde lastenverzwaring voor de burger rond de
17 gulden.

'De wens om de mensen zo
min mogelijk te confronteren
met lastenverzwaring, heeft
een belangrijke rol gespeeld bij
het samenstellen van de begroting'. Dat zegt het college van
Burgemeester en Wethouders
in zijn gemeentebegroting 1995
die deze week is gepresenteerd.
'Ondanks de nog altijd niet florissante financiële positie van
de gemeente'. Er zijn oplossingen gevonden bij onder andere
(ADVERTENTIE)

MODE
FLITSEN
zaterdag
10 sept. a.s.
tussen
11.00-15.00 uur
bij:

de onroerende-zaakbelasting
(ozb), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.
De verwachting was dat het
ozb-tarief zou stijgen met het
indexcijfer 2,1 procent. Het college heeft echter besloten het
tarief juist te verlagen met 6,2
procent. Het tarief, per drieduizend gulden waarde van het onroerend goed, komt daarmee
op 3,91 gulden voor gebruikers
en 4,81 voor eigenaren. Twee
voorbeelden. Een huurder van
een huis van 250 duizend gulden waarde betaalt in 1995 326
gulden OZB in plaats van 346
gulden, een voordeel dus van
twintig gulden. Een eigenaar/bewoner van een woning van
dezelfde waarde betaalt 727 gulden in plaats van 775, een voordeel van vijftig gulden.

Verrassing

waar met l procent verlaagd,
maar toch was de OZB-aanslag
over het algemeen een stuk hoger dan voorheen. Voor menigeen was de aanslag een onaangename verrassing. De stijging
was het gevolg van de taxatie
van het onroerend goed die tevoren was uitgevoerd. De waarde van de meeste woningen
werd daarmee hoger vastgesteld dan voorheen. De tariefsverlaging voor 1995 is blijvend,
al wordt het tarief in de jaren
daarop waarschijnlijk wel weer
trendmatig verhoogd. De nu geplande verlaging,wordt financieel opgevangen door een structureel - voordeel van 1995
van 353 duizend gulden in te
zetten.
Het rioolrecht zou eigenlijk
met enkele honderden guldens
omhoog moeten gaan, om de te
verwachten kosten in de komende jaren te kunnen dekken.

lossing te vinden voor de overstromingen in het centrum.
Volgend jaar bijvoorbeeld gaat
er een rioolbeheersprogramma
van start. Volgens wethouder
Flieringa, Financiën, is er zelfs
12 miljoen nodig om heel Zandvoort van de overstromingsproblematiek af te helpen.
Om het tarief - dat aan de

mensen in rekening wordt gebracht - kostendekkend te maken, zou dit in 1995 met honderd gulden verhoogd moeten
worden.
Dat wordt nu echter beperkt
tot vijftig gulden. Om deze opbrengstvermindering op te vangen, wil het college acht ton gebruiken van het overschot op

de gemeenterekening 1993.
De afvalstoffenheffing moet
20 procent omhoog, wil deze
kostendekkend zijn. De gemeenteraad heeft echter een
'egalisatiereserve'
ingesteld
waarmee een groot deel van de
kostenstijgingen kan worden
opgevangen. Daardoor kan de
tariefstijging dit jaar beperkt

blijven tot een trendmatige verhoging van 2,1 procent. De hondenbelasting gaat komend jaar
wel omhoog, met de trendmatige verhoging van 2,1 procent.
Daardoor komen de kosten
voor de eerste hond op 110 gulden, voor de tweede op 211 en
voor de derde en meerdere honden 417 gulden.

'Vakantie-avontuur' afgelopen

Lokkers
'Zimmer-lokkers' of 'kaQ
merrunners' worden ze
%5
wel genoemd. Mensen die
voor de deur van het VW-kantoor toeristen een kamer aanbieden. Andere verhuurders
spreken van 'valse concurrentie'.

Kampioen
Het heren 1 team van
TZB-softbal had vrijdag
reden voor een groot feest:
het is voor de eerste keer in
zijn geschiedenis kampioen
geworden.

7

Mysterieus
Mysterieuze, duistere -t -»
gangenstelsels achter l B
gesloten
pantserdeuren.
Groen-overwoekerde bulten in
het laagland. Dat zijn de oude
forten van de eertijds machtige Stelling van Amsterdam.
Niet toegankelijk, behalve op
de Open Monumentendag
van 10 september.

Het college komt de burger
en de gemeenteraad hiermee
enigszins tegemoet na de stij- Overschot
ging van de OZB in 1994. Het Zo is er een investering van
tarief was voor dit jaar welis- acht miljoen nodig om een op-

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166

Wethouder Flieringa:

Advertenties:
Redactie:

'Zandvoorter betaalt te
veel mee aan toerisme'
ZANDVOORT - De Zandvoortse bevolking betaalt
nog teveel mee aan voorzieningen voor het toerisme.
Daarom gaat het college zo
goed mogelijk uitzoeken
welke kosten de toeristenindustrie met zich meebrengt.
Die moeten dan zoveel mogelijk door deze sector worden opgebracht.

ZANDVOORT - Een onbekende man heeft woensdagmiddag een gouden kettinkje af getroggeld, van een elf-jarig Zandvoorts jongetje.

Woonplaats

Dit standpunt van het college
van Burgemeester en Wethouders komt naar voren bij de gemeentebegroting 1995. „Mijn
beleid is in eerste instantie dat
de Zandvoorter niet meer taedan hij zou moeten betaZANDVOORT - Wegens taalt,
len," zegt wethouder Flieringa
beroving van een snackbar- hierover. „Alle surplus moeten
-medewerker uit Zandvoort dus uit het toerisme komen."
zijn zaterdagnacht in Am- Als financieringsbronnen ziet
sterdam twee 33-jarige man- hij alle soorten toeristentaelasnen aangehouden.
ting die geheven kunnen worVolgens de mannen hadden den, zoals de toeristenbelasting
zij nog geld tegoed van de eige- op nachtverblijven, op de ennaar van een snackbar aan de tree van het casino en - indien
Zeestraat. Toen zij zaterdaga- mogelijk - de strandstoelenbevond-laat binnenstapten, was lasting. „Maar je moet natuurdie echter niet aanwezig. Daar- lijk ook weer uitkijken dat je
ZANDVOORT - In totaal
om vroegen zij een medewerker niet zo duur wordt, dat er nie18 oude bomen moeten er
om geld, maar die weigerde dat. mand meer komt."
Dat betekent volgens hem dat worden gekapt, als de KostDe mannen verlieten de zaak,
maar keerden tegen sluitings- de tarieven niet eindeloos opge- verlorenstraat breder wordt
tijd weer terug. Een van hen
gemaakt voor het verkeer.
probeerde de medewerker vast
Volgens het college van
(ADVERTENTIE)
te grijpen, maar die wist te ontBurgemeester en Wethousnappen door zich te verweren
ders is deze ingreep noodzaNIEUWE
met een stoel, die hij vervolgens
kelijk, op het gedeelte tusWINTERKOLLEKTIE
door een ruit gooide. De versen de Zandvoortselaan en
dachten wisten hem in te halen
de Sophiaweg. Volgens de
en dwongen hem in een auto te
heer
Keislair, wonend in de
stappen. Daar werd hem de
Kostverlorenstraat, is het
dagopbrengst van vijfhonderd
een schande de bomen op te
gulden afhandig gemaakt, onofferen. „Als er eenrichtingder bedreiging van iets dat op
verkeer wordt ingesteld, is
een vuurwapen leek.

Aanhoudingen
na beroving

Valse 'controleur'

schroefd kunnen worden als
lastenverlichting van de Zandvoortse bevolking.

Het gemeentebestuur kiest
weliswaar in de eerste plaats
voor Zandvoort als 'woonplaats', maar wil daarnaast ook
een hoogwaardige toeristische
functie blijven vervullen. Met
name omdat het toerisme de
'economische motor' van Zandvoort is. „Je moet tot een betere
verdeling komen," zegt Flieringa. „We kiezen voor zo laag mogelijke tarieven, maar daarnaast gaan we uitzoeken: hoeveel moeten we toerekenen aan
het toeristisch gebeuren, en
hoeveel aan de bevolking." Het
college hoopt volgend jaar met
duidelijke cijfers te komen.

tel. 17166
tel. 18648

De jongen was samen met
een 14-jarig vriendje aan het
vissen in de vijver aan de Frans
Zwaanstraat, toen de man hen
aansprak. Hij deed zich voor
als controleur en vroeg om de
visvergunning. Die hadden zij
niet, waarna de man de naam
van de jongste visser noteerde.
Foto André Lieberom Die moest bovendien zijn gouden halsketting als onderpand
die dag naar het Jan Snijerplein om nog één keer dit seizoen, afgeven. Het jongetje deed dat,
samen met het tiental vrijwilligers van Rekreade, een groot feest omdat hij bang was geworden
te bouwen: het traditionele Santekraampie. Natuurlijk compleet van het opdringerige gedrag
met de gebruikelijke pannekoeken en poppenkast, én allerlei van de man. Thuis werd de poliandere leuke dingen. Dat sommigen nu al weer heimwee hebben tie gewaarschuwd, maar de
'controleur' was nergens meer
naar deze weken zomerpret, laat zich raden.
te vinden. Zijn signalement
luidt: ongeveer 30 jaar oud en
1.75 meter lang, licht getinte
huidskleur en een litteken
naast zijn neus. Hij was gekleed
in donkerblauwe schoenen, wit
T-shirt met opdruk en blauw
volgende week in de diverse het college. Het eerste is dat de spijkerjasje. De man had een
raadscommissies besproken. weg enkel herbestraat 3n geas- zwarte rugzak met verschillenDe totale kosten worden ge- falteerd wordt. Maar dat 'zou de kleuren bij zich.
schat op ruim een miljoen, om niets bijdragen aan het bestrijprecies te zijn 1018.000 gulden. den van de probleme a'. Het
Het college wil nu alvast 38 dui- tweede alternatief is, 3e weg
zend gulden voor de voorberei- met een meter te veroreden.
dingen reserveren. De uitvoe- Maar dan schiet de breedte nog
ring moet volgend jaar plaats- steeds te kort, aldus taurgevinden, in twee fases. Fase I, meester en wethouders.
ZANDVOORT - De politie
het stuk tussen de Haarlemmerstraat en de Quarles van UfBewoners van de Kostverlo- Zuid-Kennemerland heeft de
fordlaan, in het voorjaar. Fase renstraat hebben nu al aange- zoekactie naar de verdwenen
II, het andere deel tot aan de kondigd bezwaar aan te teke- Haarlemse kleuter Beau MoraSophiaweg, in het najaar. Ver- nen tegen het kappen van de les Morales gestaakt. „Het onwacht wordt dat de noodzake- bomen. „Het is inderdaad een derzoek gaat nog wel door,
lijke procedures rond het kap- onleefbare situatie tussen de maar met het zoeken in de duipen van de bomen en het veran- Haarlemmerstraat en de Sop- nen zijn we gestopt," zegt een
deren van bestemmingsplan- hiaweg, want het verkeer voor woordvoerder. De vader van
nen tot maart 1995 zullen du- heel Zandvoort-Noord, Gran het meisje wordt nog steeds in
Dorado en het circuit rijdt er hechtenis gehouden. Tot nu toe
ren.
Als de bomen blijven staan, overheen," zegt de heer Keis- weigert hij duidelijkheid te verzijn er twee alternatieven, zegt lair. „Maar om daar 18 bomen schaffen over de verblijfplaats
voor op te offeren, dat is een van het meisje. Zij is het laatst
schande. De Kostverloren- gezien op zondagmiddag 7 austraat is een van Zandvoorts gustus bij de manege aan de
oudste en meest karakteristie- Duinlustweg in Bloemendaal.
ke lanen. Als er eenrichtingverkeer wordt ingesteld, is het pro- De vader, van Chileense afbleem opgelost. Zandvoort kan komst, is later die dag bij de
van Gran Dorado gedoeken in het casino. De ope- een miljoen wel beter gebrui- receptie
signaleerd.
ning werd een Zandvoorts on- ken."
deronsje. Tientallen vrienden
en kennissen van Rebel, de
meesten uit Zandvoort, waren
getuige van de openingshandeling. Ook die werd verricht
door een ingezetene van de badplaats: zangeres Ria Valk. Zij
onthulde het speciaal voor deze
gelegenheid vervaardigde werk
'Fun in het Casino'.
die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Hoftekenares
Zandvoorts Nieuwsblad
Volgens journalist Fred Post13 weken voor maar ƒ 12,75
ma, een vriend van Rebel, is
haar werk 'gedurfd' maar toch
erg gewild. „Haar doeken krijgen nauwelijks tijd om te drogen. Toch doet zij nooit dik
l
over haar schilderkunst, een
woord dat zij zelf nog nooit
Naam: (m/v) i l L_.L_i LJ l l 1___L__I L_J L_i_-i l
heeft gebruikt. Zij zegt altijd 'Ik
ben gewoon lekker aan het
werk'." Een belangrijke erkenPostcode/Plaats: l ] l i l i l l l l l l l l
ning kreeg Marianne Rebel eerder dit jaar, toen zij tot 'hofteTelefoon: l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l (l«m. mnwlf b,v,>r»m
keiiares' werd benoemd van de
Haarlemse Honkbalweek. Dat
Giro/Banknr.: i__j l l l l l l l i
betekent dat zij jaarlijks mag
Daarna word ik abonnee en betaal per
zorgen voor de afbeelding op de
D kwartaal ƒ 17,50 D halfjaar/31,75 D jaar ƒ 55,50
aankondigingsposters en ander
promotiemateriaal.
Casino-directeur In het Veld
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
is blij met de tentoonstelling.
„Het werk is erg leuk, het is
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
frivool en speels en het past
opgeven: 020562.62.11.
goed binnen onze sfeer." De expositie is tot en met 30 septemStuur deze bon in een open envelop naar
ber te zien tijdens de openingsWeekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
_
tijden van het casino, van half
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 1G'371 "d 17O03"
twee 's middags tot twee uur 's
nachts.

Santekraampie op het Jan Snijerplein: nog één keertje naar hartelust met de schilderkwast aan de gang
ZANDVOORT - Het is weer afgelopen, het 'vakantie-avontuur
voor kinderen', beter bekend onder de naam Rekreade. Vier
weken lang konden kinderen uit Zandvoort en van badgasten
meedoen aan talloze spelletjes, 'knutselarijen', speurtochten,
volksdansen en zo nog veel meer. Maar er moest weer een eind
aan komen, en dat gebeurde vrijdag. Tientallen kinderen kwamen

Verbreden Kostverlorenstraat kost 18 bomen

accessoires

Strandpachters
toch in beroep
ZANDVOORT - De Vereniging van Strandpachters
blijft bij haar besluit om bij
de Hoge Raad in hoger beroep te gaan tegen de
strandstoelbelasting.
Nadere bestudering van de
uitspraak van de Belastingkamer, die de gemeente in het gelijk had gesteld, heeft hierin
geen verandering gebracht.
„We hebben in het begin afgesproken, dat degeen die zou
verliezen, in hoger beroep zou
gaan," zegt voorzitter Jaap
Paap. „Alleen is het in dit stadium wel zo, datje geen nieuwe
feiten meer kunt aandragen."
De gemeente verstuurt wel
aanslagen naar de pachters,
maar die worden nog niet
geïnd. Of dat later achteraf alsnog gebeurt, is onduidelijk. De
gemeente baseert haar gelijk
onder andere op de koninklijke
goedkeuring die in 1991 aan de
strandstoelbelasting is gegeven. Het Gerechtshof heeft alle
bezwaren van de pachters verWorpen.

WaterstandenB
°atum
1
sep
sep
sep
4 sep
6 sep
sep
sep
9
sep

HW
00.15
01.40
02.35
03.15
03.49
04.26
05.05
05.45
06.26

LW
07.45
09.04
10.35
11.36
12.20
00.30
01.05
01.35
02.03

HW LW
13.0020.20
14.2021.44
15.0623.01
15.4023.46
16.12 --.-16.5014.26
17.31 15.13
18.1015.56
18.5214.14

Maanstand/getij:
NM maand. 5 sept. 20.33 uur
ppringtij 8 sept. 05.45 uur
• maand. 12 sept. 13.34 uur

IADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Hallestraat 56
(naast la Bastillel
ZANDVOORT TEL. 02507-20086

het probleem opgelost."

Dit deel van de Kostverlorenstraat moet nodig opnieuw bestraat worden. Vandaar dat het
college meteen heeft onderzocht of de straat nog wel vol-

doet aan de hoeveelheid verkeer die er dagelijks overheen
raast. De straat is nog afgestemd op de situatie van een
groot aantal jaren geleden.
Sindsdien is er veel meer gemotoriseerd verkeer gekomen en
zijn de snelheden toegenomen.
Dat geldt ook voor de afmetingen van het vrachtverkeer.

Het gemeentebestuur stelt
dan ook voor, het wegdek te
verbreden en daarvoor 18 bomen te kappen. Het gaat ervan
uit dat de Kostverlorenstraat
voorlopig nog wel een hoofdwegblijft, 'zolang de verlenging
van de Herman Heijerman niet
is gerealiseerd'. Een oude wens
van sommige gemeentebestuurders is, deze weg door te
trekken van de ZandvoortseVrachtwagen
laan naar Nieuw-Noord, langs
Volgens het college is het of door het Kostverlorenpark.
wegdek te smal geworden om
bijvoorbeeld de combinatie
'fiets-auto-auto-fiets' af te wer- Miljoen
ken. Zeker niet als een van die Dit plan zal echter niet snel van
twee auto's een vrachtwagen is. de grond komen. Ten eerste is
Door de 'te dicht op de weg het veel te duur en ten tweede
staande bomen' zou de 'nuttige roept het veel weerstand op bij
breedte' nog minder dan zes natuurliefhebbers.
Het huidige voorstel wordt
meter zijn.

Achtste Fun Festival wordt bescheiden feestje
ZANDVOORT - Directeur
In het Veld van Holland Casino Zandvoort sluit niet uit
dat het vermaarde Funfestival ooit weer eens naar 'buiten' verhuist. Afgelopen vrijdag werd de achtste editie
een bescheiden feestje, dat
zich binnen de muren van
het casino afspeelde. Opvallender was de opening van
de tentoonstelling van kunstenares Marianne Rebel.
In de beginjaren vond het
Funfestival in de buitenlucht
plaats, verspreid over het hele
dorp. Het kenmerkte zich door
een grote verscheidenheid aan
artiesten, met de meest uiteenlopende acts. Tegenwoordig
speelt het zich echter alleen
nog binnen de muren van het
casino af. De naam is er dan
ook op aangepast: Holland Casino Zandvoort Fun Festival.
Het betekent ook dat het programma moest worden aangepast: minder artiesten en alleen
optredens die binnen zijn uit Ie
voeren en vrijwel alleen met
muziek te maken hebben.
„Er zijn in het verleden wat
meningsverschillen
geweest
over de financiering," verklaart
Casino-directeur H.B.J. in het
Veld. Dat komt er vooral op
neer dat een aantal sponsors
uit eerdere jaren is afgehaakt.
„Wij wilden er in ieder geval
wel mee doorgaan. Want je
kunt er wel tijdelijk mee stoppen, maar dat betekent dari bij-

Ria Valk (1.) en Marianne Rebel toosten op de expositie van de schilderes in Holland Casino
Zandvoort

na zeker dat het festival niet
meer terugkomt. Nu bestaat
het gelukkig nog steeds, als
moesten we het natuurlijk wel
op kleinere schaal organiseren."
In het Veld sluit niet uit dat
het evenement ooit nog eens
zijn oude omvang terugkrijgt,
met een tiental optredens bui-

Foto André Lieberom

ten in de straten en op de pleinen. Dan kan echter alleen als
er zich weer nieuwe sponsors
aanmelden, zegt hij. Een eventuele sponsorwerving zal een
initiatief van buiten het casino
moeten zijn.
De vakjury die voor het evenement was uitgenodigd, bestond uit Ria Valk, journalist

Fred Postma eii Urbain Verlinde. Ilse Huizinga werd uitgeroepen tot winnares van de zes
kleine muziekgezelschappen.
De publieksprijs ging naar violist Lucas Amor en zijn
'friends'.
De Zandvoortse schilderes
Marianne Rebel heeft sinds
vrijdag een expositie met 16

Zoekactie naar
Beau stopgezet
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FAMILIEBERICHTEN

Een

A. LAVERTU
lessen in
Nissan „Pnmera

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

EIOEWNEHUS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Uitvaartcentrum
Haarlem

Lcvi weegt 31/80 gram en is 50 cm lang

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

op S5 augustus 1994
zoon van:
Remy Draayer en Yvonnc Draayer-Kerkman
broertje van Nicky

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

AUTORIJSCHOOL

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERUNGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

In Norlane - Australië
zijn:
Dien en Martin Kemp
7 september
55 jaar getrouwd.

one.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

Hartelijk gefeliciteerd
Jaap, Nelty, Kees, Michel
Sandra en Michel

Voor de
broodnodige variatie

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

SNOWWHITE

September

(s.v.p. tijdig reserveren)

Nu ook

van harte gefeliciteerd vanuit
Barwon Heads - Australië
door
Ed Lidy Arno en Odin

de hersttinten
komen er weer
aan

Boul. Barnaart 14

groothandel in
schoonmaakartikelen

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

BLOEMSIERKUNST

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Maria Alida Steen-Jonker

Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant „
i=S=uii=U/

BALLET
STUDIO 11 8
CONNY LODEWUK
toegewijd aan de
danskunst
voor kinderen V.Q. 6 jaar

PR€-IMLL€T

Twee jaar na het overlijden van haar man is na
een kortstondige ziekte van ons heengegaan
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

V.Q. 4 jaar

U! jnzz

voluu. donderdagochtend
Bel voor gratis proefles
12598 / 17789
Studioodres: Corn. Slegersstroot 2fl
Zondvoort

S. Koper
geboren te Zandvoort op 30 december 1913
weduwe van G. Kerkman
Kees en Ben
Marcel en Linda
Dennis en Debbie
Gerrit en Karin
Luke
Bart
Jelto
Rob enjoyce
Willy
Els
Kichard
Charissa
Hans en Jenny
Nicple
Janine
Zandvoort, 24 augustus 1994
Lijsterstraat 2-37
Correspondentieadres:
C. Kerkman
Westerparkstraat 29
2042 AV Zandvoort.
De crematie heeft overeenkomstig haar wens in
stilte plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

TECHNOXOPIFIDINfiFN
Herengracht 252
1016 BV Amsterdam

De lasopleidingen worden gegeven op de niveaus 1 t/m 4 en leiden
op tot door het bedrijfsleven erkende NIL-diploma's.
Maatwerktrainingen
Specifieke scholing, apparatuur- of produktgericht in alle materialen
afgestemd op basis van individuele behoeften. Kwalificatie van laspersoneel volgens de ASME, AWS, EN 287 of T0215 onder toezicht
van Lloyd's, DNV, TUV of Stoomwezen.
Wilt u meer weten over de scholingsmogelijkheden,
bel dan 010-4375660.
Een interessante korting bij aanmelding voor 8 september.

O.L.V. AIMJA V/D VOORT
STUDIOADRES: ORANJESTR. 12

TEL.: 197 O i

Certificd
JPitness Instructor

Lid i>an
EFAA, ASH, ACE

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

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

diverse soorten, ook lessen
zonder springen!
Tevens jeugd aerobics

SPIERVERSTEVIGING
STEP AEROBICS
PRÉ- enJAZZBALLET
(voor kinderen)
Nieuw:

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

SLIDE AEROBICS
(in.i.v. september)
Studio Shape heeft een mime keuze aan lessen onder
deskundige begeleiding. ledere doordeweekse ochtend is er les
met kinderopvang.
Kom een gratis proejles doen! Bel voor meer info 19701

Ook de huidige balie op de eerste verdieping
van het Raadhuis verhuist mee.
Dus voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels uit
het bevolkingsregister, sociale zaken,
huisvestingsaangelegenhedenetc. moetuvoorlopig naar de Plesmanschool toe.

- De ingang van het Raadhuis wordt verplaatst naar de Haltestraat
- dinsdag 6 september 1994,20.00 uur, commissie Maatschappelijk Werk
- woensdag 7 september 1994, 20.00 uur, Een en ander zal met borden worden aangegeven.
De receptie zal dus ook naar de Haltestraat
commissie Bestuurlijke Zaken
worden verplaatst.
- donderdag 8 september 1994, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening
- De afdeling Financiën verhuist naar de
begane grond van Raadhuisplein 4
Naast diverse andere agendapunten, zullen tevens de relevante onderdelen van de gemeenteVoor zaken als gemeentelijke belastingen (bijrekening 1993 worden behandeld.
voorbeeld OZB) en betalingen-moet u dus naar
Raadhuisplein 4.
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
- De afdeling Algemeen Bestuur blijft in
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
Raadhuisplein 4, maar gaat naar de eerste
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere inverdieping.
formatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
Voor horecavergunningen, standplaatsagenda beschikbaar.
vergunningen, vergunningen voor evenemenHet publiek heeft tijdensde commissievergadering
ten e.d. zult u voorlopig dus even de trap op
het recht om over een onderwerp dat op de
moeten.
agenda staat het woord te voeren.

Vrijdag 26 augustus jl. heeft het college de
concept-begroting voor 1995 gepresenteerd.

In september starten de lascursussen.

l

De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:

CONCEPT-BEGROTING 1995
GEPRESENTEERD

AVOND
LASOPLEIDINGEN
NIL-cursussen
- Autogeen-lassen
- Booglassen met beklede elektroden
- MIG/MAG-lassen
- TIG-lassen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Tevens is een Begrotingsbencht gepubliceerd.
Dit bericht is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit de begroting.
Het Begrotingsbericht is voor belangstellenden
gratis verkrijgbaar bij bureau Voorlichting, Raadnuis, Swaluëstraat 2.
De begroting zal worden behandeld in de raadscommissies van oktober:
- commissie Financiën, 26 september 1994
- commissie Maatschappelijk Welzijn,
4 oktober 1994
- commissie Bestuurlijke Zaken, 5 oktober 1994
- commissie Ruimtelijke Ordening, 6 oktober 1994
De behandeling in de gemeenteraad vindt plaats
op 31 oktober en (indien nodig) op 1 november.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
02507-61492.

REKENING IN EEN OOGOPSLAG
VERSCHENEN
De gemeenterekening 1993 is verschenen.
Ook dit jaar is een Rekening In Eén Oogopslag
(RIEO) uitgegeven.
De RIEO is een samenvatting van de rekening en
bevat de belangrijkste punten hieruit.
Belangstellenden kunnen de RIEO gratis ophalen
bij het bureau Voorlichting van de gemeente,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Je Traininqsmaatie Pieter

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

De specialist
in al uw bloemwerken.

•if Amsterdam,
t Zandvoort,
15 februari 1923
27 augustus 1994
Zij heeft zich thans met haar Toon verenigd.
Marmaris (Turkije):
Ton en Ria
Umuiden:
Pien
Onno en Jeannette
Correspondentieadres:
M. A. A, Steen
Trompstraat 40
1971 AG Umuiden
De teraardebestelling heeft op woensdag 31 augustus op de begraafplaats Westerveld te Driehuis (Velsen), plaatsgevonden.

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

JöluijS
Heden is van ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Dien en Martin Kemp

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Trompstraat 17/1
driekam. app. (vh 4) op 1 e et. met balkon
op het zuidwesten en uitzicht over zee. Ind.
ruime hal; 2 sl.k. met vaste kast; nette keuken met inb.app.; badk. met ligbad; woonk.
met open haard. Het'app. is v.v. kunststof
kozijnen en isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 220.000,- k.k.
Hogeweg 38
nabij strand en centrum gelegen hoekwoning, bestaande uit 2 wooneenheden. Ind.
woning l: gang; woonk. met open haard;
open keuken met inb. app.; 2 sl.k., badk.
met douche en toilet; ind. woning II: trap;
overloop; badk. met wastafel, douche en
toilet; wqonk. met ruim balkon; open keuken met inb. app.; 2 sl.k.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Hogeweg 13
Royaal woonhuis, geschikt voor zomerverhuur.
Ind. souterrain: gr. slaapk. met wastafel,
keuken; douche; toilet; beg.gr. hal; toilet;
woonk.; keuken met vaste kast; balkonnetje; 1e et. 3 slaapk.; balkon; kitchenette;
badk. met douche; wastafel en toilet; 2e
et.: 3 slaapk.; met wastafel.
Vr. pr. ƒ 395.000,- k.k.

TIJDELIJKE VERHUIZING
DIVERSE AFDELINGEN/
VERPLAATSING INGANG
RAADHUIS
Op 27 september beslist de gemeenteraad over
de aanbestedingssom voor de verbouwing van
het Raadhuis.
Als de raad accoord gaat, wordt zo snel mogelijk
met de verbouw begonnen.
In verband met de werkzaamheden zullen verschillende afdelingen tijdelijk elders moeten worden ondergebracnt.
Deze tijdelijke verhuizing is gepland op:
vrijdag 30 september 1994
Op deze dag zal het Raadhuis gesloten zijn.
De afdelingen op het Raadhuis zullen zowel
fysiek als telefonisch niet bereikbaar zijn. Wel is er
de mogelijkheid tot aangifte van geboorte en
overlijden.

Voor nader informatie: bureau Voorlichting,
02507-61492.

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 24 maart 1994 een kapvergunning
verleend voor:
- Dr. C.A. Gerkestraat 127-129
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeneer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort. Belanghebbenden kunnen
tegen dit besluit tot 6 weken na publikatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWKAVEL
De gemeente Zandvoort biedt aan uitsluitend
Zandvoortse ingezetenen de volgende
bouwkavel te koop aan:
Een perceel grond achter de Van Speijkstraat/Van Kinsbergenstraat nabij Jan
Evertsenstraat, sectie B 7542 ged., groot ca.
192 m2 voor de prijs van f 67.200,- excl.
overdrachtsbelasting k.k.
De kavel is bestemd voor de bouw van een
vrijstaande woning van maximaal twee bouwlagen met kap.
Het maximale bebouwingsoppervlak bedraagt
100m2.
Uiterlijk drie maanden na de grondreservering
dient er binnen het stedebouwkundig kader en
de nader te stellen bebouwingsvoorschriften
een bouwplan te worden ingediend.
Gegadigden dienen er rekening mee te houden
dat t.b.v. het bouwplan een artikel 19 procedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening gevolgd moet worden.
Bij de toewijzing zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met het doorstromingseffect.
Voorrang zal worden gegeven aan diegenen,
die een huurwoning van gemeente of E.M.M,
achterlaten.
Daarnaast zal bij de toewijzing rekening worden gehouden met de financiële positie van de
gegadigden.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 oktober 1994
schriftelijk bij het College van Burgemeester en
Wethouders .melden.
Vanaf heden liggen hetstedebouwkundigeolan
en de andere voorwaarden ter inzage op de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, alhier (geopend 09.00 tot 12.30 uur).

Sommige afdelingen worden tijdelijk ondergebracht elders in "het gebouw of in het pand
Raadhuisplein 4. De belangrijkste veranderingen
voor bezoekers van de gemeente zijn:

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART. 19
WRO PROCEDURE)

- De sector Bewonerszaken verhuist in zijn
geheel naar een externe locatie:
De Plesmanschopl aan de A.J. van der
Moolenstraat 57 in Oud-Noord

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van a rt. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor:

het bouwen van een autowasplaats op het
perceel Burgemeester Van Alphenstraat 102 te
Zandvoort
Dit bouwplan ligt met ingang van 2 september 1994 gedurende veertien dagen voor een
ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bedenkingen tegen ons voornemen vrijstelling te verfenen worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Mondelinge
bedenkingen kunnen worden ingebracht bij
bovengenoemde afdeling.

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:
1. een casino gelegen aan het Badhuisplein 7
te Zandvoort;
2. een dierentehuis gelegen aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort;
3. een drukkerij gelegen aan het Kerkpad 6
te Zandvoort;
4. een amusementscentrum gelegen aan de
Haltestraat 50 te Zandvoort;
5. een drukkerij gelegen aan het Gasthuisplein 6
te Zandvoort;
6. een amusementscentrum gelegen aan de
Kerkstraat 11 te Zandvoort;
7. een amusementscentrum annex bioscoop/
theater gelegen aan het Gasthuisplein 5
te Zandvoort;
8. een schoenmakerij gelegen aan de Kerkstraat 32 te Zandvoort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 5 september
1994 tot 3 oktober 1994 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.
Door een ieder kunnen tot 3 oktober 1994
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over net
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
Milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94070B C. v/d Lindenstraat 38 plaatsen serre
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen. Het
Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeting Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
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Met die 'kamerrunners' is het soms net
ZANDVOORT - Toeristen die in Zandvoort een kamer
zoeken, worden tegenwoordig ook buiten de WV-openingstijden om 'geholpen'. Maar dan ongevraagd. Een aantal personen blijkt flink te profiteren van het feit dat de
openingstijden van het WV-kantoor toch wat beperkt zijn.
Door toeristen rechtstreeks aan te spreken, proberen zij
hen een kamer of appartement te verhuren.

voor in de plaats. Hij heeft zelfs
gezien dat er kinderen werden
ingezet voor het 'ronsel'-werk.

'Kamerrunners' of 'zimmerlokkers' worden ze genoemd.
Verhuurders die officieel staan
ingeschreven bij de WV, zien
het verschijnsel met lede ogen
aan. Volgens hen is hier sprake
van valse concurrentie, illegale
praktijken en hinderlijk geclrag. „Het is soms net Miami
Vice."
De groep
kamerrunners
wordt de laatste jaren steeds
groter, zeggen verhuurders die
wel bij de VW zijn ingeschreven. De groep wordt al vergeleken met 'konijnen' omdat zij
zich zo snel 'vermenigvuldigt'.
„Hun opdringerige
gedrag
wordt steeds erger," zegt Harry
Bloem. Hij woont tegenover de
Zandvoortse vestiging van de
Regionale VW Zuid-Kennemerland, aan het Schoolplein.
Hij ziet dagelijks wat er zich
voor de deur afspeelt. „De WV
is in het hoogseizoen in feite
veel te laat open en veel te vroeg
dicht. Tussen de middag zijn ze
óók nog een uur dicht en op
zondag zijn ze helemaal niet
meer open."

Jan Joker
Om de toeristen op te vangen
tijdens de uren dat het kantoor
is gesloten, is er op de hoek van
de Louis Davidsstraat een bord
geplaatst, met foto's van hotels
t [j en pensions. Op dat bord staan
> j j ook de locaties aangegeven en
j de toerist kan via lampjes zien
| of er nog plaats is.
i
| Volgens de heer Bloem staat
i dit dure bord er voor 'Jan Jojker' en krijgen toeristen niet
l eens de kans om erop te kijken.
{Voordat het zover komt, worjden ze al aangesproken door
1 één van de kamerrunners, die
i de toeristen staan op te wachj ten. Zij proberen hen mee te
] lokken naar hun eigen kamer
' of appartement, meestal mét
j resultaat. Dat blijkt wel uit de

-

Inbraak koffieshop
ZANDVOORT - In een koffieshop aan de Stationstraat is in
] de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Er wordt een
bedrag van 250 gulden vermist
uit de kassa en twee gokkasten.
Aan de achterzijde was een
deur vernield opengebroken.

PERSONALIA
• Het echtpaar E.J. Weigert-Bicker uit de Burg. Engelbertstraat was afgelopen dinsdag 60
jaar getrouwd. Dit is zondag al
met een groot feest gevierd. Die
dag kregen zij ook bezoek van
burgemeester Van der Heijden
en zijn echtgenote, die het
bruidspaar kwamen feliciteren.
« De 24-jarige Zandvoorter Martm Purth is vorige week ingenieur geworden. Hij volgde zijn
studie op de faculteit der scheikundige technologie, aan de
Technische Universiteit in
Delft. Furth bezocht vroeger de
Beatrixschool en vervolgens
het VWO aan het Eerste Christlijk Lyceum in Haarlem. Dinsrtag kreeg hij zijn papieren uitgereikt. • Lucia Weve, afkomstig uit Zandvoort, is afgestudeerd op 26 augustus 1994. Zij
studeerde
bedrijfseconomie
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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den bevestigd.,, Het gedrag van
deze mensen is ons al jaren een
doorn in het oog," zegt Jeannette Harder, hoofd van het kantoor. „Wij hebben een flink aantal mensen die lid zijn van de
WV. Wij bemiddelen voor hen
m de verhuur van kamers. Dat
komt neer op zo'n 1600 bedden
van hotels en pensions en nog
eens zo'n tweehonderd bedden
van particulieren. Maar de runners kapen de kamers gewoon
voor onze neus weg. Het liefst
zagen wij óók dat er wat aan
gedaan werd."
Eveline van der Stuyt, hoofd
Promotie/Marketing, heeft het
ronselen van toeristen voor kamers zelf 'aan den lijve' ondervonden, al was dat dan op haar
vakantie m het buitenland. In
Griekenland en Barcelona
staan mensen al op het spoorwegstation met kamers te leuren. Zij vindt de ronselpraktijken voor de WV-deur 'anti-reclame voor Zandvoort'. „Voor
een toerist komt het zeer goedkoop en onprofessioneel over."

grote aantallen runners die zich
tegenwoordig voor de VW ophouden.
Volgens Bloem kunnen de
verhuurders verschillende redenen voor dit gedrag hebben.
„Of ze staan niet ingeschreven
bij de WV, of de kamers of
prijzen voldoen niet aan de eisen van de VW. De derde mogelijkheid is dat ze zwart verhuren en de inkomsten niet opgeven.
Verschillende bewoners uit
de omgeving storen zich echter
danig aan de praktijken van
deze personen."

Strafbaar
Een aantal van hen heeft al
bij de politie geïnformeerd of
dit gedrag strafbaar is. Volgens
de politieverordeningen mogen
de verhuurders wel voor het
WV-kantoor staan en mensen
aanspreken. Daar kan men niet
tegen optreden. Het uitdelen
van folders is echter wél straf baar.
Ook het gebruiken van borden voor de autoruit of op de
openbare weg is verboden, liet
de politie weten. Bloem: „In het
buitenland is het runnen een
zeer bekend verschijnsel. In
oud-Joegoslavië maakte ik het
ook mee. Maar daar zijn de
mensen over het algemeen arm
en hebben ze niet zoveel als wij
hier in Nederland. Nee, ik vind
het geen gezicht voor onze badplaats."
Dan begint hij opeens keihard te lachen... „Soms liggen
we ook wel in een deuk. Als je
ziet hoe die mensen soms te
werk gaan... het is vaak net een
slap-stick." Harry Bloem begint geamuseerd te vertellen:
„Zo staat hier vaak een man
met z'n auto. Hij parkeert deze
vrijwel altijd om de hoek van de
WV, op de Louis Davidsstraat.
Vroeger liep hij met een foto-

Toeristen worden buiten de openingstijden van het WV-kantoor belaagd door 'kamerrunners' en 'zimmer-lokkers'
Illustratie Mark de Boer

boek rond. Daarin stonden afbeeldingen van zijn appartement. Toeristen hadden de motor van de auto nog niet stilgezet of hij hing al 'met z'n grote
kop' in de wagen. Nu heeft hij
meestal achter het raam van
zijn auto een groot bord met
'appartement' staan. Daarnaast
loopt hij ook met een bord in
zijn hand. Vrijwel iedereen die
richting ingang VVV gaat, valt
hij daarmee lastig. De man is
echt 'hondsbrutaal'. Zelfs wanneer de VW geopend is,
spreekt hij de mensen aan."

schoenen en een hondje aan de
lijn. Zij is wel aangesloten bij de
WV. Als ze zelf niet 'vol' zit
gaat ze, na sluitingstijd van het
kantoor zelf 'ronselen'. Ze rijdt
met haar auto rond en kijkt of
er Duitse auto's Zandvoort binnenkomen en richting VW
gaan. Vervolgens is het net
'Miami Vice': ze gaat er achteraan en rijdt dan snel met de
auto de stoep op. Ze springt eruit, spreekt de toeristen aan en
vraagt of zij een kamer zoeken.
Dit doet zij al jaren. Verleden
jaar heb ik gezegd dat ze op
moest donderen met haar achterlijke gedoe, maar de laatste
Hondje
weken is ze weer actief."
„Dan loopt er ook steeds een
Bloem is nog niet klaar met
oude vrouw. Ze heeft zo'n vijf zijn 'typetjes'. „Sinds een paar
centimeter hout onder haar weken staat er ook steeds een

Introductie Zandvoortse muziekschool
ZANDVpORT - De nieu- samenspel en korte cursussen.
we muziekschool 'New Docent Anton Treffers leidt
Wave' heeft zaterdag 3 sep- de toetsenafdeling. Er zal les
tember om 11 uur een intro- worden gegeven in alle mogeljductiebij eenkomst gepland ke stijlen en lesvormen. Op de
in het Gemeenschapshuis vertrouwde akoestische piano
uiteraard klassieke muaan de Louis Davisstraat 17. wordt
ziek onderwezen, maar ook
Deze stichting gaat muziekonderwijs verzorgen voor inwoners van Zandvoort en wil hiermee een nieuwe impuls geven
aan het Zandvoortse muziekleven. Aangeboden worden: kindercursussen, instrumentale
lessen op alle gangbare instrumenten (keyboard, dwarsfluit,
gitaar, saxofoon), zanglessen,

popmuziek, jazz en blues kunen aan bod komen.
Daarnaast zijn er ook elektronische muziekinstrumenten
aanwezig, zodat ook keyboardles en sequensen (muziekopnames met behulp van de computer) tot de mogelijkheden behoren. Er kan gekozen worden
voor een jaarcursus, of een
oriënterende cursus van acht

weken. De lessen worden zoveel mogelijk in kleine groepjes
gegeven.
Ook wie zich nog niet heeft
aangemeld als leerling bij 'New
Wave' is van harte welkom.
Voor meer informatie en aanmeldingsformulieren kan men
terecht bij Leo Sanders, Kostverlorenstraat 40, 2042 PH
Zandvoort, tel.nr. (02507-)
19255 of bij toetsendocent Anton Treffers, tel. 023-310824.
De prospectus van de stichting 'New Wave' is verkrijgbaar
bij bibliotheek en Gemeenschapshuis en bij Leo Sanders.
De eerste cursusweek is van 5
tot 10 september 1994.

MENINGEN
Vandalisme
D. van Zon reageert naar aanIciding van het artikel vorige
week in het Zandvoorts Nieuwsblad over vandalisme in Zandvoort, vooral gericht op voortuinen en geparkeerde auto's.
Vorig jaar werd Nieuw Noord

ook geteisterd door nachtelijke
bezoekers die uit diverse tuinen in de Celsiusstraat en Lorentzstraat plantenbakken en
beelden wegnamen. Diverse
mensen uit eerder genoemde
straten hebben tot diep in de
nacht wacht gelopen, echter
zonder resultaat. Het stelen
van diverse spullen uit tuinen

(ADVERTENTIE)

Onze bank biedt
meer profijt van
uw spaargeld.
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ging gewoon door en tientallen
plantebakken verdwenen. Er
werd door diverse mensen aangifte gedaan.
Nu stelt mevrouw Mona Meier van Bureau Slachtofferhulp
voor, dat als er teveel aangiften
binnenkomen, er een gesprek
met de politie zal komen om de
zaak in z'n geheel aan te pakken. Mevrouw Meier, vorig jaar
hebben burgers vier weken tot
diep in de nacht gesurveilleerd
en ze hebben geen politie gezien! (Jammer genoeg ook geen
dieven!)
D. van Zon
Zanchoort

NASCHRIFT REDACTIE' De
bewoners van de Helmersstraat
en omgeving, die enkele weken
geleden hun gal spuwden over
vandalisme in hun straten, hebben inmiddels wel een gesprek
gehad met de politie. Zij waren
vooral uitgenodigd omdat zij
dreigden een knokploeg in te
stellen De reactie van de zijde
van de politie kwam er in het
kort op neer, dat men 'begnp'
heeft voor de klachten maar dat
de politie min of meer machteloos staat door tekort aan mankracht: dit soort vandalisme
heeft niet de hoogste prioriteit,
andere zaken gaan voor, vooral
's avonds laat en 's nachts als de
bezetting van het bureau hélemaal klein is.

jongeman voor het bord, om de
hoek van de VW. Hij heeft een
tasje met folders van hetgeen
hij te verhuren heeft. Kennelijk
is hij iets rapper van tong dan
de anderen, want hij heeft
meestal vrij vlot resultaat. Op
zondag pikt hij vaak vier of vijf
stellen van de straat op. Hij is
kennelijk ook voor de rest van
de familie bezig."

zamerhand allemaal: de oudere
vrouw, die laatst bijna verongelukte met haar fiets, toen ze in
grote haast een Duitse auto
achtervolgde. En de Indische
man die sinds twee jaar op verschillende dagen onder het afdak van het busstation staat te
wachten, meestal met weinig
succes. En al die andere personen die komen en gaan. Soms
verdwijnen er een paar, maar er
Harrie Bloem kent ze zo lang- komen steeds weer anderen

wet van vraag en aanbod, vinden zij. Volgens Eveline van
der Stuyt ligt het allemaal niet
zo simpel: „Wij willen zelf ook
graag meer personeel en langer
open blijven, maar dat is financieel niet haalbaar." In het verleden lag het anders, beaamt Jeannette Harder. „Vijf jaar geleden leek het misschien allemaal nog ideaal. De WV was
ook op zondag open en in de
avonduren, maar dat bleek niet
meer haalbaar. Om financiële
redenen moesten we uiteindelijk ook fuseren en werden de
openingstijden verkort. Als we
dat toen niet hadden gedaan,
dan was er in Zandvoort hélemaal geen VW meer geweest."

ZANDVOORT - Afdeling
Zandvoort van het Neder- Rode Kruis Z'voort
landse Rode Kruis start komende weken met soos- start activiteiten
bijeenkomsten en cursusdinsdag 13 september van twee
sen EHBO.
De volgende soosbijeenkomsten staan op de agenda. Het
Gemeenschapshuis, woensdag
7 september van half twee tot
half vier, het Rode Kruisgebouw (Nic. Beetslaan 14) op
donderdag 8 september van
half twee tot half vier, Huis in
het Kostverloren op dinsdag 13
september van half twee tot
vier uur, Huis in de Duinen
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De Bank van Nederland
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De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein
12 in
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnum-

mer.
Inzendingen zonder - juiste naam en/of adres worden niet
geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Het Marinehospitaal, waar in
het verleden honderden zo niet
duizenden Zandvoorters zijn
behandeld, werd bij die brand
voor een groot deel verwoest.
Gewonden waren daarbij niet
gevallen, omdat het pand al langere tijd leeg stond. Toch ontdekte de politie bij haar onderzoek dat er kort geleden nog
mensen in het bouwwerk zijn
geweest. Dat blijkt onder andere uit tijdschriften van zeer recente datum. Of zij met de
brand te maken hebben, is nog
niet duidelijk, een bewijs van
brandstichting is nog niet gevonden.
Het pand is eigendom van de
Hogeschool Haarlem, die er
haar scholencomplex wil uitbreiden. Dit zeer tegen de zin
van de gemeente Bloemendaal,
die het terrein wil bestemmen
voor woningbouw. Die discussie speelt nog steeds. Ook over
het al dan niet slopen van het
pand, hoewel dat - gezien de
schade - onvermijdelijk lijkt.

Zandvoorters
bij Kunstcircus

Bloemen en ballons voor Dorothea Vork
ZANDVOORT - In de
tandartsenpraktijk Bouwman/Koops-Geuzebroek in
Zandvoort-Nieuw-Noord
werd vorige week feestelijk
afscheid genomen van Dorothea Vork.

Na bijna 11 jaar verlaat de
dertigjarige tandartsassistente
haar werkgevers voor een nieuwe baan in Haarlem, bij het
Spaarneziekenhuis.
Daar
wordt zij parttime medewerkster van de kinderpolikliniek,
omdat zij 'meer met kinderen
wil doen'. „Het is een nieuwe
uitdaging voor me," zegt zij
over haar nieuwe werk. „Maar
ik heb al die tijd hier wel met
heel veel plezier gewerkt. Die
elf jaar zijn echt omgevlogen."
Dorothea wordt opgevolgd
door de Haarlemse Evelien
ZANDVOORT - Voor 55-plusZwart. Bij haar afscheid werd
sers wordt vrijdag 9 september
zij uitgebreid gehuldigd door
in huize Bodaan in Bentveld
de Zandvoortse clown Van Egvan 11 tot 12 uur een gratis
dom die haar 'bedolf' onder de Met een clown wordt vrolijk afscheid g'enomen van tandarts- proefles 'gymnastiek en spel'
-assistente Dorothea Vork
bloemen en ballons.
gegeven. Alleen komen kijken
kan ook. De les wordt verzorgd
door een vakkracht van Kruis(ADVERTENTIE)
werk Zuid-Kennemerland. Er
wordt gewerkt met verschillende oefenmaterialen en vaak
ook met muziek. Dat maakt het
tot een ontspannen activiteit.
En naast bewegen is gezellig heici ook belangrijk. Bij voldoende belangstelling wordt
het een wekelijkse activiteit op
vrijdagochtend, voor 7,50 per
maand voor de deelnemers. Degeen die lid is van een kruisvereniging, betaalt zes gulden. Het
project wordt georganiseerd
door Kruiswerk Zuid-Kennemerland, Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort en huize A.G.
Bodaan. De Bodaan heeft tevens haar voorzieningen als
winkel, pedicure en biljart ook
opengesteld voor andere inwoners van Bentveld.

Gym voor 55-plus

RECHT
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Gemeente schenkt
geld voor Rwanda
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Marine Hospitaal
mogelijk gesloopt

14345. Voor herhalingscursussen, op donderdagavond 8 september acht uur, inlichtingen
bij dhr. Arens, tel. 17599. De afdeling Jeugd EHBO start op
woensdag 12 oktober van 13.30
tot vier uur. Voor opgave en tot 14.45 uur voor jongeren die
inlichtingen kan gebeld worden vóór het examen in maart 1995
naar Ria Nanninga, tel. 16952, 11 jaar oud zijn. Op vrijdag 14
of Klaske Zaremba, tel. 14992. oktober van 19.00 tot 20.15 uur
voor jongeren die voor dat examen 13 jaar zijn. De LotusopleiEHBO
ding voor jongeren start op 4
ZANDVOORT - Tijdens
Zowel voor de jeugd als voor november. Hiervoor is het bezit
volwassenen komt de EH- van een Jeugd EHBO B diplo- het Kunstcircus 1994 is ook
BO-afdeling weer in touw. In- ma verplicht. Opgave en inlich- werk te zien van een aantal
schrijven in het Rode Kruisge- tingen bij de dames L. Sol, tel. Zandvoortse kunstenaars.
bouw Nic. Beetslaan 14, tel. 14119, of M. Joustra, tel. 30297.
Het Kunstcircus 1994 wordt
gehouden op zondag 11 september van 12 tot 18 uur op het
Gasthuisplein, waar weer enkele grote tenten worden neergezet. De Zandvoorters die deelnemen, zijn Paul van Wierst,
Stella Doorgeest, Lisa Lever en
Ria van Kooten. In totaal is er
werk van ongeveer veertig kunstenaars te zien. Voor de Zandvoortse Rotonde wordt tevens,
indien een vergunning wordt
verleend, De Stoel onthuld, het
project in zee van de IJmuidense kunstenaar Paul van den
Berg.
Het is het derde evenement
van de Stichting Kunst Circus
Zandvoort, die de badplaats
hiermee een evenement van
formaat wil bieden, met daarbij
de nodige uitstraling naar buiten toe. Dat lijkt te lukken: vorig jaar trok het Kunstcircus 16
duizend bezoekers.
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De eerste bijeenkomst heeft
inmiddels al plaatsgevonden,
op woensdag 27 juli. Daar werd
een voorlopig bestuur gekozen
met als voorzitter mevrouw C.
Person uit Haarlem. De heer B.
de Vries uit Zandvoort is secretaris, de heer W. Krol uit Haarlem penningmeester. Deze jonge politiek partij is in de Tweede Kamer vertegenwoordigd
met zes zetels en komt op voor
'de belangen van de huidige en
toekomstige senioren in Nederland'. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar mevr.
Person, tel. 023-261057 of met
dhr. De Vries, tel. (02507) 17076
(fax 20164). Het secretariaat
van de AOV Haarlem e.o. is gevestigd op de Hogeweg 23, 2042
GD Zandvoort.

ZANDVOORT/OVERVEEN - Het Marine Hospitaal in Overveen moet mogelijk gesloopt worden. Dat
Niet simpel
is het gevolg van de brand
De omwonenden vinden dat van vorige week donderdagde VW langer moet openblij- nacht.
ven, er is immers sprake van de

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer (emdred).
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyr',
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

ZANDVOORT - De politieke partij Algemeen Ouderen
Verbond heeft een afdeling
Wegkapen
opgericht voor Haarlem,
Op het VVV kantoor worden Zandvoort en de andere rede klachten van de omwonen- giogemeenten.

K\AWM
M'N RUST

door Martha Burger

Ouderenpartij
nu ook regionaal
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ZANDVOORT - Zandvoortse
ambtenaren hebben voorgesteld een gemeentelijke bijdrage te leveren aan de actie voor
Rwanda. Het college van Burgemeester en Wethoudei s
steunt dat voorstel en wil 2500
gulden beschikbaar stellen.
Het wil zelfs jaarlijks op de begroting een vast bedrag reserveren voor dit soort kwesties.
'Het getuigt van goed beleid om
in dit soort 'brandende' gebeurtenissen een bijdrage te léveren'. Aldus het college.

donderdag 1 september 1994
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NAAR DE HES AMSTERDAM
EN IN SEPTEMBER '94 AL BEGINNEN?
INSCHRIJVEN VOOR EEN HEAO-OPLEIDING KAN NOG,
MAAR REAGEER WEL SNEL.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l7741

M

Thomsonslraat l
2041 TA Zandvoort
. Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

M

5 September 1994 gaan we weer van start met onze dag- en avondstudies:
DAGSTUDIES
Accountancy
Bedrijfseconomie
Bedrijfskundige Informatica
Commerciële Economie

AVONDSTUDIES
Bedrijfseconomie
Bedrijfskundige Informatica
Commerciële Economie
Economisch-Linguïstisch
Management, Economie en Recht
Internationaal Management,
Nederlandstalig of English Stream

Econoinisch-Lingirïsüsch
Fiscale Economie
Management, Economie en Recht
Bank- en Verzekeringswezen
Internationaal Management,
Nederlandstalig of English Stream
Kennissystemen
Logistiek Management

V r i j k o m e n d e woningen

De avondopleidingen zijn opgebouwd uit
modulen. U bepaalt uw eigen studietempo, zodat het aansluit bij uw bezigheden
overdag,

De dagopleidingen zijn flexibel van opzet. Terwijl de studie wordt voortgezet
kunnen kleine achterstanden worden
ingelopen. Een heel jaar overdoen hoeft
dan niet meer.

Bel voor brochures en inschrijving:

020-5236311
Zijn er daarna nog vragen? Bel voor dagstudies: raw. L Hoekstra 020-5236080, voor
avondstudies: mw. W. Biezen 020-5236086.

/\ IW S TT K R 1} /\.

STUDEER AAN DE HES AMSTERDAM. DE PRAKTIJK BEWIJST HET GELIJK
POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • TELEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077

SALSA MERINCUE SINGLE PARTY
ZATERCJAqAVONd 5 SEpTEIVlbER
ToppROqRAMMA j IN

Soc. „DE MAINEQE" m ZANC!VOORT
* 4 ZA[EN QEOpENcl TOT 0.500 UUR i IN CJE iNAcl-rr
* op IHET TERRAS SATÉ EN slnAslick VAN CJE qRilll.
ENTREE 25,- All i IN

Voor starters
De Schelp 152, kale
huur ƒ 770,-, bruto huur
ƒ 954,44.
3kamerwoning op de 5e
etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: (gezamenlijk
bruto
maandinkomen
max. ƒ 5.535,- en min.
(gezamenlijk)
bruto
maandinkomen ƒ 2.850,, één- en tweepersoonshuishouden. Selectiecriteria: hoogste leeftijd.
Flemingstraat 44, kale
huur ƒ 770,- bruto huur
ƒ 929,85.
4kamerwoning op de Ie
etage met cv, geen lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 5.535,- en min.
gezamenlijk
bruto
maandinkomen ƒ 2.850,minimaal tweepersoonshuishouden. Selectiecriteria:
hoogste
leertijd.
Stationsplein 85, kale
huur ƒ 507,93, bruto
huur
ƒ536,93.
1kamerwoning op de 3e
etage met lift en cv, eigenaar Gemeente Zandvoort. Voorwaarden om
in aanmerking te komen:
bruto
maandinkomen
max. ƒ 3.650,- éénpersoonshuishouden. Selectiecriteria:
hoogste
leeftijd.
Brederodestraat 15/6,
kale
huur
ƒ715,44,
bruto huur ƒ 728,09. 2kamerwoning op de beganegrond met cv, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: bruto maandinkomen max. ƒ5.140,en min. bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, éénpersoqnshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

UJTsl. ONQEb. MENSEN V.A. 50 JAAR

CORRECT qEklEEd
l IN fO Of RESERVERilNq

16025

Voor doorstromers
5 Lijsterstraat 2-37, kale
huur ƒ 570,-, bruto huur
ƒ 780,80
2kamerwoning op de 3e
etage met lift en cv, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: (gezamenlijk)
bruto
maandinkomen
max. ƒ 4.095,-, één- en
tweepersoonshuishouden van 55 jaar en
ouder. Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is
een schaarse woning.
Urgenten hebben bij
toewijzing geen voorrang.
Voor vestigers
6 Rectificatie:
Lorentzstraat 75, kale huur
ƒ 730,bruto
huur
ƒ 885,85.
3kamerwoning op de 1e
etage met lift en cv, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: bruto maandinkomen max ƒ 5.250,en min. gezamenlijk
bruto
maandinkomen
ƒ 2.850,-, één- en tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Gerealiseerde toewijzingen op eerdere advertenties
Lorentzstraat 50: toegewezen op geldend urgentiebewijs.
Keesomstraat 191: toegewezen op geldend urgentiebewijs.
De Schelp 100: toegewezen op geldend urgentiebewijs.
Lorentzstraat 453: tpegewezen op leeftijd 29 jaar + 4
bonusjaren = 33 jaar.
Lorentzstraat 467: toegewezen op leeftijd 40 jaar + 1
bonusjaar = 41 jaar.
Linnaeusstraat 9-1: toegewezen op 31 doorstroomjaren + 5 bonusjaren = 36
jaar.
Sophiaweg 57: toegewezen
op 8 doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 13 jaar.

Woningbon
U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont,'danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werk,zaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(cn)

adres

Ondergetekende is D doorstromer

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u-zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een éénouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.

D starter

D vestiger

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamelijk totaal bruto inkomen per maand

l f

Adres
Postcode

_J_J

Plaats

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

G zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling

\

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
etage

Indien flat

D wel tift

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

j

I

I

1

1

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

E M M

dfc

Inname
van tweedehands winterkleding

TOTALE

12 t/m 17 september
van 11.00-16.00 uur

Opening

DIT KOMT NOOIT MEER!
UNIEKE KLEDEN

woensdag 21 sept.'94
van 10.00-17.00 uur

PERZISCHE-OOSTERSE TAPIJTEN
TOT 80% KORTING

Tutti Frutti
Corn. Slegersstr. 2/2
Zandvoort
Geopend: woe. t/m zat.
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur.
Resterende kleding moet voor 15 sept.'94 opgehaald worden.
Anders gaat 't naar 'n goed doel.
tof ziens
Claudia

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
naaimachines

o

O

ESINGEÏT

REPARATIE
ALLE MERKEN

}

Wij gaan stoppen, alles moet weg tegen bodemprijzen, duizenden m2 originele handgeknoopte tapijten, alle
voorzien met certificaat van echtheid.

enkele voorbeelden
India
300x200 cm
Nepal
240x170 cm
China 5/8
240x170 cm
Perz. Beluch 120x 80 cm
Ind. tufted
200x130 cm

1175,-

1969,325,495,-

Adm. de Ruyterweg 50 (hoek W. de Zwijgerlaan)
A'dam. Tel. 020-6161776

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

nu, mmits

OP MAAT GEMAAKT

• KASTEN MET EXTRA RUIMTE
ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN

vanaf 1 september

fotogram

DINSDAGS DE GEHELE DAG

centrum voor fotografie

GESLOTEN

Werkend stel
zoekt

MAEJTAAL OPLEIDINGEN

WOONRUIMTE
in Zandvoort

Voor Cursussen Commercieel
Engels, Duits, Frans en Spaans

Huur tot 1000,- incl.

in Amsterdam, Zaandam, Hoorn, Heerhugowaard
ook in-company en op maat

Specialiste in Business Language

Weet u iets?

internationale examens Kamer van Koophandel

Bel s.v.p. 023-277014

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

020 - 624 99 94

1495,-

op = op •nan.i.i.aaitiMiSHasagraima weg = weg

v/a

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

FOTOGRAFIE
• cursussen
• workshops
• vakopleidingen

int', mevr. M. C. Mul-Man>, Hovcnk.irspcl 02285-18787

na 19.30 uur

Hernieuwde kennismaking
met
RADIO PEETERS

autorijschool
bert hoogendijk

Ristaurante Pizzeria

„La Rondïne"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Tollensstraat 35
2041 PP Zandvoort
Tel. 02507-14946

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.

PDIr AMBI en PC-trainingen

Tevens om mee te nemen.

Meer dan 10 jaar ervaring)

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145:
Een hang- en leg-indeling
f. 520."

alle artikelen met
10% extra korting
CD halve prijs

Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

l

VAN DER VELD

GRATIS MOTOR
Ja, dat kan als je slaagt voor je rijbewijs.
Dan krijg je één zondag een motor *gratis
tot je beschikking.

SPOEDOPLEIDING

f. 16657Uw kastindeling of wand bepaalt hel aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Auto- en motorrijschool

995,-

binnen 9 weken examen

RADIO PEETERS
Haltestraat 62
tel. 1989Z

1 ste 3 lessen
vervolglessen

100,45,-

Tot 1 jan. '95 nog geen apart theoriecertificaat
verplicht
* m.u.v. brandstofkosten

Bel voor info 02507-19188/31223

Ervaring gecombineerd met een scherpe prijsstelling.
Daarvoor moet u b!] CVA in Amsterdam zijn.
Ook voor de nieuwste cursussen kunt u bij ons terecht:
• MN.1 Systeembeheerder Netwerken (PDI) nu ook overdag
• Nieuw: MC.4 Praktische Telematica (PDI)
• Nieuw: de HG en HX-modules (AMBI)
• Nieuw: Word, Excel en Access for Windows
Bel even voor meer Informatie: 020-62 59883
of stuur onderstaande bon naar antw.nr 10793,1000 RA Amsterdsi"
Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht
O AMBI
O PDI
O PC-trainingen
Bedrijf
Naam

m/'

Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
INFORMATICA OPLEIDINGEN

donderdag 1 september 1994

Weekmedia 17

'Het is volkomen uit

met

ZANDVOORT - „Het be
gon als hobby, maar daarna
is het volkomen uit de hand
gelopen " Zo omschrijft de
38-jange Zandvoortse banton Jan Peter Versteege zijn
zangcarriere
Inmiddels
heeft hij honderden optre
dens achter de rug Aan
staande zondag alweer
treedt Versteege op in de
Orangene Elswout in Overveen, het eerste van een
nieuwe serie koffieconcerten

dat anders De?e mezzo so
praan heeft in 1988 haar functie
in het bedrijfsleven opgegeven
voor een carrière als allround
zangeres De afgelopen vijf jaar
trad zij op m alle grote theaters
m Nederland, plus een aantal m
het buitenland Zo was zij on
der andere te zien en te horen m
een produktie van de Hoofd
stad Operette, La Vie Pansien
ne van Jacques Offenbach Te
vens is zij als freelance zange
res verbonden aan de Neder
landse Opera Stichting en de
Nederlandse Reisopera

door Joan Kurpershock

In trek

Jan Peter Versteege komt uit
een 'goed nest' wat de muziek
betreft Zijn grootvader Jan
was tientallen j aren organist in
de Agathakerk, zijn vader Cor
heeft er meer dan 50 jaar zang
opzitten bij het Sint Caecilia
kerkkoor en zijn moeder Joke
is pianolerares geweest Jan Pe
ter trad al jong in hun voetspo
ren „Als kleine jongen zong ik
wel eens een solootje m de Agat
hakerk Op m'n dertiende werd
ik getest door de zangpedagoge
Anme Woud, zij zei dat ik wel
aanleg had" Jan Peter zong
toen als bas bij het koor van
Paul Chapèl in Zandvoort
Noord Zanglessen waren ech
ter verschrikkelijk duur in die
tijd zodat zijn ouders daar weimg voor voelden zij hadden im
mers nog zeven zonen en doch
ters
„Daarom besloot ik om me
zelf wat te gaan begeleiden op
de gitaar," zegt Jan Peter Daarnaast bekwaamde hij zich m
het pianospel In 1982 volgden
echter alsnog de eerste zangles
sen, bij Anette de la Bije Zijn
debuut volgde tijdens een van
de eerste concerten van het
Zandvoorts Mannenkoor, waar

Eigenaar Bloeme en bedrijfs
leider Clemens Overdijk van de
Orangerie zetten de traditie van
koffieconcerten graag voort
„De mensen vragen er naar,"
verklaart Overdijk, , de koffie
concerten zijn erg in trek Het
past ook uitstekend in de
prachtige omgeving van de
Orangerie ' Vandaar dat het
trio Vermeer Versteege, en
Van der Voort een programma
voor vier nieuwe koffieconcer
ten heeft samengesteld, op 4
september, 18 december, 12
maart en 11 juni
„Wij vinden het heel leuk om
zo samen te werken, zegt Ver
steege „Je kunt jezelf ook eens
laten horen met andere dingen
dan oratorium of operette
Voor ons is dat een uitstekende
gelegenheid Het gaat ons met
om de verdienste want we tre
den op tegen kostprijs Wij
doen het echt gewoon omdat
we het heel leuk vinden "

De artiesten die tijdens alle vier de kofïïeconcerten m de Orangerie Elswout te horen zijn v.l.n.r.
Carla Vermeer en de twee Zandvoorters Jan Peter Versteege en Ton van der Voort

hij samen met Wim de Vries
het duet De Parelvissers zong
Later belandde Versteege bij de
Haarlemse pedagoge Nelly
Zwikker Kommer, ook wel be
kend als zangeres Nelly Byrma

'Huisconcertje'

medewerking aan concerten
met koren
Maar Versteege heeft mmid
dels al als 'semi prof' een flink
aantal optredens achter de rug,
waaronder zijn medewerking
aan twee opera's m Frankrijk
en twee in de Ahoi hallen in
Rotterdam, plus tweemaal een
'Crucifixion' „Het is meestal
buiten Zandvoort"
Met Carla Vermeer en pianist
Ton van der Voort heeft hij al
een aantal keren opgetreden m
de Orangerie Elswout Van der

Voort is daar ook van de partij
tijdens de nieuwe reeks van
vier koffieconcerten, die aan
staande zondag om 12 uur van
start gaat Deze Zandvoorter
studeert nog bij piamst/diri
gent W B Visser uit Heemste
de en wordt al veelvuldig ge
vraagd voor begeleiding van so
listen en koren Toch houdt
deze chemisch ingenieur liever
vast aan zijn amateur status
Voor zangeres Carla Ver
meer, de derde vaste medewer
ker aan de koffieconcerten, ligt

„Toen ik de eerste keer naar
haar toe ging, nam ik een bos
bloemen mee Ik had namelijk
heel duidelijk zo'n gevoel van
er gaat iets gebeuren dat heel
leuk is " Momenteel heeft hij
les van de Amsterdamse zang
pedagoge Sophia van Santé en
bereidt hij zich voor op het laat
ste praktijkonderdeel van het
staatsexamen Docerend Musi
cus Daarna wil hij zich toeleg
ZANDVOORT Het eerste Clemens Overdijk „Het entreegen op oratoria en solistische van de vier koffieconcerten geld is dan ook als een soort
in de Orangerie Elswout in drempel bedoeld Maar daar
Overveen, onder de titel van gaat de helft naar een goed
'Orangerie Classique Popu- doel " Hiervoor is de Stichting
laire', vindt aanstaande zon- Comité Bijzondere Hulp Zuid
dag plaats, om 12 uur Voor Kennemerland uitgekozen
op dinsdag en donderdagmid het eerst wordt er entree
stichting probeert men
dag van 13 30 tot 15 00 uur
geld geheven, vijf gulden per senDeze
Belbus Om van de belbus (voor persoon
te helpen die vergeefs bij
De
bedoeling
daar
reguliere instanties aanklop
bewoners van 55 jaar en ouder) van is
minder publiek te pen,
zoals de 'stille armen' in de
gebruik te kunnen maken,
regio Haarlem Zij zijn meestal
dient men zich 24 uur van te trekken
voren op te geven bij Huis m de De afgelopen keren vormde doorverwezen door pastores,
Duinen, tel 13141, tussen 11 00 zich zo'n drie kwartier voor maatschappelijk werkers en
en 17 00 uur De kosten per per aanvang al een lange rij belang anderen die hen een warm hart
soon bedragen vanaf l juli 1991 stellenden Een aantal mensen toedragen Los van het concert
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2, moest teleurgesteld heenge een donatie overmaken, kan
stuurd worden, omdat er geen ook via de rekeningnummers
voor een retour
Alg. Maatschappelijk Werk plaats meer was „Zonder en 1309047 (giro) of 560137990
Zandvoort: Noorderstraat l, tel treegeld is de aanloop veel te (ABN AMRO), t n v Stichting
13459 bgg 023320464 Spreek groot," bevestigt bedrijfsleider Comité Bijzondere Hulp Zuiduur
op werkdagen van
9 00 10 00 uur Verder volgens
(ADVERTENTIE)
afspraak Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere mwo
ner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel 023 329393 op werkda
gen 12 00 14 00 uur en ma a
vond 19 00 21 00 uur

023 334323

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlijke
waarnemmgsrege
Img J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weenink Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 1630 uur, én
tijdens feestdagen via telefoon
nummer 30500 De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11 30 tot 12 00 uur en van
1700 tot 1730 uur Een af
spraak is met nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apo
theek, H B A Mulder, tel
13185 Openingstijden (alleen
voor
recepten)
zaterdag
11001300 en 1700-1800 uur,
zondag
11301230
en
17 00 18 00 uur Buiten de ope
mngstijden informatie over de
regeling via tel nr 1,3185
Wijkverpleging Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te be
reiken via de doktersinforma
tiedienst tel 06 8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boer-Burgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel 02507 14437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand
voort, tel 15847
Dieren: (Overige diensten) Ver
emging v h welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings
dienst 023-383361, Asiel Zand
voort
(tevens
pension)
02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443 Stichting Regionale
Dierenambulance
023 363476
of alarmnummer 023 334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening Voor mforma
tie, advies en hulp tel 17373, op
alle werkdagen van 10 30 12 30
uur Schriftelijk Postbus 100,
2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien
stencentrum) Koninginneweg
l, tel (02507) 19393 Spreekuur

Telef. meldpunt Ouderen Mishandehng: 023 159700, van 08 30
tot 17 00 uur

Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur 19562 (Secretariaat ZVH)
Schriftelijk Postbus 287, 2040
AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst 17577 Be
stuurlij k spreekuur iedere eer
ste dinsdag van de maand van
19 30 tot 20 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel
61500
Taxi: tel 12600
Openbare bibliotheek Prinses
seweg 34, tel 14131 Open ma
14 17 30/18 30 20 30 uur, dl
14 17 30, woe 10 17 30, vrij
10 12/14 17 30/18 30 20 30 u , zat
10 14 uur

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Vijf jaar geleden

Donderdag 30 augustus Sociëteit Duysterghast
bestond vrijdag 24 augustus 12 en een halfjaar
Het koperen festijn startte in aanwezigheid van
het voltallig college Het bestuur van de sociëteit
had namelijk een cadeau m petto vooi de ge
meenteraad, die nog steeds zonder klok m de
raadszaal moest vergaderen Er werd een pub
klok overhandigd • Het college van B en W ziet
in het voorgenomen beleid van de minister van
Binnenlandse Zaken inzake de politie, een er
kenning van de noodzaak voor een nieuw politie
bureau • Namens CDA PvdA, D66 en Inspraak
Nu heeft dr Pheringa een nieuw plan tot recon
structie van het Gasthuisplem ingediend Voor
naamste punt daarin het verkeersvrij maken van
het plein, dit m tegenstelling tot de plannen van
B en W die voorzagen m één enkele rijbaan op
het plein, m twee richtingen berijdbaar • Wij
vernamen van welingelichte zijde dat binnen
kort m on^e gemeente zal worden opgericht een
'anti Noordzee comité' Het bestaat uit lieden
die zo mateloos moe worden van het eentonige
gedruis van onze zee, dat ze ervoor vrezen dat
daardoor Zandvoort binnenkort slechts uit do
ven en slechthorenden bestaat Ze willen een
aantal strekdammen dat de lange golfslag moet
breken

Donderdag 31 augustus Aan de huisvestmgspro
blemen van één van Zandvoorts oudste verem
gingen, Scoutmggroep The Buffalo's, is een erna
gekomen Het nieuwe troepenhuis staat op het
binnenterrein van het voormalige circuit « Bi
de bouw van 38 nieuwe aanleunwoningen vooi
Huis m de Duinen is vandaag het hoogste punt
bereikt Dit blok zal naar verwachting halverwe
ge de maand december klaar zijn • Het bekende
beeldje van kunstenaar Kees Verkade dat jaren
lang al het plein aan de Boulevard de Favauge
heeft gesierd komt over ongeveer eenjaar terug
Het bronzen oude mannetje dat vanaf zijn bank
je over zee uitkeek is momenteel nog in repara
tie bij een bi onsgieterij in Rumpt • De henn
richting van de Boulevard de Favauge zal ver
moedelijk nog voor het eind van het jaar klaai
zijn De totale kosten van het project bedrager
ongeveer 2 4 miljoen gulden Naast de gebruike
hjke straatverlichting zal er ook sierverlichting
worden aangebracht Rond het beeld op de ro
tonde dat iets naar achteren wordt verschoven
komt een plateau met treden

'Heerlijk drie dagen naar zee'

D

De Vos, Kees, en Lohse, Simo
ne
Gehuwd

Hennevanger, Leendert Pieter,
en Rijnhout, Laetitia
Geboren:
Guido, zoon van Smit, Johan
nes Theodorus, en Van Dort,
Madeleme
Lotte, dochter van Determann,
Leonardus, en Hilbers, Johan
na Petronella
Overleden:
Braun, Christiaan Johannes,
oud 66 jaar
Grosmann, Johan Chnstiaan,
oud 84 jaar
Hermanns geb Blesgraaf, Margaretha, oud 73 jaar
Kerkman geb Koper, Sijtje,
oud 80 jaar
Duivenvoorden, Wilhelmus, 85
jaar
Steen geb Jonker, Maria Alida,
oud 71 jaar

Zondag 10 30 uur dienst ver
zorgd door eigen leden

Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan

5, Aerdenhout
Zondag geen dienst
Kerk v d. Nazarener Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 10 30 uur slotdienst
Vakantie Bijbel Club
Zondag 19 00 uur ds A W Smj
ders
Jehova's Getuigen:
Gem Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem Zat 17 30 19 30
uur en woensdag 19 15 21 00
uur Inl R van Rongen, L
Gcloofsgemeen- Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

Kennemerland in Haarlem
Het concert van aanstaande
zondag wordt verzorgd door
mezzo sopraan Carla Vermeer,
bas bariton Jan Peter Verstee
ge, pianist Ton van der Voort en
wat de mtermezzi betreft de
14 jarige cellist Tobias Lalkens
Tobias werd onlangs met twee
medescholieren van het Coorn
hert eerste in de afdeling ka
mermuziek in het Haarlems In
terscholair Toernooi
Op het programma staat een
'mix van klassieke en populai
re melodieën, van Duparc en Riek en Debby: „We gaan ook naar de bioscoop, hoor..."
Ravel, uit opera's van Mozart,
Foto Andre Lieberom
Gounod en Thomas, én uit de
musicals The Sound of Music,
Debby Schoenaker uit Rut een boerderij met allerlei die
West Side Story en' Anny, get ten is vandaag 17 jaar gewor ren kippen, geiten koeien,
your gun
den Samen met haar 14 jarige paarden, een poes en een
broer Riek en hun ouders zijn hond "
ze op 'mini vakantie' m Zand
voort „Heerlijk even voor drie
Riek zit op de landbouw
dagen naar zee", zegt Debby school en werkt mee m het be
„Daar hadden we echt zin m drijf van zijn vader ledere mor
Alleen m'n zus wou niet mee gen staat hij vroeg op en melkt
Zij woont op kamers in Edam " hij de koeien Later wil hij het
bedrijf overnemen Hij ziet het
Ze zijn net aangekomen m werken op de boerderij hele
Zandvoort Met de auto was het maal zitten Nu wordt de boer
zo'n anderhalf uur rijden Over derij tijdelijk even gedraaid
een uurtje kunnen ze pas het door iemand van de 'bedrij f s
appartement m, vandaar dat ze verzorging' Op deze manier
eerst nog even zijn gaan wande kan het gezin er even tussenuit
„Maar m'n moeder is geen
len op het strand „Rutten,"
zegt Riek, „ligt
boerin hoor,
ze is kraam
in de Noord
oostpolder
verzorgster,'
Wij
wonen
zegt Debby
dichtbij
het
Zij wordt ook
IJsselmeer,
geen boerin
maar daar heb
later zij gaat
je niet van die
de detailhan
hoge golven "
delschool
de
De branding
doen
Alles
vinden
ze
wat niet win
prachtig en ze
kels te maken
staan te kijken
heeft, interes
seert haar bij
van de enorme
lange rij strandpaviljoens ,Bij zonder „Vandaar dat ik hier
ons strand aan het IJsselmeer eens even lekker ga v. inkelen '
heb je maar een paar tentjes zegt ze lachend Dat lijkt me
Maar daar kun je wel patat, zaaaaalig Ik wil in ieder geval
cola, broodjes en 9bier kopen een nieuwe spijkerbroek ko
Dat is toch genoeg " zegt Riek pen Riek gaat deze dagen lek
lachend
ker uitslapen dat was de eerste
leuke activiteit die in hem op
'Eerlijk gezegd' stonden ze te kwam
Straks gaan ze naar het ap
kijken van alle flats die hier aan
de kust staan Dat hadden ze parlement de koffers uitpak
niet verwacht , Wij zijn gewend ken en vervolgens even langs de
aan het platteland dus die hoge VVV Dan kunnen we eens kij
gebouwen vinden we juist wel ken wat hier allemaal te doen
leuk,' zegt Debby „Het lijkt me is We gaan ook naar de bio
prachtig wonen met dat uit scoop hoor ' zegt Debby Jul
toch wel een bio
zicht op zee Bij ons is het alle lie hebben
maal laagbouw Wij wonen op scoop hè1"?"

Speelweek van l t/m 7 September

Periode:
23 - 29 augustus 1994
Ondertrouwd:

Zondag 10 00 uur ds J A van
Leeuwen, collecte kerkelijk
medisch werk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur ds C van de
Vate, viering Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19 00 uur pastor H
Kaandorp
Zondag 10 30 uur pastor H
Kaandorp
Vrijzinnige
schap NPB, Brugstraat 15:

15 jaar geleden

van
week

[ Burgerlijke stand B

Kerkdiensten
Weekend:
3/4 september 1994

de badplaats door

Opbrengst koffieconcert naar 'stille armen'

Weekenddiensten
Weekend:
3/4 september 1994
POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel 13043
BRANDWEER Alarmnummer
0611 In andere gevallen
023 159500 of voor info over
dag - (02507) 61584
AMBULANCE Alarmnummer
0611 Anders tel 023319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023 246899
(gratis), Regionale Dierenam
bulance
alarmnummer

en

E DREIGING VAN kaal
slag houdt aan m Zand
voort Na het plan om eer
groot aantal oude iepen op de
Haarlemmerstraat te kappen,
wil het college nu 18 bomen op
de Kostverlorenstraat omza
gen De laatste oude bomen op
het stuk tussen de Haarlem
merstraat en de Sophiaweg
Daarmee gaat weer een flink
deel van het oude, karakteris
tieke Zanavoortse beeld verlo
ren En dat terwijl het nu eindelijk eens met nodig is vanwe
ge de icpeziekte
De lepespmtkever heeft het
plaatje van 'een badplaats met
oude lanen vol statig bomen' al
genoeg aangevreten Kijkbij
voorbeeld maar naar de Zee
straat of het Raadhuisplem
En de Haltestraat en de Kerk
straat zijn toch ook lang niet
meer wat het geweest is met
die bomen Moet daar nu ook
de Kostverlorenstraat bij ko
men' Het is al erg genoeg dat
er zulke gaten zijn gevallen op
de Haarlemmerstraat en de
Zandvoortselaan
Als ik wel eens in Bergen
Binnen kom, word ik ontzet
tend jaloers Niet alleen vanwe
ge die historische bouwwerker
en hotelletjes die zijn blijven
staan, maar ook vanwege al da
groen Ok, toegegeven, het ligt
natuurlijk iets verder van de
kust af, maar des te blijer moe
ten we zijn, dat we in Zand
voort nog wat over hebben Da
realiseer ik me helemaal als ik
dan langs de kale nieuwbouw
wijken van Velserbroek rijd
creatieve woningbouw maar
nog wel ontzettend kaal Zou
Zandvoort er zo over een paar
jaar uit zien? Ik hoop het niet
Natuurlijk moet er een op
lossing komen voor de ver
keersdruk Maar het kappen
van 18 bomen kun je bijna ver
gelijken met het doortrekken
van de Herman Heijermanweg
En voor dat bedrag van meer
dan een miljoen valt wel wat
anders te bedenken, vermoed
ik Al is het maar eenrichting
verkeei door de Kostverloren
straat, voor zover het 't snel
verkeer betreft Over welke
weg de automobilisten dan de
andere kant op mogen rijden,
dat mag onze gemeentelijke
verkeersdeskundige oplosser
Maar het is denk ik ver
standiger om nog even te wacf
ten met de beslissing ook al
rammel je zowat uit elkaar bij
een fietstochtje over de Kost
verlorenstraat Als het goed is
wordt er namelijk momenteel
op het raadhuis druk gewerkt
aan een (nieuw) verkeerscircu
latieplan Of zou de Kostverlo
renstraat een van de drukste
verkeersaders van Zandvoort
daar net buiten vallen'
JOAN KURPERSHOEI

'S.O.S. this boat is sinking'

TEKENFILM
A.L.

KOMEDIE
A.L.

13.30/15.30

19.00

DAGELIJKS

8
guldenk

DAGELIJKS

16 JAAR
DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

Het Zandvoortse strand wordt bijna overspoeld met flessen met
briefjes erin Dat blijkt uit de vondsten van de Zand\ oorter Wim
Kruiswijk met wie het Zandvoorts Nieuwsblad emdjum een inter
view had Kruiswijk beantwooidt al vele jaren flessepost die hij
langs de vloedlijn heeft gevonden Begin deze week v, as hl) weer
op pad met opmerkelijk resultaat , Maandag vond ik acht flessen
met een brief)e erin en dinsdag weer twee veitelthij Kruiswijk
dankt zijn grote 'vangst' waarschijnlijk aan de storm die heeft
gewoed waarmee altijd meer materiaal uit zee aanspoelt De
meeste briefjes blijken afkomstig van passagiers van de veerbo
ten die heen en weer varen tussen Engeland en het vaste land van
Europa De nationaliteiten lopen sterk uiteen Zo waren er drie
Franse bnefjes waaronder een zogenaamde SOS oproep Deze
boot is aan het zinken meldde de bi iefschnj\ ei Dezelfde bood
schap had een meisje uit Alkmaar S O S this is a 'bat' boat,
schreef zij Kruiswijk heeft de meeste blief schrijvers alweer be
antwoord

Pachters en redders voetballen

8
jguldenfa

AlR-CONDITIONING IN DE ZAAL

Gasthuisplein 5, 2042 JM. Zandvoort. tel: 02507-18686

Strandpachters en vrijwilligers van de Zandvoortse Reddings
Brigade verruilen het strand deze week voor de Pellikaan sport
hal, voor een sportieve ontmoeting met name tijdens de avond
uren Samen met leden van de Bloemendaalse Reddings Brigade
wordt hier het jaarlijks terugkerende Strandpachters zaalvoet
baltoernooi gehouden Het evenement is dinsdag begonnen en
duurt tot en met morgen vriidagavond Tot en met vanavond
worden de voorrondes gespeeld, morgen is het tijd voor de finale
De dames kunnen een hele belangrijke rol spelen m dit toer
nooi de doelpunten die zij maken, tellen dubbel Elk team is
trouwens verplicht minimaal een dame te laten meespelen
De wedstrijden beginnen om elf uur, de toegang tot het Strand
pachterstoernooi is giatis

• Natuurwandeling onder begt
leiding van gids door Nationac
Park Zuid Kennemerland zoi
das; 4 september aanvang l
uur (duurt ongeveer anderha
uur), start bij ingang Midde
Herenduin in Dnehuis Geldi
toegangsbewijs verplicht da<
kaarten zijn bij d° ingang t
koop Honden met toegestaai
Deelnemers kunnen zich opg<
ven via de excuisie informatu
hjii 023 257484 Via dit nun
mer ook info over wandelmogi
lijkheden in het Nationai
Park
• Nederlandse kampioenschaj
pen schaal niodelboot varei
op zaterdag 3 en zondag 4 sej
tember op de Ijsbaan in recre
tiegebied Spaarnwoude Voc
meer info K Mantel te
0255035838 of E v d Berg te
02550 30048
• Expositie Openbare Biblit
theekZandvooit, Prinsessen e
34 aquarellen en acrj l schildi
rijen (vooral sfeerlandschaj
pen) van Abbe Simons d
Vries Gratis entree tijdens d
openingstijden
• Expositie van de Zandvoorts
schilderes Marianne Rebel i
Holland Casino Zandvoort, t/l
30 september
Te zien tijdens de opemngsi
ren Entree 5 gulden

ZANUSS1 1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Type ZF1012; Voorlader wasvolautomaat, 1000 toeren, vele basis
programma s waaronder wol en fijnwas, toets voor kleine wasjes,
traploos regelbare temperatuur en RVS trommel. Adviesprijs" 1299
SONY VHS VIDEORECORDER INKL. PDC

iONYHI-8STEADYSHOT
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

28ST2471. Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg Adv'1995.- SONYHI-8TRAVELLER
opklasse beeldkwaliteit1 '3330 -

PHILIPS TOPKLASSE
70CMMATCHLINE
28SL5800: Adviespri|s'2695 -

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Fantastische beeldkwaliteit, g r o o t bedieningsgemak 1
Dual Mode Shuttle, PDC zorgt ervoor dat uw opname op tijd
start ongeacht programmawijzigingen. Digitale tracking, autom
koppenreiniging, euroscart, afstandbediening met LCD-display
Adviespnjs'890.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo '3890 -

Snel ontdooien en verwarmen, j

Type W 7 5 0 ; V o o r l a d e r , 280 LITER 2-DEURS
RVS t r o m m e l EN kuip. LUXE KOELKAST
Adviespriis. '2199.Ondanks .grote inhoud kom-

63 CM IM-LINE KTV

63CMBLACK-LINES
STEREO TELETEKST

"R323, HiFi-stereo camcorder,
Ox zoom, groothoeklens '2550-

BAUKNECHT1100TRN

fi 25GR9760. Adviesprijs*1795 •

PHILIPS 63 CM MONO

395.-

NDESIT 2-DEURS

445.545.-

iONYTRAVELLER
jchtgewicht camcorder ' 1650 -

ZANUSSIZ614/4D

TOPMERK CAMCORDER
F60,8mm,6xzoom '2299-

AEG LAVAMAT RVS

229.239.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-1

249.-

SHARP2IN.1 KOMBI

Type R3G14; 1000 Watt grill, l

399.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat zegt
u van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Type LAV536; BAUKNECHT2304

595.675.-

CANON CAMCORDER
y PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

jakte afmetingen. Adv. '749.- SHARP R2V11 STUNT

SONYSTEREOTRAVELLER
Type WA9510. Adwesprijs'1899.-

63QW7619, 16 9 breedbeeidknop, beeld m beeld (P l P), Off
Philips garantie Adv *2545-

199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Ei

JOK:

MOULINEX KOMBI

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi- l
magnetron. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adviesprijs.'849.-

499.-

SIEMENS 320 LITER

IHARPVIEWCAM

320 Liter2-deurs koelkast '1398.- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau. l

VLE3, Revolutionaire video;amera, 8x zoom, LCD-kleuenzoeker. HI-FI. Adv '1795.-

995.-

25MN1350;Adviespnjs'1445 -

599

PANASONIC NN8550
STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviespnjs'1345.-

Digitale super 3 in 1 kombi l
magnetron. Adviesprüs*999.-

^i^i^i^

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
14AA3527; Adviespnjs*745.

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS GR1021 37CM

JB722; MATCHLINE. 4 koppen
ongplay, Jog-shuttle. '1645.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel, Hi-Fi stereo "1256

1
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de pnizenernm
^
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vn,
r
grote artikelen
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nog
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879.-

vuuilciutri,
Om net °_^—•iaSï^S^|lj|VoCirlader
' udiuiiuij
centrifugegang 320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
1200trn/min., rvs tro
zeer zuinig. Adviesprijs'
.een 2-deurs koelkast maareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
combinatie. Adviesprijs. '1099.-

Mm? 799.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

599.-

TypeZE400E; Adviesprijs*949.WHIRLPOOL ARG280
II: f «f «4
"7? Mfb

GRUNDIG HI-FI VIDEO
3V240; "Beste koop", VHS
HQ, TELETEKST/PDC. '1709.

.

JeSlPHILIPS / WHIRLPOOL
f^^@TypeAWG719;;Adviesprijs'1235.Adviesprijs'1235.-

SONY 72 CM KVS2921

AVM920; Luxe 3 m 1 kombi l
magnetron. AdviesprijsM 299.-
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^doen... JlNDESIT 1200TOEREN

PHILIPS TELETEKST

SONY VHS HI-FI VIDEO

SLV615;TOPKLASSEi8uur
Symphony design, absolute ongplay, 4 koppen. *1990.wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs*4000.-

K

1^1

SONY72CMKVC2921 lONY VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST V235; Afstandbediening. '1220.'

r 699.099.'
(fSÜBLUE AIR
AIR TL450 (BL)
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599.•a
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fflSraiNDESIT
PROMOTIE
PJÖ|NDESIT PROMO!

< o e l / v r i e s kombinatie.
Adviesprijs'1235.-

649.-

^^l^vt AQt

BAUKNECHT KGC2511

de Maand» werkdag. Bij BCC

K o e l / v r i e s kombinatie.
Adviespnjs*1149.-

Vakkundig personeel staat u

799.-

S«?

999.-

JraPHILIPS
PHILIPS/
s3B^sa\AmiDi
D
WHIRLPOOL

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

\x
INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. '849.KGS3201; Gescheiden
t e m p e r a t u u r r e g e l i n g en
DWVtl>|'
l
l
LADER
l
/j-J 3 diepvriesladen. Adv.M 649,- STUNTIGAS-ELEKTROI
! TypeAWG089;Adviesprijs'143J.
Gas-elektrofornuismetgrill.*999.-1
|»SI«B&ÏSO
e9;,:^gTS.

F495; 4 koppen, longplay
og & shuttle. Adv.*1318.-

850

PANASONIC 63 CM

!lj;3rL*

TX1988; Stereo en teletekst.

AKAI VIDEO+PDC/TXT

478.-

Krlri_"
899.-

1199.-

i^^^^gSglOpOTOEREN BOVENL.

F360;IHQ, 3 koppen.'1098.

498.-'

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

fflcS^ tlail.-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviespnjs*890.

^gAEGTURNAMAT

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

F350;LCD-afstandbed.. '878.-

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs."1575.-

STUNT BOVENLADÊR

m$ RQQ .

AKAI VHS-IHQ VIDEO
'SG21 Afstandbediend. '768.-

nkl. afstandbediening. '699.-

ZANUSSI ZF70BAR

INDESIT 140 LITER
PHILIPS VIDEO + PDC
i/R223; Afstandbediening
TELETEKST/PDC. '1245.-

898

130 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG GAS-ELEKTRO
bovenblad. Officiële garantie. FK055/52A; Elektrische oven, |
inkl. grill en kookwekker. '1510.-

245.345.365.375.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

998.-

ATAG TURBO FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kockwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1248.

PHILIPS/WHIRLPOOL

BLAUPUNKT63CM
MM63-12;Teletekst.Adv.*1679.-

TURBO-DRIVE 4 KOPPEN
Video, supersnel. Adv "1145.-

'MERKWASDROGER
TOPMERKWASDRC
ïdroger. Adviesprijs*495.l Wasdroger.
Adviesprijs

BLAUPUNKT70CM

•_T_v

.m^. imm ^••k.

mm)
259.iBzANUssi WASDROG'ER

IS70-39; Stereo en teletekst * 1999 •

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR322,3 koppen, perfekt beeldi
LCD-afstandbediend. '1145.-

«SM Type TD50; Adviesprijs*649.-

BOSCH KTF1540

425.495.545.-

SIEMENSKT14N30*

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.-

BAUKNECHT 160 LTR

T63-630, Teletekst. Adv * 1579/

PHILIPS TURBO-DRIVE
AR-90

BLAUPUNKT55CM

27

50 Eim

m-

LXL-HS9Q 44:00§LM^

PM55-40,Teletekst Adv'1231.

üRUNDIGVIDEO + PDC
GV201, "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

51 KV1256; Adviespri|S*895

^^

^^

^^

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespri)s'245.-

«SD«I.-

98.-

^^^SlNDESIT WASDROGER

*t^a.

"MOÏÏLÏNEl
OVENB56

A^^^IPS^ d9Q .
WHIRLPOOL
PHILIPS/WHIRLPOOL
j TypeAMB523;;Adviesprijs*945,
Adviesprijs*945.-

JVC VHS-HQ VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

BCC, waar men nog tijd voor ,
U heeft!
V

MIELE STUNT K1321S

1099.-

MtflB^W

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST AKAI VIDEO+PDC/TXT

T51 -540. Teletekst. Adv' 1099

Dienst hebben, die het begrip +
SERVICE werkelijk waarmaakt. ^_
B.v/.kieuren.tv^wicein-en

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. '1448.-

LCD-afstandbedienmg. *1220.-

GRUND1G51 CM KTV

zeer grote omzet, i

IttTMType
2596; Adviesprijs
Adviesprijs. '799.- DD-koelkast.Adviesprijs*1499.j[ït|jHType2596;

579

ARISTONA 52 CM

rantiebewijs. Fabrikanten en

SIEMENS 310 LITER

SONY 63 CM KVC2521 SONY3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST V325; VHS-HQ, prefekt beeld!

GRUNDIG63CM

KOOP ZONDER
RISICO

HRD770E; Van de uitvmdersi
LCD-afstandbedienmgl '799.-

Opzetvrieskastje. Adv.*595~-

!

ARISTONAHQ VIDEO

•WWSHSKlIJ '"

3SB12,VHS3koppen *1150.

«mm ,$w

TO^KONDENSDROGER

3

700

799.-

mrn

'-KfOBAUKNECHT TRK980

^*PKONDENSDROGER

LjlSSÜ Geen afvoer nodig. Adv.'l 699
^rHlfilTrTA
t+*%fl

umf

1

O-U

yilELE DROGER

Als beste getest. Adviesprijs*1829.-

328.-

120 LITER VRIESKAST

358.-

WHIRLPOOL AFB594

458.-

BAUKNECHT LUXE

548.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en |
geruisarm; Adviesprijs*999.-

BAUKNECHT VW 3PR

BOSCH VRIESKAST

wm 1199,

Type GSD1311: Adv. *848.- BOSCH VWSPS2102

^2800
2800 loeren. Adviesprijs*
Adviesprijs*2

STUNT!! VRIESKIST!!

IdMERKCENTRIFUGE
MERKCENTRIFUGt

E£k 1RQ

^S

OPZETVRIESKAST

598.-

799.1449.-

MIELE VWG521

328.-

OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.

.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
IIM DE RANDSTAD l overige filialen donderdag

F^ErüT59;?-VlïJ?-t SBSssssa "ïsa-r:
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Vierhonderd jaar tulpengesc
AALSMEER - 'Tulpen an-

teerde," zegt Koos Zuidgeest trouwen met zijn geliefde Sirin. Jonge

tekende

spotprenten. oud model auto en enkele fiet

.ildus Zuidgeost Het urote gi ki
woidt op de/e wagrn. gebouwd
door comité 't Nooiden oivle'
meer tot uitdrukking «obtac hl
in /waie klui/en waarin zich
f^rote /wartc tulpop be\ inden
Tussen de t w i n t i g piaahvr
ftens lijden tal van w agens rii<
dooi het het Sur htmijsbcstuut
worden aangeduid als luxe wt
gen ol bijzondei vocituiu Veel
van deze wagens hebben /ich
aangesloten bij het centi.tle
thema Dat is niet ojobund met
het bij/ondeie votrUua; van d(
nieuwe coisocomite m opuch
tmg van Aalsmeerdtibrnt; Di<
wagen die oogt als een pi ,ialw<t
gen rijdt ondel de naam 'liet
21 e comité duikt op en maak'
als 25 e wagen deel uit v,m di
stoet Tussen de clusteis Kul
tuui en Hollands Glom

ders bekeken', onder dit die op deze wagen, gemaakt „Op deze wagen wel tulpen, Zijn spotprent op de wmdhan- sen Comité Helpt Elkander te
motto rijdt zaterdag het 47-e door het corsocomité van de rode, die m de tunnel staan del heet Floraas Mallewagen, kent voor deze wagen 'Ik hou
Aalsmeerse bloemencorso. Bloemenveiling, een groot aan- daarmee verwijzend naar het die mocht niet ontbreken m dit van Holland', van het corsocoHet is een hommage aan het

feit dat vierhonderd jaar geleden de tulp m Nederland
werd geïntroduceerd. De
ontwerper Koos Zuidgeest
heeft het met gezocht in een
overdadige vracht aan tulpen op de wagens. Hij heeft
inderdaad de tulp als aanleidmg genomen. Het corso
heeft een aantal subtitels als

De Bakermat, Vier eeuwen
terug, Kuituur,

Hollands

Glorie, Fabelachtig en Stedenpracht. Onder elk van
die subtitels rijden drie wagens, pal achter elkaar.
Het corso wordt geopend
door de wagen 'We gaan uit ons
bol' „Ieder jaar gaan miljoenen
tulpen uit hun bol. Ik hoop dat
alle mensen langs de route uit
hun bol gaan van het gepresen-

tal vrolijke stripfiguren heeft
geplaatst. Hij kwalificeert de
wagen als een 'spektakelstuk
met warme tinten'.

Na die openingswagen volgt
een cluster onder de naam De
Bakermat. Die begint met de
Tulpenfeesten van Serai. „In de
periode 1700 tot 1730 was het
hoogtepunt van de tulpengeschiedenis in Turkije. Er werden tulpenfeesten georgamseerd en volgens de overlevering waren tijdens zo'n feest
wel een half miljoen tulpen te
zien," heeft Zuidgeest uitgezocht. Het corsocomité Noorder Legmeer heeft deze wagen,
die de kleuren roze en wit heeft,
gemaakt.
Het Sprookje van Sirin en
Ferhad, de volgende wagen,
herinnert aan de 17-e eeuwse
legende van Ferhad die een tunnel moet graven om te kunnen

bloed van Ferhad dat vloeide
tijdens het graven van de tunnel," legt Zuidgeest uit. Corsocomité Rijsenhout is verantwoordelijk voor dit sprookje.
Als derde in deze cluster rijdt
Aladin en de Wonderlamp.
„Deze oosterse vertelling is
voor een corsowagen gekozen
omdat een tulp Alladm heet,"
noemt de ontwerper als reden.
Witte bogen, versierd met gele
bloemen en gekroond met
Turkse tulpvormige daken be
palen met veel rookmachines
de sfeer van deze wagen die
door comité Dorpsstraat/Helling is gebouwd.

corso," meent Koos Zuidgeest.
Op de corsowagen, gebouwd
door het comité Hornweg/Machineweg, een golvend wegdek
en twee zeilwagens.

Kuituur is de volgende cluster. Drie praalwagens geven een
beeld van het werken in de bollen. Allereerst het beroepsmatig telen m de wagen Ambachtelijk Werk, gebouwd door Aalsmeerderweg Zuid Een bollenschuur en een kasconstructie
op deze wagen Vervolgens Zift
11, een bollenmaat die het uitgangspunt is voor dit ontwerp
Een modern vormgegeven wagen die is gemaakt door het corsocomité Kudelstaart
IJstulpen gaf het comité
Hornmeer aanvankelijk heel
wat hoofdbrekens. Turquoise
ijsblokken waarin vaag een tulp
herkenbaar is, was de bedoeImg. Veel ternpex-blokken
moesten worden verwerkt
„Maar dat ging niet, vandaar
dat ik met een andere ontwerp
kwam, waarin meer hout is verwerkt," vertelt Zuidgeest

Vier eeuwen
De tweede cluster gaat vier
eeuwen terug en begint met de
wagen Carolus Clusius, de man
die de tulp m Nederland introduceerde. Corsocomité Schik
In brengt in beeld hoe Clusius
de bol plantte m de kruidentuin
van de Hortus m Leiden.

Het comité van de gemeente
Aalsmeer brengt Tulpomama
in beeld. Een afbeelding van
Cornelis Dancker en een schilderij van Jan Breugel de jonge
brengen de wmdhandel van tulpen in beeld. Op deze m rood
uitgevoerde wagen staan grote
Maquette van de wagen van corsocomité De Kwakel, Inzell rode tulpen en gekskappen.
geheten
Foto Foto de Boer
„Crispyn van der Pesse de

Hollands Glorie
Cluster drie heet Hollands
Glorie Hierin staan drie Hollandse liedjes centraal waarin
verwezen wordt naar de jarige
tulp. 'Naar de Bollen', een golvend wegdek met daarop een

mité Ter Aar, heeft een metaal
kleurige boogconstructie waar
binnen een Hollands landschap
vorm heeft gekregen „De wagen moet worden gezien als een
kijkdoos," legt Zuidgeest uit

Tulpen uit Amsterdam ten
slotte is een samenvoegsel van
grachtenpanden, moderne kan
toorgebouwen, een disco en een
typische grachtenbrug „Maar
ook enkele tippelaarsters, die
horen ook bij Amsterdam," is
de mening van de ontwerper
Deze wagen is van corsocomité
Oude Spoorbaan
Fabelachtig is de naam van
de vierde cluster „Nieuwe tul
pen krijgen altijd een naam
Ook sprookjesfiguren hebben
hun naam geleend aan de tul
pen," aldus Zuidgeest Vandaar
Don Quichotte gebouwd dooi
corsocomité Aalsmeer Zuid
„Don Quichotte trekt samen
met zijn knecht Sancho Panza
de wereld in om tegen het on
recht te strijden. Hij zag in on
der meer in windmolens zijn
vijanden "
Pinocchio beeldt het Land
der Onnozelen uit scheve huisj es, de werkplaats van de ma
ker Gepetto op deze wagen, die
is gemaakt door corsocomité
Centrum De laatste wagen van
deze cluster heet Peer Gynt
„Peer Gynt is als fabel niet zo
bekend," aldus Zuidgeest „De

De wagen van corsocomité Helpt Elkander, met als tite! Naar
de Bollen
i om FOIO <]< Bm>r
muziek op deze Noorse legen
de, geschreven door Grieg, is
bekender Peer Gvnt is een rui
ge boerenzoon die na een onbe
antwoorde liefde de bergen m
trekt en m contact komt, met
goede en kwade trollen" De
oranje gekleurde rotsen op
deze wagen van het corsocorm
té Uiterweg beelden het ruige
Noorse landschap uit Comité
Uiterweg brengt dit sprookje
tot leven

solletjes en rijstbollen
Los Angeles is de tweede
stad
Wolkenkrabbers ge
bouwd op een dunne aardkost
Een door aardbevingen geteis
terde
stad
Corsocomité
Vriendschap is verantwoorde
lijk vooi deze wagen
Deze cluster wordt afgesloten
door Inzell, gebouwd door cor
socomite De Kwakel De ijs
baan en stopwatches op deze
wagen verwijzen naar de ver
schillende schaatsrecords die
sneuvelden op de baan van In
Stedenpracht
zeil
De laatste cluster draagt de
La Tuhpe Noire is het sluit
naam Stedenpracht Drie ste stuk van dit corso „De zwarte
den waarnaar een tulp is ver tulp is door de eeuwen heen
noemd Yokohama bijvoor onderwerp van gesprek ge
beeld „Dat is de meest wcsler weest Velen hadden een ver
se stad van Japan," weet Zuid langen de zwarte tulp te ont
geest „Het is een havenstad wikkelen Alexander Dumas
met vele moderne gebouwen " schreef rond 1850 een roman
De Japanse sfeer op deze wa over het ontwikkeling van een
gen, gebouwd door Oostemder zwarte tulp Hierin komt naar
weg Noord, ontstaat door de op voren dat een zwarte tulp waar
de wagen geplaatste kamer devol bezit is, dat met veilig ge
schermen, een theehuisje, para noeg kan worden opgeborgen,"

Aquacorso
Getooid met de \aandeK v ai
Aalsmeer en Amsterdam voeit
de luxe wagen van het Acjuacoi
so 1995 het bloemencorso aan
Direct achtei de reclamestoet
worden, m tegenstellmt; tot rte
vele voorgaande jaren cle beid'
vaandels niet door herauten te
paard meegevoel d maar dit
maal per auto
Met het meevoeien van ae
beide vaandels wordt tevens be
nadrukt do samenhanu tussen
het nautische spektakel dat vol
gend jaar in Amsterdam van 10
tot en met 14 aue^islus plaats
vindt

Bloemencorso slaat nieuwe weg in
AALSMEER - Het 47-e Bloemencorso slaat in Aalsmeer
letterlijk een nieuwe weg in. Er wordt niet meer vertrokken vanuit de Dorpsstraat, maar vanuit de Bloemenveiling
Aalsmeer. Het avontuur van vorig jaar met het verlichte
corso door Amsterdam wordt niet herhaald. Het verlichte
corso vertrekt nu vanuit Kudelstaart als hommage aan het
feit dat vijf jaar geleden, bij de viering van het 750-jarig
bestaan, het initiatief voor het verlichte corso vanuit Kudelstaart kwam. Het meest opvallende van de nieuwe route is
dat tot tweemaal toe de oversteek over de provinciale weg
wordt vermeden door gebruik te maken van het viaduct
over die weg.

weg tot aan de Machineweg (kwart over tien). Over de Machineweg gaat men naar de Aalsmeerderweg. Hierna volgt men de oude
route: 11 uur Bovenkerk, 12 uur Amstelveen, Plein 1960. Het corso
gaat via de Rembrandtweg, de Laan van Walcheren over de Keizer
Karelweg naar het Olympisch Stadion. Daaruit vertrekt men om
kwart over twee en is om kwart over drie op de hoek Overtoom
Nassaukade. Die wordt gevolgd tot de Rozengracht (tien over half
vier). Om vier uur is het defllé op De Dam

De start van het verlichte corso is 's avonds om negen uur op de
Mijnsherenweg/Curiestraat. De route is verder Einsteinstraat,
Kudelstaartseweg (waar bij de r.k. kerk het deflleerpunt is), Bachlaan (21.50 uur), Stommeerweg/Gerberastraat (22.20 uur), waarna
via Spoorlaan en Zwarteweg om 11 uur de Bloemenveiling wordt
De start van het corso Is om kwart voor negen vanuit de Bloe- bereikt.
menveülng Aalsmeer, uitgang Zwarteweg. Vervolgens gaat het
door de J.P. Thijsselaan, de Linnaeuslaan naar de Spoorlaan waar
het corso om negen uur Is. De stoet vervolgt zijn weg over Baanvak
Het experiment met het vervia het viaduct (kwart over negen) naar de Gerberastraat. Dan vla
lichte corso in Amsterdam
de Stationsweg naar het Raadhuisplein waar om half tien het
defilé plaatsvindt.
wordt niet herhaald
Foto Archief Weekmedia
Na dit defllé gaat het via de Van Cleeffkade over de Oosteinder-

|| Meer dan 210.000 prijswinnaars bij de Postcode Loterij

7701

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,-

PRUZENREGEN

Bi] de trekking van augustus viel weer een
geweldig aantal prijzen. De Postcode Loterij
keerde maar liefst 212.454 prijzen uit. De
Jackpot van 4 miljoen gulden viel op lotnummer
4385 AM 114: een niet-verkocht lot. Voor de
volgende trekking staat de Jackpot nu op liefst
5 miljoen gulden!
Maar de hoofdprijs van een ton ging er natuurlijk
uit. Daarom onze speciale felicitaties naar de

en voor iedere deelnemer
in de postcode 7701 RT
een troostprijs van ƒ 1.000,-

miljoen. En het Najaarsmiljoen. En een
nieuwe... Nee, dèt verklappen we nog niet.
Speelt u nog niet mee? Vul dan gauw de WINTOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in en maak kans op
een van de honderdduizenden prijzen. Bovendien steunt u door uw deelname rechtstreeks
honderden projecten voor mens en natuur. Want
de Nationale Postcode Loterij is de loterij met

winnaar van de ton met lotnummer 7701 KT 062
in Dedemsvaart. En naar al die andere
prijswinnaars.

Doe nu mee!

Het is de moeite waard om mee te doen
met de Postcode Loterij. Vooral met een nieuw
en opwindend seizoen voor de deur. Dat begint
al met een Jackpot die is opgelopen tot 5

1231 TG

STRAATPRSJS
ƒ 3.00051231 TG 019

een ir!

EXTRA PRSJS
ƒ25.000,»

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van augustus verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint
- tot 3*000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten Maximaal 499 loten per postcode Prijzen

Thuisbingo van 21 augustus

worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1015
1016
1018
1018
1024
1024
1033
1033
1042
1052
1055
1056
1057
1057
1057
1057
1063
1067
1068
1073
1077

CD
MA
KG
VM
CX
LG
SZ
JS
CA
DD
DH
WP
ZP
NL
NZ
ES
TS
SG

1079

VD

1082
1083
1097
1097
1097
1098
1102
1102
1103
1104
1106
1107
1131
1135

XE
HA
NR
PX
WH
AV
WV
JN
WV
BW

AT
1 1 45
1\ 1\ *+o
AR
1151
AL
1186 EN
1186 KA
1187 AE
1212 BP
1215 CV
1215 PD
1215 PR
1216 RW
1222 BR
1223
1231
1231
1244
1260
1271
1273
1312
1313
1315
1324
1338
1372
1391
1394
1404
1441
1442
1444
1444
1445
1445
1462
1481
1488
1503
1506
1511

NR
VS
SP
KR
CT
EN
PG
XE
BA
GA
CX
AH
AJ
XG
CB
CP
JG
LD
NR
GN

50,25,25,-

700,25,50,70,25.70,50,-

500,25,10,50,25,25,25,25,50,25,-

1CO,-

700.25,25,25,-

700,500,1O,50,25,70,25,25,25,10,-

100,10,in
Iv,-

100,50,-

700,500,25,50,25,25,50,-

700,7O,10,10,25,70,-

700,50,25,50,25,25,25,70,-

700,50,70,50,50,50,25,25,-

700,700,10,70,25,25,-

700,-

1521
1521
1521
1525
1531
1531
1541
1551
1608
1628
1688
1692
1718
1732
1747
1749
1749
1782
1785
1786
1796
1796
1797
1813

1815
1821
1824
1843
1862
1865
1910
1921
1941
1946
1951
1991
2012

CL
HC
KZ
LD
SL
AE
EE
NN
XW
LS
HG
CR
ED
XS
SR
AM
BL
RC
SR
LS
KL
HT
AK
XR
GD
KS
HX
6

25,25,25,70,50,-

700,70,50,50,-

700,70,70,25,25,-

500,700,50,25,25,10,25,25,25,25,-

7000,70,25,70,25,25,70,25,25,70,50,70,50,-

0049 w
?
<CU**£
INO

yi ^**t

2064 XT
2068
2105 SN
2111
CA
2133 DN
2133 KN

700,70,700,-

2158
2161
2161 RR
2201 SV

2204

50,50,25,70,70,25,50,-

70,-

2211 CZ
2221
2221 AS

25,70,50,-

2223
2225
2233
2242

25,25,700,50,-

HM
NW
XK
KK

2261

2263
2265
2260
2266
2273
2274
2282

70,-

HJ
BH

LT
VK
GZ
RD
2291 VR
2301
2311
KK
2312 BR
2316 HB
2331 RG

2352 BE
2361 XE
2396
2402 TS
2402 XX
2411 PG

25,25,10,25,25,25,700,25,70,-

700,50,-

700,25,-

50,500,70,25,500,50,-

2411 PG

2502
2509
2512
2515

2522
2522
2532
2545
2547
2553
2573
2583
2592
2592
2600
2624
2625
2625
2628
2641

2676
2678

25,-

70,70,HK
PD
TH
RD
KV
XL
AX
SP
DG

70,25,-

500,25,700,25,50,50,25,25,70,VA
50,70,ZV
700,BM 7000,GH
25,RE
25,EL
50,70,BH
25,HX
50,EJ
500,-

2681
2717
2718
2718 EP

70,25,-

2723
70,2724 GR
700,2725 CW
25,2741 ZK
25,2754
70,2771 RJ
50,2801 RS 7000,2801 RS
50,2804 NX
25,2805 PR
25,2806 ZC
700,2807 EW
50,2871 H V
25,2910
2913

2925 EL
2931 GZ
2951 AT
2953 XC
2957
2958
2964 AC
2964 BS
2967
2986 HA
2987 SR
2989 AB
3002
3011 VR
3014 LA
3023 SC
3025 NA
J028 VB
3029
3039 JK
3039 KP
3053 TR
3054
3055 TL
3055 WT
3056 JX
3067 DZ
3069 KG
3069 SM
3071 AP
3071 CL
3077 GB
3081 TJ
3082

70,70,-

50,25,25,-

25,70,70,50,25,70,50,500,500,70,50,25,-

50,25,25,70,25,25,50,10,25,25,700,25,700,25,25,25,-

700,50,-

70,-

3083 GN
3086 GL
3114 TK
3125
3131 LG
3131 TG

3133
3135
3137
3137
3137
3141
3176
3191
3191
3193
3201

ZC
CJ
DC
NC
SK

25,25,50,70,50,-

700,ro,25,-

700,25,50,50,70,-

BE
700,TN
25,SK
50,JG
70O,3204 VL
50,3205 BC
25.3206
70,3206 JN
25,321 1
70,3221 VN
50,3224
70,3231 XP
50,3251 CP
50,3267
70,3297 BJ
25,3311 RH
50,3311 VD
25,3312 PG
50,3314 ZX
50,3315 AP
50,3317 TM
25,3331 GS
25,3351 RJ
50,3353 AP
25,3370
70,3371 CV
25,3401 AJ
50,3401 DM
50,3402 JA
50,3417 GG 7000,3430
70,3432 TG
25,3433
70,3451

70,-

3467

70,-

3471

3522
352?
3527
3547
3552
3553
3554
3561
3564
3572
3573
3582
3603
3643
3700
3704

70,-

BD
TL
WL
GJ
TN
TH
LV

TM
AC
AJ
PB

3710
3731 DW

3734
3735
3737

70,25,-

70,70,70,-

3741 RL

3752
3765
3766
3768
3768

25,25,50,70,25,25,25,7000,70,70,70,50,25,25,70,25,-

BK
LS
CP
CV

50,-

70,50,25,25,25-

3772 AW
3772 XR
3812 KE
3816 KC
3829 AG
3830
3833 GJ
3844 XG
3881 SM
3892 AZ
3897
3911 GE
3953
3958 XA

50,500,-

4714 SV

50,50,-

4761
4761
4791

25,70,25,50,25,-

25,70,700,70,25,-

3981

70,-

3984 JA
4000
4002 GR
4006
4007

25,70,700,70,70,-

4017
4102 JM
4143 BV
4152
4241
4251
4251 CZ

70,-

4254 CP
4255 VS
4271
4271 BJ
4301 JP
4301 VG

500,700,70,70,70,25,-

50,50,70,-

700,500,50,-

4307
4325 ED

70,25,-

431.

70,-

4334
4336 J B

70,50.-

4388 HG

700,-

4414
4415
4441
4461 VA

70,70,70,25,-

4744

4797
4797
4815
4815

70,LL
SC
BD
BM
EB
AN
AS
VK
VT
GB

4822
4822
4823
4825
4834 AR
4834 RB
4847 AZ
4851 SN
4851 VA
4856
4876 VP
4884 LE
4940
4940
5004
5021 BB
5038 -SX
5042 ZE
5045 JS
5061 EG
5071 VS
5080
5081 AJ
5102 VR
5121 WB
5122
5151
5161

50,-

GL

25,25,25,-

25,50,25,25,-

500,25,50,70,25,25,25,50,-

700,70,25,70O,70,70,70,70O,50,7000,25,25,50,-

70,25,25,25,70,70,-

500,-

5361

5384
5402
5408
5421
5421
5421

KX
CA
EC
XW
EJ
PK
SL

50,-

25,50,500,50,50,25,70,70,-

5430
5432
5467
5467 BD
5469
5473 AN
5500
5503 VW

70.25,70,25,70,700,-

5513
5521 AE

70,25,-

5527
5582
5590
561 1

70,70,70,-

KZ
5624
5625 SJ
5626 CC
5b28 CG
5631 LP
5665 HV
5665 PH
5667 PT
5688 EG
5694

5612

7O,25,-

70,25,25,700,-

6023
6043
6043
6067 HB
6075
6118 EG
6121 JK
6125
6127
6134
6151
6166
6181
6217
6217

EB
XP
BN
AW
GV

6222
6222
6224
6226
6227
6228
6253

XT
GK
GC
TA
ED

G? n
6343
6373

50,-

6415 UN
6431 AZ

500,700,50,50,70,-

6432
6433
6438
6446
6447

5701

70,-

5702 XT
5703 AW
5704 NL
5711 VR

50,25,50,50,-

GM
HN
KA
TW

6461 CS
6461 TD

6465
6466
6466 AS

ME
VG
ZA
XG
JM

70,70,10,50,10,-

6721
6721
6721
6741
6811

100,100,-

6822
6822
6823
6826
6834
6843

70,70,700,25,50,25,50700,-

6917
6961

70,25,-

10,25,10,70,50,25,25,25,70,50,-

500,50,25,-

700,70,70,70,70,25,-

500,500,50,-

700,25,70,25,25,70,70,50,-

BD
JS
BG
NG
6851 LG
6881 VJ
WC
6961
XM
7003 BT
70?7
7041 BA
7054
7077
7078

25,50,50,50,25,-

700050,70,500,70,70,70-

7105
7137
7141
7151 NH
7157 CC
7161 AX

70,70,70,25,50,-

700,7242 MD 70007255 EA
50,7263
70,7311 MR
700,7323 KL
20,7323 PR
25,7327
70,7327 DV
25,7329 GJ
25,-

7544
7545
7555
7558
7565
7573
7582
7607
7608

EV
SX

KC

50,50,70,25,70,70,70,70,25,-

7645
7663 T J
7688
7711 JS

70.700,70.700.-

7751
7751 AS

70.-

SK

7641

7833 HG
7856 TA
7B61

7863 TM
7872 P J
7881 NC
7891

7894 EM

70.-

500,25,25,70,-

700,50,25,70.-

25-

7901

7O.-

7904 LK
7958 RG
7986
8012 VB

700,25,(0,-

8016
8016 HK

8023
8034
8043

5O,70,50,-

70,70,70,-

8051
8071

70,70,-

8084 PW
8107 AR

50,-

50,-

mümm IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN-, mjimm
4462

70,-

4481

4503
4505
4506
4537
4537
4537

öi n

1006
1015
1018
1025
1025
1031
1033
1034
1052
1054
1055
1064
1065

70,-

GS
25,AG 7000,70,RP
50,TH
700,TH
25,-

4541
4541

BE
4543 AH
4561 VJ
4565
4571

4583

70,50,-

BC
ML
ZG
HK
TX
GH
PP
KX
WH
GC

25,25,-

70,70,-

70,-

4601

70,-

4623
4623 AP
4623 TV
4651 CE
•1651 MA
4691 BD
4691 CB
4691 GR
4701 CX
4702 LK
4703 HE
4706 LZ
4707 SB
4707 WT
4708 LE

70,25,50,25,50,25,25,50,50,-

50,50,25,25,50,700,-

5171 JH
5213 GH
5213 TX

25,-

500,25,-

5215 BR 7000,5223 XM
25,5231 KJ
50,5233 PJ
700,5240
70,5252 AC
25,5256 KV
50,5281 HH
25,5282
70,5282 NE
700,5317

70,-

5328 CH
5330
5344 LV
5344 VH
5347
5349

25,70,50,50,70,70,-

25,25,50,50,25,25,25,25,10,25,25,10,10,-

1067
1073
1078
1096
1103
1104
1118
1131
1141
1182
1274
1314
1316

5721 XM

5768
5801 GC
5823
5836 BV
5851 BP
5853
5854
5912 VJ
5913 CH
5913 TT
5921 ES
5924
5931 GB
5953
5953
5961 JG
5981

5995
5995

ZW
JG
PM
AN
PE
KC
LM
DG
AM
CM
KD
JK

25,-

70,50,-

70,7000,25,-

70,70,50,50,50,-

700,70,25,-

70,70,700,70,-

70,70,-

50,50,50,50,50,50,10,25,-

100,25,-

100,50,25,-

6471
6471 AC
6511

6525
653^
6546
6560
6562
6570
6605
6627
6654

DH
LZ
VB
ME

NB
AX
BL
6661 HL
6668 AK
6674
6701 AJ
6707
6711 WE
6713 EG
6714

1324
1352
1394
1421
1433
1441
1441
1501
1505
1531
1544
2182

10,50,10,50,-

TM
EV
GB
LM
RK
BG
VB
HG
CR
TV

10,50,10,50,50.50,-

100,25,25,50,50,-

7383 AV
7396
7412 MH
7413 EH
7417
7421 CD

70,-

7433 CJ
7451 CE

70,25,-

700,25,25,50,70,50,70.25,25,70,-

MM
^a,8171 NS
50,8171
VT
25,8172 AR
25,B212 CH
700,8212 DR
25.82 1 2 VC
25 8212 XC
700!8219
708232 HG
25.-

1OO,-

500,700,700,-

RT062

8241

50,70,25,25,70,-

700,500,-

7461

50,10,-

7462
7462 HH
7475 AR
7478 BA
7504

70,50,25,700,70,-

7512
7513
75P1

DX
XW

70,50,50,-

7522
7524 EC
7531 GX

50,-

70,25,-

70,-

825b DC
25,8255 GG
25,8256
70,8266 CN 7000.B301
BL
25.B302 EW 700,B303 W
25,B343 XD
25,8391
KB 7000,B392 NH 7000,8397
70,8422
70,8422
70 8441 BH
25,8445
70.8452
70,8452
70,8465 R M 500,B466
70,8471
MN
25,8536
70,8537
70,8553
70,0563 AM
700,8601
XX
100,-

8711

70,-

8724

70,-

8741

70,-

8753
8753

70,70.-

8812

70,-

8822
8845
8860
8862 AN
8901
8916
8918
8918

CJ
LS
8924 CV
B925 DC
8935 NS
9005
9051
9101
9137
9146
9231

70,70,70 50,70,70,50,25,-

50,25,25,10.-

Iedere week weer de straatprijs! Elke week gaat
Reinout Oerlemans op pad om een hele straat
vol deelnemers blij te maken met 3.000 gulden
per postcodelot!

•2.

8

3
4
7

9
1O
13

31

31

24
26
3O

34 38 43
35 4O 44
3G 41

37

42

Gran Dorado Prijzen
1O64BL
3068 TA
5694 TA

6585 XD
6828 DR

006
039
031

010
006

70,-

CB

507070-

7

70,-

9244 C K
50,3251 KL
500,9255
10,9281 NN
25,9301 TN
25,9351 PC
500,9362 RB
25.9406 EW 70009406 RT
700,9411
709415

70,-

9447
9456
9458 TD
953b
9536 PE
9541
9581

707070070,5070,-

7050,-

9635 AC
9641 BT
50096*18
10 ~
9649 HM
509661

| | ƒ40,- (vier lotnummers) I_J ƒ20,- (twee lotnummers)
|_j ƒ30,- (drie lotnummers) [Jj ƒ10,- (één lotnummer)

70,-

9665
9675 AM
9679 HM
9697 SN

70,50'50,25,-

9714
9714
9716
9717
9721

70,-

7070,70,70,-

9732
9742
S742 VH
9751 EN
9774
9791

70,7025,25,-

70,70,-

9794
9833
9861

/&

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode
Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

A u b uwkeuic Ttnkruisenen vertier invullen met bloklelters Deelname houdt ln^^nv^ar^jlng n/i/iptrev/tme it

[J dhr J rnevr

Naam
Adres

_
Plaats

Postcode- l l i l
W.Mudatwiiubellenbijeenpnisbovendi./IOOOO l
vul dan hiert aast uw telefoonnummer in

Datum

Postbanknummer

70.70,CT

!

500-

9885
9934 BZ
9972
9974

705070,70,-

150 9 i 09
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

^

Handtekening

C,
NATIONALE

Banknummer
1

B • •

Te|efoonnr

1

1

1

1

HLQTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop /zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

X
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Eén telefoontje is genoeg ...
om in contact te komen niet de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critcria op en achter elkaar stellen een aantal pcrsoncn zich aan je voor. Lijkt hel je wat. dan kun
je direct een afspraak maken.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo

FITNESS dames en heren CARDIO-FITNESS

TT

DAMES & HEREN
houdt u van afwisseling?
Nieuw! TOTAL BODY WORKOUT (TBW)

VERHUIZEN?

TT

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

In de TBW les wordt het hele
lichaam getraind op konditie,
spieruithoudingsvermogen,
spierkracht en flexibiliteit.
Onder professionele leiding
worden in één les diverse
aërobe en anaërobe
oefeningen gecombineerd,
zoals: AEROBICS, STEPS,
BODY-SHAPE, BBBB

meubels
bij Sanders
snel.
anders
bent u
te laat!

(borst, billen, benen, buik),
CALLISTHENICS +
STRETCHING.

Q6 Wit Verhuizingen

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Geef u nu vast op
(start per september)

E FA A

PARADIJSWEG 1
ZANDVOORT

FITNESS
PROFESSIONALS

^POLITIE
Tel. 02507-17742

Laminaat parket
•

•

en

™ ''

<>p binnéhkern van waterwarend MDF, dikte 8 mm

- -DIVERSE DESSINS •

„ogAT, M,S9,57 bankstellen

KNALLENDE KORTING j NU O F NOOIT
nog28,24, 18 slaapkamers

Magazijnverkoop
:

^

ENORME KORTING
ter w a a r e van

NNESTUDIO SAUNA + TURKS BAD

' vv?';:

TCOBTïNG

| ru,s23,XT,X5,14 wandkasten.

*"

GRATIS

SCHOOLVERLATERS IN
RELATIE TOT ONDERWIJS
EN ARBEIDSMARKT
D iM i

feiV^-'Sjfl-'v ,.':. M..—.'

vanaf

r

siereoset ^r

30%, 40%, 70% KORTING
nog^, 34,28, 22 salontafels
*

«°ë3z,f ^
'
*^1> 17

Mini-seminar 20 september 1994

exclusief KTW

Tijdens het mini-seminar van de Vereniging PAC op
dinsdagmiddag 20 september a.s., zullen vier sprekers

: . \ v, - 'xr . -L

belichten op welke wijze schoolverlaters zich, na een
afgeronde studie, op de arbeidsmarkt begeven. Ook de
groep die arbeid met studie gaat combineren wordt
besproken.

||8«®He3e^
ms^im^iSs^'.

', •J &
iip, jvaittl Q$0ltptï!i8;oo uiin":

Welke studies en opleidingen scoren goed in dearbeidsmarkt en waar komt men dan terecht? Een verslag van
de uitkomsten van het onderzoek dat de ROA heeft

maar ook nog:

gedaan onder schoolverlaters (van LBO tot HBO) eenjaar

r •""

nadat zij waren afgestudeerd.

!i

mmm

Variaties in onderwijsvormen: welke combinaties zijn er

LntGrLanden sprelgroep

dit 'nieuwe type schoolverlater' of heeft men liever een

Huis-aan-huis verspreiding

goedkopere stagiair(e)?

Ten behoeve van de verspreiding van:

mogelijk tussen werken en leren. Wil het bedrijfsleven

'

Vnfitr [nij< i n ""

Pas in maart '95 ' 30%, 40%,
betalen met
j 50%, 60%, 70%
0% rente.
< \
korting.

Direct
leveren.

Case: De marketing-strategie om de juiste student te
werven van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Case: Het werven, uitzenden, en detacheren van hoger
technisch personeel. Hoe komt hoger technisch personeel in het bedrijfsleven en bij het onderwijs?

zoeken wij nog enkele

Het seminar vindt plaats in het Postiljon hotel te Bunnik.

__ Tiplf Tnmuint<riT'"

G.11 .uil ie 11M He deur

Gratis
thuisbezorgd.

Prima service
door héél
Nederland.

i (bankstellen en kasten)

! ^aarborgfonds.

De organisatie is in handen van de Vereniging
De/e akiïi' geldt nlluen voor ik- opruïmingsnrtüu.-lr
•\anhivdliigcn geldig tot II suplentUt-r I91^.

Personeelwerving/ Arbeidsmarktcommunicatie (PAC).
Voor informatie over het programma en de sprekers kunt

en enkele

reserve bezorg(st)ers

u contact opnemen met het PAC-secretariaat, telefoon
020-4201745, fax: 020-6386609. Deelname kost ƒ75,(excl. btw).

MEUBELSTAD

in geval van verhindering van de vaste bezorg(st)ers
minimum leeftijd 15 jaar

Telefoon: 02507-17166

Sanders
Overtoom 557, Amsterdam.

Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie

*j

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Eerste herenteam Clicks TZ
ZANDVOORT - Clicks TZB had vrijdag een bijzondere
Wedstrijddag. Het eerste herenteam werd die avond offikieel kampioen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis
Van deze Zandvoortse softbalclub.
waren daarvoor nog maar drie
serieuze kandidaten overgebleven, Dio, SC Haarlem en TZB.
softbal
Door de naaste concurrenten
Het Clicks heren één startte met tien punten of meer in vijf
iet seizoen niet al te best, maar inningen te verslaan, bleef het
*(laar kwam al snel verandering heren een van Clicks TZB alJn. Door de volgende wedstrij- leen over. Afgelopen vrijdag, na
'den met overtuiging te winnen, de laatste wedstrijd tegen SC
Werd duidelijk dat de Zand- Haarlem, was het kampioenjvoortse softballers hun zinnen schap officieel een feit.
Deze ontmoeting werd de behadden gezet op het kampioenschap. Halverwege het seizoen kroning van een perfect sei-

Duiven van slag
ZANDVOOET - De duiven
van Pleines waren zaterdag
behoorlijk van slag. Tijdens
hun vlucht over 143 km kregen zij te kampen met veel
regen en harde wind. De
snelste tijd was l uur en 40
minuten.
De uitslag is: J. Heeremans
1.6.18.21.22;
F.
Spronk
2.3.4.5.7.9.14; P. Koopman 8; J.
Harteveld 10.16.24; comb. Koper 11.13; H. Terol 12; P. Bol
15.19.20; J. Rornkes 17; G. Harteveld 23; E. Driehuizen 25. Bij
de oudere dieren gingen de
meeste prijzen naar de duiven
van de gebroeders Koper. Uitslag: comb. Koper 1.2.3.4.7.8.11;
M. Bol 5.6; G. Koper 9; P. Bol 10;
R. Driehuizen 12.
De snelste onder de sponsorduiven deed er l uur en 56 minuten over. Uitslag; l De Oude
Halt, 2 Truienparadijs, 3 Versteege, 4 Thiele, 5 Gulle Toine, 6
La Camisa, 7 Bibi for shoes, 8
Bakk. M. Keur, 9 Jaap Bloem,
10 The Mix, 11 Gall en Gall, 12
Familierestaurant, 13 Kleijn, 14
Virgin Mode, 15 Hanneke Voit,
16 La Bonbonnière, 17 Rennes,
18 Oasetaar, 19 Headsigns.

zoen. Na de hele wedstrijd tegen een achterstand aangekeken te hebben, kwam Clicks
TZB in de voorlaatste inning op
voorsprong met 9-8.
SC Haarlem wist in de laatste
inning nog vier punten binnen
te slaan, waardoor de Zandvoorters opnieuw tegen een
achterstand aankeken. Maar
door een goede laatste slagbeurt wisten de Clicks heren
deze achterstand weg te werken waardoor de eindscore op
12-12 kwam.

Stoppen

Met het behalen van het kampioenschap is voor coach Piet
Paap een wens in vervulling gegaan. Voor hem is dat een mooi
moment om te stoppen met dit
werk. 'Begrijpelijk', zegt woordvoerder Ben Draijer. „Wij willen hem bij deze bedanken voor
zijn grote inzet en doorzettingsvermogen, die het mogelijk
hebben gemaakt om dit kampioenschap te behalen. Dat geldt
ook voor de leden van het Heren 2, die een aantal invalbeurten voor hun rekening hebben
genomen."
TZB Heren l aan slag tijdens
de laatste wedstrijd van het
ZANDVOORT - De competitie-leider van de Noord-Hol- succesvolle seizoen
Foto And ré Lieberom
.andse Schaakbond wenst ook voor het seizoen 1994-1995
weinig rekening te houden met de kampioensaspiraties
van de hoofdmacht van Café Neuf/Chess Society. De tweede klasse D is zo mogelijk nog sterker dan vorig jaar. Ook
de reserves van Chess hadden weinig geluk en zagen hun
*roep, de derde klasse E, een stuk sterker worden dan het
afgelopen seizoen.
groep geschoven. De Uil 5, tevens de eerste tegenstander van
Chess op vrijdag 7 oktober,
schaken
completeert de lijst.
Eeeds voor er een stuk verOok dit jaar zal Chess weer
plaatst is, is voor extern-wedZANDVOORT - Het Wicstrijdleider van Chess Society, met een recreatief derde acht- kes Nederland veldvoetbalOlaf Cliteur, de maat vol. Cli- tal gaan spelen in de vierde toernooi vindt zondag 4 sep;eur spreekt van een schanda- klasse. Daar deze afdeling een tember aanstaande plaats
ig onevenwichtige indeling. maand later van start gaat, is er op het sportcomplex van
,Ze hebben nu voor het gemak slechts een voorlopige indeling TZB aan de Kennemerweg.
alle
kampioenskandidaten bekend.
Het is de eerste keer dat
maar eens bij elkaar gestopt,"
Wickes, in samenwerking
stelt de Chess-man furieus.
met TZB, een dergelijk toerWanneer we de clubs in de Ledenvergadering
tweede klasse D langs lopen,
Morgenavond, vrijdag 2 sep- nooi organiseert.
tember start de Chess Society
wordt de woede duidelijk.
voetbal
Beide degradanten uit de eer- het seizoen met de algemene
ste klasse: Bloemendaal 2 en ledenvergadering, die om acht
De organisatoren van dit
Heemstede l werden aan de uur begint in het Gemeentoch altijd al sterkste groep toe- schapshuis. Het voorbije- en voetbaltoernooi Eric Werle en
gevoegd. De twee promovendi komende seizoen zullen in vo- Zandvoorter Kees Loos verwachten veel van dit voetbaluit de derde klasse, die over het gelvlucht de revue passeren.
algemeen tot de zwakkere
:eams behoren, belandden in
de paralel-groep. Voeg daarbij
het sterke Hoofddorp, de reserves van De Vennep, die vorig
aar tweede eindigden en natuurlijk Chess Society en er
zijn vijf zuivere kampioenskandidaten.
Het Oosten l, waar Chess vorig jaar nog met 5,5 tegen 2,5
van verloor, kan zich eveneens
n de kampioensstrijd mengen.
De laatste twee ploegen Aalsmeer l en De Uil 3 zullen vermoedelijk in aanmerking komen voor degradatie. Over de
volgorde van de wedstrijden
zijn de Zandvoorters beter te
ipreken.
Op vrijdag 30 september start
de hoofdmacht van Chess Society thuis tegen De Vennep 2.
Een zwaar, doch zeker geen
xansloos begin. De wedstrijden
tegen Bloemendaal en Heemstede zijn vastgesteld voor de
aatste twee ronden. Met naraen de reserves van Bloemendaal, die niet alleen twee jaar
;eleden nog bijna kampioen
van de eerste klasse werden,
maar zich afgelopen zomer ook
nog flink versterkten, worden
als de grote favoriet voor de titel getipt.

hess-teams
oodzwaar
ingedeeld

Meisjesvoetbal

Personeel Wickes meet
rivaliteit op TZB-complex
evenement. „Tussen de filialen
in Nederland bestaat in vele opzichten een zekere rivaliteit,"
aldus Werle. „Niet alleen in omzetcijfers, maar ook op andere
terreinen is dit het geval. Omdat deze strijd zich altijd in de
zakelijke sfeer bevindt, leek het
een goed idee om ons ook op
het sportieve vlak eens te meten. Zeker nu het hoofdkantoor
met een elftal aanwezig zal zijn,
kunnen we erop rekenen, dat er
volop om de prijzen zal worden
gestreden. Men kan nu lekker
afreageren en ze kunnen ons,
zolang het op het sportieve vlak
blijft, eens terugpakken."

Uitstekend Beach Tennis

Tweede team
Ook het tweede team van
'afé Neuf/Chess Society krijgt
het een stuk zwaarder dan vo* rig seizoen. De sterke ploegen:
Heemstede 2, De Vennep 3 en
Bloemendaal 3, waar Chess 2
vorig jaar alle drie van verloor,
verschijnen ook nu weer in de
ring. Ook de promovendus uit
de vierde klasse Het Oosten 2 is
een oude bekende. Zij versloegen Chess Society 3 vorig jaar
met 0-8. Wedstrijdleider Olaf
Cliteur heeft tot zover niets aan
te merken op de indeling.
Echter net als het eerste van
Chess krijgen ook de reserves
te maken met een extra degradant uit de tweede klasse, te
weten: VHS 4. Het zwakke Kijk
Uit 3 werd naar de paralel-

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
Wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem Is
te krijgen op de wekelijkse
plubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuls, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

van der Hurk: zij wonnen de
nationale titel in het vrouwendubbel A. Petra Janssen wist
dezelfde titel ook tweemaal in
het B te behalen, in het damesdubbel samen met Bos en in de
mixed met Van der Hurk. Marco Heemskerk en Raoul Snijders wonnen het mannendubbelB.
Het beach tennis-evenement
tennis
is een zeer geslaagd evenement
Uitblinkers waren onder an- geworden, waarvoor zich zo'n
dere Petra Janssen en Andrea vijfhonderd deelnemers had-

schaken

Opgave nummer 34: Mat In
twee zetten, wit begint.
Oplossing van schaakdiagram
no. 33 (Mat in twee zetten, wit
begint): 1. Td8 x b8+ • Ka8 x b8;
2. Dd3 -c!8 en mat.

Opeis en Citroëns in de race
ZANDVOORT - Strijd en
spektakel. Dat is wat er te
verwachten valt bij de races
zondag door onder meer
deelnemers in Opeis en Citroëns.

den aangemeld. De finales vonden afgelopen weekend plaats.
Het Beach Tennis kenmerkt
zich doordat het wordt gespeeld door 'dubbels', met normale rackets en tennisballen,
op een veld van 18 meter lang
en negen meter breed. Het net
hangt op een hoogte van twee
meter. Het grote verschil met
'gewoon tennis' is dat de bal de
grond niet mag raken. 'Een
spectaculaire training voor de
volley,' aldus de organisatie.

De Nederlandse Autosport
Vereniging houdt zondag negen
verschillende autoraces op het
Circuit. Voor de deelnemers is
dit de beslissende fase van de
nationale en internationale titelstrijd. Het is de laatste wedstrijd in de Euroserie Formule
Opel, met twee Nederlanders
als kanshebber voor het erepodium.
Strijd en spektakel op het circuit
den, inclusief een race voor het
Tommy Coronel staat op een uur.
Zaterdag worden tussen tien Nederlandse kampioenschap
tweede plaats in het kampioenschap, Donny Crevels neemt de en zes uur de trainingen gehou- Formule Opel.
derde positie in. Kampioen van
de internationale competitie
(ADVERTENTIE)
tot nu toe is de Braziliaan Campos. In de Coup de France AX
strijden dertig auto's om de
punten. Naast Franse rijders
komt de Nederlandse Citroen
AX GTi Cup op de baan.
Verder staan er vier races in
de diverse Produktiewagen
kampioenschappen op het programma. Dubbele wedstrijden
in de Lucky 10 klasse tot 1400
en tweeduizend cc. Eveneens
twee ronden in de Mobil l Produktiewagens tot tweeduizend
cc.

De meer dan 45 leden van de
Zandvoortse Schaak Club kunnen weer van een zeer uitgebreid programma gebruik maken. Zo heeft de jeugd de grootste prioriteit. Onder leiding van
John Ayress en Louis Damtarink zal er weer een grote stap
gemaakt worden in hun opleiding.
Vorig seizoen behaalden alle

cursisten hun desbetreffende
diploma.
Clubkampioen Florian van
der Moolen zal een moeilijke
taak krijgen om zijn titel te verdedigen. Afgelopen seizoen was
al duidelijk dat er meerdere
kandidaten waren om hem van
het kampioenschap af te nouden. Voor het eerst zal de
schaakjeugd over totaal vier dagen een regionaal toernooi spelen tegen andere clubs. Er zijn
inmiddels contacten met Beverwijk, Haarlem en Hillegom.

Senioren
De senioren hebben dit seizoen weer een scala aan competities af te werken. Als eerste,
en uiteraard de belangrijkste,
de strijd om het clubkampioenschap. Deze competitie beloofd
volgens wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer, spannender te
worden dan de afgelopen jaren.
Totaal 29 ronden worden er ge-

speeld. Louis Dambrink verdedigt voor de tweede keer zijn
titel, maar de concurrentie zal
groot zijn.
Voor de derde keer spelen de
leden dit seizoen om het Rapidkampioenschap. In totaal negen partijen van twintig minuten per persoon zal de strijd
aangegaan worden. Jack van
Eijk verdedigt zijn rapidtitel.
De eerste ronde is op 10 november aanstaande.
Het eerste schaakteam van
de Zandvoortse Schaak Club
komt, na het behalen van het
kampioenschap vorig jaar, uit
in de vierde klasse. Bekende tegenstanders zijn Santpoort, de
Uil, Aalsmeer, VHS, Bloemendaal, HWP en Kijk-Uit. Afgelopen seizoen behaalde het team
onder leiding van Edward
Geerts het beste resultaat uit
de gehele competitie van de
Noord-Hollandse Schaakbond.
Dit seizoen is er een kleine kans
op een titel, maar handhaving

Lammers vijfde
ZANDVOORT - Jan Lammers is een keer negende en
een keer vijfde geworden tijdens races, afgelopen zondag
op het circuit van Brands
Hatch in Engeland. De races
werden gehouden ter gelegenheid van Bank Holiday en er
werd gestreden om het Brits
toerwagenkampioenschap.
Lammers reed daar in een Volvo. De strijd werd gewonnen
door Winkelhock.

Aalsmeer/Uitgang Zwarteweg

2 00 uu

09.30 uur Aalsmeer:
Raadhuisplein. Defilé
10.15 uur Oosteinder-/Machineweg
10.20 uur Machine-/Aalsmeerderweg
11.00 uur Bovenkerk
12.00 uur Amstelveen: Plein 1960
12.30 uur Amsterdam: Kalfjeslaan.
Einde ochtendparade

Op de laatste twee donderdagen van dit jaar wordt gespeeld
voor het Kerstkampioenschap.
Op donderdag 25 mei 1995 zal
wederom het club-snelschaakkampioenschap verspeeld worden. Louis Dambrink zal zijn
titel verdedigen.
Volgend jaar, donderdag 25
mei, organiseert de Zandvoortse Schaak Club voor de 15-e
keer het vermaarde Louis Blok
Rapidtoernooi. Evenals voorgaande jaren verwacht het bestuur weer zo'n honderd deelnemers. Dit toernooi onderscheidt zich duidelijk van andere toernooien omdat hier niet
met het mes op tafel wordt gespeeld. Sportiviteit, gezeligheid
en schaakplezier staan hier
duidelijk bovenaan.

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club biedt
ook dit jaar weer de mogelijkheid om gratis kennis te maken
met de hockeysport. Op de
prachtige velden, gelegen op
het complex Duintjesveld aan
de Duintjesveldweg/Thomsonstraat, kunnen kinderen van
zes jaar en ouder en ouders
zich weer naar hartelust uitleven.
Degene, die zin hebben om
een balletje te slaan kunnen
zich melden in de gezellige kantine om een afspraak te maken
in welke groep meegetraind of
meegespeeld kan worden. De
ZHC zal zorgen voor voldoende
sticks. Voor eventuele vragen
kan men terecht in het clubhuis of men kan bellen naar
telefoonnummer 16414.

08.45 uur Start Bloemenveiling

moet volgens Geerts minimaal
haalbaar zijn.

Louis Bloktoernooi

Gratis kennismaken
met hockeysport

Aalsmeer

Ook de Marlboro Renault
Clio Cup coureurs rijden een
ronde voor het Nederlandse
kampioenschap. De races zondag zijn tussen twaalf en zes

Accent Schaak Club ligt
komend seizoen op jeugd
ZANDVOORT - Met de
verplichte
ledenvergadering, ter verantwoording
van het beleid over het verenigingsjaar, start vanavond het schaakseizoen van
de Zandvoortse Schaak
Club. Na drie maanden zomerstop komen de leden
voor het 65-e seizoen vanavond bijeen in het Gemeenschapshuis.

ZANDVOORT - Het startschot voor het badmintonseizoen van Sporting Club Dirk van den Nulft wordt vanavond wordt voor de 29-e keer gegeven. Ook dit keer hebben
de bestuursleden Jaap Enderman en Gerrit van den Nulft
een onderlinge competitie in elkaar gezet.
Vanouds zullen de vele trouwe leden, aangevuld met enkele
nieuwelingen vele plezierige avonden beleven in de onderlinge
competitie wedstrijden. De onderdelen van die competitie zijn:
heren- dames- en mixed-dubbel. Vanaf l september tot en met 27
april 1995 is de Pellikaanhal met de bijbehorende kantine weer
geheel ter beschikking van de leden.
De samenstelling van het huidige ledenbestand is dusdanig, dat
een ieder, van oud-competitiespeler tot camping-shuttelaars, op
zijn of haar eigen niveau kan spelen. Sporting Club kan momenteel nog enkele leden plaatsen. Met name dames zijn van harte
welkom.
Vanaf vanavond kunnen recreatieve speelsters zich melden in
de Pellikaan sporthal. Telefonische informatie of opgave kan
geschieden bij Gerrit van den Nulft 02507-19645 of Jaap Enderman 02507-30952.

autosport

Met een wedstrijdtent en echte tribunes was een waar 'tenniscourt' gecreëerd op strand
ZANDVOORT - De Zandvoorters hebben uitstekend
gespeeld, tijdens het Sisi Beach Tennis Kampioenschap, dat afgelopen week
op het strand bij watersportcentrum Tim Klijn
werd gehouden.

„De werkelijke reden van het
organiseren van dit toernooi,"
volgens Kees Loos, „is dat men
elkaar nu eens ontmoet op een
andere manier dan alleen maar
zakelijk." Er zijn vier deelnemende teams waaronder een
team uit Sittard. Met supporters mee verwacht de organisatie zo'n 170 bezoekers, waarvan
het grootste gedeelte na afloop
zal deelnemen aan de barbeque. Het toernooi begint zondagmiddag om 12 uur.

Badminton start Sporting Club

ZANDVOORT - Evenals vorigjaar wil Zandvoortmeeuwen
deelnemen aan een voetbalcompetitie voor meisjes. Dat is
een competitie voor zeventallen. Door het wegvallen van enige meisjes heeft trainer Teun
Vastenhouw nog slechts de beschikking over zeven speelsters. Een aanvulling van een
tweetal meisjes, om deel te kunnen nemen, is nodig. Behalve
deelnemen aan competitiewedstrijden bestaat de mogelijkheid om op maandag- en
donderdagmiddag te trainen.
Meisjes, in de leeftijd van 11 tot
en met 13 jaar, die het leuk vinden om te voetballen, kunnen
contact opnemen met Teun
Vastenhouw, telefoon 17470.

14.15 uur Amsterdam:
Olympisch Stadion.
Start middagparade

Verlicht corso
Het verlichte corso vertrekt om 21.00 uur
vanuit Kudelstaart naar Aalsmeer.

15.15 uur Amsterdam:
Overtoom/Nassaukade
16.00 uur Amsterdam: Dam. Defilé
17.20 uur Amsterdam: Museumplein.
Einde middagparade

Voor informatie: 02977 - 25100

in Bloemenveiling Aalsmeer.
2 september van 15.00 tot 23.00 uur
4 september van 9.00 tot 17.00 uur
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Dwalen
gangen

Woonbeurs Utrecht
In de Utrechtse Jaarbeurs wordt zondag 4 september de 'Dag van het wonen' gehouden. Tijdens
deze publieksdag kunnen
de consumenten kennis
maken met de nieuwste
meubel- en woontrends.
Naast een uitgebreid nationaal en internationaal expositieprogramma, zijn er
verschillende tentoonstellingen.
Bijzonder is de expositie
van de inzendingen van de
Nederlandse meubelprrjzen.
De 'Dag van het Wonen'
maakt deel uit van de Internationale Meubelbeurs
'94, die van 4 tot en met 7
september plaatsvindt in
de Jaarbeurs in Utrecht.
De Jaarbeurs In Utrecht Is 4
september open van tien tot zes
uur. Voor meer Informatie: 030955793.

(ADVERTENTIE)

Mij ophalen 1
iet nodig, ik
pak de Arola."
"Die brengt mij door weer en wind, binnen en buiten de bebouwde
kom. met een volle
tank tot 200 km ver!"
(Max. snelheid 40 km/uur.]
Vraag documentatie
aan m/er deze
fantastische
tweezitter. t

HISWA te Water in
Nautisch Kwartier

Groen-overwoekerde bulten
in het laagland zijn het.
Nutteloos en bijna vergeten
liggen rond Amsterdam nog
een stuk of 35 forten. Lange
gevels van beton met pantserstalen deuren en kazematten waaruit de kanonnen jaren geleden zijn wéggehaald, een aarden wal om
de frontzijde te camoufleren en een fortgracht, gevuld met het machtigste wapen waarop de Stelling van
Amsterdam ooit kon bogen:
water.

E 135 KILOMETER
lange ketting van forten en verdedigingswerken was eens het modernste vestingwerk ter wereld, maar de gloriejaren
waarin het in '14-'18 Nederlands neutraliteit bewaakte,
zijn lang vervlogen. Verval
en verloedering is de nieuwe
vijand van de kringstelling.
Nu is de tijd aangebroken,
dat burgerij en overheid
voor de forten op de bres
springen.

Dedra Station
opkomst
In de loop van september
verschijnt de Lancia Dedra
Stationwagon op de Nederlandse markt. Het aantal
Dedra-versies komt hiermee op 18. De nieuwe wagon is verkrijgbaar met vijf
verschillende
motoren,
waaronder een turbodiesel.
De cilinderinhoud varieert van 1.6 tot 2.0 liter en
het vermogen van 90 tot
139 pk. Hij wordt bovendien aangeboden met permanente vierwielaandrijving en een nieuwe 2.0 liter
zestienklepper. Verder zijn
er drie uitrustingsniveaus.
In de eenvoudigste uitvoering zijn stuurbekrachtiging, een airbag, een botsschakelaar voor de brandstoftoevoer en gordelspanners op de voorstoelen
standaard.

Huurauto's
voor rolstoelers
Budget Rent a Car is een
samenwerkingsverband
aangegaan met Aanpassingsbedrijf Bierman voor
de verhuur van auto's aan
rolstoelgebruikers.
Bij de vestigingen in
Utrecht en Nieuwegein
staat een tiental Renaults
Express met verhoogd dak,
verlaagde vloer, rolstoelvergrendelingssysteem en
hydraulisch knielsysteem
klaar. Behalve de rolstoel
biedt de auto plaats aan
twee passagiers. De verhuurprijs bedraagt negentig gulden all-in per dag en
er zijn speciale tarieven
voor wie langer over de
auto wil beschikken. Voor
informatie en boekingen:
01720-90730.

gen galeries, restaurants, museumpjes (Fort bij Veldhuis,
over tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen) en (wij n) opslagplaatsen of
worden als stal gebruikt.
Gemeenten lieten in de forten
die zij verwierven de brandweer oefenen, stelden ze aan de
reclassering beschikbaar, aan
de zeeverkenners, de muziekschool, de bibliotheek of aan
Natuurmonumenten, die ze als
stiltegebied beheert. De drempel voor het publiek is bij het
ene fort dus lager dan bij het
andere.

D

door Peter Schat

Waaijenberg b.v.. fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen,
levens leverancier van rolstoel-inrijwagens.
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z.O., tel. 020-6910518.

De Open Monumentendag
van 10 september geeft het publiek alvast een kans een kijkje
te nemen in de mysterieuze,
duistere gangenstelsels achter
pantserdeuren die de rest van
het jaar op slot blijven.
De Stelling van Amsterdam is
aangelegd in de jaren 1880-1914.
Ons land was van alle kanten
binnen te vallen, dus versterken van de grenzen liet men als
idee snel varen. Nederland
koos voor het opzetten van een
'nationaal reduit', een versterkt
centrum waarop leger en bevolking zich bij een inval terug
kon trekken en desnoods een
negen maanden durende belegering uithouden kon. Een
strategie die in de vorige eeuw

Pampus
Op zaterdag 10 september,
Open Monumentendag, zijn
veel verdedigingswerken open
-K*.
•
- - - v
. - *
,
-. «*«*-WJ-*"-"-IHP»
voor publiek, ook forten die de
rest van het jaar de deuren gesloten houden. Enthousiaste
i-fesi^^cJsU W .*"€>* ^ . ^ " ^ ^ " ^ > - ^ ' ' ' ^ V
vrijwilligers geven op tal van
plaatsen rondleidingen. Boven
üe forten gaan zaterdag 10 september open voor publiek. Dan kan men kijkje nemen in de mysterieuze, duistere gangenstelsels het Noordzeekanaal zijn in elk
achter pantserdeuren, zoals in het Fort aan de Drecht, die de rest van het jaar op slot blijven
Foto Peter Scl-at geval Fort bij Edam en Fort bij
Veldhuis, tussen Assendelft en
door meer landen met een bezes forten in de provincie Heemskerk, open.
perkt grondgebied of kleine
Utrecht. Straks komt er een
strijdmacht werd aangehanaantal in het Regionaal Orgaan
Van Muiden kan men die dag,
gen.
Amsterdam (ROA) te liggen, vanaf de steiger achter het Muizodat de verantwoordelijkheid derslot, met schuiten van het
versnipperd wordt over drie re- Amsterdams Openbaar VerBaksteen
gio's.
voer Museum boottochten maDe ontwikkelingen in de
ken naar het forteiland Pamkrijgskunst namen gedurende
Op dit moment is er geen pus.
de aanlegperiode zo'n hoge
overkoepelende organisatie die
vlucht, dat innovaties nauwe- de Stelling was bijna voltooid, toeristisch project 'European het belang van de Stelling van
In Muiden zijn het gemetsellijks bij te benen waren. De for- voltrokken zich revolutionaire Defences'. Dit project, dat am- Amsterdam als geheel behar- de torenfort de Westbatterij te
ten verschillen sterk in uitvoe- veranderingen op het slagveld. per in de grondverf is gezet, tigt. Wel zijn er lokale groepe- bezoeken evenals het 'Muizenring, waarbij het meest opvalt Lansiers te paard en infanteris- moet ook verdedigingswerken ringen die zich het lot hebben fort' en de Kazerne. In Weesp is
dat de oudste, in Abcoude, Mui- ten in kleurrijke uniformen in Utrecht,
Zuid-Holland, aangetrokken van een bepaald het torenfort op de Ossenmarkt
den en Weesp, van baksteen maakten plaats voor tanks en Vlaanderen en de Franse en fort. De Stichting Fort aan de open. Uniek is de openstelling
zijn en de jongste van beton. mitrailleurs. Al in 1914 bleek, Britse zijden van het Nauw van Drecht bijvoorbeeld heeft voor van het door de natuur ingenoTussen de bouw van het Fort toen de Duitsers de kringstel- Calais geschikt maken voor dit in Uithoorn gelegen fort een men Fort bij Abcoude en het
Abcoude (1880) en het Fort aan ling Luik verpulverden met vredelievend toeristisch 'herge- restauratieplan opgesteld en Fort bij Nigtevecht. Rondleide Drecht (1911) ligt ruim der- hun immense 42 cm granaten, bruik'.
gaat het fort exploiteren. Be- dingen en lezingen worden er
tig jaar, een periode waarin de dat permanente verdedigingsOverigens is behalve overleg houd kost geld.
ook gegeven in het Fort aan de
kracht van het belegeringsge- werken strategisch hadden af- met andere Europese regio's
Een aantal forten is in parti- Drecht aan de Amsteldijk-Zuid
het maken van een integraal culiere handen gekomen nadat in Uithoorn en het Fort bij Aalsschut door de invoering van de gedaan.
getrokken loop en de brisantDe provincie Noord-Holland plan voor de complete Stelling de Dienst der Domeinen ze in meer aan de Ringvaart in Rijwil de Stelling van Amsterdam van Amsterdam hard nodig. de afgelopen decennia van de senhout. Overal is de toegang
granaat fors was opgevoerd.
In de Eerste Wereldoorlog, opnemen in een internationaal Van de kringstelling liggen er hand heeft gedaan. Ze herber- gratis.

Stelling van Amsterdam
gaat open voor publiek

Van dinsdag 6 tot en met
zondag
11
september
wordt in Amsterdam de
HISWA te Water 1994 gehouden. Plaats van handeling is het Nautisch Kwartier, tussen het Scheepvaartmuseum en het Centraal Station. Meer dan
driehonderd luxe zeil- en
motorjachten meren af aan
de anderhalve kilometer
drijvende steigers.
De top van de Nederlandse én buitenlandse jachttaouwindustrie presenteert
de nieuwste typen jachten,
waaronder enkele wereldprimeurs. De tentoongestelde boten variëren in
lengte van zeven tot circa
25 meter en gelden als het
'neusje van de zalm' voor
de echte watersportliefhebtaers.
Naast het aanbod van de
jachten, is er ook actie op
het kadeterrein. Daar presenteren ongeveer zestig
bedrijven hun diensten en
produkten, zoals jachtmakelaars, leveranciers van
navigatieapparatuur,
accessoires en dekbeslag,
masten- en zeilmakers.

De Hiswa te water biedt
ook publiekstrekkers. En
'must' voor de liefhebbers
is de Brando, een trekschuit uit 1917 die totaal is
gerestaureerd. Verder kan
men een navigatieschip bezoeken, waar de laatste
snufjes op het gebied van
navigatie-apparatuur zijn
te zien.
De HISWA ie Water is van 6 tot
en met 11 september dagelijks
open van tien tot zes uur. Toegang 15 gulden per persoon. KInderen van vier tot 12 jaar en houders van Pas 65 betalen tien gulden. Voor meer informatie: 020549.1212.

(ADVERTENTIE)

Ferrari F355: mag het een pk'tje meer zijn?
G

OED, DE opvolger van
de Ferrari 348 maakt
het iets minder bont
dan de Lamborghini Diatalo
of de Ferrari 512 TR en 456
GT, maar die hebben dan
ook een brullende V12 aan
boord. Maar in het aantal
pk's per liter doet de V8 van
de nieuwe F355 ze allemaal
de das om.

Ferrari-importeur Kroymans
noemt de nieuwe F355 een supersportwagen die dagelijks
bruikbaar is en zijn bezitter
buitengewone genoegens kan
bieden. Dat geloven we graag.
In gesloten Berlinetta-uitvoering kost de turboloze F355 dan
weliswaar het lieve bedrag van
327.400 gulden, de GTS met uitneembaar dak kost nog eens zevenduizend gulden extra, maar
je krijgt er een nauwelijks te
evenaren superkanon met 109
paardekrachten per liter voor
terug.
De 3,5 liter V8 veertigklepper
noteert 380 pk (bij 8.250 toeren!) schoon aan de haak en
levert een maximum koppel
van 363 Nm bij zesduizend toe-

natuurlijk want dit soort snelheden haal je op veel circuits
nog niets eens. Het is dus ondenkbaar datje op de openbare
snelweg met een F355 plankgas
kunt rijden. Maar dat neemt
niet weg datje er genoegen aan
kunt beleven.
Ferrari heeft veel aandacht
besteed aan de handelbaarheid
en het comfort. Het elektronische dempingssysteem past
zich automatisch aan de rijomstandigheden aan en heeft een
comfort- en sportstand. De opvolger van de 348 heeft een
compleet nieuw uiterlijk en
herbergt veel elementen van de
456 GT. De F355 is de achtste in
de serie Ferrari's met V8-middenmotor. De eerste twee cijfers verwijzen naar de cilinderinhoud en voor het eerst voegt
De aerodynamisch gevormde bodemplaat van de Ferrari F355 Ferrari de F aan een seriemodel toe. De auto is zeer glad
ren. Het uitzonderlijke vermo- achtig zijn. Het is een auto waar uitgevoerd.
gen wordt via een zesversnel- je handschoenen bij nodig hebt
Een van de meest opvallende
lingsbak en sperdifferentieel en die de nodige medewerking
op de achterwielen overge- van zijn bestuurder vraagt. In eigenschappen is in een eerste
4,7 seconden sprint hij naar oogopslag onzichtbaar: onder
bracht.
De F355 is geen ontembaar honderd km/uur en de teller de auto. De bodem heeft namewedstrijdpaard maar dit houdt houdt pas halt bij 295 km/uur. lijk een geheel vlakke afdekniet in dat de prestaties kinder- Volkomen idioot en overbodig plaats die voor optimale luchtgeleiding zorgt en waarbij de
lucht via twee kanalen aan de
achterzijde wordt afgevoerd.

Renaults Carminat luidt nieuw tijdperk in
> ENAULT-RIJDERS
kunnen over twee jaar
profiteren van het CarI tninat-systeem. Het geeft
via een beeldschermpje informatie over de actuele
verkeerssituatie en helpt bij
het vinden van de optimale
l route.
Met Carminat stapt de autoniobilist het tijdperk binnen
van de telematica aan boord
van
een zogeheten 'intelligente'
a
uto. Dit wil zeggen dat de bestuurder via een digitaal zendsysteem kan communiceren
zijn omgeving. De commuvindt plaats via het RaData System (RDS) dat inoveral in Europa ope''ationeel is.
Door RDS te koppelen aan
net
Traffic Message Channel
(
TMC) wordt een directe verbinding verkregen tussen verkeersgeleiders en automobilisten.
Het belangrijkste voordeel
(lns dat de automobilist hierdoor
staat is de meest efficiënte

Tot begin september worden de ATV-pagina (Actuele informatie over Toerisme en Vrije Tijd) en de pagina Auto's & Motoren samengevoegd tot één pagina. Informatie over de
inhoud (onder vermelding
van het onderwerp): Redactie Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

De Renault Carminat
route te kiezen van begin- naar
eindpunt. RDS-TMC zendt namelijk in gecodeerde vorm informatie uit over de verkeerssituatie op plaatsen, waar zich op
dat moment problemen voordoen. Om die informatie te ge-

nereren staat de betreffende
auto voortdurend in contact
met verkeerscentra en satellieten.
Carminat komt in 1996 in vier
verschillende uitvoeringen op
de markt. Da basisversie, die de

omvang heeft van een autoradio, verstrekt de bestuurder actuele verkeersinformatie, zowel in gesproken vorm als op
een LCD-schermpje. Het systeem onderbreekt van tijd tot
tijd de radiozender waarop is
afgestemd. Maar, alleen indien
nodig. Carminat verstrekt namelijk alleen de informatie die
voor de bestuurder van belang
kan zijn voor het bepalen van
zijn route.
De basisversie gaat nog geen
duizend gulden kosten. De
meest uitgebreide versie, zeven
keer zo duur, is een compleet
dynamisch navigatiesysteem.
Dat betekent dat het systeem
voortdurend aangeeft waar de
auto zich bevindt en de bestuurder van kruising naar
kruising leidt. In deze uitvoering kan de gewenste eindbestemming vooraf worden ingevoerd. Het beeldscherm leidt
de bestuurder daar vervolgens
via de meest optimale route,
dus rekening houdend met de
actuele verkeerssituatie, naartoe.

Het resultaat is een zogenaamd 'grondeffect' waardoor
de stabiliteit en bestuurbaarheid bij hogere snelheid op uitzonderlijk niveau zijn gebracht. De luchtinlaten aan de
zijkant van de auto zijn minder
opvallend geprofileerd dan bij
de 348 en de voor- en achterkant zijn strakker en eenvoudiger van lijn. De styling sluit
daarmee goed aan bij die van de
twee jaar geleden geïntroduceerde 456 GT. Aan de achterzijde heeft de F355 uiteraard de
karakteristieke dubbele ronde
achterlichten.
In het interieur zijn eveneens
traditionele Ferrari stylingelementen terug te vinden, zoals
de aluminium pookknop, de
schakelsleuven en het ontbreken van een doorlopende middenconsole. De magnesiumvelgen zijn met een doorsnede van
18 inch opvallend groot. Het
standaard gemonteerde ABS
kan desgewenst worden uitgeschakeld en voor de gespierde
sportievelingen heeft de F355
een leuke optie: hij is leverbaar
zonder stuurbekrachtiging.

WEEK

Stuntaanbiedin
5 Dagen naar Duderstadt in
de natuurlijke
Harz, slechts

498.-

W ilt u in de nazomer profiteren van een perfeccgeorganiseerde en voordelige aanbieding nnar
de Harz? Dan is dit uw kans! Een perfect hotel met
bar, kegelbanen, sauna , solarium en kamers met
douche en toilet. Het excursieprogramma is van
hoog niveau! Boek nu, want vol is vol!
Meer informatie over Duderstadt? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• logies in Rosenthalerhof
O 2-pertjoonsk.imers met do/to
• halfpension vcr-zorging
• lunches op de heen- en terugreis
• subliem cxcursieprogramma
• muziekavond en dia-avond
• uitstekende rcisbegcleiding

Reserveren, oven bellen:

020-654! 100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Klassiekerbeurs brengt vraag en aanbod samen
P ZATERDAG 3 en zonO
dag 4 september vindt
voor de vierde keer de

maar even met klassieke auto's te maken heeft. De beurs
'Onschatbare
Klassieker'
speelt in op deze ontwikkeling
en brengt geïnteresseerden in
contact met mensen die hun
klassieker willen verkopen.

beurs 'Onschatbare Klassieker' plaats in de Expohal te Hilversum. De beurs
is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar zowel particulieren als be- Oriëntatie
drijven hun oldtimer(s) en
In totaal staan er komend
allerhande automobilia te weekeinde
driehonderd aukoop aanbieden.
to's in de Expohal te koop,
Klassieke auto's zijn populairder dan ooit. Steeds meer
mensen koesteren liefde voor
een bepaald model of merk
dat jaren geleden nog deel uitmaakte van het dagelijkse
straatbeeld. Er is dan ook een
levendige handel in alles wat

zowel gerestaureerd als ongerestaureerd en er is voor aspirant-kopers dus alle gelegenheid voor een grondige oriëntatie.
Daarnaast kan men terecht
bij een groot aantal stands
met een allerhande assortiment onderdelen en automo-

bilia, zoals boeken, folders en
miniaturen.
Tijdens de beurs wordt ook
het vijfde deel van het handboek 'De onschatbare klassieker 1995' geïntroduceerd. Dit
verzamelwerk bevat van ruim
tweeduizend klassieke modellen niet alleen de technische
gegevens maar ook de produktie-perioden, produktieaantallen en huidige geschatte waarde. Het boek telt zo'n
zevenhonderd pagina's en
kost 22,95 gulden
De Il\|i(ilial is to vlmlrii aan ilc
Soestilijkerstrautwi'i; M li> Illlvrrsum. l)i' opeiilnKStijilen zijn op lii'itlc
lianen van 10 tui 18 uur. De toepmiisprijs v»or volwassenen ht'draaiU
12.5(1 pilden, vuur kinderen tot 1:2
jaar 7.5(1 sulilen.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-065 86 86 Fax 020-065 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelshjn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ13,75
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ10,10

3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|S met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl l 7,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

\lf\H l>£
Auto's te koop tot ƒ 5.000,5 GTS wit, '85
ƒ 4.850
5 GTX autom. '84 .. .ƒ 4.500
RONDAY B.V.
Tel. 020 - 6237247.

BX 14 RE 1986
zwart ƒ 3.450.Visa Garage
Tel. 020-6278410
Honda Accord 2.0 EX Sedan
juni '83 ƒ 1.100.E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Mitsubishi Colt 1800 Dsl. wit
'86 APK. VVN gekeurd ƒ 4950,
Autobedrijf HEERE.
Tel. 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot / 10.000,Hyundai Pony GS, nw. model
apr. 1990, ƒ 8.900.E.S.S B V. 035-564444/561842.
Opel Corsa 1.5 Diesel Van,
bouwjaar 1989, rijdt prima,
APK gekeurd, inruil mogelijk,
ƒ7950 Telefoon. 023 - 423906.
SAAB 99 kl. wit, 4 drs. Sedan,
rad.'trekh. Hele nette auto
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP' 02503-14097
VW Polo coupé, wit, '87,82 500
km APK/VVN gekeurd ƒ 6.250.
Garage Econoom, Fredenksplein 6, 020 - 6232505

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 - 665 63 21
Opel Kadett, bruin,
'84, APK ƒ 3.250.Autobednjf HEERE.
Tel 020-6232505.

Mitsubishi

Te koop: Citroen DS Super, 1972,
donkergroen, in goede staat,
prijs ƒ9.750. Tel. 020-6852143.

Auto Beheer B.V.,

3x XM 2 Oi, aut. v a. ƒ 22.500
2x XM Turbo D'91 ƒ22.500
XM Diesel '91 airco ƒ24.500
XM Diesel '90
ƒ 17.500
XM D Break Serv '92ƒ 20.000
BX 19 TGD Br. '91 v.a.} 14.500
BX TZD '92
ƒ 17.500
BX TZD '91 va.
ƒ 14.500
BX Diesel '91
ƒ 12.500
BX TRD '87
ƒ 4.950
BX 19 TZI '92 Ipg
ƒ 17.500
BX 16 Progr '92, Ipg ƒ 17.500
BX GTI 16V '90
ƒ 14.500
BX 16 TGI '90
ƒ 12.500
BX 16 RE '86
ƒ 4.500
BX 14 RE '86
ƒ 3.450
AX 11 RE '89
ƒ 7.500
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tei.: 020-6278410.

3 mnd volledige garantie
Isolatorweg 40, A'dam /
Sloterdijk (afslag 102)
Tel. 020 - 6823520.

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.. 02979 - 84866

Diverse types BX v.a. ƒ 1750,
Tel. 075 - 163008.

BX 14 E eind '88, zwart APK,
nov. '94. ƒ 7.500.
Tel. 020 - 6336654.

OTO/ICI CITROEN

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.' 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

XM 2.0 l, 1/91
ƒ16.700
XM l Amb., 8/90 ....ƒ16.500
XM2.0 IComf., 5/92 ƒ21.900
E.S.S B.V. 035-564444/561842.

Ford

Chevrolet Full Size Pick-Up
Mercedes 300 D. Aut , wit
grijs kentek. 5-pers. veel exsept '86 ƒ 16700.Escort 1.6 l 6/87 ....{ 6.500
tra's '93, Import USA Cars
E S S. B V. 035-564444/561842. 020-6670121 Keurenplein 9,
Escort 1.6 CLX 8/91 ƒ11.700
Opel Vectra 20i '87 ƒ17650 Volvo 740 Sedan, grijs/met, Escort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.000
Onon 1 8 C L D 8 / 8 9 . . / 9.800
Citr XM 201 '89
ƒ19900 km 120000 10/91, ƒ 23 750.Scotpio 20 l CL 1/91 ƒ12.800
Citroen Dorland, 02903 - 1908
VOLVO-NIEROP
Sierra 1 61 Azuur 4/91 ƒ 11.900
Broek m Waterland
Tel.. 020-6183951.
Sierra 2.0 CLX HB 3/92/ 15.900
E S.S. B V. 035-564444/561842.

Schaafstraat 27-29, A'dam, 020-6363377
ALFA 33 1 7 16 V, 03-'91, rood,
L ram , get gl , cv , str bekr.,
houten str en sportwln , APK,
1e eig, ƒ17500 0206276803
Tegen hand pr A i f a 3 3 1 4 i e . ,
nov '92 (mod '93), LPG,
ƒ15750 BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam 020 - 6627777

Daihatsu
Applause Li km 30000 '92,
Charade TS Spec km 40 000
'92, Charade TX 1 3 inj. km
70000 '91, Cuore TX km
32 000 '92, NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12. A'damWest 020-6183951
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A'dam-C Tel 0206236491
Daihatsu Charade TX 1 3i. wit
5'91,
elect ram. •»• buitenspieg , centr vergr etc
COBUSSEN 020 - 6121824

Alfa Romeo 33 Quadnfoglio
6/85,
. ƒ 3900
33 1 7 IE 1/91 .
ƒ 10.900
75 1 6, Rood 4/91 . ƒ 11 700
E SS B.V 035-564444/561842.

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Nieuw op voorraad
Chevrolet Full Size
Pick-Ups diesel (65 TD) en
benzine Grijs kent tot 6 pers
Chevrolet Full Size
Blazer, zeer compleet
Pontiac Trans-sport USAuitvoering Globemaster,
geel en grijs kenteken.
Diesel en benzine
IMPORT USA CARS
Tel 020 - 6670121
Fax 020 - 6670181
Keurenplein 9, Amsterdam

Hogeweyselaan 21

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.

AUTOKROOY
Voor nieuw en gebruikt
T T. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel 020 - 6310615

Jeeps
Terreinwagens
oyota Landcruiser 24 TD
4WD Hardtop, 3-'91 ./ 19.900
E S S B.V 035-564444/561842.

Lada

Land/Rangerover

Rover-dealer voor Uithoorn, De Meteor, nieuw en gebruik!
Amstelveen, Hoofddorp e.o. Defender Discovery. Joh. SieBOOM Aalsmeer: 02977-25667. gerstr 18, A'dam: 020-6945205

Peugeot
PEUGEOT ZUDWIJK
ANWB gekeurd

Info tel. 020-6629517.
106
205
205
205
205
205
205
405
405
504

XSi
1/92/24.750
Accent.... 2/93 ƒ 20.750
A c c e n t . . . . 9/92 ƒ 17.500
XL
3/90 ƒ 12.950
XR 1.4 . . . . 9 / 8 6 ƒ 6.950
XR 1.4 ....2/93/22.900
XAD
10/90 ƒ 9.950
GR 1.9... 10/90 ƒ21.950
Break GRD10/90 ƒ28.950
Coupé . . . 11/81 ƒ29.950

1.9 GRI break 6/90 ..ƒ13.900
205 1.1 GL 5/91 . . . . ƒ 11.700
205 1.1 l GL 5-drs 7/90/ 10.900
205 1.4 XS 2/91
ƒ 13.400
309 1.4 12/90
ƒ10.400
309 1.418/91
ƒ10.700
405 1.6 GLI 2/90 . . . . ƒ 11.800
405 1.6 GL 2/88
7.900
405 1.6 GLI 1/91 ....ƒ 12.400
405 1.6 GXI 6/91 . . . . ƒ 12.900
405 1.6 GLI 7/90 ....ƒ10.600
405 1.6 GL 4/90 ....ƒ 9.800
405 1.6 GLX 4/92 ...ƒ16.700
405 1.6 GLXI 11/91 ..ƒ12.900
405 1.6 GLI 3/91 ....ƒ11.900
405 1.6 GRI 10/90 ...ƒ11.800
405 1.9 BRI br. 8/90 .ƒ17.900
405 1.9 GRD 10/90 . .ƒ 13.900
405 1.9 GRD 7/90 ...ƒ12.500
405 1.9 GRD 3/91 ...ƒ13.900
405 1.9 GRD 7/91 ...ƒ14.200
405 1.9 GLD 1/91 ...ƒ14.700
405 1.9 GLD br. 7/90 ƒ13.800
405 1.9 GLD br. 3/92/19.200
405 1.9GLXD 1/92 ..ƒ16.400
505 2.0 GL 6/88 ....f 6.900
605 2.0 SRI 1/91 ....ƒ 17.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

E.S.S B.V. 035-564444/561842. Kadett, b.j.' 84, grijs met., zeer
323 18i GLX 16V, 11-'91,38.000 goede st. Vr.prijs. ƒ 3.000,-.
km, st.bekr., rood, ƒ26.950. Tel.: 075 - 163008.
GOLDCAR BV, 020-6433733.
Kadett GT 1600, '85, prima
626 station, 2,0, GLX (elec. ra- auto, pas gekeurd, inruil mogemen, etc.) 10/'90, rood, LPG ijk, ƒ5950. 023 - 423906.
onderbouw, 125.000 km, perf. KORS Automobielbedrijf B.V.
staat, ƒ 17.500. 020-6269794.
OFFICIËLE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
Luxe Mazda 626 2.0 GLX HB
1382 JK WEESP
'88 met LPG onderh. pap. dea02940 - 14277
ler APK mrt '95 Vr.pr. ƒ 10.500,-.
Tel.: 02159 - 31987.
KADETT 3drs 181 '91 ƒ 18.750
Mazda MX5i, import model. ASTRA .3drs 141 '92 ƒ 23.750
RDW gek., 1e eig., hardtop, VECTRA 4drs 161 '93 ƒ 28.750
stuurbekr., direct drive!, spec.
:ORSA .3drs 141 '93 ƒ 22.750
alarm,
radio-cass.
Was ASCONA4drs 181 '88 ƒ 9.250
ƒ65.000 in 11-'90, nu ƒ34.500 VECTRA 5drs 161 '89 ƒ 17.250
i.v.m. emigratie. Bel: 023 - VECTRA 4drs 181 '89 ƒ 18.750
327107 of 010 - 485.2884.
KADETT 3drs 161 '89 ƒ 17.250
KADETT 3drs 181 '91 ƒ22.750
IORSA .3drs 141 '91 ƒ 16.750

Nissan

Nissan 100 NX, dec. '92, rood,
sportvlg., nwe banden (195),
alarm, spoilers, ster.mst., 36000
km, ƒ31.000. 020-6970293.
NISSAN SUNNY 1.6 SLX,
4-drs., 10-'93, rood, stuurbekr.,
centr. vergrendeling, el. ramen,
radio/cass.,
15.000
km.,
ƒ 27.000. Tel. 020 - 6400980.
Off. Nissan Dealer COLIJN
Aalsmeer, Tel. 02977 - 24474.
Een greep uit onze occasions
Micra Sail, 7/90
ƒ12.250
Micra 1.2 LX 3/89 ...ƒ11.500
Sun. 1.6 LX 4/91 . . . . ƒ 19.500
Sunny 1.6LX5-d 1/92/20.500
Sun. 1.6 SLX Flor. 1/90/14.995
Sun. 1.6 SLX aut 1/89/13.250
Primera 2.0 LX 10/92 ƒ 26.500
Primera 2.0 LX 10/92 ƒ 27.250
BI.Bird 20 5-d. 1/89 .ƒ 9.995
BI. Bird 2.0 SLX 2/89 ƒ 10.995

T.k. tegen handelspnjzen:
Astra 1.6 GL, 5 drs. LPG,
5/92 ƒ 19.500.-Vectra 1.&GL 4drs. 2/91, ƒ16.500. 2x Kadett
1.4i 4-drs., LPG, 5/91 v.a.
ƒ11.950, 2x Kadett 1.6i, LPG,
6/90, v.a. ƒ 10.750,lorsa 1.0 S, Lpg, 10/87, ƒ 5.500
BEREBEIT Amsterdam
Amsteldijk 25, 020-6627777

Lancia

Kia

WESTDORP
Aam. de Ruijterweg
396-398. A'dam

Tel. 020 - 68 259 83

Renault

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Amrit

020-6622204
020-6623167
02977-30170
020-6153902

GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhouc
Voor SCHADEHERSTEL
Voor APK-KEURING
Voor een goede Occasion
Voor een snelle en vakkundige
service
Gratis leenauto's beschikbaar
Bovag-gar. & ANWB-Keunng
Fredenksplem 6, 020-6232505.

Volvo

Seat

Algemeen

Rijscholen

T.k. wegens vertrek buitenland
PEUGEOT v.d. POUW
i.z.g.st. zijnde Volvo 360 GL InWeesp 02940- 15110.
jectie 2 L., 5 versnelling, hatchJOHAN BOOM
back, achterspoiler, trekhaak, Zuiderakerweg 83, Amsterdam
juli '95 APK, 4 nwe. banden, pr.
Osdorp, Oranje hek
ƒ8.750. Tel. 02154- 18293, na
Tel.: 020 - 6105478.
18 uur.
Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
Volvo-440 DL, Spec. 16i, rood, ± 200 auto's. Inruil mogelijk.
21.000 km. Trekh. i.z.g.st.,
Tevens enkele speedboten.
11/92, ƒ 24.750. 08338 - 52852. Inruil. Ook te koop gevraagd

5 ***•*•*•

JAWA 350 cc., 2 cyl., zw
1991, nw.st. slechts 12kmq
ƒ2950. Tel.:02979-86953
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van a
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. [
gelijks geopend. ZONDAG ki
dag 11-17 u. St. Janslaan
Bussum, 02159-11866.
SUZUKI GSX 750 t.k. weg?
vertr. buitenl. , 1981, i g
ƒ4000. Tel.: 030-286924.
YAMAHA SRX 600, 19$
18.000 km, zwart, grote beurt
nieuwe banden. Vaste r
ƒ6000. Tel. 030-545141
• De advertentie-afdeling t
houdt zich het recht voor 5
vertenties eventueel zone
opgaaf van redenen te weit
ren. (Art. 16 regelen voor f
advertentiewezen).

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's v.
1991. Belt u geheel vrijblijver
voor inlichtingen 03410-1935.
Let op! BOVAG autobedr. vj
koopt gratis uw aanb. in
Showr. Medembl. 02274-49?
DE HOOGSTE PRIJS voor e
merk auto a cont. met vrijw:
bewijs. Tel.: 020-6105478
Te koop gevraagd AUTO'S
contant met vnjwar.bewys
Tel.: 02908 - 24640
• De advertentie-afdeling bt
houdt zich het recht voor a:
vertenties eventueel zonöj
opgaaf van redenen te weig.
ren. (Art. 16 regelen voor h;
ativertentiewezen).

Autoverhuur

SLOOTHAAK

19 GTR 3-drs 8/90 . .ƒ 10.700
STERREN
19 TR 5-drs 11/91 ...ƒ11.900
l AMSTELVEEN BV|
VERKEERSSCHOOL
19 TR 5-drs 1/91 ....ƒ 10.900
Nu
ook
examengarantie
19 GTR 5-drs 5/91 ..ƒ11.800
Tel. 020-6431220 .$.
(gratis herexamen)
19GTD5/91
ƒ12.400
19 GTD 5-drs 9/89 . .ƒ 9.200
Amsterdam
19 ID HB 5/91
ƒ 10.900
- Studenten 10% korting
Almere
190TIS6/92
ƒ13.900
- Speciale avondtarieven
en Zaanstreek
21 GTS Sedan 5/90 .ƒ 8.000
- De goedkoopste in A'dam e l
21 TL Sedan 11/90 ..ƒ 9.800
Koen van Oosterwijklaan cl
20 AUTORIJLESSEN
21 GTL Sedan 11/89 ƒ 8.900
AMSTELVEEN
en Examen voor
21 TL 2/90
ƒ 9.000
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 3.500.ƒ 1.000,00
21 SD Sedan 3/91 .. .ƒ 12.400
of
21 GTL Sedan 8/89 .ƒ 7.900 GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
10 MOTORRIJLESSEN
21 GTD 2.1 HB 2/90 .ƒ 10.700
+ Examen voor
21 TL 1/90
ƒ 7.900
ƒ775,00
niet duur!!!
25 TD 3/90
ƒ11.800
Studenten 10 % korting
25 TX 8/90
ƒ12.500
MOTORRIJLESSEN
bestel-, vracht- en
25 TS 1/88
ƒ 7.200 Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10.950.ƒ50,00 per 60 mm.
personenauto's, -bussen l
25 TX 3/91
ƒ13.600
O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
020-6794842, 020-6908683 |
25 V6 injection 1/90 . ƒ 15.600
AUTORIJLESSEN
Zie ATS telet. pag. i
25 GTD 7/91
ƒ17.600 GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.
ƒ37,50 per les
25 TXE radio 3/92... ƒ 22.500
D. FAAS
• Deze autorubriek
THEORIE OP VIDEO GRATIS
25 TX 10/89
ƒ 9.800
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ$§
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
per dag, ex. BTW
Speciale spoedcursussen
Grasweg 3, A.'dam-Noord l
Ren. 25 Nevada Manager GTS,
theorie + praktijk.
Tel.: 020-6371826.
49.000 km, 9-'91, ƒ26.450.
70 BESTELAUTO'S en pers.
GOLDCAR BV, 020-6433733.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
De Lugt luxe en bestel
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel. 020-6138473.
Renault 4 GTL, b.j. '85, rood,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
ƒ39,- per dag excl. BTW,
Rijsenhout, lid Bovag.
z.g.st. Vraagpr. ƒ 2650.
Klaar
terwijl
u
wacht.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-. Tel.: 020-6161388 of 689037Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel.: 075 - 163008.
Ruilstarters en dynamo's.
Theoriecursus gratis. Tel. 06- Twingo, Peug.106/306, Vectr:
Bennebroekerweg 17, RijsenValkenburgerstraat 152.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
RENAULT AMSTERDAM
VW Combi, Transit Diesel
hout bij Aalsmeer, 02977Tel.: 020-6240748.
Top occasions met 1 jaar
24229. Ook t.k. gevraagd.
•Auto te koop'' Plaats in deze
DRIVE YOURSELF
garantie
Grote sortering ONDERDELEN rubriek. U zult verbaasd staan
Citroen BX 1.4, wit
AUTOVERHUUR
Wibautstraat 224
over het resultaat.
Cannes Serv., 7/91 . .ƒ 7.000 van schade-auto's, alle
020-561 96 11
merken, alle bouwjaren.
Voor
alle vracht, bestel- en
Opel Kadett 1.7 D. Van,
RIJSCHOOL ROLF
GEBR. OPDAM B.V.
Renault Twingo groen, 02-94, 2/92
personenauto's, bussen
ƒ 7.900
Rijden
bij
Rolf
is
een
begrip
in
weg. omst. veel ace. b.v. VW LT 28 AD 2.4, 5/91 ƒ 14.000 Tel.: 02502-45435.
Amsterdam. Met een goed
Cruquiuskade 5.
electr. ramen + led. st.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Missot. specialist REM- en team instructeurs geven wij op
Tel. 020 - 6274001.
Tel.: 02975 - 31250.
FRICTIE-MATERIAAL.
een psychologische manier mBosboom
Toussamtstr. 43 tensief les en nog leuk ook!
NU OOK- IN A'DAM-ZUID
RONDAY B.V.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
45 jaar RENAULT specialist
Hoog slagingspercentage en
C.
KRUSEMANSTRAAT 62
PI. Middenin. 19-21 (bij Artis)
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Noodservice
Tel. 020-6755508
Tel. 020 - 6237247.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
ONDERDEELVERKOOP
FORD "T" (Tin Lizzy) origineel
Wij verzorgen ook 8-weekse
DOE-HET-ZELF ADVIES
Safrane RT 3.0
pick-up, b.j. ca. 1920, ongecursussen en examenroutes rij- Opel Kadett ƒ 39 p c
op zaterdag van
V6i autom. '92
ƒ55.000 rest., compleet, rijdend, houten
den is vanzelfsprekend.
All-in KM vrij.
10.00-13.00
uur
Alpine V6 Turbo '88 .ƒ45.000 spaakw., geen roest. Info:
RENT A BRIK. 020-6922930
25 TX Beverly airco '91/ 19.500 tel.: 03463 - 523 97; postbus
Kost B.V.
Rijschool Ruth Maduro
21 Nevada '88
ƒ 7.250 1145,
3800 BC Amersfoort
Valschermkade 16, A'dam.
voor een betrouwbare opleiAdverteren m deze rubriek
21 TL '88
ƒ 7.850 Avond: 033 - 655 262.
dmg volgens CBR normen.
Tel. 020 - 665.86.86
19TXE5D '92
ƒ26.500
Tel. 020 - 6003882.
HAAGSE OLDTIMERBEURS
FAX 020 - 665.63.21
11GTL(Cherverny)'88/ 7.250
23-24-25 september 1994
Postbus 156, 1000 AD A'aa
9 TL '88
ƒ 6.500
3 hallen in de Uithof !
• Bewijsnummers van een
ALLE KLEUREN
5 Campus, rood '90, ƒ 9.850
geplaatste advertentie m deze
250 standhouders.
OOK IN SPUITBUSSEN
5 SL, rood, '89 ....f 7.500
rubriek krijgt u alleen
Info: Pro Mobiel Totaal.
5 GTS wit, '85
ƒ 4.850
otto nieuwenhuizen bv
toegezonden als u dat bij de
Tel./fax: 070 - 3977210.
Overtoom 515, Amsterdam
25 GTX autom. '84 . .ƒ 4.500
Beëdigd makelaar in auto's
opgave van de advertentie
(020) 6129804
T.k. SAAB 96 V4, b.j. 1977, kl.
Havelte zet uw auto's gratis
kenbaar
maakt.
De
kosten
Charmotte bruin, techn. i.g.st.
<oop in zijn showroom.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel. 01104 - 8448.
Tel. 05214-2565.
Adverteren m deze rubriek
SAAB SERVICE
Tel. 020 - 665.86.86
T.k. VW-Kever 1303 S uit '73
Bewijsnummers van een
voll. gerest., taxatierapp., APK
geplaatste advertentie m de:
MOLENAAR
en stereo. 02518 - 71590.
rubriek krijgt u alleen
HOOFDDORP
oegezonden als u dat bij
Grote sortering ONDERDELEN
Autoverzekering laagste bet. opgave van de adverten'
Tel.: 02503-14097
van alle schade-auto's, alle
per md/kw. met schadegarant kenbaar maakt. De kosK
merken, alle bouwjaren.
Focwa Serv. Celie 020-6416607 daarvoor bedragen ƒ 4,50
De scherpste prijzen voor
Onderhoud, repararatie, APK.
GEBR. OPDAM B.V.
Diverse SAAB occasions
TOERCARAVANS
Tel.: 02502-45435.
Waaronder: Saab 90, 99 & 900 100 occ. met Bovag-garantie
• Dé autorubnek voor Amsterdam en omgeving staat elke wi
Het HOOGSTE BOD?? Bel in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huisaa
ook grote kampeerart.shop
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
HULSKER LEIMUIDEN.
huisbladen van WEEKMEDIA.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Oosterweg 1, 01721-8913
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
10 mm. van A'dam.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Carina 1.6 XLI, 1/91 .ƒ12.500
Carma 1.6 XLI, 10/90 ƒ10.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

AUTOVERHUÜf

Automaten

OUKE BAA

Stationcars

Accessoires
en Onderdelen

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers

autolak

Diversen

Saab

Autosloperijen

Autofinanciering
en verzekering

Campers

Toyota

,,

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

%„'

van uw auto één fluitje
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
•/eurocneque.

Volkswagen

Prijs incl.
B.T.W.

Golf 1.6 CL aut. 7/90 ƒ 8.900
Golf 1.6 CLD, wit 9/89/ 8.900
Golf 1.6DCLD, 2/92 ƒ12.700
Golf 1.9 CL Turbo, 7/92/ 20.400
Jetta 1.6 CLD, 5/92 .ƒ 14.900
Passat 1.8 CL var. 1/91 ƒ 21.400
Passat 1.8 CL 6/89 ..ƒ12.900
Passat CL 9/91
ƒ15500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Alto GA, '90
ƒ 9.950
Alto GL, '86
ƒ 7.700
Alto Gl Club, '89 ... .ƒ 9.950
AltoGL, '91
ƒ10.500
SwiftGL, '89
ƒ12.950
SwiftGLX, aut. '89 ..ƒ13.950
~iwift Unique, '91 .. ..ƒ13.950
:wiü 1.3 GS, '91 ....ƒ19.950
;wift 1.3 GTS, ' 9 3 . . . ƒ 21.500 Golf b.j. '84, blauw met. i.z.g.st.
Swift 1.3 GS, ' 9 2 . . . . ƒ 20.950 Vr.pr. ƒ 4250. Tel.: 075-163008.

Schrijf hierin blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kosL

T.k. tegen handelspnjzen:
VW Passat 1.8 CL, 4-drs., 3/91
ƒ16.500.- Golf 1.8i Memphis
6/88 ƒ 12.500. BEREBEIT,
Amsterdam, 020-6627777.
Transpprter Diesel, 1985, prima
auto, nieuwe koppeling, inruil
mogelijk, ƒ 5950. 023 423906.

-,,'

-," >• -'" ,0fu nu auto's verkoopt aïs officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in' - "
; <" ^"ï »'^
• SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echtin de schijnwerpers.'
<"
',-x! „ SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant ;' : »"
"alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
*
,
..''
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MM'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO 1-1N-3 MINI'S verschijnt •
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Suzuki

SUZUKI-BIEDINGEN
incl. 3 mnd Bovag-garantie.
en gegarandeerde restwaarde.

Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplem 28-32

Motoren/Scooter

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE '
brandstofpompen; verstuivers
Te koop: Subaru Mini-Jumbo
cil.koppen vlakken. Garage/
i.g.st., b.j. '86. Vr.pr. ƒ3900.
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrech'
340 GL, 7-1988, Ipg, mooie Tel. 02972 - 61880.
Tel. 020-6980639
auto, pas gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 5950. 023 - 423906.
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
440 GL 10/90
ƒ13.900
440 GLE, 11/88
ƒ 9.800 SEAT AUTO KOHLER SEAT Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
440 DL, 1/91
ƒ12.400 In Amsterdam en omgeving
,2e Helmersstraat 15, A'dam.
440 DL, 3/90
ƒ10.600
De enige
460 GL, 2/91
ƒ14.500
A.P.K. KEURINGSSTATION
GOLDEN SEAT DEALER
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Keuren zonder afspraak
V.d. Madeweg 23,
Feenstra & Jimmink
855 GLT Estate
4/94
Amsterdam.
Asterweg 24A A'dam 6364702
940 GL LPG
9/91
Auto Boulevard bij MAKRO
440 GL 2.0 i
1/94
Autobedrijf CRYNSSEN
020 - 6686146.
440 LPG 1.8
7/90
Crynssenstraat 10-14
440 GLT inj
1/92
Tel.: 020-6184402.
SEAT Autocentrum APC
440 DL inj
4/93
APK-keurstation, reparatiesJarmuiden 43
440 DL inj
4/93
alle merken en schaderegeling
Amsterdam-Sloterdijk
340 DL 1.4
3/91
Tel. 020-6133333
Autobekleding, ruilstoelen,
440 GL inj. 1.8 aut
4/92
gr. voorraad, o.a BMW, Merc.
VW enz. Recaro's v. GT, GTi
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Gsi enz. + snel reparaties.
OFF. VOLVO DEALER
TRESSEATS: 023-470200
± 50 auto's APK gek. Den
Nijverheidslaan 1, WEESP
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Tel. 02940
18200/18008
GARAGE ECONOOM
Haarlemmerweg bij molen.
Bovag Garantie
Repareert uw KOPPELING en
020-6844079. Tevens Inkoop.
REMSYSTEEM snel en vakkun940 GL Sedan, (aut.) km.
JOHAN BOOM,
dig. APK klaar terwijl u wacht.
130.000'91, 740 GL Sedan km.
Ook
in
Den
lip
55,
Ook uw BOVAG autospecialist
120.000 '91; 740 GL Sedan
L.P.G. '90; 340 aut. 3/5 drs., v.a. Gem. Landsmeer 02908-24640 Fredenksplem 6, 020-6232505.
± 50 auto's
'87 t/m '91; 340 1.7 km. 70.000
Zelf sleutelen of auto spuiten
Tevens inkoop
'89. VOLVO-NIEROP, Van
doe je bij HEINING HOBBYCouverstraat 2-12, A'dam- Escort 1.4 CL.. 1/87 ƒ 7.950 HAL. 02907-6999 A'dam,
West: 020-6183951.
Escort 1.4 Cl ..1/90 ƒ13.950 Sloterdijk 3.
Escort 1.4 GL, 6-1986, nieuw BX Turbo D. ... 4/91 ƒ 23.900
model, 5-deurs, APK 7-1995, Ascona 1.8 S .. 9/88 ƒ 9.500
mr. mog., ƒ5950. 023-423906. Tipo 2.0 GT ... 1/91 ƒ22.500

Wegens omst. Opel Vectra 1,8 Celica, bjr 1982, APK gekeurd,
"iLS, NW, 7-94, slechts 1000 sportvelgen, leuke auto, inruil
km, veel extra's + rad.cass., mogelijk, ƒ 1450. 023 - 423906.
cd wiss., t.e.a.b. 020-6133959.
T.k. tegen handelspnjzen:
lorsa 12S TR, 1986, net ge- 2x Corolla 1.8 XL Diesel. 4-drs.,
<eurd, prima auto, inruil moge- 7/90 va. ƒ10.500. BEREBEIT
ijk, ƒ4950. 023 - 423906.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

• Auto te koop7 Plaats m deze
rubriek U zult verbaasd staan
Lada 2105, bjr oktober 1991,
over het resultaat
goede auto, inruil mogelijk, T.k. tegen handelspnjzen:
Auto Amstelstad B.V.
ƒ5950 Tel.' 023 - 423906
Pnmera 2.0i LX 5-d., st.bekr.,
Off. Suzuki-dealer
LPG, 4/92 ƒ18500.- Primera
Amsterdam en Amstelveen
2.0i SLX 5-d. stbekr., c.v. el. Hemonylaan 25, 020-6799100.
Chrysler - Amstelveen
ram., sch/kant.d. 2/92 ƒ 20.500. Minervalaan 85, 020-6711888.
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
'egen handelspnjs- Lancer 1.8 Sunny 1 6i SGX Coupé, st.bekr.
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen GL Diesel, 1/90 ....ƒ11.500.- el ramen. 8/89 ƒ 12.500.UZUKI ALTO, wit, GL, b.j. '87,
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212.
60.000 km. APK 5-'95, i.z.g.st,,
BEREBEIT, Amsteldijk
25, BEREBEIT, Amsteldijk. 25,
(Op afspraak gratis halen en brengen )
6950. Tel: 020-6311094.
A'dam 020 - 6627777.
Amsterdam, 020-6627777.

Chrysler

Peugeot 305 GL Break 1/88,
LPG, APK 2/95. Goed onderh.
Mooie A. ƒ5100. 020-6342364.

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
405 GR 1.6 i 6/90 ...ƒ17.750
309 XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500
309 XRD, 9/90
ƒ 13.900
205 XL 1.1 10/90....ƒ 13.950
PEUGEOT v.d. POUW
205 XRD 1.89/91 ...ƒ16.300
Amstellandlaan 1
106 XN 1.1. 1/92 ...ƒ15.300
Weesp 02940 - 15110.
enz. enz.
Tegen handelspnjzen: Renault Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
Peugeot-dealer
25, TX Beverly, van 1e eig. kl.
COBUSSEN
metall. Lm. wielen,
4/91
Baarsjesweg 249-253
ƒ 16.750.- BEREBEIT,
Amsterdam 020 • 6121824.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Mazda

Honda

HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

Lancer Wagon 1.8 Diesel, Galant 1.8 Turbo Diesel, 1985;
1986, prima auto, inruil moge- APK gekeurd, inruil mogelijk,
lijk, ƒ4950. 023-423906.
ƒ3950. Tel.:023-423906.

Rover

Service en
Reparatie

Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377

25 Stuks Opel Kadett, 1983 t/m
Rat Croma 2.0 TDID, 100.000
1988, benzine/gas/diesel, 3- of
km, 8-'89, groen met., el.
5-deurs, inr. mog. 023-423906.
schfd., ƒ16.750. GOUDSMIT
Astra 1.7, Car., 3/92 .ƒ18.400
BV. Tel.: 020-6433733.
Astra 1.4 l Tailg., 1/92/.17.900
FIAT PANDA 34, klein, zuinig,
Astra 1.61 GLS, 9/92 ƒ 24.100
betr.b., 75.000 km., APK 6/95, Kadett 1.3 HB, 2/89 .ƒ 9.800
b.j. '84, ƒ2500. 071 - 170818. Kadett 1.6 D Car., 1/89/ 6.900
l.o.v. verz.mij verkopen wij, met Kadett 1.6 D HB, 6/84/ 1.900
fabrieksgarantie, Rat Uno 1,1 Kadett 1.61 CL, 5/90 .ƒ 8.900
Hobby nov. '93, 5.000 km. Kadett 1.7 D Car., 6/90} 8.500
ƒ16.000,-. Expertise-centrum Kadett 1.7 D HB, 3/90/ 9.800
Vermeire: 020-6440092.
Kadett 1.7 D Car., 5/90/ 10.500
Panda 1000. B.j. '87, rood, wei- Kadett 1.7 Sedan, 1/91/ 10.600
Omega 2.0 l GL, 1/91 ƒ 16.900
nig km, vraagprijs ƒ3850,-.
Omega 2.3D, 12/90 ..ƒ 14.400
Tel.: 075 - 163008.
Omega 2.4 l, 1/91 ...ƒ15.400
Vectra 1.61 GLHB, 7^ 15.400
Vectra 1.6 GL, 5/90 .. 14.700
323 1.3LGLXHB, 6/91 ƒ 13.400 Vectra 1.6 GL, 3/92 .ƒ18.400
323 F 1.6 l GLX, 3/90 .15.000 Vectra 1.6 SV, 4/90 . .ƒ 13.900
626 1.8 Sedan, 3/91 . ƒ 11.900 Vectra 1.7 D GLS, 3/9014.800
626 1.8L GLX, 6/92 ... 22.500 Vectra 1.81 HB, 11/89/11.000
626 2.0 GLX D, 7/90 . ƒ 11.800 Vectra 2.0 GT HB, 6/90/ 17.900
626 2.0L LX HB, 7/90/11.800 E.S.S B.V. 035-564444/561842.

Van part.- Ford Sierra 2 O, grijs
5-drs, open dak, centr. vergr., AANGEPASTE SUNNY 1,3 LS
b j '88, APK 6-'95, m perf. st., HB automaat, b.j. '87, 125.000
ƒ 10.500. Tel.'020 • 6274341. km. Voorz.: gemodif. stuurbekr.,
electr.
parkeerrem,
handbed. bednjfsrem (rembekr.) waarop kantelgas+richtmgaanwijzer. Electr.gasr.
Accord 20 EX, 6/90 . ƒ 15.900 + speed-contr. ƒ6.950,-. Inl.
Accord 20 EX, 6/83 .ƒ 1.100 03432 - 2333.
"MC 13Hb, 3-d. 8/90/12.700
iivic 1.51 GL6/90 ..ƒ 12.200 Micra 1.2 LX, 8/90 ...ƒ 10.400
E S.S. B.V. 035-564444/561842 Pnmera 1.6 LX, 1/92 ./19.800
Primera 2.0 LX, 3/92 .ƒ 19.200
T k Honda Shadow 750 Cus- Pnmera 2.0 SLX, 3/92/ 19.200
tom., kmst. 20.000, bj. 08-'89, m Pnmera 2.0 LX D, 7/91 ƒ 14.500
nieuwstaat, kl. rood ƒ 10.000. Primera 2.0 DLX, 7/91 ƒ 9.800
Tel.. 03462 - 65033.
Sunny 1.6 SLX, 3/87 .ƒ 7.600
E.S.S B.V. 035-564444/561842.

Hyundai

MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

Opel

Fiat

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto Cesar

AX 1.1 RE 6/89
ƒ 9.950
AX 1.1 TGE '92
ƒ15.900
ZX Reflex D.'92
ƒ17.950
BX 14 TE '91
ƒ16.500
BX 14 Cannes'91 ...ƒ16.900
BX 14 Palmare'89 ...ƒ10.900
BX 14 RE '88
ƒ 9.900
XM 2.0 '91
ƒ26.950
Ford Escort 1.4 CL'90/13.950
Opel Ascona 1.8S '88ƒ 9.500

1380 AG WEESP
02940 - 16661
BX 16TRi inj. centr. look, elec.
ram. 12/87; 120.000 km. APK
T.k. tegen handelspnjzen:
t/m 8/95; i.z.g.st. ƒ5.900.BX 1.6 TGi LPG wit, 11/91,
van particulier. Tel. 02153ƒ13.000. BX 1.4Toulouse,
11305 of 020 - 6228309.
2/91, ƒ 10.500. BX1.4E, 11/89,
BX 1.6 TZI, 8/90 .. ..ƒ 9.600 ƒ7.750. BX 1.6 RS Break,
BX 1.6 TZI, 6/91
10.800 10/85, ƒ 3.950. BX14TE, 5/90,
BX 1.9 TD, 5/92
ƒ13.200 ƒ9.000. BEREBEIT, Amsteldijk
BX 1.9 TZD, 12/92 . . . 18.900 25, Amsterdam: 020 - 6627777.
BX 1.4 l TGE, 10/90 .ƒ10.200 Van part. BX 16 RE, bw.jr. '89,
BX 1.4 l TE, 2 / 9 2 . . . . ƒ 11.900 LPG, radio, trekh., APK 7/95,
BX 1.4 TE, 5/92
12.800
grijsmet., i.z.g.st., ƒ8500.-,
BX 1.4 E, 1/91
ƒ 9.200 Tel.: 033 • 802076.
BX 1.6 Progr., 4/92 ..ƒ13.500
BX 1.9 TRI, 7/89 .. ..ƒ 8.000 Visa 14S 90 pk, wit, b.j. '85,
BX 1.9 D, 10/87
ƒ 6.200 APK maart '95, ƒ1.360,-. Erg
BX 1.9 TD, 11/90....ƒ 9.000 snel. Tel.: 02990 - 72492.
BX 1.9 TZI, 7/92 ....ƒ 16.200
BX 1.9 TZI, 4/90 ....ƒ10.700 BX Sport, b.j. '85, blauw met.,
BX 1.9 TD, 10/90....ƒ 9.800 zeer mooi, vraagpr. ƒ 7.500. Inr.
BX 1.9 D, 7/85
ƒ 2.000 mog. Tel.- 075 - 163008.

FIAT - LANCIA
Panda 750, 12/87 .. .ƒ 6.950
Panda 1000XL, 1/92 .ƒ 10.500
Uno 45, 5/87
.ƒ 7.450
Uno 75 SX 1/89
.ƒ10.950
Uno Sky 1 4 2/93 ... .ƒ19.950
Mitsubishi Galant 1.8 GL, wit, Uno 1.1 S, 3/93 . . . . .ƒ 17.950
Tipo 1.4 S, 12/93 . . . .ƒ25.750
apr. '91
Tipo 2.0 GT, 1/91 .. .ƒ22.500
ƒ 12.900.E.S S. B V. 035-564444/561842, Tempra 1.6, 7/91 . . . .ƒ 18.950
Croma 2.0 IE, 3/91 . .ƒ21.950
Suzuki Swift 1.3 GTI '87,
Y10 Junior, 10/93 ... .ƒ 19.500
wit
ƒ10.950.
Y10 Trofeo 5/92
.ƒ 14.500
Auto Amstelstad B.V.
Delta HF Turbo '92 . .ƒ28.950
Minervalaan 85, 020-6711888
Dedra 1.6, 12/93 . . . .ƒ33.500
Lancia Thema
Thema 2.0 12/90, .. .ƒ11.950
2.0 IE 16 V
Alfa 33 16V 11/90 .. .ƒ19.900
febr. '90, ƒ 12.250.Autobedrijf CASPARUS
E.S S. B.V. 035-564444/561842,
Amstellandlaan 1
Sunny Coupe SGX 1/88
Weesp 02940-15108
ƒ12.500Off. Nissan Dealer COLIJN
Croma 2.0 D, 3/92. ..ƒ 15.600
Aalsmeer. Tel. 02977 - 24474 Tempra 1.6 S, 10/91 .ƒ15.900
Voor een goede Eurocasion: Tempra 1.6 IE P.S., 6/9214.800
Tempra 1.6 SX, 8/91 .ƒ15.400
CITROEN OLTHOF B.V.
Tempra 1.9 D SX, 6/91 ƒ 14.400
Zie onder rubriek Citroen
Tempra 2.0 D, 4/92 . .ƒ 14.500
of bel 020 - 6823520.
Tempra 2.0 DS, 3/92 ƒ 19.400
Daihatsu Charade TX 1.3 L
Tempra D, 10/91 ....ƒ15.800
16 V, LM velg.
Tipo 1.4 IE, 1/90 . . . . ƒ 8.600
9/90 ƒ 10 600.-.
Tipo 1.6 IE DGT, 9/90/10.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Tipo 1.6 IE AGT, 10/90/10.700
Tipo 1.7 D AGT, 10/88 8.600
Tipo 1.9 Turbo DS, 4/91 ƒ 16.200
E S.S. B.V. 035-564444/561842.

Dealer m Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte
Alfa's, deskundige en betrouwbare service, ook zaterdag

CITROEN OLTHOF B.V.
biedt aan Eurocasions:
AX K.way 5/89
ƒ 9.750
AX First 5/93
ƒ16.850
ZX Aura 2/92
ƒ22.500
BX Cannes 9/90 ....ƒ12.900
BX Cannes 11/90 ...ƒ13.400
BX 16 TZI 5/90
ƒ 12.250
BX 19 Dsl. break 8/92/22.500
Peug. 309 XR 11/89 . ƒ 11.750

Voor een goede occasion:

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Alfa Romeo

Citr. AX 1.1. TE '90..ƒ 13250
Citr.AX11TGE'90v.a./11.950
Citr. AX Axion '91 ...ƒ13.950
Citr. AX Demo '94 . . . ƒ 18.500
Citr. BX 19 TZt Lpg '90/ 14.250
Citr. BX inj. '90 v.a.. .ƒ 13.450
Citr. BX '87 v.a
ƒ 6.800
02903-1908
* DORLAND *
Broek in Waterland

Subaru

Naam:.

1

Aantal regels

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeli|kse auto
rubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities von Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Citroen

1-1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35
112,51 _
128,66
144,82
160.98

1
Telefoonnummer:

Adres:.

L

Postcode • Plaats:.
'

m

Handtekening:

donderdag l september 1994

Weekmedia 17
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Mino-Htlu'llrntlcs UMII /akrnmaii en |j,irlinilln kunnen
uonlrn ^(>/rl over l of 2 kolommen im'crltr in tlixciM'
Icllcrgroollcn.
l'iiiliniliciiMi ii-ruij/i-n wij naar rlc siici'i.ilr Imn 011 clcp.ipiM ..MICKO'S".
l'l.ulsiriK i1- niiijjclijk in de xiilp-iulc cilinc:
y.AM)V(H)HTS NIKL\\SHI.AI) / 0.13 ,«-i nnllimrici.
Sliiiinifïilijil: (liMvlan 13.00 uur.
U kunt il» cksl Irlrftniitf l»' opgcM'ii: 02307-1 7lfif> uf
'
ilcn .1.111:
20I2.IN /.imlvnnil:

^^r
^B^
^U
^r U I T «
Z E•N D
U^
R1
EA
HEEFT 'T
KAS/BALIEMEDEWERKERS, SECRETARESSES,
DATA TYPISTES, ADMINISTRATIEF EN
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKERS.
Heb je interesse? Bel dan snel voor meer info 020-6273094 of
kom langs met c.v. en paspoort. N.Z. Voorburgwal 158 A'dam

De shilling ijden. pelden (oor plmiliinf; in de/elfdc \wrk.
\ ooi de IK almg onHaiif,'! n een aeeeplgnokaail.

BODEMONDERZOEK

Back Milieu-advies en Onderzoek

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: Schraal, Zandvoort

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: G. V„d. Sluis, Amsterdam
klokradio gewonnen door: Nieuwenhuizen, Amstelveen
walkman gewonnen door: V. Huijksloot, Amsterdam
4 E 180 videobanden gewonnen door: G. Hols, Weesp

Divers personeel gevraagd

Diverse mensen

Oproepen - Mededelingen

voor o.a. bouwvergunningen, onroerend goed-transacties
en nulsituatie Wet Milieubeheer.
Bel voor een offerte: 020 - 6158480.

13

*
*
*
*

Verkoop
Promotie
Administratie
Toekomstmanagement

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WEN N AAR STAAN
De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

\

Legmeerstraat 36, Amsterdam.
Gisteren iemand in de tram ontmoet, en vannacht slecht
geslapen? Op zoek, maar liefst toch eerst anoniem?

Informatie over de

Contacttelefoon?

(geen ervaring vereist), tel.: 020 - 6000280.
Dames opgelet!!
06-thuiswerk (live gesprek)
Hoge verdienste mogelijk.
Meer weten? 010-4296047

DURF JIJ HET? Wij zoeken
Meiden/Vrouwen met durf,
(ca. ƒ 1 p.m.)
die naar eigen inzicht een
* 28-8 Laura v. Zon 18 jaar. * 1 Oct. reunie oud handbal- aantal uren p.d. gezellige en
Gefeliciteerd J.N.M.K.S.M.
Iers deeln. koud buffet, opga- zonodig sexgesprekken willen voeren via een 06-lijn
* 6e elftal ZVM zondag zoekt ve voor 10 sept. 14973.
thuiswerk. Werken wanneer
keeper. Tel.: 02507 - 14452.
je maar wilt. De 06-lijn is 24 u
Felicitaties
p.d. open. Wij betalen per
* Cathy-Marjon bedankt voor
min. Bel gratis 06.46.99.
het heerlijke dineetje. Lf Miep
Sjaak, Fenna, Pappa, Jo.
Jong Swingend en
* Ome Willem 40 jaar.
Avontuurlijk?
*De reunie van de eeuw!
Gefeliciteerd van alle
In onze full-time kunstverkoop
Z.V.M, handbal. Inl.: 12114neefjes en nichtjes.
teams wordt véél verdiend!
16219-14973. Bel nu snel!
*Tineke en Ton, nog 7 mnd. Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
Een BRIDGECURUS van 8 en dan ben ik oom. Hartelijk eventueel antwoordapparaat.
lessen voor niet-rokers start gefeliciteerd van Martijn.
Word
RIJINSTRUCTEUR
straks om 13 uur bij de Looier
Zuster Ankie bekend van
(M/V): Voor auto veel vraag.
Lijnbaangr. 185 Asd. t/o orgel-autobankie, 1 sept.
Hoofdburo Politie ƒ50,- all-in 4 Fijne jaren samen met ,,de Ook voor rijinstructeur motor
en nieuw ook bromfiets. Ook
Inl. 020-6279380.
patiënt". Liefs Rein.
voor rijinstructeur vrachtautoGrote Vlooienmarkt 24 sept.
autobus- en aanhangwagen.
Haarlem-Schalkwijk
„Het
U kunt ook stennstructeur
Uitgaan
Schalkererf"; 9 okt. Almereworden voor alle categorieën.
Stad Sporthal „Centerpoint"
Of rijexaminator. Binnen vijf
alleen 2e-hands. 020-6140616 *Te koop 2 kaarten Pink maanden kunt u het officiële
Royd
zaterdag
3
sept.
ƒ
120,-.
Kaderschooldiploma
bezit* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben Tel.: 02507-15515, 18-20 uur. ten. Wilt u vast en zeker fulltime of parttime werk als njinevt. 'n adres: 02907-5235.
structeur of een succesvolle
Te koop
* Let op! Vrijdag vertrek van
rijschool? (zonder middenBurk's Dikke-Lippen-Bus uit
aangeboden
standsdiploma)! Dit is ook
de Lorentzstraatü
voor u mogelijk. Binnenkort
diversen
starten de opleidingen m Am*Lieve Ger de Kluyver bedankt voor ijsjes bij Rekreade.
sterdam. Bel voor een gratis
*Phil. tuner ƒ25; tenn. rack. studiegids De- Kaderschool
Dankbare vaders/moeders.
ƒ7.50; 6 schilder, ƒ 2W 15; (24 uur per dag bereikbaar,
* Martha, Klaas, wij waren de gebord. schellenkrd. 13509.
ook
in weekend): 020baas met klaverjassen. Voortaan oppassen. Lf. Nico, Wim *Te koop Atag gasfornuis 6226173 b.g.g. 04998-99425.
met draaigrill ƒ 150,-.
Huishoudelijk
* Meldt u snel voor de hand- Tel.: 02507 - 15923.
personeel
bal reünie. Over 4 weken is
het zover. Tel.: 12114.
gevraagd
Onderhoud,

Bel 06.350.111.73

*Nu Hansje op naar.... nog
31 nachtjes slapen. Niet
nieuwsgierig zijn. Trix.

reparatie,
doe-het-zelf

* Sylvia, veel succes
in Velserbroek.
Marga, Marian en Juliette.

Schilder
heeft tijd voor binnenen buitenwerk.
Vrijblijvende prijsopgave.
Bel na 18.00, tel. 19800.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Tel. 13529

Fabneksrestanten v.a. ƒ 9,75.
Alleen bij EUROPA-PARKET.
Tel.: 075-283507.
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
KOLONIALE STIJL meubelen
Buro's-schrijftafels-kastentafels-stoelen-vitrinestheetafels-tummeubelen etc.
Show-room De Koloniaal
Amstelveenseweg 676,
weg tussen houthandel en
Daihatsu dealer of bij de
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
Te koop: keuken m terrakleur, 255 cm breed.
Telefoon: 02507 - 30838.

BB Mode zoekt ERVAREN
VERKOOPSTER voor de
zondagmiddag/ook als oproepkracht, Grote Krocht 23.
Tel.: 02507 - 18412.

^ÉJiïi'wll^C""*'>>b/^':' -^
WflilPspMm^v^'^w; >

*T.k. leren tweezitsbank
zwart ƒ 250. Tel. 02507-19225.

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor ben 18 jr. 1gpm.

Party-service
PELIKAAN

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Kunst en antiek

zie je m'n slipje strak trekken.
750 Ruiladressen
m A'dam. Inform bij WBV Het 0696.53 Bel en maak direct
contact met de leukste meisOosten. Tel.: 020-5882.315.
jes! Slechts 75 cpm. One one.
Aang.: Haarlem 4-k.flat, 1 hg,
kale huur ƒ 682. Gevr.: Zand- 06-96.93 SECRETARESSE.
voort 3 of 4 k.flat of woning. Met open blouse en kort rokje
Tel.: 023-402550 (antw.app.). zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1 gpm.
Aangeb.: 2-kam.flat Z'vrt
centr./zd. Gevr.: ééngezins- 06-97.11. Sabnna houdt van
won. Br.o.nr. 764-35121 vd bl. Grieks. 1 gpm. Ik sta voorover! Doe m'n slipje opzij!
Aangeb. 5 kam. eengez.won.
Z'vrt-Zd, gr. tuin. Gevr. 4 kam. 06-97.33. Standje Frans! 1
flat Noord met lift. Br. o. nr. gpm. Live met mij 24 uur p.d.!
Op z'n Frans! Mondje vol!
764-35125 v.d. blad.

06-Nummers

Zalenverhuur

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

te koop aangeboden

T.k.: draaibaar tv-tafeltje, bovenkant bruine tegeltjes, afm.
63x38 cm. Tel.: 02507-16328.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Gevr.: huish. hulp, 3 a 4 uur
voor
p.w., ƒ 15,- p.u. Tel.: 02507 - BRUILOFTEN - RECEPTIES
30979, na 18.00 uur.
KOFFIETAFELS
Gevr.: huish. hulp, 1 ocht. Zoekt u ruimte voor vergadep.w. 9-12 u. J. Longayroux, ring, feest, club of party?
Marisstr. 38. 02507-12004.
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gevr.: zelfst, huish. hulp,
tel.:
boven 40 jaar, voor vrijdag- Gemeenschapshuis,
ochtend. Tel.: 02507 - 19100. 02507-14085 of 19652.

Winkelpersoneel
gevraagd

Grote Krocht 26

Woninginrichting

**HOMO-KONTAKTEN**
06-95.92. GRIEKS 'ekker achterom Blanke of donkere Direkt apart met een hele
1
vrouw staat gebukt! 1 gpm. hete knul uit Amsterdam
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm)
7
06-96.06. Laat je 24 u per dag
PROBLEMEN MET UW GEWICHT Probeer HERBALIFE,
doorverbinden voor 'n live ge- Hulpstukkensex 1gpm.
wereldwijd een succes. Bel: 02940 - 32350.
Nieuw! Kies 1. Electnsch en 2.
sprek. Rijp & Jong 1 gpm
SUN RENT ZANDVOORT
Her direct gevraagd: zelfst.
v. handmatig. 06-320.325 59
Verhuur van zonnehemels
Computerapparatuur woonruimte voorwerk vrouw, 06*96*25 Winkelmeisjes 18 LIVESEXMEISJES 06.96.36
voor ca. 6 mnd. Huur + ƒ 500. Bea wordt heet achter de
1
Philips sun mobile
en software
kassa en verdwijnt het toilet 24 uur per dag kun je 1Live
Telefoon: 02507 - 19666.
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
1gpm
v.a.
18
jr
üvesex
in. Jij loopt er achter. 1gpm.
Woonruimte gezocht voor alGratis bezorgd en gehaald
LIVESEXNEGERIN 06-96.86
MS-DOS, OS/2 WINDOWS,
leenstaande, werkende man 06.96.2b S & M - LIVE -BOX.
Bel voor reservering en
programma's, spellen enz. Huur tot ± ƒ 700,- p. mnd. Tel Live met je meesteres op een 24 uur per dag! Live sexen'
inlichtingen 02507-30183.
1 gpm. Doorschakelsex.
Na 18 00 uur. 020 - 6229930. na 15.00 uur: 02507 - 12932. lijn...Straf..! 1 gpm.
Meidengneks!
06 320.320.62
06.96.40 MEISJESSEX (v.a.
Ik sta voorover, voorzichtig en
Onroerend goed
Woningruil
18), 1gpm. Jij loopt achter mij
1
de trap op. Onder m'n mini met olie. Ga door 1gpm. 18jr.

Schoonheid en verzorging

06.320.320.91 Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. RIJPE Negerin. 1gpm.

Nieuwkoop in het groene
hart van de Randstad
(Anemonenstraat 15 - Noorden)
Royaal geschakeld Herenhuis met separate berging,
inpandige garage en zonnige, vrije tuin op het Zuiden
met blijvend vrij uitzicht. Gelegen aan rand van rustig
woonerf. Op loopafstand van de Nieuwkoopse Plassen.
Speelse living met open haard, eetkeuken, studie- of
eetkamer. Boven 6 slaapkamers, 2 badkamers, 2 balkons.
Inhoud 580 m3. Perceelafmeting 290 m2. Bouwjaar 1980.
Kortom, interessant om te bekijken.
Vraagprijs ƒ399.500,- k.k.
Inl.. Drieman Makelaardij O.G., Achterweg 54,
Nieuwkoop, telefoon: 01725 - 71522.

06-320.324.05 NIEUW! 1 gpm.
Lieve meisjes (18), straatmeiden doen het met rijpe kerels.
06-95.05. Hier willen ze alleen
live voor standje Grieks! Doorschakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm.
06.9509. Je krijgt sexles m
het gymlokaal, stop je hand
maar in m'n B.H. 100 cpm.
06.95.20 NIEUW! One on One!
Maak nu direct een afspraak!
06.95.20 maar 1 gpm Nieuw!
06-95.26. LESBISCHE buurvrouwtjes brengen elkaar
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.

Meisjeskamertjes 18 jr. 0696.08. Petra's vriendinnetjes
doen een sexspelletje. 1gpm.

met DAMES uit
heel Nederland.

(±30 uur per week: leeftijd 20-30 jaar).

Taakomschrijving:
Bij afwezigheid van de filiaalleider
dient zij full-time te werken.
Zij is in staat de filiaalleider bij
diens afwezigheid te vervangen,
daarnaast assisteert zij bij de
verkoop en de administratie.
Zij heeft een uitgesproken
gevoel voor artikel-presentatie.
Door haar verkoopervaring, liefst
opgedaan in de detailhandel,
weet zij op een correcte wijze om
te gaan met onze klanten.

kijkshop

Geboden wordt:
- een interessante functie
bij een organisatie, die
volop in ontwikkeling is
- een honorering die past bij de
zwaarte van de functie
-goede secundaire
drbeidsvoorwaarden.
Als U geïnteresseerd bent,
verzoeken wij U Uw schriftelijke
sollicitatie, welke strikt
vertrouwelijk wordt behandeld,
te richten aan:
Dhr. T.J. Reuters
(personeelsfunctionaris),
Kijkshop, Postbus 2007,
5300 CA Zaltbommel.

SM-VOOR-2 direkt apart
voor 'n streng sexkontakt,
06-320.329 99 (75 cpm).
STEWARDESSENSEX
Ö6~
95.07. Schuif m'n rok omhoog
en laatje hand voelen. 1 gpm.
Straatgneten' Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1gpm. 06.320.320.77

One on One RIJPE vrouwen
Alleen live en privé met ervaren vrouwen 06-9523 pm ig.

Privé

06-96.80

06-96.88

FUENTE DE SALSA
BEN BRON

ASSISTENT(E) VOOR
DE FILIAALLEIDER

SM-KONTAKTLIJN zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100 cpm)

THUIS-SEX-KONTAKT, hete
MEISJESVINGERTJES 18 jr. vrouwen bij jou in de regio.
Ze glijdt m je slip. 1gpm. Bel nu 06-9811 (75 cpm).
06.320 320 66 Oh...wat fijn!
TIPPELLIJN: eenzame vrouwNieuw' 06-320.322.78 pm ig. tjes zoeken een vluggertje''
7
Hoe snel kun jij met je hand Bel nu 06-9530 (75 cpm.).
Ik help je snel binnen 1 min.1 TOPSEX 06.320*325*25 Ik wil

Te koop tumhuisje, dubbel « Zie de colofon voor opgaDoorschakelen
24 u/p d. 100 cpm.
GRIEKS standje met ervaren
Rijles auto's
wandig, ca 1.80x2.80.
ve van uw rubieksadvertentie. vrouwen, 35+. Kies, er zijn er
Naar dames THUIS
veilt weer
Direct
Live
Box!
Je
komt
diTel.:
02507
17619.
en motoren
door het hele land
3! 1gpm. 06.320.327.17.
veel echte inboedels o.a. antieke meubelen, klokken,
rect in 'n orgie terecht! 1 gpm.
schilderijen, tapijten, veel klein goed enz. enz. op
Nu
24
uur
per
dag'
06-95.93.
GRIEKS:
toe
maar,
schuif
Lessen en clubs
maandag 5 en dinsdag 6 september, aanvang 19.30 uur.
Alblas Verkeersscholen
mijn slipje maar opzij schat!' Direkt apart met een droomKijkdagen vrijdag 2 september van 14-21 uur, zaterdag
Bel 06-9709 (100 cpm).
in 5 dagen
vrouw! 06.97.92 Je mag alles 24 u/p.d. 100 cpm
Technisch personeel 3 september en zondag 4 september van 10-16 uur.
Heerlijk DISCREET apart met doen voor maar 1 gpm.
UW RIJBEWIJS
Spinnerij 33, mdustr.terr. Legmeer, Amstelveen,
Wilt u werken in het toerisme?
Pnvétel nrs. van hete vrougevraagd
Nieuwkoop, 01724-8361.
tel. 020 - 6473004.
wen thuis. SEXKONTAKT. Bel
Haal nu m 7 mnd. uw toeristisch vakdiploma SEPR Avond- hete vrouwen uit Amsterdam.
DIREKT APART met
06-320.322.11
(75
cpm).
nu 06-9605, 100 cpm.
opleidmg met examengarantie voor o.a reisburomedewerondeugende vrouwen.
Carrosserie Center Van Veen
KOLONIAALSTIJL
ker. Voor ml. en brochure Instituut Bernel, tel 023 - 325491. Hete
eenzame
vrouwen Vrouwen bel 06-4300 mannen Pnvétel.nrs. van hete vrouRijwielen,
Huwelijk
en
te Amsterdam vraagt wegens Nederlands-lndie,
antieke
(30+) zoeken ANONIEM sex- bellen 06-9757 (75 cpm).
wen thuis SEXCONTACT.
motoren,
kennismaking
uitbreiding all-round
ASTROLOGIE CURSUSSEN
meubelen en antiek-look: 700
kontakt. Bel 06-9511 (75 cpm) Direkt een HETE vrouw (30+) Bel nu 06-9502, 100 cpm.
Verhuizingen
(Jupiter).
Folder
020-6384148
carrossenebouwer/construc- stoelen, div. modellen tafels,
bromfietsen
Hete ERVAREN vrouwen van aan de telefoon die thuis belt. Rijpe Verpleegster. Ik zit op
tiebankwerker t.b.v. nieuw- ook met marmer, kasten, U kunt nu OOK anoniem ge- Avondopleidmg MARKETING
40 jaar zoeken sexkontakt. 06-9880 (75 cpm).
bouw en/pf reparatie, all- banken, vitrines, bureaus,
m'n hurken Wat een inkijk,
beld worden op het moment NIMA-A met toerisme als
X
Y.Z
B.V.
verhuizingen
en
* Damessportfiets, 5-versn. round bedrijfswagen spuiter decoratie enz. JAN BEST,
06-350290.41. (75 cpm.).
geen slipje. 1 gpm. 06-97.33.
Direkt kontakt, direkt
dat U dat wilt! Plaats een specifiek aandachtsveld gaat kamerverhuizingen. Voll. verz.
Raleigh, niet mooi, wel goed en all-round bedrijfswagen Keizersgr. 357, 020-6232736.
advertentie met uw eigen 06- in oktober weer van start
Dag-nachtserv. 020-6424800. Hete RIJPE-VROUWEN1(40+) doorgeschakeld naar dames RIJPE VROUWEN Live
ƒ50. Tel/. 15808 na 18 u.
monteur. Tel.: 020-6117797, Showr.: Mr. J. Takkade 30, nummer. Informatie over de Voor ml. en brochure Institiuut
zoeken snel sexkontakt
thuis. 06-9702 (75 cpm)
06-96.09, 24 uur per dag kun
inl.
dhr.
van
de
Zeijden.
1
Aalsmeer, 020-6412137.
* T.k. damesfiets ƒ 100,-.
CONTACTTELEFOON:
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
Bernel 023-325491.
DIREKT-PRIVE: snel apart je met ze dollen. Live 1 gpm.
Kleding
Tel.: 02507 - 19596.
06.350.111.73
(ca.
ƒ
1
p.m.)
't BINNENHUIS
Hete vrouwen willen echt snel met de heetste vrouwen!
Een BRIDGECURSUS van 8
SEX VOOR 2: snel een sexGasthuisplein 3, inkoop oud Zoek je een leuke vriend of lessen start ma avond 5 sept
*T.k.: Puch Maxi, blauw,
Personeel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr. Bel 06-9710 (75 cpm)
gesprek met 'n hete vrouw.
7
Mode
Femay
ontwerpster.
+
antiek
en
inboedels.
geen verzekering, ƒ 100.
Bel
nu
06-9766
(75
cpm).
vriendin
De
relatielijn
om
8
uur
bij
de
Looier
Lijnaangeboden
DISCREET Sexkontakt, nu 06-320 330.82 (75 cpm).
Tel. 15760.
Telefoon: 02507 - 16017.
06-350.200.54 (100 cpm)
baansgr. 185 A'dam t/o Tel.. 02507-30184.
Hete vrouwen willen met jou spec. met hete vrouwen van SEX VOOR TWEE direkt
Hoofdburo van Politie. Kosten (Voor advies en afspraak.)
een spannend pnvé-gesprek! 40+. 06-320.330.42 (75 cpm). telefoonsex met hete vrouTAFELS
Eén telefoontje is genoeg om ƒ 50,- all-m. Inl. 020 - 6279380
Beschaafde
vrouw,
53
jaar,
Financiën en
06-320.322 33 (75 cpm).
in contact te komen met de
antiek, kopie, klein,
Doorschakelsex met strakke wen. 06-320 330 46 (75 cpm)
i.b.v. auto, zoekt werk
Baby-artikelen
Engels v. beginners + half
handelszaken
persoon van jouw keuze.
groot, dik, dun.
HETE-RIJPE vrouwen bellen meisjes 18' Live met ze' Bel SEXGESPREK met vrouwen
als gezelschapsdame
gev.
ƒ
5,p.u.
Begin
5/9
+
8/9
Probeer het eens en bel
voor een heerlijk sexkontakt. 06-98.66. Nu 24 uur per dag' die zich thuis vervelen11 voor
- b.v. naar de dokter brengen
Jan Best
Progress 020 - 6738412,
06 • 350.222.21 (100 cpm).
- voorlezen
*Te koop. bolderkar ƒ 125,- Bel nu 06-9780 (75 cpm).
EENZAME vrouwen zoeken Heren Bel 06-9667 (100 cpm)
Keizersgracht 357,
Autoverzekering
- boodschappen doen
Telefoon 02507 - 15772
• Wij behouden ons het
020-6232736.
Homo. Jongens onder elkaar. sexafspraakjes als man niet (SEX-GESPREK) Zeker weten
1
naar
een
vriendin
brengen
V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
recht voor zonder opgave van
Showroom:
Hoor ze heet TEKEER gaan. thuis is Bel 06-9661 100 cpm dat er op jou 'n heerlijk meisje
tegen vergoeding
blijft toch goedkoper!
redenen teksten te wijzigen
Mr. J. Takkade 30,
06-320*330*88 (75 cpm.).
MuziekEROX de madam verbindt je 18, wacht bel 06-9701(75c/m)
opent m september weer zijn
Tel.: 02507 - 18788.
Bel nu: 02507-14534.
of niet op te nemen.
Aalsmeer, 020-6412137.
HOMOJONGERENKONdoor, zeg maar naar wie1
instrumenten
deuren voor beginnende en
SEXKONTAKT De heetste
TAKT, hete jongens van 18 • 06-95.06 Rijp & Jong 1 gpm vrouwen kun je thuis bellen
gevorderde leerlingen.
30 jr! 06-320 330.95 (75 cpm)
Met cursussen waarin de
Bel nu 06-9602 (100 cpm)
GRATIS TELEFOONSEX
Kijkshop is een showroomwinkelketen met een
diverse stijlen van de Salsa Te koop oude Stemthal
**
HOMOKONTAKTEN**
voor
vrouwen
Dames
bel
Sex"O"foon
Sexbox Live'
breed assortiment duurzame gebruiksartikelen, o.a. op het gebied
worden geleerd o a. Cubaan- piano kleur zwart ƒ850,-.
Zoek je snel een hete boy7 06-4300 Mannen bel 06-9755 0632032950 Rijp & Jong
Tel.. 02507 - 13291.
van (elektrische) huishoudelijke artikelen, sieraden en horloges, gereedschap,
se stijl (Merengue). Mannen
06-320-330*18 (75 cpm)
(100 cpm).
1gpm. Direct li\e net haar'
audio, foto en film, telefoons, verlichting enz. De kern van de Kijkshopformule
zéér welkom Bel voor info
020 - 6737269.
is dat het ca. 3000 artikelen omvattende assortiment wordt verkocht tegen
Dieren en

vaste lage prijzen. Vanuit het hoofdkantoor in Zaltbommel worden thans
96 winkels in de Benelux begeleid. Kijkshop is sterk expanderend.
Voor de regio Amsterdam, zoeken wij een part-time

S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten.
06-320.322.17 (75 cpm).

NIEUW! 06.320.325.95 Direct in bad met jou! Zeep me maar
lekker in lieverd! 1gpm.
een leuke meid aan de lijn!
De meeste vrouwen1 1 gpm. TOPSEX One on One! Nieuw'
NIEUW! 1 gpm 06320.326.17 direct privé met jong (18)/njp'
Sex in het openbaar! Lift, toi- 06.97.22 Meisjes gratis. 1gpm
06-98.40 STRAATLIVESEX! 1 let, trein, bus, tram.
VERPLEEGSTERS LiveSexi
gpm. We schakelen je door Nieuw. 35+ sexdating. Volop Rijp & Jong (18 jr)! 24 U. p.dJ
met 'n ordi meid! 24 Uur p.d.! RIJPE-VROUWEN
zoeken 06-98.38 pmlg. We wachten
06-98.48 Rijpe Vrouwen Live! sexkontakt 06-9616 100 cpm VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
Misschien je buurvrouw Live Nieuw ANONIEME sexdating. kunt nu met de 5 het volume
aan de lijn! 1 gpm 24 u p.d. Snel sexkontakt met eenza- regelen! 100 cpm. Zappsex
1 gpm NIEUW! 06.320.324.74 me vrouwen 06-9706100 cpm VLUGGERTJE: hete vrouwen
1
Avontuurtjes
op
college! NIEUW, discreet privé-ge- zoeken stiekum discrete sex
Meisjes (18) en leraressen.
sprek met hete vrouwen ex- Bel 06-9603 (100 cpm).
24 uur p.d. 06.320.320.65 tra-snel Bel 06-9664 100 cpm IVrouwen van 35 jaar en ouLive! Met een hete tiener 18! Nieuw: hete meisjes (18) uit der willen DIREKT-SEX, bel ze
1gpm. Heerlijk Livegesprek!
Groot Amsterdam!! SEXDA- nu 06-9604. (75 cpm.).
ANONIEME sexafspraakjes. TING. 06-350.23-020 100 cpm IVrouwen van 35 jaar en ouSexkontaktlijn
Amsterdam. Nieuw! Sex op SPANNENDE der willen DIREKT-SEX, bel nu
06-320.330.79 (75 cpm).
plekken! 06.320.320.19 pmlg. 06-9512 Sexsucces! 75 cpm
Vrouwen van 40 zoeken
ANONIEME sextel.nrs. van In de bios voel ik je hand.
hete vrouwen, ze geven echt Nieuw: TELEFOONSEX voor STOUTE jongens (18) voor
hun telnr. Bel 06-9737,75 cpm 2. Direkt hete vrouwen aan de hete sex. Bel 06-9844 (75c/m)
Dikke Vrouwen Livegesprek. lijn. 06-320.330.87 (75 cpm) Ze zakte door haar knieën
Mollige vrouwen met enorme Nu
Direkt-TELEFOONSEX Op z'n Frans lieverd 1 gpm
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
hete vrouwen wachten op 06.96.46 Rode lippen!
jou. 06-320.330.91 (75 cpm.).
Direct contact

Geheel privé
06-95.91. Het meisje (18 jr)
bukt en schuift haar rokje om- THUIS DOORGESCHAKELD
hoog. Op z'n Grieks. 1 gpm.

* Veilinggebouw Amstelveen *

***SEXPLEZIER voor 2 * * *
De Heetste vrouwen direkl
aan de lijn 06-9663 (100 cpm)

"SPAANS voor iedereen"'
kleine
groepscursussen,
aparte "Talendorp" methode
in A'dam-Z 020 - 6446725.

Boeken
Tijdschriften

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

NIEUW IN ZANDVOORT
STRIPBOEKWINKEL
FREE ART
Stationsstraat 12
Telefoon 02507 - 31795
INKOOP
VERKOOP
INRUIL

Nederl, Caraibische, Z-Amo
rikaanse, Aziat meisjes Es
cort v a ƒ 200. 020-6683310

regels ƒ
regels ƒ
regels ƒ
regels ƒ

4,76
4,76 l
4,76
6,35
7,93
9,52
11,10
12,69
14,28

10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van éc'n advertentie per week. üok zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Te huur per 1-9 garage v. auto
m Noord. Tel.: 02507 - 15872.

Naam:

Te huur v a. 24-9-'94 tot +
15-3-'95
vakantie-appartement. Tel.. 02507 - 16122.

Adres:

Zandvoort kamers te huur
v. 1-9-94 tot 1-4-95
Info 02507 - 19541

Eén telefoontje is genoeg orr
in contact te komen met de
persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 • 35022221 (100 cpm)

6
7
8
9

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

ƒ 150,- ALL-IN voor open-sex
relaxen met alle 14 jonge
gastvr. Geop. ma-za, 11-24 u
Bestevaerstr 215 hs, A'dam

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Keyboard/orgelles
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares
Tel • 02507-18486.

020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bit
U binnen - geen extra kosten ;

Zandvoorts Nieuwsblad

Hoe word ik MAKELAAR/
dierenbeëdigd taxateur o.g.' 1- en
benodigdheden
2-jarige opleiding (inclusief
opleiding tot beëdiging).
Haarlem/Den Haag/R'dam/
*Gratis at te halen, caviaUtrecht/Arnhem/Breda/
kooi. Tel 02507 - 14452.
Eindhoven/Zwolle/Groningen.
*Gratis af te halen: 4 grasBel: M.O.O.G. 05700 - 31835
parkieten. Tel.: 02507 -17862.
door erv. docent muzieksch
A'dam. Tel 020-6976310.

Gebabbel,
gebabbel, 75
cpm De Babbelbox, de enige
echte! 06-320.330.02.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

donderdag 1 september 1994

Weekmedia 17

14

Te huur
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per 1 sept. v. perm.,
gem. part.
flat in Z'vrt.
Ind.: gr. huisk., kl.
slpk., k.d.t.,
centr. verw., w.m.,
k.t.m., tuin/terras.
Ruim parkeren.
Excl. energie
875,-.
1 mnd. borg
Br. ond. nr. 496650
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Welke jongeman
wil wekelijks mijn

AUTO

WASSEN?
MODERN VINYL!

GRASTAPIJT!
Handig voor o.a. op het balkon. Latexrug.

•SS-

Breedte 133 cm. Per str. mtr. VAN

NAALDVILT TAPIJT!

PRINT TAPIJT!
Lussen tapijt, in moderne dessins. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per. str. mtr. VAN

VELOURS TAPIJT!
Kortgezet tapijt, slaapkamergeschikt. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

Breedte 200 cm. Per str. mtr. VAN

'

Dag n.o.tk.

Tel. 15889
Euro Adv. Buro

SOMMER VINYL!

*•18!°
59
79

Supervoordelig in diverse kleuren. Foamrug.
Breedte 366 cm. Per str. mtr. VAN

15,- per keer

55

Fraai vinyl voor huishoudelijk gebruik.

Prachtig vinyl in diverse kleuren.
Breedte 200 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN
Diemer
Courant:

KAMERBREED VINYL!
Kamerbreed vinyl in prachtige kleuren.

deNieuw
Bijlmer

Breedte 400 cm. Per str. mtr. VAN

Nieuwsblad
Gaasperdam ?.

SOMMER VINYL!

de Nieuwe
f i Weesper

Kwaliteits vinyl m meerdere tinten.
istelveens •
l/eekblad

Breedte 300 cm. Per str. mtr. VAN:"'

irnse
•ant

MARMOLEUM!

BOUCLE TAPIJT!

Amstelv
.': Weekt
!\~ •••~....„
:

Oersterk natuurprodukt in vele prachtige tinten.

Schitterend multicolor tapijt. Foamrug.

Breedte 200 cm. Per str. mtr. VANAF

Breedte 400 cm. Per str. mtr GELEGD VAN

FRISÉ TAPIJT!
Sfeervol tapijt in diverse pasteltinten. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

DESIGN VINYL!

99

25

-•

Sfeervol gedessineerd, super kwaliteit.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

TIMZO TAPIJT!

ARMSTRONG VINYL!

Supersterk boude, voor zwaar gebruik. Jute-rug.

Schitterend marmer gedessineerd.

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

73 129

=•

Schitterend naturel kokos tapijt. Latexrug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

LANO TAPIJT! Scatetigard
Frisé van synthetische garen. Action-back rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN ••

DESSO TAPIJT!
Mooi frisé tapijt in vele kleuren. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

LANO TAPIJT!
Aparte hoog-laag structuur. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

85
99

Amsterdan
StadsWad..

Amstenfc
StadsbCai

Vinyl voor huishoudelijk gebruik.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

FORBO VINYL!

m 149

-*5 769
2S5 219

Prachtig kamerbreed vinyl.

£i& fw«7

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

,t

Buitenveldertse v.v,
«
Courant n=r-:" ^

.: .

Smaakvol vinyl, uitstekende kwaliteit.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

DiemerW.
:Courant =- ""'

mM
m '69

BALTA KARPET!

dcNIeuu
Bijlmer

: / $ :.:
••£4 ;

Nieuwsblad
Gaasperdam i.

de Nieuwe
Uïccsper_
nstelveens >,'*•
Veekblad
/•

Klassiek karpet in warme kleurschakeringen.

LANO KARPET!
/k**

Amsterdams
StadsbSad .

KARPI KARPET!

-

PARADE TAPIJT!
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

LANO TAPIJT! Scôterigard
Oersterk frisé tapijt. Action-back rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

70^545

Modern karpet, 100% synthetisch materiaal.
Maat 170x230 cm. VAN

279
299

Shag tapijt in diverse kleuren. Action-back rug.

Erdams

Maat 1 6 5 x 2 3 5 cm. VAN

MODERN KARPET!

"•-

Aitist er dam: l
stadsbCad ... l

Fraai karpet in verschillende kleuren en dessins.

m

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

deRonil
: Vener |
^n^i.^^.....^

Zand voorts
v Nieuwsblad

;

Schitterend klassiek karpet, 100% synthetisch.

B ERGOSS TAPIJT!

NELCA TAPIJT! dj

Amsteli l
-: Weekl l

smeerder^ s.
ouranc
'\.r

Maat 170x230 cm. VAN

Sfeervol saxony tapijt. Action-back rug.

Zware boude met middel grove nop. Jute-rug.

;i ^?- l
'~....
|

uuriliT- N'oinl ni'-'li'(l'
r/at,li.i:n>ndlic-r>li'tli|;

arn£3e
rant

Maat 165x235 cm. VAN

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

Amsterdams -«^ .'••
"."... ?'„': i.'
;tenlams
WH'^J^'^4'
rsbEad _

i",

ARMSTRONG VINYL!

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

deRonc
5 Vener

Zandvoorts
'*
v Nieuwsblad

EXCLUSIEF VINYL!

BONAPARTE TAPIJT!
Smaakvol boude tapijt. Action-back rug.

Ï5

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN-'

&m

KOKOS TAPIJT!

...

ïmeerder
aurant

Amsterd.il l
Stadsblad l
Buiicnvcldertse :
Courant as-

Diemer
Courant

LOUIS DE POORTERE KARPET!

de.Nleu»)
Bijlmer

Toepasbaarinzowelklassiekalsmoderninterieur.
Maat 170 x 240 cm. VAN

Nieuwsblad
Gaasperdam

=

de Nieuwe
i; j UVecsper - -

NEPALEES KARPET!

istelveens -.
Veekblad

Exclusief voor Carpet-land!
Maat 170x240 cm. VAN

B ERGOSS TAPIJT! |
|

/-

......
fl

ornse
ranC

Amstekl
:: VA/eekt|
deRontl
* Venerl

Fraai frisé tapijt van zuiver scheerwol. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

DESSO TAPIJT!
Frisé in 50 moderne kleuren. Action-back rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

<

598

BONAPARTE TAPIJT!
Hoogpool voor zwaar gebruik. Action-back rug.
Breedte 400 cm. Per str mtr. GELEGD VAN

>

LOUIS DE POORTERE TAPIJT!
Super luxe wol'en tapijt. Latexrug.

ma

Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN

-S \

549

Wie bij Carpet-land binnenstapt, hoeft eigenlijk nooit te vragen: "Hebt u dit of dat, zus of zo?".
Want Carpet-land heeft echt alles in huis. Van
de voordeligste kwaliteit tot absolute topkwaliteit.
Daarom zie je bij Carpet-land klanten die een paar
meter vinyl voor een studentenkamertje willen, maar
ook klanten met knappe villa's, die op zoek zijn naar
iets hoogpoligs.
Wat u ook zoekt: vinyl, tapijt, karpetten, rolresten,
u vindt 't bij Carpet-land. Altijd gegarandeerd het voordeligst. Ook met bekende merken.

smeerder
ourant;

NAALDVILT TAPIJTTEGEL!
Uit voorraad leverbaar. Bitumen-rug.
Maat 50 x 50 cm. VAN

HEUGA TAPIJTTEGEL!
Zeer sterke bouclé tegel. Bitumen-rug.
Maat 50 x 50 cm. VAN

~

Zandvaorts
Nieuwsblad

M» n»

~'™JF

terdams

sbSad -..,,,-

*1T' •iii'SS -LilMl^SSlIJsË^^
MATTEN

Amsterdamsl
Stadsblad,.
irdams

tagad

Matten in verschillende kleuren en maten leverbaar.

Amstenfanl
StadsKad

VANAF

Aanbiedingen geldig t/m 11 september 1994.

Buitenveldertse •<
Courant n^Diemer
Courant:
dcNIcuuv
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam t-j

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.
s

, ~ "'\

!f~

'

de Nieuwe
v j UVecsper ---istelveens -.
Veekblad

f' i^

vl — ,„,. _
Amstelul
:: Weekbl

-nse

\ U

smeerder
Durant

EUROPA S

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023 - 27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavondtot21.00uur.

Tel. 071 -322300

Tel. 020-653 34 41

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdagavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

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

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel.02510- 11589
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavondtot21.00 uur.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Zandvoorts
, Nieuwsblad

8

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5), e
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Capelle a/dIJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Emmen, Eindhoven, Enschede, Coes,
uden gids Groningen, Heerlen (2), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2),
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS MEUHS,\

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

iedereen

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN
KIJJK ELDERS
IN DE KRANT
Los nummer f1.85

Donderdag 8 September 1994

Betonblokken
voorgedragen
als monument
ZANDVOORT - Twee beLonblokken uit de voormalige 'Atlantikwall' worden
voorgedragen voor de lijst
van moderne rijksmonumenten. Met de blokken
kon een doorgang in deze
muur, in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsejrs aangelegd, afgesloten worden.
De blokken werdem aan
weerszijden van het pa.d neergezet, op zo'n manier dat zij
naar elkaar toe kondem kantelen. Daarmee zou de doorgang
door de Atlantikwall versperd
worden, indien er geaHieerde
tanks op het strand waren geland. De Duitse bezetter noem(ADVERTENTIE)
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Zandvoortse slogan op weg naar onbekende verten
Krakers
Zij passen met of naun
welijks in het beeld dat
«3
men heeft van 'krakers' Dat
?eggen de vier jongeren die
onlangs in de Konmgstraat
vier woningen hebben ge
. kraakt

Vijand
De Veremgmg van |Strandpachters werd
3
zestig jaar geleden opgencht
om tegengas te kunnen geven
aan 'vijand-nummer-een'

de dit een 'Walzkorpersperre'.
Het achterland werd zo - door
het duingebied - onbereikbaar
voor de tanks. De afzetting is
echter nooit gebruikt. Dat geldt
ook voor twee blokken in de
duinen bij IJmuiden, die op dezelfde manier waren gebouwd.
Het zijn de enige twee wegversperringen in hun soort die bewaard zijn gebleven.
De gemeente Zandvoort en de
provincie hebben besloten de
betonblokken voor te dragen
voor de lijst van 'moderne rijksmonumenten'. Zij behoren tot
een eerste selectie bouwwerken
in deze gemeente, die volgens
beide bestuursorganen voor de
lijst in aanmerking komen. Medewerkers van de provincie zullen de bouwwerken nader gaan
onderzoeken, uiteindelijk beslist het ministerie van OWC of
deze wel of niet op de defimtieve lijst komen.

Op les
De tijd van de cursus- -a •*
sen breekt aan De een I I
leert stijldansen, de ander
; kiest voor beeldhouwen Of
gaat op yoga Of wil converseren in een vreemde taal Het
mveau verschilt sterk 'Wij zyn
er voor mensen die seneus
1
bezig willen zyn Het gaat hier
verder dan puur hobbyisme,'
'' zegt Lotte Averes van de Amsterdamse SKVA Mevrouw
Oyevaar zweert bij het Maison
Descartes 'Het is helemaal
' Franknjk in Amsterdam '
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
, Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

NS-station
ZIE ADVERTENTIE ELDERS
IN DE KRANT

Ron Zwart wordt
Benelux kampioe n
ZANDVOORT - De Z.andyoortse coureur Ron Swart
is dit weekend Nederlands
en Benelux Kampioen in de
Formule Ford 1600 geworden. Zijn titel staat al vast,
nog v66rdat de laatste wedstrijd is gereden..
Er is nog &&n ronde te gaan
voor de beide kampioenschappen in de Pormule Ford
1600-klasse, op zaterdag 23 September op het circuit van Zlandvoort. Toch is de jonge Zandvoortse coureur Ron Swart nu
al kampioen. Afgelopen weekend werd hi] derde tijdens races
in het Belgische Zolder. Daardoor kwam hij op een voorsprong van 25 punten die voor
de andere coureuirs niet meer te
overbruggen is. Na de laaitste
(thuis)wedstrijd van dit seizoen, op 23~september op Zandvoort kan hij op eigen bodem
gehuldigd worden als Benelux
en Nederlands kampioen Pormule Ford 1600. Ron Swart is
dit seizoen al vijif keef~ eerste
geworden in deze klasse, onder
andere tijdens de Marlboro
Masters, en tweemaal tweede.
Aanvankelijk jsag het er op
Zolder niet zo rooskleurig uit
voor de Zandvoorter. Na een
goede eerste training, waarbij
hij een tweede startplaats veroverde, ging het in de tweede
training minder goed. Door een
verkeerde afstellmg van de motor gingen de tijden achteruit
en Swart kreeg uitteindelijk een
vierde startplaats. ,,Gelukkig
hebben we de fout ontdekt en
kunnen we een goede race rijden, denk ik," reageerde hij op
dat moment. Die verwachtinig
werd bewaarheid. Na de eerste
ronde kwam hij al als derde
door. Swart wist dat hij kampioen zou worden als hij die
plaats zou behouden.

Vrouw beroofd
ZANDVOORT - Bij de
geldautomaat van het postkantoor aan de L. Davidsstraat is donderdagmiddag;
rond vier uur een 42-jarige
vrouw uit Zandvoort beroofd.

De vrouw had net honderd
gulden uit de automaat gehaald
en in haar portemonnee ge.stopt. Op dat moment werd zij
van achter beet gepakt en met
geweld tegen de muur gegooid.
De portemonnee werd afgepakt, waarna de dader er vandoor ging. De vrouw liep
schaafwonden aan haar gezicht
en kneuzingen aian haar hand
op. In de portemonnee zaten
ook nog bankpasjes. De politie
is op zoek naar getuigen (tel.
13043).

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
8sep
05.45 01.35 18.1015.56
9sep
06.2602.0318.5214.14
10 sep 07.12 02.56 19.3515.16
11 sep 07.57 03.25 20.21 15.49
12 sep 08.55 04.20 21.15 16.34
13 sep 10.06 05.14 22.4617.46
14 sep 11.2606.34 -.-19.06
15 sep 00.00 08.05 12.4520.36
16 sep 01.1409.5613.5521.55
Maanstand/getij:
EK maand. 12 sept. 13.34 uur
Doodtij 15 sept. 12.45 uur
NAP+70cm
VM maand. 19 sept. 22.00 uur

Tot die eerste selectie taehoren ook het Raadhuis, het
NS-spoorwegstation en de pastorie van de Hervormde Kerk
aan de Poststraat. De kerk zelf
staat al op de gewone Rijksmonumentenlijst. Het pension tegenover de pastorie in de Poststraat komt eveneens in aanmerking, als kenmerkende
oud-Zandvoortse
bouwstijl.
Dat dankt het pandje vooral
aan de veranda en het acht meter brede balkon, gebouwd
langs de gehele breedte van de
gevel.
(ADVERTENTIE)

~r-i • 1 Praktische /• •

Filosone
Over Zelfkennis, het leven en wijshad.
Onderzoek naar wat edit en waar is.
Gesteund door meditatie voor
energie en geluk.
Cursus van 12 lessen. Kosten: /175,-.
Aanvang in September in 9 steden.
Folder? 020 664 11 20 / 641 78 70
Ook aparte groep voor shidenten.

(ADVERTENTIE)

Enkele honderden ballons gingen zaterdag de lucht in met daaronder de slogan 'Zandvoort meer dan strand alleen'
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Zo'n driehonderd ballons gingen afgelopen zaterdag op het
Badhuisplein de lucht in,
met daaronder een ansichtkaart met de Zandvoortse
slogan 'Zandvoort meer dan
strand alleen'. Ondernemers Vereniging Zandvoort
heeft in totaal honderdduizend van deze kaa^ten laten
drukken.
OVZ wil met de kaarten de
Zandvoort-slogan wat meer
promoten. Vandaar dat deze tegen kostprijs, een dubbeltje per
stuk, aangeboden worden aan
de ondernemers in Zandvoort.
Deze kunnen de kaarten als
presentje meegeven aan hun
klanten, die de kaart weer naar
hun relaties buiten Zandvoort

kunnen sturen. Afgelopen zaterdag trok het OVZ-bestuur
het dorp in om - samen met het
OVZ/Zandvoorts Nieuwsblad-promotieteam een en ander
onder de aandacht te brengen.
Daarnaast was de actie ook
gericht op de kinderen in Zandvoort. Het bestuur deelde overal ballons uit met eenzelfde
kaart, voor de ballonwedstrijd
op het Badhuisplein. De kinderen konden hun ballon inleveren bij een clown van Circus
Zandvoort, waarna zij een klein
cadeautje kregen plus een tegoedbon voor een ijsje. ,,Meestal zijn de acties van OVZ gericht op het winkelend publiek," zegt secretaris Peter
Tromp. ,,Het bestuur wilde nu
echter ook eens lets leuks doen

Fietsverkeer wordt gestimuleerd
ZANDVOORT - De aansluiting van de Haltestraat
op de Kostverlorenstraat
wordt alsnog verbreed om
meer ruimte te bieden aan
fietsers. Die moeten binnenkort in deze straat twee kanten op kunnen rijden. Het
gemeentebestuur wil hiermee het gebruik van de f iets
stimuleren.
De Haltestraat en de rest van
het centrum zijn momenteel
voor fietsers uit Noord moeilijk
te bereiken, meent het college
van Burgemeester en Wethouders. Dat komt door het 66nrichtingverkeer in deze straat.
Vandaar dat het voor fietsers
een uitzondering wil maken.

Voor hun veiligheid is het ech- verbonden, zo reageerde het
ter nodig dat de aansluiting op destijds op commentaar uit de
de Kostverlorenstraat weer gemeenteraad.
wordt verbreed.
Daarmee wordt de maatregel
die begin dit jaar werd genomen, ongedaan gemaakt. Toen
werd de doorgang juist versmald, om te voorkomen dat
grote vrachtwagens de straat in
zouden rijden. Dat had te maken met het omdraaien van de
rijrichting van het verkeer in de
Haltestraat. Die proef verliep
echter zo nadelig voor de ondernemers en de gemeentelijke
parkeermeters, dat het college
al snel besloot de rijrichting
weer terug te draaien. Daar waren immers geen kosten aan

Raadhuisplein
Tijdens de proef was er wel
tweerichtingverkeer voor fietsers, maar met het laatste besluit werd ook dit ongedaan gemaakt. In afwachting van 'verbetenngsmaatregelen'. Die wil
het college nu uitvoeren. Hiermee is een bedrag van 49 duizend gulden gemoeid. Voor dat
geld wordt ook de aansluiting
Haltestraat/Raadhuisplein versmald.
Daar staan momenteel paaltjes
om grote vrachtwagens tegen te
houden.

voor de kinderen. Vandaar deze
actie."
De kinderen konden hun
naam invullen op de ansichtkaart, die later op de dag de
lucht inging. Op de achterkant
wordt ook in het Nederlands,
Duits en Engels aan de vinder
gevraagd de kaart naar OVZ terug te sturen. Zo wordt bekend
welke ballon het verst is gekomen. OVZ hoopt in de derde
week van September in de

krant de winnaar bekend te
kunnen maken.
Op de mtroductie van de ansichtkaart bij de ondernemers
in het dorp is erg positief gereageerd, aldus Tromp. ,,Maar...,
we hebben nog meer in petto,
zoals bijvoorbeeld tasjes met
aan de ene kant de naam van de
winkel en aan
de andere kant
de slogan. Tn onze najaarsvergadering, medio oktober, komen we met een totaalpakket."

(ADVERTENTIE)

Welkom thuis!
Heerlijk nagenieten met

Aanhouding na achtervolging
ZANDVOORT - In de omgeving van de Rotonde zijn zaterdagmiddag na een achtervolging per auto twee mannen aangehouden.
Zij werden verdacht van een inbraak in een auto aan de Corn.
Slegersstraat. Tijdens de achtervolging kwam hun auto tot stilstand tegen een hekwerk bij de Rotonde. In de wagen werden de
gestolen goederen aangetroffen: een pasje en een calculator. Deze
zijn aan de eigenaar teruggegeven. De twee verdachten zijn een
28-jarige man uit Amsterdam en een 26-jarige Haarlemmer.

AAIMBIEDING

Nu bij aankoop van
1 kilo kaas 1 ties

(ADVERTENTIE)

MODE FLITSEN
zaterdag 10 sept. a.s.
tussen 11.00-15.00 uur
bij:

Cortina Modes
Kerkplein 3

van 8,95 voor maar

2,50
Barteljonsstraat 11
Haarlem-centrum

ZANDVOORT - De Hervormde Kerk in Zandvoort
beschikt over een qud damasten tafellaken uit 1856.
Dat is nog maar kort geleden ontdekt: het kleed werd
al lange tijd aangezien voor
een 'oude lap'. Door een speciale wasbeurt kwamen allerlei ingeweven, bijbelse afbeeldingen te voorschijn.
Het tafellaken is zaterdag
tussen 10 en 17 uur in de
kerk te zien, tijdens de Nationale Monumentendag.

Telefoon 14828

drogen op latten. Bovendien
bleek het museum in het bezit
van hetzelfde patroon als het
'Laatste avondmaal' op het laken. Het is tweemaal afgedrukt, in spiegelbeeld zodat de
disgenoten aan weerszijden van
de tafel er goed zicht op hadden.

Swalue

Een fragment van het damasten tafellaken in de Hervormde Kerk: de aanbidding van Jezus in de
kribbeFoto G. van Zwieten de Blom

het bestaan van het kleed toen
hij oude notulen van een vergadering uit die tijd doorlas.
Daaruit bleek dat er een tafellaken met bijbelse taferelen caKunst en Kitsch
deau was gedaan. ,,We zijn toen
Van den Bos, die zich >;eel gaan zoeken en ontdekten dat
bezighoudt met de histprie van het moest gaan om een oude
dit kerkgebouw en hier ook lap, die we nog ergens hadden
rondleidingen geeft, ontdekte
liggen. Die lap is de laatste ja

ren waarschijnlijk nooit opgevallen, omdat er van de afbeeldingen vrijwel niets meer te
zien was. Daarna heb ik het tafellaken meegenomen naar opnames van het programma
'Tussen kunst en kitsch'. Daar
vertelde iemand dat het een damasten kleed moest zijn uit ongeveer 1830. Toen wist ik zeker

De afbeeldmgen zijn door de
behandeling weer helemaal 'opgekomen', het doek wordt nu in
de kerk opgehangen. Dat is aanstaande zaterdag, tijdens de
landelijke Monumentendag,
voor het eerst zo te zien. Die
dag zijn de kerkdeuren open
voor belangstellenden en er zal
een en ander verteld worden
over de historic. Sinds een paar
jaar staat de hele kerk op de
Rijksmonumentenlijst. De eerste kerk op deze plek verrees
rond 1460 en was groter dan het
huidige gebouw. De toren werd
in 1618 herbouwd, lager dan het
origineel omdat hij met meer
nodig was als baken voor schepen. Het kerkgedeelte werd na
1722 door Paulus Loot, Heer
van Zandvoort, opgeknapt. In
1848 moest dit deel echter gesloopt en opnieuw opgebouwd
worden.

dat we goed zaten."
Geadviseerd werd om het laken speciaal te laten behandelen. Dat gebeurde bij het Textielmuseum in Tilburg, dat
over een oude ambachtehjke
weverij beschikt, en over een
wasserij waar volgens de oude
Dat is toen door dominee C.
methode wordt gewassen: met
zachte zeep en een week lang Swalue ter hand genomen.

Grote Krocht3-5
Zandvoort

W C Beverhof
Beverwijk

Gen Croniestraat87
Haarlem-noord

Zandvoortselaan 155
Heemstede

DE TROMP WINKEL

3J-

IN KAAS EN

'Oude lap' in Hervormde Kerk blijkt geschenk uit 1856

,,Het laken, met drie bijbehorende servetten, is een geschenk van de familie Hodson," zegt kerkvoogd Van den
Bos. ,,Dat waren rijke kooplieden die hier regelmatig op vakantie waren, vermoedelijk in
pension Driehuizen. Waarschijnlijk was hij een voorvader
van de oprichter van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij. Maar dat weten we dus nog
niet zeker." De familie heeft
waarschijnlijk de Hervormde
Kerk in Zandvoort regelmatig
bezocht.

accessotres
IADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
(naast La Bastille]
ZANDVOORT TEL 02507-20086

( le vl 1111

'
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nioi't ik hebben
^ wi| wete|1 wal
mijn oniKeving alspeell 1'ei kennismaking ontv.uiij ik het
Zandvooi tsi Nieuwsblad
Om(|.u lk K ,

13 weken voor maar / 12,75

Naam: (m/v) I
Aches i

I

I

Pobtcode/Plaals L

Kl

Teleloon
Giro/Banknr

J

I

J

I

Daaina \\oul ik abonnee en beU.il per
D kwartaal / 17,50 LJ halt jaar / X1,75 D jaar / 55,50
* Vuoi postiibontiL'L's irelden andeie tat leven
U kuiil mv abonnemem ook telelonisch aan oils
opcteven 020 5(52 (52 11
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FAMILIEBERICHTEN
TIJDELIJKE VERHUIZING
DIVERSE AFDELINGEN/
VERPLAATSING INGANG
RAADHUIS

Na een zeer actief en creatief leven en een periode van verstilling en rust is op 92-jarige leeftijd
heengegaan onze lieve zorgzame moecler,
schoonmocder, groot- en overgrootmoeder

Op 27 September beslist de gemeenteraad over
de aanbestedingssom voor de verbouwmg van
het Raadhuis
Als de raad accoord gaat, wordt zo snel mogelijk
met de verbouw begonnen
In verband met de werkzaamheden zullen verschillende afdelinqen tijdehjk elders moeten worden ondergebracnt
Deze tydehjke verhuizmg is gepland op

Pieternella Zwanida van Goor
weduwe van Cornells Brouwer
Zaandam:
A. Ph. M. Buis-Brouwer
Santpoort:
P. Z. Tigchelaar-Brouwer
De Koog:
F. C. Wendrich-Brouwer
J. A. Wendrich
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Onze dank gaat uit naar net personeel van Verpleeghuis Texel voor de liefdevolle verzorging.
Verpleeghuis Texel, 3 September 1994
Correspondentieadres:
Ruyslaan 25
1796ACDeKoog-Texel
Tel. 02220-17855
De teraardebestelling heeft woensdag 7 September op de begraafplaats Westerveld plaatsgevonden.

vrijdag 30 September 1994
Op deze dag zal het Raadhuis gesloten zijn.
De afdelingen op het Raadhuis zullen zowel
fysiekalstelefonisch met bereikbaar znn Weliser
van 9.00 tot 11.00 uur de mogelijkheid tot
aangifte van geboorte en overlijden
Sommige afdelingen worden tydelijk ondergebracht elders in het gebouw of in het pand
Raadhuisplein 4 De beiangnjkste verandermgen
voor bezoekers van de gemeente zijn
- De sector Bewonerszaken verhuist in zijn
geheel naar een externe locatie:
De Plesmanschool aan de A.J. van der Moolenstraat 57 in Oud-Noord.

Arie Paap

B. Paap-Hdlzken
Neven en nichten
3 September 1994
Correspondentieadres:
Koningstraat 89
2042 VH Zandvoort
De begrafenis heeft woensdag 7 September op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat te
Zandvoort plaatsgevonden.

SAMENVATTINGEN REKENING
1993 EN CONCEPT-BEGROTING
1995 GRATIS VERKRIJGBAAR
In de maand September behandelt de gemeenteraad de rekening 1993
Tevens is onlangs de concept-begroting voor
het jaar 1995 verschenen Deze zal in de maand
oktober door de raad worden besproken

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schnftelijk hun readies mdienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Deze readies zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken

Zowel van de rekening als de begroting zijn
samenvattingen gemaakt
Deze samenvattingen zijn voor belangstellenden gratis verkrijgbaar op het Raadhuis,
Swaluestraat 2
Voor nadere informatie bureau Voorlichting,
02507-61492/61508

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

- De afdeling Financien verhuist naar de
begane grond van Raadhuisplein 4.
Voor zaken als gemeentelijke belastmgen (brjvoorbeeld OZB) en betalmgen moet u dus naar
Raadhuisplein 4

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507-61559.

94072B Zandvoortselaan 283 wijz bouwverg
90093B
94073B Boul Barnaart 18
opnchten speel
automatenhal
94074B Mr Troelstrastraat 17 vergroten
woonhuis

- De afdeling Algemeen Bestuur blijft in
Raadhuisplein 4, maar gaat naar de eerste
verdieping.

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Voor horecavergunningen, standplaatsvergunnmgen, vergunningen voor evenementen e d
zult u voonopig dus even de trap op moeten

Het KCA wordt mgezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar njdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tyden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13
September 1994.

Naast diverse andere agendapunten, zal de
gemeenterekenmg 1993 worden behandeld

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
8 1 5 - 9 00 uur
Schuitengat
9 15-10 00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplem
10 15-11 00 uur
Tolweg
11 15-12 00 uur
Sophiaweg
12 45-13 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45-14 30 uur
Prof vd Waalstraat
14 45-15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45-16 30 uur

De stukken voor de commissievergadermgen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren by de

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 mmuten
aanwezig zijn

- maandag 12 September 1994, 20 00 uur, commissie Financien

Ome Arie

GEMEENTE

Wat zullen we u missen met al uw vrolijkheid.
Gerard en Mirjam

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Een
natura-uitvaartverzekering
van / 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

HERENWEG180,
2101 MVHEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Een mededeling van uw
homeopaat
Heeft U moeilijkheden met Uw gezondheid,
waarom neemt U dan geen kontakt op met
een homeopaat. Hij zou U misschien wel
kunnen helpen, dus wat let U? De prijs valt
wel mee en hij kan U gelijk medicijnen
meegeven. Wat voor U ook nog voordelig
is.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Tot wederhoren.

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

L G. Lever, homeopaat
L'Amistraat 11
Tel. 18733

Poststraat 7

DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

'
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Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

U kunt deze aanvragen mzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dmsdag-en vrijdagmorgen van 900-1230 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schnftelijk bezwaar mdienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunnmg echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
mgediend Dit is een wettehjke verplichting
Verder kan er een verklanng-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Magazijnverkoopl
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EURO-FLQ0R
PARKETGROOTHANDELl

Kollenbergweg 2 Amsterdam Z.O. (Bullewijk)
Tel. 020-6917554
J I
Openingstijden:

donderdag
vrijdag
zaterdag

van 10JOO tot 21.00 uur
van IpJlOO tot 18.00 uur
van 1QJOO tot 16.00 uur

Zondag 11 sept van 10.00 tot 17.(|) g0opend.

Intertanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

i

Ten behoeve van de verspreiding van:

i

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers

94053B Mr Troelstrastraat 36 plaatsen
dakopbouw
94069B in de zee
plaatsen stoel
Belanghebbenden, die door een vergunnmg
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht bmnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift mdienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

; '••

op binnenkern van waterwerend MDF, dikte 8 mm

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet worden met gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen Het
Register bevmdtzich bij desectorGrondgebied, afdenng Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

en enkele

reserve bezorgfst)ers
in geval van verhindering van de vaste bezorg(st)ers
minimum leeftijd 15 jaar

Telefoon: 02507-17166

Theorie in een week
Zaterdag 24 September van 09.00 tot 17.00 uur.
Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Uitvaartcentrum
Haarlem

- Haarlemmerstraat 60, 2 bomen
- Parnassialaan 7 Bentveld, 2 bomen

De gemeente heeft een dagehjks telefonisch
spreekuurvoorvragen en klachten met betrekking tot straten, piemen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis

Je zuster Klaar

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 24 maart 1994 een kapvergunning
verleend voor

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Arie Paap

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN

Voor nadere informatie bureau Voorlichting,
02507-61492

Bedroefd om zijn heengaan maar met grote dankbaarheid voor het leven dat ik met hem gehad
heb geef ik u kennis van het overlijden van mijn
lieve broer

- Dr Kuijperstraat 22, 1 boom

De bij de verlenmg behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeneer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20
te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bencht een
schnftelijk bezwaarschrift mdienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Een en anderzal met borden worden aangegeven
De receptie zal dus ook naar de Haltestraat
worden verplaatst

A. Paap

De volgende aanvraag is ontvangen

Deze aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 9 00 tot 12 00 uur

- De ingang van het Raadhuis wordt verplaatst naar de Haltestraat.

K. Vossen-Paap
M. Paap-Verhulst
T. Paap-Boers

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

De Welstandscommissie vergadert donderdag
15 September 1994 om 15 30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

Ook de huidige balie op de eerste verdiepmg van
het Raadhuis verhuist mee
Dus voor paspoorten, njbewyzen, uittreksels uit
het bevolkingsregister, sociale zaken, huisvestingsaangelegenheden etc moet u voorlopig
naar de Plesmanschool toe

Beclroefd geven wij U kennis dat op 85-jarige leeftijd na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadenng zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

Bert. Hoogendijk
Tel. 14946

Wij verzorgen ook:

Compact opleidingen
Senioren Training

..

—loterij

AUTORIJSCHOOL

Speel Sponsorloterij en Win
SLICE

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:

lessen in
Nissan ,,Primera"

WEEKPRUZEN van
/ 100.000,-als er
weken in een maand zi|n
EIG EW NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

stia.u 7 7 \ \ a t t , X.mtKoort lei 02507-12327/

MAANDELUKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respectievelijk
goed voor / 1.000,/ 100,-en/ 10,-,
JAARLUKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
1 MIUOEN GULDEN.

2?ffl;:
WEEK

DAGPRUZEN van
/ 25.000,- als er werkdagen in een maand zijn,

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326
i

zen

lerv/iil u kdns maqkt op

EN ELK

1 MIUOEN
MAANDELUKS VELE PRUZEN VAN /1000,- /100,- EN /10,IN1EG EEN J1ENTJE PER MAAND PER LOTNUMMEl
'"' ~

L

Zes gulden van dat tientje gaat naar uw veren iging.

Gevestigd sinds 22-2-'94
Praktijk voor kinderfysiotherapie
HANS RAVENSBERGEN
Beatrixplantsoen 1
2041 PW Zandvoort
tel: 02507-16364
Sensomotoriek,
Bobath, Bijzondere
School Gymnastiek.
Wilt u meer informatie?
Telefonisch ben ik bereikbaar op di, do
en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.30
u, alle andere dagen kunt u mij proberen te bereiken op nummer 0250716695.
Lid Koninklijk Nederlands Genootschap
voor fysiotherapie.
Aspirant lid: Nederlandse Vereniging
voor fysiotherapie in de Kinder- en
Jeugdgezondheidszorg.

Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnuimmer 10266, 3000 XJ Rotterdar

Zonda.gr 11 septemJber
buitenpresentatie in het kader
van de kunst op het pleintje
aan de Buureweg
Exposanten o.a.:
Maaike Voit (schilderijen)
Wim van Gelder (foto's)
Henna Veken (potten en schilderijen)
Els de Groot (antiek)
Buureweg 1-3
telefoon 02507-15736

VULIN
EN WIN I
U SPONSOR!
TpCHOOK
LIEVERUW
EIGEN
VERENIGING
Vergunnmg werd vcrleend door het
Mmisterie van Justitie onder nr

LO 73000221 93dd 28 12'93

Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 DL Rotterdam

]a, ik word hbonnee Sponsor en ga
voor't Goede Doel en It Grote GeUl
U kunt maandelijks, tot wederopzegging van mijn giro/banki-ekening afschrijven:
Q 1fienlje,Q 2 Hentjes, a 3 tientjes, Q 4
rientjes.
r\C\O
Voor elk ingelegd. tientje ontvang ik een lotnummer.
.
U U £/I: sponsor:

adres
postcode
plaoh
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I A A A_^A
A Glrorekeningnummer
Vergect niet

uw hcrndtekening
te plaatsen.
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A Bankrekenlngnummer
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'We betalen allemaal netjes de huur voor ons huisje'
ZANDVOORT - De krakers in de Koningstraat zijn deze
week gezamenlijk naar een advocaat gestapt: hun aanvraag voor een woonvergunning is afgewezen. De krakers
zijn echter niet van plan om zich daarbij neer te leggen. Zij
hebben daaryopr al teveel energie gestoken in hun vier
gekraakte huisjes, die flink opgeknapt en helemaal ingericht zijn. Electriciteit, gas en water zijn aangesloten en
sommigen hebben al telefoon. ,,En we betalen netjes de
huur." Een portret van de nieuwe jonge bewoners uit dit
oud-Zandvoortse straatje.

uitkering hebt of een beetje
steelt en lanterfantert."
Hoewel het gemeentebestuur
zelf, dat op zomerreces was,
met gereageerd heeft, rolde de
afwijzmg van de woonvergunning afgelopen weken bij alle
vier in de bus. De boodschap
was eensluidend: de vergunmng werd afgewezen na 'mgesteld onderzoek'.. Daaruit is
gebleken dat de eigenaar/verhuurder van de woning (in dit
geval dus de gemeente Zandvoort zelf) met bereid is om de
woning aan hen te verhuren.
En aangezien de huisvestingsverordening nu eenmaal bepaalt dat die bereidheid nodig
is, is de woonvergunning om
die reden alleen al afgewezen.

door Martha Burger

.Sander Schuiten, de enige
rnannelijke kraker uit de Koningstraat is 19 jaar. Hij was de
eerste van het span die hier met een bij elkaar geritselde
sleutel Cja ik ga echt niet aan de
krant vertellen, wie dat geregeld heeft') - zijn toekomstige
woning binnenstapte, op nummer 14. Sander is aangenomen
als student aan de 'Haagse Hpgeschool' in Den Haag. Mooie
blauwe ogen, staartje enbeslist
van plan om industrieel produktontwerper te worden. Zijn
huisje aan de Koningstraat
nummer 14 ziet er mooi ingericht en keurig schoon uit. Aan
het plafond hangt een surfzeil
en aan de wand fotp's van zijn
vriendin. Hoewel hij nog geen
gasfornuis heeft en zijn geiser
het ook laat afweten, staat zijn
stereotoren er als een statige
zuil bij. Sander z'n eerste levensbehoefte, dat wordt al snel
duidelijk.

Honkbalknuppel
De 20-jarige Claudia Vossen
(Koningstraat 6) heeft de taegane grond nog maar even gelaten
voor wat het is. Boven is de
verdieping reuze gezellig ingericht. Een goed sfeertje en grijsblauw tapijt op de vloer. Claudia studeert voor schoonheidspsecialiste en vindt het wel
leuk dat haar ouders naast haar
wonen. Een veilig gevoel. Bovendien doet de w.c. het nog
niet zo best, dus dan is het even
snel bij moeder binnenwippen.
De eerste nachten vroeg ze of
haar vriendin bij haar kwam
slapen.
Met een hamer onder haar
kussen en een honkbalknuppel
naast het bed van haar vriendin, deed ze uiteindelijk nog
wel een oogje dicht. Maar lekker zaten die begin-dagen haar
niet.

Ballonwedstrijd
ZANDVOORT - De stichting
Kunstcircus Zandvoort houdt:
zondag 11 September een bal
lonwedstrijd voor kinderen.
Vanaf half tien's morgens kunnen bij Circus Zandvoort aan
het Gasthuisplein ballons afgehaald worden. Het oplaten gebeurt om 11 uur op het strand
voor de rotonde. Tegelijk met
de onthulling van De Stoel.

HBR sponsor
Zandvoortmeeuwen

Ook Sylvia Paap, 21 jaar en
huishoudelijk medewerkster
op de Golf- en Countryclub,
sliep die eerste dagen niet al te
best. Ze woont samen met haar
vriend Marcel op Koningstraat
nummer 22. Zelfde 'sleutel-verhaal' en mensen 's nachts rommelend aan de deur omdat die
ook het huisje wilden kraken
Hier en daar werd een
muurtje weggebroken en wat
geschilderd. ,,We gaan niet teveel verbouwen, want het is natuurlijk nog even afwachten
hoe dit allemaal afloopt."

Advocaat

Gebietst
Trieneke Brune (23 jaar) is
admimstratief medewerkster
bij de Dutch Cacoa B.V., de
vroegere Droste-fabriek. Zij
woont in het andere deel van de
Koningstraat, op nummer 59.
Gezellig licht huisje, boven
twee slaapkamers, prachtige
badkamer, voor- en achtertuintje, kelder en woonkamer. Die
laatste staat vol met bij elkaar
gekregen, 'gebietste' en gescharrelde meubelen. Het grofvuil blijkt haar momenteel een
schat aan waardevolle dingen
te bezorgen. ,,Prachtige vangst,
de afgelopen weken." Toch
heeft zij nog veel van haar spulletjes thuis staan. ,,Als het onverwacht niets wordt, kan ik z6
mijn kamer weer op".
Alle vier voelen ze zich sterk
verbonden met elkaar. De drie
meiden zijn achternichtjes en
hun ouders wonen ook in de
Koningstraat, behalve die van
Sylvia, zij wonen in de Kanaalweg. Ook de ouders van Sander
wonen in de Koningstraat.
Vroeger, als kind speelden ze
vaak bij elkaar. Nu is er dan
weer die vertaondenheid door
het kraken. ,,En we hebben allemaal dezelfde vloerbedekking, lekker makkelijk kleurtje

De vier krakers in een van de - zelf - opgeknapte pandjes in de Koningstraat: ,,Wij spijkeren geen ramen dicht" Foto Andre Lieberom
en goedkpop..." Regelmatig komen ze bij elkaar om de kraak-zaken te ordenen, een aantal
dingen te regelen en te fantaseren over wat ze het eerst gaan
opknappen, als ze er mogen
blijven wonen.

geen vuurtjes in de woonka- men minder blij mee was gemer. Bovendien denken we dat weest "
de hele straat er gebaat mee is,
Gas, water, licht en huur zijn
dat de huisjes weer bewoond geregeld en de betalingen zijn al
zijn. Voor hetzelfde geld zaten verricht. Ook werd er meteen
er nu andere krakers in, waar een woonvergunning aange-

Hulp
Volgens hen hadden ze er alle
recht toe om deze vier woninkjes te kraken. Andere bewoners
uit de straat waren het daar roerend mee eens, zo bleek uit de
eerste reacties: lof, hulp, steun
en weinig protest. Afgezien dan
van een paar opmerkingen van
mensen, die de huisjes zelf ook
wel hadden willen kraken. Ze
voelen zich geen krakers maar
gewoon 'bewoners'. ,,We hebben allemaal een baan of studeren, betalen netjes huur, spijkeren geen ramen dicht en stoken

Volgens de Gemeente Zandvoort staat een aantal woningen leeg, omdat er eerst groot
onderhoud aan gepleegd moet
worden. 'Pas nadat het resultaat van de inspectie bekend is
en de onderhoudswerkzaamheden zijn verricht, willen wij de
woningen gaan toewijzen.' Dat
antwoordde het gemeentebestuur een tijdje terug, toen omwonenden vragen gingen stellen over huisjes die al meer dan
anderhalf jaar leeg stonden.
Verder speelt mee, dat de gemeente in onderhandeling is

De argumenten van de gemeente raken echter kant nog
wal, zeggen de vier krakers uit
de Koningstraat. ,,Daarvoor
hoeven woningen niet zo lang
leeg te staan. Bovendien hebben we sterk het idee, dat EMM
die woningen pas wil overnemen, als ze een hoop geld van
de gemeente toe krijgt. Die onderhandelingen kunnen nog

ZANDVOORT - 'De Stoel'
wordt werkelijkheld. Aan-'
staande zondag om 11 uur
wordt het kunstobject in
zee, voor de Rotonde, met
veel spektakel onthuld. Die
zelfde dag vindt op het Gasthuisplein de grote manifestatie 'Grenzeloze ku(n)st'
plaats.

zondagochtend om 11 uur met fen gebied rond Karlovac hadveel spektakel worden onthuld, den hun emoties en indrukken
zo wordt beloofd.
zo op papier gezet. De tekeningen zijn in het cultureel centrum te zien.

Kindertekeningen

Dat is tegelijkertijd het startschot voor de grote kunstmanifestatie op het Gasthuisplein
onder de noemer 'Grenzeloze
ku(n)st'. Een uur later vindt in
het Cultureel Centrum, eveneens aan het Gasthuisplein, de
officiele opening plaats. Die
wordt verricht door Zvonko
Steiner uit Zandvoort, directeur van Holland Casino Amsterdam, geboren in voormalig
Joegoslavie. Hij is ook lid van
Rotary Zandvoort, dat tijdens
een
hulpgoederentransport
naar dit land een bijzondere serie kindertekeningen aantrof.
Kinderen uit het zwaar getrof-

De schilderijen en andere
werken van de veertig kunstenaar s zijn te zien in vijf tenten
op en rond het plein en onder
een 'walkway'. Daaronder ook
werk van de Zandvoorters Paul
van Wierst, Stella Doorgeest,
Lisa Lever en Ria van Kooten.
Maar bijvoorbeeld ook van de
Poolse schilder Piotr Naliwajko, die hier vorig jaar met zijn
werk grote indruk maakte.

Muziek
Of een kunstenaar uit Nederland of het buitenland komt,
maakt voor het wederzijds be-

grip niet uit, zegt de stichting
Kunst Circus. 'Kunstenaars
spreken een taal die overal op
de wereld begrepen wordt. Een
taal die grenzen verlegt en laat
verdwijnen'. Dat verklaart de titel van het evenement, 'Grenzeloze ku(n)st'. Bovendien lijkt
de kust soms grenzeloos en die
vormt samen met de zee de
voor- en achtergrond voor De
Stoel, aldus de stichting.
Het evenement, dat tot 19.00
uur duurt, wordt muzikaal omlijst door musici op verschillende locaties. Het programma:
12.15 uur een Kroatische zanggroep in het Cultureel Centrum, om 13.15 uur de Braakballen aan de kop Walkway, 14
uur Jones kaseko, 14.45 uur
Kroatische zanggroep, 15.30 Jones, 16.15 uur Braakballen, 17
uur Jones, 17.30 Braakballen.

Riiim anderhalfduizend kinderen naar school
tekst in memo kan wel niet mee
ZANDVOORT - De zomervakantie is voorbij. De boeken
moesten weer in de tas, een
groot aantal Zandvoortse kinderen kon afgelopen maandag
weer aan de slag. Hoeveel leerlingen er in Zandvoort exact
zijn, is niet bekend, maar meer
dan anderhalf duizend: de gemeente telt al bijna 1660 kinderen in de leeftijd van 4 tot 17
jaar. Voor de allerkleinsten was
het even wennen, op hun allereerste dag op een van de basisscholen in deze gemeente. Dat
zijn er nu zes, want de Plesmanschool en de Van Heuven Goedhartschool zijn met ingang van
dit schooljaar gefuseerd tot De
Duinroos, gevestigd aan de Flemingstraat. Ook de Gertenbach
Mavo gaat door onder een andere naam, dankzij een fusie met
andere scholen: Noordzeecollege.
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weleens een tijdje gaan duren!
De gemeente kan het niet maken om, in deze tijd van zware
wonmgnood, de huizen zo lang
leeg te laten staan." In dat opzicht is deze kraakactie ook een
duidelijk protest, zeggen zij.
Volgens hen staan er in Noord
ook nog eens 21 flats doelloos
leeg ('Die kunnen ook nog wel
gekraakt worden).
Jongeren die een woning zoeken, hebben het heel moeilijk
in Zandvoort, weet het viertal.
Die worden al snel gediscrimineerd, ongeacht situatie en ach-

tergrond leggen ze het al vlot af
tegenover ouderen. Daar komt
nog eens bij dat er nu - door de
nieuwe huisvestingswet - ook
mensen van buiten Zandvoort
op de vnjgekomen woningen
kunnen inschrijven. De krakers voelen zich dan ook achteruitgesteld waar het de verdeling van woningen betreft.
,,Jongeren zijn hier in Zandvoort mooi de dupe. Ze zeggen
al zo snel: ga maar in de particuliere sector kijken. Maar
daar ben je voor duizend gulden per maand pas onderdak."

Ook Sanne had het er maar
moeilijk mee, met haar eerste
dag op school
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - De Zandvoortse vrijwillige politie is
opnieuw eerste geworden
tijdens de jaarlijkse Airborne wandelmars in Oosterbeek. Dat is voor de vierde,
achtereenvolgende keer.
Kennemerland-Zuid.

Vrijwillige Politie weer
eerste bij Airbornemars

De Airbornemars wordt jaarlijks georganiseerd door de Politiesportvereniging Renkum.
Afgelopen zaterdag 3 September gebeurde dat al weer voor
de 48-ste keer. De deelnemers
worden onderweg door een jury
uiterst kritisch beoordeeld op
presentatie, houding en discipline, waarmee zij de wisselbeker voor een jaar binnen kunnen halen. Zo ook de vrijwilligers van het 'Basisteam Zandvoort', behorend tot het district

Deze
groep bestond uit acht mannen
en vier vrouwen en stond onder
leiding van reserve brigadier
J.P. Hollander. Voor Hollander
was het de eerste keer in deze
rol. Hij is de opvolger van Gerrit Schaap, die vorig jaar afscheid nam.
Het gezelschap was anderhalve maand tevoren begonnen
met wekelijks oefenen voor de
mars, maar toch was het optreden dit jaar heel zwaar: de

Zandvoorters werden - net als
de overige deelnemers - geplaagd door barre omstandigheden, met als gevolg natte
schoenen en kleding. ,,Tot op
het hemd!" zegt Hollander.
,,Het was echt noodweer. ledereen was drijfnat. Maar desondanks bleef de sfeer in de
ploeg fantastisch, er was een
enorme saamhorigheid. Je
moet ook wel doorgaan, want
anders loop je voor niets. Het is
wel heel goed voor de onderlin-

De
'Stoel'
voor de Rotonde wordt
zondagochtend om 11
uur onthuld

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Te lange brteven kunnen worden mgekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of adres worden met geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Eenrichtingverkeer beter
Volgens mevrouw Polman is
er een betere oplossing voor de
verkeersovcrlast op de Kostverlorenstraat. Dat schrljft zij naar
aanleiding van een artikel in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
1 September. Hierin werd een
plan van de gemeente gemeld:
het kappen van 18 bomen om de
Kostverlorenstraat te kunnen
verbreden.
In uw uitgave van donderdag
1 September stond een stukje
over het drukke verkeer door
de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Wij wonen al meer dan
30 jaar in de Kostverlorenstraat
en inderdaad trillen de muren
van ons huis als er een zware
vrachtauto passeert.
Zou het geen oplossing zijn
om al het verkeer uit de richting Haarlem/Heemstede door
de Haarlemmerstraat via de
Koninginneweg naar Zand-

voort-Noord door te sluizen?
Verkeer uit Zandvoort-Noord
kan dan als eennchtingverkeer
door de Kostverlorenstraat os
dorp weer uit.
Het is misschien even wennen, maar het heeft als groot
voordeel: 1) alle bomen kunnen
blijven staan (wij hebben al zo
weinig groen is ons dorp), 2) de
Koninginneweg is beter berijdbaar met eennchtingverkeer, 3)
het is een goedkope oplossing:
er zijn alleen wat verkeersborden nodig.
Er moet een uitzondermg gemaakt worden, voor brommers
en fietsers, die mogen beide
kanten op njden. Zij hebben
het toch al zo zwaar bij regen en
windkracht 7!
Myrna Polman
Zandvoort

Ambtenaren naar politiebureau

Het politiebureau staat bijna
leeg. Breng daar dus ambtcnaren onder, In plaats van dure
nieuwbouw aan het raadhuis,
zegt mevrouw De Goede-VosGroter
scn. Daarnaast pleit zij tegen de
Het resultaat mocht er zijn: kap van bomen op de Kostverlode Zandvoorters wonnen de renstraat.
eerste prijs in de categorie PoliUitbreiding van het raadhuis
tiegroepen 25 km. Net als in
1991, '92 en '93 veroverden zij de schijnt een feit te zijn. Ambtewisselbeker. Dit keer een nieuw naren gaan weer verhuizen
exemplaar: de vorige wisselbe- naar diverse lokaties. Want het
ker ging in 1993 definitief naar prestige van de dames/heren
Zandvoort. De nieuwe is wel bestuurders moet gehandhaafd
een stuk groter. ,,We gaan er de blijven. Is het werkehjk zo'n
komende twee jaar voor strij- verbetering? Vraag het eens
den om ook deze beker defini- aan de betrokken ambtenaren,
tief in ons bezit te krijgen. Het de mensen van de praktijk, hoe
zou leuk zijn als dat lukt, dat ze over het nieuwe gebpuw c.q.
valt dan samen met het vijftig- indelmg denken. De ruimte per
-jarig jubileum van de Airbor- persoon schijnt nog minder te
worden dan nu het geval is.
nemars."
ge verhoudingen, want je bent
echt op elkaar aangewezen."

ZANDVOORT - De renovatie van de Hervormde
Kerk gaat deze maand van
start. Eerst wordt het dak
vernieuwd.
Het werk wordt uitgevoerd
door Somass uit Wormer, dat is
maandagbekendgewordcn Dit
bedrijf start nog deze maand
met fase I, het vermeuwen van
de 800 vierkante meter dakpannen. De tweede fase, het voegwerk en het opknappen van de
tombe van Paulus Loot, start
volgend jaar. Daarna volgt de
laatste fase, het opnieuw schilderen van de kerk. Alle werkzaamheden moeten in 1998
klaar zijn. De eerste fase moet
v66r de kerstdagen klaar zijn,
zegt praeses kerkvoogd Mmke
van der Meulen. ,,Tot die tijd
moeten we elke zaterdag het ge
bouw schoonmaken, voor de
kerkdienst op zondagochtend "
Koren kunnen van de kerk gebruik blijven maken, zegt zij.
,,Als ze helpen schoonmaken...."
Pas volgend jaar komt er subsidie vnj. Daarom moet fase I"
betaald worden uit eigen mid-;delen, vergaard uit giften en ••
met bazaars. ,,Godzijdank is •
dat gelukt, maar daar hebben
we wel jaren lang voor gespaard." De kerkvoogdij start
binnenkort een campagne in de
hoop meer bijdragen uit de burgenj te knjgen.

Fokker eist half :
miljoen van ND&;

Gemeente: 'Eerst groot onderhoud aan de woningen plegen'
met EMM om het gemeentelijk
woningbestand in zijn geheel
aan de woningbouwvereniging
over te dragen.

Renovatie NH kerk
start deze maand

De krakers laten het er met
bij zitten. Zij zijn met van plan
om hun woning zomaar weer te
verlaten. Ze stapten deze week
gezamenlijk naar een advocaat
met ervarmg op 'krakersgebied'. Hij dient voor leder individueel een bezwaarschrift in
bij de gemeente Zandvoort.
Vervolgens is het wachten op
de uitnodiging voor een hoorzitting. Daarna wordt het weer
een tijdje wachten, reageren,
wachten, enzovoorts en zal er
vermoedehjk een rechtszaak
bij de kantonrechter volgen.
Maar ook daarna zal er vast wel
weer een nieuwe beroepsprocedure mogelijk zijn, die de boel
kan ophouden en het verbhjf in
de woningen kan laten voortduren. De krakers hebben in leder
geval een 'lange adem', zeggen
zij. ,,De advocaat zei ons: als we
ZANDVOORT - De Zand-'
inspelen op de Gemeente/EMM-kwestie, kan het nog voortse duinwachter en'
wel 66n tot drie jaar gaan du- paardenfokker Jan Fransen
eist een half miljoen schaderen."

Onthulling 'Stoel' is startsein kimstmanifestatie

De Stichting Kunst Circus
Zandvoort heeft nog net op tijd
een bouwvergunning gekregen
ZANDVOORT - Zandvoort- voor De Stoel, het geesteskind
meeuwen is de komende twee van de IJmuidense kunstenaar
jaar met een optie voor nog een Paul van den Berg. Het object
jaar een sponsorovereenkomst komt pal voor de Rotonde in
aangegaan met adviescentrum zee te staan, achter de tweede
HBR. Tevens siert deze naam bank, en zal zo'n vier a vijf mede shirts van het eerste elftal, ter boven het wateroppervlak
terwijl de naam Chin Chin de uitsteken. Het kunstwerk, 'het
broekjes van reclame voorziet. archetype van een stoel' zoals
Het bedrijf HBR is ontstaan de stichting het omschrijft, zal
door samenwerking van drie
bedrijven. Van den Heuvel Assurantien, de oude sponsor van
Zandvoortmeeuwen, werkt nu
samen met Brandenburgs Financien en Van der Reijden
Makelaardij. Volgens voorzitter Dragan Petrovic is een vereniging zonder sponsors niet
meer draaiende te houden. Hij
was dan ook byzonder verheugd met deze nieuwe verbintenis, waarbij hij wel stelde dat
de club moet zorgen dat sponsors bij de club betrokken moeten worden en blijven.
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vraagd. ,,Als we met hadden gekraakt, waren we de eerste tien
tot vijftien jaar niet aan de bak
gekomen," zegt een van hen.
,,In Zandvoort krijg je sneller
een woning als je een bijstands-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Maar... waarom miljoenen
over de balk gooien (van onze
centen!) terwijl er een prachtig
gebouw op een prima lokatie
beschikbaar is? Wat te denken
van het (ook van onze centen)
prachtig verbouwde politiebureau, dat nu door een man en
een paard bemand wordt? Reacties zijn welkom.
Wat me ook dwars zit, is dat
er weer sprake is van het kappen van bomen op de Kostverlorenstraat. Eerst waren ze zogenaamd ziek en nu hebben ze
bedacht dat de straat niet breed
genoeg is. Overal worden drempels en snelheidsremmers aangebracht, wat is er dan mooier
dan deze natuurhjke mogelijkheid?
A. de Goedc-Vossen
Zandvoort

vergoeding van de stichting
Nederlandse Draf- en Rensport.

Pransen beschuldigt de NDR
van valsheid in geschrifte en
van het pnterecht opnemen van
zijn familienaam op een 'zwart'e'
lijst'. Daardoor erkent de NDR
geen paarden van hem in het,
eigen stamboek, bovendien is
hem daardoor de handel in
paarden verboden. De onemgheid met de NDR is ontstaaii
over de fokmerrie Vivre en
haar telg Dragon Crown. Fransen had Vivre verkocht aan een
fokker in Ruinen, onder voorwaarde dat deze na zes maanden het veulen in goede gezondheid aan de Zandvoorter zou
afleveren. Dat getaeurde niet
waarop Fransen Vivre en haar
telg mee naar Zandvoort narn:
De merrie werd later gestolen
en is nooit meer teruggevonden. Bij de NDR staat zij echter
nog in het stamboek onder de
naam van fokker Bos in Ruinen.
Later werd Dragon Crown
verkocht onder voorwaarde dat
het dier niet doorverkocht
mocht worden. Dat gebeurde
toch, met toestemming van de
NDR. Volgens Fransen hield de
stichting zich daarmee niet aan
eerder gedane toezeggmgen.
Met de laatste maatregel wilde
hij voorkomen dat het veulen
opnieuw in Ruinen terechtkwam. Fransen heeft zijn eigen
lidmaatschap opgezegd om te
kunnen procederen, zijn zoontje heeft hij als lid aangemeld
maar die is door de NDR op de
zwarte lijst gezet.

Gratis zwemles
ZANDVOORT - Vanaf 12 September kunnen jongens en
meisjes vanaf vijf jaar weer bij
De Zeeschuimers terecht voor
het aanleren van het A- en
B-zwemdiploma. Aanmelden
voor de wachtlijst is vanaf vier
jaar mogehjk. De Zeeschuimers geeft - als erkend lesmstituut- les in het wedstrijdbad
van Gran Dorado. Volwassenen
kunnen woensdag 14 September gratis kenmsmaken met
aqua-aerobic. Om 19 00 uur
start de eerste les. Om 19.45 uur
wordt plaats gemaakt voor volwassenen die • gratis - eens lekker ontspannen en ongestoord
wat baantjes willen zwemmen,
swimjogging dus. Om 20.30 uur
start de tweede aqua-aerobicles.
Meisjes met twee zwemdiploma's kunnen vrijdag 9 September van 17.15 tot 18 uur kenmsmaken met recreatief kunstzwemmen. Hiervoor is een
aparte afdeling gecreeerd.

Radarcontroles
ZANDVOORT - Op de uitvalswegen rond Zandvoort zyn
vorige week diverse snelheidscontroles gehouden. Van de in
totaal 2250 voertuigen die
langskwamen werden 88 bestuurders bekeurd. De controles en overtredingen vonden
plaats op de Zandvoorterweg in
Aerdenhout (toegestaan 50 km
per uur/hoogst gemeten snelheid 90 km), de Vogelenzangseweg in Vogelenzang (60/97), en
op de Julianalaan (50/72) en de
Zeeweg (80/102), beide in Overveen.

Open dag Stekkie
ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie, naast de
Van Pagee-sporthal in Zandvoort-Nieuw-Noord, opent zaterdag om 12 uur feestelijk het
nieuwe seizoen. Van twee tot
drie uur is te zien en te horen
wat er allemaal gedaan kan
worden. Vanaf half een is er
'open eettafel' voor semoren
met een gratis maaltijd. Voor
de kinderen is er van twee tot
drie een eigen 'feestje'.
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Soc. ,,De Manege"
Zandvoort
is luenoor iedere y.itercl.igavond de gelegenheicl
V.m 9 uur 's ;ivonds tot 03 00 HIM in de n.icht
d.msen, mu/.iek, sleer en HevelliHhad
Entree / 15,— kollie en h.ipie.s mbcgrepen
Uitsl ongehondcn mensen v.;i 30 jaar
Correct gekleed (.ihsoluiit geen spijkerkleding)

Info: 16023

Vrijkomende woningen
Voor starters
Keesomstraat 307. kale
huur / 730,— bruto
huur
/ 886,75.
4kamerwonmg op de 2e
etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerkmg te komen: gezamenlyk bruto maandmkomen max. / 5.250,en mm. gezamenlijk
bruto
maandinkomen
/ 2.850,mimmaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecntena:
hoogste leeftijd.
Voor doorstromers
Celsiusstraat 62. kale
huur / 688,20 bruto
huur / 702,-. 4-kamer
eengezmswonmg met
cv en tum, eigenaar
EMM. Voorwaarden om
in aanmerkmg te komen: gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
/ 4.950,- en mm. gezamenlijk bruto maandinkomen / 2.750,-, mimmaal
tweepersoonshuishouden. Selectiecnteria: bewonmgsduur.
Dit is een schaarse woning. Urgenten heben
bij toewijzing geen voorrang.
Hofdijkstraat 2, kale
huur / 963,75, bruto
huur / 977,55. 4-kamer
eengezmswoning met
cv en tum, eigenaar
EMM. Voorwaarden om
in aanmerkmg te komen: gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
/ 6.850,- en mm. gezamenlijk bruto maandinkomen / 5.700,-, mimmaal
tweepersoonshuishouden. Selectiecnteria:
bewoningsduur.
Dit is een schaarse wonmg. Urgenten hebben
bij toewijzing geen voorrang.
Celsiusstraat 144, kale
huur / 570,- bruto huur
/ 723,45. 4-kamerwonmg op de 2e etage
met cv, geen lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerkmg
te komen: bruto maandinkomen max. / 4.095,, mimmaal tweeper-

soonshuishouden. Selectiecritena:
bewoningsduur. Dit is een
schaarse wonmg. Urgenten hebben bij toewijzmg geen voorrang.
Voor
doorstromers,
starters en vestigers
5 Lorentzstraat 33, kale
huur / 730,- bruto huur
/ 876,62. 4-kamerwonmg op de 3e etage
met lift en cv, eigenaar
EMM. Voorwaarden om
in aanmerkmg te komen: gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
/ 5.250,- en mm. gezamenlijk bruto maandinkomen / 2.850,-, mmimaal
tweepersoonshuishouden. Selectiecnteria voor doorstromers:
bewoningsduur. Selectiecntena voor starters
en vestigers: hoogste
leeftijd. BIJ de toewijzing
gaan doorstromers voor
starters en starters voor
vestigers.
6 De Schelp 112, kale
huur / 699,68, bruto
huur
/ 876,62.
2kamerwonmg op de 1e
etage met lift en cv. eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerkmg te komen: bruto
maandinkomen max.
/ 5.030,-,
eenpersoonshuishouden. Selectiecntena voor doorstromers: bewoningsduur.
Selectiecntena
voor starters en vestigers: hoogste leeftijd.
BIJ de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en starters voor
vestigers.
Gerealiseerde toewijzingen op eerdere advertenties
Lorentzstraat 114: toegewezen op geldend urgentiebewijs.
Stationsplem 107: toegewezen op geldend urgentiebewijs.
Flemingstraat 116: toegewezen op geldend urgentiebewijs.

Woningbon
U bchoorl tot dc volgcnde
categoric:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwel een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont,'danwel beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelij'k huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit net arbeidsproces etc.).
Wclke gemeenfen vallen onder
dc regio Zuid-Kcnncmcrland
Dit zij'n de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bcrcken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij'
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verdcr allemaal
mce tellen:
Onregelmatigheidstoeslag

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Vanaf 5 September 1994 introduceert SENS (Stichting Exploitatie
Nederlandse Staatsloterij) de Staatsloterij Jackpot. Een extra maandelijkse prijs van minimaal 1 miljoen en maximaal 5 miljoen gulden
netto. Wie mee wil spelen in de Jackpot betaalt / 2,50 extra voor
een heel lot en / 0,50 voor een vijfde lot. De hoogte van de Jackpot
wordt bepaald door de inleg van de spelers die mesdoen. Naast de
regufiere Staatsloten van respectievelijk / 25,- en / 5,- zijn er dus
Staatsloten met Jackpot om mee te spelen in de Jackpot a / 27,50

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondcrgctckcndc hccft bclangstclling voor dc w o n i n g ( c n )
nr

adres

I

nr

adres

I

nr

adres

I

Ondergetekende is

Bcpaling van uw gczinsgrnottc
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een eenouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.
Hoc moet u rcagcrcn
Alleen readies via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwel
de regiogemeenten.
Waar moeten dc woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D doorstromer

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kmderen onder 18 jaar
Gezamehjk totaal bruto inkomen per maand

Adres
Postcode

J_J_J_J_J_J

Plaats
Telefoon pnve
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ya, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verktarmg?
D ja

D nee

I 20 ;a, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in tc vullcn door doorstromcrs
Hutdige type wonmg
Indien flat

I

Kate huurpnjs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingcn
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de Sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

staat mgeschreven
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekenmg

E M M

iiiiiii linn

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregtster

EUROPESE LOTERIJ
EUROPEAN LOTTERY

Hoofdprijs Europese loterij

« AN 123456

Trekking 4 oktober 1994
Het Staatslot met Jackpot kost f 27,50 en is verkrijgbaar bij de verkoopadressen van de Staatsloterij en het postkantoor.

ft \ M \ *
(50CENTPERMINUUT)

Het is natuurlijk enorm spannend om te weten wat de stand is van
de Staatsloterij Jackpot. Via het 06-300495 servicenummer van de
Staatsloterij (50 ct. per mmuut) wordt de stand van dag tot dag
bijgehouden.

D geen lift

I

Eigenaar

Het Europese lot kostf 17,50.

liiiiilli Nedefandse Staatsloterij

D wel lift

etag

Aantal kamers mclusief woonkamer

Trekking 8 oktober 1994

De Staatsloten met Jackpot zijn vanaf
5 September 1994 te koop. Op 4
oktober a.s. vmdt de trekking plaats in
de StaatslotenjShow van de prijzen in
de Staatsloterij en dan vindt ook de
eerste trekking plaats van de Jackpot.

D vestiger

Geboorte datum

en / 5,50.
Als de Jackpot valt op een lotnummer
dat niet aan de Jackpot meedoet,
schuift het bedrag van de Jackpot
door naar de volgende maand. Op
deze manier kan de Jackpot flmk oplopen. Zodra de grens van 5 miljoen
bereikt is, gaat de Jackpot er gegarandeerd uit.

D starter

Naam

8,5 miljoen gulden

Is Europa straks
te klein voor u?
Voor de tweede maal dit jaar
organiseert de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
de Europese loterij in Nederland. De verkoop van Europese
loten start 12 September 1994
en deze zijn a /17,50 per lot
verkrijgbaar bij de verkooppunten van de Staatsloterij, bij de
postkantoren, alle filialen van
V&D en bij de GWK's.
De prijzen in de Europese loterij bestaan uit de turopese hoofdprijs van

8,5 miljoen gulden (4 miljoen ECU) en
het Nederlandse prijzenpakket. Verder
zijn er troostprijzen van / 10.000,- netto voor loten met het overeenkomstige
lotnummer in de andere series.
Over de hoofdprijs is nog 25% kansspelbelasting verschuldigd, over het
Nederlandse prijzenpakket niet.
De trekking vindt plaats op 8 oktober
1994 en wordt uitgezonden via RTL5.
De uitslag wordt gepubliceerd in de
dagbladen en verder ligt bij alle verkooppunten de trekkingslijst ter inzage.

De Europese loterij

Netto
De SENS organiseert jaarlijks
een aantal grote loterijen: de
maandelijkse Staatsloterij, twee
maal per jaar de Europese loterij en de Oudejaarsloterij aan
het einde van het jaar.
De prijzen worden netto uitgekeerd. Ook de extra prijs van de.
Jackpot. Bij de Europese loterij
wordt het Nederlandse prijzenpakket netto uitgekeerd; over de
Europese hoofdprijs is 25%
kansspelbelasting verschuldigd.
Wat betekent netto? Dit betekent dat
de winnaar van de prijs geen kansspelbelasting over het gewonnen bedrag noett te betalen. Dat heeft de
Staatsloterij al gedaan. De pnjswinnaar
hoeft ook geen inkomstenbelasting te
betalen over de prijs. Wel is het zo dat
als het bedrag op de bank wordt
gezet, men te maken krijgt met belastbare rente-inkomsten.
Vragen over belastbare rente-inkomsten en over vermogensbelasting worden beantwoord via de BelastingTelefoon 06-0543 (gratis).

Nederlands
prijzenpakket
Europese loterij
Aantal prijzen
70.000
70.000
7.000
7.000
700
700
700
700
700
70
7
7
7
7
7
7

Prijs In guldens

/

10,-

/
15,/
25,/
50,/
100,/
250,/
500,/
1.000,/
1.000,/
2=000,/
5.000,/ 10.000,/ 25.000,/ 50.000,/ 75.000,/ 100.000,-
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Je had als strandpachter een vijand...'
ZANDVOORT - ,,Je had
oeger als strandpachter
naar 66n vijand en dat was
t gemeentebestuur," zegt
>en oud-strandpachter uit
Zandvoort. Hij tekent hiermee de sfeer begin jaren
dertig tussen pachters en
lemeentebestuur. Een aan' ondernemers werd dat
zat en besloot zich te organi;eren, om wat meer tegen;as te kunnen geven. De
Vereniging van Strandpachters werd opgericht. Dit jaar
is dat zestig jaar geleden.
door Joan Kurpershoek

aanpassen aan de nieuwe maatregelen, zat het Termes - en andere strandpachters - niet lekker. De invloed van de taurgemeester op de exploitatie was te
groot, vonden zij. Elke 'beweging' van de pachters werd geregistreerd. Vandaar dat in
april 1934 de Vereniging van
Strandpachters werd opgericht
om voor hun belangen op te komen. Door - onder andere - 'het
voeren van onderhandelingen'
en 'andere wettige middelen'.
Termes werd de eerste voorzitter en zou dat blijven tot het
jaar dat hij overleed, 1960. Hij
werd opgevolgd door Arie Molenaar.
Enkele jaren later werd Jaap
Paap voorzitter, die sinds een
paar jaar penningmeester was.
Deze herinnert zich zijn 'verkiezing' nog duidelijk. ,,Ik had
nog wel eens commentaar op
dingen. Daardoor wisten ze het
al snel, toen er een nieuwe voorzitter moest komen. lemand
zei: 'Waarom zouden we nog
lang praten. Laten we die zoon
van Kees Mok maar nemen, die
kan z'n mondje goed roeren."
Voor hij zelf nog maar iets kon
zeggen was Jaap Paap gekozen.
Sindsdien is hij nog steeds
voorzitter. ,,Maar er is veel veranderd in die tijd," zegt hij.

Vooral met de rol van de burjemeester was niemand blij: hij
ion in z'n eentje de hele gang
van zaken op het strand regelen. En als hem iets niet aanstond, kon hij zondermeer de
vergunning intrekken.
Zo
bracht bijvoorbeeld burgenieester Van Alphen begin jaren dertig persoonlijk de nodige veranderingen aan. In plaats
van linnen tenten mochten er
alleen nog maar houten consumptietenten worden neergezet, compleet met kleedcabines.
,,Toen ging alles nog veel geDe badkoetsen die voor de
Strandweg stonden, moesten moedelijker, dat is nu wel over:
van die plek verdwijnen. Die het strandpachterschap is temochten alleen nog maar - ten genwoordig keiharde business
noorden of ten zuiden van de geworden." Dat is ook de voorStrandweg - in keurige rijtjes naamste oorzaak dat er verder
onder aan de zeereep worden niets aan het 60-jarig jutaileum
neergezet. De zee inrijden, dat wordt gedaan. ,,Als we een gezelligheidsvereniging waren gewas niet meer toegestaan.
weest, bijvoorbeeld een klaverjasvereniging, dan was het wat
anders," aldus Paap.
Termes
Een van de strandpachters
die met die laatste maatregel Kort geding
werd geraakt, was Jaap TerToch moest het ook in vroemes. Hij bezat de badinrichting
voor de Strandweg, die vroeger ger jaren af en toe 'hard' gevan hotel Driehuizen was ge- speeld worden. Tenminste,
weest. Hij moest met zo'n zes- voor zover men het 'durfde' om
tig badkoetsen verhuizen naar de autoriteit van de burgemeeseen plek ten zuiden van de ter te betwisten. Jaap Termes
Strandweg. Daar bouwde hij sa- had daar geen moeite mee en
men met het Groot Badhuis was waarschijnlijk de eerste
een gezamenlijke badinrich- strandpachter die een kort geting, 'Bad Zuid, Groot Badhuis - ding tegen de gemeente aanTermes'. Het was een van de spande. Dat gebeurde in 1947 en
vier of vijf badinrichtingen die had te maken met de stoelenZandvoort 'in die tijd rijk was. boekjes die destijds nog bij de
Alleen op die locaties mocht de gemeente-ontvanger moesten
badgast zonnebaden en zwem- worden opgehaald.
In totaal moest 12,5 procent
men.
Hoewel hij zich had kunnen van de ontvangsten van de stoe-

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

Donderdag 6 September: Oud Zandvoorts pand
met sloop bedreigd: 51 jaar is Arie Molenaar nu
vishandelaar in Zandvoort, waarvan dertig jaar
in het huidige pandje aan de Rozennobelstraat.
Een pand dat niemand in de weg staat, maar
t6ch gedoemd is te verdwijnen, omdat het met
meer past in het gemeentelijke plan voor de
opbouw van een nieuwe Noordbuurt. Reeds eerder werden daarom de bekende oude pandjes in
de Haltestraat van boekhandel Lorentz en 'de
Groene Lantaarn' gesloopt. Het is niet het oudste, maar wel 6&n der oudste pandjes in ons dorp.
Insiders schatten het op ongeveer 110 jaar.
• Zaterdagavond wordt op en rondom het Gasthuisplein voor de tweede maal de solexrace gehouden. Het deelnemersveld bestaat uit ongeveer zestig rijders. Voor de wedstrijd is er een
technische keuring. Ook is het verplicht dat de
motor het voorwiel moet aandrijven. Uiteraard
is het sneller maken absoluut verboden. o In de
onlangs uitgebrachte nota 'Het functioneren van
de Zandvoortse Raadscommissie voor maatschappelijk welzijn' bepleit de PvdA de instelling
van een college van bijstand. Dit college moet
bepaalde bevoegdheden van burgemeester en
wethouders overnemen. Enerzijds om de taak
van B en W te verlichten, anderzijds om de
bevolking middels twee vertegenwoordigers binnen het college meer inspraak bij maatschappelijk welzijn te verlenen. e Een viertal Zandvoorters is er niet in geslaagd de Noordzee tussen het

Engelse Lowestoft en Zandvoort op hun zeilplank te bedwingen. De weersomstandigheden
waren de oorzaak dat de surfers na veertien uur
op de volgboot moesten stappen.

Vijf jaar geleden
Donderdag 7 September: Op korte termijn zal
begonnen worden met de bouw van een complex
aan de Oranjestraat, dat tien womngen, een supermarkt en parkeerboxen bevat. De vergunning
behelst de bouw (op straathoogte) van een supermarkt, plus daarboven tien woningen. Voor
deze woningen worden onder de winkel tien garageboxen gebouwd. Een tweede bouwvergunning voor de bouw van het achterste gedeelte
wordt aangevraagd. Dat verschilt in zoverre van
het oorspronkelijke plan, dat daar geen woningen worden gebouwd, de veertien appartementen en penthouses van dit deel zijn geschrapt. e
Vanaf zaterdag komt de gemeentereimgmgsdienst eenmaal per twee maanden langs voor het
gescheiden ophalen van klein chemisch afval en
andere schadelijke of opnieuw te gebruiken stoffen. De voorzieningen van glas- en papierbakken
blijven gehandhaafd, de ophaaldienst wordt eraan toegevoegd. o De beslissing over de beperkte
horecavergunning voor surfschool Klijn is met
enige maanden uitgesteld. De beslissing is verschoven tot de exacte tekst van de vergunning
bekend is.

'De zeewind masseert je'
T
Badgasten uit de jaren dertig zoeken verkoeling voor het badhuis van Jaap Termes, de eerste
voorzitter van de 60 jaar geleden opgerichte Vereniging van Strandpachters

lenverhuur worden afgedragen
aan de gemeente. (Een soort
strandstoelbelasting dus.) Dat
werd in de gaten gehouden
door de politie: zodra een bezoeker in een stoel zat, moest
deze in het bezit zijn van een
stoelenbon. ,,Als het druk was,
was dat soms onmogelijk," zegt
zijn zoon Jan Termes, die zelf
van 1951 tot 1979 paviljoen negen had, pal naast de Rotonde,
en tegenwoordig actief is als
raadslid. ,,Kennelijk had de politie een keer een paar overtredingen geconstateerd. Bij de
tweede waarschuwing werden
de stoelen weggehaald en opgeslagen in de Remise. Mijn vader
had dus helemaal niets meer
om te verhuren, vandaar dat hij
het kort geding tegen de gemeente aanspande."
Jaap Termes won de rechtsDierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24 zaak. ,,De gemeente moest de
uur per dag), ook voor melding stoelen terugbrengen," zegt
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.

zoon Jan. ,,Zij werd veroordeeld tot 2500 gulden boete per
dag, voor elke dag dat de stoelen nog niet terugwaren. Dat
werd onmiddellijk gedaan, hoewel het voor mijn vader natuurlijk nog wel een paar dagen had
mogen duren. Maar daarnaast
moest er ook een eind komen
aan de kaartjescontrole door de
politie, wat dat betreft kreeg de
gemeente een verbod opgelegd." De afgifte van stoelenbonnen door de gemeente-ontvanger bleef wel gehandhaafd
tot ongeveer beginjaren zeventig. Daarna is de 12,5 procents
regeling omgezet in een vast bedrag: de 'belasting' op strandstoelen, waar momenteel over
geprocedeerd wordt, werd toen
dus in feite bij de pacht inbegrepen.

aan. In 1968 trad de nieuwe
drankenwet in werking waardoor de strandpachters hun bedrijf verder konden ontwikkelen. Van de 'kogelflesjes' en de
gevulde koeken in de jaren dertig groeiden sommige paviljoens de laatste decennia uit tot
complete restaurants. Bovendien kwam er meer luxe op het
strand, zoals destijds met het
revolutionaire Castel Plage aan
het zuidstrand, een paviljoen
met onder andere palmen en
marmeren tegels. De mogelijkheden leken onbeperkt, en dat
trok ook ondernemers van buiten aan. Dat luidde een andere
grote verandering. Werden
vroeger de vergunningen alleen
aan Zandvoorters afgegeven, in
de jaren zeventig werd daar een
eind aan gemaakt. Vanaf die
tijd konden ook ondernemers
Eind jaren zestig kondigden van buiten Zandvoort op het
de grootste veranderingen zich strand terecht.
(ADVERTENTIE)

Speelweek van 8 t/m 14 September
I '°S-e boorden in hun neus...

en vonden olie!

Beverly
Hillbillies

cimmnmnioi

Kerkdiensten

Godistnbueerd door
Columbia TnStar Rims (Holland) b.v.

Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders (H.A.)
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

de badplaats door

Vijftien jaar geleden

Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende 1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
huisartsen hebben een geza- op dinsdag- en donderdagmidmenlijke
waarnemingsrege- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
hng: J. Anderson, B. van Ber- Belbus: Om van de belbus (voor
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. bewoners van 55 jaar en ouder)
Paardekooper, H. Scipio-Blii- gebruik te kunnen maken,
me, F. Weenink. Informatie dient men zich 24 uur van te
daarover tijdens weekend, voren op te geven bij Huis in de
avond/nacht vanaf 16.30 uur, en Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
tijdens feestdagen via telefoon- en 17.00 uur. De kosten per pernummer 30500. De spreekuren soon bedragen vanaf 1 juli 1991:
van de dienstdoende arts zijn /1,50 voor een enkele rit, /2,zowel op zaterdag als zondag voor een retour.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Alg. Maatschappelijk Werk
17.00 tot 17.30 uur. Een af- Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekspraak is niet nodig.
op werkdagen van
Tandarts: Hiervoor de eigen uur
9.00-10.00 uur. Verder volgens
tandarts bellen.
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoApotheek: Zeestraat Apotheek, ner van Zandvoort, is gratis.
J.W. Neutel, tel. 13073, ope- Telef. Meldpunt Sexueel Geningstijden (alleen voor recep- weld: tel. 023-329393 op werkdaten): zaterdag 11.00-13.00 en gen 12.00-14.00 uur en ma.a17.00-18.00
uur,
zondag vond 19.00-21.00 uur.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Telef. meldpunt Ouderen MisBuiten de openingstijden infor- handeling: 023-159700, van 08.30
inatie over de regeling via tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
teLnr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Huurders: Gratis advies voor
vallen is het Kruiswerk Zuid- leden. Telefonisch spreekuur
•Kennemerland 's avonds, 's elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
nachts en in het weekend te be- uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
reiken via de doktersinforma- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Woningbouwvereniging EMM:
de Boer-Burgh en/of mevr. Klachtentelefponnummer
A.C.M. Gombert en/of P.J. van technische dienst: 17577. Beder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 19.30 tot 20.00 uur.
Thortaeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.

Weekend:
10/11 September 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, collecte Jeugd- en
Jongerenwerk
Gereformeerde Kerk. JiiHanaWeg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur:
Zondag 10.30 uur:
Vrijzinnige
Geloofsgemeen•>chap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verhdus, Haarlem

met

TEKENFILM
A.L.

DAGELIJKS
13.30/15.30

KOMEDIE
A.L.

DAGELIJKS
19.00

ACTIE
12 JAAR
DAOELIJKS
21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS
AIR-CONDITIONING IN DE ZAAL
Gasthuisplein 5. 2042 JM. Zandvoort. tel: 02507-18686

De familie Reiche: ,,Zandvoort is ons tweede thuis"
Foto Andre Lieberom

,,De wind hier op strand
werkt als een massage. Vooral
als er dan ook nog zand tussen
zit," grapt de 63-jarige heer Reiche uit Dinslaken. Hij en zijn
vrouw zijn verknocht aan
Zandvoort als vakantiebestemming. ,,We zijn wel in 1973 een
keer naar Italie geweest, maar
dat hoeft voor mij niet meer.
Dat was mij te warm en te
droog." ,,Bovendien was er
maar een klein strandje, je lag
er als haringen naast elkaar,"
zegt voegt Reiche eraan toe.
,,De wind was er lauw. De Zandvoortse zeewind geeft juist een
lekkere afkoeling. We zijn daarna
meteen
hier naar toe
gekomen, we
hadden het gevoel dat we
nog wat in te
halen hadden."
,,En je kunt
hier heerlijk
wandelen.
Vroeger maakten we hele lange
wandelingen met de hond tot
voorbij het zuidstrand. Tegenwoordig doen we het wat rustiger aan, omdat mijn man wat
minder goed te been is. Maar
we genieten enorm van de atmosfeer hier. We zitten elke
dag op strand. Als het regent
gaan we gewoon binnen zitten,
bovendien regent het hier nooit
zo lang. En je kunt hier heerlijk
vis eten, als je in Zandvoort
bent, mag je dat niet overslaan.
Ontbijten doen we rneestal
thuis, en als er hier een viskar
voorbijkomt, gaan we er meestal meteen op af. Maar ik ga hier
ook graag naar de Chinees, dat
is in Nederland heel anders van
smaak dan in Duitsland, hier is
het een stuk lekkerder."
,,In het dorp komen we verder nauwelijks, hooguit om

even boodschappen te doen. De
kinderen gaan er wel eens winkelen," aldus mevrouw Reiche.
,,Vroeger ging ik wel naar de
Grand Prix, toen die er nog
was," zegt haar man. ,,Toen had
je ook heel vaak vuurwerk op
het strand, dat missen we wel
een bfetje."
,,Zandvoort is voor ons gevoel ons tweede thuis," zegt
Reiche, ,,af en toe verlangen we
echt om weer hier naar toe te
gaan." Het echtpaar brengt al
27 jaar de vakantie in deze badplaats door. ,,Altijd in het zelfde
familiepension aan de Haarlemmerstraat
en altijd bij
het
zelfde
strandpaviljoen. Vroeger
kwamen we
rjg
met de kinderen drie weken achter elkaar,
toen
hadden
we
nog zo'n grote bolderkar waarin we alles meenamen. Nu de
kinderen groot zijn, komen we
twee keer per jaar. Meestal zo'n
veertien dagen."
,,Een paar van onze kinderen
gaan hier tegenwoordig ook wel
op vakantie. Ze komen ons hier
ook wel een weekendje opzoeken, samen met de kleinkinderen. Soms gaan ze een dagje op
en neer, maar dat kan ook makkelijk, Zandvoort is lekker
dichtbij. Wij wonen in de buurt
van Oberhausen, aan de rand
van het Ruhrgebied, op 208 km
afstand. Ze noemen Dinslaken
ook wel 'Stad in het groen'. Er
stond laatst in de krant dat de
lucht zo schoon zou zijn als taij
de Noordzee. Toch komen we
zpveel mogelijk hierheen, we
vinden het hier een heel gezond
leven."

o Kunst Circus Zandvoort, zondag van 11 tot 19 uur op het
Gasthuisplein, met muziekoptredens en expositie van diverse
kunstenaars. Om 11 uur ook
onthulling van 'De Stoel' in zee
voor de Rotonde. Gratis evenement.
• Natuurwandeling onder begeleiding van gids door Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, zondag 11 September aanvang 10
uur (duurt ongeveer anderhalf
uur), start bij ingang Bleek en
Berg in Santpoort-Zuid. Geldig
toegangsbewijs verplicht, dagkaarten zijn bij de ingang te
koop. Honden niet toegestaan.
Deelnemers kunnen zich opgeven via de excursie-informatielijn: 023-257484. Via dit nummer ook info over wandelmogelijkheden in het Nationaal
Park.
e Expositie Openbare Bibliotheek Zandvoort, Prinsesseweg
34: aquarellen en acryl-schilderijen (vooral sfeerlandschappen) van Abbe Simons-de
Vries. Gratis entree tijdens de
openingstijden.
• Expositie van de Zandvoortse
schilderes Marianne Rebel in
Holland Casino Zandvoort, t/m
30 September. Te zien tijdens de
openingsuren. Entree 5 gulden.
• In Cultureel Centrum Zand-

voort, Gasthuisplein 9b, is tot
en met 25 September de expositie 'We gaan naar Zandvoort' te
zien. Deze bestaat uit modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen. Daarnaast worden er dia's en videoopnamen getoond.
Er zijn allerlei Zandvoortse zaken uit het begin van deze eeuw
te zien. De openingstijden zijn:
woensdag t/m zondag, 's middags van 1 tot 5 uur. De toegang
is gratis.
• Kennemerstrand in beeld.
Tentoonstelling met prenten en
foto's over de werkzaamheden
aan het Strandplan aan het
strand van IJmuiden, ten zuiden van de Zuidpier, waar een
recreatie- en natuurgebied met
moderne zeejachthaven is gecreeerd. Museum Beeckestijn,
Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Te
zien t/m 9 oktober, open van
woensdag t/m zondag 12 - 17
uur.

WEE WEKEN LANG had
ik een paar konijnen te logeren. Nina, een klein oud
grijs konijntje en Alby, een
zwarte stoere grote jongen.
Mijn broer ging op vakantie en
dropte ze inclusief hok, zakken
zaagsel en pakken voer in mijn
achtertuintje. Nina en Alby waren gewend om los te lopen.
Dus dichtte ik alle mogelijke
gaten in de afrastering en
maakte van mijn tuintje een
waar paradijsje. Ze vonden het
prachtig!
Nou had ik aan een hoop gedacht, maar er was 66n ding,
waar ik absoluut niet op had gerekend... Wat konden die beesten graven! Ze bleken een perfect duo waar het de samenwerking ondergronds betrof. Ze ondermijnden met veel plezier
mijn hele achterplaatsje met
een waar gangenstelsel. Toen
het konijnehok langzaamaan
onder de stoeptegels begon weg
te zakken, was voor mij het
eindpunt bereikt. Tweemaal
per dag werd het project van de
vlijtige konijnepootjes in e^n
knal door mijn schep vernietigd en egaal geplet. Maar Nina
en Alby lieten zich niet ontmoedigen en groeven en groeven...
en ik plette en plette...
In de Haltestraat was men
ook weer eens aan het graven
geweest. Nee, geen paaltjes en
bochten dit keer... Er moest
opeens een stuk waterleiding
worden vernieuwd. Dat was
geen spoedklus, maar stond nu
eenmaal zo gepland. Dus kwamen er midden in het hoogseizoen mannen met wagens en
scheppen naar de Haltestraat
en leek onze belangrijke 'winke1-ader' even naet op mijn achtertuintje. De gemeente had
daar een vergunning voor afgegeven, daarom kregen de winkels en horecabedrijven een
briefje toegestuurd: ,,Hierbij delen wij u mede dat u op die dag
de gehele dag zonder water
zit..."
Nou heb ik jaren in de horeca
gezeten en e6n ding weet ik zeker... Een horecabedrijf draaien
zonder water, dat is net zoiets
als eten zonder gebit, of fietsen
zonder zadel..., kortom... niet te
doen dus! Dat vonden de horeca-exploitanten ook. Maar hoe
ze ook protesteerden, de werkzaamheden gingen botweg
door. Dus werd er die dag koffie
en thee gezet uit emmers water,
werd er afgewassen met emmers water en kregen de toeristen een emmertje waterr mee
naar het toilet om hun boodschap' weg te werken. Zandvoort, badplaats, hoogseizoen
1994. Ziet u het voor u?
De horeca-exploitanten waren 'over de rooie'. Die konden
al die piesende en poepende
toeristen wel schieten. Het
kostte ze die dag zeker zo'n vijfhonderd koppen koffie. Ze gingen hun beklag doen en kregen
uitemdelijk de zo langzamerhand bekende reactie terug: een
hoop onbegrip... Dus zijn ze
naar de advocaat gestapt. De gemeente Zandvoort kan de volgende schadeclaim bmnenkort
wel weer verwachten. Kijk, dat
konijnen zoiets niet snappen...
MARTHA BURGER

Burgerliike stand
Perlode:
30/8/1994 - 5/9/1994

Gehuwd:
Borstel, Erik, en Tatti, Giorgina. Dommisse, Herman Adolf,
en Wigleven, Kitty
Geborcn:
Janique, dochter van: Koopman, Werner Rodger Paul, en
Verhoeven, Maria Laurentia
Josepha. Robbert Willem, zoon
van: Molenaar, Willem Jan, en

Cox, Petronella Gertrudis Maria
Paul, zoon van: Alessie, Jacobus Paulus, en Rijnders, Maria
Elizabeth. Levi Dhillon, zoon
van: Draaijer, Remus, en Kerkman, Yvonne Linda
Overleden:
Kerkman geb. Koperen, Jacoba, oud 88 jaar. Keur, Maarten
Cornells, oud 73 jaar. Paap,
Arie, oud 85 jaar
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SCHOOLVERLATERS IN
RELATIETOTONDERWI1S
ENARBEIDSMARKT
COTES DE DURAS
MARQUIS BOUQUET

D i Mi
Mini-seminar 20 September 1994
Tijdens het mini-seminar van de Vereniging PAC op
dinsdagmiddag 20 September a.s., zullen vier sprekers
belichten op welke wijze schoolverlaters zich, na een

COTES DEDURAS

afgeronde studie, op de arbeidsmarkt begeven. Ook de

FINE VIEILLE
LA TOUR

De Coles de Duras is een eeuwenoud wiingebied, gelegen
ten 2uid-westen van het Bordeauxgebted.
De belangnikste drwvesoorten zip Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Meriot en Semllon. De wijnen vertonen
een opvallende getykents met de mooie wijnen van
Bordeaux en worden op de diverse Internationale
wynconcoursen veelal met medailles bekroond en door
beroemde wiinkenners aangeraden.
DIRCK III selecteerde een mooie mtte en rode Cotes de
Duras, van het hws Marquis Bouquet en biedt deze aan
voor nog geen/5,-per lies

HELE LITER
VERGELIJKBARE PRIJS

BOOTZ
VERY FINE SUPERIOR
QUALITY-0,7 LITER

groep die arbeid met studie gaat combineren wordt
besproken.
PEPSI COLA
LITERFLES

Welke studies en opleidingen scoren goed in de arbeidsmarkt en waar komt men dan terecht? Een verslag van

FEIST PORT
RUBY, TAWNY OF WHITE
0,75 LITER

ELDERS 10.98

de uitkomsten van het onderzoek dat de ROA heeft

-

^

KORENMOUl
* '

JOUKE DE JONGHE
KORENMOUT
LITERFLES

gedaan onder schoolverlaters (van LBO tot HBO) een jaar
nadatzijwarenafgestudeerd.

BLANC
• Kleur. lichl geo!
• Bouquet: oangenaam droog
• Smaak. ktachtig

Variaties in onderwijsvormen: welke combinaties zijn er

VERGELIJKBARE PRIJS

mogelijk tussen werken en leren. Wil het bedrijfsleven
dit 'nieuwe type schoolverlater' of heeft men liever een
goedkopere stagiair(e)?
Case: De marketing-strategie om de juiste student te

SANDEMAN
SHERRY
medium dry of

ZWARTEKIP

MALIBU
TROPISCHE

ADVOCAAT

COCONUTUKEUR
MET JAMAICA RUM

0,5 LITER

pale dry seco

werven van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Case: Het werven, uitzenden, en detacheren van hoger
technisch personeel. Hoe komt hoger technisch perso-

heeft alle drasiken!

neel in het bedrijfsleven en bij het onderwijs?

,„!

Het seminar vindt plaats in het Postiljon hotel te Bunnik.

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

De organisatie is in handen van de Vereniging
Personeelwerving/ ArbeidsmarktCommunicatie (PAC).
Voor informatie over het programma en de sprekers kunt
u contact opnemen met het PAC-secretariaat, telefoon

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

020-4201745, fax: 020-6386609. Deelname kost / 75,(excl. btw).

T.k.a. Z.g.a.n. volledjg uitgerust directiekantoor interieur
bestaande uit:
-

Het Nederlandse Rode Kruis afd. Zandvoort.
Het bestuur nodigt U hierbij uit voor dc
algcmcnc ledenvergadering, welke gehouden zal worden op donderdag 22 sept.
1994 in het Rode Kruis gcbouw aan de
Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort. Aanvang
20.00 luir.

Groot L-vormig bureau met
koppelstuk (zwart)
2
bureau
laden

kasten

(zwart)

Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunkatie
-

luxe

Opening Voorzitter
Aankoop pand voormalig E.E.M. gebouw
Verkoop pand 't Loosje
Rondvraag
Sluiting

Nw. prijs hfl. 4.250-nu hfl.2.750,-

Kroon Mode

bureaulamp

HALTESTRAAT55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band

Voor info + bezichtiging belt u mevr.
Henny v. Houten 02507-13599

Wij houden
even een ,,breakje "
WAT WEET U AL VAN

De elektronische snelweg, videotex, ISDN, telebanking: u krijgt steeds meer met telematica

Naaktstrand Zandvoort
prima punt

ook in-company en op maat
intcrnationalc cxamcns Kamer van Koophandcl

Nationale Postcode Loterij: Speel mee met Mariijn Krabbe

Nieuw; Bingo Jackpot!
Vanaf nu kunt u elke zondagavond kijken naar Postcode
Jackpot, het vernieuwde en
spannende bingospel van de
Postcode Loterij. Speel mee
met Martijn Krabbe voor de
Bingo Jackpot van minimaal
/ 50.000,- en de vele andere
extra bingoprijzen.

deNleuuui
Bijlmer
Nieuwsblad

start met de nieuwste module van PDI: MC.4

istelveens ,
Veekblad

Praktische Telematica. Overdag en 's avonds.

-irnse
rant
smeerder
I ourant:

Amstelv
» Weekb
deRonc
S Venep

Zandvoorts
-, Nieuwsblad

Ook de andere PDI en AMBI-modules gaan

doe mee! •

Straat Prijs
4 September
f 300O

Als u na 22 getallen een voile
kaart heeft, wint u 5.000 gulden.
Na 23 getallen is dat 4.000 gulden en zo gaat het door. Martijn
Krabbe gaat zelfs door tot een
troostprijs van vijf gulden.
En al die prijzen komen na-.

Financiering mogelijk.

WE:

ELKE WEEK HET
DA9EUJKSMEUWS.

Br. ond. nr. 498212.

Elke week duizenden extra
prijzen: het nieuwe seizoen
ziet er goed uit! Wilt u ook
meedoen met dit wekelijkse
prijzenfestijn? Vul dan vandaag nog de WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in en

Er is meer!

snel weer van start.

Zeer goede sponsoring.

tuurlijk bovenop het bestaande
prijzenpakket van de Postcode
Loterij. Met de Postcode Jackpot van 2 tot 7 miljoen, het Seizoenmiljoen, de maandelijkse
ton, de Straatprijs en de meer
dan honderdduizend andere
prijzen.

In Postcode Jackpot raden drie
kandidaten de afloop van een
aantal opmerkelijke filmpjes.
Als ze het goed raden, vallen de
bingocijfers.
Als u na 21 getallen een voile
kaart heeft, wint u de Bingo Jackpot van minstens /50.000,-. Maar
heeft niemand na 21 getallen een
voile kaart, dan komt er voor de
volgende uitzending een halve
ton bij. Net zolang totdat de
Jackpot valt!

de Nieuwe
UVecsper

te maken. Mag u achterblijven? CVA gaat van

Benodigd eigen kapitaal / 5.000,-

Deskundig advies.
Tel. T 3612-15068. Brederodestraat 60
Werlcplaats Schelpenplein

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

Alle maten

imi.t-NooriJiihi.liil1
vihi LTunillu rM. !li|

Bel even voor rneer informatie:
020-6259883

enz. •

in Amsterdam, Zaandam, Hoorn, Heerhugowaard

69.95

Boul. Barnaart 14

Te koop
strandpaviljoen

Voor Cursussen Commercieel
Engels, Duits, Frans en Spaans

11 modekleuren,

zijn wijgesloten

ledere woensdag gesloten

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

Het bestuur

Evt. ter overname
IBM PC + printer (DeskJet)
typemachine

Tel. 12932

Specialists in Business Language

De agenda luidt als volgt:

(diverse

- wandmeubel
- schuifkast

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Fa. Gansner & Co.

inf. mevr. M. C. Mnl-M.irs, Kovcnkarspcl 02285-187S7
directiestoel

kanten verstelbaar)
- archiefkast

12-13-14- 15 September

MARJTAAL OPLEIDINGEN

Sanders Meubelstad is
OP ZONDAG11 SEPTEMBER
GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur

WINTO^ZEVEN-MILJOEN-BON
Uitzending
4 September:
4067 winnaars

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzen
en de Postcode Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaa!
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
Q /40,- (vier lotnummers)

Naam:

—

Q dhr. Q mevr.

Adres:
i

i

i

i-i

i

i

Plaats:

Bel mij bij een prijs boven/10.000,- Telefoonnr. i
Postbanknummef:

Handtekening:

(50 ct/min.)

i

i

i

i

i

i

i

i

150.94.09
i

>^

^SilJifc-**1

• NATIONALE

Banknummer:
1
1

i

Datum:

06 - 97 99
Goodgekeurd door het
Mlnistorlo van JUstltie.
De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder
nummer LO 890/098/177.89 d.d.
02-03-93.
Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasImg. Prijzen worden automatisch op
uw bank- of girorekenmg gestort

Q /20,- (twee lotnummers)

Q /30,- (drie lotnummers) Q /10,- (een lotnummer)
A.u.b:Uwktu2aasnkniis>nanvsrderinvullinmetbloklitters.Dtelntmehoudtintinvaintmgvinhatrigtement.

Postcode: i

Bel voor de
bingocijfers
de uitslagenlijn

AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TELEFOON 020-6184733, DONDERDAG KOOPAVOND.

2S.OOO
XB O73

Mi Ij o n a i r worden ?
Vul de^bon in en doe mee!

Martijn Krabbe, uw nieuwe gastheer bij de Nationale Postcode
Loterij. Kijk op zondagavond, 21.15 uur, TROS, Nederland 2.

/ 50.000

DAAR VINDT U 'T WEL

/
3161

I

[

1

1

1
1
1

1
1
1

POSICODI
• LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zanderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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iCRO's

'^Succesvolle kleine advertenties
^X'Voor de zakenman en particulier

'^£f} Micro-adverli.'iitics voor /akcninan en parliculiei kunnen
;-l <ner ) of 2 kolominen bieedle in diverse

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Felicitaties
* Martha, Klaas vanuit Spanje h.g. met jullie verjaardagen.
Lf. Nico, Wim, 11-9/18-9.

* Vrijwilligers gevraagd omj
verkeer te regelen bij hand-:
balveld op 1 okt. 16219.

Therapieen

* Weet u de tel.nrs nog voor Anti-stress massage, pedicude handbalreunie op 1 okt! re. Tel. 020-6326684/6371715.
16219- 12114- 14973.
Wilt u informatie over
CHELATIETHERAPIE
Verloren en
of CELTHERAPIE?
gevonden
Bel St. Natuurgeneeskunde
RBN, tel.: 02963-4201
(Ouderkerk a/d Amstel)
* Verloren gouden schakelarmband met kinderkopje
omg. Centrum. 02507 -15646. Technisch personeel

Pailieulicteii verwij/en \vij nnar de hpenale bon op dc
papiiia ..MICRO'S".
I'laalsing is rnngelijk in de \olgcnde edilie:
XANDVOCWTS NIKUWSHI.AI) / 0.45 per n.illhneiei.
Sluittngslijd: dinsdag 15,00 nut.
U kiint im 1eUi> lelefonische opgi-u-n: 02507-17166 of
afgcven//cwleu aan:
•k /iindvomth INieim.sbl.id. Casdiuisplcin 12.
2042 JM Xaiuhoorl:
i'laatshig is ook inogelijk in de \olgende eonibinalie:
X. Xan<l\oorls Meii\\sbl.id. Ainslelveejis \Veekblail. Uillioornse Cmirant. de Koiule Vencr, Aalsmeeidei Conrant, alle edii'ies van hel AnisluidaiTis SladsMad, de
iNieuue VVrcS|Ut'i. / 5.33 per nnlliineler.
SlnilingMijd: ntaandng 15.00 uur.

Weggelopen of
gevonden dieren

if Infoirnalie ovur on/e o\eiige aantrekkelijke adveilenliueonibinalies in dc Micro s yijn op aanviaag o[> on/e
kanloien verkrij|j;I)aar.
it Voor brievcii onder nunuiier \\ordl I icgel extra in
ickciiing gebraclil, alsnicde / 7,50 adrn.kobten.
if Hlj plaatsing in di: Micro's \\oiden geen beuijsiiuniiTieis
verMuurd. O[> ver/oek wordt aan adverleerders bulten
bet vcrbprcidingsgcbied ecu kranl vers-luunj. Hiervoor
uordt / 5.-- in ickening gebracbl.

Weggeloopen zwart katertje
met witte punt aan staart,
roepnaam Dicky, omg. Watertoren. 19721.
* Weggelopen poes, zwart/rood/wit gevlekt, rode snoet,
witte voetjes. 15672/13863.

Alle prij/cn cxcl. 17.57r KTW
-U kunt dc tcksl \i\i\ uw Micro-advcrtenliecoinbin.itie Z
tclcfoniscli opgctcn:

gevraagd

Huur prijs /100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

UITZENDBUREAU
HEEFT T

Oproepen •• Mededelingen

J. v. Campen & Zn.
voor al Uw
Schoenreparaties,
onderhoudsmiddelen en
assen.
Corn. Slegersstraat 2,
el.: 02507 - 15449.
* Kabouters en Welpen speen nu samen het ESTASPEL
bij Scouting The Buffalo's.
tMoeder Bets vanuit Benidorm pr. vakantie met Mies,
Liets, Nico, Wim, Beso, Beso.
Overigens, mijnheer de voorzifter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worden
rtooraetrokken.

Schoonheid en verzorging

Philips sun mobile

Dc hluitingslijclcn. gcldt'n voor plaatsing in de/clfdc week.
Voor dc bctaling onlvangt n ecu acccptgirokaail.

Een pruik als het
nodig is!

aparte
pasruimle
ruime
sorterina in
haarwerken
en pruiken

DeHardeVltours

Gewichtsbeheersing en goede voeding gaan samen bij
HERBALIFE. Probeer het ook! Info tel.: 02940 - 32350.
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Kleding

Micro's Weekmc<liii
Poslhus 156 - 100'U' AD Amsterdam

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Cli'ARLOnr COIFFURES
ENHAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgat)werken

DinsJc^sgeslolen
HeemstE'deslraal 28
b.h.Hoofddorpplein.

Amsleftkim.

Tel.02W157107

Vlooienmarkt
Hotel"-Schiphof '

(v.d. Valk) HOOFDDORP
Wim en Nico,
Rijksweg A4
prettige vakantie toegewenst
zo. 18 sept. 10-17 uur.
en nemen jullie nog wel even
klaverjasles!! Martha en Klaas. Midland B.V. 033 -751167.

'

leuke banen voor
ERVAREN KAS/BALIE MEDEWERKERS, SECRETARESSES
b.v.k. MET JURIDISCHE ACHTERGROND, DICTAFONISTES
MODERNS TALEN, BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKERS
MET KENNIS VAN EXACT, TELEMARKETINGFUNCTIONARIS BUSINESS TO BUSINESS MET ERVARING.

Divers personeel
gevraagd

J.M. COIFFEURS
Kerkstraat 22 vraagt
Heb je interesse? Bel dan snel voor meer info 020-6273094 of
leerling kapster
kom langs met cv en paspoort N.2. Voorburgwal 158 A'dam.
Tel.: 02507 - 14040.
V.B.T. zkt 2 comm. TOP- • Rubrieksadvertentie? Zie
PERS. Info: 06-8898-1003
voor adres en/of telefoonnr. Jong Swingend en
Avontuurlijk?
(20 cpm). Tel.: 020-6904564. de colofon in deze krant.
In onze full-time kunstverkoop
teams wordt veel verdiend!
Muziekinstrumenten
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
eventueel antwoordapparaat.

Budget piano's
vanaf /1.000,ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER
Ruime keus gebruikte en nieuwe piano's
Ook huurmogelijkheden.
CLAVIS, Nieuwe Teertuinen 23, Amsterdam
Welkom zaterdag 10-5 u. en zondag 11-4 u.

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. / 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:; .

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. / 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr.: huish. hulp, 1 ochtend
per week. Telefoon: 14287.
Gevraagd:
huishoudelijke
hulp, 3 a 4 uur per week.
Telefoon: 02507 - 19876.

Wij zoeken consulentes voor
de verkoop van speelgoed op
party's. Voor informatie,
tel. 036 - 5344046.
Word
RIJINSTRUCTEUR
(M/V): Voor auto veel vraag.
Ook voor rijinstructeur motor
en nieuw ook bromfiets. Ook
voor rijinstructeur vrachtautoautobus- en aanhangwagen.
U kunt ook sterinstructeur
worden voor alle categorieen.
Of rijexaminator. Binnen vijf
maanden kunt u het officiele
Kaderschooldiploma
bezitten. Wilt u vast en zeker fulltime of parttime werk als rijinstructeur of een succesvolle
rijschool? (zonder middenstandsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in Amsterdam. Bel voor een gratis
studiegids De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend):
0206226173 b.g.g. 04998-99425.

Woninginrichting

#&«
voor de particulier

**5^

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten /7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als 1 regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met vermelding van uw postcode naar:
niet boven / 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Ofafgevenbij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
r
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of, niet op te nem en.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
4,76
4,76
4,76
6,35
• 7,93

6 repels f
7 regels/
8 regels /
9 regels /
10 regels /

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor dc particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven /300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Baby-artikelen

hairstyler gewonnen door: A. V. Tulder, Amsterdam
klokradio gewonnen door: J. Sijbrandij, Amsterdam
walkman gewonnen door: R. Sluijter, Zandvoort
4 E 180 videobanden gewonnen door: R. Krimpenfort, Weesp

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr/ 357, 020-6232736.
Shown: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Lessen en clubs

De Krocht
Grate Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFRETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Huwelijk en
kennismaking
Zoek je een leuke vriend of
vriendin? De relatielijn
06-350.200.54 (100 cpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
X.Y.Z. B.V. yerhuizingen en 1 week uw eerste contact.
kamerverhuizingen. Voll. verz, Vraag gratis en vrijblijvend
Dag-nachtserv. 020-6424800 de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
Onderhoud,
(telefoniste). 24 uur per dag,
reparatie,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en een van
doe-het-zelf
Nederlands grootste relatieGepens. schilder heeft nog organisaties.
tijd voor binnen- of buitenwerk.
Ook
timmerwerk. e Rubrieksadvertentie? Zie
02507-18248/30339 na 19 u. vooi adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

voor al UW
Sleutels
Sloten en
Beveiligingsinstallatie.
Corn. Slegersstraat 2,
tel.: 02507 - 15449.
heeft tijd voor binnenen buitenwerk.
Vrijblijvende prijsopgave.
Bel na 18.00, tel. 19800.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534 :

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

en woonruimte
te huur gevraagd

Aqua-aerobics wo. 19.00 u. Heer 60+ zoekt ruime, lichte,
gestoff. zit/slaapk. Bij vooren 20.30 u. Zeeschuimers,
keur nabij station NS.
bel voor aanmeld. 14318.
Tel.: 020 - 6202890.
ASTROLOGIE CURSUSSEN
(Jupiter). Folder 020-6384148. Ik ben het zat iedere werkdag
180 km in de auto te zitten.
Jazzdance, aerobic, callane- Wie heeft een zomerhuisje
tics, bodyshape. English
o.i.d. te huur van sept, t/m
Dance Studio, Waverstraat mei? Tel.: 03435 - 76003.
14-16. Info 020 - 6862847.
Te huur gevraagd: atelierKunstzwemmen leren? Elke ruimte/werkplaats.
wo. of vr. bij de Zeeschui- Telefoon: 023 - 242632.
mers, / 22,50 p.m. Bel 16511.
Woonruimte gezocht voor alPIANOLESSEN
leenstaande, werkende man.
door gedipl. lerares.
Huur tot ± / 700,- p. mnd. Tel.
Tel.: 02507-18486.
na 15.00 uur: 02507 - 12932.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. BakWoningruil
ker, Botticellistr. 38" A'dam
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
Aang.: Haarlem 4-k.flat, 1 hg,
Workshop Visualiseren
kale huur / 682. Gevr.: Zandvlgs Shakti Gawain
voort 3 of 4 k.flat of woning.
Leer visualiseren wat je in Tel.: 023-402550 (antw.app.).
werkelijkheid wilt. Kom van
een idee tot de realistische Aangeb.: ruime eengez.won.,
utvoering d.m.v. een stap- 3 sl.k., ruime zolder, tuin +
penplan. Elke donderdag van 15 m, in rustige buurt, Heerhugowaard, hr /862. Gevr.:
11.00-12.30 uur.
Burg. v. Fenemaplein 19/1. woning of flat Z'vrt, min. 2
sl.k. Tel.: 02207 - 46951.
Pers. en kleine groepen.

Verhuizingen

S.B.S.

Elke week het dagelijks nieuws!

* Goedgekeurd Ikea autostoeltje, 0-9 maanden, /50. Te huur garage in Noord (voor
auto). Tel.: 02507 - 15872.
Tel.: 02507 - 19649.
Te
huur: gem. appartement
*Te koop Maxi Cosy 2000
tot maart 1995, /1000 p.m.
/ 75. Tel.: 02507- 13690.
Tel.: 02507 - 18718.
* T.k. combi wandelw. / 200;
reisw., mintgr. m. wit /50.
Onroerend goed
Alles in g. St. Tel: 19886.

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
Sport, spel en
gebruikte koelkasten, wasontspanning
machines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± /250,- of kom een Yoga en Ontspanning
praatje maken. Dotterbloem- Aanmelden elke di.-ochtend
straat 2. Bel: 020 - 6370845. Corn. Slegersstraat 2A.
Aanvang 13 September a.s.
Schommelstoel t.k. blank;
berber, 3 x 2 m. Tel.: 02507 17701.
Zalenverhuur
* Zaanse klok, def. / 35; tinnen tafel olielamp, electr.,
Party-service
/ 55. Tel.: 02507- 14656.
PELIKAAN
* ZitVsIaapbankje met losse
uw adres voor koud buffet
kussens/150. Tel.: 19650.
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
Kunst en antiek
VERENIGINGSGEBOUW

Schilder

Postcode:

*T.k.: nieuwe damesschoenen mt 36, nieuwprijs /180,
nu/50. 02507- 19968.

Fabrieksrestanten v.a. / 9,75. Zwemmen leren? Elke ma. en
Alleen bij EUROPA-PARKET. do. 16.00-18.00 u. Aanmelden
vanaf 5 jaar, tel. 17735.
Tel.: 075-283507.

T.k. gevr.: inboedels ook pet
stuk, kast, tafel, kleingoed,
antiek. Tel.: 023 - 366048.
1 regel /
2 regels /
3 regels/
4 regels /
5 regels /

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

020 - 562 62 71

3rote Vlooienmarkt 24 sept.
-laarlem-Schalkwijk
,,Het
Schalkererf"; 9 okt. Almerestad Sporthal ,,Centerpoint"
lleen 2e-hands. 020-6140616
Handbalkantine
waarchijnlijk te klein voor reunie
1 okt!!! Wat nu? Tel.: 14973.
Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Floats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op een
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
ben vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Horde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: T. Verkaik, Mijdrecht

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrosseriebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuwbouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
en all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797,
inl. dhr. van de Zeijden.

(dit iniinnicr is nict \uor bczorgklaehtcn) of '/cnden nan:

3enno en Anneke, we willen
ullie laten weten, dat we
eerlijk hebben gegeten.
'on, Yvon, Liesbeth en Eli.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Puch Maxi 2 tone te koop,
kmstand 10.600, goed onderhouden, lage verzekermg. Prijs
n.o.t.k. 02507 - 15454.
*T.k. vouwfiets ook als kinderfiets / 75,-. Na 19.00 uur:
tel. 02507 - 16516.

Auto's en
auto-accessoires

Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330*88 (75 cpm.).
HOMOJONGERENKONTAKT, hete Jongens van 18 30 jr! 06-320.330.95 (75 cpm)
**HOMOKONTAKTEN **
Zoek je snel een hete boy?
06-320*330*18. (75 cpm.).
"HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
KINKY LIVE: EXTREEM genot
1 gpm. 06-9821 dag en nacht.

Direkt apart met een droomvrouw! 06-97.92. Je mag alles
doen voor maar 1 gpm.
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880 (75 cpm).
Direkt kontakt, direkt
doorgeschakeld naar dames
thuis. 06-9702 (75 cpm)
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75 cpm).

LIVESEXMEISJES 06.96.36
24 uur per dag kun je Live1
1gpm v.a. 18 jr. Livesex!
LIVESEXNEGERIN 06-96.86
24 uur per dag! Live sexen! DISCREET Sexkontakt, nu
1 gpm. Doorschakelsex.
spec, met hete vrouwen van
Meidengrieks! 06.320.320.6S 40+. 06-320.330.42 (75 cpm).
Ik sta voorover, voorzichtig er Doorschakelsex met strakke
metolie. Gadoor! 1gpm. 18jr meisjes 18! Live met ze! Bel
Meisjeskamertjes 18 jr. 06 06-98.66. Nu 24 uur per dag!
96.08. Petra's vriendinnetjes EENZAME vrouwen zoeken
doen een sexspelletje. 1gpm. sexafspraakjes als man niet
MEiSJESVINGERTJES 18 jr. thuis is! Bel 06-9661 100 cpm
Ze glijdt in je slip. 1gpm. EROX de madam verbmdt je
06.320.320.66 Oh...wat fijn!
door, zeg maar naar wie!
NIEUW! 06.320.325.95 Direct 06.95.06 Rijp & Jong. 1gpm.
een leuke meid aan de lijn! Gebabbel, gebabbel, 75
De meeste vrouwen! 1 gpm. cpm. De BABBELBOX de eniNIEUW! 1 gpm 06.320.326.17 ge echte! 06-320.330.02.
Sex in het openbaar! Lift, toiGRATIS TELEFOONSEX
let, trein, bus, tram.
voor vrouwen. Dames bel:
Nieuw: 35+ sexdating. Volop 06-4300. Mannen bel: 06-9755
RIJPE-VROUWEN
zoeken (100 cpm).
sexkontakt 06-9616 100 cpm GRIEKS standje met ervaren
Nieuw ANONIEME sexdating. vrouwen. 35+. Kies, er zijn er
Snel sexkontakt met eenza- 3! 1gpm. 06.320.327.17.
me vrouwen 06-9706 100 cpm GRIEKS: toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat!!
Bel 06-9709 (100 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexkontakt. Bel 06-9511 (75 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.41. (75 cpm.).
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766 (75 cpm).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend prive-gesprek!
06-320.322.33 (75 cpm).
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
Bel nu 06-9780 (75 cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
06*96*25 Winkelmeisjes 18. vrouwen bij jou in de regio.
Bea wordt heet achter de Bel nu 06-9811 (75 cpm).
kassa en verdwijnt het toilet TIPPELLIJN: eenzame vrouwin. Jij loopt er achter. 1gpm. tjes zoeken een vluggertje7
06.96.26 S & M - LIVE-BOX. Bel nu 06-9530 (75 cpm.).
Live met je meesteres op een TOPSEX 06.320*325*25 Ik wil
in bad met jou! Zeep me maar
lijn...! 1 gpm.
06.96.40 MEISJESSEX (v.a. lekker in lieverd! 1gpm.
18), 1gpm. Jij loopt achter mij Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
de trap op. Onder m'n mini Spreek een visitekaartje in en
zie je m'n slipje strak trekken. luister naar die van anderen!
06-96.93
SECRETARESSE. Vind je 'n leuke meid, dan
Met open blouse en kort rokje verbinden we je live door. Sazit ze jou heet te maken. Ze men prive. 06.97.22.
wil een wip maken. 1 gpm. Verboden lusten: SECRET!!
06-97.11. Sabrina houdt van 1gpm. 06-320-327-20

T.k. Suzuki jeep bwjr. '84, m,
zomer- en winterkap. Vr.pr. Grieks. 1 gpm. Ik sta voorf6500. Tel.: 02507 - 18140. over! Doe m'n slipje opzij!
06-97.33 Standje Frans! 1
gpm. Live met mij 24 uur p/d!
Rijles auto's
Op z'n Frans! Mondje vol!
en motoren
06-98.40 STRAATSEXLIVE! 1
gpm. We schakelen je door
Alblas Verkeersscholen
met 'n ordi meid! 24 Uur p/d!
in 5 dagen
06-98.48 Rijpe vrouwen Live!
UW RIJBEWIJS
Misschien we! je buurvrouw
Nieuwkoop, 01724-8361.
aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag!
06-98.58. Hoor 35 vrouwen
hijgen. Maar 1 mmuut voor 'n
06-Nummers
hoogtepunt. Zappen 1 gpm.
24 uur p.d. 06.320.320.65
06.320.320.22 Ik wil dat je me Live! Met een hete tiener 18!
in de lift masseert. Zachtjes 1gpm. Heerlijk Livegesprek!
hoor, ben 18 jr. 1gpm.
Allerdaagse Taboe1 Onna06.320.320.91 Ik open m'n tuurlijk! 1gpm 06-320-327-26.
mond voor jou! Ik wil je long
voelen. RIJPE Negenn. 1gpm. ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06.95.05 Hier willen ze Live 06-320.330.79 (75 cpm).
voor standje Grieks! Doorschakelsex! 24 u p.d. 1gpm ANONIEME sextel.nrs. van
hete vrouwen, ze geven echt
06.95.09 Je krijgt sexles in het hun telnr. Bel 06-9737,75 cpm
gymlokaal, stop je hand maar
BIZARRE TABOE TAPES!!!
in m'n B.H. 100 cpm.
1gpm. 06-320-350-66
06.95.20 NIEUW! One on One!
Maak nu direct een afspraak! CLUB 9886 zoekt voyeurs!!
06.95.20 maar 1 gpm Nieuw! Live! 1gpm 06-9886 24 u. p/d.
06*95*26 Lesbische buur- Dikke Vrouwen livegesprek
vrouwtjes brengen elkaar m. mollige vrouwen m. enorme bollen. 1 gpm 06-98.70.
naar 'n hoogtepunt. 1gpm.

06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij
Direct contact
mag alles van mij uittrekken!
met DAMES uit
Begin maar! Igpm.
heel Nederland.
06.95.91 Het meisje (18) bukt
Geheel prive
en schuift haar rokje omhoog!
THUIS DOORGESCHAKELD
Op z'n GRIEKS! 1gpm.
*Aangeb. porcelijnen hond06-96.80
06*95*92 GRIEKS lekker achjes v.a. / 1,- per stuk.
24 u/p.d. 100 cpm.
terom.
Blanke
of
donkere
Tel.: 02507 - 13509.
vrouw staat gebukt! 1gpm.
Sunnaamse Dames echt Live
Bolderwagens,
fietskarren,
skelters (ook voor zelfbou- 06.96.06 Laat je 24 uur p. dag 1gpm 06-320-323-46 (24u/pd)
doorverbinden voor een Live- Taboe gesprekken LIVE:
wers) direct van bedrijf.
gesprek! Rijp & Jong 1 gpm. 24/PD 1gpm. 06-320-322-72
Folder: 05904 - 1804.

Te koop
aangeboden
diversen

Direct Live Box! Je komt in
een orgie terecht! 1gpm. Nu
24 uur per dag! 06.95.93
DIREKT APART met
ondeugende vrouwen.
Vrouwen bel 06-4300 mannen
bellen 06-9757 (75 cpm).

VERPLEEGSTERS Live Sex!
Rijp & Jong! 24 Uur per dag!
06-98.38 1gpm. We Wachten!
VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen! 100 cpm. Zappsex.
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekum discrete sex!
Bel 06-9603 (100 cpm).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06-9604. (75 cpm.).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel nu
06-9512 Sexsucces! 75 cpm.
Vrouwen van 40 zoeken
STOUTE Jongens (18) voor
hete sex. Bel 06-9844 (75c/m)
Ze zakte door haar knieen.
Op z'n Frans lieverd. 1 gpm.
06.96.46 Rode lippen!

NIEUW, discreet pnve-gesprek met hete vrouwen extra-snel Bel 06-9664 100 cpm
Nieuw: hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam!! SEXDATING. 06-350.23-020 100 cpm
Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken! 06.320.320.19 pmlg.
In de bios voel ik je hand.
Nieuw: TELEFOONSEX voor
2. Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm)
NIEUWE RAGE 06.96.53
Spreek een leuke boodschap
in en luister dan naar die van
andere bellers. Vind jij een
leuk iemand of lemand jou,
dan wordt je direct live
doorverbonden. 75 cpm.
Vrouwen bellen gratis!
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm.).
One on One RIJPE vrouwen
Alleen live en prive met ervaren vrouwen 06-9523 pm 1g.
Op de Boerderij: Nicole en..
1gpm. 06-320-329-19.

Prive
Doorschakellijn
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/p.d. 100 cpm
PRIVE: 06-9778. Ordi-Live
24pd. HORNY LADIES 1gpm.
Privetel.nrs. van hete vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel
nu 06-9605, 100 cpm.
Privetel.nrs. van hete vrouwen thuis. SEXCONTACT.
Bel nu 06-9502, 100 cpm. '
Rijpe Verpleegster. Ik zit op'
m'n hurken. Wat 'n inkijk',
geen slipje. 1 gpm. 06-97.44.
RIJPE VROUWEN Live
06-96.09, 24 uur per dag kun
je met ze dollen. Live! 1 gpm.
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE direkt
telefoonsex met hete vrouwen. 06-320.330.46 (75 cpm)
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! voor
Heren. Bel 06-9667 (100 cpm)'
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
18, wacht bel 06-9701(75c/m)
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
Sex"O"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong
1gpm. Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100 cpm)"
SM BIZAR LIVE-EXTREEM
1gpm. 06-320-328-18 24pd. ,
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten.
06-320.322.17 (75 cpm).
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100 cpm)
SM-VOOR-2: direkt apart
voor 'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen. 1gpm.
Straatgrieten1 Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1gpm. 06.320.320.77

Diverse clubs
/ 150,- ALL-IN voor open-sex
relaxen met alle 14 jonge
gastvr. Geop. ma-za, 11-24 u
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur
Nederl., Caraibische, Z-Amerikaanse, Aziat meisjes. Escort v.a. / 200. 020-6683310

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

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten
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Van Ostadestraat 21 c
in de dorpskern gelegen leuke starterswoning. Ind. hal, woonk. met plavuizenvloer; open keuken met inb.app.;
schuifpui; 1e et. 2 slaapk. met kastenwand; ruime badk. met ligbad, toilet.
Vr.pr. / 169.000,- k.k.
Trompstraat 5/4
gunstig gelegen vierkam.app. op de 2e
et., schitterend uitzicht over zee, 2 balkons. Ind. ruime hal; woonk.; 3 sl.k.;
badk. met ligbad en wastafel; keuken.
Vr.pr./ 175.000,- k.k.
Dr J. G. Mezgerstraat 33
driekam.app. in uitst. staat van onderhoud, gelegen nabij station en strand.
Ind. ruime hai; woonk. met parketvl. en
aangrenzende keuken, 2 slaapk., badk.
met douche en wastafel; toilet. Schitterend zonneterras.
Vr.pr. / 255.000,- k.k.

Zandvoorts Nieuwsblad

Sonneveld Sporting
Passage 37

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Oe Spar

Aanvang alle lessen op
12 September

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Zwemles
Baby + peuterzvvemmen
Water aerobic
Gymnastiek voor iets ouderen
Aerobic
Yoga

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

die ons team komt versterken.
Kleine wijk ± 60 kranten.
Hoge verdienste en veel extra's'
voor 3 kwartier per dag.

Vanaf 18.3O u Diploma fi/B
Brevet 1; 2; 3
Vanaf 19.15 u Brevet 4; 5; 6
Binnenwater ft; B

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

meisje/jongen

Gmndomdo zwembad.

Haltestr. 9, Zandvoort

AKO

serieus

gaat wccr zwemmen
Vanaf 15 September in het

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Het Parool Zandvoort zoekt een

ZfiNDVOORTSE
REDDINQSBRIQfiDE

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Opgeven voor diploma fi/B
bij

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

P. Kopcr tel. 02507-18432

Een leuke cent bijverdienen?
Neem dan zo snel mogelijk contact
op.
Tel. 15873

Inlichtingen: 14678

Wilt u een waning kopen
Wilt u een waning verkopen

VAN

CHAIK
m MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

COLGATE

ORIGINELE

TANDPASTA

PLEDGE

MET FLUORIDE,
BI-FLUOR OF
BLUE MINTY GEL

reinigtenverzorgtaluw
meubelen met een vleugjewas

NATUREL
spuiTBUsSOO ML

TUBE 100 ML

FOTOGRAFIE

FRAAIE GLAZEN

ELDERS JJif09

• cursussen
• workshops
• vakopleidingen

DESSERT SCHAALTJES
KLASSIEK HOUTEN

FOTOLIJSTJE^

020 - 624 99 94

/">< ,

met standaard en muui
bevestiging. Formaat
10x15 cm.

<—•>"

/:
v ^"^
f/'-^ft a

fotogram
centrum voor fotografie

DAMES
BIG
T-SHIRT

Een telefoontje is genoeg . . .
om in contact tc komen met dc man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

DIXAN OF PERSIL

WASMIDDEL (NORMAAL)
NAVULZAK

HANDIGE 3-DELIGE

HOBBYMESSEN-SET

MODIEUZE SLOBSOKKEN

3 KILO

KITEKAT HAPKLARE BROKJES
zoek uit: rundvlees/lam
of kabeljauw/tonijn

met elastan voor nog
meerrekvermogen,
in vele moderne
kleuren. One Size

LITERBLIK

ELDERS 17^5^
ALMHOF

OVENVERS

BIOGARDE
YOGHURTS0'

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bcl de

CONTACTLIJN
06-350.222.21(1 oo cpm)
leidingen
i/n venorgt voor
ioo leerlmgen deeltijd\epsopleitlingen en oriintatieiprogramma's.

HEEL POND

KILO

HEEL

(f-4\

yy
<%

I''!-1,* , i

1

'

ERU GOUDKUIPJE
ZOEK UIT: DIVERSE SMAKEN

^y-'-s^
b* ' \""r
-•'•"'-••••'• ^. Uii
""
,'.•.,•'••<

.

' :

->• f

NUTROMA

ZELFRIJZEND

HALFVOLLE
KOFFIEMELK

atm'S»iSig£

FLES 500 ML
ELDERS

Gouda's Glorie MARGARINE
':?N

ALTE WEINTRADITION

HONIG

ZWARTOFMET...

ook om te braden

Mejroel>
^^^

BAKMEEL

koud geserveerd
een frisse witte wijn

voor een prima
bakresultaat

FLES 1 LITER

ELDERS

VA

NNeui=;
^OFF)E

ELDERS

^^N^V.Le^W'"vA-'N 1

IO«RI EUBBI lUlRfl

n?ssr

PAK
250 GRAM

OQ

ELDERS J03

PAK 500 GRAM
UNCLE BEN'S

VAN NELLE

RUST

SUPRA KOFFIE SNELFILTERMALING

naturel, lukt altijd!

PAK
375 GRAM

ELDERS

PAKKEN
+1 BLIK

IGLO GEHAKTE SPINAZIE
vriesvers, dus verser
beslaat niet!

ARTIKEL

|fflj^Bi^-

PAK

jg&e-^

&&w/

ELDERS

450 GRAM
ELDERS.

VAN DEN BROEK

KORTE NA- EN BIJSCHOLINGSCURSUSSEN IN DE
INSTALLATIETECHNIEK
Opieidingen volgens OLC katalogus en praktijkopleidingen per moduul.
KOELTECHNIEK
Primaire en voortgezette opleiding onderhoudsmonteur
koeltechnische apparaten en installaties.
INFORMATIE EN LESLOKATIE
METAAL: Westerstraat 187 Amsterdam telefoon 0206243259; J. van Heun, Staribaan 26, Amstelveen, telefoon 020-6474726; K. Vreeken.
KOELTECHNIEK: Westerstraat 187, Amsterdam, telefoon 020-6243259; P. van de Loo
INSTALLATIETECHNIEK: Papaverhoek 3, Amsterdam, telefoon 020-6369846; D. Vlaar.
Voor schriftelijke informatie en aanmelding kunt u, liefst
zo spoedig mogelijk contact opnemen met de leerlingenadministratie op de Westerstraat 187, telefoon 0206243259.

LIEFST ^

250 GRAM

ELDERS'

ELDERS

METAALTECHNIEK
Primaire en voortgezette opieidingen Machinale beroepen, Montage- en onderhoudsberoepen, constructieberoepen, lasopleidingen, vliegtuigberoepen, scheepsbouwberoepen.
Moderne technieken: Auto Cad tekenen, CNC plaatwerken (kanten en/of ponsnibbelen), CNC verspanen,
AutoCAD, PLC Pneumatiek
'

INSTALLATIETECHNIEK
Primaire en voortgezette opieidingen installatietechniek, verwarmingstechniek, distributietechniek, onderhpudstechniek en voortgezette opleiding servicetechniek.
Specialistische opieidingen: Watertechnisch installateur, gastechnisch installateur, patroonloodgieter.

GESNEDEHENVERPAKT

BEKER 500 GRAM ^ HEEL BROOD

KIES VOOR EEN VAK MET PERSPECTIEF: KIES
VOOR DE METAALTECHNIEK.
KOELTECHNIEK OF INSTALLATIETECHNIEK.
De unit installatietechniek en werktuigbouw maakt onderdeel uit van het Randstedelijk Opleidingen Centrum
en verzorgt in Amstelveen en Amsterdam primaire en
voortgezette opieidingen in het leerlingwezen en bij- en
nascholingscursussen voor de Metaal, installatietechniek en koeltechniek.
Voor het Cursusjaar 1994/1995 kunt u zich nog inschrijven voor de volgende opieidingen:

KORTE NA- EN BIJSCHOLINGSCURSUSSEN IN DE
METAAE.TECHNIEK
CNC- verspanen
CNC- plaatwerken (kanten en/of ponsnibbelen)
PLC- pneumatiek

ZWANVERSE

SESAMBRUIN ROOKWORST

fy
it i
BUNDVi^___—
pJES
MERGPW

pakSstuks

LIEFST14 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook- • OOSTZAAN; Wlnkelcenlrum Hannle Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldw&g • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM (ZUID): Rljnslraal 46 • ENBINNENKORTOOK: -AMSTERDAM: Nicuw-Slolen

>
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Piet Keur: 'Spelers zijn gretig
om in het eerste te komen'

ZANDVOORT - De voorbereidingen op het nieuwe
voetbalseizoen zitten er op
voor de Zandvoortse voetbalverenigingen. De trainers van TZB en Zandvoort• meeuwen zondag en zaterdag beginnen vol goede
moed aan de competitie.
Coach Gerard Nijkamp van
Zandvoort'75 begint echter
minder optimistisch aan
het nieuwe voettaaljaar: ,,Ik
heb moeite met de mentali, teit van de spelers".
; Nijkamp heeft zijn twijfels over
"3e vorm en conditie van zijn
spelers, omdat naar zijn mening te weinig trainingsarbeid
is verricht. ,,Het zijn de bekende dingen waardoor er te weinig
is getraind", zegt Nijkamp.
,;Werken op strand en dan nu
met vakantie gaan. Door de
slechte opkomst heb ik zelfs
een oefenwedstrijd emit moeten halen, omdat ik geen team
op de been kon brengen. Als je
vjjil presteren dan moet je veel
meer trainen".
^'Over de te verwachten prestat'ies van zijn topteam rekent
Nijkamp vooral op een moeilijk
start. ,,De clubs zijn fit en voor
ons zal het zaak zijn om in de
eerste vijf wedstrijden al punten te pakken. De spelers zijn
daar ook wel van overtuigd. In
deze zware klasse degraderen
drie teams dus wordt het moeilijk. Willen de jongens meer
trainingsarbeid verzetten, dan
kunnen we best meedraaien".

ZVM-zondag
Voor het derde jaar gaat Pieter Keur aan het werk met het
zondagteam van Zandvoortmeeuwen. Met een nog ruimere
en sterkere selectie wordt het
dringen voor een basisplaats en
gezien de goede resultaten in de
oefenwedstrijden zijn de verwachtingen
hooggespannen.
,,De voorbereiding was inderdaad goed", stelt Keur. ,,Maar

uitslagen in de voorbereiding
zegt niet altijd wat. We voetballen nu wel goed en hebben spelers van gelijk sterkte. ledereen
kan het niveau aan. De concurrentie is dermate groot dat spelers best teleurgesteld zijn als
ze niet bij de eerste elf zitten.
Maar iedereen is gretig om in
het eerste te komen".

trainingen en de oefenpartijen
heb ik er wel vertrouwen in. We
hebben er ook wat jonge jongens bij gekregen en om die te
behouden moet je resultaten
behalen. Dus ik hoop dat we
bovenin meedraaien".

Eerste plaats
voor Bad Zuid
Na het afwerken van de voorrondes plaatsten zich zes teams
voor de finale-avond. Hoewel
Bad Zuid zijn favorietenrol
waarmaakte, ontstond er een
felle strijd om de overige ereplaatsen. Pas in de laatste wedstrijd viel de ontknoping. Lou
Lou pakte de derde plaats door
een verrassende zege op Bad

Zuid, dat toch de titel in de
wacht sleepte.
In een rechtstreeks duel om
de tweede plaats tussen Sky
Line en Paviljoen Jeroen viel de
beslissing pas in de laatste seconde. Jeroen werd derde door
een schitterende treffer van
Inge Kraaijenoord. Zij werd uitgeroepen tot ,,beste dame" van
het toernooi. De organisatoren
Mark Versteege en Jan Paap
reikten na afloop de prijzen uit.
Uitslag: 1. Bad Zuid, 2. Paviljoen Jeroen, 3. Lou Lou, 4. Buddy's beach, 5. Sky Line, 6. ZRB.

Het naar de HVB gedegradeerde zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen gaat onder leiding van trainer John van der
Zeijs proberen terug te keren in
de KNVB. Net als zijn collega
Keur heeft het team van Van
der Zeijs een goede voorbereiding achter de rug. ,,Over de
trainingsopkomst en de geleverde prestaties in de oefenwedstrijden ben ik zeer tevreden", aldus de 35-jarige Zandvoorter. ,,De selectie ziet er
goed uit en zo langzamerhand
begint het spel er op te lijken.
De groep heeft er erg veel zin in
en de sfeer is heel erg goed".
De terugkeer naar de KNVB
is de grootste wens van Van der
Zeijs en zijn manschappen. ,,De
doelstelling is terug te keren
naar de KNVB, maar ik houd
een slag om de arm. Voetballend kunnen we iedereen aan,
maar ik weet niet hoe de spelers zich houden tegen fysiek
sterke tegenstanders. Kunnen
ze die aan dan moet het lukken
met het aanvallende voetbal
dat we gaan spelen".

TZB
Tenslotte TZB dat, onder leiding van Willem Koning, hoopt
eens een keer te promoveren
naar de eerste klasse HVB.
,,Dat hopen we zeker, om eens
tegen standaardteams te spelen", vertelt Willem Koning.
,,Het is niet altijd leuk om tegen
DEM 5 op ADO 20 te spelen.
Dat trekt niet zo".
TZB heeft voor het eerst
sinds jar en een jeugdteam op

Zandvoortse Schaak
Club groeit explosief
zorgt, zodat ook de huisschaker alle gelegenheid krijgt zich
te meten met een tegenstander
die iedere avond gelijkwaardig
is.
De schaakclub is te vinden in
het Gemeemschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Voor nieuwe leden bestaat een introductietarief. Informatie over de
Zandvoortse Schaak Club geven R.Schiltmeijer, telefoon
17272 en J.Berkhout, telefoon
De Zandvoortse Schaak Club 15023.
kon zowel bij de jeugd als de
senioren nieuwe leden inschrij-ven. Op donderdagavond 8 September start voor de senioren
die clubcompetitie, die eind mei
1-995 een kampioen moet opleveren. De dertig senioren zullen er ook nu, op het bord met
de 64-velden, ongetwijfeld een
spannend spektakel van maken. De eerste ronde start om
kwart over acht.
De jeugdige schaker beginnen vanavond om zeven uur
met de opleiding naar een hoger schaakniveau. Daarbij zijn
in mei diploma's te verdienen.
De avond zal in ieder geval beginnen met het verkiezen van
een vertegenwoordiger, die de
jeugd in het bestuur vertegenwooordigt. Samen met de
jeugdleider zal het gekozen
jeugdlid de competitie en ook
andere activiteiten gaan begeleiden.
De Zandvoortse Schaak Club
is al jaren in het bezit van een
computer, die de indeling ver-

ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridge Club hield
de gehele zomer de zogenaamde 'zomercompetitie',
die op woensdagavonden
werd gespeeld. Als nipte
winnaars kwamen de heren
Emmen en Van der Meulen
uit de strijd te voorschijn.

Een droevige bijkomstigheid
bij deze finale was dat op 21
augustus Chris Braun plotseling overleed, hetgeen een groot
verlies voor de bridgeclub betekende. Hij was ook degene die
de beker voor het Zandvoortse
kampioenschap aanschafte en
was de motor van de organisatie.
In eerste instantie wilde de
ZBC, na zijn overlijden, dan
ook afzien van het spelen van
de finale. Na overleg werd besloten alsnog door te gaan en
tevens de beker naar Chris
Braun te vernoemen.
De laatste finalezitting werd
op 31 augustus gespeeld en het
spande er om. De dames Van
der Meulen en Spiers stonden
na twee zittingen eerste, maar
zij speelden de laatste avond
niet goed. Alhoewel ook de heren Emmen en Van der Meulen
niet echt op dreef waren, liep
het voor dit koppel toch goed
af. Met miniem verschil,
slechts 3 procent, wonnen Emmen en Van der Meulen de
Chris Braun-beker. De tweede
plek ging naar Van der Meulen/Emmen. De heren Veldhuizen en Koning pakten de derde
plaats, terwijl de vierde plaats
voor de dames Lekanides en
Dekker was.
De bridgeclub heeft woensdagavond de algemene ledenvergadering gehouden. Inlichtingen over de ZBC zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider
de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

ZVM-zaterdag

ZANDVOORT - Op de oversteekplaats op de Boulevard
Barnaart is een vijfjarig meisje
uit Luxemburg aangereden
door een 28-jarige automobiliste uit Zandvoort. De vrouw reed
door rood licht. Het licht voor
voetgangers stond op groen.
Het meisje, dat hier met haar
ouders op vakantie was, is met
een gebroken been naar de Deo
vervoerd.

Zomerbridgetitel
voor Emmen en
Van der Meulen

Elk paar dat op woensdagavond zijn lijn won, plaatste
zich voor de halve finale. Na de
halve finale resteerde 14 paren,
die om het kampioenschap
streden in drie zittingen waarbij totaal 66 spellen werden gespeeld.

Zandvoortmeeuwen
heeft
met spelers als Robin Castien,
Bas Heino, Serge van Lent, Faisel Soekhai en John Keur een
behoorlijke versterking gekregen. Doch dat is niet altijd een
garantie voor succes. ,,Wij zijn
wel sterker geworden, maar er
zijn andere clubs die met hun
verkregen spelers-materiaal zo
kampioen moeten wbrden. Wat
Zandvoortmeeuwen
betreft
zien we wel hoe het loopt".

Meisje gewond

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club maakt
een explosieve groei door en
het aantal leden bedraagt
momenteel 45. Op de onlangs gehouden jaarlijkse
ledenvergadering, die in amper twee uur werd afgewerkt, is het bestuur uitgebreid met twee man. John
Ayress en Dick Vastenhouw
versterken het taestuur.

de been weten te brengen, maar
zag wat senioren-leden afvloeien. ,,Toch hetaben we een sterker eerste elftal", gaat Koning
verder. ,,Met de terugkeer van
Alex Miezenbeek zijn we zeker
sterker geworden. Gezien de

ZANDVOORT - Het twaalfde
strandpachters-zaalvoetbaltoernooi, in de sporthal Pellikaan, is wederom een groot
succes geworden. Na een spannende strijd eiste Bad Zuid de
eerste plaats voor zich op.
Veertien teams deden mee
aan dit gezellige zaalvoetbalgebeuren. Het verplicht opstellen
van een dame in het team bleek
een goede zet van de organisatie. Doordat de doelpunten, gescoord door een dame dubbel
telden, vielen verrassende uitslagen te noteren.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Een speler van Zandvoortmeeuwen probeert tussen twee verdedigers weg te komen

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is de competitie zeer voortvarend begonnen. Voor de 4-0 overwinning op Spaarnestad
hadden de manschappen
van trainer Pieter Keur
slechts tweemaal twintig
minuten .goed voetbal nodig. In het overige tijdsbestek deed Zandvoortmeeuwen het rustig aan zonder
dat Spaarnestad gevaarlijk
kon worden.
Het team van Zandvoortmeeuwen toonde een aantal
nieuwe gezichten. De aanwinsten Faisel Soekhai, Robin Castien en John Keur betekenen
een behoorlijke versterking.
Bovendien was Bas Heino nog
geschorst maar zal de volgende
wedstrijd weer van de partij
zijn.
De Zandvoorters begonnen
sterk. Het voetbal was goed verzorgd en na vijf minuten lag de
eerste treffer in het net. Faisel
Soekhai soleerde door de defensie; waarna de bal voor de

Andre Lieberom

Zandvoortmeeuwen begint
competitie voortvarend
voeten van Ruud van Laere
kwam, die hard en onhoudbaar
uithaalde, 1-0. Een minuut later
had Robin Castien de tweede
treffer op zijn schoen, maar
zijn inzet trof net geen doel.

Concentratie
Aan het overwicht van Zandvoortmeeuwen kwam snel een
eind. De Zandvoorters verdedigden
ongeconcentreerd,
waardoor Spaarnestad enige
keren dicht in de buurt van het
doel van Serge van Lent kwam.
De Zandvoortse doelman hield
echter zijn doel schoon. Na
twintig minuten kreeg Zandvoortmeeuwen weer greep op
de wedstrijd, hetgeen de tweede
treffer zou opleveren. Soekhai
knalde de bal op de vuisten van

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informa- De Marlboro Elf Renault Clio Cup. Allard Kalff fmishte als tweede in deze categoric
tie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
De strijd vooraan spitste zich
17272, of 14085.
ZANDVOORT - Enkele de trainingen de snelste tijd
duizenden
toeschouwers neer en mocht derhalve van de volledig toe op Coronel en
waren afgelopen weekeinde eerste plaats vertrekken. Op de Westbrook die ruim af stand naop net Circuit Park Zand- inmiddels volledig opgedroog- men van de rest van het veld.
baan was de tweede trai- Westbrook bleef aan de leiding.
voort getuige van een duide- de
ningssnelste Richard West- ,,De Brit pakte bij de start diIrjke overwinning van Ri- brook
een paar meter", aldus Cochard Westtarook. Hoofd- nel. als eerste weg voor Coro- rect
ronel. ,,Wat ik ook probeerde,
moot van het voile raceprohet lukte niet", zo besloot de
gramma was de laatste ronHaarlemmer, toch enigszins tede voor het Europees Straf
leurgesteld.
kampioenschap Formule
Uitslagen: Euroserie Formule
Het gehele Draco-team, onOpel.
der meer leverancier van kam- Opel: 1. Westbrook (Eng), 30
Twee weken geleden werd de pioen Campos werd door de ronden in 33.26,297; 2. Coronel
internationale titelstrijd al be- wedstrijdleiding bestraft met (Ned) op 0,543; 3. Rustad (No)
slist toen de leiders van deze een stop-and-go-penalty vanwe- op 7,602; 4. Crevels (Ned) op
Opgave nummer 35: Mat in competitie elkaar in de wieien ge het maken van proefstarts 16,039; 7. van der Kamme (Ned)
twee zetten, wit begint.
reden, waardoor de Braziliaan tijdens de opwarmronde, het- op 47,564; 13. v.d. Berkt (Ned)
Oplossing van schaakdiagram Campos kampioen werd. De re- geen volgens de reglementen op 1 ronde.
Eindstand Europees kampino. 34 (Mat in twee zetten, wit vanche zou vandaag moeten verboden is. De leiding van het
begint): 1. Df5 x fS+ • Kg8 x f8; 2. komen van Tommy Coronel. Italiaanse team besloot hierop oenschap: 1. Campos 182,5; 2.
Coronel 174; 3. Crevels 142.
De Haarlemmer zette trjdens zijn rijders terug te trekken.
~~Iel • e8 en mat.

Richard Westbrook wint van kop af

lemse verdedigers zijn hielen
zien, waarna Rick de Haan de
loepzuivere voorzet niet meer
Na een half uur was hel dan kon missen, 3-0. De Zandvooreindelijk raak. Uitblinker John ters leken op weg naar een zeer
Keur zette Rick de Haan aan ruime overwinning. Spaarnehet werk. Een Spaarnestad- stad kon het tempo niet volgen
verdediger werd in het nauw ge- en het was Ruud van Laere die
bracht en gleed onderuit, waar- zijn tweede en Zandvoortmeeuna hij de bal met de hand wegs- wens vierde treffer liet noteren,
loeg. De toegekende strafschop 4-0.
werd door Ferry van Rhee verzilverd, 2-0.
Zandvoortmeeuwen zette in Gas
De Zandvoorters vonden het
de tweede helft een hogere versnelling in en dat leverde in tien kennelijk genoeg en namen
minuten twee doelpunten op. veel gas terug. Spaarnestad
Robin Castien liet enige Haar- kwam zodoende vaak in balbede Haarlemse doelman en Castien schoot net naast.

zit, maar doelman Van Lent
werd niet echt bedreigd. De
sporadische uitvallen van
Zandvoortmeeuwen waren gevaarlijker en meerdere doelpunten hadden gescoord moeten worden. Door onzuiver
schieten en goede reacties van
de Spaarnestad-doelman bleef
het bij de 4-0-stand.
,,Ik ben hartstikke tevreden
met dit resultaat", vond Pieter
Keur. ,,Het enige manco is dat
het nog veel schommelt. Daar
bedoel ik mee, dat we taij vlagen
erg goed voetballen, maar ook
slechte periodes hebben. Bovendien komen we koppend in
de achterhoede wat te kort. Dat
heb ik er nog niet helemaal uit
kunnen halen. Voetballend is
het echter een stuk beter dan
vorig jaar, een groot verschil
mag ik wel zeggen. En, het is
nog niet vaak voorgekomen dat
we met een overwinning zijn
begonnen."

Strafschoppen nekken Z'75
ZANDVOORT - Een zeker
niet slecht spelend Zandvoort'75 heeft een ongelukkige nederlaag geleden in de
openingswedstrijd
tegen
VRC. Na een 1-0 voorsprong
bij de rust werden de Zandvoorters, mede door twee
Strafschoppen, naar een 1-3
nederlaag gespeeld.

Ronald Halderman en Edwin de stip werd gelegd. De strafAriesen. De juiste richting ont- schop werd beheerst ingeschoten, 1-3.
brak echter.

Stip

Een aandringend Zandvoort'75 moest attent blijven op
de gevaarlijk counters van
VRC. Daarbij kreeg VRC de
hulp van de scheidsrechter, die
In de eerste helft was het in een duel tussen twee spelers
veldspel van Zandvoort'75 goed een overtreding zag van een
verzorgd. Daardoor waren er in Zandvoorter, waarna de bal op
de beginfase goede mogelijkheden op een treffer. VRC mocht
de handen dichtknijpen dat Edwin Ariesen, Wim Paap en
Hans Hartkamp unieke kansen
lieten liggen.
VRC kwam met de schrik vrij
en slaagde erin wat onder de
druk uit te komen. De Veenendalers kregen meer greep op de
strijd, maar echt gevaarlijk
ZANDVOORT - De leden
werd het niet. Het laatste kwartier van de eerste helft was weer van Chess Society hebben
voor de Zandvoorters. Piet van unaniem gekozen voor
der Wai probeerde het van af- Marc Kok en Ben de Vries
stand en zag dat de doelman als nieuwe bestuursleden.
zijn inzet liet glippen. Edwin Hans van Brakel legde zijn
Ariesen was er als de kippen bij functie van secretaris, na
om de bal in het doel te depone- vier jaar, neer en Cafe Neuf
ren, 1-0.
besloot met de sponsoring

Wat de Zandvoorters ook
probeerden de stand onderging
geen verandering meer. ,,Ik
vond het verlies geflatteerd",
aldus trainer Gerard Nijkamp.
,,We hebben niet slecht gespeeld en hele goede mogelijkheden gehad. Bovendien vond
ik de Strafschoppen veel te
zwaar gestraft".

Chess Society kiest
bestuursleden

Wind
In de tweede helft had VRC
de stevige wind in de rug. Mede
daardoor werd Zandvoort'75 teruggedrongen op eigen helft. In
eerste instantie kon de achterhoede de zaak aardig klaren. In
de vijftiende en zestiende minuut kreeg Zandvoort'75 een
geweldige tegenslag te incasseren. Foutief opstellen stelde
een VRC voorwaarts in staat
vrij op te rukken en te scoren, 11. Even later ging een tegenstander na een duel met Hans
Hartkamp in het strafschopgebied onderuit en de toegekende
strafschop werd benut, 1-2.
Het leverde Hans Hartkamp
de tweede gele kaart op en dat
betekende vertrek naar de
klee/dkamer. Met tien man
heeft Zandvoort'75 geprobeerd
eery gelijkspel uit het vuur te
slepen. Kansen waren er voor

gewonnen. Een top-tienplaats
was er weggelegd bij de provinciale
snelschaakkampioenschappen. Hoogtepunt was de
nationale snelschaaktitel bij de
tweedeklassers, door Fred van
de Klashorst, Olaf Cliteur, Ben
de Vries en Jacob de Boer.

van de schaakclub te stop- Interne competitie
pen.
Het clubkampioenschap was

Ruim tweederde van de leden
van Chess Society bezocht de
ledenvergadering. Voorzitter
Hans Drost deelde de vergadering mee dat Caf6 Neuf, ondanks wederzijdse tevredenheid, de bakens wenste te verzetten. De Chess-voorzitter bedankte de gebroeders Filmer
voor de sponsoring van de afgelopen twee jaar. Chess Society
is nu naarstig op zoek naar een
nieuwe sponsor.
Chess Society kon het afgelopen seizoen geen kampioen begroeten. Met een derde en een
zesde plaats draaiden respectievelijk het eerste en tweede
achttal goed mee in hun afdeling. Toch waren er successen
voor de Zandvoorters. Bij viertallentoernooien werden fraaie
eerste plaatsen behaald en op
het eigen toernooi werd zilver

voor Marc Kok, terwijl de tweede en derde prijs naar Peter
Kuhn en Peter van de Beek gingen. De interne competitie
staat ook voor dit seizoen op
het programma en tevens
wordt een rapid-kampioenschap verspeeld. Ook worden
er opleidingsavonden georganiseerd onder leiding van Fred
van de Klashorst. Bovendien
wordt een doorgeefschaakavond gehouden.
Schaakliefhebbers die willen
meernaken hoe het toegaat bij
de bruisende vereniging, zijn
welkom op vrijdagavond 9 September in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat,
aanvang acht uur. Inlichting
over Chess Society zijn te verkrijgenbij Hans Drost, telefoon
18430 of Olaf Cliteur, telefoon
15721.

Negentig kilometer
fietstocht Olympia
ZANDVOORT - Rijwiel Toerclub Olympia organiseert zondag traditiegetrouw de negentig kilometer fietstocht Rond
de Zuid. Deze tocht start tussen
negen en tien uur 's morgens
vanaf strandpaviljoen nr.8,
Trefpunt.
Daar kan ook op de vermelde
tijd ingeschreven worden. De
inschrijfkosten bedragen 2,50
gulden en voor een herinnering
aan deze tocht moet 7,50 gulden
extra betaald worden.
De route gaat Rond de Zuid,
dat wil zeggen dat er eerst gereden wordt via het duinpad naar
Langervelderslag, Noordwijk,
Katwijk, Wassenaarseslag en
Scheveningen. De terugweg
gaat via Wassenaar (controle),
Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg,
Voorhout, Lisse en Vogelenzang. De route is geheel uitgestippeld en kan dus zonder
moeite door iedereen gefietst
worden.
Deelnemers, die de voorkeur
geven aan het rijden in groepsverband, kunnen om tien uur
starten onder leiding van ervaren leden van Olympia. Zij hoeven dan geen route te lezen,
maar moeten wel een geoefend
fietser zijn en met een gemiddelde snelheid van 25 kilometer
per uur kunnen fietsen.
De route gaat langs rustige
wegen en heeft, wat betreft de
omgeving, een sterk wisselend
karakter. Nadere inlichtingen
bij Klaas Koper, telefoon 14833.

Duif van Hans
Heiligers snelst
ZANDVOORT - Met nog
twee vluchten te gaan is Hans
Heiligers zeker van het totaal
kampioenschap bij de postduivenvereniging Pleines. Afgelopen zaterdag vloog de duif van
Heiligers wederom het snelst.
De jonge duiven werden zaterdagmorgen in Strombeek
om half twaalf gelost voor een
vlucht over 163 kilometer. Met
grote snelheid spoedden de duiven zich huiswaarts. Om vier
minuten over half twee landde
de eerste duif op het hok van
Hans Heiligers, die daarmee
zijn clubtitel veilig stelde.
Uitslag: H.Heiligers 1, 5, 10,
15. J.Romkes 2, 25. G.Harteveld
3,11,21,22. P.Koopman 4. P.Bol
6,12, 14,16, 18, 20, 24. Combinatie Sinnige 7, 8. J.Heeremans 9.
M.Bol 13. F.Spronk 17, 19.
E.Paap 23. Oude Duiven uitslag: Combinatie Koper 1, 7, 8.
M.Bol 2, 3, 4. G.Koper 5. J.Heeremans 6.
Uitslag sponsorvlucht: 1.
BiBi for shoes, 2. Oase Bar, 3.
Virgin Mode, 4. Familie Restaurant, 5. La Bonbonniere, 6. Versteege Wielersport, 7. Hanneke
Voit bloemen, 8. Gall en Gall, 9.
Kapsalon Headsigns, 10. Cafe
The Mix, 11. Snackbar Oude
Halt, 12. Jaap Bloem Sport, 13.
Eetkamer Guile Toine, 14. Sigarenshop Kleijn, 15. Rennes
snackhouse, 16. Thiele Diervoeders, 17. Bakkerij M.Keur, 18.
Truienparadijs, 19. La Camisa.
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SNOW WHITE

Winkelen, wandelen en heerlijk aan de thee in Cambridge

AANBIEDING
Speciale prijs voor deze
3-daagse reis naar Cambridge
vanaf slechts / 99,- p.p.

Nu OOk

groothandel in
schoonmaakartikelen

DAGJE UIT IN ENGELAND AL VANAF / 99,-

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Getcafe Barrage
voor bctaalbaar lekker eten in een gezellige
ongedwongen sfeer
Naast onzc uitgebreide vlecsgerechten hebben wij nu ook
onze visgerechten uitgebreid.
Bij dc bij U al bekende sliptong en scholfilet servercn

wij nu ook o.a.:
Zectongfilet (atlantische)
Zcewolffilct
Roodbaars filet
en nog andere soorten vis

Fitzwilliam Museum en natuurhjk de
vele colleges, zoals Trinity, Kings,
Queens, Corpus Chnsti en St.
John's College. Elk college heeft zijn
eeuwenoude tradities en kleuren,
die ook terug te vmden zijn in de
beroemde college shawls en stropdassen. Delen van de colleges,
bijvoorbeeld de kapellen en vooral
de reusachtige binnenplaatsen zijn
veelal voor publiek gratis
toegankelijk.

Stena Line biedt u vanaf
25 September tot en met
16 november a.s. een unieke
reis naar Cambridge: de stad
vol ongekende attracties.
Vanaf slechts / 99,-- brengt
de cruise-ferry van Stena
Line u elke zondag-,
maandag-, dinsdag- en
woensdagavond naar
Harwich, waar een touringcar u de volgende ochtend
naar Cambridge brengt.
In deze rustieke stad kunt u
een voile dag genieten van
vele winkeltjes, een prachtige natuur en traditionele
Engelse lekkernijen.
's Avonds brengt Stena Line
u wear terug naar Hoek van
Holland, alwaar u de
volgende ochtend vroeg
weer arriveert.

/ 27,50
/ 22,50
/18,50

Wij bieden U het

,,NazomerMenu''
aan voor de aantrekkelijke prijs van

KORTING
Voordeeltjes vmdt iedereen leuk.
Op vertoon van het boekwerkje kunt
u in tal van wmkels korting knjgen.
Deze winkeltjes zijn vooral te
vmden in de bochtige middeleeuwse straatjes. Alle winkelstraten zijn
autovrij, dus kunt u hier ongestoord
winkelen. In het centrum vmdt u het
marktplein, waar het iedere dag van
de week markt is. Wie in alle rust wil
wandelen moet de 'backs' opzoeken, de reusachtige grasvelden en
tuinen die zich achter de colleges
langzaam glooiend uitstrekken naar
de rivier Cam.

/ 27,50
Garnalencocktail met °eroosterd brood en boter

Barrageschotel
4 soorten gebakken vis geserveerd met gebakken aardappels
of frites met groente. seizoensalade en 3 sauzen.
Bij aankomst in Engeland ontvangt
u van Stena Line een gratis boekwerkje met daarin een wandeltocht
door de oude binnenstad van
Cambridge. Deze wandeltocht voert
u langs o.a. The Round Church, het

Us met slagroom of koffie
Marjan en Wilco heten U van harte welkom
Eetcafe Barrage, Passage 32-34 Zandvoort
Telefoon 02507-16178

VERTREKMOGELIJKHEDEN
• elke zondag t/m woensdag in
de periode 25 September t/m
16 november 1994

enkele studenten haalden deze
ingenieuze brug uit elkaar, maai
kregen de wiskundige legpuzzel niet
meer in elkaar. Dus moesten er uitemdehjk toch bouten en moeren aan
te pas komen om de leemte in hun
wiskundige kennis te overbruggen.

SPELEVAREN
Punteren op deze rivier is een geliefde vrijetijdsbesteding voor zowel de
mwoners van Cambridge als voor
de toeristen. U kunt punters (bootjes) huren, zelfs met gondelier en
foto's maken van het groene landschap en fotogenieke bruggen. De
opvallendste is de Mathematische
Brug. Het houten bruggetje werd
eeuwen geleden in elkaar geknutseld op basis van wiskundige pnncipes, zo vernuftig dat er geen spijker
of schroef aan te pas kwam. Echter,

dige mens niet vergeten. Stena Line
heeft voor u een uitgebreide
Afternoon Tea met echte scones
gereserveerd. Laat in de middag
rijdt de bus weer voor. Terug naar
Harwich, waar het m.s. 'Koningin
Beatrix' al klaar ligt voor vertrek.
TAX-FREE WINKELEN
Ook aan boord van de cruise-ferry
kijkt u uw ogen uit en is er veel te
beleven. U kunt heerlijk dineren in
een van de drie restaurants, rustig
genieten van een drankje in een van
de bars of genieten van de nieuwste
speelfilms in een van de bioscopen.
Of u kunt uitgebreid gaan winkelen
in de tax-free shop: vooral parfum,
rookwaren, drank en chocolade zijn
zeer gunstig geprijsd.

TOESLAGEN
• 2 pers.hut v.v. met douche,
toilet en airco / 30,- p.p.
• hotelovernachting Cambridge
(max. 1 nacht) in 2-pers. kamer
met douche/toilet inkl.
kontinentaal ontbijt v.a. / 75,p.p.p.n. (let op: alleen mogelijk
bij vertrek op zondag,
maandag en dinsdag)

K^
AFTERNOON TEA
Na al deze indrukken is het tijd voor
een traditioneel Engels kopje thee.
Bij dit arrangement is ook de inwen-

Verras een familielid ofvrien^in)
eens met een reisje naar '
Cambridge of ga gezellig sameii
naar deze sfeervolle stad..

Hernieuwde kennismaking

BOEKINGEN
EN INFORMATIE
Bij uw reisburo, Rabobank of
StenaLine01747-87221
kunt u terecht voor uitgebreide
reisinformatie en boekingen
onder vermelding van reiscode
H3CAM.

Stena3 Lh
Line

Hoek van Holland - Harwich

De ene
boxspring
is de
andere niet

met
RADIO PEETERS

artikelen met
10% extra korting
CD halve prijs

INBEGREPEN
• Nachtafvaart van Hoek van
Holland naar Harwich v.v.
• ruststoel v.v.
• bustransfers Cambridge v.v.
• kortingsboekje en stadsplatte
grond van Cambridge
• Afternoon Tea

Heeft u in uw vakantie in uw hotel ook
podeotvenng

zo lekker geslapen? Wedden dat het
op zo'n supercomfortabele boxspring

lOffHikrioenendamast

was? Want hotels weten hun gasten te

100%/ute drdtvertteter
2 (ogen sdiuinvubfcer
von verscMencfe

— pofyestervfe
.zunrerscheefwof
3SOgr/m>

verwennen.

dubbelkonische
4-slogs vering

— drukverdeler
wo/ten wolfen

Als u thuis net zo heerlijk wilt slapen,
wordt 't tijd voor een korte vakantie in
.ventikrende
cfraoopfaof

de 'Oase'. Daar vindt u een ruime

_ isofejfjefciog + amdensatiegrem

I

-stolen frame

keuze in boxsprings. Het principe van
de boxspring is simpel maar geniaal;

RADIO PEETERS
Haltestraat 62
tel. 19892

Hotel slaapcomfort thuis
de veerkracht en stabiliteit van een

SCHILDERWERK

goed matras wordt versterkt door een

WONINGSTOFFERING

ventilerende

en

ondersteunende

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met

boxspring. Deze combinatie zorgt voor

leveren en plaatsen van

5 of 7 jaar schriftelijke garantie

'n aangenaam, constant slaapklimaat

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

en gelijkmatige support. Boxsprings

NOYILON MARMCLEUM

isolerende beglazing

offerte.

hebben

Levering van alle luxaflex produclen
U kri|gt de stolen bi| u ihuis en kunt in uw eigen
inteneur kleuren en kwaliteiten vergeli|ken

Vrijblijvend

prijsopgoof.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

TOTflL€ OPH€FFINGSUITV€RKOOP
UN1€K€ PCRZISCH6- €N OOST€RS€ Tflf>IJT€N
Wij gaan stopper), alles moet weg tegen bodemprijzen, duizenden m2 originele handgeknoopte tapijten, alle voorzien van certificaat van echtheid

DfiVOUD OOSTERSE TffPIJTEN
fldm. de Ruuterujeg 50 (hoek UU. de Zuuljgerln.),
nmsterdam. Tel. 020-6161776.

en zijn
passen

te

volledig
aan

uw

de andere niet

is, staan

onze slaapexperts voor u klaar met op
maat gesneden advies.
En... er is al een boxspring vanaf / 595,-

Op een boxspring kunt u dus naast
lekker slapen ook heerlijk relaxen,
ontspannen lezen of in een
comfortabele houding ontbijten.
Kom 'proefliggen' en ontdek het zelf!

Boxsprings staan, door het gebruik van
duurzame tnaterialen, garant voor vele
nachten verkwikkend slapen.
Boxsprings kunt u met en zonder hoofdbord knjgen; eventueel scharnierend
bevestigd om het opmaken van het bed
te vergemakkelijken.

nullSO,-

nu 99,nu 290,-

kwaliteit
aan

Omdat de ene boxspring

Boxsprings zijn er in vele vanaties en
uitvoeringen. Van vlak tot volledig
verstelbaar, zodat naast hoofd en
voeten ook knieholte en dijbeen
opt/maal ondersteund wordt. U kunt
kiezen tussen verstellen d.m.v. een
drukveer of d.m.v. 1of2motoren.

nu 890,nu 525,,--325"

duurzame

smaak en slaapwensen.

TOT 80 % KORTING

enhele voorbeelden:
India
300 x 200 cm
Nepal
240 x 170 cm
Chi no 5/8
240x170 cm
Perz. Beluch
120 x 80 cm
Ind. tufted
200 x 130 cm

een

De goed te onderhouden bekleding is in werkelijk alle
kleuren en dessins te verknjgen, vaak met
i
bijpassende gordijnstof. Verder kunt u in hoogte
verstelbare pootjes en wielen nemen.
En natuurhjk is de boxspring zelf in vele uitvoeringen

verkrijgbaar die, in combmatie met hetjuiste matras,
zorgt voor jarenlang behaaglijk slaapcomfort.
Boxsprings zijn ook standaard leverbaar in de
lengtematen 210 en 220 cm en in diverse hoogtes.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Slaapkamer Speciaalzaken
Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d Ussel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
Vanaf 15 September: Woonboulevard Apeldoorn

Actief • Tips • Vrije tijd
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Het gaat hier verder
dan puur hobbyisme'

Beurre blanc en
rode zeeduivel
EURRE BLANC wordt in de
B
professionele keuken vaak
gebruikt als basissaus bij visge-

rechten. De saus is makkelijk
in te vriezen, zodat je een grote
hoeveelheid tegelijk kunt maken om die vervolgens in kleine
porties te bewaren. Deze week
een recept dat toereikend is
voor 12 tot 15 porties vissaus.
Nodig:
halve liter visfond
halve liter slagroom
halve liter creme fraiche
twee fijngehakte sjalotten
anderhalve deciliter witte wijn
halve deciliter vermout
120 gram in blokjes gesneden
gezouten boter
sap van een halve citroen
wat kervel, dille.
De visfond, witte wijn en vermout samen met de sjalotten
en kruiden inkoken tot een
stroperige massa. Room en creme fraiche toevoegen. De saus
iets laten inkoken en daarna de
blokjes koude boter er met een
staafmixer doorroeren. Na net
toevoegen van de boter niet
meer koken. Saus op smaak
maken met wat peper, zout en
citroensap.
Deze keer gebruiken we een
klein deel van de saus voor bij
de rode zeeduivel. Dit gerecht
vormt een mooi plaatje en doet
het goed bij speciale gelegenheden.
Voor twee personen nodig:
360 gram zeeduivel filets
bietensap (fles)
1 courgette
2 a 3 deciliter beurre blanc
1 citroen
twijgje dille
zout en peper
Met een pommes-parisiennemesje balletjes uit de courgette
steken. De zeeduivel in reepjes
snijden en een tijdje in wat rode
bietensap marineren. Vis hierna kruiden met peper en zout
en in wat boter op vrij hoog
vuur gaar bakken. De courgette-parels aan de beurre blanc
toevoegen en verwarmen (niet
koken).
De vis op het midden van de
borden dresseren en hier omheen de saus schenken. Afgarneren met wat dunne partjes
citroen en mooie topjes dille.
PETER VAN KLAVEREN

Ter plaatse hulp
, bij tuinproblemen
Voor tuiniers die zo nu
* en dan advies nodig*>heb-»
> ben is onlangs een nieuw
fenomeen in het leven ge-*
. roepen: de GreenCard
| Tuinwacht.
Als een GreenCard lid
!
hulp van de Tuinwacht no| dig heeft, kan hij bellen
' met de Advieslijn. In overleg wordt dan bekeken of
51 het probleem telefonisch
valt op te lossen. Als dat
, niet het geval is schakelt
I GreenCard de dichtstbijs zijnde Tuinwacht in. By de
GreenCard Tuinwacht zijn
> honderd vakbekwame ho' veniers aangesloten.
Als het mogelyk is komt
> de tuinwachter binneri 24
| uur kijken.
Voor meer informatle over de
GreenCard. of de Tuinwacht: telefoon: 079-621.621.

Deze vrlje-ttjdsnaj,rtna
verschljnt wekelQks In alle
edlties van Weekmedla.
Coiirdlnatle: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (nletopvrljdag).
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Het cursus-seizoen barst
opnieuw los. Voor iedereen
die al een tijdje vage
plannen heeft om toch eens
'iets creatiefs' te doen, is het
nu de tijd om spijkers met
koppen te slaan. Een van de
instituten die op
verschillende niveaus, van
prille beginners tot zeer ver
gevorderden, cursussen
aanbiedt, is de SKVA in
Amsterdam. ,,Wij zijn er
voor mensen die serieus
bezig willen zijn. Het gaat
hier verder dan puur
hobbyisme," vertelt
voorlichtster Lotte Averes.

I

de SKVA bedoeld voor mensen
die een hobby willen uitoefenen. Een beroepsopleidmg is
het dus niet, maar het pakt
soms wel eens anders uit. Mensen die eigenlijk naar een academie voor beeldende kunst
willen, komen hier vaak een
jaartje een cursus doen om te
zien welke richting ze uit wilen.
En onze filmjaarcursus staat er
om bekend dat mensen die
naar de Pilmacademie willen
eerst een jaartje naar de SKVA
gaan."
De nieuwe trend waar de
SKVA dit jaar voor het eerst op
mspeelt, is het combineren van
cursussen. Nieuw is bijvoorbeeld 'objecttheater', waarbij
beeldende kunst en theater bij
elkaar komen en het kunstzinmg-vormgegeven decor bijna
net zo belangrijk is als het spel.

N HAAB NIEUWE brochure biedt de Stichting
Kunstzinnige Vorming

Amsterdam (SKVA) meer
dan tweehqnderd cursussen

aan. Het zijn zeer verschillende opleidingen, varierend van 'levenslied zingen'
en 'acrobatiek' tot filmcursussen en 'tekenen en schil-

Exotische cursussen als 'Afrikaanse Dans' zijn bij de SKVA erg populair, maar de meeste belangstelling van nieuwe cursisten
gaat toch nog steeds uit naar uit naar 'tekenen en schilderen'
Foto SKVA

men te brengen: creativiteit.

De mensen die daar komen, lopen elkaar tegen het lijf en spreken elkaar in het koffiehuis. Zo
zien ze wat de ander doet en
raken ze gei'nteresseerd in elkaars werk. Dan is het voor velen nog maar een kleine stap
om volgend seizoen een nieuwe
cursus te proberen."
Elk jaar zet de SKVA nieuwe
cursussen op het programma.
Maar ondanks exotische aanbiedingen als 'Afrikaanse dans',
'hatha-yoga' en 'tai chi chuan',
is er veruit de meest belangstel-

deren voor ouderen'. Eigenlijk zijn de opleidingen worden allemaal in onze school ling voor 'tekenen en schilde- bevalt. Maar de decent gaat beeldhouwen is iets dat je toch
maar onder 6en noemer sa- aan de Mauritskade gegeven. ren'.
zo'n eerste cursus verder. Hij wel in een atelier moet doen,
door Katinka Bartels
Grofweg is het cursus-aanbod van de SKVA onder te verdelen in vijf categorieen: dans,
theater, audiovisuele vorming
(zoals fotografie en film) en
beeldende vorming.
,,Onze kracht is dat we een alles-in-6en instituut zijn," zegt
Petra Kuys van de cursusadministratie. We hebben zo veel in
huis. De creatieve cursussen

P DE GEVEL van het

O

, Vijzelgracht nummer
2a staat vermeld dat hier het
'Institut Frangais d'Amsterdam' is gevestigd. De meeste Amsterdammers kennen

dit getaouw echter onder de
andere naam die op de gevel
staat te lezen: Maison Descartes.

door Berber Paarlberg
Vrijwel alles aan het pand
heeft een link met Frankrijk. Te
beginnen met de historic van
het 17-e eeuwse gebouw waarin
het sinds 1971 is gevestigd: een
voormalig weeshuis van de
Waalse gemeente. En drie van
de 25 medewerkers van het instituut, inclusief de directeur,
zijn in Nederland gedetacheerde Franse ambtenaren.

groet, laat horen dat het instituut zich ook op Nederlanders
richt. Nederlanders zijn zelfs
de belangrijkste doelgroep.
Maison Descartes wil bepaalde
aspecten van de Franse cultuur, met name de literaire en
artistieke, onder de aandacht
van het Nederlandse publiek
brengen.

In de wandelgangen van het
sfeervolle pand is de voertaal
Frans. Het weinige Nederlands
dat er te horen is heeft 6f een
duidelijk Frans accent, of heeft
Frankrijk als onderwerp. Kortom, Maison Descartes is een
stukje Frankrijk in Amsterdam. Het 'Maison Descartes,
bonjour - goedemorgen', waarmee de telefoniste de beller be-

'Fantastisch'
,,Het is fantastisch," zegt mevrouw Oyevaar (52) uit Heiloo.
,,Maison Descartes is heel belangrijk voor mij. Ik houd heel
erg van de Franse taal en literatuur en ik vind daar precies wat
ik zpek. Ze hebben een hele grote bibliotheek, met boeken van
alle eeuwen. Ik volg er al twintig of dertig jaar cursussen

(ADVERTENTIE)

Vertrekdata:
:l9fl.498.-

Prachtig Valkenburg
5 Daagse reis in eigen land
volpension
nu vanaf....

478.-

T alkenburg is al sinds jaar en dag de populairste vakantieplaats in Nederland. Levendig, sfeervol, gezellig en uiterstgeschiktals vertrekpuntvoor
de mooiste dagtochten. U verblijfttijdens deze reis
in hetgezellige hotel Lennards aan de rand van het
centrum. Volpension, al v?.naf fl. 478,-!
Meer informatie overValkenburg? Stuurc u deze
bon ingevuld retour, De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308,2130 VB Hoqfddorp'
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Echt leren
Lotte Averes: ,,De mensen die
hier komen 16ren ook echt wat.
het is niet zo dat ze een stuk
papier krijgen en dan maar nun
gang moeten gaan. Op de beginnerscursus schilderen leren de
cursisten bijvoorbeeld eerst
hoe ze met verschillende materialen moeten werken. Ze krijgen een paar lessen met olieverf, aquarel-verf en acryl en
ontdekken zo wat ze het best

leert de cursisten bijvoorbeeld
hoe ze een tafereel dat ze voor
zich zien naar een doek kunnen
'vertalen'."
Ook de cursus 'beeldhouwen'
blijkt op creatieve mensen een
grote aantrekkingskracht te
hebben. Petra Kuys van de cursusadministratie: ,,Hoe het
komt weet ik niet, maar beeldhouwen is altijd binnen een
week vol, ook dit jaar weer. Dat
hakken aan die stenen en dat
zware werk vinden de cursisten
steeds weer interessant. En

met al die stuif-boel. Tekenen
en schilderen kunnen de mensen nog thuis doen."
Bij de SKVA wordt op verschillende niveaus les gegeven.
Cursisten kunnen daardoor
ook goed 'doorstromen' naar
een vervolgcursus. Als een beginnerscurus goed bevalt, kunnen ze verder gaan, tot op professioneel niveau.

Een hobby
Lotte Averes: ,,In principe is

Als mmimumleeftijd stelt de
SKVA 16 jaar. Een maximumleeftijd voor de cursisten is er
niet. ,,Wat mij betreft zijn ze
160 jaar," zegt Lotte Averes.
Wel is het zo dat het tijdstip van
de curus de samenstelling van
de groep veelal taepaalt. Overdag, en met name 's ochtends,
zijn er veel ouderen en in de
avonduren komen er weer
meer jongeren. Bij het plannen
van de groep wordt geen rekenmg gehouden met leeftijden,
maar de SKVA biedt wel speciaal voor ouderen een paar
cursussen aan. Los van het reguliere aanbod staan er voor
het komende seizoen ook weer
diverse 'theater-' en 'beeldende
kunst-weekeinden' op het programma.

Het cursusselzoen van de SKVA
start maandag 19 September. Inschrljven is mogelijk tot 15 September. Voor
meer informatle: SKVA, telefoon 020625 5700 (overdag tussen negen eh een
uur).

Transe cultuur heeft niet
meer prestige van vroeger'

statige getaouw aan de

VAN DE WEEK

Open huis bij
Natuurmonumenten

Inclusief:!
•vervoer per luxe tourlngcar
•verblijfln hotel Lennards
• 2-persoonskamers do/to
• volpension verzorging
• gezellige muziekavond
• ontbijtbuffet/keuzemenu bij diner
• zeer ervarcn chauffeur
• uicgebreid excursieprogramma

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen-

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00- 16 00 uur

Frans. Bovendien kun je er
naar films en lezingen. Het is
helemaal Frankrijk in Amsterdam." Het is dat ze niet in Amsterdam woont, anders zou
Oyevaar zich wel vaker dan een
keer per week zich in Franse
sferen wentelen.
Helemaal exact weet hij het
niet, maar Noble heeft wel een
vermoeden
waarom het instituut naar de
Franse filosoof
Descartes
is
genoemd.
,,Descartes
heeft
ruim
twintig jaar van zijn leven in
Nederland doorgebracht, waarvan het overgrote deel in Amsterdam. En hij kan als een van
de symbolen van de Franse f ilosofie en intellect gezien worden, dus het lag een beetje voor
de hand."
Ter verspreiding van het
Franse cultuurgoed biedt Maison Descartes naast cursussen
in de Franse taal ook films, exposities, lezingen, debatten en
de mogelijkheid gebruik te maken van de bibliotheek en het
documentatiecentrum. Bovendien haaH het instituut, veelal
in samenwerking met diverse
podia, Franse dans- en muziekgroepen naar ons land.

meer kunnen zijn," zegt Noble
spijtig. Behalve tijdgebrek van
het publiek noemt hij het verlies aan 'image' van de Franse
cultuur buiten Frankrijk ook
als oorzaak van de afnemende
belangstelling. ,,Dat proces is
ongeveer dertig jaar geledenbegonnen. De Franse cultuur
heeft niet meer het prestige van

Descartes actief. Twee keer per
week wordt er een recente
Franse film vertoond. Bovendien wordt een paar keer per
jaar een filmfestival rond een
bepaald thema georganiseerd.
Het instituut heeft een eigen
filmzaal die, wat inrichting,
ambiance en apparatuur betreft, niet onder doet voor veel
andere filmzalen in de
stad.

Per jaar schrijven zich circa
duizend mensen in voor de basiscursussen en conversatiecursussen voor de meer gevorderde cursist. Ook vertaalcursussen en cursussen met thema's als geschiedenis en sociologie
behoren
tot
de
mogelijkheden. Voor veel Nederlanders onbekend, maar zeker niet onbelangrijk zijn de
cursussen Nederlands voor
Franstaligen.

Trots leidt
Philippe Noble mij er
rond.
,,De
films zijn in principe niet in
roulatie in het Nederlandse
commerciele circuit. De meeste worden door ons voor het
eerst in Nederland vertoond.
Met Nederlandse, of als het met
anders kan Engelse ondertiteling."
Het onderwijsprpgrammabeslaat een belangrijk onderdeel
van de activiteiten van Maison
Descartes. Al was het alleen
maar vanwege de geldstroom
die de cursussen opleveren.
Tweederde deel van de inkomsten van het instituut is afkomstig uit deze lucratieve activiteit

Twee leeftijdsgroepen zijn
duidelijk onder de cursisten
te onderscheiden. De eerste
groep bestaat uit mensen van
30 tot 45 jaar, die het Frans voor
hun werk nodig hebben. Deze
mensen hebben een vrij hoge
opleiding en staan, zoals Philippe Noble het verwoordt, maatschappelijk gesproken niet aan
de basis. De tweede groep
wordt gevormd door mensen
vanaf 50 jaar, die zich volgens
Noble een beetje uit het actieve
leven hebben teruggetrokken.
Zij doen de cursussen vooral
voor hun plezier.

'Het is echt helemaal
Frankrijk in Amsterdam'
vroeger. En de mensen vinden
de Franse taal sowieso moeilijk. Wat niet waar is, maar dat
denken ze. Vroeger was de kennis van het Frans breder verspreid. Tegenwpordig wordt op
scholen veel minder Frans onderwezen."
,,We willen de drempel voor
het Nederlandse publiek laag te
houden. We staan de mensen
daarom zoveel mogelijk in het
Nederlands te woord en organiseren dingen die eventueel interessant kunnen zijn voor Nederlanders," zegt Noble. ,,Wat
het literaire programma betreft, probeer ik bijvoorbeeld
zoveel mogelijk dingen te organiseren over boeken die vertaald zijn. Dus ik laat niet zomaar een Franse auteur komen
naar aanleiding van de literaire
actualiteit in Parijs, maar ik
wacht even het moment af dat
zijn boeken hier in vertaling
verschijnen. Dan krijgt het ook
meer respons."

Het cursusprogramma bestaat uit een gevarieerd aanbod
van cursussen in de Franse
'Injectie'
taal. Van absolute beginner tot
uitstekend Frans sprekend; ieMet een licht Frans accent
dereen kan bij Maison Descarbenadrukt Noble dat het aan de
tes terecht om zich in de Franman brengen van de Franse
se taal te verdiepen. Een curcultuur ruim moet worden opsist: ,,De Volksuniversiteit was
gevat. ,,Het is absoluut niet zo
niet van mijn niveau. Dat had ik
dat de activiteiten alleen maar
al gedaan. Ik was dus al een
bedoeld zijn als vitrine van de
eind met Frans. Hier krijg je les
Franse cultuur. Vandaar dat we Filmzaal
Ook op filmgebied is Maison op een hoog niveau."
ook altijd een bepaalde injectie
van Nederlandse avonden in
ons programma opnemen." Zo
zijn de exposities vaak van Nederlandse kunstenaars. Maar
een verwijzing naar Frankrijk
is altijd aanwezig: hun werk
heeft op de een of andere manier met Frankrijk te maken.
Om de barriere voor het Nederlandse publiek niet al te
groot te maken, is een groot
deel van het programma Nederlandstalig. Dat moet ook wel,
want de bedoeling van Maison
Descartes is het gewone Nederlandse publiek aan te trekken.
En de Nederlanders zijn tegenwoordig niet zo goed meer in
Frans als vroeger. Het Franstalige aanbod schrikt daardoor
veel mensen af.
,,Het is absoluut veel moeilijker dan vroeger om mensen
warm te krijgen voor onze activiteiten. Ik mag niet echt klagen, maar de taelangstelling zou

BOES

Mevrouw Mokke (64) uit
Badhoevedorp volgt al 12 jaar
cursussen Frans bij Maison
Descartes. ,,Andere mensen
gaan tennissen of macrameeen,
maar daar ben ik helemaal geen
mens voor. Hier moet ik m'n
hersenen bij gebruiken. Het
helpt me enorm. leder jaar gaat
het ietsje beter. Ik heb geen
moeite meer om mensen te verstaan."
Mokke zit in een groep die al
jarenlang samen de ene cursus
na de andere volgt. ,,In de loop
der tijd zijn we aan elkaar gehecht geraakt, er zijn vriendschappen uit gegroeid. Met een

Onder de noemer 'Dagen
van Natuur en Landschap'
houdt Natuurmonumenten in het weekeinde van 17
en 18 September open huis.
Op 13 verschillende terreinen in de natuur zijn tal
van bijzondere activiteiten
georganiseerd. Iedereen
kan er terecht voor excursies, informatie, verkoop
van Groene Winkel-artikelen, muziek en theater. En
er zijn overal terrasjes om
even lekker te ontspannen.
Vooral voor kinderen is
er veel te beleven. Voor hen
zijn er speurtochten, natuurproefjes, kleurplaten,
goochelaars, poppenspelers en nog veel meer. Vrijwel alle activiteiten zijn
gratis.
Bij vijf bezoekerscentra
van Natuurmonumenten
staan er veel activiteiten op
het programma. In Rheden
herleeft de historic op
landgoed Heuven, in Oisterwvjk is er op zondag vplop theater in de autovrije
bossen, in 's-Graveland
kan men het nieuw verworven landgoed Boekesteyn
bezoeken, in Ruinen zijn
imkerdemonstraties en excursies over de Dwingelose
heide en in de Wieden kan
men gratis mee met een
vaarexcursie.
,
Natuurmonumenten zou
't liefst zien dat de bezoekers met openbaar vervoer
of met de fiets komen. Vrijwe! alle ontvangstpunten
bevinden zich in de buurt
van een NS-station. Op de
stations liggen gratis fietsroutes klaar en zijn er fietsen te huur, met fUnke korting voor leden van Natuur-. •
monumenten.
Natuurmonumenten houdt zaterdag 17 September van een tot
vijf uur en zondag IS September
van tlen tot vijf uur open huis.
Voor Informatie over de Dagen
van Natuur en Landschap kan
met tljdens kantooruren bellen
met de lamlelljke Informatlelijn
van Natuurmonumenten: 035559.355. Meer informatie over bus
of treln: 06-9292.

leuk stel mensen doen we leuke
dingen." Een van haar groepsgenoten voegt toe dat ze met
alleen goed les krijgt, maar ook
een heleboel andere dingen'
meekrijgt op het gebied van filosofie, kunst en kennis van
Frankrijk. ,,De leraren zijn heel
goed," concludeert ze lovend.

Spreekvaardigheid
Alle docenten zijn 'native speakers'. Mevrouw van Angeren
(50) volgt al drie jaar taalcursussen bij Maison Descartes en
hecht veel waarde aan de
Franstalige docenten. ,,Ze vertellen alles in het Frans en je
moet ook antwoorden in het
Frans. Daardoor krijg je wat
meer Spreekvaardigheid. Ook
de dingen die in Frankrijk spelen worden behandeld. Dat kan
eigenlijk alleen maar iemand
die in Frankrijk woont doorgeven."
Nog meer kennis is te vergaren in de bibliotheek van Maison Descartes. Het overgrote
deel van de dertigduizend boeken die de bibliotheek rijk is,
bestaat uit 20-e eeuwse Franse
literatuur. Ook hier is het streven om zoveel mogelijk Nederlandse vertalingen aan te kunnen bieden terug te vinden.
Wie na de voorgaande cultuurshock honger heeft gekregen kan terecht in 'Petit Cafe
Restaurant Descartes'. Heerlijke geuren van pate lokken je
bijna vanzelf naar binnen. Het
restaurant biedt uitzicht op de
prachtige binnentuin die Maison Descartes deelt met het
Franse consulaat. Noble verteit
dat de tuin in de jaren tachtig is
ontworpen, naar voorbeeld van
17-e eeuwse tuinen. De stijl is
die van een klassieke Franse
tuin. Gemeten blijkt weer eens
een van de belangrijkste eigenschappen van de Fransen te
zijn. Ondanks het vele mteressante dat Maison Descartes te
bieden heeft, kondigt Noble bijna dromerig tljdens zijn rondleiding de tuin aan: ,,Dit is een
van de lieflijkste plekken van
het huis."
Zowel oxer de activiteiten alb o\er de
cursussen Is een folder \erschcnen.
Aan te vragen bij Maison Descartes.
Vijzelgracht 2a • 10] 7 HR Amsterdam.
Tclefoon: (020) B22.4936.
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17
XM Break AMB , Turbo-Diesel,
2 '92, 82.000 km, airco, abs,
texalarm, l.m velgen, electr.
AX 1.06/87
7 5.950 stoelen/ramen/spiegels.
Nw
AX 1 1 RE 6/89
. .7 9.950 794.000, vr.pr 754.000.
AX 1.1 TGE '92
715900 Info tel./fax 078-144117.
ZX Reflex D.'92 . . .{ 17.950
BX 14 TE '91
716.500 T.k. tegen handelsprijzen.
BX 14 Cannes'91 ...716.900 BX 1.6 TGi LPG wit, 11/91,
BX 14 Palmare'89
.710900 713.000.- BX 1.4 Toulouse,
BX 14 TE 1/91 .. . . 7 1 6 5 0 0 2/91,7 10.500.-BX1.4 E, 11/89,
BX 14 RE '88
7 9.900 77.750.- BX 1.6 RS Break,
XM2.0'91
726.950 10/85,7 3.950.-BX 14 TE, 5/90,
Ford Escort 1.4 CL '907 13.950 79.000.- BEREBEIT, Amsteldijk
Opel Ascona 1.8S '887 9500 25, tel.: 020 - 6627777.
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Ruime keuze in 2CV occasions
Amstel 340-342
alle leeftijden. Citroen Centrum
tegenover Carre
Leende. Tel. 04906-1528.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Afgeven kan ook bi| Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kanloor Aemslelsti|n, Loan van de Helende
Meesters 42IB, Weesp Nieuwstraal 33; Zandvoort' Gasthuisplem 12, Uilhoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schrifteli|ke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n, warden de
volgende dag in Het Parool geplaalst, zaterdag in Trouw
en de Volkskranl en de volgende week in alle nieuws- en
huisaan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1 , 1 mil|oen exemplaren

Daihatsu

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered.
pnjz Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Fiat

Kadett GT 1300, kl. rood, 5-d.
HB '87 met autopas, 39000 km.
Keur. toeg. 020 - 6123420.

HMMER

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)

Gewone advertenties (breder dan Iwee kolommen), tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

665 86 86

Officieel FIAT/LANCIA Dealer
Last Minute
aanbieding

Tot 7 2000.- meer inruil
op al onze occasions *
* Boven de ANWB/BOVAG-koerslijst
* Auto's boven de / 7.500.* Voorzien van APK
Aflevering, beurt en garantie
* Bij geen inruil:

10 % Korting
Auto's te koop
tot / 5.000,BX 14 RE 1986
zwart 7 3.450.Visa Garage
Tel. 020-6278410.

Auto's te koop
van / 10.000,tot / 15.000,Daihatsu (mini bestel), km
12.000, '93, nw.pr. / 19.000 nu
714.100 mcl. BTW. NIEROPDAIHATSU. Tel.: 020-6183951.

FIAT PANDA'S
vanaf 74950.
GOUDSMIT BV
Tel. 020-6433733

Mazda 626 Coupe 2.0 5/89,
zwart 7 15.995.
Off. Nissan Dealer COLIJN
Renault 5, blauw, 5th Avenue, Aalsmeer. Tel. 02977 - 24474.
b.j.5-'84,APK5-'95. Pr.72250.
Tel. 020 - 6651778 (na 19 u.). Voor een goede Eurocasion:
CITROEN OLTHOF B.V.
Zie onder rubnek Citroen
of bel 020 - 6823520.

Auto's te koop
van / 5.000,tot / 10.000,-

Suzuki Swift 1.3 GL, 5-drs.,
1988, rood f 8.950.-.
Auto Amstelstad B.V.
Mmervalaan 85, 020-6711888.
MITSUBISHI COLT 1987
79950.
GOLDCAR BV
Tel 020-6433733

Subaru Mini Jumbo, b.j. '91
blauw, 42.000km., 1 jr. gar.,
711.500 Garage Econoom,
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Auto's te koop
van / 15.000,tot / 20.000,-

Kamerl. Onneslaan 10,
BADHOEVEDORP
Dichterbij dan u denkt

RAT - LANCIA
Panda 750, 12/87
.7 6.950
Panda 1000XL, 1/92 .7 10.500
Uno 45, 5/87
.7 7.450
Uno 75 SX 1/89
.7 10.950
Uno Sky 1.4 2/93... .719.950
Uno 1.1 S, 3/93 .... .717.950
Tipo 1.4 S, 12/93 ... .725.750
Tipo 2.0 GT, 1/91 .. .722.500
Tempra 1.6, 7/91 ... .7 18.950
Croma 2.0 IE, 3/91 . .721.950
Y10 Junior, 10/93 ... .7 19.500
Y10 Trofeo 5/92
.7 14.500
Delta HF Turbo '92 . .728.950
Dedra 1.6, 12/93
.733.500
Alfa 33 16V 11/90 .. .7 19.900
Autobednjf CASPARUS
Amstellandlaan 1
Weesp 02940-15108
Rat Croma 2.0 TDD, 100.000
km, 8-'89, groen met., el.
schfd., 716.750. GOUDSMIT
BV. Tel.. 020-6433733.

Alfa Romeo

Terug van weggeweest.
l.o.v. verz.mij verkopen wij, met
fabrieksgarantie, Fiat Uno, '93,
5 000 km. Vermeire Expertise:
BMW 730i, 6 cyl., b.j. 10/'87,
tel. 020 - 6440092.
pas gekeurd, mooie auto,
Uno 45 SIE, '89, APK 5-'95,
7 16.950, inruil mogelijk.
rood, 1e eig., nwe band, m.
Tel. 023-423906
radio,
i.zg.st.,
77850.
In opdracht van client BMW 02984-5429.
316, 9/92, wit, LPG, zonwerend
glas ABS 7 28.950.-.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam 020 - 6627777.
Honda Civic 3-drs., 1 3 luxe,
autom. '88, Lpg + benz.
Tel. 020 - 6126900.

BMW

BMW 320i '89 directiewagen
diamantzwart, autom., elektr
antenne, 90000 km, APK '95
7 17.000 Tel/fax: 020 - 6685100
BMW525i als nw 64000 km alle
ace. boek aanw. 12/89, kl. met.
zwrt, keur toeg 020-6123420.

Honda

Chrysler

HONDA CRX 1.6.1 16 VDOHC
7/89, 77.000 km, rood, alarm,
Chrysler - Amstelveen
722.750.-. Off. HONDA
Dealer M. Holdmga,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Hogeweyselaan 201
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Weesp Tel: 02940 - 17673.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Honda Prelude EX, kl. met.,
met '87, Ipg, 78750 alle ace.,
Slatumenweg 17,020 - 6123420
Citr AX 1.1. TE '90 713.250
Voor een goede occasion:
Citr AX11TGE'90v.a.711950
Autobedrijf
Citr AX Axiun '91
.713950
WIM van AALST
Citr AX Demo '94. ./18500
Citr. BX 19 TZi Lpg '907 14 250 Communicatieweg 6, Mijdrecht
Citr. BX mj '90 v.a . f 13.450
CITROEN-DEALER
Citr. BX '87 va.
..f 6800
Tel.: 02979 - 84866
02903-1908
* DORLAND *
Broek in Waterland
XM 2.0i, aut. '92
f 29.500
Citroen AX 11 TRE, b.j. '88, XM aut. amb.'91
727.500
APK '95, mooie auto, 74950, XMaut.'90
722.500
inruil mogelijk. Tel. 023-423906 XM 20i Amb. '92
727.500
Citroen BX 14 RE, b.j 1985, 2x XM Turbo D '91 f 22.500
LPG, net gekeurd, f 1950, inruil XM Diesel '91 airco 724.500
XM Diesel '90
f 17.500
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.
XM D Break Serv. '92720.000
CITROEN OLTHOF B.V.
BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 14.500
biedt aan Eurocastons.
BX TZD '92
7 17.500
AX K.way 5/89
f 9.750 BX TZD '91 v.a.
f 14.500
AX Rrst 5/93
f 16.850 BX Diesel '91
f 12.500
ZX Aura 2/92
722.500 BX TRD '87
7 4.950
BX Cannes 11/90 ...713.400 BX 16 Progr.'92, Ipg 117.500
BX 16 TZI 5/90
7 12.250 BX 16 Progress '92 f 17.500
BX 19Dsl. break 8/927 22.500 BX 16 TZI '90
7 13.500
Peug. 309 XR 11/89 .711.750 BX GTI 16V '90
7 14.500
BX 16 TGI '90
7 12.500
3 mnd volledige garantie
BX 16 RE '86
7 4.500
Isolatorweg 40, A'dam /
BX 14 RE '86
/ 3.450
Sloterdijk (afslag 102)
AX 11 RE '89
/ 7.500
Tel. 020 • 6823520.
VISA GARAGE BV
Citroen ZX 1.6i Aura, wit,
73000
km, 8-'91, trekh.,
Houtmankade 37, A'dam
/ 18 000 Tel. 02979-87725
Tel.: 020-6278410.

T.k Honda Accord b.j. 1986,
APK jan. '95 wegens vertrek
voor 7 8.000 Tel 020-6977932.

KORS Automobielbedrijf B.V.
OFFICIELE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
1382 JK WEESP
02940 - 14277
KADETT 3drs
ASTRA .3drs
VECTRA 4drs
CORSA .3drs
ASCONA4drs
VECTRA 5drs
VECTRA 4drs
KADETT 3drs
KADETT 3drs
CORSA .3drs

181
141
161
141
181
161
181
161
181
141

T.k: Opel Kadet, bouwj. '82,
hatchback, APK 26/6/95. Vr.pr.
71450. Tel. 020-4220525.

Ford
Ford Escort 1.4cl, 9/'86, rood,
i z.g.s. 7 5500. Amstelveen 020
- 6404045 (na 18 u).
Ford Scorpio 2.0 GL '88, prima
auto, pas gekeurd, 7 8950, inruil
mogehjk. Tel.: 023 - 423906.
T.k.: Ford Escort 1.8 Diesel,
mod. Europa, 5-d., b.j. 1-'90,
d. blauw, schuifdak, incl.
radio/cass.speler, j 11.500.
Tel.: 020 - 6733618.
T.k.a. Ford Sierra Van 1,8 Turbo
diesel
1993,
grijskent.
718.000,- Tel. 02503 - 34496.
Van 1e eig. Ford Escort 1.6 CL
aut. '87, APK '95, in perfecte
staat, 76500,-. 020-6968216.

Mazda
323 1&GLX 16V, 11-'91,38.000
km, st.bekr., rood, 726.950.
GOLDCAR BV, 020-6433733.
Mazda 1 8 GLX, 626, 5-drs.,
maart '93, zwart,
64.000 km. 736.250.-.
Maifait, Nijverheidslaan 14,
Weesp. Tel. 02940 - 13044.

Jetta Pacific 21. als nw. '90, kl.
zwart met., 28000 km met autopas, keur. toeg. 020 - 6123420.
T.k. tegen handelsprijzen:
VW Passat 1.8 CL, 4-drs., 3/91
716.500.- BEREBEIT,
Amsterdam, 020-6627777.
T.k. VW Polo 3d 1300 5 bak mei
'89, 62.000 km, veel extra's
/9750,-. Tel.: 020 - 6269492.

7 7.950
713.950
723.900
f 9.500
722.500

voorkomt autodiefstal.
Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan, Carlife,
Automat VW/Audi & Citroendealers, Bovag-garages en de
betere autoshop. Prijs 7 149,Info: 020-6846226

INRUILKOOPJES:
Saab99GL9/'801eeig.71000
apk 8/95. Mitsubishi Colt 1800
GLD Van 1/'86 kl. met. f 1950
met klein defect.
Kadett stationcar 12S 11/'80 kl.
oranje, f 500.
Slatumenweg 17, 020-6123420.
SPRING IN T VELD
OCCASIONS
ZEKERHEID • GARANTIE
NATIONALE AUTOPAS
EN 70 JAAR AUTO ERVARING

HONDA
Civic 1.5 DXI 1/93 ...727.950
Civic 1.5 DXI 1/92 ...725.950
Cicic 1.5 Silverst. 2/91721.950
Civic 1.5 IGL5/89 ..714.950
Civic 1.3 Luxe 1/90 ..716.950
Civic 1.4GL2/88 ...713.950
PEUGEOT ZUIDWIJK
Civic 1.4GL4/88 ...715.950
ANWB gekeurd
Concerto 1.5 10/93 ..726.950
Concerto 1.5 8/93 .. .726.950
Concerto Cresc. 10/92723.950
Quintet 1.5, 5-d. 8/84 f 3.950
Integra 1.5 Luxe 4/89 f 13.950
106 XSi
.. 1/92724.750
COBUSSEN AMSTERDAM
Prelude 20i EX 2/92 .729.950
205 Accent.. ..2/93 /20.750
smds 1930
205 Accent.. .. 9/92 7 17.500 LEEUWEKEUR gebr. auto's Aerodeck 20 EX 12/867 9-950
205 XL
.. 3/90 712.950 405 GR 1.6i6/90 ...717.750 Accord 20 LS, aut. 3/90
719.950
205 XR 1.4 .. . . 9 / 8 6 7 6.950 309 XR 1.4 i 4/92 ...718.500
Accord 20 EX, 3/89 .717.950
205 XR 1.4 .. .. 2/93 7 22.900 309 XRD, 9/90
f 13.900
205 XAD .. . . 10/90 7 9.950 205 XRD 1.89/91 ...716.300
ALFA ROMEO
405 GR 1.9 .. . 10/90 721.950 106 XN 1.1. 1/92 ...715.300
33 1.4 IE 5/94
729.950
504 Coupe .. . 11/81 729.950
enz. enz.
33 1.4 IE 2/94
728.950
PEUGEOT v.d. POUW
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd. 33 1.4 IE 4/93
724.950
Amstellandlaan 1
Peugeot-dealer
33 1.7 IE 16V 5/91 ..721.950
Weesp 02940 - 15110.
COBUSSEN
33 1.7 QV 16V 5/91 .723.950
Baarsjesweg 249-253
33 1.3 S 3/89
712.950
Amsterdam 020 - 6121824.
33 1.3 1/89
711.950
33 1.3 sportw. 8/88 ../13.950
Peugeot 205 XAD 1.8, rood, bj. 75 1.8 Indy 7/91 ....720.950
Porsche 944 S, b.j. '86, nieuw 12-'92 (grijs kent.), radio/
75 1.8, Lpg 9/89 ....715.950
type, kenteken 11-'93,719.950, cass., pnjs f 17.950. Tel. 02075 1.8 3/89
716.950
inruil mogelijk. Tel. 023-423906 6261973 v.a. 5/9 03405-71611.
164 Twin Sp. 4/91 ...728.950
1643.0 V6 9/88
724.950

Info tel. 020-6629517.

Porsche

Renault

T.k.a. RENAULT 4F4, 1984.
l.g.st., grijs kenteken, met trekhaak, radio en sunroof
Nieuwe APK. Vraagprijs 72300. Tel.: 020-6630857/6231959.
Ren. 25 Nevada Manager GTS,
49.000 km, 9-'91, 726.450.
GOLDCAR BV, 020-6433733.

Saab

Seat

Rover

GLT Estate
GL LPG
GL 2.0
GL Estate
GL 2.0
LPG 1.8
GLT inj
DL inj
DL inj
GL inj. 1.8 aut
GL 2.0

Automaten

4/94
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. 73.500.9/91
3/92 GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
4/88
1/94 Honda Civic 3-drs., 1.3 luxe,
7/90 autom. '88, Lpg + benz.
1/92
Tel. 020 - 6126900.
4/93
4/93
5 *****
4/92
STERREN
' '
11/87
VERKEERSSCHOOL
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Nu ook examengarantie
''
GARAGE ECONOOM
OFF. VOLVO DEALER
(gratis herexamen)
Voor Grote beurt & Onderhoud
Nijverheidslaan 1, WEESP
Voor SCHADEHERSTEL
Amsterdam
Tel. 02940
18200/18008
Voor APK-KEURING
Almere
Bovag Garantie
Voor een goede Occasion
en Zaanstreek
Volvo GL '89, als nw. 55.000 Voor een snelle en vakkundige
service
km, met ANWB-rapp. f 13500
20 AUTORIJLESSEN • '
Gratis leenauto's beschikbaar
kl. wit, tel. 020 - 6123420.
en Examen voor
I.
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
/1.000.00
Voor Uw gebruikte
Frederiksplein 6, 020-6232505.
of
fit,
i
VOLVO
10 MOTORRULESSEN cfn'
340 - 360 - 440 - 240 - 740 - 940. APK + grate beurt v.a / 299.+ Examen voor
DIESELSERVICE
VOLVO-NIEROP Vancouverstr.
tfiv
/775.00
nV'.
brandstofpompen; verstuivers
2-12, A'dam-W. 020-6183951.
cil.koppen vlakken. Garage/
p>£\(«
MOTORRULESSEN
,., ,
motorenrevisie FEENSTRA
7
750,00
per
60
min.
/,
Industneweg 2 , Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Grote sortenng ONDERDELEN
AUTORIJLESSEN
van alle schade-auto's, alle APKKEURINGEN/70,
737,50 per les
merken, alle bouwjaren.
klaar terwijl u wacht.
THEORIE OP VIDEO GRATIS'.'.
GEBR. OPDAM B.V.
Garage West-Center:
Tel.: 02502-45435.
020-6122476 (zonder afspraak)
Speciale spoedcursussen '
Het HOOGSTE BOD?'' Bel 2e Helmersstraat 15, A'dam.
theone + praktijk.
•"-'•
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
A.P K. KEURINGSSTATION
Loop-, sloop- en schadeauto's
Keuren zonder afspraak
R.de Beerenbrouckstr. 157-159''
m. vrijwarinq. Tel. 020-6754193.
Feenstra & Jimmink
Tel. 020-6138473.
o-,
Asterweg 24A A'dam 6364702 BIJ Ferry alle njlessen 735,-:'

Rijscholen

Service en
Reparatie

Autosloperijen

ANDERE MERKEN
BMW 316 (318i) 6/86 f 9.950
Daihatsu Char.1.3 1/92716.950
Rat Uno 45 IE 10/89 .f 9.950
Rat Panda 1.0 10/90.7 8.950
Ford Resta 1/1 1/89 .713.950
Lancia HPE Vol. 2/86 f 15.950
Mazda 323 1.6i 5/87 .f 7.950
Mits. Colt 1.3 2/91 ...716.950
Nissan Bluebird 1/90 .f 14.950
Nissan 100 NX 6/91 -726.950
Opel Manta 20S 6/83 f 3.950
Opel Omega 2.4 8/91 729.950
Seatlbiza12i 1/92 ..715.950
Toyota Corolla 8/91 ..715.950

Autobednjf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
+ 50 auto's APK gek. Den
Tel.: 020-6184402.
Brielstr. 18, A'dam, zystraat
APK-keurstation, reparaties
Haarlemmerweg bij molen. alle merken en schaderegelmg.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Autobekleding, ruilstoelen,
JOHAN BOOM,
gr. voorraad. o.a BMW, Merc.,
Ook in Den lip 55,
VW enz. Recaro's v. GT, GTi,
Gem. Landsmeer 02908-24640 Gsi enz. + snel reparaties.
+ 50 auto's
TRESSEATS: 023-470200
Tevens inkoop
GARAGE ECONOOM
AUTO SERVICE WETTER
Repareert uw KOPPELING en
Subaru en Lada dealer
REMSYSTEEM snel en vakkunLada Samara 1.5 5-d .. .1990 dig. APK klaar terwijl u wacht.
Lada Samara 1.3 Rash .1989 Ook uw BOVAG autospeciahst.
Lada 2104 1.5
1989 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo SDX 1992 Zelf sleutelen of auto spuiten
Subaru Mini Jumbo DL .1987 doe je bij HEINING HOBBYPeugeot 205 GLI 1.9 ...1988 HAL. 02907-6999 A'dam,
Renault 11 TL
1987 Sloterdijk 3.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
T.k. verkregen door inr. Opel
Corsa 1.0 S., LPG, 10/87,
75.500.- Citroen BX 1.6 RS
Break 10/85, 73.950.- Mazda
626 2.0 GLX Coupe, LPG, 8/84,
76.950.- BMW 316, 5/85,
77.250.- Suzuki Swift GS, 5/85,
76.250.- Peug. 205 XA 11/86,
76.750.- BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020 - 6627777.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begnp in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagmgspercentage en
toch 1e 10 lessen 735 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes njden is vanzelfsprekend.

Autofinanciering
en verzekering

Bedrijfsauto's

Gevraagd jonge auto's v.a.
70 BESTELAUTO'S en pers.
1991. Belt u geheel vrijblijvend
voor inlichtingen 03410 -19354. busjes v.a. 73500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Let op! BOVAG autobedr. ver- Meer dan 50 jaar gevestigd:
koopt gratis uw aanb. in zijn Bennebroekerweg 17, RijsenShowr. Medembl. 02274-4999. hout bij Aalsmeer, 02977DE HOOGSTE PRIJS voor elk 24229. Ook t.k. gevraagd.
merk auto a cont. met vnjwar.
bewijs. Tel: 020-6105478.

Autoverhuur

Accessoires
en Onderdelen

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Osdorp, Oranje hek
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel.: 020 - 6105478.
Klaar terwijl u wacht.
Geop. van 09.00 tot 19.00 uur
Ruilstarters en dynamo's.
- Studenten 10% korting
+ 200 auto's. Inruil mogelijk.
Valkenburgerstraat 152.
- Speciale avondtarieven
Tevens enkele speedboten.
Tel.: 020-6240748.
- De goedkoopste in A'dam e.o,
Inruil. Ook te koop gevraagd
Koen van Oosterwijklaan 6
Grote sortenng ONDERDELEN
AMSTELVEEN
".
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
HAAGSE OLDTIMERBEURS Missot. specialist REM- en
23-24-25 September 1994
FRICTIE-MATERIAAL.
niet duur!!!
3 hallen in de Uithof !
Bosboom Toussaintstr. 43
Studenten
10% korting.
250 standhpuders.
A'dam. Tel.. 020-6180443.
bestel-, vracht- en
Info: Pro Mobiel Totaal.
Tel./fax: 070 - 3977210.
personenauto's, -bussen
Noodservice
020-6794842, 020-6908683.
ONDERDEELVERKOOP
OLDTIMER (veOkopen? Bel het
Zie ATS telet. pag. 888
DOE-HET-ZELF ADVIES
oldtimerbestand v/h Ned. Oldop zaterdag van
timer Bureau. Tel. 02990-34065.
D. FAAS
10.00-13.00 uur
Luxe- & Bestelauto's v.a. f 38,per dag, ex. BTW
Kost B.V.
Grasweg 3, A.'dam-Noord '-'
Valschermkade 16, A'dam.
Tel.: 020-6371826.
Honda VF 1100
Sabre 1985
De Lugt luxe en bestel vanaf.;
Tel. 020 - 6126900.
739,-per dag excl. BTW.
;';.

Klassiekers
en Oldtimers

Motoren/Scooters

Honda VF 1100
Sabre 1985
Tel. 020 - 6126900.

SPRING IN T VELD
OCCASIONS MET
EEN STREEPJE VOOR

M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kledmg, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.

DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG KOOPAVOND

Gemotiveerde vakvrouw geeft
gedemotiveerde lessers een
goede kans. Rijschool Ruth
Madura. Tel. 020 - 6003882.

Autoverzekering laagste bet.
per md/kw. met schadegarant
Beedigd automakelaar zet uw Focwa Serv. Celie 020-6416607
auto gratis te koop in zijn
showroom. Tel.: 05214-2565.

Van Vloten Car
Tel. 020 - 6365052.
Zondag 11 sept, geopend
Nissan Sunny coupe SLX .87
Nissan Sunny sedan L —88 Te koop gevraagd AUTO'S a
Opel Corsa Swing
90
contant met vrijwar.bewijs
Citroen BX TRi
87,
Tel.: 02908 - 24640
Suzuki Swift GL
87
Rat Panda CL
87

* Bovag/Alfa-Prima
garantie voorwaarden

ALFA ROMEO
OOSTEINDERWEG 335-339
1432 AX AALSMEER
Tel. 02977-24696
Fax 02977-44021
HONDA
OOSTEINDERWEG 340
Tel. 02977-44146
Fax 02977-20489

Auto's te koop
gevraagd

Theonecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

Moto Gurzi V50 1978 zeer
goed onderhouden gewoon
een prachtmotor f 3500.
08879 - 1133.
T.k. Honda Shadow 750 Custom., kmst. 20.000, bj. 08-'89, in
nieuwstaat, kl. rood f 10.000.
Tel.: 03462 - 65033.

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

Tel.: 020-6161388 of 6890374;'.':
Twmgo, Peug.106/306, Vectra,"',
VW Combi, Transit Diesel.
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

Campers

Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

Camper Rat 242 D, 2 pers.,
1980, APK 4-95, veel extra's, in
prima St. / 5750. 058-121186.

Cruquiuskade 5
Tel. 020 - 6274001.

De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
10 min. van A'dam.

NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett/39 p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Subaru

Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM-NOORD
ZONDAG 11 SEPTEMBER
GEOPEND

Uw 39TER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Hyundai

HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

Mercedes-Benz

AUTOKROOY

Mercedes 300 TDT aut., 1986,
gnjs kenteken, 77950, inruil
mogehjk. Tel. 023-423906

T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Rinqweg
Tel. 020 - 6310615

Golf GTi 16V met schuifd., radio en abs '86 als nw, j 1500,
keuring toegest. 020 - 6123420.

PEUGEOT v.d. POUW
Weesp 02940 - 15110.

SAAB SERVICE
Mazda 323, dec. '89 type Venus Sedan, Ipg, als nw. 78950 Renault 19 GTS, b.j. 1991,
MOLENAAR
/
keur. toeg. Tel. 020-6123420. mooie goede auto, f 12.950, inruil mogelijk. Tel. 023-423906
HOOFDDORP
Mazda 626 GLX Coupe, aut.
RENAULT AMSTERDAM
'84 alles elektr. stereo, APK, als
Tel.: 02503-14097
Top occasions met 1 jaar
nieuw. 73200, 020-6867717.
garantie
Onderhoud, repararatie, APK.
OCCASIONS
Wibautstraat 224
Diverse SAAB occasions
020 - 561 96 11
MAZDA DEALER
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
VAN VLOTEN CAR
Renault Clio RL 1.2, sept. '93, Tevens revisie Saabmotoren
en versnelltngsbakken.
1e eig. 13000 km, 717500.
Tel.: 020-6365052
Keur. toegest. 020 - 6123420.
121 SED 4-d GLX
1993 Tegen handelsprijzen: Renault
323 HB Solid
1994 25, TX Beverly, van 1e eig. kl.
626 SED 4-d LX
1993 metall. l.m. wielen, 4/91
SEAT AUTO KOHLER
323 HB 5-d LX
1987 716.750.- BEREBEIT,
v.d. Madeweg 23,
323 HB 3-d LX
1988 Amsteldijk 25, 020-6627777.
Amsterdam.
323 HB 3-d ENVOY
1988
Tussen Makro en Camax
323 HB 3-d GLX
1988
020 - 6686146.
323 HB 3-d GLX
1990
323 HB 3-d GLX
1991
1e eig. Seat Ibiza 12 44.000 km,
323 SED 4-d LX
1988 Rover-dealer voor Uithoorn, 2/91, z.g.st. 79.500,-.
323 F 5-d GLX
1991 Amstelveen, Hoofddorp e.o. Tel. 020 - 6256900.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
626 HB 5-d LX aut
1989
SEAT Autocentrum APC
Adverteren in deze rubnek
626 HB 5-d GLX
1992
Jarmuiden 43
Tel. 020 - 665.86.86
626 SED 4-d LX Ipg
1991
Amsterdam-Sloterdijk
FAX 020 - 665.63.21
626 HB 5-d GLX
1989
Tel. 020-6133333
626 HB 5-d GLX Ipg
1988 Postbus 156, 1000 AD A'dam
626 Coupe 2-d GLX
1987

Tegen handelsprijs Mazda 626
1 8 GLX Hatchback LPG, open
dak, 6/91 f 15.000.-.
Hyundai Pony XP 1.5 L, b.j. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
4/'90, LPG, prima auto, APK Amsterdam: 020 - 6627777.
'95, inruil mogelijk. 023-423906

Voor nieuw en gebruikt

Golf '81, APK tot 1-2-95, geen
klachten, prijs f 1500,-.
Tel.: 020 • 6129908.

Escort 1.4 CL.. 1/87
Escort 1.4 Cl ..1/90
BX Turbo D. ... 4/91
Ascona 1.8 S .. 9/88
Tipo 2.0 GT ... 1/91

Opel Ascona 1.8, LPG, b.j. 7-87
zeer goed onderh met ANWBkeur. 75000,-. 020-6158073.

Opel Omega 2 l.i alle ace. '88,
kl. met., 7 15500 als nw. Keuring teoegest. 020 - 6123420.

Volkswagen

Volvo
855
940
940
745
440
440
440
440
440
440
360

Algemeen

'91 718.750
'92 7 23.750
'93728.750
'93 722.750
'88 7 9.250
'89717.250
'89718.750
'89 717.250
'91 722.750
'91 716.750

Opel Kadett 1.2, 1.3 + 1.6,
1983 t/m 1988, 25 stuks. Voor
inl 023 - 423906. Inruil mogelijk.

Auto Amstelstad B.V.
Off. Suzuki-dealer
Amsterdam en Amstelveen
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Minervalaan 85, 020-6711888.

Te koop Merc. Benz 190 D,
bwjr, 1990 incl. alarm, radiocass., kl. d.blauw, APK 8-'95.
Vr.pr. / 27.000. 02977-42315.

Viyio-Justy- Impreza - Legacy
Autobedriif Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedn f Amrit
Autobedrijf Heere

Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplein 28-32
Ceintuurbaan 225

020-6623167
02977-30170
020-6153902
020-6622204

Subaru E 10, bestel (m. ramen)
'93, 12.000 km. f 14.500.Mooy & Zoon, Ruysdaelkade
nr. 75, 020 - 6623167.

Mitsubishi

Suzuki

Auto Beheer B.V.

Amstelstein - Suzuki

MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

yeK'"e^uc"00«s!^0P!aR?yzwS^eei|Cjeaeriana.>:5HuvvKUUM/AUiu
HJN-3>MJUNis(verscnijnt-;v-; >
HeTJ&rootsop'zaterilagr inTrouw en deYollcsteinf ea in!;de week daarop op'woensdag en* f; 1 "• v.^** ff"

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

/eurocneque.

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

Suzuki Alto GA, 3-drs.,
Suzuki Alto GLX, automaat,
donkgrijs met, 3/90 7 8500.-.
'92, 23.000 km, 5-deurs, perf.
COBUSSEN
staat, 7 13.500. 010 - 4501226.
Mitsubishi Colt 1300 EXE '88, Tegen handelsprijs: Lancer 1.8
Tel. 020 - 6121824.
rood, 91.000 km, trekh., APK GL Diesel, 1/90 ..../11.500.4/'95, in pert. cond. part BEREBEIT,
• Deze autorubnek
Amsteldijk 25,
78.750. Tel.-01720-43587.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
A'dam. 020 - 6627777.

Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377

Naam:

Prijs incl.
B.T.W.

1

[

Citroen

Kadett 16V, 21. Gsi HB '88 alle
ace., ABS, keur. toeg. Nw.pr.
745000 nu 717500.020-6123420

Stoplock
Gezien op
T.V. bij
crimi-nee

Alto GA, '90
7 9.950
Alto GL, '86
7 7.700
Alto Gl Club, '89 ..../ 9.950
AltoGL, '91
/10.500
Swift GL, '89
712.950
Swift GLX, aut. '89 ../ 13.95C
Swift Unique, '91 ....713.950
Swift 1.3 GTS, '93.../ 19.950
Swift 1.3 GTS, ' 9 3 . . . 7 21.500
Swift 1.3GS, '92....720.950

Peugeot

Tel. 020-6594859

Rat Panda 1000L, bj. '92, wit, in
Opel Vectra 20i '87 .717.650 zeer goede St., 16.500 km, pnjs
Citroen
DORLAND,
SAAB 99 kl wit, 4 drs. Sedan,
79950,-. Tel. 071-154560.
02903 - 1908
rad./trekh. Hele nette auto
Rat Panda, bj. 1985, APK
Broek
in
Waterland
SAAB SERVICE MOLENAAR
1995, kleme zuinige auto, inruil
HOOFDDORP: 02503-14097
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.
VW GOLF 1.6,5-deurs, '89, ant.
FIAT VERMEY B.V.
metallic, mooie auto, 79.950.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Tel 023-423906 Inruil mogelijk.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Subaru Vivio b.j. 9-'93, groen, Tegen hand.pr.: Alfa 33 1.4 i.e., Tel. 02975-62020.
nov.
'92
(mod.
'93),
LPG,
75.000 km, 1 jr. gar. f 16.750.
715.750. BEREBEIT, Amstel- Te koop Rat 500
Autobedrijf HEERE
dijk 25, A'dam. 020 - 6627777. 1969, i.g St., t.e.a.b.
Tel. 020-6232505.
Tel.: 01727 - 13167.

BMW 316 '84, grijs/blauw,
L.m velgen. Pracht wagen.
Tel. 020 - 6126900.

Opel
Kadett 1.3S, b.j. eind '84,
i.z.g.st, goudmetall., APK-'95,
/3000. Tel. 029-7263482.

/ 40,75
/ 13/75
f
8,50
J
8,50
/ 10,10

Alle prijzen zi|n excl 17,5% BTW

Nissan Sunny 14 LX 3-drs.
okt. '91, d.blauw, 32054
km 7 18.250
Een greep uit onze occasions Maifait, Nijverheidslaan 14,
Weesp. Tel. 02940 - 13044.
MicraSail, 7/90
712.250
Micra 1.2LX3/89 ...711.500 Nissan Sunny Trend 1700 D HB
Sunny 1.6 LX 5-d 1/92720.500 '88 als nw. 33000 km, keur.
Sun. 1 6 SLX Flor.1/907 14.995 toeg. Tel. 020 - 6123420.
Sun. 1.6 SLX aut. 1/89713.250 T.k. tegen handelsprijzen:
Primera 2.0 LX 10/92 726.500 Primera 2.0i LX 5-d., st.bekr.,
Primera2.0LX 10/92 727.250 LPG, 4/92 7 18.500.-Sunny 1.6i
Bl. Bird 2.0 SLX 2/89 f 10.995 SGX Coupe, st.bekr. el. ramen.
Daih. Char. TS 7/90 .f 8.750 8/89 7 12.500.- Sunny 2.0 DLX
Ren. 21 Nev. stat. 5/877 10.995 Wagon, 6/91, st.bekr. f 16.500.BEREBEIT, Amsteldijk. 25,
Amsterdam, 020-6627777.
Off. Nissan Dealer COLIJN
Aalsmeer, Tel. 02977 - 24474.

NIEROP
Voor Uw nieuwe of gebruikte
T k a Lehjke Eend 2CV6 (speDAIHATSU
cial) bj '81, l.g.st., APK '/2 sept. Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
'94 njdt perf. / 500 020-6171832
020-6183951.

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

Daihatsu Applause XI LTD,
maart '91, zwart,
56.213 km, 7 15.950.-.
Maifait, Nijverheidslaan 14,
Weesp. Tel. 02940 - 13044.

Nissan

Aantal regels

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisclv van maandag l/m vri|dag tussen 8 30 en
2000uur Tel 020-6658686 Fax 020-665 63.21
Schnfleh|k Vul de ban in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

SUZUKI-BIEDINGEN
incl. 3 mnd Bovag-garantie.
en gegarandeerde restwaarde.

Mitsubishi GALANT 2.0 GLXi,
b.j. '90, wegens bedr.auto.
Vr pr. 7 14,500. 020 - 6912880.

OTO/ICI CITROEN

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeh|kse autorubnek die op vri|dag verschi|nt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskranl en de week daarop m alle
edities van Weekmedia I w. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Couranl, Diemer Couranl, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Couranl, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Couranl en Zandvoorts Nieuwsblad

1-22

2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96.35
112,51
128,66
144,82
160.98
Telefoonnummer:.

Adres:
Postcode + Plaats:.

Handtekening:

Weekmedia
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Opel doet een greep naar de macht

Pink Floyd is er
met vier wielen
In het eerste weekeinde
van September trad Pink
Floyd op in de Rotterdamse Kuip in het kader van
een Kuropese tournee
ffaarvoor Volkswagen op-,
treedt als sponsor. Ter ere
van die samenwerking verschijnt er een actiemodel
van de Golf, genaamd Pink
Floyd. Hij is gebaseerd op
de CL en leverbaar met een
achttal verschillende motoren. Tot de extra's behoren een elektrisch' bedienbaar schuifkanteldak, verv/armbare ruitensproeiers,
een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel,
brede
banden en Pink Floyd-bestickering.

Snoeken gaan
richting Amsterdam
Als een van de hoogtepunten van de viering 75
jaar Citroe'n vindt op zondag 18 September een Citroen DS/ED Tour van Wassenaar naar Amsterdam
plaats. Om 11 uur vertrekt
de stoet 'Snoeken' onder
politie-escorte vanuit Wassenaar richting Katwijk.
Via de Bollenstreek zetten de deememers vervolgens koers naar Citro6n
Nederland aan het Stadionplein te Amsterdam. De
tocht wordt begeleid door
een vliegende brigade die
bij pech onderweg direct
hulp biedt. Deelname aan
de tocht is gratis. Vanaf 10
uur kunnen Snoek-eigenaren zich verzamelen op het
terrein aan de Van Hallstraat te Wassenaar. Aanmelden kan tijdens kantooruren via' het telefoonnummer 06-91091016.

'Asia to
the future'
Het ontmoedigingsbeleid van de regering om
particulieren nog finger
gebruik te laten maken van
auto's met een grijs kenteken, heeft importeurs en
carrosseriebouwers aangemoedigd creatief te zrjn.
Een groot aantal stationwagons is allang weer verkrijgbaar zonder BPM en
tegen het lage wegenbelastingtarief. Met de kleine
terreinwagens valt echter
weinig uit te halen en dus
introduceren importeurs
kale
en
laaggeprijsde
Nieuw aan het front is de
Asia Rocsta die in benzineuitvoering voor slechts
33.333 gulden in de boeken
staat. De Rocsta is voorzien van een softtop, stuurbekrachtiging en vrijloop*naven. De dieseluitvoering
kost 36.932 gulden. Asia
zegt met dit nieuwe produkt een ,,doorbraak te willen forceren voor de sportieve rijder die het 4WD-gebeuren een warm hart toedraagt."

Playmobil
speelt in op nieuwe
Formule 1-mode

H

ET NIEUWE vlaggeschip van Opel heeft
een fonkelende start
gemaakt. De Omega kwam
in mei scherpgeprijsd naar
Nederland en rekende snel
af met elke scepsis die je
maar even kunt hebben
voor Opel. De CD 2.5 TD Stationwagon taeneemt de rest
van zijn klasse bijkans de
adem.

De komst van de Omega CD
2.5 TD Stationwagon moet voor
de concurrenten uit de stationtopklasse een onwelkome gast
zijn. De oude Omega dateerde
uit 1986 en was weliswaar een
bestseller met een flink marktaandeel, maar hij kwam nopit
veel verder dan de hogere middenklasse.
Met de nieuwe Omega wil
Opel een breder publiek aanspreken en zeker met de CDuitvoering gaat het merk de
strijd aan met degelijke en gerespecteerde merken als Volvo,
Mercedes en BMW. Het testexemplaar betrof een CD Stationwagon voorzien van een 2.5
turbodieselmotor, overigens afkomstig van BMW. Een vlaggeschip en slagschip tegelijk.

Comfortabel
De CD is op de MV6 na de
meest opgesmukte Omega en
als je alleen op de uitrusting
afgaat, is het een raadsel dat er
nog mensen zijn die kiezen
voor concurrenten, want zij leggen het op dit front stuk voor
stuk af tegen de Omega CD. Als
je achter het stuur plaatsneemt
en de deur dichtslaat gaat er
een wereld van comfort voor je
open.

na overal doorheen, maar hij is
gemaakt voor lange trajecten
over snel- en tainnenwegen.
Daar is het een dot van auto en
de 130 pk sterke 2.5 turbodieselmotor doet daar niets aan af.
Integendeel.

Standaard is hij voorzien van
bijvoorbeeld
airconditioning
(ook in het wat kleine handschoenenkastje!), twee airbags,
ABS, - snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging, een ingenieuze startonderbreking (met
handleiding
omdat je de
auto anders
wellicht niet
meer aan de
praat krijgt)
om diefstal te
voorkomen, een EHBO-doos,
elektrische
raambediening
voor en achter, een boordcomputer met check-control en
info-display voor de radio en
elektrisch bedienbare stoelen.

buitentemperatuur tot boven
de dertig graden steeg. Gewoon
ramen en dak dicht, airco aan
en niet meer uitstappen voor
zonsondergang. Voor vermoeidheidsverschijnselen hoef
je in een Omega met een airco

Autotest: Omega CD

Die van ons was als extraatje
nog voorzien van een viertraps
automaat, cruise-control met
tiptoets-bediening
aan het
stuur en een elektrisch schuifkanteldak. Het dak is overigens
niet opengeweest, hoewel de

een automatische versnellingsbak kun je je linkerbeen nog
weleens extra beweging gunnen
omdat je hem toch niet nodig
hebt. Behalye in een Omega,
want zodra je je been wat optrekt wrijft hij tegen het stuur

De vijfdeurs Plus kost
vierduizend gulden meer.
Met de uiterst sportieve
GT speelt Subaru in op de
behoefte aan meer vermogen en dynamiek. De Impreza blijkt daar een goede
basis voor te zijn. De grote
luchtinlaat op de motorkap verraadt al iets van de
bedoelingen van de Impreza GT. Onder de kap van de
uiteraard permanent vierwielaangedreven GT hangt
een tweeliter turbomotor
die goed is voor 211 pk. De
prestaties zijn op zijn
minst indrukwekkend. Zowel interieur als exterieur
zijn volop af gestemd op het
sportieve karakter van de
motor. Hij is standaard onder meer voorzien van vierkanaals ABS, twee airbags,
spoilers en lichtmetalen
velgen.

De zuinigste van het Omegastel neemt volgens de fabriek
genoegen met 7,4 liter per honderd kilometer (1:13,5). Tijdens
de testperiode verbruikte hij
8,4 liter per honderd kilometer,
maar zelfs dat blijft nog binnen
de perken. De turbodiesel trekt
de 1590 kilogram van de Omega
verbluffend snel over het asfalt.
Dat de top op 195 km/uur ligt is
leuk, maar dat hij de tussenacceleratie van tachtig naar 120
binnen de 11 seconden doet is
Foto: Bram de Hollander belangrijker. Dankzij de boordcomputer kun je zelf de tijd
voor wie van plan is niet meer 'klokken'.
dan twee achterpassagiers te
vervoeren: eruit dat ding.
De automatische versnellingsbak heeft een Sport- en
Dat zijn zo'n beetje de enige Economy-stand. De laatste is te
klachten die je kunt hebben prefereren want in de S-stand
over de CD 2.5 TD Stationwa- verbruikt hij meer en schakelt
gon. Over het hij erg veelvuldig. De CD Stauiterlijk van tionwagon is geen race- maar
de sedan en reiswagen en het rijgedrag is
Stationwagon mede dankzij de snelheidsafkunjetwisten, hankelijke stuurbekrachtiging
maar de Ome- en rondom onafhankelijke
ga heeft wel wielophanging vooreerst comeen vormgeving van zijn tijd en fortabel. Niks geen gehobbel,
dat kun je van sommige soort- getril of anderszins. Hij ligt exgenoten beslist niet altijd zeg- cellent en als een blok op de
gen. De Omega kenmerkt zich weg.
door zijn ronde vormen en
strakke aerodynamiek.

Stationwagon

en luxe CD-fauteuils niet bang aan. Het schijnt dat meer mente zijn.
sen erover klagen.
Een ander minpunt is dat de
Valt er dan niets aan te mer- knopjes voor het bedienen van
ken op de standaarduitrusting de rechterportierramen rechts
van de Omega CD? Toch wel. van de schakelpook zitten en
Een regelrecht minpunt is dat dat is voor de bestuurder onhet stuurwiel niet in hoogte ver- handig, maar er valt mee te lestelbaar is. Ja, zegt men bij ven. Waarmee niet te rijden
Opel, maar de stoel is in hoogte valt, al voorkomen ze ernstig
verstelbaar en dat heft het pro- nekletsel, zijn de drie hoofdbleem op. Nou, op een lange rit steunen op de achterleuning.
naar Duitsland bleek anders De middelste taelemmert het
het tegendeel, meneer Opel. Bij zicht naar achteren enorm en

Design van Alfa 145 slaat nieuwe weg in

De sedan oogt compact, van
de stationuitvoering kun je dat
niet zeggen. Het is een slagschip van 4,82 meter lang en
1,79 meter breed. De prettige
consequentie daarvan is een
zee van ruimte voor passagiers
enbagage. De totale laadcapaciteit bedraagt 1800 liter en door
de leuning van de rechtervoorstoel naar voren te klappen,
ontstaat zelfs een vlakke laadvloer van 2,9 meter.
De Omega Stationwagon is
geen auto voor de stad. Te groot
en dus onhandelbaar. In nauwe
straten, op de grachtengordel
en in 'verkeerde' parkeergarages valt er geen land mee te
bezeilen. Dankzij de stuurbekrachting stuur je hem wel bij-

Scherp
Of Opel daadwerkelijk vaste
voet aan de grond krijgt met de
Omega CD Stationwagon moeten we nog afwachten, maar de
kans is duidelijk aanwezig.
Opel heeft namelijk een belangrijke troef in handen en dat is
de scherpe prijskaart. De Omega CD 2.5 TD Stationwagon
staat inclusief cruise-control
voor bijna tachtigduizend guldens in de boeken. Dat is veel
geld, want voor dit niveau moet
betaald worden, maar Opel
blijft met zijn prijs duizenden
guldens onder die van de concurrenten, zeker als die hun
auto een gelijksoortige uitrusting meegeven.

Dankzij met name de Nederlandse inbreng in de
Forraule 1 wint de racerij
in Nederland weer terrein
bij jong en oud. Voor de
eerste groep brengt Playmobil Benelux een serie racesets op de markt waarmee het circuitleven yoortaan op het parket in de
woonkamer beleefd kan
worden.
De volgende sets zijn verkrijgbaar in de betere
speelgoedzaak: Pormule 1,
Terreincrossmotor, Power
Truck, Lasser, Autospuiter, Hefbrug, Racingservice en pick-uptrailer.

Terreinrijden
met Daihatsu
Zondag 18 September
wordt op het Circuit De
Lansard te Veldhoven de
derde Nationale 4WD Off
Road Dag gehouden. Het
motto is dit keer 'Ongeremd genieten' en de organisatie zegt naar schatting '
duizend deelnemers met .
een Daihatsu 4WD te verwachten, maar voegt eraan ,
toe dat ook vreemd-merkrijders welkom zijn.
Ook aan degenen zonder .
een terreinwagen is ge- :
dacht, want op het zogenaamde 'opstapparcours' •
kunnen ze onder leiding :
van een deskundige zelf '•
eens kennismaken met ;
deze specifieke vorm van ;
autprijden. Inschrijffor- '
mulieren zijn verkrijgbaar .
tarj alle Daihatsu-dealers. }
Daar zijn ook gratis toegangskaarten ter waarde
van 15 gulden verkrijgbaar.

Xantia op
details gewijzigd
In modeljaar 1995 krijgen we een licht gewijzigde
Citroen Xantia voorgeschoteld. Naast een nieuwe
grille met gei'ntegreerde
chevrons hebben alle Xantia's voortaan standaard
pyrotechnische
gordelspanners, stuurbekrachtiging en een achterruitewisser met sproeier. Een airbag aan bestuurderszijde is
tegen meerprijs leverbaar
en dit geldt eveneens voor
een automatische versnellingsbak in combinatie met
de ongeblazen dieselmotor.

EVERHARD HEBLY

Carpoolen, wat schuift dat?

Subaru
introduceert
Impreza GT
Eerder dit jaar tijdens de
Autosalon van Brussel
toonde Subaru al een
nieuw topmodel voor de
Impreza in de maak te hebben, de GT. Sinds kort is
deze van de rally-auto Impreza 555 afgeleide straatracer voor 64.995 gulden in
Nederland te koop.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

E carpoolwisselstrook is
D
inmiddels een bewezen
misser van de eerste orde,

Het zeer ruime interieur van de Alfa 145

De Alfa 145 met de grote portieren en lage neuslijn

D

derstel, maar ook de keurig afgewerkte inrichting speelt een
toontje mee. Het dashboard is
strak gelijnd en sluit netjes aan
op de portieren. Cockpit en
middenconsole zijn goed bedienbaar en geheel op de bestuurder afgestemd. De taeenruimte voorin is verbluffend.
Zelfs als de stoel in zijn voorste
stand staat, blrjft er voldoende
beenruimte vrij. De dporgetrokken daklijn en de binnenruimte maken het leven voor
een achterpassagier in de 145
ook redelijk comfortabel.

E KERSVERSE Alfa
Romeo 145 staat vanaf
vrijdag 9 September in
de showrooms. Het nieuwe
Italiaanse driedeurs raspaard is de brug van de 33
naar de 146, die over enkele
maanden zijn voorganger
moet doen vergeten.
Alfa Borneo boekte in het eerste half jaar van 1994 een bescheiden verkoopwinst in vergelijking met vorig jaar. Volgens gegevens van de RAI werden er ongeveer honderd Alfa's
meer verkocht. Bijna de helft
van de ruim 3.900 verkochte
exemplaren betrof een 155,
waarmee Alfa ten opzichte van
vorig jaar een verkoopstrjging
van honderd procent boekte.
De 164 bleef stabiel. De Alfa 33
leverde fors in, maar dat heeft
ongetwijfeld mede te maken
met de komst van de Alfa 145 en
later dus de 146.

staan dat het een Alfa betreft,
maar vooral van achteren en
opzij gezien is duidelijk dat de
145 nieuwe wegen inslaat. Een
detail daarvan is bijvoorbeeld
de sterk pmlaag lopende lijn
van de zijramen en de lichte
knik bij het portierraam. De
portieren zijn zeer ruim bemeten en dat geldt ook voor de vrij
brede raamstijlen.

Aan de achterzijde herkennen we de platte achterlichten
van de 164. De klep loopt ver
door wat de insteek vereenvoudigt. De 145 is wat langer (4,09
Met uitzondering van het inmeter) en met name breder
(1,71 meter) dan gebruikelijk in stapmodel is de achterbank in
twee ongelijke delen neerklapde populaire middenklasse.
baar. De laadruimte heeft standaard een inhoud van 320 liter,
maar met volledig neergeklapte
Ruimtewonder
achterbank meet hij 1130 liter.
Binnenin heeft Alfa veel In de standaarduitrusting is bij
ruimte weten te creeren. Voor- alle modellen plaats voor stuural voorin doet hij niet of nauwe- bekrachtiging, een toerenteller
lijks onder voor de meeste gro- en een airtaag aan bestuurderstere soortgenpten. Voor een be- zijde. Tegen meerprijs is een
De wigvormige en markante langrijk deel is dit terug te voe- airbag voor de bijrijder leverfamilieneus laat geentwijfelbe- ren op zijn vormgeving en on- baar.

'ET WOORD autopoetsen is
een crime, ik heb het afgeschaft" zegt directeur Fred
Vendrig van Sonax Car Care. 'Reconditioning' moeten we voortaan zeggen. Vendrig garandeert automobielbedrijven dat een met behulp van Sonax Car Care behandelde auto rninimaal 1500 gulden in waarde strjgt.
Sonax is een van oorsprong Duits bedrijf en bestaat sinds 1905. In het thuisland is het met veertig procent marktleider op het getaied van auto-onderhoudsprodukten voor de verkoop aan consumenten en dealers. Begin 1992 gaf Sonax
het startsein om de Nederlandse markt te
veroveren met mobiele 'reconditioning'
van automobielen. Directeur Vendrig, op
dat moment adjunct-directeur van een
producent van autogassystemen, nam de
uitdaging aan onder voorwaarde dat hij

ook het Sonax-importeurschap voor
de verkoop van produkten kreeg toegewezen.
Vendrig: ,,Het woord poetsen is toch
zeker een crime, ik heb het daarom gelijk
afgeschaft, want het heeft een amateuristisch imago. In deze branche is nooit een
normering geweest, iedereen begon een
poetsbedrrjfje en rommelde maar wat aan.
Ik wil dienstverlening op hoog niveau en
als importeur kan ik in dit opzicht veel
meer taereiken."
Toen hij aantrad, had Sonax in Nederland weinig in de melk te brokkelen. De
naam was onbekend en de produkten
daardoor haast yanzelfsprekend onbemind. Sinds twee jaar timmert het bedrijf
nadrukkelijker aan de weg met onder
meer sponsoring in de Formule 1 en de
DTM-races, televisie-reclame en displays
bij dealers en autospeciaalzaken. Want,

maar dat wisten we al. Het
bood geen soelaas voor de
problemen en bovendien zat
het juridisch niet bepaald
waterdicht in elkaar.

Toch, als je het carpoolen
slim aanpakt, scheelt het wel in
je portemonnee, dat wisten we
ook al. Maar om te bewijzen dat
het soms meer scheelt dan je
denkt ontwikkelden de ANWB
en het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat een schuifkaart.
Voor in je binnenzak of om potentiele meerijders te overtuiDe lijst met opties biedt de gen.
kans een 145 geheel naar eigen
smaak in te richten met onder
Met het hulpmiddel kun je,
meer speciale boodschappen- aldus het begeleidend schrijven
tassen voor aan de voorstoelen, van de twee, tot op de gulden
kinderzitjes en een aangepaste nauwkeurig uitrekenen hoewieg, een vaste of uitneembare veel geld er te besparen valt. Op
koelbox, een paraplu met hoes, de achterzijde zijn een paar
dakdragers, bevestigingssyste- honderd afstanden aangemen voor skies en aangepaste bracht waar je de kaart naartoe
kunt schuiven.
trekhaken.
Om kinderen ervan te overHet is een handig ding waartuigen dat ze in de 145 ook meetellen, levert Alfa zelfs veilig- mee je snel inzicht krijgt in wat
heidsgordels met een gesp in de er te verdienen valt. Stel: je
hebt elke dag twee passagiers
vorm van een poppetje.
over een afstand van 25 kilomeDe prijzen van de Alfa 145 va- ter en rijdt in een auto van
rieren van 29.950 gulden voor 25.000 tot dertigduizend gulden
de 1.4 IE tot 39.700 gulden voor nieuwwaarde. De maandelijkse
besparing is dan 172 klinkende
de 1.9 TD.
Op motorisch gebied heeft de
145 vier motoren in de aanbieding. Drie viercilinder boxermotoren, varierend van een 1.4
liter met 90 pk tot een 1.7 liter
16-klepper met 129 pk. De vierde motor betreft een potente
maar zuinige 1.9 liter turbodiesel met 90 pk.

aldus Vendrig, Sonax moet een merknaam worden.
Er is voldoende potentieel voor het professionele poetswerk, rekent hij voor. Vorig jaar werden ongeveer 395.000 nieuwe
auto's verkocht, tegen 850.000 occasions.
Het taedrag dat met de occasion-verkopen
was gemoeid had veel hoger kunnen zijn,
als de auto's er strak en stralend hadden
uitgezien.
Vendrig: ,,Een consument koopt om optische en niet om technische redenen. Hij
kan niet in de motor kijken dus taeperkt
hij zich tot de buitenkant. Een auto die er
netjes bij staat, wordt eerder verkocht en
daar heeft een dealer alle belang bij. ledere dag dat een occasion in de showroom
staat kost hij veertig gulden en de gemiddelde statijd ligt tussen de dertig en zestig

Hobbymatig
Om de dealers te overtuigen van zijn
gelijk koos hij de indirecte maar slimste
weg: via de auto-importeurs. Inmiddels
bevelen dertien importeurs hun dealerorganisaties aan gebruik te maken van de
produkten en diensten van Sonax Car
Care. Vendrig: ,,Het blijkt dat autpdealers
zelf zestig procent van hun occasions rei-

to's met een aanschafprijs van
twintig- tot zestigduizend gulden en voor woonwerkverkeer
tot een afstand van honderd kilometer.
Het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat is blijkbaar ook
van mening dat het iets goed te
maken heeft na de wisselstrook, want de schuifkaart
kan gratis worden aangevraagd
via de Carpool Informatiehjn:
06-9772 (50 ct/min).

S33"H

meer kontakt onderhoudt met zijn klant,
dat hij rijders van andere merken aantrekt en natuurlijk krijgt hij een provisie
voor de bemiddeling."

De dealer speelt tevens een belangrijke
rol bij het nieuwe project Polish and Clean
waarmee Sonax Car Care de bemiddelde
particulier hoopt te bereiken. Vendrig:
,,Veel particulieren gaan niet naar een stationair autopoetsbedrijf maar wel naar
een autodealer die 'reconditioning' aanbiedt. Wij hebben vier verschillende pakketten samengesteld. Het is ons doel dat
een dealer Polish & Clean aanbiedt aan
zijn klanten en tevens de afspraak met
hem vastlegt. Pas daarna komt een van
onze mobiele franchisenemers op de afgesproken tijd voor 'reconditioning' van de
auto. Voor de dealer betekent dit dat hij

Voor de mobiele dienstverlening staan
elf franchisenemers paraat. Voor het einde van dit jaar moet dit aantal groeien tot
vijftien. ,,In eerste instantie werkten we
met eigen personeel, maar het was moeilijk om de kwaliteit in de hand te houden.
We hadden onder meer te kampen met
ziekteverzuim en te hoog verbruik van
produkten. Een deel van het toenmalige
personeel is nu zelfstandig ondernemer
onder de vlag van Sonax Car Care en
werkt veel gemotiveerder. Het is opvallend hoe sterk het verbruik van produkten is teruggelopen terwijl de kwaliteit
van het werk identiek is gebleven. Bovendien zijn ze bijna nooit meer ziek", aldus
Vendrig.
EH

'Ik schaf het woord autopoetsen af
M*
dagen. Reken dus maar uit." In een onafhankelijke test werd een door Sonax Car
Care onder handen genomen Volkswagen
Golf liefst drieduizend gulden hoger getaxeerd door handelaren. Vendrig heeft
geen verklaring voor die uitschieter, maar
garandeert in elk geval een waardestijging
van 1.500 gulden bij auto's tot vijf jaar oud.

guldens per maand. Hoe duurder de auto, hoe meer passagiers en hoe verder de woonwerkafstand, hoe meer je verdient.
De grootste besparing op het
kaartje boek je als je een auto
bezit ter waarde van 55.000 tot
zestigduizend gulden en drie
passagiers vervoert over een afstand van honderd kilometer.
Dan houd je maandelijks maar
liefst 1080 gulden in je knip. De
kaart is alleen geschikt voor au-

conditioneringsspecialist in huis. In ons trainingcentrum
brengen wij deze mensen de kneepjes van
het vak bij."

SONY MINI CD-COMPO
Komplete audio-set; Versterker, 5-bands equalizer met
megabass; AM/FM stereo tuner; Dubbel cassette-deck,
high-speed dubbing; CD-speler, programmeerbaar tot
16 nrs, shuffle play; 2-weg luidsprekers, inkl^afstandbediening. Adviesprijs*890.-

SONYHI-8STEADYSHOT
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg Adv*1995.-

1295.PHILIPS TOPKLASSE

70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

Hi-8 videocamera, optische
stabihsator, hi-fi stereo. '3890.-

2399.-

Snelontdooienenverwarmen. I

Type W750; V o o r l a d e r , 280 LITER 2-DEURS
RVS t r o m m e l EN kuip. LUXE KOELKAST
Adviesprijs. *2199.
Ondanks grote inhoud kompakteafmetingen. Adv. *749.-

1899.-

SONYSTEREOTRAVELLER

28SL5800, Adviespnjs'2695.- TR323; HiFi-stereo camcorder,

1795.-

63 CM IM-LINE KTV

10x zoom, groothoeklens. *2550.-

1549.SONY TRAVELLER

m 1195.-

LUXE 1400TOEREN

1049.-

AEG LAVAMAT RVS

F60; 8mm, 6x zoom. *2299.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderenl Wat zegt
u van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Type LAV536;
Adviesprijs.*1499.-

STEREO TELETEKST

999.CANON CAMCORDER
1495.PHILIPS 63 CM KTV

25GR9760, Adviesprijs'1795.-

1299.-

1195.-

PHILIPS 63 CM MONO

1145.-

SHARP VIEWCAM

VLE3, Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker, Hi-Fi. Adv.*1795.-

1749,.-

25MN1350; Adviesprijs'1445.-

~~ 995.STEREO TELETEKST

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviespnjs*1345.-

~ 795.-

BOSCH 1000TOEREN
PHILIPS 55CM
KLEUREN-TV TELETEKST
Type 21PT161; 55cm flat square
beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst
met geheugens, On Screen
Display en infrarood afstandbediening.

longplay, Jog-shuttle. *1645.-

IjfrKy
595 •*
BAUKNECHT 2304

399.-

MOULINEX KOMBI

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-1
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviesprijs.*849.-

SIEMENS 320 LITER
320 bter2-deurskoelkasL *1 398.

995.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750Watt+draaiplaleau. I

599,

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi I
magnetron. Adviespnis*999.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi I
magnetron. Adviesprijs'1299.-

879.-

KOOP ZONDER
RISICO

INDESIT 1200TOEREN

949.
TURBO-DRIVE HI-FI

Voorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
1200trn/mm., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI
zeer zumig. AdviesprijsM 1 99.- Geen2-deurskoelkastmaareen zeker en verkoopt uitsluitend
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviesprijs. *1099.- rantiebewiis: Fabrikariten en

Supersnel, Hi-Fi stereo *1256.-

749.

249.-

SHARP2IN.1 KOMBI

WHIRLPOOL 2-DEURS

bodem
uniek
rneeste

PHILIPS HI-FI VIDEO

GRUNDIG HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-1

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

VR722;MATCHLINE.4koppen,

Iteletekst I

445

ZANUSSIZ614/4D

945.-

PHILIPS TELETEKST

395.-

INDESIT 2-DEURS

SIEMENS WASAUTOM.

J4AA3527; Adviespnjs'745.-

495.PHILIPS GR1021 37CM

229.239.-

SHARP R2V11 STUNT

Type R3G14; 1000 Watt grill. I

TOPMERK CAMCORDER

STEREO TELETEKST

MOULINEX FM1115

BAUKNECHT 1100 TRN
TypeWA9510. AdviespnjsM 899.-

63QW7619; 16.9 breedbeeldknop,beeldmbeeld(PI P.),Off LjchtgewKht camcorder. '1650 Philips garantie. Adv'2545.-

1695.
63 CM BLACK-LINE S

199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteitl *3330.-

599

iZANUSSIWASAUTOMAAT

33 __^^^^

|TypeZE400E; Adviesprij's*949.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

1099.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs* 1235.-

649.-

TypeAWG719;Adviespnjs*1235.-

VHS HI-FI VIDEO
SONY 72 CM KVS2921 SONY
SLV615;TOPKLASSEi 8 uur

BAUKNECHT KGC2511

Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en longplay, 4 koppen. *1990.square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogehjkheden. Adviespnjs'4000.-

BLUE AIR TL450 (BL)

1149.-

INDESIT PROMOTIE

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

799.-

en niet alleen vanwege onze
zeer grote bmzet. Ook omdat. ,
geoutilleerde Techniscne
Diensthebben,dienetbegnp ^
SERVICEwerkeliikwaartnaaM. _.
IB.V.; Weuren-tv service in- en x
buiten de garantietiid uiter^ik ,
devolgendewerkdag.Bi|BCC ^
kopen Is een verademmg. ^iVakkundig personeel staat u
BCC, waar men nog tijd voor^,,
uheett! •
,•__.._?

MIELE STUNT K1321S

iType 2596; Adviesprijs. *799.- DD-koelkast. Adviesprijs*1499.-

SONY 72 CM KVC2921 SONY VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST V235; Afstandbediening. *1220.-

999

SIEMENS 310 LITER

m$j 1499."
SONY 63 CM KVC2521 SONY 3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST V325;
VHS-HQ, prefekt beeld!

llftiK? 1Z99."

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN

LCD-afstandbediening. "1220.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST AKAI VIDEO+PDC/TXT

BOVENLADER

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle.. Adv.*1318..
TX1988; Stereo en teletekst.

KVM1421;Adviespnjs'890.-

1199.

899.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT
SONY TELETEKST

KGS3201; G e s c h e i d e n
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

|Type AWG089; Adviesprijs'1435.-

799.-H1

PANASONIC 63 CM

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

F360;IHQ, 3 koppen. *1098.-

1000 TOEREN BOVENL

iwM
699.
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

AEG TURNAMAT

GAR ANTE

599.-

469.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

STUNTIGAS-ELEKTRO
Gas-elektrofomuis metgnll.*999.-

598.-

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

STUNT BOVENLADER
VSG21 Afstandbediend. '768.- Bl* *- *-'im.

Type KN5402WO; Adv. *849.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

F350; LCD-afstandbed.. *878.-

ndien bii de
.,mn-tv's

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

959.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO iig-r ,
PHUS
r

V

898

130 LTR. KOELKAS

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraa'e uitvoering met formica ATAG GAS-ELEKTRO
bovenblad. Officiele garantie. FK055/52A; Elektrische oven, I
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

399.-

ZANUSSI ZF70BAR
INDESIT 140 LITER

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. '1245.-

998.-

ATAG TURBO FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

BLAUPUNKT63CM
MM63-12;Teletekst. Adv.'l 679.-

978.-

TURBO-DRIVE4KOPPEN
Video, supersnel. Adv.*11 45.-

•llaTOPMERKWASDROGER

BLAUPUNKT70CM
1KT 70 CM

IS7f>39;aereoenteletekst*1999.aentetetekst*19£

1198.-

GRUNDIG63CM

259.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR322; 3 koppen, perfekt beeld '
LCD-afstandbediend. *1145.-

;Adviesprijs'649.-

AUDIOCASSETTEs
PHILIPS TURBO-DRIVE
TDK

GRUNDIG VIDEO + PDC
ARISTONA 52 CM

599.-

51KV1256; Adviespnjs*895.-

AR-90

T51 -540;Teletekst. Adv.*1099.-

648."

37 CM KLEUREN-TV

328.-

27.50

399.-

545.- PELGRIM WASEMKAP

IGNISDROGERAWF020

WA15; Adviesprijs'245.-

MOULINEX
OVENB56

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAMB523;Adviesprijs*945.-

HRD770E; Van de urtvindersl
LCD-afstandbedieningII'799.-

449.BAUKN./BOSCH/AEG

ARISTONA HQ VIDEO

v.a.V*TPW.
KONDENSDROGER

3SB12; VHS 3 koppen. * 1 1 50.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595T-

328.-

549 -

120 LITER VRIESKAST

799.-

WHIRLPOOL AFB594

BAUKNECHT TRK980 nWi| >|CQ
L:jfcy MrUO."
KONDENSDROGER

feTS TE LAAG!

Geen afvoer nodig. Adv.*1699.-

PHILIPS 55CM KTV
TELETEKST,21AA3557

BAUKNECHT LUXE

~~ 899.- L:j7^y
MIELE DROGER

SONYDISCMAN
-S OO
MEGABASS + ADAPTER I SI af
NOVA FRITEUSE
FR401;AdviesprijsM49,

MERKCENTRIFUGE

~

2800toeren. Adviesprijs*249.-

PIN-CODE I
i Meer budget door de gratis
JBCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

178.-

INDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM KTV

4-pits gaskookplaat. *298.-

BAUKNECHT160LTR

SONY ux-go
39.00
MAXELLXL-IIS90

PM55-40, Teletekst. Adv *1231 .GV201 ; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1099.-

SUPER KOOKPLAAT
SIEMENS KT14N30

ZANUSSI WASDROGER

T63-630;Teletekst Adv.*1579.-

\$M
998.BLAUPUNKT55CM

BOSCH KTF1540

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

I

UADHOtVEDORP

AMSTELVEEN
DEIMHAAG

ALKIV1AAR

ZOETERWOUDE
HILVEfiSUM

6 programme's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviespnjs*999.-

BAUKNECHT VW 3PR

U 4u • ™

BOSCH VRIESKAST

TypeGSD1311 ; Adv._*848.-

nrgii cno

BOSCHVWSPS2102

lf;)t&

[^ 799 -

STUNT!! VRIESKIST!!

MIELE VW G521

159.

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAMD

Electronisch betalen I HAARLEM
IBEVERVUIJK
met uw PIN-code,
I VUinkelcentrum "Schalkwijk" I SUPERSTORE 1100m?
zohder extra kosten | Rivieradreef 37
| Breestraat 65

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

UilO."

328.-

UtifhT

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ..
dinsdag t/m vrijdag .

g %f^f m

1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur. • "
KOOPAVOND:
i CI FlfTRn.QI IPCRC I Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Ski r& n A KinrJTfV^ I Maarssenbroek vrijdlg
:: 7 tot 9 uur
IIM DE RAIMDSTADIoyerige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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'Het is een branie-ding tegen de zee'

^Centrum voor fietsers
makkelijk te bereiken'
ZANDVOORT - De nieuwe verkeersmaatregelen in
de Haltestraat, ten behoeve
van de fietser, gaan vermoedelijk niet door. Tweerichtingverkeer voor fietsers is
niet nodig in deze straat,
vindt de meerderheid in de
gemeenteraad. Het dorpscentrum is voor hen makkelijk genoeg te bereiken.
Pietsers uit Noord kunnen
makkelijk door de achterliggende straatjes, parallel aan de
Haltestraat, in het centrum komen. De verschillende politieke
partijen zijn daarvan overtuigd,
zo bleek onder andere in de
commissies voor Ruimtelijke
Ordening en Financien. ,,Hoe
komt u erbij om te zeggen dat

het centrum niet te bereiken
is," vroeg Van Caspel aan wethouder Versteege.
Ook voor de reden van dit
voorstel had hij geen goed
woord over. Momenteel rijden
regelmatig fietsers tegen het
verkeer in, volgens het college
kunnen deze overtredingen het
best bestreden worden door dit
gedrag te 'legaliseren'. Volgens
Brugman, GBZ, is er verwarring gekweekt onder de fietsers, omdat het eerst wel werd
toegestaan dat zij in beide richtingen reden.
Volgens wethpuder Plieringa
is er in de praktijk wel behoefte
aan tweerichting fietsverkeer.
De maatregelen in het raadsvoorstel zouden de goedkoopste oplossing zijn. De kosten

Jagen
'Jagen' kan weer in
n
Zandvoort, maar dan
O
wel op het raadhuis De peno
de dat wethouders worden
gespaard, is voorbij

Negental

zouden eenmalig 49 duizend
gulden bedragen, plus jaarlijks
nog 25 duizend door het opheffen van tien parkeerplaatsen.
Van Westerloo, PvdA, reageerde verbaasd op dit bedrag. Bij
de verkeersproef eerder dit
jaar, met het omdraaien van de
rijrichting, liep de opbrengst
van de parkeermeters met 2600
gulden terug. Dat was voor het
college een Van de redenen om
de proef te staken.
Volgens Plieringa zou het
ook nu trouwens gaan om een
tijdelijke maatregel, in afwachting van definitieve verkeersplannen voor het centrum. Van
diverse kanten is wel aangedrongen op een veiliger situatie, ter hoogte van het smalste
deel van de Haltestraat.

Slechts negen spelers
Q
waren er maar overge
%/
bleven bij Zandvoortmeeu
wen Toch won de ploeg

Herfstmode
Stoere truien en stevige
stappers De najaars
kindermode is berekend op
kou en regen Grote geruite
blouses wollen overgooiers
en grof gebreide truien kun
nen over elkaar worden gedragen Verder op de pagina Vrye
Tijd tips voor wie er met de
herfst op uit wil

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Raadsleden in commissie Financien

Zandvoorter met
de schrik vrij

Legeskosten voor vergunning
brandveiligheid kunnen lager'
ZANDVOORT - De brandveiligheids vergunning voor
hotels en pensions is te
duur. Naast de hotelliers
zijn nu ook enkele politieke
partijen tot die conclusie gekomen, zij hebben de discussie over de leges heropend. Daar is ondertussen
ook een van de hotel-eigenaars mee bezig, Rein van
der Laan. Hij is een AROB-procedure gestart, omdat
hij het op meerdere punten
niet eens is met de voorwaarden voor deze vergunning.

derzoek te onderwerpen. Dat
heeft te maken met nieuwe wetgeving, waardoor de eisen voor
brandveiligheid zijn aangescherpt en/of stronger moeten
worden gecontroleerd. De nieuwe medewerker is voor enkele
jaren aangesteld, voor daarna
moest er een 'wachtgeldregeling' getroffen worden. Al die
kosten zijn verwerkt in de leges
voor de nieuwe brandveiligheidsvergunning. Dit zeer tegen de zin van de Zandvoortse
horeca. ,,Wij hebben destijds
voorgesteld om een stagiair van
de brandweeropleiding te nemen," zegt horeca-voorzitter
Fred Paap. ,,Dat was veel goedDe brandweer heeft vorig jaar koper geweest."
een nieuwe medewerker aangesteld om alle hotels en pen- -_- .
sions, met meer dan vier bed- VVacntgeld
den, aan een nauwkeurig onUit de gemeenterekening

Plan voor Raadhuisplein

Het nieuwbouwplan naast Graftdijk aan het Raadhuisplein

ZANDVOORT - De gemeente heeft een bouwplan
ontwikkeld voor op het
Raadhuisplein tegenover de
Hema. Het komt tegen de
zijkant van het gebouw
ZANDVOORT - Manfred
Graftdijk.
'de Leerman' is radeloos.
,,Het doel hiervan is een kwa- Voor eind September moet
htatieve verbetering van het hij zijn leerwinkeltje op het
plein," zegt Peter van Delft, Raadhuisplein verwijderen.
hoofd Ruimtelijke Ontwikke- Dat werd hem begin deze
maand verteld. ,,Ik weet niet
ling. ,,Oftewel upgrading."
Deze maand zijn de eerste teke- waar ik mijn kioskje moet
ningen aan de gemeenteraad laten. Ik heb een andere
gepresenteerd. Die worden in plek op het plein gevraagd,
oktober of november nog uit- maar ik hoor alleen maar
voerig in de commissie RO be- dat ik weg moet."

1993 blijkt nu dat de nieuwe
brandweerman na zijn speciale
werkzaamheden een andere
vaste kracht kan opvolgen.
'Waardoor een wachtgeldverplichting niet hoeft te worden
gereserveerd," aldus de Rekening '93. ,,Dat betekent dat de
basis voor de leges te hoog is
bepaald," zei D66-raadslid Han
van Leeuwen maandag in de
commissie Financien. ,,We
moeten het tarief dus aanpassen, dat kan omlaag. We zijn
geen bedrijf dat winst moet maken."
Wethouder Flieringa sloot lagere kosten niet helemaal uit,
maar deed geen verdere toezeggingen. Een van zijn ambtenaren stelde voor de kwestie te
laten rusten tot het project
brandveiligheidsvergunning is
afgelopen.
Eigenaars van hotels en pensions zijn begin dit jaar flink
geschrokken toen zij de legeskosten voor de vergunning onder ogen kregen. Deze zijn in
Zandvoort vier tot wel 20 keer
zo hoog als in andere gemeenten en lopen uiteen van 2700 tot
7700 gulden. Rein van der Laan,
eigenaar van de Hema maar
ook van een studentenhotel in
de Poststraat, heeft een AROB-procedure tegen de vergunningvoorwaarden gestart. ,,Zowel tegen het tarief als de gang
van zaken eromheen. Het tarief
is hier idioot hoog," aldus Van
der Laan, die verklaart behoorlijk in de clinch te liggen met de
brandweer.

ZANDVOORT - Een 27-jarige Zandvoorter kwam zaterdagmiddag met de schrik
vrij, toen hij met zijn auto
op de Zeeweg over de kop
sloeg. De man bleef ongedeerd.

Met een grote kraan wordt de stoel in zee neergezet. De eerste poging mislukte omdat het 'zandpad' door de branding le laag was en een
De auto kwam rond 14.40 uur
pomp weigerde. Gisteren lukte het wel
Foto Andre Lieberom nabij de Bokkedoorns met twee
wielen in de berm, raakte vervolgens in een slip en vloog de
ZANDVOORT - 'De Stoel' klaart Van den Berg na afloop, was daar gisteravond zichtbaar pomp weigerde en het 'zand- middenberm in. Daar ging de
staat. Met een tweede po- duidelijk nog onder de indruk blij mee. ,,En of ie nou een of pad' in de branding was te laag. wagen over de kop, om vervolging gistermiddag is het ge- van de moeilijke omstandighe- twintig jaar staat, dat maakt al- Met de pomp moesten de poten gens aan de andere kant tot stilte komen. Daar werd nog
lukt om het kunstobject van den. ,,Het is een branie-ding te- lemaal niet zoveel uit." De ge- in de grond gespoten worden. stand
net een tegemoet komende
de zee. En met zoveel ma- meente heeft een vergunning
de IJmuidenaar Paul van' gen
Door het oponthoud dreigde de auto aan de achterkant geraakt,
chines kun je niet zeggen 'zul- afgegeven voor drie jaar.
den Berg te plaatsen.
kraan in het water te glijden. maar dat liep goed af. De Zandlen we het nog een keer overWanneer De Stoel onthuld Door de vloed kalfde het pad voorter werd wel naar het ziedoen'."
De stoel staat een tiental meSponsor Leo Heino, van Cir- wordt, is nog niet bekend. Dat aan alle kanten af. De kraan kenhuis gebracht, maar bleek
ters in zee voor de Rotonde. De cus Zandvoort, had geen moei- had eigenlijk afgelopen zondag moest terug het strand op, m- dat hij geen letsel had opgelopoten steken 3,5 meter diep, te met de 'scheve stand' ,,Je moeten gebeuren, voor aan- clusief de stoel. Die heeft dagen pen.
Twee dagen eerder was een
een halve meter minder dan de moet het zien als een stoel die vang van het Kunstcircus daarna in de touwen gehangen,
bedoeling was. Bovendien staat zomaar even is neergezet, net Zandvoort. Dat kon echter niet wachtend op betere weersom- 38-jarige Amstelvener op bijna
standigheden.
Gisteren
waren
dezelfde plek hetzelfde overkohet object een beetje scheef. ,,Je als met een gewone stoel. En hij doorgaan omdat de plaatsing
men. Die raakte donderdagbent tegen de zee bezig," ver- staat tenminste." Het tweetal donderdag mislukte. Een die gunstig genoeg.
avond half zeven van de weg om
vervolgens de middenberm in
te schieten. Na een aantal malen over de kop te zijn geslagen
kwam de auto op de noordehjke rijbaan tot stilstand. Daar
ZANDVOORT - De lokale derde luistert overdag, een der- maand zijn we zover dat we ANBO, de Algemene Neder- konden twee andere automobidaarover wat meer naar buiten landse Bond voor Ouderen af- listen hem nog maar net ontwijradiozender ZFM is bekend de de hele dag.
bij 68,5 procent van de Zand- 'Zo doorgaan', zegt 35,4 pro- bekend kunnen maken."
deling Zandvoort, en met de ken. De Amstelvener raakte beSWOZ."
voortse bevolking en krijgt cent. Maar er moet minder gekneld in zijn auto en moest er
Reijenga wijst op de prodoor de brandweer uit worden
van haar het waarderings- praat worden, meent 7,2 proDe ondervraagden voor het gezaagd. Ook hij werd overgecijfer 7,23. Dat blijkt uit een cent, terwijl 10,4 procent vindt gramma's Watertoren, van
eigen luisteronderzoek van dat er meer voor ouderen ge- maandag t/m vrijdag 11 tot luisteronderzoek, alien 18 jaar bracht naar het ziekenhuis.
moet worden. Van de on- 14.00 uur, en Muziekboulevard, of ouder, werden tijdens de ge- Daar bleek dat hij enkel een
de Zandvoortse Omroep Or- daan
dervraagden wil 38,7 procent dagelijks van 18 tot 20 uur. meenteraadsverkiezingen op lichte hoofdwond had opgeloganisatie.
meer informatie op de zender. ,,Daarin zitten al per uur twee het raadhuis benaderd. ZFM pen.
blokken lokale informatie. was daar aanwezig voor een
Het onderzoek vond plaats
Over een maand komen daar rechtstreekse uitzending met
onder 512 bewoners van deze Luisteraar
een hoop items bij, zoals onder andere schaduwverkiegemeente. Ruim 27 procent ver,,We zijn natuurlijk heel blij nieuws van verenigingen en zingen. ,,Daarmee zaten we er
klaarde altijd naar ZFM te luis- met dat waarderingscijfer van stichtingen over waar zij mee maar twee procent naast, dus
teren, 10,7 procent luistert re- 7,23 procent," zegt ZOO-woord- bezig zijn. En we hebben na- het onderzoek moet vnj nauwZANDVOORT - P.J.C. Kragelmatig, 14,7 procent soms en voerder Michel Reijenga. ,,Dat tuurlijk het wekelijkse pro- keurig geweest zijn."
mer is de nieuwe directeur van
4,8 procent luistert niet naar is een stuk waardering van de gramma met gemeentevoorwoningbouwvereniging Eendeze zender. In totaal 73,5 pro- luisteraar. En juist voor de luis- lichter Snelders."
dracht Maakt Macht geworden.
(ADVERTENTIE)
cent geeft het lokale nieuws op teraar doe je het allemaal. DaarZijn nieuwe aanstellmg is op 1
Adhesieverklaring
als een van de redenen om ZFM naast is er een aantal suggesties
September van kracht geworOuderen
Horeca-Zandvoort voorzitter aan te zetten. Voor 61,9 procent gedaan, waar we zeker gehoor
—
Nieuwe
den. Peter Kramer was voorFred Paap staat achter de actie is ook de muziek een belangrij- aan willen geven. Bijvoorbeeld
,,Ook met die vraag naar
dien hoofd technische dienst,
van Van der Laan.
ke factor, terwijl bijna een vijf- m6er informatie op de zender, meer aandacht voor ouderen
winterkollektie
maar heeft al vele maanden als
de van de ondervraagden 'gezel- daar wordt al druk aan ge- waren we al druk bezig. We zijn
plaatsvervangend directeur geVervolg op pagina 3 ligheid' aan heeft gekruist. Een werkt. Over ongeveer een al in onderhandeling met de
functioneerd. Zo overbrugde
hij eerst de maanden lange periode tussen het vertrek van
mode
voormalig directeur Gerrit
en
Teunis en het aantreden van
accessoires
diens opvolger Jan Kammeijer.
IADIES FASHION OP NIVEAU
Vanaf 28 maart van dit jaar
Einde Haltestraat 56
nam hij die functie opnieuw
(naast La Bastille]
koopwaar op het Raadhuiswaar, toen de nieuwe directeur
plein. ,,Ik ben nog begonnen op ZANDVOORT TEL. 02507-20086
op non-actief werd gesteld
de grond voor de deur van het
oude VVV-kantoor. Daarom
kent ook iedereen me." In de
loop der jaren kwam er een wagentje en vervolgens een klein
houten winkeltje. ,,Dat heb ik
op aandringen van de gemeente
veranderd. Het moest mooier
worden, dus is het nu metaal."

ZFM krijgt dikke voldoende van Msteraars

Kramer nieuwe
directeur EMM

'Ik weet niet waar ik mijn leerwinkeltje moet laten'

sproken, zolang zijn ze nog niet
definitief. Bovendien moeten
ze nog 'de inspraak in' voor de
bevolking. Het pand komt een
meter of twaalf uit de gevel.
Volgens Van Delft blijft er zeker een aantrekkelijke ruimte
voor voetgangers over: het hele
Raadhuisplein wordt op den
duur aangepast.
Het bouwplan wordt uitgevoerd door projectontwikkelaar Heddes.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
15 sep 00.00 08.05 12.4520.36
16 sep 01.14 09.56 13.5521.55
17 sep 02.25 10.50 14.5522.55
18 sep 03.1512.4615.3923.34
19 sep 03.55 13.41 16.19 ».-20 sep 04.36 00.26 16.5814.26
21 sep 05.0700.5517.2913.10
22 sep 05.42 01.35 18.01 13.44
23 sep 06.17 02.26 18.3614.25
^aanstand/getij:
VM maand. "19 sept. 22.00 uur
Springtij 21 sept. 05.07 uur
MAP+123cm
LK maand. 28 sept. 01.23 uur

,,Ik werd pas geleden op het
Raadhuis naar binnen geroepen om even bij wethouder Versteege en een ambtenaar van
Ruimtelijke Ontwikkeling te
komen. Daar kreeg ik mondeling te horen dat mijn kiosk
binnen drie weken, voor eind
September, weg moet zijn.
Maar waar naar toe? Ze moeten
mij toch een kans bieden om op
een andere plek mijn brood en
het eten voor mijn honden te
verdienen. Ze hebben wel eens
aangeboden dat ik op de boulevard kon staan, maar dat kan
toch niet, daar waaien mijn
spulletjes weg."

Kerkplein
Ook het Gasthuisplein is ter
sprake gekomen, zegt Manfred,
maar daar is het veel te stil voor
zijn leershop. ,,Ik wil graag op
het Raadhuisplein blijven, dat
is eigenlijk de enige plek die
geschikt is. Behalve het Kerkplein, dat heb ik ze ook voorgesteld, maar dat wil de gemeente
niet. De mensen willen zelf ook
dat ik hier blijf, het brengt wat

Zijn huidige optrek is zo'n vijf
jaar oud. Nadien is er gesproken over een verplaatsbare
kiosk die 's avonds weer weggehaald kan worden. ,,Maar dat
kost wel een ton," zegt Manfred. ,,Wantbehalveje verkoopwagen heb je ook nog een zware
auto nodig waar je hem achter
kunt haken. Dat kan ik met betalen."

Manfred Bergerhoff, 'de Leerman' op het Raadhuisplein, moet binnen een paar weken weg: zijn
met zijn winkeltje
leven en gezelligheid op het
Raadhuisplein, zeggen ze. Sommige toeristen zijn afgelopen
dagen jankend naar huis gegaan, toen ze hoorden dat ik
hier weg moet." Van de leerman wordt ook gezegd dat hij
de orde op het plein in de gaten
houdt, sociale controle uitoefent.
,,Er is hier ruimte genoeg,"

zegt hij, wijzend op de plek van
de zes telefooncellen aan de
overkant van het plein. ,,Daar
heeft zelfs een container van de
PTT gestaan die een stuk groter
was dan mijn kioskje. Die plek
is door de telefooncellen helemaal dood geslagen. Als ze de
twee voorste cellen naar achter
verhuizen, komt er een mooie
plek vrij voor mijn winkeltje.

En ik ben best bereid om er
taijvoorbeeld mooie siertegels
neer te leggen." Hij heeft deze
maand aangeboden een strook
grond van het Raadhuisplein te
kopen.

Verplaatsbaar
Manfred staat al zo'n vijfentwmtig jaar met zijn leren

Een mogehjkheid om zijn
kiosk voor 1 oktober weg te halen, ziet hij niet. ,,Dat is ook niet
zo eenvoudig, dat ding weegt
wel twee-en-halve ton. Hij blijft
hier 's winters altijd staan, dus
ik zou nu ook echt niet weten
waar ik er mee naar toe moet.
Maar als ik het niet doe, doet de
gemeente het, voor mijn rekening. Daar hebben ze mee gedreigd. Waar zij 'm willen laten,
weet ik ook niet."
Manfred hoopt alsnog op
hulp van buitenaf. ,,Er moeten
toch mensen zijn die het voor
me willen opnemen. Die een
brief voor me schrrjven naar de
Raad van State? Want dat is
waarschijnlijk nog de enige officiele instantie waar ik begrip
kan vinden..."

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

U J | uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MVHEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

1 7 okrobER
ROSARITO
INFO

Tel. 15697

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
02507-61492.

FOTOGRAFIE

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
GEMEENTEDAG:
U KOMT TOCH OOK?
Zaterdag 24 September aanstaande wordt wederom de landelijke gemeentedag georganiseerd. Evenalsvoorgaandejarendoetook Zandvoort mee.
Op deze dag houdt de gemeente 'open huis'.
Alle inwpners van Zandvoort zijn van harte
welkom in het Raadhuis. Naast een algemene
presentatie van de afdelingen, wordt ook dit
jaar weer aandacht gegeven aan een speciaal
thema. Voor 1994 is het thema: bouwen,
women en leven in uw gemeente.
Enkele prqgramma-onderdelen zijn:
- informatiemarkt met diverse organisaties;
- Zandvoorts Monopoly toernooi;
- 'bouw eigen ideale huis'.
Voor koffie en muziek wordt gezorgd.

• vakopleidingen

16 sept, om 16.00 uur worden

TILLYBEIJNE
en
PETER NOBELS
een paar.
Veel geluk toegewenst: Pa en Ma Beijne
Ma Nobels

Vanaf vrijdag 16
September is het vanouds
gezellig Uj ons

020-6249994

fotogrom
centrum voor fotografie

Kroon Mode

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

HALTESTRAAT55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band

ledere woensdag gesloten

11 modekleuren,

Boul. Barnaart 14

Alle maten

ESTHER EN CHARLES
16 September
heel veel geluk
Mam, Frits, Terry en Sander

Een
natura-uitvaartverzekering
van / 3145,- voor een complect
verzorgde begrafenis of
crematie.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Elly,
Hartelijk

69.95
L'w huis op dil formaal in
dc kranl kost mccslal
minder dan ci?n maand
hypolheckrcnlc en
verkoopt sncller. want:

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

17 September
gefelidteerd

door ons vieren
uit Australia

Parklaan 36, Haarlem,

De vqlgende week is een extra
commissievergadering. Het betreft
een gecombineerde vergadering van de commissies Bestuurlijke Zaken en Financier).
De vergadering heeft plaats op: woensdag
21 September 1994; aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan: aanbesteding en gunning
uitbreiding Raadhuis.

• cursussen
• workshops

(De Qutte, Toine

EXTRA COMMISSIEVERGADERING

Het Raadhuis is op zaterdag 24 September
open van 10.00 - 17.00 uur.
De dag zal worden geopend door de heer
G.J.M. Versteege, wethouder Ruimtelijke Ordening. Binnenkort verschijnt het defmitieve
programma. Voor nadere informatie: bureau
Voorlichting, 02507 - 61492/61508.

VERKEERSMAATREGELEN
LORENTZSTRAAT/
THOMSONSTRAAT
Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden in de Thomsonstraat en de Lorentzstraat
enkele verkeersmaatregelen getroffen.
Het trottoir langs de Celsiusstraat wordt ter
hoogte van de Thomsonstraat verhoogd doorgetrokken, het kruisingsvlak ThomsonstraatLorentzstraat wordt verhoogd en de rijbaan
Thomsonstraat tussen Lorentzstraat en Celsiusstraat wordt versmald door de aanleg van enkele
parkeervakken.
De werkzaamheden starten op 15 September en
duren ongeveer 2 weken.
Tijdens de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid van de omliggende woningen voor
autoverkeer d.m.v. omleidingsborden aangegeven.

VOORGENOMEN VRIJSTELLING

(ART. 18A WRO)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor:
- het aanbrengen van een zonneluifel aan het
perceel Bm. Engelbertsstraat 96.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
16 September 1994 gedurende 14 dagen ter
visie bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling
voornoemd.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

ziet Abraham

Van harte gefeliciteerd
Marianne
Sebastiaan
Jan Willem Bianca en'Justin

Ian Susan en Jamie

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor de
optimistische manier van leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze onvergetelijke en
allerliefste vrouw, moeder en oma

Elizabeth van Soolingen-Bos
(Betty)
in de leeftijd van 64 jaar.

Drukwerk
Stickers
Ontwerpen
Zeefdrukwerk
Reklame
Stempelmakerij
Advertenties Fotocopieen

drukkerii

reprox

Het besluit wordt op 2 november 1994 van '•'"''
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij n'
de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-''"'
spraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Grayenhage, een verzoek om voor- /'
lopige voorziening is gedaan.

- Zandvoortselaan 52,1 boom
- Westerduinweg 32 Bentveld, 10 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort.
De afdeling is maandgg t/m vrijdag geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN:
94075B Brederodestraat6-10

Een verzorgingstehuis voor ouderen gelegen
aan de Bramenlaan 2 te Bentveld.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
19 September 1994 tot 1 november 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan
ook een mondelinge toelichting worden verkregen.

nieuwbouw
13 appartementen.

<>

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling.;•>
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondge-.,
bied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag—morgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een--'
week na verschijnen van dit blaa.
1-,-i
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijnb;.
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van-as
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren or
.worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zon-;O
der meer te worden verleend, ook al is bezwaar','3:
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.•,;•>;
Verderkanereenverklaring-van-geen-bezwaanru
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
r
.1'JC

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor:

VERLEENDE",,
BOUWVERGUNNINGEN;«
94055B Lorentzstraat 15

plaatsen
berging.

X-T:
' '.

Belanghebbenden, die door een vergunning s
rechtstreeks in hun belang menen tezijn getrof-;; v
fen, kunnen op grand van de Algemene Wet -v: :
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen -...
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij..r
burgemeester en wethouders van Zandvoort,,;.^
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
','Mejdingen, zoals bedoeld in de herziene''/
vyohingvyet, worden niet gepubliceerd. Deze;"!
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen/ ;.
Het Register bevindt zich bij de sector Grand- '•"•
gebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, ,.._
Raadhuisplein 4.

GEMEENT6

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7

Tot 1 november 1994-kan tegen het besluit .•
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, .Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door: ' ."
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht ',
tegen het ontwerp van het besluit;
b.deadviseursdiegebruikhebbengemaaktvan ;:':
de gelegenheid advies uit te brengen over het' .
ontwerp van het besluit;
'••''-'••
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wij- ,n
zigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzicnte van het ontwerp daarvan zijn aange-'^
bracht;
d.belanghebbendenaan wie redelijkerwijsniet1,,,
kan worden venveten geen bedenkingen te "
hebben ingebracht tegen het ontwerp van ! ' :
het besluit.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Tel: 023-32 87 50

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00-12.30 uur.
,.;,,
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook'
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,'..;';
Prinsesseweg 34.

Als het 0111 kwaliteit gaat
doen Sjoukje en Sanders
nooit een oogje dicht!
\y*

^^ssfsta^^

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

Zoals zij was, zijn er maar weinig
Joop van Soolingen
Betty en Willem
Kelly en Jody
Zandvoort, 12 September 1994
Cornells Slegersstraat 3
2042 GP Zandvoort

WO JAAR TRADITIEEN
VAKMANSCHAP

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum ,,van Onderling Hulpbetoon" Poststraat
7 te /Zandvoort, donderdag van 19.00 tot 19.30

A. LAVERTU

uur.
De crematie zal plaatsvinden, vrijdag 16 September om 12.45 uur in het crematorium ,,Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van bovengenoemd Uitvaartcentrum om
pirn. 12.00 uur.

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

Betty
bedankt voor alle fijne jaren
De familie

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

15-9-1994

15-9-1991
in gedachtenis

Ard Jansen

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Priv6:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

de tijd gaat voorbij
de pijn blijft
A. Jansen (ma)

ADVERTENTIES

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

Fa. Gansner & Co,

Weekmedia

Alle merken
GashaarcJen en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichfing en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Fa. Veldwijk

Sig.mag. Lissenberg

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

enz.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Deskundig advies.

Gran Dorado
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

2-hoek-3
zitcombinatie
In lederlook.
In diverse kleuren

Sanders
MEUBELSTAD

amsterdam - beverwijk - groningen - Utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heerlen
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Twee jaar eel
voor verkrachting
ZANDVOORT - Een 22-jarige Amsterdammer is vorige week schuldig bevonden
aan een verkrachting langs
de Zeeweg. Er was drie jaar
tegen hem geeist, maar hij is
veroordeeld tot twee jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Jachtseizoen op raadhuis is weer geopend

ZANDVOORT - Het jachtseizoen is geopend op het Zandvoortse raadhuis, vooral voor de oppositiepartijen maar ook voor andere raadsleden. Na ruim drie maanden 'stilzitten' hebben zij zich afgelopen week vol overgave op nun
nieuwe wethouders geworpen. Die
De verkrachting vond plaats hebtaen zich nu wel voldoende
op 28 december van het vorig kunnen inwerken, vinden zij. Zij
jaar, 's nachts in de midden- zijn nu lang genoeg gespaard.
berm van de Zeeweg. De Amsterdammer en zijn 29-jarige
oom uit IJmuiden hadden in
een Zandvoortse discotheek
een jonge vrouw ontmoet, die
vervolgens met hen zou meerijden richting Haarlem. Op een
parkeerplaats werd zij echter
uit de auto geslagen.
De mannen hebben de verkrachting constant ontkend.
Volgens hen zou het sexueel
contact van de Amsterdammer
met de vrouw met haar instemming hebtaen plaatsgevonden.
De man uit IJmuiden is al eens
voor verkrachting veroordeeld
tot twee jaar gevangenisstraf.

Computeren in
Pellikaanhal
ZANDVOORT - In de Pellikaan Sporthal wordt zaterclag de zesde MSX Computerdag gehouden. Het evenement geniet jaarlijks een
enorme belangstelling.
Organistor is de Zandvoortse
MSX Gebruikersgroep, waaronder Jaap Hoogendijk. Hij
spreekt zelfs van het 'grootste
MSX evenement van Europa'.
De drukte van afgelopen jaren
doet vermoeden, dat dit niet
overdreven is. Zaterdag staan
er maar liefst vijftig standhouders uit binnen- en buitenland
met een groot aantal MSX bijzonderheden. In het kader van
de 'Tweede Game-consoledag*
zijn er ook de nieuwste spelen
te zien, plus andere artikelen
voor gameconsoles. Onder andere van Nintendo, Sega, Neo
Geo en Turbo Duo. Ook Super
Nintendo is vertegenwoordigd.
Daarnaast zijn er ook voor ander computergebruik allerlei
toebehoren te koop, veelal zeer
voordelig. De hal is open van 10
tot 5 uur, entree 7,50, voor kinderen/65-plus 6,50.

Gestolen auto
ZANDVOORT - Bewakingspersoneel van Gran Dorado
ontdekte vrijdag een auto die
vermoedelijk was gestolen. Het
deurslot was geforceerd en de
draden van het contactslot waren doorverbonden. De auto
was om half vier 's nachts het
parkeerterrein bpgereden, de
drie inzittenden gingen.vervolgens een vakantiebungalow
binnen. Na nun ontdekking
waarschuwden de bewakers de
politic, die het drietal vervolgens aanhield. Het waren twee
23-jarige Haarlemmers en een
25-jarige Engelsman. Omdat de
auto in Haarlem was ontvreemd, zijn zij overgebracht
naar die gemeente.

D66 vergadert
ZANDVOORT - D66 afdeling
Zandvoort houdt vanavond,
donderdag 15 September, een
openbare
afdelingsvergadering. Deze vindt plaats in het
Gemeenschapshuis aan het
Schoolplein, aanvang 8 uur. Op
de agenda staat onder andere
een verslag van de fractie en het vervolg van - een discussiestuk bevoegdheden. Belangstellenden zijn welkom.

Orgelconcert
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt woensdagavond 21
September een orgelconcert gegey'en. Dit wordt uitgevoerd
door de vaste organist van de
Grote of St. Bavokerk in Haarlem, Anton Pauw. Het concert
begint om 8 uur, de entree kost
7,50 gulden.
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nog niet op alles een antwoord te weten. Het werd hen nog niet kwalijk
genomen als ze iets niet wisten, of tijdens de vergadering plotseling van gedachten veranderden.

Ook VVD-fractievoorzitter Frits van
Caspel kwam dit keer scherper uit de
hoek. Hij heeft jarenlang op de wethoudersstoel van Versteege gezeten
en weet dus exact wat er speelt op het
getaied van Ruimtelijke Ordening.
Toch was hij tot nu toe tamelijk loyaal
ten opzichte van dit college, zijn eigen
partij is er immers in vertegenwoordigd door Rita de Jong, met de portefeuille Welzijn. De afgelopen maanden
speelde Van Caspel nog 'souffleur'
voor Versteege door oplossingen en
suggesties aan te dragen. Maar ook
dadr lijkt nu een eind aan gekomen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Landschappen
in bibliotheek

werden doorgesluisd: ,,Dat is een tech- Westerloo bedacht een nieuw slotnische vraag," zei hij regelmatig. Dat woord: ,,Laat maar zitten."
ZANDVOORT - Sfeerwekte het nodige ongenoegen taij
PvdA, D66 en VVD. ,,Ik wil nu eindeDie andere wethouders kregen afge- landschappen en taloem-stillijk eens een politiek antwoord van u," lopen week ook het vuur na aan de levens, dat zijn de overheerriep Van Westerloo, ,,in plaats van uit- schenen gelegd. Onder andere in de sende onderwerpen van een
Afgelopen week kwam er echter een
leg door uw ambtenaren." Versteege commissie voor Pinancien tijdens de tentoonstelling van Abbe Sieind aan die houding, met name donweigerde persoonlijk in te gaan op de behandeling van het onderwerp mons-de Vries. Deze is tot
derdag in de commissie voor Ruimtemeeste vragen, die volgens hem 'toch 'woonwagens'. De commissieleden en met 30 September te zien
lijke Ordening. PvdA-fractievoorzitter
van technische aard' waren.
hoorden hier tot nun stomme verba- in de Openbare Bibliotheek
Jeannette van Westerloo wond er geen
zing dat het college al zo'n 75 duizend Zandvoort.
doekjes om. ,,De honderd dagen zijn
gulden had uitgegeven voor een exter'Tegenstrijdig'
De 53-jarige kunstenares, afvoorbij," beet zij wethouder Versteege
ne projectleider. Daarop ontstond tusdie avond na een felle discussie toe.
Politieke discussies vonden daar- sen Van Westerloo en GBZ-wethouder komstig uit Overveen, exposeert met aquarellen en acryldoor Joan Kurpershoek
door niet of nauwelijks plaats. Ook de Flieringa een kleine rel.
-schilderijen. In 1985 taegon zij
discussie over een vermeende 'tegenGBZ-raadslid
Piet
Keur
vond
de
disSouffleur
De mand met poeslieve commissie- strijdigheid' in een raadsvoorstel, aan- cussie 'weinig zindelijk'. ,,Het is een met een cursus 'Tekenen op
Oppositiepartijen houden zich na de Versteege moest nu zelf maar eens leden veranderde donderdag meer in gekaart door de drie bovengenoemde schandaal waarop mevrouw Van Wes- tariefkaartformaat' bij Jong
verkiezingen meestal nog wat in om met politieke antwoorden komen in een leeuwekooi. De nieuwe wethouder commissieleden, wimpelde hij af: terloo zich uit. Voor mij is deze avond Haarlem Vooruit, waarna vernieuwe kopstukken de kans te geven plaats van alle vragen naar zijn ambte- had het kunnen voelen aankomen. ,,Dat is uw mening. Volgens ons is het gesloten." Met die woorden pakte hij schillende schilder-opleidingen
zich in te werken. Die termijn werd dit naren door te sluizen, vond Van Wes- Met ware 'heldenmoed' moet hij de niet tegenstrijdig." Daarnaast weiger- zijn spullen in en staple vervolgens de volgden. Onder anderetaijGrejaar ook in Zandvoort in acht geno- terloo. Haar spervuur aan vragen arena betreden hebben. Maar hij had de hij in te gaan op vragen die volgens raadszaal uit. Flieringa en Van Wes- the la Croix, Tanny Brons, Paul
men: de drie nieuwe wethouders Ver- werd nog eens verhevigd door de frac- zich verzekerd van de steun van vijf hem te maken hadden met de porte- terloo kwamen in de rcndvraag weer Jorritsma en 'De vrije academie' in Bloemendaal. Het tekesteege, De Jong en Flieringa hoefden tievoorzitter van D66, Lou Koper.
ambtenaren, aan wie de meeste vragen feuille van andere wethouders. Van nader tot elkaar.
nen groeide hiermee uit tot
schilderen, waarbij Abbe Simons-de Vries zich specialiseerde in aquarellen en acrylverfschilderijen. Haar speciale
belangstelling gaat uit naar
ZANDVOORT - De ANBO, de tober, in het Gemeenschaps- sfeerlandschappen. De exposiAlgemene Nederlandse Bond huis tussen 2 en 3 uur. Er moet tie in de Openbare Bibliotheek
voor Ouderen afdeling Zand- honderd gulden per persoon toont vooral recent werk, dat
voort, start deze maand haar aanbetaald worden. Een folder bestaat uit taloemstillevens en
nieuwe seizoen. Er staan diver- is verkrijgbaar bij secretaris landschappen.
De expositie is te taezoeken
se dagtrips gepland. Daarnaast mevrouw T. Erich, tel. 12602.
is er weer aandacht voor zin- Voor inlichtingen kan men tijdens de openingsuren van de
gen, kegelen en handwerken.
haar ook bellen, plus de tele- Openbare Bibliotheek, PrinsesEr staan diverse toehten ge- foonnummers 17965 en 12555. seweg 34 (Zie rubriek Weekpland in het nieuwe seizoen. Op
Het zangkoor Voor Anker enddiensten).
13 oktober de Herfsttinten- kan er nog wat stemmen bij getocht (inschrijven 11 oktober), bruiken. Het koor zingt op
15 november Amsterdam bij woensdagmiddag van half drie
Vervolg van voorpagina
avond (met rondvaart), 1 de- tot half vijf in het Gemeen,,Het is goed als onze leden
cember St. Nicolaastocht, 15 schapshuis. Ook taij de kege- dit zoveel mogelijk steunen. We .
december Kerstarrangement laars zijn nog wat plaatsen vrij. zouden op onze vergadering op ••'
met kerstdiner. Van 23 t/m 28 Zij spelen in Gran Dorado, op 28 September in Gran Dorado
december is er een complete donderdagochtend van tien tot een soort adhesiebetuiging /
kerstreis naar De Lutte, in half twaalf. Het Rode Kruis is kunnen ondertekenen. DaarTwente. Kosten 730 gulden per weer van start gegaan met naast hebben wij onze juridi- .
persoon, toeslag eenpersoons handwerken, op de woensdag- sche afdeling gevraagd om dit '
kamer 75 gulden. De inschrij- middag van half twee tot half te taekijken." Zelf vermoedt hij,
ving is op dinsdagmiddag 6 ok- vier in het Gemeenschapshuis. dat het uiteindelijk van de-'wel- ;
willendheid van de plaatselijke'
politiek zal afhangen. De ge(ADVERTENTIE)
meenteraad is de aangewezerf ~"
instantie om het oude besluit.
over de tarieven terug te draai- \
en.
Dat een aantal hotels en peri-sions dure aanpassingen moet,'
uitvoeren om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen, •
Eind oktober bespreekt de gemeenteraad
dat is door menigeen al geac-y
van Amsterdam de voorstellen van het ROA
cepteerd. ,,We kunnen op de
over de taken en bevoegdheden van de
vergadering ook bespreken hoe'
provincie Amsterdam.
we de kosten zoveel mogelijk'
kunnen drukken," zegt beWilt u meer wecen over deze voorstellen, vraag dan het
stuurslid Jacobse. ,,Bijvoor- tweede Amsterdamse informatiebulletin 'Naarde
beeld door bepaalde dingen geDe verschillende stands in 't Stekkie, met informatie-materiaal, trokken veel bekijks
Foto Andre Lieberom
provincie Amsterdam" aan.
zamenlijk in te kopen."
\
Voor gratis toezending kunt u schrijven naar:
ZANDVOORT - In Activi- spreekuur van de Stichting -tijdsactiviteiten, spelen en ke). De Boomhut is in het zelfteitencentrum 't Stekkie Welzijn Ouderen Zandvoort en sporten tot en met taalcursus- de pand gevestigd, de 'naGemeente Amsterdam
-schoolse opvang'. Degenen die
gaan komende weken en het Centrum voor Vrijwillige sen.
Afdeling Voorlichting/Lisette Taillie
hier zaterdag een bezoekje aan
maanden tientallen eursus- ,Hulpverlening. Op .29 SeptemAmstel 1, 1011 PN Amsterdam
brachten, kwamen er later met
sen en andere' activiteiten ber; 27'oktober en 24 november Rommelmarkt
Telefoon: 552.2944
De rubriek meningen staat open
is
er
's
middags
een
open
eettaeen
nieuw
T-shirt-uit.
van start. Afgelopen zatervoor uw readies. U kunt uw brief*
Degenen die de eerste nieuwsbrief hebben ontvangen,
Maar
er
wordt
bijvoorbeeld
'fel
voor
deze
leeftijdsgroep,dag vond e'en "presentatie
opsturen naar de redactie van
\
tien gulden per persoon. ook maandelijks een rommel,,Het was hartstikke leuk,"
krijgen de tweede automatised tdegezonden. U kunt de
plaats, waar een groot aan- voor
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
wordt gevolgd door een markt gehouden, elke eerste za- zegt coordinator Carla Hubert
ROA-voorstellen inzien in het Voorlichtingscentrum van
tal nieuwsgierigen op af Deze
Zandvoort of afgeven op het ""
diavoorstelling over natuur-on- terdag van de maand van 10 tot achteraf. ,,Er was veel belanghet stadhuis en bij de voorlichtingsbalies van de
kwam.
redactiekantoor, Gasthuisplein 12 }
derwerpen, die men al dan niet een uur. ledereen kan een tafel stelling en gelukkig hebben we
stadsdelen.
in Zandvoort. Te lange brieven .._••'
kan bekijken.
huren en spulletjes verkopen er ook een hoop inschrijvingen
kunnen worden ingekort. Vermeldi''
(info tel. 17113 vragen naar Mie- aan over gehouden."
Er zijn activiteiten voor alle
svp uw telefoonnummer.
j
leeftijdsgroepen, van kinderAfgelopen zaterdag nam een
Inzendingen zonder - juiste - naam'
disco's, tienerdisco's en dansa- tiental ouderen al een vooren/of adres worden niet gep!aatst. :
vonden voor volwassenen tot schotje door gebruik te maken
De redactie is te/efonisch
een
zondagmiddagpodium van de open eettafel die deze
bereikbaar via nummer
voor 55-plussers. Dat laatste op dag gratis was. Zij kregen een
02507-18648.
13 november en 11 december heerlijk drie-gangen menu
van half een tot vijf uur. Oude- voorgeschoteld.
Het aanbod aan activiteiten
ren kunnen hier tegenwoordig
ZANDVOORT - Tanks, hij zag.... De wanden hingen vol reld duidelijk te maken wat zij - zijn vijftig schuilkelders geook elke woensdagochtend van in 't Stekkie is enorm geva- bommen, gescheurde mu- met tekeningen van de 1000 en alle mede-inwoners - voelen. bouwd. In geval van ernstige
10 tot 11 uur terecht op een rieerd, van ontspannende vrije- ren en verdrietige gezich- schoolkinderen tussen de vijf
De expositie werd zondag ge- bombardementen moeten de
ten... Tekeningen van de en 12 jaar. Ze schreeuwden nun opend door Zvonko Steiner, di- kinderen daarin schuilen. Ook
Kroatische lagere-school- emoties en machteloosheid uit. recteur van het casino Amster- die schuilkelders zie je regel-kinderen tonen ons hoeveel 'Dit moeten anderen ook zien,' dam en zelf van Kroatische af- matig in de tekeningen terugVito Majoli, leraar wis- komen. 'Skloniste' staat er dan
leed zij dagelijks te verwer- dacht Nederlof en hij nam de komst.
Ondernemers maken activiteitenplanning
mee naar Neder- kunde en onderdirecteur van geschreven op een getekend
ken krijgen. Deze tekenin- tekeningen
de lagere school was meegeko- huisje.
Evenementen leidden vroe->
gen, afgelopen zondag te land.
men om de expositie te begeleiger vaak tot klachten van oni-<;
zien op de eerste etage van
den. Een Kroatisch bandje
wonenden. De laatste lijkt dat-'
het Cultureel Centrum, Wreed
speelde viool, accordeon en gi- Bloemen
steeds minder te worden door ,
stonden centraal tijdens de
Al snel werd het idee geboren, taar. De drie mannen brachten
De kinderen praten over het
aaiipak van de organisato- :
opening van Kunstcircus om de expositie in te voegen in de sfeer van verdriet en hoop op algemeen weinig over de ver- de
ren.
Die van het Kunstcircus
Zandvoort.
schrikkingen die ze meema- krijgen nu zelfs een complihet Kunstcircus Zandvoort. De de bezoekers over.
ken. De twee uur tekenlessen ment] e.
tekeningen kwamen, samen
ZANDVOORT - Boven ballon opgelaten, en er zijn al
per week maken echter veel
met foto's, als stille getuigen in
aan de Kerkstraat wordt enkele tientallen kaarten tedoor Martha Burger
emoties taij hen los. De kindehet Cultureel Centrum te han- Stress
Namens de bewoners van het
deze maand nog glasfitaer- ruggekomen. De volgende
gen. Ze liegen er niet om. Veel
Vito Majoli zong de liederen ren worden momenteel, via Gasthuisplein op de nummers
-verlichting opgehangen. promotionele actie van OVZ
kinderen hebben immers aan mee en vertelde later over de Unicef, taegeleid door een peda- 7, 8 en 9 wil ik de Stichting
Dit wordt bekeken als al- zal in het teken staan van
den lijve ondervonden hoe schoolkinderen. Zij staan alle- goge en een kinderpsychiater. Kunstcircus Zandvoort bedan-:
Hoewel Dierenternatief voor de huidige Dierendag.
De tekeningen zijn ontdekt wreed deze oorlog kan zijn. maal onder grote druk en leven Maar als je de tekeningen goed ken voor de leuke attentie die'
zelf op een dinsdag valt,
verlichting. Dat zegt On- dag
tijdens een bezoek van de Rota- Hun familie is gemarteld of ver- in een enorme stress-situatie. bekijkt, zie je tussen de tranen, wij mochten ontvangen. Men'
hoogstwaardernemers
Vereniging zal de actie
op zaterdag plaatsryclub aan Kroatie. Deze orga- kracht waar zij bij waren. Een Vooral het bombardement dat schuilkelders, soldaten en ver- heeft kunnen zien, dat ook zonZandvoort, de initiatiefne- schijnlijk
nisatie brengt sinds 1991 hulp- aantal van hen zag zelfs de ei- pas geleden nog 's nachts hun sperringen ook een aantal teke- der lawaai of rollende biervaten
vinden.
mer van dit project.
goederen aan plaatsten in gen ouders meedogenloos ver- school trof, heeft hen diep ge- ningen met bloemen, vogels, la- iets gepresenteerd kan worden.'Het OVZ-bestuur zal op
Kroatie, waaronder Karlovac. moord worden. Zoveel leed is raakt en erg angstig gemaakt. chende gezichten en de zon... Zowel de tenten als de wandel-;'Het gaat om een proefop- korte termijn overleg voeren
Willem Nederlof, die een zen- voor een kind niet meer te be- De school is nu bij alle ramen Tekeningen vol hoop, tekenin- promenade waren leuk van op-;"
stelling, die in ieder geval met het college van Burgeding hulpgoederen begeleidde, vatten en niet meer te verdra- en deuren gebarricadeerd met gen van hun dromen over een stelling.
blijft hangen tot eind decem- meester en Wethouders. Dat
: -\
stuitte op de verzameling in een gen. Toch moeten zij door, ze zandzakken. De muren en het vredige en liefdevolle wereld.
ber 1994. De tijdsinstelling, gaat onder andere over de
lagere school in Karlovac, die kunnen niet anders. De teke- dak zijn door de bombarde- Het is te hopen dat de dromen Houden zo en tot volgend jaar..
de dagelijkse periode waarin volgende onderwerpen: de
IVIevr. Loos naniens
eerder door de Rotary-club was ningen zijn voor de kinderen de menten behoorlijk gehavend. van deze Kroatische kinderen
de verlichting brandt, wordt feestverlichting van het cenbewoners Gastliuisplcln
geadopteerd. Hij wist niet wat enige expressievorm om de we- In de omgeving van de school ooit werkelijkheid worden.
echter voor de komende win- trum, de decembermaand en
Zandvoort
terperiode veranderd: de eventuele activiteiten daarnieuwe instelling wordt van omtrent, de ontwikkelingen
en onderhandelingen rond17.00 uur tot 24.00 uur.
De verlichting stond op de om de bouw van het Eurotel
agenda van de OVZ-bestuurs- en de nieuwe plannen voor de
vergadering van dinsdag 6 Kerkstraat, als onderdeel
September. Andere punten van het centrumplan. Tijwaren onder meer de feest- dens de volgende algemene
maand december, promotie- ledenvergadering wordt hier-acties, overleg met de ge- over verslag uitgebracht aan
meente en de ledenwerving. de leden.
Het bestuur vergadert overigens' maandelijks en geeft
waaronder Jacks va. 98.-, 3/4 Ledefen Dames- en Herenjassenva. 199.-, Lederen
vervolgens de hoofdpunten Ledenwerving
Bodywarmers va. 29.90 Suede Dames- en Herenjacks nergens voor minder 149.-,
Het bestuur zal dan ook
door aan de krant. Hoewel
het OVZ-bestuur zelf regel- een nadere toelichting geven
MOTOR JACKS... tte goedkoopste yanNederland va. 69.-, Lederen en suede Parka's
matig een informatiebulletin op het werk van de commisva. 199.-, lederen rokken en broeken veel keiis... nu va. 39.90 ehz. enz.
:
uitgeeft, worden leden en an- sie Ledenwerving. Deze commissie,
onlangs
door
OVZ
in
dere ge'interesseerden ook op
deze manier op de hoogte ge- het leven geroepen, was voor
een evaluatie tijdens de behouden.
stuursvergadering uitgenodigd. Onder de leden zijn er
Sinterklaas
n £• j a a r/w i n te r overigens nog diverse, die In december zal OVZ in sa- ondanks herhaalde aanma40 % KORTING
menwerking met de gemeen- ningen - nog geen contributie
te diverse activiteiten ont- over het jaar 1994 hebben beTrainingspakkeri
'Skeelers
°>:. Pannensets & Bestekken
Spijkerblouses/Jacks
plooien, onder andere de in- taald. 'Een kwalijke zaak,'
Laatste mode. Verschillende'
In diverse klcuren en dcssins.
o "12 dclig & 70 dclig Duits topNieuwste amerikaansc roltpcht van Sinterklaas. De vindt het bestuur. De eerstmodellen Nil v.a, 29:90
Nofniale prijs 149,- en 179,oc merk.mct 1Q jaar fabrieksgaSint zal niet alleen de kinde- vplgende ledenvergadering
schaatshit NormaaI339v
Electr. scheerapp. . 'NU 49.- 2 stuks 89.rantic. NU v.a. 159.ren, maar ook de ouderen vindt plaats op 6 oktober aanNU •:.':"-'39,- : ..-.-"
.'.''•'• ' ; ;
nu 24,95 enz. enz. enz.
van Zandvoort een bezoek staande. De leden krijgen tijgaan brengen. Nadere infor- dig de agenda toegestuurd,
plus de notulen van de vorige
matie hierover volgt later.
De ballonwedstrijd van vergadering. ,,We rekenen
OVZ, op zaterdag 4 Septem- erop dat de leden in grote geber, was een groot succes. tale aanwezig zullen zijn," alVeel kinderen hebben een dus het OVZ-bestuur.

Stekkie opent seizoen met tientallen activiteiten

ANBO start nieuw seizoen

Brandveiligheid

PROVINCE AMSTERDAM

MENINGEN

X
*
X

Bommen... en verdrietige gezichten

Kunstcircus
spaart
omwonenden

OVZ regelt proef met
glasfiber-verlichting

KENISIlSGE\flNG... SLEC

OPENBARE VERKOOP
VAN LEDEREN KLEDING

voorjaar T OO4

IMU 2 HAI
collect!

WAAR:

KERKSTRAAT 24, ZANDVOORT

WANNEER: ZONDAG 18 SEPTEMBER VAN 10.00 - 20.00 UUR

donderdag 15 September 1994
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Thomsonstraal 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

H .

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

Wnrdt u rcgclmatig
wnkkcr met pijn in uw rug?
D;u 7.oti dan best eens aan uw
matras kunnen liggen.
Bezock iluarom nu de
matrassenshow bij uw Shwpvoorlichtcr. Bij hem liggcn
de diverse soortcn nintrassen
demonstratiegereed voor it
klaar.

Molton cadeau!
Bij aanschaf van een schuimrubber- of binnenveringmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktiiche molton (of 50% van
de waarde contant). Oil
aanbod geldt tot 1 november
1994.

SLAPEN IS ONS VAK

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK

van MiEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956

slaapvoorlichters' Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

ietcafe Barrage
voor betaalbaar lekker eten in een gezellige
ongedwongen sfeer
. Naast onze uitgebreide vleesgerechten hebben wij nu ook
onze visgerechten uitgebreid.
Bij de bij U al bekende sliptong en scholfilet serveren
:
'
wij nu ook o.a.:
Zeetongfilet (atlantische)
/27,50
,':Zeewolffilet
/ 22,50
.-.Roodbaarsfilet
/18,50
,
' "
en nog andere soorten vis
".':;
Wij bieden U het

,,NazomerMenu "
aan voor de aantrekkelijke prijs van

/ 27,50
Garnalencocktail met geroosterd brood en boter

Vrijkomende woningen
Voor starters
4. Lijsterstraat 2-24, kale
1. Brederodestraat 15-7,
huur / 570,00, bruto
kale huur / 715,44,
huur
/ 780,80.
2bruto huur / 730,34. 2kamerwoning op de 2e
kamerwoning op de beetage met lift en cv, eiganegrond met cv, eigenaar EMM. Voorgenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerwaarden om in aanmerking te komen: (gezaking te komen: bruto
menlijk) bruto maandinmaandinkomen
komen max. / 4.095,-,
/ 2.850,-,
eenpereen- en tweepersoonssoonshuishouden. Sehuishoudens van 55
lectiecriteria: hoogste
jaar en ouder. Selectieleeftijd.
criteria voor doorstromers: bewoningsduur.
Voor doorstromers
Selectiecriteria
voor
2. W. Drayerstraat 30,
starters en vestigers:
kale huur / 770,00,
hoogste leeftijd. Bij de
bruto huur / 783,80. 4toewijzing gaan doorkamer
eingezinswostromers voor starters
ning met tuin, eigenaar
en starters voor vestiEMM. Voorwaarden om
gers.
Dit
is een
in aanmerking te koschaarse woning. Urmen: gezamenlijk bruto
genten hebben bij toemaandinkomen max.
wijzing geen voorrang.
/ 5.535,- en min. gezamenlijk bruto maandin- 5. Celsiusstraat 144, kale
huur / 570,00, bruto
komen / 2.850,-, minihuur
/ 723,45. 4maal
tweepersoonskamerwoning op de 2e
huishouden. Selectieetage met cv, geen lift,
criteria:
bewoningseigenaar EMM. Voorduur. Dit is een
waarden om in aanmerschaarse woning. Urking te komen: bruto
genten hebben bij toemaandinkomen max.
wijzing geen voorrang.
/ 4.095,-, minimaal 2persoqnshuishouden.
Voor doorstromers,
Selectiecriteria
voor
starters en vestigers
doorstromers:
bewo3. Lijsterstraat 2-37, kale
ningsduur. Selectiecrihuur / 570,00 bruto
teria voor starters en
huur
/ 780,80. 2vestigers: hoogste leefkamerwoning op de 3e
tijd. Bij de toewijzing
etage met lift en cv, eigaan
doorstromers
genaar EMM. Voorvoor starters en starters
waarden om in aanmervoor vestigers. Dit is
king te komen: (gezaeen schaarse woning.
menlijk) bruto maandinUrgenten hebben bij
komen max. / 4.095,-.
toewijzing geen vooreen- en tweepersoonsrang.
huishoudens van 55
jaar en ouder. Selectie- Gerealiseerde toewijzincriteria voor doorstro- gen op eerdere advermers: bewoningsduur. tenties
Selectiecriteria
voor Flemingstraat 44: toegestarters en vestigers: wezen op geldend urgenhoogste leeftijd. Bij de tiebewijs.
toewijzing gaan doorstromers voor starters Stationsplein 85: toegeween starters voor vesti- zen op geldend urgentiegers. Dit is een bewijs.
schaarse woning. Ur- Brederodestraat 15/6: toegenten hebben bij toe- gewezen op leeftijd 56
wijzing geen voorrang.
jaar.

Woningbon
U bchoort tot de volgendc
categoric:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwel een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont/danwel beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werk,zaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit hetarbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kcnnemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Ben'nebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondcrgctckcndc hccft belangstclling voor dc woning(cn)
adres

Ondergetekende is D doorstromer

Bepaling van uw gczinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een eenouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.
Hoe moet u reageren
Alleen readies via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwel
de regiogemeenten.
Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Naam

D starter

_L

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamelijk totaal bruto inkomen per maand

Adres
Postcode

_J_J_IJ_J

Telefoon 'prive
Telefoon werk

Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandJg

Indien zetfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

I zo ja, kopie htervan bijvoegen

Alleen in te vullcn door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

I

| etage

D wel lift '

Aantal kamers inclusief woonkamer

EMM

D geen lift

L

Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de Sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D vestiger

f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

i

i

j

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

Barrageschotel
4 soorten gebakken vis geserveerd met gebakken aardappels
of frites met groente, seizoensalade en 3 sauzen.
*
Us met slagroom of koffie
Marjan en Wilco heten U van harte welkom
Eetcafe Barrage, Passage 32-34 Zandvoort
Telefoon 02507-16178

geeft u meer!

oon
Gezelliq uir voon oHqebondeN IHENSCN
Soc. ,,Di

juweliers
Haltestraat 33

Haltostraat 7
2<M2 LJ Zandvoort

Tel. 02507-1 6836
FQX 02507-19026

VAIN 9 UUR 's AvoNds TOT 05.00 UUR IN dE NAchi.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
alle artikelen minimaal

Liisl. ONQEb. MENSEN V.A. 50 JAAR.

SNOWWHITE

20% KORTING

Nu ook

STUNTfifiNBIEDmG
VARKENSHAAS
1 kilo
RUNDERGEHAKT
1 kilo

9.95
9.95

100 gram
1.75
Lekker met stokbrood bij de borrel.

Ter i n t r o e : - \ -'^
EENDEPATE met pruimen en armagnac

.9!
(

groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

ABSOLUUT GEEN SPIJKERKLEDING
LET op!! volqENtJE wtik ZA. 24-9 LET op!!!
DE klok qAAT TtRuq EN wij STARTEN IIET wiNTERSEizoEN MET EEN

Sneeuw, regen, vorst en
wegenzout
Het staat weer voor de deur. Uw auto krijgt het
zwaar te verduren. Laat uw wagen daarom voor
de winter een

tectyl MLbehandeling
geven. Bel 02508-1350,
FONS LUYBEN,

Cruquiusdijk 78, Cruquius.

In samenwerking met Rederij NACO bled't
Weekmedia haar lezers een fantastische boottocht
aan over de Amstel. U wordt ontvangen door de
kapitein van een luxe salonschip met een vers kopje
kome en gebak.

Vervolgens worden de trossen los gegooid om vanuit
Amsterdam de eeuwenoude Amstel op te varem
Vanaf de plek waar vlakbij Amsterdam is ontstaari)
met op de achtergrond Carre en de Stopera, belandt
u plotsklaps in het vlakke groene hart van Hollapd,
Hier staan enkele prachtige landhuizen en ziet u
plaatsen als Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn
aan u voorbij trekken.
'•,
Het is dan allang tijd voor een heerlijk broodbuffet
:
met soep en ter aTsluiting
fruit.
••'••'
Na de lunch nadert het einde van deze tocht in
Uithoorn, waar u af meert. De bussen staan klaar
om u naar Amsterdam terug te brengen.

Autorijscholen:

Compact opleidingen
Senioren Training

,',.
.'•

INFO OF RESERVERING 16025

Inlichtingen:

Wij verzorgen ook:

Prachtige vaartocht over de Amstel door het
groene hart van Holland.

DE NACHT VAN HET LIGHT
PRCXJRAMMA: WslkowsT cockTAil
Biq BANd (24 MAN). OpTREdEN ART!ESTEN. Koud
kdEREEN !N NET wh of AvoNd/cockTAil klEdiNq.

Theorie in een week

Bert. Hoogendijk
Tel. 14946

%

SINGLE GALA NIGHT

Zaterdag 24 September van 09.00 tot 17.00 uur.
Gemeenschapshuis Zandvoort

Phil Waaning
Tel. 12071

Alle soorten PATE'S

ZANdvOORT
is hiERVOOR iEdERE ZATERdAQAVONd dE QElEqENhEld.

HERFSTTOCHT 1994

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
IMieuwsblad
zoeken wij nog enkele

bezorg(st)ers
en enkele
reserve bezorg(st)ers

Deze tocht wordt gehouden op woensdag 12,
donderdag 13, donderdag 20 en dinsdag 25 oktober.
U vertrekt om 10.00 uur vanaf Steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam en u komt daar orn
16.00 uur weer aan.
;
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 0206262466 betaalt u slechts f 39,- p.p. in plaats van

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht over de Amstel is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 0206262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan dc kassa van
Rederij NACO, De Ruyterkade Steiger 7 'in
Amsterdam. De kosten bediragen f 39,- p.p.
•
Naam:

in geval van verhindering van
de vaste bezorg(st)ers

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

minimum leeftijd 15 jaar.

Datum:

Aantal personen:

Telefoon: 02507-17166

geeft u meerl
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Veel enthousiasme op Kunstcircus '94
ZANDVOORT - Een beetje verlaten stond het kunst'v/erk, dat zoveel tongen had
beroerd, op het Zandvoortse
strand. Kabels en kettingen
hingen fladderend in de
wind, en de kraan op rupsbanden stond er als een statige spldaat naast. De stoel
liet zich vorige week nog
niet plaatsten voor de opening van het Kunstcircus
1994. De rest van deze manifestatie werd echter een
groot succes.
door Martha Burger
De machtige poten van de
stoel moesten de zeebodem in
gespoten worden, maar toen
het gevaarte op zijn plaats
stond, weigerde de pomp. De
vloed kwam opzetten waardoor
de poging gestaakt moest worden. Vervolgens voorspelde de
weerman voor het weekend een
behoorlijke depressie: storm en
zware regenval.
Kunstenaar Paul van den
Berg zag er, net als de organisatoren van Kunstcircus Zandr.
voort, behoorlijk teleurgesteid
uit, toen het plaatsen van de
stoel niet op tijd lukte. Toch
kwamen er zondag om 11 uur
nog een hoop mensen naar de
Rotonde om te kijken naar deze
aparte vorm van kunst.

Grenzeloos
De meesten vonden de stoel
met z'n hoge poten niet bepaald
een 'kunstwerk'. Maar een
Zandvoortse nuchtere baas
vond dat men niet al te negatief
moest zijn: ,,Kunst of niet, bijzonder is het wel," zei hij kordaat. En gelijk had ie, volgens
de omstanders. —
Het Kunstcircus 1994 op en

Weekend:
17/18 September 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel.. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kenneir/erland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Bliime, P\ Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16:30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. 'Openingstijden (alleen
v'ppr
recepten):
zaterdag
lt.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openjingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wljkverpleging: Voor spoedgeviillen is het Kruiswerk Zuid-Rennemerland 's avonds, 's,
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatieidienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A';C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Djterenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15~847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdiehst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

De Pool Piotr Naliwajko rnaakte opnieuw veel indruk met zijn schilderijen
rond het Gasthuisplein werd nieuw 'bijzonder' te noemen.
een groot succes. Het thema Veel verschillende kunst in ruivan deze, door de Stichting me en lichte tenten, een overKunst Circus Zandvoort geor- dekte entree en daartussenganiseerde manifestatie, was door een aantal wandelende,
'Grenzeloze Ku(n)st'. De orga- spelende en zingende muzikannisatoren Rita Aker, Lou Ko- ten. Veel kunstliefhebbers waper, Leo Heino en Wim Neder- ren tevreden over het aanbod,
lof zullen vast en zeker met veel duidelijk te onderscheiden van
voldoening terugkijken op deze de gebruikelijke standaard braperfecte en sfeervolle dag, die derieen en kunstmarkten waarbegon met een gigantische bal- van we er zo langzamerhand
lonwedstrijd voor de kinderen duizend in een dozijn hebben.
en de opening van de prachtige
expositie van Kroatische kin- De schilderijen van de Poolse
dertekeningen in het Cultureel schilder Piotr Naliwajko nog alcentrum.
tijd sterk daar bovenuit steHet kunstcircus was op- kend, maar niettemin een legio
aan keramiek, tekeningen en
schilderijen van kunstenaars
uit Nederland,
waaronder
Klerkx, Vermeulen, Labedz,
Witte en vele anderen. Maar
023-244443. Stichting Regionale ook uit Polen, Bonczar en
Dierenambulance: 023-363476 Szpyt, en zelfs uit de USA,
of alarmnummer 023-334323 (24 Ryan. Veel werk was van een
uur per dag), ook voor melding behoorlijk hoog niveau, dat was
van zoekgeraakte of gevonden duidelijk.
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige Zandvoorters
Hulpverlening: Voor informaOok voor de Zandvoortse
tie, advies en hulp tel. 17373, op kunstenaars was hier gelukkig
alle werkdagen van 10.30-12.30 een mooie plaats vrijgehouden.
uur. Schriftelijk: Postbus 100, Zij waren dit jaar weer enthou2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen " maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:
/1,50 voor een enkele rit, /2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Posttaus 287, 2040
AG, Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Foto Andre Lieberom

siast van de partij. Hillie Jansen bijvoorbeeld, die volgens
velen steeds mooier en professioneler werk laat zien. Zij exposeerde hier met haar prachtige schilderijen van vrouwen.
Ook haar vrouwenportretten,
geschilderd op hout oogstten
veel bewondering van de passanten. Nelleke Althuisius,
oud-Zandvoortse en nu wonende te Heemstede, exposeerde
voor de eerste keer haar schilderijen, waaronder een prachtig (zelf?)-portret en veel schilderijen met gedurfde felle kleuren.
Ook Paul Jansen uit deze badplaats nam deel aan het Kunstcircus. Vooral de laatste jaren
legt de schilder zich steeds
meer toe op houtsnijwerk. De
twee totempalen en een aantal
prachtige maskers lieten zien
dat hij dit vak goed beheerst.

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 14 September: Voettaalvereniging
Zandvoortmeeuwen is afgelopen maandag tijdens een emotionele, buitengewone algemene
ledenvergadering akkoord gegaan met de verplaatsing van haar sportcomplex, ten taehoeve
van woningbouw. De verhuizing is nodig om op
de voetbalvelden aan de Vondellaan en de Van
Lennepweg ongeveer driehonderd woningen te
bouwen. • Momenteel wordt de verbetering van
de verkeersgevaarlijke noord-boulevard voorbereid. Voor dit project, uit te voeren in twee jaar,
kosten 3.375.000 miljoen gulden, moet nog een
dekking worden gevonden. • Het noodweer dat
dinsdagavond deze regio teisterde, heeft in
Zandvoort behoorlijk wat schade aangericht.
Enkele kelders in het centrum liepen vol, de
taliksem ontregelde alarminstallaties en enkele
TV's moesten het ontgelden. Door de hevige regenval kwamen de Kanaalweg, de Schoolstraat,
de Louis Davidsstraat en het begin van de Haltestraat weer eens onder water te staan. • Evenals
voor 1989 is de gemeentebegroting voor 1990
sluitend. Het college spreekt van een geslaagd
financieel beleid, dat de komende jaren kan worden gecontinueerd.

Donderdag 13 September: De gemeente moet in
de komende jaren rekening houden met een fors
tekort aan woningen. De behoefte aan huizen ligt
in de komende vijftien jaar rond de duizend.
terwijl er, uitgaande van de thans geldende normen, hooguit zo'n vierhonderd woningen gebouwd kunnen worden. • Invoering van een
nieuwe wet geluidshinder zou wel eens kunnen
leiden tot sinking van het circuit. Deze mededeling deed gedeputeerde J. IJff tijdens een vergadering van de Provinciale Subcommissie Geluidshinder. De uitkomsten van een onderzoek
zullen bepalend zijn bij het al dan niet toekennen van de aanvraag om op het circuit een nieuwe taocht aan te leggen. Het zou volgens IJff wat
vreemd zijn eerst toestemming te verlenen voor
de chicane als het circuit toch binnen korte tijd
moet verdwijnen. • De aanhoudende acties tegen
het circuit heeft een aantal mensen ertoe gebracht een stichting te vormen welke de naam
heeft gekregen van Stichting vrienden van het
circuit van Zandvoort. Het doel is het ontplooien, doen organiseren, cobrdineren en begeleiden
van activiteiten, gericht op en bevorderlijk aan
het voortbestaan van het circuit.

'Ome Gerrit': 25 jaar Vreuindeii
dagelijks met bus 80 E

Doorgeest en Lisa Lever. Lisa
heeft in Zandvoort zelf een galerie, genaamd: Gallery Free Art.
Een paar honderd meter verderop, op de Buureweg was een
tweede kunstmarkt georganiseerd, zij het in het klein. ,,Het
kwam eerlijk gezegd op als p...,"
zei Hanneke Voit van de gelijknamige bloemenzaak olijk. ,,Ik
kreeg plotseling het idee om op
het pleintje tegenover de zaak
een kunstmarktje te creeren."
En dat bleek geen onverdeeld
succes. Het werd een druk bezocht pleintje. Ook in de winkel
had zij een aantal leuke voorwerpen ten toon gespreid.
Haar twee dochters Maaike
en Sanne blijken ook behoorlijk creatief te zijn. Maaike kan Ome Gerrit brengt dagelijks ook een bezoekje aan hefrxbusstaFoto Andre Lieberom
prachtig schilderen, waarbij je tion'
duidelijk verschillende stijlen
in haar werk kunt terugvinden.
Als je al 25 jaar lang iedere ten over eten en over allerlei
Dochter Sanne maakt mooie dag vanuit Amsterdam naar andere kleine dingetjes. In die
keramiek. Verder waren er Zandvoort komt, dan mag je cafe's in mijn buurt hebben ze
schilderijen te zien van Zand- toch echt wel de badgast het alleen nog maar over zaken
Buureweg
voortse Yvonne Schoorl, ston- van het jaar genoemd wor- en geld verdienen."
De Zandvoorter Leo Deter- den er foto's van Wim van Gel- den. De 83-jarige ome Gerrit
Ome Gerrit ziet de zee ook
mann is inmiddels zeer bekend der en beelden en kleine ge- maakt er niet teveel ophef nog regelmatig. ,,Als de zee er
geworden met zijn prachtige dichten van Herna Veken. Je over, maar de klanten van niet meer is, dan is Ome Gerrit
pen-tekeningen van dieren. Hij zou bijna vergeten dat je bij het busstation aan de Louis er ook niet meer," zegt hij vastwas eveneens op het kunstcir- Hanneke Voit ook nog 'kunsti- Davidsstraat denken daar beraden. Maar als hij eerlijk is,
is Zandvoort hem de laatste tijd
cus aanwezig. En niet te verge- ge' boeketten met bloemen
toevallig anders over.
eigenlijk wel wat te druk geworten zijn plaatsgenoten Stella kunt halen....
Ome Gerrit komt elke dag den. ,,Laatst ging ik via de
om precies 14.30 bij het 'Bussta- Kerkstraat naar het strand. Ik
(ADVERTENTIE)
tion' (Mickey Snacks) van Har- kwam niet verder dan het
rie en Toos binnen. Als zijn Kruidvat. Ik werd gek van al
plekje niet bezet is, gaat hij al- die mensen. Dat vind ik wel
tijd op hetzelfde plaatsje zitten. jammer hoor. Dat had je vroeHij begint met een kopje es- ger niet. Vroeger was het in
presso en gaat daarna over op Zandvoort veel rustiger."
een biertje. Dat smaakt hem al
Van beroep is hij vroeger opticie'n
gegauw, dus op
weest. Later
een paar bierheeft hij ook
tjes meer of
nog verscheiminder kijkt
dene andere
hij ook niet.
banen gehad,
Vervolgens,
onder andere
tegen een uurin de confectie
tje of vijf,
van Qg
neemt hij een
en in de horeca. Zijn vrouw
jonge borrel.
is tien jaar geOme Gerrit
leden overleis erg popuden.
Daar
lair. Alle klanten kennen hem en weten wel heeft hij het wel moeilijk mee
een anekdote over hem te ver- gehad. Vroeger ging hij altijd
tellen. Als hij eens een keertje samen met haar naar het cirniet komt, belt hij altijd op. cuit. Dan keken ze met veel ple,,Anders maken ze zich zorgen zier naar de motorraces, zijn
om me," zegt hij lachend. De vrouw was daar altijd dol op.
klanten beamen zijn verhaal. Sinds haar dood is hij niet meer
Het begint meestal zo, dat er op het circuit geweest. ,,Ik zou
opeens iemand roept: ,,Waar is niet meer weten hoe het erbij
ome Gerrit...?" Binnen de kort- ligt," zegt hij mijmerend.
ste keren is dan de hele tent in
Het is klokslag half zes, 17.30
paniek, want als hij er zomaar
uur. Tijd voor Ome Gerrit om
niet is, dan klopt er lets niet.
Hij heeft een jaarabonne- op te stappen. Hij gaat nu nog
ment bij de NZH en daarom even - via de kortste weg - een
kost een ritje met de bus hem paar borreltjes halen bij 'het
maar 1,10 gulden per dag. Wapen'. ,,Dag ome Gerrit,"
Waarom ome Gerrit naar Zand- roept iedereen.... Ze plagen hem
voort gaat en niet naar een ca- allemaal graag, maar dat vindt
feetje in Amsterdam? In die vijf hij prima. Hij weet toch wel dat
cafe's bij hem in de buurt is het ze hem graag mogen.
lang niet zo gezellig als bij 'Har- En een ding weten ze zeker van
rie en Toos', zegt hij. Hier zit hij hem: ,,Zo lang z'n benen hem
altijd rustig op zijn gemakkie kunnen dragen is hij er de volen voelt hij zich thuis. ,,We pra- gende dag om 14.30 weer."

Speelweek van 15 t/m 21 September

'Opgespoten
zand de zee in'
De plaatsingsactie van De Stoel heeft donderdag tot enige com-

Kerkdiensten
Weekend:
17/18,sepi ember 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Nak:Visser uit Overveen, collecte
Vredeswerk, na afloop koffiedrinken
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. K. Smit,
uit Heemstede
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave
Zondag 10.30 uur: geen opgave
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr. S. v.d.
Meer, Haarlem
Dinsdag dienst in Huize Bodaan, dhr. De Jong
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snrjders
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
Jehova's Getuigen:
-

met

ACTIE

THRILLER

motie bij strandpachters en het Hoogheemraadschap Rijnland
geleid. Een medewerker van het aannemersbedrijf was vlak onder een aantal strandpaviljoens begonnen met zand weg te halen.
Dat werd op een hoop gegooid om later de zee ingeschoven te
worden. Dat moest een pad in de branding worden, voor de
hefkraan die de stoel zou plaatsen. Strandpachtersvoorzitter
Paap heeft de bulldozer chauffeur uiteindelijk op andere gedachten weten te brengen. ,,Wat ze in het voorjaar uit zee hebben
gehaald, om het strand op te spuiten, gingen ze er nu weer
ingooien," zegt hij. De schade valt volgens hem 'gelukkig' nog
mee. Voor zijn paviljoen is een laag van enkele centimeters
verdwenen. Het Hoogheemraadschap was er evenmin gelukkig
mee. Na nader overleg met de gemeente en de aannemer is
besloten dat er alleen zand van onder de vloedlijn mocht worden
gebruikt.

12 JAAR
DAGELIJKS

16 JAAR
DAGELIJKS

Nederlands
kampioenschap
ZANDVOORT - Het strand staat dit weekend in het teken van

Gem.
Elswoud, Smedestraat 37
tev Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

B Burgerlijke stand
Periode:
6-12 sept. 1994
Gehuwd:
Krol, Stefan, en Schreurs, Tanja Elisabeth
Geboren:
Justin William, zoon van: Luiten, Jan-Willem, en Visser, Bianca
Marije Antoinette
Helena,
dochter van: Van Mourik, Thomas Charles, en Diependaal,
Sandra
Overleden:
Veenis, Klaas Benjamin, oud 88
jaar
Hagedoorn geb. Hulshoff Pol,
Anna Wilhelmina Frederika
Louise, oud 90 jaar
Van Soolingen geb. Bos, Elisabeth, oud 64 jaar

TEKENFILM
A.L.
DAGELIJKS
13.30/15.30

19.00

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30

8
Sgulden

AIR-CONDITIONING IN DE ZAAL
Gasthuisplein 5.2042 JM. Zandvoort. tel: 02507-18686

de Nationale Jeugdkampioenschappen Windsurfen 1994. Bij Watersportvereniging Zandvoort, op het zuidstrand, worden zaterdag en zondag de finales gevaren. De wedstrijden beginnen beide
dagen 's morgens om 10 uur. De officiele titel van het spektakel is
de Body Glove Windsurftour 1994. De voorrondes van dit groots
opgezette kampioenschap hebtaen over het hele land verspreid
plaatsgevonden, in acht evenementen in de maanden april tot en
met juli. Uiteindelijk hebtaen zich hieruit de beste schoolteams en
debeste individuele jeugdige surfers geselecteerd voor de aankomende finale in Zandvoort. Behalve om het NK gaat het ook om
het Scholenkampioenschap. Dat laatste bestaat behalve uit surfen ook uit vijf andere sporten: waterskien, roeien, waterlopen,
'boardbike' en 'rafting'.
Aan het open jeugdkampioenschap doen in totaal de twintig
beste jeugdige wedstrijdsurfers mee uit de competitie, in de
leeftijd tot en met 18 jaar.

VENEMENTEN VOOR de
Zandvoorters zelf liggen
eigenlijk meer 'op straat',
dan dat ze georganiseerd kunnen worden. Zo in het dagelijks
leven, kuierend door het dorp
of vertoevend op het strand,
kom je toch de meest interessante dingen tegen. Behoorlijk
wat dorpsgenoten maken daar
graag gebruik van, om een paar
uurtjes 'aangenaam' door te
brengen. Soms met spijt over
wat er gebeurt, zoals de afbraak van historische pandjes,
soms met leedvermaak. Maar '•;',
het onderwerp levert altijd wel;
gespreksstof op, vaak komt er
uitgebreid commentaar op de
gebeurtenissen. ,,Dat hadden
ze nou net even anders moeten
doeri...."
Afgelopen donderdag was
het ook raak. Die middag zou
'De Stoel' geplaatst worden,
een van de meest spraakmakende gebeurtenissen van dit
jaar. Het kunstobject kreeg eer
plaatsje pal voor de Rotonde,
achter de eerste zandbank.
Een handjevol Zandvoorters
had zich al vroeg van een goed
plaatsje verzekerd, boven aan
de Rotonde. Je hoefde alleen te
zorgen dat die uitkijkpost voor
beachwatchers niet in je beeld
stond, want die twee zouden •
bijna in dezelfde lijn komen te;.
staan. Verder was er prima uitzicht op de gebeurtenis.
Een bulldozer 'schraapte' :
rond een uur of tien het strand
af om zo een enorme berg zand
te verzamelen. ,,Die wordt
:
straks in zee geschoven," wist'.
een van de toeschouwers te
melden. ,,Ze maken er een pad;
van voor de kraanwagen." ,,Dat
lukt ze nooit," reageerde een ;i
ander overtuigd. ,,Die IJmuie- •
naar kan misschien wel eens •
met z'n vingers in het zeewatef
gezeten hebben, maar van het
strand heeft ie geen verstand."
,,Ze zullen wel net zo lang
volhouden tot ie er staat," wist
een derde Zandvoorter. ,,Zo
gaat het toch met alles hier in .
deze gemeente? Of wij nou zeggen of het wel of niet kan, ze
trekken zich er toch niets van
aan. Ze halen er mensen bij die
gestudeerd hebben. Meestal
zijn net vreumden die niet weten hoe het hier werkt. Kijk •
maar naar dat zogenaamde bos
wat ze toen op het circuit aangeplant hebben, d'r is geen
sprietje meer van heel. Of naar
die riolering in het dorp: miljoenen hebben ze er aan gespendeerd en nog is ie niet
naar 't zin. En als ze naar ons
geluisterd hadden, hoefden ze
ook niet twee keer het verkeer
in de Haltestraat om te draaien."
Uren later rijdt de kraanwagen langzaam richting zee, de;
metershoge stoel in de touwen.
Hij gaat het pad op, de branding tegemoet. Het is op het. ; >
nippertje, want de vloed komt:
al weer opzetten. Op het mo- \
ment dat de stoel op de zeebodem wordt neergezet, weigert'
een pomp: de spuiten, waarmee de poten de grond in moeten worden gespoten, blijven
werkeloos. Ondertussen
knaagt het zeewater aan alle
kariten aan het zandpad. De :
bulldozer voert nieuw zand
aan, maar het helpt niet, het
spoelt meteen weer weg. De
kraan dreigt het water in te •:
schuiven en de aannemer be- ,
sluit om het voertuig snel te- :
rug te trekken. Inclusief stoel.
Op dat moment weet een van
de tientallen toeschouwers een
glimlach niet meer te onderdrukken.... ,,Had ik het niet gezegd?!"
JOAN KURPERSHOEK

• Orgelconcert in Hervormde
Kerk, Kerkplein, woensdag 21
September 20.00 uur. Uitgevoerd door Anton Pauw, vaste
organist v.d. Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Entree 7,50
gulden.
• Open dag Duin- en Kruidberg,
zondag 18 September, 10-17 uur.
Entree gratis, ingang vlakbij
Station Santpoort-Noord. Meer
info: 035 - 559955 (Ver. Natuurmonumenten).
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Gratis Gamma kadobon
t.w.v. 5,- bij elke
besteding van 50,-

Kom naar Gamma Cruquius
voor extra
voor el!

jjj*M6eilijk- vervoerbare artikelen
^Vvorden tegen eeh gerihge
J,ergdedihg thuisbezorgd;'•• '

fffi-gelfrkurit ii,

.(Dus koopt u voor. 150,-,
dan ontvangt u 3 kadobonnen)

(Statis koffie
en limonade
ifiraiisklus-ert informatiefolders.

TL-balk

-»* en

21.50

Perstuk
NU 2 STUKS VOOR

UW VOORDEEL

.

,.

JAfprdtqp maat gezaagd '•;><,
||."itegeh een geringe vergoeding.
' ' •
• • • • ' • • ' •

Gratis* al uw
artikelen
thuisbezorgd
t/m 1 oktober
1994
h

Gratis tip- en ideeenblad
§
^ '%eif doen met Gamma"
'jjjtwaairm handige informatie,
jftffalrijketipsen uitleg over
^filussenvooriedere
V

Bij besteding
van 100,-..6fmeer.
Binnen een straal
van 15 kilometer,
exklusief
'••'.
besiratings-;
materiaal

HEEMSTEEDSE DREEF

Wandtegel 'Verona'
Perm'
etegelen?

VIJFHUIZEN

29?*

I GEMAAL

NU 5 M 2

CRUQUIUS

75

99.

L/IV VOORDEEL
Cruqiiius,
Spaarheweg 71;
Tel. 023-287109
Vrijdag koopavond.

^Handige boodschappenlijstjes
"yyj-zodat'U, niets meer v.ergeeirnee
^pte nemen> Zo bent ii gped voor-.
'jj&fiiereid op uw doe-het-zelfklus.

PostcodeStmatprijs: 25.000 gulden voor u en het goede doel!

Help met uw postcode
mens en natuur
Kompakte keukenopstelling. Kompleet met
schouw, kookplaat, werkblad en spoelbak.
STArcOS

2350

Luxe keuken in diverse kleuren leverbaar.
Extra bergruimte door hoge hangkasten en
servieskast. Kompleet met koelkast,
kookplaat, oven, afzuigkap, werkblad en
spoelbak.
STArcOS

5690

MEGA
JACKPOT
5 MILJOEN
prijs, dan beslist u mee over het
goede doel. Een extra reden om
mee te spelen >in de Postcode
Loterij.
Ook,bij u kan Reinout volgende week in de straat staan.
Maar alleen als u meespeelt in
de Postcode Loterij komt" hij
ook echt aan de deur! En meedoen is simpel. Vul snel de
WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON in en doe mee.

Uw postcodelot is
uw GroenLot®
Reinout Oerlemans op pad met de
Straatprijs. Mel elke week extra
25.000 gulden voor een goed doel!

Strait Prijs
11-septernber
f 0OOQ
Hoekopstelling met doorgaande greeplijsten, hoge hangkasten en voorraadkast.
Kompleet met koelkast, kookplaat, solooven, afzuigkap, vaatwasser, werkblad en
spoelbak.
ST Del 02

Luxe hoekopstelling.
Kunststof front met houten lijst.
Kompleet met koelkast, oven, kookplaat,
schouw, werkblad en spoelbak.
ST Hyd 01

6710

8700

By de Postcode Loterij maakt
u dit seizoen kans op vele
extra prijzen. Ook goede doelen profiteren daarvan mee.
Want voor elke Straatprijs
van 25.000 gulden gaat nu ook
hetzelfde bedrag naar een
goed doel. En u als winnaar
beslist mee!
Ook dit seizoen gaat Reinout
Oerlemans weer elke week op

BINGO
JACKPOT
Luxe keuken met 4-zijdig afgeschuinde
fronten. Kompleet met koelkast, kookplaat,
solo-oven, afzuigkap, werkblad en spoelbak.
ST Qua 02

Eigentijdse luxe vormgegeven
keuken met zeer fraaie staafgrepen.
Leverbaar in diverse kleuren. Kompleet met
220 Itr. koelkast, kookplaat, schouw, werkblad en
spoelbak. OV^ Hv M r*Q A

5470
W VAN KEULEN
KEUKENS
STScaO!

M

V

ABB) 1 Q

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

f 100.000
Uitzending
11 September:
4299 winnaars
POSTCODE

BINGO
JACK
POT
Bel voor de
bingocijfers
de uitslagenlijn
06 - 97 99
(50 ct/mln.)

pad om de PostcodeStraatprijzen van 3.000 gulden per lot
uit te reiken. Plus natuurlijk de
extra prijs van 25.000 gulden
voor een van de winnaars!
En vanaf nu ook / 25.000,voor mens en natuur. Want
namens de winnaar keert de
Postcode Loterij elke week
25.000 gulden uit aan een goed
doel. Bijvoorbeeld een natuurproject bij u in de buurt of juist

een project heel ver van huis. In
de maandelijkse uitzending van
De Geld Maakt Gelukkig Show
met Ivo Niehe wordt getoond
welke goede doelen het zijn
geworden. Wint u de Straat-

/ 25.OOO
3234 KA 040

Vul de bon in en doe mee!

WIN^O^ZEVEN-MILJOEN-BON
Jrj
f 1^9
Vjtyyf
f

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzen
en de Postcode Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
Q /40,- (vier lotnummers) Q /20f- (twee lotnummers)
Q /30,- (drie lotnummers! Q /10,- (een lotnummer)
A.u.b.uwkeuzeaankruisenenverderinvutlenmethlokletters.DeetnamehoudtinaanvaardingvanhBtreglement.

IMaam:
Adres:
Postcode: I i I I i-i i I

Qdhr. Q mevr.
Plaats:

150.94.09
Bel mij bij een prijs boven/10.000,- Telefoonnr. i i i i i i i i i i i
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummen

• NATIONALE •
HLOTERIJB

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

donderdag 15 September 1994

y/eekmedia 17
Vlooienmarkt
18 sept. Sporthal Pelikaan in
Zandvoort; 24 sept. Buitenmarkt in Hillegom; 1-2 okt.
Spaarnehal in Haarlem; 1-2
okt. Sporthal de Horst in
Opdam. Org. Hensen,
telefoon 023 - 402334.

,Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Guus, Marielle, Dirk en Jacq,
vooral dankzij jullie is het voor
ons een onvergetelijke dag
geworden. Het was werelds!
Bedankt. Benman en Anita.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Micro-advcrtenties voor yakciuimn en parliculier kunnen
woiden ge/el uver 1 of 2 kolormnen breedle in diverse
., leltergrooMen,
-• Parlieulieren verwij/en \vij naar de spcnale bon op de
• pagina ..MICRO'S".
-'I'laatsing is mogelijk in dr volgende rdilie:
-'XANIWOORTS IMIKUWSHLAI) / 0.45 per millimeter,
• Sliiilingbtijd: dinsdag 15.00 uur.
•„ U kunt m> Ickst Iclefonisehe opgcven: 02507-17166 of
• afgeven/i'enden nan:
, * Xandvooils Nieuwsblad. Caslhiiisplfin 12.
2042 JM Xandvoorl:

*

*

VERMIST sinds 5 September: onze 15 jaar oude poes met
rood vlooienbandje. Haar kleur is schildpad (zwart/beige
gevlekt). Ze woont in de Celsiusstraat 197. Tel.: 16036.

numincr Ib nicl \oor bcvorgklachten) of /.cnck'n aan:

Foto - Film

Micro's Weekmedia
' Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

DC sluitingslijdcn. gcldcn voor plaalsing in dczclfdc neck.
v Voor de belaling onlvangt n ecu acceptgirokaart.

Te koop: Sonny videocamera, type
CCD-F450E, met toebehoren. Vraagprijs
/1500. Bellen na 18.00 uur: 020 - 6136789.

Oproepen - Mededelingen
VtfElly Keur<
y.

Eeijffelicitatie in de krant,
Da(0ag voor de hand.
Alsijwij zijn in Griekenland.
Ellyy50 jaren oud,
Da^r wordt een feestje gebouwd.
Te [Jpidden van al je dierbaren,
We,nsen wij je nog vele jaren.
Aatfen de kinderen als feestgangers,
Manjia en Ger als vakantiegangers.
Nederlands Grootste VLOOIENMARKT Utrecht
Veemarkthallen 17 & 18 sept. 9-17 uur
1100 kramen over 2 dagen.
Org. v. Aerie: 04920 - 25483.

*• Esther en Charles nog 1
nachtje slapen. Liefs, Mam,
Frits, Terry en Sander.

Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worden
doorgetrokken.
*Tut, tut, tut~~Aad in de VUT!

Vlooienmarkt
EVENEMENTENHAL

Hotel Schiphol

(v.d. Valk) HOOFDDORP
Rijksw. A4 afsl. Ruygen Hoek
zo. 18 sept. 10-17 uur.
Zondag 18 September Sport- Midland B.V. 033 - 751167.
hal Stedenwijk Almere-Stad.
Voor trouwfoto's
Zaterdag 1 oktober Sporthallen Zuid, A'dam 10.00-17.00
Foto Bbohngaard
uur. Kraampje huren? Organisatie Don 02158-24358.
"Grote Kroeht 26 Grote Vlooienmarkt 24 sept.
Haarlem-Schalkwijk
,,Het
Schalkererf"; 9 okt. Almere- *Wij verwachten een enorStad Sporthal ,,Centerpoint" me verkeers-chaos door de
alleen 2e-hands. 020-6140616 handbalreunie op 1 okt.

Grote
Vlooienmarkten

Tel. 13529

3 regels
Gratis!

PeHarde's TOUTS

ANDRAGO, specialist in korte cursussen/trainingen,
individuele begeleiding en organisatie advies.
ONS AANBOD: solliciteren, weryen/selecteren, plannen,
leidinggeven, beoordelen/functioneren, midden management, logistiek man. Ook mogelijkheid tot samenstellen
eigen cursuspakket. Tel.: 020 - 6254277.
ASTROLOGIE CURSUSSEN
(Jupiter). Folder 020-6384148.
Muziek-

HONGAARS & TSJECHISCH
instrumenten
Leer de taal en ontmoet de
Magyaren, de Tsjechen en de
Divers personeel gevraagd
Slowaken. Beginners en geBudget piano's
vorderden cursus eind Sepvanaf /1.000,tember in A'dam, Almere en
Wij zoeken Verkoopadviseurs M/V met inzet en commerciele Bilthoven. Info: Oost-Eurodirect vanaf het pakhuis
vaardigheden. Uitvaartverz. DE EERSTE NEDERLANDSCHE, pees Talencentrum 020gebruikte en nieuwe piano's
Pierre Cuypershof 28, 1067 LC AMSTERDAM.
6275789 of 036-5333645.
ook huurmogelijkheden.
Tel. (020) 6117410/6994752, t.a.v. dhr. H.R. Sandriman.
CLAVIS, Nwe. Teertuinen 23
PIANOLESSEN
Amsterdam
Jong Swingend en
door gedipl. lerares.
OPEN- dond. en vrijd. 12-5 u.
Avontuurlijk?
Huishoudelijk
Tel.: 02507-18486.
Zat. 10-5 u. Dond. koopavond
In onze full-time kunstverkoop
personeel
teams wordt veel verdiend!
Woninginrichting
gevraagd
Lft. 18-25 jr inl. 023-296190
Huwelijk en
eventueel antwoordapparaat.
kennismaking
Word
RIJINSTRUCTEUR Gevr. ervaren zelfstandige Fabrieksrestanten v.a. / 9,75.
(M/V): Voor auto veel vraag. WERKSTER voor 3 uur per 14 Alleen bij EUROPA-PARKET.
Tel.: 075-283507.
Zoek je een leuke yriend of
Ook voor rijinstructeur motor dag. in mod. flat in Centrum.
en nieuw ook bromfiets. Ook Loon: / 50,-. Liefst ouder dan FRANCIS nieuw in Noord en vriendin? De relatielijn
06-350.200.54 (100 cpm).
voor rijinstructeur vrachtauto- 35 jaar. Tel. 02507-12747.
nu al de goedkoopste in
autobus- en aanhangwagen. Gevraagd huishoudelijke hulp gebruikte koelkasten, wasU kunt ook sterinstructeurl bij gezin in A'dam-Buitenvel- machines, drogers, gasforErkende relatie/
worden voor alle categorieen. dert voor 2Vz dag p.w. (ma., nuizen, kachels en ktv's.
Of rijexaminator. Binnen vijf wo.ochtend, vrij.). Bellen na Alles ± /250,- of kom een bemiddelingbureaus
maanden kunt u het officiele 20 uur: 020 - 6612374.
praatje maken. DotterbloemKaderschooldiploma
bezitstraat 2. Bel: 020 - 6370845. CUPIDO brengt u bij elkaar!
•
Wij
behouden
ons
het
ten. Wilt u vast en zeker fullKOLONIALE STIJL meubelen Indien gewenst reeds binnen
time of parttime werk als lijin- recht voor zonder opgaye van Buro's-schrijftafels-kasten1 week uw eerste contact.
structeur of een succesvolle redenen teksten te wijzigen tafels-stoelen-vitrinesVraag gratis en vrijblijvend
rijschool? (zonder midden- of niet op te nemen.
theetafels-tummeubelen etc. de folder aan. 03451-11486
standsdiploma)! Dit is ook
(automatisch) of 03451-31364
Show-room De Koloniaal
voor u mogelijk. Binnenkort Technisch personeel Amstelveenseweg 676,
(telefoniste). 24 uur per dag,
starten de opleidingen in Am7 dagen per week. Cupido:
weg tussen houthandel en
gevraagd
sterdam. Bel voor een gratis
erkend, voordelig en een van
Daihatsu dealer of bij de
studiegids De Kaderschool
Nederlands grootste relatie
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
(24 uur per dag bereikbaar, Carrosserie Center Van Veen
organisaties.
Mooie
bordeauxrode
eethoek
ook -in weekend): 020-I te Amsterdam vraagt wegens
t.k.
m.
glazen
plaat,
if
500;
6226173 b.q.a. 04998-99425. uitbreiding all-round
Te koop
carrosseriebouwer/construc- wit m. messing wandmeubel m.
tiebankwerker t.b.v. nieuw- glazen vitrine, / 750.
aangeboden
Verhuizingen
Tel.: 13510/17702.
bouw en/of reparatie, alldiversen
round bedrijfswagen spuiter
Kunst en antiek
X.Y.Z. B.V. yerhuizmgen en en all-round bedrijfswagen
kamerverhuizingen. Voll. verz. monteur. Tel.: 020-6117797,
Bolderwagens,
fietskarren,
Dag-nachtserv. 020-6424800. inl. dhr. van de Zeijden.
skelters (ook voor zelfbouKOLONIAALSTIJL wers) direct van bedrijf.
Nederlands-lndie,
antieke Folder: 05904 - 1804.
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
Te koop
ook met marmer, kasten,
gevraagd
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
diversen
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
*Studente zoekt oude linAalsmeer, 020-6412137.
nenkast. Tel. 16595.
TAFELS
*T.k. gevr. paardrij-jasje, mt
antiek, kopie, klein,
52/54; tevens gevr. witte rijgroot, dik, dun.
broek, mt 52. Tel. 19978.
Brieven onder nummer kosten /7,50 extra (u

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als 1 regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven / 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Ofafgevenbij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Jan Best

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
T.k. gevr.: inboedels ook per
stuk, kast, tafel, kleingoed,
antiek. Tel.: 023 - 366048.
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng. Spinnerij 33.
Tel.: 020 - 6473004.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Zandvoorts Nieuwsblad

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
1 regel /
2 regels /
3 regels/
4 regels/
5 regels /

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels/
7 regels/
8 regels /
9 regels/
10 regels/

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Philips sun mobile
Huur prijs / 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservenng en
inlichtingen 02507-30183.

Zalenverhuur

Wilt u ook naam, adrcs, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven /300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

| Telefoon:

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

GARAGE te huur, /200 p.m.
(onder Fenemaplein).
Gepens. schilder heeft nog Tel. 30157, na 20.00 uur.
tijd voor binnen- of buiten- In Haarlem gestoff. kamer,
werk. Ook timrnerwerk.
gebr. k.d.t., v. nette werkende
02507-18248/30339, na 19 u. jongeman, /525. Tel. 0250712510.
Schilder
Te huur Zandvoort centrum te
heeft tijd voor binnengebr. als studio, opslag of
en buitenwerk.
kantoor, 90 m2, /950. Koop
Vrijblijvende prijsopgave.
event, mogelijk. Tel. 18763.
Bel na 18.00, tel. 19800.

Schoonheid en
verzorging

Postcode:

hairstyler gewonnen door: M. Jacobs/ Zandvoort
klokradio gewonnen door: J. C. Vink, Zandvoort
v/alkman gewonnen door: M. Diergaarde, Amsterdam
4 E 180 videobanden gewonnen door: T. Schel, Amsterdam

\J\J m+^*t-SLSC5\Je-*f "V "^ii-aoe-a

Lessen en clubs

Geen yoorrijkosten, 6 mnd. garantie.
Dinkelaar video electronics.

020-5626271

CAREL EN THEA KRAS
., 20 September
40 jaar getrouwd. Ga zo door!
'Hartelijk gefeliciteerd.
Kinderen & de 9 kleinkinderen
* De grote dag komt steeds
dichterbij voor reunie handbal
Z.V.M. op 1 oktober.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS W1NNAAR STAAN

TV/videoreparatie thuis
Tel.: 6.111.498

U kunt dc tekst van uw Micro-ndvcrtcntiecombinalic X
telefonisch o[)geven:

'

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt leans op een
van de fantastische prijzen. Elke week
v/eer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbpd van De Horde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excyrsies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: C. v. Zaal, Mijdrecht

Elke week het dagelijks nieuws!

'W ~W \
\\/

\

Beeld en geluid

Alle prijzen excl. 17.5c/r MTW

(dit

Therapieen

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Weggelopen of gevonden dieren

Infornialic over on/e ovcrige aantrekkelijke adverlentieeonii)inaties in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
Voor biievcn onder nunnner uordl I regel extra in
rekening gebraclit. al.smede / 7.50 adm.kosten.
Hij plaatbing 'm de Micro's worden geen bewiJMiummers
verstuurd. Op vcr/.oek wordt aan adveilcerderh buiten
het vcrbpreidingsgebicd een krant vcrstuurd. Hiervoor
wordt / 5.-- in rekening gebracbl.

*

* Cathy, Marjon get. met jullie 1e en 2e golf prijs. Liefs Els,
Ore, Herman, Rini, Floor.
*Elly ziet zaterdag Sarah!
Een klap zal het geven!
Zandvoort staat te beven!
*0ma gefeliciteerd met je
50ste verjaardag.
Jamie en Justin.

• ANNULERINGEN van uw Wilt u informatie over
CHELATIETHERAPIE
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
of CELTHERAPIE?
richten aan Centrale Orderaf- Bel St. Natuurgeneeskunde
deling Weekmedia, Postbus
RBN, tel.: 02963-4201
156, 1000 AD Amsterdam.
(Ouderkerk a/d Amstel)

; Plnatsing Is ook mogelijk in de volgende eoiTibinntie:
'/. XandvooMs Nieuv\s,blad, Arnstelveens VVeekblad. Uitj
boornse Cotuaiit. de Ronde Vener. Aalsmeeider Cotir<ml. alle etlities van bet Amsterdam^ Stadsblnd. de
fi
[Nieuwe Weesper. / 5.33 per rnillimeler.
Sltiilingstijfi: maandag 15.00 uur.
1

Felicitaties

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Kroeht
Grote Kroeht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gezocht WOONRUIMTE,
huur tot /1000.
Tel. 15655, na 15.00 uur.
Heer 60+ zoekt ruime, lichte,
gestoff. zit/slaapk. Bij voorkeur nabij station NS.
Tel.: 020 - 6202890.
Woonruimte gezocht voor al
leenstaande, werkende man
Huur tot + / 700,- p. mnd. Tel
na 15.00 uur: 02507 - 12932

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Caravans
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
T.k. stacaravan 7x3.5,6 sl.pl.,
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.: terr. m. pr. uitz. Camp. Sandevoorde,/25.000. 030-935016,
02507-14085 of 19652.

Vakantie
buitenland

06.96.53 Bel en maak direct
contact: de leuksle meisjes
(18) Slechts 75cpm. One one.

06-96.93 SECRETARESSE.
Met open blouse en kort rokje
ONGELOOFLIJK Cote
zit ze jou heet te maken. Ze
d'Azur, 3 dgn Cannes + 4 wil een wip maken. 1 gpm.
dgn St. Tropez 7=5. U bet. 5 06-97.11. Sabrina houdt van
dgn htl/ontb. v. 2 p. totaal. Grieks. 1 gpm. Ik sta voorSept./okt. /750,-. Ook stu- over! Doe m'n slipje opzij!
dio's. Tel.: 00-3394796130 (Nl.
06-97.33 Standje Fransi 1
gespr.) of 020-6719473.
gpm. Live met mij 24 uur p/d!
Op z'n Frans! Mondje vol!
Rijwielen,
06-98.40 STRAATSEXLIVE! 1
motoren,
gpm. We schakelen je door
bromfietsen
met 'n ordi meid! 24 Uur p/d!
06-98.48 Rijpe yrouwen Live!
*Te koop degelijke blauwe Misschien wel je buurvrouw
meisjesfiets, 20 inch, 5-7 jr, aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag!
/150. Tel. 15331, na 19 uur. 06-98.58. Hoor 35 vrouwen
T.k. motor Yamaha XV250, hijgen. Maar 1 minuut voor 'n
bwjr '90, i.z.g.st., vr.pr./ 4500. hoogtepunt. Zappen 1 gpm.
Tel. 02507-30865, na 18.00 u. 24 uur p.d. 06.320.320.65
Live! Met een hete tiener 18!
1gpm. Heerlijk Livegesprek!
Auto's en
Ailerdaagse
Taboe: Onnaauto-accessoires
tuurlijk! 1gpm 06-320-327-26.
Nissan Prairie 1.8 GLX, bwjr ANONIEME sexafspraakjes.
'87, APK 7-'95, perf. St., vr.pr. Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
/ 10.500. Tel. 14452^
T.k. Ford Escort 1.4 Bravo okt, ANONIEME sextel.nrs. van
'87, origineel 38.000 km, 1e hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr. Bel 06-9737,75 cpm
eig. i.z.g.st. /7950.
BIZARRE TABOE TAPES!!!
Tel.: 02507 - 13002.
1gpm. 06-320-350-66
CLUB 9886 zoekt voyeurs!!
Rijles auto's
Live! 1gpm 06-988624 u. p/d.
en motoren
Dikke Vrouwen livegesprek
m. mollige vrouwen m. enorAlblas Verkeersscholen
me bo!len. 1 gpm 06-98.70.

Hassina - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan ,,Primera"

EIG . E w NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.G. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN
MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1gpm.
06.320.320.66 Oh...wat fijn!
NIEUWi 06.320.325.95 Direct
een leuke meid aan de lijn!
De meeste vrouwen! 1 gpm.
NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
Sex in het openbaar! Lift, toilet, trein, bus, tram.
Nieuw: 35+ sexdating. Volop
RIJPE-VROUWEN
zoeken
sexkontakt 06-9616 100 cpm
Nieuw ANONIEME sexdating.
Snel sexkontakt met eenzame vrouwen 06-9706 100 cpm
NIEUW, discreet prive-gesprek met hete vrouwen extra-snel Bel 06-9664 100 cpm

SM BIZAR LIVE-EXTREEM
1gpm. 06-320-328-18 24pd.
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten.
06-320.322.17 (75 cpm). SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
•' 06-320.325.80 (100 cpm)
•/
SM-VOOR-2: direkt apart -.<<
voor 'n streng sexkontakt. „•>'
06-320.329.99 (75 cpm). -'•'.Stewardessensex
0695.07
Schuif m'n rok omhoog en-,
laat je hand voelen. 1gpm..'-Straatgneten! Ik snak naar;'n:
hoogtepunt. Glij maar lekke'r.-*
1gpm. 06.320.320.77
*YSurinaamse Dames echt Live.'
1gpm 06-320-323-46 (24u/pd)
Taboe gesprekken LIVE:
24/PD 1gpm. 06-320-322-72 ','

Nieuw: hete meisjes (18) uit
Groot Amsterdam'! SEXDATING. 06-350.23-020 100 cpm
Nieuw! Sex op SPANNENDE THUIS-SEX-KONTAKT, hete
in 5 dagen
plekken! 06.320.320.19 pm1g. vrouwen bij jou in de regfo.
Direct
contact
UW RIJBEWIJS
In de bios voel ik je hand.
Bel nu 06-9811 (75 cpm). ,
met
DAMES
uit
Nieuwkoop, 01724-8361.
heel Nederland.
Nieuw: TELEFOONSEX voor TIPPELLIJN: eenzame vrouw,-,
2. Direkt hete vrouwen aan de tjes zoeken een vluggertje?'
Geheel prive
06-Nummers
Bel nu 06-9530 (75 cpm.):->.>
THUIS DOORGESCHAKELD lijn. 06:320.330.87 (75 cpm)
Nu
Direkt-JELEFOONSEX TOPSEX 06.320*325*25 I
06.320.320.22 Ik wil dat je me
hete vrouwen wachten op in bad met jou! Zeep me maar
24 u/p.d. 100 cpm.
in de lift masseert. Zachtjes
jou. 06-320.330.91 (75 cpm.). lekker in lieverd! 1gpm.
Direct Live Box! Je komt in
hoor, ben 18 jr. 1gpm.
een orgie terecht! 1gpm. Nu One on One RIJPE vrouwen Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
06.320.320.91 Ik open m'n 24 uur per dag! 06.95.93
Alleen live en prive met erva- Spreek een visitekaartje in en •
mond voor jou! Ik wil je tong
ren vrouwen 06-9523 pm 1g. luister naar die van anderen!
DIREKT APART met
voelen.RIJPENegerin. 1gpm.
Op
de Boerderij: Nicole en.. Vind je 'n leuke meid, dan
ondeugende vrouwen.
verbinden we je live door. Sa06.95.05 Hier willen ze Live Vrouwen bel 06-4300 mannen 1gpm. 06-320-329-19.
men prive. 06.97.22.
voor standje Grieks! Door- bellen 06-9757 (75 cpm).
schakelsex! 24 u p.d. 1gpm
Verboden lusten: SECRETP
Direkt apart met een droom1gpm. 06-320-327-20
06.95.09 Je krijgt sexles in het vrouw! 06-97.92. Je mag alles
Doorschakellijn
gymlokaal, stop je hand maar doen voor maar 1 gpm.
VERPLEEGSTERS Live Sex!
Naar dames THUIS
in m'n B.H. 100 cpm.
Rijp & Jong! 24 Uur per dag!
door het hele land
Direkt een HETE vrouw (30+)
06-98.38 1gpm. We Wachten!
06.95.20 NIEUW! One on One! aan de telefoon die thuis belt.
Maak nu direct een afspraak! 06-9880 (75 cpm).
VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
06.95.20 maar 1 gpm Nieuw!
kunt nu met de 5 het volume
Direkt kontakt, direkt
24 u/p.d. 100 cpm regelen! 100 cpm. Zappsex.
06*95*26 Lesbische buur- doorgeschakeld naar dames
vrouwtjes brengen elkaar thuis. 06-9702 (75 cpm)
PRIVE: 06-9778. Ordi-Live VLUGGERTJE: hete vrouwen
naar 'n hoogtepunt. 1gpm.
24pd. HORNY LADIES 1gpm. zoeken stiekum discrete sex!
DIREKT-PRIVE: snel apart
06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij met de heetste vrouwen!
Pnvetel.nrs. van hete vrou- Bel 06-9603 (100 cpm).
mag alles van mij uittrekken! Bel 06-9710 (75 cpm).
wen thuis. SEXKONTAKT. Bel !Vrouwen van 35 jaar en ouBegin maar! 1gpm.
nu 06-9605, 100 cpm.
der willen DIREKT-SEX, bel ze
DISCREET Sexkontakt, nu
06.95.91 Het meisje (18) bukt spec, met hete vrouwen van Pnvetel.nrs. van hete vrou- nu 06-9604. (75 cpm.).
en schuift haar rokje omhoog! 40+. 06-320.330.42 (75 cpm). wen thuis. SEXCONTACT. IVrouwen van 35 jaar en ouOp z'n GRIEKS! 1gpm.
Bel nu 06-9502, 100 cpm.
der willen DIREKT-SEX, bel nu
Doorschakelsex met strakke
06*95*92 GRIEKS lekker ach- meisjes 18! Live met ze! Bel Rijpe Verpleegster. Ik zit op 06-9512 Sexsuccesi 75 opm.
terom. Blanke of donkere 06-98.66. Nu 24 uur per dag! m'n hurken. Wat 'n mkijk, Vrouwen van 40 zoeken
vrouw staat gebukti 1gpm.
geen slipje. 1 gpm. 06-97.44. STOUTE Jongens (18) voor
EENZAME yrouwen zoeken
hete sex. Bel 06-9844 (75c/m)
06.96.06 Laat je 24 uur p. dag sexafspraakjes als man niet RIJPE VROUWEN Live
doorverbinden voor een Live- thuis is! Bel 06-9661 100 cpm 06-96.09, 24 uur per dag kun Ze zakte door haar knieen.
gesprek! Rijp & Jong 1 gpm.
je met ze dollen. Live! 1 gpm. Op z'n Frans lieverd. 1 gpm.
EROX de madam verbindt je
06*96*25 Wmkelmeisjes 18. door, zeg maar naar wie! SEX VOOR 2: snel een sex- 06.9646 Rode lippen'
Bea wordt heet achter de 06.95.06 Rijp & Jong. 1gpm. gesprek met 'n hete vrouw. Zij stapt in zijn auto. Zijn hand
kassa en verdwijnt het toilet
06-320.330.82 (75 cpm).
kruipt onder haar rokje. Op
gebabbel, 75
in. Jij loopt er achter. 1gpm. Gebabbel,
een stille landweg laat ze zijn
cpm. De BABBELBOX de eni- SEX" VOOR TWEE~
06.96.26 S & M - LIVE-BOX. ge echte! 06-320.330.02.
telefoonsex met hete vrou- versnellingspook TRILLEN...
Live met je meesteres op een
wen. 06-320.330.46 (75 cpm) 1 gpm 06-340.340.15.
GRATIS TELEFOONSEX
lijn...! 1 gpm.
SEXGESPREK met vrouwen
voor vrouwen. Dames bel:
06.96.40 MEISJESSEX (v.a. 06-4300. Mannen bel: 06-9755 die zich thuis vervelen'! voor
Diverse clubs
18), 1gpm. Jij loopt achter mij (100 cpm).
Heren. Bel 06-9667 (100 cpm)
de trap op. Onder m'n mini
BETTY'S ESCORT
zie je m'n slipje strak trekken. GRIEKS standje met ervaren (SEX-GESPREK) Zeker weten
vrouwen. 35+. Kies, er zijn er dat er op jou 'n heerlijk meisje 020 - 6340507 dag v.a. 19 u
18, wacht bel 06-9701 (75c/m)
3! 1gpm. 06.320.327.17.
Nederl., Caraibische, Z-AmeGRIEKS: toe maar, schuif SEXKONTAKT: De heetste nkaanse, Aziat. meisjes. Esvrouwen
kun
je
thuis
bellen.
cort v.a. /200. 020-6683310
mijn slipje maar opzij schat!!
Bel nu 06-9602 (100 cpm).
Bel 06-9709 (100 cpm).
Diversen
Heerlijk DISCREET apart met Sex"O"foon Sexbox Live!
hete vrouwen uit Amsterdam 06.320.329.50 Rijp & Jong
1gpm.
Direct
live
met
haar!
06-320.322.11 (75 cpm).
* Gevraagd grote tent (graHete
eenzame
vrouwen "'SEXPLEZIER voor 2 * * * tis) voor ± 500 personen reti(30+) zoeken ANONIEM sex- De Heetste vrouwen direkt me 1 okt. ZV.M. Tel. 12114.
kontakt. Bel 06-9511 (75 cpm) aan de lijn: 06-9663 (100 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
Itctc aispraakjcs met
Rijpc
06-350.290.41. (75 cpm.).
en t)ij juu^
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
in de buurt!
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766 (75 cpm).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend prive-gesprek!
06-320.322.33 (75 cpm).
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op't oog,
HETE-RIJPE vrouwen • bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
maar eerst moet u mooi uw huidigc
KINKY LIVE: EXTREEM genot Bel nu 06-9780 (75 cpm).
woning kwijt.
1 gpm. 06-9821 dag en nacht. Homo: Jongens onder elkaar.
De beste manier: een advertentie op
LIVESEXMEISJES 06.96.36 Hoor ze heet TEKEER gaan.
opvallcnd formaat.
24 uur per dag kun je Live! 06-320*330*88 (75 cpm.).
Dat kost minder dan u denkt en vcrkoopt
1gpm v.a. 18 jr. Livesex!
HOMOJONGERENKONsneller, want:
LIVESEXNEGERIN 06-96.86 TAKT, hete Jongens van 18 30
jr!
06-320.330.95
(75
cpm)
24 uur per dag! Live sexen!
1 gpm. Doorschakelsex.
** HOMOKONTAKTEN **
Meidengrieks! 06.320.320.62 Zoek je snel een hete boy?
Ik sta yoorover, voorzichtig en 06-320*330*18. (75 cpm.).
En de makclaar weet van wanten en krantcn.
metolie. Gadoor! 1gpm. 18jr.
**HOMO-KONTAKTEN**
Meisjeskamertjes 18 jr. 06- Direkt apart met een hele
96.08. Petra's vriendmnetjes hete knul uit Amsterdam!
doen een sexspelletje. 1gpm. Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).

06-96.80

Prive

06-96.88

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

PHILIPS MIDI-SET INKL
CD-SPELER EN BOXEN
AH300ZPS; Komplete en veelzijdige set!
2x20 Watt met Dynamice Bass Boost; Tuner
FM, MG, LG; Dubbel-cassettedeck;
CD-speler, Shuffle Play, inkl. Philips
2-weg boxen. Adviesprijs*800.-

SONYHI-8STEADYSHOT
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. '3890.-

IAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

E3&OQOQ

Snelontdooienenverwarmen. I

28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.'1995.- SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit! '3330.-

UiiM £u£f«0.

_
1295.- E3&1QQQ
LTjfcf IO«9«f.

28SL5800; Adviesprijs'2695.- TR323;HiFi-stereo camcorder,
lOxzopm, groothoeklens. "2550.-

TypeWA951 0. AdviesprijsM 899.- INDESIT 2-DEURS

m 1995.-

63 CM IM-LINE KTV

63QW7619; 16:9 breedbeeld- SONY TRAVELLER*
knop, beeld in beeld (P.I.P.), Off Uchtgevvicht camcorder. *1650.Philips garantie. Adv."2545.-

1495.-

AEG LAVAMAT RVS

F60; 8mm, 6x zoom. '2299.-

999.1299.-

1749.-

25MN1350; Adviesprijs'1445.-

995.-

STEREO TELETEKST

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

795.-

PHILIPS TELETEKST

14AA3527; Adviesprijs'745.-

1145.-

BOSCH 1000TOEREN
NEDERLANDSTOPMERK
ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Elektronische super kondensdroger voor een unieke prijs!
Geen afvoer nodig. Kapaciteit
4,5kg droog wasgoed, elektronischevochtmeting.veleprogramma's,
simpelebediening,
pluizenfilterenkunststofbovenblad.
Adviesprijs

595. " FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-1

PTffj

C7C

ijfjftf u/ u."

995.-

Digitale super
ier 33-in
in 1 kombi I
magnetron. Adviespriis*999.^dviespriis'999.-

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi I
magnetron. AdviesprijsM 299.-

bodem

879.-

iNDESIT 1200TOEREN

799.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

599.-

Type ZE400E; Adviesprijs*949.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ.TELETEKST/PDC. *1 709.-

749.-

B«oor5CO'.s,s..
m

JPHILIPS/ WHIRLPOOL

679.

muziekkaien

VHS HI-FI Violo
SONY 72 CM KVS2921 SONY
SLV61 5; TOPKLASSE! 8 uur
Symphony design, absolute

I

[BLUE AIR TL450 (BL)

1149.-

JINDESIT PROMOTIE

799.

1299.-

LCD-afstandbediening. *1220.-

TX1988; Stereo
sreo en teletekst.

IPHILIPS/
WHIRLPOOL

799.-E

cc

249.

o . .

AKAI 3 KOPPEN VIDEO IB
F350;LCD-a(standbed.. '878.

1198.-

GRUNDIG 63 CM

PHIL

OQQ „
^^O.

STUNT! VHS-HQ VIDEO

399,SccPRyS
Dcl**^**

.

51KV1256; Adviesprijs'895.-

599.-

cassette-:

/ K U . v *** "r

' _—>

telliet- S Q -

Video, supersnel.
rsnel.Adv/1145.Adv/1145.-

^""^

649.-

'

649.-

BOSCH KTF1540
filTOPMERKWASDROGER
|Wasdroger. Adviesprijs*495.-

i 259.-

VR322; 3 koppen, perfekt beeld! |
LCD-afstandbediend. *1145.-

998 B"

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoyen,
grill, kookwekker en gratis
kopkboek- Adviesprijs'1 735.-

545.-

399.*

TDK
AR-90
27.
SONY UX-90
39.001
MAXELLXL-MS90 44.001

4-pits gaskookplaat. '298.-

178.PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

~~

IINDESIT WASDROGER

429.-

MOULINEX
OVENB56

SUPER KOOKPLAAT

BAUKNECHT160LTR

PHILIPSTURBO-DRIVE

98.-

(PHILIPS / WHIRLPOOL

|TypeAMB523;Adviesprijs'945.-

449.-

HRD770E; Van de ujtvindersll
^ GRUNDIG 51 CM KTVLCD-afstandbedieningX!*799.-1
T51 -540;Teletekst. Adv.'l 099.-

499.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595T-

3AUKN./BOSCH/AEG

120 LITER VRIESKAST

ARISTONA HQ VIDE"o

IKONDENSDROGER

3SB12; VHS 3 koppen. *1150.-1

328. ~~ 599.-

799.IBAUKNECHTTRK980

FR101
,.AdV360.-

...-_

TELETEKST

Type 21PT161

^ TEFAV

<rL

178 •

^-*-rnt*

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST

I

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

|2800toeren. Adviesprijs*249.-

BADHOEVEDORP
ALKMAARI
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

t'jgfa

699."

>e GSD1311; Adv. '848.- BOSCHVWSPS2102

598.328.-

STUNT!! VRIESKISTH

159.-

799.-

OPENINGSTIJDEN:
1 tot 5.30 uur,
Idinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
.
I zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
1
adhoevedorp
ELEKTRO-SUPERSl?.Maarssenbl oek vrijdag
.............. 7 tot 9 uur
Vri da
IM r(c SAMrtCTA?Jr?l
'
'" 9 •-•-»• 7 tot 9 uur
IIM DE KAIMDSTAD I overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

PIN-CODE I DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
'.•"" -T" - - — — ' . .
Electronisch betalen | HAARLEM
__
_
_ ;. IBEVBRWIJK
met uw PIN-code, • •Wmkelcentrum "Schalkwijk" I SUPERSTORE 1100m?
zander extra kosten I Rivieradreef 37
[Breestraat 65

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT VW 3PR

IMERKCENTRIFUGE

oa- i:^r-rr-rir* aa ~3.u _-^,. mrv at* 3»»i -'--"".' "'"""'108 " I ^^^rrrr*

QCQ
OUO.

IKONDENSDROGER
IMIELE DROGER

3(5.95

pTgA
rjMW

JGeenafvoernodig. Adv.M 699.- BAUKNECHT LUXE

~~ 899.1199.-

i-thermoskan,

•i Meer budget door de gratis
|/BCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

B

ATAG TURBO FORNUIS I

495.-

iTypeTDSO; Adviesprijs*649.

AUDIOCASSETTES

PHILIPS 5 5 CM
KLEUREN-TV

425.-

SIEMENS KT14N30"

IZANUSSI WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

•v?fl2f

130 LTR. KOELKAS

245.345.365.375.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

599.-

l«J7lf/JP

PHILIPS/WHIRLPOOL

GRUNDIG VIDEO + PDC
ARISTONA 52 CM

Gas-elektrofomuis metgrill.'999.- 1

Oerdegelijke tabletop. Zee
fraaie uitvoering met formica ATAG GAS-ELEKTRO
bovenblad. Officiele garantie. FK055/52A; Elektrische oven, I
inkl. grill en kookwekker. '1510.- 1

OW.digtitoner,

WE4 KOPPEN
TURBO-DRIVE4

GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC.'1099.-

STUNTIGAS-ELEKTRO

410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. '1575.- 1

INDESIT 140 LITER

'

Type KN5402WO; Adv. '849.-

PELGRIM SUPERLUXE I
GAS-ELEKTRO FORNUIS

£Wgg

379.-

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSSIZF70BAR"

PM55-40;TeleteksLAdv.'1231.-

/SB."

1199.-

!l-TTr4

BLAUPUNKT 55 CM

WMW

KGS3201; G e s c h e i d e n
temp'eratuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.'l 649,-

599.-

199.-

T63-630;Teletekst. Adv.'l 579.-

plffifo
t-mtf

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ISTUNT BOVENLADER

VR223; Afstandbediening, |
TELETEKST/PDC. '1245.-

BCC, waar men nog ti|d voor
uheeft! : - • : • "
'•;;•__

MIELE STUNT K1321S

Wib\llAAG/

p33;lnkl.acce«

PHILIPS VIDEO + PDC

oenteletekst*19S
IS70-39;Stereoenteletekst*1999.-

799.-

H1000 TOEREN BOVENL.

F360;IHQ, 3 koppen. '1098.-

Inkl. afstandbediening. *699.-1

BLAUPUNKT70
JKT 70 CM

Vakkundig personeel staat u '

899.959.IAEGTURNAMAT

FW4V,2x40VNatt,

AKAI VHS-IHQ VIDEO

978.-

de volgende werkdag. Bij BCC

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs'1149.-

[[Type AWGQ89; Adviesprijs'1435.-

VSG21 Afstandbediend. *768.-1

MMS3-12;Teletekst. Adv.'l 679.-

1850
ITOEREN
pOVENLADER

:;Adv.'330.-

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv.'l 318.-

kleuren-w s
alle ande.re

BLAUPUNKT 63 CM

BAUKNECHTKGC2511

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

3-reverse,
,,.M04.-

KVM1421; Adviesprijs*890.\dviesprijs*890.-

Iteletekstl

649.-

SERVICE werkelijk waarrnaakt.|
B.v.;kli

999.-

SONY TELETEKST
LETEKST

GARANTIE,

rantiebewijs. Fabrikanten en
importeurs leveren ons graag
en nietalleen vanwege owe.,

SIEMENS 310 LITER

699.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT

< o e l / v r i e s kombinatie.
Adviesprijs'1235.-

,Adv.'390.-

SONY 55 CM KVC2121
STEREO TELETEKST AKAI VIDEO+PDC/TXT
PANASONIC
JIC 63 CM

de allerbekendste top.merken

IType 2596; Adviesprijs. *799.- DD-koelkast. AdviesprijsM 499.-

SONY 63 CM KVC2521 SONY3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST V325; VHS-HQ, prefekt beeld!

1099.999.599.-

699.599.-

~
~

KOOPZONDER
^.RISICO

WHIRLPOOL ARG280

|TypeAWG719;Adviesprijs*1235.-

• -^..f-iMfti'

longplay, 4 koppen. '1990.-

579.-

599.-!

PANASONIC
IIC NN8550

ASAUTOMAAT

1499.-

499.-

SIEMENS 320 LITER

IVoorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
Il200trn/min., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI
[zeerzuinig. Adviesprijs*1199.- Jeen 2-deurs koelkastmaareen
echte 320 liter 2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviesprijs. "1099.-

SONY 72 CM KVC2921 SONY VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST V235; Afstandbediening. '1220.-

magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adviesprijs.*849.-

320 LJter2-deurskoeIkast *1 398.- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt+draaiplateau. I

uniek
meeste

2799.-

399.-I

MOULINEX KOMBI

699.-

Supersnel, Hi-Fi stereo *1256.-

wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
, bijna alle denkbare moge; lijkheden. Adviesprijs'4000.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

TURBO-DRIVE HI-FI

ttMmJmJ

AVM610; 20 liter. Adviesprijs*769.-1

BaKf

945.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

I'J'ijLf

239.249.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

WHIRLPOOL 2-DEURS

SIEMENS WASAUTOM.

VR722;MATCHLINE.4koppen,
PHILIPS GR1021 37CM longplay, Jog-shuttle. *1645.-

n
%
R
fe

ZANUSSI Z614/4D

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderenl Wat zegt
u van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Type LAV536; BAUKNECHT 2304
Adviesprijs.*1499.-

CANON CAMCORDER

1195.-

m 445.-

229.-

Type R3GU; 1000 Wattgrill. I

TOPMERK CAMCORDER

25GR9760; Adviesprijs'1795.- SHARPVIEWCAM "
VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleuPHILIPS 63 CM MONO renzoeker, Hi-Fi. Adv.*1795.-

495.395.

LUXE 1 400 TOEREN

iJiHtjj 1049.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

K
*
%
&
8

395.-

BAUKNECHT1100TRN

1795.

1695.-

MOULINEXFMHIs"

Type W750; V o o r l a d e r , 280 LITER 2-DEURS
RVS t r o m m e l EN kuip. LUXE KOELKAST
Adviesprijs. *2199.Ondanks-grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.- SHARP R2V11 STUNT

PHILIPS TOPKLASSE
SONYSTEREOTRAVELLER
70 CM MATCHLINE

63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
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ZVM wint wedstrijd
met negen spelers
ZANDVOORT - In eentaijzonderspectaculair duel heeft
Zandvoortmeeuwen de tweede overwinning van het seizoen behaald. SV United werd door de Zandvoorters, die
met negen man de wedstrijd uitspeelden, met 0-1 verslagen.
Het team van trainer Pieter
Keur beheerste de gehele wedstrijd. Met heel goed voetbal
werd SV United teruggedrongen en was eigenlijk geen partij
voor de Meeuwen. Slechts de
scheidsrechter probeerde het
Zandvoortmeeuwen moeilijk te
maken. Na een kwartier spelen

kwam Zandvoortmeeuwen al
met tien man te staan toen Rick
de Haan naar de kleedkamer
werd gezonden. Het was voor
een overtreding die maximaal
met een gele kaart bestraft had
moeten worden.
Ondanks de numerieke min-

Chess-schaakavond
zit vol verrassingen

ZANDVOORT - In de eerste', ronde van de interne
competitie van Chess Society is de gehele top drie van
vorig seizoen niet tot winst
gekbmen. Ton van Kempen,
Sirrjon Bosnia en Alexander
Enthoven wonnen hun partij en wel en delen de koppositie.
Er stond direct al een topper
op ;het interne competitieprograrnma van Chess Society.
Clubkampioen Marc Kok ontmoette namelijk de net naar
het.eerste achttal gepromoveerde Dennis van der Meijden. Beide spelers, die zich momenteel
snel ontwikkelen, vochten een
interessant duel uit, dat in remise eindigde. De nummer
twee van vorig jaar, Peter
Kiihn, liet zich compleet verrassen door Alexander Enthoven en ging met z'n eerste nul
naar huis.
Ook de bronzen-medaillewinnaar van vorig jaar, Peter van
de Beek, kwam niet verder dan
een remise tegen Boudewijn
Eijsvogel. Hetty Sandbergen is

iemand die ook steeds beter
gaat spelen en dit jaar zeker
punten gaat scoren. Tegen de
eerste bordspeler van het derde, Simon Bosma lukte het
haar nog niet. Bosma won de
partij.
Ton van Kempen kan dikwijls weinig tijd vrij maken
voor zijn geliefde hobby, het
schaakspel. In het eerste team
kan echter altijd op hem gerekend worden en daar de eerste
match over veertien dagen op
het programma staat, besloot
Van Kempen de messen te slijpen. Voorzitter Hans Drost
werd daar het slachtoffer van,
waardoor Van Kempen zich in
de kopgroep meldde.
Morgenavond ligt de gewone
competitie stil en zal er gestreden worden om het snelschaakclubkampioenschap. Dit kampioenschap zal gaan over zeven
avonden, die door het gehele
seizoen heen lopen. De nummers een tot en met zes krijgen
punten. Degene die na zeven
avonden de meeste punten vergaard heeft, mag zich snelschaakkampioen noemen.

Doelpunten Brouwer en
Paap voor ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het naar
de HVB gedegradeerde zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen begon goed door
Overbos in eigen huis met 02 te verslaan. Tristan Brouwer en Barry Paap zorgden
voor de doelpunten.
Met de wind in de rug was
Zandvoortmeeuwen veel sterIcer, doch het grote overwicht
leverde geen treffers op. Een
met een honderd procent inzet
strijdend Zandvoortmeeuwen
kreeg overigens wel goede kansen, maar schoot te onzuiver en
had pech. Zo knalde Remco
Nigtevegt tegen de onderkant
van de lat en kogelde Barry
Paap de bal tegen de paal.
In de tweede helft kreeg
Zandvoortmeeuwen het wat
moeilijker. Mede door de harde
wind moesten de Zandvoorters
terug. Doelman Michel Winter
hield echter met enige fraaie
reddingen Zandvoortmeeuwen
overeind. Onder impulsen van
de uitstekend voetballende
Leva Lock toog Zandvoortmeewen toch weer ten aanval. Wim
Bu'chel zette een combinatie op
met Leva Lock waarna de voorzet'door Tristan Brouwer werd
afgemaakt, 0-1.

brengen. Wel een overwicht
voor de Hoofddorpers doch
weinig kansen. Die waren er
wel voor Zandvoortmeeuwen,
dat snel counterde. Leva Lock
ondernam vijf minuten voor
tijd een fraaie solo en stelde
Barry Paap in staat het tweede
doelpunt te scoren, 0-2.
,,Dit is een lekker begin", stelde trainer John van der Zeijs.
,,Collectief speelden we erg
sterk en werd er met veel inzet
gespeeld. In het begin moeten
we punten zien te pakken zodat
we lekker mee kunnen draaien.
We moeten echter wel met beide beentjes op de grond blijven".

SPORT
TZB slaat met
forse zege toe

derheid bleef Zandvoortmeeuwen uitstekend voetballen. Het
vertoonde spel ging overigens
gepaard met een geweldige spirit. United werd totaal niet gevaarlijk. Zandvoortmeeuwen
kreeg een paar opgelegde kansen en zelfs uit een strafschop
werd niet gescoord. Perry van
Rhee plaatste de bal tegen de
paal, nadat de scheidsrechter
de bal op de stip had gelegd
wegens hands.

ZANDVOOET - Voor de start
van de competitie hoopte detrainer van TZB, Willem Koning, op een goed seizoen. Met
de 2-5 overwinning op het twee-..
de team van Terrasvogels heeft
TZB in ieder geval een sterk
begin gemaakt. Maar de compe-^
title is nog lang.

Overigens zat het de Zandvoorters ook niet mee. Zo zag
de uitstekend spelende Robin
Castien de bal op de lat uiteen
spatten, na een bijzonder gave
actie. In de eerste minuut van
de tweede helft opende Zandvoortmeeuwen de, score. Bas
Heino school in de rebound
raak, maar tot teleurstelling en
ook onbegrip van de Zandvoorters keurde de scheidsrechter
net doelpunb af.
Twintig minuten voor tijd
kreeg Zandvoortmeeuwen opnieuw een tegenslag te verwerken toen Dirk Termaat tegen
een tweede gele kaart opliep.
Ook hij mocht vertrekken.
Zandvoortmeeuwen leek ten
onder te gaan toen even later Een duel in de tempoloze wedstrijd Bad Zuid-HB Alarm
Rocco Termaat in het strafschopgebied de bal tegen zijn
hand aan kreeg. De aan SV United toegekende
strafschop
werd echter door Serge van
Lent gestopt.
De strijd bleef vol sensatie en
spanning. Met negen spelers
trok Zandvoortmeeuwen nog
ten aanval en kreeg loon naar
werken. Na goed voorbereidend werk van Paisel Soekhai
scoorde Robin Castien het verdiende winnende doelpunt, 0-1.

Jubilerend Holland
Casino houdt loop
ZANDVOORT - Handbalvereniging Holland CasinoZVM organiseert in het kader van haar veertigjarig bestaan op dinsdagavond 27
September een sponsorloop.
Deze sponsorloop wordt op
de verharde velden van de
handbalvereniging aan de
Duintjesveldweg gehouden.
De jeugd loopt van zeven uur
tot acht uur, waarna de senioren om acht uur aan de start
verschijnen. Zij lopen tot negen
uur.
De opbrengst is bestemd voor
de renovatie van de kleedkamers. De organisatie hoopt dat
velen de intekenlijsten, die te
verkrijgen zijn in de handbalkantine of bij K. Reumann, Fazantenstraat 12, zullen invullen.

ZANDVOORT - Nadat de
openingswedstrijd in de
zaalvoetbalcompetitie Bad
Zuid/ZN een teleurstellende
nederlaag opleverde, wachtte nu het sterke HB Alarm.
De Noorderlingen herstelden zich knap door met 3-2
te zegevieren ondanks een
niet al te sterke wedstrijd.
In een tempoloze wedstrijd
werden nauwelijks kansen gecreeerd. Wel viel er een kans te
noteren na twee minuten voetballen. Leo Krippendorf mikte
echter net over het HB Alarm
doel. HB Alarm liet de doelman
meevoetballen en kreeg zodoende een licht overwicht wat
enkele kansjes opleverde. Bad
Zuid/ZN doelman Ton Hendriks verrichtte enkele goede
reddingen.
Bad Zuid/ZN hanteerde veel
te veel de lange bal, waardoor
geen enkel gevaar ontstond
voor het vijandelijke doel.
Naarmate de eerste helft vorderde, ging HB Alarm beter
combineren, doch ook dit leverde niets op. En zaalvoettaal zonder doelpunten is niet echt aantrekkelijk voor het publiek.

Ook in de tweede helft opereerde Bad Zuid/ZN in een te
laag tempo en probeerde via individuele acties gevaar te stichten. Nadat Henri Marcelle, met
een enorme uithaal de lat trof,
was het in de vierde minuut wel
raak toen hij door het hart van
de defensie soleerde en be-

heerst de keeper kansloos passeerde, 1-1.
Beide ploegen hielden elkaar
nadien lange tijd in evenwicht.
Het was dan ook verrassend
toen Jack Goedgebuure, vrij wel
staande op de achterlijn de uitlopende HB Alarm doelman
met een prachtige boogbal verschalkte, 2-1. Hoewel HB
Alarm meer ging aanvallen,
bracht dit nauwelijks uitgespeelde kansen op. Slechts
door een van richting veranderd schot van Richard Mettes
werd de uitstekende doelman
Ton Hendriks kansloos verslagen.
In de slotfase bleven de

Tien minuten voor de pauze
leek Zandvoort'75 op voorsprong te komen. Paul Longayroux brak door en werd binnen
het strafschopgebied gevloerd.
Strafschop. Trainer Gerard Nijkamp schreeuwde vanaf de
kant dat Rob Koning de strafschop moest nemen. De van
een blessure opgelapte Longayroux ging echter achter de bal
staan en tot grote schrik van de
Zandvoort'75 speelde een Zandvoortse aanhang ging de
puik spelletje voetbal. Met goe- bal naast het doel.
de combinaties werd NRC vastgezet op eigen helft. Door het
snelle combinatievoetbal cre- Hoge bal
De klap kwam hard aan voor
e'erden de badgasten vele kansen. Paul Longayroux, Edwin Zandvoort'75. Want in plaats
Ariesen en Ted Saunier zoch- van een voorsprong keken de
ten het doel te hoog of de inzet- mannen van coach Nijkamp,
ten werden een prooi van de binnen drie minuten in de tweede helft, tegen een 1-0 achterNijkerkse doelman.

ZANDVOORT - Zowel de
senioren- als de jeugdafdeling van de Zandvoortse
Schaak Club is in het Gemeenschapshuis met de interne competitie begonnen.
In de eerste ronde werden
meteen rake klappen uitgedeeld en gingen kanshebtaers ten onder.
Op het circuit rijden zaterdag oude Engelse race- en sportwagens

Foto: Archief Weekmedia

Oude Jaguars, Triumphs
en Daimlers op circuit

ZANDVOORT - Voor de eerste maal
wordt in Zandvoort het British Race Festival gehouden. Het festijn vindt plaats op
zaterdag 17 September en wordt georganiseerd door de Historische Auto Ren Club
en het Circuit Park Zandvoort. De primeur
Behalve de geldboete voor de is een logisch vervolg op het zo succesvolle
club werden ook schorsingen concept van Italia a Zandvoort.

terdag hun wagenpark aan het publiek, alsmede
hun voorraad onderdelen. Zo komt de MG TType Owners Club met het grootste assortiment
MG artikelen ooit vertoond. Tevens is de oudste
MG van Nederland te bewonderen, de MG 14/40.
Verder staan er fraaie Lotussen in het rennerskwartier tentoongeseld evenals Jaguars, Daimlers, Aston Martins, waaronder een MK II uit
1934, Morrissen uit de jaren twintig en dertig,
Het eendaagse evenement staat bol van alles Triumphs en nog veel meer.
wat maar met Engelse auto's te maken heeft en
Ook komt de Eenhoornfederatie met een
is mede mogelijk gemaakt door Stanley Works
en Sun Alliance Verzekeringen. Er zijn races en fraaie testrit van ruim tachtig Engelse motoren
demonstraties met een unieke hoeveelheid En- als Norton, Triumph en BSA. Naast demonstragelse auto's, waaronder zeer exclusieve Aston ties en een Concours d'Elegance zijn er vanzelfsprekend een aantal echte races. Een primeur is
Martins en Jaguars.
de race met 25 Healy Sprites, samengebracht in
De toegangsprijzen voor zaterdag 17 Septem- de Spridget Competitions. De overige drie wedber zijn 15 gulden voor duinen en tribune en 25 strijden worden verreden in de klassen MG
gulden voor het rennerskwartier, waar al het Competitions, Engels Historisch en Big Austin
racegeweld en de uiterst fraaie concoursauto- Healy's.
Typische Engelse auto-onderdelen, accessoimobielen staan opgesteld. Kinderen tot 12 jaar
betalen de helft van genoemde bedragen. het res, modelauto's en stalletjes met boeken en vele
programma duurt van negen uur in de ochtend andere automobilia completeren het eerste British Race Festival op zaterdag 17 September op
tot 'zes uur tegen de avond.
Vele merkenclubs uit Nederland tonen op za- het Circuit Park Zandvoort.

In het laatste kwartier speelde TZB de strijd rustig maar
toch aanvallend uit, waardoor
er meerdere kansen ontston-"
den. Stein Metzelaar zorgde
teams het rustig aan doen en met twee fraaie doelpunten
waren tevreden met een gelijke voor een 2-5 overwinning. ,,Het
stand. Daar leek het ook op uit is lang geleden dat we met zo'n
te draaien. Beide teams namen overwinning de competitie benauwelijks initiatief, totdat gonnen", aldus Willem Koning.
Jack Goedgebuure, met nog ,,Ik ben dan ook zeer tevreden
een minuut te spelen, verras- met het spel. Deze overwinning
send uithaalde en in de korte geeft moed".
hoek doel trof, 3-2.
Ondanks dat HB Alarm in de
laatste minuut nog van alles
probeerde om de stand alsnog
gelijk te trekken, hield Bad
Zuid/ZN de twee punten vast.
Zodoende revancheerde Bad
Zuid/ZN zich op de eerder niet
verwachte nederlaag in de openingswedstrijd.

Gemiste strafschop brengt
Zandvoort'75 in problemen

Kanshebbers Zandvoortse
Schaak Club beginnen zwak

ZANDVOORT-De KNVB
heeft Zandvoort '75 een
geldboete van duizend gulden opgelegd, waarvan de
helft voorwaardelijk, met
ee'ri proeftijd van twee jaar.

' Volgens ingewijden in de
voetbalwereld komt dit soort
zaken vrij regelmatig voor in
net amateurvoetbal. Alleen
worden ze zelden ontdekt. De
oetreffende spelers stellen zich
• meestal - extra voorzichtig op
om niet tegen een gele of rode
Kaart aan te lopen.

combinatie was het Richard
Kerkman, die met de binnenkant van de voet HB Alarm op
een 0-1 voorsprong zette. Bad
Zuid/ZN probeerde nog voor de
pauze de score in evenwicht te
brengen, maar kon de defensie
van HB Alarm niet verontrusten.

ZANDVOORT - Nekten
vorige week twee strafschoppen Zandvoort'75, nu
had een aan Zandvoort'75
toegekende elf-metertrap
een voorsprong moeten opOpening
leveren. Na het missen van
Pas in de 23e minuut onstond de strafschop ging het fout
een opening in de defensie van met de Zandvoorters en
Bad Zuid/ZN. Na een vlotte won NRG ruim maar geflatteerd met 4-0.

Straf voor tweede
van Zandvoort '75

opgelegd. De teamleider is een
jaar geschorst, een bestuurslid
een maand. De laatste heeft zijn
straf net achter de rug. De toenmalige aanvoerder werd voor
twee maanden geschorst en
Wag tot 15 april 1995 niet meer
als aanvoerder optreden.

Fo'o Andre Lieberom

Al snel in de tweede helft
bracht Remy van Loon TZB op
gelijke hoogte. De vreugde was
van korte duur, want kort daarna scoorde Terrasvogels, 2-1.'
Dat was het laatste wapenfeit
van de Santpoortenaren. TZB
greep het initiatief en trok met
goed voet'bal ten aanval. De
doelpunten konden niet uitblijven. Remy van Loon zorgde
met zijn tweede treffer voor de
gelijkmaker en even later zorgde Arie Draayer voor een Zandvoortse voorsprong, 2-3.

Bad Zuid verrast HB Alarm in zwak duel

Overbos probeerde tevergeefs de achterhoede van Zandvoortmeeuwen in paniek te

Dit blijkt uit een officiele
straflijst in het blad Voetbaltotaal. Het tweede team heeft tijdens een wedstrijd op 23 april
1994 een speler onreglementair
opgesteld. Dat kwam aan het
licht toen hij tijdens de wedstrijd tegen een strafkaart aanliep. De man speelde onder de
naam van een voetballer die
geen lid meer was van Zandvoort '75. De valse naam werd
ook door de scheidsrechter genoteerd. De oud-voetballer van
de club heeft de zaak aanhangig
gemaakt, toen hij tot zijn verbazing een boete kreeg thuisgestuurd.

Defensief speelde TZB een ijzersterke partij. Terrasvogels
kon tweemaal scoren uit twee
kansen. De eerste was in de eerste helft, maar toen had TZB al
een voorsprong moeten nemen.
Nu keken de Zandvoorters bij
de rust tegen een 1-0 achterstand aan.

Gave actie

Zo won John Ayress op verrassende wijze zijn partij tegen
Lindeman en konden ook John
Dommeck en George Klijn de
volledige winst uit hun partij
halen. Liefst vier remisepartijen moest wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer noteren. GeertsVan Eijk, Gorter-Vastenhouw,
De Oude-Pranck en Van Esveld
tegen Manshande gaven elkaar
geen duimbreed toe en deelden
het punt.
Bij de jeugd gaven vier leden
meteen al hun visitekaartje af.
Clubkampioen Plorian van der
Moolen liet er in zijn partij tegen de nummer twee van vorig
seizoen, geen gras over groeien
en won. De damesstrijd tussen
Nanouk Marquenie en Rebecca

Willemse eindigde in het voordeel van eerstgenoemde. Henk
Willemse liet zien niet tevreden
te zijn met de zesde plaats van
vorig jaar en stuurde Marc Habets met lege handen naar huis.
Bart Timmermans won zijn
partij van Manon van Eldik.
Vier nieuwe jeugdige schaakleden, kregen hun eerste les ter
opleiding naar een hoger
schaakniveau. In een verkiezing om de Zandvoortse
schaakjeugd nog beter te kunnen begeleiden werden Nanouk
Marquenie en Remco de Roode
verkozen als afgevaardigden
naar het bestuur. Zij zullen bovendien een belangrijke inbreng krijgen als mede-begeleider voor de nieuw opgestarte
laddercompetitie.
Externe wedstrijdleider Edward Geerts is al weer bezig om
voor de eerste competitiewedstrijd tegen het IJmuidense
Kijk-Uit de beste opstelling te
vinden. Deze wedstrijd zal
plaats vinden in het Gemeenschapshuis op donderdagavond 6 oktober.

Schaakprobleem
De wekelljkse schaakrubriek
wordt verzorgd door dc Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemecnschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.
Oplossiqg van schaakdiagram
no. 35 (Mat in twee zetten, wit
begint): 1. Pc4 -b6 + - a7 x b6; 2. Opgave nummer 36: Mat in
twee zetten, wit begint.
Tdl - al en mat.

stand aan. Een hoge bal werd
onvoldoende verwerkt en de
NRC-spits liet zien hoe je met
kansen moet omgaan. Raak
dus.
De Zandvoorters waren geheel van slag en zagen korte tijd
later de tweede treffer in het
net vallen, 0-2. Ook nu ging er
een misverstand in de defensie
aan vooraf. Zandvoort'75 ging
een op een spelen en drong
sterk aan. Wederom kansen
maar die werden niet gebruikt
om de achterstand weg te werken. De flitsende counters van
NRC waren zeer gevaarlijk en
in de slotfase werd de score
zelfs opgevoerd naar 4-0.
,,Als je vijf of zes kansen mist
dan loop je achter de feiten
aan", meende Gerard Nijkamp.
,,Bovendien is het onprofessioneel als je een strafschop gaat
nemen, terwijl ik een ander de
opdracht daarvoor geef. Dat
breekt je naderhand op. Deze
nederlaag was niet nodig geweest. We creeren wel veel kansen maar maken jammer genoeg geen doelpunten".

Eerste Pleines-duif
haalt honderd
kilometer per uur
ZANDVOORT - De voorlaatste vlucht van de Postduiven
Vereniging Pleines die meetelt
voor het kampioenschap, werd
vervlogen vanaf Soignies en
ging over een afstand van hemelsbreed 202 kilometer. Met
de harde west-zuidwesten wind
in de rug werden snelheden gehaald van ruim honderd kilometer per uur.
Ondanks een enkele stortbui
hadden de duiven er een behoorlijke snelheid in. De duiven werden gelost om tien minuten voor tien en de eerste
duif, die dus meer dan honderd
kilometer per uur vloog, werd
om vijf voor twaalf ingeklokt.
Uitslag: Combinatie Koper 1,
20. G.Harteveld 2, 3, 21, 22.
P.B01 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24.
-H.Heiligers 5, 6,12, 25. J.Heeremans 7. P.Spronk 8, 13, 15.
J.Romkes 14, 19, 23.
De sponsorduiven deden er
wat langer over. Hier werd ,de '
eerste duif om twee minuten
over twaalf geklokt. Uitslag: i".
Kapsalon Headsigns, 2. La Bohbonniere, 3. Oase Bar, 4. Bakkerij M.Keur, 5. Familierestaurant, 6. Snackbar Oude Halt, 7.
Hanneke Voit, 8. Cafe The Mix,
9. BiBi for shoes, 10. Renne's
Snackhouse, 11. Truienparadijs, 12. Gall en Gall, 13. Sigarenshop Kleijn, 14. Thiele diervoeders, 15. Versteege Wielersport, 16. La Camisa, 17. Virgin
Mode, 18. Jaap Bloem Sport, 19.
Eetkamer Guile Toine.

(ADVERTENT/E)

Goed beschouwd is deze gerieflijke ntndlcderen bank van Montbl van attc
markten thitis. Ervaar ?. 'n zitcomfori. Van hoek tot hoek royaai Neetn z 'n
af-werking. Van boven tot onder perfect, Bekijk z'n Icderen bekleding.
Random oogstrclend en verkrijgbaar in een keitr aan kleur,
Duur zeker, y.o'n allround bank? Jazeker...maar niet bij Mantel!

21/2 + 2-zits 2995,- in diverse ktearen levcrbaar.

/HONTEL
De Bank van Nederland

(Ar gratis
Montet-cMiilQgus
boardevol e\clu$iefcn
bctttjlh&ir zitkomfort
ligt kitjr. Even bctlen
en u krijgt 'm snei
In Jc but.

Van Reeitvrijk - Sniep 7 • Meubclboulcvard Amstcrdam/Dicmcn
Tel. 020-6 9941 I I
Monti'lvnult n m: Arnhcm, Axi'l, #ttTn:-i;(', Dientcn, Grotiingen, Ht'crent'een, HwrL-n, /.iWic/uW.
OlilcnzMl Rottodiim, Son/Eindhoven, Stccir^i]kinioer/Coci'oniffi, Uttecht, Zntf>b?n en Zvolle.
Bmttenkon ook in Apcldoorn.
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Wij gaan met vakantie van
26 September tot 10 oktober.
AFMETINGEN

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

80x190x14
80x200x14

NTS-Opleidingen
Stelt u prijs op kwaliteit, nieuw'ontwikkeld lesmateriaal
en docenten uit het bedrijfsleven?
Maak dan nu uw keuze.
.:
Binnenkort starten in Amsterdam de volgende avond-',
cursussen:
Systeembeheer netwerken
do 6 oktober 1994
Venvarmingsinstallaties
do 6 oktober 1994
Basiskennis meeten regeltechniek
do 6 oktober 1994-Basiskennis elektrotechniek ma 10 oktober 1994 ;
Kwaliteitszorg in de organisatie ma 10 oktober 1994
Duits voor beginners
ma 10 oktober 1994
Basiskennis elektronica
ma 10 oktober 1994
Praktische telematica
dill oktober 1994
Samenwerken en leidinggeven di 11 oktober 1994
Magazijnbeheer
di 11 oktober 1994
Basiskennis
pneumatiek/hydrauliek
di 11 oktober 1994
Regetaatig starten er cursussen op hel gebied van:
PC-trainingen, talen, administrate, techniek en management.
Voor informatie kunt u bellen: 020 - 6225754 / 6383629'j

Postagentschap is elke
morgen open van 9.00 tot
10.00uur.
Alleen voor postbussen

90x190x14

Poststukken, girobetaalkaarten
enz. tijdens onze vakantie af te
halen postkantoor Zandvoort,
L. Davidsstraat.

90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14

POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
tel. (02507)17192
2040 EA ZANDVOORT.

140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14
TEVENS ALLEAFWUKENDEMATEN

De

ZANDVOORTSE
REDDINGSBRKifiDE
goat wccr zwcmmcn
Vanaf 15 September in het

GrandoFado zwembad,
Vanaf 18.3O u Diploma fi/B
Brevet 1; 2; 3
Vanaf 19.15 u Brevet 4; 5; 6
Binnenwater A; B
Opgeven voor diploma A/B
bij

P. Koper tel. 02507-18432

Buiten slecht?
Binnen gezellig
een zomer of
her/stbloemetje

TENNISCLUB ZANDVOORT, geiegen
aan de Kennemerweg te Zandvoort, zoekt voor
de exploitatie van haar clubhuis een

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\
naaimachines
/

FOURNITUREN .
kledingreparatie

Pachter/Beheerder m/v
ingaande het tennisseizben van 1995.
De zeer actieve tennisclub heeft ca. 900 leden en
gedurende het gehele tennisseizoen wordt van
de pachter/beheerder verwacht dat hij/zij het
horeca gedeelte geheel verzorgt, dit betekent zowel de bar als de keuken.
Voorts behoort het dagelijks onderhoud van het
clubgebouw tot de verantwoordelijkheden.
Gemteresseerden warden verzocht dit schriftelijk
kenbaar te maken aan het secretariaat, waarna
een persoonlijk onderhoud met het bestuur zal
plaats vinden.
Tennisclub Zandvoort,
p/a Math. Molenaarstraat 9,
2042 EA Zandvoort.

de.enige echte drukkerij-in Zandvbbrt.

v/a W W W j "
STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

REPARATIE
ALLEMERKEN

Gesloten
19 t/m 26 September

Te koop

strandpaviljoen
Naaktstrand Zandvoort
prima punt
Financiering mogelijk.
Benodigd eigen kapitaal / 75.000,Zeer goede sponsoring.
Br. ond. nr. 498212.

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT , '
vraagt

COLLECTANTEN

J5luJ|6

De specialist
in al uw bloemwerken.
Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060

ROMY's
Tel. 3O378

Heeft u (of heb jij) e6n ochtend, middag
of avond beschikbaar, bel dan even met
telefoonnr. 14561 of 30063. Wij zouden
er heel blij mee zijn en de dieren natuurlijk ook, want daar is het toch allemaal
voor bestemd!
Als dank ontvangt u een kleine attentie.
vragen wij voor onze rommelkraam
op 8 oktober kleine

tweedehands spullen
Dit kunt u opgeven op telefoonnr. 14692.

1

„ Horn* Chicken"

voor de week van 2 t/m 8 oktober a.s.

L.

Wij bezorgen uw bestelling
v.a. / 15.- gratis aan huis
Kerkstraat 22
Ook om mee te nemen!

vairPetegem

Oase biedt u
Engelse
romantiek op
nveau.

van
BLOEMSIERKUNST

r

Uw drukker voor: ' Kerkpad 6 .-;.. ; •
huwelijkskaarten Tel./Fax.: 02507-1 2793
:
. geboortekaartjes en Postbus54 •
handelsdrukwerk 2040 AB Zandvoort ' •

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Een slaapkamer met veel bergruimte en toch zo elegant; dat is Sorrento. Het diep uitgesneden relief
in de kasten en laden is in een zachte accentkleur aangezet. Sorrento is in zeer veel kleuren en maten
verkrijgbaar; de keuze is aan u!

Een van de mooiste trends op
slaapkamergebied is ongetwijfeld de
Engelse Cottage-stijl. Tot in de
finesses op elkaar afgestemde kleuren,
dessins en accessoires. Romantisch
tot in de details; zoals alleen Engelsen
dat kunnen.
Exclusief voor Nederland " impprteert
Oase deze Christies-collectie
uit
Engeland. Het assortiment omvat zo'n

Quality & Style
breed scala aan motieven, kleuren,
afmetingen en mogelijkheden, dat
werkelijk iedere ruimte omgetoverd
kan worden in een romantische
droomkamer met een personal touch.

Warme herfsttinten in al hun
rijke kleurschakeringen
dienden als inspiratiebron voor
onze nieuwe najaarscollectie.
Vrijdag en zaterdag a.s.
presenteren wij tijdens onze

Het befaamde
Engelse
craftsmanship staat garant
voor een solide, massieve
kwaliteit. En laten we
natuurlijk
uw nachtrust
niet vergeten! Want zo schitterend
Christies is om naar te kijken, zo
luxueus is de boxspring waarmee de
slaapkamer uitgerust wordt. Kortom;
Christies staat voor ongeevenaard en
uniek slaapcomfort.

OPENHUIS DAGEN
onze nieuwe

NAFAARSCOLLECTIES
Deze dagen scnenken wij, zoals
altijd, een geurig kopje koffie
met iets lekkers erbij en voor
elke klant is er een leuke
attentie.
U bent van harte welkom!
1
Slaapkamer Sienna is nog zo'n voorbeeld uit de smaakvolle collectie. Nog nooit werd slaapcomfort
zo harmonisch gecombineerd met individuele stijl en uitstraling. Onze verkopers adviseren u graag
over alle mogelijkheden.

Een greep uit de mogelijke reliefs. De uitsnedes kunnen in de kleur van de slaapkamer, ofjuist
contrasterend ingekleurd worden. Het resultaat is altijd weer anders en... a/tijd weerschitterend!

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Ladies and gentlemen die kiezen voor
kwaliteit en stijl, hoeven niet door de
Kanaaltunnel, maar komen naar Oase
in Diemen.

Slaapkamer Speciaalzaken
Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen

Actief • Tips • Vrije
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Stoere
truien
en
stevige
stappers

Boekjes voor
recreatielopers
Hardlopen wordt steeds
populairder in Nederland:
bij atletiekverenigingen eri
loopgroepen of individueel.
Lopers willen op een verantwoorde manier bewegen. Ze willen deskundig
begeleid worden, een goede
looptechniek aanleren en
volgens verantwoorde trainingsschema's de conditie
opbouwen.
De Koninklijke Nederlandse
Atletiek
Unie
(KNAU) heeft speciaal
voor lopers onlangs twee
boekjes uitgebracht: de
Hardloopbrochure en het
jaarlijks
verschijnende
Trimloopboekje. Beide publikaties zijn tot stand gekomen met behulp van
deskundige auteurs, Els
Stolk (KNAU-bondsarts)
en Bob Boverman (KNAUbondscoach).
De Hardloopbrochure is
zowel taedoeld voor de beginnende loper die verantwoord zijn sport wil beoefenen, als voor de gevorderde loper die goed ge'informeerd wil zijn. Het Trimloopboekje
bevat
chronologisch ingedeeld,
alle lopen, halve marathons, marathons en (mini)triatlons. -

ZOMER is echt voorbij, 's avonds
het yroeger donker en de eerste
DEwordt
najaarsbuien zijn in aantocht. Als net

aan de ontwerpers van de kindermode ligt,
krijgen we een zeer bar najaar: de nieuwe
winter-kinderkleding is er op berekend om
kou en regen te trotseren.

En bij goed weer is er nog niets aan de hand,
want in dat geval is de nieuwe kindermode prima bruikbaar om in het pas begonnen schooljaar lekker in te spelen en te stoeien.
De nieuwe wintermode is ronduit stoer, en
ook voor de kleintjes liefst XX-large, waarbij
bijvoortaeeld grote geruite blouses, wollen overgooiers en grof-gebreide truien over elkaar worden gedragen. Stevige stappers met dikke profielzoleh maken de winterse outfit af.
De kleuren warm rood, diep blauw, bruin- en
natureltinten zorgen er voor dat de mode er
zelfs voor de allerkleinsten uit springt dit najaar. De kleuren worden op een contrastrijke
manier naast en door elkaar gebruikt.
Bij sportieve ruiten, vrolijke Mexicaanse poncho dessins, bij plaatjes van allerlei dieren en
bij taonte truien gaat het vooral om een spsnnend spel van kleurrijke tegenstellingen. Met
zulke warme en kleurige kleding mag het najaar
snel beginnen.
-.
•
KATINKA BAETELS

-~De hardloopbrochure en het
Trimloopboekje zijn verkrljgbaar bij boekhandels en sportzaken. Men kan ze bij de KNAU ook
bestellen door overmaklng van
het betreffende bedrag en de vcrmelding 'Hardloopbrochure' of
"Trhnboekje* op Postbanknummer 4132662 t.n.v. KNATJ Nieuwegeln. Inclusief verzendkosten
kost de Hardloopbrochure kost
14,95 en het Trimloopboekje 12,50
gulden.

Foto C&A

Beethoven op
scheepshelling

Dagje dierentuin
voor ouderen

In het kader van het driehonderd-jarig bestaan van
-scheepswerf De Hoop in
het Priese plaatsje Wor" fcum, vindt komend weekeinde een bijzonder concert plaats op de werf. Solisten, koor en orkest voeren in een aparte entourage
een Beethoven-programma
uit: zij spelen en zingen op
de oude scheepshelling.
Het publiek kan hun verrichtingen volgen op pontons in het water.
ITitgevoerd worden de ouverture en enkele fragmenteh uit Egmont, de complete muziek by 'Die Ruinen
von Athen' en de Pantasie
voor piano, koor en orkest.
Uitvoerenden^ijn; de',:sopraan Hanneke Kaasschieter, taariton Wout Oosterkamp en pianist Kees Wierenga, KOOT en het Nieuw
Phllharmo'nisch
Orkest
staan onder leiding van
Hoite Pruiksma. " .

Speciaal voor ouderen
die op hun gemak eens een
dagje in een dierentuin willen rondkijken, * hebben
acht Nederlandse dierentuinen de actie 'Dagje dierentuin plus' georganiseerd. Voor 29 gulden bieden ze ouderen een arrangement aan waarbij het volgende
is
inbegrepen:
toegang tot e£n van de acht
grpte Nederlandse dierentuinen, een kopje .koffie
met gebak bij aankomst",
een drankje voor de lunch,..
een uitgebreid-verzorgde
broodmaaltijd met een
drankje en 's middags een
kopje thee met cake. Wei
moeten de ouderen een 65
+ pas of een 60+ Seniorenkaart kunnen tonen.
Bovendien kunnen houders van een 60+ Seniorenkaart van'de NS reizen met j
40 procent korting en hoe- •
ven ze op een van de zeven
keuzedagen geen treitf
kaartje te kopen.
De acht dierentuinen organiseren de actie 'dagje.
dierenuin plus'al enkele jaren en het blijkt telkens
een succes. Het is een goede gelegenheid om rustig
kennis te maken met een
van de acht grpte Nederlandse dierentuinen, waar '.
de ontwikkelingen de laat- •:
stejarenniet hebben stilge- L
staan. De komende~week!
en in de herf stvakantie kan;
het nog druk zijn, maar
buiten die periode is het
aanmerkelijk rustiger.

De kaartjes voor het concert" zijn aan de prijzige
kant, -namelijk. 35 gulden
per persoon, maar tien gulden daarvan is bestemd
voor groot onderhoud van
de werf. De Hoop is de laatste nog in oude staat' functionerende werf in Nederland. Door middel van culturele activiteiten hoopt
men geld bij elkaar te krijgen om de werf voor de toekomst te behouden.
De concerten vlnden zaterdag
17 en zondag 18 September plaats
op Scheepswerf De Hoop, Seburch 7 in Workum (Fr.) en bejrinnen om 20 uur. Voor meer inlormatie: VW Workum: 05151$11300.

S",

SKVA

» ! Onder een artikel over de
"^tichting
Kunstzinnige
worming
Amsterdam
(SKVA), vorige week op
deze pagina, stond het verkeerde
telefoonnummer.
Het juiste telefoonnummer
van -de^ SKVA is: 020625.5706; _
'-.
Deze vrije-tljdspagina
verschljnt wekelljks In alle
edltles van Weekmedia.
Coiirdinatle: Trudy Steenkamp,
postbus 2iU4,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (met op vrljdag).

BOES

De actie cluurt tot en met 31
oktober en de dierentuinen die
meedoen zijn: Artis (telefoon:
523.3400), de Apenheul, Safaripark de Beek.se Bergen, Burgers
Dlerenpark, Dierenpark Amersfoort, Diergaarde Blijdorp, Noorder Dlerenpark en Ouwehands
Dierenpark.

E MEESTE NEDERLANDERS hetaben de
'echte vakantie' inmiddels achter de terug en
zijn weer terug van weggeweest. En eigenlijk zou je
wel weer op stap willen.
Eventjes er tussen uit in het
najaar bijvoorbeeld. Reisjournaliste Leni Paul doet
enige suggesties, voor iedere beurs en voor elk wat
wils.

D

KANOVAEEN. Ook nog leuk
in het najaar: per kano door
Jutlands Merengebied in Denemarken. Tot oktober zijn er
achtdaagse kanovakanties op
de Gudena, 153 kilometer lang
en Denemarkens langste rivier.
De tocht waarbij naar keus kan

Reistips voor de herfst
worden overnacht in de eigen
tent of in een volledig ingerichte slaapplaats ter plekke, voert
langs schitterende bossen en
meren. Informatie: telefoon
071-211.544.
WATERMOLEN. In het Belgische Nerum, ten zuiden van
Tongeren, kan sinds dit voorjaar in een comfortabel-ingerichte Vlaamse watermolen
worden overnacht. Ideaal voor
gezinnen met kinderen: er zijn
veel dieren aanwezig en er kun-

nen ook fietsen worden gehuurd. Informatie: telefoon 0032.11.485177.
AARDBEIENTREIN. Wie
deze maand in Spanje is, kan in
het weekend nog mee met de
zogenaamde
'aardbeientrein'
tussen Madrid en Aranjuez.
Treinpersoneel is in folkloristische kledij op deze trein
die door een gebied rijdt dat
zo'n honderd jaar terug bekend
was om zijn aardbeien. Informatie: telefoon 070-346.5900.

BRITSE MUSEA. Het aantal
Nederlanders dat in de herfst
naar Londen trekt groeit. Handig is dan de gids met de mooiste Britse musea mee te nemen.
In de brochure staan 15 musea
in Londen en nog eens 43 buiten de hoofdstad. Deze handige
wegwijzer naar de artistieke
schatten van good old England
is gratis af te halen bij het Brits
Toeristenbureau of per briefkaart te bestellen: Stadhouderskade 2, 1054 EX Amsterdam.
CANARISCHE EILANDEN.
Bij NBBS is men van mening
dat de Canarische Eilanden
meer bieden dan lui liggen op
het zondoorstoofde strand. In
de NBBS-gids voor dit gebied
staan dan ook leuke wandeltochten over Gran Canaria en
La Gomera en mogelijkheden
tot eilandhoppen en zeilen op
een klassieke oceaanracer. Informatie: telefoon 071-232.020.
'GEHEIME SPELREGELS'.
Het Haagse Omniversum blijft
boeien en vernieuwen. Deze
maand komt er weer een attractie bij, namelijk het programma 'Geheime Spelregels van de
Natuur'. De bezoekers krijgen
informatie over de kleinste en
grootste organismen en allerlei
interessants op het gebied van
planten en dieren. Informatie:
Omniversum, Den Haag, telefoon 070-354.7479.
RECLAME MAKEN. Je eigen reclameboodschap op een
elektronisch bord zetten: dat is
de Europese primeur bij Avonturenpark Hellendoorn. Tot 30
oktober is het park nog open en
in de omgeving kleuren dan al
weer de bossen. Informatie: telefoon 05486-55555.

Vertrekdata:

VAN DE WEEK
Tsjechie-reis met Praag!
8-Daagse reis naar het luxe
Kasteelhotel
Monty, nu .....
wars door hec heuvelachtige landschap van
het Boheemse Woud maakt u de mooiste natuurexcursies en geniet u van de fraaie natuur in deze
romantische streek. Tevens maakt u kennis met
Praag! U verblijfcin hetpracho'ge kasteelhotel Monty,
met veel luxe en comfort! Bel en Boek!

Sep: 17, 24

<^

Okt. 01, 15,22

S_nu848r
Inclusief: ^»
»
• vervoer per luxe touringcar
• logies in kasteelhotel Monty
• 2-persoonskamers met do/to
• lunches op de heen- en terugreis
• halfpension venorging
• uitgebreid excursieprogramma
• gidsservice in Praag
• subliem afschecdsdiner
• uitstekende recsbegcleiding

Meer informatie over Marianske Lazne Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2 1 30 VB Hoofddorp
Naam: Reserveren, even bellen:
Adres:
-Postcode:
_
Woonplaats:
_
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
Telefoon:
_
uurzaterdag 10.00- 16.00 uur

De Harde's Tours

020-6541100

WOENSDAG 14 ^EMBER

MAXELL

KANIS &
GUNNINK

OM 09.00 UUR
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PINDA'S GEZOUTEN
P.C.D. baal 250 gram

79 99

CHIPS GOLDEN WONDER^
baal 200 gram

79

KANDIJKOEK SCHRIEK
400 gram
STOKBROOD voorgebakken KORENAAR

.15

fclNIGER
llacon750ml

VISSTICKS STERNFROST
pak 250 gram

99

JPAPIER GRIJS
plena 250vel

MARGARINE LINCO
pak 250 gram

29 39

D zak 200 gram

JOO gram
BONEN
: 840 gram
ETOMATEr
gram

[RlESZAKKEN
stuks
PKOFFIE
£OS pot 200 gram

ROOMBOTER ZILVERMERK pak 250 gram

99

BRIO
PLANTENMARGARINE

PAK

\?r ;^ /- ->x

250 GRAM
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ELDERS

ELDERS.
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IOUTH

ISCHE LUXE
"ONS box 250 gram

KETJAP BENTENG MANIS
WAJANG tlacon 250 ml

fles 0.75 liter

NIEUW UIT
ZUID AFRIKA

BL/K

425 GRAM

DOPERWTJES ZEER FUN
literblik 800 gram

69
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89 1.19
99 1.19
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TARWEBLOEM PATENT
kilobaal
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SILVO baal 4.5 kilo
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V a. / 85. 5 veerbollen
OTO/ICI CITROEN
op druk brengen bij de Citroen
Spec, in Zaanstad Garage.
AX 1.06/87
/ 5.950
RENE SPAAN, 075-281193
AX 1.1 RE 6/89
/ 9.950
Vraag (evens naar onze mruiAX 1.1 TGE '92 .. ../15.900
lers en aantr. rep. prijzen.
MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uitBX 14 TE '91
/ 16 500
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Weg. omst. v. part BX 19 TZL BX 14 Cannes'91 . . . / 16.900
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.
'91, 65.000 km, elektr. ramen,. B X 1 4 T E 1 / 9 1
/16.500
centrvergr, metallic, trekh., BX 14 RE '88
/ 9.900
Schaafstraat
27-29, A'dam. 020 - 6363377
nwe banden (MXV 2), prijs X M 2 0 '91
/ 26.950
/ 19.250,-. 055 - 217473.
Ford Escort 1 4 CL '90/13950
Opel Ascona 1 83 '88/ 9 500
XM 2 Oi, aut. '92
/ 29.500
Hogeweyselaan 21
KADETT LS '85, LPG, trekh,
XM aut '90
/ 22 500
1380 AG WEESP
i z.g.st., 1e eig., APK - 5e mnd.
XM 20i Amb '92
/ 27 500
02940 - 16661
vr.pr. / 4250. 020-6363262.
2x XM Turbo D '91 / 22.500 Rode BX 14 + LPG, trekh.,
KORS Automobielbedrijf B.V.
XM Diesel '91 airco / 24.500
COLT
open dak. Goed onderh., bj.
OFFICIELE OPEL-DEALER
XM Diesel '90
/ 17 500 5/90/9750. Tel. 020-6970663.
HOGEWEYSELAAN 151
XM D Break Serv '92/ 20 000
1.200 EL 3d
3/88
1382 JK WEESP
BX 19 TGD Br. '91 v a./ 14 500 Ruime keuze in 2 CV occasions 1 200 GL 3d
1/88
02940 - 14277
BX TZD'92
/ 17 500 alle leeftijden. Citroen Centrum 1.3 GL kat
89 + 90
BX TZD '91 v.a
/ 14 500 Leende. Tel.: 04906-1528
1.3 EXE + St.bekr. .. . 10/91
BX Diesel'91
/ 12 500
1 5 GLi 2 x
7/89 KADETT 3drs 181 '91 / 18.750
TIMO DE BRUYN
BX 19 D '87
/ 4.950 Voor occasions en reparaties- 1 5 GLi Aut. + S.b. . . . 9/91 KADETT 3drs 161 '91 /17.250
VECTRA 4drs 161 '93 / 28.750
BX 16 Progr.'92, Ipg / 17 500
van BX, Visa en 2CV6.
CORSA .3drs 141 '93 / 22.750
BX 16 Progress'92 / 17 500 APK klaarmaken tegen gered.
- LANCER CORSASdrs 14SE '93 / 23.750
BX 16 TZI'90
/ 13 500 prijz. Verk. van losse onderd.
5/87 VECTRA 5drs 161 '89 /17.250
BX GTI 16V'90
/ 14 500 Tel 020-6680820 en 075-219777 1.200 GL4-d
1.3 GL 12V
4/92 VECTRA 4drs 181 '89 /18.750
BX 16 TGI'90
/ 12 500
2/94 KADETT 3drs 161 '89 / 15.750
BX 16 RE '86
/ 4500 T.k. Citroen AX, bj. '89, APK 1.6GLXi - 1 6 V
Wagon 1 6 GLi S.b . . . . 3/93 KADETT 3drs 181 '91 / 21.750
BX 14 RE '86
/ 3.450 april '95, pr. /6750,CORSA .3drs 141 '91 /16.750
AX 11 RE '89
/ 7.500 km-62000. Tel. 03497-1529.
• GALANTTk. tegen handelsprijzen: BX 1.8 GLSi lim.Ed
Opel Corsa 1.2S TR, b.j. '85,
3/91
VISA GARAGE BV
1.6 TGi, LPG, wit, 11-'91,1.8 HB nw. model
3/93 net gekeurd, /3950 Inruil moHoutmankade 37, A'dam.
/ 13.000. BX 1.6 TGi Progress,
gelijk Tel. 023-423906.
Tel.- 020-6278410
11-'91,/14.500. BX 1.4 E, 11DIVERSEN
Opel Kadett 1.6 diesel station'89, / 7750. BX 1.6 RS Break,
wagen, b.j. '91, / 12 950.
T.k. Citroen AX, 11 RE, okt '88, 10-'85, / 3950. BX 1 4 TE, 5-'90, Ascona 1.6 S
5/87 Inruil mogelijk. Tel. 023-423906.
bordeaux rood, APK juni '95, /9000. BEREBEIT, Amsteldijk Corsa 1.4i Joy
6/93
T k . Opel CORSA '87,5 versn.,
/5000. Tel. 020-6951083.
25, 020-6627777.
Ricaro int., radio cass., model
MITSUBISHI DCAL£R
1.3 SGT, APK 8-'95, 85.000
km.,/8.250. 020 - 6278408.

7-20

Subaru

Mitsubishi

Auto Beheer B.V.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekehjkse aulorubnek die op vri|dag verschi|nt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedia t w Amsterdams Sladsblad, Buitenveldertse Couranl, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
2000uur Tel 020-665.86.86. Fax 020-665 63 21
Schnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-prijs met vignel
AUTO/MAXI'S per mm

/ 40,75

/ 13,75
/ 8,50
/ 8,50
/ 10,10

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

020-665 86 86

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

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

Auto's te koop
van / 5.000,tot / 10.000,-

Daihatsu Cuore TX 10-'91, wit,
1e eig., 27 850 km, v.p./ 12.250
Tel. na 18 u. 02972 - 62246

Fiat
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

T.k.
tegen
handelsprijzen:
Astra 1 6i GL 5-drs., LPG, 9-'92,
/ 19.500. Vectra 1.8i GL 4'-drs.,
3-'91, / 17.500.2x Kadett 1.4i 4drs., LPG, 5-'91, v.a./11.950.
Kadett 1.6i LPG, 6-'90 v.a.
SERVICE • KWALITEIT. GARANTIE /10.750. Corsa 1.0 S, LPG, 10'87, / 5500. BEREBEIT, AmstelHogeweyselaan 215, Weesp dijk 25, 020-6627777.

AJ.Lanckerb.v.

FIAT
Tel. 02940 - 16619.
Panda 750 CL . ./ 6.950
Panda 1000 CL ./ 7.950 Tegen handelsprijs- Lancer 1 8
Panda 1000 CL ./10.750 GL Diesel, 1-'90, / 11.500.
Uno 1 1 S
./13.950 Lancer 1.5 GLi HB, 2-'91,
Uno 1.1 S
./15.950 /15.000. BEREBEIT, AmstelUno 1.1 S
./18.750 dijk 25, 020-6627777.
Uno 1.4 Skyline ./19950
Uno 1.4 Suite .. ./21.500
./ 8.250
Ritmo 70 Cl
Croma 2.0 S ... ./21.950
Croma 2.0 TDi . ./31500

Renault
Renault 25 Turbo D., 1984,
i.z.g.st., 148.500 km, incl.
trekhaak, alarm, radio/cass.,
/ 16.750 Tel.: 04906 - 1873.

Stoplock
Gezien op
T.V. bij
crimi-nee

RENAULT AMSTERDAM
NIEROP
Top occasions met 1 jaar
Voor Uw nieuve of gebruikte
garantie
DAIHATSU
5 GTX autom '84 . / 4 500
Wibautstraat 224
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
RONDAY B V.
020-561 96 11
020-6183951.
Seat Marbella speciaal, b.j.
Autobednjf CASPARUS
Tel. 020 - 6237247.
1990, mooie auto
RONDAY B.V.
Amstellandlaan 1
T.k.
DAIHATSU
CHARADE
BX 14 RE 1986
/6950
45 jaar RENAULT specialist
Weesp 02940-15108
(wit), bj. '88, i.z.g.st.,
zwart / 3 450 Inruil mogelijk. 023-423906.
PI. Middenln. 19-21 (bij Artis)
een plaatje om te zien
Visa Garage
Fiat Panda, b.j. '86, APK geTel. 020 - 6237247.
en motonsch perfect,
Subaru Mini Jumbo, bouwjaar
Tel. 020-6278410.
keurd, leuke auto, /2950.
wemig km., APK gekeurd.
7-'89, wit, 100%i, /8750.
Safrane
RT 3.0
Inruil mogehjk. Tel 023-423906
Citroen CX 20 RE, LPG, dec Tel 030 - 250076
Pnjs/9.750,V6i autom. '92
/ 55.000
'87, APK tot mei '95, i pr.st.,
Tel: 036 - 5364182.
Rat Ritmo 60 L, b.j '86, APK
Alpine V6 Turbo '88 ./ 45.000
van part, /3200. Tel. 020 - Suzuki Alto GA, 3-drs,
gekeurd, pnma auto, / 2450.
25 TX Beverly airco '91/ 19.500
donkergnjs met., 3/90/8500.-.
6239087
Inruil mogelijk. Tel. 023-423906
21 Nevada '88
/ 7.250
COBUSSEN
MERCEDES 300 D, aut., 79,
21 TL '88
/ 7.850
Tel. 020 - 6121824.
FIATTempra 16 IE 8/91, 8/91,
alles werkt, pnjs / 2500.
19TXE5D '92
/ 26.500
groen met. /18.500.Ford Escort 1.6 XR3i, b.j. '85,
Tel. 020 - 6644544.
19 TXE '89
/ 15.500
GOLDCAR BV
pas gekeurd, /4950. Inruil mo11GTL(Cherverny)'88/ 7.250
Tel. 020-6433733.
gelijk. Tel. 023-423906.
9 TL '88
/ 6.500
T.k. Rat Uno 60 diesel, kl.
5 SL, rood, '89 ..../ 7.500
Ford Sierra diesel, b.j. 1988, 4blauw, b.j. 10-'87, 5-drs., 5 bak,
5 Diesel bestel
/ 6.500
deurs Sedan, / 7950.
getint glas, geen roest, apk '95,
25 GTX autom. '84 ../ 4.500
Inruil mogelijk. Tel. 023-423906.
/ 5.950. 020-6131991, na 17u.
T.k. Nevada, bj 87,156.000 km,
Sierra 1.8, 4-drs, open dak,
Tk. v. part.: Rat Uno 1.1, beg.
Mazda 626 Coupe GLX 2.0
prijs / 5500. Tel. 020 - 6649658.
blauw/grijs
met.,
mei
'89,
Ipg,
Daihatsu Cuore '92, rood, 5/89, zwart /15.995.
'92, 5-d., 30.000 km, kl. d. bl.,
1e eig., mooi, / 8.950. 020 33000km /13.500vr.pr.
/
17.500.
02975
67939.
Off. Nissan Dealer COLIJN
6917706/6647020.
Nierop-Daihatsu VancouverAalsmeer. Tel. 02977 - 24474.
str.2-12 A'dam 020-6183951.
Sierra 2 Ltr, CL, 1e mnd. '89.
Opel Vectra 2.0i '89 ./ 16.800 LPG. 122.000 km met., nwe
Voor een goede EurocasionCitroen DORLAND,
voorkomt autodiefstal.
3500 van den Plas '83, nieuw
borbet velg., nwe auto, / 8.750. Honda Civic, 1983, net geCITROEN OLTHOF B.V.
02903 - 1908
Aanbevolen door
apk, V8, nette auto, mruil mog.
Tel. 06-52831600.
keurd,
prima
auto,
/1950.
Zie onder rubriek Citroen
Broek in Waterland
Politie- en Verzekeringsmij.
/1950. Tel. 06-52831600
of bel 020 - 6823520.
T.k. Ford Escort 1800 diesel, Inruil mogelijk. Tel. 023-423906.
Geschikt voor alle auto's
Peugeot 205 GTi 1.9, rood,b.j. '89, kl. wit, getint glas, 5Honda Civic 3-drs., 1.3 luxe, IN SECONDEN GEPLAATST Rover 2600S autom., bj. 1984,
Mini Jumbo, zwart, '92, 45.000 schuifdak., /17.500.zilver metallic, trekhaak,
bak,
APK
tot
'95,
pr.
/
8.750.
autom. '88, Lpg + benz.
NU te koop bij
km 1 jaar garantie /13 250.-. Zwanenburgerdijk 503,
radio/cass., 145.000 km.
Tel 020- 6131991, na 17 uur.
Autobednjf HEERE
Tel.
020
6126900.
Halfords,
Brezan,
Carlife,
Zwanenburg. tel 02907-6572
Tel: 01740-24962.
Tel. 020-6232505.
T.k.: Ford Escort 1400 CL, open Honda Prelude EX, kl. met., Automat VW/Audi & CitroenSubaru GLI, 3-d. groen, '93,1 jr. dak, bj '87, 99.000 km. Vr.pr.:
mei '88, Ipg, / 8.750 alle ace., dealers, Bovag-garages en de Rover-dealer voor Uithoorn,
garantie, /17 000./ 6.850,- Tel. 02526-72603.
Slatuinenweg
17,020 - 6123420 betere autoshop. Prijs / 149,- Amstfilveen, Hoofddorp e.o.
Garage Econoom, FredenksBOOM Aalsmeer: 02977-25667.
Info- 020-6846226
T
k.
tegen
handelsprijs
Escort
plein 6, 020-6232505.
Prelude 20 EX 4WS'89 / 24.950
1.4i CL, 3-deurs, wit, 2-'90, Accord 2.0 EX ...'93/32.950
/9950. BEREBEIT, Amsteldijk Shuttle 1.5 Luxe .'86/10.750
Suzuki Samurai, Blue Lagoon,
25, 020-6627777.
Civic 1.5 DXi4D .'92/27.950
'93, blauw, 13000 km
T.k.: NISSAN MICRA 1.0 DX.
V. part. Mondeo Ghia2Lsedan Civic 1.6VTi ABS'93/38.500
Auto Amstelstad B V
Civic 1.5 VEi
'93/31.950
Bj '87. Vr.pr.: /5000,-.
T.k. tegen handelspr Alfa 33 136pk, open dak, bj.'93, 68.000
Minervalaan 85, 020-6711888
Civic 1.5 DXi ....'93/28.450
Tel.- 020 - 6910201
1 4iE, okt '92, m. '93, LPG, km, / 39.000. 020-6421564.
Alpine V6 Turbo '88 ./45000
Civic 1.5i GL . ..'92/21.750
tussen 9.00 en 17.00 uur,
/ 15 750. BEREBEIT, AmstelRONDAY B V
Civic 1.5i GL '....'90/17.950
of tel.- 6907817.
dijk 25, 020-6627777.
Tel 020 - 6237247
Civic 1.3 Luxe ..'88/12.950
Nissan Sunny 1,3 LX, APK 8Off. Nissan Dealer
Chevrolet Full Size Pick-Up
'95, mooie auto, bj. '87, / 5750
Off Honda Dealer
HYUNDAI-DEALER
gnjs kentek. 5-pers. veel exTel.
02990
33422.
M. HOLDINGA B.V
AMSTERDAM
tra's '93, Import USA Cars
Hogeweyselaan 201
T.k. tegen hand.prijzen: Prime020 - 6670121 Keurenplem 9
2 CV 6 Special, z g.o h , mooie
Aalsmeer
WEESP 02940 - 17673
ra 2.0i LX, 5-drs., st bekr., LPG,
AUTOKROOY
Nissan Prairie 2.0I SLX 10/89, en gave eend, APK aug. '95,
4-'92, / 18.500. Sunny 1 6i SGX
T.k.
Honda
Integra,
mei
'86,
geen
koopje
03417
58815
grijs met / 23 750.Voor nieuw en gebruikt
lets beschadigd, APK maart Coupe, st.bekr., el. ramen,
GOLDCAR BV
Voor een goede occasion.
'95, / 5000. Tel. 020-6951083. 8'89, /12.500. Sunny 2.0 DLX Een greep uit onze occasions
Tel 020-6433733
T.T Vasumweg 32, A'dam-N
Wagon, 6-'91, /16.500. Inl.
/ 12.250
T.k.
HONDA PRELUDE 1800 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020- Micra Sail, 7/90
Autobednjf
Afslag S 118 v a. Rmgweg
Micra 1.2 LX 3/89 .../11.500
EX,
wit,
b.j.
emd
'83,
APK
6-'95
WIM van AALST
Tel 020 - 6310615
6627777.
Sunny 1.6 LX 5-d 1/92/20.500
/4950, technisch en carrosseCommunicatieweg 6, Mijdrecht
Sun. 1.6 SLX Flor.1/90/ 14.995
rie 100% Tel. 02946 - 5466.
• De advertentie-afdelmg be- Sun 1.6 SLX aut. 1/89/13.250
CITROEN-DEALER
BMW 316 '84, gnjs/blauw,
T.k. tegen handelspr. Concerto houdt zich het recht voor ad- Prnnera 2.0 LX 10/92 / 26.500
Tel 02979 - 84866
L m velgen. Pracht wagen.
1.6i PS, wit, elektr. sch./kan- vertenties eventueel zonder Pnmera 2 0 LX 10/92 / 27.250
Tel 020 - 6126900
BX 1 4E, '87, LPG; APK tot 5- Lada 2105 GL 1.5, bj. '87, teld., el. ramen, c.v. stuurbekr., opgaaf van redenen te weige- Bl. Bird 20 SLX 2/89 / 10.995
BMW 316, bouwjaar 1987, '95, goede probleemloze auto. mooie auto, APK gek , / 3450. nov. '90, /15 500. BEREBEIT, ren (Art. 16 regelen voor het Daih. Char TS 7/90 ./ 8.750
advertentiewezen).
i z g s t , km stand 110 000, met Pr/3900 Tel 020-6811574 Inruil mogelijk. Tel. 023-423906. Amsteldijk 25, 020-6627777.
Ren. 21 Nev. stat. S/87/ 10.995
trekhaak,/7500 020-6973105
CHYPARSE, Soesterberg vult
BMW 525i als nw 64000 km alle uw Citroen-veerbollen voor
ace boek aanw. 12/89, zwart- /20,- p. st Testen is GRATIS.
Mazda 6261.6 LX Sedan, 1986,
met keurmg toegest
Tel.- 03463-51150
blauw, in uitst. staat, APK 1-'95,
LANCIA
/ 32500- Tel 020 - 6123420
Otr A X 1 1 T G E ' 9 0 v a / 1 1 950
1e eig.,/3000, 020-6250053
85
Y10
Elite
.
./
5950
In opdracht van client BMW Citr AX 11 TE '90 ./13250
92
YIOTrofeo
..
./14.500
Mazda MX5i, direct drive!,
316, 9-'92, wit, LPG, zonw. Citr AX Axion '91
./ 13.950
93 Y10 Junior
/ 19 500 hardtop,
stuurbekr., spec,
glas, ABS, / 28 950. BEREBEIT, Citr AX '94
. . . ./ 18.500
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Citr BX 19 TZi Lpg'90/14.250 92 Delta HF Turbo ./28950 alarm, radio-cass., 1e eig.,
Citr BX mj '90 v a / 13.450 94 Delta 1.6 DEMO ./31.950 ROW gek., imp. model, stuur
Koopjei BMW 518, APK '95,
93 Dedra 1.6 DEMO/33500 rechts, 11-'90, ± / 31.000
Citr BX '88 v a . .../ 5.900
nieuwe Pirelli banden Prijs
94 Dedra 18 DEMO/38.950 i.v.m. emigr. Bel: 010-4852884.
02903-1908
Tegen hand.pr. 405 CLX 1.6i,
COBUSSEN AMSTERDAM
/2150 Tel 02993-69829
90 Alfa 33 1 70-16V ./19900
' DORLAND *
OCCASIONS
LPG, 6 '92, / 17.500. 405 GXi
smds 1930
T k BMW 315, blauw, '82, APK
Broek in Waterland
1.6, l.m. wielen, el. ramen,
Autobednjf CASPARUS
MAZDA DEALER
LEEUWEKEUR gebr. auto's
sept '95, /2250- Tel 020 6-'91, /16.500. BEREBEIT,
Amstellandlaan 1
Citroen BX 19 diesel, b j '88,
VAN VLOTEN CAR
309 XR 1.4 i 4/92 .../18.500 Amsteldijk 25, 020-6627777.
6226222, 1800-2000 uur
Weesp 02940-15108
mooie goede auto, / 5950
309 XRD, 9/90
/ 13.900
Tel.' 020-6365052
Inruil mogelijk Tel 023-423906
205 XRD 1.89/91 .../16.300
Adverteren in deze rubriek
121 SED 4-d GLX 1993 106 XN 1.1. 1/92 .../15.300
CITROEN OLTHOF B.V.
Tel. 020- 665.8686
323 HB Solid
1994
enz. enz.
biedt aan Eurocasions:
FAX 020 - 665 63 21
626 SED 4-d LX
1993
SEAT AUTO KOHLER
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
AX K.way 5/89 .
/ 9 750 Postbus 156, 1000 AD A'dam
IMPORT USA CARS
626 Wagon 5-d LX 1994
v.d. Madeweg 23,
Peugeot-dealer
ZX Aura 2/92
. . / 22.500
Amsterdam.
Nieuw op voorraad
323 HB 5-d LX
1987
COBUSSEN
BX Cannes 11/90 . / 13 400
Tussen Makro en Camax
323 HB 3-d LX
1988
Baarsjesweg 249-253
BX
16
TZI
5/90
/
12
250
Chevrolet Full Size
Amsterdam 020 - 6121824.
Peug 309 XR 11/89 /11.750 De Meteor, nieuw en gebruikt 323 HB 3-d ENVOY 1988
020 - 6686146.
Pick-Ups diesel (65 TD) en
323 HB 3-d GLX
1988
Defender Discovery. Joh. Siebenzine Grijs kent. tot 6 pers
3 mnd volledige garantie
. 1/92 / 24.750
323 HB 3-d GLX
1990 106 XSi
SEAT Autocentrum APC
gerstr
18,
A'dam:
020-6945205.
Chevrolet Full Size
N B bijna nieuw. Xantia 1 8 X
323 HB 3-d GLX
1991 205 Accent.. .2/93/20.750
Jarmuiden 43
Blazer, zeer compleet
met groen 6/94 .. ../36.000 Landrover 190D stationwagen 323 HB 3-d LX
1992 205 Accent.. . 9/92 /17.500
Amsterdam-Sloterdijk
Pontiac Trans-sport USAZX AURA 1 8 zilv. gnjs
bj. '80 met gnjs kenteken, apk 323 F 5-d GLX
205
XL
.
3/90
/12.950
1991
Tel. 020-6133333
uitvoenng. Globemaster,
3/94
/ 28 500. 7/'95, / 8.500. Tel. 03200-31554 626 HB 5-d LX aut 1989 205 XR 1.4 .. .2/93/22.900
geel en gnjs kenteken
205 XAD . . . . 10/90 / 9.950
Isolatorweg 40, A'dam /
626 Wagon 5-d GLX, Lpg1991
Diesel en benzine
Sloterdijk (afslag 102)
626 SED 4-d LX Ipg 1991 405 GR 1.9.. 10/90/21.950
Tel
020
6823520.
626 HB 5-d GLX
1989 405 SRDT . . . .7/91 / 23.950 Honda Civic 3-drs., 1.3 luxe,
IMPORT USA CARS
626
HB
5-d
GLX
Ipg
1988 504 Coupe .. 11/81 / 29.950 autom. '88, Lpg + benz.
Citroen
Visa
club,
b
j.
1984,
lekMB. 190E, 2,3, bj. '90, mooie
Tel 020 - 6670121
Tel. 020 - 6126900.
626
Coupe
2-d
GLX
1990
ker
zumig,
/
1450
Inruil
mogeauto,
71.000
km,
sec
motorkap,
PEUGEOT v.d. POUW
Fax 020 - 6670181
lijk Tel. 023-423906
spoilers v. en a. / 37.500. Evt.
Amstellandlaan
1
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Keurenplem 9, Amsterdam.
Weesp 02940- 15110.
Citroen ZX 141 AVANTAGE mr. mog. Tel 02990 - 33422.
AMSTERDAM-NOORD
T k Chevrolet Corvette Collec- 1/92,
rood,
62000
km.
205, 8-'88, Junior, 5-d., wegens 70 BESTELAUTO'S en pers.
• Bewijsnummers van een
tor, als nieuw, cross fire mjec- / 29 750 - GOLDCAR BV
bijzondere omst.h., zeer zuini- busjes v.a. /3500. Garage
ZONDAG 11 SEPTEMBER
geplaatste advertentie in deze
tie, b j ' 8 2 / 3 1 000 02262-1217
Tel. 020-6433733.
ge auto, /7500. 03417-51314.
GEOPEND
rubriek krijgt u alleen
Rijsenhout, lid Bovag.
T k. prachtige Chevrolet Cor- Diverse DS-en te koop, ook toegezonden als u dat by de T.k.a. tegen handelspr. Mazda Peugeot 405 S1.9, mrt '90, orig. Meer dan 50 jaar gevestigd:
vette, als nieuw, rood met voor reparatie, schade en ver- opgave van de advertentie 626 1.8 GLX HB, LPG, op. dak, Canadese uitv., o a. airco, cr. Bennebroekerweg 17, Rijsenzwart mterieur, bj '81, / 30 000. zekenngstaxatie. Frank v.d. kenbaar maakt. De kosten 6-'1,
/15 000.
BEREBEIT, contr., alarm, el. schfd., hout by Aalsmee., 02977Te- 02262 - 1217
Meulen, tel 040 - 520982
daarvoor bedragen / 4,50
/ 17.500. Tel.- 020-6311514.
24229. Ook t k. gevraagd,
Amsteldijk 25, 020-6627777

Ford

Auto's te koop
van / 10.000,tot / 15.000,-

Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Auto's te koop
van / 15.000,tot / 20.000,-

Rover

Honda

Auto's te koop
boven / 20.000,-

Nissan

Alfa Romeo

Hyundai

Citroen

COLIJN

02977-24474

BMW

Lada

Lancia

Mazda

Peugeot

GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.

Rijscholen

Vivio - Justy - jmpreza - Legacy
Autobednif Mooy & Zn.
Autobednjf Aalsmeer
Autobednjt Amrit
Autobednjl Heere

OCCASIONS

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Auto's te koop
tot / 5.000,-

i/Vi| hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
/10.950.O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault

Opel

MITSUBISHI

Stationcars

Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplein 28-32
Cemtuurbaan 225

Subaru E 10, bestel (m. ramen)
'93, 12.000 km. /14.500.Mooy & Zoon, Ruysdaelkade
nr. 75, 020 - 6623167.

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

020-6623167
02977-30170
020-6153902
020-6622204

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020-665.8686

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor AVeen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

MOTORRIJLESSEN
/ 50,00 per 60 mm.

Studenten 10 % kortmg.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
Q20-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

Toyota

Algemeen

855
940
940
745
440
440
440
440
440
440
360

Auto's te koop
gevraagd

GLT Estate
4/94
Beedigd automakelaar zet uw
GL LPG
9/91
auto gratis te koop in zijn
GL 2 0
3/92
showroom. Tel: 05214-2565.
GL Estate
4/88
GL 2.0 i
1/94
Gevraagd jonge auto's v.a.
LPG 1.8
7/90
1991. Belt u geheel vnjblijvend
GLT mj
1/92
voor inlichtingen 03410 -19354.
DL mj
4/93
Let op! BOVAG autobedr. verZwanenburgerdijk 503
DL in]
4/93
koopt gratis uw aanb. in zijn
GL mj. 1.8 aut 4/92 Zwanenburg, tel.: 02907-6572
Showr. Medembl. 02274-4999.
GL 2.0
11/87 + 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat DE HOOGSTE PRIJS voor elk
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Haariemmerweg bij molen. merk auto a cont. met vrijwar.
OFF. VOLVO DEALER
bewijs. Tel.: 020-6105478.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Te koop gevraagd AUTO'S a
JOHAN
BOOM,
Tel. 02940
18200/18008
contant met vrijwar.bewijs
Ook in Den lip 55,
Bovag Garantie
Tel.: 02908 - 24640
Gem. Landsmeer 02908-24640
Te koop: Volvo 340 DL auto± 50 auto's
maat, bj.'85, APK tot 1-8-'95,
Tevens inkoop
/ 3000. Tel.: 02979-82694.
Escort 1.4 CL .. 1/87 / 7.950
T.k. Volvo440 1.7 Jubilee, LPG, Escort 1.4CI ..1/90 /13.950
bj. '90, APK 4-'95, 133.000 km, BX Turbo D. ... 4/91 / 23.900
GARAGE ECONOOM
onderh.boekje aanw., evt. met Ascona 1.8 S ..9/88 / 9.500 Voor Grote beurt & Onderhoud
radio en cd. Vr. pr. /14.950. Tipo2.0GT ... 1/91 /22.500 Voor SCHADEHERSTEL
Tel. 020 - 6199191.
Voor APK-KEURING
PEUGEOT v.d. POUW
Voor een goede Occasion
Volvo 440 GL '89, als nw.
Weesp 02940 - 15110.
Voor een snelle en vakkundige
55.000 km, met ANWB-rapp.
service
/ 13.500 wit, tel. 020 - 6123420. T.k. verkregen door mr.: Opel
Corsa 1.0 S, LPG, 10-'87,Gratis leenauto's beschikbaar
Voor Uw gebruikte
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
/5500. Citroen BX 1.6 RS
VOLVO
Break, 10-'85, /3950. Mazda Fredenksplein 6, 020-6232505.
340 - 360 - 440 - 240 - 740 • 940. 626 2.0 GLX Coupe, LPG, 8APK + grote beurt v.a. / 299.VOLVO-NIEROP Vancouverstr.
'84, /6950. BMW 316, 5-'85,
DIESELSERVICE
2-12, A'dam-W. 020-6183951. / 7250. Suzuki Swift GS,5-'85,
brandstofpompen; verstuivers
/6250. Peug. 205 XA, 11-'86, cil.koppen vlakken. Garage/
/ 6750. Mazda 626 2 0 GLX HB, motorenrevisie FEENSTRA
Dsl., 9-'87, /7250. BEREBEIT, Industrieweg 27, Duivendrecht
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel. 020-6980639
Van Vloten Car
APK KEURINGEN / 70,
Weg. omst. Datsun 260 Z, 2 +
Tel. 020 - 6365052.
klaar terwijl u wacht.
2 sport. Extra's: in pr.staat,
Zondag 11 sept, geopend
Garage West-Center:
/ 9500. Tel. 02523-72001.
Nissan Sunny coupe SLX .87 020-6122476 (zonder afspraak)
Mitsub.Colt GLi
88 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Opel Corsa Swing
90
A.P.K. KEURINGSSTATION
Citroen BX TRi
87
Keuren zonder afspraak
Suzuki Swift 3d
89
Feenstra & Jimmmk
Honda VF 1100
Suzuki Swift GL
87 Asterweg 24A A'dam 6364702
Sabre 1985
Rat Panda CL
87
Tel. 020 - 6126900.
Autobedrijf CRYNSSEN
JOHAN BOOM
Crynssenstraat 10-14
M.A.R.S. MOTORS
Zuiderakerweg 83, Amsterdam
Tel.: 020-6184402.
verkoop en reparatie van alle
Osdorp, Oranje hek
APK-keurstation, reparaties
motoren en verkoop van
Tel.: 020 - 6105478
kledmg, helmen en access. Da- Geop. van 09.00 tot 19.00 uur alle merken en schaderegelmg.
gelijks geopend. ZONDAG kijk- ± 200 auto's. Inruil mogelijk.
Autobekledmg, ruilstoelen,
dag 11-17 u. St. Janslaan 52 Tevens enkele speedboten. gr. voorraad. o.a BMW, Merc.,
Bussum, 02159-11866.
Inruil. Ook te koop gevraagd VW enz. Recaro's v. GT, GTi,
Gsi enz. + snel reparaties.
T.k. motor BMW R100/7, b.j.
TRESSEATS: 023-470200
78, zwart + scherm. Puntgave
motor. / 5700. 010- 4181678.
GARAGE ECONOOM
Grote sortering ONDERDELEN Repareert uw KOPPELING en
van alle schade-auto's, alle REMSYSTEEM snel en vakkunmerken, alle bouwjaren.
dig. APK klaar terwijl u wacht.
GEBR. OPDAM B.V.
Ook uw BOVAG autospeciahst.
Tel.: 02502-45435.
Fredenksplein 6, 020-6232505.

Service en
Reparatie

Klassiekers
en Oldtimers

Motoren/Scooters

Autosloperijen

Autofinanciering
en verzekering

Autoverzekenng laagste bet. Het HOOGSTE BpD?? Bel
per md/kw. met schadegarant voor vrijbhjvende pnjsopgaaf.
Focwa Serv. Cehe 020-6416607 Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwarmg. Tel. 020-6754193.

AUTOVERHUUR

OUKEBAAS

AUTORIJLESSEN
/ 37,50 per les
GOLFD. '81 vr.pr. / 750. APK THEORIE OP VIDEO GRATIS
tot 1-8-'95. Tel. 020-6189175 of
Speciale spoedcursussen
Alto GA, '90
/ 9.950 6161863.
theorie + praktijk.
Alto GL, '86
/ 7.700 Golf GTi 16V met schuifd., raAlto Gl Club, '89 ..../ 9.950 dio en abs. '86 als nw, /10.500,
Alto GL, '91
/ 10.500 keurmg toegest. 020 - 6123420. R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Swift GL, '89
/ 12.950 Passat 1.6 CL, '84, goud met.,
Swift GLX, aut. '89 ./ 13.950
5-drs, APK, sch.dak, stereo, Bij Ferry alle njlessen /35,-.
Swift Unique, '91 ..../13.950 i.z.g.st., / 2950. 02507-15406. Theonecursus gratis. Tel. 06Swift 1.3 GTS, '93.../ 19.950
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Swift 1.3 GTS, '93.../21.500 T.k.a. tegen handelsprijs VW
RIJSCHOOL ROLF
Swift 1.3GS, '92..../20.950 Passat 1.8 CL 4-drs., 3-'91,
/16.500. BEREBEIT, Amstel- Rijden bij Rolf is een begrip in
Auto AMSTELSTAD B V.
Amsterdam. Met een goed
dijk 25, 020-6627777.
Off. SUZUKI-DEALER
team instructeurs geven wij op
T.k.a.: VW Passat Variant 1.8
een psychologische manier inAmsterdam en Amstelveen
CL, 90pk, benzine, nov. '88,
tensief les en nog leuk ook!
nw
model,
groen
met,
108.000
Hemonylaan 25, 020-6799100.
Hoog slagmgspercentage en
km,
/14.750.
020-6683693.
Minervalaan 85, 020-6711888.
toch 1e 10 lessen /35 p.u.
VW Golf C1.6 autom., '84, 2e Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
eig., 182.000 km. Goed on- Wij verzorgen ook 8-weekse
derh., / 2800. 020-6462837.
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
T.k. tegen handelsprijs: Corolla
Rijschool Ruth Maduro
1.8 XL Diesel, 4-drs., 7-'90,
voor IEDEREEN v.a. 18 jaar.
/10.500. BEREBEIT, AmstelAUTO SERVICE WETTER
Tel. 020 - 6003882.
dijk 25, 020-6627777.

Volvo

J

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
/ 775,00

incl. 3 mnd Bovag-garantie.
en gegarandeerde restwaarde.

Subaru en Lada dealer
Lada Samara 1.5 5-d ...1990
Lada Samara 1.3 Flash .1989
Lada 2104 1.5
1989
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Peugeot 205 GTI 1.9 ...1988
Renault 11 TL
1987
Opel Corsa 1.2 S
1984
VW bus LT 28 Dsl 1987

Tel. 020-6431220

/1.000,00

Volkswagen

SUZUKI-BIEDINGEN

SLOOTHAAK
1 AMSTELVEEN BV. \\

- Studenten 10% kortmg
- Speciale avondtaneven
- De goedkoopste in A'dam e o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

Suzuki

Autoverhuur

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

niet duur!!!

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. / 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A 'dam-Noord
Tel: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
/39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra, I
VW Combi, Transit Diesel; '
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

.

Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett/39 p.d
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913
10 mm. van A'dam.
VW/Audi dealer A-POINT
Kollenbergweg
AmsterdamZO, ook uw Westfalia en
Karmann camper dealer,
ruime keus uit gebr. VW/
campers vanaf bwjr. '80.
Verhuurvan 2-6 pers. campers.
Tel. 020 - 6964964
•AutO'te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Diversen
Sunrise 34, snel zeiljacht '87.
Veel extra's Tel. 02979-83226
of 06. 528283131.
'

Accessoires
en Onderdelen
AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va / 25.Alle maten+merk. in voorraad.
Prijs incl. montage & balanc.
ECU BAND
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Noord. Tel. 020-6313648.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V. '
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL. '
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443

Noodservice ,
ONDERDEELVERKOOP • '
DOE-HET-ZELF ADVIES •
op zaterdag van
10.00-1300 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam...

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv ;°"
Overtoom 515, Amsterdam'
(020) 6129804
'4

ZUIDWIJK - PEUGEOTS
ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.

Seat
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.

Land/Rangerover

Mercedes-Benz

^

Prijs incl.
B.T.W.

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

Automaten

Bedrijfsauto's

Naam: -

Aantal regels

Chevrolet

1
?,
3
4

47,88
64,04
80,19
96,35
112.51
128,66
144.82
160.98

^
6
7
8
9
10
Telefoonnummen .

Adres: Postcode + Plaats:.
•

1994

Handtekening:

Auto's & Motoren

Weekmedia

14/15 September 1994

Kia vult
programma aan
Kia heeft een lets luxueuzere versie ontwikkeld van
de Sephia NLX, de Classic
Line. Hij is standaard onder meer voorzien van een
elektrisch
schuifkanteldak, een speciale raattenset, dito wieldoppen en een
derde remlicht.
Met behulp van kunststof is in het interieur verder een teakhouten accent
aangetaracht. ,,De auto
ademt daarmee de sfeer
van een dure limousine
uit", meent importeur Kia
Motors Nederland. Dit is
wel wat overdreven maar
het is een feit dat je voor
weinig geld een vrij complete auto voor de deur
krygt. Het Classic Line
pakket heeft een waarde
van drieduizend gulden,
maar Kia brengt slecht vrjfhonderd gulden in rekening. De auto is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar vanaf 30.400 gulden.

Bruisende
Midnight
Peugeot verrijkt onder
< de naam Midnight het programma van de 106 met 400
"exemplaren. Hij is gebaseerd op de 106 XR 1.1 driedeurs en biedt diverse extra's.
Standaard is hij voorzien
van brede stootlijsten,
elektrisch bedienbare ramen, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, een neerklapbare
achterbank en de onderzijde van de bumpers zijn
meegespoten in de wagenTcleur. De wijzerplaten in
het instrumentenpaneel
zijn blauw en de bekleding
is antracietgrijs. De prijs
bedraagt 26.200 gulden wat
neerkomt op een klantenvoordeel van ruim duizend
gulden.

Citroen zet
sportieve troef in
Citroen breidt het AXprogramma uit met een
sportief model: AX Volcane. De dorpelverbreders,
wielkuiplrjsten, forse voorbumper en stalen velgen
geven de 'look'. .'
In de voorbumper zijn
mistlampen gei'ntegreerd.
Het interieur taeschikt over
sportstoelen, een toerenteller en driespaaks" stuurwiel. De Volcane heeft een1.1 injectiemotor ~en~kbst
22.695 gulden. Hrj wordt geproduceerd in een oplage
van zeshonderd stuks.

Probe 16V:Fraaie coupe met 'te kleine stem'

Programma 626
is uitgebreid
Er zijn twee nieuwe versies aan het leveringsprogramma van de Mazda 626
tqegevoegd: Wagon Interstate en Cronos. Vooral de
Wagon Interstate verdieiit
de toevoeging 'amazing'.

D

IT JAAR introduceerde
Ford de opvolger van
de Probe. Een nieuwe
coup6 waarmee Ford de
strijd aanbindt met Japanse
merken die in het gat sprongen dat Europese fabrikanten lieten liggen. De Probe is
een mooie gelijnde en rijkelijk aangeklede coupe, maar
de 16-klepper heeft een te
kleine stem.

Het neefje was maar net drie
jaar oud toen hij de straat verbaasde door luid schreeuwend
een Ford Probe te herkennen.
Nu is hij vier en corrigeert hij
het broertje van twee dat bij
hoog en laag volhoudt dat de
knalrode Probe niets anders is
dan een Ferrari. De vernieuwde
Ford Probe is een auto die de
hoofden doet bewegen en de
stemmen losmaakt. Wie onopvallend door het leven wil stappen, moet dan ook niet in een
Probe gaan rijden. Het oompje
van het neefje voelde zich met
deze testwagen eigenlijk wel
een patser en zo noemden ze
hem ook. Eentje die zich geen
Ferrari of Porsche kan permitteren, maar toch de blits wil
uithangen.

Schaap
Het gekke is dat zo'n auto
patsergedrag uitlokt. Bloedheet en ramen dicht maar airco
aan, stoi'cijns rechtuit kijken
bij stoplichten, langzaam door
de stad rijden, nonchalant uitstappen. Net doen of een Ford
Probe de normaalste zaak van
de wereld is. En tegen de buitenwacht zeggen: ,,Ja, leuk modelletje, maar wel een beetje
flauwe prestaties hoor, hij lijkt
erger dan hij doet vermoeden,
een soort-schaap in wolfsklereh~""Lalen'we het'er maar op
houden dat het oompje gefrus-

leuning. De opbergvakken aan
de portieren zien er goedkoop
uit en zijn dat waarschijnlijk
ock. Een armsteun tussen taeide voorstoelen zou verder ook
geen overbodige luxe zijn en de
achterbank is helaas in twee gelijke delen neerklaptaaar, een
verdeling 60/40 is praktischer.
De kofferbak biedt voldoende
plaats voor de nodige koffers,
maar je moet ze wel vrij hoog
tillen. De Probe is voorzien van
klapkoplampen. Je vindt ze
mooi of lelijk, maar een ding is
zeker: bij licht aan wordt het
uitzicht vanuit de cockpit er
niet fraaier op en blijft er van
die aerodynamische lyn ook al
weinig over. De verstralers liggen dicht naast elkaar en zijn
Foto: Bram de Hollander opgenomen in de voorbumper.

De nieuwe Probe IfiV
treerd is dat hij zich zelfs geen
Probe kan veroorloven.
Want je zult maar een auto
met zo'n mooie lijnvoering dagelijks tot je beschikking hebtaen. De testwagen was voorzien
van een 2.0 liter viercilinder 16klepper waarvan de prestaties
de middelmaat net ontstijgen,
maar toch is de Probe een coupe om voor te vallen. Ford
spreekt van 'nieuwe aerodynamische maatstaven' en 'flamboyant gestileerde coupe.' Terecht, het ontwerp mag er zijn
en is veel gladder en slanker
dan dat van zijn voorganger.
Toen de meeste populaire coupe's in de jaren tachtig van het
Europese toneel verdwenen doken Japanse merken snel in het
gat dat andere fabrikanten in
de markt lieten liggen.
Ook Ford die jarenlang actief
was op de Europese coupemarkt met vooral de Capri en in
mindere mate de Taunus en
Granada. Het Japanse antwoord zette Ford aan het denken. Het resulte'erde in een speciaal voor Europa ontwikkelde

Probe en Ford zocht het hiervoor in samenwerking met
Mazda. De Probe is een afgeleide van de Mazda MX6 en wordt
geproduceerd in de Mazda-fabriek nabij autostad Detroit.
Ford gaf de MX6 een andere
carrosserie en ander interieur
en ziedaar de Probe.
Hij is verkrijgbaar met een

kelijkheid is. Gelukkig weet de
leek dit niet dus is het beste
hem in de waan te laten dat de
Probt: een scheurijzer is. Maar
laat je met de 16-klepper niet
door iedereen verleiden tot een
sprint naar het volgende stoplicht want met 10,4 seconden
leg je het tegen veel auto's af.
Het neemt niet weg dat de

dralink-ophanging die een passieve vorm van achterwielbesturing biedt. De stabiliteit in
bochten is ook bij hogere snelheden perfect. De toerental-afhankelijke stuurbekrachtiging
doet daar overigens nog een
schepje bovenop en zo hoort
het ook.

Ruim

Test: Probe 16V
potente 2.5 liter V6 en een bescheiden 2.0 liter viercilinder.
De laatste heeft een vermogen
van 115 pk en een koppel van
170 Nm. Volgens fabrieksopgave verbruikt de 16-klepper gemiddeld 1:12,8 maar tijdens de
test van ongeveer duizend kilometer kwam hij uit op ruim
1:11. Het vermogen en koppel
zijn net genoeg maar je hart
gaat er niet veel sneller van
klopperf.' De Probe 16-klepper
ziet er sneller uit dan hij in wer-

nieuwe Probe een sportieve
auto is met opvallend comfortabele rij-eigenschappen. Het
onderstel lijkt veel op dat van
de Mondeo. Ford testte de Probe uitvoerig in Europa om het
onderstel zo goed mogelijk af te
stemmen op Europese wegen.
Vooral de schokbrekers werden flink onder handen genomen. De voorwielophanging
qmvat verbeterde McPhersonveerpote'ri;*-'achter koos 'Ford
voor een onafhankelijke Qua-

Het interieur van de Probe is
redelijk ruim voor degenen die
voorin zitten. Achterin kun je
als volwassene wegens gebrek
aan beenruimte niet of nauwelijks zitten. Sterker, het is zelfs
vrijwel onmogelijk om in- of uit
te stappen omdat de voorstoelen niet naar voren schuiven
om de achterpassagier tegemoet te komen. Wat dat betreft
is het een echte ouderwetse 2+2
coupe. Nu we toch aan het klagen zijn, de voorstoelen zien er
leuk en sportief uit, maar ze
zijn op schouderhoogte veel te
smal en geven daar geen enkele
steun. Een pluspunt, vooruit,
zijn de opberghoezen achter de

Verstelbaar
Afgezien van die smalle
schouderhoogte zitten de stoelen goed en zijn ze in alle opzichten verstelbaar. Het dashboard is goed overzichtelijk om
de bestuurder heen gebouwd
en biedt alle informatie die je
nodig hebt. De viercilinder 16klepper staat voor 58.990 gulden in de prijslijst. Voor dat
geld biedt hij standaard onder
meer ABS, twee airbags, stuurbekrachtiging, elektrisch verwarmbare en bedienbare buitenspiegels, de nieuwste Ford
RDS-radio, een elektrisch uitschuifbare antenne en verlichting van de beenruimte bij geopend portier. Airco en schuifdak zijn leverbaar tegen meerprijs. Leg zesduizend gulden
meer op tafel en je bent in het
bezit van de Probe met V6-motor met vier kleppen per cilinder. Voor wat betreft prestaties
doet die meer recht aan zijn
ontwerper.
EVERHARD HEBLY

Toor-mans sportscar'
krijgt goedkeuring RDW

Kinderzitje
voor Laguna
Renault levert sinds kort
een geintegreerd kinderzitje voor de Laguna RT, RXE
en V6. Het zitje is geschikt
voor kinderen met een gewicht tussen 15 en 36 kilogram en maakt gebruik
van de aanwezige driepuntsveiligheidsgordel.
- Het betreft eenzelfde
soort stoel die leverbaar is
voor de Renault 19. Op de
taguna RT wordt hij voor
een bedrag van 515 gulden
geleverd in combinatie met
hoofdsteunen voor de achterpassagiers. In de RXE
en V6 zijn de hoofdsteunen
al standaard gemonteerd,
zodat het zitje voor deze
versies 295 gulden kost. Hij
is overigens nog niet leverbaar voor Laguna's met lederen bekleding of een
sportpakket."

I

Dashboard van de Mazda 323 F

Foto: Bram de Hollander

Mazda komt met nieuwe 323-ers
KEER 323. Mazda
lanceerde vorige week
een nieuwe auto met
drie moderne gezichten: de
coupe-achtig gelijnde 323
Hatchback, de praktische
323 Sedan en de dynamische 323 F. De laatste is nu
zelfs verkrijgbaar met een
j tweeliter V6-motor.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

centimeter. De bagageruimte
meet een inhoud van driehonderd liter en kan uiteraard vergroot worden door de achterbank (in twee ongelijke delen)
neer te klappen. Een bijzonder
detail is nog de verticaal opgestelde ruit aan de achterzijde
die het zicht naar achteren vergroot.
De 323 vierdeurs Sedan biedt
| De gedaantewisseling van de dezelfde efficiency als het gaat
323 is voorzichtig uitgedrukt in- om de inrichting van het intej grijpend. De drie nieuwe ver- rieur. De wielbasis nam met
j sies zijn ontworpen volgens meer dan tien centimeter toe en
j Mazda's jongste thema, Hibiki, de wagenlengte met 12 centimewaarbrj het accent ligt op alles- ter. De bagageruimte werd verpmvattende harmonie. Hibiki groot tot 427 liter en ook bij
is weer een vervolg op de Toki- deze uitvoering is de achtertneki-filosofie waarbij de spor- bank in ongelijke delen neerUviteit centraal staat. De MX-5 klapbaar. De vijfdeurs Mazda
Past bijvoorbeeld in die laatste 323 F is een persopnlijkheid
gedachte. Voor het concept van apart en kenmerkt zich vooral
de 323 Hatchback en 323 F was door een dynamische vormgeeen Europees Mazda-team ver- ving. Evenals de Sedan heeft hij
antwoordelijk. De sedanversie een tien centimeter langere
heeft zijn oorsprong in Ameri- wielbasis dan de Hatchback zoka.
dat hij binnenin voldoende
ruimte biedt aan vier personen.
De effectieve lengte van het inGedurfd
terieur nam met drie centimeDe carrosserieen van de drie ter toe ten opzichte van zijn
vertonen op het eerste gezicht voorganger. De kofferbak heeft
Weinig overeenkomsten. De een inhoud van 347 liter en kan
driedeurs
Hatchback, tot dus- nog worden vergroot. De klapv
er de populairste 323, kreeg koplampen maakten plaats
e
en onderscheidend en gedurfd voor ultra-smalle lichtstralers.
uiterlijk en beschikt dankzij
een cab-forward ontwerp en vrjf
centimeter grotere wielbasis Krachtbronnen
Bij de 323 kan gekozen worover een van de ruimste inteJ'ieurs van zijn klasse. In breed- den uit vier verschillende bente en hoogte won de 323 twee zine-krachtbronnen: drie vier-

cilindermotoren, een 1.3i, 1.5i
en 1.8i en een 2.0 V6-motor. De
1.3i en 1.8i zijn bekende motoren maar Mazda nam ze uiteraard nog wel onder handen. De
1.5i is nieuw en de verwachting
is dat dit de populairste gaat
worden. De Sedan en Hatchback zijn beide leverbaar met
de drie viercilindermotoren, de

323 F is niet leverbaar met de
l.Si-motor maar wel met een
V6-motor. Deze motor paste
Mazda eerder toe in de Xedos 6
en 9.
Mazda hield de prijzen van de
nieuwe 323 goed in de hand. De
Hatchback begint bij 29.995 gulden, de Sedan bij 31.995 gulden
en de F bij 37.995 gulden.

MPORTEUR NICO van
der Woude van Spartan
Nederland uit Zutphen
geeft zichzelf nog een laatste kans om de kitcar Spartan MK2 met tweeliter injectiemotor op de Nederlandse
markt te krijgen. Lukt het
niet, dan gaat hij over tot de
orde van de dag in zijn schadeherstelbedrijf.
MK2 klinkt nogal Jaguarachtig maar is dat beslist niet.
In Engeland heet de Spartan
zelfs een 'poor-mans sportscar'
te zijn en dat kunnen we van de
Jaguar MK2 niet zeggen. De
Spartan is een kitcar op basis
van een Ford Sierra.
Nico van der Woude kreeg recent eindelijk de typegoedkeuring van de RDW. Een jaar geleden bezochten we hem al eens
in zijn werkplaats en toen hing
de goedkeuring voor de tweeliter injectiemotor in de lucht.
Dacht hij. En ze taleef er hangen. Waar in de bakermat van
de kitcar, Engeland, alles kan
en mag, is in Nederland vrijwel
niets toegestaan.
Van der Woude nam anderhalf jaar geleden Spartan Nederland BV over, inclusief de
toen geldige typegoedkeuring.
En het leek ook zo rooskleurig.
Er waren al ongeveer vijftig
kit's verkocht en er was zojuist
een Dutch Spartan Owners

Club opgericht. Maar op het
moment dat hij aan de slag wilde gaan, bleek de typegoedkeuring verlopen en kon hij opnieuw beginnen. Van der Woude heeft zich een jaar zitten verbijten en alles in het werk gesteld de kitcar te laten voldoen
aan de eisen van 1996. De aanhouder heeft gewonnen maar
het had niet langer moeten duren.
Het
autoschadeherstelbedrijf begon er onder te lijden en
om de Spartan van de grond te
krijgen kostte hem meer geld
dan hem lief was. Zijn toekomstplannen, zo laat hij weten, hingen zelfs aan een zijden
draadje. Maar nu moet het ervan gaan komen. De Spartan
MK2, een van de zeer weinige
zelfbouwauto's op de Nederlandse markt, kost als bouwpakket ongeveer tienduizend
gulden. Voor dat geld levert
Van der Woude onder meer het
chassis, de aluminium beplating, spatborden, deuren, motorkap, kofferdeksel, dashboard, ramen en bekleding.
Vervolgens moet je zelf op
zoek naar een Sierra als donorauto voor onder meer de motor,
versnellingsbak,
brandstoftank, kachel, voor- en achteras.
Volgens van der Woude kost de
Spartan voor iemand met twee
rechterhanden zo'n twintigduizend gulden en zes maanden

mtensief sleutelen. Van der
Woude na een jaar wachten:
,,Toen de auto twee jaar geleden in Nederland werd gemtroduceerd was de belangstellmg
boven verwachting. Ik hoop dat

Het Delftse tuninghuis
Interstate nam de Wagon
uit- en inwendig flink onder handen. Hij staat rondom op vijfspaaks 17-inch
velgen, voorzien van 225/45
banden. Het onderstel is
verlaagd door montage van
Eibach-veren en geheel op
deze band-velgcomtainatie
afgestemd. De carrosserie
is in twee contrasterende
kleuren gespoten, lichtgnjs en briljantzwart. De
uiteindelijke prijs is afhankelijk van de wensen van
de klant.
De 626 Cronos 1.8 kenmerkt zich door een uitrusting, gelijk de 626 Millionaire. Standaard beschikt hij
bijvoorbeeld over stuurbekrachtiging, centrale ver.grendeling, vijftig Watt'!-;
speakers en een startori-1'
derbreker. De prijs van de"<
sedan bedraagt 36.995 guly
den, die van de hatchback
38.595 gulden.
.:

Volvo 850 brengt %&
kleiner instapmodel
Volvo levert vanaf no-'
vember een nieuw instapmodel van de 850: een vijfcilinder met een motorinhoud van 2.0 liter en een
vermogen van 126 pk bij
6.100 toeren. De 850 2.0i is
in tegenstelling tot de gro-'
tere uitvoeringen van de
Volvo-vijfcilinders een korte slagmotor. Hij beschikt"
over een koppel van 172
Nm bij 4.800 toeren.
In de 850 sedan zijn deze"
waarden goed voor een topsnelheid van 195 km/uur
en een acceleratietijd van
11,5 seconden naar hon~-~
derd km/uur.
,*'
)
De sedan krijgt een prijskaartje van 59.950 gulden,
de Estate 64.450 gulden. De Volvo 850 behaalde recent
nog de titel 'Zakenauto van
het Jaar 1994' in het zoge-'
naamde E-segment. Hij
concurreerde met auto's'
als de Alfa 164, Renault Safrane, Rover 800, Peugeot
605 en Lancia Thema.

de interesse is gebleven want de
Spartan is het waard op onze
wegen gezien te worden."
Spartan Nederland is te taereiken via telefoonnummer 0575010996.

NAP dwarsboomt handige autohandelaren
E ZIET naar mijn mening de
Nationale Auto Pas te weiJ
''
nig op het dashboard van

later verkocht moet worden, is de kilometerhistorie via een bij de databank
aangesloten dealer opvraagbaar. Het
doel van de NAP is de betrouwbaarheid van de tellerstand bij een occasion te verbeteren. Want dat je in een
recent verleden nimmer kon blindvaren op de kilometerstand weet een ieder.

Dit zegt directeur H. Verburg van de
Stichting Nationale Auto Pas, de
meest grootschalige databank van Europa op het gebied van kilometerstanden van personenauto's. Sinds de
start in mei 1991 staat de teller van de
Stichting op 5,4 miljoen auto's met
samen ruim 18 miljoen kilometerstanden. Dat is gemiddeld bijna 3,5 stand
per auto, maar de Stichting streeft
naar zo'n zes standen per auto.
De werkwijze is simpel: iedere keer
dat een auto bij een BOVAG-garagebedrijf wordt binnengereden voor onderhoud, toets een medewerker de kmstand plus de datum in. Als die auto

Schoon

auto's in de showroom liggen. In
de afgelopen twee jaar zijn er pas
150 duizend NAP's aangevraagd
en ik had eerlijk gezegd op meer
gerekend."

Er werd (en wordt) gesjoemeld door
de malafide handelaren en zelfs de officiele automobielbedrijven hadden
niet altijd schone handen. Vooral de
tweedehandshandel stond niet te juichen van enthousiasme toen BOVAG,
RAI en ANWB de Nationale Auto Pas
introduceerden. Verburg: ,,De handel
steigerde in het begin behoorlijk. BOVAG-dealers varen er wel bij als er een
handelaar in de buurt zit die bekend
staat om het terugdraaien van tellers
en in het verspreidingsgebied van uw
krant zitten er heel wat. Voor een bij

de NAP aangesloten bedrijf kan dat de
aanwezigheid van een handelaar commercieel best aantrekkelijk zijn, in
Eindhoven verkopen ze er zelfs op."
,,Een consument kan in principe
voor hij koopt de km-stand laten controleren. Een autobedrijf met een aansluiting op de NAP-databank is daartoe verplicht en als het daar niet aan
meewerkt grijpen wij in. Dus als je een
auto bij een handelaar of langs de
stoeprand wil kopen, rijd je eerst even
langs bij een willekeurige dealer die
het zo in de computer kan natrekken.
Als blijkt dat de km-stand niet juist is,
heeft die dealer wel een potentiele
klant in zijn showroom."

via de telefoon geen gedetailleerde informatie te geven omdat fraude dan
mogelijk blijft.
Wie informatie over een bepaalde
auto wenst, dient daarom eerst de kmstand op te geven. Verburg: ,,Als wij
meteen de laatste stand zouden noemen, draait een handige jongen de teller natuurlijk niet verder terug dan die
stand. Het komt trouweiis dagelijks
tientallen keren voor dat we constateren dat de tellerstand niet klopt. Dit
wil niet altijd zeggen dat ermee geknoeid is, want het kan ook zijn dat er
een fout is gemaakl bij het invoeren
van de gegevens. Als daarvoor genoeg
bewijzen zijn, corrigeren wij pas."

Fraude

Geen politiepet

De databank van de NAP wordt dagelijks enige duizenden keren geraadpleegd. Niet alleen door automobielbedrijven via de computer, ook door
particulieren die telefonisch contact
met de Stichting zoeken. Verburg zegt

,,Wij zitten niet met een poHtiepet
op achter ons bureau en gaan ook geen
daders opsporen als een teller is teruggedraaid. Het komt nog voor, maar
steeds minder. De gemiddelde kmstand van auto's in de showroom is

beduidend opgelopen. 20 procent
heeft meer dan een ton op de teller."
Verburg hoopt in de nabije toe
komst de gegevens in de databank uit
te breiden met een rubriekje waarin
de reden van een garagebezoek vermeld staat. In eerste mstantie was de
autobranche zelf hier niet al te happig
op in verband met concurrentie, maar
er is sprake van een kentering en Verburg zegt dat de uitbreidmg bmnenkort op de bestuurstafel komt.
Verburg: ,,Het geeft nog beter inzicht in de kilometerhistorie van een
auto en dit komt vooral de klant ten
goede. Verder is het onze wens dat de
Nationale Auto Pas standaard als document bij een occasion gevoegd
wordt zodat de klant er niet om hoeft
te vragen. Naar mijn mening ligt de
NAP nog te weinig op het dashboard
van auto's in de showroom. In de afgelopen twee jaar zijn er maar 150 duizend NAP's aangevraagd en ik had eerlijk gezegd op meer gerekend."
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VERHUIZEN?

Ministerie van Juslilie

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

Vreemdelingenbegeleider

Justitie

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

werken; affiniteit met vreemde culturen en automatisering; bereidheid tot hetvolgen van interne opleidingen; minimale leeftijd vanaf
24 jaar; minimaal MAVO-diploma op D-niveau; MBO-IW, danwel penitentiaire vakdiploma's. Sa.la.riS Een salaris van minimaal

betrekking tot problemen rond het

f 2461,- en maximaal f 3716,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag.

ingesloten zijn en de terugkeer naar het

van etnisohe minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

begeleidt zowel groepen als individuele
bewoners op het gebied van diverse

BijZOnderlieden Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

culturele activiteiten; bent last met

Inlichtlngen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer A.T. Moldovan, Hoofd Begeleiding, te
bereiken onder telefoonnummer [020] 651 3303.

het toezicht op de aanwezigheid

ERKENDE
VERHUIZERS

StandplaatS Amsterdam.

VOOrkeurSgfOepenJustitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden

land van herkomst; instrueert en

Wit Verhuizingen

v/m 38uur

Kennis van moderne talen, in ieder geval Engels en Frans; sociale vaardigheden; in teamverband kunnen

Grenshospitium Amsterdam
Taken U begeleidt bewoners met

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

16

Sollicitatiewijzeschriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen, onder

vermelding van vacaturenummer 4 109 4006. richten aan Grenshospitium, ter attentie van de afdeling Personeelszaken, Postbus

van de bewoners en het handhaven

23480,11 oo DX Amsterdam. Justitie: hetjuiste gewicht in de schaal

van de orde en rust.

Een telefoontje is genoeg . . .
om in contact tc konicn met dc man of vrouw
van jouw kcuzc. Het niakcn van ccn afspraak is
ccn fluitjc van ccn cent. Jc gccft jc cigcn criteria op en achtcr clkaar stellcn ccn aantal pcrsoncn zich aan je voor. Lijkt het jc wat, clan kun
jc direct ccn afspraak makcn.

Een cffcctieve manier om contacten te leggen.
En nog Icuk ook!
Probccr het maar eens en bel dc

CONTACTLIJN
06 -350.222.21(1 oo

BUDGET VINYL!

BETAP TAPIJT!
Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk gebruik
Meerdere dessins. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Fijn lussentapijt, voor licht huishoudelijk gebruik. In gemeleerde tinten. Foamrug. Breedte 400cm
Per strekkende meter

49

VAN

NELCATAPIJT!

VAN

MODERN SOMMER!
Modern vinyl voor huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in
prachtige kleuren. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Smaakvol boucle tapijt met fijne lussen. Woonkamergeschikl In diverse kleuren. Foamrug. Breedte 400 cm
Per strekkende meter

VAN

geeft u meer!
DRIEDAAGSE
MINI-CRUISE NAAR
YORKSHIRE

VEREND VINYL!

FRISE CARPET-LAND

Krachtig vinyl, voelt heerlijk zacht aan. Leverbaar in vele
mooie tinten. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Sfeervol tapijt van superkwaliteit. Verkrijgbaar in diverse
pasteltinten. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD

VAN

VAN

PRAKTISCH VINYL!

TIMZO BOUCLE!

VAN

~

VAN

^3f ^9F
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FABELTA VINYL!

HOOGPOOL!

Smaakvol vinyl van een uitstekende kwaliteiL In diverse
kleuren Verkrijgbaar. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Meerkleurig shag tapijt. In verschillende prachtige kleuren
Verkrijgbaar. Jute-rug. Breedte 400 cm.M
Per strekkende meter

Weekmedia organiseert in samenwerklng met ToerNL-Excursies een driedaagse mini-cruise naar
Yorkshire met de luxe cruise-ferries van North Sea
Ferries. Op vrijdag vertrekt u om 14.00 uur per bus
van het Amstelstation in Amsterdam naar de
Rotterdamse haven. Na het inchecken vertrekt u om
18.00 uur per m.s. Norsun of Norsea naar Hull.
Vanaf 18.30 uur staat het diner klaar in het
zelfbedieningsrestaurant. U overnacht in een 2persoons economyhut. De volgende ochtend kunt u
tussen 6.30 en 8.00 genieten van een echt Engels
ontbyt. Via een toeristische route arriveert u om
10.30 uur in York. U kunt op eigen gelegenheid alle
bezienswaardigheden bezoeken. Om 15.30 uur reist
u terug naar Hull om rond 18.00 uur weer terug te
varen naar Rotterdam. Op zondag om 8.00 uur
vertrekt u per touringcar naar Amsterdam waar u
om 10.00 uur arriveert.
VERTREKDATA:
vrijdag 25 november en vrijdag 2 december 1994
KOSTEN:
De kosten voor de cruise bedragen f 197.50 per
persoon, incl. bootreis v.v.. touringcarvervoer,
deskundige reisleiding gedurende de gehele reis,
twee diners en twee ontbijten.
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan de mini-cruise naar Yorkshire is
alleen mogelijk door het insturen van deze bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:

BOUCLE TIMZO!

719

SOMMER VINYL!

775

Exclusief kamerbreed vinyl van uitstekende kwaliteit
diverse kleuren Verkrijgbaar. Breedte 400_cm._
Per strekkende meter
GELEGD
VAN

GELEGD
;

LOUIS DE POORTERE!

KLASSIEK KARPET!

Prachtig kortgezet gemeleerd velours in vele kleuren
Geschikt voor intensief gebruik. Foamrug. Breedte 400cm
Per strekkende meter

Klassiek karpet met een warme uitstraling van 100*
zuiver scheerwol. Maat 1 70 x 230 cm.

GELEGD
VAN

VAN

KATOEN TAPIJT!

VEELZIJDIG KARPET!

Fraai tapijt van 100% katoen. Dit natuurprodukt is
leverbaar in diverse kleuren. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meler

Prachtig tijdloos karpet met fraai fantasie dessin. 100*
zuiver scheerwol. Maat 160 x 230

^^

VAN

PARADE TAPIJT!
Heerlijk zacht fris£ tapijt. Keuze uit zeer veel prachtige
pasteltinten. Action-back rug. Breedte 400 era
Per strekkende meter

VAN

Adres:
Postcode:

GELEGD
VAN
-

Boud^ tapijt van zeer zware kwaliteit Hier kunt u ze
onbezorgd op laten spelen! Action-backrug. Breedte 400cm
Per strekkende meter

VAN

49
65

Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk gebruik.
• Makkelijk te reinigen. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Fijn boucte tapijt. Verkrijgbaar.in drie kleuren. Ook geschikt
voor de trap. Jute-rug. Breedte 400 cm. ^^^ ^^^
Per strekkende meter
^^H^^K
GELEGD § f^f

55

Carpet-land luistert goed naar z'n klanten. En de ervaring bij de meer dan 275 superstores
van Carpet-land in Europa komt natuurlijk prima van pas. Welk vinyl is bijvoorbeeld het beste
bestand tegen de zwaarste beproevingen. Precies, u ziet het op deze pagina. Voor een lage
prijs. Met een leuk dessin, groot ingekocht in eigentijdse kleuren. Exclusief voor Carpet-land.

J

HEUGATEGEL!
Supersterke haartegel, geschikt voor intensief gebruik.
Makkelijk te leggen. Bitumen-rug.
Maat 50 x 50 cm.

VAN

Aanbiedingen geldig tot en met 16 oktober 1994

Woonplaats:
Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

Telefoon:
Aantal deelnemers: ....... Vertrekdatum:
Eventuele toeslagen (doorhalen wat niet van
toepassing is):
•Annuleringskostenverzekering 4,5%: ja/nee
•Reisverzekering f 11,25 p.p. incl. poliskosten:
ja/nee
•Toeslag bed in 2-persoons SPECIAL binnenhut met
eigen wastafel, douche, toilet f 37,50 p.p.:
ja/nee
•Toeslag bed in 2-persoons SPECIAL bultenhut met
raam, eigen wastafel, douche en toilet f 57,50 p.p.:
ja/nee
•Toeslag 1-persoons ECONOMYhut f 150,- p.p.:
ja/nee
•Toeslag 1-persoons SPECIALhut binnen f 210,-p.p.:
(a/nee
'•Toeslag 1-persoons SPECIALhut buiten f 250,-p.p.:
H
ja/nee

geeft u meer!

«$
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EUROPA'S
LEIDEN
Zoeterwoudseweg 9
(noast Bouvwaria en Praxis).
Tel. 071 -322300
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Tel. 020 -653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

H GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
HAARLEM
Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend: Maandag 13.00-1730 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Capelle a/dlJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Emmen, Eindhoven, Enschede, Goes,
gouden gids Groningen, Heerlen (2), Hilversum, Hoogeveen, Hoorn,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2),
Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal, Zutphen.

MICRO'S
MET GRATIS PRIJZEN

IMieuwsblad

KIJK ELDERS
IN DE KRANT
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Politie gaat met draagbare computer de straat op
ZANDVOORT - De Politie
Kennemerland gaat met een
draagbare computer 'de straat
op'. De agenten kunnen zo rechtstreeks vertainding maken met
regionale en landelijke databanken voor informatie over bijvoorbeeld het rijbewijs van aangehquden personen, of over al dan niet
betaalde wegenbelasting.

Het zogenaamde Portable PC Project (PPG) wordt in drie fasen ingevoerd, de eerste gaat vandaag van
start.

Klantvriendelijk
Dat betekent dat surveillancewagens voorzien worden van een Personal Computer, waarmee zij zowel
met elkaar als met landelijke en regionale databanken kunnen commu-

niceren. Voorbeelden daarvan zijn printer die ook in de auto komt te
politiele databanken met gegevens staan. Degeen die de aangifte heeft
van gesignaleerde personen en goe- gedaan, kan dit direct ondertekenen.
deren en de Rijksdienst voor het
Dat levert niet alleen tijdwinst op,
Wegverkeer.
maar is bovendien veel klantvriendeIn een volgende fase wordt het ook lijker. Dat zegt de Zandvoorter Rein
mogelijk om bij inbraken gestolen Bruntink in het regionale politieblad
spullen onmiddellijk door te geven InterTaal. Hij krijgt als teamchef
aan een landelijk registratiepunt. De Haarlem-Noord als een van de eeraangifte wordt ter plekke in de PC sten te maken met het nieuwe sysgezet en rolt meteen daarna uit de teem. Na een evaluatie wordt de ap-

paratuur 'binnen afzienbare tijd' ook
in de andere districten ingevoerd. De
verwachting is dat de basisteams
hiermee een stuk efficienter kunnen
werken.
Voor burgers die regelmatig naar
de scanner luisteren, wordt het een
stuk moeilijker de verrichtingen van
de politie te volgen. De informatie die
via de computersignalen wordt uitgewisseld, is bijna niet af te luisteren.

Het wordt 'muisstil' op het bekende
kanaal 3. Volgens de politie komt dat
de privacy van derden ten goede.
De politie in Amsterdam werkt al
geruime tijd met een zelfde systeem,
maar dat is alleen te vergelijken met
fase 1 van PPC. Het project in Kennemerland gaat met de volgende twee
fases een stuk verder op het gebied
van gegevensuitwisseling. Daarmee
wordt het een landelijke, waarschijnlijk zelfs een Europese primeur.

Die discussie staat wel op het
verlanglijstje van D66 en de
VVD. Uiteraard ook van de
PvdA, maar die heeft zich al
lang geleden compleet tegen dit
plan gekeerd. D66 en WD kwamen gisteravond terug van de
steun die zij in het verleden aan
het bouwplan aan de achterkant van het raadhuis hadden
gegeven, met name vanwege de
hoge bouwkosten. D66 wil de
besluitvorming graag uitstellen, dat zei de fractie zelfs in
een open brief aan de andere
,,Drie jaar voor zo'n procesje, raadsfracties.
want dat is het in feite voor zo'n
bedrag, is al ontzettend lang."
,,Alternatieven zijn in het verDat zei Van der Heijden gister- leden'
onvoldoende onderavond in de gezamenlijke ver- zocht," zegt
raadslid Han van
gadering van de commissies Leeuwen. ,,Bovendien
zouden
Bestuurlijke Zaken en Finan- de kosten teruggedrongen
worcie'n. Te lang ook voor de amb- den door het wegstrepen van
tenaren, die volgens de arbeids- parkeerkelder, maar daar de
is
inspectie een veel te kleine niets van terecht gekomen. Dit
werkplek hebben. Die mogen is echt de allerlaatste kans om
niet langer 'op de proef gesteld die rijdende trein te stoppen."
worden', aldus Van der Heij- Zijn partij pleit ervoor, buiten
den. ,,Een nieuwe discussie is
centrum een nieuw kantoor
voor mij volstrekt onaccepta- het
voor de ambtenaren te bouwen.
bel."

eenmaal zover was, bleken de omstandigheden te slecht voor de
meeste wedstrijdonderdelen.
De enkele surfwedstrijd die nog werd gevaren, werd later ongeldig verklaard. De vijf surfers die de finish hadden gehaald, hadden
geklaagd dat het geen doen was geweest.
Foto Andre Lieberom

Werkgroep Boombehoud toch nog ongerust

Bomen Haarlemmerstraat blijven staan

o.a. Pyramid
L'espoir-Linda Lu
Chartaqo-Venducci
Poools-Mayon

ZANDVOORT - De elf bo- ten tot het behoud van de bomen op de Haarlemmer- men, na allerlei op- en aanmerstraat die eerst zouden wor- kingen van raadsleden en beden gekapt, blijven staan. woners in de commissie voor
Dat zegt het gemeentetae- Ruimtelijke Ordening in juli
Er wordt nu afgestuur in een brief aan taewo- van dit jaar.
van het Groenbeleidsners van deze straat. De pas weken
van het uitgangspunt
opgerichte
Werkgroep plan,opdus
hoofdontsluitingswegen
Boombehoud is er echter om
het 'lanen-effect' te handhaven
niet gerust op.
en te versterken. Dat moest ge-

en _
accessoires
LADIES FASHION OP NIVEAU
Einde Haltestraat 56
ZANDVOORT TEL. 02507-20086

Zonen lossen
diefstal op
ZANDVOORT - Van een 61-jarige Zandvoorter werd vrijdag
zijn snorfiets gestolen. Zijn zonen lieten het daar niet bij zitten en gingen zelf op onderzoek
uit. Daarbij loofden zij in verschillende coffeeshops een beloning van duizend gulden uit
voor tips die de zaak zouden
oplossen. Al vrij snel kwam er
ook daadwerkelijk een tip, dat
een .17-jarige Zandvoorter de
snorfiets had gestolen. De mannen zochten de jongen op in
zijn ouderlijke woning. Die bekende de diefstal. De snorfiets
stond nog in de schuur en kon
weer aan de eigenaar worden
teruggegeven. De jongeman is
vervolgens naar het politiebureau gebracht en aan de politie
overgedragen.

Naast de huidige toezegging
dat de elf oude bomen blijven
staan, zegt het college van Burgemeester en Wethouders dat
'alleen zieke bomen zullen worden gerooid'. Bij de Werkgroep
beuren door alleen bomen van Boombehoud roept dat vragen.
Het college van Burgemees- ongeveer een zelfde formaat en op: 'Uit onderzoeken is komen
ter en Wethouders heeft beslo- leeftijd te handhaven of te plan- vast te staan dat er geen bomen
ziek zijn.' Over het al dan niet
ziek zijn van iepen op de Haarlemmerstraat, zijn in het verleden al uitgebreide discussies
gevoerd. Deskundigen die er
door bewoners van de Haarlemmerstraat bij werden gehaald, dachten er minder zwaar
over dan hun collega's van de
gemeente Zandvoort. Volgens
hen konden - op een enkele na alle bomen in de Haarlemmerstraat behouden blijven. Er zou
alleen sprake geweest zijn van
een 'slechte conditie'.
'De in onze ogen kansrijke iepen aan het begin van de Haarlemmerstraat zullen in het
voorjaar 1995 een ruime groeiplaatsverbetering ondergaan,'
zegt het college. Maar volgens
de werkgroep is het niet nodig
hiermee tot het voorjaar te
wachten: 'Cms inziens kan direct een aanvang worden gemaakt met deze verbetering,
zodat de bomen daar juist in
het voorjaar hun profijt van
kunnen hebben.'

(ADVERTENTIE)

Optimaal

REORGANISATIE
VERKOOP

G&G INTERFASHIONS
PLEIN1960AMSTELVEEN
Zie pagina 10

j Waterstanden H
Datum
HW
LW
HW LW
22 sep 05.42 01.35 18.01 13.44
23sep 06.17 02.26 18.3614.25
24 sep 06.56 02.55 19.05 15.00
25 sep 06.25 02.04 18.3614.30
26 sep 06.56 02.45 19.0515.06
27 sep 07.26 03.26 19.4515.40
28 sep 08.03 03.55 20.2916.35
29 sep 09.30 05.05 22.3617.25
30 sep 10.55 06.05 23.5018.34
Maanstand/getij:
IK maand. 28 sept. 01.23 uur
Doodtij 30 sept. 10.55 uur
NAP+61cm
NM woensd. 5 okt. 04.55 uur

De brandweer heeft afgelopen weken 2400 Zandvoorters van 18
tot 30 jaar uitgenodigd voor demonstraties en informatiedagen.
Een van die uitnodigingen kwam op Nieuw Unicum terecht bij
Laura van Lieshout. Zij rijdt echter in een rolstoel, waardoor het
brandweerwerk voor haar vrijwel onmogelijk wordt. Laura vatte
het echter sportief op en samen met een medewerker van de
bedrijfs-hulpverleningsploeg werd een 'geintje' bedacht. Dinsdagavbnd verscheen zij, gestoken in een brandweerpak, bij de demonstratie in het Winkelcentrum Nieuw-Noord. De brandweermannen
waren niet van hun stuk te brengen en onthaalden haar op een
even vrolijke manier.
'Foutje', zei commandant Schroder verpntschuldigend. ,,Maar het
was hartstikke leuk, hoe het opgelost is."
Foto Andre Lieberom

Natuur
Zelfs de betonnen bio- «« -a
loop Amsterdam telt I I
heemtuinen: 13 om precies te
zijn. Natuurkenner Bram Wolthoorn beschrijft er een in
Zuidoost: ,,Klarenbeek is met
zijn drassige grond, zijn wuivende rietzomen en zijn ondoordringbare bossen van elzen, wilgen en berken een
echo van het oorspronkelijke
rijke natuurleven dat het zuidelijke deel van het middeleeuwse Amsterdam omringde."

Op alle opengevallen plaatsen worden nieuwe bomen geplant, in een 'optimale groeistandplaats'. Daarvoor worden
de bomen gebruikt die vorig
jaar november al zijn ingekocht. Om stamschaden tot een
minimum te beperken, worden
rond de nieuwe bomen beschermingsringen
geplaatst.
Uitgangspunt bij een en ander
is, dat het huidige aantal parkeerplaatsen wordt gehandhaafd.
De gemeente wil ook nog jonge bomen uit de Haarlemmerstraat overplanten naar andere
locaties. Het doel daarvan is,
dat op de opengevallen plaatsen 'nieuwe bomen kunnen
worden geplant in een optimale
groeistandplaats'. De werkgroep zet daar echter vraagtekens bij. ,,Ze hebben gezegd dat
zij van de jonge taomen af zouden blijven," aldus mevrouw A.
Keislair-Ten Wolde, een van de
leden van de nieuwe werkgroep.

VVD-er Van Marie wil een onderzoek naar gebruik van de
watertoren, die volgens hem
weer vrijkomt.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166 !i
Advertenties:
tel. 17166 I
Redactie:
tel. 18648 t

Stichting
Het college wil een stichting
in het leven roepen, die de
nieuwbouw in beheer moet nemen. Ook het bestaande raadhuis wordt - voor een miljoen aan die stichting verkocht. Het
totaal wordt dan weer gehuurd
van de stichting. Dit is een fiscaal trucje om een aanslag omzetbelasting te ontlopen, geschatte besparing 320.000 gulden.
In het stichtingsbestuur
moeten twee collegeleden plus
de fractievoorzitters komen.
De oppositie zal dat laatste
waarschijnlijk weigeren: het
college zelf zou niet meer aansprakelijk zijn voor eventuele
overschrijdingen bij de raadhuisuitbreiding.
Zie ook pagina 3

Toeristenspel bijna klaar

ZANDVOORT - 'Zandvoort aan zet' is de titel van
een nieuw spel voor verblijfstoeristen. De Regionale VW Zuid-Kennemerland
komt hiermee achter hun
huisadres en kan hen vervolgens foldermateriaal en
toesturen. De beten. Daarvoor moesten de oude dergelijke
doeling: zorgen dat zij weer
bomen gekapt worden.
terugkomen naar Zandvoort.
Onderzoek

Nieuuie
wintercollectie

11111(11mode

De Zandvoortse sporQ
ter Kees Bruin heeft
%f
een ideaal verwezenlijkt: hij is
wereldkampioen geworden

Uitstel in uitbreiding
raadhuis onacceptabel'
ZANDVOORT - Verder
uitstel inzake de raadhuisuitbreiding is onacceptabel. Dat zei burgemeester
Van der Heijden gisteravond tegen D66 en VVD. Zij
pleitten voor goedkopere
oplossingen dan dit project
dat in totaal zo'n 7,4 miljoen
gulden kost. De besluitvorming, dinsdag in de gemeenteraad, zou daarvoor moeten worden opgeschort.

(ADVERTENTIE)

Wereldtitei

4

NK-surfwedstrijden ongeldig verklaard

Aan het Nederlands Kampioenschap Surfen voor de jeugd zaten
afgelopen weekend heel wat haken en ogen. Voordat de surfers
voor het terrein van de Watersportvereniging van start konden
gaan, moest de Zandvoortse Beddings Brigade de branding controleren. Men wilde een onverwachte confrontatie met de verdwenen
'Stoel', het kunstwerk van Paul van den Berg, vermijden. Toen het

Schoolbord
Schoolborden plus la- n
feltjes en stoeltjes die
O
over zijn van de Plesmanschool, zouden prima dienst
kunnen doen in Polen.

een zelfde bedrag beschikbaar
gesteld.
,,Het is belangrijk dat iedereen meedoet," zegt Van der
Stuyt. ,,Het ministerie van Economische Zaken vult het bedrag uit het Zandvoortse taedrijfsleven aan met 35 procent
subsidie." Dit 'Frisse Neuzenproject' is ook aangezwengeld
door het ministerie, dat dit jaar
het kusttoerisme als 'speerpunt' heeft. Ook al komt er te
weinig binnen, de proef en het
hele project gaan wel door. „AlHet spel gaat in oktober - tijBelangrijk
leen moet je dan bezuinigen op
dens de herfstvakantie - proefdraaien, de eigenlijke start is De gemeente en de provincie je materiaal of de prijsjes, waarvolgend jaar. Toch is nog niet Noord-Holland hebtaen ieder door het misschien net niet
meer aantrekkelijk is voor de
toerist. Wij doen het liever in
(ADVERTENTIE)
6en keer goed. Dus nu zijn de
Zandvoortse ondernemers aan
zet."
De toerist wordt met het spel
door het centrum van Zandvoort geloodst. In winkels die
O O K
W I J H O U D E N O P E N H U I S
voorzien zijn van een speciale
sticker, moeten zij bepaalde geZATERDAG 24 SEPTEMBER 1994
gevens opsporen. Die worden
ingevuld op een formulier, dat
10.00 -17.00 UUR
later bij de VVV ingeleverd
RAADHUIS ZANDVOORT
wordt, of bij Circus Zandvoort,
U KOMT TOCH OOK?
dat ook 's avonds en op zondag
open is. De namen en adressen
Zaterdag 24 September is de landelijke gemeentedag.
moeten eronder staan, omdat
Onder het thema 'Bouwen, wonen en leven in uw gemeente'
de deelnemers zo kans maken
houdt de gemeente die dag van 10.00 tot 17.00 uur open huis in
op een prijs, bijvoortaeeld een
het Raadhuis.
hotelarrangement in ZandAlle inwoners van Zandvoort zijn van harte welkom!
voort. Die adressen gaan in een
bestand, waarna de deelnemers
WAT IS ER DIE DAG TE DOEN?
later folders en nieuwe aanbiedingen krijgen toegestuurd.
alles rond, met name financieel. ,,We wachten nog op een
gezamenlijk bedrag van 8500
gulden van de ondernemers,"
zegt Eveline van der Stuyt,
hoofd promotie/marketing van
de Regionale WV Zuid-Kennemerland. ,,In totaal hebben we
17.500 gulden nodig van de ondernemers, dus we zijn halverwege. We hebben wel brieven
rondgestuurd, maar die zijn
nog niet allemaal beantwoord."

Zondag gaat de wintcrtijd wecr
in. Dat betckent dat dc klok om
dric uur 's morgcns ccn uur
achteruitgczet wordt.

Stoel nog niet
boven water
ZANDVOORT - De Stoel
is nog steeds spoorloos. De
uitgebreide zoekactie van
gisteren voor de Zandvoortse kust heeft nog niets opgeleverd. Het zoeken wordt
voortgezet.
Het kunstobject van IJmuidenaar Paul van den Berg verdween in de stormachtige
nacht van donderdag op vrijdag. Sindsdien is het nog een
enkele keer gesignaleerd door
de reddingsbrigade, voor post
Zuid. Toen werd De Stoel bijna
opnieuw overeind gezet, door
de kracht van de branding.
Even later verdween het gevaarte echter weer achter de
golven. Vermoed wordt, dat De
Stoel momenteel ergens voor
de kust tussen Zandvoort en
het naaktstrand ligt.
Vervolg op pagina 3

GEMEJNTEDAG

(ADVERTENTIE)

divereedesinsv1 '•' S'*'
5,-. tot 31,95 per m
'

>kpjienbergweg'2, Ktiam Z-OS

* In het raadhuis zal ALGEMENE INFORMATIE gegeven worden
over het reilen en zeilen van de gemeente. U kunt terecht met
vragen over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Er zal foldermateriaal aanwezig zijn en medewerkers van de gemeente kunnen uw vragen beantwoorden.
* Behalve de gemeente zullen diverse organisaties in het kader
van het thema 'Bouwen, wonen en leven in uw gemeente' zich
presenteren op een speciale INFORMATIEMARKT. O.a. zijn aanwezig: Makelaardijen, banken en de notaris.

EN VERDER
* In ieder geval wordt het ZANDVOORTS MONOPOLY TOERNOO!
georganiseerd. Op speciaal voor de qelegenheid gemaakte speelBorden kan men het monopolyspel spelen. Inschnjven voor dit
toernooi vindt plaats van 10.30 tot 11.00 uur.
* Tevens wordt er een speciale foto/verhaalwedstrijd gehouden
onder de titel 'MIJN FAVORIETt PLEK IN ZANDVOORT. Rond
11.00 uur kan iedereen een foto inleveren van zijn of haar
favoriete plek in Zandvoort. Bij de foto dient men een kort
verhaaltje te voegen waarin staat aangegeven waarom de plek
favoriet is.
* Dit jaar wordt ook de jeugd niet vergeten. Onder het motto
'WIJ BOUWEN ONS IDEALE HUIS' kunnen leerlingen van de
basisscholen gezamenlijk een huis bouwen. Dit kdn van 10.30 tot
16.00 uur.

TENSLOTTE
* Ook zal in de middag het STRIJKENSEMBLE 'THE BEAUTYFOOLS'
twee korte optredens verzorgen.

GEMEENTEDAG ZANDVOORT;
WIJ ZIJN ER! U KOMT TOCH OOK?

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar / 12,75

Nieuwsblad
I

Naam: (m/v) L
Adres: I I I I
Postcode/PIaats: I

I
I

I

I

I

I

Telefoon: I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I L

Giro/Banknr.: I I I I I I I I I
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal /17.50 D half jaar / 31,75 D jaar / 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
1 opgeven: 020-562.62.11.
| Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. Uhoeftgeen poslzegel te plakken. 8 "710371 "017003
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FAMILIEBERICHTEN

Ons eerste kleinkind is geboren
wij zijn reuze trots op

Safirah Nadeche
dochter van
Michel en Lizzy Dijkstra
Alkmaar, 16 September 1994

Welkom bij:

Wij gaan met vakantie van
26 September tot 10 oktober.
Postagentschap is elke
morgen open van 9.00 tot
10.00 uur.
Alleen voor postbussen

zoon van
Frank Weenink en
Renate Weenink-Mulder
Haarlem, 16 September 1994

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het
overlijden van

Arie Paap (ome Arie)
Betuig ik mijn welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor mij een grote troosL
Klaar Vossen-Paap

DOKTERSBERICHTEN
Afwezig van 26 sept, t/m 2 okL

F. Weenink, huisarts
Voor waarneming:
J. G. Anderson, huisarts
tel. 12058
C. A. Jagtenberg, huisarts
tel. 13355
Waarneming van 17.0008.00 uur
en het weekend tel. 30500

ADVERTENTIES

Een
natura-uitvaartverzekering
van / 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-132 78

oon

Poststukken, girobetaalkaarten
enz. tijdens onze vakantie af te
halen postkantoor Zandvoort,
L. Davidsstraat.
POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
tel. (02507) 17192
2040 EA ZANDVOORT.

Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort

Fl. 10,-

1 glas melk
1 kop koffie
1 kop soep
1 belegd broodje
Van maandag t/m vrijdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur

uitvaartverzorging
kennemerland bv

J

Theorie in een week

VAN

Zaterdag 24 September van 09.00 tot 17.00 uur.
Gemeenschapshuis Zandvoort

SNOWWHITE

Qutte Toi
om

Inlichtingen:

Autorijscholen:

Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen

Phil Waaning
Tel. 12071

Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Wij verzorgen ook:

Waar U uit
en thuis bent

Bert. Hoogendijk
Tel. 14946

Compact opleidingen
Senioren Training

SCHAIK
• MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantien

Boul. Barnaart 14

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Viskraam ,,De Zeereep

ledere woensdag gesloten

Marc Buchel

TANKS

23 en 24 September i.v.m.
VAKANTIE gesioten.
Het gehele jaar geopend op
vrijdag en zaterdag
Parkeerterrein winkelcentrum
NIEUW-NOORD

KARAOKE fiVOND
vrijdag 23 September

Speciale aanbieding
vrijdag 30 September
2 verse kabeljauw filet

aanvang 21.00 uur

zaterdag 1 oktober
4 hollandse nieuwe

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden

Dorpsplein

10,-

De meeste gem op het
Dorpsplein

10,-

SINGLE GALA NIGHT

het faxnummer is 0 2 0 - 5 6 2 . 2 0 2 7

ZATERDAG
24 SEPTEMBER 1994
GEMEENTEDAG:
U KOMT TOCH OOK?

SOC. dE MANEqE ZANdvOORT
pRESENTEERT ZAT.AVONd

** ,,DE NACHT VAN HET LIGHT '**
ZIE OOK VOORPAGINAM

ds klok QAAT TERuq ( 1 UUR IANQER OPEN)
EN Wij STARTEN HET WJNTERSEJZOEN
AANVANq 2 1 .00

Aanstaande zaterdag houdt de gemeente Zandvoort in het kader van de landelijke Gemeentedag wederom open huis. Het thema dit jaar is:

UUR MET EEN WElkOMSTCOCkTAil

(Biq BAiNd 24 PERS.)

BOUWEN, WONEN EN LEVEN
IN UW GEMEENTE

OpTREdEN ARTJESTEN, D.J. MJCHEl EN dE qshsle AVONd

v^"'\>f /
iV^V'^

ENTREE All IN 25,RESERVEREN TE!. 02507-1 6025

A.Jansen

VISRESTAURANT

De natuur kent de mens.

BAD ZUID

START met openbare avonden,
De eerste is Maandag 26
September.
Deze avond wordt verzorgd door
MEVR. V. ETTEN
Zij zal deze avond waarnemingen
doen aan de hand van door haar
gemaakte spirituele tekeningen.
LET OP!! WE ZIJN VERHUISD
naar HOTEL FABER
Kostverlorenstraat ingang
Verl. Haltestraat
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Entree 7.50
Voor info tel. 17056

L.

Burg, van Alphenstraat 57/24
gezellig driekam.app. (vh 4) op 8e et. Fraai uitz.
over geheel Zandvoort. Ind. hal; L-vorm.
woonk.; 2 sl.k.; badk. met ligbad, toilet en wastafel; keuken met app.; 2 balkons. Serv.k.
/ 360,- p.m.
Vr.pr./210.000,-k.k.
Thorbeckestraat 3/4
op levendige lokatie, direct in centrum en op
steenworp afstand y.h. strand gel. luxe verbouwde vierkam.maisonnette met ruim balkon.
Ind. 1e woonl. woonk. met plavuizenvloer; open
luxe keuken met inb.app. (vaatwasser, koelkast,
cqmbimagnetron, gaskookpiaat en afzuigkap);
toilet; 2e woonl. 2 slaapk.; luxe badk. met ligbad, douche, toilet en wastafel, 3e woonl. ruime
zolderk. met wastafel. Serv.k. / 180,- p.m.
Vr.pr./315.000 k.k.
TE HUUR
Ruime gestoffeerde etage in centrum, 2 slaapk.
Huurprijs /1.500,- p.m.

Wilt u een waning kopen
Wilt u een waning verkopen

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Directie en medewerkers
van de Yanks,
vrienden en vriendinnen
alien hartelijk bedankt voor
de mooie bloemen bij Ard

PARANORMAAL CENTRUM
ZANDVOORT

Kerkstraat 22
Ook om mee te nemen!

HERENWEG180,
2101 MVHEEMSTEDE

Of JN HET WJT.

\Oranjestraat 7 zwart, Zandv<x>rt. Tel. 02507-12327>/

Wij bezorgen uw bestelling
v.a. / 15.- gratis aan huis

1 glas melk
1 kop koffie
of
2 belegde broodjes

IN AVONd/qAlA/cockTAil klsdiNq

. Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

B&B ,,Harde Werkers Lunch'

STAAT EEN koud buffET OpqESTEld.

Homeopatie en fytotherapie van Bloeni: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederland.se recepturen.
Vcx>r natuurlijke zelfmedicaue.
Nu verknjgbaar bij'

ROMY's
Tel. 30378

erg

Aan ons toevertrouwd

Menno Albert

,,Home Chicken"

*^X..v^

STRANDPAVILJOEN 4
Het laatste weekend van dit seizoen geopend.

Naast algemene mformatie wordt op verschillende manieren speciale aandacht aan het thema
geschonken
* Opening om 10.00 uur door wethouder
G.J.M. Versteege
* Er is een informatiemarkt. Diverse organisaties (banken, makelaars, EMM, notaris) presenteren zich.
* Er wordt het Zandvoorts Monopoly Toernooi gehouden. Doe mee! Inschrijven voor
het toernooi kan tussen 10.30 -11.00 uur
* Kmderen kunnen gezamenhjk onder begeleiding hun 'ideale huis' bouwen. De start is om
1030 uur
* Er wordt een f oto/verhalenwedstrijd 'Mijn favoriete plek' gehouden. ledereen kan om
11 00 uurzijn/haarfoto met verhaal mleveren.
Een jury onder leidmg van Anne Mane Oster
beoordeelt de foto's/verhalen.
* Optreden van The BeautyFools, strijkensemble

U KOMT TOCH OOK ZATERDAG
24 SEPTEMBER TUSSEN 10.00 EN
17.00 UUR IN HET RAADHUIS VAN
ZANDVOORT.
Het programma ligt voor u klaar bij de receptie
van net Raadhuis1
Voor meer mformatie bureau Voorhchting,
02507-61492/61508

Visschotel
verschillende soorten vis, met garnituur
v.a. 2 personen

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 september1994in het openbaar.Devergadenng wordt gehouden in de raadzaal en begmt om 20.00 uur.

35,-

p.p.

S.v.p. tijdig reserveren

tel. 13431

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud)
- mstellingadviescommissiebezwaar-enberoepschnften
- wijzigmgUitkerings-enWachtgeldverordenmg
- renovatie en uitbreidmg Raadhuis
- 'sale en lease back' Raadhuis
- aanwijzing Plesmanschoolalsttjdelijkgemeentehuis
- krediet voor automatisermg van begraafplaatsadministratie
- mstemming gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Gewest Zuid-Kennemerland

- krediet Actie Rwanda
- rekeningen 1993 Bestuursdienst, Woningbednjf en Grondbednjf
- krediet projectleiding deconcentratie van
woonwagenstandplaatsen
- verzelfstandigmg hypotheekgarantie eigen
woningen
- onderhoudsprogramma wegen 1994
- onttrekking voetpad t.b v. bouwplan
E.M.M. Flemingstraat
- eenmahg kredietStichting SporthalZandvoort
- voorzienmgen huisvestmg basisscholen
Zandvoort 1996
- Plesmanschool buiten gebruik voor onderwijs
- uittredmg Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs
- beleidsuitgangspunten nota bij2ondere bijstand
- krediet aankoop hefbrug t.b.v werkplaats
- afronding bestemmingsplan Centrum
- krediet onderzoek bodemverontreimging
Cultureel Centrum
- krediet voorbereidmg vervangmg gedeelten
nolering Kostverlorenstraat
- krediet onderhoud aan en verbeteren van
verkeersveihgheid Kostverlorenstraat
- erfpachtovereenkomsten krediet caravanpark
De Duinrand
- structuurschets afronden
- voorbereidingsbesluitenSecr. Bosmanstraat25
en 27, Dr J.G. Mezgerstraat 88 en 90,
Van Stolbergweg 1; Westerdumweg 38;
Zandvoortselaan 165 (gedeeltelijk)
- procedureverordening planschade vergoedmg
- opdrachtverlening 1e fase ontwikkeling
Stationsomgeving
N.B. Het kan gebeuren dat dooromstandigheden wijzigmgen in de agenda optreden. BIJ het
bureau Voorhchting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere mformatie over de agendapunten Tydens de vergadermg zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende
week in het Raadhuis:
-maandag 26 September 1994, 20.00 uur,
commissie Financien.
Naast diverse andere agendapunten, zal de
begroting 1995 worden behandeld.
De stukken voor de commissievergadenngen
liggenminimaalviifdagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bi| het
bureau Voorlichting kunt u terechtvoor nadere informatie over depunten die op de agenda staan.
Tijdens de verqadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Hetpubliekheefttijdensde
commissievergadennghetrechtomovereenonderwerp dat op de agenda staat het woord tevoeren.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen.

In maart 1995 hopen wij u weer te zien.
Fam. Loos

- Quarles van Uffordlaan 2, 1 boom.
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdelmg Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20, te Zandvoort. De
afdelmg is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelyk hun readies mdienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordelmg van de
aanvraag worden betrokken

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94076B Oosterparkstraat 5 aanbouw tochtportaal
94077B Burg Nawijnlaan 1 verbouwingzorgcentrum
94078B Q v. Uffordlaan 17 uitbreiden bijgebouw
94079B Zandvoortselaan 175 uitbreiden wonmg/bijgebouw
94080B Haltestraat 11
wijzigenwinkelpui
94081B Bramenlaan 3
plaatsendakkapel
U kunt deze aanvragen mzien by de afdelmg
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00-12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schnftehjk bezwaar mdienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunnmg echterzonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
mgediend. Dit is een wettelijke verphchtmg.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassmg van art. 19 van de Wet op de
Ruimtehjke Ordenmg bouwvergunnmgen te
verlenen voor.
- uitbreiden van de woningen Dr. J G Mezgerstraat 88 en 90;
- oprichten van een kas perceel Van Stolbergweg 1
De bouwplannen liggen met ingang van 23 September 1994 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de afdeling Ruimtehjke Ontwikkeling van de sectorGrondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur.
Gedurendedetermijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijke bezwaren worden
mgediend bn het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondelmg bij de voornoemde afdeling R.O.
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Vrouwen VanNu
opent seizoen
ZANDVOORT - Vereniging
Vrouwen VanNu opent donderdag 29 September op feestelijke
\vijze het winterseizoen. Dat gefoeurt met een modeshow in het
Gemeenschapshuis, met medewerking van 'eigen mannequins'. Pien Bolman zorgt voor
een muzikale omlijsting. De
show is 'aangekleed' met een
hapje en een drankje. Aanyang
14.00 uur. De eerste bijeenkomst daarna is op 4 oktober,
met een Kontaktmiddag in Hotel Triton, aanvang 14.00 uur.
Ook voor die tijd is de vereniging nog actief. Vandaag vertrekt een aantal leden voor de
najaarsreis naar Crans Montana en woensdag 21 September is
er een begeleide strandwandeling, vertrek 10 uur bij de Rotonde. De contributie voor
nieuwe leden die zich voor 1
januari opgeven, bedraagt
/17,50 gulden.

'Overtollige schoolbankjes naar Polen sturen'

3 Zandvoortsy
Nieuwsblad'

Veel kerkzang
ZANDVOORT - De gezamenlijke koren gaan een belangrijke rol spelen in de oecumenische dienst in de Agathakerk,
aanstaande zondagochtend om
10 uur. Dat zegt de Lokale Raad
van Kerken. Zij hebben een
groot aandeel in de dienst. Verver zullen vier pastores van de
verschillende kerken voorgaan:
pastor Duijves, mevrouw C.
Schram en de dominees C. van
de Vate en J.A. van Leeuwen.
Aanvang 10 uur.

Overtollig materiaal van de Plesmanschool zou de stoelen en bankjes van de Nauka I Praca-school kunnen vervangen, zegt Rien Couvreur. Die stammen nog van voor de Tweede Wereld- Kasia Maslanka was een van de negen Poolse kinderen die deze zomer in Zandvoort logeerden.
oorlog
Bij de tandarts kreeg zij 'nieuwe' voortanden

ZANDVOpRT - ,,De oude
schoolbankjes en andere
meubeltjes van de Plesmanschool zouden in Polen een
hele goede bestemming
kunnen krijgen." Dat zegt
de Zandvoorter Rien Couvreur, verbonden aan de
stichting Een hart voor PoDe Stoel
len. Hij heeft bij de gemeenVervolg van voorpagina •
te het verzoek ingediend om
Toch heb- overtollig meubilair naar
ben de reddingsbngade en me- een school in Opper-Silezie
dewerkers van Kunstcircus te mogen sturen.

tjes, maar die zijn nog van v66r
de Tweede Wereldborlog. Alles
is kaal en verveloos, voor zover
het nog in elkaar zit. Ze hebben
schoolborden waar niet eens
meer op gekrijt kan worden, zo
sterk versleten zijn die. In
Zandvoort wordt van twee
scholen, de Van Heuven Goedhartschool en de Plesmanschool, eSn school gemaakt.
Dus dachten wij: dan heb je wel
kans dat er wat meubilair overblijft. We hebben vorig jaar al
bij de gemeente het verzoek inZandvoort dat hele gebied gisgediend om overtollige spullen
teren afgezocht, in het tweede
naar iPolen te mogen . sturen.
zwin. Zonder resultaat dus.
door Joan Kurpershoek
Dat is positief ontvangan, maar
,,Maar we gaan door met zoewe moesten wachten tot De
ken," zegt Rolf Kuiper van de
Duinroos helemaal is ingeZRB. ,,Dat ding moet er gewoon
richt."
uit, want het blijft een gevaar.
,,Het is een verschrikkelijk
Het gaat om de lagere school
Zelfs het Kustwachtcentrum arme
school," zegt Couvreur. Nauka I Praca - Sluza Pokojowi
begint zich zorgen te maken." ,,Ze hetaben
wel stoelen en taf el- met tweehonderd leerlingen.
Wanneer de zoekactie doorgaat, was gistermiddag nog niet
bekend. ,,We hebben een duiker nodig, maar we weten nog
niet wanneer die kan."

Deze staat in de stad SwietochIn Zuid-Kennemerland walowice, in Opper Silezie, in het ren er deze zomer twintig kinzuiden van Polen. Het is een deren te logeren, waarvan nevan de armste gebieden van dat gen in Zandvoort, ondergeland.
bracht bij vijf gastgezinnen. De
kinderen gaan normaliter nooit
met vakantie. Daar hebben hun
Sterftecijfer
ouders geen geld voor. In NeEen streek met kolenmijnen en derland beleven zij de dagen
hoogovens en daardoor met van hun leven, doordat zij hier
een enorme vervuiling en een volop worden verwend. Meestal
bijzonder hoog Sterftecijfer. Er worden zij ook in nieuwe klewonen zo'n 5,5 miljoen mensen ren gestoken en er is een beonder het bestaansminimum, zoekje aan de tandarts. Dat is
weet Couvreur. Hij is regelma- uiteraard minder leuk, maar
tig in het gebied geweest in ver- voor de kinderen wel van groot
band met de stichting Een hart belang.
voor Polen. Leden van de stichting halen jaarlijks kinderen uit
De meesten hebben nog nooit
Polen naar Nederland, om hen een tandarts gezien. Zo kon Kaeen heerlijke zomervakantie sia Maslanka deze zomer met
aan te bieden. Ook een aantal een paar nieuwe voortanden tegezinnen uit Zandvoort doet rug naar huis, gratis aangemedat.
ten door een tandarts. Hij is een

MSX-dag in Zandvoort blijft een van de grootste
ZANDVOORT - De MSX
Computerdag in de Zandvoortse Pellikaanhal blijft naast Tilburg - een van de
twee grootste evenementen
op dit gebied in Nederland.
Dat bleek afgelopen zaterdag voor de zesde keer. Een
zeer internationaal gezelschap van ruim 1200 computeraars bezocht het spektakel.

Ook bij de zoekactie van gisteren, de tweede deze week, was
een duiker betrokken. Verder
voeren er drie boten van de
ZRB die met een dreglijn de
bodem afzochten. Voor Palace
Hotel kwam de lijn onder water
vast te zitten. De duiker ontdekte twee metalen pennen,
mogelijk nog restanten van een
klein duikbootje uit de oorlog,
dat destijds is opgeblazen.
De Stoel heeft inmiddels al de
bijnaam Monster van Lochness
van Zandvoort gekregen. Hij
duikt zogenaamd op en verdwijnt weer. Meerdere mensen
zouden hem gesignaleerd hebben, maar in vrijwel alle gevallen gaat het om loze kreten. De
stichting wordt gebeld door
mensen die weten waar ie ligt:
,,In zee." Anderen vragen een
bedrag van enkele duizenden
guldens, voor zij willen zeggen
waar de stoel ligt. Kunstenaar
Paul van den Berg ging zelf
maandag wadend door het zeewater om de bodem af te tasten.
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Italianen, Zwitsers, Zweden
en Engelsen. En dan nog zijn
alle landen die zaterdag onder
de bezoekers van de MSX-dag
waren vertegenwoordigd, niet
genoemd. Om het rijtje te completeren: Duitsers, Belgen,
Fransen en - niet te vergeten honderden Nederlanders. ,,We
mogen niet klagen," zei dan
ook een standhouder uit Tilburg. Toevallig was hij van de
MSX Gebruikersgroep Tilburg,
organisator van de beurs in
deze stad.',,Samen met Zandvoort zijn we de grootste eveneKijken, uitproberen en dan onderhandelen. Op de computer-bears werden de hele dag door veel
menten op dit gebied."
zaken gedaan

deze twee beurzen is, dat zij
Dat wordt bevestigd door de vooral op de gebruikers zijn geZandvoortse MSX Gebruikers- richt. Op andere taeurzen zijn
groep. ,,En het bijzondere van het vooral winkeliers en bedrij-

ven die hun waar aanbieden,
hier staan meestal gebruikers
zelf achter de tafel. Vaak ook
met programma's en dergelijke

MENINGEN

Van der Staay 'Stoelenman van het jaar'
Toen mij ter ore kwam dat er
een 'reuzenstoel' geplaatst zou
worden in de Zandvoortse golven, schoten er enkele zaken
door mijn hoofd. Want, ik kan
mij herinneren dat een aantal
jaren geleden, bij strandpaviljoen Sunset, onder regie van de
eigenaar Marco van de Staay,
een soortgelijk project is gerealiseerd. Naar mijn weten heeft
deze gigantische 'inklapbare'
strandstoel moeten verdwijnen
onder de noemer horizonvervuiling, om vervolgens na een
aantal jaren in een ander duur
jasje als kunst weer tevoorschijn te komen. Ik kan mij persoonlijk goed voorstellen als
Van de Staay daar een slechte
stoelgang aan overgehouden
heeft.

De rubriek meningen staat open voor uw readies. U kunt uw brief opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Te lange
brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendmgen zonder - juiste - naam en/of adres worden niet geplaatst. De
redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

man van het jaar; zijn stoel tevens niet meer te bestempelen
als horizonvervuiling maar uit
te roepen tot KUNST, wat enerzijds een hoop geld bespaart en
aan de andere kant het eigen
initiatief van de zelfstandige
ondernemers een beetje aanmoedigt.
Misschien is Van de Staay
alsnog bereid zijn stoel weer
kosteloos neer te zetten. Van
het geld dat daarmee uitgespaard wordt, zou een donatie
Nu heb ik gehoord en gelezen naar Sunset kunnen gaan voor
dat deze 'dure' stoel slechts een zijn toentertijd kosteloze bijkort leven beschoren was en drage aan het kunstminnende
wel 66n dag, om vervolgens te
verdwijnen in de golven. Natuurlijk had Van de Staay daar
al rekening mee gehouden, vandaar dat zijn stoel inklapbaar
was. Ook uit de plaatsing van
de stoel bleek een vooruitziende blik, aangezien zulke grote
Waar is het praktische inobjecten vaak een enorme aantrekkingskracht op kleine en zicht en de financiele verantgrote kinderen hebben. Bij pa- woordelijkheid van onze politiviljoen Sunset stond de stoel op ci? Nog maar nauwelijks is de
het voorterras en werden deze herindeling en bestrating van
kinderen dus naar het strand het parkeerterrein aan de Logetrokken, terwijl zo'n enorme rentzstraat en bestrating van
stoel in het water waarschijn- de Thomsonstraat achter de
rug (overigens een grote vertaelijk averechts werkt.
tering), en wat getaeurt er nu?!
Na het verdwijnen van de De bestuurders van onze gestoel was het eerste wat er door meente hebben besloten een
mij heen ging: 'hoe komt er zo aantal verkeersdrempels aan te
snel mogelijk weer een nieuwe'. laten brengen in de ThomsonOp deze vraag heb ik wel een straat, en de straat te versmalantwoord, al ben ik bang dat dit len door nog een paar parkeermisschien te eenvoudig lijkt. vakken in de lengte naast het
Mijn mening is dan ook om M. parkeerterrein aan te leggen.
Gevolg: weer de straat open.
van de Staay uit te roepen tot de
meest vooruitziende stoelen- Een deel van het werk wordt

publiek. Een ander deel zou gebruikt kunnen worden voor een
goed doel, bijvoorbeeld Tafeltje
Dekje. Verder is de kans groot
dat als Van de Staay hierover
wordt aangesproken, bij hem
het idee verdwijnt dat hem een
kunstje is geflikt.
In de hoop dat de STOELgang van Marco er weer op
vooruit gaat, wil ik via deze weg
hem als eerste feliciteren met
zijn vooruitziende blik. Voor
mij is hij DE STOELENMAN
van het jaar.
Eric de Koster
Zandvoort

Zandvoortse politic! moeten
wijzer en praktischer worden

Werkgroep opgericht:

'Oude bomen zoveel
mogelijk behouden'
ZANDVOORT - Het taomenbestand van Zandvoort
moet zoveel mogelijk behouden blijven. Dat zeggen
bewoners van de Haarlemmerstraat en de Kostverlorenstraat. Zij hebben een
'Werkgroep Boombehoud'
opgericht die het gemeentelijk groenbeleid op de voet
gaat volgen.
De groep ontfermt zich over
alle bomen in het dorp, maar
richt de aandacht nu vooral op
de oude iepen aan de Haarlemmerstraat, de Kostverlorenstraat en de Zandvoortselaan.
Volgens de werkgroep worden
er in Zandvoort te gemakkelijk
grote bomen gekapt, zonder te
letten op de schoonheid van
deze oude giganten. Bij de iepen wordt te weinig gedaan aan
onderhoud of preventie, zoals
inentingen tegen de gevreesde
iepziekte. Bomen die al ziek
zijn, worden te veel aan hun lot
overgelaten, waardoor zij op
den duur gekapt moeten worden.

De Stoel (2)

.1. Kerkman
Zandvoort

Geklungel
beloond
Blijft de Zandvoortse gemeenteraad met geld smijten,
of hoe zit dat? Ik dacht een zuinig en rustig gemeentebestuur
te hebben gekozen, maar wat
gebeurt? Een projectleider
voor een woonwagenkamp
krijgt er 30 duizend gulden bij
pmdat zijn werk niet op tijd af
is. Een vorstelijke beloning
voor geklungel.

Vervolg van voorpajfina

;

De fractie van D66 had in
haar open brief aan de andere
fracties allerlei argumenten
aangedragen om al te zien van
het huidige plan, voor nieuwbouw aan de achterzijde van
het raadhuis. Of in leder geval
om de beslissmg uit te stellen
De plaats van het Raadhuis is
'traditioneel bepaald', zegt de
fractie. 'Anno 1994 denken we
anders dan aan het begin van
deze eeuw. Toen onstonden
woonkernen rond fabneken en
bedrijven. Nu worden fabrieken en bedrijven vamiit dorpen
en steden verplaatst naar de tae-~bouwingsgrenzen.
Waarom
bouwen we het nieuwe gebouw*
voor onze eigen 'gemeenteiabriek' van ruim 120 medewerkers dan midden in het dorp?
Met een handvol ambtenaren
achter een goed geoutilleerd loket in het centrum, waar de inwoners met al hun vragen terecht kunnen, kan onze 'fabnek' weg uit het centrum '
Kortom dus: in het centrum
een loketfunctie houden, maar
de ovenge ambtenaren weg uit
het centrum. Wellicht naar de
oude voetbalvelden bij het
NS-station'' ,,Wij wilden hier
met over alternatieven pratenj'.
zegt D66-raadslid Han van
Leeuwen. ,,Het moest geen discussie worden van het ene>of •
het andere plan. Op basis van
ons
verkiezingsprogramma
zijn we tegen dit plan en deze,
kosten. Die zijn veel te hoog.'
Wij hebben liever een aangekle-'
de Ford Fiesta die we kunnen/
betalen dan een uitgeklede
Scorpio die te duur voor ons is.
Rond het raadhuisplan zijn
geen alternatieven onderzocht.
Dit is een heilloze ontwikkehng
en dit was de allerlaatste kans
om te ontsnappen."

Raadhuisplein 4
Bezumigmgen om toch een
en ander te kunnen betalen,
kunnen verkeerd uitvallen,
waarschuwde D66. De fractie
wees op de nieuwbouw uit de
jaren '80, die al snel met meer
voldeed. Oorzaak: bezuimgingen.
De kosten zouden deels betaald moeten worden uit de opbrengst van het voormalig badhuis Raadhuisplein 4. 'De vpri-(
ge gemeenteraad heeft ervoor
gepleit om tenminste de karakteristieke gevel van dit pand te
taehouden, maar het is bij een
suggestie gebleven,' aldus D66Y,
'Wanneer de gemeenteraad mi'
besluit voor het bouwplan te;
stemmen, is de sloop van Raad-ii
huisplein 4 bijna onvermijde-,
lijk.'

de laatste weken - op de Kostverlorenstraat. De plantsoenendienst wilde eei* aantal van
de naar schatting 60 jaar oude
iepen op de Haarlemmerstraat
vervangen door jonge exemplaren. Met name van wege de iepziekte. Verder moest het 'laan-effect" versterkt worden. Dat
wordt gedaan door alleen bomen van ongeveer dezelfde leeftijd te handhaven of te planten.
Wat de Haarlemmerstraat betreft, zou dat betekenen: twee
njen jonge bomen.
Bewoners uit deze straat hebben zich flink verzet tegen dat
plan. Zij vinden de oude iepen
prachtig en willen deze zoveel
mogelijk bewaren. Volgens hen
is een aantal bomen nog gezond
genoeg om gered te kunnen
worden. Vooral als de gemeente nog het een en ander aan
bodemverbetering doet. De
commissie voor Ruimtelijke
Ordening ondersteunde dit
voorstel in juli van dit jaar: zoZANDVOORT - De gel
veel mogelijk bomen zouden
meente opent zaterdag d&
behouden worden.

Zaterdag
Geineentedag

deuren van het Raadhuis]
voor alle burgers, tijdens de
Oplossing
Gemeentedag, van 10 tot s
Deze maand kwam het colle- uur. Het thema is: Bouwen>
Onbehagen
ge van Burgemeester en Wet- wonen en leven in uw gej
j
..Het idee is ontstaan uit on- houders met een voorstel om 18 meente.

behagen met het gevoerde
groenbeleid van de gemeente,"
zegt mevrouw Keislair-Ten
die zij zelf hebben uitgevonden. Wolde, een van de vijf leden van
Daar zitten soms hele fraaie de Werkgroep Boombehoud.
produkten bij. Zo hebben wij ,,Vooral het beleid ten aanzien
voor alle smaken wat."
van de oude bomen. Daarpm
zullen wij het gemeentelijk
groenbeleid nauwlettend in de
gaten houden. Er worden wel
allerlei rapporten opgesteld,
maar dat vind je niet of nauwelijks terug in het beleid." Mevrouw Keislair sluit niet uit dat
de groep op den duur een vaste
gesprekspartner voor de gemeente wordt, over dit onderwerp.
De werkgroep is ontstaan na
alle discussies over de bomen
op de Haarlemmerstraat en De zee neemt 'gelukkig' en de
zee geeft 'hopelijk niet'. Als
mensen het beter menen te weten dan de elementen, is het
soms maar goed dat de elementen de mensen terechtwijzen,
zoals nu in het geval van 'De
Stoel'.
Mijns inziens hoort de stoel
thuis op een meubelboulevard
en niet in/aan zee. Hebben wij
het niet over horizonvervuiling
gehad toen er een boorplatform
zou komen? Laat de stoel maar
foetsie blijven, dan blijft de horizon tenminste voorlopig weer
schoon!
Foto Andre Lieberom

Fraai

van de velen die de stichting op Dat blijkt ook uit het feit dat zij
enigerlei wijze steunen.
de meubeltjes officieel in ontvangst willen nemen, als het
lukt. Alleen moeten we het maVervoer
teriaal daar dan ook nog zien te
,,Ik hoop dat we genoeg mate- krijgen. Daarvoor moeten we
riaal kunnen krijgen om het nog vervoer vinden Misschien
schooltje opnieuw in te rich- dat de gemeente nog ergens een
ten," zegt Couvreur. ,,Voor die potje heeft om ons ook daarmensen zou dat een feest zijn. mee te helpen?"

Raadhuis

bomen in de Kostverlorenstraat te kappen om de weg te
kunnen verbreden. Dat is nodig
voor de verkeersveiligheid, zegt
het college. Ook tegen dit plan
verzetten omwonenden zich,
volgens hen zijn er genoeg andere oplossmgen. Dat is ook de
mening van een aantal raadsleden, daardoor is de kans groot
dat dit plan niet doorgaat. ,,We
moeten met elkaar proberen
tot een goede oplossmg te komen," zegt mevrouw Keislair,
die zelf ook aan deze straat
woont. ,,De bewoners zorgen er
allemaal voor dat hun wonmgen er leuk en goed uitzien, zodat je een mooie straat krijgt.
Dan moet de gemeente dat natuurlijk met gaan verknallen."

De inwoners kunnen dezdi
dag een kijkje achter de scher-f
men nemen op het Raadhuis;
Er zijn mformatiestands inge-l
richt van gemeentelijke af delinf
gen en er is volop foldermate;
riaal. Daarnaast wordt getoondj
wat er in Zandvoort zoal rond
dit thema getaeurt, zoals he<;
maken van bestemmingsplanj;
nen en het afgeven van bouw^
vergunningen. In de hal preserij
teren zich ook tal van andere:
instellmgen die op een of aridtf
re mamer werkzaam zijn op-taovengenoemd gebied. Ook is het
mogelijk om een kijkje in het
Cultureel Centrum te nemen.
Daarnaast zijn er tal van acti
viteiten waar de bezoekers aan
mee kunnen doen, zoals het
Zandvoorts Monopoly, op grote
speelborden voor de deur. Voor
kinderen is er ook bouwmaterir
aal om hun 'ideale huis' te bou5
wen. Daarnaast wordt een foto/verhaalwedstrijd
georgani;
seerd onder het thema: 'Mfjh
favonete plek in Zandvoort'. De
wmnaar krijgt een publicatie in
het Zandvoorts Nieuwsblad, zo,
heeft de redactie toegezegd,
Rond 11 uur zaterdagochtend;
kan ledereen op het Raadhuis'
een foto inleveren van zijn of
haar favonete plekje, compleet
met een kort verhaaltje.; De
jury, met onder andere Annemane Oster, maakt aan het
emd van de dag de winnaar bekend.

Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinder-;
hulp bestaat 35 jaar en houdt;
daarom vrijdag 30 September;
een inzamehngsactie rond 35;
billboards in Nederland. Onder'
andere in Zandvoort. Aan deze!
ongedaan gemaakt en moet
actie doen zo'n 350 kinderen!
herzien worden! Had dit allemee. Het thema is: 'Geen kmdl
maal niet tegelijkertijd kunnen
kan zonder kleur': na 35 jaar is|
gebeuren?? Buiten de frustratie
het nog steeds nodig meer!
die de heren stratenmakers zulkleur te brengen in het leven!
len hebben, het ongemak weer
van ruim 30 duizend kinderen!
voor de bewoners.
Trouwens, als je je geen raad
in ons land. Het fonds geeft!
weet met deze bewoners, laat ze
hulp aan kinderen die niet m|
Wat kost dit allemaal weer!? dan met rust. Of de gemeentehun eigen gezm kunnen op-;
En dat in een tijd dat de kosten raad wijst een plaats aan en
groeien en in een pleeggezm of]
voor de burger alsmaar hoger zorgt voor gas, licht etcetera.
tehuis wonen. Geld voor lets ex-i
worden. Mijn wens: dames en Pak je verantwoording en kruip
tra's is er vaak niet. Het ingeza-[
heren politic! wordt wijzer en niet weg achter deskundige
melde geld wordt verdeeld on-i
praktischer van mzicht! Dat klungels, want deze kosten de
der instellingen die vallen on-j
komt de gemeente Zandvoort burgers en pachters van Zandder de Wet op de Jeugdhulpver-'
ten goede.
voort weer geld. Het is nog
lemng. Judolessen, een tweede-'
steeds gemeenschapsgeld waar
hands fiets of schommels voorEen Zandvoortse ingezetene u mee bezig bent.
die op de kleintjes moet passen.
V.et. Werff Net als de bomen aan de Haarlemmerstraat (foto) moeten ook een tehuis zijn voorbeelden van'
hulp.
I
M. Zt-Mlstra
Zandvoort de oude 'giganten' elders in het dorp bewaard blijven
Zamlvoort
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Sneeuw, regen, vorst en
wegenzout

r

Het staat weer voor de deur. Uw auto krijgt het
zwaar te verduren. Laat uw wagen daarom voor
de winter een

tectyl MLbehandeling

SPAANSE•
KLASSE
•EXTRA LAAG*
GEPRIJSD

BERENTZEN
APFELKORN

geven. Bel 02508-1350,
FONS LUYBEN,
Cruquiusdijk 78, Cruquius.

1993

LA MANCHA
DONANTEviNOTiNTO

BIMO

juweliers
Haltestraat 33

nog 5 weken . . .
OPHEFFINGSUITVERKOOP
alle artikelen minimaal

20% KORTING

0,7 LITER
ELDERS

Deze wijn is alkomslig uit la Mancha,
gelegen op de zeer uilgestrekle hoogvlakte
van Spanje lien zuid ooslen van Madrid) in
het district Nieuw-Caslilie.
Het beersende Middellandse Zee klimaal met
warme zomers en weinig regen zorgl voor
volrijpe druiven, waardoor later prachlige
wijnen ontstaan. De Donanle Tinto is een
elegante wijn die soepel is en makkelijk
overalbij te schenken vail.

HAIG WHISKY
GOLD LABEL

PROEFNOTITIES:
• Kleur: rood
• Bouquet: frultlg
• Smaak: soepel en rond

OBLOMOV
VODKA

PISANG AMBON
CREAM-0,5 LITER

DE KONINCK BIER

6

VERGELIJK- •
BAREPRIJS

ELDERSJMW)

FLESSENINHANDIG
DRAAOKARTON

3PFEL
KORN

GRANDS CHAIS
FRANSE*** COGNAC1
0,7 LITER

lOGNAC

ELDERS

Met ingang van
1 oktober

MARTINI
VERMOUTH

zijn wij

rosso, bianco of
extra-dry

SHELL ,,DUINZICHT"

BOLS

COINTREAU
LIKEUR

ORANGE
HELE LITER

0,7 LITER

BESSENJENEVER
HELE LITER
ELDERS

ELDERS

ELDERS,

gedurende de wintermaanden geopend

ORANGE

van

heeit alle dranken!

maandag t/m vrijdag
06.30-21.00 uur
zaterdag en zondag
08.00-21.00 uur

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21

Met vriendelijke groet,
Fam. L Barnhoorn

TOTHL€ OPH€FFINGSUITV€RKOOP

SlRANdpAVJljOEN BOOM
tel. 02507

NRll

Ten behoeve van de verspreiding van:

LUij goon stoppen, olles moet uieg
tegen bodemprijzen. Duizenden m2
originele handgeknoopte
tapijten, olle voorzien von
echtheidscertificQQt.

17580

FAMiHE BOOM

enkele voorbeelden:
flntieke Hertz
350x250
Perz NoTn met zijde 265x165
Nepol
240x170
Ind. Mir
300 x 200
Ind. Modern
240x170

Varkenshaas
kilo

Lamsbouf
kilo

Gekookte en
Grillworsf
250 gr.

reserve bezorg(st)ers

NU5500,NU 5900,NU 525.NU 890.vonof 375.-

:

Telefoon: 02507-17166

1erWi| u l^ris m

E

Fa. Gansner & Co.

ELKE WEEK

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

I
HIM ELK

1 MIUOEN
MAANDELIJKS VELE PRUZEN VAN / 1000,- / 100,- EN / 10,-.
INL£G EEN 7IENTJE PER MAAND PER LOTNUMMER

Zend deze ban aan: Sponsorloterij, Anrwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.

Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 PL Rotterdam

EIQ: E.W. NEKS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

ll fcfE riA?» MAMtNOOn
Llvs: UA.U' oc,TO
ZONDAG

Zes gulden van dat tientje gaat naar uw vereniging.

VUtlN
EN WIN!
USPONSORT
TOCHOQK
LIEVERUW
EIGEN
VERENIGING

lessen in
Nissan ,,Primera"

IIS

WEEKPRUZEN van
/ 100.000,- als er
weken in een maand zijn.
MAANDELUKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respecfievelijk
goed voor / 1.000,/ 100,-en/ 10,-,
JAARLUKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
1 MIUOEN GULDEN.

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

Speel Sponsorloterij en Win

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandeliiks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:
DAGPRUZEN van
/ 25.000,- alserwerkdagen in een maand zijn,

in geval van verhindering van
de vaste bezorg(st)ers
minimum leeftijd 15 jaar

ponsor u y/ ve ren igi n g

Vergunning werd verleend door hat
Ministerie van Justitie onder nr.
LO. 730.002.21.93 d.d. 28.12.'93.

Grote Krocht 5-7, Zandvoort

van£9Qff,von 10*700^
von JJ^STvon 1475^

en enkele

flmsterdom, fldmiraal de Ruyteruieg 50, 020-6161776
Lisse, de Ruyterstraat 6, 02521-18845
Open moondog t/m zaterdag, do. koopovond.

—/ofer//

In de adv. van 15/9 is er door een tout onzerzijds een verkeerde prijs voor de VARKENSHAAS vermeid. Daarvoor onze excuses.
Weekmedia Zandvoort

bezorg(st)ers

20 TOT 80% KORTING

',?•$•£&
, ' -. * > s fc O *«£ 9 \ S3
•' ( S M ) i ^» \ I j f

STUNTflflNBIEDING

Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

sFtER

Dat is wat wij u bieden.
Volgend jaar 1995 staan wij weer graag
voor u klaar.
Vriendelijk bedankt en tot ziens

Huis-aan-huis verspreiding

OUD€ & HNTI€K€ P€ftZISCH€ TAPIJT€N

t/m zondag 25 September zijn wij geopend.
Daarna sluiten wij het seizoen.
Tot deze datum kunt u nog gezellig
dineren in ons centraal verwarmd
paviljoen. Ook voor ontbijt, lunch of brunch
hebben wij een uitgebreide kaart.

SERVICt

InterLanden sprelgroep

]a,ikwordhbonnee Sponsor en ga
voor'tGoedeDoelen'tGroteGeUl

=/oter//

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

Een telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

U kunt maandelijks, rot wederopzegging van mijn giro/bankrekening afschrijven:
Q 1 Henlje, a 2 Hentjes, a 3 tientjes, Q 4
fientjes.
n TO
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik een lotnummer.
UUC
Ik sponsor:
adres
postcode

"

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

plants

-

A Glrorekenlngnummer

Vergeet nief
uw hondtelcen/ng
(a p/aofion.

A Bankrekenlngnummer

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (loo cpm)
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Zandvoortse oldtimer-verzamelaars houden ontmoetingsdag

Gezocht: eigenaars van oldtimers

met

de badplaats door

ZANDVOORT - Zes Zand-

voorters willen wel eens weten hoeveel eigenaars van
oldtimers er in deze gemeente wonen. Daarom
hebben zij voor aanstaande
zaterdagmiddag een ont-

moetingsmiddag georganiseerd in de Amperestraat in
Zandvoort-Nieuw-Noord.
Het gezelschap maakt met
de oude auto's ook een ritje
door het dorp.
Het gezelschap bestaat uit
John van Dam, Leen Driehuizen, Hans Drommel, Han Cohen, Frank van Egmond en
Jaap Kroon. Volgens hen zijn er
echter veel meer eigenaars van
oude auto's, wagens die ouder
zijn dan 25 jaar. ,,Maar een jaartje minder mag natuurlijk
ook," zegt Jaap Kroon. ,,En dan
gaat het niet alleen om dure
oldtimers, een oude Opel bijvoorbeeld of een oud Trabantje
is net zo leuk. Het gaat er ook
absoluut niet om wie 'de mooiste auto' heeft. Het is gewoon
leuk om eens met elkaar in contact te komen."
Het zestal kent nog zo'n twintig eigenaars van oude auto's,
maar is benieuwd naar het werkelijke aantal in Zandvoort. ledereen die zo'n oude wagen
heeft, wordt dan ook - met auto
- uitgenodigd voor de ontmoetingsmiddag in de Amperestraat hoek Kamerlingh Onnesstraat, vlakbij de Colpitt. De bijeenkomst begint ongeveer 3
uur. De bedoeling is dan ook
een gezamenlijk tochtje te gaan
maken en misschien wel een
club op te richten. Voor inlichtingen kan gebeld worden met
J. Kroon, tel. 17619, of L. Driehuizen, tel. 18735.
Van Dam en Kroon, buren
van elkaar, zijn twee fanatieke

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
_alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Bliime, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
ayondVnacht vanaf 16.30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een a£spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wrjkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundlgen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in R.K. St. Agathakerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in R.K. St. Agathakerk
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdagavond geen viering
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in St. Agathakerk,
door pastor D. Duijves, ds. C.
van de Vate, mevr. C. Schram
en ds. J.A. van Leeuwen.
Vrijzlnnlge
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag 10.45 uur dienst in
Nieuw Unicum, dames N. Jansen en C. Schram
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in R.K. St. Agathakerk
Religieuze Kring Aerdcnhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:

Donderdag 21 September: De goede verzorging
van ouderen in bejaardenhuizen komt ook in
Zandvoort steeds meer in het gedrang. Dat zei de
bestuuravoorzitter van het Huis in het Kostverloren tijdens de opening van de vernieuwde recreatiezaal. Omdat op de vergoeding voor personeelskosten sinds vorig jaar flink wordt bezuinigd, maar het HiK de huidige kwaliteit van de
zorg probeert te handhaven, had dit tehuis vorig
jaar uiteindelijk een tekort op de begroting van
zo'n tachtigduizend gulden. Hiervoor is nog
geen oplossing gevonden. • De Provinciale Planologische Commissie heeft haar advies inzake
fase II van het Vendoradopark een maand opgeschort. De Directeur Landtaouw, Natuur en
Openluchtrecreatie verlangde 'keiharde garantie' dat er in het noordelijk duingebied geen
activiteiten buiten het aangegeven gebied zullen
komer

John van Dam toont een Thunderbird Cabriolet uit 1964. Ook deze gaat mee, als er zaterdagmiddag een ritje door het dorp wordt
gemaakt

Foto Andre Lieberom

verzamelaars en hebben in de schijnlijk de grootste verzameAmperestraat - onder hun wo- ling van dit type in Nederland.
ningen - een gezamenlijke
showroom met zo'n tien auto's. ,,Het is een passie," verklaart
Kroon. ,,Een oude auto is net
een soort kunstvoorwerp, het
Passie
geeft een lekker gevoel als je er
Daaronder ook vier Ameri- naar kijkt. Vroeger werd er
kaanse Thunderbirds, waar- echt nog iets van gemaakt. Ze

023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus:Omvandebelbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
getaruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:
/1,50 voor een enkele rit, /2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

hebben ook altijd zo'n kenmerkende lucht."
Waarschijnlijk maken de initiatiefnemers zaterdagmiddag
rond half twee al een ritje door
het dorp, om de aandacht hierop te vestigen. Hoewel de middag bedoeld is voor eigenaars
van een oldtimer, kunnen uiter-

aard ook liefhebbers zonder
oude auto rond drie uur even
een kijkje gaan nemen, de auto's worden buiten gestald en
'kijken staat vrij'. Daarbij zijn
onder andere de merken Mercedes, Fiat, Citroen, Vauxhall,
Jaguar, Thunderbird, Buick en
Chevrolet vertegenwoordigd.

Verenigingsnieuws
Rommelmarkt
in 't Stekkie

een tafeltje huren. Inlichtingen
onder tel.nr. 16456 (na 18.00
uur).

In Aktiviteitencentrum 't
Stekkie aan de Plemingstraat
wordt volgende week zaterdag,
1 oktober, een rommelmarkt
gehouden. Degenen die spulletjes willen verkopen, kunnen

De rommelmarkt wordt gehouden tussen 10.00 en 13.00
uur. De toegang is gratis. ledereen die van koopjes houdt, is
die ochtend welkom in 't Stekkie.

Kienavond
Wandelsportvereniging
EMM houdt zaterdag 24 September een kienavond, in de
kantine van Zandvoortmeeuwen-handbal, aan de Duintjesweg.
Aanvang acht uur, de zaal is
open vanaf half acht.

(ADVERTENTIE)

Mevrouw Visser heeft een 'dubbele' zonnebloem van 3.30 meter hoog. ,,Toch heb ik geen groene
Foto Andre Lieberom

Met het aflopen van het strandseizoen (over anderhalve
week sluiten de paviljoens) is ook de rubriek Badgast
van de Week de 'winterstalling' in gegaan. De komende
maanden komen op deze pick inwoners van Zandvoort
aan bod, die zomaar iets leuks (of iets minder leuks) te
vertellen hebben. Wilt u hieraan meedoen, of weet u
misschien iemand anders met een leuk verhaal... de
redactie is te bereiken onder telefoonnummer 18648 of
17166.

Speelweek van 22 t/m 28 September

ZANDVOORT - In de
voortuin van Poststraat 4
staan een paar gigantische
zonnebloemen, waaronder
zelfs een met een 'dubbele
bloem'. Voor de 73-jarige
mevrouw Visser is dat helemaal bijzonder. ,,Het is mij
voor het eerst in mijn leven
gelukt om een paar van deze

bloemen te kweken."
,,Ik heb vroeger wel verscheidene keren zonnepitten in de
grond gestopt, maar het werd
nooit wat. Dit voorjaar kreeg ik
een paar zaadjes van de Wehkamp als presentje aan de lezers. Dus dacht ik: ik zal het
nog een keer proberen. En nu
komen er meteen zonnebloemen uit van ruim drie meter
hoog!" In totaal heeft zij er vier
gehad, daarvan zijn er nu nog
drie over. De grootste zonnebloem reikt tot ruim 3.30 meter.
Maar deze heeft nog een bij-

S Kerkdiensten
Weekend.
24/25 September 1994

Vijf jaar geleden

Donderdag 20 September: Op het hem zo bekende circuit, dat hij bij wijze van spreken blindelings kon rijden, is Rob Slotemaker zondag verongelukt. Dit gebeurde in een race die deze benaming in feite niet verdiende en maakte het ongeval daarom alleen nog maar triester. De Zweden
bleken te veel te vergen van de veelal opgelapte
oude Canaro's. Veel wagens belandden in de
hekken en op veel plaatsen ontstonden oliesporen. In het Scheivak werd de chaos zelfs compleet, nadat deze olie op de baan vlam had gevat.
De olie zou Rob Slotemaker noodlottig worden. De baan was hierdoor spekglad en toen Rob
met grote snelheid aanstormde, was er geen houden meer aan. De zware Camaro raakte in een
slip, ramde een officialwagen en kwam uiteindelijk tegen de vangrail tot stilstand. Slotemaker
was op slag dood. Vermoedelijk als gevolg van
een gebroken nek.

'Voor't eerst gelukt!'

Weekenddiensten
Weekend:
24/25 sept. 1994

Vijftien jaar geleden

zonderheid: de zonnebloem
lijkt op een 'Siamese tweeling'.
Hij heeft twee grote bloemen
op e6n steel. Bij nader onderzoek blijkt zelfs dat aan de achterkant nog een heel klein
knopje op het punt staat om uit
te komen. ,,Ik kwam vroeger
wel eens langs van die grote velden met zonnebloemen, maar
zoiets heb ik nog nooit eerder
gezien."
Aan de plek zal het niet liggen, denkt mevrouw Visser. De
vorige pogingen vonden ook
merendeels in de Poststraat
plaats, waar zij al 43 jaar woont.
,,Het zal wel van het mooie zomerweer komen. Groene vingers heb ik niet en ik ben ook
echt niet opgegroeid met tuinieren, thuis in Makkum hadden we nauwelijks een tuintje.
Ze zeggen wel eens dat je tegen
planten moet praten, maar dat
heb ik nog nooit gedaan. Ook
dit. jaar niet."

T 7RIJDAGMORGEN om half
Y negen kwam het bericht
al in het koffiehuis (busstation) aan de Louis Davidsstraat binnen. Hijgend kwam
Bert de glazenwasser terug, om
de aanwezigen het grote
nieuws te vertellen. ,,Hij is er
niet meer... De Stoel...!! Hij is
totaal verdwenen!"
Grote hilariteit onder de aanwezige werklui. ledereen bulderde van het lachen. ,,Zo klein
was ie toch niet," zei Bert nog
even geinig en ging er vervolgens weer snel vandoor. ,,Dag
zestigduizend gulden...," riep
iemand cynisch. De hele dag
was 'de stoel' daar, in dat drukke tentje, onderwerp van gesprek. De lachsalvo's waren
niet van de lucht. De situatie
werkte iedereen behoorlijk op
de lachspieren. Blijkbaar is er
toch niks mooier dan leedvermaak. Zelfs de grootste sjagrijn, berucht om zijn ochtendhumeur, barstte spontaan in
schateren uit.
Een keurig echtpaar kwam
wat verdwaasd aan de bar zitten. Blijkbaar was de dame nog
maar net van de schrik bekomen. ,,Doe ik vanmorgen mijn
gordijnen open, is die hele
stoel omgewaaid. En gisteravond stond ie er nog..." Een
paar schilders, opnieuw in een
deuk van het lachen, begonnen
spontaan te zingen: ,,Zullen we
het nog een keertje overdoen,
want het was niet naar m'n
zin..."
,,Asjeblieft niet," gilde een
ander, ,,ik vond het net een bar kruk met die hoge poten...."
,,Laat maar lekker legge," zei
een oud baasje. ,,Daar tussen
de eerste en tweede bank legt
ie volgens mij nog het best."
Het gesprek werd nu lekker
centraal. Ironische grappen
volgden elkaar snel op. ledereen moest om elkaar lachen en
dat gebeurt ook niet al te vaak.
(He, wat een lekker geinig daggie was het eigenlijk vandaag...) De klanten kregen iets
baldadigs en triomfantelijks
over zich. ,,Kijk, halen ze d'r
ingenieurs bij om de boel te berekenen.... Maar daar hoefje
echt niet voor gestudeerd te
hebben. Wij hebben meteen al
gezegd dat het niet zou lukken.
De zee heeft dat rare ding gewoon weggewerkt."
,,He, is ie weg? De stoel????"
Eenbekende komt binnen en
ziet plotseling paars van het lachen. De rest van de tent barst
ook weer opnieuw in schateren
uit. Het verhaal wordt voor de
zoveelste keer verteld. ,,Ja,
Marcel van het Waterloopleintje heeft hem nu. En die kunstenaar voelt zich nu niet zo
lekker, die heeft last van zware
stoelgang."
Het mopiste van alles was,
dat er vorige week in datzelfde
busstation nog een heftige discussie was losgebarsten. Afgezien van ome Jan (Termes)
vonden de meesten dat 'ding'
net een keukenstoel. Als het
dan per se moest, dan hadden
ze toch liever een stoel die met
de zee te maken had. Bijvoorbeeld een 'klapstoel' of een 'ligstoel'. Kennelijk heeft de zee
dat gehoord: hun wens is wel
erg letterlijk in vervulling gegaan.
MARTHA BURGER

Jubileum

Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Burgerlijke stand j
Periode:
13 - 19 sept. 1994
Gehuwd:
Das, Charles, en Bijnen, Esther
Tamara Doris
Nobels, Pieter Adriaan, en Beijne, Mathilda Hendrika Stijntje
Van der Meij, Pranciscus Wilhelmus, en Beijnes, Sandra Augustina Elisabeth
Geboren:
Max, zoon van: Berrier, Fredericus Gerardus, en Bol, Astrid

De Mariaschool bestaat in September 1995 75 jaar. Hoe het feest
gevierd gaat worden, is nog niet helemaal bekend. ,,Maar het
wordt zeker een knalfeest." zegt directeur Marja Snijders-Blok.
Natuurlijk komt er ook een tentoonstelling over al die jaren.
Daarom is de school nu al op zoek naar oude foto's, rapporten en
nog meer 'historisch' materiaal. Meer inlichtingen daarover zijn
te krijgen bij de familie Bluijs, Haarlemmerstraat 20, tel. 19106.

Bedeltje verloren

IEKENFILM

ACTIE

THRILLER

A.L.

12 JAAR
DAGELIJKS

16 JAAR
DAGELIJKS

DAGELIJKS
13.30/15.30

19.00

21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS
Gasthuisolein 5. 2042 JM. Zandvoort. tel: 08507-18686

De zesjarige Donny Kortlevers is helemaal over z'n toeren.
Afgelopen dinsdag heeft hij - vermoedelijk - in Je buurt van de
Nicolaasschool een gouden bedeltje verloren, in de vorm van een
roer van een schip. ,,Donny is er enorm aan gehecht," zegt zijn
moeder. ,,Hij heeft het twee jaar geleden van zijn opa gekregen,
vlak voordat deze overleed. Het bedeltje ging overal mee naar toe,
zelfs met afzwemmen. Want 'opa zwom dan mee'." De eerlijke
vinder wordt verzocht te bellen 12417 of naar de Keesomstraat 65
te kcmen.

Niet afgebroken
De 84-jarige mevrouw Lorenz las pas geleden tot haar verbazing
dat haar voormalige boekhandel Lorenz annex woonhuis'in de
Haltestraat was afgebroken. Dat had vijftien jaar geleden al in de
krant gestaan en werd twee weken geleden opnieuw geplaatst
onder de rubriek Met oog en oor... boven aan deze pagina. ,,Ik
word door allerlei mensen aangehouden die mij verbaasd vragen
hoe het zit. Maar het pandje, naast Thomas, staat er nog steeds
hoor! Maar tegenwoordig is het een kledingwinkeltje." Mevrouw
Lorenz is wel vijftien jaar geleden verhuisd uit het pandje, waar zij
in 1913 was komen wonen.

• Natuurwandeling onder begeleiding van gids door Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, zondag 25 September aanvang 10
uur (duurt ongeveer anderhalf
uur), start bij ingang Herenduinen in Velsen. Geldig toegangsbewijs verplicht, dagkaarten
zijn bij de ingang te koop. Honden niet toegestaan. Deelnemers kunnen zich opgeven via
de
excursie-informatielijn:
023-257484. Via dit nummer ook
info over wandelmogelijkheden in het Nationaal Park.
• In Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is tot
en met 25 September de expositie 'We gaan naar Zandvoort' te
zien.
Deze bestaat uit modellen, maquettes, foto's, schilderijen en
strandvoorstellingen.
Daarnaast worden er dia's en video-opnamen getoond. Er zijn allerlei Zandvoortse zaken uit
het begin van deze eeuw te zien.
De openingstijden zijn: wcensdag t/m zondag, 's middags van
1 tot 5 uur. De toegang is gratis.

donderdag 22 September 1994
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Fabneksrestanten v a /9,75
Alleen by EUROPA-PARKET
Tel 075-283507
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachmes, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's
Alles + /250,- of kom een
praatje maken Dotterbloemstraat 2 Bel 020 - 6370845
T k Chesterfield 3-zitsbank +
fauteuil, bordeaux rood
Tel 02507 - 17030
T k compl huisk ameub
compl slk ameub m waterbed t e a b 0250713794
T k kussenkast / 450 + 3 zits
lederen
Chesterfieldbank
/250 Tel na 1800u 15566

Floats een Micro advertentie. zie de bon
elders in de krant. U maakt (cans op een
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend letter-type, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbpd van De Horde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excyrsies en
deskundige begeleiding.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door:J. Schopman, Amsterdam
klokradio gewonnen door: R. de Graaf/ Amsterdam
walkman gewonnen doonM. Kras, Zandvoort

Gewonnen door: D. Front1, ZandVoOli

4 E 180 videobanden gewonnen door:E. Gorteittulder, Uithoorn

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
Hassinq - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude
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Technisch personeel
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DeHarde's Tours

ill I

Carrossene Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrossenebouwer/construcI tiebankwerker t b v meuwbouw en/of reparatie, allround bednjfswagen spuiter
en all-round bednjfswagen
monteur Tel 0206117797,
I ml dhr van de Zeijden
Rubneksadvertentie9 Zie
I voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant
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Divers personeel
gevraagd
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Attentie

GROTE TREINENBEURS

DISTRIBUTIEBEDRIJF
HEEFT 50 MENSEN NODIG
VOOR DIVERSE FUNCTIES
NIEUWE VESTIGINGEN
GEEN ERVARING VEREIST
TOEKOMSTIGE MANAGERS

te AMSTELVEEN ZUID op 2ATERDAG 24 SEPTEMBER in
Keizer Karelcollege, Elegast 5, van 10-15 uur Ruim 150 tafels
Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen? Inlichtingen 02990 - 40354
* Els, doen we nog eens,
dagje L warden in de regen
Doei, Drachten
Even noteren i i i
Op 11 en 12 november komt
Henk Jansen
met zijn nieuwe programme
12 ambachten
13 ongelukken
in gebouw De Krocht

fen pruik als het\
nodig is!

Afrika
a laAfon der Horst

De Zanzibar collectie Een mix van

Grote vlooienmarkt
Amstelveen
Zondag 2 oktober 10-17 uur
Sporthal de Escapade
(Escapade 1) Organisatieburo Midland B V 033-751167
Grote Vlooienmarkt 24 sept
Haarlem-Schalkwijk
,,Het
Schalkererf" van 9 tot 1600
uur, toegang / 2,50, 100 kr,
9 okt Almere-Stad Sporthal
,,Centerpomt" alleen 2ehands Tel 0206140616
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
Houdt 1 okt vnj voor onze
handbalreunie Opgave en ml
02507-16219/14973
* I v m jubileum tentoonst
Manaschool, foto's, rapporten e d gezocht Tel 19106
* Oud handballers van
O S G en Z V M denkt u nog
aan de reunie op 1 Oct a s ?
Ovengens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van menmg dat de Herman
Heyermansweg moet worden
doorgetrokken
* Uniek in Nederland 1 Oct
bestaatZVM Handbal 40 jr
Inl 12114/14973

Vlooienmarkt
24 sept buitenmarkt, v d
Endelaan Hillegom, 1-2 okt
Sporthal Spaarne Haarlem,
Winkelcentrum Schalkwijk,
1-2 okt Sporthal de Stap in
Obdam, 8-9 okt Sporthal de
Opgang in Hoorn, 15-16 okt
Sporthal Delta Lloyd in
Amstelveen Org Hensen,
telefoon 023 - 402334

Afrika

a la \an der Horst
Zanzibar vitrmekast uit
kersehout met kleme
kleuraccenten in glas

* aporte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sorlermg in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leveranaer

DEADtYHEROES

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenlmgat)werken

Vi(deottteek

DOMBO
Heemstedeslraal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Wil de oudere vrouw die vnjdag
een roos van onze rozenstruik |
plukte d'r handen in haar
zakken houden"7

Verloren en
gevonden

eeh hele week

e

Felicitaties
* 24 September, Helga en
Peter alweer een jaar een |
paar Van harte, Pa en Ma
* Peter en Helga van harte |
met jullie 1 jang huwehjk
Michael/Patricia Poemmel
* Rinus en Nan al 30jaar een
span, hartelijk gefeliciteerd
De ZV

Nintendo spelletjes
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twee laden.

Bmderij 2 Amstelveen
Is Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 020-6412505

CO

Id.

vanlder horst
0

N

C

Ook in ons wooncentrum Marc Smithuis
Keukenarchitectuur en Boley open haarden

PIANO
SPELEN

BIO]

t
l
l
l
i
l
DAGELIJKS VAN

Op dinsdag 27 sept.

Geen voornjkosten, 6 mnd garantie
Dinkelaar video electronics

VAN KERKWIJK

Teh 02507-12070

verzorging

Gepens schilder heeft nog
tijd voor binnen- of buitenwerk Ook timmerwerk.
02507-18248/30339, na 19 u.

7 dagen p w halen/brengen v a / 75 per str meter.
Inlichtingen 020-6131301, pnve 02977-25830
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of met op te nemen

ASTROLOGIE CURSUSSEN
(Jupiter) Folder 020-6384148
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092
PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Tel 02507-18486

E

N

uw adres voor koud buffet
en bittergarmtuur
Tel 02507-18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Woningruil
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of party'
Wonmgruil aangeb eenge- Komt u dan eens praten met
zinswoning Hoofddorp Gevr mij, A J v d Moolen,
lets derg in Zandvoort
Gemeenschapshuis,
tel
Tel 02503-37116
(P507-14085 of 19652

14 okrobER

Modes how
RPS/UIITO
> ? ^^-INFp-::\-.'Vv

CUPIDO brengt u bij elkaari
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vnjblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week Cupido
erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatieorganisaties

Tel. T>697

Te koop
gevraagd
diversen

Te koop
aangeboden
diversen

T k gevr geemaill douchecabine Thermotub Mewaf,
beslist in g st Tel 13581

Onroerend goed

*Tk.a hoogslaper, wit a
en woonruimte
/100, orgeltje v kinderen a
/25 Tel 19785
te huur gevraagd
•*• Zanker wasmachme i g st,
/275 029493593 na 18 u
SPOEDi Gezocht voor werZo goed als nieuwe elektn- kend stel zelfst woonr in
sche dnewieler (voor moeilijk Z'voort, eigen k d t Hr +
lopende mensen) met verlich- /800. Tel 020-6335800
ting, oplader + verzekenng Werk vr zoekt zelfst woonr
Gratis bezorgmg en proefnt tot + / 600,- met eigen k d.t
bij u thuis mogelijk
in Haarlem of Zandvoort
Nieuwprijs / 9 500 nu / 4 750 Tel 03451-18037
Bel J Voorhaar 035 - 838486
Woonruimte gezocht voor al• ANNULERINGEN van uwleenstaande, werkende man
advertentieopdrachten kunt u Huur tot ± / 700,- p mnd Tel
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK na 1500 uur 02507 - 12932.
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus • Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
156, 1000 AD Amsterdam.

:s

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten /7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de tegel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als 1 regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven / 300 uitkomen.
Micro's
Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Gewichtsbeheersmg en goede voeding gaan samen bij
HERBA LIFE Probeer het
ooki Belangstelhng'' Bel voor
info 020-6140710, 18-22 uur
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

C

Zandvoorts Nieuwsblad

Philips sun mobile
Huur prijs / 100,- p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservenng en
mlichtmgen 02507-30183

1 regel / 4,76
2 regels / 4,76
3 regels / 4,76
4 regels / 6,35
5 regels/ 7,93

Dieren en
dierenbenodigdheden

6 regels /
7 regels/
8 regels/
9 regels/
10 regels/

KOLONIAALSTIJL

14 okiobeR
ModEshow

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizmgen Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800.
• Rubneksadvertentie'7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

van Zanzibar uit kersehout.

Nederlands-lndie,
antieke T k Maltezer leeuwtjes ing /
meubelen en antiek-look 700 ontw, gratis bez 08389-16920
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitnnes, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 020-6232736
Showr Mr J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137

Verhuizingen

Sjegiersstraai 2fc>;

Computerapparatuur
en software

Caravanstalling
Jan van den Broek Amstelveen

3 regels
Gratis!

TV/videoreparatie thuis
Tel.: 6.111.498

Jan Best

*Te koop damesschoenen
mt 36, o a 'aarsjes, pumps
per paar/25,- Tel 19968

voor de particulier

U kunt bij ons al
v a /270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij

TAFELS

Caravans - Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Party-service
PELIKAAN

Ook grootbeeld Tevens goedkope camera's en video's
AANBIEDINGEN demo ktv Philips, 55 cm, stereo, tt en
afst bed van / 1199 voor /699, demo ktv Philips, 70 cm,
stereo, tt en afst bed , van / 1799 voor / 799
Firma Hijdo, Hagedoornweg 40 A'dam-Noord, 020 - 6367538

antiek, kopic, klem,
groot, dik, dun

Kleding

Zalenverhuur

Kleuren tv's voor /100,- zijn er niet.

Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137
T k gevr inboedels ook per
stuk, kast, tafel, kleingoed,
antiek Tel 023 - 366048
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng Spinnerij 33.
Tel 020 - 6473004

Gevr ervaren, oudere huish
hulp vrydagochtend 4 uurtjes
Tel 02507 - 19100

SSiHIIIIIIIHIIIIIilllll

voorzien van uitklapbare bladen en

MuziekBen je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurlijk, vlot en heb je
doorzettmgsvermogen "> Wij van Art National (verkoopteams)
instrumenten
geven je de kans riant te verdienen, Lft 18-25 jr.
Informatie 023-296190 (eventueel antwoordapparaat).
Budget piano's
Wtl je een bijbaantje?
Wij zoeken een
vanaf /1.000,INVALHULP M/V
direct vanaf het pakhuis
die de beheerder van de Sporthal Pellikaan een avond in de gebruikte en nieuwe piano's
week en om de dne weken een weekend vervangt
ook huurmogelijkheden
Indien je geinteresseerd bent verzoeken wij je schnftehjke CLAVIS, Nwe Teertuinen 23
sollicitatie te richten aan secretanaat Sporthal Pellikaan,
Amsterdam
Oosterparkstraat 81, 2042 AR Zandvoort
OPEN dond en vnjd 12-5 u
Zat 10-5 u Dond koopavond

Kunst en antiek

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

beantwoordt de Industrieen Voedingsbond CNV
tijdens de looncontrole
horeca al uw vragen
Van 14 00 tot 16 00 uur
Co van der Horst 0206412505
in de 'Anstozalen',
Binderij 2 Amstelveen zuid
Teleportboulevard 100
Ico van derlhorst
in Amsterdam
\
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Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Afgebeeld. vorstehjke eetkamertafel

Afrika
a la\an der Horst

Musici en artiesten

U werkt in de
HORECA
en heeft vragen over uw
loon en andere arbeidsvoorwaarden'?

afwerkmg, uitgevoerd in warm kersehout

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v a / 50 per mnd
EROTISCHE SHOW
Exclusief verknjgbaar USA erotische show voor de PC ero- Bel voor onze voorwaarden
foto's, 06-sexstones en 18+ moviei Alles Live op uw scherm, 02946-4292, Fa Holla & Zoon
auto-install, easy to use programma Discrete verzendingi
systeemvereisten PC + 35 HD-dnve + 512K VGA Bestellen' Maak Hfl 24,95 + Hfl 5,- porti over op giro 61 81 299 of
bank 44 87 83 029 t n v ICC BV A'dam of stuur (giro/bank)
cheque naar ICC BV, antwoordnr 46400, 1060 WD A'dam,
zonder postzegel Bestel vandaag nog en beleef hete uurtjesi
T k MSX-computer + extra's
Pr n o t k Tel 02507-17503
Schoonheid en
Elegante eetkamerstoel

Anti-stress massage, pedicure, anti-allergie therapie
Tel 020-6326684/6371715
Wilt u informatie over
CHELATIETHERAPIE
of CELTHERAPIE?
Bel St Natuurgeneeskunde
RBN, tel 02963 4201
fOuderkerk a/d Amstel)

Horecapersoneel
gevraagd

Circa 20 verschillende ontwerpen, fraai in

Computerapparatuur en software

Therapieen

Bas/tenor kom zingen bij "Zamor' maav 8-10 30 u Gezelligkomt u nr gem schaps hs

(Stijl gebaseerd op koloniale invloeden)

Wei voor/250,-!

-*• Donderdag 15-9 verloren
oorhanger, emotionele waarde Beloning 02285-13234

\

Lessen en clubs

Beeld en geluid

m<^.

^ \

Schilder

Loosers niet bellen!

eekrcieel

w

heeft tijd voor bmnenen buitenwerk.
Vnjbhjvende prijsopgave.
Bel na 18 00, tel 19800

020-6000280
Bel tussen 11 00 - 1700
vragen naar mevr v Diepen
Word
RIJINSTRUCTEUR
(M/V) Voor auto veel vraag
Ook voor njinstructeur motor
en nieuw ook bromfiets Ook
voor njinstructeur vrachtautoautobus- en aanhangwagen
U kunt ook stennstructeur
worden voor alle categoneen
Of njexaminator Bmnen vijf
maanden kunt u het officiele
Kaderschooldiploma bezitten Wilt u vast en zeker fulltime of parttime werk als njinstructeur of een succesvolle
njschooP (zonder middenstandsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk Bmnenkort
starten de opleidmgen in Amsterdam Bel voor een gratis
studiegids De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend) 0206226173 b g g 04998-99425

—Jr. ir_-ir i

Elke week het dagelijks nieuws!

traditionele en moderne kenmerken

Oproepen - Mededelingen

ir-~r

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven /30U)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

ROSAIUTO

Naam:
Co van der Horst 0206412505
Bmdeni 2 Amstelveen zuid

INfo

TEl. 15697

9,52
11, 10
12,69
14,28
15,86

Adres:

leal van Ider horst
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Postcode:

Plaats: .

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

donderdag 22 September 1994

Veekmedia 17

Vraag een Rotterdammer naar zijn stad en hij
erteltje over de haven. Vraag een
Amsterdammer naar zijn stad en hij heeft het
over de grachten, de wallen en de koffieshops,
tnisschien over Schiphol. Maar een haven? In
Amsterdam? Toch is de Amsterdamse haven,
die een oppervlakte van ruim 46 honderd
voethalvelden heslaat, maar liefst de vijfde
uropese haven en de 15-e op de
wereldranglijst. Van cacapbonen tot staal, van
;onnebloempitten tot auto's, het komt
allemaal in de haven van Amsterdam. In 1993
kverd er bijna;vijftig miljoen ton goederen aann afgevoerd. Dankzij de Amsterdamse haven
vinden 74 duizend mensen een baan. Maar
alleen als er wordt gestaakt zijn we ons bewust
van haar bestaan. Het is nauwelijks te geloven
dat dit centrum van econoniische activiteit zo
onbekend is.

door Berber Paarlberg
Foto Bram de Hollander

NE-ZERO-ZERO...midship." Met
een snelheid van tien knopen varen we op de pieren van Umuiden af. Rob de Jong, slank, grijzend en in
donkerblauw uniform, is de loods die het
Noorse autovrachtschip de Hual Lisita
door de pieren en sluizen naar de Amsterdamse haven zal loodsen. We staan op de
>rug van het schip met een kop koffie in de
hand. De loods kijkt recht voor zich uit en
jeeft zo nu en dan een commando aan de
?ilippijnse stuurman. Ter controle herhaalt deze het commando en stelt vervol;ens de koers enkele graden bij.
Even daarvoor zijn we vanuit Umuiden
met een tender naar het vrachtschip gebracht (een tender is een kleine boot die de
oods naar het schip vaart). Hoewel het
rustig weer is deint de tender flink zodra
we buitengaats zijn. Na een half uur varen
naderen we de verkenningston Umuiden
de boei die aangeeft waar het loodsgebied
begint). De Hual Lisita ligt hier roerloos op
ons te wachten. Vanaf de tender gezien
iggen we onderaan een gigantische stalen
massa die metershoog vanuit zee oprijst.
Via een touwladder die uit het schip is
gehangen moeten we op dit 180 meter lange
;evaarte pverstappen. Gelukkig heeft de
Hual Lisita- 66n ingang halverwerge de
scheepswarid, zbdat we de ladder maar een
paar meter hoeven te beklimmen. Van de
leining is op dit schip niets meer te merken.
TEDER SCHIP DAT meer dan zestig meI ter meet, is verplicht een loods aan
•*• boord te nemen. De kosten zijn afhankelijk van de diepgang van het schip. Voor
de Hual Lisita kost een enkele reis IJmuiden-Westhaven bijna vierduizend gulden.
Per maand worden er gemiddeld duizend
ichepen de Amsterdamse haven in-, doorof uitgeloodst. Een snelle rekensom leert
dat alleen al het loodsen de haven enkele
miljoenen guldens per maand moet opleve'en.
Inmiddels naderen we de sluizen van IJmuiden. Plotseling doemt er een klein
aartuig op in de buurt van het schip. Het
s de sleepboot. In tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden, sleept de boot niet,
maar het duwt aan de achterkant van het
schip, om bij het fijnere stuurwerk te helpen. Het sturen vergt nu zoveel verantwoordelijkheid dat de kapitein zelf het
roer ter hand neemt. Geconcentreerd aanwijzingen gevend aan kapitein en sleepboot manoeuvreert loods De Jong het
chip feilloos de Noordersluis in. Zelf heeft
uj nog nooit een aanvaring met de sluis>vand gehad, maar hij heeft eens gezien dat
een schip met zijn boeg door de sluisdeu'en stak. Het noodlottige schip was voile
cracht vooruit, in plaats van voile kracht
achteruit gegaan.
Eigenlijk vindt hij dat hij het niet mag
zeggen, maar De Jong geniet vooral van het
loodsen als het allemaal niet van een leien
dakje gaat. ,,Het is het leukst als het wat
spannender is door mist, storm of als er
lets onverwachts gebeurt, zoals een motor
die het niet doet."
A LS LOODS MAAKJEkennis met een
Z\ grote schakering aan nationalitei•*• •*- ten. Van de Filippijnse bemanning
°P dit Noorse schip kijkt De Jong dan ook
allerminst op. ,,Ze zijn goedkoop en beschikbaar. Ze vervangen de ervaren en
dure
krachten," zegt hij gelaten. ,,Maar ze
2
yn niet slecht," haast hij zich eraan toe te
v
oegen. De kapitein van het schip, ook van
Filippijnse afkomst, verklaart dat de bede enige post op een schip is
waarop nog bezuinigd kan worden. Verder
's voor alles al een zo goedkoop mogelijke
oplossing gevonden. Na een hausse van
wergeleken met westerse landen onderbebemanning uit het Verre Oosten is
ook Oost-Europa in opkomst als leverancier van goedkope arbeidskrachten.
De Jong gloort hier een klein lichtPuntje; hij werkt het liefst met Oost-EuroPeanen,
bij vporkeur met Russen. De
j>lpchtste ervaringen heeft hij met Neder[anders. ,,Wij zijn niet gastvrij, met moeite
je van een Nederlandse bemanning
;
n kop koffie."
Drie uur nadat we aan boord klommen,
a
Tiveren we in de Westhaven, bij het ter['ein van Hoe'gh-Ugland Auto Liners. Onjllijk komen de fletterlieden in een
i — motorbootje aanvaren. Zij halen de
*ossen op om het schip mee vast te leggen.
weer ligt er een sleepboot klaar, dit
-" om het schip te helpen aanleggen.
^Pnieuwblijkt hoe hulpeloos dit 180 meter

lange gevaarte eigenlijk is, zodra het de
open zee verlaten heeft.
Aan dezelfde kade brengt autofabrikant
Nissan zijn auto's aan wal. Ruim dertigduizend rode, witte en blauwe auto's staan in
onafzienbare rijen op een terrein, dat bijna
drie procent van de totale havenoppervlakte uitmaakt, in weer en wind te wachten tot
ze naar een dealer mogen of op een ander
schip worden geladen. Normaal gesproken
staan de auto's gemiddeld 66n tot anderhalve maand op dit douaneterrein, maar
omdat de automarkt is ingezakt, staan ze
er nu langer. Een waslaag moet ze beschermen tegen de invloeden van het weer.
E 'NISSAN LAUREL', een van Nissans autoschepen, wordt gelost. Bijna drieduizend personenauto's en
een paar vorkheftrucks moeten van het
schip worden gereden. Hier zijn, verdeeld
over twee shifts, zo'n honderd mensen van
Combined Terminals Amsterdam (CTA),
het stuwadoorsbedrijf dat het schip voor
Nissan van de lading veriest, voor in de
weer. Chauffeurs die de auto's van het
schip rijden, sjorders die de riemen waarmee de auto's in het ruim zijn vastgezet
losmaken, taxirijders die groepjes chauffeurs van de wal naar het juiste dek in het
schip rijden en controleurs.
In een lichtblauwe Nissan Sunny mag ik
meerijden met Peter, all-round havenarbeider. Vlot, behendig en onder daverend
lawaai, rijdt hij over de verstelbare metalen dekken de auto van het schip. Aan wal
passeert hij het scanstation waar een scanner volautomatisch controleert of de auto
al dan niet verkocht is en rijdt hem op de
'first place of rest'. De auto blijft hier staan
tot hij in de was wordt gezet en dealerklaar
wordt gemaakt. Een
'taxi' brengt Peter
en een paar andere
chauffeurs weer in
het ruim van het
schip, waar zij in de
volgende auto stappen.
Onderweg bekent
Peter dat hij het
chauffeurswerk
__________
maar
eentonig ~~"~"~""~^^^~"—
vindt. Gezinsauto's, sportwagens of terreinwagens, hij wordt er niet warm of koud
van. Maar allemaal kan hij ze even behendig besturen. Het lieft sjouwt Peter balen.
,,Je moet een bepaalde hoeveelheid werk
doen en dan ben je klaar. Dan werk je
ongeveer halve dagen."
Dit systeem van stukloon gold vroeger
ook voor de autoschepen: als een vooraf
vastgestelde hoeveelheid werk was gedaan
kpn men naar huis, ook al was de shift nog
niet over. Met als gevolg dat er, door de
haastige chauffeurs, regelmatig flinke
schade aan de auto's ontstond. Volgens
Peter werden er in die tijd per schip twee a
drie auto's total-loss gereden. Tegenwoordig zijn er 'damage prevention teams',
wordt er veel stronger tegen schaderijders
opgetreden en zijn er vaste shifts die volgemaakt dienen te worden. De regel snel werken is gelijk aan snel klaar gaat dus niet
meer op.

D

ven en de stad te bouwen. De indrukwekkende zeeschepen die van over de hele wereld af en aan varen, zijn sindsdien aan het
oog onttrokken. Uit het oog, uit het hart.
Want slechts weinig Amsterdammers hebben er tegenwoordig benul van dat achter
het Centraal Station een enorm havengebied begint.
N DE LOOP VAN DE 19-e eeuw verplaatsten de meeste havenactiviteiten
zich van het centrum naar het oosten
van de stad, waar de haven tot halverwege
de twintigste eeuw bleef. Maar na verloop
van tijd voldeed het oostelijk havengebied
niet meer. Gebrek aan ruimte en bewegingsvrijheid voor zowel de schepen als de
bedrijven is hier debet aan. Uitwijken naar
het westen was een logische stap; ten westen van Amsterdam was voldoende polderland waar ruime, moderne havens gegraven konden worden. Bovendien is het een
stuk dichter bij zee dan het oostelijk havengebied. En hoe korter de vaarweg, des
te aantrekkelijker de haven wordt.
Een vissershaventje is de Amsterdamse
haven al lang niet meer. Dirk Claassen,
directeur van de werkgeversvereniging van
havenbedrijven Scheepvaart Vereniging
Noord, stelt dat de Amsterdamse haven
zich heeft ontwikkeld tot een 'multi-purpose' diepzeehaven met de nadruk op opslag,
bewerking en verwerking van goederen.
Het merendeel van de kleine driehonderd
bedrijven in het havengebied heeft zich in
het nog steeds groeiende westelijk havengebied gevestigd. Slechts twee zijn in het
oosten van de stad overgebleven. Zoals het
KNSM-eiland laat zien, is woningbouw inmiddels de nieuwe bestemming van het
oostelijk havengebied.

I

den waar men niet vreemd opkijkt van een
dik pak sneeuw.
Hans Metz, office manager bij Zeetours
Cruises te Rotterdam, een bedrijf dat cruisereizen verkoopt, is van mening dat cruisereizen niet voor een bepaalde, welvarende groep mensen zijn. ,,Die zijn er natuurlijk, zonder meer, en die gaan dan in een
dure hut zitten. Maar het vervelende is dat
cruises die naam hebben gekregen door de
ondoorzichtigheid van de prijs. Je betaalt
een prijs voor een produkt waar mensen
niet van weten wat er allemaal in zit."
Wat in de haven bijna een halve eeuw
geleden in een week gebeurde, gebeurt nu
in een dag. De inhoud van een schip bestond vroeger uit losse balen, kisten en
zakken. Sinds de Tweede Wereldoorlog
wordt bijna alles in containers geladen.
Door de invoering van containers, pallets,
pre-slung (samengebonden) lading, vorkheftrucks, modernere kranen en nieuwe
stuwtechnieken gebeurt het laden en lossen steeds sneller en efficienter.

SVN wel: ,,We zijn wel begonnen met meisjes in de opleidingen, maar die dames zet je
gewoon niet in het ruim met zware balen
cacao. Helemaal integreren zal dat nooit.
Maar vrouwelijke kraandrijvers, why not?"
Of ik geen hoogtevrees heb, vraagt Co Dekker, voordat hij me laat zien hoe een contamerbrugkraan (de grootste van de vijf
soorten kranen die CTA bezit) er vanuit
het perspectief van een bestuurder uitziet.
'Soms moeten we iemand stokstijf van
angst naar beneden dragen.' Dat wil hij
graag voorkomen. Dapper zeg ik dat het
me wel zal lukken, maar 100 procent zeker
van mijn zaak ben ik niet.

K BEKLIM DE KRAAN als eerste, Co
komt achter me aan. De eerste paar
meters bestaan uit een metalen ladder
die loodrecht omhoog gaat. Bovenaan is
een rooster dat naar een comfortabeler
trap leidt; een schuin omhoog lopende metalen trap met aan beide zij den een leuning. Als ik omkijk, zie ik dat Co zich ook
met beide handen aan de leuning vastOOR NIEUWE technologieen en au- houdt. Niet naar beneden kijken, houd ik
tomatisering kan tegenwoordig door mezelf voor, dan gaat alles goed. Maar mijn
veel minder mensen veel meer werk nieuwsgierigheid wint het toch, en het valt
worden verricht. In 1950 liepen er 4.480 alles mee; prachtig uitzicht op deze hoogte!
zeeschepen de Amsterdamse haven binnen
Op 25 meter hoogte zit de besturingscamet ruim vijf miljoen ton goederen. Er bine. Een hokje dat grotendeels uit glas
waren in dat jaar zo'n 22 honderd vaste bestaat met een draaibaar plateau waarop
arbeiders en ongeveer evenveel arbeiders een stoel staat. Aan beide zijden van de
via 'arbeidspools' aan het werk om de goe- stoel is een knuppel en op de vloer is een
deren te laden en te lessen. Het aantal voetpedaal. Het voorste deel van de vloer
zeeschepen dat in 1992 de Amsterdamse bestaat uit dik glas waaronder een metalen
haven aandeed, is met 9 procent gestegen traliewerk is bevestigd. Het glas is zo dik
ten opzichte van 1950. Er liepen bijna 49 dat het met gemak een potige kraanwerker
honderd zeeschepen binnen met bijna ze- kan dragen. ,,Ik heta weleens op een kraan
ven keer zoveel goederen als in 1950: ruim gezeten waar geen rooster onder het glas
33 miljoen ton. Voor het laden en lessen zat, maar dan ga je er echt niet op staan,"
griezelt Co. Door
het glas kan hij zien
wat hij 25 meter onder zich met de
'spreader' doet, die
nu vlak voor de cabine hangt.
Hij geeft een demonstratie. Met de
linkerknuppel be_______________
weegt hij de cabine
en de spreader naar
van al deze goederen zijn ongeveer 13 hon- voren, tot we boven het schip hangen. Dan
derd havenarbeiders ingeschakeld; minder laat hij de spreader zakken door de rechdan eenderde van het aantal werknemers terknuppel te bewegen, tot hij in een 'eel'
op het schip is gekomen waar precies een
van 1950.
Toch is de zwaarte van het werk niet veel aantal opgestapelde containers in past.
veranderd vindt Jan Veenboer, kadebaas Met het voetpedaal geeft hij de spreader het
bij Ter Haak Stuwadoors. ,,In de haven is signaal de bovenste container op z'n vier
het altijd zwaar werk. Vroeger was het wel hoeken vast te grijpen. En in omgekeerde
zwaarder, maar het werkt nog altijd vol- volgorde wordt de container uit het schip
gens hetzelfde systeem. Je moet toch die gehaald en op de kade neergezet.
balen pakken en ze in een hoekje gooien. Je
^ET WERK or
OP u&
DE Kraan
kraan njKt
lijkt op net
het
hoeft alleen niet meer met de balen te lo- -•- -j-ET
pen en je hoeft ze minder hoog te gooien. I—I eerste gezicht niet zwaar. De bedieNii
ip vijf
viif balen
Vialf>n op
on elkaar,
fillraar vroeger
vrr>F>pf>r •*• J- ning Vergt VOlgens Co weinig SpierNu st.anel
stapel je
moest je twintig hoog." Wel vindt Veen- kracht. ,,Je kunt het met je pmken doen,
boer dat het werk gemakkelijker is ge- daar heb je geen ellebogenstoom voor nomaakt. ,,Je hebt nu allemaal extra midde- dig." Maar toch vindt hij het fysiek zwaar
len die je in kunt zetten, zoals heftrucks. belastend werk, omdat je constant voorVroeger had je 66n heftruck op een ploeg, over buigt, waardoor je nek- en rugklachdat was het. Tegenwoordig kan je zelfs bin- ten krijgt. Kraandrijvers mogen van het
nenboord een heftruck gebruiken." Tij- GAK dan ook maar vier uur per dag een
dens het gesprek met een van zijn bazen, kraan besturen. In die vier uur 'draaien' ze
Ruud ter Haak, mede-directeur van Ter zo'n negentig containers. De andere helft
Haak Stuwadoors, zie ik in de spiegeling van de shift bevinden ze zich, als 'tweede
van het raam hoe balen cacaobonen door kraandrijver', op het schip. Daar geven ze,
een kraan uit een schip worden gehesen. aan de hand van een planningslijst, aan
Ter Haak betreurt het dat de mentaliteit waar de containers geplaatst of weggeis veranderd. Die was volgens hem in de haald moeten worden en houden ze de veivijftiger jaren beter dan nu. ,,In die tijd kon hgheid in de gaten.
,,Nou jij," zegt Co als hij alle handelmgen
je heel makkelijk goede mensen krijgen.
ledereen wilde werken en er met z'n alien heeft voorgedaan. Ik neem plaats op de
de schouders onder zetten om de boel weer bestuurdersstoel. Tussen mijnbenen door
op te bouwen. Het plichtsbesef was groter. zie ik 25 meter onder me de kade. Ik pak
Men was zich ervan bewust dat het werk af beide knuppels beet. Meteen voel ik waar
moest en was bereid om dag en nacht door de kraandrijvers nek- en rugpijn krijgen.
te werken. Nu zegt men: Na mij kan een Met Go's aanwijzingen haal ik een denkander het toch af maken, dat hoef ik toch beeldige container uit het schip en zet hem
op de kade. Het gaat redelijk, alleen begint
niet te doen?"
Veenboer relativeert de uitspraak van de spreader op een gegeven moment te slinzijn baas wat, want als het tijd is, is het tijd. geren. Deskundig en behendig hangt Co
Ter Haak benadrukt echter wel dat de hem in enkele momenten weer stil.
Een kraandrijver hoeft met sterk te zijn,
mentaliteit van vroeger en nu niet met elkaar vergeleken mogen worden. ,,Een hele- maar moet wel stressbestendig zijn. ,,Soms
boel dingen zijn nu financieel beter gere- moet je drie dingen tegelijk doen," zegt Co,
geld zijn dan vroeger. Vroeger moest men ,,dan moet je met handen, voeten en knieen
voor zichzelf zorgen. Nu wordt er al een besturen. Met wmdkracht 7 a 8 van opzij of
beetje voor je gezorgd," aldus Ter Haak. van achteren moet je steeds bijsturen.
Soms is het echt kunst-en vliegwerk om
OEWEL HET MUJJEitJNJi;
net schip
sump te
ue krijgen,
K.iijgt:ii, want
waui,
'•OEWEL
MODERNE leven er een container op het
volop is doorgevoerd, is de emanci- de meeste hangen nooit helemaal recht."
patie grotendeels aan de haven Co heeft weleens hartkloppingen en komt
voorby gegaan. Behalve als receptioniste, zo nu en dan met trillende knieen van de
koffiejuffrouw of secretaresse tref je in de kraan, maar hij zegt nog nooit bang te zijn
haven nauwelijks vrouwen aan. De intentie geweest. ,,Je zit hoog en droog, maar soms
om meer vrouwen in de haven aan te trek- moet je wel vier paar ogen hebben. Een
ken is er volgens directeur Claassen van de ongeluk is zo gebeurd. Jammer genoeg is

I
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'Multi-purpose-diepzeehaven'verplaatst
zich steeds meer naar het groeiende westen

ledere chauffeur 'doet' in een shift van
bijna acht uur zo'n vijftig auto's. Een rijbewijs is wettelijk met verplicht voor dit
werk, maar Pieter Wentink, logistiek manager bij CTA, zegt dat CTA dit wel van z'n
werknemers verlangt, met name omwille
van de verzekering.
Bovendien mag niet iedere chauffeur
een schip laden. ,,Het lessen van een schip
is gemakkelijk, maar laden is veel nauwkeuriger werk," legt Wentink uit. De auto's
moeten, als het even kan, op een vuistbreedte van elkaar worden neergezet. ,,...en
bepaalde types zijn nogal wild," aldus
Wentink. De chauffeurs die een schip mogen laden, worden daar dan ook speciaal
voor uitgezocht. En deze aanpak werkt: nu
komt nog maar bij gemiddeld 66n op de
vier schepen een flinke schade voor. Kleine schade komt wat vaker voor, maar
wordt keurig weggewerkt tijdens het dealerklaar maken van de auto's.
Het vissershaventje, dat de Amsterdamse haven in de 13-e eeuw was, is uitgegroeid
tot een wereldhaven die zich tegenwoordig
van de pieren bij Umuiden tot en met de
Oranjesluizen bij Amsterdam uitstrekt.
Hoewel Amsterdam haar ontstaan en groei
aan de scheepvaart dankt, verloochende zij
haar afkomst zodra de stoomtrein zijn intrede deed. Amsterdam keerde de haven de
rug toe door in 1889 als een enorme fysieke
barriere het Centraal Station tussen de ha-

Een van de twee resterende bedrijven in
het oostelijk havengebied is de Passagiers
Terminal Amsterdam (PTA). Alle cruiseschepen die Amsterdam aandoen of vanuit
de hoofdstad vertrekken, leggen hier aan.
In 1993 deden ruim honderd zeecruiseschepen en een kleine vierhonderd Rijncruiseschepen de Amsterdamse haven
aan. Deze schepen, samen met de in totaal
ruim honderdduizend passagiers en zo'n
45 duizend bemanningsleden besteedden
in 1993 bijna 75 miljoen gulden in Amsterdam.
MSTERDAM HULT ZICH in de nevelen als de Pedor Dostoevski opdoemt, een Russisch viersterrencruiseschip. Op de vrijwel verlaten kade
van de PTA staan een paar kleumende
mensen familieleden en bekenden op te
wachten. Achter de kleine raampjes van
het enorme schip verschijnen gezichten.
Een enkeling waagt zich aan dek, legt het
aangezicht van Amsterdam vast of zwaait
naar bekenden aan wal. Ineens klinkt er
romantische muziek uit de luidsprekers
op de kade.

A

De passagiers van de Pedor Dostoevski
zijn bijna aan het einde van hun cruise
naar het Middellandse-Zeegebied. Het merendeel van de passagiers is contactpersoon of klant van het Moskouse bankwezen, en daar zien ze dan ook naar uit. Vooral de vrouwen zien er welgesteld en piekfijn verzorgd uit. Veel bontjassen en een
aantal pikante mutsjes daalt de trap naar
de kade af. ,,De meesten hebben aardig wat
te besteden," schat Kpos van Namen, agent
van Inchcape Shipping Services BV, het
agentschap dat de zaken van het schip in
Nederland behartigt. ,,Wie het dichtst bij
het vuur zit, warmt zich het best."
Een cruiseschip en sneeuw. Twee dingen
die Nederlanders niet gauw met elkaar in
vertaand zullen brengen. Wij zijn immers
vertrouwd met de beelden van de televisieserie 'Love Boat' die ons zon, zee en zwoele
zomernachten voorschotelen. Toch is de
combinatie sneeuw en cruiseschip niet zo
ongebruikelijk. De meeste cruiseschepen
die vanuit Amsterdam vertrekken, gaan
naar Scandinavie, IJsland, Spitsbergen of
via de Oostzee naar het noorden. Er worden ook steeds meer cruisereizen naar de
Baltische staten gemaakt. Allemaal gebie-
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dat in het verleden weleens gebeurd." Ondanks de risico's, de stress en de nekklachten, heeft Co nog steeds plezier in zijn
werk: ,,Ik doe het graag en het is niet saai."
Hoe ik het in m'n hoofd haal te suggereren dat kraandrijvers een ton per jaar zouden verdienen. ,,Ik verdien wel een ton,
alleen krijg ik het niet", zegt Evert. Evert
van Buschbach is, net als Co, all-round
havenwerker bij CTA en bevoegd om alle
kranen te besturen. Evert is al bijna 25 jaar
havenwerker, Co dertig jaar. Co, Evert en
vooral hun toezichthouder proberen het
gerucht dat kraandrijvers een jaannkomen van een ton zouden hebben onmiddellijk uit mijn hoofd te praten. ,,Als je elk
weekend werkt, haal je dat nog met eens."
Hoewel Rotterdam waarschijnlijk de
'mainport' van Europa zal worden, moet
de rol die de Amsterdamse haven speelt
niet worden onderschat. Onderzoek dat
bureau McKinsey in 1992 heeft gehouden,
wijst uit dat het Noordzeekanaalgebied
een sterke uitgangspositie heeft Belangrijk argument daarvoor is de goede bereikbaarheid over zee, de verbindingen met het
achterland en de hgging ten opzichte van
de Westeuropese markt.
De havens in het Noordzeekanaalgebied
bieden aan 74 duizend mensen werk. Alle
activiteiten die aan de haven zijn gerelateerd, zoals havendiensten, overslag, transport, Industrie en visserij, zijn dan ook een
belangrijke factor in de Nederlandse economic. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid en een toegevoegde waarde voor
de economie, maar hebben ook een uitstralingseffect op toeleverende activiteiten zoals de bouw en financiele en zakelijke
dienstverlemng.
P VERSCHILLENDE niveaus wordt
er dan ook aan gewerkt om de haven
van Amsterdam, naast Schiphol en
de Rotterdamse haven, als een van de voordeuren van Europa te presenteren. Zowel
door de samenleving als door bedrijven is
er al voor miljarden geinvesteerd in het
Noordzeekanaalgebied. Maar Claassen van
de Scheepvaart Vereniging Noord heeft
desondanks nog heel wat wensen. Zoals
een tweede grote, bredere sluis, de aanleg
van de Westrandweg die een verbinding
moet leggen tussen het westelijk havengebied en Schiphol, een tweede Coentunnel
en de totstandkoming van een havenautoriteit in plaats van de vele mstanties en
gemeenten die nu enige zeggenschap over
de haven hebben. Wat stevige politieke lobby's, veel geduld en tact, en wie weet haalt
Amsterdam ooit nog brons in de Europese
spelen, na Rotterdam en Antwerpen.
Het Gemeentehjk Havenbedrijf Amsterdam probeert ondertussen met een publiciteitscampagne de haven meer onder de
aandacht van de hoofdstedelijke bevolking
te brengen. ,,Amsterdammers blijken er
met zo erg van op de hoogte te zijn dat
Amsterdam ook een haven heeft," zegt
voorlichtster Dekker van het Gemeentehjk
Havenbedrijf. ,,Men weet niets van het belang van die haven. En dat belang is nogal
groot voor de economie, zelfs landelijk,"
voegt voorhchte r Moes van de Amsterdam
Ports Association eraan toe.
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E AMSTERDAMSE HAVEN voelt
zich nog altijd een ondergeschoven
kindje. ,,Den Haag vindt dat Amsterdam met moet zeuren om nog meer mvesteringen, want het heeft Schiphol al. En
Brussel kan weer tegen Nederland als geheel zeggen: Jullie hebben Rotterdam al,"
zegt Claassen. Zijn verlanglijst geldt voor
de komende tien jaar, maar het valt te
betwijfelen of alle wensen in die periode
gerealiseerd zullen worden.
De Coentunnel en de Velsertunnel zijn
voorbeelden van pogingen die in het verleden al zijn ondernomen om het verkeer in,
om, van en naar de haven in goede banen te
leiden. Wat met in leder opzicht is gelukt,
gezien de kilometerslange files die dageHjks voor beide tunnels staan. Want met
alleen de haven gaat mee in de vaart der
volkeren, ook de wereld eromheen. Een
wereld die steeds verder van de haven af
lijkt te gaan staan. Maar die tegehjkertijd
dagelijks een half uur in zijn auto voor dit
veel te onbekende economische bolwerk
staat te wachten. Al is het via een zijdeur,
het is toch de moeite waard om eens een
blik te werpen op een van Europa's voordeuren. Als alleen al die duizenden filerijders er eens bij stil zouden staan wat er
zich eigenlijk boven die tunnels afspeelt en
er ook eens boven uit zouden khmmen,
dan komt de haven vanzelf weer in zicht.
En misschien ook weer in het hart.
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Prive

MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1gpm.
06.320.320.66 Oh...wat fijn!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Aangeb. zomerhuisje 3x6 m,
tot juni '95. Hr / 700 incl.
Tel.: 02507-14312 na 19.00 u.

Financier) en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Met is weer voorbij
die mooie zomer.
Als u nog Duits muntgeld
over heeft, nemen wij dat
tegen de geldende koers
Gemeub. studio t.h. in centr.
graag van u over.
Z'voort. Tel. na 18.00 uur:
WISSELKANTOOR
02507 - 30830.
HENK OONK
Te huur, direkt, permanent
GR. KROCHT 20
kamers /601,- p/m incl.
Tel.: 02507 - 19587.
GARAGE te huur, /200 p.m.
(onder Fenemaplein).
Tel. 30157, na 20.00 uur.

Te huur per 1 okt. kl. won.
gem. 2 min. v. strand en duinen, 3 kam., k.d.t. Voor info
na 18 uur 02507 - 13204.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Naar dames THUIS
door het hele land

NIEUW! 1 gpm 06.320.326.17
Sex in het openbaar! Lift, toilet, trein, bus, tram.

24 u/p.d. 100 cpm

06-96.88

TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken vluggertje?
Bel nu 06-9530 (75cpm).

!Vrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9512 Sexsucces! (75cpm)

SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).

TOPSEX 06.320*325*25 Ik wil
in bad met jou! Zeep me maar
lekker in lieverd! 1gpm.

Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE Jongens voor hete
sex. Bel nu 06-9844 (75cpm)

SEX VOOR TWEE, direkt
telefoonsex met hete vrouwen. 06-320.330.46 (75cpm).

Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen. 1gpm.

Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
Spreek een visitekaartje in en
luister naar die van anderen!
Vind je 'n leuke meid, dan
verbinden we je live door. Samen prive. 06.97.22.

Ze zakte door haar knieen.
z'n Frans lieverd. 1 gpm.
96.46 Rode lippen!

Diverse clubs

VERPLEEGSTERS Live Sex!
Rijp & Jong! 24 Uur per dag!
06-98.38 1gpm. We Wachten!

020 - 6328686. Amber Escort
lieve (jonge) dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur bij
U binnen • geen extra kosten.)

VLUGGERTJE! 06-96.92 Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen! 100 cpm. Zappsex.

/ 150 gehele dag relaxen met
alle 14 sexy klasse naakte
meisjes in de saloon. Gratis
Thaise massage en Frans tot
het
einde. Geop. 10-24 u.
Bestevaerstraat
215
hs.,
A'dam. 020 - 6869624.

VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm)
Vrouwen, Studentes, Schoolmeid(18) 06-4100 (gratis) Studenten, Mannen, Schooljongens(18) DD9644 1gpm (06)

06.95.20 NIEUW! One on One!
Maak nu direct een afspraak!
06.95.20 maar 1 gpm Nieuw!
06*95*26 Lesbische buurvrouwtjes
brengen elkaar
naar 'n hoogtepunt. 1gpm.

IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06-9604 (75cpm).

-£&
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NAVULZAK3 KILO

GROTE HUISHOUDEMMER
MET MOP EN STEEL COMPLEET
MET UITWRINGBAK

STERKE
HOUTEN HUISHOUD

HANDIGE RUBBER
GOOTSTEENMAT
rond of vierkant model

WERKBORSTEL
met duurzame kunststofvezels

alwasbaar In
de vaatwasser

ULTRA

06-96.93 SECRETARESSE.
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1 gpm.

ELDERS

ELDERS

MARIGOLD HUISHOUDHANDSCHOENEN
met geruwd nrolie! voor goed grip en
katoenvlok.r^
voering.
K-s'S
Malen: S, M, L

reinigt,
veririst en
ontkalkt
ook onder
de rand
FLES 750 ML
ELDERS

ELDERS

06-98.48 Rijpe vrouwen Live!
Misschien wel je buurvrouw
aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag
06-98.58. Hoor 35 vrouwen
hijgen. Maar 1 minuut voor 'n
hoogtepunt. Zappen 1 gpm.

Anonieme sextelefoonnrs van
hete vrouwen, ze geven echt
nun telnr Bel 06-9737 75cpm

06*96*25 Winkelmeisjes 18.
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter. 1gpm.

Dikke Vrouwen livegesprek
m. mollige vrouwen m. enorme bollen. 1 gpm 06-98.70.

06.96.26 S & M - LIVE -BOX.
Live met je meesteres op een
lijn...! 1 gpm.

met DAMES uit
heel Nederland.

F, Pi

FRAAIE KWALITEIT
100%KATOENEN
&,-*&•(

met diverse
originele cartoon
applicaties
o.a.: Flintstones, j
Garfield, etc.
Maten: M, L, XL

BIJZONDER FRAAIUITGEVOERDE

t£*

INTERIEUR VERFRISSERS

EXPORT KWALITEIT
HOLLANDSE BLOEMBOLLEN

A';J^
psi-jfiSA ti'Tfift V-*'"B?
r j{$fj ''SSfy A-''K'i

(!ctS5s\

ELDERS

r«;5v

In diverse
soorten en
kleuren

&%% ©^ ^^

!WKI

-

^^95^

ELDERS

5Q5^ NJil^ PER

LOEILAMPEN

iWf,!<
J!?5.

met handige zelfklever, ook leuk als decoratie

Indegeuren:
Citroen, appel o)
peraik.

KWALITEITS

II

T-SHIRT

06-97.33 Standje Frans! 1
gpm. Live met mij 24 uur p/d!
Op z'n Frans! Mondje vol!
06-98.40 STRAATSEXLIVE! 1
gpm. We schakelen je door
met 'n ordi meid! 24 Uur p/d!

r/s/s/ssMr/////^/^//////^^^^

1/lJi! /

06-97.11. Sabrina houdt van
Grieks. 1 gpm. Ik sta voorover! Doe m'n slipje opzij!

06.96.06 Laat je 24 uur p. dag
doorverbinden voor een Livegesprek! Rijp & Jong 1 gpm.

ELDERS

^ STUK

'WIJ KOCHTEN
EEN PARTIJ

A

grote vitting, 40,60 en 75 watt
lange levensduur

•CA«| ZCALEX.

ELDERSJU25"

HANDIGE
KUNSTSTOF HAARBORSTELS

m

met afgeronde pennen ter bescherming •
van de hoofdhuid.
In diverse
modieuze kleuren
ELDERS

PER
STUK

3>&r

m

sas
ma

W
* 40
»«v _
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Direct contact
Geheel prive
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80

Direkt apart met ondeugende
vrouwen. Vrouwen: 06-4300
mannen: 06-9757 (75cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+]
aan de telefoon die thuis belt,
06-9880 (75cpm).
DIREKT-LIVE-DATING?
met een amateur-prost.
1 gpm. 06-340-300-07
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm)

MC CAIN GOLDEN LONGS
lekkere
krokante dunne
Franse frietjes

BLIK400ML
ELDERSjUQ^

yoghurtdrank met
6 vruchtesappen

feu^l^

BAAL 450 GR
ELDERS

;

149DIAMANT
FRITUURVET

^ >u«_r-^

Fristi

LITERPAK

Venhode

ROMIGE FRANSE KAAS MET FIJNE TWNKRU1DEN

KUIP150 GRAM • ELDERSJM-

ELDERS^69"

$&*-

IKWHtrirtiajHK - ,

SUPER KROKANTE

ORIGINELE

CROKY

CHIVERS

Gold Label Chips,

MARMALADE
Olde English puur Imlt
POT 454 GRAM

extra groot en gerlbbeld,
diverse smaken
ZAK 90 GRAM-ELDERS>er

!

UcEnglielll

100% plantaardlg, .
bakt droog en
;
krokant

ELDERS J-69''

r^fSM
k% VslcJw
:M

CHOCOLADELETTERS

VOLLE VRUCHTEN

tt>

m

F AM I LIE

• ;

Extreem 9821: Verboden Lusten 1gpm 06-9821 Live 24hrs

1,3 LITER
ORIGINELE ITALIAANSE

GRISSINI SOEPSTENGELS
PAK 125 GRAM
ELDERS

j^r

GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel: 06-4300
Mannen bel: 06-9755 100cpm

aardbeien ol mandari/n/

IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

HEERUJKE ITAUAANSE

MOOIEBLANKE

MUSCAAT
DRUIVEN SCHNITZEL

REUZEBLIK

i* i 4

Gebabbel,
gebabbel,
75
cpm. De BABBELBOX de enige echte! 06-320.330.02.

YOGHURT

BEKER 0,5 LITER-

ZOEK UIT: tomaten-, erwten of
bruine bonensoep

m sopruine
Bon^1
:
^'a- :v-;.socp'
:4-::, GEv/utD.

LeVERWC

liefst HEEL POND • ELDERSA2T1

puur, royaal
formaat
135 gram

UNOX FAMIUESOEPEN

Homo: Jongens onder elkaar. EROX de madam verbindt je
Hoor ze heet TEKEER gaan. door, zee maar naar wie!
06-320*330*88 (75cpm).
06.95.06 Rijp & Jong. 1gpm.

STOKBROOO
KIPS AMSTERDAMSE

DE ECHTE VERKADE

uo

Hete vrouwen willen echt snel Doorschakelsex met strakke
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr. meisjes 18! Live met ze! Bel
Bel nu 06-9766 (75cpm).
06-98.66. Nu 24 uur per dag!
Hete vrouwen willen met jou EENZAME vrouwen zoeken
een spannend prive-gesprek! sexafspraakjes als man niel
06-320.322.33 (75cpm)
thuis is! Bel 06-9661 (100cpm)

OVENVERS KAAS-UIEN
ELDERS ZJ&-

W^Joi-^

DISCREET Sexkontakt, nu
spec, met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75cpm)

GRIEKS standje met ervaren
vrouwen. 35+. Kies, er zijn er
Kinky Live-gesprek? 24hours 3! 1gpm. 06.320.327.17.
o.a. Kaviaar, piercin'. 1gpm.
GRIEKS: toe maar, schuif
06-320-329-20.
mijn slipje maar opzij schat!!
LIVESEXMEISJES
06.96.36 Bel 06-9709 (100cpm).
24 uur per dag kun je Live!
Heerlijk DISCREET apart met
1gpm v.a. 18 jr. Livesex!
hete vrouwen uit Amsterdam.
LIVESEXNEGERIN 06-96.85 06-320.322.11 (75cpm)
24 uur per dag! Live sexen!
Hete eenzame vrouwen 30+
1 gpm. Doorschakelsex.
zoeken ANONIEM sexconMeidengrieks! 06.320.320.62 tact. Bel nu 06-9511 (75cpm)
Ik sta voorover, voorzichtig en
Hete ERVAREN vrouwen van
met olie. Ga door! 1gpm. 18jr.
40 jaar zoeken sexkontakt.
Meisjeskamertjes 18 jr. 06- 06-350.290.53 (75 cpm).
96.08. Petra's vriendinnetjes
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
doen een sexspelletje. 1gpm.
zoeken snel sexkontakt!
One on One RIJPE vrouwen Bel nu 06-9705 (75cpm)
Alleen live en prive met ervaHETE RIJPE vrouwen bellen
ren vrouwen 06-9523 pm 1g.
voor een heerlijk sexkontakt.
Op de boerderij: Nicole en... Bel nu 06-9780 (75cpm).
1gpm. 06-320-329-19.

BRiSSOF^

yellow of rose

lekker als groente
maar ook in de salade

Direct Live Box! Je komt in
een orgie terecht! 1gpm. Nu
24 uur per dag! 06.95.93
Direkt apart met een droomvrouw! 06-97.92. Je mag alle:
doen voor maar 1 gpm.

FRISTI

PRINCES
MA1SKORRELS

24 u/p.d. 100 cpm.
Direct kontakt, direkt doorgeschakeld naar dames thuis,
06-9702 (75cpm).

***HOMO-KONTAKTEN***
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm)

G/om

-**£#>«

TOILET
REINIGER

PER
PAAR

ANONIEME
sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm)

"HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete boy?
06-320*330*18 (75cpm).

wo

:/^,

ELDERS

in 5 dagen

06*95*92 GRIEKS lekker achterom. Blanke of donkere
vrouw staat gebukt! 1gpm.

HOMpJONGERENKONTAKT
hete Jongens van 18 tot 30 jr!
06-320.330.95 (75cpm)

Trompstraat 2, Zandvoort

ULTRA OF COLOR
geconcentreerd wasmiddel

Alblas Verkeersscholen

06.95.60 SEXSTRIPTEASE Jij
mag alles van mij uittrekken! 24 uur p.d. 06.320.320.65
Live! Met een hete tiener 18!
Begin maar! 1gpm.
1gpm. Heerlijk Livegesprek!
06.95.91 Het meisje (18) bukt
Alledaagse Taboe
en schuift haar rokje omhoog!
1gpm. 06-320-327-26
Op z'n GRIEKS! 1gpm.

06.96.40 MEISJESSEX (v.a.
18), 1gpm. Jij loopt achter mij
de trap op. Onder m'n mini
zie je m'n slipje strak trekken.

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Gran Dorado
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

GLORIX

ELDERS

06.95.09 Je krijgt sexles in het
gymlokaal, stop je hand maar
in m'n B.H. 100 cpm.

Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Nederl., Caraibische, Z-Amerikaanse, Aziat. meisjes. Escort v.a. /200. 020-6683310.

06-Nummers

06.95.05 Hier willen ze Live
voor standje Grieks! DoorO*-l
ldI\dOCAl 24
C*t u
U ^/.U.
schakelsex!
p.d. llj|JUI

AKO

DASH of ARIEL
"B.S

*T.k. dakdragers & zonnescherm v.e. Opel Vectra. Een • Zie de colofon voor opga
koop /175,-. 02507 - 20021. ve van uw rubieksadvertentie

06.320.320.91 Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je long
voelen. RIJPE Negerin. 1gpm.

Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr, 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort

IfiSEHfi

UW RIJBEWIJS
Nieuwkooo. 01724-8361.

06.320.320.22 Ik wil dat je me
in de lift masseert. Zachtjes
hoor, ben 18 jr. 1gpm.

Zandvoorts Nieuwsblad

•/•

en motoren

Auto's en
auto-accessoires

SM-KONTAKTLIJN: zoek
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100cpm)

PRIVE: 06-9778. Ordi-Live
SEX-GEPREK. Zeker weten NIEUWE RAGE 06.96.53
Nieuw: 35 plus sexdating. Vol24 pd HORNY LADIES 1gpm dat er op jou 'n heerlijk meisje Spreek een leuke boodschap
op RIJPE VROUWEN zoeken
in en luister dan naar die van
sexkontakt 06-9616 (100cpm) Privetelefoonnrs van hete wacht. Bel 06-9701 (75cpm)
vrouwen thuis. SEXKONTAKT SEXGESPREK met vrouwen andere bellers. Vind jij een
Nieuw: ANONIEME sexdating
Bel nu 06-9605 (100cpm)
die zich thuis vervelen!! Voor leuk iemand of iemand jou,
Snel sexkontakt met eenzadan wordt je direct live
me vrouwen 06-9706 100cpm Privetelefoonnrs van hete Heren Bel 06-9667 (100cpm)
doorverbonden.
75 cpm.
vrouwen thuis. SEXKONTAKT SEXKONTAKT: De heetste
Nieuw discreet prive-gesprek
Vrouwen bellen gratis!
Bel nu 06-9502 (100cpm)
vrouwen kun je thuis bellen.
met hete vrouwen. (extraNu Direkt TELEFOONSEX
snel) Bel nu 06-9664 100cpm Rijpe Harriet is nog steeds Bel nu 06-9602 (100cpm).
hete vrouwen wachten op
Ordi. 1gpm. 06-320-322-27.
Sex"O"foon Sexbox Live! jou. 06-320.330.91 (75cpm)
Nieuw: hete meisjes uit
Rijpe Verpleegster. Ik zit op 06.320.329.50 Rijp & Jong
de Groot Amsterdam!!
Surinaamse lippen: Vol/open
m'n hurken. Wat 'n inkijk, 1gpm. Direct live met haar!
06-350.23-020 (100cpm)
1gpm. 06-320-324-02 ..mmm..
geen slipje. 1 gpm. 06-97.44. ***SEXPLEZIER voor 2 * * *
Nieuw! Sex op SPANNENDE
Taboe
gesprekken LIVE: 24 u.
plekken! 06.320.320.19 pmlg. Straatgrieten! Ik snak naar 'n De Heetste vrouwen direkt
hoogtepunt, Glij maar lekker. aan de lijn: 06-9663 (100cpm) 1gpm. 06-320-322-72 Stories?
In de bios voel ik je hand.
1gpm. 06.320.320.77
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
S.M.-KONTAKTEN
Nieuw: TELEFOONSEX voor 2
vrouwen bij jou in de regio
Direkt hete vrouwen aan de Surinaamse Dames echt Live Anonieme strenge sexkonbel nu 06-9811 (75cpm)
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm). 1gpm 06-320-323-45 (24u/pd) takten 06-320.322.17 (75cpm)

Te koop: 2 nieuwe fietsen (he
renfiets en damesfiets) Stur
hex Archer (drie versnellings
naven en voortrommelremna
ven) voor /600 (waarde
/1000). Tel. overdag 020
6247562 en na 20 uur 17863

T.k. Peugeot SPX 103, zwart
met rood, sterwielen, kick
starter, z.g.a.n. 6260 km
Te koop / te huur gevraagd:
ruime loods of schuur met /1100,-. Tel. 06 -52817816.
enige grand, als atelier voor
beeldend kunstenaar. Br. o.
Rijles auto's
nr. 761-38042 v.d. blad.

Doorschakellijn

NIEUW! 06.320.325.95 Direct
een leuke meid aan de lijn!
De meeste vrouwen! 1 gpm.

RIJPE VROUWEN Live
06-96.09, 24 uur per dag kun
je met ze dollen. Live! 1 gpm.

/<ft&
(SLiBlU*?

100 if jig

HEEL
POND

GRAM

149-1
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DIRK VAN DEN DROEK
v
paramw

LIEFST 14 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM (ZUID|: Rl|nstraat 48 - EN NU OOK IN AMSTERDAM:' -Nieuw Sloten EN BINNENKORT: • Molukkenstraat (Amsterdam cost)

donderdag 22 September 1994
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ZANDVOORT - Onder onverwacht gunstige weersomstandigheden heeft de
ZHC-golf zondag op Spaarnwoude de clubkampioenschappen gehouden. De
zeer actieve evenementencommissie, onder leiding
van Erna Meyer, zorgde
voor een perfecte organisatie.
Bovendien verliep de starts
van alle flights lekker vlot, ondanks het feit dat Spaarnwoude onaangekondigd de starttijden twintig minuten had ver-

Perfecte ZHC-golfdag
vroegd. Er werd gespeeld in Aansluitend werd door ruim 95
twee categorieen. De A-holes, personen deelgenomen aan een
korte holes, voor beginners en uitstekende barbecue, waarde C-holes, lange holes voor ge- mee een uiterst plezierige golfvorderden. De bijzonder goede dag werd afgesloten.
sfeer binnen ZHC-golf werd geUitslag A-holes dames: 1. Catreflecteerd in het zeer grote hy Hesman, 2. Marjon van der
aantal van 95 deelnemers.
Kruijs, 3. Dia de Graaff, 4. Marjon Weigert, 6. Elly Emmen, 7.
Een zeer geanimeerde aange- Anneke Koene. Heren: 1. Ton
legenheid was de prijsuitrei- Laane, 2. Hansje Janssen, 3.
king, waarbij twee in Schotse Rob Jager, 4. Peter Kuin, 5. Dre
kleding gehulde heren voortref- Claessens, 6. Pieter Lohmann,
felijk assistentie verleenden. 7. Hans van der Vosse.

9 Zandvoorts
Uitslag C-holes dames: 1. El- Nieuwsblad

len Crabbendam, 2. Wilma
Beerepoot, 3. Anneke Couvreur, 4. Henny Veldhuizen, 5.
Marjan van der Stoop, 6. Rini
Boom, 7. Ans Buursema. Heren: 1. Rota Vertaurg, 2. Fred de
Graaff, 3. Jan Meyer, 4. Cor van
Koningstaruggen, 5. Jan ZwemZANDVOORT - Zowel de
mer, 6. Jan Bax, 7. Hen Verheudames als de heren van ZHC
gen, 8. Eric Deinum.
De 'meary' op de A-holes wonnen hun wedstrijd met
werd gewonnen door Sia de 2-0. Beide Zandvoortse
Graaff en op de C-holes door teams yertoonden een goed
Anneke Couvreur. De 'longest spelletje hockey.
drive' werd taij de dames geslaDe heren hadden niet veel te
gen door Rini Verheugen en bij vrezen van het bezoekende
de heren door Hans Gansner. Hoorn. Het overwioht werd in
de eerste helft uitgedrukt in
een doelpunt van Wouter Slotenmaker. De tweede helft was
eveneens voor ZHC, dat de
voorsprong verdubbelde naar
2-0. Eric van Berkel zorgde
voor de tweede treffer. De kansen op meer waren aanwezig,
zaakt was een strafschop toe te maar bleven onbenut.
kennen, die taenut werd, 1-3.
,,We hebben onnodig een
De ZHC-dames waren vooral
punt laten liggen", meende Ge- in de eerste helft oppermachtig.
rard Nijkamp. ,,We scoren te Met goed hockey werd Terriers
weinig en krijgen de gekste teruggedrongen. In de eerste
doelpunten tegen. We zijn nog helft sloeg ZHC toe door doelniet in de omstandigheden ge- punten van Helen Plantenga en
weest, op voorsprong dus, dat Sabine de Bruin, 2-0. In de tweeje lekker kan voetballen. Ten de helft drong ZHC niet meer
opzichte van vorig jaar hebben aan en verdedigde de voorwe kwalitatief wel ingeleverd sprong bekwaam.
en is deze klasse een stuk sterker geworden. Toch zie ik het
niet somber in. We hetaben nog
wat tijd nodig en met nog een
beetje meer werklust moet het
kunnen."
Zaterdag krijgt Zandvoort'75
een nieuwe kans bij Candia, dat
ZANDVOORT - Het seieveneens nog niet tot winst is
zoen 1994-'95 is voor de legekomen.

Goed hockey en
winst voor ZHC

Zandvoort'75 nog steeds op
ZANDVOORT - Ondanks
goed voetbal en een redelijk
aantal kansen slaagt ZandKees Bruin kijkt nog een beetje beduusd maar hij is wel echt en terecht wereldkampioen voort'75 er maar niet in de
geworden
hatelijke nul op de ranglijst
weg te werken. Tegen Vlug
en Vaardig deden persoonlijke fouten de Zandvoorters de das om, 1-3.

Wereldtitel voor
sterke Kees Bruin

ZANDVOORT - Fysiotherapeut Kees Bruin heeft op
het bergachtige parcours in
het Wienerwald in de buurt
van Wenen de wereldtitel
wielrennen voor medici en
paramedic! gewonnen.

sterkste van het ruim zestig
man tellende deelnemersveld.
Na zijn voetbalcarriere begon
Kees Bruin met de wielersport
en ook in deze tak van sport
fietst hij de successen bijeen.
Zo won hij dit jaar al de Ronde
van Uitgeest, fietste hij in de
voorste gelederen tijdens clubDe veertigjarige Bruin, die in wedstrijden en reed hij dit jaar
de jaren '75-'85 furore maakte in totaal zo'n dertienduizend
als voetballer van het eerste kilometer op zijn fiets.
team van Zandvoortmeeuwen,
In de strijd in Oostenrijk
en sinds kort woonachtig is in
Velserbroek was veruit de heeft Kees Bruin niets aan het

toeval over willen laten. Werd
hij vorig jaar in de eindsprint
door een Duitse arts geklopt,
nu demarreerde Bruin al na
twintig van de af te leggen zestig kilometer. Op het heuvelachtig parcours bouwde Bruin
een voorsprong op van anderhalve minuut. Wat het peloton
ook ondernam de solo slaagde
met verve. Van zijn opgebouwde voorsprong hield Kees
Bruin een halve minuut over,
zodat de regenboogtrui terecht
in zijn bezit kwam.

De enorme regenbuien en de
geweldig harde wind maakten
het niet gemakkelijk voor de 22
voetballers. Met de straffe wind
tegen had Zandvoort'75 het beste van het spel. Het technisch
goed verzorgde voetbal leverde
een paar goede kansen op maar
Paul Longayroux en Perry
Boom schoten net lets te kort.
Bovendien had de Vlug en

Vaardig-doelman goed kijk op
de inzetten.
Vlak voor rust kwam Zandvoort'75 geheel onnodig op achterstand. Een lange bal bleef
hangen op de wind, waarna de
defensie onvoldoende ingreep.
De Amsterdamse spits wist
toen wel raad en liet doelman
Luc Krom kansloos, 0-1.
Met nieuwe energie trok
Zandvoort'75 in de tweede helft
fel van leer. Na acht minuten
kon de verdiende gelijkmaker
op het scorebord vermeld worden. De voorzet van Dennis
Keuning werd door Hans Hartkamp fraai ingekopt. De vreugde was van korte duur aangezien twee minuten later de
equipe van trainer Gerard Nijkamp wederom tegen een ach-

terstand aankeek.
Doelman Luc Krom tastte
mis waarna het voor de Amsterdamse spits een eenvoudige
zaak was te scoren 1-2. Nijkamp
gaf zijn manschappen opdracht
achterin 6en tegen een te spelen. Het risicovolle voetbal van
de Zandvoorters bracht Vlug
en Vaardig in de problemen.
Vele hachelijke situaties in het
strafschopgebied, maar de bal
wilde niet in het Amsterdamse
doel.
Vlak voor het einde kreeg
Zandvoort'75 de genadeklap.
Ivar Steen drong een doorgebroken tegenstander naar de
zijkant, doch doelman Krom
dacht in te kunnen grijpen. Dat
deed hij erg ongelukkig waardoor de scheidsrechter genood-

Bridgeclub
start flitsend

den ,van de Zandvoortse
Bridgeclub geopend en vol
goede moed werden de eerste 28 spellen gespeeld. In
de eerste wedstrijd gaven de
koppels elkaar niet veel toe.

Nieuw juniorenteam TZB

'Interesse voor schaaksport in
Zandvoort hoger dan gemiddeld'
ZANDVOORT - De eerste
bijeenkomst van het nieuwe
Chess Society-bestuur heeft
meteen vruchten afgeworpen. Zo werd besloten vanaf
vrijdag 14 oktober een
schaakcursus te beginnen
voor mensen die .niet of nauwelijks bekend zijn met de
regels van het schaakspel.
Voorzitter Hans Drost zorgde voor een overwinning in
de eerste snelschaakronde.^De cursus wordt verzorgd
door ervaren clubspelers van
Chess en zal zes vrijdagavonden van half acht tot half negen
in beslag nemen. ,,De belangstelling voor de schaaksport is

in onze badplaats verreweg hoger dan het landelijke gemiddelde", aldus Olaf Cliteur. ,,Met
een cursus voor mensen die het
spel willen leren of beter willen
leren, hopen wij nog meer mensen te interesseren." De cursus
is in het Gemeenschapshuis en
opgave kan geschieden tot 12
oktober bij Hans Drost, telefoon 18430 of Olaf Cliteur 15721.
De eerste snelschaakronde
•bij Chess Society is een succes
geworden voor voorzitter Hans
Drost. Behalve Drost kende
ook Boudewijn Eijsvogel een
voortvarende start. Na vijf
schaakronden deelden Marc
Kok en Hans Drost de eerste
plaats, terwijl Eijsvogel op een

Honderd procent voor
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Een bij
vlagen zeer goed voetballend Zandvoortmeeuwen
heeft door een 4-1 overwinning op BIOS de koppositie
behquden. Die positie moet
overigens gedeeld worden
met Dip. De drie gespeelde
wedstrijden leverden drie
zeges op. Uitblinker Bas
Heino zorgde voor twee
doelpunten, terwijl Robin
Castien de overige doelpunten voor zijn rekening nam.
Zandvoortmeeuwen speelde
ook in deze wedstrijd met 'ups
and downs'. Een kwartier zeer
goed combinatievoetbal in een
hoog tempo en dan weer een
versnelling lager. In het eerste
half uur ontstonden er weinig
echte mogelijkheden. Wel
fraaie acties van onder andere
Heino en Castien. DIOS bood
wat veldspel betreft goed tegenspel, doch kwam ook niet tot
kansen.
Het laatste kwartier van de
eerste helft deed de strijd beslissen.
Zandvoortmeeuwen
had de hulp nodig van de DIOSdoelman om op een 2-0 voorsprong te komen. Na een hoekschop van Ruud van Laere
greep de doelman mis en kon
Bas Heino raakschieten. De

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekeltjkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Opgave nummer 37: Mat in 2
zetten, wit begint.
Oplosslng van schaakdiagram
no. 36 (Mat in twee zetten, wit
begint): 1. Dbl x H7+ -Kh8 x h.7;
2. Ta3- h3 en mat.

Zandvoorters letten even daarna niet op toen DIOS de enige
echte kans van de wedstrijd
kreeg. Doelman Remco van
Lent was echer alert genoeg om
de scoringskans te verijdelen.
Vlak voor de pauze kwam
Zandvoortmeeuwen op 2-0. Na
een solo van Robin Castien liet
de gevaarlijke Zandvoortse
aanvaller een schot los dat
meestal wel door E-juniorendoelmannen gestopt wordt. De
bal verdween echter door de benen van de Nieuw Vennepper
doelman, 2-0.
Het zeker niet zwak opererende DIOS hanteerde de buitenspelval met succes. Toch
zou na tien minuten definitief
de beslissing vallen. Faisal
Soekhai lanceerde de op snelheid liggende Bas Heino, die de
bal bijzonder fraai over de doelman stiftte, 3-0. Na een sterk
kwartier was het weer tijd om
gas terug te nemen, zodat DIOS
het middenveld in bezit nam.
In de twintigste minuut werd
de Zandvoortse defensie en ook
doelman Van Lent verrast door
een knap en onhoudbaar schot,
1-3. Toch bleek DIOS niet in
staat een vuist te maken. De
Zandvoortse defensie, met aan
het hoofd John Keur, die met
veel overzicht het spel dirigeerde kwam niet in de problemen.
Met snelle aanvalen probeerde
Zandvoortmeeuwen de voorsprong uit te bouwen.
De niet af te stoppen Bas Heino
soleerde door de defensie en deponeerde de bal op de voet van
Ferry van Rhee, die zijn inzet
met de grootste moeite gekeerd
zag. Het was uitstel van executie. Van Rhee ondernam even
daarna een sterke solo en plaatste de bal op de geheel vrijstaande Robin Castien, die geen
moeite had de bal in te schuiven 4-1. In het laatste kwartier
drongen de mannen van een tevreden trainer Pieter Keur niet
meer aan.
"Ik ben zeker tevreden met het
voetbal wat we laten zien", aldus Keur. "Het gaat soms heel
gemakkelijk, waarna we weer
verslappen. Toch is het klasse
hoe we nu spelen. We hebben
genoeg kwaliteit om goed voetbal te spelen. Na de komende
drie wedstrijden weten we echter waar we precies staan. Dan
krijgen we de drie sterkste tegenstanders. Het zijn echter
ploegen waartegen we zeker
niet kansloos zijn".

half puntje volgde. In de spannende twee slotronden maakten Drost en Kok geen fout
waardoor zij de eerste plaats
deelden. Doordat Drost het onderlinge duel had gewonnen,
ging de zege naar de voorzitter.

Tweede ronde
Eijsvogel, die zich in de zesde
ronde een hak liet zetten door
Simon Bosma deelde toch nog
de derde plaats met Bosma. Zij
eindigden voor Van de Beek,
Handgraaf, Kiihn en Hetty
Sandbergen. Op deze eerste
snelschaakavond van dit seizoen werd een paar schitterende partijen op het bord getoverd.
Morgenavond ligt de snelschaakcompetitie stil en wordt
de tweede ronde van de interne
competitie afgewerkt. De koplopers van het eerste uur zullen
vanaf half negen hun positie
proberen te verdedigen in het
Gemeenschapshuis.

Voor het eerst sinds lange tijd speelt TZB met een jeugdteam in
de HVB-competitie. De Zandvoortse voetbalclub hield vorige week

woensdagmiddag aan de Kennemerweg een succesvol open huis
voor de nieuwe jeugdleden.
Door hardwerken en promotie is het TZB gelukt een F-junioren-

team van de grond te krijgen. De voetballertjes werden verwelkomt door jeugdcoordinator Henk de Reus en rondgeleid op het
sportcomplex. Het team staat onder begeleiding van Remy van
Loon en Jeroen Swart, terwijl de trainingen op woensdagmiddag

worden verzorgd door Willem Koning en John Schilder. Op de
achtergrond het door Wickes geschonken klimwerktuig.

Versterkt Casino-ZVM
klopt Van Rooyen/VWW
ZANDVOORT - De handbailers van Holland CasinoZVM kenden een ijzersterke
start van de nieuwe competitie. Het op taezoek zijnde
Van Rooyen/VWW werd
met 15-9 huiswaarts gezonden.

De deelnemende teams aan de Olympic Games of Motor Racing presenteren zich op het circuit

Coronel en Crevels gaan voor
hoofdprijs Olympic Games
tussen negen en twaalf uur is er
een bijzonder fraaie demonstratie met 18 historische automobielen. De Euro Classic Marathon, die zaterdag in Londen
is gestart, doet als controlepunt
het Circuit Park Zandvoort
aan. Merken als Alfa Romeo,
met de uit 1929 stammende
Onze twee landgenoten ne- Grand Turismo 17/75, Aston
men het op tegen dertig andere Martin Le Mans en een Rolls
coureurs die samen zestien lan- Royce uit 1938 zijn aanwezig.
denteams vormen. Nederland
Coronel en Crevels zijn bewist de Nations Cup in 1992 te
winnen met Jos Verstappen en slist niet kansloos. Coronel beMartijn Koene. Deze Olympic zit immers in de eindstand van
Games of Motor Racing wordt de Euroserie Formule Opel de
voor de vijfde maal georgani- tweede plaats, terwijl Crevels
seerd en is het afsluitende een fraaie derde positie wist te
hoogtepunt van het Formule realiseren.
De race wordt vooraf gegaan
Opel-seizoen.
In het ochtendprogramma door een parade van alle deel-

ZANDVOORT - Tom Coronel en Donny Crevels vormen het Nederlands nationaal team in de Formule
Opel Nations Cup op zondag 25 September op het Circuit Park Zandvoort.

nemende landen in OlympiPi1SS
sche stijl met Caribbean Brass
alBands en Rock and Roll. Behalve de Nations Cup zijn er nog
og
\
"V
wedstrijden in de Citroen AX
up
GTi Cup, de VEGE Sierra Cup
en Squadra Bianca klasse.
On
Zaterdag 24 September zijn
ur
de trainingen vanaf negen uur
en vanaf drie uur worden er vijf
races gereden (toegangsprijs
tien gulden). Het raceprogramma op zondag 25 September
start om twaalf uur en duurt tot
zes uur. Toegangsprijzen 15
gulden voor duinen en tribune,
terwijl voor twintig gulden
meer, het rennerskwartier bezocht kan worden. Kinderen
tot 12 jaar betalen de helft van
de genoemde bedragen.

Door de vele regenval was het
verharde veld in het binnencircuit nog erg nat en vooral in de
eerste helft was voorzichtigheid troef. Door de gladde ondergrond gingen de teams nog
niet voluit. Naarmate de wedstrijd vorderde werd het veld
droger en ging het spelniveau
met sprongen vooruit.
Vooral de Zandvoorters hadden er zin in. Met de op het
oude nest teruggekeerde Cor
van de Koekelt in de opstelling
heeft Holland Casino-ZVM duidelijk aan kracht gewonnen.
Dat bleek mede door de vijf
treffers, die Van de Koekelt
scoorde. De eerste helft werd
afgesloten met een 6-3 voorsprong voor de Zandvoorters.
Na de pauze voerde Holland
Casino-ZVM het tempo op
waardoor er gaten ontstonden
in de verdediging van Van
Rooyen/VWW. De badgasten

wisten goed raad met de kansen en voerden de score op naar
een uiteindelijke 15-9 overwinning. ,,Ik was er na de oefenwedstrijden in de zaal, niet gerust op", stelde coach Joost
Berkhout na afloop. ,,Maar het
liep vrij goed, ik mag wel stellen
dat het iekker liep. Het taelangrijkste blijft wel de zaal maar
op het veld kan je toch lekker
bezig zijn en je voorbereiden
voor de zaalcompetitie. Zonder
de veldcompetitie zou het seizoen maar heel erg kort zijn."
Doelpunten: Cor van de Koekelt 5, Peter Pennings 4, Patrick Terpstra 3, Ronald Vos 2,
Gerard Damhoff 1.

De dames Paap en Verburg
gaven in de A-lijn meteen hun
visitekaartje af en startten ijzersterk met een. score van
59,82 procent. Op korte afstand
volgden de dames Van der Meulen en Spiers, terwijl de derde
plaats naar het verrassend goed
optredende gelegenheidspaar
Van Gellekom/Koning ging. Op
de vierde plaats eindigden de
dames Heldoorn en De Leeuw.
In de B-lijn ginger de dames
Lemmens en Menks er goed
voor zitten met als resultaat
een eerste plaats met 61,01 procent. Op enige afstand volgden
de dames De Leeuw en Siegers.
Het echtpaar Smink deed het
na de zomerstop ook niet slecht
door derde te worden, terwijl
het nieuw gevormde paar van
de dames Kleijn en Veldhuizen
met een vierde plaats goed voor
de dag kwam.
De dames Goenewoud en
Smit zijn aan hun eerste seizoen bij de ZBC begonnen. Met
een prima score van 65,56 procent grepen zij de eerste plaats.
Mevrouw Verhaaff en de heer
Van der Meer vormden een
nieuwe combinatie, die goed
was voor de tweede plek. De
derde plaats van een eveneens
nieuwe combinatie van mevrouw Roest en de heer Santoro was ook heel goed te noemen. De vierde plek was voor
het duo de heren Brouwer en
Spiers.
Inlichtingen over de Zandvoortse Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider
de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

Duif Spronk wint
ZANDVOORT - De vlucht uit
het Franse St.Ghislain, over
225 kilometer, kon door het
slechte weer niet doorgaan.
Daarom werden de duiven van
Postduiven Vereniging Pleines
zondagmiddag om tien over
een gelost in Strombeek voor
een vlucht over 165 kilometer.
Om tien voor vier landde de
eerste duif, van Fred Spronk,
die kampioen jonge duiven
werd, eerste en tweede tour.
Uitslag: Fred Spronk 1,5,9,20. Peter
Bol 2, 4, 7, 16, 17, 19. H.Heiligers 3, 6,
12,13,18, 22, 23, 24. 25. J.Romkes 8, 11,
15, 21. Combinatie Koper 10. G.Harteveld 14.
De sponsorduiven hadden meer tijd
nodig om de vlucht tot een goed einde
te brengen. De eerste duif landde om
vijf over vier op het hok. Bij de sponsors werd La Bonbonniere seizoenkampioen.

John Ayress aan kop bij
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Ondanks
het slechte weer donderdag
hebben toch zo'n dertig leden van de Zandvoortse
Schaak Club de clubavond
bezocht. John Ayress voert
na twee ronden de ranglijst
aan.

Tof.)SCO rers

In de interne seniorencompetitie werden in het Gemeenschapshuis acht partijen gespeeld. Dennis van der Meijden, teruggekeerd op het oude
nest, liet zich meteen weer gelden. De tegenstand zal voor
Dennis van der Meijden groot
zijn, maar het eerste punt pakte
hij ten koste van Bijlsma.

OWeektru-iliii/JM

Aangezien ook John Ayress
zijn partij won, staat hij na twee
Robin Castien (ZVM-zon)
ronden met twee punten boven®@@
aan. Vanavond staat de derde
Bas
Heino
(ZVM-zon)
®K
ronde op het programma. De 25
deelnemers aan deze competiRuud
van
Laere
(ZVM-zon)
<D®
tie zullen in totaal 29 ronden
spelen.
Remy van Loon (TZB)
@<t
Uitslagen: Dennis van der
Stein Metzelaar (TZB)
Meijden-Bijlsma 1-0, Rob den
®®
Drijver-Bot 1-0, Edward Geerts15
10
Gorter 1-0, Jons DommeckJohn Ayress 0-1, Wim GudeJohn Atkinson 1-0, Dick VasDe competitie is al een paar vveken oud en dus wordt het de hoogste
tenhouw-Jack van Eijk 0-1,
tijd om de topscorerslijst te presenteren. De winnaar van de afgelopen twee jaar Rick de Haan (Zandvoortmeeuwen) is slechts een- Gharry Manshande-Berkhout
maal aan scoren toegekomen. Hij zal dit jaar veel concurrentie 0-1, Ruud Schiltmeijer-Willem
ondervinden van zijn ploeggenoten Robin Castien, Ruud van Laere van Esveld 0-1.
en Bas Heino, die respectievelijk drie en twee doelpunten scoorden. De TZB'ers Remy van Loon en Stein Metzelaar kwamen tot
twee doelpunten, maar er kan natuurlijk nog heel wat gebeuren op
deze lijst.

De Zandvoortse schaakjeugd
krijgt vanavond de derde les,
waarvoor nog plaats is voor beginnende jeugdige schakers.

10
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Nederlands produkt blijkt beste oplossing voor gewichtsproblemen

Gezond ouder worden zonder overgewicht
Se nsat io ne Ie L iqu i dati e verkoop 750 stuks
LEDEREN KLEDING
I EDJE R 2 - J ACK O F PARK A V j 94

"

iW DEZELDE PRijSKLASSE VOOR. .
tAASTU *ALLES NIOETWEG * OP = OP
o.a. Motorjacks'vanaf. 129.- Lederen en Suede rokken en broeken, Jacks, Parka's.

NIEUWE GOLLEGTIE LEDER of SUEDE
ijj een stuk of pakje 30 % KO RTI NG
IPANNENSETS & BESTEKKEN
TRAININGSPAKKEN
112 tot 70 delig NU v.a. 159.- In diverse kleuren en dessins

Normale prijs 149,- en 179,.
[Elect. Scheerapp. nu 24.95 NU49.2 stuks 89.-

SKEELERS

Nieuwste amerikaanse
rolschaats hit
normaal399.-

NU 39.-

i WAAR:
KERKSTRAAT 24, ZANDVOORT
WANNEER: ZONDAG 25 September van 10.00-20.00 uur
O.l.v; Vode B.V., Gen. Pattonstr. 8, Helmond Infonr. 0691091041

* gespreide betaling mogelijk

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stolen bij u thuis en kunt in uw eigen
inteneur kleuren en kwoliteiten vergeli|ken

NOYILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

Vroag vnjblijvend offerte.

prijsopgoaf.

5CHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

hij samen met zijn vrouw een
gewone maaltijd, maar beperkte
wel zijn portie. En in het weekend trakteerde hij zichzelf op iets
lekkers. Vijf dagen lijnen vond
Hans gemakkelijker vol te houden. ,,En op maandag weet je
dat het zo weer weekend is",
vertelt hij enthousiast.
Doordat de eerste kilo's er zo
snel afgingen, werd hij extra gemotiveerd om door te gaan. ,,Als
ik had geweten dat het zo gemakkelijk zou gaan, was ik er
veel eerder mee begonnen", stelt
Hans Thiellier, die inmiddels met
Maaltijd Plus en een aktieve
sportbeoefening zijn eigen lijnsysteem heeft ontwikkeld om
ook op zijn streefgewicht te blijven.

Het begrip 'gezond' is meer dan ooit in. Steeds meer
hebben we over voor een gezond en perfekt lichaam.
Maar ondanks dat de consument kritischer is geworden
wat betreft gezond eten, blijkt uit onderzoek dat vijf van
de tien Nederlanders kampt met overgewicht. Een te hoog
lichaamsgewicht is zeker niet alleen een cosmetisch probleem, maar bemvloedt ook de gezondheid. Mensen met
overgewicht lopen een aanzienlijk groter risico op het
krijgen van hart- en vaatziekten, rugklachten, gewrichtsproblemen of andere aandoeningen.
Toch is de oplossing om blijvend
gewicht te verliezen eenvoudig.
Geen pillen of druppeltjes, maar
een energie- of kaloriebeperkt
dieet. Neemt men minder kalorieen in de vorm van voedsel op
dan het lichaam nodig heeft, dan
worden de overtollige vetreserves aangesproken en valt men
vanzelf af.
Omdat zo'n dieet wel evenwichtig moet zijn samengesteld om
geen risico's te krijgen van voedingstekorten, genieten de wetenschappelijk
samengestelde
dieetkuren een voorkeur boven
'gewoon minder eten'. Deze
dieetkuren zijn niet alleen voedingskundig kompleet, maar
vaak ook zo laag in calorieen dat
men zowel snel als veilig kan
afvallen.

Gewichtsverlies
Bovendien zijn deze vermageringsdieten volledig gebaseerd
op vetverbranding en dus op blijvend gewichtsverlies. En daar
gaat het tenslotte allemaal om.
De bij de drogist verkrijgbare afslankkuren
zoals
Minikuur,
Weekplan en Maaltijd Plus zijn
voorbeelden van dergelijke verantwoorde dieetvoedingen. Wat
betreft de samenstelling, kunnen
deze dieten elke vergelijking met
een normale maaltijd met glans
doorstaan.
Een verhaal van twee willekeurige mensen illustreert dat afvallen
geen probleem hoeft te zijn. Je
hebt er eigenlijk maar twee dingen voor nodig: een dosis doorzettingsvermogen en een goed
dieetprodukt.

gen en puffen. Gelukkig behoort
dat tot het verleden. Woog Kitty
voor de dieetkuur nog meer dan
100 kilogram, de wijzer van de
weegschaal geeft nu 67 aan.
Daarnaast werd Kitty veel zelfverzekerder en voelt ze zich fitter
dan ooit.
Kitty zal zich 2 januari tot in de
lengte van jaren blijven herinneren. ,,lk ben toen Maaltijd Plus bij
de drogist gaan kopen. In het
begin was het even wennen,
maar omdat ik merkte dat ik
afviel, werd ik steeds gemotiveerder. Zienderogen viel ik af".

43 kilo afgevallen
Toen ze na de zomervakantie
haar kinderen weer naar school
bracht, liepen andere moeders
haar gewoon voorbij. ,,Later vertelden ze dat ze me niet herkend
hadden. Niet zo gek natuurlijk, ik
was liefst 43 kilo afgevallen. Van
maat 52 naar maat 40!".

...naar maat 40...

Ook mannen
Uiteraard hebben niet alleen
vrouwen last van overgewicht.
Voor Hans Thiellier uit Roosendaal deed een foto, waar hij
samen met zijn pasgeboren
zoontje op stond, de deur dicht.
130 Kilo schoon aan de haak:
dat was eigenlijk wat al te veel
voor een jonge kerel. ,,Toen ik
die foto zag, was ik vastbesloten
om fors af te vallen". Fors betekent inmiddels 37 kilo.
Ook Hans volgde een dieet gebaseerd op Maaltijd Plus. Ondanks zijn zware werk heeft hij er
geen moeite mee gehad om dit
dieet vol te houden. 's Avonds at

Ook nu Kitty op haar streefgewicht is, blijft ze Maaltijd Plus
gewoon gebruiken als ontbijt. Zo
blijf ik op een gemakkelijke manier op mijn streefgewicht. Ideaal
toch!", besluit Kitty enthousiast.

Verantwoord
afvallen
Helaas bestaat er geen magische manier om vet van
de ene dag op de andere te
laten verdwijnen. Al doen
veel advertenties je dat
vaak wel geloven. De sleutel tot succes is een caloriebeperkt dieet dat past bij
je persoonlijke eet- en leefgewoonten.

Nieuw (even met maat 40

...gemakkelijk vol te houden..,

streefgewicht kan Maaltijd Plus
meerdere weken worden gebruikt zonder risico's van voedingstekorten.
Maaltijd Plus, is verkrijgbaar
bij de drogist, reformzaak,
apotheek, Etos, Trekpleister en
Kruidvat.
Voor extra advies is er ook een
dieetinfolijn: 04928 - 3012.

Een caloriebeperkt dieet zoals
Maaltijd Plus is ideaal voor degene die de dagelijkse warme
maaltijd liever niet mist. Aan voedingsstoffen komt de gebruiker
absoluut niets tekort. Integendeel, Maaltijd Plus is uitgebalanceerder dan menige 'gewone1
voeding. .
Afhankelijk van het gewenste

Een nieuw leven door een dieetprodukt. Het lijkt te mooi om
waar te zijn. Toch kan Kitty Vermeulen uit Rotterdam dit beamen. Kitty probeerde al vaker
lets te doen aan haar overgewicht. Ze merkte dat haar konditie slecht werd, trappen lopen
betekende na enkele treden hij- ...van maat 52.

fflSATIE
I
De Geld Maakt

Ivo Niehe presenteert nieuwe show Postcode Loterij

BIJ DE VOORMALIGE

INTERFASHIONS
NR. 154 TE /UViSTEJLVEEN

PUEIN

De Postcode Lotery blyft u
dit nieuwe televisieseizoen
verrassen! Zo kunt u a.s. zondagavond kijken naar De
Geld Maakt Gelukkig Show
met Ivo Niehe. Hierin staan
de pryswinnaars en de goede
doelen van de Postcode Lotery centraal. Het wordt een
programma vol spannende en
ontroerende momenten, maar
ook vol vrolyke verrassingen.
U kykt toch ook!

WIJ WILLEN U ER WEL OP ATTENDEREN DAT DEZE AANBIEDINGEN ALLEEN VAN KRACHT ZIJN BU G & G INTERFASHIONS TE AMSTELVEEN

gardeur

Burberrys
or LONiioN

C*»

De Geld Maakt Gelukkig Show
is een programma rond de winnaars van de Postcode Loterij.
Dat zijn iedere maand meer dan
100.000 mensen. Ook de goede
doelen komen bij Ivo Niehe aan
bod. Want zoals u weet snijdt
het mes bij de Postcode Loterij
aan twee kanten. U maakt kans
op prijzen van 10 tot 7.000.000
gulden en steunt tegelijkertijd
mens en natuur!
Voor de deelnemers van de Postcode Loterij is De Geld Maakt

BRAEMAR
fmm fv-olland

LouisFeraud

KQNEN

BRAX

de Postcode Loterij bij
de TROS op Nederland 2!

Gelukkig Show

ZOALS U MISSCHIEN AL HEEFT VERNOMEN, IS NA 35 JAAR DE G & G INTERFASHIONS OP HET PLEIN 1960 / GALERIJ TE
AMSTEVEEN OVERGEGAAN IN HANDEN VAN HET INTERNATIONALE FAMILIECONCERN MEYER & MEYER.
HET BLEEK EEN PROBLEEMLOZE OVERNAME TE ZIJN, MAAR ER KWAM EEN KINK IN DE KABEL. DE BESCHERMDE NAAM
G & G MOGEN WIJ NIET MEER VOEREN. HET VERVELENDE VOOR ONS EN HET PRETTIGE VOOR U IS, DAT NAGENOEG DE
GEHELE NIEUWE WINTERCOLLECTIE VAN O.A. BRAX, BURBERRY'S DORMEUIL, KONEN, JAQUES BRITT, GARDEUR EN VELE
ANDERE TOPMERKEN VOORZIEN IS VAN HET G & G LABEL.
WIJ ZIJN HIERDOOR GENOODZAAKT OM AL DEZE TOPMERKEN TE VERKOPEN MET ENORME KORTINGEN !!!
DOE ONS EN VOORAL UZELF EEN GROOT PLEZIER EN MAAK ONS LOS. WE MOETEN NL. OP ZEER KORTE TERMIJN AL DEZE
ARTIKELEN KWUT.
NA DE REORGANISATIE EN DE GIGANTISCHE VERBOUWING ZAL DE VOORMALIGE G & G INTERFASHIONS TE
AMSTELVEEN, BUSINESS IS BUSINESS BY MEYER & MEYER GAAN HETEN.
OP EEN LATER TIJDSTIP ZULLEN WIJ U HIEROVER NADER BERICHTEN VIA DE MEDIA.

MCGREGOR*

Kijk zondagavond naar

Mjfc

hamjjierie
STYLED IN ITALV

FINEST QUALITY

HIER. VOIXiEN E»E AANBIEDINGEN VAN DE BOVENSXAANDE TOP-MERKEN

Ivo Niehe presenteert De Geld Maakt
Gelukkig Show. Met elke maand spedale aandacht voor de goede doelen
en de winnaars van de Postcode Lotery.

BINGO
JACKPOT

Gelukkig Show extra spannend.
Want elke maand maakt Ivo
Niehe in de show de winnaars
van de hoofdprijzen bekend.
Elke maand de ton en natuurlijk
elk kwartaal het miljoen.
Bovendien gaat namens de
winnaars van de ton en de
Straatprijs nog eens hetzelfde
bedrag naar een goed doel. En
u beslist mee! Hoe dat werkt
ziet u in De Geld Maakt Gelukkig Show, a.s. zondagavond
om 20.45 uur bij de TROS op
Nederland 2!
Bent u nog geen deelnemer van
de Postcode Loterij? Vul dan
snel de WIN-TOT-ZEVENMILJOEN-BON in en doe
mee. Want de enige manier om
te winnen is meedoeh!

Uw postcodelot is
uw GroenLot®
Straatprijs
18 September
f 3OQO
6951

I\/U

/ 25.OOO
6951 IVIJ 14O

WIN^O^ZEVEN-MILJOEN^BON
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzan
en de Postcode Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q /40,- (vier lotnummers) Q /20,- (twee lotnummers)
Q /30,- (drie lotnummers) Q /10f- {een lotnummer)

SOTDEJACKS

PANTALONS

KOLBERTS

149

798^1 • " • " - ' - •
698
598

369
249,

Uitzending
18 September:
4281 winnaars

Aub. uwksuza unkruhan en nrdtrinvulltn nutblo/tltttm Deelnime houift in unwinding vin hetrtgliment.

Adres: __
Postcode: i i

POSTCODE

JACK
POT
Bel voor de

bingocijfers
de uitslagenlijn

KOR-TING

KORTTIMG

06 - 97 99
(50 ct/mln.)

i

i i-i i

i

Plaats:

150.94.09
Bel mij bij een prijs boven/10.000,- Telefoonnr. i i i i i i i i i i i
Postbanknummer:

NIEUWE COLLECTCIEB TRENCHCOATS
LEREN JASSEN • ALLE TOPMERKEN

Q dhr. Q mevr.

Naam:

V..A..A..A..
Banknummer:

Datum:
Handtekening:

IB NATIONALE •

POSTCODE
ILOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegoli naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Duizenden dieren
in Brabanthallen
Dieren spelen in het eerste weekeinde van oktober
de hoofdrol in de Brabanthallen in Den Bosch, als
daar de tiende editie van de
Nationale
Dierenshow
plaatsvindt.
Dierminnend Nederland
kan dan genieten van
shows, presentaties en tal
van doe-activiteiten op het
gebied van huis- en boerderij dieren. Op een oppervlakte van twintigduizend
vierkante meter zijn duizenden dieren te zien.

Er zijn paarden-, honden
en kattenshows maar ook
presentaties van onder andere: vogels, aquaria-bevolking, kleindieren, exotische zoogdieren, ezels, bijen, terrariadieren, cavia's
en geiten. In de schapenpiste zullen diverse schapenrassen te zien zijn en een
prominente plaats is vrijgemaakt voor een grote kinderboerderij met een konijnentaerg.
Op de Nationale Dierenshow kunnen de bezoekers
van alles te weten kornen
over de verzorging van dieren. Fabrikanten, importeurs en detaillisten zorgen
er voor dat de bezoekers de
gewenste informatie kunnen krijgen op het gebied
van taijvoorbeeld verzorging, voeding en speelgoed.
Landelijke rasverenigingen
en stichtingen geven voorlichting over de karakteristieke eigenschappen van
dieren en hoe ze verzorgd
moeten worden.

De Hotplate: rechaud opwarmen
in magnetron

Dure naaimachines
leasen bij Lewenstein

N KORTE TIJD is de magnetron in veel huishoudens bijna een onmistaaar
apparaat geworden. Om even
snel wat op te warmen, te ontdooien of om zelf in te koken
en te bakken. Ook zijn er tal
van potten en pannen op de
markt gekoomen om in die
magnetron te gebruiken, want
veel van het reguliere vaatwerk is ongeschikt voor de
magnetron.
Binnenkort brengt de firma
Homecraft een nieuw en origineel produkt op de markt: de
Hotplate.
De Hotplate is een warmtehoudplaat of rechaud. Met behulp van een magnetron kan
de plaat binnen twee minuten
(afhankelijk van het vermogen van de magnetron) worden opgewarmd tot een temperatuur van 150 graden Celcius. De plaat houdt zijn hitte
meer dan een half uur vast en
deze warmte is voldoende om
elk gerecht of saus lang ge-

XTAAIMACHINES
ZIJN
_[^ duur en nieuwe naaimachines helemaal. De firma Lewenstein heeft onlangs
een zeer uitgebreide borduuren naaimachine op de markt
getaracht, compleet met borduurhoepels, memorycards
met
voorgeprogammeerde
borduurmotieven en een overdaad aan naaivoetjes en accessoires.
Enthousiaste naaisters zullen daar vast van watertanden, maar aan deze 'Memory
Craft 800' hangt een prijskaartje van bijna zesduizend
gulden en zo'n bedrag schud
je niet zomaar uit je mouw.

I

noeg warm te houden.
De Hotplate heeft geen
snoer, batterij, brander of
waxinelichtje en is daarom
veilig en het kunststof omhulsel wordt niet warm, waardoor hij erg goed hanteerbaar
is. Het rechaud is bijvoorbeeld makkelijk bij het bereiden van maaltijden, bij barbecues en om tijdens het koken
gerechten warm te houden.

Het onderhoud van de Hotplate is simpel. Men kan de
plaat in een sopje afwassen of
met een vochtige doek
schoonmaken. Tijdens de Noviteitenshow van de Jaarbeurs in Utrecht, kreeg de
Hotplate door de journalisten-jury een tweede prijs toegekend. De verkoopprijs is
69,95 gulden. Voor meer informatie: telefoon 078-147.000.

BOES

gens het 'Lewenstein Lease
Plus' plan.
Door te leasen kan men
meteen in het bezit komen
van de machine zonder het
volledige aankoopbedrag in

Tijdens de looptijd van de
lease-overeenkomst zijn alle
eventuele
reparatiekosten
verzekerd, zowel de onderdelen als het arbeidsloon. Gebaseerd op een overeenkomst
van vijf jaar, kost het leasen
van de borduur- en naaimachine bojvoorbeeld 146 gulden
per maand. Voor verkoopinformatie: Lewenstein BV telefoon: 020-587.7400.

door Bram Wolthoorn

In natuurpark Klarenbeek, tussen he_t AMC en de spoorlijn AmsterdamUtrecht, mag de oorspronkelijke begroeiing zijn gang gaan

OORDAT WIJ ons
steeds bewuster worden van ons vervuilde
leefmilieu, krijgt ook de natuur weer veel aandacht. De
mensen willen haar in ere
herstellen, en de trend in
huis, tuin, veld en bos is: zo
natuurlijk mogelijk. Een
voortvloeisel hiervan is het
groeiend aantal heemtuinen
in Nederland.

hoofdrol is weggelegd voor wilde, inheemse planten. In een
heemtuin wordt getracht delen
van het oorspronkelijke, wilde
Nederlandse landschap aan te
leggen. De invulling van de
heemtuin wordt bepaald door
het landschap, de grondsoort,
het klimaat, de vochtigheid - de
biotoop.
Ook in de betonnen taiotoop
worden heemtuinen aangelegd;
Amsterdam telt er 13. Je denkt
Een heemtuin of wilde plan- misschien, ik heb nog nooit een
tentuin is een door de mens heemtuin gezien. Maar het kan
aangelegde tuin waarin de zijn dat je er elke dag doorheen-

D

Foto's Bram de Hollander

loopt met de hond (aan de
lijn!). Het Amstelpark in Buitenveldert is bijvoorbeeld een
heemtuin, maar ook de Hortus
Botanicus van de VU. Een ander voorbeeld is Natuurpark
Klarenbeek in stadsdeel Zuidoost.

Ongerept
Tussen het Academisch Medisch Centrum en de spoorlijn
Amsterdam-Utrecht ligt natuurpark Klarenbeek. Dit is
een natuurtuin, waar de oor-

Met zijn drassige grond en wuivende rietzomen is Klarenbeek een echo van het
oorspronkelijke rijke natuurleven dat het middeleeuwse Amsterdam omringde

spronkelijke taegroeiing zijn
gang mag gaan. Deze zorgvuldig in stand gehouden wildernis is een relikwie uit de tijd dat
het grote veen- en weidegebied
zich nog ongerept zuidwaarts
van Amsterdam uitstrekte.
Klarenbeek is met zijn drassige grond, zijn wuivende rietzomen en zijn ondoordringbare
bossen van elzen, wilgen en berken een echo van het oorspronkelijke rijke natuurleven dat
het zuidelijke deel van het middeleeuwse Amsterdam omringde.

Onder palmen zitten kijken
naar oceaanstomers

{Y -n-ALLO,'
RIEP DE
I—I vrouw en zwaaide uit
-*••*- de passerende auto.
Het was op een stil weggetje
voor het landhuis Knip. Een bezpek aan het fraaie landhuis
ging niet door, want de deur zat
op slot. Had ik maar beter op de
Openingstijden moeten letten.
Het is nog niet zover dat heel
Curagao zich naar de grillen
van de toerist richt. De bezoeker is welkom (bon bini), maar
het gewone leven op het tropische eiland gaat door.
Folders beloven hagelwitte
stranden, een blauw-oplichtende zee en wuivende palmbpmen. Die zijn er ook. Curagao is
een tropische verrassing. Als
Hollander moet je even wennen
aan de droogte. Het heeft er al
zeven maanden niet geregend.

6en keer te betalen. Na een
vastgestelde periode van
maandehjkse
betalingen,
wordt de machine eigendom
van de naaister, die bovendien
profiteert van het fiscale voordeel van lease.

Een beter milieu begint
bij jezelf. Deze uitspraak
was een jaar of wat
geleden nog nieuw en
opzienbarend omdat hij
zo waar was.
Ondertussen is hij
verworden tot dagelijks
taalgebruik, en je moet
niet vreemd opkijken
als hij binnenkort als
staande uitdrukking in
een woordenboek wordt
opgenomen.

Stones op Imax

Het Omniversum; President
Kennedylaan 5 in Den Haag. De
toegang is 25 gulden. Meer Informatie over aanvangstijden: telefoon 070-354.5454.

Barbie, de pop waar miljoenen meisjes over de wereld mee spelen, bestaal 35
jaar en is in de loop der tijd
zelfs een cult-object geworden.
Reden genoeg voor het
onlangs geopende 'Museum van de Twintigste
Eeuw' in Hoorn om een
overzichtstentoonstelling
te wijden aan '35 jaar Barbie'.
Barbie was de afgelopen
35 jaar een barometer van
de mode en van de tijdgeest. ledere modetrend
volgde ze op de voet. Ze
deed mee aan de pop-art en
de Twiggy-look van de jaren zestig, in de jaren zeventig werd ze onder meer
hippie, in de jaren tachtig
werd ze carrierevrouw en
lerares aerobics.
En ook de maatschappelijke ontwikkelingen gingen niet aan Barbie voorbij.
Ze begon als mannequin,
maar onder invloed van het
femmisme veroverde ze
ook steeds prestigieuzere
mannenberoepen als chirurg en astronaut en werd
ze zelfs presidentskandidaat.
De basis voor de tentoonstelling '35 jaar Barbie' is
de priv^-collectie van Els
Schouten, die zo'n duizend
poppen in haar verzameling heeft.
Tevens zal er een collectie te zien zijn uit de Barbie
Couture Collectie van 1989.
Bekende Nederlandse couturiers als Frans Molenaar,
Edgar Vos, Puck en Hans
en Sheila de Vries maakten
destijds ter gelegenheid
van Barbies dertigste verjaardag een speciaal ontwerp.
Het Museum van de
Twintigste Eeuw is gevestigd in twee voormalige
kaaspakhuizen bij
de
Hoornse Haven. Via allerlei gebruiksvoorwerpen en
apparatuur uit het dagelijks leven, varierend van
oude schoolinrichtingen
tot computers en van grammofoons tot huishoudelijke apparaten, geeft het een
beeld van de snelle veranderingen die vanaf 1900
hebtaen plaatsgevonden.

De trend: zo natuurlijk mo

De Nationale Dierenshow '94
vindt 1 en 2 oktober plaats en is
open van tlen tot zes uur. Volwassenen betalen 12,50 gulden en
houders van een Pas 65 en klnderen van vijf tot en met 12 jaar
betalen 7,50 gulden. De Brabanthallen zijn te vlnden aan de Diezekade 2 in Den Bosch. Voor nieer
Informatie: telefoon 073-293911.

In afwachting van een
live-optreden van de Rolling Stones, dat pas in de
loop van 1995 in Nederland
wordt verwacht, kunnen de
echte fans al heel dicht bij
hun idolen komen door een
bezoekje te brengen aan het
Omniversum in Den Haag.
In de reuzekoepel is daar
op yrijdag, zaterdag en zondag'een geheel op Imax-formaat gefilmde impressie te
zien van de 'Urban Jungle/Steel Wheels' tournee
van de Stones.

Daarom is Lewenstein begonnen met een nieuw mitiatief: het leasen van naaimachines. ,,Mensen leasen hun
auto, hun keuken en hun
computer. Dus waarom geen
naaimachines," vroegen de
mensen van Lewenstein zich
af en ontwikkelden vervol-

Barbie viert
35-e verjaardag

De geveltjes in Willemstad (links) herinneren aan ons koloniale verleden. Hagelwitte stranden
zijn de toeristische trekpleister van Curacao, maar in de winkelstraten van Willemstad (rechts)
is het OOk goed toeven

Cactussen zitten onder een laag
opgewaaid stof. En je moet
wennen aan de temperatuur
(gemiddeld 27,5° C.). Maar een
straffe noordoost passaatwind
streelt over het eiland. Dat
maakt het dragelijk, al kun je
het beste even een schaduwrijk
plekje opzoeken wanneer de
zon op haar hoogst staat.
Is er veel te zien op het langgerekte stuk rots dat zich 61
kilometer lang in de Caribische
Zee uitstrekt en op het smalste

Foto's Curacao Toensten Bureau

punt slechts vijf kilometer
breed meet? 't Is maar wat je
zoekt. Na een tropische regenbui leeft de natuur uitbundig
op. In het binnenland, de cunucu, staan cactussen in diverse
soorten en maten en je ziet er
de karakterstieke door de
noordoosten wind krom geblazen divi-divi-bomen. De zinderende stilte van cunucu heeft
z'n charme. Je hoort hagedissen ritselen en ziet bont-gekleurde vogels rondvliegen

(van kohbri tot suikerdiefje en
oranje troepiaal). De full-colour wereld onderwater is
ademtaenemend. Helaas zwerft
er, boven water, veel plastic
langs de wegen.

Hollandse gevels
In Willemstad, hoofdstad
van het eiland, loop je door ons
koloniale verleden. Huizen met
typisch-Hollandse gevels, Hollandse forten, Hollandse straat-

namen. Het is er allerplezierigst kijken, gezeten op een
bankje onder de palmbomen
aan de Sint Annabaai, naar de
oceaanstomers die vlak voor je
langs varen. Schqttegat, de natuurlijke haven, is door de
eveneens natuurlijke smalle
Sint Annabaai met de zee verbonden.
Willemstad is beroemd om
z'n schipbrug die de stadsdelen
Punda en Otrabanda met elkaar verbindt. lets verderop
ligt de futuristisch-ogendebrug
die zo hoog is aangelegd dat de
grootste schepen er makkelijk
onderdoor varen. Het meest
aantrekkehjke van Curasao
zijn eigenlijk de mensen. Waar
je ook bent, je wordt bij zonder
vriendelijk behandeld. In de
restaurants, maar ook als je ergens de weg vraagt. Alleen het
winkelpersoneel is wat stug.
Het is wel een emd vliegen
(zo'n tien uur) naar Curagao en
dus een tamelijk dure trip,
maar concurrerende touroperators hebben aangekondigd de
prijzen terug te willen brengen
naar een minder hoog niveau.
Dat maakt dit Holland in de
tropen beter bereikbaar.
JAN M. PEKELHARING
Voor nadere informatie: Curacao
Toeristen Bureau, postbus 23227. 3001
KE Rotterdam; telefoon 010- 414.2639,
414.2355.

Deze vrlje-tljdspaglna
verschijnt wekelQks in alle
edltles van Weekmedia.
Coilrdlnatle: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrljdag).

Het terrein van 65 duizend
vierkante meter is een vrijwel
onbegaanbaar gebied, dat dicht
begroeid is met wilgen en afgewisseld wordt met graslandjes
en kleme plassen. Het landschap wordt doorsneden door
graspaden met boomstambruggetjes, die met mossen en paddestoelen begroeid zijn.
Het water in
Klarenbeek is
helder en dat
bepaalt de flora en fauna
die je er kunt
vinden.
Er ——————
zijn
zwanebloemen, en pijlkruid. De donkerbruine sigaren van de lisdodden wiegen als uitroeptekens op de wind. Boerenzwaluwen vliegen laag over het water
op insektenjacht. Hoog boven
een hopilandje staat een torenvalk trillend in de lucht te spieden op een van de vele taosspitsmuisjes. Lange wilgetenen
overkoepelen de graspaden en
houden zo de nazomerse geur
van kleunge kruiden vast. In
het hoge gras springen kikkers
links en rechts voor je voeten
weg.
Nu, in September, is de bonte
fanfare van herfstkleuren al be-

gonnen. Van verre knalt het
geel van het verkleurend vlierblad je tegemoet. In de vlieren
ritselt het van de houtduiven,
spreeuwen en lijsters, die de
trossen met de zoete, zwarte
vlierbessen plunderen.
Het is goed toeven in Klarenbeek waar het geluid van de
grote
stad
wordt teruggedrongen tot
een bijna aangenaam achtergrondge————— ruis. Na een
wandeling in
de natuurtuin kun je uitrusten
in het naast de tuin gelegen bezoekerscentrum 'Zon Alom',
waar je eveneens een kop koffie
of thee kunt dnnken.

Amsterdam telt
13 heemtuinen

Natuurpark Klarenbeek Abcouderstraatwe? 77 Openbaar venoer: metro
richting Gein. halte Holendrecht.
daarna een kwartiertje lopen. Openingstijden: van zonsopjani; tot zonsondersang. De toegang is gratis.
De eenieentc Amsterdam heeft een
fraaie brochure 'Heemtuinen in Amsterdam' sdnien;e.steld, waarin een
overzicht gegeven wordt van alle
heemtuinen in Amsterdam. Inlichtingen: Amsterdams Natuur- en Milieu
Educatie Centrum 1'lantage Middenlaan 2E 1018 DD Amsterdam telefoon:
020 • (i22.5JOI

VAN DE WEEK

Wandelvakantie
Een actieve 5-daagse vakantie in de Eifel
nu slechts

1181

vJw vakantie doorbrengen op een aktieve manier?
Dat kan bij De Harde's Tours. Een unieke 5-daagse Wandelvakantie waarbij u in een rustig tempo
kunt genieten van de omgeving en u aktief bezig

De tentoonstelling '35 jaar Barbie' Is tot 30 november te zien In
het Museum van de Twintigste
Eeuw, Blerkade 4 en -la te Hoorn.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van tien tot vijf uur.

Duitse wijnfeesten
Door het hele jaar worden overal in Duitsland wijnfeesten georganiseerd,
die van heinde en verre bezoekers trekken. Op de zogenaamde 'Winzerfeste',
waar de Duitse wijn centraal staat, heerst meestal
een feeststemming. Aan
lange tafels wojdt wijn geserveerd en genieten de bezoekers uit binnen- en buitenland van de f estiviteiten
rond de wijnoogst.

ledereeen die ook eens de steer
van een wijnfeest wil proeven of
de kennis over de Duitse wjjnbouw wll ultbrelden. kan de brochure 'Deutsche Winzerfeste '9!'
aanvragen bij het informatiecentrum voor Duitse wijn, Keizersgracht 463 1017 DK in Amsterdam, Telefoon: 020-622.3491.

Vertrekdata:
Oktober:
03, 10, 1 7 , 2 4
voor slechts

Inclusief:
vervoer per luxe tounngcar
9 logics in 4 fijne hotels
A 2-pcrsoonskamcrs met do/to
• Icuk geschenk voor de deelncmers
• halfpension verzorging
• uitgebreide wandelroutes voor
iedere deelnemer
Oalle Internationale belastingen

bent met uw hobby, wandelen! U looptvan hotel
naar hotel en voor uw bagage wordt gezorgd.
Meer informatie over de Eifel? Stuurt u deze

Pe Harde's raws

bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Ancwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:
Adres:
Postcode:

——.
—

—•———

020-654 MOO

—_

Geopend werkdagen 09 00 - 18 00
uur zaterdag 1000- 16 00 uur

Woonplaats:
Telefoon:

Reserveren, even bell en

1:

donderdag 22 September 1994
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Winkelen, wandelen en heerlijk aan de thee in Cambridge

Speciale prijs voor deze
3-daagse reis naar Cambridge
vanaf slechts / 99,- p.p.

A LA CARTE
MENU'S
van
AARTVEER

DAGJE UIT IN ENGELAND AL VANAF / 99,Stena Line biedt u vanaf
25 September tot en met
16 november a.s. een unieke
reis naar Cambridge: de stad
vol ongekende attracties.
Vanaf slechts / 99,-- brengt
de cruise-ferry van Stena
Line u elke zondag-,
maandag-, dinsdag- en
woensdagavond naar
Harwich, waar een touringcar u de volgende ochtend
naar Cambridge brengt.
In deze rustieke stad kunt u
een voile dag genieten van
vele winkeltjes, een prachtige natuur en traditionele
Engelse lekkernijen.
's Avonds brengt Stena Line
u weer terug naar Hoek van
Holland, alwaar u de
volgende ochtend vroeg
weer arriveert.

DIM. soepen o.a.
Erwtensoep, Bruine bonensoep, Franse uiensoep, Groentetomatensoep, Kerriesoep, Bospaddestoelensoep, Goulashsoep, Asperge- en Champignonsoep.

Voor/bijgerech ten
Appelmoes, Rabarber aardbeien, Tutti-Frutti, Cranberrie
Compote, Stoofperen, Prei-spektaartje, Zalmslaatje, Huzarenslaatje

Aardappelgerechten
Aardappelterrine, Aardappelgratin,
Voorgekookte krieltjes

Pikante

AANBIEDING

Bistrokrieltjes,

Stamppotten
Boerenkool, Preikaas, Raapstelen, Bieten, Zuurkool, Andijvie, Hutspot (met gratis kuiltje jus) kuipje, Lofschotel met ham
en kaas

Fitzwilliam Museum en natuurlijk de
vele colleges, zoals Trinity, Kings,
Queens, Corpus Christi en St.
John's College. Elk college heeft zijn
eeuwenoude tradities en kleuren,
die ook terug te vinden zijn in de
beroemde college shawls en stropdassen. Delen van de colleges,
bijvoorbeeld de kapellen en vooral
de reusachtige binnenplaatsen zijn
veelal voor publiek gratis
toegankelijk.

VERTREKMOGELIJKHEDEN
• elke zondag t/m woensdag in
de periode 25 September t/m
16 november 1994

KORTING
Voordeeltjes vindt iedereen leuk.
Op vertoon van het boekwerkje kunt
u in tal van winkels korting krijgen.
Deze winkeltjes zijn vooral te
vinden in de bochtige middeleeuwse straatjes. Alle winkelstraten zijn
autovrij, dus kunt u hier ongestoord
winkelen. In het centrum vindt u het
marktplein, waar het iedere dag van
de week markt is. Wie in alle rust wil
wandelen moet de 'backs' opzoeken, de reusachtige grasvelden en
tuinen die zich achter de colleges
langzaam glooiend uitstrekken naar
de rivier Cam.

enkele studenten haalden deze
ingenieuze brug uit elkaar, maar
kregen de wiskundige legpuzzel niet
meer in elkaar. Dus moesten er uiteindelijk toch bouten en moeren aan
te pas komen om de leemte in hun
wiskundige kennis te overbruggen.

Buitenlandse gerechten

Bij aankomst in Engeland ontvangt
u van Stena Line een gratis boekwerkje met daarin een wandeltocht
door de oude binnenstad van
Cambridge. Deze wandeltocht voert
u langs o.a. The Round Church, het

Vegetarische gerechten
Javaanse schijf, Schnitzel, Groenteburger

Nagerechten

Punteren op deze rivier is een geliefde vrijetijdsbesteding voor zowel de
inwoners van Cambridge als voor
de toeristen. U kunt punters (bootjes) huren, zelfs met gondelier en
foto's maken van het groene landschap en fotogenieke bruggen. De
opvallendste is de Mathematische
Brug. Het houten bruggetje werd
eeuwen geleden in elkaar geknutseld op basis van wiskundige principes, zo vernuftig dat er geen spijker
of schroef aan te pas kwam. Echter,

dige mens niet vergeten. Stena Line
heeft voor u een uitgebreide
Afternoon Tea met echte scones
gereserveerd. Laat in de middag
rijdt de bus weer voor. Terug naar
Harwich, waar het m.s. 'Koningin
Beatrix' al klaar ligt voor vertrek.

TAX-FREE WINKELEN
Ook aan boord van de cruise-ferry
kijkt u uw ogen uit en is er veel te
beleven. U kunt heerlijk dineren in
een van de drie restaurants, rustig
genieten van een drankje in een van
de bars of genieten van de nieuwste
speelfilms in een van de bioscopen.
Of u kunt uitgebreid gaan winkelen
in de tax-free shop: vooral parfum,
rookwaren, drank en chocolade zijn
zeer gunstig geprijsd.

SPELEVAREN

Moussaka, Lasagna Bolognese, Pizza's, Chili sin Carne,
Stroganoff

INBEGREPEN
• Nachtafvaart van Hoek van
Holland naar Harwich v.v.
• ruststoel v.v.
• bustransfers Cambridge v.v.
• kortingsboekje en stadsplatte
grond van Cambridge
• Afternoon Tea

KADpTIP:
AFTERNOON TEA
Na al deze indrukken is het tijd voor
een traditioneel Engels kopje thee.
Bij dit arrangement is ook de inwen-

Verras een familielid of vriend(in)
eensmeteen reisjenaar.
Cambridge of ga gezelligsamen
7 .naardezesfeervollestad.

TOESLAGEN
• 2 pers.hut v.v. met douche,
toilet en airco / 30,- p.p.
• hotelovernachting Cambridge
(max. 1 nacht) in 2-pers. kamer
met douche/toilet inkl.
kontinentaal ontbijt v.a. / 75,p.p.p.n. (let op: alleen mogelijk
bij vertrek op zondag,
maandag en dinsdag)
BOEKINGEN
EN INFORMATIE
Bij uw reisburo, Rabobank of
StenaLine01747-87221
kunt u terecht voor uitgebreide
reisinformatie en boekingen
onder vermelding van reiscode
H3CAM.

Sfa

Hoek van Holland- Harwich

Bavaroise met vruchten, Aart's toetje, Aardbeienkwark, Div.
vruchtensalade's en div. Rauwkost en Salade's.

Kroon Mode

WARM AANBEVOLEN

»cr^.

HALTESTRAAT55
ZANDVOORT

Damespantalons
elastische
band

Groente en Fruit

Grate Krocht 25, tel. 14404

11 modekleuren.
Alle maten

69.95

Amsteliand
Meerlanden

12,50

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

Het is er weer!
Onze Erwtensoep 5,50

GROOT Niiuws-Bij RENAULT:

Haltestraat 3, ZANDVOORT
TEL.: 02507-12994

ELKE DAG EEN AUTO CADEAU.

dagschotels
deze week

3 sliptongen
met salade en frites

Voor de divisie Ouder- en Kindzorg, regio Meerlanden, zijn wij
op zoek naar een

geeft u meer!

WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V (84%)
ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof van Sen van onze medewerksters, vanaf 17 oktober 1994, tot medio januari 1995.
Werkgebied is: Haarlemmermeer-Zuid, Nieuw-Vennep/Rijsenhout.
(vacaturenr. 94/08/27)
en een

WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V (63%)
ter vervanging tijdens zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een
van onze medewerksters, vanaf 1 november 1994 tot medio april 1995.
Werkgebied is: Haarlemmermeer-Noord, Zwanenburg/Halfweg.
(vacaturenr. 94/08/26)

In de hemel mag alles
Nieuwe De La Mar Theater
"In de hemel mag alles" is een blijspel over twee
sterke mensen die aan het eind van hun leven een
liefde vieren, die al meer dan 40 jaar duurt. Cieltje
danste bij haar afscheid als danseres de vrouwelijke
hoofdrol in "Romeo en Julia". Nu is zij tegen de 70
en het ziet ernaar uit, dat de echte Romeo in haar
leven, Pelle, niet lang meer te leven heeft. Hoe moet
zij straks verder? Het liefste wil Cieltje gelijk met
Pelle afscheid nemen van het leven. Maar voor het
zover is....

KOOP NU EEN NIEUWE RENAULT
EN WIEWEET KRIJGT U UW GELDTERUG1.Het gaat goed met Renault en dat vieren we met
de Groot Nieuws Dagen. Een ongelooflijk spektakel
dat zich 10 dagen lang afspeeltin onze showrooms en
op televisie. Kom langs, want iedereen die tijdens de
actie een nieuwe Renault koopt, maakt kans om het
transactiebedrag0 terug te krijgen.

De collectie Twinge's is nu uitgebreid met
nieuvve kleuren en bekledingen. Daarnaast
kunt u de Twingo laten uitrusten met het
Comfortpakket: elektrisch bedienbare buitenspiegels en ramen voor en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De nieuwe
Twingo Easy is uitgerust met het 'Systeem
Easy': schakelen zonder te koppelen.
De Twingo Easy is verkrijgbaar voor f 23.940,-**.
DeTwingo Comfort is verkrijgbaar voor f 22.340,-**.
Er is al een Twingo voor f 21.340,-**. Afgebeelde
beschermstrips zijn verkrijgbaar als accessoire.

Wij bieden:
- afwisselende werkzaamheden en prettige werksfeer en collegiale ondersteuning;
- een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kruiswerk.

Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u v66r 30 September 1994 richten aan de Stichting
Thuiszorg Amsteliand en Meerlanden e.o., afd. P. & O. t.a.v. mevr. M. Bijzet, Laan
van de Helende Meesters 431,1186 DK, Amstelveen, o.v.v. vacaturenr. 94/08/26 of
94/08/27.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 5 oktober a.s.

Diemer
Courant s=c=dclUleuuuc
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdatm-

Amstelve
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DE NIEUWSTE RENAULT 19: NOG VERDER VERFIJND.
U kunt dit blijspel van Theo Kling, regie Haye van
der Heyden, met Henny Orri, Allard van der Scheer,
Wim van den Heuvel, Hein van Beem, Metta
Gramberg en Teuntje de Klerk zien in het Nieuwe de
la Mar Theater op donderdag 29 en vrljdag 30
September. Aanvang: 20.15 uur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig
tngevulde bon ontvangen onze lezers een korting van
f 5,- op de normale toegangsprijzen van f 30,- le
rang, f 25.- 2e rang en f 20,- 3e rang. Plaatskaarten
kunnen gekocht worden bij de CENTRALE KASSA
VAN THEATER BELLEVUE. Leidsekade 90,
Amsterdam. Openingstijden: ma. t/m za. van 11.00
- 18.00 uur.
Of op de avond van de voorstelling tussen 18.00 20.15 uur aan de kassa van het Nieuwe de la Mar
Theater, Marnixstraat 404 in Amsterdam.
Telefonisch reserveren kan ook met vermelding, dat
u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel. 0206233462.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
ontvangt u een Korting van f 5,- voor het blijspel "In
de hemel mag alles". Maximaal 4 kaarten per bon.
Naam:
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StadsbEad
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fEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGEUJKS NIEUWS

Maar liefst 10 kersverse Renault-rijders krijgen van presentator Jack van
Gelder hun geld terug0. Kijk van 22
September t/m 2- oktober 's avonds
naar het reclameblok om 20.30 uur
op RTL/f voor de feestelijke prijsuitreikingen.

ONTDEK DETWINGO
'NOUVELLE COLLECTION'.

Wij vragen:
- het diploma A-verpleegkundige + MGZ of HBO-V;
- ervaring in de jeugdgezondheidszorg;
- een zelfstandig en initiatiefrijke opstelling waarbij u actief mee wilt denken over
nieuwe manieren van zorgverlening aan ouders en kinderen van 0-4 jaar;
- in het bezit van rijbewijs en auto;
- goede sociale vaardigheden.

Informatie:
Meer informatie wordt gaarne verstrekt door mevrouw R. Tuijten, regiomanager
Meerlanden, tel. 020-5454150.

ELKE DAG PRIJSUITREIKING OP
RTL4 DOOR JACK VAN

De complete Renault 19
is verkrijgbaar vanaf
f 27.995,-**. Afgebeeld is
de Renault 19 Latitude.
Misclampen zijn optioneel.

IEDERE BEZOEKER SPEEIJFMEFVOOR'DETWINGO
OF EEN VAN DEVELE PRACHTIGE PHILIPS-PRIJZENr
Ook als u de Renault-dealer tijdens
de Groot Nieuws Dagen bezoekt,
bent u in de race voor de prijzen:

een Renault Twingo, 6 Philips
kleurentelevisies, 6 Philips videorecorders en 5 Philips DCC-spelers

voor in de auto. Kortom: alle reden
om vandaag nog de Renault-dealer
op te zoeken. Want wie weet...

°Mcl con auto cadeau Ix'doelen we dat u de kails hue It om uw gold terug Ui krijgen ills u xujuisl een nieuwe Renault heetl gekocnt. Dal wil zcggen: liet transact iebctlrag
waa ronder wij versiaan: aankoopliedrag minus even!ueel inruilbetlrag. Op dil iransactiebednig moet weltelijk kan<ispelbelasling warden ingflunuk'n. De voorwaarden van
de/.e aclie Itggen t«r in/age bij Renault. Prtjswinnaars verpliJilen /ich luin mediMverking le verlenen aan di- public!toil rondom dcxe . actie.
Dcelname staal vrij voor personen van 1H jaar en oudor. Lease uitgezonderd. DO A!le prij/.en xijn inel. BT\V en excl. koslen rijklacif maken.
Wij/iginyen vuurtieliouden. Ol>0 Ocelnameslaut vrij voor personen van 18 jaar en ondcr.

KOM NAAR RENAULT'S GROOT NIEUWS DAGEN:
VAN 22 SEPTEMBERTOT EN MET 3 OKTOBER BIJ UW RENAULT-DEALER,

Adres:
Postcode:

Hij was al goed maar is nu nog verder verfijnd.
De nieuwe Renault 19 is nu nog aantrekkelijker. Want Renault heeFt 3 nieuwe modellen
die een uitgebreide uitrusting koppelen aan
een zeer scherpe prijs. Kom de 19 Europa, de
Latitude en de Elysee bewonderen en maak
uw keuze uit dit verleidelijke drietal.

Woonplaats:

Kcnoull Ncdcrlaml N.V.. Poslbus 14160. I O'JO CD Amsltrclam. fonaulc n.lvisi-crl lill'Oliiin.

Datum:
Aantal kaarten:

Ierangaf25,-

(i.p.v. f 30,-)

Aantal kaarten:

2e rang a f 20,-

(i.p.v. f 25,-)

Aantal kaarten:

3e rang a f 15,-

(i.p.v. f 20,-)

geeft u meer!

1 —-c-

MNAUW WWID CHAMHON «MWUtt I

Autobedrijven Rinko
Curiestraat8-10, 2041 CDZandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

RENAULT
EENHGENMANIER
VAN LEVEN

donderdag 22 September 1994,
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Espace moet de borst nat maken

Kinderzitje
voor Laguna

' Renault levert sinds kort
een gei'ntegreerd kinder ssitje voor de Laguna RT, EXE
en V6. Het zitje is geschikt
voor kinderen met een gewicht tussen: 15 en 36 kilogram en maakt gebruik
van de aanwezige driepuntsveiligheldsgordel.
Het betreft eenzelfde
soort stoel die leverbaar is
voor de Renault 19. Op de
Laguna RT wordt hlj voor
een bedrag van 515 gulden
geleverd in combinatie met
boofdsteunen voor de achterpassagiers. In de RXE
e»n,V6 zijn de taoofdsteunen
al standaard gemonteerd,
zodat het zitje voor deze
versies
295 gulden kost.
t

BAS krijgt
loftrompet

R

ENAULT IS al tienjaar
in Europa onaantastbaar met de Espace.
Maar waarom? De eerste de
beste of was er gebrek aan
alternatieven? De Espace
krijgt er een flink aantal
concurrenten bij en kan de
borst nat maken voor een
moeilijke strijd.

. Citroen zet
sportieve troef in
- Citrofin breidt het AXprogramma uit met 'een
sportief model: AX Volcana De dorpelverbreders,
wielkuiplijsten, forse voorbiimper en stalen velgen
geven de 'look'.
• In de voorbumper zijn
mistlampen ge'integreerd.
Het interieur beschikt over
spprtstoelen, een toerenteller en driespaaks stuurwiel. De Volcane heeft een
l.l injectiemotor en kost
221695 gulden. Hij wordt geproduceerd in een oplage
van zeshonderd stuks.

\

Na tien jaar en 400.000 exemplaren kan Renault de balans
van de Espace eens opmaken
en valt er niet veel te klagen
over de huidige positie van dit
kunststoffen ruimtewonder. In
Prankrijk beheerst de Espace
de markt voor zo'n 75 procent
en in geheel Europa is hij oribetwist marktleider, al staat die
hegemonie reeds enkele jaren
onder druk door met name de
Chrysler Voyager. Maar toch
pakt Renault nog altijd ongeveer de helft van de Europese
markt. Nederland is een van de
weinige landen waar de Espace
het ruimschoots moet afleggen
tegen de Voyager en zelfs de
Mitsubishi Space Wagon deed
het vorig jaar marginaal beter.

Bruisende
Midnight

Peugeot verrykt onder
de naam Midnight het programma van de 106 met 400
ex;emplaren. Hy. is gebaseerd op de 106 XR 1.1 driedeurs en-biedt diverse ex-,
tra's. - -. • ' , . - • ' • '
Standaard is hy voorzien
van brede stootyjsten,
elektrisch bedienbare rairien, centrale portiervergrendelingmet afstandsbe-,
dientng,, een, neerklapbare
achterbank en de onderzijde van de bumpers zijn
meegespoten in de wagen-!
kleur. De •wrjzerplaten in
het instrumentenpaneelzijn blauw en de bekleding
is • antracietgrijs. De, prijs '••
bedraagt 26.200 gulden wat
neerkomt op een klantenvoordeel-van ruim duizend'
gulden.
,
•

We hebben het over een aantrekkelijk segment waarin voor
autofabrikanten en ontwerpers
nog wel enige eer te behalen is.
Van 1988 tot 1993 verdrievoudigde de Europese markt voor
dit soort auto's tot 133.000
exemplaren en de verwachting
is dat er in 1998 400.000 spacewagons, monospaces, Multi
Purpose Vehicles of hoe je ze
ook rioemen wilt verkocht worden.
Toch is dat voor Renault lets
minder leuk dan het lijkt, want
er komen vier nieuwe Europese concurrenten bij: twee uit
Frankrijk, Citroen en Peugeot
en twee uit Italic, Fiat en Lancia. Dit laatste is ook al slecht
nieuws, want in Italie verdrievoudigde het aantal ruimtewagens vorig jaar zodat we ervan

ven. Het zitcomfort van de afzonderlijke stoelen is perfect
en veel beter dan die rare banken van de Voyager. De losse
stoelen laten zich gemakkelijk
verwijderen en het interieur is
daardoor variabel indeelbaar.
De beide voorstoelen kunnen
180 graden draaien zodat je nog
eens kunt converseren of zakelijk confereren, want dat
schijnt ook erg in te zijn.
Als er geen tweede rij achterstoelen (tegen meerprijs) is geplaatst biedt de Espace een zee
aan bergruimte. De grote opbergvakken in de vier portieren
zijn trouwens ook een genot,
eindelijk een auto waar je iets
kwijt kunt. In tegenstelling tot
andere ruimtewagens hanteert
Renault nog steeds de traditionele vijf portieren. Een flinke
schuifdeur zou de instap wel
ten goede komen.
uit kunnen gaan dat Renault na, wordt gerept van het comhet in Italie niet eenvoudig fort en die heerlijke zitpositie
krijgt.
achter het stuur.
Ik durf het bijna niet te zeggen, we hebben het tenslotte
Zitcomfort?
over een Franse fauteuil, maar
Misschien dat er dus wat in- ik heb mijn draai achter het
geleverd moet worden, maar
voorlopig staat de Espace nog
wel op kop. Tien jaar al, het
,moet dus wel een bijzonder fijne auto zijn, mag je veronderstellen. Waarom sta je anders stuur niet gevonden. De stoel
zolang bovenaan? Omdat er biedt goed steun en is comforniet voldoende alternatieven tabel, maar er wringt iets. Door
zijn? Of geldt nog altijd: de eer- de wielkast kun je je linkerbeen
ste de beste?
niet kwijt, het middenconsole
komt te ver de wagen in en het
Om het tienjarig jubileum te stuur zit te laag in verhouding
vieren en aan den lijve te erva- tot de stoel. Je zit zo hoog dat je
ren hoe goed de Espace dan wel de handrem in de diepte moet
is zochten we voor enkele da- zoeken. Als de stoel in de achgen ons heil in een RN met 2.Si- terste stand staat, en dat is al
motor. En inderdaad, het is gauw het geval, moet de leuning
waar wat iedereen zegt, de Es- onplezierig rechtop geschroefd
pace is een fijne wagen, maar om nog overal goed bij te kunmoet toch de concurrence vre- nen. Voor zo'n beetje elk knopzen. E6n ding begrijp ik na een je moet je uit de leuning. Het
paar dagen Espace niet. In alle knopje voor de niet elektrisch
recensies, en iedereen praat het bedienbare buitenspiegel van

Autotest: Renault Espace RN 2.21

020-665 86 86
R 4 GTL b.j. '86, nette auto,
APK 4-'95, vraagpr. / 7.250.
Tel. 075 - 163008.

Renault 25 Turbo D., 1984,
i.z.g.st, 148.500 km, incl.
trekhaak, alarm, radio/cass.,
5 TL
'85 / 6.950 /16.750.
Tel.: 04906 - 1873.
5;TL 5-drs
'86 / 7.500
11 GTL 5-drs.... '88 / 9.500
RENAULT AMSTERDAM
Clio, RNRdji, 1.2 '92/18.950
Top occasions met 1 jaar
Clio, S 1.4
'93/24.950
garantie
Clio, Be-Bop 1.4
Wibautstraat 224
demo
'94/23.950
020 - 561 96 11
19 GTR, 1.4 .. 11/89 /13.950
25 TX, 41.000....91 /22.950
Safrane 3.0 V6i
autom. demo ... '93 / 59.500 Rover-dealer voor Uithoorn,
Amstelveen, Hoofddorp e.o.
Bovag of Top occasionBOOM Aalsmeer: 02977-25667.
• garantie naar keuze

Rover

Subaru
Uw JTER-DEALERS
voor
SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O.

Vivio-Justy-Impreza - Legacy
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer
. Autobedrijf Amrit
Autobedrijf Heere

Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplein 28-32
Ceintuurbaan 225

Subaru Mini Jumbo 3-drs. SDX
90, zwart met. /10.500.Mooy & Zoon, Ruysdaelkade
nr. 75, 020 - 6623167.

020-6623167
02977-30170
020-6153902
020-6622204

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Suzuki
:

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
T.k. Suzuki Swift 1.3GL 1987,
86.000 km. Prijs n.o.t.k.
Tel. 020 - 6735394.

Klassiekers
en Oldtimers
6e Haagse OLDTIMERBEURS
23-24-25 sept. De UITHOF
J. Edonweg 10, Den Haag ZW
Geop.: vrijd. 18.00 - 21.00 uur
Zat. en zond. 10.00 - 17.30 uu
Info: Pro Mobiel Totaal.
TeL/fax: 070 - 3977210.
AUTO MOTOR THIALF
18.000 m2 oldtimers, klassiekers en motoren. Dit weekend
[!} Thialf Heerenveen. HarleyOavidson rijders met motorfietsen gratis toegang. Zondag
toe .Rock & Roll muziek.

4/94
9/91
3/92
4/88
1/88
1/94
1/92
4/93
4/92

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER

Renault
Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer
Curiestraat 8-10
Zandvoort Nrd. 02507-12424
^SL grijs kent. '89 / 9.950

GLT Estate
GL LPG
GL 2.0
GL Estate
GL Estate
GL 2.0 i
GLT inj
DL inj
GL inj. 1.8 aut

vooral met de benen waarvoor
weinig 'espace' voorhanden is.
En dan dat dak. Als je vooraan staat bij een verkeerslicht
moet je met je neus boven het
stuur gaan hangen om het verkeerslicht te kunnen zien. Als
je geen rugklachten had, dan
krijg je ze wel. De Espace is
voor de bestuurder wat mij betreft niet, zoals dat heet, ergonomisch verantwoord. De
Chrysler Voyager die de Espace
in Nederland van de troon verdrong heeft bovengenoemde
problemen niet, misschien dat
de Amerikaan daarom zo geliefd is.

Hadu Auto's

Volvo
855
940
940
745
745
440
440
440
440

de RN zit bij voorbeeld nogal
ver weg op het immense dashboard en de radio zit erg laag.
Sorry, Renault en alle liefhebbers van de Espace. Ik ben 1.75
meter en een collega van 1.95
meter had dezelfde problemen,

Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie
940 GL sedan aut. km. 130.000
'91; 940 GL sedan, km. 165.000
'91; 740, 2.0 sedan, km.
120.000 '91; 340, 5-drs. autom.
km. 60.000 '91; 340 3-drs aut.
km. 70.000, '89; 340,3-drs. aut.
km. 32.000 '87; 440 GLE, km.
55.000 '88; VOLVO NIEROP,
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam WestTel. 020 - 6183951.
Volvo 240 GL Estate, diesel,
346000 km, bj.'83, in 1993 gerestaureerd. In topconditie.
Vr.pr. /11.950. Tel. 03483 4216, za.-zo. van 10-16 uur.
VOLVO AMSTERDAM 100
Gebruikte Volvo's, 15 x 340 serie, 35 x 440 serie, 15 x 460
serie, 2 x 480 serie, 6 x 850
serie, 6 x 940 serie, 1 x 960
serie. 3 Maanden BOVAG
garantie met een verlenging tot
1 jaar, Rationale autopas aanwezig. Kollenbergweg 13, Amsterdam-Z.O., 020-6966811.
Volvo-340GL diesel-'90, apk 19-95, 5 versn. zilvermet., 4dr.
Vr.pr. /14.500. 020-6895484
Adverteren in
deze rubriek

Tel. 020 - 665.86.86

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. /3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER

al 15 jaar een begrip
in occasions! '
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

MB 560 SEC autom. sportvelg. enz. bj. '85/26.750 p.m. / 270
BMW 735i L. spec. uitv. airco aut. m '91 / 35.750 p.m. / 360
Chrysler Shelby Turbo, sportv. c.v. bj.'92 / 38.250 p.m. / 390
BMW 325i Cabrio, sportv. z.sportief bj. '87f 24.750 p.m. / 250
Lincoln Town Car, verlengd, 8 oil., bj. '91/39.750 p.m. / 400
Range Rover 8 oil., geel Kent. bj. '87 . ./11.750 p.m. / 120
Ford Escort 1.8 D, 5 drs., w.w., c.v. bj. '90/ 13.750 p.m. / 140
Renault 9 DL Aliance aut. U.S.uitv. bj. '86/ 6.750 p.m. / 70
Opel Ascona 1.8S, 4 drs., metall. bj. '89 / 10.750 p.m. / 110
Renault 21 TL, 4-drs., metal, bj. '90 . . ./13.950 p.m. / 140
Renault 21 GTL, 4-drs., metal., bj. '91 . ./15.950 p.m. / 160
VW Golf 1.6 CL GTI, div. opties, bj. '87 ./ 8.750 p.m. / 90
Rat Uno 45 S, 3 drs., metal., bj. '86 . . ./ 4.750 p.m. / 49
Opel Corsa 1.3 S GLS, 4-drs. sportv. '86 / 5.250 p.m. / 55
Nissan Sunny, 5 drs. combi bj. '89 . . ./10.750 p.m. / 108
Simca Solara 1.5 GL, 4-drs, metal, bj. '87/ 3.750 p.m. / 40
Volvo 240 GL, 4-drs., bj. '87
/ 10.750 p.m. / 110
Renault 25 TX, Lpg, metal., bj. '89 . . ./ 13.750 p.m. / 140
Lancia Prisma i.6 IE bj. '87
/ 6.750 p.m. / 70
Ford Scorpio 2.4i CL, Lpg, metal, bj. '89 / 13.850 p.m. / 140
Hyundai Pony 1.5 L, 5-drs., bj. '90 ...
./10.750 p.m. / 110
Nissan Blueb. 2.0 DLX, 5-bak, nw.m. '90 / 9.750 p.m. / 99
Mazda 626 GLX D, met. 5-bak., get.gl. '87/ 7.950 p.m. / 80
Opel Manta 2.0, spoilers, sportv., bj. '84 / 6.950 p.m. / 70
2 x Rover 820i Sterling sportv., bj. '88, v.a./ 7.950 p.m. / 100
2 x Nissan Silv. Coupe 2.0 Turbo, '87, v.a./ 7.950 p.m. / 80
6 x Ford Sierra, alle types, bj. v.a. '86, v.a./ 4.950 p.m. / 50
Citroen BX aut., 1.9 TRS, stuurbekr. '88 / 7.950 p.m. / 80
4 x Mazda 323, div. uitv., bj. '89 v.a. . ./ 9.900 p.m. / 100
Mitsubishi Lancer, metal., 5-bak., bj. '85 / 4.950 p.m. / 50
5 x Opel Kadett, div. uitv., bj. 87 t/m 91, va./ 5.950 p.m. / 60
Rover Montega Familiale, roofrack, m. '91/13.950 p.m. / 140
Rat Panda 1000 CL, wit, weinig km. m. '90/ 6.950 p.m. / 70
Ford Resta 1.1 Special, 5-bak, bj. '87 . ./ 5.650 p.m. / 60
3 x Alfa 33, 1.5 Ti/1.7iE, '87 t/m '91, v.a. / 6.950 p.m. / 70
Peugeot 205 XS, rood, 1e eig., m. '94 ./ 19.900 p.m. / 200
Mitsubishi Lancer 1.8 D. met. 5-bak, m.'89/ 8.900p.m./ 90
4 x VW Golf benz./diesel, bj. 88 t/m 90, v.a./ 9.900 p.m. / 100
Honda Accoord 2.0 EX aut., st.bekr., '90 / 11.950 p.m. / 120
3 x Volvo 340 GL, 5-bak, 87 t/m 90 v.a. / 5.950 p.m. / 60
2 x BMW 520i, met., sportv. ect., 84/85 v.a./ 5.950 p.m. / 60
3 x Ford Scorpio, div. uitv. 86 t/m 90 v.a./ 7.950 p.m. / 80
Citroen BX Station 1.6 TRi, 5-bak, m. '90 / 13.950 p.m. / 140
Mitsubishi Galant TD, 5-bak, m. '92 . . ./ 14.950 p.m. / 150
Rat Croma TD Climat control, m. '92 . ./ 14.950 p.m. / 150
2 x Mazda 626 Coupe, metal., c.v. '89 v.a./13.900 p.m. / 140
VW Kever Cabriolet 1600 i bol. voorruit 79/14.900 p.m. / 150
Mazda 626 GLX Diesel HB '86
/ 4.950 p.m. / 100
Subaru Jumbo 6000 km. I
/ 13.950 p.m. / 170
Nissan Sunny 1.3 LX Sportvelgen '87 . ./ 6.950 p.m. / 120
Audi 80, 1.8 S, zwart uniek '89
/14.950 p.m. / 180
BMW 850 i Coupe NIEUW ! 20.000 km. '92/ 138000 p.m. / 1650
(Maandelijkse bedragen zijn gebaseerd op een doorlopend
krediet met een looptijd van 96 maanden)

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen /35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

FINANCIERING SNEL EN CORRECT GEREGELD
HOGE INRUIL
ALLE AUTO'S WORDEN AFGELEVERD MET 10.000 KMBEURT EN NIEUWE APK-KEURING

Auto's te koop
gevraagd

Dagelijks geopend van 10.00 - 18.00 uu:
Subaru en Lada dealer
Donderdag en Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Lada Samara 1.5 5-d .. .1990
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Golf b.j. '84, nette auto, bl. met. Lada Samara 1.3 Rash .1989
Vr.pr. / 4250. Tel.: 075 -163008. Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Hadu Auto's 020-622 1469/622 1638
Subaru Mini Jumbo DL .1987
ELANDSGRACHT
7-13, HOEK PRINSENGRACHT 302-304
Peugeot 205 GTI 1.9 ...1988
AMSTERDAM-CENTRUM (JORDAAN)
Renault 11 TL
1987
Opel Corsa 1.2 S
1984
De scherpste prijzen voor
VW bus LT 28 Dsl
1987
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
Zwanenburgerdijk 503
ook grote kampeerart.shop
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. / 3.500.Zwanenburg, tel.: 02907-6572
HULSKER LEIMUIDEN.
+ 50 auto's APK gek. Den GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Oosterweg 1, 01721-8913
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
10 min. van A'dam.
Haarlemmerweg bij molen. Panda autom. '91 .../12.299
De scherpste prijzen voor
020-6844079. Tevens Inkoop.
Autobedrijf CASPARUS
TOERCARAVANS
Weesp 02940-15108
JOHAN BOOM,
100 occ. met Bovag-garantie
Ook in Den lip 55,
ook grote kampeerart.shop
Adverteren in
Autoverzekering laagste bet.
Gem. Landsmeer 02908-24640
HULSKER LEIMUIDEN.
deze rubriek
per md/kw. met schadegarant
+ 50 auto's
Oosterweg 1, 01721-8913
FAX: 020 - 665.63.21
Focwa Sen/. Celie 020-6416607
Tevens inkoop
10 min. van A'dam.

Volkswagen

Campers

Automaten

Autofinanciering
en verzekering

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

/1.000,00

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
/ 775,00
MOTORRIJLESSEN
/ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
/ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de

Maar het wil niet zeggen dat
de Espace beroerd rijdt, stuurt,
schakelt of remt. Integendeel,
de 2.2i-motor presteert met 107
pk en een maximum koppel
van 170 Nm zeer acceptabel.
Mede dankzij het lage gewicht
heeft hij prestaties die tevreden
stemmen. Het testverbruik zat
op ongeveer 1:10 en hij accelereert goed in de tussensprintjes.

Het HOOGSTE/oor vrijblijvende
.oop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Motoren/Scooters
Honda VF 1100
Sabre 1985
Tel. 020 - 6126900.

.k.a. motorfiets Honda CB
1100 Super Boll d'Or, b.j. aug.
84, uitv. m. voile kuip en Krauser kofferset + alarminstall.,
34.000 km, kleur blauw-rood,
r.pr. / 7.000. 023 - 295320.
'AMAHAFZR6008-'91,zware uitvoering, i.z.g.st., /9600.
02975 - 63945.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

Autoverhuur

Accessoires
en Onderdelen

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va / 25.Bij Ferry alle rijlessen /35,-. Alle maten+merk. in voorraad.
Theoriecursus gratis. Tel. 06- Prijs incl. montage & balanc.
ECU BAND
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Cilinderstr. 5 Amsterdam
Niet klaarstomen voor examen
Noord. Tel. 020-6313648.
maar leren AUTORIJDEN bij
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Riischool Ruth Maduro
Klaar terwijl u wacht.
Tel. 020 - 6003882.
Ruilstarters en dynamo's.
RIJSCHOOL DE PHOENIX
Valkenburgerstraat 152.
A'dam. Superaanbieding, 10
Tel.: 020-6240748.
lessen & praktijkexamen / 495.of 20 lessen & praktijkexamen /850.- Bel voor info:
A'dam/Almere 036-5317354.

Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Noodservice

Vl.A.R.S. MOTORS
r
erkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
<leding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.

Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.

Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u geheel vrijblijvend
voor inlichtingen 03410 -19354.

Nog tien jaar?

Tien jaar succes. Waarom?
Aan de prijs kan het niet liggen,
want die is vergeleken met de
Voyager en straks andere concurrenten vrij hoog. De instapper RN 2.2i kost al rond de
59.000 gulden. Gebrek aan alternatieven was er zeker. Het antieke ontwerp van de Voyager is
echt niet meer van deze tijd,
terwijl de Espace een fraaie aeBij 140 km/uur produceert rodynamiek in huis heeft die
hij wel een vrij rumoerige nog wel even mee kan.
brom. Het zicht rondom is natuurlijk ook wel in orde bij deze
Maar sinds kort hebben we
auto. Het gevoel dat je hoogge- de Citroen Evasion en Peugeot
zeten 'king of the road' bent 806 met een aantrekkelijke
wordt versterkt door het ver vormgeving die dichtbij de Esnaar voren gestrekte en goed pace komt. En met schuifdeuingerichte dashboard. De on- ren en een variabel interieur,
zichtbare neus maakt het in- maar weer veel zwaarder dan
parkeren weleens een gok maar de Espace en dus veel duurder
verder levert de Espace in de in de wegenbelasting. De huidistad weinig problemen op.
ge marktleider hoeft zich niet
meer te taewijzen, maar is wel
Het beste is om in de Espace gewaarschuwd.
passagier te zijn, want dan is
het met al die ruimte goed toeEVERHARD HEBLY

SLOOTHAAK
AMSTELVEEN BV.

Diks Autoverhuur uit
Amsterdam is onderscheiden met de BOVAG-loftrompet vanwege de unieke
vorm van samenwerking
met de stadsdeelraad Westerpark: de Buurt Auto Service (BAS).
ledere bewoner met een
rijbewijs kan lid worden en
tegen een lage prijs een
huurauto met parkeervergunning per uur, dag of langer huren. Het doel van de
BAS is de mobiliteit in de
wijk te bevorderen.
De BOVAG-loftrompet
wordt in 1994, het Jaar van
de Mobiliteit, uitgereikt
aan mensen die zich op bijzondere wijze inspannen
voor een verantwoorde mobiliteit.
,,Diks Autoverhuur heeft
met de uitvoering van de
BAS een aanzet gegeven tot
verbetering van de mobiliteit in het Amsterdamse
stadeel Westerpark. Het is
een goed voorbeeld van
succesvolle samenwerking
tussen bedrijfsleven en gemeente. De landelyke politick kan hier een voorbeeld
aan nemen", aldus het
jury-rapport.

Toyota verlaagt
prijzen
Toyota gaat tot 1 januari
1995 de prijzen van de Corolla en Carina E verlagen
met duizend tot 13 honderd gulden.
Bovendien intrrduceert
de importeur van genoemde modellen en de Camry
een reeks speciale uitvoeringen waarbij het klantenvoordeel oploopt tot 35
honderd gulden. Het gaat
om de volgende uitvoeringen: Corolla Spirit, Corolla
GXi, Carina E Sport, Carina E Executive, Carina E
GTSi en Camry Executive.

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett/39 p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Td. 020*431220'>

AUTOVERHUUR

GARAGE ECONOOM • ,
Voor Grote beurt & Onderhoud
Voor SCHADEHERSTEL '
Voor APK-KEURING
Voor een goede Occasion
Voor een snelle en vakkundige
service
Gratis leenauto's beschikbaar
Bovag-gar. & ANWB-Keuring
Frederiksplein 6, 020-6232505.

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. /38,APK + grote beurt v.a. / 299.per dag, ex. BTW
DIESELSERVICE
Grasweg 3, A.'dam-Noord
brandstofpompen; verstuivers
Tel: 020-6371826.
cil.koppen vlakken. Garage/
De Lugt luxe en bestel vanaf
motorenrevisie FEENSTRA
/ 39,- per dag excl. BTW.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Tel. 020-6980639
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
APKKEURINGEN/70,
VW Combi, Transit Diesel.
klaar terwijl u wacht.
DRIVE YOURSELF
Garage West-Center:
AUTOVERHUUR
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Voor alle vracht, bestel- en
A.P.K. KEURINGSSTATION
personenauto's, bussen
Keuren zonder afspraak
Cruquiuskade 5.
Feenstra & Jimmink
Tel. 020 - 6274001.
Asterweg 24A A'dam 6364702

Service en
Reparatie

-Studenten 10% korting
Gedipl. FOCWA-monteur voor
- Speciale avondtarieven
alle voorkomende: laswerk- De goedkoopste in A'dam e.o
zaamheden, reparaties, APK
Koen van Oosterwijklaan 6
en schades enz. / 47,50 exc.
AMSTELVEEN
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.

'-

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
GARAGE ECONOOM
Repareert uw KOPPELING en
REMSYSTEEM snel en vakkundig. APK klaar terwijl u wacht.
Ook uw BOVAG autospecialist.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuittn
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.
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' 5 -. Of u nu auto's verkooptaTsoflk!Sfededer,Jb^<3elw
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^SHOWROOM/AUTO I-m-SMMSzetuuw'auto^auto'spa^ecMJnde'schijnwer^rs.
" SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINIS is de spedaleautorabriek van Het jearool, Trouw en de Volksferant , ' • s atsniede alle nieuws- en huis-aan-hmsbladen van Wefefane'dla., . " , " » - • • - " - >
,,~*
Totale optoge elke we«k ruim 1,1 miljoen 'exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MIN1'S is daannee
*
d£ autorubriek met de hoogste opiage van geheel
Nederlaad. SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S verschijnt 1
op vrijdag ia Het Parool, op zaterdag So Trouw en "de Volkskrantea ia de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia En dat aJles voor £ en voor.delige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklctters
uw tekst, 1 letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenniimten tellen
voor 1 letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daaraaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekcnen wat uw
advertentie kost

Naam:.

1
9

47,88
64,04
80,19
96.35
112.51
128,66
144.82
160.98

3

Aantal regels

i

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

4
5
fi
7
8

q
in
Telefoonnummen .

Adres: Postcode + Plaats:.
1994

Handtekening:

1-26
Dcze pagina staal ondcr redactic van B, Falk, Postbus 506 - 3720 AM Bilthovcn

Vroeger pijn bij elke beweging, maar

last meer van artritis
62 jaar oud zijn en daarbij /o fit en lenig dat ze bij
hot "cweorschieten do eerst'e prijs binnenhaalt, dat is
toch cen «e\vekli»e prcstatic. Mevrouw Berg nocmt het
een wonder. Want nog maar goed twee jaar geleden
werd ze zo door artritis gekweld dat /e nauwelijks op
haar benen kon staan.
Mot gcweeischietL'ii begon meMOUW Beig reeds jarcn geleden. maar tot voor us ee |aar kon
~/c de/e sport \\iuu 70 /o van
lioudt met nicer bcoeicncn. Artnlis helctlc liaar het geweer op
•tc heffen. al \sas het maar ecu
centimeter. En met alleen met
het sehieten had /e /o'n moeitc,
dc a i t n t i s liad haar AI \ e i l a m d
dal /e haar liuis met meei 7clf
kon vei/orgen I laar echtgenoot
en cen vcrpleger moesten dil
docn. Zc kon met eens /ondcr
pijn ecu kopje kolTie naar haar
mond brengen
T!uins> heel'l mc\rou\\ Berg liet
schieten \veer opgcvat en uel
met ?o'n succes dat ?c voor de
derdc maal achtcieen de beker
van de plaatscli)ke schictvcie-

niging won. Dc/.e keer mpehl zc
hem hotiden. Mmstcns ecu dag
per week en hot lie 1st twee dagen is 7e op de schietbaan tc
\ i n d e n . Ecu andere dag wordt
met /wemmen doorgebracht.
Voordat 7C xiek wcrd hield mevrouw Berg namelijk ook vccl
van /wemmen Haar Icvcn is
volkomen \eiandcrd en zijzclf
t\\i|felt ei met nan dat dezc vcrandering lot stand kwam door
de seleiiiumtablcltcn die zij bcgon in te ncmen.
Vier maanden na het ccrste sclenuimtablci won ze dc bckcr
\oor het cerst. "Daarvoor iiad ik
slcehts twee maanden getraind", vertelt mevrouw Berg.
1 laar vncndcn op de schictvcrcmging plagcn haar af en toe

e Dit ongewone aardbeibed in de tuin lijkt bijna op een beeldhouwwerk. Mevrouw Berg geniet ervan dat ze weer voldoende kracht
heeft om in de tuin te werken.

Groot bevolkingsonderzoek laat zien:

Mensen die een ongezonde levenswijze hebben, lopen
minder risico om daardoor ziek te worden als ze rijkelijk selenium in het bloed hebben. Dit blijkt uit
bevolkingsonderzoeken in binnen- en buitenland.
Als we ruimschoots selenium in
het lichaam hebben, dan kunnen
we meer tcgcnwicht bieden aan
dc schadehjke invlocden van
o.a. tabak, alcohol en ongezonde cetgcvvoonten Dit is de conclusie van een aantal bc\olkingsonderzoekcn in binnen- en
buitenland, waaraan cen paar
duizend menscn declnamen
(cohortstudics).
One jaai king volgde het Decnsc

Rijkszickenhuis in [Copenhagen
3000 mannen in dc leeftijd van
53 tot 74 jaar om te onderzoeken. hoe selenium eventueel invlocd zou kunnen hebbben op
dc aanwezigheid van bloedproppcn. De declnemcrs werd gevraagd of ze rookten en alcohol
gebruiktcn, hoe hun eetgewoontcn warcn en hoevecl ze
aan lichaamsbcweging deden.
Na dne jaar konden de onder-

e 30% van de mannelijke bevolkmg in de leeftijd van 53 tot 74 jaar heeft te
weinig selenium in het bloed. Daardoor is het risico dat zij een bloedprop
ontwikkelen 70% hoger dan voor diegenen, die ruim voorzien zijn van dit

belangnjke spoorelement. Dit blijkt uit een onderzoek van het Deense Rijksziekenhuis in Kopenhagen, uitgevoerd onder 3000 mannen van middelbare leeftijd.

e Zwemmen was haar tweede
lievelingssport voordat ze door
artritis werd getroffen. Thans
zwemt mevrouw Berg weer als
een vis.
met de opmerking dat zc voor
het sehieten doping gebruikt. Dat
doct ze ook, zij het met een dagelijkse dosis selenium.
Niemand beweert echter dat dit
onwettig is, want vele rivalen in
de schietvereniging gebniiken
thans ook selenium om net zo
goed als mevrouw Berg te worden. "Daardpor is de concurrentie voor mij wel zwaarder geworden. Ditmaal heb ik maar
net gewonnen, ik ben echter nog
steeds de beste schutter", gnuift
mevrouw Berg. Haar gevoel
voor humor werd in het verleden wel zwaar op de proef gesteld. Na een zeer actief leven
merkte ze dat haar haar plotseling grijs werd. Ze was bijna
voortdurend
gedeprimeerd,
werd gekweld door migraine en
pijn en sliep jaren achtereen
geen nacht rustig door. Nog
voordat ze 40 was werd ze door
artritis getroffen. Het begon in
de vingers, later bereikte de pijn
en de verlamming de knieen en
ellebogen en tenslotte vrijwel
alle gewrichten.

zoekers tot de conclusie komen,
dat mannen met een laag seleniumgehalte in het bloed, een
70% hoger risico liepen om een
bloedprop te krijgen dan degenen die over rijkelijk selenium
beschikten.
Tegelijkertijd kon men uit het
onderzoek opmaken, dat bijna
een derde deel van de Deense
mannen te weinig selenium in
het bloed had.
Gaat schadelijke gevolgen
roken tegen
Selenium speelt naar alle waarschijnlijkheid een hele belangrijke rol als de antioxidant die
preventief werkt bij o.a. de schadelijke gevolgen van roken.
De Nederlandse Kankerbestrijding heeft een bevolkingsonderzoek uit-gevoerd met 120.000
Nederlanders. De conclusie was,
dat selenium met een grote mate van waarschijnlijkheid preventief een goede bescherming
geeft van de cellen in maag en
longen bij mannen. Dit werd ook
nog eens bevestigd door een
Amerikaans- Chinees wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in Linxhian. In deze provincie was de seleniumopname
heel laag en kwam er o.a. veel
maagkanker voor. De onderzoeksgroep die bestond uit
30.000 mensen, werd in tweeen
gesplitst. De ene groep kreeg
dagelijks extra selenium, vitamine E en beta-caroteen, de andere groep kreeg neppillen (placebo). In de loop van vijf jaar
zagen de ondcrzoekers dat het
risico om maagkanker te krijgen 21 % lager lag in de groep
die extra vitaminen kreeg en dat
hun gezamelijke ovcrlevingskans toenam met 10%.
Krijgen wij
genoeg selenium binnen?
Wij krijgen selenium binnen
met een aantal voedingsprodukten, zoals cieren, vis en graanprodukten. Een groeiend aantal
voedingsdeskundigen is echter
tot de conclusie gekomen, dat
de hpeveelheden in de normale,
gemiddelde voeding te klein
zijn om ons afdoendc te beschermen. Daarom ncemt de
belangstelling voor extra selenium toe bij veel mensen, in de
hoop dat het preventief werkt
bij veel van onze nicest voorkomende ziektes zoals bloedprpppen, harten vaatziekten en
misschien ook kanker. Allcmaal ziektes die steeds vaker
voorkomen.
In 1986 bcsloot de Finse regering dat er verplicht selenium
toegcvocgd moest worden aan
kunstmest. De voorlopige resultaten lijkcn er op tc vvijzen, dat
het aantal hart- en vaatziekten
daalt.
Door
vocdingssupplementcn
heeft men in de praktijk ook dc
mogclijkhcid om scleniumtckorten aan te vullen. Ecu tckort
dat steeds meer arisen en ondcrzoekers zorgen baart.
Daarnaast blijft het natuurlijk
van het grootste belang om tc
probcrcn ongezonde Icefgewoontcn zovcel mogclijk tc
voorkomen.

De ccrste jaren probeerde ze
zich daarop in te stellen, maar
gclcidclijk vcrloor ze met het
voortschrijdcn van dc zicktc alle moed.
Toen zij en haar man Asger besloten naar Spanje te vcrtrekkcn. had ze reeds in zickcnhuizcn, bij vcrschillende fysiotherapcuten en alternaticvc geneeskundigcn allcrlei behandelingen uitgeprobcerd, evcnwel
alles zonder resultaat. De gebruikelijke behandcling met
mcdicijnen kon zc niet verdragen, omdat ze allergisch reageerdc. En bijna was ze bij een
van dc vcle opcraties door het
grote blocdverlies doocfgegaan.
Menecr en mevrouw Berg
hoopten nu dat het warme
Spaanse klimaat een gunsttge
invloed op de ziekte zou hebben. In Torrcmolinos openden
ze een slagerswinkel en al spoedig waren ze bij de inwoners en
de Noordeuropese vakantiegangers zcer geliefd.
Met mevrouw ging het eerst zoals gehoopt. De warmte deed
haar goed, langer dan twee jaar
was cr werkelijk sprake van
verbetering en beide echtgenoten hadden reeds besloten ook
de oudedag aan dc Spaanse Costa del Sol door te brengen.
Maar toen ging haar gezondheid ppnieuw achteruit. Het
werk in de slagerswinkel viel
haar steeds zwaarder. Net hadden de Spanjaarden de smaak
van de Deense worst en vleeswaren te pakken gekregen, toen
het echtpaar de zaak moest opgeven.
Mevrouw Berg reisde terug
naar huis en belandde in het ziekenhuis om geopereerd te worden. Maar weer hadden operaties en medicijnen geen succes.
Zij kreeg een kunstgewricht in
de knie. Drie maanden later
sloot haar man Asger de winkel
in Spanje en ging eveneens terug naar Denemarken. Eigenlijk
wilde hij de zaak voortzetten, in

• De concurrence in de schietvereniging komt steeds dichterbij, nu steeds meer college's ook selenium gebruiken als voedingssupplement.
Maar vooralsnog is mevrouw Berg de beste.
de hoop dat mevrouw Berg wellicht weer zo gezond zou worden dat ze naar Torremolinos
kon terugkeren.
Zuiver bij toeval hoorde mevrouw iets over seleniumsuppletie, dat dit haar artritis misschien wat kon verlichten.
"Intussen had ik reeds zoveel
middelen uitgeprobeerd dat ik
zei: "waarom ook niet eens
selenium, na 5-6 weken wilde
ik er echter weer mee ophouden, het gaf niet de minste verbetering". Net zoals zo yele anderen verwachtte ze direct ef-

Onderzoekers maken zijn zorgen:

feet. Ze wist niet dat bij voedingssupplementen het een zekere tijd duurt voordat het verstoorde vitaminen- en mineralen evenwicht weer is hersteld.
Eigenlijk hield ze het voor geldverspilling, maar toch nam ze
verder 2 seleniumtabletten per
dag in. Ze had een verpakking
voor 3 maanden gekocht.
"Op een ochtend werd ik verward wakker. Ik merkte dat er
ergens iets met mij was gebeurd, maar ik kon niet verklaren wat het was. Plotseling ging
het door mij heen dat ik de hele

nacht had kunnen doorslapen
zonder de pijn die me zoveel
jaren had gekweld. Toen ik
opstond kon ik weer voor het
eerst op eigen kracht in bad
gaan", vertelt de thans 62-jarige
mevrouw Berg. Sindsdien is het
steeds beter gegaan met haar
gezondheid. Zodra ze echter
probeert de seleniumtabletten te
laten staan, keert de pijn direct
terug. Zelfs de migraine lijkt
verdwenen sinds ze selenium
inneemt. "Intussen heb ik selenium bij veel mensen aanbevolen en ik ben net zo blij als zij

wanneer ze me, meestal reeds
na korte tijd, kunnen vertellen
hoe ze van hun hoofdpijn, hun
slechte bloedsomloop, hun
spier- of gewrichtsklachten,
hun allergie of alle mogelijke
andere kwalen zijn veriest.
Natuurlijk weet ik dat mijn artritis niet is genezen, maar zplang ik met het geweer kan blijven omgaan en trainen en mijn
wekelijkse baantjes kan zwemmen ben ik tevreden. Tenslotte
ben ik geen twintig meer".

Onderzoek toont aan:

Jichtpatienten hebben
Gewassen
een
tekort
aan
selenium
vertonen een
tekort aan
f
selenium

Organisch selenium heeft een beschermende invloed op o.a. gewrichten.
Jichtpatienten hebben echter te weinig selenium in hun bloed. Dit blijkt uit een
wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in een Deens ziekenhuis.
Het is niet toevallig, dat mevrouw Berg merkte dat ze
minder last kreeg van haar
kwaal, nadat ze begonnen
was met het innemen van organisch selenium. In het lichaam bevindt zich een enzym, glutathion peroxidase,
dat onder andere een rol
speelt bij het beschermen van
de gewrichten tegen aantasting. Dit enzym is erg afhankelijk van het spoorelement selenium. Een wetenschappelijk
onderz'oek, dat is uitgevoerd

in een van de meest vooraanstaande Deense ziekenhuizen,
toont aan dat Jichtpatienten een
lager seleniumgehalte in het
bloed hebben dan normaliter
het geval is. Het gevolg van dit
lage seleniumgehalte is dat de
werkzaamheid van glutathion
peroxidase in het lichaam duidelijk lager is bij Jichtpatienten
dan bij gezonde mensen. Dat
kan de verklaring zijn voor het
feit, dat het celweefsel in de gewrichtsoppervlakken geheel of
gedeeltelijk aangetast is.

L-selenomethionine
(zoals
:bruikt in
Bio-Seleen +
ink) is een organische vorm
van selenium dat door het lichaam goed opgenomen en
gebruikt kan worden. Door
het seleniumgehalte in het lichaam te verhogen, zorgt
men voor een betere bescherming tegen de schadelijke
vrije radicalen, die de cellen
afbreken in o.a. kniegewrichten, vinger- en heupgewrichten.

(Advertentie)

• Het graan ruist in de wind, zoals het dat altijd gedaan heeft. Maar
onder de grond is de situatie verslechterd. Volgens de onderzoeker
Dr. Gunnar Gissel Nielsen, komt er tegenwoordig in de gewassen
duidelijk minder selenium voor. Dat komt met name door de moderne
landbouwmethoden.

Een van de onderzoekers die
zich het meest beziggehouden
heeft met de kwaliteit van de
Deense gewassen, is dr. Gunnar
Gissel Nielsen van het 9nc!?r"
zoekscentrum Riso. Hij kijkt
met enige scepsis naar het lage
seleniumgehalte in de Deense
gewassen en hij is een warm
voorstander van de aanpak van
dc Finse overheid. In Finland
wordt namelijk verplicht selenium tocgevoegd aan kunstmest.
- Selenium komt van nature in
dc grond voor en in elk groeiseizocn komt er een bcpaalde
hocvcclhcid vrij, die dan wordt
opgenomen door de planten.
Ondcr andere als gevolg van
moderne landbouwmethoden,
waardoor de opbrengst per hectare steeds grotcr wordt, is er
per plant steeds minder selenium beschikbaar. In Denemarken
zit er toch al weinig selenium in
dp grond, dus onzc gewassen
zijn erg arm aan selenium, vertelt Gunnar Gissel Nielsen.

Als hij naar zijn mening gevraagd zou worden, zou hij de
aanbeveling doen om net als de
Finnen selenium toe te voegen
aan kunstmest om op die manier
het seleniumgehalte in de
gewassen te verhogen.
- Hoewel er nog geen cijfers
openbaar gemaakt zijn, lijken
de voorlopige resultaten van de
Finse verordening er op te
wijzen dat het aantal hart- en
vaatziekten afgenomen is sinds
1986. In dat jaar werd de seleniumverordening aangenomen,
verklaart Gunnar Gissel Nielsen. Het graan ruist in de wind,
zoals het dat altijd gedaan heeft.
Maar onder de grond is de
situatie verslechterd. Volgens
de onderzoeker Dr. Gunnar
Gissel Nielsen, komt er tegenwoordig in de gewassen duidelijk minder selenium voor. Dat
komt met name door de moderne landbouwmethoden.

Selenium is een van de belangrijkste antioxidanten die helpen om het lichaam te beschermen tegen de voortdurende aanvallen van agressieve stofFen: de vrije radicalen.
Het seleniumgehalte in de voeding in Nederland is krap 50 meg per dag. De aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid is echter 50 tot 150 meg. Daarom is het verstandig om een tekort
aan selenium te voorkomen door Bio-Seleen (met L-selenomethionine) in te nemen.
Het is een gecombineerd voedingssupplement, dat is samengesteld op basis van de nieuwste inzichten in de working van antioxidanten.
Bio-Seleen is verkrijgbaar bij' drogist, apotheek en reformwinkel voor fl. 39,50

(90 tabletten - goed voor 3 maanden).
Voor meer informatie kunt u (gratis) bellen met: 06-0992211

Bio-Seleen is een kwaliteitsprodukt van Pharma Nord.
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'Een klassieker is een kind dat je koestert'

Scherp geprijsde
Concord

L

IEFDE VOOR klassieke automobielen is een
virus waar geen geneesmiddel tegen lijkt bestaan. Nederland telt naar
schatting enkele tienduizenden dragers die met hun
yerzameling of troeteldier
in dromenland leven. De risico van besmetting is
groot.

Interstate Europe uit
Delft brengt een nieuw
lichtmetalen wiel op de
markt, de Concord. Het
ontwerp is gebaseerd op

Wie denkt een half uur een
praatje te kunnen maken met
een makelaar en taxateur van
klassieke auto's komt bedrogen uit. Zo'n praatje loopt uit de
hand, duurt langer dan ingeschat, belandt bij verhalen over
in schuren verborgen Bugatti's
en in kelders verstopte stoffige
verzamelingen waar geen mens
van weet, gaat over beunhazen
en specialisten, over beleggers
die hun lesgeld betaalden enbe-

flexibiliteit.

Alle vier de basismaten
zijn leverbaar met vier of
vijf boutgaten, met elke
voorkomende steek en met
verschillende dieptes voor
het velghart.
Hierdoor is de Concord
universeel toepasbaar op
98 procent van de personenauto's die op de markt
zijn. Hij kan dus in grote
aantallen gemaakt worden
en dat resulteert weer in
scherpe prijzen.

rooid achterbleven, over de de import vanuit Amerika de
prijzen die nimmer zo laag en laatste jaren een flinke knauw
realistisch war en en natuurlijk gekregen. De waarde van exclusieve auto's kelderde met soms
over liefhebbers.
meer dan 300 procent. GrataMakelaar en taxateur Wolter ma: ,,Auto's boven de veertig
Gratama en collega Paul Kok mille verkopen moeizaam, bobehoren beiden tot de laatste ven een ton zit de klad er wat in
categoric. ,,Een classic car is als en we moeten afwachten hoe
een kind dat je koestert en waar dit zich herstelt. De prijzen van
je steeds meer van gaat genie- sommige classic cars waren
ten. Het is een virus en geen volledig uit de hand gelopen
dokter die je ervan helpt. Vaak maar op dit moment zijn de
begint het al in je kinderjaren. prijzen eindelijk realistisch.
Je ziet als kind een bepaald
type auto dat je later wilt hebEr is een overschot aan dure
ben", zegt Gratama, die zelf al automobielen. Veel mensen
zo'n veertig jaar volkomen ver- kochten een klassieker als beslingerd is aan de Porsche 356- legging en dreven daarmee de
modellen en een kleine verza- prijs enorm op, dat waren dus
niet de liefhebbers en verzamemeling heeft aangelegd.
laars want die betalen het liefst
zo weinig mogelijk. Toen de beWaardedaling
leggers hun auto wilden verkoDe klassiekermarkt heeft on- pen bleek hij niets meer waard
der invloed van de economic en te zijn."

Kok, verzamelaar van Alfa
Romeo's: ,,Beleggers hebben
hun lesgeld wel betaald en de
liefhebbers kunnen weer instappen. Er is nu een kopersmarkt. Ik neb de indruk dat
sinds januari de bodem bereikt
is en in de goedkope prijsklasse
tot 30 duizend gulden lijken de
prijzen zelfs voorzichtig te stijgen. De vraag naar goedkope
auto's groeit. Jongere klassiekers zijn populair en er is een
trend naar rij-auto's voor dagelijks gebruik. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk een klassieker als de DS en Jaguar MKII
voorzien van hedendaagse
techniek tegen een aantrekkelijk tarief te leasen."

flink de wind in de zeilen. Blindelings kopen raden zij natuurlijk af. Tussen het enorme aanbod in de krant taevindt zich
veel kaf met forse prijsverschillen en kopen viabeurzen en veilingen is kostbaar en vaak weet
je vooraf niet wat je koopt. Kok:
,,Dit vak leer je niet in vijf jaar,
je moet er sinds de korte broek
mee bezig zijn. Als wij onderling praten hebben we het binnen vijf minuten over auto's en
prijzen. Wij zijn zelf ons hele
leven al liefhebber van klassiekers en door die interesse blijft
het meeste van wat je ziet en
hoort in je hoofd hangen."

Gratama: ,,Een taxatie-rapport, noodzakelijk voor de verzekering, maak je ook niet even
Desillusie
in tien minuten. Dat kan toch
De toenemende vraag naar niet. Je bezoekt iemand die
klassiekers geeft het vak van soms jaren aan zo'n auto gebeedigd makelaar en taxateur werkt heeft en ieder vrij uurtje

ermee bezig was. Ik ken iemand die al 34 jaar bezig is met
de restauratie van een Bugatti,
daar leeft die man voor. Door te
luisteren kom je veel van een
auto te weten maar dat kost al
snel een uur. Bij taxeren moet
je zorgvuldig zijn."
Kok: ,,Een enkele keer getaeurt het dat de taxatie een desillusie is. Als iemand zelf de restauratie ter hand heeft genomen of een niet-gespecialiseerd
bedrijf in de arm heeft genomen. Een restauratie valt soms
tegen want er komen altijd zaken bij die je vooraf niet kunt
inschatten. En er is maar een
manier van restaureren, dat is
door het goed te doen en dan
geeft het ook een kick. Maar als
je het verknalt zie je dat terug
in de taxatie en moet je weer
opnieuw beginnen."
EVERHARD HEBLY

Saab komt met drieliter voor 9000
ver ontberen want Saab beperkte zich tot 2.0 en 2.3 viercilindermotoren. De zespitter heten we dan ook van harte welkom. Het wekt geen verbazing
dat hij nauw verwant is aan de
2.5 liter uit de 900. De nieuwe
24-klepper levert een vermogen
van 210 pk bij 62 honderd toeren en een maximum koppel
van 270 Nm bij 33 honderd toeIn de 900-serie kenden we al ren.
iets langer een V6-motor, maar
dan met een inhoud van 2.5 liInteressanter voor dagelijks
ter. De 9000 moest dit tot dus- gebruik is dat meer dan 85 pro-

H

ET
belangrijkste
NIEUWS dat Saab
voor 1995 te melden
heeft is de komst van een
drieliter V6-motor voor de
gehele 9000-serie. Het is de
eerste zescilinder die Saab
in dit model introduceert.

Hij is leverbaar vanaf 315
gulden inclusief BTW en
drie jaar garantie op afwerking en materiaal. De Concord is verkrijgbaar bij een
groot aantal autoshops,
bandenspecialisten en dealerbedrijven.

cent van het koppel beschikbaar is tussen tweeduizend en
62 honderd toeren. Hij beschikt
dus over een forse dosis trekkracht in het middengebied zodat er naar voile tevredenheid
'schakellui' gereden kan worden door stad en streek. De V6
is in alle uitvoeringen van de
9000 leverbaar als duurste
exemplaar.
Maar er is meer dan alleen de
V6. Bijvoorbeeld een aangepaste styling van de 9000 CD, CDE
en Griffin. Ze krijgen een lager

e Saab 9000 CDE V6

FIAT UNO 45/38, brons metallic, mei '88, 53.000 km, incl.
3 mnd. Bovag en 12 mnd APK
/ 6.950. Zuidwijk, tel.020 6629517.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeliikse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Sladsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Verier,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 rniljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de ban in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Loan van de Helende
-"Meesters 421B, Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gastnuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
-Alle opdrachten (zowel telefonische als schriflelijke] die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
yolgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertenfie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

/ 40,75
/ 13,75
f
8,50
f
8,50
/ 10,10

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

020-665 86 86

OTO/ICI CITROEN
Justy 1.2 '87
/ 7.950.1986/11.950.- RINKO Auto
AX 1.0 '87
/ 5.950
Zandvoort. Tel. 02507 -12424.
AX 1.0 Escape '89 ../13.950
Suzuki Alto GA, 3-drs.,
AX 11 Image '91 ..../13.950
donkergnjs met., 3/90/8500.-. AX 11 E '89
/ 8600
COBUSSEN
AX 11 TGE '92
/15.950
Tel. 020 - 6121824.
AX 14 TZX 5 drs '92 /19.750
/ 9.750
VW POLO shopper bjr. 1985, BX 14 E '88
/ 9.250
klem
zuinig,
betrouwbaar BX 14 RE '88
/ 9.900
/ 2.950, Inr. mog. 023-423906. BX 14 RE '88
BX 14 Toulouse '91 ./16.900
BX Turbo Diesel '91 ./23.900
XM 2.0 '91
/26900
XM 2.0 Comfort '91 ./25.500
ZX 1.4 Reflex 3d. '92/21.500

Auto's te koop
van / 10.000,tot / 15.000,-

Space Wagon 1.8 GLX, 7-pers.
1986/11.950.-RINKO Auto
Zandvoort. Tel. 02507 -12424.

Auto's te koop
van / 15.000,tot / 20.000,Peugeot 205 GTi 1.9, rood,
schuifdak., /17.500.-.
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
Subaru Legacy Stat. Lpg,
115.000 km. '91 Anwb-rap.
/ 19.500.- HEERE.
Tel. 020-6232505.

02903-1908
• DORLAND *
Broek in Waterland

Officieel FIAT/LANCIA Dealer
Last Minute
aanbieding

Tot / 2000.- meer inruil
op al onze occasions *
Boven de ANWB/BOVAG-koerslijst
Auto's boven de / 7.500.Voorzien van APK
Afleveringsbeurt en garantie
Bij geen inruil:

*

10 % Korting
Kamerl. Onneslaan 10,
BADHOEVEDORP
Dichterbij dan u denkt

Tel. 020-6594859
FIAT
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

Panda 750 CL . ./ 6.950
Panda 1000 CL ./ 7.950
Panda autom. . ./12.299
./13.950
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
./15.950
Uno 1.1 S
./18.750
Uno 1.4 Skyline ./19.950
Uno 1.4 Suite .. ./21.500
./ 8.250
Ritmo 70 Cl
Croma 2.0 S ... ./21.950
Croma 2.0 TDi . ./31.500

BX 14, b.j '86, Ipg,
zeer mooi, vr.pr. / 4.850.-.
Tel. 075 - 163008.

Ford

Alfa Romeo

Audi

BMW
BMW 316 '84, gnjs/blauw,
Lm. velgen. Pracht wagen.
Tel. 020 - 6126900.

Citroen
CITROEN OLTHOF B.V.
VW Jettd Turbo D 86, / 4.950.
biedt aan zijn directie auto's:
Visa Garage
Tel. 020-6278410.
Xantia 1.8 X, met. groen, 6/94
4.500 km,/36.000
ZX Aura 1.8, 3 drs., zilv. grijs,
. BX 16 RS '86 .../4.900
3/94, 13.000km, / 28.500
. Visa '88
/ 3.900
.
Citroen DORLAND,
Isolatorweg 40, A'dam /
"2903 -1908 - Br. in W.lnd.
Sloterdijk (afslag S 102)
Tel. 020 - 6823520.
Volvo 340 GL, 3-drs, / 2.450.. < > • VOLVO NIEROP
Fiat Panda, b.j. '89, 70.000 km, Citroen ZX Aura 1.6i '92,
v
ancouverstr. 2-12, A'dam-W. 1e eigenaar / 5.950, Inruil mo- km 63.000. Vr.pr. / 18.000.
Tel. 020-6183951.
Tel.: 05248 - 2349.
gehjk. Tel. 023-423906

Auto's te koop
van / 5.000,tot / 10.000,-

HMKER

*
*
*

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Escort 1600 CLX 91 ./18.950
Scorpio 2.4 GLi 90 ../14.950
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
Cunestr. 8, Tel.02507 -12424.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Ford Escort 1.3 GL bjr. '84, 3
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen drs, 5 versa, 1e eig., prima
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
auto, inr. mog. Tel. 023-423906.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Ford Escort 1.4 CL, 9-'86, incl.
radio/cassette, / 4500. Tel.
020 - 6404045.

Fiat

Diverse FIAT OCCASIONS
reparatie & onderhoud
APK-keuringen
FIAT-SPECIALIST
Bovag Autobedrijf
VAN ETTEN
Timmerwerf 91, Heemskerk
Tel. 02510 - 33677.
Fiat Cinquecento weg. omst.
t.k. slechts 100 km gereden,
/ 14.750. Tel. 08356 - 31278.

Rat Tipo, bj. '89, gas, dig. Van 1e eig. Ford Escort 1.6 CL
dashb., moet opnieuw gesp. aut. '87, APK '95, in perfecte
worden, motor 100%, vaste staat, / 6500,-. 020-6968216.
prijs/6.250. 020-6713345.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Phihpsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
Panda 1000 Fire 92 / 10.950
Uno 60 S
89 / 9.500
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
Curiestr. 8, Tel.02507 12424.

Kia vult
programme aan
Kia heeft een iets luxueuzere versie ontwikkeld van
de Sephia NLX, de Classic
Line. Hij is standaard onder meer voorzien van een
elektrisch
schuifkanteldak, een speciale mattenset, dito wieldoppen en een
derde remlicht.
Met behulp van kunststof is in het interieur verder een teakhouten accent
aangebracht. ,,De auto
ademt daarmee de sfeer
van een dure limousine
uit", meent importeur Kia
Motors Nederland. Dit is
wel wat overdreven maar
het is een feit dat je voor
weinig geld een vrij complete auto voor de deur
krijgt. Het Classic Line
pakket heeft een waarde
van drieduizend gulden,
maar Kia brengt slecht vrjfhonderd gulden in rekening. De auto is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar vanaf 30.400 gulden.

Volvo levert
voortaan maatwerk

In de voorspoiler bevinden
zich de mistlampen en de vorm
van de voorspatborden is aangepast aan die van de vernieuwde bumper, die bij de CDE en
Griffin in de kleur van de carrosserie is gespoten. De achterbumper is optisch minder
zwaar uitgevoerd en de achterlichten zijn nieuw ontworpen.
Verder heeft Saab de 9000 op tal
van onderhuidse details verbeterd. Wijzigingen zijn er voor
wat betreft de wielophanging,
schokbrekers, cruise control,
het verstelbaar stuurwiel met
airbag, de schakelaars voor de
taediening van de zijruiten, het De V6-krachtbron van de Saab
anti-diefstalalarm en de audio.
ook wel mee. De tweeliter krijgt
voortaan twee balansassen die
Zijdezacht
een zogenaamd 'zijdezacht en
Voor de 900-serie zegt Saab trillingsvrij motorgedrag' waarook veel nieuws in petto te heb- borgen.
ben. Het persdossier is echter
niet zo dik en het nieuws valt
In combinatie met de tweeli-

V.a. / S5: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec, in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Autobednjf CASPARUS
CITROEN OLTHOF B.V.
Citroen AX 11 RE b.j. 1988, Vraag tevens naar onze inruiWeesp 02940-15108
Showroommodel: Jumper 27 APK 1995, / 4.950. Inruil moge- lers en aantr. rep. prijzen.
C, 1.9 TD, 5/94. 4.000 km. lijk. Tel. 023-423906
/ 29 000, ex BTW. Isolatorweg
Voor een goede occasion.
40, Asd. Tel. 020 - 6823520. Citroen BX 1.6 RS 1985, keunge auto, APK 1995, / 2.450
Autobednjf
Inruil mogelijk. Tel. 023-423906
Escort 1.6 CLX
10/93
WIM van AALST
Escort 1.6 Laser
4/94
Commumcatieweg 6, Mydrecht Sierra 2.0 cl sed
3/90
Alfetta GTV 2.0, pert, staat, b.j.
3x BX TRD TURBO
ALBERS AUTOBEDRUF
CITROEN-DEALER
78, rood, APK. Prijs/6500.
b.j. '88 v.a. /10.000.
ford service dealer
Tel.: 02979 - 84866
Telef. 073 - 217222.
Tel. 075 - 163008.
Tel. 02963 - 1767.

Audi 80, nov. 1988 APK, 1995,
mooie goede auto /14.950. Inruil mogelijk. Tel. 023-423906

Auto's te koop
tot / 5.000,-

XM 2.0i, aut. '92
/ 29.500
XM 2.0i, aut. amb. '91/26.500
XM 20i aut conf. '90 / 22.500
2x XM Turbo D'91 / 22.500
XM Diesel '91 airco / 24.500
XM D Break Serv. '92/20.000
BX 19 TGD Br. '91 v.a./14.500
BX TZD '92
/ 17.500
BX Turbo D '91 / 17.500
BX TZD '91 v.a.
/14.500
BX Diesel '91
/ 12.500
BX 16 TGI break '92 / 22.500
BX 19 TZI LPG '92 /17.500
BX 16 Progr.'92, Ipg /17.500
BX 16 Progress '92 / 17.500
BX Progress Ipg '91 /15.000
Hogeweyselaan 21
BX 16 TZI '90
/13.500
1380 AG WEESP
BX GTI 16V '90
/14.500
02940 - 16661
BX16TGI'90
/12.500
/ 4.500
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 16 RE '86
alle leeftijden. Citroen Centrum BX 14 TE Deauville '92/15.500
BX 14 RE '86
/ 3.450
Leende. Tel.: 04906-1528.
Visa 11 RE '88
/ 3.950
TIMO DE BRUYN
CX 22 TRS '86
/ 4.950
Voor occasions en reparaties:
VISA GARAGE BV
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered.
Houtmankade 37, A'dam.
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel.: 020-6278410.
Tel 020-6680820 en 075-219777
Citr. AX 11 TGE'90 v.a./11.950
T.k. BX 14 '85, blauw, i.g.st., Citr. AX '94
/18.500
130.000 km, APK 4-'95, / 2000,- Citr. ZX Avanti 11/91 / 19.250
Tel. 020 - 6761737.
Citr. BX Cannes '91 ./15.900
T.k. Citroen XM 2.0i, zwart, bj. Citr. BX 19 TZi Lpg'90/14.250
'91, 70.000 km. Pr. / 22.500, Citr. BX inj. '90 v.a.../13.450
Citr. BX '88 v.a
/ 5.900
excl. BTW. Tel. 02518-71726.

Subaru Vivio GLI, 3-drs. groen,
8.000 km, /16.500.-.
Visa 17 RD b.j. '86, org. 85.000
Garage Econoom, Frederiks- km. Vraagprijs / 3.850.
plein 6, 020-6232505.
Tel.: 075 - 163008.

Auto's te koop
boven / 20.000,-

front met een meer aerodynamische motorkaplijn. De voorzijde van de nieuwe versies onderscheidt zich van de voorgangers door smallere koplampunits met geintegreerd grootlicht. De wissers op de
koplampen kregen een compacter formaat en de grille
werd lager geplaatst en voorzien van dunnere verchroomde
randen.

Citroen DS Super 5, d.groen, 1972,
Prima staat, prijs / 9.500.
Tel. 020 - 6852143.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
posttaus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Daihatsu
Cuore TS, km 18.000 .... '93
Cuore TX, km 70.000 . . . . '91
Cuore TS km 90.000 . . . . '89
Cuore TX km 93.000
'86
Char. 1.0 spec, km 40.000 '91
Char LOTS km 88.000 .. '90
Char. 1.3 spec, km 70.000 '91
Char. 1.3TS km 70.000 . '90
Applause L.I. km 30.000 . '90
Applause L.I. km 95.000 . '89
NIEROP - DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W

Tel 020-6183951

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

Hyundai
HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

Terug naar de eenvoud.
Volvo zet een streep onder
toevoegingen als DL, GLE
en GLT op de kofferklep.
Voortaan zien we alleen
nog maar een aanduiding
van het model en de motor,
bijvoorbeeld 440 1.8L Voor
de klant wordt het allemaal
veel overzichtelijker. Elk
model krijgt een uitgebreide standaarduitrusting die
gecombineerd kan worden
met alle beschikbare motoren.

9000
ter Turbo is in het nieuwe modeljaar ook een automatische
viertraps versnellingsbak leverbaar. Daarnaast zijn er nog wat
wijzigingen in het interieur
aangebracht en is het accessoirepakket aangevuld.

Lancia

Jaguar/Daimler
T.k Jaguar XJ 6 4 2 ser. Ill,
'81, kleur rood/met beige lederen bekledmg, Apk tot 6-95
Nwe banden enz. Vr pr. / 7000
Tel. 020 - 6792428.

Mazda

Vervolgens kan hij de gekozen auto uitbreiden met
een van de Volvo-lines, uitrustingspakketten en/of
opties. Bij de keuze voor
een bepaalde krachtbron
zit hij dus niet meer vast
aan een uitrusting die zijn
voorkeur niet heeft. Een
bijkomend voprdeel is dat
hierdoor de prijzen concurrerender zijn.

LANCIA
85
92
93
92
94
93
94
90

Mazda 323 automaat, bjr. 1986,
keunge auto, pas gekeurd,
/ 4.950. Inr. mog. 023-423906.

Y10 Elite
/ 5.950
Y10 Trofeo . . . . /14 500
Y10 Junior .
/19.500
Delta HF Turbo . / 28.950
Delta 1 6 DEMO / 31.950
Dedra 1 6 DEMO / 33.500
Dedra 1 8 DEMO / 38.950
Alfa 33 1.70-16V, /19.900

Autobednjf CASPARUS
Weesp 02940-15108

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
309 XR 1.4 i 4/92 ../18.500
309 XRD, 9/90
/ 13.900
205 XRD 1.8 9/91 .../16.300
106 XN 1.1 1/92 .../ 15.300
enz. enz.
Lever met^voll. gar. tot 12 mnd.
Pe"ugeot-dealer
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

106 XSI
Mazda 626 coupe '84, blauw Delta 1.3,'89, 101000 km, APK 205 Accent..
metallic, mooie goede auto 9/95, goed onderh, zuinig + 205 XL
205 XR 1.4 ..
/ 3.450. Inr mog. 023-423906. fraai, f 8250. 020 - 6717740.
205 XAD . . . .
309 XL
405 GR 1.9..
405 SRDT ...
504 Coupe ..

Mitsubishi

Auto Beheer B.V.

MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag.

Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377
Space Wagon 1.8 GLX, 7-pers Uniek Colt 1 4 turbo, 105 PK,
zwart, kent '86, turbo gerev.,
1986/11.950.- RINKO Auto
iz.g.st /2950 020-6982005
Zandvoort. Tel 02507 -12424

Opel

Stoplock
Gezien op
T.V. bij
crimi-nee

T k tegen handelspnjs2x KADETT 1 6i, LPG, 5-'90,
v a / 10.750 2x Kadett 1 4i
Sedan,
LPG,
5-'91, va.
/11.750 Vectra 1 8i GL Sedan,
3-'91, /17,500. Astra 1.6 GL
HB, LPG, 9-'92, / 19 500. Corsa
TR 2-drs, LPG, 10-'87,/5500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777
Vectra 1.6 GL . . . . 4/92
ALBERS AUTOBEDRUF
Tel. 02963 - 1767.
Vectra 20i CD, 5-drs, 8-'90,
77 000 km, bord rood metallic,
perfecte staat, elektr schuifdak + wmterbanden, / 21 500
Tel. 020 - 6648743
Kadett, 1 3 S b j '84, zeer goed
1 jr. APK Vrpnjs /3250,Tel 075 - 163008
KORS Automobielbednjf B V
OFFICIELE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
1382 JK WEESP
02940 - 14277

BX Turbo Dsl.
Escort 1.4 Cl
Swift 1.3 . . . .
Tipo2.0GT .

. 1/92/24.750
. 9/92 /17.500
. 8/90 /12.950
.2/93/22.900L
10/90 / 9.950
01/91 /16.750

10/90/20.950

.7/91
11/81
.4/91
.. 1/90
. 07/93
.. 1/91

/ 23.950
/ 29.950
/ 23.900
/13.950
/16.500
/ 22.500

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.

205 1.1. XR
7/91
ALBERS AUTOBEDRUF
Tel. 02963 - 1767.
205GR 1.4 wit, 1989,50000 km,
5-drs, ww glas, radio APK 9-95,
1eeig,/8.950. 020-6592120.
Aangeb Peugeot 205, '91,
30 000 km, APK gekeurd.
/ 13 500. Tel. 020-6597072.
Peugeot 505SR 109000 km,
stuurbekr., trekh , radio, APK
5-'95,/2750 Tel. 03430-12380.

Nissan
Teg hand pnjzen. Pnmera 2 Oi
LX, 5-d , st bekr, LPG, 4-'92,
/ 18500 Sunny 1.6i SGX Coupe st.bekr, el ramen, 8-'89,
/ 11 500 Sunny 2.0 LX Diesel,
6-'91,
5-d
Stationwagon,
stbekr, (m lichte beschad.)
/ 16 000 Sunny 14 LX, 3-d.,
4-'91,/14950 BEREBEIT,
Amsteldi|k 25, 020 - 6627777
Do avond geop tot 20 30 uur.

Nissan Cherry bj. 1984, leuke
auto, pas gekeurd, / 2.450. InKADETT 3drs 181 '91 /18 750 ruil mogelijk 023 - 423906
KADETT 3drs 161 '91 /17 250
voorkomt autodiefstal
Nissan Florida 1,61, bj. 1-'90,
Voor nieuw en gebruikt
VECTRA 4drs 161 '93 / 28 750 kleur wit, LPG, trekhaak
Aanbevolen door
CORSA .3drs 141 '93 / 22 750 02902-61697, bg.g. 61981.
Politie- en Verzekenngsmij
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
CORSASdrs 14SE '93 / 23 750
Geschikt voor alle auto's
Afslag S 118 v.a. Ringweg
IN SECONDEN GEPLAATST VECTRA 5drs 161 '89/17250 Nissan Sunny 1.3 Trend, 3-d.,
Tel. 020 - 6310615
VECTRA 4drs 181 '89/18 750 '88, sunr, km 89.000, / 10.000,
NU te koop bi]
KADETT 3drs 161 '89 / 15 750 mr motor mog. 02975-40747.
Halfords, Brezan, Carlife,
Automat VW/Audi & Citroen- KADETT 3drs 181 '91 / 21.750
Sdrs 161 '92
Honda CMC 3-drs, 1.3 luxe, dealers, Bovag-garages en de ASTRA
. / 26 750
betere autoshop. Prijs / 149, stationwagen .
autom. '88, Lpg + benz.
Info 020-6846226
Opel Kadett 1 7 diesel station
Tel. 020 - 6126900.
SEAT AUTO KOHLER
Opel Kadett 5 deurs 1984, net b j 1989, prima auto/8950.
v d. Madeweg 23,
Inruil mogeli)k Tel 023-423906
gekeurd, prima auto / 2 450
Amsterdam
Inruil mogelijk Tel 023-423906
Tussen Makro en Camax
AUTOKROOY

Honda

Seat

Isuzu
.

TE KOOP: ISUZU TROOPER,

2.3. Turbo diesel. Bouwjaar 1987, in zeer goede staat.
Kilometerstand 130.000, lichtmetalen velgen. Vele extra's.
VRAAGPRIJS / 9.950,- Tel. 070-3644237.

• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ruRat Panda 34 b.j. '85, APK T.k. van particulier: Rat Uno briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
7/'95, licht met. wiel. Prijs 60S, b.j. '89, 54.000 km, i.z. advertentie kenbaar maakt.
/ 1500. Tel.: 02907 - 3633.
De kosten daarvoor bedragen /4,50.
g.st.,/7800: 020-6593562.

Peugeot

ZUIDWIJK - PEUGEOT'S
ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.

020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel 020-6133333
• Auto te koop? Plaats in deze
rubnek U zult verbaasd staan
over het resultaat.

SONYVIDEORECORDER
VHS-HQ INKLUSIEF PDC
SLV280; Slim Line, frontloading, 2 videokoppen,
Dual Mode Shuttle voorzeereenvoudige en snelle
bediening, timer voor6 program ma's tot 1 maand
vooruit, dankzij PDC start en stopt uw opname
exact op tijd, ongeachtprogrammawijziging. Infrarood
afstandbediening.
Adviesprijs*890.-

SONY HI-8 STEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
PHILIPS 70 CM KTV
stabilisator, hi-fi stereo. '3890.STEREO TELETEKST
28ST2471, Flat square beeldbuis teletekst, stereo en afstandbediening A d v ' 1 9 9 5 - SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit' '3330.-

2399.

1295

MOULINEX FM1115
ype W 7 5 0 ; V o o r l a d e r , 280 LITER 2-DEURS
RVS t r o m m e l EN kuip. LUXE KOELKAST
Vdviesprijs. *2199.Ondanks-grote mhoud kom>akte afmetingen. Adv. *749.- SHARP R2V11 STUNT

SONYSTEREOTRAVELLER
28SL5800,Adviespnjs*2695 - TR323, HiFi-stereo camcorder,
10x zoom, groothoeklens. "2550.-

1795.-

BAUKNECHT 1100 TRN

1549.-

"ype WA9510. Adviespnjs'1899.-

1049.-

25GR9760, Adviespnjs'1795.

999.-

PHILIPS 63 CM MONO

SHARP VIEWCAM
VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker, HI-FI Adv.*1795.-

1599,-

25MN1350, Adviespnjs'1445.

STEREO TELETEKST
52NA2304, 55cm, Off Philips
garantie Adviespnjs*1345.-

"B1095.- m 445.LUXE 1400 TOEREN
249.SHARP2IN.1 KOMBI
P1275.545.399.MOULINEX KOMBI
595.m 1145.- SIEMENS 320675.499.LITER

Type R3G14,1000 Wattgnll.l

CANON CAMCORDER

1299.-

NDESIT 2-DEURS

ZANUSSIZ614/4D

TOPMERK CAMCORDER
F60, 8mm, 6x zoom. "2299.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 395.-

SONY63CMKLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type KVX2541; 63cm Flat en
Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, programmeerbaar
via infrarood afstandbediening, teletekst met
geheugens, Hi-Fi stereo met
30 Watt totaal vermogen, automatisch zenderzoeksysteem,
2 euro-scart aansluitingen,
stereo

Vraag, opmerking, probleem?
• • • • • - . . . B e l d e BCC-' •-

INFO-LUN
020-6474939
Geen prijs-info i.V.n korikurtentie
Ald.konsumentenbelangen
Ma. t/mVr. 10.00 tot 16.00 uur

AEG LAVAMAT RVS
WHIRLPOOL 2-DEURS
3e grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderenl Wat zegt
u van deze AEG/BCC stuntaanbiedmg? Type LAV536; BAUKNECHT 2304
Adviespnjs.*1499.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-1
magnetron. Inkl. hete-lucht-1
oven en grill. Adviesprijs.*849.-

BOSCH 1000TOEREN

SHARP 3 IN 1 KOMBI

320 Uter2-deurs koelkast *1398.-

995.-

SIEMENS WASAUTOM.

965.-

Digitale super 3 in 1 kombi I
magnetron. Adviespnis*999.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi I
magnetron. Adviespnjs'1299.-

bodem
uniek
meeste

14AA3527; Adviespnjs'745.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR722; MATCHLINE. 4koppen,
PHILIPSGR102137CM longplay, Jog-shuttle. "1645 -

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
1200trn/min., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI
zeer zumig. Adviesprijs*1199.- ieen2-deurs koelkast maareen
echte 320 Iiter2-deurs koel/vnes
kombinatie. Adviesprijs. *1099.• •T'llL'y
m ?B,?J

949.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel, Hi-Fi stereo *1256.-

pTjffi

679.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

|Typei ZE400E; Adviesprijs*949.-

1099.SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

749.699.599.-

BLUE AIR TL450 (BL)

1099.-

649.-

BAUKNECHT KGC2511

799.-

mm*m

LCD-afstandbediening. ' 1 220.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

850

478.-I

TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089;Adviesprijs'1435.-

AKAI VIDEO+PDC/TXT
F360;IHQ, 3 koppen. *1 098.-

1000 TOEREN BOVENL.

ETNA FORNUIS 14.00

AEG TURNAMAT

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

1199.

899.-

COO
OS)**.

599.-

469.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Gas-elektrofomuismetgnll.*999.-1

498.598.-

245.-

399,-

ZANUSSI ZF70BAR

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. "1245.-

599.-

TURBO-DRIVE4 KOPPEN
Video, supersnel. Adv.*1145.-

^MERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

649.-

259.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 52 CM
51KV1256; Adviesprijs*895.

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540; Teletekst. Adv."1099.-

37 CM KLEUREN-TV

VR322; 3 koppen, perfekt beeld!
LCD-afstandbediend. '1145.-

ZANUSSI;WASDROGER
Advie

spnjs*649.-

699.PHILIPS TURBO-DRIVE
599.-

345.INDESIT 140 LITER
365.PHILIPS/WHIRLPOOL
375.BOSCH KTF1540
425.-

SIEMENS KT14N30*
\^Jft-9

•ft?B»B

998.

ATAG TURBO FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met nete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.-

Bl

BAUKNECHT 160LTR

399."
TOK
AR-SO
SONY ux-90
MAXELLXL-IIS90

469.
GRUNDIG VIDEO +PDC
GV201; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

898

130 LTR. KOELKAS'

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica ATAG GAS-ELEKTRO
bovenblad. Officiele garantie. FK055/52A; Elektrische oven, I
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

BLAUPUNKT55CM
PM55-40,Teletekst. Adv *1231.

BCC, waar men nog tijd voor^
uheeft!
- :.;;"••::",..-.'

INDESIT
FORNUIS IT
BOSCH 323 LITER
Type KN5402WO; Adv. *849.KOEL/VRIES KOMB!
KGS3201; G e s c h e i d e n
temperatuurregelmg en
3diepvriesladen.Adv.*1649,- STUNT! GAS-ELEKTRO

STUNT BOVENLADER

T63-630;Teletekst Adv.'1579.-

SERVICE werkeiijk waarmaakt.
B.V.; kleuren-tv service in- en
buitendegarantietiidurterh,^
de volgende werkdag. B.j BCC W

AKAI VIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv.*1318.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 Afstandbediend. '768.-

GRUNDIG63CM

en niet alleen vanwege^onze

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvnesladen. *1448.-

F350;LCD-afstandbed.. *878.-

978.-

rantiebewiis. Fabrikanten en

SIEMENS 310 LITER

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT70CM
IS70-39;Stereoenteleteksf1999.-

zeker en verkoopt uitsluitend
de allerbekendste topmerken

999.-

V235; Afstandbediening. '1 220.

pTgifr
ifm?

BLAUPUNKT63CM
MM63-12,Teletekst. Adv *1679.-

. Risicp.';.;•

Koel/vries kombinatie.
Adviespnjs*1149.-

SONY VHS-HQ VIDEO

SONY 63 CM KVC2521 SONY 3 KOPPEN VIDEO
STEREO TELETEKST V325; VHS-HQ, prefekt beeld'
SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

K o e l / v r i e s kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

ran

879.-

INDESIT PROMOTIE
MIELE STUNT K1321S
Type 2596; Adviesprijs. *799.- DD-koelkast. Adviesprijs*1499.-

2799.-

1299.-

599.WHIRLPOOL ARG280

TypeAWG719;Adyiespnjs'1235.-

1049.-

1499.-

7QQ

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY 72 CM KVS2921
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
Symphony design, absolute
longplay, 4 koppen. "1990.wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogehjkheden. Adviespnjs'4000.-

SONY 72 CM KVC2921
STEREO TELETEKST

599.-

PANASONIC NN8550

aan

395.-

R8180;750Watt+draaiplateau. I

699.-

Adviesprijs*

PHILIPS TELETEKST

229.239.PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviespnjs'769.-1

63 CM IM-LINE KTV
63QW7619; 169 breedbeeld- SONY TRAVELLER
knop, beeld in beeld (P.I.P.), Off Lichtgewicht camcorder. *1650 Philips garantie Adv'2545-

63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

199.-

JIIELE 1100TOEREN
/VASVOLAUTOMAAT

1899.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snelontdooienenverwarmen. I

545.-

"

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

INDESIT WASDROGER

MOULINEX
OVENB56

PHILIPS/ WHIRLPOOL
JypeAMB523; Adviesprijs*945.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; Van de uitvmders!
LCD-afstandbedieningil*799.-

~

499.-

449.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595T

AUKN./BOSCH/AEG

120 LITER VRIESKAST

ARISTONA HQ VIDE-0

3SB12; VMS 3 koppen. '1150.-

KONDENSDROGER

~~ 599.-

799.-

WHIRLPOOL AFB594

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

INDESITD3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*999.-

Geenafvoer nodig. Adv.M 699.- BAUKNECHT LUXE

~~ 899.-

VLE30; Camcorder met ingebouwd
FULL-COLOR LCD-scherm (7,6 cm).
Adviesprijs *2299.-

MIELE DROGER

BAUKNECHT VW 3PR
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848. BOSCH VWSPS21 02

MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviesprijs*249.- STUNT!! VRIESKIST!!

~~ 159.PIM-CODE I
•i Meer budget door de gratis
!>.BCC-«ar€ir:':\--.v;-:-.-V:v7''.'.-;,:.'.
Aanvraag-folder in de winkel!

Erectronischbetaien
met uwPIN-code,
zonder extra kosten

\|~m A R i r \
I CK
LMIM U
* *• 'tl"^11 • •*

DE GROOTSTE OMAFHANKELIJKE VAM NEDERLAND
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328.IOPEIMINGSTIJDEN:
I maandagmiddag
I dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.

1449

1 tot. 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
...... 7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD\%SS&^fMia.en do&ag ...... 7 tot 9 uur
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Stoel blijft
onder water

Nieuwbouw aan
raadhuis gaat
snel van start

ZANDVOORT - De Stoel
lijkt definitief verdwenen.
Zaterdag is een laatste, grote zoekactie gehouden maar
deze bleef zonder resultaat.
Zo'n tien boten van de Zandvoortse Reddings Brigade en de
KNRM trokken er zaterdagochtend op jiit, om nog e6n
keer een uitgebreide speuractie
naar de stoel te houden. Het
kunstwerk van Umuidenaar
Paul van den Berg, dat op 14
September voor de Rotonde 3,5
meter diep in de zeebodem
werd geplaatst, moest nog ergens in de buurt zijn. Vermoed
werd dat de stoel in de buurt
van net naaktstrand lag. Met
verzwaarde lijnen en kettingen
is de hele zeebodem, in het
tweede zwin, tot aan Langevelderslag afgezocht. Maar geen
stoel.
Eond drie uur zaterdagmiddag kwam de ploeg enigszins
teleurgesteld terug. Wanneer
opnieuw zoeken? ,,Dat lijkt
geen zin meer te hebben," zei
Lou Koper, van de stichting
Kunstcircus, in wier opdracht
het tien meter hoge gevaarte
destijds was geplaatst. ,,We
moeten het opgeven."
Een van de mogelijkheden is,
dat de stoel uit elkaar is gerukt,
en nu in delen op de bodem ligt.
De zware balken zullen in dat
geval snel onder een laagje
zand komen, waardoor zij onvmdbaar blijven.

ZANDVOORT - De uitbreiding van het raadhuis
toch door. Een meerderheid
in de gemeenteraad heeft
dinsdagavond groen licht
gegeven voor de nieuwbouw, voor een bedrag van
7,4 miljoen, inclusief bijkomende kosten. De werkzaamheden gaan binnenkort beginnen.

De ontmoetingsdag voor Zandvoortse oldtimer-bezitters is een
enorm succes geworden. Uit alle hoeken van Zandvoort en uit
Bentveld kwamen er in totaal 35 mensen op af, met een of meer
auto's of motoren.
De Amperestraat in Zandvoort-Noord stond zaterdag bijna volge-

parkeerd met 44 oude auto's plus acht oude motoren. Later op de
middag maakte het gezelschap een ritje door het dorp. ,,Het was
fantastisch," zegt Jaap Kroon, een van de organisatoren. ,,We gaan
er beslist mee verder."
Foto Andrt Lieberom

Tweede Kamerleden Bmndweer wijst kritiek van de hand
VVD op bezoek

*Vergunning brandveiligheid niet te duur'

ZANDVOORT - Drie
Tweede-Kamerleden van de
VVD hebben maandag een
bezoek gebracht aan ZandZANDVOORT - Zandvoort. Zij kwamen kennisvoortse pension- en hoteleimaken met dit gebied.
genaren betalen niet te veel
De kamefleden waren de da- voor hun brandveiligheidsmes B. de Vries en H. Voiite en vergunning. Dat zegt brandde heer H. van Hoof. Zij werden weercommandant Schroder
begeleid door B. Bongers, lid naar aanleiding van klachvan Provinciale Staten van ten van de plaatselijke logieNoord-Holland. Op het pro- sexploitanten. De tarieven
gramma stond onder andere zijn gebaseerd op een inteneen ontvangst op het raadhuis sieve begeleiding van de lodoor burgemeester Van der
Heijden en een bezoek aan Cir- gieshouders bij het beveilicuit Park Zandvoort. Daar- gen van hun bedrijf. ,,Daarnaast werd ook het strandpavil- door worden andere kosten
joen van Paul Zonneveld be- uitgespaard," aldus Schrozocht. Het bezoek werd 's der.
avonds afgesloten met een
openbare bijeenkomst van de
VVD.

Weer opsporing
verzocht via tv
ZANDVOORT - De dader
van de steekpartij op 20 augustus op het Visserspad is
nog steeds niet gevonden.
De zaak kwam dinsdagavond in het tv-programma
Opsporing Verzocht.
Op zaterdagochtend 20 augustus werd een 47-jarige Haarlemse fietster op het fietspad
aangesproken door een man,
die de weg vroeg. Meteen daarop eiste hij geld van haar. Toen
de vrouw dat uit haar tas wilde
halen, viel hij haar opeens aan
met een groot keukenmes. De
man stak de vrouw verschiUgnde keren in de rug. Tijdens cteerop volgende worsteling trok
hij haar een stuk mee, hef fietspad af het duingeb^ied^n. De
vrouw, die vermoedde dat zij
voor haar leven moest vechten,
verwondde zich daarbij nog
verder aan het mes. "~^-^^ ^
Toen zij de man in zijn kruis
greep en hard kneep, ging hij er
vandoor. De vrouw zag kans
naar het begin van het fietspad
terug te fietsen en daar hulp te
vragen. Zij is voor de taehandeling van haar wonden een paar
dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest.
De Zandvoortse politieman
Ruud Luttik heeft de televisie-presentatie van deze zaak voor
zijn rekening genomen. Het is
al de derde kwestie uit Zandvoort binnen een paar maanden tijd die in het programma
terecht is gekomen. Eerst de
moord op de Rus in de zuidduinen, enkele weken geleden de
vermissing van een kleuter uit
Haarlem die door haar vader
een middagje mee uit was genomen.

H

Waterstanden B
•^•MMMBMWVMBMH^^^HBMBHMMJHI

Datum
HW LW HW LW
29 sep 09.30 05.05 22.3617.25
30 sep 10.55 06.05 23.5018.34
1 okt
-.-- 07.34 12.2020.16
2 okt
00.49 09.05 13.1921.20
3 okt
01.35 09.55 14.0622.15
1 Okt 02.17 10.44 14.4623.05
5 okt
02.59 11.17 15.2523.34
6 okt
03.43 11.34 16.05 ».-7 okt
04.26 00.05 16.4612.20
Maanstand/getij:
MM woensd.5 okt: 04.55 uur
Spnngtij 7 okt: 04.26u.
NAP+145cm
EKdmsd. 11 okt. 20.17 uur

ningen en Noordwijk.
Maar volgens brandweercommandant Schroder zijn de
Zandvoortse
logieshouders
niet duurder uit. ,,De brandweer heeft een aantal taken op
zich genomen, waardoor de ondernemers andere kosten niet
meer hoeven te maKen."

aanstelling van een tijdelijke,
extra beroepskracht, omdat
zijn salaris zou worden doorberekend in de leges voor de
brandveiligheids vergunning.
,,Maar als we het eerlijk wilden
doen, moesten we wel iemand
apart hiervoor aannemen,"
zegt Schroder. ,,Met onze bestaande bezetting waren we absoluut tijd tekort gekomen. Dat
zou kunnen leiden tot een met-eenduidige beoordeling van
de logiesgebouwen."

Zo hoeft de ondernemer in
Zandvoort bij de vergunningaanvraag alleen een tekening
van de bestaande situatie in te
dienen, waarna de brandweer
deze verder voltooid. Hierop
Rensen blijft de logieshouzijn dan alle te nemen maatre- ders begeleiden tijdens de verDe Zandvoortse logiestaedrij- gelen ten behoeve van de brand- bouwing tot hun pand na twee
ven betalen bedragen tussen de veiligheid ingevuld.
jaar aan alle eisen voldoet. Die
2700 en 7700 gulden voor hun
intensieve begeleiding bespaart
nieuwe vergunning 'Brandveide ondernemer een hoop andeSalaris
lig gebruik'. Volgens sommige
re kosten, zegt Schroder. Naar
ondernemers is dat veel meer
Dat wordt gedaan door ing.
dan in andere plaatsen in Ne- M. Rensen, die speciaal voor
derland. Er worden voorbeel- het project 'Brandveiligheid loden genoemd van gemeenten giesgebouwen' voor drie jaar bij
waar - volgens hen - de kosten de plaatselijke brandweer is
op hooguit enkele honderden aangesteld. De horeca-onderneguldens komen, zoals Scheve- mers waren destijds tegen de

aanleiding van verhalen in de
pers, heeft Rensen bij andere
gemeenten geinformeerd naar
hun werkwijze. ,,Als in Noordwijk blijkt dat er voorzieningen
moeten worden getroffen, in
het kader van het Bouwbesluit,
wordt de ondernemer doorgestuurd naar Bouw- en Woningtoezicht," zegt Rensen. ,,Daar
moet dan een bouwvergunning
worden aangevraagd, dat kost
dus opnieuw leges. Bovendien
moet de ondernemer dan een
tekening van de nieuwe situatie
laten maken, meestal gebeurt
dat door een architect of een
ingenieursbureau. Die extra
kosten hoeven in Zandvoort
niet te worden gemaakt."

Scholieren onderwerpen
strand aan een onderzoek

(ADVERTENTIE)

WIJ GAAN (TIJDELIJK) VERHUIZEN!
In September beslist de gemeenteraad over de aanbestedingssom voor de verbouwing van het Raadhuis.
Als de raad accoord gaat, zal zo snel mogelijk met de verbouw
worden begonnen. In verband met de werkzaamheden zullen
verschillende afdelingen tijdelijk elders moeten worden ondergebracht.
Deze tijdelijke verhuizing is gepland op:

vrijdag 30 September 1994
Op deze dag zal het Raadhuis gesloten zijn.
De afdelingen op het Raadhuis zullen zowel fysiek als telefonisch
niet bereikbaar zijn. Wel is er de mogelijkheid tot aangifte van
. geboorte en overlijden.
Sommige afdelingen zullen tijdelijk worden ondergebracht elders in net gebouw of in het pand Raadhuisplein 4.
De belangrijkste veranderingen voor bezoekers van de gemeente
zijn:
- De sector Bewonerszaken verhuist in zijn geheel naar een
externe locatie:
De Plesmanschool aan de A.J. van der Moolenstraat 57 in
Oud-Noord.
Ook de huidige balie op ae eerste verdieping van het Raadhuis
verhuist mee.
Dus voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsregister, sociale zaken, huisvestingsaangelegenheden etc. moet u
voorlopig naar de Plesmanschooitoe.
- De ingang van het Raadhuis wordt verplaatst naar de
Haltestraat.
Een en ander zal met borden worden aangegeven.
De receptie zal dus ook naar de Haltestraat worden verplaatst.
Deaf del ing Financier) verhuist naar de begane grond van
RaadhuispTein 4.
Voor zaken als gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld OZB) en
betalingen moet u dus naar Raadhuisplein 4.
- De afdeling Algemeen Bestuur blijft in Raadhuisplein 4,
maar gaat naar de eerste verdieping.
Voorhorecavergunningen,standplaatsvergunningen,vergunningen voor evenementen e.d. zult u voorlopig dus even de trap op
moeten.
De meeste andere afdelingen blijven op hun huidige plek.
De telefoonnummers blijven overigens hetzelfde. Dat geldt dus
ook voor de sector Bewonerszaken.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, 02507 - 61492.

GEMEENTE

ZANDVOORT - Langs de
Noordhollandse kust gaan
maandag enkele honderden
kinderen het strand op, op
zoek naar vervuiling. Zij
maken een inventarisatie in
het kader van het Europese
Coastwatch project.
Het gaat om een internationaal project dat in een groot
aantal Europese landen, van de
westkust tot aan de Zwarte Zee,
wordt uitgevoerd. In totaal
doen er zo'n 40 duizend scholieren en vrijwilligers aan mee. In
Nederland wordt - door leerlingen van 20 scholen - minimaal
honderd kilometer kustlijn onderzocht. De kinderen gaan op
zoek naar zaken die niet op het
strand thuishoren, zoals aangespoelde vaten, olie en ander
scheepsafval, ja zelfs verdwaalde bruinvissen.
,,De resultaten gaan naar het
hoofdkantoor van Coastwatch
Europe in lerland, daar worden
zij verwerkt tot een internationaal rapport," zegt de decent
Dijkstra. Hij geeft scheikunde,
wiskunde en informatica aan
het Kennemerlyceum in Haarlem. Enkele tientallen tweede-klasleerlingen van zijn
school, plus van het Coornhertlyceum en het college Hageveld, nemen het strand van
Zandvoort en Bloemendaal aan
Zee voor hun rekening, tussen
het Elys6e Beach Hotel en Parnassia.

Monsters
Het vuil dat wordt aangetroffen, wordt genoteerd met behulp van eenvpudige, internatipnaal vergelijkbare vragenlijsten. Bovendien worden er
monsters meegenomen, ook
van het zeewater, die later op
school worden onderzocht. Die
middag zijn er nog meer activiteiten op de scholen.
Coastwatch cpordineert op
internationaal niveau de gegevensverwerking. Zij verzamelt
op die manier een schat aan
informatie over de waterkwaliteit, het grondgebruik en het afval. ,,Deze crjfers worden door
de milieubeweging gebruikt om
de stand van zaken betreffende

het zee- en kustmilieu aan de
kaak te stellen," zegt een
woordvoerder van de Stichting
Werkgroep Noordzee uit Amsterdam. Coastwatch Europe is
in 1987 in lerland opgencht 'uit
verontwaardiging over enorme
vervuiling die in Dublin Bay te
zien was'. Inmiddels is deze instantie uitgegroeid tot een netwerk van waarnemers, dat zich
uitstrekt van IJsland tot aan de
kusten langs de Zwarte Zee in
Oekrai'ne, en van de Noordkaap
tot de Straat van Gibraltar.

naar toe, evenals voor huisvestings-aangelegenheden. De ingang van het raadhuis zelf
wordt verplaatst naar de Haltestraat, daarachter wordt ook de
receptie gestationeerd. De afdeling Algemeen Bestuur blijft in
Raadhuisplem 4, maar gaat
naar de eerste verdieping.
De werkzaamheden kunnen
op korte termijn beginnen: het
werk is al aanbesteed en wordt
uitgevoerd door Thunissen BV
uit Heemstede. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwbouw eind volgend jaar klaar.
Dan kunnen alle afdelingen onder een dak worden ondergebracht. Met uitzondering van
Reimging en Plantsoenen, want
die blijven bij de remise in
Zandvoort-Noord gevestigd.

Het college van Burgemeester en Wethouders had duidehjk al rekening gehouden met
dit resultaat. Zowel op het raadhuis als in de voormalige Plesmanschool, waar een aantal
ambtenaren wordt ondergebracht, waren al voorbereidingen getroffen. Volgens D66 en
PvdA, tegenstanders van het
bouwplan, was het college daar
wat al te voorbarig mee geweest, omdat er nog geen defi- Efficienter
nitief 'ja' tegen de nieuwbouw
Het college verwacht dat de
was gezegd.
gemeente efficienter kan werken, als alle ambtenaren onder
hetzelfde dak zitten. Dat is voor
Verhuizing
CDA, GBZ en WD ook de reMorgen begint op het raad- den geweest om voor dit voorhuis een grootscheepse verhui- stel te stemmen. Van de VVD
zing om ruimte te maken voor stemde wel Van Caspel tegen.
'de bouwwerkzaamheden. De Volgens hem was het beter om
sector Bewonerszaken gaat in verder te onderzoeken, in hoezijn geheel - tijdelijk - naar de verre de watertoren weer als
Plesmanschool aan de A.J. van kantoor gebruikt kan worden.
der Moolenstraat. Ook de hui- D66 bleef achter haar voorstel
dige balie, op de eerste verdie- om buiten het centrum een
ping, verhuist mee Burgers nieuw pand te bouwen, met almoeten voorlopig dus in de leen een balie in het dorp. De
Plesmanschool zijn, voor een PvdA pleitte dinsdag voor het
paspoort, een rijbewijs en een verbouwen van Raadhuisplein
uittreksels. Ook voor sociale 4, een oplossing die 1,7 miljoen
zaken moet men daar voortaan goedkoper zou zijn.

HALT-bureau breidt werkterrein uit

Alternatieve straf
voor vermogensdelict

ZANDVOORT
Het
HALT-bureau, dat alternatieve straffen voor jongeren
regelt, ontfermt zich binnenkort ook over jongeren
met
vermogensdelicten.
Zie ook pagina 3 Morgen wordt in Heemstede het startsein gegeven
voor deze nieuwe aanpak.
Tot nu toe werden alleen jongeren geholpen die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme of winkeldiefstal. Als zij
willen, krijgen zij een alternatieve straf opgelegd, zoals
schoonmaakwerk of hulpverlening. Daarmee kunnen zij een
straf van justitie ontlopen, en
voorkomen dat zij als delinquent te boek komen staan.
Die regeling wordt nu ook ingevoerd voor jongeren met een
vermogensdelict. Bijvoorbeeld
als zij illegaal gecollecteerd
hebben, of een ruitje hebben ingetikt in een snackbar. ,,Het gebeurt ook wel dat ze een kratje
aan de achterkant van de supermarkt weghalen en dat aan de

(ADVERTENTIE)
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kassa weer inleveren," zegt Petra Nijssen, een van de twee
coordinatoren van Halt. ,,Ook
voor hen geldt de alternatieve
straf." Andere voorbeelden zijn
kleine diefstallen uit auto's,
joyriding en het meenemen van
een fiets uit een open schuur.
Mits het geen dure fiets is. Woninginbraken komen echter
nog steeds bij justitie terecht.

Posters
Aan deze nieuwe 'dehctsuitbreiding' wordt meegewerkt
door de HALT-bureaus van
Haarlem, Kennemerland Zuid
en Beverwijk/Heemskerk. ,,We
hebben er lang voor moeten
knokken om dit te bereiken,"
zegt Nijssen. ,,Zowel het openbaar ministene als de gemeenten moeten er aan meewerken."
De gemeente betaalt de helft
van de kosten, het ministerie
van Binnenlandse Zaken de andere helft, uit de pot Sociale
Vermeuwmg.
De uitbreiding wordt ondersteund met een postercampagne die jongeren wijst op de gevolgen van wetsovertredend gedrag. Het officie'le startsein
wordt morgenmiddag gegeven
in het Raadhuis van Heemstede, met medewerking van onder andere officier van justitie
Smits.

DEZEIWEEkt
Puinhoop
Sommige
bewoners
n
van flats in Nieuw
O
-Noord gooien hun grofvuil dagen te vroeg op straat Anderen ergeren zich groen en
geel

Sfrijdlustig
Zandvoort 75 toonde
zich afgelopen zaterdag bijzonder stnjdlustig Met
resultaat de eerste overwin
ning was binnen

Nostalgie
Binnenkort start de ver- -» -y
toning van een nieuwe I I
serie 'stomme films' onder de '-.
titel Nostalgie in Tuschinski
Eerste in de reeks van beroemde films van vroeger is
'Blackmail' van Alfred Hitchcock Rene Wolf (Rlmmuseum) 'Pas met muziek erbij
is zo'n stomme film compleet'
Achter het beroemde Wurlitzer-orgel zit zondagochtend 9 \
oktober Joost Langeveld
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166 •
Redactie:
tel. 18648

Vergadering OVZ
op andere locatie
ZANDVOORT - De vergadering van Ondernemers
Vereniging Zandvoort op
donderdag 6 oktober is verplaatst naar hotel Hoogland.
De vergadering zou aanvankelijk plaatsvinden in Les Dunes, maar dat kan niet doorgaan. Vandaar dat een andere
locaties is gezocht. Deze is gevonden in Hotel Hoogland,
Westerparkstraat 5. De vergadering begint om 8 uur. Op de
agenda staan onder andere
eventuele activiteiten in de decembermaand, de verlichting
in het dorp en het overleg met
het gemeentebestuur. Ook
komt er een gastspreker van
Circuit Park Zandvoort.

Fietsendief
ZANDVOORT - In Heemstede is donderdag om tien over
twee een achttienjarige Zandvoortse fietsendief door omstanders aangehouden. Een 36jarige Heemsteedse zag nog
juist dat haar niet afgesloten
fiets bij de slager aan de Zandvoortselaan door hem werd gestolen. Op haar geschreeuw reageerden omstanders alert. De
dief werd na een korte achtervolgmg aangehouden. Hij werd
door de politie overgenomen en
de vrouw kreeg haar fiets terug.

Babbeltruc
ZANDVOORT - Een 81-jarige
Zandvoortse is donderdag om
kwart over twee in haar woning
bestolen. Een jongen belde bij
haar aan en vroeg de weg naar
een niet bestaande straat in
Zandvoort. Nadat zij hem dat
verteld had, vroeg hij om het
telefoonboek. Zij ging dat halen
en hi] zocht daarin een adres
op. Vervolgens stapte hij op
zijn zwarte snorfiets en reed
weg. Later die middag merkte
het slachtoffer dat de jongen
kans had gezien vanaf haar
loopwagen haar handtas met
portemonnee en identiteitskaart weg te nemen. Van de jongen is bekend dat hij een gele
helm droeg.

Ondememers^fereniging Zandvoort
Uitnodiging voor de
Ledenvergadering van de O.V.Z.
Plaats:
Datum:
Aanvang:

Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5,
Zandvoort
Donderdag 6-10-1994
20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
- Brief aan Vereco Afvalverwerking
4. Mededelingen:
- Aftreden penningmeester (herkiesbaar)
5. Commissies
6. Decembermaand
7. Pauze
8. Gastspreker:
- Afgevaardigde Circuit Park Zandvoort
9. Doelstelling O.V.Z. 1994:
- Verlichting
10. K.N.O.V.
11. Verslag van het gesprek met B en W
Kopieen ter inzage
12. Benoeming kascontrolecommissie
- Tussentijds financieel verslag 1994
13. Sluiting

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

OPENBARE
CDMMISSIEVERGADERINGEN
Er is een Zondagskind geboren
Wat is het toch fijn om
Opa en Oma te zijn.
Toen hij geboren werd was het
huis te klein.
Het is het mooiste wat ons is
overkomen, want het Is een
kleinkind van onze dromen.
Alles klein, ogen, oren, neus en
mond, en voor de rest is hij ook
helemaal gezond.
Hij weegt 7 pond en is 50 cm groot.

Zijn naam is
JEROEN DE DROOG

I

De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 4 oktober 1994, 20.00 uur,
commissie Maatschappeiijk Welzijn;
- woensdag 5 oktober 1994, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken;
- donderdag 6 oktober 1994, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening.

I

Belangrijkste agendapunt van deze vergaderingen zal de begroting 1995 zijn.
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hat van het Raadhuis. Bij net
bureau Voorlichting kunt u terechtvoor nadere informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het rechtom overeen onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren.

BIERPROEF AVOND

25-9-1994
De trotse opa en oma
Adrie en Gerard Schreurs

BIJZONDERE BIJSTAND

Zandvoort, September 1994

Mevrouw
CATHARINA PETRONELLA
SCHAAP-MOLENAAR

90jaar
Het huis zal te klein zijn!

|

Haar verjaardag, op zondag 2 oktober,
vieren wij in Hotel Hoogland
(aan de voet van de watertoren).
U bent van harte welkom tussen
15.00 en 20.00 uur!
Annie

Flora

De gemeenteraad heeft in de vergadering van
27 September jl. de Beleidsnota bijzondere bijstand vastgesteld.
In deze nota wordt aangegeven volgens welke uitgangspunten vanaf 1 oktober 1994 aanvragen
voor bijzondere bijstand zullen worden behandeld.
De gemeente heeft van de rijksoyerheid meer
ruimte gekregen om op dit terrein eigen beleid te
voeren. Dit is in de nota vastgelegd.
Binnenkort verschijnt meer uitgebreide
berichtgeving over de inhoud van de nota, tevens
zal een korte voorlichtingsfolder verschijnen.
De nota ligt vanaf heden ter inzage bij het bureau
Voorlichting, 02507 - 61492/61508.
Het bureau is vanaf maandag 3 oktober bereikbaar via de ingang aan de Haltestraat.

Niet moeilijk wel leuk

Onze moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder en tante wordt

I

Donderdag 6 oktober
kun je een cafe neuf biercertificaat halen door 8 bieren
van elkaar te onderscheiden,

8 bieren voor 18 gulden
Tevens leuke bier prijzen,
Aanvang 20.00 u
tel: 13722 voor inschrijven

VERKEERSBESLUIT
In verband met de door de EMM voorgenomen
bouw van 19 woningen aan de Flemingstraat
heeft de Raad op 27 September 1994 besloten
totonttrekkingaanhetopenbaarverkeervanhet
voetpad, gelegen naast net f latgebouw Celsiusstraat 82-182. Het besluit ligt van
29 September t/m 13 oktober ter inzage bij
bureau Voorlichting, 02507-61492/61508. Het

Hans

I

L L

Danielle en Stefan

lieubeheer verleend voor:
'

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 21 September 1994 een kapvergunning verleend voor:
- Westerduinweg 32 Bentveld, 10 bomen
- Zandvoortselaan 52,
1 boom
- Dr. Kuyperstraat 22,
1 boom
De bij de yerlening behorende stukken liggen ter
inzage bij desectorEigendommenbeheer, afdelingPlantsoenen, KamerhnghOnnesstraat20te
Zandvoort. Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit tot 6 weken na publicatie van bericht
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tot 14 november 1994 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, '
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen net ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit.

ONTHEFFING WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van het bouwplan 20 woningen Flemingstraat een aanvraag
om hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland in te dienen.

Het besluit wordt op 15 november 1994 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Grayenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

De aanvraag alsmede het akoestisch onderzoek
liggen met ingang van 30 September 1994
gedurende 14 dagen ter visie op de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
/

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk readies worden gestuurd naar het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

94082 B Spoorbuurtstraat 20 toevoegenkelder
94083B Parnassialaan 25
toevpegen kapverdieping

Voorts zal op donderdag 13 oktober 1994 te
16.30 uur in het raadhuis een hoorzitting worden gehouden. Tijdens deze zitting zal aan
iedere belanghebbende de gelegenneic! worden gegeven hierop mondeling te reageren.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Vender kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING

LA BASTILLE
haltestraat 58, zandvoort,
02507-15111

presenteert
hedenavond

veel geluk in hun verdere leven.

(29 September)

Wil - Jan, Remco en Martine,
Francine - Piet en Sabine

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

RUUD JANSEN BAND
O o

YENTL

Begin oktober,
een beetje vroeg
voor de boom, ° °
aardig op tijd °
voor de kaarten

Hortelijk gefeliciteerd met je 5de
verjaardag.
Een gezellige
dag!
van Mamma,
Ron, Oma,
Dennis en Renate

o
o.
o

o

Gasthuisplcin 6 - Zandvoort
lefoon: 02507 -16338

O

O

en van 14.00 tot 17.00 uur.

Uit alien naam:
Ronald A. Cats

O

drukl alles... goed, snel en betaalbaar !<

Postagentschap is elke
morgen open van 9.00 tot
10.00 uur.
Alleen voorpostbussen

o
AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan ,,Primera"

Welkom van maandag t/m vrijdag
tussen 9.30 en 12.30 uur

betuigen wij u onze oprechte dank.
Het is ons tot grote steun geweest.

Wij gaan met vakantie van
26 September tot 10 oktober.

o

DRUKKERIJ REPROX

Petronella Alida (Nel)
Cats-Berkelaar

TK7.TRTFTNT ARASTff J F

o-

Wacht niet met het bestellen van uw Kent- en Nieuwjaarskaarten
tot het laatste moment Kom mi alvast kijken en maak
een keus uit onze zeer uitgebreide kollektie. U heeft nu nog
de eerste keus en wij kunnen alles tijdig en probleemloos
voor u regelen. Wilt u een Kerstgroet op maat, dan
onrwerpt u zelf uw kaart of u laat dat doen bij de Reprox
drukkers. Orukkers die daar nu nog de tijd voor hebben.

Voor uw bewijs van medeleven, ons betoond na het
heengaan van onze dierbare moeder, schoonmoeder en
oma

aanvang 20.00 uur

o
o

Een boekbinderij gelegen aan de
Kochstraat 4 te Zandvoort.

Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebberi liggen met ingang van
3 oktober 1994 tot 14 november 1994 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwt&»:
zicnt en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook"
een. mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op^werkdagen van
09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Mi-

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Heus het is waar
vandaag zijn ze een echtpaar
Wij wensen

bureau is vanaf maandag 3 oktober bereikbaar
via de ingang aan de Haltestraat.

ElG : E W NEHLS

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Poststukken, girobetaalkaarten
enz. tijdens onze vakantie af te
halen postkantoor Zandvoort,
L. Davidsstraat.
POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
tel. (02507)17192
2040 EA ZANDVOORT.

Zandvoort, September 1994

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MVHEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Een
natura-uitvaartverzekering
van / 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Uitvaartcentrum
Haarlem

10O JAAR TRADITIEEN
VAKMANSCHAP

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

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlinqh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Privg:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 02507-14160

Tel. 02507-14168
Met de prachtigc en kwalitatief hoogstaande gcfineerde
panelen van De Graaf krijgt elk interieur een exclusicve uitstraling.
Er is ruime keus uit vele houtsoorten en afwerkingen.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Fa. Gansner & Co,

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

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

Poststraat 7

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

GEZOCHT:
RUIM APPARTEMENT.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote showrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van juweeltjes in
nobele houtsoorten (naturel of dekkend gelakt) tot de GRAfoLUX® decorpanelen en van de helderstrakke
GRAfoLON® panelen tot de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren.

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusieve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt in
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon. 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.

de Gra

EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL.

vVeekmedia 17

Vogelhospitaal
HAARLEM - De Stichting
Vogelrampenfonds in Haarlem
houdt zondag open huis in het
Vogelhospitaal. Tussen een en
vijf uur zijn taelangstellenden
vvelkom aan de Kweektuinstraat. Het hospitaal vangt jaarHjks zo'n drieduizend dieren
op. De verschillende bassins en
volieres zijn te bezichtigen en
er wordt een videofilm vertoond o\ er het vogelrevalidatie\verk. In de kantine is een bazar
dip in het teken van Werelddierendag staat. De toegang is gratis.

'Wij kijken regelmatig

ZANDVOORT - ,,Iedere
dag van de week, is het hier
grpf-vuildag", zeggen Siem
Hielkema en Marijke Sikkens uit de Lorentzstraat
nummer 89. Zij ergeren zich
al maanden aan de rotzooi,
die tauiten voor de deur van
hun flat wordt neergeknald.
,,Als je ziet wat er hier in een
week wordt gedumpt daar
kun je een hele vijf-kamermee inrichten." Zij zijn
Stervensbegeleiding flat
HAARLEM - In het Centrum het a-sociale gedrag van de
voor Integrale Therapie aan de bewoners meer dan zat.

Koninginnelaan 6a in Haarlem
start woensdag 5 oktotaer een
ciirsus
Stervensbegeleiding
voor betrokkenen. De cursus
wordt gegeven door Rota Leek,
Heiki-therapeut en intensive
care-verpleegkundige. Het is
bedoeld voor familieleden,
partners en vrienden van mensen die ernstig ziek zijn. De cursus is drie avonden. Meer informatie onder de nummers 072614410 of 023-324666.

JIM u n i l » n

Klachten

door Martha Burger

Circus Renz

Rode Kruis Z'voort
zoekt vrijwilliger

Stilletjes op
gemeentedag

Twee exposities in
cultureel centrum

Systeem brandveilii

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26. 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Posfadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. M'.cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: f 17,50 per
kwartaal;
/ 31,75 oer half |aar; / 55,50 per jaar.
Voorpostabonnees gelden andere taneven. Losse nummers / 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m1941.

Jeugd Rode Kruis
Volgens Peter den Boer,
hoofd Reiniging is het een
moeilijke zaak om te onderzoeken wie hot puin er neergooit.
,,Als wij vuil, in welke vorm dan
ook aantreffen, doen wij onze
uiterste moeite om te onderzoeken van wie dat is. Maar als dit
vuil al bij een flat ligt, is het veel
moeilijker te achterhalen. Het
is duidelijk dat de gemeentereiniging zich gobonden ziet aan
de afspraken die gemaakt zijn."

Officieel wordt het grof vuil
iedere vierde woensdag van de
maand opgehaald, maar volgens Siem en Marijke worden
die regels door veel bewoners
volkomen aan hun laars gelapt.
Volgens hen denken veel inwoners van Zandvoort, dat er taij
de eerste ingang van de flat in
de Lorentzstraat een vuilstortis. ,,Als er altijd maar
ZANDVOORT - Circus Renz plaats
vuil ligt op ee'n plaats dan
komt woensdag 5 en donderdag grof
iedereen al snel geneigd om
6 oktober naar Zandvoort. is
er de eigen spullen even snel bij
Woensdag is de voorstelling om te
gooien."
zeven uur, donderdag om
kwart over vier. Voorverkoop
Volgens Marijke is het ook
van toegangskaarten bij de inderdaad
gooien, wat ze doen.
VVV.
,,Als er dan in ieder geval nog
wat gebundeld was, dan zou het
misschien nog wel meevallen,
maar nee hoor. Her en der liggen de planken hout en puin
,,Vroeger, had je in de flat een neden voor de deur. Nou, er de bewoners leeft. Als je grof
ZANDVOORT - Het Ne- over het plein verspreid."
vuilstortkoker. Dat was een ou- staat zo langzamerhand meer vuil hetat, en het is nog niet de
De afgelopen week stormde derwetse situatie, maar toen rotzooi naast, dan dat er in zit", vierde woensdag van de maand,
derlands Rode Kruis in
Zandvoort zit 'met de han- het behoorlijk in Zandvoort. zag je het verschijnsel ook al. aldus Siem. ,,Vanaf ons balkon, dan zet je het toch in je box?"
den in het haar'. Het zoekt Volgens Siem en Marijke waai- Alleen viel het probleem toen twee hoog kijken we regelmatig Volgens Siem zijn de boxen
ruim genoeg. Volgens hem is
nog steeds een vrijwilliger de de troep, die zoals gewoon- minder op, want de mensen op een mesthoop."
het dan ook gewoon gemakdie leiding wil geven een lijk alweer dagenlang buiten stopten hun troep toen gewoon
letterlijk en figuurlijk om in die koker. De vuilophalers
zucht van de mensen. Wat dat
groep vrijwilligsters van de lag,
hun oren. ,,Het is dan gewoon hadden regelmatig problemen Geen blaam
betreit zou hij de milieudienst
afdeling Welfare.
een gok om je flat zonder kleer- met die kokers. Dan waren ze
Siem en Marijke vinden dat best wel eens vaker in ZandDeze groep organiseert en be- scheuren te bereiken. Ook voor verstopt en functioneerden niet de Gemeentereiniging geen voort-Noord willen zien. ,,Offigeleidt wekelijks allerlei activi- de geparkeerde auto's is de meer. Ze vonden er van alles in blaam treft. ,,Het zijn de bewo- cieel mag je het grof vuil nog
teiten voor ouderen en minder kans op schade groot, en dat terug, behalve de vuilniszak- ners immers, die zich niet aan geen nacht van te voren buiten
valide mensen. Het doel daar- krijg je dan heus niet van de ken. Toen dachten ze het waar- de regels houden. We begrijpen zetten, nietwaar?"
Voor Siem en Marijke wordt
van is, de deelnemers met el- verzekering vergoed", waar- schijnlijk uitgevonden te heb- niet dat er zo weinig verantben met die nieuwe bakken be- woordelijkheidsgevoel onder het 22 november een spannend
kaar en de buitenwereld in ver- schuwen zij.
binding te brengen en te houden, waardoor isolement voorkomen of doorbroken wordt.
Gezelligheid en het contact met
elkaar staan voorop. Dat gebeurt onder andere op de creatieve uurtjes in de soos op de
Nicolaas Beetslaan, bij de
ZANDVOORT - De burANBO in het Gemeenschapshuis, in het Huis in het Kost- ger loppt niet echt warm
verloren en in het Huis in de voor zijn gemeente. Die inDuinen. Ook worden verschei- druk ontstond afgelopen zadene deelnemers door vrijwilli- terdag in ieder geval wel tijgers thuis bezocht voor bijvoor- dens de nationale gemeentebeeld een praatje of een creatie- dag. Het raadhuis in Zandve bezigheid. Daarnaast staan voort had de deuren wagenonder andere ook dagtochtjes wijd opengezet voor de
en St,v Nicolaa.s- en Kerstbijeen- ingezetenen, maar de bekonisten op het prbgramma.
De vrijwilliger die gezocht langstelling was - net als in
wordt, moet-goede contactuele andere gemeenten - matig.
Er zijn in het verleden wel
eigenschappen hebben en leiding kunnen geven. Het Rode eens informatie-avonden geKruis biedt ondersteuning weest, rond bouwplannen en
door middel van cursussen en dergelijke, die meer bezoekers
begeleiding. Inlichtingen zijn te trokken. Toch stond ook afgekrijgen bij: Ria Nanninga, tel. lopen zaterdag het thema 'Bou12568, of Klaske Zaremtaa, tel. wen, wonen, leven in uw gemeente' centraal. De stroom be14922.
zoekers waarop was gerekend,
bleef echter uit. De schattingen
rond het aantal belangstellenden lopen uiteen van zo'n 150
tot vierhonderd.
Kinderen op het Raadhuis besteden op hun manier aandacht aan 'Bouwen en wonen': met een
ZANDVOORT - Drie Zandspelletje Zandvoorts Monopoly
Foto Andre Lieberom
voortse kunstenaars openen Makelaars
vrijdagavond een expositie in
Toch was er op het raadhuis en ook makelaars hadden er van de foto/verhaalwedstrijd bij het 'Zandvoorts Monopoly',
het Cultureel Centrum Zandvoort. Jeff Borkent toont foto's van alles aan gedaan om de ver- een dagje voor uit getrokken 'Mijn favoriete plek in Zand- op speciaal voor deze gelegenen beelden, Hillie Jansen olie- wachte honderden bezoekers om een en ander te vertellen voort'. Die werd gewonnen heid bewerkte speelborden.
verfschilderijen en Marianne een informatieve en ontspan- over de huizenmarkt. Daar- door Cor Drayer. De prijs werd Daarnaast kon een bezoekje
Rebel 'nai'eve' olieverfschilde- nende dag te bezorgen. Er was naast kon de burger zich eens uitgereikt door een bekende in- worden gebracht aan het Cultunjen. De opening wordt vrijdag zelfs een strijkensemble aange- rustig verdiepen in het - op het woonster van Zandvoort, Anne- reel Centrum Zandvoort, met
een tentoonstelling en de stijl8 uur officieel verricht door Jan trokken, met de welluidende eerste gezicht - wat ingewikkel- marie Oster.
kamers, hiervoor de hele dag
Termes, oud-wethouder van naam 'The Beautifuls'. Er was de systeem van bouwvergungeopend. Hier is de tentoonstelcultuur. De expositie is te zien een kleine expositie over de his- ningen en bestemmingsplan- Monopoly
torie van het Raadhuis. Dat nen. De kinderen konden intusling 'We gaan naar Zandvoort'
tot en met 20 november.
Wie de aandacht - zoge- te zien, over Zandvoorts verleDat geldt tevens voor de ten- paste goed in het thema van die sen buiten achter het raadhuis
naamd - meer op de financiele den. De expositie blijkt zo'n
toonstelling 'We gaan naar dag. Dat geldt ook voor de in- zelf een 'huis' bouwen.
Schrijven over een locatie in aspecten wilde richten, kon succes, dat zij is verlengd tot 20
Zandvoort...'. Ook deze is nog formatiestands die klaar waren
in het cultureel centrum aan- gezet, gemeentemedewerkers deze gemeente kon in het kader binnen op het raadhuis terecht november.
wezig. De tentoonstelling is 'wegens enorm succes' geprolon(ADVERTENTIE)
geerd. Er zijn onder andere modellen, maquettes, foto's, schilderijen en strand voor stellingen
te zien. Bovendien draaien er
ZANDVOORT - Het sys- toetsen van het plan. Inschakeoude filmpjes op videoband.
teem in Zandvoort rond de len van een architect is daarbij
gebruiksvergunning brand- zonder meer noodzakelijk. ,,Als
veiligheid heeft taepaalde na toetsing blijkt dat de aanvoordelen, ten opzichte van vraag niet voldoet, krijgen de
Zandvoorts
een kans om deze
het systeem in andere ge- ondernemers
aan te passen," aldus
Nieuwsblad
meenten. zegt de plaatselij- aanvraag
Rensen. ,,Doen zij dat niet dan
ke brandweer.
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
wordt de aanvraag niet ontvanop donderdag in Zandvoort, Bentveld
kelijk verklaard, gaat het pand
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
dicht en zijn zij de leges kwijt.
door Joan Kurpershoek
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Dan moeten zij dus weer van
Wordt u regelmatig
voren
af aan beginnen."
Rodactie: Gasthuisplein 12, Zandwakker met pijn in uw rug?
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doom
(eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Adviseur hoofdred./projectleider:
Jan Boskeljon.
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Dat zou dan best eens aan uw
matras kunnen liggen.
Bezoek daarom nu de
matrassenshow bij uw Slaapvoorlichtcr. Bij hem liggen
de diverse soorten matrassen
demonstratiegereed voor u
klaar.

Molton cadeau!
Bij aanschaf van een schuimrubber- of binnenvenngmatras
krijgt u tijdelijk gratis een
praktische molton (of 50% van
de waarde contant). Dit
aanbod geldt tot 1 november
1994.
SLAPEN IS ONS VAK

het Westers
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

In Den Haag wordt een
deel van de leges bouwvergunning bij nieuwbouw
naar de brandweer doprgesluisd, als - gedeeltelijke betaling voor de gebruiksvergunning
brandveiligheid. De kosten voor de logieshouders talijven daardoor beperkt. ,,Maar dat
systeem werkt bij taestaande
bouw absoluut niet kostendekkend, omdat hier geen
bouwvergunning nudig is,"
zegt Schroder. ,,En wij hebben van de gemeenteraad
opdracht gekregen om kostendekkend te werken. Vandaar dat we alle kosten in
het tarief hebben moeten
doorberekenen."
Toetsen
In Enschede is al de nodige
ervaring opgedaan: hier zijn inmiddels een dikke vierhonderd
gebruiksvergunningen afgegeven. Daar moet de aanvrager
een compleet brandveiligheidsplan indienen, waarin alle aspecten zijn meegenomen. De
brandweer beperkt zich tot het

Bezwaar

ZANDVOORT - De afdeling
Jeugd van het Rode Kruis start
met EHBO-opleidingen voor
jongeren tussen de 11 en zestien jaar. Woensdag 12 oktober
start de opleiding A. De cursus
is van twee tot drie uur. Op de
dag van het examen moet de
deelnemer 11 zijn. Opleiding B
start vrijdag 14 oktotaer van zeven uur tot kwart over acht.
Cursisten moeten op de dag
van het examen 13 zijn, maar
mogen niet ouder zijn dan 16
jaar. De kosten zijn twintig gulden. Ook een Lotus-opleiding
gaat van start en wel op vrijdag
4 november van zeven uur tot
kwart over acht. Hiervoor is
een B-diploma vereist. Het materiaal voor de Lotus-opleiding
is voor eigen rekening. Opgeven of informatie onder de
nummers 30297 of 14119.

,,Iederc woensdag wordt er in
Zandvoort grof vuil opgehaald.
Voor iedere wijk geldt per
maand een andere woensdag.
Toch maakt de gemeentereiniging regelmatig uitzonderingen. Na klachten van taewoners
wordt het op de eerstvolgende
woensdag zeker weggehaald",
ZANDVOORT - De Stichting
aldus den Boer. Toch beseft hij
Zandmaar al te goed, dat het ontoe- Aktiviteitencentrum
laatbare gedrag van de bewo- voort organiseert donderdag 6
ners op deze manier ook weer oktober tussen half een en vier
uur een seniorenmarkt. Wie
'beloond' wordt.
Raadslid Lou Koper (D66), zich hiervoor opgeeft kan om
die ook in Noord woont, taeves- half een terecht voor een lunch.
tigt de klachten van Marijke en Om twee uur wordt een inforSiem. ,,Wat zeg je Siem... een matiemarkt geopend door wetflat inrichten? Je kunt er zo houder mevrouw De Jong. Tot
langzamerhand een hele flat vier uur presenteren zich hier
van bouwen. Het is ongeloof- diverse organisaties zoals de
lijk, wat de mensen tegenwoor- bond van pensioenbelangen,
dig allemaal op straat dumpen. SWOZ, de Alzheimerstichting
Elke maandag ga ik naar de re- en de ANBO. Tussen kwart
mise en geef ik ze weer drie over twee en half vier wordt inadressen op waar het een 'puin- formatie verstrekt over cursus-zooi' is. Wat voor vies smerig sen, onder meer Wegwijs in de
dagje. Dan trouwen ze name- volk dat is, ik weet het niet. Kunst en Geheugentraining.
lijk. ,,Zie je het voor je?", zegt Neem bijvoortaeeld alleen al die Ook is er een optreden van het
Siem. ,,Kom je in een mooi pak- kartonnen dozen. Die dondert Midway Quartet uit Heemstekie in een knappe auto voorrij- men in z'n geheel in de contai- de. Verder zijn er demonstraden. Sta je daar met je bruid ner. Dat past natuurlijk nooit, ties van volksdansen, koersbaltussen al die rotzooi. Leuk maar men snapt niet dat je ze len en gymnastiek en kan men
sfeertje niet? Je schaamt je toch eerst even in elkaar moet vou- meedoen aan workshops textieecht rot voor al je familie. Je wen. Dat staat namelijk niet le technieken en Engelse les
kunt niet eens een foto maken, vermeld op teletekst... Dus voor senioren. De seniorenomdat het er zo miserabel uit- komt Lou maar weer naar be- markt wordt gehouden in 't
ziet. We trouwen op een dins- neden met z'n messie en staat Stekkie aan de Celsiusstraat
dag. Die woensdag erop is het ie al die dozen stuk te snijden. 190 en de toegang is gratis.
de vierde woensdag van de En weet je wat die omstanders
maand. Zeker weten dat het dan alleen maar denken... Kijk
hele plein een grote puinbak nou, die Koper heeft alweer een
is..."
nieuwe tv."
ZANDVOORT - Peer Sips,
directeur van de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland,
zal zijn 50-jarige verjaardag
ZANDVOORT - Leerlin- zo'n 350 kinderen de straat op vorige week niet snel vergegen van de Oranje Nassau- om al die platen kleur te geven. ten. Hij werd thuis 'voor de
school gaan morgenoch- Die actie is onder andere moge- grap' door de politic opgetend op het Stationsplein lijk dankzij de medewerking pakt.
een billboard, een reusach- van basisscholen in heel Neder- Sips werd in alle vroegte door
tig reclamebord, beschilde- land. Verder wordt deze gedra- twee gewapende agenten van
ren. Het initiatief ligt bij het gen door een aantal sponsors. zijn bed gelicht en vervolgens
in de politieauto gezet. Hij
Nationaal Fonds KinderHet Nationaal Fonds Kinder- moest mee naar het bureau,
hulp.
hulp geeft hulp aan kinderen in vanwege een aantal niet betaalHet fonds bestaat 35 jaar, Nederland die niet in hun eigen de parkeerbonnen en overtremaar na al die tijd is het 'nog gezin kunnen opgroeien, maar dingen. Het humeur van Sips
steeds nodig om meer kleur te in een pleeggezin of tehuis wo- was ondertussen behoorlijk
brengen in het leven van ruim nen. Kinderhulp zamelt geld in aan de kook geraakt, maar hij
30 duizend kinderen in Neder- en verdeelt dat vervolgens on- kreeg geen vat op de agenten.
land'. Dat wordt benadrukt met der instellingen die vallen on- Die vertelden hem alleen maar
het 'inkleuren' van zo'n 350 reu- der de Wet op de Jeugdhulpver- dat hij waarschijnlijk wel een
zenkleurplaten, die in 35 ge- lening. Judolessen, een tweede- paar uur in de eel moest doormeenten in Nederland op bill- hands fiets of schommels voor brengen.
boards zijn geplakt. Morgen, een tehuis zijn voorbeelden van
Na een rit langs het hoofdbuvrijdag 30 September trekken hulp.
reau van politic aan de Koudenhorn werd hij echter afgezet bij
het VVV-kantoor aan het Haar(ADVERTENTIE)
lemse Stationsplein. De hele
overval was in scene gezet door
het VVV-personeel, vanwege
zijn verjaardag. Toen Sips dat
door had, kalmeerde hij snel en
kon hij de humor er al vlot van
inzien. Ze hebben me grandioos
te pakken gehad, zei hij na afloop.

Seniorenmarkt

VVV-directeur
van bed gelicht

Kinderen schilderen billboard

Oke
We liggen op je nieuwe bank.
We hangen in je gordijnen.
We knagen je plinten kaaL
Maar zullen we het op
dinsdag 4 oktober bijleggen!!?
Dierenspeciaalzaak ,,Dier-Plezier"
Grote Krocht 28, Zandvoort

Handtasroof
ZANDVOORT - Een 86-jarige
vrouw is vrijdagmiddag om
tien over half zes door een
bromfietser taeroofd van haar
bruine handtas. Het slachtoffer
liep over het fietspad vanaf de
Kostverlorenstraat in de richting van het Huis in de Duinen.
Een haar langzaam achteropkomende jongen op een bromfiets rukte haar tas uit de hand
en ging er van door.

'gunning moet kostendekkend zijn
gebeurd is, kun je natuurlijk
ook niet het tarief omlaag
draaien. Bovendien kun je dat
pas doen als alles achter de rug
is, want dan weet je pas zeker
wat de werkelijke kosten zijn
geweest. De ingediende bezwaren bezorgen de gemeente
enorm veel werk, waardoor het
project dreigt uit te lopen. En
ook de kosten natuurlijk."

Korting

dels hebben zich nog zo'n veertig exploitanten gemeld, die aan
meer dan vier personen bedden
verhuren. Degenen die zich
voor 1 december 1993 hebben
aangemeld, worden behandeld
als bestaand verhuurbedrijf.
Kamerverhuurders die daarna
taekend worden, moeten vol-

dere manier het project. Sommigen verzinnen allerlei smoezen om onder de maatregelen
uit te komen, of om deze uit te
stellen. Een van de bouwtekeningen werd onlangs ingeleverd op de achterkant van een
Playboy-affiche. ,,Die tekening
wordt zonder meer geweigerd,"
zegt Rensen. ,,We kunnen veel
hebben, maar dat gaat te ver."
,,We stellen geen absurde eisen in Zandvoort," zegt Schroder, ,,ook al hebben we besloten
de nieuwe eisen ook te laten
gelden voor kleine pensions,
vanaf vijf bedden. Zandvoort is
hierin geen uitzondering, 50
procent van de Nederlandse gemeenten hanteren het getal van
vijf." De overige gemeenten beginnen bij een hoger minimumaantal bedden. ,,In Zandvoort
hoeven geen verbouwingen tijdens de zomer gedaan te worden, mits er wel wat gebeurt,
bijvoorbeeld de voprbereidingenervoor. De bedrijven mogen
open blijven, gedurende de periode van twee jaar waarin de
voorzieningen worden aangebracht, mits de veiligheid dit
toelaat. Officieel moet het pand
gedurende deze periode gesloten worden, wat in andere gemeenten gebeurt."

,,In plaats van aan een verlaging van de leges, kunnen de
ondernemers hun energie beter
besteden aan het organiseren
van een gezamenlijke aanpak,"
zegt Schroder. ,,Bijvoorbeeld
een gezamenlijke inkoop van
dingen die iedereen nodig
heeft. Dat kan een hoop korting
oploveren, in sommige gevalleii
zelfs zo'n 30 procent. Daarmee
kun je je leges weer voor een
flink deel terugverdienen. Er doen aan de eisen voor een
zijn bedrijven die, bij een geza- nieuw bedrijf.
menlijke inkoop, ook bereid
,,Die eisen zijn zo hoog," zegt
zijn om het materiaal op de
plank te laten liggen, totdat Schroder, ,,in de meeste gevallen betekent dat sluiten." Dat
men het nodig heeft."
de kosten van de extra ambteDe leges is voor de kleine be- naar nu over 120 logiesbedrijdrijven in verhouding duurder ven moeten worden verdeeld,
dan voor de grote. ,,Maar dat betekent niet dat het goedkokomt omdat we voor iedereen per wordt: ,,Er is daardoor ook
,,Ieder krijgt twee jaar de tijd,
eenzelfde basistarief rekenen," een evenredige hoevcelheid
zegt Rensen. ,,Daarbovenop werk bij gekomen. Het is nu al maar de brandweer geeft het
komt dan een bedrag afhanke- zeker dat de actieperiode ver- tempo aan. Dit is om te voorkolensd moet worden."
men dat alles naar achter wordt
lijk van het opper-lak."
geschoven. Alleen in extreme,
Het tarief is ook gebaseerd op
echt gevaarlijke situaties gaan
het aantal logiesverstrekkende Playboy
we over tot slutting. Dat is tot
nu toe drie keer gebeurd, maar
,,Dat taesluit is inderdaad nog bedrijven. Toen het werd vastEen klein aantal onderne- dat bleef taeperkt tot een paar
niet
genomen," taevestigt gesteld, waren er bij de gemeenSchroder. ,,En zolang dat niet te Zandvoort 81 taekend. Inmid- mers vertraagt op de een of an- kamers."

Enkele Zandvoortse logies-exploitanten hebben inmiddels bij de gemeente bezwaar
aangetekend tegen de hoogte
van de leges. Dat bezwaar is
echter afgewezen. De legesverordening is vastgesteld door de
gemeenteraad en is een 'algemeen verbindend voorschrift'
waartegen 'geen beroep openstaat', aldus het college van
Burgemeester en Wethouders.
Alleen de gemeenteraad zelf
kan er op terugkomen, maar
een paar weken geledcn bleken
alleen D66 en PvdA daar voorstanders van. Volgens hen kon
het tarief wel omlaag omdat de
tijdelijke brandweerman waarschijnlijk een vaste medewerker op'volgt. Het wachtgeld
voor de tijd nndat zijn taak is
voltooid, vervalt daarmee. Dat
is nu nog in de legos doorberckend. Volgens wethouder Flieringa is het echter nog niet zeker dat Rensen in vaste dienst
wordt genomen.
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WEGENS GROOT SUCCES HANDHAVEN WIJ ONZE AANBIEDINGEN!!!
AUPIiMG AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Wij zijn levens
dealer van:

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras
Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200

handverstelbaar
automaat

/1550,/ 1695,-

handverstelbaar
automaat

/ 1850,/ 2095,-

180x200 handverstelbaar
automaat

/ 1895,/2150,-

180x210 handverstelbaar
automaat

/ 2050,/2150,-

160x200

oorrna
matrassen en
bedbodems

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstefbare bedbodems.
140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

/
/
/
/
/
/
/
/

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200 handverstelbaar /1850,-

1950,2095,2295,2495,2395,2595,2595,2795,-

automaat
automaat

180x200 handverstelbaar
automaat

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN / 50,- MEERPRIJS.

180x210 handverstelbaar
automaat

BU AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADO!!

ONZE MATRASSENHOEK

EENMALIGE
SUPERSTUNT!

POLYETHER
15 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT

2 PERSOONS DICO BED
140 x 200 incl. spiraal + 16 cm dik polyether matras. Bed verkrijgbaar in: rood/wit/zwart
normaai: /esc,- Nu alles compleet
zolang de voorraad strekt!

I

80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

/ 139,
/ 149,
/ 159,
/ 169,
/ 189,
/ 198,/ 189,/ 189,/ 198,/ 298,
/ 349,.

/ 1995,/2195,/2395,/ 2295,/•2550,/ 2495,/2695,-

160x200 handverstelbaar

ROYALDON OXFORDS-SLAGS
BONELL BINNENVERING
20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE!!
80x190
/ 269,90x190
/ 289,90x200
/ 298,100x200
/ 349,120x190
/ 389,120x200
/ 398,130x190
/ 398,140x190
/ 469,140x200
/ 498,160x200
/ 598,180x200
/ 698,

CROWN

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!

BOXSPRING

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-Inn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

Nu compleet:

+ Royaldon
80x200
Oxford
binnenvering 90x200
matras met
schapewollen
afdeklaag20cm 140X20°
dikenlOjaar
garantie
150x200

J 650,"
f 698,£ 4f\QK,
/ 1Uy°>'
- OQ
J l^;?0,'

GRATIS GEBRAGHT EN GEMONTEERD,
wmfa^^m^^f^^mm^^m^m^^mi^nl^^aimsmi^^
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undvlees is weer in de maand
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Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-177 41
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SCHOUDER of
SUCADELAPPEN
Vrijkomende woningen

ORSTLAPPEN

6,
330

Niqhi siNqU pARiy
SOC.

dE MANEqE ZANdvOORT

STAAT dE qeliElE MAANC) olcT. \N JHET lllEMA VAN

BACK TO THE SIXTIES
dANSEN, MUZiek, sfEER EN QEZElliq^Eid uiT dE 60'ER JAREN.
ONQEboNdEN MENSEN V.A. 50 JR.

Absolute
ENTREE /

1 5,"

60

Voor starters
1. Lijsterstraat 4/18 kale
huur / 537,75 bruto
huur /
569,30, 2kamerwoning op 1e
etage met cv, eigenaar
EMM. Voorwaarden om
in aanmerking te komen: bruto maandinkomen max. / 3.865,-,
eenpersoonshuisnpuden.
Selectiecriteria:
hoogste leeftijd.
2. Stationsplein 59,
kale huur / 514,63,
bruto huur/ 543,63, 1kamerwoning op de 1e
etage met cv, eigenaar
Gemeente Zandvoort.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto
maandinkomen
max. / 3.700,-, eenpersoonshuishouden. Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto
maandinkomen
max. / 4.095,-, minimaal
2persopnshuishouden.
Selectiecriteria
voor
doorstromers:
bewqningsduur. Selectiecriteria voor starters en
vestigers: hoogste leeftijd. Bij de toewijzing
gaan doorstromers voor
starters en starters voor
vestigers. Dit is een
schaarse woning. Urgenten hebben bij toewijzing geen voorrang.

Gerealiseerde toewijzingen op eerdere advertenties
Brederodestraat 15-7; toegewezen op leeftijd 39 jaar
+ 5 bonusjaren = 44 jaar.
Keesomstraat 307: toegewezen op leeftijd 31 jaar +
Voor doorstromers
1 bonusjaar = 32 jaar.
3. Zr. D. Brondersstraat 1,
Lorentzstraat 33: toegewekale huur / 770,00,
zen op leeftijd 29 jaar + 5
bruto huur / 783,80. 4bonusjaren = 34 jaar.
kamer
6engezinswqning met tuin en cv. eiDe Schelp 112: toegewegenaar EMM. Voorzen op leeftijd 54 jaar + 1
waarden om in aanmerbonusjaar = 55 jaar.
king te komen: gezaDe Schelp 152: toegewemenlijk bruto maandinzen op leeftijd 54 jaar + 2
komen max. / 5.535,- bonusjaren = 56 jaar.
en min. gezamenlijk
Zeestraat 22-1: toegewebruto maandinkomen /
zen op leeftijd 78 jaar.
2.850,-, minimaal tweeCelciusstraat 144: toegepersoonshuishouden.
wezen op leeftijd 32 jaar +
Selectiecriteria; bewo2 bonusjaren = 34 jaar.
ningsduur. Dit is een
schaarse woning. UrLorentzstraat 75: toegewegenten hebben bij toe- zen op leeftijd 38 jaar + 5
wijzing geen voorrang.
bonusjaren = 43 jaar.
Voor
doorstromers,
Lijsterstraat 2-37: toegestarters en vestigers
wezen op 4 doqrstroomja4. Celciusstraat 116, kale
ren + 3 bonusjaren = 7
huur f 570,00, bruto
jaar.
huur /
723,45. 4Hofdijkstraat 2: toegewekamerwoning op de 1e
zen op 8 doorstroomjaren
etage met cv, geen lift,
+ 5 bonusjaren = 13 jaar.
eigenaar EMM.
Celciusstraat 62: toegewezen op 23 doorstroomjaren
+• 5 bonusjaren = 28 jaar.

Woningbon
U behoort tot dc \olgende
categoric:
Starters, indien u met beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwel een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwel beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdung uit het arbeidsproces etc.).
Wclke gcmeenten vallen onder
de regio Zuid-Kcnnemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bcrekcn uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moct u vcrdcr allcmaal
nice tcllcn:
Onregelmatigheidstoeslag

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u met mee
te tellen).

Ondergetekendc heeft belangstelling voor de woning(cn)
adres

W O N I N G B O U W V E R E N 1 G I N G

E M M

|

Ondergetekende is D doorstromer

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden met
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een eenouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.
Hoe moet u reagercn
Alleen readies via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwel
de regiogemeenten.
Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Naam

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamehjk totaal bruto inkomen per maand

Postcode

Telefoon pnv£

I

Tetefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

jaar

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklanng?
D ja

D nee

I- zo ja, kopie hiervan btjvoegen

Alleen in tc vullcn door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

D wel lift

I etage

D geen lift

Aantal kamers mclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurpnjs per maand

Sluitingstcrmijn inschrijvingcn
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschnjvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D vestiger

D starter

Gaboorte datum

L

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkmgsregister
staat mgeschreven

I

I

I

I

I

I

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandold

MET ToppROqRAMMA O.A.
SATErlbuffET ENZ. ENZ.

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Po.stbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-149 24
Telefoon 02507-177 41

M

LET op! 5 NOV. 12'JAniq BEST/VAN VAN dE
MARCO BORSATO, T!HE DOKOTA'S

Geen
koopavond

's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

Handtokening
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Rationale Kinderboekenweek start aanstaande woensdag

Kindertoneel en pyjamaparty
in openbare bibliotheek
ZANDVpORT - De jaarlykse Kinderboekenweek
staat voor de deur. Deze
start aanstaande woensdag
en duurt tot en met 15 oktober. In de Zandvoortse
Openbare Bibliotheek is het
die dagen volop feest, met
toneel, een tentoonstelling,
een prijsvraag en een 'pyjamaparty'.
Het motto van de KinderboeIcenweek 1994 is: Tn het hoist
van de nacht'. De week wordt
woensdagmiddag geopend met
de theatervoorstelling 'Vader
Jacob slaapt gij nog?' door het
poppentheater Prik en Ko uit
Overveen. Waar het over gaat?
Daarover wordt alleen een
tipje van sluier opgelicht: 'Na
een wonderlijke nacht blijft het
donker. Hoe kan dat nou? Kabouter Pret en Sterretje Zevenpoot ontdekken dat Vader Jacob lets heel doms gedaan heeft
waardoor het geen dag kan worden.
Hij snapt dat hij lets goed te
maken heeft. Maar hoe kun je
de nacht laten slapen en er dan
ook nog voor zorgen dat de dag

wakker wordt? Vader Jacob
weet het niet, maar het kinderpubliek zal hem ongetwijfeld
graag helpen....
Het wordt een avontuur in
een fascinerende wereld, met
poppen, objecten, schimmen,
en een spel van licht en donker.
Een 'verhaal over het ritme van
dag en nacht' in een sprookjesachtige sfeer, met levende muziek. De voorstelling is bedoeld
voor kinderen van vijf tot en
met negen jaar. Kaarten kosten
2,50 gulden en zijn alleen
woensdag te koop.

Pyjamaparty
Op de vrijdagavonden 7 en 14
oktober is er een pyamaparty
voor kinderen van zes tot en
met tien jaar. Deze party begint
om half zeven en duurt tot acht
uur. Natuurlijk zijn pyjama en
pantoffels verplicht. Er wordt
voorgelezen, geknutseld en een
spel gespeeld. De pyjamaparty
is gratis toegankelijk maar er
moet wel een toegangskaart
worden gehaald!
Tijdens de hele boekenweek
kunnen kinderen vanaf 8 jaar
meedoen aan een prijsvraag

Weekenddiensten
Weekend:
voor
recepten):
zaterdag
1/2 oktober 1994
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
POLITIE: Alarmnummer 06-11. zondag
11.30-12.30
en
In andere gevallen: tel. 13043. 17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
BRANDWEER: Alarmnummer regeling via tel.nr. 13185.
06-11. In andere gevallen Wrjkverpleging: Voor spoedge023-159500 of - voor info over- vallen is het Kruiswerk Zuiddag - (02507) 61584.
-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te beAMBULANCE: Alarmnummer reiken via de doktersinforma06-11. Anders: tel. 023-319191 tiedienst: tel. 06-8460.
(ongevalllen), Centrale Post Verloskundigen: Mevrouw E.A.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- de Boer-Burgh en/of mevr.
nemerland.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, ZandDIERENAMBULANCE: Die- voort, tel. 02507-14437.
renbeschermmg
023-246899 Dierenarts: Mevrouw Dekker,
(gratis), Regionale Dierenam- Thorbeckestraat 17 te Zandbulance
alarmnummer voort, tel. 15847.
023-334323.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
HUISARTSEN: De volgende (02507) 14561, Vermissingshuisartsen hebben een geza- dienst 023-383361, Asiel Zandmenlijke
waarnemirigsrege- voort
(tevens
pension)
ling: J. Anderson, B. van Ber- 02507-13888, Asiel Haarlem
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 023-244443. Stichting Regionale
Paardekooper, H. Scipio-Blu- Dierenambulance: 023-363476
me, P. Weenink. Informatie of alarmnummer 023-334323 (24
daarover tijdens weekend, uur per dag), ook voor melding
ayond/nacht vanaf 16.30 uur, en van zoekgeraakte of gevonden
tijdens feestdagen via telefoon- dieren.
nummer 30500. De spreekuren Hulpverlening:
van de dienstdoende arts zijn Centrum
Voor Vrijwilhge
zowel op zaterdag als zondag Hulpverlening: Voor informavan 11.30 tot 12.00 uur en van tie, advies en hulp tel. 17373, op
17.00 tot 17.30 uur. Een af- alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
spraak is niet nodig.
2040 AC Zandvoort.
Tandarts: Hiervoor de eigen Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dientandarts bellen.
stencentrum) Koninginneweg
Apotheek: Zandvoortse Apo- 1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
theek, H.B.A. Mulder, tel. op dinsdag- en donderdagmid13185. Openingstijden (alleen dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Periode:
20 - 26 sept. 1994
en 17.00 uur. De kosten per perOndertrouwd:
soon taedragen vanaf 1 juli 1991:
Simmers, Johannes, en Pas, /1,50 voor een enkele rit, /2,voor een retour.
Sandrina Lucienne
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.
Gehuwd:
Bakker, Herman Anthonie, en 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
Bogaard, Marianne
Ros, Eric Johan Gerald, en Va- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
der, Carolina Johanna Petro- afspraak. Deze hulpverlenmg,
nella
beschikbaar voor iedere inwoMichiels, Wilhelmus Cornells, ner van Zandvoort, is gratis.
en Paap, Aloisia
Telef. Meldpunt Sexueel GeBeumer, Gijsbertus, enBecher, weld: tel. 023-329393 op werkdaFranzisca Johanna Maria
gen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Geboren:
Rokus Hendrik, zoon van: Ko- Telef. meldpunt Ouderen Misper, Dirk, en Luhuhma, Johan- handeling: 023-159700, van 08.30
na Peninna
tot 17.00 uur.
Chiara Christine, dochter van: Zandvoortse Vereniging van
Van Hamersveld, Wilhelmus Huurders: Gratis advies voor
Johannes, en Keur, Corrie Jan- leden. Telefonisch spreekuur
ne Adriana Marja
elke dmsdagavond 19.00 - 21.00
Jur, zoon van: De Kluijver, uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Rene, en Bluijs, Mandy Victo- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
ria
AG Zandvoort.
Yannick Naise, dochter van: Woningbouwvereniging EMM:
Pryters, Cornells Adrianus, en Klachtentelefoonnummer
Renardel de Lavalette, Maura technische dienst: 17577. BeWilhelmina Alexandra
stuurlijk spreekuur: iedere eerRachel, dochter van: Molenaar, ste dinsdag van de maand van
Andrg, en Spaans, Ingrid
19.30 tot 20.00 uur.
Sabine Loraine, dochter van: Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
De Boer, Marcel, en Porton, Le- 61500.
Martine
Taxi: tel. 12600.
Overleden:
Grote geb Edel, Sara Margare- Openbare bibliotheek: Prinsestha, oud 76 jaar
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
Werners geb. Sandbergen, Wil- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vnj.
helmina, oud 91 jaar
Schreurs, Wilhelmina Josephi- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
oud 74 jaar
10-14 uur.

over alles wat met de nacht te
maken heeft. Verder worden
alle met griffels en penselen bekroonde boeken tentoongesteld.
De gouden griffel wordt dit
jaar uitgereikt aan Toon Tellegen voor zijn boek 'Bijna iedereen kon omvallen'. Het gouden
penseel gaat naar Jan Jutte
voor zijn illustraties in het
boek 'Lui Lei Enzo', dat is geschreven door Rindert Kromhout.
Voor meer informatie kan de
bibliotheek gebeld worden, tel.
14131. Telefonisch kaarten reserveren is met mogehjk.

Een scene uit 'Vader Jacob
slaapt gij nog?', aanstaande
woensdagmiddag in de Openbare Bibliotheek

Vijf jaar geleden

Donderdag 27 September De onverwachte t>lmting van de Kunstijsbaan Kennemerland, gaat
ook Zandvoort, als participerende gemeente,
geld kosten. Door het gesloten houden van de
ijsbaan het komende seizoen, dreigt een extra
exploitatietekort van ruim een half miljoen. Er
zijn verzakkmgen ontstaan in de betonnen vloer.
Omdat deze verzakkmgen met gehjkmatig over
de gehele vloeroppervlakte zijn verdeeld, zijn er
scheuren ontstaan in het beton, die een taedreiging vormen voor het leidmgnet. • Het bestuur
van de Stichting Behoud Kostverlorenpark
heeft in een schnjven aan het college kntiek
geuit op de wijze waarop het ontwerp-bestemmmgsplan voor het park tot stand zal komen. De
stichting verwijt de gemeente, dat er ondanks
toezeggmgen, geen ruimte is voor vooroverleg.
En dat ook zij moet wachten tot het plan ter
inzage wordt gelegd e Ondanks de nadrukkelijke bepaling in de overeenkomst tussen de gemeente en de Cenav, inzake de tijdehjke bocht in
het circuit, dat uiterhjk 14 September weer in
oude staat moest zijn, is dat tot nu toe met het
geval. Het college is zeer ontstemd over de vertraging van de werkzaamheden van de Cenav

Donderdag 28 September Vonge week is in
Zandvoort de nodige onrust ontbtaan over de
jagersactiviteiten van de gemeentehjke miheutoezichthouder. De politie hield de opzichter vorige week woensdag om half twaalf 's nachts aan
als een van de inzittenden van een jeep op net
zuidstrand. Hij verklaarde tegenover de politic,
dat hij vanuit de auto op het strand op vossen
jaagde. Het strand, waar hij op vossenjacht was,
behoort met tot het gebied waar hrj toezicht
houdt.
Al sinds het voorjaar, nadat er tussen de dierenbescherming, gemeente, politie en de toezichthouder een gesprek is geweest, hebtaen vele
inwoners hun verontrustmg laten tahjken over
het jachcgedrag van de milieucontroleur Een
mevrouw schreef een brief aan de raad ,,Hij
schiet op alles wat taeweegt Laatst zag ik dat hij
een komjn schoot en met eens keek of dat wel
dood was, maar direct m de auto gooide. Hij
schiet in het licht van een hchtbak op allerlei
dieren op de golfbaan.
Ik vraag me ook af of het jagen op de vossen op
de Algemene Begraafplaats wel zo nodig is," aldus de schrijfster

Zandvoorts oudste 105

VERENIGINGSNIEUWS
gebruikelijke veiling. Bestuursleden zijn de hele avond aanwezig om informatie te verschaffen. Inlichtingen kunnen ook
telefonisch ingewonnen worIn Aktiviteitencentrum 't den bij de secretaris: tel. 13241.
Stekkie aan de Flemingstraat
wordt aanstaande zaterdag, 1
oktober, een rommelmarkt gehouden. Dat gebeurt elke eerste
zaterdag van de maand. Degenen die spulletjes willen verkopen, kunnen een tafeltje huren.
Vereniging Vrouwen VanNu
Inlichtingen onder tel.nr. 16456 houdt vanmiddag, donderdag
(na 18.00 uur).
29 September, een modeshow in
De rommelmarkt wordt ge- het Gemeenschapshuis, met
houden tussen 10.00 en 13.00 medewerkmg van 'eigen manuur. De toegang is gratis. leder- nequins'. Fien Bolman zorgt
een die van koopjes of 'snuffe- voor de muzikale omlijstmg.
len' houdt, is welkom.
Aanvang 14.00 uur. Op 4 oktober is er een Kontaktmiddag in
Hotel Triton, aanvang 14.00

Rommelmarkt
in 't Stekkie

Vrouwen VanNu
opent seizoen

Postzegelavond
De Zandvoortse Postzegelclub houdt morgen, vrijdag 30
September, haar maandelijkse
clubavond in het Gemeen-schapshuis aan de L. Davidsstraat. De zaal is open vanaf
19.15 uur, om 21 uur start de

Ruilbeurs
Afdeling Kennemerland van
de Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar houdt zondagmiddag 2 oktober een ruilbeurs
in de zaal Schalkererf, Berna(ADVERTENTIE)

dottelaan 201 in Haarlem, van
half een tot vier uur. Entree
1,50 en voor kinderen een gulden. Leden gratis toegang. Inlichtingen: J. Theumsse, tel.
023-334760.

E

Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp bestaat 35 jaar en houdt
daarom vrijdag 30 September
een mzamelingsactie rond 35
billboards in Nederland. Onder
andere in Zandvoort. Aan deze
actie doen zo'n 350 kinderen
mee.

CNV vergadert
De afdeling Haarlem van het
Christelijk Nationaal Vakvertaond (CNV) houdt 20 oktober
haar algemene ledenvergadering in Zaal Noord, Rijksstraatweg 433 in Haarlem, aanvang 8
uur.
Mevrouw Bergh-List: ,,We vieren het in alle stilte" (Arclueffoto)
Belangstellenden zijn welkom.
ZANDVOORT - De oudste Verder bezoekt zij er alle leuke
inwoonster van Zandvoort, evenementen, dit voorjaar gmg
mevrouw M.W. Bergh-List, zij nog mee met een van de buswordt morgen 105 jaar. Bur- reisjes.
De 105-jange is een van de
gemeester Van der Heijden
brengt haar morgenochtend zeventien kinderen van de Amdiamantair List. Zij
een bezoekje. Verder wordt sterdamse
op een na de oudste. ,,Ik
het feest in bescheiden was
hielp dus mee met al die kleinkring gevierd.
tjes," vertelde zij in een eerder
,,We doen het rustig aan interview. ,,Dat betekende dat
hoor," zegt mevrouw Berg- ik altijd in de kleine kinderen
h-List, ,,m alle stilte, anders is zat en daarom wilde ik toen ik
het me allemaal veel te druk." trouwde bewust geen kindeZandvoorts oudste inwoonster ren."
is nog in een blakende gezondHaar echtgenoot was de desheid, goed ter been en nog flmk tijds bekende zwemmer Petrus
actief. Zij woont in het Zorgcen- Christiaan Bergh, die m 1963
trum Zandvoort, locatie Huis overleed. Zelf was zij ook erg
in de Duinen. Hier maakt zij - actief m de zwemsport. Zo is zij
met behulp van een loopwagen- onder andere mede-oprichtster
tje - elke ochtend een ommetje, van de Amsterdamse Reddingssoms binnen, soms ook buiten. brigade.

Speelweek van 29/09 t/m 5 Oktober
De bcste rol van Julia Roberts
sinds 'PRETTY WOMAN'
•NeM> York Timn

Zonnebloem niet de langste
De zonnebloem van mevrouw Visser uit de Poststraat was
tamehjk uniek: 3.30 meter lang, twee koppen en dan ook nog eens
een derde bloem op komst. Toch is deze met de hoogste in
Zandvoort. Later bleek namehjk dat mevrouw Oonk van de Grote
Krocht een zonnebloem heeft staan met een lengte van maar hefst
3.70 meter. Of dat dan de hoogste in Zandvoort is...?

Julia

ROBERTS

Inzamelingsactie voor scooter
Een aantal Zandvoorters houdt momenteel een mzamelingsactie voor journalist Bram Stijnen. Zij proberen zo'n bedrag bij
elkaar te knjgen, dat zij hem bij zijn terugkomst eenbrommer of
scooter kunnen aanbieden. Bram ligt momenteel m Heliomare in
Wijk aan Zee, waar hij revahdeert na een operatie aan zijn rug
Deze is in juni in het AMC - grotendeels - recht gezet. Het gaat
goed met hem, zegt hij. Hij hoopt over twee of drie maanden weer
terug m Zandvoort te zijn. De mzamelingsactie is gestart, omdat
vlak voor zijn vertrek naar het ziekenhuis, zijn brommer werd
gestolen. ,,Dat was al de vierde keer voor hem," zegt Marcel
Meijer van het 'Waterlooplemtje' m de Bakkerstraat. Hij coordineert de mzamelingsactie Al een stuk of twintig Zandvoorters of
Zandvoortse bedrijven hebben geld bij hem ingeleverd of een
bedrag toegezegd. ,,We doen het graag, Bram moet weten dat we
hem niet laten barsten. Maar, die brommers zijn duur tegenwoordig, dus we hebben nog heel wat geld nodig. Wat voor bedrag ook,
alles is welkom. Het gaat om de spontaniteit." Marcel Meijer is
tussen 10 en 6 uur m zijn wmkeltje, hij is ook telefonisch te
bereiken onder nummer 13463.

Afscheid van jeugdbibliothecaresse

1 TEKENFILM

Zondag 10.30 uur: mevr. J. BroWeekend:
1/2 oktober 1994
strom-Brum,
Roelofarendsveen
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Religieuze Kring AerdenhoutLeeuwen m.m.v. jongerenkoor •Bentveld, Oscar Mendliklaan
The New Choir Singers. Bedie- 5, Aerdenhout:
ning Heilige Doop, kollekte Zondag 10.30 uur: drs. A. LamKerk en Israel.
bo, Amsterdam
Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg
^ereformeerde Kerk,
218, Haarlem.
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Zondagsdiensten om 10.30 uur
Vate
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Roomskatholieke Kerk,
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C. te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor D. uur.
Inl.: R. van Rongen, L. MeeszDuijves,
m.m.v. kinderkoor
v
14, Haarlem, tel.
rtjzinnige
Geloofsgemeen- straat
023-244553.
NPB, Brugstraat 15:

Vijftien jaar geleden

Foto Elly Valkenng

Burgerlijke stand H

Kerkdiensten

de badplaats door

met

A.L.
DAGELIJKS
13.30/15.30

ACTIE
12 JAAR
DAGELIJKS
19.00

KOMEDIE
12 JAAR
DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30

In de Openbare Bibliotheek Zandvoort is dinsdagmiddag afscheid genomen van jeugdbibliothecaresse Marianne Mondeel
Zij verruilt haar werkplek voor een zelfde baan m Diemen. Voor
Marianne, die in Amsterdam woont, is dat een stuk gunstiger
,,Het is maar een mmuut of vijf fietsen van huis," verklaart zij In
totaal heeft zij ruim vijf jaar in Zandvoort gewerkt. In die tijd
heeft zij ook vele uurtjes op de basisscholen doorgebracht, om de
kinderen enthousiast te maken voor het leven. Verder was zij
nauw betrokken bij het organiseren van allerlei andere activiteiten in de bibliotheek.
Een vaste opvolgster voor Marianne Mondeel is er nog met m
Zandvoort. Die functie wordt tydelijk waargenomen door Sietske • Drie Zandvoortse kunstede Jongh, die aangenomen is via BBI, een soort uitzendbureau naars houden vanaf vrijdagvoor bibhotheekpersoneel.
avond een expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort: Jeff
Borkent (foto's en beelden),
Hillie Jansen (olieverfschildeen Marianne Rebel CnaJudith Pijpers gaat er zes maanden tussenuit. De oefenthera- rijen)
ieve'
olieverfschilderijen)
peut Mensendieck, met haar praktijk aan de Burg. Engelbert- expositie is te zien tot en metDe
20
straat, gaat per 1 oktober met zwangerschapsverlof. ,,Ik collega november Dat geldt ook voor
Evelien Delis bereid gevonden om mijn praktijk waar te nemen," de tentoonstelling 'We gaan
zegt zij. Judith heeft alle vertrouwen m haar vervangster. Zij is m
Zandvoort..', deze is 'wejuni van dit jaar afgestudeerd en glansrijk geslaagd, haar eind- naar
enorm succes' geprolonscriptie werd zelfs genomineerd voor de Ana Duynprijs. Boven- gens
Er zijn modellen, madien heeft zij al twee keer een praktijk waargenomen, in Zaandam geerd.
foto's, schildenjen en
en Uithoorn. ,,De mensen zijn bij haar beslist in goede handen, en quettes,
strandvoorstellingen
te zien
ik wens haar veel werkplezier in Zandvoort."

Therapeute met zwangerschapsverlos

8
teuldenti

Gasthuisolein 5. 2042 JM. Zandvoort. tel: 02507-18686

EN RAADSEL: hettaegmt
met een voile bak en het
eindigt met twee man en
een paardekop. De oplossmgde pubheke tribune tijdens gemeenteraadsvergadermgen.
Als de 'laatsten der Mohikanen' nog ijverig hun aantekenmgen zitten te maken, ligt de
rest al thuis onder de wol. Al
dan met met de fles om alle ellende even te vergeten.
Het is tegenwoordig een opgave om een Zandvoortse gemeenteraadsvergadermg te
volgen. De verkiezingen in mei
mogen dan wel meer rust in de
gelederen hebben gebracht, het
lijkt nu helemaal naar de andere kant te zijn omgeslagen.
Dufheid troef en weimg sprankelends, eigenhjk gewoon
slaapverwekkend. Vooral als
er dan ook nog 36 punten op de
agenda staan, zoals afgelopen
dinsdag Nachtwerk dus1 Dan
maar beter met te veel discussieren, anders wordt het helemaal zo laat. Maar dat hebben
ze hier nog met begrepen op
het raadhuis. Hoewel, was het
nou maar discussieren..
meestal gaat het in de trant
van 'Mag het een onsje meer
zijn'. Hier een beetje meer,
daar een beetje minder.
Op de tribune hoor je in het
begin van de vergadering nog
allerlei reacties: kreten van
verbazmg, gesmoord lachen.
Aan het emd van de avond is er
taijna geen hond meer over. Degenen die er nog wel zitten,
hebben moeite de ogen open te
houden. Een enkehng zit al in
dromenland, met een ghmlach
op het gezicht. Die zit kennelijk m vroeger tijden, met
raadsleden die als ridders op
de barricaden sprongen, opkomend voor hun kiezers.
De bodes doen hun best ledereen wakker te houden en lopen af en aan met koffie, thee,
jus d'orange en kroketten.
,,Mag ik ook nog even de mosterd?" vraag ik. ,,Iedere keer
als ik denk dat ik beet heb, ontsnapt hij weer," zegt op dat
moment D66-raadslid Han van
Leeuwen. Verbaasd kijk ik op,
maar al snel blijkt dat het over
wat anders gaat. Hij heeft het
over gelatmepuddmg. Serveren
ze die hier dan ook ..' Achteraf
blijkt dat hij het over wethouder Flieringa heeft, Van Leeuwen krijgt maar geen vat op
hem.
We zijn in leder geval weer
even wakker. En dat is maar
goed ook, want op dat moment
trekt Jeannette van Westerloo
van leer, tegen wethouder Versteege. In de commissie Ruimtehjke Ordenmg had zij hem
een paar lastige vragen gestela,
waarop hij volgens haar geen
afdoende antwoord gaf. Dat gebeurde ook dmsdagavond met
,,Wat kan ik als raadslid doen
om antwoord te knjgen op
mijn vragen," nep Van Westerloo de ogen opslaand naar de
hemel Helaas voor haar, zij
kreeg er geen antwoord op.
Op dat moment besloot burgemeester Van der Heijden gelukkig dat ledereen naar huis
mocht. Bijna half een was het
geworden. ,,Morgenavond om
acht uur gaan we verder," nep
hij de wegrennende raadsleden
nog na. ,,Mij met gezien,"
mompelt een paardekop op de
tribune.
JOAN KURPERSHOEK

donderdag 29 September 1994
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Viskraam ,,De Zeereep"
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BEN JE WERKZAAM IN DE METAAL?
BANG DAT JE DE
NIEUWE TECHNOLOGIES
MET BIJ HUNT HOUDEN?
Kies dan voor een opleiding

BEDIENER - PROGRAMMED CNC-VERSPANING
TEKENAAR AUTOCAD 12
BASISCURSUS AUTOCAD 12 (ALLE BRANCHES)

Marc Buchel

WERKTUIGBOUWKUNDIG TEKENAAR
Meer informatie en aanmelding: R.O.C. Amstelveen
Slartbaan 26 1187 XR Amstelveen, telefoon 020 - 6474726, vraag naar de
heer Krijn Vreeken.

Speciale aanbieding
vrijdag 30 September
2 verse kabeljauw filet

10,"

zaterdag 1 oktober
4 hollandse nieuwe

I U,1

nog 5 weken ...
OPHEFFINGSUITVERKOOP
alle artikelen minimaal

OP ZOEK NAAR EEN BAAN?
DE METAAL- OF INSTALLATIETECHNIEK ZOEKT GOED OPGELEID
PERSONEEL

RUGKLACHTEN?

Het R O C start binnenkort in samenwerking met het Gewesteli|k Arbeidsbureau Amsterdam de volgende opleidingen

lichtgewicht
naaimachines

20% KORTING

v/a

399,-

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie

SCHAKELCURSUS METAAL
SCHAKELCURSUSINSTALLATIETECHNIEK
(gas, water, sanitair, verwarming)
Duur 1 jaar, 4 dagen per week (theorie en praktijk)
Vooropleidmg mimmaal 2 jaar voortgezet onderwijs
Voorwaarde mgeschreven staan bij het Arbeidsbureau en een geldige verblijfsstatus
Doel opleiding het vinden van een baan en doorstrommg naar vervolgopleidmgen
Kosten Geen

REPARATIE
ALLEMERKEN

Werken met mensen met een verstandelijke handicap en tegelijk
een opleiding volgen? Dat kan!
De Z-OPLEIDING biedt die mogelijkheid. De eerstvolgende
groep start in januari 1995.

Wil je meer informatie of al solliciteren?
Schrijf dan naar een van de onderstaande instellingen die
gezamenlijk de Z-opleiding verzorgen, of stuur de bon op.

Als leerling combineer je werken met leren. Theqrie breng je dus
al snel in praktijk. Omgekeerd kun je vragen uit de praktijk op
school voorleggen en je krijgt steeds begeleiding van een ervaren kracht.
Je werkt met veel verschillende groepen. In Amsterdam hebben
een vijftal instellingen het initiatief genomen om gezamenlijk de
Z-opleiding te verzorgen. Uniek in Nederland is dat je ervaring
ppdoet in woonvormen en in dagbestedingscentra. De opleiding
is daardoor zeer veelzijdig en maakt van jou een allround
begeleid(st)er.
De opleiding duurt drie jaar en vier maanden. De eerste zeven
maanden ga je naar school en krijg je zakgeld (/ 495 bruto per
maand). Na die zeven maanden ga je werken en leren. Vanaf
dat moment krijg je salaris. In het eerste jaar / 1.492 bruto per
maand tot / 2.276 in het laatste jaar.
Voor leerlingen van 23 jaar en ouder gelden afwijkende toelatingsregelingen en bedraagt het aanvangsloon / 2.055 bruto per
maand.

r

Ja, ik wil graag nadere informatie over de Z-opleiding.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Vooropleiding:
Opsturen naar de instelling van uw keuze, t.a.v. de personeelsfunctionaris.

Weikom bij:

J

L'

Op woensdag 5 oktober is er een voorlichtingsbiieenkomst van
15.30-17.30 op het Centraal Bureau van de SWOZ, De Ruijterkade 128 (Op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station).

De kleine
Johannes

SWING WKGEWEKSW OWOTAGOKH: ZOffi

Stichtmg AGO
Postbus 39
1110AADIEMEN
Tel. 020-690 94 91

De Kleine Johannes
Overtoom 363 A
1054 JN Amsterdam
Tel.: 020-5890189

opleidingen

\

WEERKLANK

Centrum van de Stichting Gemiva voorjongeren met een
audit/eve en verstandeli/ke
handicap

SWOZ
DeRuyterkade 128
1011 AC AMSTERDAM

Hoogheemraadweg 2
1069 VM Amsterdam

Tel. 020-626 26 28

Tel. (020) 6678678

OOH

Speciaal voor werknemers in de mstallatietecnniek (gas, water, sanitair, c v )
die betrokken zijn bij tekentechnische en werkvoorbereidende werkzaamheden
start het R O C de Intechnium opleiding
v

TEKENAAR GEBOUWENINSTALLATIES
Duur 2 jaar, 1 dag of 2 avonden per week
Vooropleidmg vbo/lts (minimaal B-niveau met wis- en natuurkunde), mavo met
wis- en natuurkunde
Kosten / 500,- exclusief boeken
Meer informatie: Papaverhoek 3 1032 JZ Amsterdam, 020 - 6369846, vraag
naar de heer D. Vlaar.

Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

B&B ,,Harde Werkers Lunch"
Fl. 10,1 glas mejk
1 glas me|k
1 kop koffie of 1 kop koffie
2 belegde
1 kop soep
broodjes
1 belegd broodje
Van maandag t/m vrijdag tussen

12.00 uur en 14.00 uur

P.Reus ..UisenSpecialiteiten"

Dierenbescherming
afd. Zandvoort

't Familierestaurant
vraagt

part-time medewerker
voor de bediening.
Leeftijd tot ± 23 jaar.
Ervaring gewenst

4 oktober is het weer

Werelddierendag

Tel. 12537

Van 3 okt. t/m 8 okt.
houden wij huis aan huis
collecte voor onze dieren.

Voor als het gotd moet ziin

Geniet van
onze prachtige
herfstbloemen

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

AKTIE DEZE WEEK
ZEELANDS ROEM

*
*
*

Bij de start van de opleiding moet je tenminste 17 jaar zijn en
een MAVO-D of gelijkwaardig diploma hebben.

dagactiviteiten

NIEUW VOOR DE INSTALLATIETECHNIEK!

*

WERKEN EN LEREN

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Meer informatie: Kom naar de voorlichtingsochtend op maandag 3 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam, telefoon 020 - 6243259,
vraag naar de heer J. van Heun.

*

In Amsterdam verblijven zo'n 1.000 mensen met
een verstandelijke handicap in onze dag- en
woonvoorzieningen die midden in woonwijken
liggen. Kinderen, volwassenen en bejaarden.
De een heeft meer begeleiding en verzorging
nodig dan de ander. Voor allemaal streven we
ernaar dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, ieder naar zijn eigen mogelijkheden.
Beroepskrachten begeleiden hen daarbij, 24 uur
per dag, zeven dagen per week. Daarom werken wij mee aan de Z-opleiding.

Het gehele jaar geopend op
vrijdag en zaterdag
Parkeerterrein winkelcentrum
NIEUW-NOORD

juweliers
Haltestraat 33

Nog cnkele plaatsen vnj voorde pnmaire en voortgezette opleiding

ZORGVOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

Imperial Mosselen
2 kilo
1 ties Blanc de Blanc
2 Heerlijke sauzen
Mosselkruiden

p.s. Lef op onze
herfstaanbieding

BLOEMSIERKUNST

(normaal 27,-)

22,75

J5luij5

De specialist in al uw
bloemwerken.
Haltestraat 65,
Zandvoort
tel. 12060

8 Oktober vindt u ons op het Raadhuisplein met
een stand waar u allerlei informatie over dieren
kunt krijgen en dierenspullen kunt kopen waaronder onze kalenders die dit jaar weer bijzonder leuk
zijn. Ook is er een rommelkraam.

P. Reus
Vis- en specialiteiten
vraagt voor direct

* een vriendelijke verkoopster
Vergeet u vooral niet 3 oktober van 20.30 tot 22.00
uur naar de TV-special van de Dierenbescherming
op TV II te kijken.

zelfst. kunnen werken.
Werkt. in overleg

* Tevens afwashulp gevr.
Voorinl. tel. 16204 of 19322 ('s avonds)

HET MEEST SPRAAKMAKENDE RESTAURANT
ZOEKT GASTVRIJE EN TEAMGERICHTE MEDEWERKERS
Dit najaar opent V&D in de Kalverstraat hoar
geheel vernieuwde warenhuis. Met ruim 1800 m2
zal het meest spraakmakende restaurant en
foodcomplex van Amsterdam zijn plaats krijgen.
Zeven dagen per week geopend tot 22.00 uur!

Ons nieuwste versrestaurant La Place zal ook in
de Kalverstraat niet ontbreken.
Een sfeervolle ambiance waar het verrukkelijk eten en gezellig toeven is. Hier warden uitsluitend verse produkten gebruikt die rechtstreeks
van de veiling, visafslag en markt komen.

Le Marche is de nieuwe bakkerij-traiteur van
V&D. Hier warden van de meest natuurzuivere
grondstoffen op ambachtelijke wijze brood- en
gebaksspecialiteiten gemaakt.

Heerlijke pizza's en verfijnde quiches worden ovenvers voor thuis verpakt. De Italiaanse
panini-broodjes zijn in een grote varieteit belegd
en direct voor consumptie gereed.
Wij zoeken:
Fulltimers, parttimers en hulpkrachten m/v.
Sterk gemotiveerde medewerkers met een
teamgerichte instelling.
Je werkt graag met verse produkten, bent
tussen de 16 en 25 jaar, hebt een grote dosis durf
en verantwoordelijkheidsgevoel. Gastvrijheid en
gevoel voor detail zijn onontbeerlijk.

Solliciteren:
Stuur een brief of onderstaande bon naar:
Vroom & Dreesmann, afdeling Personeelsontwikkeling t.a.v. mw. M. Klein, Kalverstraat 203,
1012 JX Amsterdam, telefoon: 020 - 6220171
tst. 213.

i

Ik wil graag het sollicitatieformulier en het
informatiepakket ontvangen.
Naam:.

1

.Leeftijd:

Straat: _
Wij bieden:
- prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden
- korting bij aankopen in de winkel
- een extra beloning voor 's avonds en op zondag
werken
- plezierige werksfeer

Telefoonnummer:.
Postcode:
Woonplaats:.
VROOM & DREESMANN AFDELING PERSONEELSONTWIKKELING.
KALVERSTRAAT 203,1012 |X AMSTERDAM.

VROOM & DREESMANN
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De effectenbeurs is het symbool bij uitstek van
het kapitalisme. Daarom is de tegenstelling
met het dagelijkse leven des te groter om vlak
voor het beursgebouw op Beursplein 5 op een
bankje in de nazomerzon drie zwervers aan te
treffen. Ook een mooi leven. Een van hen staat
op om zijn haar te wassen in de fontein op het
plein. Ze zijn zich in het geheel niet bewust van
het feit dat er achter hun rug voor vele
lionderden miljarden gulden wordt
verhandeld. Het kan ze niet veel schelen ook,
zo lijkt het. Hun pensioen staat duidelijk niet
op het spel. Maar dat geldt niet voor de meeste
Nederlanders. Die hebben bijna allemaal
belangbij een goed-functionerende
effectenbeurs.

Herjn), KLM, Unilever (Omo
Power) en Hemeken. Er zijn
vanaf 30 September totaal veertig van deze zogenaamde 'actieve' fondsen. De meeste omzet
komt uit deze grote bednjven.
Alleen Shell neemt al 14 procent van het totale geldvolume
in beslag.
Shell is niet alleen het grootste bedrijf van Nederland, ook
in de wereld is het nummer een.
Aandelen van Shell worden
overigens op nog veel meer aandelenmarkten in de wereld verhandeld. Het totaal aantal genoteerde bedrijven is veel hoger dan veertig, namelijk enige
honderden. De totale waarde
van de bedrijven die via de Amsterdamse taeurs zijn genoteerd, bedraagt ongeveer 450
miljard gulden. Dat is ongeveer
evenveel als het gezamenlijke
Nederlandse jaarinkomen.
De handel op de beurs in Amsterdam vindt plaats tussen
tien uur 's morgens, na het luiden van een grote gong en
duurt tot vijf uur in de middag.
Voor een klein aantal grote
fondsen is er ook avondhandel.

door Erik van Erp
EEL SPANNING EN
stress aan Beursplein 5,
waar de Amsterdamse
Effectenbeurs is gevestigd. U
kent dat wel van de televisie, als
de aandelenkoersen opeens
flink dalen of stijgen: veel
schreeuwende mensen en zenuwachtige gebaren. Maar dit
keer heeft de spanning niets
met koersen te maken, maar
alles met een andere manier
van handel drijven. Er gaat namelijk veel veranderen aan het
Beursplein 5.

doorgevoerd om de beurs van
Amsterdam een gelijke positie
te geven als bijvoorbeeld de
beurs in Londen, waar een deel
van de handel van Amsterdam
de laatste tien jaar naar is weggevloeid. Brouwer vergelijkt de
handel in aandelen met die van
de handel in bijvoorbeeld
groenten en fruit op de Albert
Cuypmarkt of op het Waterlooplein. ,,De prijs komt via loven
enbieden tot stand en als je niet
goed oplet, dan bederft je
waar."

Een flinke bouwkundige ingreep, een paar nieuwe computers en een radicale wijziging
van de manier van werken. Al
die veranderingen gaan vrijdag
30 September tegelijk van start.
En dat geeft behoorlijk wat
spanning.
Wat is er nu precies aan de
hand? Deze vraag leggen we
voor aan Hans Brouwer, directeur van de Effectenbeurs.
Brouwer (netvijftigjaargeworden) werkt al een aantal maanden onder grote tijdsdruk, want
op vrijdag moet het nieuwe systeem echt gaan werken. Toen in
1986 in Londen eenzelfde verandering als nu in Amsterdam
plaatsvond, spraken beleggers
van de 'Big Bang', omdat er
toen van alles mis ging. Dat
kostte toen uiteindelijk de kop
van de collega van Brouwer in
Londen.

Tot eind deze week liep alle
handel via ongeveer dertig
hoekmanbedrijfjes, een beroep
dat in deze vorm eigenlijk al
sinds de 16-e eeuw bestaat.
Voor de grote handelaren, zoals
de banken en de pensioenfondsen is het systeem van hoekmannen te duur en te traag. Nu
wordt de handel gesplitst in de
groothandel en in de detailhandel, waarbij nog maar tien
hoekmanbedrijven de kleinere
zaken blijven doen. De grote zaken gaan dan via een computersysteem buiten de hoekmannen om.

V

Kinderziektes
Brouwer is niet bang voor
zijn baan: ,,We hebben de laatste drie maanden iedereen goed
voorbereid en vertrouwd gemaakt met het nieuwe computersysteem. Mochten er vrijdag
toch nog kinderziektes zijn,
dan hebben we het hele weekeinde erna om die eruit te halen."
De veranderingen

worden

CuStuur kort

De historic van de beurs gaat terug tot in de gouden eeuw. Al in 1606 werd het kapitaal voor de legendarische VOC (Verenigde
Oostindische Compagnie) door Hollandse kooplieden via aandelen bij elkaar gebracht.
Foto Bram de Hoiiandei
bijvoortaeeld Vendex (V&D) of
de NS zich binnen niet al te
lange tijd naar de beurs begeven. De recente introductie van
KPN (PTT) smaakt kennelijk
naar meer. Toch is er ook kritiek op de veranderingen. De
belangrijkste klacht is, dat de
tien nieuwe hoekmannen geen
onderlinge concurrentie meer
hebben, aangezien ze elk hun
eigen fondsen hebben toegewezen gekregen.

Pensioen
Niet iedereen interesseert het
hoe een aandelenmarkt werkt.
Toch is het voor velen belangrijk dat de beurs het goed doet.
Immers, voor een goed pensioen of voor de schuld van de
overheid (obligaties) is een
goed-werkende aandelenmarkt
erg belangrijk. De Nederlandse
staat leent bijvoorbeeld regelmatig vele miljarden en voor
zo'n lening geeft de staat dan
een aantal obligaties uit, die
vrij verhandelbaar zijn op de
beurs. Wie ooit een obligatie
met 10 procent rente per jaar
heeft gekocht voor honderd
gulden, krijgt daar nu meer
geld voor, want de rente is nu

ongeveer 8 procent.
De waarde van de obligaties
gaat dus op en neer met de
hoogte van de rente. Per jaar
leent de staat ongeveer 45 miljard gulden. Dat is 417 duizend
gulden per elke minuut dat de
beurs open is! Ongeveer 70 procent van de staatsleningen gaat
naar het buitenland, dat kennelijk veel vertrouwen in Nederland heeft. Een van de grootste
beleggers in Nederlandse staatsobligaties is het pensioenfonds van de Japanse PTT.

Voetbalveld
De grootste Nederlandse afnemer van obligaties is het
ABP, het pensioenfonds voor
ambtenaren. Ook bedrijven
kunnen geld lenen via otaligaties. De handel in obligaties is
overigens veel groter dan de
handel in aandelen: in 1993 bedroeg de omzet in aandelen 250
miljard gulden en in die van
obligaties 770 miljard gulden.
De handel in aandelen aan
het Beursplein 5 vindt plaats in
een grote ruimte, op een enorme vloer, zeker zo groot als een
voetbalveld: de beursvloer.

Daar lopen en werken tussen
de honderd en 150 mensen, die
ondanks het gebruik van computers toch nog veel naar elkaar schreeuwen en gebaren
maken om duidelijk te maken
wat ze willen. In het midden
zitten na vrijdag de zogenaamde hoekmannen, vooral voor de
kleinere handel. Aan de zijkant
zijn dan de grote banken gevestigd, die via grote computersystemen onderling en met andere
beurzen in de wereld handel
drijven.

De historie van de beurs gaat
terug tot in de gouden eeuw. Al
in 1606 werd het kapitaal voor
de legendarische VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) door Hollandse kooplieden via aandelen bij elkaar gebracht. Rond het Damrak ontstond een levendige handel in
deze aandelen, waardoor Amsterdam de oudste nog werkende aandelenmarkt ter wereld is.
Aan het principe van die handel
is eeuwenlang niets wezenlijks
veranderd, maar dat gaat nu
per 30 September wel gebeuren.
Er komt dus aan een gewoonte
van bijna vierhonderd jaar een
einde.
Het werd dus ook wel tijd om
lets te veranderen. Londen is al
in de tachtiger jaren op een modern systeem overgegaan en
Amsterdam begon achter te lopen. Een deel van de handel
van Amsterdam begon weg te
lekken naar andere beurzen. De
meeste aandelen en obligaties
worden gekocht door pensioenfondsen en levensverzekeraars.
Die stellen op die wijze het pensioen of de belegging veilig.

De prijs wordt bepaald door
vraag en aanbod, net als op de
Albert Cuyp. Als er veel vraag is
naar een bepaald aandeel, dan
gaat de prijs omhoog. De prijs
van aardappels stijgt, nu de
Hoewel voor de meeste menoogst mislukt is en er een tekort dreigt. Op een enorm groot sen de aandelenmarkt misscherm aan de muur worden schien wel de 'ver-van-mijnalle koersen vermeld, net zoals bedshow' is, heeft iedereen er
op Schiphol de vertrektijden indirect toch mee te maken,
voorzover het gaat om een goed
van de vliegtuigen.
en liefst waardevast pensioen.
Elk fonds heeft zijn eigen Dat kan alleen als de premies
koers, maar er is wel verschil goed worden belegd via aandetussen de verschillende fond- len of obligaties. Het nieuwe
sen. Er zijn grote, veel-verhan- systeem van de Amsterdamse
delde fondsen zoals Shell (Ko- Beurs moet daar een steentje
ninklijke Olie), Ahold (Albert aan bijdragen.

Gap Scar, Donovan, Pepe, Turn Over, Vanilia.

Ontdek jezelf
Ontcfek Hooglcind
Voor uuj receptie
of party
UJesterparkstroot 5
tel. 02507-15541

te verwijderen?
Inclusief eventuele:
•k Straatwerkzaamheden
•k Groenvoorzieningen
Bel dan voor vrijblijvende prijsopgave:

bij Feestcafe SESTO SENSO
Aannemingsbedrijf van grand-, straat- en
rioleringswerkzaamheden
Loosterweg 35 - VOORHOUT
Voor inlichtingen: tel. 02522-12252
(na 18.00 uur: 02522-32233)
* KIWA - certificaat binnen drie weken.
* I.s.m. Euroclean Amsterdam.

Kaarten d f. 15,- (inclusief consumptic) vcrkrijebaar bij
Rosarito, Grote Krocht 20b. Telcfoon: 15697
Rosarito, Kerkplein 10. Telefoon: 30719
Scsto Scnso, Gasthuisplcin.

L.

Kerkstraat 22
Ook om mee te nemen!

Huis r '

in de week van 2 t/m 7 okt. a.s.
op telefonische afspraak!
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht
T. Goossens
Gran Dorado

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Trompstraat 2, Zandvoort

Op korte termijn zoeken wij een

(De Qutte,

15 uur per week

* gratis ^r
dames-conditiegymnastiek
dames-volleybal
heren-volleybal
judo als conditietraining voor
30-plussers
jeugdjudo alle leeftijden
(v.a. 6 jaar)
badminton - alleen geoefenden
squash + rackets en bal
sauna

Tel. 13965 of 15829

J

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Voor diverse vakbladen
verzorgen wij advertenties,
tevens zijn wij uitgever van een
vakblad.

A. J. v . d . Moolenstraat 47
r,0pen

Poppendokter
Poppen klagen niet, zelfs niet
met hun hoofd stuiterend over
straatstenen Maar daarom
kunnen ze nog wel ziek zijn. De
poppendokter weet er alles van.
Hij is zondag 2 oktober in Artis
op de grote poppen- en berenbeurs. Dnehonderd poppen en
beren hebben daar met elkaar
afgesproken. De toegang is 4,50
gulden. Kinderen en poppen tot
en met 12 jaar hetaben gratis
toegang

CONTACTLIJN
06-350.222.21u oo cpm)

Sportcenter
,,Wim Buchel''

Zandvoorts Nieuwsblad

Vliegeren
Bij Westpoort vmden zondag
2 oktober vliegerwedstnjden
plaats in het kader van de nationale competitie. Vanaf half tien
kan men kijken naar verplichte
figuren, balletvhegeren, vier
lijns-vliegeren en een Sanjo
vhegergevecht. De dag vindt
plaats op de velden van West
poort m Amsterdam-West,
langs de N 202 richtmg Umuiden en vlakbij de afslag Getizenveld/Slotermeer. Bus 82
stopt er ook.

Wij bezorgen uw bestelling
v.a. / 15.- gratis aan huis

op het Gasthuisplcin.
m.m.v.
Bibi for shoes * Headsigns * Belli Ribelli
Drukwerk Stickcr-UP

Vogelspinnen
Veel mensen denken dat
spinnen gcvaarlijk en griezelijk
zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook,
maar met de tentoonstelling
'Beter een vogelspin in de hand
dan...' gaat Artis aantonen dat
de meeste spinnen volkomen
ongevaarhjk zijn. Tussen 1 en 9
oktober mag je zelfs een 'tamme vogelspin' vasthouden

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Jc geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
jc direct een afspraak maken.

Caff "Het Gedicht van 'de Zee"

De nieuwste
Herfst / Winter kleding
in een
swingende Modeshow

Koto Gemma van Kiuijsbergcn

Een telefoontje is genoeg . . .

Heeft u een ondergrondse

op vrijdag 14 oktober 1994 om 20.00 uur

Een tnoderne Alice

Gouden eeuw

scherpe toezicht op alle transacties. De bedrijven, die op de
beurs genoteerd staan, moeten
zich houden aan de strenge regels van de beurs: iedereen
moet de kans krijgen om gelijktijdig dezelfde informatie te bezitten. Wie zich daar niet aan
houdt, of wie stiekem al meer
weet dan een ander Cvoorwetenschap'), kan door de 'Commissaris voor de Notering' worden aangepakt. Die kan de koop
of verkoop terugdraaien en
Korting
zelfs aangifte doen bij justitie.
Vooral banken nemen daar- Dat laatste is enige tijd geleden
mee een deel van de effecten- gebeurd rond het aandeel HCS.
handel over. Wie bijvoorbeeld
Dat aandeel HCS is er overiminimaal tienduizend aandelen Shell wil kopen, kan dat gens een goed voorbeeld van
voortaan via de groothandel dat het bezit van aandelen niet
doen en betaalt daar dan ook altijd goed uitpakt: het aandeel
minder commissie voor. Dat is HCS is nu bijna niets meer
op de Albert Cuypmarkt ook zo: waard. Dat geldt bijvoorbeeld
wie veel inkoopt krijgt een gro- ook voor aandelen DAF
tere korting. En bovendien is Trucks. Daar staat tegenover,
nieuw dat de prijs bij grote dat wie in 1920 een aandeel
transacties geheim blijft en dat Shell zou hebben gekocht, nu
vinden grote handelaren pret- bijna miljonair zou zijn.
tig. Daarmee krijgt de AmsterBrouwer verwacht, dat de
damse beurs volgens Brouwer
ongeveer dezelfde regels als de verbeteringen in het systeem er
belangrijkste andere beurzen ook toe zullen leiden, dat zich
meer bedrijven aan de beurs
in Europa.
- Wat niet verandert, is het gaan melden. Zo hoopt hij dat

Presenteert

Moderne Alice
'Wat gebourt er als 'een Alici1'
(gedoeld wordt op de Alice uit
Wonderland) in deze tijd zich
voelt aangetrokken tot dat wat
met mag? Onder dat motto heb
ben Judith Klute en Stella van
Leeuwen een hedendaagse vei
sie gemaakt van 'Alice in Won
derland'. Over snelle confhcten
en snelle relaties, met condoom
en zonder pil. Hel Veem Theater, tot en met 2 oktober. Reser
veren: 62C0.112.

Waar U uit
en ihuis bent

\

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

BouS. Barnaart 14

het faxnummer is

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

020-562.2027

ledere woensdag gesloten

die ons wil assisteren met o.a.
- het verwerken van opdrachten op de
computer
- telefonische kontakten met
adverteerders, uitgevers en drukkers
- het opbergen van de administrate
Leeftijd 30-40 jaar, goede kpntaktuele
eigenschappen, werktijden in overleg.

Telefonische reakties te richten aan:
Retra PubliciteitsService B.V.
Passage 5, 2042 KS Zandvoort
tel. 02507-18480
vragen naar Marlou den Drijver

donderdag 29 September 1994

Weekmedia 17
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U kunt nog kleine 2e hands
spullen inbrengen v d kraam
v d dierenbescherming in oktober Opgeven tel 14692
* Van 10 tot 1 uur rommelmarkt in 't Stekkie op 1 okt
* A s zaterdag is het zover a s Inl 16456 (na 1800 uur)
De reunie van de Z V M
handballers (40 j r )
Viooienmarkt
* Een gezellig avondje uit9 1-2 okt Sporthal Spaarne
Wmkelcentrum
11en12Nov Henk Jansen in Haarlem,
Schalkwijk, 1-2 okt Sporthal
gebouw De Krocht111
de Stap in Obdam, 8-9 okt
* Eindelyk is de grate dag Sporthal de Opgang in Hoorn,
nabij voor de reunie
Succes
15-16 okt Sporthal Delta
harde werkers1
Loiyd in Amstelveen
Grote viooienmarkt Org Hensen,
telefoon 023 - 402334.
Amstelveen
* Voor de koude schotel is
Zondag 2 oktober 10-17 uur het
nu te laat, maar u mag
Sporthal de Escapade
toch bij de reunie komen.
(Escapade 1) Organisatieburo Midland B.V 033 - 751167

Oproepen
Mededelingen

Grote viooienmarkt
Zaandam
Sporthal de Vang,
zondag 9 okt. 10-17 uur
Org buro Midland B.V.
033- 751167.
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
* Joke, Evert, Ger, Her, veel
succes met jullie reunie
Het is jullie wel gegund
* Maarten is er met zat maar
hij viert zijn tweede verjaardag dinsdag 4 okt.
* Magda en Ton, bedankt
voor het koken1 De eters van
de Z R B
Ovengens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van menmg dat de Herman
Heyermansweg moet worden
doorgetrokken.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Zaterdag 1 oktober 'Dag van
de Ouderen'. Amsterdams
gezelligste viooienmarkt in de
Sporthallen Zuid (naast Olympisch Stadion) biedt op deze
dag gratis toegang aan alle
65+ers op vertoon van de
65+ pas 10.00-17.00 uur Organisatie Don 02158-24358
* Zin in een feestje9 Kom
dan op 2 okt naar Sarah
Smid' De Feestcommissie.
» Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of met op te nemen

"GorniSiegersstraat 2b 1

-

££vQe6pend dagelijks; van;
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fSi'si] yeVuit'degrobtste: \ •
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Felicitaties

Divers personeel gevraagd

Zalenverhuur

Loosers niet bellen!

Party-service
PELIKAAN

* Reflectanten op advertenBen je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurhjk, vlot en heb je
doorzettingsvermogen ? Wij van Art National (verkooptoams) uw adres voor koud buffet ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numgeven je de kans riant te verdienen, Lft 18-25 jr.
en bittergarmtuur.
mer in de linker-bovenhoek
Informatie 023 296190 (eventueel antwoordapparaat.).
Tel 02507-18812/15619
op de envelop staat vermeld
VERENIGINGSGEBOUW
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale OrderDe Krocht
afd. Weekmedia, Postbus
Grote Krocht 41, Zandvoort, 156,1000 AD Amsterdam. Dit
DISTRIBUTIEBEDRIJF
tel 02507-15705 bg.g 19932, voorkomt vertragmg in de beHEEFT 50 MENSEN NODIG
voor
handeling
VOOR DIVERSE FUNCTIES
BRUILOFTEN • RECEPTIES
NIEUWE VESTIGINGEN
KOFFIETAFELS
GEEN ERVARING VEREIST
TOEKOMSTIGE MANAGERS
Zoekt u ruimte voor vergadeErkende relatie/
DIREKT
nng, feest, club of party? bemiddelingbureaus
Komt u dan eens praten met
mij, A J. v d Moolen,
020-6000280
Gemeenschapshuis, tel.
Bel tussen 11 00 1700
n?507-14085 of 19652.
CUPIDO brengt u bij elkaari
vragen naar mevr v Diepen
Indien gewenst reeds binnen
11
modekleuren,
Wij zoeken vrouwen vanaf 18
1 week uw eerste contact.
Onroerende
Alle
maten
jr voor het voeren van 06 sexVraag gratis en vrijbhjvend
gesprekken Werktijden in
goederen te koop
de folder aan. 03451-11486
overleg1 Hoge verdiensten1
(automatisch) of 03451-31364
gevraagd
Info via Esther 01720-76704.
(•elefoniste) 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido
Word
RIJINSTRUCTEUR
erkend, voordelig en een van
GARAGE
Woninginrichting
(M/V) Voor auto veel vraag
Nederlands grootste relatieTE KOOP GEVRAAGD
Ook voor njmstructeur motor
organisaties
Tel 02507-14534
en meuw ook bromfiets Ook
voor njmstructeur vrachtauto- Fabneksrestanten v.a / 9,75
autobus- en aanhangwagen Alleen bij EUROPA-PARKET.
Tel 075-283507
Te koop aangeboden diversen
U kunt ook stennstructeur
worden voor alle categoneen FRANCIS meuw in Noord en
Of njexaminator Binnen vijf nu al de goedkoopste in
LET OP" BABYMEUBELS MAGAZIJN-LEEGVERKOOP.
maanden kunt u het officiele gebruikte koelkasten, wasKaderschooldiploma bezit- machmes, drogers, gasfor- Gratis bezorgen Damkade 6, Zaandam-centrum, achter
Bnstol/Koophome Geopend za 10-17 uur. Tel. 075-704078
ten Wilt u vast en zeker full- nuizen, kachels en ktv's
time of parttime werk als njin- Alles + /250,- of kom een * Te koop home trainer / 50,structeur of een succesvolle praatje maken Dotterbloem- Tel 02507 - 13509
rijschool? (zonder midden- straat 2 Bel 020 - 6370845
Te koop
Tc koop: Quinny Buggy, 5 Stan
standsdiploma)i Dit is ook
gevraagd
den,
zg
a
n.
Tel
•
voor u mogelijk Binnenkort KOLONIALE STIJL meubelen
02507 - 14788
diversen
starten de opleidingen in Am- Buro's-schnjftafels-kasten* T k - 2 gaskachels / 150,-,
sterdam Bel voor een gratis tafels-stoelen-vitnnesstudiegids De Kaderschool theetafeis-tummeubelen etc Telefoon 02507 - 18658
*T.k gevr. geemaill dou(24 uur per dag bereikbaar, Show-room De Koloniaal
* T k opvouwb hondenken- checabine
Thermotub Meook in weekend) 020- Amstelveenseweg 676,
nel
/25,
SVz
pk
benz.
mot.
waf, beslist in g st. 13581
6226173 b g g 04998-99425 weg tussen houthandel en
grasm
/125,Tel.12332
Daihatsu dealer of bij de
Looier. Tel 020 - 6611021.
* T k Surfplankfietskarretje * T k gevr. typemachme. Tel
na 1800 uur 02507 - 18725.
/
Kunst en antiek
* T k. bank + 2 (oor)fau- 60, bar met 4 krukken / 95.
Tel.
02507
12332
teuils, velours, beige, /300.
Tel. 02507 - 16825
KOLONIAALSTIJL T k noten st. lamp m. 2 kap. 1
Onroerend goed
Nederlands-lndie,
antieke leren rokkap, beige, zyden
te
koop aangeboden
meubelen en antiek-look 700 kap, 3 mini taf 1 rond bijzetstoelen, div nodellen tafels, taf /250,- Tel 18992
ook met marmer, kasten, * T k a • leuk neten bankstelZandvoort, Oranjestraat 7 rd.
banken, vitrmes, bureaus,
ietje, zga.n., /225 Tel
Direkt
te
aanvaarden bovenwomng Vraagprijs / 159 000 k k.
decorate enz JAN BEST,
02507 - 12449.
Open huis zaterdag 1 oktober van 11 00 - 1400 uur
Keizersgr 357, 020-6232736
Showr Mr J Takkade 30, T k a • salontafel + eethoek, 2
keuk stoel + 2 rotan St., wasAalsmeer, 020-6412137.
tafel + voet beige + div ander huisraad 02507 - 17210
TAFELS
Onroerend goed
antiek, kopie, klein,
en woonruimte
groot, dik, dun.
Schoonheid en
zijn yidebfilms

Attentie

Kroon Mode

HALTESTRAAT55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band

69.95

vBijna iedereeri in

Jan Best

te huur gevraagd

verzorging

* Hiep hiep hoerai
Keizersgracht 357,
voor Maarten 2 jaar'
020-6232736
Opa en Oma
SUN RENT ZANDVOORT
Showroom
Verhuur van zonnehemels
Mr J Takkade 30,
* Mam, gefeliciteerd met je
Aalsmeer, 020-6412137
50e verjaardag Rakker
Philips sun mobile
Huur pnjs / 100,- p.w.
T k. gevr • mboedels ook per
* Nog 3 nachten
slapen
en
Gratis bezorgd en gehaald
stuk, kast, tafel, klemgoed,
dan is het zover1 A M C
Bel voor reservermg en
antiek. Tel 023 - 366048
mlichtmgen 02507-30183.

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070 Y

Therapieen

Computerapparatuur en software
Anti-stress massage, vakk
pedicure, anti-allergie therapie. 020-6326684/6371715.
Wilt u informatie over
CHELATIETHERAPIE
of CELTHERAPIE-?
Bel St. Natuurgeneeskunde
RBN, tel 02963-4201
(Ouderkerk a/d Amstel)

EROTISCHE SHOW

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

' Corn. Slegersstraat 2b

Carrossene Center Van Veen
; Geopend dagelijks
te Amsterdam vraagt wegens
13,00-2^ .00 iiurf
uitbreidmg all-round
carrossenebouwer/constructiebankwerker t b v nieuwbouw en/of reparatie, allround bednjfswagen spuiter
Verhuizingen
en all-round bednjfswagen
monteur Tel 0206117797,
ml dhr van de Zeijden
X Y Z B V verhuizingen en
omerverhuizingen Voll verz
Daq-nachtserv 020-6424800
Beeld en geluid
•*• Stereo-mstallatie merk Philips excl CD-speler/75,- Tel
02507 - 15808 na 18 u

Hobby's en
verzamelingen
1 okt van 9 30 u -14 30 u
nsichtkaartenbeurs in motel
.kersloot (v d. Valk),
ikersloot, 40 standhouders
'oor meer info 01840 - 18635

Zandvoort Haarlemmerstraat 88 B
Vnjstaande woning met parkeergelegenheid,
woonkamer, open keuken, 3 slaapk, douche.
Te huur tot apnl 1995, mcl g-w-e / 1500 p.m.

Van der Reyden Mak. o.g.
Telefoon: 02507 - 15531

Gemeub studio t.h. in centr.
Z'voort Tel na 18.00 uur:
Financien en
02507 - 30838
handelszaken
Te huur ruim comf. zomerhuis
op gunstige lokatie
Tel 02507 - 18581.
Autoverzekering
Sepens. schilder heeft nog Te huur v 1 okt tot 1 mei
V.A {75 - DORSMAN
:ijd voor binnen- of buiten- zomerhuis / 650 p m
blijft toch goedkoperi
Tel 02507 - 19534
werk Ook timmerwerk
Bel nu 02507-14534
02507-18248/30339, na 19 u Te huur v a 5 okt tot apr.
sous woning aan tuin Geh
Schilder
gemeub./ 1200 p m Tel info.
Rijwielen,
heeft tijd voor bmnen02507 - 16047, zondag 2 okt.
motoren,
en buitenwerk
tuss 1200-1400 uur
Vnjblijvende prijsopgave
bromfietsen
Bel na 18 00, tel 19800
ANNULERINGEN van uw
*Te koop tandem /250,advertentieopdrachten kunt u
Tel 02507 - 17481
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
nchten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gevr ervaren, oudere huish.
hulp vnjdagochtend 4 uurtjes
Tel 02507 - 19100

Technisch personeel
gevraagd

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Exclusief verkrygbaar USA erotische show voor de PC: erofoto's, 06-sexstones en 18+ movie1 Alles Live op uw scherm,
auto-install, easy to use programma Discrete verzending!,
systeemvereisten PC + 35 HD-dnve + 512K VGA. Bestellen"? Maak Hfl 24,95 + Hfl 5,- porti over op giro 61 81 299 of
bank 44 87 83 029 t n v ICC BV A'dam of stuur (giro/bank)
cheque naar ICC BV, antwoordnr 46400, 1060 WD A'dam,
zonder postzegel Bestel vandaag nog en beleef hete uurtjes!

06 95.20 NIEUW! One on One'
Maak nu direct een afspraak'
06*95*26 Lesbische buurvrouwtjes brengen elkaar
06 95 60 SEXSTRIPTEASE Jij
Begin maar1 1gpm
069591 Het meisje (18) bukt
Op z'n GRIEKSi 1gpm
06*95*92 GRIEKS lekker achterom Blanke of donkere
vrouw staat gebukt1 1gpm
06.96 06 Laat je 24 uur p. dag
doorverbinden voor een Livegesprek' Rijp & Jong 1 gpm.
06*96*25 Winkelmeisjes 18.
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in Jij loopt er achter. 1gpm
06.9626 S & M - LIVE -BOX.
Live met je meesteres op een
lijn. ' 1 gpm
0696.40 MEISJESSEX (v.a.
18), 1gpm. Jij loopt achter mij
de trap op. Onder m'n mini
zie je m'n slipje strak trekken.
06 96 53 Bel en maak direct
contact de leukste meisjes
(18) Slechts 75cpm. One one.
06-96.93 SECRETARESSE.
Met open blouse en kort rokje
z.t ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1 gpm

':-:i;;ffiSvideotheek'lv';^
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Y T ^ I . 02507-1 2070 : ;?
06-98 48 Rijpe vrouwen Live'
Misschien wel je buurvrouw
aan de lijni 1gpm 24 u p. dagi
06-98.58 Hoor 35 vrouwen
hijgen. Maar 1 minuut voor 'n
hoogtepunt. Zappen 1 gpm.
24 uur p.d. 06320.320.65
Live1 Met een hete tiener 181
1gpm Heerlijk Livegesprek'
'Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze
nu 06-9604 (75cpm)
iVrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9512 Sexsucces' (75cpm)
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens voor hete
sex. Bel nu 06-9844 (75cpm)
Ze zakte door haar knieen.
Op z'n Frans lieverd 1 gpm
069646 Rode lippeni
Straatgneten1 Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker
1gpm. 0632032077
Sunnaamse lippen Vol/open
1gpm 06-320-324-02 . mmm .
Taboe gesprekken LIVE' 24 u.
1gpm 06-320-322-72 Stones''
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio
bel nu 06-981 1 (75cpm)

06-97.11. Sabnna houdt van
Gneks 1 gpm Ik sta voorover! Doe m'n slipje opziji
06-97.33 Standje Fransi 1
gpm. Live met mij 24 uur p/cH
Op z'n Fransi Mondje voli
06-98.40 STRAATSEXLIVEi 1
gpm. We schakelen
je door
met 'n ordi meid1 24 Uur p/d1
Alledaagse Taboe
1gpm. 06-320-327-26
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm)
Anonieme sextelefoonnrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr Bel 06-9737 75cpm
CLUB 9886 zoekt voyeurs"
live! 1gpm 06-9886 U p/d
Dikke Vrouwen livegesprek
m. mollige vrouwen m. enorme bollen. 1 gpm 06-98.70.

Prive
Doorschakellijn
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/p.d. 100 cpm

Vind je 'n leuke meid, dan
verbinden we je live door. Samen prive 06.97 22.
VERPLEEGSTERS
Live Sexi
Rijp & Jong1 24 Uur per dag1
06-98 38 1gpm. We Wachten!
VLUGGERTJEi 06-96.92 Je
kunt nu met de 5 het volume
regelen1 100 cpm Zappsex.
VLUGGERTJE- hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm)

GRIEKS toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat11
Bel 06-9709 (100cpm).
Heerhjk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm)
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcontact Bel nu 06-9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350 290 53 (75 cpm)
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt1
Bel nu 06-9705 (75cpm)
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-9780 (75cpm)
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel nr.
Bel nu 06-9766 (75cpm).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend pnve-gesprek!
06-320.322 33 (75cpm)
Homo Jongensonder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330*88 (75cpm).
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr!
06-320 330.95 (75cpm)
**HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete boy''
06-320*330*18 (75cpm)
•**HOMO-KONTAKTEN***
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm)
Kinky Live-gesprek? 24hours
o a Kaviaar, piercin'. 1gpm.
06-320-329-20
LIVESEXMEISJES
06.96.36
24 uur per dag kun je Live'
1gpm va. 18 jr. Livesexi
LIVESEXNEGERIN 06-96 86
24 uur per dagi Live sexen!
1 gpm Doorschakelsex.
Meidengneks! 06 320.320.62
Ik sta voorover, voorzichtig en
met olie. Ga door' 1gpm 18jr.
Metsjeskamertjes 18 jr 069608 Petra's vnendmnetjes
doen een sexspelletje. 1gpm.'
MEISJESVINGERTJES 18 jr
Ze glijdt in je slip 1gpm
06.320 320.66 Oh .wat fijni
NIEUW! 06 320.325 95 Direct
een leuke meid aan de lijni
De meeste vrouwen1 1 gpm
NIEUWi 1 gpm 06 320 326.17
Sex in het openbaari Lift, toi
let, trem, bus, tram.
Nieuw. 35 plus sexdatmg. Volop RIJPE VROUWEN zoekpn
sexkontakt 06-9616 (100cpm)
Nieuw: ANONIEME sexdatmg
Snel sexkontakt met eenzame vrouwen 06-9706 100cpm
Nieuw discreet pnve-gesprek
met hete vrouwen. (extrasnel) Bel nu 06-9664 100cpm
Nieuw. hete meisjes uit
de Groot Amsterdam11
06-350.23-020 (100cpm)

TIPPELLIJN' eenzame vrouwtjes zoeken vluggertje7
Bel nu 06-9530 (75cpm).
TOPSEX 06.320*325*25 Ik wil
in bad met jou1 Zeep me maar
lekker in lieverd' 1gpm

• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowe! schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de cplofon op de advertentiepagina van deze krant.

Plirppt pnntflf^t
met DAMES uit
heel Nederland.
f^oh^pl nri\/o
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80
24 u/p.d

100 cpm

Direct kontakt, direkt doorgeschakeld naar dames thuis.
06-9702 (75cpm)
Direct Live Box' Je komt in
een orgie terecht' 1gpm. Nu
24 uur per dag1 06.95 93
Direkt apart met een droomvrouwi 06-97.92. Je mag alles
doen voor maar 1 gpm.
Direkt apart met ondeugende
vrouwen. Vrouwen 06-4300
mannen. 06-9757 (75cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt
06-9880 (75cpm)
DIREKT-LIVE-DATING'?
1 gpm. 06-340-300-07
DIREKT-LIVE-DATING
Zoek zelf een vrouw!!
1gpm. 06-340-300-08
DIREKT-PRIVE snel apart
met de heetste vrouweni
Bel 06-9710 (75cpm)
DISCREET Sexkontakt, nu
spec met hete vrouwen van
40+ 06-320 330.42 (75cpm)
Doorschakelsex met strakke
meisjes 181 Live met ze! Bel
06-98.66 Nu 24 uur per dagi
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man met
thuis is' Bel 06-9661 (100cpm)
EROX de madam verbindt je1
door, zeg maar naar wie
06.9506 Rijp & Jong. 1gpm.
Extreem 9821: Verboden LusGebabbel, gebabbel, 75
cpm De BABBELBOX de enige echte! 06-320.330.02.
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel: 06-4300
Mannen bel. 06-9755 100cpm
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen. 35+ Kies, er zijn er
3! 1gpm. 06.320327.17.
Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
Spreek een visitekaartje in en

Gewonnen door: C, A. Meijer, Amsterdam

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de adve'rtentiepagma van deze krant.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Ofafgevenbij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

ZandvoortsNieuwsblad

hairstyler gewonnen door: P. V. Adlderen, Amsterdam
klokradio gewonnen door: O. Schuurmcm, Amsterdam
walkman gewonnen door: I. Wolthuis, Uithoorn
Storm, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Hardies Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

\

/ 150 gehele dag relaxen met
alle 14 sexy klasse naakte
meisjes in de saloon. Gratis
Thaise massage en Frans tot
het.... einde. Geop. 10-24 u
Bestevaerstraat
215 hs,
A'dam. 020 - 6869624.
Als u denkt alles al gezien te
hebben. Dit is meuw in
A'dam! Een heldere ster tussen alle andere Wat anderen
beloven maken wij waar. Let
op' Pnjs vanaf / 25. Rim Show
Pnve CABINE-CLUB met vele
film en relaxmogelijkheden
Voor de echte liefhebbers
van filmshow en sex met
meerdere malen h.p. is er een
speciale kenmsmakings all-in
pnjs, die zeker zal bevallen
Andreas Schelfhoutstr. 4 hs,
A'dam, geop van maandagzaterdag van 10 00-24.00 u
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u
Nederl, Caraibische, Z-Amenkaanse, Aziat meisjes. Escort v.a. /200. 020-6683310
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of met op te nemen.

voor de particulier

in 5 dagen
CorriiSieigersstraat 2b ?

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

4 E 180 videobanden gewonnen door: V.d.

Diverse clubs

Alblas Verkeersscholen

Muziekinstrumenten

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op een
van de fantastische prijzen. like week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
ten vijfdaagse rets voor 2 personen naar
keuze uit het aanbpd van De Horde's
Tours. Deze rets is inelusief vervoer per
luxe touringbus, excyrsies en
deskundige begeleiding.

Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm)
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm)
Rijpe Harriet is nog steeds
Ordi. 1gpm. 06-320-322-27.
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Wat 'n inkijk,
'geen slipje. 1 gpm. 06-97 44
RIJPE VROUWEN Live
06-96.09, 24 uur per dag kun
je met ze dollen. Live! 1 gpm
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320 330 82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt
telefoonsex met hete vrouwen 06-320 330 46 (75cpm)
SEX-GEPREK. Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
wacht Bel 06-9701 (75cpm)
SEXGESPREK met vrouwen
die-zich thuis verveleni' Voor
Heren Bel 06-9667 (100cpm)
SEXKONTAKT' De heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Sex"O"foon Sexbox Live1
0632032950 Rijp & Jong
1gpm Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2***
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn 06-9663 (100cpm)
S.M.-KONTAKTEN
Anonieme strenge sexkontakten 06-320 322 17 (75cpm)
SM-KONTAKTLIJN. zoek
je
een strenge afspraak7
06-320.325 80 (100cpm)
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320 329 99 (75cpm).
Stewardessensex
06.95.07
Schuif m'n rok omhoog en
laat je hand voelen. 1gpm

Rijles auto's
en motoren

Nintendo spelletjes
Lessen en clubs

n SPOEDCURSUS BRIDGE,
8 lessen, start vnjdagmiddag
7 okt 13 uur bij de Looier
Lijnbaansgr 185 A'dam t/o
Hoofdburo van Politie. Kosten
Budget piano's
/ 50,- all-in Inl 020 - 6279380
Sebruikte piano's v a 1000,PIANOLESSEN
Nieuwe piano's v a 3500,door gedipl lerares
Topmerken piano's met
Tel 02507-18486
kastschade kortmg
Rechtstreeks van pakhuis
De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
Te koop of te huur
CLAVIS, Nwe Teertuinen 22 advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
Amsterdam
OPEN donderdagavond van weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)
6-9 uur ZAT van 10 5 uur

06 320.320 22 Ik wil dat je me
in de lift masseert Zachtjes
hoor, ben 18 jr 1gpm
0632032091 1Ik open m'n
mond voor jou Ik wil je tong
voelen. RIJPE Negerm. 1gpm.
0695.05 Hier willen ze Live
voor standje Gneksi Doorschakelsex! 24 u p.d 1gpm
06.95 09 Je krijgt sexles in het
gymlokaal, stop je hand maar

^•^•••^V1:;;';^***.1- V; ;.•;;•?••• Y.*'Y.

Te huur gevr kam. of zomerhuisje voor de wintermnd Tel.
02521 - 16998.
Woonruimte gezocht voor alleenstaande, werkende man
Huur tot ± / 700,- p. mnd Tel.
na 15.00 uur. 02507 - 12932

Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekkeni 06.320.320.19 pmlg
In de bios voel ik je hand
Nieuw TELEFOONSEX voor 2
Direkt hete vrouwen aan de
lijn 06-320 330 87 (75 cpm)
i\hj Direkt TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou. 06-320330.91 (75cpm)
One on One RIJPE vrouwen
Alleen live en prive met ervaren vrouwen 06-9523 pm 1g.
Op de boerdenj' Nicole en. ~
1gpm 06-320-329-19

06-Nummers

Huwelijk en
kennismaking

Massing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
tsm—*. __-, van Leek - Amsterdam
CWnCOJ Bushoff - Amsterdam
^""~.-jji:^S^ Fransse - Amsterdam
\( y/
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

1 regel /
2 regels /
3regels/
4 regels /
5 regels /

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels /
7 regels/
8 regels/
9 regels /
10 regels/

9,52
11, 10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markl, tot een maximum
van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven /300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

. .

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.

. . .
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Eindelijk lekker slapen...

]ezond gebit al op jonge leeftijd gevormd

\u ook tandpasta
an Zymafluor
ie makers van de alom be;ende
fluoridetabletjes
onden dat net tijd werd
elf fluoridetandpasta te
raan maken. Onder de
m Zymafluor, want wie
ian er nou beter de tandlasta afstemmen op de
luoridetabletjes dan zij?
Een gezond gebit wordt al
jrevormd voordat het eerste
Jandje te zien is. Daarom is
het goed Zymafluor tabletjes
en Zymafluor peutertandpasta in een juiste dosering
[e gebruiken. Onderstaand
schema is gebaseerd op het
mdelijk fluoride basisadles van het Ivoren Kruis.
0 en 1 jaar: 1 fluoridetabletje in combinatie met
poetsen met water en later met fluoride-peutertandpasta.
2, 3 en 4 jaar: 2 fluoridetabletjes verspreid over
de dag, in combinatie met
minimaal 2x per dag
poetsen met fluoride-peutertandpasta.
5 jaar en ouder: 2 fluoridetabletjes verspreid over
de dag, in overleg met
tandarts of mondhygienist, in combinatie met
minimaal 2x per dag
poetsen met fluoridetandpasta.

Op deze manier krijgt uw
kindje nooit teveel en nooit
te weinig fluoride.
Voor hele geziii
Niet alleen de peuters worden door Zymafluor geholpen bij het behoud van een
gezond gebit. Er zijn inmiddels van dit merk voor het
hele gezin tandpasta's en
gels te koop. Dit najaar zal
er ook een Anti-plak Mondspoeling verkrijgbaar zijn.
Voor de allerkleinsten (0 tot
5 jaar) is er Zymafluor Junior Clear Gel en Junior
Pasta die afgestemd zijn op
gebruik in combinatie met
fluoridetabletjes. Voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen is er Zymafluor
Clear Gel en Pasta. Tevens is
er Zymafluor Sensitive Clear
Gel voor mensen met gevoelige tanden. Alle tandpasta's
zijn o.a. voorzien van 2 fluorides en een caleiumcomplex. Belangrijk is ook dat
de Clear Gels geen kleurstoffen en conserveringsmiddelen bevatten.
Gratis informatie
Speciaal voor ouders van baby's en jonge kinderen zijn
er gratis diverse informatieve brochures. Vraag uw
tandarts, drogist of apotheker of bel naar Zyma Nederland, tel. 076-144450.

Wordt u ook wel eens g-eplaagd door slapeloosheid?
U verlangt naar uw bed,
maar als u er eenmaal in
ligt, wil de slaap maar niet
koinen. Toch is lang wakker liggen niet nodig,
want er zijn natuurlijke
middelen die een goede
nachtrust bevorderen. Een
belangrijk middel op dit
gebied is Dormiplant. Door
steeds meer mensen wordt
dit ontdekt als een mild en
doeltreffend
alternatief
voor reguliere slaapmiddelen.
Kwalileit van <le slaap
is helungrijk
Eigenlijk is de terra slapeloosheid nist juist. Het gaat
feitelijk om een gebrek aan
slaap of een slechte kwaliteit
van de slaap. In een gezonde
slaap zijn alle fasen - de
droomslaap, de diepe slaap
en verschillende tussenfasen
- in voldoende mate aanwezig. Het nadeel van reguliere (chemische) slaapmiddelen is dat zij deze slaap-

Snel in dromenland met Dormiplant.
cyclus kunnen verstoren. U
slaapt dan wel, maar kan de
volgende ochtend nog last
hebben van sufheid, concentratiestoornissen of een katerig gevoel. Voor deze bijwerkingen hoeft u bij Dormiplant niet bang te zijn.
Bij juist gebruik bevordert
dit middel een gezonde

Tandjes krijgen is geen kleinigheid! Voor veel kinderen is de periode van het tandjes krijgen een
ongemakkelijke tijd, die gepaard gaat met lichamelijke problemen. Het eerste tandje verschijnt meestal rond de leeftijd van 6 maanden en al snel volgen
er meer. De meeste baby's worden dan huilerig of
ongedurig, kwijlen veel en kauwen op alles wat
binnen hun bereik komt. Het doorkomen van kiesjes
(in het tweede en derde levensjaar) geeft vaak meer
problemen. De dreumes is prikkelbaar en slaapt
slecht, wrijft steeds over het oor (oorpijn!) en heeft
soms diarree. Bovendien is het kind in deze periode
extra vatbaar voor virussen en bacterien.
Homeopathic
Natuurlijk wil je als ouder
je kind graag zo goed mogelijk helpen in deze lastige
periode. Dat kan met behulp
van homeopathische geneesmiddelen. Die werken mild
en veilig. Van het merk
VSM is er zelfs een speciale
serie kindermiddelen ver-

krijgbaar. Zo is er Chamodent, een kindermiddel bij
tand- en oorpijn. Chamodent
helpt het kind de lichamelijke veranderingen rond tanden krijgen beter op te vangen. Driemaal daags een tabletje kan de klachten verlichten en helpen om oorontsteking te voorkomen. Het

van het slijmvlies. De gevolgen hiervan kunnen zijn:
pijn bij het slikken, een droge en ruwe keel 'die aanvoelt als schuurpapier* of
een vieze smaak in de mond.
Oorzaken
De ontsteking kan worden
veroorzaakt via besmetting
door bacterien en virussen,
blootstelling
aan
koude
dampen, overmatig alcoholgebruik en een verkeerde
ademhaling (niet door de
neus). Zodra u keelpijn voelt
opkomen is het belangrijk

Drogisterij ,,BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier Verzekerden
Uw adres voor:
MEDISCH ELASTISCHE KOUSEN/PANTY'S
ook naar maat

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
Winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 16123

-DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT

TEL. 02507-12513

^-

Vi'iliji «>ii offectu'f
De oorsprong van Dormiplant ligt in de fytotherapie
oftewel de kruidengeneeskunde. Het is een plantaardig middel en heeft de rustgevende working van vale-

Lifj er iiit't wakker van!
Voor vragen over dit preparaat
is
een
gratis
06-nummer
geopend
(06-0996662). Hier kunt u
tevens telefonische en/of
schriftelijke informatie aanvragen
over
andere
plantaardige middelen.

Eerste tandje? Chamodent helpt een handje

Keelpijn vraagt om een straf middel
De keelbolte is een van de
Delangrijke organen die
peel uitmaken van het
iemhalingssysteem. Dit
ysteem zorgt ervoor dat
mens zuurstof uit de
[lucht opneemt en kooldiotide uitademt.
keel heeft twee belangrijke taken. Allereerst is dit de
plaats waar voedsel en ingeademde lucht ons lichaam
finnenkomen.
Daarnaast
heeft de keelholte een funklie in het afweersysteem van
|iet lichaam. Een veel voorkomende aandoening in de
Keelholte is een ontsteking

slaap. U wilt immers uitgerust wakker worden.

riaan en citroenmelisse,
planten die al van oudsher
gebruikt
woi'den
tegen
slaapstoornissen
Dormiplant dragees bevatten extracten van valeriaan en citroenmelisse in zeer geconcentreerde vorm. Naar de effectiviteit is uitgebreid onderzoek gedaan onder 1395
patienten met slaapproblemen. Na de behandeling met
Dormiplant gedurende 4 weken waren bij 98% van de
proefpersonen de klachten
sterk verminderd of zelfs
geheel verdwenen Gewenning of verslaving treedt
niet op. U kunt net middel
zonodig langere tijd gebruiken.

middel smaakt neutraal en
smelt snel in het mondje.
Wrijf voor baby's het tabletje
fijn tussen twee lepeltjes.
liiformatief boekje
Wilt u meer weten over homeopathie bij kinderen? Dan
kunt u uiteraard terecht bij
uw drogist, apotheker of reformzaak. Daar kunt u ook
een praktisch boekje kopen

voor slechts / 3,95: De kleine Kindergids. In dit boekje
staan 65 kinderkwaaltjes beschreven, die elke ouder zelf
homeopathisch kan behandelen. Met vragen over homeopathie (voor uw kind of
voor uzelf) kunt u tevens
bellen naar de VSM Homeopathielijn: 06-0996662 (gratis). Vraagt u dan meteen de
gratis folder over kindermiddelen.

GEZONDHEID
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Pen-Kera tegen
chronisch droge huid

Een droge huid is een van
de meest voorkomende
huidproblemen van deze
tijd. Het overmatig gebruik van zeep en chemische oplosmiddelen zijn
slechts twee van de vele
oorzaken hiervan. Een droge huid is erg oncomfortabel en soms zelfs pijnlijk.
Bovendien heb je hiermee
een verhoogde kans op infect ie.
Een droge huid kan ontstaan door lage temperaturen en lage luchtvochtigheid, maar ook door warmte
en de zon. Heel belangrijk is
gezonde voeding. Wanneer
er slecht of eenzijdig wordt
gegeten kan de huid daarop
reageren met uitdroging.
Vo c htb indent!
Voor mensen met een chronisch droge huid, werd enige tijd geledeii een revolutionair produkt ontwikkeld:
Pen-Kera. Dit produkt doet
meer voor de droge huid
dan andere cremes omdat
het probleem in de kern
wordt aangepakt. De creme
is namelijk voorzien van een
Keratine Bindende Factor
(KBF). Die dringt de buitenste laag van de huid binnen
en vult daar de natuurlijke,
vochtbindende
elementen
aan, die bij een droge, ruwe
huid, uitgeput zijn. Doordat

de samenstelling van PenKera de natuurlijke beschermende talglaag heel dicht
benadert, wordt bovendien
vochtverlies voorkomen. Op;
deze manier wordt net!
vochtgehalte in de huid optimaal hersteld, waardoor zijzachter, gaver en soepeler
aanvoelt.
Hypo-allergeen
Pen-Kera is hypo-allergeen.
Dit betekent dat in het produkt alleen maar die stoffen
zijn verwerkt die niet of
nauwelijks irritaties of allergieen veroorzaken. Het bevat geen kleur- en geurstoffen en geen conserveermiddelen die allergische reacties
kunnen opwekken. PenKera is niet alleen ideaal om
symptomen van een droge
huid zoals schilfertjes, jeuk
en gevoeligheid te verhelpen, maar voorkomt ze bovendien bij regelmatig gebruik. Deze nieuwe creme is
geschikt voor handen, gezicht en het lichaam. Ook
kan het zonder problemen
als basis voor make-up worden gebruikt. Het beste resultaat krijgt u door per
keer een dun laagje op te
brengen. Verkrijgbaar bij de
drogist en apotheek. Voor
meer informatie:
Searle Nederland B.V. tel.
03465-57474.

Enthousiaste reacties

Biologisch medicijn tegen hoofdpijn en migraine

zo snel mogelijk in te grijpen. Alleen een straf middel
stopt opkomende keelpijn.
Superol tabletten bijvoorbeeld ontsmetten de keel en
bestrijden de bacterien op effectieve wijze.
Zuigen of gorgelen
Er zijn twee soorten Superol
keeltabletten: zuig- en gorgeltabletten. De eerste moeten langzaam worden opgezogen zodat de bacteriedodende bestanddelen zo lang
mogelijk hun werk kunnen
doen in het ontstoken gebied. Bovendien zorgt het
zuigen voor een grotere
speekselproduktie waarmee
de keelholte beter kan worden gereinigd. De gele Superol tabletten zijn puur ontsmettende middelen, die in
water oplosbaar zijn. Door

hun krachtige werking zijn
ze naast het ontsmetten van
de keel (gorgelen) ook voor
andere doeleinden bruikbaar.
Haiidige hulp
Bij kiespijn, ontstoken tandvlees of andere mondaandoeningen zijn de tabletten als
mondwater te gebruiken. Bij
zwerende en etterende wonden zorgen ze in een handomdraai voor een oplossing
om de plekken te ontsmetten en ter voorkoming van
verdere infectie. Bij insectenbeten kunt u Superol oplossing gebruiken als jeukstillend en infecti ewer end
middel. Verkrijgbaar bij
drogist en apotheker. Voor
meer informatie: Tendem,
tel.: 038-217747.

Dat ,,simpele" plantjes opgewassen zijn tegen serieuze klachten als hoofdpijn en migraine, wordt
door velen in twijfel getrokken. Toch zijn de honderden reacties van gebruikers en een onlangs afgesloten onderzoek zo positief dat die twijfel wordt
weggenomen. Volgens de
arts S. Groeneveld is het
preparaat
Miginal een
doorbraak in de bestrijding
van chronische hoofdpijn
en migraine. Het middel
bestaat uit de combinatie
van Moederkruid, Goudpapaver en St. Janskruid,
die voor een optimale biologische working zorgt.
Moederkruid werd bij toeval
als anti-migrainemiddel ontdekt. Door de echtgenote
van een Britse dokter, die 'al
experimenterend'
veriest
werd van een migraine,
waartoe zij tot levenslang
veroordeeld leek. Sindsdien

mag het kruid zich ook verheugen in een grote wetenschappelijke belangstelling.
Goudpapaver komt vooral
tot z'n recht bij hoofdpijnen,
die het gevolg zijn van slapeloosheid, nervositeit of
hyperactiviteit. St. Janskruid wordt met name toegepast bij de zogenaamde
spanningshoofdpijnen, makkelijk te herkennen aan pijn
in de nek en het achterhoofd. Samengebracht in
Miginal, zorgen deze kruiden ervoor dat een aanval in
hevigheid afneemt, het aantal keren dat de migraine
optreedt vermindert of zelfs
helemaal niet meer toeslaat.
Onderzoek
De Haarlemse huisarts dr
E. Jager heeft onlangs een
onderzoek afgesloten naar
het gebruik en nut van Miginal. Zijn bevindingeii waren verbazingwekkend Van
alle patienten die gedurende
een periode van drie maan-

den aan het onderzoek meewerkten. bleek het gebruik
van gewone pijnstillers
eiiorm gedaald. ,,Er waren
mensen bij," aldus dr. Jager. ..die voordien acht aspiruies per dag- slikten tegen
hoofdpijn en migraine. Nu
ze waren overgegaan op Miginal, gebruikten sommigen
nog maar een of twee normale pijnstillers en de helft

zelfs helemaal niets meer."
Miginal kent bij gebruik
volgens voorschrift geen bijwerkingen en werkt niet
verslavend of versuffend.
Verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 80 tabletten
bij drogist, apotheek en reformhuis.
Voor meer informatie Indros
fePfluger, tel.: 036-5370871.

Verstandig eten bestrijdt overgewicht
dat hij op streefgewicht is
voelt hij zich fitter en actiever dan ooit Esther Lagendijk verloor maar liefst 55
kilo. Haar gezondheid is na
het afvallen beter geworden.
Ook andere cursisten met
problemen hebben sinds ze
op streefgewicht zijn, een
veel betere gezondheid.

Velen die te zwaar zijn,
willen er iets aan doen. De
meesten storten zich op
bliksem-dieten, die tijdelijk helpen. De beste remedie bij overgewicht is verstandig en gewoon te eten.
Afvallen in je eentje is
vaak een zware taak. Gezellig en vooral stimulerend is het om dit in clubverband te doen.
Op bijna 700 plaatsen in het
land verzorgt E.G.A. cursussen voor mensen die willen afvallen. Uitgangspunt
van deze club is het verbeteren van eetgewoonteii op basis van de E.G.A.-eetwijzer.
De achterliggende gedachte
is namelijk dat niet de calorieen van belang zijn, maar
de voedingswaarden van de
levensmiddelen. Opvallend
is dat de club in het algemeen niet zo'n voorstander
is van light produkten, omdat die vaak minder voedingswaarden bevatten.

Cursusseii
Naast informatie over voeding en de samenstelling
daarvan, krijgt de cursist
kooktips mee naar huis. Tijdens de les wordt iedere
deelnemer gewogen. Wie de
nieuwe gewoonten opvolgt,
bereikt vanzelf het streefgewicht. En dat voor maar
.f 10,- per week. Hierna vol-

gen vier controleweken.
Blijft het streefgewicht onveranderlijk. dan mag de
deelnemer
gratis
elke
maand terugkomen ter controle. De cursussen zijn ook
schnftelijk te volgen.
Ervariiiffon
Michael van den Burg is in
twintig weken 32 kilo afgevallen. Vanaf het moment

liiM-hrijven
Gemteresseerden die zich mi
opgeven voor een cursus
ontvangen / 10,- retour op
het inschrijfgeld dat normaal / 20,- bedraagt. Stuur
een kopie van het inschrijfformulier dat u op de cursusplaats ontvangt met dit
artikel en uw bank- of gironummer naar E.G.A., Oosthaven 53, 2801 PE Gouda.
U krijgt dan zo spoedig' mogelijk / 10.- op uw rekening
gestort. Voor inlichtingen
over cursusplaatsen kunt u
bellen met E.G. A. Nederland, tel. 01820 - 2S255/
21708.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

WHIRLPOOL 1200 TOEREN WASAUTOMAAT
Type AWG783; Luxe 1200 toeren wasautomaat, 18 programma's inklusief wolwas en kortprogramma voor
lichtvervuild wasgoed, regelbare centrifuge en temperatuur,
geruisarm, zeer zuinig door unieke DCC-systeem en elektronische deurbeveiliging. Adviesprijs*1695.-

SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. "3890.-

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogehjkheden Adviespnjs'4000 -

2799.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

1499.-

SONY63CMKVC2521
STEREO TELETEKST

Topklasse beeldkwaliteit! *3330.-

1899.-

1049.-

28ST2471; Flat square beeldj buis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1995.-

649.-

BAUKNECHT KGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1149.-

F60,8mm, 6xzoom. Adv."2299 -

999.1279.

SHARP VIEWCAM

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker, Hi-Fi. Adv.*2299.-

1599,-

599.PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. "1235.-

Lichtgewicht camcorder *1650.-

1099.-

KVM1421; Adviespnjs'890.-

599.-

1549.-

SONY T R A V E L L E R

PANASONIC
INIC 63 CM

SONY TELETEKST

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koeWneskombinatie.Adv.*1099.-

TR323, HiFi-stereo camcorder,
10xzoom,grootrioeWens '2550.-

CANONCAMCORDER

999.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SONYSTEREOTRAVELLER

1299.-

TX1988; Stereo
sreo en teletekst.

INDESIT1200TOEREN 6 programme's, 12 couverts
WASVOLAUTOMAAT engeruisarm: Adviesprijs*999.-

SONYHI-8 TRAVELLER

TOPMERKCAMCORDER

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

2399.-

»IIIP«« •«»««•»««•"

SONY MINI-SYSTEEM

"WBWKJ "<- \\
V< ^4

799.-

Y/

MET 5-CD WISSELAAR EN BOXEN

"

MIELE STUNTK1321S

MHC-C50; Unieke audio-set, slechts 22,5cm breed! Versterker 2x30
Watt, gemotoriseerde volumeregeling; 5-bands Equalizer met
Spectrum Analyzer, Dynamic Bas Feed Back;
t-'i
Synthesizer tuner met sleeptimer;
5&»--^"CJllfv*"
Dubbel cassettedeck,
^><^^
f\ . Jk*ff*\ *V«TY
autoreverse opnemen en ^"^
afspelen, High-S
Dubbing; CD-wi;
voor 5 CD's,
1-Bit Pulse D/A
converter, shuffle
play; Boxen 3-weg
basreflex.
Afstandbediening.
Adviespnjs*1780.-

1695.-

63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1495.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

1199.-

Type WA9510. Adv. *1899.-

1095.1275.-

495.375.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS

Ondanks grote inhoud kompakte af metingen. Adv. *749.-

2 xlO\N..Uii

alneembare

IB-BJ

395.445.545.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

1145.-

SONY VHS-HQ VIDEO

40 \NaU.

-

\NHAH!

PG320-JOP.K

V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.-1220.-

:0

595.-

z

699.-

'

' "

Q

-

BAUKNECHT 2304

675.-

SIEMENS 320 LITER

AKAIVIDEO+PDC/TXT

320Lrter2-deurskoelkast*1398.-

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. "1318.-

799.-

;iin'ij- --•

995.-

CD-speler,

599,-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

699.

965.PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

AEG TURNAMAT

599.-

Oerdege^ketabtetop.Zeeffraaie
uitvoering met formica bovenblad. Officiele garantie.

m*.

469.-

TURBO-DRIVE4 KOPPEN

BLAUPUNKT 70 CM

879.-

PHILIPSVHS-HQVIDEO
\j/\«--^~'~ .

VR322; 3 koppen, perfekt beeld!
LCD-afstandbediend. "1145.-

• ,

399.

349.

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
grill. Adviesprijs. "999.-

478.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

SIEMENS KT14N30

PELGRIMSUPERLUXE
ZANUSSIWASDROGER GAS-ELEKTROFORNUIS
TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

495."

BAUKNECHT 160 LTR

IGNIS DROGERAWF020

PHILIPS TURBO-DRIVE

410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

469

BLAUPUNKT 55 CM

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

BOSCH KTF1540

t'jSnJ

699

V
\\

INDESIT 140 LITER

2 rnotoren. dotby

T63-630;Tetetekst. Adv.'l 579.-

INDESIT WASDROGER

FK055/52A;Elektrischeoven, I
inW.grill en kookwekker. "1510.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

ATAGTURBO-FORNUIS

GRUNDIG VIDEO+ PDC
GV201; -Bestekoop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1099.-

599.-

51KV1256; Adviespnjs'895.-

JVC VHS-HQ VIDEO

TURBOTEAM

BARE

TypeAMB523;Adviesprijs"945.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

HRD770E; Van de uitvinders!
LCD-afstandbediening, "799.-

J51-540 Tetetekst. Adv.*1099.-

B48."

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1299.-

Type KN5402WO; Adv. "849.-

TOPMERKWASDROGER

Video, supersnel. Adv.'1145.-

37 CM KLEUREN-TV

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

ZANUSSI ZF70BAR

PHILIPS/WHIRLPOOL

599

BL.AUPUNKT 63 CM

ESSy

PANASONIC NN8550

INDESIT
FORNUIS

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC.-1245.-

GRUNDIG 51 CM KTV

R8180;750Watt+draaiplateau.

599.-

130 LTR. KOELKAS

TAF419:

.

232Bi!5 **

499.

SHARP 3 IN 1 KOMBI

STUNTBOVENLADER

2x40 W..

B.i?ij[r.y

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

F350; LCD-afstandbed.. "878.-

Inkl. afstandbediening. "699.-

ARISTONA 52 CM

399

MOULINEX KOMBI

TypeAWG089; Adv. " 1 435.- Digitate supers in 1 kombi magnetron. Adviesprijs*999.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

PM55-40,Tetetekst Adv.'l 231 .-

PHILIPS/WHIRLPOOL |
AVM610; 20 liter. Adv. "769.-

SIEMENS WASAUTOM.

1000 TOEREN BOVENL.

AKAI3 KOPPEN VIDEO

SHARP R2V11 STUNT

SHARP 2 IN 1 KOMBI

WHIRLPOOL2-DEURS

SONY 3 KOPPEN VIDEO

'&:GRATIS 3 JAAR

GRUNDIG63CM

199.-

MOULINEX FM1115

Type R3G14; 1000 Watt grill.

ZANUSSIZ614/4D

VSG21; Afstandbedend. *768.-

IS70-59;SienBOenteletetet..1999.-

Snel ontdooien en verwarmen.

BOSCH 1000TOEREN

INDESIT 2-DEURS

ocassette + <

AKAI VHS-IHQ VIDEO

MW63-12;Tetetekst Adv.M 679.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

AEG LAVAMAT RVS

1049.-

PHILIPS GR102137CM

__

LUXE 1400 TOEREN

SLV615;TOPKLASSE!8uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs*745.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

BAUKNECHT1100TRN

SONY VHS HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

795.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

1099.-

1099.-

549.-

52NA2304; 55cm, Off. Philips garante.Adviespnjs'1345.-

BLUE AIR TL450 (BL)

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELET1EKST/PDC. "1709.-

1195.-

995.-

1449.-

KG31V01; Koel/vries reus
met3diepvriesladen.*1448.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

V235;Afstandbedfening.*1220.-

I 25MN1350;AdvJesprijs'1445-

PHILIPS/WHIRLPOOL MIELE VW G521
TypeAWG71 9; Adv. *1 235.-

999.-

949.679.-

25GR9760; AdvJesprijs'l 795.-

PHILIPS 63 CM MONO

HB?J?M

ZANUSSIWASAUTOMAAT BOSCH VW SPS2102
Type ZE400E; Adv. *949.-

SIEMENS 310 LITER

VR722;MATCHLINE.4koppen,
longplay, Jog-shuttle. "1645.-

28SL5800; Adviespri]S"2695.-

| 63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
[ OffPhilipsgarantie.Adv.*2545.-

CQQ

799

DD-koelkast. Adv. "1499.-

PHILIPS TOPKLASSE TURBO-DRIVE HI-FI
70 CM MATCHLINE Supersnel, hi-fi stereo. * 1256.-

63 CM IM-LINE KTV

BAUKNECHTVW3PR

PHILIPS HI-FI VIDEO

1295.-

1795.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs. "1 1 99.-

499

120 LITER VRIESKAST

nrg^ OCQ

ARISTONAHQ VIDEO

l^ft?

3SB12;VHS3koppen.'1150.-

328.-

599.-

25JAARBCC!

en doe mee aan BCC's prijsvraag en W/N een van de
vele prijzen met 'n totale waarde van

pt;i iii«. •—

16.95

x

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig. SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. *298.Adviesprijs. *1 699.-

;iooow^

BOSCH VRIESKAST

178.-

TypeGSD131 1 ; Adv. "848.-

MIELE DROGER

Adv'360.*

1248.-

KONDENSDROGER

BAUKNECHT LUXE

CONTBOL
FR10V

BAUKN./BOSCH/AEG

«)UO."

WHIRLPOOL AFB594

Let deze week op de BCC jubileumkrant met
TIENTALLEN UNIEKE SUPERAANBIEDIHGEN

uswj 449."

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
ktxjkboek.Adviesprijs.*1735.- j

178.-

/.50.000.-

STUNT!!VRIESKIST!!

328.-

(^A/anoQr n doze week (dinsdag t/m vrijdag) de BCC
jubileumkrant nlot hooft ontvnngen kunt u dozo bij 66n
ynn do BCC-fillnlen cifhQlen.zolang de voorraad strekt)

178.-

MERKCENTRIFUGE PELGRIMWASEMKAP
2800toeren. Adviesprijs*249.-

WA15; Adviesprijs. "245.-

159.-

98.-

PIN-CODE I DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN IMEDIRLAND
.1 Meer budget door de gratis
jJBCC-cardl .
Aanvraag-folder in de winkell

Electronisch betalen I HAARLEM
IBEVBRWIJK
met uw PIN-code,
I Winkelcentrum "Schalkwijk" I SUPERSTORE 1100 m^
zonder extra kosten I Rivieradreef 37
I Breestraat 65

I BADHOB/EDORP
IAMSTELVEEN
loENHAAG'

ALKIVIAAR
ZOETERWOUDE ]
HILVERSUMI

I

zaterdag .9 tot 5 uur.
.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur
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ZVM doet het weer
met negen spelers

ZANDVOORT - Voor de tweede keer in dit nog jonge
voetbalseizoen haalde Zandvoortmeeuwen het einde niet
met elf spelers. Evenals twee weken geleden speelden de
Zandvoorters het laatste half uur met negen man, doch
wonnen wel. Nu werd Haarlem verrast door de onverzettelijkheid van de Meeuwen, 0-1.
Zandvoortmeeuwen taegon
met technisch goed verzorgd
spel Haarlem onder druk te zetten. Haarlem werd weggetikt

en probeerde met keiharde aanslagen op de benen het Zandvoortse ritme te verstoren. Dat
gelukte behoorlijk mede omdat

Sterke schaakpartij
van Rob den Drijver
ZANDVOORT - Door een
fraaie overwinning op de
nummer twee van vorig
jaar, Ter Bruggen, rukte
Rob den Drijver op naar de
derde plaats in de interne
competitie van de Zandvoortse Schaak Club.

Schiltmeijer 1-0, Ayress-Geerts
0-1, Van Eijk-Gude 1-0, Van der
Meijden-De Oude 1-0, Lindeman-Gorter 1-0, Ter BruggenDen Drijver 0-1, VastenhouwVan Esveld 1-0

In een bijzonder sterk gespeelde partij wist Rob den
Drijver, met de zwarte stukken,
Ter Bruggen te vloeren. In het
begin van de partij zag het er
naar uit dat Den Drijver geen
kans zou maken. In de voortzettmg na twintig zetten keerde
echter het tij. Ook Dennis van
der Meijden had een bijzonder
goede avond door een overwinning op De Oude.
De schaakpartij en tussen de
numers 1 en 2, John Ayress en
Edward Geerts, staan altijd
borg voor veel schaakgeweld.
Geerts speelde knap en boekte
een fraaie overwinning, waardoor hij de leiding nam in deze
competitie. Lindeman maakte
de grootste sprong op de ranglijst. Door een zege op Gorter
steeg Lindeman van de 15e naar
de 7e plaats.
Uitslagen:
Manshande-

De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg vorige week donderdagavond de derde schaakles tot
opleiding naar een hoger
schaakniveau. Bovendien werd
gestart met de zogenaamde laddercompetitie. De uitslagen
van de eerste ronde waren: Florian van der Moolen-Thomas
Hesse 1-0, Rebecca WillemseRemco de Roode 0-1, Henk Willemse-Nanouk Marquenie 0-1.
Dit waren partijen tegen de
klok, die slechts 12,5 minuut
per persoon mochten duren.
Volgende week donderdag
gaat de externe competitie van
de Zandvoortse Schaak Club
van start. Het vorig jaar gepromoveerde team onder leiding
van teamleider Edward Geerts
zal proberen in een zo'n sterk
mogelijke opstelling aan de
start te komen. Op bezoek
komt het derde team van KijkUit uit Haarlem, dat altijd voor
grote verrassingen kan zorgen.

Schaakprobleem

Jeugd

Geen inzet en
geen winst voor
ZVM-zaterdag

de scheidsrechter de Haarlemse overtredingen door de vingers zag. Dat kon natuurlijk
niet goed gaan, omdat ook
Zandvoortmeeuwen er steviger
tegen aan moest gaan.
In de twintigste minuut
kwam Zandvoortmeeuwen op
een 0-1 voorsprong, toen John
Keur de bal uit een vrije trap in
de bovenhoek krulde. Even later overzag de scheidsrechter
de problemen, die door hemzel£
werden veroorzaakt, niet meer.
Sander Hittinger werd geslagen
en sloeg terug. De Haarlemmer
mocht doorspelen, maar voor
de Zandvoorter was de wedstrijd ten einde.
In de tweede helft drukte
Haarlem de Zandvoorters terug op eigen helft. Die druk
werd een half uur voor het einde nog vergroot, toen Bas Heino ook naar de kleedkamer kon
vertrekken. De taehendige middenvelder kreeg de bal tegen
zijn hand geschoten, hetgeen de
zwakke scheidsrechter opvatte
als spelbederf.
Met negen man leek er voor
het team van trainer Pieter
Keur geen houden meer aan.
Haarlem kogelde tweemaal op
de lat en bovendien groeide
doelman Serge van Lent naar
grote hoogte. In aanvallend opzicht hield Robin Castien met
zeer geraffineerde solo's drie
Haarlemse verdedigers aan het
werk.
Wat Haarlem en de scheidsrechter ook probeerde, de man
in het zwart liet tien minuten
langer spelen, Zandvoortmeeuwen bleef zeer knap overeind.
,,Ik vind het grote klasse van de
jongens om zo te winnen", vond
Pieter Keur. ,,Het wordt echter
wel moeilijker omdat je veel
schorsingen krijgt." Aanstaande zondag staat de topper tegen
DIO op het programma. Zandvoortmeeuwen speelt in eigen
huis en de aanvang is half drie.

De
landenteams paraderen voor de
start van de
races achtcr
hun wagons
voor een vrijvvel verlaten
hoofdtribune
Andre Liebeiom

Nations Cup voor Coronel en Crevels
ZANDVOORT - Slechts
tweeduizend toeschouwers
bezochten afgelopen zpndag
het circuit om getuige te
zijn van Nederlands succes
in de Formule Opel Nations
Cup. Tom Coronel en Donny Crevels zorgden er voor
dat de landenstrijd door Nederland werd gewonnen.

De plaatsen van de Nederlanders waren genoeg voor bezetting van de eerste plaats, gevolgd door de Portugezen. In de
tweede manche verdedigden de
Hollanders de eerste plaats in

het landenklassement bekwaam.
In de stnjd om de Citroen AX
GTi Cup leek de tweelingbroer
van,Tom Coronel, Tim, rechtstreeks af te stevenen op de na-

tionale titel. Een spin in de slotfase vaa de race sloeg Coronel
terug naar een zesde plaats,
waardoor de titelstrijd nog niet
beslist is. Door de spin van Coronel was het Sandor van Es,
die de eerste plaats voor zich
opeiste en theoretisch nog kans
maakt op de titel.

Van Es moet dan de finaleraDe Formule Opel Nations
ce winnen, de snelste ronde njCup werd verreden over twee
den en polepositie pakken, termanches. In de eerste manche
wijl Tim Coronel geen enkel
135
heerste Tom Coronel. Vanaf
punt mag scoren. Voor Van Es
het startschot reed Coronel op
is dat een vrijwel onmogelijke
de eerste plaats, die hij niet
opgave.
meer afstond. Crevels had het
moeilijker en eindigde op een
Uilslag:
negende plaats. Nadat Crevels
Formule Opel Nations Cup: 1.
vanuit het achterveld opgerukt
Nederland (Coronel/Crevels)
was naar een zesde plaats, be16 punten; 2. Oostenrijk
gon zijn wagen te sputteren.
(Stromberger/Thimmier) 37; 3.
Ondanks die problemen eindigPortugal (Gomes/Aguas) en
de Crevels op de negende Tom Coronel in zijn wagen. Hij heerste zondag in de Formule Denemarken (Larsen/Kolby)
Opel Nations Cup
plaats.
39.

ui^^^^^^^^^^

^

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
ZANDVOORT - Wat heeft handbal met tennis te maken?
via de telefoonnummers 15023,
Niet veel, maar handbalyereniging Holland Casino-ZVM,
17272, of 14085.

Jubilerende handbalclub kan tennis niet missen
die zaterdag haar veertigjarigbestaan viert, zou haar bloeiende tennispoot niet meer kunnen missen. Voorzitter
Geert Dijkstra: ,,De tennistak is bij ons een bloeiende poot
geworden en financieel gezien erg belangrijk voor ons."

Opgave nummer 38: Mat in 2
zetten, zwart begint.
Oplossing van schaakdiagram
no. 37 (Mat in twee zetten, wit
begint): 1. De4 x h7+ - Kh8 x h7;
2. Tg3 -b.3 en mat.

De tennistak bestaat pas
sinds enkele jaren, handbal
wordt al meer dan zestig jaar in
Zandvoort gespeeld. Sinds 1930
om precies te zijn. De handballers speelden tot 1954 bij de vereniging OSS. In 1954 wisselden
de handballers van vereniging
en vonden onderdak bij voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van OSS werd
in maart 1954 een handbaldemonstratie gegegeven in Monopole. De eerste voorzitters van

Bosma ongeslagen aan
kop bij Chess Society
ZANDVOORT - Na twee
ronden gaat Simon Bosma
in de schaakcompetitie van
Chess Society ongeslagen
aan de kop. Die positie veroverde Bosma door concurrent Alexander Enthoven
van het bord te vegen.

Met de witte stukken speelde
Bosma een gave partij, waarop
Enthoven geen antwoord had.
Ook Boudewijn Eijsvogel deed
goede zaken. Eijsvogel wist Peter Kiihn op zijn tweede nederlaag te trakteren. Kiihn, die het
afgelopen seizoen verrassend
tweede werd, verloor in een goede stelling een paard en kon de
partij opgeven. Eijsvogel staat
nu met anderhalf punt uit twee
partijen op een gedeelde tweede
plaats, samen met Dennis van
der Meijden en Marc Kok.
Van der Meijden versloeg de
met zwart spelende Ton Marquenie en clubkampioen Marc
Kpk was net lets te sterk voor
Nico Handgraaf. Kok, die een
voordelige stelling leek te yerPrutsen, sloeg in hevige tijdnood een remise-aanbod af en
wist via een taktisch trucje de
winst alsnog binnen te halen. In
een vrouwelijk onderonsje versloeg Caroline Stam de Jonge
haar opponente Hetty Sandbergen.
De spannendste partij werd

gespeeld door voorzitter Hans
Drost en bestuurslid Peter van
de Beek. In een partij die bijna
drie en een half uur in beslag
nam, kwamen beide kemphanen in zware tijdnood terecht.
Terwijl beide vlaggen op vallen
stonden, maakte Hans Drost
zijn snelschaakreputatie waar
en klopte Van de Beek.

Zware start
Morgenavond begint voor de
hoofdmacht van Chess Society
de bondscompetitie met een
thuiswedstrijd tegen De Vennep 2. Volgens OLaf Cliteur een
zware start, daar de Venneppers vorig seizoen op de tweede
plaats eindigden en Chess in de
onderlinge wedstrijd met 4,5 tegen 3,5 versloegen.
Cliteur heeft alle vertrouwen
in de Zandvoortse kansen daar
de technische gang van •saken
rondom het eerste team nog
verder
geprofessionaliseerd
zijn. Cliteur en De Vries houden
zich namelijk bezig met de selectie en opstelling van de spelers en bovendien met het bekijken van de komende tegenstanders. Daarnaast is Hans Drost
aangesteld als non-playing captain. Met de van het tweede
overgekomen Dennis van der
Meijden moet het volgens het
bestuur wel lukken met Chess.

de kersverse afdeling waren de
heren Herman Wardenier en
Anton van Duijn.
De handbalsport werd beoefend op voettaalvelden en een
team bestond uit 11 man. Het
handbal met 11 man raakte
minder in tel en daarvoor in de
plaats kwam het zevenhandbal.
De grasvelden hadden veel te
lijden van het handbal en ook
speltechnisch kwam handbal
op gras niet tot z'n recht. Daardoor moest het spel gespeeld
worden in een hal of op verharde velden.

Sporthal

De handbalvereniging is tijdens het winterseizoen een
van de voornaamste huurders
van de Pellikaanhal. Een hal
Robin Castien (ZVM-zon)
die op dit moment ter discus-®J*«L
sie staat en waarover Dijkstra
Bas
Heino
(ZVM-zon)
®0
zijn mening wel wil gegeven.
,,Dit is wel mijn persoonlijke
Ruud van Laere (ZVM-zon)
$®
mening", aldus de voorzitter.
,,Een nieuwe sporthal kun je
Remy van Loon (TZB)
99 .
™, «.
voor anderhalf miljoen zo bij
Stein
Metzelaar
(TZB)
ons hier neerzetten. Kleedka«»
mers en kantine hebben we
5
10
15
hier al, dus kun je een eenvouIn de topscorerslijst kwam weinlg verandering. Veel werd er niet dige maar goede hal neerzetSescoord al wisten Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen nipt te ten. Als je alle zaalsportvereniwinnen. Robin Castien blijft aan de leiding met drie doelpunten. gingen zou omvormen tot een
Hij wordt gevolgd door zes spelers die twee doelpunten scoorden. omniverenging en de sporthal
Hans Hartkamp en Tristan Brouwer scoorden zaterdag en voeg- zou afsplitsen in een stichden. zich bij de spelers met twee treffers.
tingsvorm dan heb je hier een

To/:>sco r e r s

—

OWcckniLdiu/JB

ZANDVOORT - Na de eerste
overwinning waren de verwachtingen
hooggespannen
voor het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen. De supporters kwamen echter bedrogen uit, want na een bijzonder
matig duel verloren de Meeuwen met 1-2 van de Vogels, namelijk Stormvogeis.
De eerste helft was het aanzien nauweli]ks waard. Beide
ploegen taakten er met veel van,
waardoor het taij rust nog 0-0
stond. In de tweede helft brak
Zandvoortmeeuwen de stnjd
open door het nemen van een 10 voorsprong Tristan Brouwer
kopte een voorzet knap in
Dat had voor de Zandvoorters een bevrijdende treffer
moeten zijn, maar het tegenovergestelde werd een feit. Het
lukte totaal met taij de Meeuwen. Er was geen mzet en mentaal zakte het team door het ijs.
Stormvogeis, dat echt met
groots speelde, wist door een
veel grotere inzet de stnjd alsnog winnend te beemdigen, 1-2.
Bovendien werd doelman Winter op een rode kaart getrakteerd, wegens een ongelukkige
handsbal.
,,Ik ben diep en diep teleurgesteld", was de memng van trainer John van der Zeijs. ,,We
hebben de wedstrijd onnodig
uit handen gegeven. Een slechte zaak. Er was geen inzet en
aangezien het een teamsport is,
moet je het wel met z'n alien
doen. Ik neem ze het kwalijk
dat ze onvoldoende inzet toonden. We moeten er maar eens
over praten. Er is echter nog
niets aan de hand, maar ik kan
het met alleen, de medewerking
van de spelers is wel noodzakehjk."

BSM en TZB houden
elkaar in evenwicht
ZANDVOORT - In een leuke
partij voetbal hebben TZB en
de reserves van BSM elkaar in
evenwicht gehouden. De stand
was en bleef 0-0.
In de eerste helft had BSM
een licht overwicht, doch kon
daarvan niet profiteren De
hechte TZB-defensie gaf geen
kans weg. De beste kansen waren zelfs voor de Zandvoorters.
Enkele snel opgetaouwde aanvallen werden knap uitgespeeld, maar de juiste richting
ontbrak. In de tweede helft was
TZB de beter voetballende
ploeg. Het betere spel leverde
wederom een paar aardige mogelijkheden op, maar de schutters lieten het afweten. Daardoor bleef de stand dubbelblank.
,,Het was een terechte uitslag. Bovendien werd er beste
goed gevoetbald en kregen we
de mooiste kansen. Toch ben ik
tevreden met dit resultaat", aldus trainer Willem Koning.

Goede visvangst
waddenwedstrijd

Groei
Na de opening van de Pellikaanhal in 1968 groeide de
handbalvereniging naar 180 leden. Die leden moesten dus
binnen handballen of op verharde velden. In hetbinnencircuitterrein werd door de gemeente een veld beschikbaar
gesteld en vanaf dat moment,
1974, werd de handbalclub een
zelfstandige vereniging.
De club zat niet stil en in de
loop der jaren verrees een fraai
clubgebouw en sinds kort beschikt de handbalclub over
een riante verlichting. De club
wil echter verder, zeker na het
oprichten van de tennisafdeling, en hoopt dat de verharde
velden - asfalt - in de komende
jaren plaatsmaken voor een
andere ondergrond. ,,Wij willen graag een multifunctionele
vloer hebben, waarop we kunnen handballen maar ook kunnen tennissen", stelt voorzitter
Geert Dijkstra.
,,Dat zal tonnen kosten. Dat
moet in ieder geval in goed
overleg met de gemeente,
waarover we niets te klagen
hebben, gebeuren. Als we de
inkomsten uit het tennissen
niet zouden hebben, zou de
contributie stijgen tot zo'n
driehonderd gulden. Bovendien zijn de inkomsten van de
kantine eveneens onmisbaar.
De bondskosten, trainerskosten, hypotheek, onderhoudskosten en zaalhuur bedragen
bij elkaar al meer dan de contributies, dus die inkomsten
kunnen we niet missen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het herenteam van OSS in de jaren vijftig tijdens een demonstratiewedstrijd in Monopole. Van links naar rechts: Flinterman,
Anton van Duijn, Hans Gansner, Arie Wieman, Marianne Wardenier, Herman Wardenier, Herman Heldoorn, Ernst van den
Bosch en Dick Spaans
perfecte hal. ,,De Pellikaanhal
mag van mij rustig blijven bestaan, maar dan moet de gemeente eindelijk eens zeggen
wat ze er mee gaat doen. Nu de
woningbouwplannen nog niet
uitgekristalliseerd zijn, willen
ze nog geen besluit nemen en is

het een beetje pappen en nat
houden. Dat betekent dus gaten
dichten bovenin en het geven
van een subsidie van veertigduizend gulden. Volgens mij
willen ze de hal weghebben en
eentje bouwen van zeven miljoen. Dan zeg ik, zet er hier 6en

neer van anderhalf a twee nuljoen."
Het zal nog wel enige tyd duren en waarschijnlijk heeft de
handbalvereniging dan het vijftigjarig jubileumsfeest al achter de rug, maar Geert Dijkstra
ziet het er nog wel van komen

Eerste overwinning voor
strijdlustig Zandvoort'7 5
ZANDVOORT - In de
vierde competitiewedstrijd
werkte een zeer strijdlustig
Zandvoort'75 de hatelijke
nul op de ranglijst weg. Op
bezoek bij Candia boekten
de Zandvoorters een nipte
maar zeer verdiende 0-1
overwinning. Aanstaande
zaterdag komen de amateurs van Ajax op bezoek,
aanvang 15.00 uur.
Omdat trainer Gerard Nijkamp enige basisspelers raiste,
maakte Robin Luiten zijn rentree in het topteam, en speelde
de 17-jarige Tim Gpossens een
zeer verdienstelijk debuut.
Slechts de eerste tien minuten
waren voor Candia. De Zandvoorters waren in die periode
even zoekende, maar daarna
was het gedaan met Candia. In

hoog op, na een hoekschop, en
kopte schitterend raak, 0-1. In
het laatste kwartier probeerde
Candia de bakens te verzetten,
maar het gelukte niet de hechte
Zandvoortse verdedigmg te verontrusten. Tim Goossens was
Verdediger Arend Toonen, nog dicht bij een tweede Zanddie in de beginfase even aanpas- voortse treffer, doch zijn inzet
singsproblemen kende, groeide werd van de doellijn gewerkt.
uit tot een van de uitblinkers.
,,Het was een vier-puntenCandia kreeg geen kans meer.
Het offensief van Zandvoort'75 wedstrijd, die we met 150 prowerd in de eerste helft nog niet cent inzet verdiend hebben gebeloond. Eerst een afgekeurd wonnen", stelde Nijkamp. ,,We
doelpunt en even later een kop- hebben taktisch sterk gespeeld
en door deze overwinning hebbal van Ren6 Paap op de lat.
In de tweede helft bleef Zand- ben we aansluiting gekregen
voort'75 zoeken naar openin- met de middengroep. Indien we
gen in de Candia-defensie. Het blijven tramen en hard blijven
duurde tot een kwartier voor werken dan zie ik het wel zithet einde alvorens het over- ten. Het zelfvertrouwen is tewicht in een treffer werd uitge- ruggekomen door deze overdrukt. Hans Hartkamp veerde winning."

die f ase kreeg Candia overigens
twee zeer fraaie mogelijkheden,
maar doelman Luc Krom herstelde zich prima van mindere
optredens in voorgaande wedstrijden.

dat er een grote zaalsportveremgmg zal ontstaan en dat er
ook een voetbalvereniging in
Zandvoort zal zijn. "De hokjesgeest van 'dit is mijn vereniging, daar moet ledereen van
afblijven' dat zal in de toekomst
achterhaald zijn. Want straks
zijn er geen veremgmgen meer.
Overal zie je het ledenbestand
teruglopen. Je moet vooruitki]ken. Een grote vereniging van
negenhonderd leden kan een
grotere vuist maken tegen bestuurders dan zeven of acht
verenigingen van honderd leden."

Sportief
Wat betreft de sportieve verrichtingen van de handbalteams van Holland CasinoZVM voor komend seizoen
hoopt Geert Dijkstra op een
succesvol jaar. ,,Het zou leuk
zijn als wij ver komen in de
bekerstrijd met de heren en dat
we weer met zowel heren als
dames in de derde divisie gaan
spelen. Bovendien hoop ik dat
de aanwas van jeugdleden nog
beter wordi."
De festiviteiten van de jubilerende vereniging worden zaterdagmiddag geopend met een receptie, die van drie tot vier uur
wordt gehouden in het clubgebouw, gelegen aan de Dumtjesveldweg in het voormalige circuitgebied. Aansluitend aan
deze receptie begint de reunie
voor leden en oud-handballers.

ZANDVOORT - Voor het
eerst na de zomerstop gmgen
de leden van Zeevisverenigmg
Zandvoort naar Den Helder
voor een waddenwedstrijd. En
daar werd taehoorhjk goed gevangen.
In het voorseizoen waren de
vangstresultaten vrij mager,
dus de verwachtingen waren
met hooggespannen. Ten onrechte, want vooral in de eerste
uren werd er zeer behoorlijk gevangen met een redelijke verscheidenheid aan vissoorten.
Zo werden tong, wijting, puitaal
en zelfs een paar scholletjes uit
het water gehaald. Een hardnekkige mist in de middag probeerde nog wel roet m het eten
te gooien maar zonder succes.
De Zandvoortse vissers keken
dan ook terug op een bijzonder
geslaagde visdag.
Uitslag van de wedstiijd' 1.
Fred Ploegman, 2. Joop Koster,
3. Peer Warmerdam. Voor de
maand oktober staan nog twee
belangrijke wedstrijden op het
programma namelijk de stnjd
om de Noordzeebokaal (grootste rondvis) en de stnjd om de
Zeelandtroiee (grootste platvis).

Duinwandeling
ZANDVOORT - De Lions
Club houdt zaterdag en zondag
de jaarhjkse wandehng door de
duinen Deze twaalfde keer
wordt gestart by de ingang van
de Waterleidmgduinen aan de
Zandvoortselaan. Groepen van
twintig mensen of meer moeten
zich van te voren melden. De
afstanden zijn: veertig kilometer, start tussen negen en half
tien, looptijd ongeveer acht
uur, vanaf zestien jaar; dertig
kilometer, start tussen negen
en tien uur, looptijd ongeveer
zes uur, vanaf veertien jaar;
twintig kilometer, start tussen
negen en een uur, looptijd ongeveer vier en een half uur, vanaf
elf jaar; tien kilometer, start
tussen negen en twee uur, looptijd ongeveer twee en een half
uur, vanaf zeven jaar; vijf kilometer, start tussen negen en
drie uur, looptijd ongeveer
twee uur, vanaf vijf jaar. De
kosten (vijf gulden) komen ten
goede aan lichamehjk of geestelijk gehandicapte kinderen.
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OPEN HUIS
Dr J G Mezgerstraat 33, zat. 1/10 van 12 00 14 00 uur Uitstekend gesitueerd, nabij strand en
station, driekamerappartement in perfects staat
met riant terras op net zuidoosten Ind ruime hal
met plavuizenvloer, woonk met parketvloer en
aangr keuken, 2 slaapk , badk met douche en
wastafel, separaat toilet Met app wordt gestoffeerd aangeboden Serv k / 290,- p m
Vr.pr. / 255.000,- k.k.

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie b.y. Weekmedia geeft wekehjks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit met een totale oplage van ruim 511.000
exemplaren.
Vijfendertig mensen zijn commercieel werkzaam
in onder andere Amsterdam en Amstelveen.

OPEN HUIS
Zaterdag 1 oktober tussen 1400 en 1600 uur
staan in twee van de mooiste geschakelde villa's
van Zandvoort de deuren voor u open De villa's
zijn uitstekend gesitueerd, met fraaie tum random, en uit eerste klas matenalen opgetrokken in
1983

Wilt u een waning kopen
Wilt u een waning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

Dc

•yrienden

Wij zoeken op korte termijn

advertentieverkoper
(m/v)

KOSTVERLORENSTRAAT 94A
Sout ruime garage, kantoorruimte, werkruimte,
2 was c q bergkamers, mogelijkheid voor aparte
entree Part hal, garderobe, toilet, zonnige Lvormige woonk met open haard, schuifpui naar
terras en tum (Z) en open keuken 1eet hal met
balkon, ruime badk met ligb dub wastafel,
douche en toilet, 3 si k waarvan 1 met aangr
douche/wastafel 2e et zonnige si k met schuifpui en riant dakterras
random Grondopp 690
m2 Inhoud 825 m3
Vr.pr. / 695.000,- k.k.
Van Schaik makelaar o g
02507-12944
KOSTVERLORENSTRAAT 94
Sout hal, was/droogruimte, garage, werkruimte
Part hal, garderobe, toilet, Z-vormige living met
open haard en schuifpui naar terras, moderne
eetkeuken, marmeren vloer 1e et overloop, 2
si k met terras, kleedruimte, mod badkamer 2e
et overloop, 2 si k waarvan 1 met loggia Voorzien van
vele extra's Grondopp 882 m2 Inhoud
900m 3
Vr.pr. / 785.000,- k.k.
Makelaarskantoor Aerdenhout & Omstreken
023 - 245250

Een week lang
dierendag bij Capi.

voor de buitendienst
Standplaats Amstelveen

Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Byimer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Amstelveen
Post
Aalsmeerder
Courant
Uithoomse
Courant
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

Slagharcn.
Voor de eerste 50
dierenvrieriden die
van I t/m 8 oktober
een portret .later,
makenheeftiedere

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden
de volgende functie-eisen
• opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau,
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschnft,
• bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen
• in bezit van een auto,
• leeftijd mmimaal 23 jaar
Enige praktische ervanng in een soortgehjke functie
strekt tot aanbevehng

attracties, zw

Samen met je huisdier op de foto.
Traktccr jc hcvclmgsdici op cen portret tn kom /elf ook nice1 Honden, poc/en, komjncn,
cavia's, \ogels, slangcn nicts is ons tc gck1 Dcsnoods jc knuflelclicr
Dit kan <JL hclc week \an 1 t/m 8 oktober Enkclc dagcn later
ligt het diercnportrct complect in lijst \oorje klaar

embaden enwesternsr

20x30 portret complect met lijst

CAPI

Hnarlcm Winkclccntrum Schalk\Mjk, Rmcraclrccl 32,
Hoofddorp Kruisvvcs; 656, Heemstedc Bmncnwcg 151

Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve
vaardigheden, in woord en geschrift en het vermogen
om markt- en klantgencht te denken en te handelen,
alsmede stressbestendigheid een vereiste

Het Randstedil![k Opleidmgen

Magazljnverkoop

Wij bieden
• een gemiddelde werkweek van 36 uur (=full-time),
• een salans dat, afhankelijk van leeftijd en ervarmg,
hgt tussen f 2 941,- en f 4 088,- bruto per maand,
• een uitstekend pakket van secundaire
arbeidsvoorwaarden

Laminaat parket

Informatie omtrent deze functie kunt u mwmnen bij de
heer M Chnstiaanse, verkoopmanager,
telefoon 020-6475393

DIVERSE DESSINS^ w
Nu of nooit prijs
OP=OP

Uw schriftelijke reactie kunt u nchten aan de afdelmg
Personeelszaken van Perscombmatie N V ,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, terattentie
van de heer A Schermer onder vermelding van
AS/94 06

vanaf

De solhcitatietermijn sluit op 30 September 1994

25,-

6H

per m2

31 ,95

EURO-FLOOR

exclusief BTW

PARKETGROOTHANDEL

„.:„,_„.::,„,
Opehingstijden:

Kollenbergweg 2
/ Amsterdam-Z.Q. (Bullewijk)
Tel: 020-6917554

donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Glazenwassenj
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers
tel 14764-14090

Beter in eiken
Meer in leer
Ook in grenen en net
weet je niet wat je ziet

DRIEDAAGSE
MINI-CRUISE NAAR
YORKSHIRE

Romantisch wonen

O

opleidingen

VCRTREKDATA
vrijdag 25 november en vnjdag 2 december 1994
KOSTEN
De kosten voor de cruise bedragen f 197 50 pei
persoon mcl bootreis v v tourmgcarvervoer
deskundige reisleiding gedurende de gehele reis
twee diners en twee ontbijten
DCELNAME
Deelname is alleen niogehjk door het msturen van
onderstaande volledig ingevulde bon aan
Secretanaat Weekmedia Postbus 2104 1000 CC
Amsterdam

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

Bon voor onze lezers

Kies dan voor een opleiding

RESTAURATIETIMMERKRACHT
Vooropleidmg: primaire opleiding timmeren of
een gelijkwaardige opleiding
Tijd dmsdag
Plaats PlantageDoklaan8-12,
1018 CM Amsterdam
Meer informatie: de heer Willem La Grouw
Plantage Doklaan 8-12,
telefoon 020 - 6270806
Of leer door voor

ASSISTENTUITVOERDER

Meer informatie: de heer Willem La Grouw,
Plantage Doklaan 8-12,
telefoon 020 - 6270806.

geeft u meer!
Prachtige vaartocht over de Amstel door het
{roene hart van Holland.

Wit

Groot assortment grenen, zowel oud, repro-antiek en nieuw
A. J.-V.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04.

SPECIALE AANBIEDINGEN
geldig t/m 8 oktober

leleloon
Aantal deelnemers

Vertrekdatum

Cventuele toeslagcn (doorhalen wat met van
loepasbing is)
•Annuleringskostenver/ekering 4 5% ja/nee
•Reisver/ekenng 1 11 25 p p mcl poli&kosten
ja/nee
•Toeslag bed in 2 persoons SPECIAL binnenhut met
eigen wastafel douche toilet f 37 50 p p
ja/nec
•"loeslag bed in 2 peisoons SPECIAL buitcnhut met
raam eigen wastafel douche en toilet I 57 50 p p
ja/nee
•loeslag 1 persoons ECONOMYhut I 150 p p
ja/nee
•Toeslag 1 peisoons, SPEClALhut bmnen 1 2 1 0 p p
ja/nee
•loeslag 1 perboons SPEClALhut buiten I 250 p p
ja/nee

geeft u meer!

OPMAATGEMAAKT
XAS I EN. ME. I tXTRA. RUIMH

De enigste in Zandvoort

CUBE PC-Systemen

Alle computer systemen wotden geleverd In een Mini Tower met een keyboard een 1 44MB diskdrive en met MS_Dos 6 x UK
SVGA Kleuren Monitor 14 (Green) 12 Maanden garantle en Service Onslte Reparatle en Installatle en service aan huls
Priizen en modelverandenngen zi|n ondar voorbehoud
Gratis 1 jaar Onsite Garantie aan huis.
Priizsn zijn mclusief BTW met 1 jaar garantie Garantie verlengmg 13 mogeli|k I
Installatie/ Reparatie aan huis.

Woonplaats

HIKIHMWS
AlUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL MUREN

Naam

4Mb RAM, 1 Mb SVGA Kcrarr, 260Mb harddisk 256Kb C VLB / 2595,4Mb RAM, 1 Mb SVGA Kaart, 260Mb harddisk 256Kb C VLB / 3375,4Mb RAM, 1 Mb SVGA Kaart, 260Mb harddisk 512KB C VLB f 3555,-

14K4 AMIGO MODEM/FAX Intern Uartchip set 16550
28K8 ZOLLTRIX MODEM/FAX Intern Rockwell chipset
TRUST 3 KNOPS MUIS
LOGITECH SCANMAN 32 DOS & OCR
TRUST COLOR SCANNER
260MB Harddisk
340Mb Harddisk
540Mb Harddisk

COMPUTER UPGRADE

/249,
f 475,/ 49,f 305f 468,f 395,f 439,f 600,-

WORD 6 0 For Windows UK
EXCEL 5 0 For Windows UK
ACCESS 2 0 For Windows UK
OFFICE 4 2 For Windows UK
OFFICE Proffessional 43 For Windows UK
Nieuwll Qemm 7 5 voor Dos & Windows
Update Qemm 7 5 Voor Dos & Windows

f 350,
/ 350,
/ 350
f 820,
f 1055
f 295
f 116,

GELUIDS KAARTEIM

SOUND ADAPTER 2 0
SOUND BLASTER 16 ASP MULTI CD
f 875,
Van een IBM Computer Kloon naar
WAVE BLASTER UPGRADE 16 ASP
een 486DX2 66 Dark Green Computer met 3 x VLB
MIDI BLASTER
en 256Kb Cache op moederbord
SOUND BLASTER AWE32 MULTI CD
Alles wordt over gebouwd op meuwe moederbord I
LOGITECH SOUNDWAVE
Inclusief montage en 12 maanden garantie
SOUND BLASTER A6 ASP MULTI KIT
Geheugen kan aReen overgebouwd wotden als het 1 Mb 32 pins Simmon zl|n II
GRAVIS ULTRA SOUND
PANASONIC DOUBLE SPEED CD ROM
Vraag naar onze complete prt|sll)st van Computers en Supplies I
Alle genoemde prljzen zijn Inclusief BTW Prl|zen zijn onder voorbehoud I SONY DOUBLE SPEED CD-ROM

f 99,f 355,f 415,f 445,
/ 745,
f 586,f 845.
/ 586,f 456,
f 345,

Vervolgens worden de trossen los gegooid om vanuit
Amsterdam de eeuwenoude Amstel op te varen
Vanaf de pick waar vlakbij Amsterdam is ontstaan
met op de achtergrond Carre en de Stopera, belandt
u plotsklaps in het vlakke groene hart van Holland
Hier staan enkele prachtige landhuizen en ziet u
plaatsen als Ouderkerk aan de Amstel en Uithoom
aan u voorbij trekken
Het is dan allang tijd voor een heerlyk broodbuffet
met soep en ter afsluitlng fruit
Na de lunch nadert het einde van deze tocht in
Uithoom, waar u af meert De bussen staan klaar
om u naar Amsterdam terug te brengen
Deze tocht wordt gehouden op woensdag 12
donderdag 13, donderdag 20 en dmsdag 25 oktober
U vertrekt om 10 00 uur vanaf Steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam en u komt daar om
16 00 uur weer aan
Tegen inlevenng van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Redenj
NACO en na telefonische reservering, tel 020
6262466 betaalt u slechts f 39,- p p in plaats van
149 -

SOFTWARE

PC eOMPONEIMTEIM

in samenwerkmg met Redenj NACO biedt
Weekmedia haar lezers een fantastische boottocht
aan over de Amstel U wordt ontvangen door de
iapitein van een luxe salonschip met een vers kopje
iome en gebak

ERKENDE
VERHUIZERS

Een bedrijf voor bedrijven

486DX2-66
486DX4-100
INTEL PENTIUM-60

Postcode

Verhuizingen

3.700,-

Deelname aan ae mini cruise naar Yorkshire is
alleen mogehjk door het msturen \an de/e bon naar
het in de bovcnstaande tekst \eimelde adres
Adres

opleidm§enenOiientatie
\f\
schakelprogramrna s
^

HERFSTTOCHT 1994

leverbaar in
3-zits
2-zits
fauteuil
3-2 zits voor

CUBE HARDWARE
Cornells Slegersstraat 2-1
2042 GP Zandvoort
Tel 02507-30792
Fax 02507-30859

centrum

Vooropleidmg voortgezette opleiding timmeren
Tijd- maandagavond en donderdagavond
Plaats Plantage Doklaan 8-12,
1018 CM Amsterdam

Raadhuisstraat 11
hoek Provmcielaan H'stede
tel. 023-295967

Openmgstijden: ma 13 00-18 00 uur, di -za 11 00-18 00 uur, do av tot 21 00 uur

^^

l*

SPREEKTDE GEUR VAN
HOUTJEAAN?

UW VERHUIZING, ONZEZORG !

Weekmedia orgamseert m samenwerkmg met Toer
ML Excursies een dnedaagse mini cruise naar
Yorkshire met de luxe cruise femes van North Sea
Ferries Op vnjdag vertrekt u om 14 00 uur per bus
van het Amstelstation in Amsterdam naar de
Rotterdamse haven Na het inchecken vertrekt u om
1800 uur per m s Norsun of Norsea naar Hull
Vanaf 1830 uur staat het diner klaar in het
/elfbedienmgsrestaurant U overnacht m een 2
persoons economyhut De volgende ochtend kunt u
tussen 630 en 800 genieten \an een echt Engels
ontbijt Via een toenstische route arnveert u om
10 30 uur in York U kunt op eigen gelegenheid alle
be,aenswaardigheden be/oeken Om 15 30 uur reist
u terug naar Hull om rond 18 00 uur weer terug te
varen naai Rotterdam Op /ondag om 8 00 uur
vertrekt u per tounngcar naar Amsterdam waar u
om 10 00 uur amveert

*\
Centrum venorgt voor ca 9000
* v>2*
leerlmgen deelttidberoeps

op bihnenkern van waterwerend MDF, dikte 8 mm

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

geeft u meer!

19,95

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed
1 spiegel en 1 paneeldeur kamerhoog
f. 1145?
Een hang- en leg-mdeling
f. 520."
f. 1665.Uw kashndelmg of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| preaes hoe wemig dat kost
Op uw maai gemaal't in onze werkplaats
Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

Bon voor onze Lezere
Deelname aan deze tocht over de Amstel is alleen
mogelljk na telefonische reservering tel 020
6262466 Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan de kassa van
Redenj NACO De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam De kosten bedragen f 39,-pp
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Datum

Aantal personen

geeft u meer!

^/eekmedio

Auto's & Motoren
28/29 September 1994

Alto groeit in ieder opzicht

'Van of the Year'
Het gezamenlijke bestelwagenproject van Fiat,
Peugeot en Citroen is bekroond met de titel 'Van of
the Year' De Fiat Ducato,
Peugeot Boxer en Citroen
Jumper hebben hiermee de
taelangnjkste internationale waardenng in deze sector verworven
Het juryrapport spreekt
van een 'techmsch zeer geavanceerd en mnovatief
concept van de nieuwe serie bestelwagens, dat uitstekend taeantwoordt aan
de eisen van de klant Dit is
mede te danken aan de zeer
uitgebreide reeks versies,
die met alleen is gencht op
goederentransport maar
ook op het vervoer van per
sonen Tegehjk toont het
produkt een rneer dan geslaagde industnele samenwerking'

Kia komt
met Besta

H

IJ IS rood, wit of blauw,
twintig
centimeter
langer en acht centimeter toreder, nog net geen
18 en springt super zuinig
met brandstof om. Welkom
dnedeurs Suzuki Alto 10
GL met vier cihnders.
Suzuki heeft vanouds het pa
tent op kleine auto's met grote
daden maar de oude Alto was
zo langzamerhand met meer
van deze tijd en had ook geen
afdoend antwoord meer op de
toenemende concurrentie
En dat terwijl de roep om
'klein van buiten maar groot
van binnen' steeds harder
khnkt De nieuwe Alto 1 0 GL
had dan ook met veel langer op
zich mogen laten wachten
Wie het geduld kon opbrengen krijgt met de nieuwehng
een auto die zijn voorganger en
memg concurrent op alle fron
ten aftroeft De pnjs steeg net
zo stevig als het mveau en be
draagt nu bijna 18 duizend gul
den

Loopproblemen
'Arnica' nemen

'Het dashboard is overzichtelijk'

vijf volwassenen, ook al wil im
porteur Nimag ons dit doen ge
loven Kletskoek Achterm vin
den twee volwassenen goed
Jeugdig
plaats, maar wel met de benen
Vlot en vrolijk heet het ont wijd Helaas ontbreken de
werp van de nieuwe Alto te zijn handgrepen boven de ramen
De oude Alto GLS was met be- De in en uitstap is wel weer
paald oogstrelend, maar met de goed geregeld dankzij de rech
nieuwe kun je voor de dag ko terstoel die geheel naar voren
men Stond de Alto tot voor schuift
kort bekend als een bejaarden
auto, Suzuki mikt nu naar ei
gen zeggen op publiek met een Geen bergruimte
jeugdige smaak
Voor de echte benenruimte
Het is een ideale eerste auto, zitje voormbeter Dat noemen
stelt importeur Nimag De Alto we inderdaad comfortabel
is veel vloeiender en afgeronder plaatsnemen in een zee van
dan we gewend waren HIJ ziet ruimte Volop gelegenheid de
er ook lets robuuster en agres- benen te strekken De voorstoe
siever uit door de ogenschijn len hebben een goede zit, ook
lijk ver naar achter geplaatste na langere ritten stap je nog re
achteras De wielen staan dich- delijk monter en fit de Alto uit
tertaij de hoeken wat de binnen Overigens rammelde de (lege)
ruimte en wegligging ten goede rechterstoel van de testauto
komt
wel af en toe Het dashboard is
Over bmnenruimte gespro- goed overzichtelijk en taiedt af
ken HIJ is met meer zo piep- gezien van de tijd precies de
klem en krap als vroeger want informatie die je nodig hebt De
de lengte nam met bijna twintig ontwaseming is met helemaal
centimeter toe en de breedte je van het Als je de voorruit
met acht centimeter Waar dat schoon wil blazen, blijven de
toe leidt, zien we bmnemn HIJ zijruiten beslagen Een ander
biedt natuurhjk geen plaats aan minpunt is de erg beperkte

Handelsmaatschapprj
Sieberg uit Aalsmeer heeft
een opvolger voor de Arnica 1000S1, de 1000S10. Het
is een mmicar voor mensen die slecht ter been zijn
Voor de Arnica is geen rijtaewijs nodig en geen wegenbelasting verschuldigd
Een bromfietsverzekenng
is verphcht
Zowel uiterlijk als techmsch is hy verbeterd. Het
chassis knjgt standaard
een extra anti roest behandehng om de levensduur
van de minicar te verlengen De isolatie is verbeterd om de geluidsoverlast
van de 500cc tweetakter te
mimmaliseren De portieren zijn voorzien van praktische lichtmetalen deurgrepen en door de positionenng van het stuur aan de
rechterzijde kan het in- en
uitstappen veihger plaatsvinden Verder levert Sieberg nog tal van accessoi
res Voor informatie Sieberg, 02977-44207

bergruimte Het kleine dash
boardkastje is veel te karig
Een paar goedkope kaarten
bakken aan de portieren zou al

uitkomst brengen De bagage
ruimte kunnen we taeter bood
schappenruimte noemen, want
koffers of een go If set kun je er
met kwijt De hoedenplank zit
met met een touwtje aan de kof
ferklep vast, dus ledere keer

|)

lIVlEGl

i
3247 AP 021

ISEIZOEN HOOFDPRIJS
MILJOEN! f 100. OOP

t-3631. NAO7T

En voor iedere deelnemer
in de postcode 3247 AP
een troostprijs van /1.00O

dan je een grote tas of een krat een 1 0 liter viercilmder waar
bier wil vervoeren moet je met aan een vijfversnellmgsbak is
de hand de hoedenplank om gekoppeld Zijn kenmprken
hoog klappen
pittig, zuinig en rustig Dankzij
de zeer korte slag kan hij vrij
hoge toerentallen draaien HIJ
levert zijn maximum vermogen
van 53 pk bij 65 honderd toeren
en zijn maximum koppel van 73
Een van de aardigste verras Nm bij 45 honderd toeren
singen is de motor De Alto GLS
het zich voortslepen door een
hijgende driecilmder 800 cc Rap
motor met 34 pk en vier verMet name in het stadsverkeer
snellingen De nieuwe Alto is in is het een heel rap baasje dat je
dit opzicht veel volwassener vlot door de nauwste straatjes
stuurt HIJ staat het toe om veel
verkeerssituaties in de derde
versnelling af te ronden, maar
is zeker geen auto voor alleen
schakelluie rijders Integen
deel, hij vraagt een wat sportie
ve rijstijl In veel van die kleine
opdondertjes kun je op vlak ter
rein vaak de eerste versnelling
net zo goed overslaan (probeer
het ook eens, njdt een stuk
prettiger) maar in de Alto 1 0
hebje hem werkehjk nodig Tot
de vierde versnelling schakelt
hij probleemloos, de vijfde
moet je er met gepaste kracht
induwen Voor de achteruit is
'Een rap baasje' ook emge oefening vereist om

Autotest: Suzuki Alto GL

11 Meer dan 230.000 prijswinnaars bij de Postcode Loterij

•'En voor iedere deelnemer
V in de postcode 3631 IMA
een troostprijs van/3.0OO

PRIJZEN
/15.60O

EXTRA
PRIJZEN
f 10.OOO

4671 HP 63?
3525 AP 1O3
7pO9 IVIP 253?
En /15:piClip vbojv
het goede dpell

1053 VC 243
3075 XH 037
2315TS043
En / 10.000 voor
het goede doel!
>

1445
1461

NH
DC

1 475
1483
1483
1484
1505
1507
1521

BX
XA

TP
WP 7OO,MD 25,-

1 525
1544
1611
1619

25,25,7O,50,50,7O,25,-

7O,-

CW 25CE 50,BW 50,-

25,-

2241

7O,-

2242
2244
2253
2263
2263
2266
2273
2283
2285
2285
2286

VB
EK
TA
AV
KP
ND
AL

RM
2303
70,2307
2324 VN
1 628
70,1 642
70,2343 DA
1 652
70,2343 EV
1655
7O,2361 EB
1689 DB 25,2377
1691
7O,2390
1723 WP 50,2396 GW
1735 EJ
5O,2396 VM
2402 KJ
1771 AL
50,2402 ZA
1781 VL
5O,1 782
7O,- 2406 DC
1783 GX7OOO,- 2408 NW
1 083 GW 7OO,- 1785 RT 700,2451
1083 VW 25,1794 AC
25,2465
1084
1091
1091
1092
1095
1097
1097
1098
1110
1111

DA
JN

7O,25,50,70,5O,5O,-

JH
AT
CL 5OO,KA 25,PK

1 1 20

7O,50,70,50,25,70,25,70,5O,50,25,7O,25,5O,-

1131 DK
1132 XD
1141
1141 TJ
1145
1161 JA
1171 ZS
1188 KX
1191
1191 LL
1211 LK
1231 NK 70O,1241 CH 25,1243
70,1261
70,' 26 1 J N 50O, ~
1271 PV 700,-

1271
1272
1273
'324
1324
1333
1401
1401
1403
1406
1421
1424
1428
1431
1431
1432
1433
1441
1443
1444

XT7O00,RM 500,WH 50,GM 25,PB 50,AL 25,70,-

BK 7OO,TR 700,VD
RD

7O,50,25,70,-

CE 700,TR 25,HP 50,AB 25,SR 7OO,70,7O,-

1 624

2225 PM

1625
1627

1795
1795
1798
1812
1814
1814

1823
1831
1862

7O,-

2291

25,70,7O,7OO,25,25,700,25,70,5O,7O,50,-

PM 25,2743
70,2770
70,2803
70,2804 XD 25,2914
TJ 7OO,2925 BR 700,2716

2931

2935 TD
2950
2953
2953 EA
2983 AK
2985

RW 70O,-

70,- 3021
7O,- 3021
25,- 3021
5O,- 3031
25,- 3033
25,3034
70,- 3037
70,- 3042
25,- 3051
50,- 3053
25,- 3061
25,- 3062
25,- 3066
25,- 3067
3069
70,70,- 3074
70,2471
70,3078
251 1 EW 25,LA 25,3078
70,2512 AS
25,3084
70,2544
70,- 3100
BK 25,2547
70,- 3112
XD 25,2552
70,- 3117
XG70OO,- 2552 CP 25,- 3117
2563 GD 50,- 3119
AG 5O,JS
50.-

CK
NR
PN

70,25,70,70,25,25,70,7O,25,25,25,70,-

HP 500,PH 50,HE 25,HT 25,LN 25,AX 50,LD- 25,70,70,-

CC 500,RG 50,HL7O00,LB
5O,PP 25,70,-

TG 25,CS 7000,RA 25,70,-

3381

3405 DB
3421

7O,25,70,5O,70,*0,70,70,70,-

3435 SE
3437
3443
3446
3453
3453
3474 JC 7OO,3481
3481
3512
3514

VS
AB
3527 WV
3531
3551

70,70,25,25,50,7O,70,25,-

3562 GX
3563 TG 7OO,3576 AL 5O,3621 EC 5OO,3621 LD
25,3652
7O,3671

3708
3723
3735
3765
3766
3766
3769
3770
3775

7O,-

EP 25,PD 25,KL 25,GH 700,EA 700,XD 25,DD 25,7O,70,5O,25,25,-

HN
WX
3842 AB
3842 XH 700,3348 ZP 25,3812
3812

4206 AT
421 1 BR
4213
4251
4251

25.25,7O,70,25,-

GP
4255 VP 25,4268 GM 7OO,4271 AG 25,4321

4328
4328
4333
4333
4336
4337
4341
4371
4381

70,-

RG

70,5OO,70,500,700,25,-

DA
JX
JE
AM 5O,KL

7O,50,-

4388

7O,-

4431

DN

4434
4443
4453
4455
4484
4504
4524
4524
4527
4532

7O,70,AXJ0O0,70,AP 25,70,BM 70O,JA
5O,CT 5OO,EJ 5OO,GL 25,HM 50,KG 25,SC 25,AG 25,7O,CA 50,DW 50,-

4541
4561
4561
4561

4568
4570
4635
4651

25,-

4920
5014
5018
5021

7O,GD
WR

5043
5046 BB
5062 JL
5087
5101 TG
5101 XK
5106 RB
5109 RL
5111 XW
5126 PJ
5133
5142
5150
5156

51 61 VH
5171
5171
5213

70,5O,25,-

7O,70O,25,7O,7OO,25,25,25,50,25,7O,7O,70,7O,5O,7O,-

JE 7OO,ES 25,5235 VB 50,5240
7O,5241
5241

VM

7O,5O,-

5244
5268 LB
5270
5283 HE
5307 TD

70,50,7O,50,25,-

5311

7O,-

5325
5333

7O,70,-

CC
5344 DK
5345 SC
5351 NK
5351 RA
5341

25,-

7OO,50,50,5O.-

wmmm EXTRA PRIJZEN IN DEZE REGio:Wi^m&
1906
1911
1911
1934
1941
1949
1964
1971
1973
1991
1991

5421

70,-

EC 25,HH 50,BH 50,GV 25,CD 50,EN 25,NH 25,RD 700,CH 700,HN 50,2003
7O,2011 ZK 700,2013 PA 70O,2018

2101
2121
2132
2134
2135
2135
2135
2143
2143
2151

2152
2165
2172
2181
2182

XA
MD
PJ

7O,5O,50,25,70,-

LH 50O,MS 5O,7O,25,25,-

CH
DS
LR700O,70,70,50,-

LH
LP 500,2200 BA 25,2201
EE 25,2221 KN
50,-

10-

1008
1009
1015
1017
1017
1062
1091

10r
10,25,25,50,25,100,-

AK
GJ
PR
XZ
LR

•t H f\n

-i n

1100

70,-

2024
70,2025 WH 25,2026
70,2051 HD 50,-

1007

2565
2572
2572
2582
2582
2582
2584
2585
2592
2596
2613
2614

2622
2623
2624
2628
2650
2651
2671
2691
2691

10,-

RV7OOO,JJ
5O,NM 500,BB 25,KP 50,SP 5O,TW 25,BX 25,TG 70O,BM 25,SW 25,BC 5O,HW 25,70,LG 25,70,70,VR 25,GS
PD

7O,25,25,-

1104
1121
1135
1181
1191
1406
1444
1507
j rron
1530
EC

NA 25,- 1541 CJ 50BK 100,- 1566 AJ 25,XZ 100,- 2101 JH 25,PN 25,- 2121 GE 25,CA 50,- 2134 SM 25,TJ 25,- 2141
10,WN 25,- 2161
10,10,H f\
10,LN
25,MH 25,PK SOO,SB 50,BD 25,VW 50,GM 25,-

4695 GX 25,4697 GN 5O,4701 AV 700,470 / SN 50,4711 PK 25,4724 BL 7OO,-

70,25,25,10,5O,1O,10,70,50,70,25,7O,5O,7O,-

4758
70,4793 AV 7OO,4803
7O,4813 AK7OO0,4817 DK 25,4817 SK
50,4818 PA
5O,4822 TT 50,-

25,70,7O,5O,25,-

3851

3190
3201

70,70,-

3911

3202 JL

25.-

3214

7O.-

BJ
3993 DB
3998
4001 AA

3135

31 4O
31 4O
3lb1
3171

3181

3224
3243
3262
3264
3297
3332
3332
3334
3335

ND
PE
ZW 700^-

SK7000,AN 25,PB 50,AB 700,LG 700,7O.-

CL 50,SH 5OO,AW 25,3361 HB 5003362 TJ
25,-

3853
3853
3853
3863
3892
3920
3991

4016

4020
4031
4041
4133
4143
4145
4181

4200

CW
VD
AE

4741

4861

70,-

70,-

4874 JH
25,4891 XD 25,4900
7O,4901 WC 50,4902 ND 50,-

5425
5437
5462
5467
5473
5473
5520
5551

5563
5571

5590
561 1
5614
5616

5627
5633
5641

5643
5645
5646
5682
5682
5688
5691

5704
5705
5707
5709
5711

5735
5735
5741

5752
5756
5802
5803

7O,-

VK
PH
JB
RP

25,25,7O,25,7O,25,7O,-

5812
5812
5816
5831

5835
5851
5851

5864
5914
5914
5915

70,70,7O,-

RJ
AA
BV
DK
BN
VR
XK

7OO,25,25,-

700,7O0,7OO,25,7O,-

5923 CL 25,5928
70,5944 BK 25,5961 MA 25,5981 DS 5OO,6004 JS 700,6004 MA 5OO,6005 PH 25,6006 TR 5O,6019 EB 25,6021 LM 7OO,6035 RP 25,6041 AZ
50,6043 VT 50,6081 AW 700,6093 GV 25,6100
6131
6133
6133
6191
6213
6214

6226
6235
6245
6247
6262
6281
6291
6291
6301

6307
6374
6374
6412
6413

GR
CM

70,25,7O,70,50,70,70,-

BA 7OO,AS 25,CA 25,7O,PC 7OO,NE 50,BD 50O,VR 5O,DG 25,7O,AV 7OO,SM 25,HN 50,XM 700,-

7061

7061
7064
7071

7080
7101
7105
7121
7131
7135
7156
7160
7161

72P4
7218

7233
7234
7274
7312
7317
7321

7323
7325
7331

7336

7361
641 9
7O,6467 GD 50O,- 7411
7412
6471 CR 5O,7417
7O,6531 TA
5O,7O,- 6533 MP 7OO,- 7421
6538 XD 5O,- 7441
NS 25,AE 70O,6542 JE 5OO,- 7441
6545 JA
25,- 7448
NE 25,\~\\f~1OOO- 6560 AC 25 - 7462
50[- 7462
7O,'- 6573 W
7O,6581 BM 50O,7462
7471
7O,- 6581 TL 25,NG 25,- 6605 BB 5O,- 7481
70,- 7482
70,- 6627
7O,- 6642 BB 25,- 7504
CM 5O,- 6658
70,- 7512
DL 700,- 6658 CJ 25,- 7513
HR 25,6659 BL
5O,- 7556
LJ
25,- 6686 ML 5OO,- 7571
AB 25,- 6700
7O,- 7572
GN 25,- 6707
70,- 7573
BJ 7OO,- 6711 TC 70O,- 7573
7577
7O,6721 MA 25,7604
70,- 6741 ME 25,EK 25,- 6745
70,- 7604
LB 25,6802
70,- 7607
7O,- 6803
7O,- 7608
7O,- 6813 JD 7OO,- 7608
GD 7OO,- 6823 HN 25,- 7634
DC 5O,- 6825 JB 25,- 7661
7O,-

7O,-

POTT

lAeKPOT
INUOi

7811
7811
7814
7815
7815
7891

7O,-

JJ 7OO,XX 25,XD

7894
7906 JJ
7942 CP
7971 BP
8023 AM
8024 CE
8024 XP
8031 ZG
8041

70,70,70,50,7O,70,70,-

70,5O,70,-

7O,50,7OO,50,-

7OO,7OO,50,5O,7O,-

8055 PA 7OO,8076 PS 25,70,GG7OOO,- 8096
7O,AC 25,- 8102 KH 25,8105 AJ
50HL 50,7O,- 8171 BA SOO,PA 500,8181 HB
5O,8191 KX
50,7O,8224
7O,VW 25,8225 DW 25,7O,8225 VD 50,70,7O,8231 VH 7OO,8251 TP
5O,70,8256 DL 7OO,AV 25,70,GH 50,- 8265
8356 VP 50,7O,SL 700,- 8407 AD 25,70,- 8431 ES 5O,7O,70,- 8442
8458
7O,ND 50,8461 LD
50,7O,8464
7O,JC 25,PM 25,- 8472 AW 25,7O,ZM 50,- 8474
JV 25,8478
70,7O,AA 50,- 8495
AK 50,8501 RP 25,RJ 50,8505
70,8507
7O,XJ
25,TG 25,8531 NL
25,DM 50,8538
70,CP 50,8556
70,JC
50,8602 BB 25,RK 50,- 8602 CA 25,70 - 8603 AM 25 BC 25,- 8618
7o!TG 7OO,- 8658
70,AW 25,8680
70.70,CG7OOO,- 8680
ED 5OO,- 871 1 DJ 7O00,7O,70,- 8744
8746 NJ 25,70,8764
70,70,70,HM 25,- 8832
8861 CE 50,DE 25,ZD 50,- 8862 PJ 50.AN 25,- 891 1 LW 50,70,BE 25,- 8912
HK 25,- 8915 KH 25,7O,70,- 8934
7O,VG 70O,- 8935
70.- 9001 BV 25,7O,MX 700.- 9038
70,NH 7OO,- 9053
70,7O.- 9104
70.-

9105

7O,-

9106
9107
9111
9156
9166

HP
PK

70,70,25,70,5O,-

9206

70,-

9216

9222
9249
9269
9269
9289

70,-

70,NL 50,TZ 7O0,VC 25,JE
25,-

9291

Drie kleuren
Suzuki maakt er geen geheim
van dat bij de ontwikkeling van
de Alto sterk is gelet op com
pacte auto's als de Cinquecento
en 106 De nieuwe Alto heeft
enkele sterke eigenschappen
waarvan de motor en binnen
ruimte de meest aangename
zijn Bovendien heeft hij dank
zij de Consumentenbond het
predikaat van voordeligste in
het gebruik Om het voor de
klant met al te ingewikkeld te
maken is er weinig keuze Een
Alto is rood, wit of blauw Re
nault bewandelt met de Twmgo
dezelfde weg, alleen hebben de
Fransen wat meer kleuren in de
aanbieding Drie is makkehjk,
maar wel erg karig
EVERHARD HEBLY

O1
25
O8
22
41

O9
O6
16
32
12

Citroen brengt van de AX
een aantrekkehjke versie
op de markt, de First Impression Hij is leverbaar
met dne of vijf deuren en
heeft dezelfde basisuitrustmg als de AX First
Specifiek voor de First
Impression zijn de lichtmetalen velgen, getint glas
en een zonnedak Deaparte
bekledmgstof van de stoe
len combmeert goed met
de kleuren van de carrosserie, donkergroen/lichtgrijs
en een rood parelmoer
De driedeurs kost 22 590
gulden, de vijfdeurs 23 540
gulden

9851

7O,-

9863 PA
9892
9903 AC
9909

50,70,25,70,-

9919

70,-

70,70,70,70,70,70,70,-

• ••

39
O9
41
16
15

O6
36
O3
37
43

42
32
18
O7
26

11
27
1O
O1
42

19
25
34
36
26

O9
39
O8
24
38

33
18
13
O2
2O

2974 BA168

2O
22
27
13

13 /5.0OO
26 /4.OOO
23 /3.OOO
1O f2.OOO
24 f 1 .OOO
36
f 5OO
15
/10O
14
f5O
11
/20
18
f10
05
f5

Nolans Van Os te Amsterdam
heeft de trekking van septem
ber verncht Van de wmnende
lotnummers zijn de laatste dne
cijfers weggelaten want lede
re deelnemer in dezelfde post
code wint - tot 3 000 gulden dezelfde pnjs Bij pnjzen van
een tientje wint zelfs de hele
wijk Daarom zi|n bi| de tien
tiesprijzen ook de letters weg
gelaten Maximaal 499 loten
per postcode Pnjzen worden
automatisch op uw rekenmg
overgemaakt Zetfouten voor
behouden

/5.OOO
/4.OOO
/3.OOO
/2.0OO

os /i. ooo

1O
,27
1774
77
12

/5OO
/I 00
/SO
/20
/1O
/5

0737"
4^
;?«
14
40
75^

/5.0OO
/4.OOO
/3.0OO
/2.OOO
f t . OOO
/ 5OO
/1OO

<23
47
O6

/2O
/1O
/5

.30

ilofiiilP
I

~

Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, mclusief de Jackpot en Postcode
Bingo Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
volgende bedrag van onderstaande rekenmg af te schnjven

Q /40,- (vier lotnummers)
Q /30,- (drie lotnummers)

Q /20,- (twee lotnummers)
Q /10,- (een lotnummer)

A u b uw keuze aankrutsen en verder mvullen met blokletters Dee/name houdtin aanvaardmg van hetreglement

Q dhr Q mevr

Naam:
Adres:
Postcode: i i i i i-i i i

Plaats

Wittudatwi|ubellenbi|eenpn|sbovende/10000 7 f_|pi_onnr
Vul dan hiernaast uwtelefoonnummerm
iciciuuiiin

Postbanknummer

i

1509410
i I i I I | I I I I I
i——————————

Datum
j

/so

De Bingo Jackpot start bij / 50000 Heeft een deelne
mer bij 21 getallen een voile kaart dan gaat de Bingo
Jackpot emit Zo met dan loopt de Jackpot voor de
volgende uitzendmg op met / 50000 Heeft u na het
trekken van 22 getallen een voile kaart dan wint u nug
alti]d / 5 000 Na 23 getallen / 4 000 en zo verder

Informaiielsjn

7O,50,-

AT
JN 500,9737 PD 50,
9743 BX 50,9744 EL 259781 EE
50,9833
70,-

9932
9932
9946
9964
9977
9979
9980

First Impression
geeft goede indruk

3079 WJ 006
6162 AG 086
9331 KL034

70,-

9302 BA 50,XS 50,9350
70,9351 BR
25,9356
70,9402
70,9423 PH 50,9431 AT
50,9451
HA 700,9487
70,9521 CN 25,9'528
70,9530
70,9541
EE 25,9574
70,9591 TE
50,9591 TT
50,9602 ZR 50,9603 CD 25,9636
70,9642
70,9642 HJ 70O,9648 CC 25,9658
70,9663 HA 25,9663 TE70O0,9672
70,9675
70 9681 CC 7OO,9687
7O,971 1 NK 7OO,971 1 NR 25,
9712 CJ
5O,9712 PT
25,-

24
25
O4
28

39
O7
35
29
2O

9321

9715
9717
9718

Het in Nederland nog
jonge merk Kia tareidt het
gamma uit met een nieuwe
bestelauto, de Bet>ta Met
een pnjs van slechts 21 590
gulden ex BTW behooi t hij
in dit grrjs kentekenseg
ment tot de goedkoopste
auto's Het laadvolume be
draagt 5,2 kubieke meter
en het laadvermogen 1 265
kilogram
De Besta heeft een vlak
ke laadvloer van 2,65x1,53
meter en is alleen aan de
rechterzijde voorzien van
een grote schuifdeur Hij
wordt aangedreven door
een 2 2 viercilmder dieselmotor met een vermogen
van 65 pk Er is tevens een
aannemersuitvoering met
dubbele catame leverbaar
en een speciale luxe versie
met extra's als een stoffen
bekleding van de achter
bank

2071 CW 002

P LOT 1701 GV103
IIVQQR5MIUOEN
IWASNIETVERKOCHT

7670
7679
7707
7742 AE
7782
7788
7792

45
28
19
27
17

Gran
Dorado
Projzen

6MIUOEN

6826 GB 5OO,6833 GD 7OO,6844
70,6844 DK 25,6860
70,6861 AX
25,6862 WJ 50,6865 DN 25,6871 GM 50,6891 AS
50,6903
70,6905 AD 50,6932 PE 25,6957 DJ 5OO,6961 LP 5OO,6964
70,6971 ME 25,6971 ZW 5O,6Q74 AH 70O,6982
7O,7002
70,7006
70,7021 DS 50,-

met voortdurend in z'n vier te
belanden
Het is een stadsauto maar op
de buitenwegen presteert hn
heel behoorlijk en wonder veel
geluidsoverlast Suzuki zet de
nieuwe Alto taewust in als all
rounder die van alle rnarkten
thuis is Het kost emge ti]d en
moeite om de 150 km/uur te
halen, maar in het dagehjkb
verkeer staat hij zijn mannetje
De trekkracht in vijf is met om
over naar huis te schnjven zo
dat het wensehjk is voor een
rappe inhaalbeurt even terug te
poken
Het aantrekkelijkste is na
tuurhjk het gennge verbruik
Volgens fabneksopgave 7011
1 18,5 mogehjk zijn Tijdens de
test kwam hij uit ,pp 1 16 en
daar zaten heel veel korte
stad&ritten en twee lange ritten
met ver ingetrapt gaspedaal bij
Het njgedrag is van hetzelfde
mveau Op hoge snelheid en in
het taochtenwerk hgt de Alto
stabiel op de weg Hij stuurt
opmerkehjk licht, ook tijdens
het mparkeren en is heel wend
taaar Juistinde stadbewijst hij
zijn nut met de zeer kleine
draaicirkel van 8,6 meter Ter
vergelijking een Subaru Vivio
heeft daar 9,8 meter voor nodig,
een Peugeot 106 10,5 mpter en
een Fiat Cinquecento 8,8 meter

van 4 September

UITSLAG TREKKING SEPTEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1000
7O,1013 CA 25,1014
70,1015 GB 25,1016 PB 25,1017 EA
50,1030
7O,1035 BL
25,1036
70,1053 PR
5O,1054 RS
50,1055 LH
25,1055 XJ
25,1056
7O,1058 JH
25,1058 KR
5O,1061
70,1064 SJ
25,1064 VG 25,1066 LK 7OO,1068
70,1068
70,1071 WC 50,1072 W
25,1073
7O,1075 LX
25,1075 SW 25,1 082 BR 25,-

Actuele informatie over
auto's en motoien
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoien',
postbus2104,1000 CC
Amsterdam

Handtekenmg

NATIONALE

Banknummer

HLOTERU
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zanderpostzegel) naar
Nationals Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2507 ZV Den Haag

Weekmedia 17

Regata 70, 10/88 . ./ 3.900
Ritmo 1.4 60S, 1/84 ./ 1.300
Tempra 1.6 S, 10/91 ./15.900
HYUNDAI-DEALER
Tempra 1 6 IE 6/92 ./14800
Tempra 1 9 D SX, 6/91/14400
AMSTERDAM
Tempra 2.00,4/92 ./14500
Tempra 2.0 DS, 3/92 / 19 400
AUTOKROOY
Tempra D, 10/91 ..../15800
Tipo 16 IE AGT, 9/90/10700
Voor nieuw en gebruikt
Tipo 1.6 AGT, 9/89 . / 8900
TT.
Vasumweg 32, A'dam-N
Tipo 1.6 AGT, 8/88 ../ 7800
Afslag S 118 v a. Ringweg
Tipo 1.7 D AGT, 10/88/ 8.600
Tel. 020 - 6310615
Tipo 1.9 Turbo DS, 4/91/ 16 200
E S.S. B.V. 035-564444/561842.

BMW 520 BAVARIA, 90 000 km
licht met wielen, elektrische
spiegels, alarm, radio, garage
gestald, / 5250,-. 0652-607016

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeli|kse autorubnek die op vnjdag verschijnf in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedia I w . Amsterdams Stadsblad, Builenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 mlljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefomsch van maandag t/m vnjdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86. Fax 020-665 63.21
Schnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Hel Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kanloor Aemstelsti|n, Loan van de Helende
Meeslers 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12, Uilhoorn Stalionsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnftelijke) die
voor donderdag 1 8 00 uur in ons bezit zi|n, warden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

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

/ 40,75
f 1 3/75
/ 8,50
f 8,50
/ 10,10

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen).
Alle pri|zen zijn excl. 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen], tarief op aanvraag.
Voor meer informafie of advies, bel

O

fi^&ff^kf^ ^^^ f^ J^n 4^^ i^W if**
20-665 86 86

Dealer in Amsterdam met ruime keuze uit nieuwe en gebruikte
T.k Fiat Nuova 500, bj. '65 met
Alfa's, deskundige en betrouwbare service, ook zaterdag
vouwdak, i.z.g.st., APK 5-'95.
Vrpr./5500. Tel 020-6973908. 3x Lada 2105 4 drs.
'92-'93
2x Samara 3 drs.
'91 -'92
Schaafstraat 27-29, A'dam, 020-6363377
7x Samara 5 drs. '91-'92-'93
2x Samara Diva
'91-'92-'93
33 17 IE 1/91
. / 10 900 Alfa 164, 24 klep , b] '94, veel
2x Kia Sephia 1.6
'94
Escort
1
3
GL
1985,
pas
ge75 16, Rood 4/91
/ 11 700 opties, airco, + 10 000 km, gnjs
Adm. de Ruijterweg 396-398
keurd,
5
versn.,
1e
eig.
/3950.
ESS BV 035-564444/561842 met Pnjs n o t k. 033-655408.
A'dam. Tel. 020 - 6825983.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.

Daihatsu Charade
11/84
/1250RINKO AUTO
Zandvoort Tel 02507 -12424
Volvo 240 GL, Sedan, LPG (gewoon goed), b j '80, APK 6/95
/ 1200.- VOLVO NIEROP
Tel.. 020-6183951

Auto's te koop
boven / 20.000,-

Ford

Alfa 33 1 7iE Boxer, 16V, '91,
54000 km, elek ramen, cv
/ 17 000 Tel 020-6319464

Escort 14 C, 2/89.../ 8900
Escort 1 6 CLX 8/91 /11.700
Escort 1 8 D CL 9/90 / 9 000
Escort 1 8 CLX D, 6/93/ 19.200
Escort 18 DCL 9/91 ./13.400
Scorpio 2.0 I CL 10/91/ 14.200
Scorpio 20 I, 9/92 .../18.400
Sierra 1.6CL8/91 .../11.900
Chrysler - Amstelveen
Sierra 2.0 CL HB 1/92/ 15.900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Sierra 2.0 CL 11/91 ../12.900
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212.
Escort 1.4 CL '86 .../ 6.950
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Escort 1600 CLX '91 / 18 950
Scorpio 2.4 GLi '90../ 14.950
Autobedr. RINKO Zandvoort N
Cunestr. 8, Tel.02507 -12424.

Chrysler

Citroen

Voor een goede occasion
Autobedryf
WIM van AALST
Commumcatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel 02979-84866

BX 14, b j '86, Ipg,
zeer mooi, vrpr / 4.850.-.
Tel 075 - 163008
BX 1 4 Cann Serv 7/91 / 7.000
BX 14TE, 5/92 . .. .12800
BX 14 E, 1/91
../ 9.200
BX 1.4 TGE, 10/90 . / 9 100
BX 1 6 Progress 4/92 / 13.500
BX 1 6 TZI, 8/90
. / 9 600
BX 1.6 TGI, 4/91 . . . 10.600
BX 1.9TRI, 7/89 . / 8000
BX 19 D, 10/87 .. ./ 6200
BX 1 9 TD, 4/92 .. / 13.200
BX 1.9TZD, 1/92 . . 16.400
BX 1.9TD 6/91
.. / 10.200
XM2.0I, 1/91
.../16700
X M 2 . 0 I Comf., 5/92 / 21.900
XM 3.0 V6 Amb. 2/91/23.500
E.S.S B.V. 035-564444/561842.

Citr.AX11TGE'90va/11.950
Citr AX '94
/ 18.500
Citr ZX Avant 11/91 ./19250
Citr BX Cannes '91 ./ 15.900
Citr. BX 19TZi Lpg '90/ 14.250
Citr BX inj. '90 v.a ../13450
Citr BX '88 v a. .
/ 5.900
02903-1908
* DORLAND *
Broek in Waterland
3x BX TRD TURBO
b.j. '88 v.a /10.000.
Tel. 075 - 163008
XM 20i, aut. '92
/ 29.500
XM 20i aut conf.'90 va/17.500
2x XM Turbo D '91 / 22.500
XM Diesel '91 airco / 24.500
XM D Break Serv '92/ 20.000
BX 19 TGD Br '91 v.a./ 14.500
BX TZD '92
/ 17.500
BX Turbo D. '91
/ 17.500
BX TZD '91 v.a
/ 14.500
BX Diesel'91
/ 12.500
BX 16 TGI break '92 / 22.500
BX 19 TZI Ipg '92
/ 17.500
BX 16 Progr.'92, Ipg / 17.500
BX 16 Progress '92 / 17.500
BX Progress ipg '91 / 15.000
BX 16 TZI '90
/ 13.500
BX GTI 16V '90
/ 14.500
BX 16 TGI '90
/ 12.500
BX 16TRI Ipg '87
/ 5950
BX 16 RE '86
/ 4.500
BX 14 TE Deauville '92/ 15.500
BX 14 RE '86
/ 3.450
Visa 11 RE '88
/ 3.950
CX 22 TRS '86
/ 4.950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam
Tel.: 020-6278410

Mazda
323 1 6 I GLX, 5/91 ../ 13.400
626 1.81 16V, 8/92 ../21.500
626 1 8 1 LX, 4/92 .../20.900
626 2.0 GLX, 3/90 .../11.800
626 2.0 I LXHB, 4/90/11.800
626 2.0 D GLX 7/91 ./14.900
626 2.0 I GLX 6/91 ../13400
E.S.S B.V. 035-564444/561842.
Mazda 323 1.7D, b.j. '87, / 250
goedkoper dan ANWB. Pnjs
/ 5000, m. radio. 020 - 6848867.

OCCASIONS
Mazda dealer BERKELAAR
Tel. 02979 - 82929.
121 Sed. 4-d. GLX Cabrio '94
323 HB Solid
'94
323 HB 1.6 GLX
'92
323 Sedan 1 6 GLX . . . '92
323 Sedan 1 7 DGLX . . '92
323 F 1.8i GLX PS .. . .'92
323F1.& GLX PS .. .. '92
Ford Escort 1800 CLX, 16V, b j.
323F1.&GLX Aut. PS . '93
sept. '92, 38 000 km, met. gnjs,
626 1.8 Exc. LPG .
. '91
/ 22 500. Ace. cd/radio/trek626 2 2i Sedan GLX
'91
haak, z.g.a.n 02510 - 11352.
Handelsweg 4, MIJDRECHT
Scorpio 2.8 i Ghia, automaat
OCCASIONS
'86, APK 07/'95, keunge auto
/6950. Inruil mog. 023-423906.
MAZDA DEALER
T.k. Ford Granada 2.0, bj. '83,
VAN VLOTEN CAR
zonnedak i z.g.st., / 1950.
Tel.: 020-6365052
Tel. 020 - 6163825.
323 HB Solid 1 3i-16v 1994
Van 1e eig. Ford Escort 1.6 CL 626SEDLX 1.8i-16v 1993
aut. '87, APK '95, in perfecte 626 Wagon LX 2 Oi
1994
staat, / 6500,- 020-6968216
121 SED GLX 13i-16v 1992
323 HB LX 1.3
1987
323 HB LX 1.1
1988
Accord 2.0 EX, 6/90 ./15.900 323 HB ENVOY 1.3 1988
1988
Civic 1 3 Hb, 3-d. 8/90/ 12.700 323 HB GLX 1.3
Civic 1.5 I GL 6/90 ../12.200 323 HB GLX 1.3-16v 1990
1991
E.S.S B.V 035-564444/561842 323 HB GLX 1.6i
323 HB LX 1 3-16v 1992
Civic Sport bj. 1983, APK 091995
Inruil mogelijk. Pnjs 626 Wagon GLX Ipg 1.8 1991
626 SED LX Ipg 2.0i 1991
/ 2450. 023 • 423906.
626 HB GLX Ipg 2.0-12v 1988
Honda Civic 3-drs., 1 3 luxe, 626 HB GLX Ipg 2.0-12v 1988
autom '88, Lpg + benz.
626 HB LX 2.0 Aut
1989
Tel. 020 - 6126900.
626 HB GLX 2.0-12v 1989
626 HB ARES 2.2i-12v 1990
626 HB GLX 1.8i-16v 1992
626 Coupe GLX 2.2i-12v 1990
De Meteor, nieuw en gebruikt
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Defender Discovery. Joh. SieAMSTERDAM-NOORD ,
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
Escort 1.6 CLX
10/93
Escort 1.6 Laser
04/94
Sierra 2.0 CL Sedan. . 03/90
Sierra 2.3 Diesel
08/86
Mondeo 1 8 CLX, 5 drs. 02/94
ALBERS AUTOBEDRIJF
ford service dealer
Tel. 02963 - 1767.

Honda

Land/Rangerover

Citroen BX 19 GT, bj. '85, APK
gek, vele nieuwe onderdelen,
Fiat Tempra 16 IE 8/91, groen, pnjs/2450. 020 - 6191321.
met, 35000 . . ../18500Goudsmit B.V. 020-6433733. Engelse Charleston Eend '82, Cuore TS/TX . . . . '86 t/m '93
geel-zwart, APK 7-'95 Leuke
Charade 1 0/1.3 mj 90 t/m 92
Mazda 323 F 1 8i GLX 16V + auto, /1100. 020 - 6718192.
MITSUBISHI-DEALER in Amsterdam met ruime keuze uit:
Applause L.I
'89 en '92
stuurbekr. 11/91, 38.000 km
nieuwe en gebruikte Mitsubishi personen- en bestelauto's.
Ruime
keuze
in
2
CV
occasions
NIEROP
DAIHATSU
/ 26 950 GOLDCAR BV
Deskundige en betrouwbare service, ook op zaterdag
alle leeftijden. Citroen Centrum Vancouverstr 2-12, A'dam-W.
Tel 020-6433733.
Otr BX 16TRI '87 .. /6900
Leende Tel. 04906-1528.
Tel. 020-6183951.
Schaafstraat 27-29, A'dam. 020 - 6363377
Citr Visa RD '88 .. / 6 800
TIMO DE BRUYN
Daihatsu
Citroen DORLAND, Tel 02903Voor occasions en reparaties
't AMSTERDAMMERTJE
1908 Broek in Waterland
van BX, Visa en 2CV6.
318 i GL 1985, keunge auto,
Amstel 340-342
voor Amsterdam en omgeving
tegenover Carre
Citroen AX Plaisier mei 1991, pas gekeurd, sportvelgen, APK klaarmaken tegen gered.
1e eigenaar, sportvelgen, keu- / 5950. Inruil mog 023-423906. pnjz. Verk van losse onderd.
A'dam-C Tel 020-6236491.
Oranjebaan 4, Amstelveen
rige auto / 8950 Inruil mogelijk 3181 '86 blauw met, 4-drs, 5- Tel 020-6680820 en 075-219777
Tel. 020 - 6433733.
Tel • 023 - 423906.
bak, verlaagd, I m. velgen V.a. / 85- 5 veerbollen
i z.g s t , / 9.950 02975-31575 op druk brengen bij de Citroen
Lancia Delta 1 3,
MITSUBISHI L 200 4x4 2.5 Die- Galant 1.8 GL 6/89 ./ 9800
Spec, in Zaanstad Garage.
2/91/9.400BMW 316 '84, gnjs/blauw,
Fiat Uno '85, rood, mooie auto sel 9/92, 30.000 km. Bullbar + Galant 181 GL 10/90 ./11.700
RENE
SPAAN,
075-281193.
E S S B V. 035-564444/561842. L m. velgen Pracht wagen.
alarm / 29.950 - GOLDCAR BV Galant 1.6 GL 1/87 ../ 4.300
/ 2350.Vraag tevens naar onze mruiTel 020 - 6126900
Galant 1.8 GL 3/88 ../ 7.900
Tel. 020-6433733.
Tel. 01721 - 6773
Opel Kadett Sedan 1.8
lers en aantr. rep. pnjzen.
E.S.S. BV 035-564444/561842
trekhaak, 1987, / 9.950
Fiat
Uno
45
S.I.E,
kl.
rood,
in
BMW 728 i automaat, 1986,Visa 17RDb.j. '86, org. 85 000
Van Vloten Car
perfecte
St.,
bj
'89,
APK
'95
• Deze autorubnek
APK gekeurd / 4950 Inruil mo- km. Vraagpnjs / 3.850
Tel 020 - 6365052
/7.500 Tel: 02984 - 5429.
gelijk. 023 - 423906.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex
Tel. 075 - 163008
SAAB 99 kl. wit, 4 drs Sedan,
rad /trekh. Hele nette auto
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP 02503-14097

Daihatsu

Auto's te koop
van / 5.000,tot / 10.000,-

Mitsubishi

Auto Beheer B.V.,

BMW

GOLDCAR MITSUBISHI

Fiat

Subaru Justy 1 2 '87
/ 7 950 - RINKO Auto
Zandvoort Tel 02507 - 12424
Suzuki Alto GA, 3-drs ,
donkergnjs met, 3/90 / 8500 COBUSSEN
Tel 020 - 6121824

Tegen hand.pnjzen: Primera
2.0i LX, 5-drs., st.bekr., antracietgnjs, LPG, 1-'92, / 18.500.
Primera 2.0: LX, 5-d st.bekr.,
LPG, 4- '92, wit, / 17 500. Sunny
1.6i SGX Coupe, st.bekr., el.
ramen, 8-'89, / 11.500. Sunny
Adverteren in deze rubnek
2.0 L Diesel 6-'91, stationwaTel. 020-665.8686
gon st.bekr. (m. lichte beFAX 020 - 665.63.21
schad.) / 16.000. BEREBEIT,
Postbus 156, 1000 AD A'dam Amsteldijk 25, 020-6627777.

el

Auto Cesar

Kadett 1.3i LPG, 1990, 93500
km, metallic antraciet. Vraagpnjs /13.500- '020-6891575.
Ascona 1.6 S hatchback, 5deurs, 1987, APK 08-1987. Inruil
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.

Autobednjven RINKO
Off. Renaultdealer
Curiestraat 8-10
SAAB SERVICE
Zandvoort Nrd. 02507-12424
5 SL gnjs kent. . '89 / 9.950
MOLENAAR
5 TL
'85 / 6 950
HOOFDDORP
5 TL 5-drs
'86 / 7.500
11 GTL 5-drs. . . '88 / 9.500
Tel.: 02503-14097
Clio, RN Fidji, 1 2 '92 / 18.950
Clio, S 1.4
'93/24.950 Onderhoud, repararatie, APK.
Clio, Be-Bop 1.4
Diverse SAAB occasions
demo
. . . '94 / 23 950 Waaronder: Saab 90, 99 & 900
19GTX 1.7, 5-d. '90/16.950 Tevens revisie Saabmotoren
25 TX, 41.000... '91 / 22.950
en versnellmgsbakken.
Safrane 3.0 V6i
autom demo . . . '93 / 59.500
Bovag of Top occasiongarantie naar keuze
SEAT AUTO KOHLER
RENAULT AMSTERDAM
v.d. Madeweg 23,
Top occasions met 1 jaar
Amsterdam.
garantie
Tussen Makro en Camax
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
020 - 6686146.
T.k. (WILLIAMS) Renault 9 GTL
bj. 4-'88, i.z.g.st., nw. APK, BoSEAT Autocentrum APC
vag gar. 02289 - 3730.
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Saab

Primera 20 I HB 3/92/19200
Primera 2.0 I SLX, 6/92/ 19.200
Primera 1.6 E LX 2/93/20.400
Primera 1.6 LX, 7/92 ./14.400
Primera 2.0 LX D, 4/92/ 19.800
E.S.S B.V. 035-564444/561842.

Lada

BX 19 TD zwart, open dak, radio, i.zg.st. van onderh , b j
juni1991 Vr.pr. / 12.500, km.st
9/90/15400.E S S. B.V 035-564444/561842. 178000. Tel. 020-6223204.
Peugeot 205 GTi 1.9, rood, CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
schuifdak , /17 500./ 20,- p st. Testen is GRATIS.
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg Tel 02907-6572 Tel. 03463-51150.
CITROEN BX1.6 TRS.eind'84,
supermooi, nieuwe APK, pnjs
/2450 Tel 020 - 6191321.
BMW 316 1 M-40 pakket,

>an

Hyundai

Alfa Romeo

BX 16 TRi bj. '86, centr lock,
el ramen, 5 versn, APK '95
/ 4950. Inruil mog 023 - 423906.

Auto's te koop
tot / 5.000,-
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Seat

KORS Automobielbednjf B.V.
OFFICIELE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
1382 JK WEESP
02940 - 14277

KADETT 3drs 181 '91 / 18.750
Corsa 1.2 S TR Swing 1987, KADETT 3drs 161 '91 / 17.250
pas gekeurd, LPG / 5950. Inruil VECTRA4drs 161 '93/28.750
mogelijk. 023 • 423906.
CORSA .3drs 141 '93/22.750
CORSASdrs 14SE '93 / 23.750
kadett 1.2 S stat. 7/81 / 900 VECTRA 5drs 161 '89 / 17 250
Kadett 1.3 Sed. 10/88/ 6800 VECTRA 4drs 181 '89 / 18.750
Kadett 1.4 I HB, 7/90/11.600 KADETT 3drs 161 '89 / 15.750
Kadett 1 6 D HB, 6/84/ 1.900 KADETT 3drs 181 '91 / 21.750
Kadett 1.61 CL, 5/90 / 8.900 ASTRA 5drs 161
Kadett 1.7 D stat., 9/90/ 8.500 stationwagen . . . '92 / 26.750
Kadett 1.7 D HB, 3/90/ 9.800
Kadett 1.7 Sedan, 1/91/ 10 600
Opel Corsa 1.2 S '83, APK
Astra 1 7 D stat. 4/92/18900
8-'95, open dak, nwe banden,
Omega 20 I GL, 1/91/16.900
rad./cass., i.z.g st. /2500.
Omega 2.3D, 10/90 ../14.400
Tel. na 18 uur: 020 - 6366023.
Vectra 1.6 I GL 7/91 ./15400
Vectra 1.6 GL, 5/90 ./14.700
Vectra 1.6 GL, 3/92 ./ 18.400 T.k. tegen handelspnjs.
Vectra 1 6 SV, 6/90 ../ 13.900 Kadett 1.7 D, 5-drs, station, 3Vectra 1.7 D GLS, 3/9014.800 '90 /13.000. 2x Kadett 1.6i,
Vectra 1.7 GLD 1/92 ./19 200 LPG,5-'90, v.a./10.750. 2x KaE S.S B.V. 035-564444/561842. dett 1.4i Sedan, LPG, 5-'91, v.a.
/ 11.750. Vectra 1.81 GL Sedan,
Kadett 25 stuks vindt u bij
3-'91, /17.500. Astra 1.6i GL
vd. PeijIB.V. te Haarlem 1983 HB, LPG, 9-'92,/19.500. Corsa
t/m 1988. Voor ml.. 023-423906. TR2-drs., LPG, 10-'87,/5500.
Opel Kadett 1 3 5 deurs, '84, BEREBEIT, Amsteldijk 25,
APK juli '95. Prima staat, Amsterdam, 020 - 6627777.
Do avond geop. tot 20.30 uur.
/1850. Tel. 02963 - 1929.

Rover

Rover-dealer voor Uithoorn, Seat Toledo 18i GLX 7-'92, gr
Amstelveen, Hoofddorp e.o. met., duurste uitv., vr.pr
BOOM Aalsmeer. 02977-25667. / 28.750. Tel. 02975 - 63315.

Subaru

K£9§fl
HbJHiWBC^UrflH

WS&2*£5am
SUBARU

ZUIDWIJK - PEUGEOTS
ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.
COBUSSEN AMSTERDAM
205 1.1. XR
7/91
sinds 1930
ALBERS AUTOBEDRIJF
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Tel. 02963 - 1767.
309 XR 1.414/92 .../18.500 Peugeot 205 XE '89 / 10.950
309 XRD, 9/90
/ 13.900 Autobedr. RINKO Zandvoort.N
205 XRD 1.8 9/91 .../16.300 Curiestr. 8, Tel.02507-12424.
106 XN 1.1. 1/92 .../15.300
Peugeot 405 GR, '88, rood,
enz. enz.
5-speed, getmt glas, toerentell.
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd. etc. / 7750. 020-6168241.
Peugeot-dealer
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.
19 TR 5-drs 1/91 . . . / 10.900
/ 10.900
205 1.1 GL5/91 ..../11.700 19 TD HB 6/91
205 1.4 XS 2/91
/ 13.400 19 GTS HB 5/92 ..../ 13.900
/ 14.200
309 1.4 XL 6/87
/ 5.900 19 GTD 1/92
/ 9.500
309 1.4 GR 11/90 .../10.400 19 TS 7/89
309 1.4 GL 8/90 ..../10.400 21 TL Sedan 11/90 ../ 9.800
309 1.8 GLD 5/90 .../10.400 21 GTL Sedan 11/89 / 8900
405 1.6 GLI 2/90 ..../11.800 21 SD Sedan 3/91 .../ 12.400
/ 11.800
405 1.6GL2/88 ..../ 7.900 25 TD 3/90
/ 12.600
405 1.6 GLI 7/90 ..../10.600 25 TX 8/90
/ 7 200
405 1.6 GL 4/90 ... / 9.800 25 TS 1/88
/ 13.600
405 1.6 GLI 2/91 ..../11.900 25 TX 3/91
/ 15 600
405 19GRD7/90 .../12.500 25 V6inj. 1/90
/ 19.400
405 1.9 GLD 1/91 .../14.700 25 TX 7/92
405 1.9 GLD 4/91 .../14.900 25 V6 inj. aut. 4/90 ../16800
405 1.9 GRI br. 2/90 ./13.900 Expr V6 D Stat. 6/88 / 6.300
405 1.9 GLD 10/90 ../13.200 E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
405 1.9 BRI 6/91 ..../14.900
R 4 GTL b.j. '86, nette auto,
505 2.0 GL 6/88 ..../ 6.900
APK 4-'95, vraagpr. / 7.250.
605 2.0 SRI 1/91 ..../17.400
Tel.: 075 - 163008.
605 2.0 SLI 4/92 .../19.700
6052.1 SLD2/92 .../19.700 Renault 19 diesel, bj. '90,3-drs,
perfecte
staat,
E.S.S B.V 035-564444/561842. d.blauw,
/11.500. 080-235811.
T.k. Peugeot 205 XE, '91, Renault 25 Turbo D., 1989,
30.000 km. met sunroof en an- i.z.g.st., 148.500 km, incl.
dere extra's / 12.950. Tel.
trekhaak, alarm, radio/cass.,
020 - 6597072.
/16.750 Tel.: 040-444163.

Renault

STER-DEALERS

voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

;;Viyio r^usty;ilmpreza -Legacy
Autobedrnf Mooy & Zn.
Autobedrijl Aalsmeer
Autobedrnf Amnt
Autobedrijl Heere

Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplem 28-32
Cemtuurbaan 225

020-6623167
02977-30170
020-6153902
020-6622204

Suzuki

4/92
Opel Kadett GSi 2.0 ... 12/90 Vectra 1.6 GL
ALBERS AUTOBEDRIJF
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
Tel. 02963 - 1767.
Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.

Peugeot

Uw

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen}

Suzuki Swift 1.3 GL
Bouwjaar 1991, metallic-blauw, 46000 km.
Prijs/13000. Tel. 020-6921471,
na 18.00 uur. Eventueel inruil mogelijk.
Suzuki Swift 1.3 GLX eind '88
elektr. ramen en spiegels. Prima auto, zumig en schadevrij. Canna 1.6XLI, 1/91 ./12.500
Pr. n.o.t.k. 020-6659342.
Canna 1.6XLI, 10/90 / 10.900
Corolla 1.3 sedan 4/91/ 11.900
Suzuki Swift GTI '89, wit,
COBUSSEN Baarsjesweg 249- E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Amsterdam 020 - 6121824.

Toyota

Volvo
245 GL, prachtige staat, geen
roest, b.j. '83, met. lak, overdrive, stereo cass. APK 4-'95,
vr.pr. / 3450. 020-6977821.

VOLVO Occasions
850 GLT '91
/ 42.500
240 GL 2,3 '89
/18.950
/ 8.950
240" Van LPG '86
/19.950
460 GL LPG '91
440 GLT 2.0 ABS '93/38500
440 DL 1.8 mj. '93
/ 29.950
440 DL special '92
/ 26.500
/ 12.950
340 GL autm. '89
340 GL schuifdak '89 / 9.950
340 GL 5 deurs 'i 3 / 8.500

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

340 1.4GLaut. 11/90/ 8.900
440 GL 10/90
/ 13.900
440 GLE, 11/88
/ 9.800
440 DL, 12/91
/ 12.900
440 DL, 2/92
/12.700
440 1.8 i DL9/92 .../14.900
460 GL 2/91
/14.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Adverteren in
deze rubnek
FAX: 020 - 665 63.21
855 GLT Estate
940 GL LPG
940 GL 2.0
745 GL Estate ,
440 GL 2.0
440 GLT mj
440 DL inj
440 GL inj. 1.8 aut
P. 205 XS 1.4

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie

US SEN DROOM EN WERKELIJKHEID LIGX DE WEG
NAAR UW JEEP DEALER

Suzuki Swift GL 1 3, rood,
3 drs 1987 /9950
Van Vloten Car
Tel 020 - 6365052
Volkswagen golf D, mrt 87,
donkergnjs metal 150000km,
incl gar en apk / 9 500 Zuidwijk, tel 020 - 6629517

Auto's te koop
van / 10.000,tot / 15.000,Audi 80 1.8
5-88
/ 11 400
E S S B V 035-564444/561842
Daihatsu Charade TX 1 31 16V
9 90 / 10 600 E S S B V 035-564444/561842
Lada2105 15 1993/9950
Lada 1 5 1991 / 10.750
Lada Samara Diva '92 / 13995
Adm de Ruijterweg 396-398
A'dam Tel 020 • 6825983
Lancia Thema, 20 IE 16V
2/90/12500E S S B V 035-564444/561842.
MGB 1974 groen, dubb carb
als nieuw / 14 500,Tel 020 - 6596264
Opel Corsa Swing 1 4i, 5 drs
rood, 1990. / 13950
Van Vloten Car
Tel 020 - 6365052
Suzuki S w i f t ! 3GSI,zwart,'89,
3 mnd Bovag gar / 11 750
Garage Econoom, Fredenk:plem 6, 020-6232505

Auto's te koop
van / 15.000,tot / 20.000,Subaru Legacy 1 8 GL, gnjs
met '90 3 mnd bovag/15950
HEERE
Tel 020-6232505

u \val ruiger aangelegd? ^Kian u dan in clc Jeep Wrangler. De

veiligheid graag mee zou meten. Met ABS op alle vier cle wielen, een

modellen. Mel een neetje lantasie neemt u 7.0 plants in Je Jeep

Godfather van alle

nog even

stanclaard airhag en een motorimioud van 4,0 liter of maar lierst 5,2

Cherokee. Als u tenminste net type benl clal in deze stijlvolle Jeep af

avonluurlij'k als 50 jaar geleden. Leverhaar in een pitligc 2,5 liter of

liter VS. Ziel u zichzeif al zitten in een van deze vierwielaangedre-

en loe eens van cle gekiamle paclen af durft le gaan. Wai natuurlijk

een ontzagwelckende 4,0 liter uitvoering. Gaal u voor ultieme luxe,

ven droomauto's? Kom naar onze showroom, iieem opnieuw plaals en

geen enkel pronleem is met. een 2,5 liter injectie, een 4,0 liter

droom dan weg in de Jeep Grand Cherokee. Het nicuwste Jeep

laat uw clromen. wcrkelij'kheid women.

nulomanl (bcnzincmolor) of een kraclitige 2,1 turbo diesel. Of lien t

model waar elke limousine zich qua comfort, vormgcving en

tijdens een overtuigende proof riI.

Six-It u x.icnzcH cons voor in een van bovenstaande Jeep-

terreinwagens.

Stocr,

stork en

4/94
9/91
3/92
4/88
1/94
1/92
4/93
4/92
8/91

v£V n Ji^^^^jQ
The American Legend.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 .uur.
jeep Clierok'ee vaiuil f 01.720,-. Jeep \Vuintllei • vanaf f 49.400,-. Jeep Giaml ClieiuLjee vanaf: f 93.990,-. PiijVen op t!eel Icenleken, incl. I3.T.VC., af imporleur, excl. Icosten rijlclaar malocn."Crij> kenlelcen": Jeep Clierolcee vanaf: f 4.2.995,-.
Jeej) \\"iaii^lei vanal I 39.995,-. Jeep Cnaiul ClieioL'ee: vanaf 62.553,-. Prij/en op di'ij- loenlelcen e.\cl. B. I.\V'., af imjiorteur, e\cl. kotlen rijulaar mawen. \\"ijxi£!ini!en voomeliouden.
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Geheime Volkswagen EA 337 predikte succesvol de revolutie

KoniopAlfa155
Koni heeft een wegliggingskit ontwikkeld voor
de Alfa Borneo 155. De kit
bestaat uit sportschokdempers en daarop afgestemde verlagingsveren.
Het accent ligt op een uitzonderlijke wegligging met
een acceptabel comfortniveau. Enkele van de eigenschappen zijn: scherp
stuurgedrag, rainlmale rolbewegingen in bochten en
geringe carrosseriebeweging bij remmen en accelereren.

N 1974 was de grote vraag
of de Golf het succes van
de op dat moment al legendarische Kever kon
voortzetten. Twintig jaar en
15 miljoen exemplaren na
de introductie van de Golf
kunnen we positief antwoorden. Het is slechts
wachten op evenaring van
het Kever-produktieaantal.
Kortgeleden verliet nummer
15 miljoen de produktiehal van
Volkswagen. De hoekige water-

I

gekoelde Golf begon zijn loopbaan in 1974 als opvolger van de
bolle luchtgekoelde Kever. Al
zeven jaar eerder begon Porsche in opdracht van VW met
het project EA 266. Technisch
gezien was de auto die hieruit
voortkwam nogal bijzonder. De
watergekoelde viercilinder lijnmotor met een inhoud van 1.3
en 1.6 liter lag namelijk onder
de achterbank, een zogenaamde middenmotor-constructie.
Op papier leek dat zo mooi en
aardig want het loste namelijk

Chianti in
beperkte oplage

Wie van de kleur van Italiaanse
Chianti-wijnen
houdt, kan voortaan ook
terechtbij de Fiesta. Onder
de naara Chianti brengt
Ford in beperkte oplage
een Chianti-rode Fiesta
met een aantal sportieve
extra's op de markt. Technisch is hij gebaseerd op de
Flash met 1.3 motor. Hij is
uitsluitend leverbaar als
driedeurs. Het onderstel is
verlaagd om de wegligging
te verbeteren. Naast wat uiterlijke verfiraaiingen is hij
onder meer voorzien van
net gebruikelyke veiligheidspakket (waaronder
een airbag) en sportieve
stoelen. De prijs bedraagt
26.990 gulden.

Nissan Maxima
QX op komst

een groot nadeel van de Kever,
de beperkte bagageruimte, in
een klap op. In de praktijk
bleek de EA 266 echter vrij temperamentvol en nauwelijks beheersbaar. Bovendien, de achterpassagiers hadden het nogal
moeilijk. Dat ze te hoog zaten,
daar viel mee te leven, maar ze
zaten bovenop de warme motor. De hitte in het interieur
was op zijn minst overdadig.
Maar de EA 266 was in meer
opzichten onhandig. Zo had de
oliepeilstok van de 1.6 litermotor bijna de afmetingen van een
floret.

de Golf was 650 kg, een loffelijk
streven vergeleken met de huidige 11 honderd kg, maar na
vier jaar, 300 duizend constructie-uren en yele testkilometers
woog hij bij het begin van de
produktie 750 kg.
Voor Volkswagen was de
Golf in vele opzichten een revolutie. Natuurlijk vanwege het
rechthoekige ontwerp, maar
ook omdat hij voorin een watergekoelde motor met bovenliggende nokke- ,_, ,„,
nas had. De ™- 'M:
grote achter- fwmtig jaar
klep met een- Volkswagen
voudig
toegankelijke bagageruimte maakEuforie
te de euforie complect. De opUiteindelijk besloot Volkswa- volger Golf deed in niets aan
gen het project af te blazen. In zijn voorganger Kever denken
1970 ondernam ze een nieuwe al heeft hij deze nooit doen verpoging, het geheime project EA geten. Een Kever met 'katte337. Ditmaal met succes. Voor bak' boven de boxermotor is
het eerste schetsontwerp werd nostalgic, een auto die je koesde toen al bekende ontwerper tert en opknapt. Een Golf van
Giorgio Giugi- het eerste uur is er een uit vele,
aro ingescha- een auto die je oprijdt en aan
Het prototype keld.
het einde afvoert naar de sloop.
van de VolksHetbeoogde
Maar succes had en heeft
wagen EA 266 gewicht van Volkswagen met de Golf, ook

Peugeot actie

de naam van dit topmodel
worden de letters QX toegevoegd: Quality Excellence.
De lancering van de Maxima
QX komt op het juiste moment.
Volgens de voorspellingen
neemt de afzet in het E-segment in geheel Europa volgend
jaar met 11 procent toe tot 1,8
miljoen auto's en de verwachting is dat we daarna snel doorstomen tot boven de twee miljoen.
Bovendien kan Nissan met
de Maxima wel een nieuwe impuls gebruiken omdat de auto
tot dusver nog maar weinig
voet aan de grond kreeg tussen
het Europese geweld van Audi
en BMW.

Keuze
De toevoeging Quality Excellence symboliseert direct dat
Nissan het nog hoger opzoekt
voor de Maxima.
De belangrijkste verandering
is dat er eindelijk meer keuze is
aan motoren want de Maxima
QX is leverbaar met een 2.0 of

F

De Nissan Maxima QX

3.0 V6. Door gebruik te maken
van lichte materialen is het gewicht van het motorblok met
liefst 50 procent gedaald. Ook
de bewegende delen van de
nieuwe motor wegen aanzienlijk minder dan in de bestaande
motoren het geval is.
Op het gebied van veiligheid
beantwoordt de QX aan de hedendaagse verwachtingen. Zo
zal hij in Nederland standaard
leverbaar zijn met twee airbags,
ABS en airconditioning. Verder
heeft Nissan door toepassing
van nieuwe technieken de lengte van de elektrische bedrading
fors weten terug te dringen. De
kans op storingen in het elektrisch circuit is hierdoor gedaald. In het voorjaar van 1995
kunnen we de Maxima QX in
Nederland tegemoet zien.

ORD HEEFT de personenversies van de Transit ondergebracht in de
speciale modelserie Tourneo en voor het nieuwe modeljaar een aantal ingrijpend wijzigingen aangebracht.
Meest opvallende zijn de
Ford-familietrekjes en een interieur dat aan een personenauto
doet denken.
De nieuwe Transit valt uiterlijk op door het nieuwe front
met een ovale grille zodat hij
voortaan meer herkenbaar is
als een Ford. Verder zijn de
voorste wielkasten en de achterbumper opnieuw gestileerd,
is het interieur comfortabeler
gemaakt en het dashboard gemoderniseerd.
Dit laatste onderdeel vertoont sterke gelijkenis met de
personenauto's van Ford. De
instrumenten lijken rechtstreeks uit de Mondeo afkomstig te zijn. Voor de knoppen

Algemeen

020-665 86 86
240 Station 2.3 i, b.j. 6-'93,
60.000 km., airco/LPG/tr.haak,
kleur d.bl., GLT velgen, Mich.
MXT + M + S op st. vlg. div.
ace., pr. / 45.000. Info.
18.00-21.00 uur 02240-96022.

Volkswagen

Vento CL 1.8

/ 6000
voordeel

VWGolf 1.3 b.j. 1989, LPG, 1e
eig., leuke auto, APK 1995. Inruil mogelijk. 023 - 423906.
VW-Caddy diesel '87, APK Jan.
'95, ex-PTT incl. 2-pers. matras
+ tent. Inl. 08380-18019.
VW-Jetta type C, 2-drs, bj.'85,
beige, APK aug. '95, / 4.500.
Tel. na 18 u.: 02975-65479.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. /3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Passat 4-drs.
1.8i 66kw/90 pk

Isuzu sportscab pick-up 2,5 d
gnjs kenteken, 86.000 km, okt.
1990/15.000 incl. BTW bullbar.
metallic of signaalrood, groen,
Tel: 020-6845277.
w w . glas, 5 versn., stuurbekr.,
voile tank, electrische ramen
of dubbele airbags, trekhaak,
verzw koeling, juni/juli '94
1573 tot 5160 km.
NIEUWPRIJS ALL-IN ./46.350
AUTOBANDEN NODIG ?
SLECHTS
/ 39.995
Gebruikte banden va /25.Alle maten+merk. in voorraad.
Pnjs incl. montage & balanc.
ECU BAND
Off. Audi/VW-dealer
Cilinderstr. 5 Amsterdam
CONTINU CA 80
Noord. Tel. 020-6313648
OCCASIONS AANWEZIG
Contactweg 47, A'dam-Sloter- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
fijk Tel. 020-6869611.
Ruilstarters en dynamo's.
Lod. v. Deysselstr. 77, A'dam
Valkenburgerstraat 152.
(Geuzeveld), Tel. 020-6116715
Tel.: 020-6240748.
S'82, diesel, 7 zitpl., 120.000 Missot. specialist REM- en
km.APKaug. '95, vr.pr. / 7000.
FRICTIE-MATERIAAL.
T
el 020 - 6229080.
Bosboom
Toussamtstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Golf 1.4 I CL 4/92 . ./ 18.400
Q
olf 1.6 CLD 4/89 . ./ 8.900
Noodservice
Golf 1 6 CLD 9/90 . ./10.400
ONDERDEELVERKOOP
Golf 1 8 I GL 3/92 . ./19.800
DOE-HET-ZELF ADVIES
Jetta 1.6 CLD 9/91 ./13.900
op zaterdag van
Passat 1.8 CL 5/91 ./18.900
E
10.00-13.00 uur
S.S. B.V. 035-564444/561842.

Accessoires
en Onderdelen

Autovroon

Golf b j. '84, nette auto, bl. met.
./ 4250. Tel.: 075 • 163008.
Golf Diesel sept. '86, 3-drs.,
^vart, 5 versn., apk 6-'95,
'6000. Tel. 020 -'64001 15.
V.W. -en AUDISPECIALIST
BAAS
v
°or nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
T
el 020 - 6183855.

maanden na de GTI verscheen.
De 1.5 liter zelfontbrander was
voor die tijd extreem zuinig
met een verbruik van 1:20 bij
100 km/uur. Vele merken
trachten sinds die tijd met kleine en sterke diesels de Golf van
de troon te stoten.
De derde trendsetter is de Cabriolet die in 1979 verscheen.
Hij loste zonder dat dit de taedoeling was de Kever Cabriolet
af en taleef 15 jaar lang de best
verkochte open auto.

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

De Ford Tourneo
voor de bediening van verwarming en ventilatie geldt dit in
elk geval. Een nieuwe optie
voor de dieselversies is een toerenteller met een groene sector
die het meest economische toerengebied aangeeft.
Stuurbekrachtiging is voortaan standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van de
instapper met 70 pk-dieselmo-

tor. Zowel Transit als Tourneo
is standaard voorzien van een
airbag voor de bestuurder, voor
de bijrijder kan deze tegen
meerprijs worden geleverd.
Ditzelfde geldt eveneens voor
de elektrisch bedienbare rijruiten enbuitenspiegels. Een noviteit is nog de montage van een
tweede groothoekspiegel aan

de onderzijde van de normale
spiegel, zowel links als rechts.
De bus is leverbaar als Tourneo
en Tourneo LX. In negenpersoons uitvoering heeft hij een
middelste driezitsbank waarvan het rechterdeel van de rugleuning omklapbaar is.
De technische vernieuwingen
omvatten allereerst de introductie van een 2.0 liter 115 pk
sterke benzinemotor met twee
bovenliggende
nokkenassen
die voldoet aan de emissie-eisen die in 1996 voor personenauto's gelden. Verder zijn alle
uitvoeringen van de 2.5 liter
dieselmotor verbeterd op het
punt van zuinigheid, vermogen,
trekkracht en milieu. Ford
heeft het gemiddeld verbruik in
de stad met elf procent teruggebracht.
De kilometerkosten zijn gereduceerd omdat hij nog maar
om de 15 duizend km voor een
servicebeurt naar de garage
moet. Het instapmodel van de
Transit kost 27.990 ex BTW.

AUTO SERVICE WETTER
SPRING IN T VELD
Stationcars
OCCASIONS
Subaru en Lada dealer
ZEKERHEID - GARANTIE
Lada Samara 1.5 5-d .. .1990
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
/ 10.950
NATIONALE AUTOPAS
Lada Samara 1.3 Flash 1989
O.a Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
EN 70 JAAR AUTO ERVARING Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987 GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.
HONDA
Peugeot 205 GTI 1.9 ...1988
Civic 1.5 DXI 1/93 .../27.950 Renault 11 TL
1987
Civic 1.5 DXI 1/92 .../25.950 Opel Corsa 1.2 S
1984
Civic 1.5 DXI 6/92 .../25.950 VW bus LT 28 Dsl
1987
Cicic 1.5 Silverst 2/91/21.950 VW bus transp
1987
8e OLDTIMERSHOW ZWOLLE
Civic 1.3 Luxe 1/90 ../16.950 Alfa Romeo 33
1990
IJSSELHALLEN 1 en 2 oktober 1994
Concerto 1.5 10/93 ../26.950
Meer dan 10.000 m2 oldtimerplezier met honderden oldtimers,
Concerto 1.58/93 .../26950
Zwanenburgerdijk 503
Integra 1.5 Luxe 4/89 / 13.950 Zwanenburg, tel.: 02907-6572 klassiekers en motorfietsen Grote beurs met onderdelen,
boeken, miniaturen, folders etc.
Prelude 20i EX 2/92 ./29.950
Geopend zat. 10.00-2200 uur; zon. 1000-15.30 uur
Aerodeck 20 EX 12/86/ 9.950
Vnjdag 30 sept, modelruilbeurs 15 00-21 00 uur.
Accord E20iS 12/93 ./35.950
Inl. en deelname: tel. 05910-41028 of 038-211843
Accord 20 EX 1/92 ./28.950
Accord 20i EX 8/86 ./ 6.950
6e Haagse OLDTIMERBEURS
5 *****
Accord 20 LS 3/90 ./ 19.950
23-24-25 sept. De UITHOF
Accord 20 EX 3/89 ./17.950
J Edenweg 10, Den Haag ZW
STERREN
Accord 20i EX 6/91 ./26.950
Geop.: vrijd. 18.00 - 21 00 uur
VERKEERSSCHOOL
Zat. en zond. 1000 - 1730 uu Autoverzekenng laagste bet
Nu ook examengarantie
ALFA ROMEO
per md/kw. met schadegarant
Info Pro Mobiel Totaal.
(gratis herexamen)
33 1.4 IE 5/94
/ 29.950
Focwa Serv. Celie 020-6416607
Tel./fax: 070 - 3977210
33 1.4 IE L 2/94
/28.950
Amsterdam
AUSTIN HEALEY 3000 MKi
33 1.4 IE lmola4/93 ./24.950
Autoverhuur
Almere
2+2, b.j. 1959, klrood in
33 1.7 IE 7/89
/ 11.950
en
Zaanstreek
pert st. Tel: 05222 - 1315.
33 1.7 IE 16V 5/91 ../21.950
33 1.3 S Ipg 3/89 .../12.950
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
20 AUTORIJLESSEN
33 1.3 1/89
/11.950
oldtimerbestand v/h Ned. Olden Examen voor
33 1.3 sportw. 8/88.. / 13.950
timer Bureau. Tel 02990-34065.
/1.000,00
75 16 10/87
/ 11.950
niet duur!!!
of
Simca 1500 bj '64 motor defect
75 1.8lndy7/91 ..../20.950
Studenten
10% korting
10
MOTORRIJLESSEN
APK gek. gave, roestvnje auto.
75 1.8 Ipg 9/89
/ 15.950
bestel-, vracht- en
+ Examen voor
Belast vri], / 950. 043-437023.
75 1.83/89
/ 16950
personenauto's, -bussen
/ 775,00
164 Twin Sp. 4/91 .../28.950
020-6794842, 020-6908683
1643.0 V6 9/88
/ 24.950
Zie ATS telet pag 888
MOTORRIJLESSEN

Klassiekers en Oldtimers

Hadu Auto's
al 15 jaar een begrip
in occasions!

Volvo

Metallic of signaallak, elecirische ramen, getint glas, stuurbekr., central lock, bumpers in
Weur, trekhaak, verzw. koeling.
RBS, stereo, voile tank, juni-juli
94, 1000 tot 5000 km.
NIEUWPRIJS ALL-IN ./41.100
Nil SLECHTS
/ 35.995

met de variaties op het standaardconcept. In 1976 taeleefde
de GTI zijn introductie. Hij was
voorzien van een 1.6 liter injectiemotor met 110 pk en kreeg
een sportieve 'versterking' toegevoegd in de vorm van betere
remmen, stuggere dempers,
kortere veren, bredere velgen
en banden. Met de letters GTI
op de kofferklep was je iemand.
Een andere trendauto uit het
Golfboek is de uitvoering met
dieselmotor, die een paar

Ford doopt Transit om tot Tourneo

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.

/5000
voordeel

Rover: niet
goed geld terug
Rover heeft een voor de autobranche nieuwe vorm
van garantie gei'ntroduceerd: de Rover Tevredenheidsgarantie. Indien de
klant om wat voor reden
dan ook niet tevreden is
met de aanschaf van zijn
auto kan hij hem omruilen
voor elk ander Roverprodukt of zelfs inleveren met
restitutie van de koopsom.
Dit dient echter wel te geschieden binnen dertig dagen of duizend kilometer.
Rover benadrukt dat het
niet om een verkoopstunt
gaat. ,,Het is de meest optimale garantie die je de consurnent kan bieden en wij
zijn de eerste autofabrikant in Europa die hiertoe
overgaan", zo laat de importeur weten.

Twee nieuwe
VW-campers

PRESENTEERT in Parijs de
NISSAN
nieuwe Maxima. Aan

Tot en met 26 oktober levert Peugeot voor de 106,
306 en 405 een actiemodel
met de naam Galerie. De
106 is gebaseerd op de 1.1
Ace en kreeg kuipstoelen
en een deelbare achterbank. Het voordeel bedraagt 1.250 gulden en er'
worden slechts 250 exemplaren van gemaakt. Weinig kans dus dat de buurman in dezelfde auto rijdt.
Voor de 306 Galerie stond
de XE 1.4 en 1.9 Diesel model. Ook hier tal van extra's
met als voordeel voor de
klant 16 honderd gulden.
Bij de 405 Break Galerie
loopt het voordeel op tot
tweeduizend gulden. Tot
de extra's behoren stuurbekrachtiging en dakstangen.

340 aut
'87 t/m '91
440 GLE en GLT inj. 11/88
340 1.7, 3-drs
'89
940 GL. aut. Sedan
'91
VOLVO NIEROP,
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam West. Tel. 020-6183951.

28/29 September 1994

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

EEN CREEP UIT ONZE VOORRAAD
MB 560 SEC autom. sportvelg. enz. bj. '85 / 26.750 p m. / 270
BMW 735i L. spec. uitv. airco aut. m '91 / 35.750 p.m. / 360
Chrysler Shelby Turbo, sportv. c.v. bj.'92 / 38.250 p.m. / 390
BMW 325i Cabrio, sportv. z.sportief bj '87/ 24.750 p.m. / 250
Lincoln Town Car, verlengd, 8 cil., bj. '91 / 39 750 p.m. / 400
Hyundai Pony XE, rood, bj. '88
/ 4.900 p.m. / 50
Ford Escort 1.8 D, 5 drs., w.w., cv. bj. '90/ 13.750 p.m. / 140
Renault 9 DL Aliance aut. U.S.uitv. bj. '86/ 6.750 p.m. / 70
Opel Ascona 1.8S, 4 drs., metall. bj. '89 / 10.750 p m. / 110
Renault 21 TL, 4-drs., metal, bj. '90 . . ./13.950 p.m. / 140
Renault 21 GTL, 4-drs., metal., bj. '91 . ./15.950 p.m. / 160
VW Golf 1.6 CL GTI, div. opties, bj. '87 ./ 8.750 p m. / 90
Rat Uno 45 S, 3 drs., metal, bj. '86 . . ./ 4.750 p.m. / 49
Opel Corsa 1.3 S GLS, 4-drs. sportv. '86 / 5.250 p.m. / 55
Nissan Sunny, 5 drs. combi bj. '89 . . ./ 10.750 p.m. / 108
Simca Solara 1.5 GL, 4-drs, metal, bj. '87/ 3750 p.m. / 40
Volvo 240 GL, 4-drs., bj. '87
/ 10.750 p.m. / 110
Renault 25 TX, Lpg, metal., bj. '89 . . ./ 13.750 p.m. / 140
Lancia Prisma 1.6 lE bj. '87
/ 6.750 p.m. / 70
Ford Scorpio 2.4i CL, Lpg, metal, bj '89 / 13.850 p.m. / 140
Hyundai Pony 1.5 L, 5-drs., bj. '90
. ./ 10.750 p.m. / 110
Nissan Blueb. 2.0 DLX, 5-bak, nw.m. '90 / 9.750 p.m. / 99
Mazda 626 GLX D, met. 5-bak., get.gl. '87/ 7.950 p.m. / 80
Opel Manta 2.0, spoilers, sportv., bj. '84 / 6.950 p m. / 70
2 x Rover 820i Sterling sportv., bj. '88, v.a./ 7.950 p.m. / 100
2 x Nissan Silv. Coupe 2.0 Turbo, '87, v.a./ 7.950 p.m. / 80
6 x Ford Sierra, alle types, bj. v.a. '86, v.a./ 4.950 p.m. / 50
Citroen BX aut., 1.9 TRS, stuurbekr. '88 / 7.950 p.m. / 80
4 x Mazda 323, div. uitv., bj. '89 v.a. . ./ 9.900 p.m. / 100
Mitsubishi Lancer, metal., 5-bak., bj. '85 / 4.950 p.m. / 50
5 x Opel Kadett, div. uitv., bj. 87 t/m 91, va./ 5.950p.m./ 60
Rover Montega Familiale, roofrack, m. '91/ 13.950 p.m. / 140
Fiat Panda 1000 CL, wit, weinig km. m.'90/ 6.950p.m./ 70
Ford Fiesta 1.1 Special, 5-bak, bj. '87 . ./ 5.650 p.m. / 60
3 x Alfa 33, 1.5 Ti/1.7iE, '87 t/m '91, v.a. / 6.950 p.m. / 70
Peugeot 205 XS, rood, 1e eig., m. '94 ./ 19.900 p.m. / 200
Mitsubishi Lancer 1.8 D. met. 5-bak, m. '89/ 8.900 p.m. / 90
4 x VW Goi! benz./diesel, bj. 88 t/m 90, v.a./ 9.900 p m. / 100
Honda Accoord 2.0 EX aut., st.bekr., '90 /11.950 p.m. / 120
3 x Volvo 340 GL, 5-bak, 87 t/m 90 v.a. / 5.950 p.m. / 60
2 x BMW 520i, met., sportv. ect., 84/85 v.a./ 5.950 p.m. / 60
3 x Ford Scorpio, div. uitv. 86 t/m 90 v.a./ 7.950 p.m. / 80
Citroen BX Station 1.6 TRi, 5-bak, m. '90 / 13.950 p.m. / 140
Mitsubishi Galant TD, 5-bak, m. '92 . . / 14.950 p.m. / 150
Fiat Croma TD Climat control, m. '92 . ./14.950 p.m. / 150
2 x Mazda 626 Coupe, metal., c.v. '89 v.a./ 13.900 p.m. / 140
VW Kever Cabriolet 1600 i bol. voorruit 79/ 14.900 p.m. / 150
Mazda 626 GLX Diesel HB '86
/ 4.950 p.m. / 50
Subaru Jumbo 6000 km. !
/ 13.950 p.m. / 170
Nissan Sunny 1.3 LX Sportvelgen '87 . ./ 6.950 p.m. / 120
Audi 80, 1.8 S, zwart uniek '89
/ 14.950 p.m. / 180
BMW 850 i Coupe NIEUW I 20.000 km. '92/ 138000 p.m. / 1650
(Maandelijkse bedragen zijn gebaseerd op een doorlopend
krediet met een looptijd van 96 maanden)
FINANCIERING SNEL EN CORRECT GEREGELD
HOGE INRUIL
ALLE AUTO'S WORDEN AFGELEVERD MET 10.000 KMBEURT EN NIEUWE APK-KEURING
Dagelijks geopend van 10.00 • 18.00 uur
Donderdag en Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Hadu Auto's 020-622 1469/622 1638
ELANDSGRACHT 7-13, HOEK PRINSENGRACHT 302-304
AMSTERDAM-CENTRUM (JORDAAN)
+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079 Tevens Inkoop.

Rijscholen

Autofinanciering
en verzekering

OUKEBAAS

ANDERE MERKEN
Daihatsu Char. 1.3 1/92/ 16.950
Rat Uno 45 IE 10/89 ./ 9.950
Rat Panda 1.0 10/90 ./ 8.950
Ford Escort 1.6 11/89/10.950
Ford Escort 1.4i 5/92 / 18.950
Ford Resta 1/1 1/89 ./ 13.950
Lancia HPE Vol. 2/86 / 15.950
Mazda 323 1.615/87 ./ 7.950
Mils. Colt 1.32/91 .../16.950
Nissan Bluebird 1/90 ./ 14.950
Nissan 100 NX 6/91 ./26.950
Seat Ibiza 12i 1/92 ../ 15.950
Toyota Corolla 8/91 ../ 15.950
Triumph TR7 5/8 ..../
8.950
* Bovag/Alfa-Prima
garantie voorwaarden
SPRING IN T VELD
OCCASIONS MET
EEN STREEPJE VOOR
ALFA ROMEO
OOSTEINDERWEG 335-339
1432 AX AALSMEER
Tel. 02977-24696
Fax 02977-44021
HONDA
OOSTEINDERWEG 340
Tel. 02977-44146
Fax 02977-20489

/ 50,00 per 60 mm

Volkswagen heeft tijdens
de Caravan Salon van Dusseldorf twee nieuwe campers gelanceerd: de California Highway en California
Exclusive. De Highway is
gebaseerd op de Coach en
onderscheidt zich door een
omvangrrjkere standaarduitrusting. Voor de Exclusive stond de Transporter
met verlengde wielbasis
model. Het nieuwe topmodel van de California-reeks
is onder meer voorzien van
een sanitaire cabine. Beide
zijn leverbaar met een vijftal verschillende motoren,
waaronder drie diesels.
Prijzen zijn nog niet bekend.

Service en Reparatie
Garage De Linde, L'ndengrachi 227. tel 020 - 6254782
Autobednjf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.- 020-6184402
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegelmg
GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhoud
Voor Schadeherstel en APK
Repareert snel en vakkunaig
uw koppelmg & remsysieeTi
voor een goede occasion
Gratis leenauto's bescnikbaar
BOVAG Gar & ANWB ksunng
Fredenksplein 6. 020-6232505
APK KEURINGE\ ; 70
klaar teavij' u v.acn;
Garage Wes- Center
020-6122476 nonaer afspraak)
2e Helmerssrraat 15, A'dam

Gedipl FOCWA-monteur voor
alle voorkomende laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz / 47,50 exc
BTW p'uur Tel 075 - 314618.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL 02907-6999 A'dam,
Sloterdi|k 3
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Uw BOVAG Autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505

APK + grote beurt v a / 299 DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
A P K KEURINGSSTATION
Keu-en zonder afspraak
motorenrevisie FEENSTRA
c
eenstra & Jimmink
Industneweg 27, Duivendrecht
Asterueg 24A A'dam 6364702
Tel 020-6980639

Autosloperijen

D FAAS
Grote sortering ONDERDELEN Luxe- & Bestelauto's v a / 38,AUTORIJLESSEN
van alle schade-auto's, alle per dag, ex BTW
/ 37,50 per les
merken, alle bouwjaren
Grasweg 3, A dam-Noord
THEORIE OP VIDEO GRATIS GEBR. OPDAM B.V
Tel 020-6371826
Tel: 02502-45435.
De
Lugt
luxe en bestel vanaf
Speciale spoedcursussen
Het HOOGSTE BOD?'' Bel /39,- per dag excl BTW.
theone + praktijk.
voor vnjbhjvende pnjsopgaaf
Tel 0206161388of6890374
Loop-, sloop- en schadeauto's Twingo. Peug 106/306, Vectra,
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
m.vrijwarmg Tel. 020-6754193.
VW Combi, Transit Diesel.
Tel. 020-6138473.
BIJ Ferry alle rijlessen /35,-.
Theonecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

Motoren/Scooters

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

Voor alle vracht, bestel- en
Honda VF 1100
Een veiligheidstrammg
personenauto's, bussen
Sabre
1985
na het slagen, NATUURLIJK bij
Tel.
020
6126900
Cruquiuskade 5
Rijschool Ruth Madura
Tel 020 - 6274001
Tel. 020 - 6003882
M.A R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
RIJSCHOOL ROLF
NU OOK IN A'DAM-ZUID
Rijden bij Rolf is een begrip in motoren en verkoop van
kleding,
helmen
en
access
DaC.
KRUSEMANSTRAAT 62,
Amsterdam. Met een goed
Tel. 020-6755508
team mstructeurs geven wij op gelijks geopend. ZONDAG kijkeen psychologische manier in- dag 11-17 u St. Janslaan 52
Opel Kadett / 39 p.d
tensief les en nog leuk ook! Bussum, 02159-11866
All-in KM vrij
Hoog slagmgspercentage en Suzuki GS 450E, 1983, 46.000
km, kleur zwart, i z Q St., prijs RENT A BRIK 020-6922930
toch 1e 10 lessen /35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. / 2750. Tel. 080 - 789892
Wij verzorgen ook 8-weekse T k. BMW R100, bj. 2-'84, sportcursussen en examenroutes nj- kuip, 25.000 km, met koffers,
den is vanzelfsprekend.
/ 10.000. Tel. 072- 117022.

tSLOOTHAAKf

DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG KOOPAVOND

Auto's te koop
gevraagd

Adverteren in
deze rubnek
Tel. 020 - 665.86.86

Let op! BOVAG autobedr. verkoopt gratis uw aanb. in zijn
Showr. Medembl. 02274-4999.

I AMSTELVEEN BV. \\

Campers

Tel. 020-6431220

De scherpste pnjzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
Oosterweg 1, 01721-8913
10 mm. van A'dam.

- Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

•Auto te koop' Plaats in deze DE HOOGSTE PRIJS voor elk
rubnek. U zult verbaasd staan merk auto a cont. met vnjwar.
over het resultaat.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
• Bewijsnummers van een Te koop gevraagd AUTO'S a
VW/Audi dealer A-POINT
geplaatste advertentie in deze
contant met vnjwar.bewijs
Kollenbergweg Amsterdam
rubnek krijgt u alleen
Tel.: 02908 - 24640
uw camperdealer
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie Te koop gevraagd AUTO'S a Verhuur van 2-6 pers campers
va. /925.- pwk incl. verz
contant met vnjwar.bewijs
kenbaar maakt. De kosten
Tel. 020 - 6964964
Tel 02908 - 24640
daarvoor bedragen /4,50

m

>V

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totals oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdam* Stadsblad Buitenv/eldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
deRonde Verier Aalsmeerder Courant Zanduoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw • de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 - Fax 020 - 665 63 21

AUTOVERHUUR

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

OE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ER ZIJN NOG I2082
WKHTENDEN VOOR U

't staat in de krant
iedere week weer

16 -14

GELDIG VAN 29/9/94 TOT 5/10//94
EN ZniANG DE VOORRAAD STREKT
LEURENTELEVISIE'S
type
3LAUPUNKT

functles

>S55-23VTiNIEUWSTETYPE/na inruil
'SG3-33VT |63cm/sleieo/IXT/namruil
/O 33VI J70cm/ tcreo/TXT/na mruil
"S5521VT [55cm/slereo/OSDAXT
GRUNOIGj
WO 695

Imonolilh/IOOWslereoAXT

MO 640
•KCM

|TXT/osd/luiea[stbed.
| TXT/black malrix/alst.bed

U55550
ST63660

besle lesVsteico
63 cm/ HiFi sierra

norm.
nu!

nil
845,-

nu| 1168,nu' 1248,1299,-i 999,3049,-j 1898,799,-

JVC COMPACT COMPONE
SYSTEEM met LIVE SlIRRI

• OO

5SS5

669,769,-

1299

898,-

1799

1289,'

SONY SUPER TRINITRON GROOTBEELD STUNT
72 cm Super Trinitron/line pitch/dibital cornb filler/Picture
in Picture/100W HiFi stereo mel 3D spectrum sound en
subwoofer/advanced menu systeem/breedbeeld mode/
Teletekst met Texlbank en 20 pag. geheugen/talloze aansluilingen/double duty afslandsbediening/console teoen
meerprijs
'

normaal 2998,na inruil nu bij Polectro

DOLBY SURROUND

TOPKLASSE MINI SYSTEEM

Heettu geeriinniiler?
Kom toch praten..

G I....CE

I losse componenten |
MllMll BITSTRSAM
Illlllllllllli'm CONVERSION

^JDIGITAL

PHILIPS TOPKLASSE DIGITAAL MINI HIFI SYSTEEM

2198.71

SONY SEN R5420

S2SE iH^

VERSTERKER dolby pro logic/
2x80W voor + SOW centre + 2x20W
achter en woofer/digitale vertraging
etc. TUNER digitaal/30 presets
DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/relay play/dolby B+C /etc.
CD-WISSELAAR voor 5 CD's/4x
Hybrid Pulse D/A converter/ custom
edit/programmeerbaar etc.
SPEAKERSYSTEMEN Actieve Super
Woofer + 2 3-weg pilaar speakers +
centre speaker + 2 surround speaker
Compleet met LUXE MEUBELfin

VERSTERKER digilaal/2x80W/klasse G/Dynamic Bass Boosl/DIGITAL SOUNDPROCESSOR regelbare surround EQUALIZER 7
bands/programmeerbaar/TUNER zenderidentificatie/NEWS automatische weergave van nieuws/30 presets TIMER programmeerbaar DCC-SPELER digitaal opnemen en alpelen/alspelen van uwoude cassettes mel dolbyj ~
' '
zoeken CD-SPELER bitstream/FTS programmeer en edit sysleem/AFSTANDSBED. etc.

norm 2850,- exclusief hij Polectro

DENON TOPKLASSE MINI HIFI DESIGN SYSTEEM
LUXE GRUNDIG HIFI STEREO KTV

VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER digitaal/30 presets TIMER sleep- wek en schakelklokfunclies CASSETTEDECK horizontaal ladesysteem/HX-Pra/music search CD-SPELER digitate uilgana/prcgrammeerbaar SPEAKERS meerprijs/2-weg bassrellex D100 AFSTANDSBED.

55cm Black Matrix/CTI/HiFi stereo/On Screen
Display met laalkeuze/lelelekst/sleeptimRr/d|lRrslnt/
luxe alstandsbediening XS55 / Q O Q W
na inruil nu bij Polectro/ JJ£? ? "/

EUROPEAN'

PHILIPS

VIDEO

norm 2698,- exclusief bij Polectro

i

'AWARDS.

15AA3332 On Screen Display/AB
895,- 549,15AA3537' MET TXT
875,-] 589,17AA3340 « cm/OSD/alsl bed.
999,-] 493,17GR2740 ;«cm
1499,- 698,28ST2781 '70cirvB!acklinE Super/TXT " 22957 T499,63 cm KTV mel slereo.leletekst en afst.bed. 1795,-, 1178,70 cm KTV mel stereo, teletekst en alst bed. NU
|1295,21PT700A 55cnvstereo/easy bct/elc
1898,- 1398,28PT900A IDOHzdigilalescan
3098,- 2548,28PW960AA»breedteeMmafcWme
| 3998.- 3298,SHARP
SHARP
37cm portable ktv
NU v.a.
319,SONY
KVA2121 |HiBlack Trinitron Plus
1998,- 1198,KVA2921 63cm/Hi-8lack/na inruil
2699,- 1898,KVA2531
2399,- 1798,KVC2121 55cm/Text/stereo/AB
nog voordeliger
KVC2569 na inruil
1898,- 1528,KVM1420 |37cmportable/OSD/AB
699,- 498,KVS2921 J72cm/lopklasse/na inruil
3798,- 2298,KVX2131 stereo/TXT/S-VHS/na inruil 1799,- 1098,KVX2521 63cm/monilor design
1998,- 1238,KVX2561 HiBlack/doubleABna inruil
1998.- 1199,TELEFUNKEN
SR255VT |63cm/steieo/txl/nainriiil
1499,- 975,-

AV28S1
JVC ACOUSTIC SOUND PROCESSOR KTV
70cm Super beeld/40W HiFi stereo/Acoustic Sound
Processor voor 3 dimensionaal geluid met Live, Hall
of Stereo effect/cinema status/auto breedbeeld
mode/CCT leleleksl/menugestuurde besturing met
afstandsbediening etc.

norm 2098,-

SONY KV-S2941100 Hz SUPERTR1NITRON
72 cm super trinitron /100 Hz Digital Plus voor
absoluut Irillingsvrij beeld / Digital comb filter/
digitale ruisonderdrukking / PIP / super spectrum
sound / 60W HiFi stereo / Intelligent Teletext / magic
commander atslandsbediening

/

bii Polectro 1598,- nair/uil
0

norm 2998,nubiiPolectro

0

SONY KV B2511 HI BLACK BASS DESIGN
63 cm HiBlack trinitron / 60W HiFi stereo /bass
retlex sound systeem /16:9 breedbeeld mode / CCT
TXT met TOP+FASTxT / double duti'_^___.
alstandsbediening
«|
O 0"

55cm FST beeldbuis/S-VHSweergave/breedbeeld
mode/multi ontvangst/hyperband tuner/Saba Teledialoog systeem voor menugesluurde bedieninrj /auto of
timer/luxe afstandsbed.
/ OIQ
7
norm 1099.- bii Polectrti

739,-

VR333 _|3koppen/TXT/PDC/elc.

SLVE7
SLVE9

3HZ_

!alslandsbedieninB_ _

599,-

/IMS:

exclusief nu bij Polectro

499,-!

_ _ "_""_ r"I"'L~7"

JTRI LO_GIC/sleteo/jJdc_ _ j_1589,-! 1J78,iTRI LOGIC/slereo/monlage ] 1998.-!JI239,-

SLV325
SLV625

|3koppen/dija^modestiurlle/AE 1099.-i 599,[slereo/'i koppen/audiodub
[4 koppen/HIFI-montage
~2298,-j1598,SLV625 J7toppai/HiFislgeafflP
BlAUPUNKf
799.-I 539,'
RTV240 [imbo/LCOalslbed

norm2998,- bij Polectrp I 51 JO.

1299,-

699,-

1299,-

699,-

1999,'

998,
1999,- 1398,-

-1599,-

898,-

2199,- 1198,

699,

1299.999,-

599,-

899,-

598,199,599,- 398,
1799- 1099,'
1499,- 799,1799,- 1099,<
399-

1499,-

799,-

dolby pro logic superstunts
KENWOOD |UD900minisel
3199,- 1798,dolby pro logic surround + boxen
KENWOOD KRA7050 receiver
5 kanaals DSP processor
1599,- 1099,
|D709midisysleem
SONY
dolby pro Ibgic/voor+eindverslerker
2699.- 1998,'

-ELECTRDniC)

760.

SABA T6355 VT KTV MET MEUBEL
63 FST beeldbuis/S-VHS weergave/breedbeeld
mode/multi norm/NTSC play/2x scart+video front
aansl. etc./TOP teleleksWelektronisch slot/Tele
Dialog systeem voor menugeslugrde bediening/luxe
afslandsbediening
/f A QQ
V
norm 2498,-na inruil nu / I *t JO ^ "/

viaeorecoraers
[alle merken
altiid ypordeligenj

SHOWVIEW EN LONGPLAY
V1202 SHOWVIEW VHS mid-drive / supersnel
laadsysteem / showview / menugestuurde bediening
/ VPS / VHS index / picture search/auto luncties/
assemble/elektronisch slot/
PAL-SECAM /TV-VIDEO AB
norm 898.AKAI 3 KOPPEN VIDEO STUNT
intelligent HQ/DX-3 koppen/quick response/menugestuurde bediening/laalkeuze/dubbele digital tracking/PDC en Showview optie/perfect stilstaand beeld,
slow motion en mulli speed/blank search/auto
iunclie/kinderslot/alst.bed.(340)/ C * 1 C
/
norm948,-nu hi)Polectro Q£.%t^m/

SONY VIDEO STUNT
VHS-HQ/60 presets/picture search/digital auto
tracking/stilstaand beeld/LCD proarammeerbare
alstandsbediening SLV125 7/
CQQ _/
norm 799,- bij Polectro;
OfcJ8 7

PHILIPS TURBO DRIVE VIDEO DELUXE
zeer hoge kwaliteit/supersnel door turbo drive en
quick response/OTR recording/auto head cleaning
/riigitale tracking/taalkeim/kinderslol/VISS ?oeksysteem/LCD afst.bed. (23DV1)/
nu bij Polectro

SONY SLV 335 3 KOPPEN VIDEO
3 PRO koppen/perfect stilstaand beeld/stonringsvrij
frame advance/reverse play back/On screen display
mel data screen/high speed rewind/easvLCD_
alst.bed. met dual mode shuttle
tle/ COO
7
norm 899,- bij PolectnV OOJ,"

761.

YAMAHA NS-S34 SPEAKERS
zuil 2-weg bass-rellex, voor versler-

KENWOOD TOP MIDI HIFI

Dolby Pro Logic/DSP akoestiek/Environmental Sot
Enhancement systeem/EQUALIZER tegen meerprijs
TUNER 30 presets/zendernaam-geheugen/AI
TIMER/DUBBEL CASSETTEDECK dolby B+C/HXPro/CCRS en Edit Pro/CD-SPELER 1 bits/AI
mangementedit/CCRS/AFSTANDSBEDIENING
met YAMAHA NS S34 speakersystemen
normaal 2794,/J

bii Polectro

/ t

slart/afstandsbediening etc. F+ CTfO
norm 2298,- bij Polectrb I 0 / O ,

PRGFESS!0?JEEL ED8TEN VOOR 3EDEREEN WANT...
Bij Polectro vindt u alle apparatuur voor het monteren van beeld en geluid, en natuurlijk demonstratieklaar.
Kom naar Polectro en zie hoe eenvoudig het is om van uw opnames een llitsende film te maken. Onze deskundige adviseurs demonslreren u graag alle mogelijkheden. Prachtigejffecten, commentaar inspreken en muziek
loevoegen, tilels en Intro's maken, alles kan! En de prijzen.
U weet het Polectro is altijd voordeliger!!

KENWOOD M47 MIDI HIFI SYSTEEM

met power versterker, digitale tuner, programmeerbare
timer, dubbel autoreverse cassettedeck, CD-speler met
CCRS compulergestuurd edit systeem, High Speed
CD-opname. Afstandsbediening

145,189,-

B&W OVALE SUBWOOFER SYSTEEM
bestaande uit 2 ovaalvormige design satelietspeakers
met stalief en een subwoofer module. TOP in geluid
en vormgeving
norm 999.- bii Pnlectrn

BOSE 601 DIRECT REFLECTING
de top in stereo weergave / 2 woofers + 4 tweeters /
voor versterkers van 15-300W / computer gelest en
metSjaarvolledigegarantie / CflCb
7
norm 1499,- bij Polect/o O J J , " /

PYLE TOOBZ, baspijpen
Gemakklijk te (de)monteren baspijpen voor een ongekend goede weergave van de krachlige bass lonen.
Bij Polectro voelt u het verschil
bij Polectro al v.a.

PYLE DRIVER, world class woofers
'subwoofers met ongekende kwaliteit in duurzaamheid en geluid. Kom naar Polectro en voel hel
verschil/25 cm/300W
ftnn
7

bij Polectro al v.a.

/ISfJ,"/

PYLE NEW WAVE POUNDERS
De rage in Amerika: complete speakersystemen met
zeer hoog vermogen en krachtige weergave. Voor
maximum performance in Wagons, Hatchbacks,
4x4's en Vans. Kom nu naar Poleclro en u gelootd
uw eigen oren niet
/COD
7

hii Pnlectro aLv,a.

/nHa.-/

MITSUBISHI
ATF-3 PHONE
perfect bellen in heel
Nederland via ATF-3
autotelefoon net met
99 geheugens voor
naam en nummer,
kostentelleretc. etc.
compleet met accu
en desktop lader
norm 2450,-

PIONEER KEH-P11 4x22W/pre out/loudness/24 presets/Best Station Memory/autoreverse cassettedeck/2
richting spoelen//afneembaar front PIONEER CDX-P11 CD WISSELAAR/1 bits//zeer compact/rmiclom
play/repeat/etc.
/

normaal 1 299,- nu bij Polectro
SONY COX KP510 TOP CD WISSELAAR SYSTEEM

/

SONY XR-C510 4x22W/pre amp oul/elektronische toonregeling-i-loudness/telefoon mute/RDS - EON+PTY
etc./24 presets/Best Tuning Memory/FULL LOGIC ELEKTRONISCH CASSETTEDECK dolby/repeat/blank
skip/intro/ATA/afneembaar front met key off alarm/klok/etc. SONY CDX-65 CD WISSELAAR vopr irj^CD's/1
bits/quick disc change/CD Mel geheugen voor 110 CD's/etc.

nubii
„
R30505ARSTEREO
-4x7W/elektronische tooriregeling en fader ,v
/autoreverse/2 richting'spoelen/24 presets/
ant'idielstalslede'/etc. ,••
norm 399,-bij Polect
WbNWUUU KHU270 CARSTEREO STUhT
nu bij Polectro

/ QQwij

/

KENWOOD KRC255 CARSTEREO met CD-WISSELAAR bediening

2x25W versterker/gescheiden toonregeling/pre-amp out met fader/loudness/hybride chip tuner met CRSC
ontstoring/24 presets/Priority Radio Preset/autoreverse Cassettedeck/2 richting snpisnoeipnflnnpuaii /Mnit_
functie/alneembaar front/etc.
nu bij Polectro

CONCORD QD200 CAR-VERSTERKER
200W/ 2/3/4 kanaals versterker, +8pHzsubwooler
crossover
/

norm 799,- bij Polectro /

tWIMEPARKEEf?CEL£GENHEID
SOEPELEBETALIHO
PIN-PAS BETAALAUTOMAAT
tfinsefag t/m vrijdag
GRATIS KOFF/EBAH
zaterctag "

OESKUNDIGEADVISEURS

PIONEER MCD1000 CD WISSELAAR SYSTEEM SUPER STUNT

2x25W versterker/gescheiden toonregelin/hybride chip tuner mel CRSC ontstoring/24 presets/Priority Radio
Preset/autoreverse Cassettedeck/2 richting snelspoelen/tuner call voor radio-weergayyudeflt^fc
7
snelspoelen/Wok functie/afneembaar front/etc.
/ icED _ /

PROFITEER NU....BETAAL GRATIS LATER
0 = spelende (VHS) inruil met ouder dan 5 jaar/ pnjzen+gegeyens onder voorbehoud
s/

norm 399,- bij Polectro /

__ _
BLAUPUNkT DIGITALE BEELDPROCESSOR
DVM2000 digilaal geueugen/still, stobe, mozaic,
paint en PIP/fader/98 wipe patronen/one way+reverse
wipe/audio mengpaneel/superimpose/diverse aanslui

199.298,-

met YAMAHA NS S34 speakersystemen
normaal 2794,bij Polectro
t

CONCORD QD100 CAR-VERSTERKER
100W versterker/gold plated connecloren

THUMBS UP VIDEOMONTAGE SYSTEEM
programmeerbaar tot 62 scenes/auto lader
enhancer/lrame nauwkeurig monleren/time
codes/ook voor S-VHS en Hi8
norm 699,- bij Polectro

als beste getest
als beste getest

carstereo & personal audio

bij Polectro

allijd voordeliger
Shoot 4 See
TRAVELLER Nil BIJ POLECTRO AL V.A.
1079,TR202
Iravellet/waeldliid/na inruil i 1999.-I 1398, -|0

999,- 599,'

299,-

MISSION

SHARP VL-E30S VIEW-CAM
revolutionair/compacl en lichtgewicht/7,6 cm LCD
display/ingebouwdespeaker/menusysteem/8x
zoom/digital autofocus/neuro AE
belichlino/breedbeeld mode/video 8 svsleem/ouick

SC5"

1399,- 1348,

KEHWOOD |DP1050 CD-speler
KENWOOD DPM6650
CD wisselaar voor 6 CD's/atci.bed.
KENWOOD KA1030verslerker
KENWOOD KA3050 versterker
KENWOOD UD500 mini set
MX55 mini + boxen
JVC
MX-6 mini + boxen
JVC
MX C5 mni sel
JVC
mel boxen en CD-wisselaar
f

SPEAKERSYSTEMEN

ViEW-CAM

MITSUBISHI
CX7
slereo/lrillingsslabilisatoi
2898,-! 1698,-JO
SONY
de nleuwste modellen en..altl|d voordoliger
fX200
videoBhandycam^
j 1799,-i 1298,-

2299,- 1298,-

MHC C70 mini set

met boxen en CD-wisselaar
PIONEER J10 midi systeem
PIONEER N33 mini sysleem

voorDEVOORDELIGSTE

HITACHI VM H70 ALL WEATHER
Hi8/HiR stereo/all weather dubbelwandige kast
bestand tegen zand, water en... een pngelukje/Digital
Signal Processor voor oplimale belichling/elektronischc beeld stabilizator voor Irillingsyrije opnames
/36x digital zoom/digilale lader (wit.wipe.zoom) /
breedbeeld mode/alstandsbediening etc. etc.

compleel mel speakers
D209midisysleem
SONY
compleet mel speakers
0309 midi sysleem
SONY
lurround/paramelrische equalizer
MHC2750 mini + boxen
SONY
MHC3800 mini* boxen
SONY
MHCCSOmini'set
SONY
met boxen en CD-wisselaar,
SONY

489,649,-

norm 1199,/ /C|C| J
exclusief bij Polectro m *9*$ ej

SONY"!

normaal 2999,
nu bii Polectro

KENWOOD MINI HIFISUPERSTUNT
VERSTERKER presence surround ^it master/natural bass/
subwooler pre-out EQUALIZER 13 bands spectrum analyzer
/programmeerbaar TUNER digitaal/ 20 presets TIMER sfeep,wek- en schakelklokluncties DUBBEL DECK autoreverse/
CCRS edit systeem/CRLS opname regeling/dolby BtC/DPSS
zoeklunctie CD-SPELER 1 bits/CCRS edit SPEAKERS meerprijs/2-weg aeroduct AFSTANDSBB:
~i

70cm Blackline-S/100Hz/breedbeeld mode/CTI
/moza'iek scherm/80W HiFi stereo/woofer/Easy TXT/
OSD/menugestuurde bediening met taalkeuze/luxe
afstandsbediening
" /1 QQQ

889,- 0

—

gescheiden voor en eindversterker/dolby surround/DSP presence surround/natuurlijke bass/EQUALIZER 13
bands spectrum analyzer/programmeerbaar/AI auto, focus en link TUNER/TIMER digitaal/20
presets/programmeerbare Al timer met weekprogrammering etc. DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby
B+C/HX-Pro/nigh speed CD opname/DPSS zoek/CRLS niveau regeling/CCRS editsysteem CD-SPELER 1
bits/sound enhancement/programmeerbaar/CCRS edit systeem etc. SPEAKERS leaea-meeipriis/2-weg mel ..
omnidirectioneel systeem AFSTANDSBEDIENING
.
/ *1 CQO ml

TECHNICS |JETX520midi
surround/losse componenlen
TECHNICS SCCH750minisel
compleet mel speakers
D109 midi systeem
SONY

PHILIPS 28PT800A/00100Hz GROOTbeelil

489,-

PANASONIC/BLAUPUNKT RTV 665 VIDEO
4 koppen/longplay/NTSC play/supersnel loopwerk/
insert/audio dubbing/auto headcleaning/jog shuttle
/luxe leespen-afslandsbed./-^
.

VC A35

TWIN VERSTERKER 2x100 + 2x15W/DigitalDolby Surround
/Pro Digital Signal Processing/sound lield coordinator/
super woofer uitg. EQUALIZER parametrisch/programmeerbaar/equalizing recording TUNER/TIMER digitaal/programmeerbaar/30 presets etc. DUBBEL CASSETTEDECK power
loading/autoreverse/dolby B+C/HX-Pro/CD synchro edit
met cross fade CD-SPELER pulse D/A converter/just time
edit SPEAKERS tegen meerprijs/3 weg met subwoofer
systeem SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING

PHILIPS 25PT530A/00 STEREO KTV
63 cm Blackline S/breedbeeld mode/CTI/50W HiFi
stereo/spatial stereo/CCT telelekst/FLOF en TOP
txt/4 pag. geheugen/menugesluurdfiJ]ediEQing/Iuffi_
afstandsbediening
ft OQQ
o/i
norm 1799.- na inruil nu /1 O3>O a " /

KENWOOD UD701 DOLBY SURROUND MINI HIFI SYSTEEM

normaal 2499.- nu bii Polectro
/ " rJJO* L
I POLECTRO'S SPECTACULAIRE SPECIAL STUNTS

SABA M5507 SUPER KTV STUNT

SONY MHC6800 DIGITAL SURROUND

HiFi stereo
surround
4 speakers
teletekst

SHARP"]

/
/

0

1099,allijrj voordeliger
899.-! 649,-

PHILIPSj
'pDC/3 topper/turbo drive

VERSTERKER 2X85W/stemmaskering/dubbele bass etc.
SURROUND SOUND PROCESSOR Digital Akoestiek Processor/panoramic surround met motorgestuurde panoramic
speakers/dolby Pro Logic Surround/stemming + ambiance
inslellingen/digitale special elfect pracessor/7-band EQUALIZER/rUNER+TIMER digitaal/programmeerbaar DUBBEL
DECK auloreverse/lull logic/dolby B+C/HX-Pro CD-SPELER
optisch digitale uitgang/CD edit systeem mel 4 opties/prpgrammeerbaar SPEAKERS 3-weg 4 speakers systeem/uniete
motorgestuurde panoramic speaker/learning CSRP
AFSTANDSBEDIENING etc.

0
0

JVC

I3koppen/sliowview/pdc
1 3 koppen/stowiew/shuttle

JVC MX-G9 TOPKLASSE MINI

VERSTERKER met surround sound en DBFB/EQUALIZER2x5
bands/TUNER+TIMER programmeerbaar/30 presets DUBBEL
CASSETTEDECK dolby/CD-SPELER programmeerbaar
SPEAKERS 3-weg AFSTANDSBED.

1450,-VOORDEEL

0

type
functles
norm.lnu
AKAI
23EOH-S"vjPDC/SHOWVIEW
888.- 599,VS21
dig. tracking/lnteracliveMonitor NU
459,VSF550 HiFi stereo/dig. tracking/AB
1299.- 748,GRUNDIG
GV201
BESTEKOOP
599,NU
GV240
4+2koppen/PDC/.HiFistera>
1709,- 999,GV401
SHOWVIEW/POC
799.- 649,HITACHI
VTM180 HiFi slereo/4 koppen/jog
1799.- 1098,VTS890 |slereo/7 koppen/na inruil
2599.- 1998,- 0

HRJ318
HRJ 305

SONY MHC 500 MINI STUNT

norm 999,- nu bii Polectro_

WDEORECORDERSt Cv 1 S

1199.899,799,-

WtfSESMM

•94 '95

norm 1999,- nu na inruil

HRS600 JHiFislereo/6koppen/PDC
longplay/monlage/etc. na inruil
HRDX20 digilal lracking/shultle/A8
HRD770 pdctshowview optie/ AB
HRJ 300 3 koppen/lurbo drive

JVC MX S2 VERSTERKER live surround (DISCOTHEEK, CONCERTZAALen STADION) Spectra Peak
indicator/active bass extensie TUNER digilaal/40
presets TIMER programmeerbaar DUBBEL DECK
auloreverse/lull logic/dolby CD-SPELER auto edit
sysleem/programmeerbaar SPEAKEBS2:
bassrellexAFSTANDSBED.
PijPolect

9,30 • 18.OO uur
9.00 • 17,00 uur

tfoqdonbg koopavond 19.0O - 21.0O uur

ALLE MERKEN EN... ALTUD VOORDELIGER

Polectro

SOUND & VISION'

Geselecteerd topdesler van A'dam en omstreken

Actief • Tips • Vrije tijd
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Modebrillen krijgen
een 'zuurtjeskleur'

Zeeduivel
met zuurkool
Peter van Klaveren is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen suggcsties voor niet-alledaagse
'recepten en legt uit wat er
bij het bereiden van de
maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: Zeeduivel met
spek gehardeerd en geserveerd met roomzuurkool.
Zo langzaam aan begint de
herfst er toch weer aan te konen. Bij ons thuis halen we dan
cisten rode wijn en vullen we
de voorraad trappistenbier aan.
Zo brengen we de gure herfstavonden op een aangename malier door.
Ook het menu ondergaat verinderingen en de lichte, zomerse gerechten maken plaats voor
stevige winterse kost. Het onderstaande gerecht is puik voor
deze tijd van het jaar en zal aan
afel zeker enthousiast worden
ontvangen.

Wie volgende week alleen
een simpel halfje wit of volkoren bij de bakker koopt, doet
zichzelf beslist te kort. Want
tijdens de 'Week van het
Brood', die van 3 tot en met 8
oktober in het hele land
plaatsvindt, pakken de bakkers uit en worden de consumenten uitgenodigd om kennis te maken met al die soorten brood die tegenwoordig te
koop zijn. In de 'Week van het
Brood' krijgen de klanten drie
kaarten om hun familie of
vrienden uit te nodigen voor
een ontbijt of lunch. Daarnaast kunnen de consumenten ook meedoen aan een
prijsvraag waarbij ze een reisje naar Parijs of Londen kunnen winnen en de kinderen
krijgen een bouwplaat.
Het Nederlandse broodassortiment heeft zich de afgelopen tien jaar sterk 'verbruind'. In 1981 bedroeg het
aandeel bruin en -volkorentarwebrood 67 procent en momenteel is dat 75 procent. Alleen bij de consumptie van
broodjes kiest de consument
in de meeste gevallen voor
wit.

De brillenmode verandert
niet zo snel als de mode in
kleding, maar er zijn wel duidelijke trends te signaleren.
De bril van nu is opvallender
dan de brillen die in de afgelopen jaren werden gedragen.
De vormen zijn strakker en de
kleuren zijn nadrukkelijker
aanwezig.
Wat betreft het materiaal
heeft metaal nog steeds de
overhand. Naast dure edelmetalen zoals goud en platina, is
er keuze uit monturen van
staal, koper, kobalt, titanium,
palladium en rodium. Vooral
titanium is erg populair, want
het is allergievrij, corrosiebestendig en flexibel.
Maar de echte trendsetters
kiezen voor een kunststof
montuur. Die zijn over het algemeen opvallender en lenen
zich meer voor uitgesproken
kleuren. De kleuren van zo'n
montuur zijn zowel effen als

gecombineerd. Voor het komende jaar zijn er vier kleurgroepen te onderscheiden: de
zogenaamde
'eco'-kleuren
(wit, ivoor, zand honing en tabak), de romantische kleuren
(azuur, roze, strogeel een
bleekgroen) en de 'zuurtjes'kleuren (dieproze, violet, turquoise en felgeel) en donkere
kleuren als marineblauw,
bruin, dennegroen en zwart.

derlandse films bijvoorbeeld
slecht vind, is dat de acteurs
vaak vertellen hoe ze iets voelen. Dan zeggen ze 'ik voel me
rot,' maar zo'n zin zou eigenlijk
overbodig moeten zijn. Niet
zeggen maar tonen, dat is de
kwaliteit van een goede film."

Orgel

Anny Ondra
speelt de
hoofdrol in
Alfred
Hitchcocks
'Blackmail',
de eerste
stomme film
in een nieuw
seizoen
'Nostalgie in
Tuschinski'

A

Foto Stichting
Nederlands
Filmmuseum

„Eigenlijk kan je stomme
films en geluidsfilms niet met
elkaar vergelijken," zegt hij.
„Bij een geluidsfilm stuurt een
regisseur het hele produkt en
en bij de stomme film is het
beeld een halfprodukt. Pas met
de muziek erbij is z'n film compleet, in de bioscoopzaal komt
zo'n film tot leven. Met een echte organist van vlees en bloed

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK
8 Dagen Zuid-Engeland
Country-Side, Castles, Gardens
en Londen
nu slechts..

768.-

ntdek de fraaiste plekjes in Zuid-Engeland, de
glooiende Southdowns, de machtige landhuizen met
prachtige tuinen de wonderbaarlijke kasteelruïnes

en de metropool Londen. U verblijft in een van de
twee, drie-sterren hotels, vlak aan zee; the Berkeley

'S.

Vertrekdata:
Laatste plaatsen!
Okt.:07, 14,21
\JK

^-y nu

768,-

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• overtocht per ferry, Calais- Dover
• logies In Berkeley of Chatsworth
• 2-persoonskamers metdo/to
• halfpension verzorging
• afwisselend excursieprogramma
• hotels beschikken over een lift
• uitstekende reisbegeleiding

hotel of het Chatsworth hotel te Worthing!
Meer informatie over Worthing? Stuurt u deze

bon ingevuld retour; De Harde's Tours,

De Harde's Tours

Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:
Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:

BOES

//£'

'Muziek brengt stomme film echt

Zeeduivel of hamvis was
vroeger voor weinig geld te
koop, maar de laatste tijd is het
droevig gesteld met de visprijZondagochtend 9 oktober
zen en vooral delicate vis als
gebeurt er in de
zeeduivel is verre van goedAmsterdamse
toop. Niettemin is het heerlijk
Reguliersbreestraat iets
ten en het is af en toe ook wel bijzonders. Als het in de rest
iens leuk om een dagje niet op van de stad rond half 11 nog
ie penningen te letten.
zo rustig is als het alleen
maar op zondagochtend kan
zijn, staat voor bioscoop
Benodigdheden:
Per persoon 180 gram zeedui- Tuschinski al een lange rij.
Het zijn mensen van zeer
el-filet, plakjes mager gerookt
verschillende pluimage,
spek, peper en zout, wijnzuurmaar ze delen in elk geval
kool, beker slagroom, citroen.
De mooie ronde filets schuin één passie: de stomme film.
En ze zijn allemaal
n tranches van circa vier of vijf
benieuwd naar de live
centimeter snijden. Kruid ze
muzikale begeleiding van
icht met wat peper en zout en
amwikkel ze met spek. Een
Alfred Hitchcocks
houten prikkertje voorkomt
'Blackmail', de eerste van
3at de zaak uit elkaar valt.
de zes stomme films die
komende winter wordt
Verwarm de zuurkool in de
gedraaid in het kader van
room en breng het op smaak
'Nostalgie in Tuschinski'.
met zout en peper. Vervolgens
op het midden van het bord een door Katinka Bartels
bergje zuurkool dresseren en
daar omheen in het rond een
carrousel van visstukjes en
LS RENÉ WOLF van
dunne partjes citroen. Voor
het Filmmuseum over
deze keer even de aardappels
stomme film praat,
apart in een schaal serveren.
gaan zijn ogen glanzen. OnPETER VAN KLAVEREN danks het technisch vernuft
waar de speelfilms tegenwoordig mee worden gemaakt, is de stomme film
voor hem toch echt 'je
Deze vrije-üjdspagtna
verschijnt wekelijks in alle
ware'. Stomme films woredities van Weekmedia.
den tijdens de voorstelling
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
begeleid door een organist
Amsterdam, telefoon 020 en juist die menselijke in562.2840 (niet op vrijdag).
breng maakt zo'n voorstelling volgens hem zo speciaal.

Adres:

Bakker pakt uit in
'Week van het Brood'

—-—-—-

Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

heb je in de zaal meteen een
andere sfeer."
„Goede stomme films zijn
erg knap gemaakt. Alleen door
het beeld moet het hele verhaal
van de film duidelijk worden
voor de kijkers. Wat ik aan Ne-

Voor het vierde achtereenvolgde jaar wordt 'Nostalgie in
Tuschinski' gehouden. In samenwerking met het Nederlands Filmmuseum en MGM
Cinemas en
met publicitaire
steun
van het Amsterdams
Stadsblad
(Weekmedia) worden dit najaar zes stomme film-voorstellingen aangeboden. Plaats van
handeling is het sfeervolle Tuschinskitheater en de films
worden door organist Joost
Langeveld muzikaal begeleid
op het befaamde'Wurlitzer'-orgel van Tuschinski.

bioscoop oude Jordaanse lied- van de stomme films uit de eerjes meezong met de 'explica- ste twintig jaar van deze eeuw
teur', de vertelster van de film. verloren gegaan. Nadat de films
Dit jaar zal er waarschijnlijk veelvuldig waren vertoond en
niet veel worden gezongen, men er toen van uit ging dat
maar de films worden wel taege- 'iedereen ze had gezien' werden
leid door orgelmuziek. Het ze omgesmolten. Het oorspronPilmmusseum heeft het pro- kelijke materaal bevatte zilver
gramma met zorg uitgezocht, en dat werd dan weer verkocht.
maar er zitten geen films bij
waar op het toneel bij wordt
gesproken. René Wolf: „We Huppelen
hebben gekozen voor populaire
Volgens René Wolf staat een
films die aanspreken bij een ochtendje 'Nostalgie in Tugroot publiek. De eerste film is schinski' garant voor een ge'Blackmail' van regisseur Al- slaagd uitje. „Wij hebben er alles aan gedaan
om er een
mooie voorstelling van te
maken. Zo is
er
bijvoor- beeld voor gezorgd dat de
fred Hitchcock. Van deze film beelden van de film iets langzazijn twee versies gemaakt, een- mer lopen dan normaal. Vaak
tje met- en eentje zonder geluid. hebben mensen het idee dat
Maar als je het aan mij vraagt, stomme film alleen maar kois de film zonder geluid span- misch en slapstick is omdat de
nender. De acteurs hebben acteurs zo snel door het beeld
daar veel meer bewegingsvrij- heen huppelen. Dat doet inderheid omdat ze nog niet in de daad komisch aan terwijl dat
buurt van een microfoon hoef- vaak helemaal niet de bedoeden te blijven."
ling is. Voor 'Nostalgie in Tuschinski' hebben we de apppaRené Wolf is blij dat 'Black- ratuur zodanig afgesteld dat de
mail' goed bewaard is geleven. acteurs in de film op normale
Dat is bij lang niet alle stomme snelheid lopen en bewegen."
films het geval, want tot groot
leedwezen van de filmliefhebNostalgie in Tuschinski
ber is naar schatting 60 procent wordt ook dit jaar weer bijzonder, weet René Wolf. „Wat is er
nou mooier dan een goede film
uit het verleden in een mooie
bioscoop uit het verleden? Een
goede stomme-film voorstelling is geen 'voltooid verleden
tijd'. Het spreekt ook nu nog
aan omdat er tijdens de voorstelling een organist zit te spelen. De mensen gaan echt iets
bijzonders meemaken."

Blackmail van Hitchcock opent
serie Nostalgie in Tuschinski

De afgelopen jaren waren de
filmvoorstellingen een groot
succes, waar het publiek ondanks het vroege uur op zondagochtend, graag voor uit bed
kwam. Een van de toppers was
vorigjaar de film 'Bet, koningin
van de Jordaan' waarbij de hele

Den Bosch is drie dagen
lang 'Europa in het klein'

De film 'Blackmail' is zondagochtend 9 oktober te zien in Tuschinski,
aanvang half 11. Zie voor kortings-aanbiedingen de bon op deze pagina.

De binnenstad van Den
Bosch verandert volgende
week voor een paar dagen in
'Europa in een notedop' als
er in de gezellige Bossche
straatjes van 7 tot en met 9
oktober de vierde
internationale markt wordt
gehouden.

Wintersport
voor beginners

Foto ANWB

Vaarbewijs halen
bij 'Grietje'
Deze zomer is er veel te
doen geweest over het vaarbewijs. Het wordt steeds
drukker met bootjes op de
Amsterdamse
grachten.
Om dat drukke verkeer op
het water in betere banen te
leiden, gaat de gemeente
het vaargedrag van de
schipppers meer controleren.
Op het water werd de afgelopen maanden gecontroleerd en geverbaliseerd
en voor veel mensen is het
nog niet duidelijk of ze wel
of geen vaarbewijs nodig
hebben en of ze wel of geen
praktijk-lessen moeten volgen. Om antwoord te geven
op die vragen houdt Vaarschool Grietje vrijdag 30
september een informatieavond. Aanvang acht uur.
De medewerkers van
Grietje geven dan duidelijkheid in de regelgeving van
het Vaarbewijs I en II en de
praktijkdiploma's van het
CWO. Ook geeft men uitleg
over de verschillende theorie- en praktijkcursussen
die begin oktober starten.
Meer informatie: Vaarschool
Grietje, Prinsengracht t/o 187. Telefoon: 020-625.9105.

geeft u meer!
'Blackmail1 van
Alfred Hitchcock

door Jet van Eeghen
P DE BOSSCHE markt
bieden kooplieden uit
negen Europese landen hun waar aan. Zo'n 250
Nederlandse en 150 Europese marktlieden verkopen in
de open lucht karakteristieke produkten uit eigen land.
Er hangt, zo bleek bij eerdere gelegenheden, zo'n aparte
sfeer dat je het gevoel krijgt
op een buitenlandse markt
te lopen.
Het belooft gezellig te worden in Den Bosch. Er zijn Italianen met lederen schoenen en
tassen, er is Zweeds houtsnijwerk en rendiervlees, Belgisch
snoepgoed, Zwitsers kristal en
Engels linnen. „Er komt ook
een vishandelaar uit Haarlem
die zelfs zal proberen een haai
aan de man te brengen," vertelt
voorlichtster Lilian Marcolina
geamuseerd.
Gedurende drie dagen zal de
hele stad in het teken staan van
deze markt, die bijdraagt aan
de doelstellingen van de Europese Unie: vrij verkeer van goe-

Wintersporten in
VS zit in de lift
De meeste mensen hebben de zomervakantie net
achter de rug, maar de echte wintersporters blikken
al vooruit naar vakanties
met sneeuw en ijs.
Voor hen heeft de ANWB
onlangs acht nieuwe edities van brochures en kaarten op het gebied van wintersport uitgebracht.
Nieuw zijn twee informatiebrochures over de 'VS
en Canada' en 'Oost-Europa', twee gebieden die bij
de toeristen in opkomst
zijn. De brochure 'Oost-Europa' beschrijft de belangrijkste ski-gebieden in Polen, Tsjechië, Slowakije,
Roemenië, Bulgarije en
Slovenië. Het boekje over
de VS en Canada geeft informatie over de Rocky
Mountains, Colorado, White Plaines, Vermont en
Maine.
Verder zijn er er nog
ANWB-brochures over de
aankoop en het onderhoud
van de wintersportuitrusting, het onderhoud van en
rijden met de auto bij lage
temperaturen en een brochure die helpt bij de voortaereiding van de sneeuwvakantie.

O

Het belooft gezellig druk te worden op de internationale markt
in Den Bosch
waren Frankrijk, Engeland en
afgelopen jaar vond de markt in
Spanje plaats. Bij de benoeming door de UECA in 1993 was
Nederland de enige kandidaat.
Niet ieder land heeft de faciliteiten en de mogelijkheden om
Straattheater
een dergelijk evenement te orIn de verbindingsstraat tus- ganiseren.
sen de twee pleinen waarop de
markt wordt gehouden, spelen Geschiedenis
muziekbandjes
en treedt
Gedurende de internationale
straattheater op. Over het riviertje de Dieze, dat door de markt is er in de hal van het
Noordbrabantse
hoofdstad stadhuis een expositie te bestroomt, toeren open rond- zichtigen over de geschiedenis
vaartboten. „Deze varen eigen- van de markt in Den Bosch.
lijk deels onder de stad door, Het overzicht is samengesteld
omdat sommige huizen over de door het stadsarchief dat onder
Dieze zijn gebouwd," vertelt meer een schilderij uit 1540 laat
Marcolina. Tijdens de markt zien waarop al marktkraampwordt de winnaar van een lan- jes in de Bossche binnenstad
delijke fotowedstrijd voor ama- staan.
Marcolina: „Er is voor Den
teurs bekend gemaakt en zondag rijden 75 Citroen old timers Bosch gekozen omdat omdat
deze stad met zijn rijke marktnaar Den Bosch.
De internationale markt geschiedenis zich daar uitstewordt georganiseerd door de kend toe leent." De markt
gemeente Den Bosch, samen wordt gehouden op het Bosmet de afdeling Markt-, Straat- sche marktterrein en op de Paen Eivierhandel van het Hoofd- rade, het plein voor de Sint Janbedrijfschap Detailhandel, on- basiliek. Omdat gerekend
der auspiciën van de TJECA. Dit wordt op een groot aantal beis het overkoepelend interna- zoekers is het tijdens de drie
tionaal orgaan voor markt- markt-dagen niet mogelijk in
kooplieden. De markt ziet men de binnenstad te parkeren.
als een manier om Den Bosch
Mensen die met de auto kote promoten en de internationa- men, kunnen deze kwijt op het
le markthandel een injectie ge- parkeerterrein van de Brabanthallen en die van het Provinciegeven.
Den Bosch is de vierde stad huis.
Bel voor meer Informatie de gewaar een internationale markt ineente
wordt gehouden. Voorgangers 155.B1S Den Bosch, telefoon: 0~:ideren, diensten en personen.
De organisatie van het evenement verwacht zo'n vierhonderdduizend bezoekers te trekken.

Zondag 9 oktober, om half 11 's ochtends, wordt in
bioscoop Tuschinski de eerste film in de serie
WostaZgie in Tuschinski' gedraaid.
'Blackmail' is een spannende Hitchcock-thrillcr uit de tijd
overgangsperiode van de stomme film naar de geluidsfilm.
Uit zelfverdediging doodt een jonge vrouw haar belager.
Haar vriend is als rechercheur betrokken bij de zaak.
terwijl een afperser haar chanteert. 'Blackmail' heeft een
spectaculaire ontknoping op het kocpeldak van het British
Museum. Joost Langeveld begeleidt de film op het
befaamde Wurlitzer-orgel van Tuschinski.
Nostalgie in Tuschinski is een samenwerkingsverband
tussen" MGM Cinemas, het Nederlands Filmmuseum en
Weekmedia.

Bon voor onze "lezers
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon
bij" de kassa van Tuschinski. betalen Weekmedia-lezers |
in plaats van 12.50 gulden slechts 9.50 gulden per j
persoon voor de film ''Blackmail', op zondagochtend 9
oktober om half 11. Telefonisch reserveren bij Tuschinski
is ook mogelijk via telefoonnummer: 020-626.2633.
Naam (max. vier personen:
Woonplaats:

geeft u meer!

»!

JUBILEUM-AKTIE
Tijdens ons jubileumfeest
van 20 september t/m
31 oktober krijgt u:

Moderne slaapkamer met
zwevend ledikant in Alpine
wit, Kersen en Boire.

JUBILEUMPR1JS
bedset vanaf

Bijpassend leverbaar:
nachtkastjes in 3 maten,
draai- en vouwdeurkasten
en diverse commodes.

- bij aankoop van een tiener-slaapkamer vanaf 1.500,- een
draagbare RADIO-CASSETTERECORDER KADQ*
(winkelwaarde 195,-)
- bij aankoop van een slaapkamer vanaf 5.000,- een draagbare RADIO/CASSETTE/CD-COMBINATIEKADQ*
(winkelwaarde 395,-)
- bij aankoop van een slaapkamer vanaf 7.500,- een
KLEUREN TELEVISIE met afstandsbediening
K A DO* (winkei waarde 595,-)
'of de helft van de winkelwaarde van het kado in contanten retour op uw
aankoopbedrag.

AL 15 JAAR VAKKUNDIGE
SLAAPYOORLICHTSNG
Door z'n kleur en aparte
vormgeving zeer opvallende tienerkamer. Beuken
met groen, gecombineerd
met metaal. De linnenkast
en elementen komen vrij
van de vloer. Door het uitgebreide programma zijn
er veel leuke opstellingen
te creëren.
Ledikant incl.
nachtkastjes, het
buro incl.
3 laden-element
en de 2 deurs
linnenkast:

JUBILEUMPRIJS

Met gepaste trots kunnen we zeggen dat
'Oase'inmiddels de toon aangeeft als het
gaat om slaapkamers en slaapcomfort.
Daarom blijven we trouw aan onze
formule: deskundigheid op het gebied van
gezond slapen, een enorme keuze in
slaapkamers (vele exclusief-en dus alleen
bij 'Oase'te bewonderen) en
vakmanschap bij het afleveren
en plaatsen van uw nieuwe
slaapkamer. De unieke
garantie-periode van 12V2
jaar maakt deze formule af!
Van zo'n 15-jarig jubileum maken we
natuurlijk een groot feest; vooral voor u...
Want u profiteert van schitterende jubileum-aanbiedingen en prachtige kado's!
Tot ziens bij 'Oase'.

Lattenbodem met elektrisch
verstelbaar hoofd- en voeteneinde. Inclusief schuimrubber
matras.

80 x 200 cm nu

Slaapkamer Speciaalzaken

JUBILEUMPRI/S
90 x 200 cm nu 1.395,Gaat u naar huis met GRATIS AUDIO-APPARATUUR of
KLEURENTELEVISIE?
Kom naar 'Oase' en feest mee!

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Apeldoorn Woonboulevard Apeldoorn, 't Rietveld
Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard

f.','

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 511.800 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 6 oktober 1994

Ondernemersvereniging:

'Anderen moeten
meebetalen aan
feestverlichting'

Los nummer M.85

Ambtenaren werken 't weekend over

ZANDVOORT - Ondernemers die van de feestverlichting profiteren, moeten
meebetalen. Die overtuiging
gaat steeds luider klinken
binnen Ondernemers Vereniging Zandvoort. Als dat
niet gebeurt, zou de feestverlichting wel eens kunnen
verdwijnen uit het dorp.
De feestverlichting is een van
de agendapunten van de ledenvergadering, vanavond in Hotel
Hoogland. De verlichting wordt
momenteel betaald door een
kleine groep welwillende ondernemers. Anderen weigeren
eraan mee te werken, ook sommige winkeliers bij wie de
lampjes vrijwel voor de deur
hangen. Het OVZ-bestuur wil
dat daar verandering in komt,
'anders moet de feestverlichting maar helemaal afgeschaft
worden'. Het is de bedoeling
dat ook de gemeente op den
duur gaat meebetalen, zodra
het centrumplan wordt ingevoerd. „Maar dat kan nog wel
een paar jaar gaan duren," zegt
OVZ-secretaris Tromp. „Daarom moeten we een tussenoplossing zien te vinden."
Het contact met de huidige
leverancier, Timmers, loopt
eind dit jaar af. Er wordt overwogen om met een ander bedrijf door te gaan. OVZ heeft
contact gehad met Fiber Glas
Nederland over verlichting in
fiberglas, dat is een stuk goedkoper in verbruik en onderhoud. Een proefopstelling in de
Kerkstraat, die eerder was aangekondigd, wordt uiterlijk deze
week opgehangen, heeft het bedrijf beloofd.

Het stoffelijk overschot is
overgebracht naar een laboratorium. Daar wordt onderzocht of
het daadwerkelijk om Beau Morales Morales gaat. „Wij denken
zeker te weten dat zij het is,"
zegt politiewoordvoerder Dick
van Egmond. „Maar dat moet
alleen nog bewezen worden. Het
kan nog wel een dag of tien duren voordat we dat zeker weten."

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
6okt
03.43 11.34 16.05 --.7okt
04.26 00.05 16.4612.20
8okt
05.09 00.44 17.2913.06
9okt
05.55 01.24 18.1613.49
10 okt 06.42 02.15 19.01 14.34
11 okt 07.35 03.05 19.5415.24
12 okt 08.5004.1521.2516.36
13 okt 10.06 05.35 22.3917.40
14 okt 11.26 06.45 -.--19.05
Maanstand/getij:
EK'dirisd. 11 okt. 20.17 uur
Doodtij 14 okt. 11.26u. NAP+71cm
VM woensd. 19 okt. 13.18 uur

Te pletter
Tot in juni verveelde
n
menig strandpachter
O
zich 'te pletter'. Daarna volgde
een enorme drukte maar uiteindelijk liep het af met een
sisser. Een strandseizoen 'om
nooit te vergeten', aldus een
van de pachters Een terugblik.

diefstal in Bloemendaal. Zijn
verhaal over de verdwijning van
Beau was uiterst verward. De
politie begon zoekacties, onder
andere in Zandvoort, omdat de
man later die dag in Gran Dorado was gezien. Vijvers in de omgeving werden zelfs met duikers
afgezocht. De zaak kwam ook in
het televisieprogramma Opsporing Verzocht, maar alles zonder resultaat.

Ambtenaren van Bewonerszaken, gestoken in 'verhuiskleding", helpen een handje bij de verhuizing naar de voormalige
Plesmanschool. Dit wordt een jaar lang hun werkplek
Foto André Lieberom

Het publiek moet duidelijk nog even
wennen aan de nieuwe situatie, die ongeveer een jaar gaat duren. Menigeen kwam
deze week nog naar het oude Raadhuis
voor de afdeling Bewonerszaken. Ondanks
folders en perspublicaties wist nog niet
iedereen dat deze balie is verhuisd naar de
Plesmanschool aan de A.J. van der Moolenstraat 57 in Oud-Noord, achter de Pelli-

kaan Sporthal. Voorlopig worden daar de
paspoorten, rijbewijzen en uittreksels bevolkingsregister afgegeven. Dit adres geldt
ook voor sociale zaken en huisvestingsaangelegenheden.
Deze 'sector' moest wel verhuizen, omdat pal achter de oude balie en de afdeling
ernaast de nieuwbouw in de Swaluestraat,
de uitbreiding van het raadhuis, wordt
neergezet. Dat geldt ook voor de afdeling
Financiën. Deze is tijdelijk verhuisd naar
Raadhuisplein 4, op de hoek van de Oranjestraat. Daar kan men dus voorlopig terecht
voor gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de Onroerende Zaak Belasting.
De afdeling Algemeen Bestuur zit ook nog
op dit adres, maar is een verdieping omhoog gegaan. Hier kan men terecht voor
horecavergunningen, standplaatsvergunningen en vergunningen voor evenementen en dergelijke.

Bij de verhuizing zijn tientallen ambtenaren plus diverse dienstverlenende bedrijven betrokken geweest.

Weekend
Hoewel de voorbereidingen al weken aan
de gang waren, begon de echte verhuizing
afgelopen vrijdag pas. Het Raadhuis bleef
dicht voor het publiek en grote verhuiswagens reden voor. Een groot aantal ambtenaren heeft ook zaterdag nog door gewerkt
- sommigen zelfs het hele weekend - om
alles op tijd af te krijgen en alle computers
op nieuw aan te sluiten.
„Dat was ook wel nodig," zegt gemeentevoorlichter Snelders. „We wilden maandag
gewoon weer open gaan voor het publiek.
We waren vrijdag al dicht geweest, daar
wilden we niet nog een dag aan vastplakken."

Versteege ontkent opnieuw uitspraken
dag 27 september. In die vergadering stelde PvdA-fractievoorzitter Van Westerloo hem vragen over het Ruimtelijke-Ordeningbeleid, maar Versteege
moest haar een paar keer het
antwoord schuldig blijven.
Toen een journalist van
Haarlems Dagblad hem vroeg,
waarom hij die vragen niet beantwoordde, zou hij gezegd
hebben: „Omdat ze me alleen
maar onderuit probeert te halen. Nou, daar leen ik me niet
voor. Kijk, bij mevrouw Van
Westerloo zit er nog een laag
onder haar vragen. Wat voor
laag? Nee, dat zeg ik niet." Al-

dus Haarlems Dagblad van 28 ik ja of nee wil zeggen. Ik zeg
september 1994.
nee."

Opnieuw
De volgende avond moest de
gemeenteraad opnieuw bij elkaar komen om de lange agenda af te maken. In de rondvraag
vroeg Van Westerloo of Versteege inderdaad deze uitspraken had gedaan. De CDA-wethouder weigerde aanvankelijk
om daar op in te gaan: „Ik ga
hier niet in de gemeenteraad
met u over kranteberichten discussiëren." „Is het wel of niet
waar?" drong Van Westerloo
aan. Versteege: „U vraagt mij of

Het is de tweede keer dit jaar
dat Versteege uitspraken in de
pers ontkent. De eerste keer
was een uitspraak in Zandvoorts Nieuwsblad van 10
maart naar aanleiding van de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tegen een journalist van Zandvoorts Nieuwsblad zei Versteege toen: „Hoe
bepaalde mensen in de
WD-fractie de laatste tijd de
macht probeerden te voeren...,
dat hoort in 1940-1945 thuis,
niet hier."
Vervolg op pagina 3

'Geen fusie tussen
buurgemeenten'

Over de intentie van de besprekingen is de afgelopen weken enige verwarring ontstaan.
Wethouder Coebergh heeft in
de regionale pers de indruk gewekt dat Bloemendaal met
Heemstede wil fuseren. De rest
van het college van Bloemendaal denkt er echter anders
over, zegt gemeentewoordvoerder Burggraaf. „Dat zijn privémeningen geweest van de heer
Coebergh. Deze besprekingen
gaan echter alleen over de mogelijkheden tot samenwerking," benadrukt hij. De burgemeester van deze buurgemeente zal een dezer dagen proberen
via de pers een en ander recht
te zetten.

Overvallen
Burgemeester Van der Heijden van Zandvoort werd vorige
week overvallen door de berichten dat er een 'fusie' tussen
Bloemendaal en Heemstede

'Schijn van belangenverstrengeling vermijden'

ZANDVOORT - Wethouder Gerard Versteege wordt
gewoon voorzitter van de
projectgroep Bestemmingsplan Centrum. Dat heeft de
gemeenteraad vorige week
besloten, ondanks protest
van PvdA en D66. Volgens
deze twee partijen bestaat
er een risico van 'belangenverstrengeling': in het gebied waarvoor een bestemmingsplan wordt gemaakt,
heeft Versteege nog bezittingen.

heel zorgvuldig bewaken."
Het amendement van de
PvdA kreeg alleen steun van
D66. „Alleen al het feit dat het
college afdoende maatregelen
heeft moeten treffen om eventuele problemen te voorkomen,
is al een kwetsbaar punt," reageerde D66-raadslid Van Leeuwen. „Wij gaan ervan uit dat
wethouder Versteege een integer handelend mens is, maar de
schijn moet in elk geval worden
vermeden dat er enige belangenverstrengeling zou kunnen
ontstaan."

Twijfel

door Joan Kurpershoek
Versteege is nog steeds eigenaar van het garagepand tussen
de Pakveldstraat en de Prinsenhofstraat. Dit pand ligt midden
in het gebied waarvoor de gemeente toekomstplannen ontwikkelt, onder andere via een
projectgroep die een taestemmingsplan opstelt. Daarin
wordt bepaald welke plekken
een woonbestemming krijgen
en waar eventueel bedrijven
kunnen komen. Ook wordt besproken of er een verandering
in de verkeersloop moet komen, of - bijvoorbeeld - meer
parkeerruimte. Maar de mogelijkheden daarvoor in de
Noordbuurt zijn beperkt: de gemeente moet de oplossing vinden binnen het huidige stratenstelsel, tenzij er percelen grond
worden opgekocht of overeenkomsten met projectontwikkelaars worden gesloten.
Omdat het pand van Versteege midden in dit gebied ligt,

Het pand van wethouder Versteege kan een belangrijke rol gaan spelen in de gemeentelijke
plannen voor het centrum
Foto André Lieberom
vormt het hier een sport sleutelpositie: de aanwezigheid ervan kan flink nadelig zijn voor
nieuwe ontwikkelingen. Mogelijk komt de projectgroep tot de
conclusie dat het bedrijf beter
kan verdwijnen. En dat kan belangenverstrengeling opleveren, zegt de oppositie. Zij is
bang voor een onderhandelingstafel met aan weerskanten
een Gerard Versteege: aan de
ene kant als 'wethouder' Versteege, die voor de gemeente bepaalde ontwikkelingen moet
proberen door te voeren, aan de
andere kant de 'ondernemer en
eigenaar' Versteege, die een zo

hoog mogelijke prijs wil voor
zijn bezittingen.

Amendement
De wethouder is ten aanzien
van zaken binnen het Bestemmingsplan Centrum 'persoonlijk betrokken', zegt de PvdA.
Vandaar dat de partij er woensdag met een amendement op
aandrong een andere voorzitter
voor de projectgroep aan te wijzen.
Dat is zelfs 'noodzakelijk'
schreef fractievoorzitter Jeannette van Westerloo in het
amendement. 'Elke vorm van

belangenverstrengeling dient te
worden vermeden'.
Volgens de burgemeester is
die ongerustheid niet nodig,
ook al is Versteege de 'eerst
aangewezene' voor dit voorzitterschap. Ten eerste valt volgens hem het merendeel van
. het takenpakket van de voorzitter buiten de 'eventuele tegengestelde belangen'. Daarnaast
zei hij: „Op het moment dat er
sprake gaat komen van belangenverstrengeling, dan wordt
de portefeuillehouder onttrpkken aan de verantwoordelijkheid en valt een andere portefeuillehouder in. We zullen dat

Voor VVD-raadslid Van Caspel ging steunen van het amendement te ver, al vond hij de
'intentie' ervan wel juist. „Wij
geven het 't voordeel van de
twijfel. Twijfel of het hem zakelijk niet in moeilijkheden kan
brengen. Als je als wethouder
betrokken moet zijn bij de
Ruimtelijke Ordening en je
hebt bezittingen in dat gebied,
dan kan dat een hele vervelende situatie zijn."
De situatie wordt dus nu, dat
een van de andere wethouders,
Flieringa of De Jong, het voorzittersnhap van de projectgroep
overneemt, zodra er met d"e 'ondernemer' Versteege moet worden onderhandeld' De college-ondersteunende partijen CDA,
VVD en GBZ kunnen daar mee
leven. Muar critici in de gemeentepolitiek vinden ook dat
een kwetsbare situatie: de vervangende voorzitter moet met
iemand gaan onderhandelen,
met wie hij of zij als 'wethouder
in het dagelijks leven nauw samenwerkt.
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Anno 1994 is het misschien
wel het beroemdste exportartikel dat Nederland heeft te
bieden, maar in de 17-e eeuw,
toen de tulp hier voor het eerst
werd geïntroduceerd, was het
zo'n zeldzame bloem, dat er
waanzinnige bedragen voor
werden neergeteld
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648
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Geruchten tegengesproken:

ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - De gemeente
Bloemendaal gaat besprekingen voeren met omringende gemeenten om de mogelijkheden tot verder gaande samenwerking te onderzoeken. Momenteel vindt er
een gesprek plaats met
Heemstede, daarna volgt
Zandvoort.

j:

Tulpen

De vader werd sinds die tijd
vastgehouden en zit momenteel
in de Bijlmerbajes. Uitlatingen
van hem deden al het ergste vermoeden, zoals: 'Ze heeft nu rust,
ze is nu waar ze moet zijn'. Helderheid verschafte hij echter
niet aan het uit vijftien man bestaande rechercheteam. Tot afgelopen week.
Het meisje werd vermist
Op dat moment had de politie
sinds zij door haar - gescheiden - de zoekacties al gestaakt, maar
vader was opgehaald voor een toch ging zij opnieuw op pad.
zondagmiddaguitstapje. Beau Met een peloton van de mobiele
werd die dag niet meer bij haar eenheid werd het duingebied
moeder teruggebracht. De 33-ja- uitgekamd, waarbij donderdag
rige vader werd de volgende dag het stoffelijk overschot werd geaangehouden bij een winkef- vonden.

ZANDVOORT - CDA-wethouder Versteege heeft opnieuw uitspraken in de pers
ontkend. In het gewraakte
interview haalde hij - indirect - uit naar PvdA-fractievoorzitter Jeannette van
Westerloo, die hem een aanNieuwe nota
tal lastige vragen had gesteld. Burgemeester Van
over toerisme
der Heijden sprak in de laatste raadsvergadering zijn
in Zandvoort
'spijt' uit over het feit dat
ZANDVOORT - Floris Fa- die vragen nog niet eerder
ber, eigenaar van Hotel waren beantwoord.
Hoogland, gaat een nieuwe
Versteege zou zijn omstreden
nota schrijven in verband uitspraken
gedaan hebben na
met het toerisme in Zand- de raadsvergadering
van dinsvoort. Fataer is sinds kort
bestuursvoorzitter van de
Stichting Zandvoort Promotie.
De nota krijgt als titel: 'Toerisme en recreatie in Zandvoort'. Zij wordt voorbereid in
samenwerking met diverse andere organisaties in Zandvoort,
waarin onder andere alle ondernemers zijn vertegenwoordigd. Voor Paber is het niet zijn
eerste stuk over dit onderwerp:
in het verleden heeft hij al twee
rapporten geschreven, waaronder ook 'Zandvoort als je even
op .adem wilt komen'. Daarnaast heeft hij een tijd geleden
een aantal van zijn persoonlijke
opvattingen over de badplaats
in een reeks artikelen in het
Zandvoorts Nieuwsblad ter discussie gesteld.
Paber vormt samen met Ronald Weilers, eigenaar van hotel Zuiderbad, en Marcel Bosman van het Elysée Beach Hotel het dagelijks bestuur. „De
intentie van het nieuwe, dagelijkse bestuur is," aldus Faber,
„samen met alle betrokkenen,
incluis de gemeente, constructief mee te ewrken aan de ontwikkeling van Zandvoort als
woon- en badplaats."

Beau gevonden
bij Middenduin
ZANDVOORT - De stoffelijke resten die donderdag in
het duingebied tussen Overveen en Zandvoort zijn aangetroffen, zijn vrijwel zeker
van de driejarige Haarlemse
Beau Morales Morales. Het
meisje, dat sinds 7 augustus
werd vermist, is gevonden
aan de rand van het natuurgebied Middenduin.

ZANDVOORT - Personeel van de
Gemeente Zandvoort heeft tot en met
het weekend doorgewerkt om de
grootscheepse verhuizing op tijd rond
te krijgen. Afgelopen maandag konden
de nieuwe balies worden geopend, in
het Raadhuis achter de ingang Haltestraat en in de Plesmanschool. In de
Kerstmarkt
Op de OVZ-vergadering, die voormalige school is de afdeling Beom 8 uur begint, worden ook wonerszaken voor ongeveer een jaar
plannen gepresenteerd voor de ondergebracht.

decembermaand. Zo wordt er
in samenwerking met Zandvoort Promotie een Kerstmarkt georganiseerd op zondag
18 december, van l uur 's middags tot half elf 's avonds. Deze
komt te staan in de Haltestraat
en de Kerkstraat, en op het
Kerkplein, het Raadhuisplein
en de Grote Krocht. Alle ondernemers krijgen een kraam aangeboden. De gemeente geeft dit
jaar waarschijnlijk vijfduizend
gulden subsidie voor de Sinterklaas-activiteiten.
Een verslag van het overleg
met het gemeentebestuur staat
eveneens op de agenda, evenals
een 'causerie' van circuitdirecteur Hans Ernst over de huidige stand van zaken rond de
Zandvoortse racebaan.
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aan zat te komen. In de gemeenteraad vond men het
'vreemd' dat hij daar niet van
op de hoogte was, zoals toen
bleek uit een kranteartikel. „Er
zijn begrippen door elkaar gehaald," reageerde Van der Heijden. „Het gaat echter alleen om
samenwerking. De gemeenten
hebben onderling afgesproken
een keer om de tafel te gaan
zitten om over dit onderwerp te
praten. Het heeft niets te maken met samenvoegen." Burgemeester Kamphuis van Bloemendaal had dat bevestigd, vertelde hij.
Dat blijkt ook uit de reactie
van Burggraaf: „In het collegeprogramma staat handhaving
van de eigen autonomiteit voorop." Er zou al een naam bedacht zijn voor de nieuwe gemeente van Bloemendaal en
Heemstede: Bloemstede. Als
het aan de meerderheid in het
Bloemendaalse college ligt, zal
het zover dus nooit komen.

32 tips over
steekpartij
ZANDVOORT - Er is nog
geen aanhouding verricht
na de uitzending van Opsporing Verzocht, over de
steekpartij op 20 augustus
in de duinen.
Op de uitzending van het tv-programma kwamen vorige
week 32 tips binnen. Die worden allemaal
nagetrokken,
maar tot nu toe heeft dat nog
geen concrete aanwijzingen opgeleverd. De tips wijzen zelfs
nog niet duidelijk in de richting
van één persoon.
De steekpartij vond plaats op
het fietspad achter de Zandvoortselaan, ter hoogte van de
afslag naar het Visserspad.
Slachtoffer was een 47-jarige
Haarlemse. Zij stopte voor een
man die haar de weg vroeg.
Even later eiste hij geld maar
toen zij dat in haar tas wilde
pakken, stak hij op haar in met
een keukenmes. Toen hij haar
het duin in wilde slepen ontstond een worsteling. De vrouw
verwondde zich daarbij nog
meer, maar de dader ging er
vandoor richting Visserspad.

Mexicaanse week
wordt afgelast
ZANDVOORT - De Mexicaanse week die in Zandvoort gehouden zou worden van 10 tot
15 oktober, gaat niet door. „We
hebben het evenement moeten
afgelasten wegens gebrek aan
belangstelling," zegt Simon
Paagman, directeur van de
Stichting Zandvoort Promotie.
„Daarom hebben we het evenement verschoven naar volgend
jaar mei. Maar dan gaat het beslist wél door."

Zandvoorter schiet chef neer
ZANDVOORT - Een 25-jarige man uit Zandvoort is
donderdagavond aangehouden wegens poging 'tot
moord of doodslag. Hij
wordt ervan verdacht in een
bedrijfspand aan de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg met een vuurwapen te
hebben geschoten op een 32jarige man uit Amsterdam
Zuid-Oost.

ruimte van het bedrijf, waar de
verdachte een vuurwapen van
onder zijn kleding tevoorschijn
haalde. Daarmee richtte hij op
zijn chef. Na enkele bedreigingen loste hij een schot. De bedrijfsleiding waarschuwde de
politie en de Zandvoorter werd
aangehouden.

De Amsterdammer was zijn
chef. De Zandvoorter kwam tot
zijn daad, omdat zijn contract
als uitzendkracht niet werd
verlengd. Beide mannen kwamen elkaar tegen in de kleed-

Hij verklaarde het vuurwapen in de Ringvaart te hebben
gegooid. Zijn chef raakte niet
gewond. De politie sluit niet uit,
dat de verdachte slechts gebruik maakte van een gaspistool. Het onderzoek wordt
voortgezet. De man is ingesloten in Hoofddorp.

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

Vandaag 6 oktober
wordt

Ted Acda
Je was veel te kort een lieve en goede opa.
Je kleinzoons zullen je zeker missen.
Fam. v.d. Moot

JAAP KROON

ADVERTENTIES

40 jaar
Van harte gefeliciteerd
Vader - Moeder
Nicole - Jurren
Esther - Peter
Kimberley - Lesley
Oma

(J J l uitvaartverzorging

kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Kroon Mode

TIJDELIJKE VERHUIZING
DIVERSE AFDELINGEN/
VERPLAATSING INGANG
RAADHUIS

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
11 modekleuren,
Alle maten

Op 27 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de gunning van de renovatie en
uitbreiding van het Raadhuis. Ook de aanbestedingssom voor de verbouwing van het Raadhuis is goedgekeurd.
Voorbereidingen voor de verbouwing van het
Raadhuis zijn sindsdien in volle gang. Als alles
volgens plan verloopt zal in het najaar van 1995
de nieuwbouw klaar zijn.

69.95

In verband met de werkzaamheden zijn verschillende afdelingen tijdelijk elders ondergebracht.
De belangrijkste veranderingen voor bezoekers
van de gemeente zijn:

WERK

- De sector Bewonerszaken is in zijn geheel
naar een externe locatie verhuisd:
De Plesmanschool aan de A.J. van der
Moolenstraat 57 in Oud-Noord.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
Onze papa en mama
Klaas Jacobs

Lezing in het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l Zandvoort
Op dinsdag 11 oktober a.s. om 20.00
uur, houdt de directeur van het Ned.
Rode Kruis, de in Zandvoort woonachtige arts, de heer W. A. Cense een lezing
over het onderwerp
„HET RODE KRUIS TE MIDDEN
VAN WERELDBRANDEN,
GELDT NEUTRALITEIT NOG?"
De heer Cense bezocht de brandhaarden, denk aan Rwanda, voormalig Joegoslavië, Somalië enz. enz.
Het Rode Kruis organiseerde en stimuleerde de div. hulpacties. Meer weten?
Kom luisteren
en vragen.

Martha Jacobs-Koks
zijn zaterdag 8 oktober
12 V> jaar getrouwd
Wij zijn daar reuze blij om en
feliciteren jullie van harte
Wendy en Klaasje

;; Ter nagedachtenis aan

Oma
l Bedankt voor Uw liefde van alle jaren dat wij u
r kenden, die wij van U mochten ontvangen.
Lieve Oma rust zacht
Daniëlle Linda
Richard
Francis
Anita
Antoinette Ronny
Martin
Veronica Melissa
Ilona
Freddy
Dennis
Richard
Samantha Sylvana
Barbara Robin
Mark

Toegang gratis. De koffie
ook gratis.
staat klaar v.a. 19.30 uur.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

En nu blijft geloof, hoop en liefde doch het
meeste van deze drie is liefde.
Rust zacht
Linda, Anita, Melissa

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Lieve Oma

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Bedankt voor alles en je lieve zorg
Rust zacht. We houden van je.
Francis, Richard

Poststraat 7

lieve Oma

DAG. en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-132 78

Rust zacht
Mark, Barbara

Langs deze weg witten wij
een aantal winkeliers bedanken
voor hun bijdrage om de feestavond
voor de vrijwiüigers(ters)
van het Rode Kruis
afd. Zandvoort
tot een succes te maken.

Lieve Oma
We zullen je missen
Rust zacht. We houden van je.
Daniëlle, Ronny

. ,,/4/s leven lijden wordt,
is sterven een gewin "
Bedroefd geven wij kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
02507-61492.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met-enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

GEMEENTE

Drogisterij-Parfumerie Bouwman i

s^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327./

TE HUUR GEVRAAGD
Bedrijfsruimte, eventueel 2 schuur
of grote garage. Min. 50 m .
Voorzien van aansluiting clcctriciteit en
eventueel water.
Al-Kunststoffen
De Schelp 104, Zandvoort
Tel. 02507-12420 - Fax 02507-16106

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeneer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een ,
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burge-'.
meester en Wethouders van Zandvoort, Post-'
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN •
94084B Bramenlaan 1

vergroten woonhuis ^-.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling oBpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondge- y;
bied, Raadhuisplein.4, op dinsdag- en vrijdag--,;
morgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een.,,
week na verschijnen van dit blad.
•,,-,
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn \]'
schriftelijk bezwaar indienen bij het College van ";
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren •.,,
worden bij de beoordeling betrokken. In som-.'~
mige gevallen dient een vergunning echter zon- J .
der meer te worden verleend, pok al is bezwaar;';
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. l;
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar-""
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
-ü

u op weg
H

O

T

E

Welkom bij:

L

Café "Het Gedicht fan 'de Zee"

Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party
UJesterporkstraat 5
tel. 02507-15541

AUTORIJSCHOOL

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

EIG : E W NEHLS

OOM
Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

1 glas melk
1 glas mejk
1 kop koffie of 1 kop koffie
2 belegde
1 kop soep
broodjes
1 belegd broodje
Van maandag t/m vrijdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur
NIEUWE OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
van 12.00 tot 01.00 's nachts
vrij - zat - zon
van 12.00 tot 02.30 uur

BIMO

juweliers
Haltestraat 33

nog 5 weken . . .
OPHEFFINGSUITVERKOOP
alle artikelen minimaal

20% KORTING

Maak het
gezellig met een
bloemetje van
B/oemenmagoz/'/n

Erica''
Tel. l 2301

OPEN HUIS
TROMPSTRAAT 17/1, zat. 8/10 van
12.00-14.00 uur.
Drie-kam.app. (v.h. 4) op 1e et. met uitz.
over zee. Balkon op het zuidwesten. Ind.
ruime hal, nette keuken met app., badk.
met wastafel, ligbad en toilet, 2 sl.k., ruime
woonk. met open haard. Het app. is geheel
v.v. kunststof kozijnen en isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

Groeïbrïljant,
betaalbaar
briljant
Laten wij nu eens voor
eens en altijd afrekenen met
het idee dat briljant duur is.
Hier ziet u namelijk een
prachtige 1-4-krt. gouden ring
met groeibriljant waar u voor
285,- al de trotse bezitter van
kunt zijn.
Maar wilt u meer besteden
of na verloop van tijd een
grotere briljant hebben,
clan kan dat
natuurlijk ook.
'
In iedere prijs-'
klasse tot 1000,of 10.000,- en in
elke prijs daartussen bestaat groeibriljant.

Dus er is altijd
betaalbaar briljant!

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

De natuur kent de mens! \

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar'bij:

Quarles van Uffordlaan 2, 1 boom
Zandvoortselaan 52, 1 boom
Westerduinweg 32 Bentveld, 10 bomen
Dr. Kuyperstraat 22, 1 boom

de krant helpt

Grote Krocht 24
'

-

De meeste andere afdelingen zijn op hun huidige plek gebleven.
De telefoonnummers zijn overigens allemaal
hetzelfde gebleven. Dat geldt dus ook voor de
sector Bewonerszaken.

Fl. 10,-

Uitvaartcentrum
Haarlem

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 28 september 1994 een kapvergunning verleend voor:

Voor hprecavergunningen, standplaatsvergunningen, vergunningen voor evenementen e.d. zult u voorlopig dus even de trap op
moeten.

B&B „Harde Werkers Lunch'1

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden.
En wie kan voelen watje hebt doorstaan.
Rust zacht lieve Oma
Dennis, Robin

Geertruida van der Wiel

- De afdeling Algemeen Bestuur is in
Raadhuisplein 4 gebleven, maar is naar de
eerste verdieping verhuisd.

Ontdek jezelf

lieve Oma

* 5 augustus 1915
t 3 oktober 1994
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Secr. Bosmanstraat 28
Zandvoort
Correspondentieadres:
A. H. Daane
Van Lennepweg 51 V
2041 LB Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 5-7 te Zandvoort.
De leraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
7 oktober om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensslraat 67 te Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gele•genheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Ook de huidige balie op de eerste verdieping van
het Raadhuis is meeverhuisd. Dus voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsreDe eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
gister, sociale zaken, huisyestingsaangelegen- 11 oktober 1994.
heden etc. moet u voorlopig naar de Plesmanschool toe.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
- De ingang van het Raadhuis is verplaatst
Schuitengat
09.15 -10.00 uur
naar de Haltestraat.
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Een en ander is met borden aangegeven.
Tolweg
11.15 -12.00 uur
De receptie is dus ook naar de Haltestraat verSophiaweg
12.45 -13.30 uur
plaatst.
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
- De afdeling Financiën is naar de begane
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45 -15.30 uu'
grond van Raadhuisplein 4 verhuisd.
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uu

UITNODIGING

en

Voor zaken als gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld OZB) en betalingen moet u dus naar
Raadhuisplein 4.
'

nusselein i
SIERADEN

DIE

BLIJ MAKEN

*;'

Burg. de Vlugtlaan 194-198, Telefoon 020 - 613 23 71 Amsterdam 1
Kinkerstraat 284-286, Telefoon 020 - 618 30 70 Amsterdam ">:~

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Te koop gevraagd

STRANDPAVILJOEN
Br. ond. nr. 505100

TE HUUR
Schelpenplein 21,
bedrijfsruimte in centrum, opp. plm. 60 m2,
geschikt voor diverse doeleinden.
Huurprijs f 850,- p.m. excl. g/l/w.

'BF*

Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
••
en je zult zien dat je weent
om watje vreugde schonk.
Toch nog onverwacht is na een moedig gedragen
ziekbed vredig ingeslapen mijn lieve man, onze
zorgzame en allerliefste vader, schoonvader en
opa Ted
l
Tade Acda
J Amsterdam,
Zandvoort,
14 september 1930
2 oktober 1994
Els Acda-Tebben
Eveline en Tonnie
Anthony en Jack
:
Marieke en Edgar
van Speykstraat 9
2041 KL Zand voort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in
het crematorium „Velsen" te DriehuisWesterveld.

Wij gaan met vakantie van
26 september tot 10 oktober.
Postagentschap is elke
morgen open van 9.00 tot
10.00 uur.
Alleen voorpostbussen
Poststukken, girobetaalkaarten
enz. tijdens onze vakantie af te
halen postkantoor Zandvoort,
L. Davidsstraat.
POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
tel. (02507) 17192
2040 EA ZANDVOORT.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR QX3.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Waar U uit
en thuis bent
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden . . .
het faxnummer is

020-6475449
EE

vVeekmedia 17

Sterrendag
op circuit
ZANDVOORT - De Stichting
Organisatie Brommer Wégraces (SOBW) en de Motor- en
Autpclub (MAC) Zandvoort organiseren zondag voor de tweede maal gezamenlijk een evenement op het circuit van Zandvoort.
Deze twee organisaties nouden dit jaarlijkse evenement gezamenlijk om het betaalbaar te
houden. Het circuit huren kost
namelijk al aardig wat. Zo zal
de SOBW met ongeveer zeventig teams een meeruren-race
houden, die ongeveer vier uur
in beslag zal nemen.
De MAC Zandvoort geeft
tachtig rijders gelegenheid om
een certificaat te halen bij het
'Sterrijden'. Dit houdt in dat
men dertig minuten op het circuit mag trainen in een groep.
Later op de dag mag nog een
keer gereden worden, maar dan
wordt de tijd opgenomen. Er
wordt gereden op een standaard motor, dus geen wedstrijd-startnummers,
slicks,
race uitlaten e.d. Inschrijven
voor dit evenement is nog mogelijk. Inlichtingen bij M. van
de Pavert te Haarlem, telefoon
023-390450.
Deze bromfietsrace en sterrendag begint om negen uur en
duurt tot vijf uur 's middags. De
toegang tot dit gebeuren is gratis. De organisatie hoopt dat de
verkoop van programmaboekjes wat extra oplevert.

Cense vertelt
over Rode kruis
ZANDVOORT - W.H. Cense
uit Zandvoort, arts-directeur
van het Nederlandse Rode
Kruis, houdt op 11 oktober een
lezing over de activiteiten van
deze instantie. Dat gebeurt in
het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen l in Zandvoort.
De lezing begint 's avonds om 8
uur. De naam van het Rode
Kruis is bijna dagelijks op het
nieuws te horen, onder andere
in verband met de hulpacties in
gebieden met oorlog en/of hongersnood. Op 11 oktober is die
informatie uit eerste hand te
horen.

Onder invloed
ZANDVOORT - Onder invloed van alcohol heeft een 33jarige Amsterdammer donderdagnacht diverse verkeersovertredingen gepleegd. Om kwart
over drie wist de politie hem op
de kruising Dreéf/Paviljoenslaan aan te houden. Hij viel op
toen hij met een snelheid van^
140 kilometer over de Zandvoortselaan in Bentveld reed.
Op zijn weg naar Haarlem negeerde hij een doorgetrokken
streep bij het inhalen van een
andere auto. Ook reed hij twee
keer door rood. Bij een ademtest had hij een promillage van
ongeveer 1,05. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt.

Strandpachters vrezen na gedeeltelijk geslaag seizoen forse verhoging belastingen

'Flieringa berekent alles via artsentarieven'
ZANDVOORT - Dit weekend draaiden de strandpaviljoens hun laatste uurtjes. Het strand bleef zondag wat
'gehavend' achter. Een aantal paviljoens was eerder weg
dan officieel van de gemeente moest. Slechts een hoop
stoeptegels en wat karren verraadden hun aanwezigheid.
Andere strandtenten stonden er bij alsof ze nog lang niet
toe waren aan het einde van de zomer. De ramen waren
gelapt, terrassen geveegd en binnen werd vooral koffie en
warme appelgebak met slagroom geserveerd.

Volgens Nina Versteege hangen al die kosten als een zwaard
van Damocles boven hun
hoofd. Nina: „Je moet niet vergeten, dat we al eerst zo'n zestigduizend gulden aan vaste
kosten hebben, voordat we
überhaupt een kopje koffie
kunnen verkopen. Veel mensen
beseffen niet, dat je dat geld er
in een betrekkelijk korte tijd
weer uit moet krijgen. Ieder
jaar komen die kosten terug:
Opbouwen en afbreken, dat
kun je niet alleen, aan- en afsluitkosten van al je leidingen,
de pacht, huur van je loods,
schilderwerk, Rijnland en ga zo
maar door."

door Martha Burger

Voor veel Strandpachters
was dit een jaar om nooit meer
te vergeten. Tot en met eind
juni was het niks, helemaal
niks. „Iedereen op het strand
verveelde zich te pletter," aldus
Gert Toonen van strandtent
Take five. „Pasen en Pinksteren waren ook pet. Tot eind
juni zat iedereen maar zo'n
beetje uit z'n neus te eten. Toen
opeens kwam - goddank - het
mooie weer. Zes weken lang
hebben we toen lopen 'pezen'.
Dagen van 's morgens vroeg tot
's avonds laat en maar doorgaan. Dan heb je niet eens meer
de tijd om te eten. Ook voor het
personeel waren het zware (dagen, maar we hadden die omzet
hard nodig."
„Na het jazz-festival was het
plotseling weer gebeurd. Pfft,
als een kaartenhuis was de hele
boel weer in elkaar gestort en
daar bleef het bij. Dus daarna
was het weer vervelen geblazen.
Zo'n vreemdsoortig ineengedrongen seizoen heb ik in 14
jaar strand nog nooit meegemaakt." Toch verbaasde Toonen zich tijdens die mooie peripde nog steeds over de reactie
van veel mensen. „Typisch Nederlands: na vijf dagen hoor je
ze alweer zeggen: 'Nou van mij
mag het wel weer een dagje
gaan regenen'."
Ook Mare en Nina Versteege
van strandtent Sky-line vonden

de maand juli wel zéér hectisch. Ze hadden het door het
slechte voorjaar best wel benauwd gekregen. Vorig jaar
was het een slecht seizoen voor
het strand. „We zeiden toen nog
tegen elkaar: slechter dan dit
jaar kan het nooit worden.
Maar eind juni van dit jaar was
het nog steeds slecht weer. Ken
je dat? Dagen met een omzet
van twintig gulden. Om moedeloos van te worden. We zeiden
toen tegen elkaar: Het kan dus
toch nog slechter. Uiteindelijk
zijn die zes weken prachtig
weer onze redding geweest."

Zware tijden
Toch breken er volgens de
strandtenthouders zeer zware
tijden aan voor hun branche.
Zij hebben sterk het idee, dat de
gemeente hen ziet als melkkoe
voor het dichten van verschillende gaten in hun begroting.
Mare Versteege is een tijdlang
bestuurslid en secretaris van
de strandpachtersvereniging
geweest. Gert Toonen zat bovendien jarenlang in de gemeenteraad. Zij zijn dan ook gewend om alles wat er van gemeentewege gebeurt, kritisch
te volgen. Volgens hen snappen
ze bij de gemeente absoluut
niet, hoe een strandbedrijf
draait en denken ze dat de
Strandpachters alles zomaar
kunnen bekostigen.

Klakkeloos

In het begin van het seizoen werd een groot deel van het strand opgespoten, sommige
Strandpachters ondervonden daar flinke hinder van
(Archieffoto)
De begroting van de gemeente Zandvoort spreekt over het
innen van forse bedragen in de
toekomst. Buiten de strandstoelenbelasting om, wel te verstaan. Volgens die begroting
zullen de strandtenten in 1998
en 1999 gezamenlijk zo'n 1,6
miljoen gulden moeten storten
in de gemeentekas. Gedeeld
over veertig strandtenten komt
dat neer op veertigduizend gulden in twee jaar. Dat betekent,
dat de strandtenten behalve
hun vaste kosten nog eens twintigduizend gulden per jaar extra pacht moeten gaan betalen.

ringa alles via artsentarieven.
Maar wij zijn toevallig wel
Strandpachters. Als ze zo door
gaan, tekenen ze wel het faillissement van Zandvoort. Zelf
smijten ze miljoenen over de
balk aan onzinnige prestigieuze
maatregelen: Uitbreiding van
een raadhuis, allerlei infrastructurele maatregelen, die
naderhand weer moeten worden teruggedraaid, (omdraaien
Haltestraat), maatregelen voor
de wateroverlast, die nog nooit
een oplossing gegeven hebben.
Miljoenen aan gemeenschapsgeld worden er de laatste jaren
verkwanseld en dan moeten wij
Toonen: „Wat ze met ons wil- het maar weer oplossen."
len? Volgens mij berekent FlieVolgens Strandpachters Ver-
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Stoel' duikt onverwacht op
in de verlengde Haltestraat

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

Er staat de Strandpachters
nog het nodige te gebeuren. Om
te beginnen moeten ze de aansluitkosten van de riolering
gaan betalen. Dat komt neer op
zo'n 18 duizend tot 22 duizend
gulden, afhankelijk van de
grootte van de strandtent. De
rekening van Hoogheemraad-

Met pyama en
pantoffels naar
de bibliotheek

maken heeft. Verder worden
alle met griffels en penselen bekroonde boeken tentoongesteld. De gouden griffel is dit
jaar toegekend aan Toon Tellegen voor zijn boek 'Bijna iedereen kon omvallen'.

Het gouden penseel gaat naar
maar er moet wel een toegangs- Jan Jutte voor zijn illustraties
kaart worden gehaald!
in het boek 'Lui Lei Enzo', dat
is geschreven door Rindert
Kromhout.

Prijsvraag

Kunderen vanaf 8 jaar kunVoor meer informatie kan de
nen tijdens de boekenweek bibliotheek gebeld worden, temeedoen aan een prijsvraag lefoon. 14131. Telefonisch kaarover alles wat met de nacht te ten reserveren is niet mogelijk.

Het fonds had in Zandvoort
een enorme kleurplaat opgehangen op een billboard op het
Stationsplein. Een handjevol
leerlingen van de Oranje Nassauschool toog daar vrijdagmorgen enthousiast aan de
slag.
Dé bedenkers
van het
'geintje' met
de
imitatiestoel,
met
middenvoor
cafébaas Han
Ygosse en
bovenin
kunstenaar
Victor Bol

Zandvoorts
Nieuwsblad

02507-17166.

Aansluitkosten

„Op het moment dat we verliezen, zullen ze van mij echt
geen dubbeltje krijgen. Dan
moet ik zeker méér gaan afdragen dan de winst die ik aan de
strandstoelen en bedden heb?
Nou, in dat geval gaan Sheila en
Gert Toonen de stoelen gewoon
lekker voor niks weggeven. Als
wij er niks aan verdienen, dan
hoeft de gemeente er ook niks
aan te verdienen, niet dan?"

ZANDVOORT - Meer dan
350 kinderen hebben vrijdag
in heel Nederland reuzenkleurplaten 'ingeschilderd'.
Dit gebeurde in verband
met het 35-jarig bestaan van
het Nationaal Fonds Kinderhulp. In Zandvoort werd
die opdracht vervuld door
de Oranje Nassauschool.

HAARLEM - Tijdens de open
dag chemie op zaterdag 8 oktober zet het laboratorium van
het waterleidingbedrijf PWN
aan de J.W. Lucasweg 2 in
Haarlem van 10.00 tot 15.00 uur
de deuren open. In het laboratorium wordt dagelijks drinken oppervlaktewater geanalyseerd.

Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
ƒ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m'vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

steege en Toonen heerst er grote onbekendheid bij de gemeente over hun branche. Versteege:
„Ze gaan er van uit, dat het
strand een onuitputtelijke bron
is, maar zo langzamerhand zijn
de exploitatiekosten niet meer
op te brengen."

Wat de strandstoelen-affaire
betreft, is volgens de strandpachters het laatste woord nog
niet gezegd. Toonen: „We leggen ons niet klakkeloos neer bij
de willekeur van een aantal figuren, die geen verstand hebben van wat er op het strand
gebeurt. Bij de Belastingkamer
hebben we verloren, maar we
gaan nu door tot de Hoge Raad.
Dat kan nog wel twee a driejaar
duren. Daarna gaan we desnoods door naar het Europese
hof. Zolang de procesgang
duurt, wordt er niet betaald."

Kinderen schilderen reuzetekening

Open dag PWN

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.

ZANDVOORT - In de
openbare bibliotheek zijn
gisteren de activiteiten rond
Kinderboekenweek begonnen. Deze duren tot en met
15 oktober, onder het thema
'In het holst van de nacht'.
Op de vrijdagavonden 7 en 14
oktober is er een pyamaparty
voor kinderen van zes tot en
met tien jaar. Pyjama en pantof f els zijn verplicht en er
wordt voorgelezen, geknutseld
én een spel gespeeld. De pyjamaparty duurt van half zeven
tot acht uur. Deelname is gratis

ZANDVOORT - De Kamer
van Koophandel organiseert 11
oktober een lezingenmiddag
voor ondernemers over milieuvergunningen en -leges. De
sprekers zijn de heren R.G.J.
Laan, Th.G. Aerts en A.R. Biermans, respectievelijk werkzaam bij Russell Advocaten
Amsterdam, Advies- en Ingenieursbureau J.G. de Roever
uit Den Dungen en de Kamer
van Koophandel. Men kan zich
voor deze middag opgeven bij
mevrouw M.L. Keesmaat onder
nummer 023-159110.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Adviseur hoofdred./projectleider:
Jan Boskeljon.

schap Rijnland is weer vijfduizend gulden duurder geworden. Als de toeristenbelasting
doorgaat, moeten we ook - met
terugwerkende kracht vanaf
1991 - ontzettend veel betalen.

"W-

Lezing over milieu

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
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Foto
André Lieberom

ZANDVOORT - De zoekactie naar De Stoel, het verdwenen kunstwerk van IJmuidenaar Paul van den
Berg, is gestaakt. Een aantal
ondernemers uit Zandvoort
heeft inmiddels al voor een
vervangende stoel gezorgd:
in de voortuin van een eetcafé.
De Stoel dook zondag onverwacht op in de 'verlengde' Haltestraat. In de voortuin van eetcafé Mollie & Co werd een vijf
meter hoge stoel onthuld. Deze
is weliswaar niet van-meerpalenhout, maar verder vrijwel
een exacte kopie van het verdwenen kunstwerk.
„Maar deze waait niet zo snel
weg," zegt café-eigenaar Han
Ygosse. „Die van ons staat heel
stevig, en die blijft ook wel
staan. Tenminste, voor zolang
we geen klachten krijgen. Je
moet het zien als een geintje."

Voortleven
Het is allemaal begonnen aan
de bar met een paar klanten
van het eetcafé. Daar deed het
hele verhaal over de verdwenen
Stoel voor de zoveelste keer de
ronde. Dat ding had al zoveel
publiciteit gekregen, het zou
zonde zijn als ie in het niet zou
verdwijnen, vonden ze allemaal. 'We moeten De Stoel la-

ten voortleven,' zo luidde het
gezamenlijke besluit. De Zandvoortse kunstenaar Victpr Bol
moest het uitvoeren. Hij is altijd wel in geweest voor een
geintje, getuige zijn 'Russische
duikboot' die hier nog eens op l
april voor de kust verscheen.
Bol maakte een exacte kopie
van De Stoel, op een schaal van

l op 2, met een hoogte van 4.80
meter hoog. Zondagmiddag
werd het kunstvoorwerp 'officieel' door de plannenmakers
onthuld.
Een lid van de stichting
Kunstcircus Zandvoort, initiatiefnemer van het project met
de 'echte' stoel, liet weten het
grapje wel te waarderen.

(ADVERTENTIE)

Bijna iedereen stelt zijn
afweersysteem van tijd tot
tijd zwaar op de proef. Met
name
rokers,
drinkers,
fast-food eters en mensen
die
in
stressgevoelige
situaties verkeren lopen dit
gevaar. Daarvoor is nu een
oplossing. Met Afweer Plus
verhoogt u uw weerstand en
voelt u zich fitter.
Afweer Plus helpt iedereen die
zich
in
een van
deze
risikogroepen bevindt klachten
te voorkomen. Afweer Plus
versterkt
de
weerstand,

vermindert
de
kans
op
verkoudheid, geeft u meer
energie en minder kans op
infekties.
Een kuur van een maand kost
voor een persoon 29,50 gulden.
Dat
is
een waardevolle
investering om gezond te
blijven. Meer informatie over
Afweer Plus krijgt u bij

Kunstwerk

te toveren tot een waar kunst- bij het begin
Het bleek een lastige opgave, werk. Dit is nog tot maandag 10 van de Van
maar de kinderen wisten de oktober te zien. Het bord staat Speijkstraat.
In
totaal
kleurplaat die ochtend toch om aan de noordkant van het plein,
werden er 35
reuzenkleurplaten in Ne(ADVERTENTIE)
derland
beschilderd. De
organisator
wilde
met
deze actie benadrukken

Leerlingen
van de
Oranje
Nassauschool
zijn op het
Stationsplein
druk in de
weer met de
tekening van
het
Kinderhulp

dat het - na 35

André Lieberom

BLAUWTJE
Wij hebben héél europa voor u afgelopen om
al de blauwaderkazen te verenigen op oiw
proefplankje. Dat moet u bejlitt proeven!
Wij zetten er voordelige prijzen tegenover

BLUE STILTON
BLEU VAN HET HUIS
CAMBOZOLA
GORGONZOLA DOLCE

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

Gen. Oranjestraat 87
Haarlem-noord

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

Drog. Ton Goossens
winkelcentrum-Noord
Ruime parkeergelegenheid
tel. 12305

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN ZUIVEL

Foto

jaar Nationaal
Fonds Kinderhulp - 'nog steeds nodig is om
meer kleur te brengen in het
leven van ruim 30 duizend kinderen in Nederland'.

Pleeggezin
Het fonds helpt kinderen in
ons land die niet in hun eigen
gezin kunnen opgroeien, maar
in een pleeggezin of tehuis wonen. Geld voor iets extra's, dingen die voor andere kinderen
heel normaal zijn, is er vaak
niet. Kinderhulp zamelt geld in
en verdeelt dat vervolgens onder instellingen die vallen onder de Wet op de Jeugdhulpverlening. Judolessen, een tweedehands fiets of schommels voor
een tehuis zijn voorbeelden van
hulp.

Geen collecte

100 gram al vanaf
Barteljorisstraatll
Haarlem-centrum

Vervolg van voorpagina
Destijds eiste de toenmalige
VVD-fractievoorzitter
Tates
opheldering. Volgens Versteege
echter was zijn commentaar in
dat artikel 'verkeerd aangehaald'. Hij had een 'volstrekt
onjuiste weergave' van het gesprek met de journalist aangetroffen.
Burgemeester Van der Heijden probeerde woensdagavond
het 'scherpe van de discussie
weg te nemen'. Hij vermoedde
dat Versteege het anders had
bedoeld. Volgens hem is er wel
eens 'een wereld van verschil
tussen wat we denken te zeggen
en hetgeen we dan weer teruglezen. Dat kan gebeuren'.

Steeds meer
gemor
over Versteege
ZANDVOORT - In de wandelgangen van het raadhuis
klinkt steeds meer gemor
op over CDA-wethouder
Versteege. Er worden zelfs
al uitlatingen gedaan als
'onhoudbare situatie' en 'dit
kan niet zo langer'.

Versteege neemt zijn taak
zeer serieus op, daar is iedereen
van overtuigd, maar hij is nog
niet in staat antwoord op allerlei politieke vragen te geven.
Zelfs vragen die tevoren bekend zijn, geven problemen.
Met name voor de oppositie
gaat dat wat te lang duren. Versteege heeft de bekende 'hon-;
derd dagen' na zijn benoeming,1
respijt gekregen om zich te
kunnen inwerken, maar die pe-:
riode is nu voorbij: de aanvallen worden scherper, niet name
van VVD en PvdA.
De CDA-fractie zelf heeft ondertussen ook al geconstateerd
dat het nog niet verloopt zoals
het zou moeten. Maar volgens
de fractie heeft Versteege ge-,
woon nog wat meer tijd nodig:
om zich in te werken en de juis-;1
te benadering van zijn politieke
taak te vinden. Hij moet nog
'wennen' aan de situatie. Ook
anderen nemen het voor Versteege op: „Het feit dat hij geen
antwoord kan geven, ligt aan de
chaos die sommige ambtenaren op het raadhuis scheppen."
De vragen van Van Westerloo, waar het vorige week om
ging, hadden onder andere té
maken met het plan van aanpak voor het 'herzien van de
concept-structuurschets'. Daar
zaten tegenstrijdigheden in, dat
had zij begin deze maand ook al
in de commissie Ruimtelijke
Ordening gezegd. VVD en D66
deelden die mening. Versteege
liet het er toen bij, dat hij het
daar niet mee eens was. Toen
Van Westerloo woensdag haar
vragen in de gemeenteraadsvergadering herhaalde, moest de
wethouder de uitleg schuldig
blijven.
Burgemeester Van der Heijden stelde die avond nog voor,
om de vragen achteraf schriftelijk te beantwoorden, zoals dat
ook wel gebeurt na commissievergaderingen. Voor Van Westerloo hoefde dat echter niet.
„Dan is het te laat, dan hebben
we al een besluit genomen over
dit raadsvoorstel." Van der
Heijden sprak zijn 'spijt' uit,
over het feit dat de vragen niet
voor de gemeenteraadsvergadering waren beantwoord. „Daar
moeten we in de toekomst op
letten."

Antiek- en kunst

Advertentie

Afweerzorg
vandaag de dag

Uitspraken

Aan deze actie zat geen collecte verbonden. „We houden
onze collecte altijd in april."
zegt woordvoerder Erna Koudstaal.
„Het tijdstip van deze actie
was gekozen omdat we op dit
moment 35 jaar bestaan. Maar
wij gaan er wel vanuit, dat we
hiermee meer naamsbekendheid krijgen. En dat is natuurlijk weer gunstig voor onze collècte volgend jaar, van 2 tot 8
april."

ZANDVOORT - In de Orangerie in Overveen wordt onder
auspiciën van de Lionsclub
Zandvoort een antiek- en
kunstbeurs georganiseerd. Een
batig saldo komt ten goede aan
de Stichting 'Lions helpen kinderen'. Een aantal geselecteerde antiquairs staat borg voor
een uiterst gevarieerde verkoop-expositie van collector
items. De beurs is zondag 23
oktober van elf tot vijf uur in de
Orangerie, Elswoutslaan 22 in
Overveen.

Werk aan bomen
ZANDVOORT - In de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan worden deze weken bomen gesnoeid of overgeplaatst,
nieuwe bomen geplaatst en
'groeiplaatsen' verbeterd. In
Bentveld is al eerder begonnen
met snoeien van bomen. In de
Haarlemmerstraat worden bomen gesnoeid en enkele kleine
'opgerooid' en overgeplant naar
andere locaties. Op de opengevallen plekken komen nieuwe
bomen, die voorzien worden
van een beschermingsring. Bij
enkele bomen wordt groeiplaatsverbetering toegepast,
met nieuwe grond en een water-/mestgeefsysteem. Het verkeer
wordt hier in de periode van 10
tot en met 21 oktober omgeleid
via de busweg.

Ongeluk door ruzie
ZANDVOORT - Een 24-jarige
automobilist kreeg dinsdagnacht om kwart over een ruzie
met zijn vriendin, waardoor hij
met zijn auto tegen een paar
paaltjes op de Boulevard Barnaart' aan knalde. De auto
kwam op de zijkant terecht en
raakte zwaar beschadigd, de
vrouw liep een gebroken neus
op. Het stel was naar elkaar
gaan slaan in de auto. Toen de
achteruitkijk spiegel op de
grond viel, wilde de bestuurder
deze oppakken. Daarbij raakte
de wagen uit koers.
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De lekkerste paddestoelen
vindt u bij AART VEER
o.a * Cantharellen
* Cantharel gris
* Pied de Mouton
* Trompet de la mort
* Champignons
* Oesterzwammen
* Mergel champignons
* Chi-i-take
* Kastanje champignons
-A: Reuze champignons

TOTflL€ OPH€FFINGSUITV€ftKOOP
NI€UUJ€, OUD€ & ANTI€K€ PERZISCHE TflPIJTCN
UUij gaan stoppen, olies moet weg tegen
bodemprijzen. Duizenden m9 originele
hondgeknoopte tapijten, olie voorzien
van echtheidscertificaat.

20 TOT 80 % KORTING
enkele voorbeelden:
flntieke Herlz
350 1 250
Perz Noin met zijde 265 x 165
Nepal
240 1 1 70
Ind. Mir
300 x 200
Ind. Modern
240x170

een heldere bospaddestoelensoep
paddestoelen quiche
cranberry compote
stoofperen, tutti frutti

Voor de wildschotel
Kastanjes, natte noten, preiselberen

von -&900>
van VerraöT"
von -B75^~
von -MTS^

NU VOOR 5500,NU VOOfl 5900,NU VOOR 525,NU VOOR 890,vanaf 375,-

PART-TIME
VERKOOPSTER

DflVOUD OOST€RS€ THPIJTÉN

i

Rmsterdom, Rdm. de Ruyteruueg 50, 020-6161776
Lisse, de Ruylerstraat 6, 02521-18845
Open maandag t/m zaterdag, do. koopavond.

Fa. Gansner & Co.
*
*
*
*

Dankzij de succesformule heeft ons
filiaal in Diemen het erg druk. Daarom
zijn we, ter versterking van het team,
op zoek naar een vlotte

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

SNOWWHITE
Nu ook
groothandel in
schoonmaakartikelen
Magazijn: Hofdijkstraat 26
Aanwezig van 13.00-16.00 uur
Telefoon 17935

Oase is een keten
van slaapkamerspeciaalzaken,
door heel
Nederland en
België. Onze
succesformule is
gebaseerd op het
presenteren van
meer dan 100
kompleet opgebouwde slaapkamers. Uitsluitend
in topkwaliteit, met
121/2 jaar garantie
en de verzekering
van gedegen,
persoonlijk advies.

Wij bieden een drukke, afwisselende
baan. Bent u een zelfbewuste,
symphatieke vrouw van 35-40 jaar
die 15-20 uur per week -in ieder
geval koopavond en zaterdag- ons
team wil versterken? Schrijf dan een
brief met uw C.V. naar:
Oase Slaapkamer Speciaalzaken
Postbus 122, 2665 ZJ Bleiswijk.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers

Wonen op z ' f t mooist
"*K8P"
l

Groente en Fruit

Grote Krocht 25, tel. 14404

ft<^

g;ïfü|^
SSëei|fg

Het yrootfte wooutijdschrift van Nederland

Foto BOOMGAARD
Grote Krocht 26
2042 LX Zandvoort
tel. 02507-13529
Vaak verkouden? Vaak lusteloos?

met behulp van de Afweerplus-scorelijst
Wat doet ons afweersysteem?
Om afweersysteem is onze natuurlijke verdediging tegen lichaamsvreemde indringers (virussen, bacteriën, parasieten) en giftige stoffen. Bij veel mensen staat het afweersysteem het gehele jaar zwaar onder druk als gevolg van allerlei belastingen uit het milieu, en voorts leidt ook stress lot verminderde werking van het afweersysteem. Dit leidt logischerwijze tot allerlei vervelende klachten, zoals vermoeidheid, spierpijn, lusteloosheid,
verkoudheid, griep, enzovoort.
Afweerplus is speciaal ontwikkeld om deze problemen te voorkomen c.q.
op te lossen en bevat natuurlijke stoffen die hel afweersysteem op een verantwoorde manier versterken. Om na te gaan of een kuur met ^-•
Afweerplus gunstig voor u is, nodigen wij u uit onderstaande scorelijsl in Ie vullen.

ZOMDAG 9 ÖRTOBERS
^,0.00-17.00^

Zulke mooie meubelbladen
geven altijd een prachtig overzicht van wat er te krijgen is op
meubelgebied.
Bij Meubelplein Leiderdorp
ziet u het allemaal nog eens in
I

Afweerplus bevat per flacon 60 capsules en kost
f. 29.50. Aanbevolen dagdosering: 2 capsules. l
Voor langere termijn kan een onderhoudsdosering I
worden aanbevolen van l capsule per dag.

L

de showrooms staan.
En als u vóór eind november een nieuw meubel koopt
of bestelt, krijgt u van ons een
gratis abonnement naar keuze
(max. l per klant/adres) op één

van de bovenstaande magazines! Vraag naar de aktievoorwaarden in de winkel!
Kom eens langs en laat u
verrassen door ons complete
assortiment.

Meubelplein Leiderdorp ligt p.il aan de A4 tu!>sen Rotterd.im en Amsterdam, afilag Lciderdorp/Hoogmade. Er is volop gratis parkccrruimte. Meubelplein Leiderdorp is sponsor
van 'Goede tijden, Slechte tijden'. Alle meubelen
in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij:
Baalbcrgen Meubelen, Groenewcgen Mcubelen, Houwcling Interieur, Kooreman Woon-

KORTING

adviseurs, Lederljnd, Mijnden»

Meubelen.

Slaapkamer Centrum, Stotitenbcck Woon-

Drogisferij TON GOOSSENS

centrum, Vallul Woonideeën. Informatie:

winkelcentrum-Noord
Ruime parkeergelegenheid

13.00-17.30 uur. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag

tel. 12305

071-416585.

9.30-17.30

Openingstijden:

uur. Dondeidag

9.30-21.00 uur. Zater-1
dag 9.30-17.00 uur.

Maandag

koopavond

DONDERDAG
KOOPAVOND!

yVeekmedig 17
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Henk Jansen komt met nieuwe voorstelling
ZANDVOORT - 'Een
avond met veel plezier'. Dat
is de bedoeling van de nieu\ve voorstelling van de bekende Zandvoorter Henk
Jansen. Deze is te zien op 11
e n 12 in november in De
Krocht, de kaartverkoop
start deze week.
'Twaalf ambachten... dertien
ongelukken' is de titel van de
voorstelling. Een thema dat
zich uitstekend leent voor tal
van vermakelijke sketches en
liedjes. „Het moet een avond
met plezier worden," zegt Henk
Jansen. „Ongecompliceerd en
zonder boodschap. Scherpe
kantjes, die laat ik aan anderen
over. Je hoeft er niet bij na te
denken, daarom heb ik het ook
geen 'show' genoemd, of 'uitvoering': het wordt gewoon een
gezellige avond met een liedje,
een praatje en een sketchje."
Om de gezelligheid te benadrukken, worden er geen rijen
stoelen geformeerd, maar krijgen de bezoekers een eigen tafeltje met stoeltjes erom heen.
En tijdens het programma kan
er wat gedronken worden. Ad
Hendrikse, de Mr. Magie uit
Zandvoort, werkt eveneens
mee aan deze avonden. Hij
brengt onder andere diverse
goocheltrucs bij de gasten 'aan
tafel', waarop Henk Jansen ongetwijfeld zal inspelen.

Henk Jansen in een van zijn vorige creaties in Gebouw De Krocht
de NS, die een enorme 'Pietje
Precies' blijkt te zijn. Of de visser die laat zien dat er 'nog gewerkt wordt in deze wereld'.
Dat blijkt als hij 'geïnterviewd
wordt door Willem Dijkstra.
Tussendoor worden - vaak -

Weekenddiensten
Weekend:
g/9 oktober 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming . 023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen, hebben een gezamenlijke
waarnemingsregelingj J. Anderson, B. van Bergen; C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme,\ F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avdnd/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
vanfde dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

weg 15:

Zondag 10.00 uur: Samen-op-Weg dienst in Gereformeerde
Kerk, ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Beatrixschool. Werelddiakonaats- en schoolzondag.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F.
Meijer
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs.
A.A. in 't Veld, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Woensdag 12 okt. 09.30 - 11.30
U
U£: Gabi Markusse over 'Is het
allemaal mijn schuld?' i.h. ka-

Vijf jaar geleden

Donderdag 4 oktober: Dat de gemeente in de
toekomst nog uitsluitend een donor-functie zal
hebben voor de nieuwe NORON-lokatie in Haarlemmermeer, is niet ondenkbaar. Deze vrees
komt de laatste tijd herhaaldelijk naar voren, nu
de gemeente wordt beknot in het uitvoeren van
plannen, die nog enig soelaas zouden bieden
voor de schrijnende woningnood in het dorp. Op
14 juli werd door de Staten het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied aanvaard. Dit
houdt in dat het vroegere plan Zuid-Kennemerland geheel vervalt. Met het nieuwe streekplan
wordt bepaald, dat voor woningzoekenden in
deze regio gebouwd zal worden in Haarlemmermeer. • Ondanks de huidige moeilijkheden in
het onderwijs, terugloop van leerlingen, fusie- en
integratieplannen, waar de schoolinspecties heden ten dage mee worden geconfronteerd, werd
vrijdagmiddag de geheel herbouwde Oranje Nassauschool officieel geopend. • Om het probleem
jeugd- en jongerenwerk in de gemeente op te
heffen zou men eigenlijk moeten kunnen beschikken over een bedrag van vier miljoen. Het
knelpunt is dat zowel 't Stekkie als De Nachtuil
bijzonder slecht gehuisvest zijn. Nodig is vier
miljoen voor twee gebouwen en drie beroepskrachten, van wie één in dienst van de gemeente,
zou de oplossing betekenen voor de problemen.

Donderdag 5 oktober: Begin volgend jaar komt
er in Zandvoort weer een kinderdagverblijf, dat
gesubsidieerd wordt door de gemeente. Voor het
kinderdagverblijf krijgt de gemeente ruim honderddertigduizend gulden van het Rijk. • Omdat
de naam Vendorama een 'stoffig' imago had,
heeft Vendorama Leisure zijn naam veranderd
in Gran Dorado. De nieuwe naam werd vorige
week donderdag plechtig onthuld door hoofddirecteur P.A. Nouwen van de ANWB. Het Vendoramapark, dat deze zomer in gebruik werd genomen, ontving tevens de vijf-sterrenclassificatie.«
Deze maand zullen alle bedrijven, die onder de
hinderwet vallen, systematisch door de gemeente aan een onderzoek onderworpen worden. Volgens de gemeente is de tijd voorbij dat achteraf
wordt opgetreden tegen overlast. • De Stichting
Leefbaar Zandvoort wil de zekerheid hebben dat
ook in de toekomst de verlengde Heijermansweg
niet wordt aangelegd. Vandaag bepleit de stichting dit tijdens een hoorzitting over het bestemmingsplan Kostverlorenpark bij de provincie.
Met het bezwaar tegen de eventueel doorgetrokken Herman Heijermansweg sluit Leefbaar
Zandvoort zich aan bij de Stichting Woonpark
Kostverloren, die al eerder de mogelijke wegaanleg fel van de hand wees. De bezwaren richten
zich vooral tegen de aantasting van de natuur in
het gebied, dat ook als recreatiegebied dienst
doet.

023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik
te kunnen maken,
diexnt men zich 24 uur van te
voren'op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare-bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

(Archieffoto Weekmedia)

nostalgische liedjes gezongen.
De kaartverkoop start aanBekende meezingers maar ook staande zaterdag. De kaarten
nummers met eigen tekst van kosten 10 gulden per stuk en
zijn te verkrijgen bij boekhanHenk Jansen.

del AKO op het Kerkplein en
bij Harry en Toos van het 'Busstation' aan de Louis Davidsstraat.

VERENIGINGSNIEU WS
Verzamelbeurs

Klaverjassen

In het Gemeenschapshuis
wordt zondag 9 oktober weer de
Verzamelbeurs Zandvoort gehouden.
De beurs, inclusief rommeimarkt voor de 'snuffelaars', is
geopend van 11 tot 17 uur en de
entree is gratis. Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L.
Davidsstraat, is makkelijk toegankelijk voor rolstoelrijders.
Voor inlichtingen kan men
bellen: G.H. v.d. Eijken, tel.
14234, of P.L. Tervelde, tel.
12303.

Bij TZB starten 14 oktober
aanstaande de jaarlijkse koppelklaverj as wedstrijden. De opbrengst komt ten bate van de
TZB-jeugd.
Het gaat, om een serie van
acht avonden, elke tweede vrijdag van de maand, tot en met
mei 1995. De wedstrijden worden gehouden in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg. ledereen is welkom, het inschrijfgeld bedraagt 7,50 gulden per
koppel en er zijn mooie prijzen
te winnen. Nadere inlichtingen:

H. Paap, Celsiusstraat 189, tel.
17397.

N.V.v. Huisvrouwen
Programma van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem en
omgeving. Op 9 okt. 13.06 uur
wandeling in de Waterleidingduinen, ingang Oase; 13 oktober 10 uur dia-lezing door dhr.
M. Koning over de Waterleidingduinen, voor Kring Haarlem-Noord, Van Egmondstraat
7. Introducees 2,50 p.p.

(ADVERTENTIE)

Speelweek van 06 t/m 12 Oktober
De beste rol van Julia Roberts
sinds 'PRETTY WOMAN'
-Ni** Yait T/ma-

'•>
OLTf

27/9/'94 - 3/10/'94

Gehuwd:

Prent, Stefan, en Van Pareen,
Daniëlle Henriëtte
Saarberg, Pieter, en Hengeveld,
Annie
Mudde, Rudolf Hermanus, en
Blurjs, Caroline Petronella Maria
Sterk, Willem Leonard, en
Wegst, Dagmar Cornelia
Geboren:
Jillian, dochter van: Zwemmer,
Ronny, en Paauw, Marjan Petronella
Stefanie, dochter van: Kolkman, Bram, en Meijer, Edith
Sabine Loraine, dochter van:
De Boer, Marcel, en Porton,
Leonie Martine

„Het was voor ons een hele
trip naar het westen," zegt de
geboren en getogen Friezin, „al
hadden we eerst ook al een paar
jaar in Arnhem gewerkt, in de
bejaardenverzorging.
Maar
Friese meisjes zijn doorzetters,
dus... Ik heb het altijd heel leuk
gevonden, ik ben ook altijd met
alle veranderingen meegegaan.
Op het laatst werd het natuurlijk wel wat pittiger, maar ik
heb het altijd volgehouden. En
bijna nooit ziek..."
„Misschien komt dat ook wel
omdat ik vrij sportief ben. Ik

kwam altijd op de fiets uit
Haarlem, met weer en wind. En
ik reis en sport veel, ik doe aan
kegelen. Nu kan ik eindelijk
rustig meespelen in de competitie, vroeger ging dat niet altijd, omdat je ook wel op zondag moest werken.
Donderdag stapte zij voor het
laatst op de fiets om haar taak
op Nieuw Unicum te vervullen.
De dag werd één groot afscheidsfeest, waarbij stil werd
gestaan bij het verleden. In totaal, samen met haar eerdere
baantjes, had Gré in totaal 35
jaar in de verzorging gewerkt.
Dat werd donderdag gewaardeerd met een heuze koninklijke onderscheiding. Omdat zij
in Haarlem woont, werd die
haar door een vertegenwoordigster van het Haarlemse college van B & W opgespeld.

'Adieu'
„En ik kreeg een prachtig
plakboek, waar ze op Nieuw
Unicum vast heel veel werk aan
hebben gehad." Het feest begon
die dag al 's morgens vroeg, op
het versierde Meeuwenhof, in
aanwezigheid van onder andere
de directeur en 15 familieleden
uit Friesland, die onverwacht
tevoorschijn kwamen. „Het
was hardstikke leuk, om nooit
te vergeten." Als laatste afscheidsgroet was een spandoek
opgehangen, met de tekst: 'Gré
adieu'. „Dat doet je wel wat,
hoor! Dan denk je echt bij jezelf: Nou Gré, daar ga je... Voor
het laatst de deur uit..."

ROBERTS
Nog hogere zonnebloemen

EENROMANITSCHEKOMEDIE
GESCHREVENDOOR

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode:

ZANDVOORT - Nieuw
Unicum nam donderdag na
32 jaar afscheid van Gré de
Jong. „In zoveel tijd maak je
wel heel wat mee," zegt de
59-jarige zieken verzorgende. Alleen al het feit dat de
directie indertijd in Friesland langskwam om deze
sollicitante te spreken....

Pittiger

der van het programma 'Van
Vrouw tot Vrouw'.

B Burgerlijke stand ffl

De Haarlemse wethouder (r.) feliciteert Gré de Jong met haar
koninklijke onderscheiding
Foto Toni Zwenne

„Dat was de familie Bergvoet," zegt Gré. „Zij kwamen
persoonlijk naar Friesland om
mij en een vriendin die ook had
gesolliciteerd, te spreken. Ze
wilden ons wel eens eventjes
zien." Dat was nog in de beginjaren van Nieuw Unicum dat
toen gevestigd was in villa Zuiderhout. Later verhuisde het toen nog kleine - wooncentrum
naar de Bea-kliniek aan de Wagenweg in Heemstede, nog later
naar de huidige locatie aan de
Zandvoortselaan in Zandvoort.

Kerkdiensten
Weekend:
8/9 oktober 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Samen-op•Weg dienst in Gereformeerde
Kerk, ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Beatrixschool. Collecte
Werelddiakonaat.
Gereformeerde Kerk, Juliana-

Vijftien jaar geleden

'Nou Gré, daar ga je...'

Gevonden voorwerpen
De titel van het programma
geeft Jansen alle ruimte voor
zijn fantasie en het belooft dan
ook een avond vol afwisseling
te worden. Zo komen er verschillende typetjes in voor, in
allerlei komische situaties. Zoals de medewerker van de afdeling Gevonden Voorwerpen bij

de badplaats door

met l il m TT en

RlCHARDCüRTlS.DESCHRUVER
VANBIACKADBIENMR.BEAN,

IEKENFILM KOMEDIE KOMEDIE
A.L.
12 JAAR
A.L.
DAOELIJKS

DAGELIJKS

13.30/15.30

19.00

8
teuldenJi

DAOELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30

M

Piet Jan Drommel naar Hong Kong
De Zandvoorter Piet Jan Drommel gaat op 'Chinees avontuur',
als alles volgens plan verlopen is, zit hij zelfs al in het Verre
Oosten. Behalve een snackbar runnen heeft Drommel ook kwaliteiten als keeper in de voetbalsport. Daarbij vallen onder andere
de namen van Zeeburgia 2 en Telstar. Voor die laatste club stond
hij zes wedstrijden in het doel, tot hij een hand brak. Daarmee
ontglipte hem een veelbelovende professionele loopbaan als keeper. Toch heeft hij in die tijd naam gemaakt, en dat schijnt nu ook
doorgedrongen te zijn in Hong Kong. Daar wordt momenteel
druk aan de voetbalsport gesleuteld. Ex-Telstarspeler Marcel
Liesdek liet bij prof club South China de naam van zijn voormalige ploegmaat Drommel vallen. Dat gebeurde toen de keeper van
die club, Werner Kooistra, voor twee wedstrijden werd geschorst.
Prompt werd Drommel gevraagd naar Hong Kong te komen.
Hoelang hij wegblijft, dat is nog niet bekend.

Geld terug voor circuskaartjes

i gulder»

n

Het ziet er naar uit dat de hoge zonnebloem van mevrouw Oonk
aan de Grote Krocht, 3.70 meter hoog, toch nog overtroffen wordt.
In de Genestetstraat zouden zelfs bloemen van 5 meter hoog
staan, er is sprake van zo'n 30 bloemen. Ook bij de heer Visser in
de Boerlagestraat staat nog een aantal zonnebloemen, al zijn die
niet zo lang. Maar hij heeft er wel een paar gehad die rond de vier
meter kwamen. „Maar die werden te hoog," zegt hij, „ik moest ze
afsnijden." De bloemen dreigden om te waaien door de storm.
„Alleen de stelen staan er grotendeels nog, dat lijken wel boomtakken." In totaal heeft Visser wel zo'n twintig zonnebloemen in
zijn achtertuin gehad.

r

GasthuisDlein 5.2042 JM, Zandvoorttel: 02507-18686

De VVV zit er een beetje mee. De voorstellingen van Circus
Renz in Zandvoort zijn afgelast, maar op het VVV-kantoor zijn al
flink wat kaarten verkocht. De kopers worden gevraagd terug te
komen met hun kaartje, zij krijgen hun geld terug. De voorstellingen zouden gisteren en vandaag plaatsvinden, maar dinsdagmiddag werd bekend gemaakt dat deze werden afgelast. Vanwege het
'olifanten-incident' in Sliedrecht. Daar raakten enkele olifanten
in de modder vast, in een sloot. De reddingsactie vergde zoveel
van de dieren, da^ een dierarts het optreden afraadde.

Uitslag ballonwedstrijd komt nog
De uitslag van de ballonwedstrijd van Ondernemers Vereniging
Zandvoort wordt volgende week in deze krant bekend gemaakt.
OVZ heeft al een aantal reacties binnen, maar wilde nog even
wachten, om zoveel mogelijk kinderen een kans te geven.

A FGELOPEN WEEK weer
jC\. een hoop commotie meegemaakt. Manfred, de zo
langzamerhand 'al-om-bekende-leerman', staat vlak voor z'n
'executie'. Wegens de al jaren
van te voren aangekondigde
'up-grading' van het Raadhuisplein moet de boel ontruimd
worden. Op het plekje van de
leerman zal in de toekomst een
nieuw pand verrijzen. Maar,
zoals we via de media maar al
te goed gemerkt hebben, 'Manfred de leerman' laat zich niet
zomaar wegwerken uit dit
dorp. Regelmatig staan de
kranten bol van zijn verhalen, ''-",
waarbij de leerman feilloos de ','\
gevoelige snaar van mens- en'. >;
dierenliefhebber weet te raken. 1]
Persoonlijk vind ik het alle- ';
maal erg vervelend voor die
'•
man. Ik kan me ook voorstellen, dat hij alle middelen zal
aanwenden om maar te kunnen blijven. Manfred zélf vindt
dat hij, na 25 jaar op het plein
zijn waren verkocht te hebben,
récht heeft op een andere
standplaats. Logisch gedacht,
vanuit zijn kant, dan wel te verstaan. Vervolgens dient de
vraag zich aan: Maar waar?????
Volgens Manfred moet dat
geen probleem zijn. Zijn oog
viel deze week op de stoep welke zich tussen apotheek Muider, kaaswinkel Tromp en vóór
de bushalte van lijn 81 bevindt.
Even een paar bankjes opzij,
telefooncelletjes aan de kant
en vooruit, in één keer de hele
santekraam verplaatsen. Moet
toch kunnen, nietwaar???
Enthousiast begon Manfred
alvast zijn 'nieuwe buren' in te
lichten. Maar busreizigers en
exploitanten van omliggende
panden waren niet al te blij
met dit project. Sterker nog,
sommigen kregen er even een
flinke 'wegtrekker' van. Vanuit
hun kant gezien is dat natuurlijk óók weer te begrijpen. Je
krijgt niet alleen een kar met geschilderde vissen, leren tassen en riemen voor je snufferd.
Er horen óók nog eens vijf loslopende honden, een kat, een
zootje (poepende) duiven en
een pan vol kwetterende en
schetterende musjes bij. Per
slot van rekening moet je daar
allemaal wél van houden, nietwaar?
Volgens onze leérman heeft
wethouder Versteege onlangs
tegen hem gezegd, dat er nog
wel ergens een plekje in de
buurt 'geregeld' kon worden. U
kunt zich voorstellen hoe argwanend men in de buurt van
het Raadhuisplein deze nieuwe
ontwikkelingen volgt. Want
alle plekjes in het centrum, bij
mensen met een flink gemeentestoepje voor de deur, komen
in principe in aanmerking als
mogelijke nieuwe locatie voor
Manfred en zijn 'levende vloerkleden'. Ik vind ook dat er snel
een oplossing voor die man
moet komen!!! Wo...??? Das
macht mir kein flaus aus...(Als
het maar niet bij mij vor die
Tür ist!) MARTHA BURGER

• Drie Zandvoortse kunslenaars houden momenteel een
expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort: Jeff Borkent
(foto's en beelden), Hillie Jansen (olieverfschilderijen) en
Marianne Rebel ('naïeve' olieverfschilderijen). De expositie
is te zien tot en met 20 november. Dat geldt ook voor de tentoonstelling 'We gaan naar
Zandvoort...', deze is 'wegens
enorm succes' geprolongeerd
Er zijn onder andere modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen te zien.
Bovendien draaien er oude
filmpjes op videoband.
• Expositie Ria Valk in Holland
Casino Zandvoort, te zien tot 14
november, dagelijks van 14.00
tot 02.00 uur (entree 5 gulden
plus de gebruikelijke voorwaurden van het casino)
• Expositie in bezoekerscentrum De Oranjekom van Gemeentewaterleidingen, onderwerp: de herfst in het duin. Te
zien tot eind 1994.

donderdag 6 oktober 1994
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Heeft u een ondergrondse
l

OLIETANK

til

l

te verwijderen?

KLASSE WUNEN
SPITZKOP
DROË STEEN
Deze Zuióalnkaanse m;n is
op traditionele wijze gevim
fieeid van de Chemn-Blanc
druil Kenmerkend voor deze
l witte wip is zqn frisse droge
truttige smaak Geserveerd
tussen 8 en IO?C een
j uitstekende begeleider van
visgerechten olals apenliel

HOLLANDSE
GRAANJENEVER

BAVARIA

BOK
BIER

SPITZKOP
PINOTAGE
Deze Zuidatnkaanse mjn is
gemaakt van de Pinol Non
druif Wanneer u deze
votrode krachtige wijn
serveert tussen de 18 en
Iff C heelt u een voor
trellelijke wijn om overat en
altijd bii te schenken

Aannemingsbedrijf van grond-, straat- en
rioleringswerkzaamheden

0,7 LITER
ELDERS

DRAAGKARTON

j COCA COLA

Loosterweg 35 - VOORHOUT
Voor inlichtingen tel 02522-12252
(na 18 00 uur 02522-32233)

4 x 50 cl

JOHNNIE WALKER
RED LABEL
SCHOTSE WHISKY

We
TER KENNISMAKING

VANJWHTVOOR,

r.

JAGERMEISTER
KRUIDENLIKEUR

3.98'

DROE S
PIN

Bel dun voor vrijblijvende prijsopgave

HELE LITER
VERGELIJK- 9fl-ftH
BAREPRIJSAV.3O

"ELDERS

ELDERS BETAALT U VOOR DEZE WIJNEN
TUSSEN DE 7 EN 9 GULDEN PER FLES

Inclusief eventuele
•k Straatwerluaamheden
~k Groenvoorzieningen

DOOS
6B.ESSEN

* KIWA - certificaat binnen drie weken
* I s m Euroclean Amsterdam

ui'

ELDERS
EXTRA VOOR DE
EXTRA VOOR DE

FITOU
APPELLATION
FITOU
CONTROLEE

CHATEAU DE
PRESSAC
BORDEAUX
SUPERIEUR
vm ROUGE

CELUIER DES
DAUPHINS
COTES DU
RHONEBLANC

PETIT
CHABLIS
VAN

ANDRE
MONNIER

Weekmediaopicrofiche.

VIN ROUGE

heeft alle dranken!

flTöjl
3300

HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

& KReas M en Specialiteiten
f^5^

*

Voor als het goed moet ziin

Haltestraat 16 Zandvoort tel 16204

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

1e klas binnen- en buitenwerk

Alle merken TAPIJT 5 of 7 jr
garantie
NOVILON en MARMOLEUM
Deskundig gelegd
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

DE WINTERSCHILDER
vanaf7nov 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min 3 dagen)
Schilderwerk,
wandafwerkmg en
behangen
Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur)

Perscombinatie, afdeling Micro-krant i;
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam1
Telefoon 020-562.2485

§ATURdAy Niqhr siNqU pARiy
SOC. dE MANEqE ZANdvOORT

LAMINAAT

STAAT dE qEtalE MAANd okï. ÏN \\El T^EMA VAN

Diverse kleuren en kwaliteit
Off LUXAFLEX-dealer

BACKTOTHESIXTIES

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN

dANSEN, MUZÏEk, sfEER EN qEZEuiqrlEid UÏT dE 60'ER JAREN.
UiTSluiTENd ONqEDONdEN MENSEN V.A. 50 JR.

Op maat gemaakt en opgehangen
Wij hebben de nieuwste stalen

AbsoluuT qEEN spijkERkUdiNq
ENTREE ƒ l 5,"

Bel nu voor een vrijblijvende offerte + of meer informatie

LET op! 5 NOV. 12-jARiq BESTAAN VAN de

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V. D, MIJE

50

Witter U

MET ToppROqRAMMA O.A.

Mansstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727.

MARCO BORSATO, ThE DOKOTA'S
SATEkbuffET ENZ. ENZ.

!NFo TEL 02507.16025

Meedoen voor de Mega Jackpot van de Postcode Loterij

Nu kans op 6 miijoen!
Binnen zes weken valt de
Mega Jackpot van de Postcode Loterij, met een prys
van 6 of 7 miljoen gulden.

En als u nu meespeelt verrast Henny Huisman binnenkort misschien u wel
met dat gigantische bedrag.

De rntljoenwinnaar met Retnout Oerlemans Staat u straks m het zonnetje met de Mega Jackpot van 6 miljoen '

Vorige week nog kon u m de
Geld Maakt Gelukkig Show
zien hoe de winnaar van het
Seizoenmiljoen nietsvermoedend als figurant optrad in een
'speelfilm' De hele zaak was
in scène gezet zodat Remout
Oerlemans de winnaar op een
bijzondere manier kon verrassen En nu al broeden de mensen van de Postcode Loterij op
de uitreiking van de Mega
Jackpot
Zes miljoen!
Zes miljoen gulden zit er deze
maand in de Jackpot En het
moment dat die prijs valt, komt
m de buurt Als u deze week de
deelnamebon instuurt, bent u
nog precies op tijd voor de volgende trekking
Haast u dus om mee te doen,
want als de Jackpot deze maand
met kan worden uitgekeerd,
gaat-ie er volgende maand gegarandeerd uit Dan trekt de notans net zolang winnende lotnummers, tot de Jackpot valt op
een verkocht lot Binnen zes
weken heeft Nederland er weer
een multi-miljonair bij, dankzij
de Postcode Loterij'
Maar de Jackpot en al die andere prijzen zijn natuurlijk met de
enige redenen om mee te spelen Want de goede doelen winnen altijd bij de Postcode Lote-

MEGA
JACKPOT
6 MILJOEN!
rij Vul de WIN-TOT-ZEVENMILJOEN-BON dus vandaag
nog m en speel mee in de lotenj met een v voor mens en
natuur' B

Uw postcodelot is
uw Groen Lot®

StraatPnjs
2 oktober

17
19
2O
26
28

3O
31
35
37
38

39
4O
42
43
44

ƒ 25.OOO
3434 SZ 01 2

POSTCODE

^Getal22t/m32

Adres

16

ƒ5.000

OS

ƒ3.000
ƒ 2.OOO

ƒ 1.OOO

06

Fa. Veldwijk

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerlmg

Hogeweg 2, Zandvoort

Laminaat parket
pp binnenkern van wafèi-werend MDF, dikte 8 mm

DIVERSE DESSINS

Nu of nooit prijs
OPsOP
vahaf 25,- éh 31,95 per m2
exclusief BTW
EURO-FLOOR
PARKETGROOTHANDEL
Kollèhbergweg 2 :
Amsterdam-Z.O. (Bullewijk)
Tel. 020-6917554

Openingstijden:
donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Onze kranten worden uitgekamd
op personeelsadvertenties!

De 16 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia hebben een gemiddelde
leesduur van 22 minuten en bereiken 78% van de bevolking in Amsterdam en omgeving.
De kranten van Weekmedia worden dan ook uitgekamd op personeelsadvertenties,
op elk niveau.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswervmg ons kantoor. De uitgebreide
folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

15094 10
Bel mij bij een prijs boven ƒ 10 000,- Telefoonnr. i i i i l i l i i i i
Postbanknummer

Datum
|

De Bingo Jackpot van 150 000
gulden viel na het trekken van 21
getallen in Purmerend Maar ook
als u na het trekken van 22 tot
zelfs 32 getallen een volle kaart
heeft wint u nog een prijs Zie het
kader hierboven

Gasthuisplem12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Plaats

13

1B

Weekmedia

Magazijnverkoop

JACK
POT

Q dhr. Q mevr.

Postcode- l i i i i-i i i

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

«asS.

A ub uw keuze aankruisen on verder invullen mat btoktetters Deelname houdt in aanvaarding van het reglement

Naam

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

De Spar

BINGO

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bmgopnjzen
en de Postcode Jackpot Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
/ m per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)

jfiso.ooo

Fa. P. Klem

f :3-oö<

!De::birigÖcijfërs
ayiah 2 oktober J
O1
O3
1O
12
15

Zandvoorts Nieuwsblad

Banknummer

Handtekening

NATIONALE

Amsterdam (020-562.3076), Amstelveen (020-647.5393),
Zandvoort (02507-17166).

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Elke week het dagelijks nieuws!

^/eekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoorters hebben straa

Gran Dorado
aast op
wereldrecord

ZAND VOORT - De reacties zijn nu al zeer positief te
noemen „Veel mensen zeidenhè, hè, eindelijk weer politie op straat En wat veel1" Monique is één van de drie
politie-surveillanten, die momenteel stage lopen m de
Zandvoortse straten Begin volgend jaar worden ze offi
cieel geïnstalleerd En hoewel hun bevoegdheden beperkt
zijn, heeft Zandvoort er dan toch drie straatagenten bij
Stage-begeleider Cees van Hattum „Dat was hard nodig
ook, want dat straatwerk is er de laatste j aren bij meeschoiten "
door Paul van Gageldonk

l Daarmee kan Zandvoort pro
j uteren van een landelijk experi
j ment, dat begin dit jaar van
start is gegaan en dat als doel
heeft om mensen met een lage
re opleiding de gelegenheid te
bieden een baan bij de politie te
krijgen Met name allochtonen
zouden zo meer kansen moeten
'krijgen om agent te worden
Zandvoort kreeg drie aspiran
ten toegewezen en adjudant
Cees van Hattum werd aange
steld als hun begeleider De
diie, Monique Spann (26), San
dra Rob (21) en Dick Dudink
(19) volgen een opleiding van
een jaar, volgens het module
systeem Het totale lespakket
wordt onderdeel voor onder
deel theoretisch afgehandeld
op de politieschool in Sloten
Elke keer wordt tussentijds het
geleerde in praktijk gebracht

Afscheidspremie
Het surveillantenproject is
niet uitsluitend gericht op langdurig werklozen, zoals bijvoorbeeld het stadswachtersproject
m Amsterdam Kneusjes voe
len de drie zich zeker niet Mo
nique had een goeie baan in de
beveiliging Sandra had bijna
haar VWO opleiding afge
maakt en Dick is in het bezit
van het HAVO diploma Daar
mee hadden ze voldoende oplei
dingsnvieau voor de 'gewone'
politieopleiding, maar daar
kwamen ze met voor in aanmerkmg Alleen al voor de regio
Haarlem is een wachtlijst van
vijfhonderd personen
De surveillanten opleiding is

dus een mooie kans om via een
achterdeur toch bij de politie te
komen Als ze hun opleiding afgemaakf; hebben, krijgen ze een
contract voor zes jaar In die
zes jaar kunnen ze doorstro
men naar de rang van agent
Worden ze daarvoor niet ge
schikt bevonden, dan krijgen ze
aan het eind een afscheidspre
me
Het idee achter de opleiding
van politie surveillanten is dat
de politie meer zichtbaar wordt
op straat Monique „Het is de
bedoeling dat wij ons lopend of
fietsend zoveel mogelijk onder
het publiek begeven Om toe
zicht te houden Maar ook om
preventief bezig te zijn "
Dat was natuurlijk altijd al
een taak van de politie, maar
volgens stagebelegeleider Cees
van Hattum ontbrak het daar
de laatste jaren aan Vanaf het
moment waarop het Zand
voortse korps moest mkrim
pen van zeventig naar 35 personeelsleden was er bijna geen
agent meer op straat te beken
nen Van Hattum „De politie
komt nu bijna alleen nog maar
op afroep, als het echt nodig is
Vroeger kwam je m dienst,
dronk je snel even een bakkie
en dan ging je de straat op, om
te kijken wat er leefde Dat is er
met meer bij Zo gauw je bm
nenkomt rinkelen de telefoons,
verdrink je in het papierwerk
en ben je constant bezig met
aangiftes van gestolen auto's en
dergelijke "
„We komen nu nauwelijks
meer op straat En daardoor is
het gevoel van onveiligheid bij

Een vrouwelijke surveillante in opleiding. De surveillant draagt in tegenstelling- tot de reguliere politieagent geen pistool
iotoAndre Lieberom

de bevolking van Zandvoort
toegenomen Ik merk, nu ik
met deze drie aan het surveille
ren ben, hoezeer de mensen
hier de straatagent gemist hebben Veel mensen komen nu
met probleempjes op je af,
waarmee ze met naar het bu
reau durfden te komen, omdat
ze dachten dat het met belangnjk genoeg werd gevonden "
Een prachtproject dus en een
uitkomst voor het personeels
tekort bij de Zandvoortse poli
tie Er is echter nog wel een
hele grote Maar De drie politie
surveillanten hebben een echt
politie uniform, ze dragen een
wapenstok en handboeien, ze

mogen bekeuren en aanhou
den, maar hun opspormgsbe
voegdheid is zeer beperkt Re
den ze mogen geen vuurwapen
dragen Dat is zo bepaald door
de minister Een ernstige han
dicap, vinden alle betrokkenen

Schietsituaties
Cees van Hattum „Ik vind
dat ze wel een wapen zouden
moeten hebben Al was het
maar voor hun eigen veiligheid
Ze kunnen toch veel gemakke
lijker dan een burger in situa
ties komen, waarin ze moeten
ingrijpen Want dat is toch wat
je van een politie agent in uni

form verwacht dat hij of zij in
grijp1' Nu hebben ze geen wa
pen en mogen ze bijvoorbeeld
dus ook geen nachtdiensten lo
pen, omdat zich dan de meeste
gevallen met schietsituaties
voordoen "
De kritiek wordt gedeeld
door de aspiranten Monique
„Ik hoef 'm niet te gebruiken
Maar als ik 'm heb, werkt het
toch preventief Nu mogen we
de grotere zaken niet doen Het
houdt voor ons een beetje op bij
de lichtere aanrijdingen en het
op heterdaad betrappen In fei
te dus situaties, waarin elke
burger bevoegd is om in te grij
pen "

Met andere wooi den vindt er
ergens m Zandvoort een steek
partij plaats dan mogen Mom
que en haar collega's wel eerste
hulp verlenen, maar met achter
de dader aanjagen Sandra , En
daardoor kunnen de mensen
toch weer gaan denken dat wij
een soort nepagenten zijn "
En daardoor dringt ook weer
die vergelijking met de stads
wachters zich op Inclusief het
beeld van vrolijk doorfietsende
Amsterdamers, die de stopsig
nalen van de stadswachters in
de Leidsestraat stelselmatig ne
geren Cees van Hattum sput
tert tegen „In bepaalde krin
gen worden de surveillanten

nepagenten genoemd of ook
wel shag agenten, omdat hun
opleiding betaald wordt uit een
verhoging van de accijnzen op
shagtabak Maar ik vind dat er
genoeg nuttig werk overblijft
voor de surveillant Zeker hier
m Zandvoort"
,Ze kunnen toezicht houden
op het strand, bij grote evene
menten alb Tropicana Ze kun
nen eerste hulp verlenen Ze
zijn aanspreekpunt op straat
Ze werken preventief op de en
minelen, die een bezoekje wil
len brengen aan Zandvoort Er
is zoveel te doen waaraan wij
niet meer toekomen Nepagen
ten zijn het zeker niet Want
wie een overtreding maakt
wordt gewoon gepakt
In hun nog korte stagepeno
de zijn ook Monique, Sandra en
Dick overtuigd geraakt van het
nut van hun aanwezigheid op
straat Ze assisteerden bij aan
rijdingen, kwamen m de druk
ke zomermaanden voortdu
rend m actie als er dronken
mensen uit strandpaviljoens af
gevoerd moesten worden en ze
mochten meedoen met een
zoekpartij naar het vuurwapen
van de geruchtmakende gijze
ling door een Amerikaan Niet
dat de statistieken meteen bij
gesteld kunnen worden, maar
aspirant Dick zorgde toch voor
een bepaalde ommekeer met
zijn verschijning , Ik zag de
mensen heel hard naar de par
keermeters lopen, als ik er aan
kwam Dat zijn ze blijkbaar niet
meer gewend, die controle Vol
gens mij zitten die meters hier
in Zandvoort nu voller dan
ooit"

ZANDVOORT - Het Gran
Dorado hotel hoopt op za
terdag 15 oktober een we
reldrecord te verbeteren
Op die dag moeten meer
dan 111000 lopers aan de
start verschijnen van de
Grand Dorado World Re
cord Runn Het huidige re
cord staat op naam van de
Bay to Breakers Beach Run
in San Francisco
Volgens het organiserende
bureau Rio Grande waren er
rond 20 september vijfduizend
inschrijvingen binnen voor de
zeven kilometer lange strand
loop Of met dit taeginnersaan
tal de wereldrecordpoging zal
slagen is natuurlijk zeer twij
felachtig maar voor Neder
landse begrippen rekent de or
gamsatie wel met Amerikaanse
grootheden
In de pnjzenpot zit zestigdui
zend gulden met een hoofdprijs
van tienduizend gulden Ter
vergelijking de winnaar van
een van Nederlands grootste
wegwedstnjden, de Dam tot
Dam loop krijgt slechts acht
honderd gulden De eerste
vrouwelijke atlete kan een tae
drag van vijfduizend gulden
toucheren en voor de snelste
veteraan ligt er bij de finish dui
zend gulden te wachten
De start van het parkoers is
voor de sponsor, het Gran Do
rado hotel, en gaat eerst over
3,5 kilometer in zuidelijke rich
tmg, waarna de atleten en trim
mers de andere helft in noorde
lijke richting terug naar het ho
tel afleggen Als limiet voor
deelname aan de wedstrijd
geldt een zeven kilometertijd
van onder de 25 minuten voor
mannen
Volgens de organisatie zal
een uitgelezen veld aan de start
verschijnen, onder wie een aan
tal lopers uit Kenia, Tanzania,
Marokko, Polen en Rusland
De Nederlanders Marti ten
Kate, Gerard Kappert en Jos
Sasse hebben deelname toege
zegd en verschijnen tevens een
dag later in Haarlem aan de
start van de TROS loop Wilma
van Onna en Grete Koens zijn
bij de dames van de partij
De massaloop begint om
15 10 uur, deelname is gratis

9 oktober

zitcombinatie
100% Echt leer.

Groningen. Oosterhout
Son. Utrecht. Zwolle.

16 oktober
Berkel
Duiven. Vlaardinge n .

23 oktober
Amsterdam.

30 oktober
amsterdam - beverwijk - groningen - utrecht - berkel - son - duiven - zwolle - oosterhout - vlaardingen - heeiien

Eén telefoontje is genoeg . . .
om m contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen cntena op en achter elkaar stellen een aantal personen 7ich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

* NIEUW BIJ TOTAL BEAUTY CARE
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Permanent is niet meer weg te denken uit het,
modebeeld van de jaren '90. Veel vrouwen '
kiezen voor een permanent om de vele
"
mogelijkheden en voordelen die het biedt.

HAIRWAVE
* DAMES- EN HERENKAPPER
* VOOR ALLE HAARBEHANDELINGEN
ir GESPECIALISEERD IN HAARVERLENGING
* WIMPERVERLENGING

CONTACTLIJN

PERMANENT
Het kapsel is lang
houdbaar en is
gemakkelijk in '
model te brengen.'
Bovendien voelt
het haar voller
aan en valt het
heel natuurlijk.
Met permanent is
het mogelijk er
elke keer weer
anders uit te zien!

06-350.222.21(1 oo cpm)

BODY-TATTOOS *
Cosmetische tatoeage
De kleuren worden
gemaakt van plantaardige
kleurstoffen en de ontwerpen zijn zeer verfijnd
De cosmetische tattoo
kunt u zien als een sieraad
met een houdbaarheid van
± 6 jaar

PERMANENTE MAKE-UP *
Permanente make-up wordt
toegepast bij het aanbrengen van
wenkbrauwen, het voller maken, resp
corrigeren van lippen, het aanbrengen
van eyehner, zowel onder als boven
het oog Permanente make-up heeft
een houdbaarheid van 3 tot 5 jaar

\.

NEW NAILS
TOTALE NAGELEN HANDVERZORGING

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

BRUIDSARRANGEMENT
ir GEZICHTSBEHANDELING * MAKE-UP
* MANICUREN * PARAFFINE BEHANDELING

•k MANICURE
•*• PARAFFINEBEHANDELING
if GEL KUNSTNAGELS
VAN 100% ZUURVRIJE GEL
TAST EIGEN NAGELS NIET AAN
•A- ACRYLNAGELS, ZEER STERK
(ZOGENAAMDE FRENCH
MANICURE LOOK)
* NAGELDECORATIES

* BRUIDSKAPSEL
TOTAAL f. 150,=

Dulcia Tonica met de Actieve
Protector
J. M. Coiffeurs, Kerkstraat 22
Zandvoort

DAGARRANGEMENT
* KOFFIE •*• GEZICHTSKANON * MANICURE
* PARAFFINE BEHANDELING * LUNCH
•*• GEZICHTSBEHANDELING * THEE
* WASSEN EN FÖHNEN

* NIEUW IN ASSORTIMENT:

020-562.2027

Wel stelt de moderne vrouw steeds meer
eisen aan haar permanent. Zij wil niet alleen
krullen, maar ook veerkracht, volume en
houdbaarheid. Daarbij moet het haar er ook
na het permanenten gezond, glanzend en
verzorgd uitzien.
De unieke nieuwe permanent die al deze
eigenschappen combineert, komt uit de
laboratoria van L'Oréal Technique
Professionelle en wordt sinds kort bij ons in
de salon gebruikt.

ZWITSERS HAND- EN NAGEL
VERZORGINGSPROGRAMMA
VAN MAVALA.

TOTAAL f l 135,=

Kosarito

PER 1 JANUARI:

Presenteert

* PEDICUREBEHANDELING

op vrijdag 14 oktober 1994 om 20.00 uur
•k TOTALE VOETVERZORGING
* VOET- EN BEEN MASSAGE
* VOET WHIRLPOOL

geeft u meer!

Gastronomisch genieten
aan de Zeeuwse Rivièra

i.

FACE FACTS
SCHOONHEIDSSALON VOOR DAMES EN HEREN *
GEZICHTS- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN *

Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
jaren een bekend vakantiegebied De uitgestrekte
natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en
stranden ademen een sfeer uit van rust en ruimte.
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse nvira aan de zuidkant van
Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle In de
omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o a.
de Deltawerken, Veere, Middelburg en Brugge m
België De receptioniste van het hotel is u graag
behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes

bij Feestcafé SESTO SENSO
m.m.v.
Bibi for shocs • Headsigns • Belli Ribclli
Drukwerk Sticker-UP

VOETREFLEXZONE MASSAGE * MASSAGES *
MAKE-UP ir MINI LIFT BEHANDELING *

Prof. zonnekanon
voor gezicht en decoleté

Gap Star, Donovan, Pepc, Tbrn Over, Vanilia.

op het Gasthuisplein.

HARSBEHANDELINGEN * MANICURE *

SPECIALE KORTING voor 65+ op de
woensdag in de kapsalon,
schoonheidssalon en nagelstudio

De nieuwste
Herfst / Winter kleding
in een
swingende Modeshow .

Openingstijden: Total Beauty Care
Dinsdag t.m. vrijdag 9:OO-17:3O
Zaterdag 8:00-4:00 uur.
Zeestraat 56 2042 L.C. Zandvoort
HAIRWAVE Tel: O25O7-3O838
FACE FACTS Tel: O25O7-12381
NEW NAILS Tel: O25O7-12241

Kaarten & 1.15,- (inclusief consumptie) verkrijgbaar bij:
Rosarito, Grote Krocht 20b. Telefoon: 15697
10. Telefoon: 30719

Herfst 1994
[n samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelmgen,
rust en gastronomie in de penode van 28 oktober
t/m 18 december 1994 gastronomische weekenden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na het
ontbytbuffet Op vrijdag krijgt u een uitstekend
4-gangen diner geserveerd en op zaterdag een
gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
Zeeuwse specialiteiten
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca 13 00 uur. Het arrangement is inclusief
« kamer met douche en toilet
• 2 \ ontbijt
• l x 4-gangen diner
• l x gastronomisch buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199.- p p
Toeslagen l pers kamer ƒ l O,-per dag
Voor
nadere
informatie
Hotel
Willebrord,
Smidsblraat 17. 4374 AT Zoutelande, tel 011861215 Boeken is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104 1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit gastronomisch weekend m de
periode van 28 oktober t/m 18 december 1994 is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres

Om uw kleding voor het najaar te completeren kunt u bij ons, De
Gaper Drugstore, de allernieuwste trends en kleuren op het gebied
van make-up vinden

Net binnen!

Lancôme lanceert dit najaar "Trait de Style", deze make-up lijn bevat 2
mooie combinaties oogschaduw.
Eén combinatie in mooie, zachte paarstinten, de andere combinatie in
zachte aardetinten.
Geheel nieuw van Lancôme is "Le Stylo contour des Lèvres", een
navulbaar contour potlood voor de lippen in een kunststof huls, in 6
verschillende kleuren van een zachte naturel tot een warme rode
kleur.

Ruitblazers van Andrews & May
in een overslagmodel. 2 teleurstellingen
marine/groen en marine/bordeaux

Bij Marbert, die de make-up serie "Siena" lanceert, vindt u alles voor
een klassieke make-up.
Mooi glanzend zilvergrijs en warm diepbruin voor de ogen gecombineerd met een eyeliner in penvorm. Om nog vollere wimpers te creëren is er van Marbert de mascara foundation.
Voor de lippen en nagels feestelijk rood en roze lipsticks en bijpassende nagellakken.
Dit is nog maar een klein gedeelte van alle najaarskleuren die er bij
ons in de winkel te bewonderen zijn. Komt u daarom gerust bij ons in
de winkel om u geheel vrijblijvend te laten adviseren.
Graag tot ziens bij:

prijs 198,=
Herfst
Het wordt weer tijd voor een winterjack
Wij hebben een ruime sortering mooie
betaalbare jacks in de prijsklasse van

139,= tot 249,=

Naam
Adres
Postcode

[llllliil

Woonplaats

Telefoonnnummer

Drugstore

Aantal personen

Kerkstraat 31
Zandvoort

Ie keu/ce datum

r

3c keu/cc datum

OTEI

geeft u meer!

P.S. Vanaf vrijdag 21 oktober a.s. beginnen wij weer met onze make-up
advies avonden. Belt u a.u.b. even voor een afspraak. Tel 02507-12513.

Nieuwe wintercollectie o.a.
Pyramid, L'Espoir
Chartago-Venducci, Pools-Mayon

Kerkstraat

20,

Zandvoort

mode
en
accessoires

Ladies Fashion op niveau
Einde Haltestraat 56
Zandvoort 02507-20086

NAJAAR
TOTAL BEAUTY CARE
1
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Prachtige winterkleding van Yarell
bij Cortina Modes Kerkplein 3

WE DOEN HET WEER!!!
Aangezien we een wereldse wintercollectie hebben, vinden wij dat u dat moet zien1
Daarom geeft ROSARITO op VRIJDAG 14 OKTOBER weer een swingende modeshow.

DE WINTERCOLLECTIE
VAN YARELL
Gebaseerd op draagbare modieuze modellen in nieuwe kleuren
combinaties.
De blouses in warme
kleuren en prachtige
dessins, gebreide pullovers in diverse modellen en slank gesneden
rokken in div. lengtes
kunnen eindeloos gecombineerd worden.
Verder is er een gevarieerde sortering gebreide
jasjes en lange pullovers in een slank gesneden
sportieve stijl om zowel binnen als buiten te dragen.
Ook gebreide broeken, japonnen en rokken zijn in
de Yarell winterkollektie te vinden
De klassieke blazers van Yarell zijn uitgevoerd in
een warme zachte camelachtige stof en kunnen bij
alle broeken, rokken en japonnen gedragen worden.

De collectie bestaat o a
uit winterse jeans ook in
aarde tinten van Gap
Star, Donovan en PePe.
Comfortabele truien van
o.a. Turn Over en Vanilia stretch broeken van
Corel
Veel leuke jurken ook in
velours met een blik
naar de feestdagen, en
natuurlijk veel lingerie
in alle mogelijke winterkleuren.
Nieuw bij ROSARITO de sportlijn van Sloggi
TOT ZIENS BIJ SESTO SENSO
op 14 oktober, om 20.00 uur
ROSARITO Gr Krocht 20 B
Kerkplein 10

Nooit meer (aQschminken
Een perfecte ooglijn, welgevormde
wenkbrauwen en een mooie lipcontour; een droom die elke dag weer
waar moet worden. De oplossing is
een Permanente make-up. Permanente make-up is een unieke pigmentatie methode voor contourperfectie en staat voor het uiterst
precies en fijn aanbrengen van biologische pigmentstoffen in de huid.
Permanente make-up is een uitkomst voor iedereen die:
- brildragend is
- geen vaste hand heeft
- dunne lippen heeft
- weinig tijd heeft
- een representatieve functie heeft
- veel aan sport doet.
Met een permanente make-up kunt
u gaan zwemmen of zonnebaden, uw
make-up vervaagt niet en biedt u
voor minstens 3 tot 5 jaar een perfect en zelfbewust uiterlijk.
- Body Tattoo's
Met dezelfde methode als de Permante make-up worden de Body
Tattoo's gemaakt.
De voordelen zijn dat deze methode
pijnloos is, prachtige dunne lijntjes
heeft en dat hij 6 jaar blijft zitten.
Voor heel veel mensen die graag
een body tattoo willen maar daar eigenlijk niet levenslang mee willen lopen is dit een uitkomst. Er zijn veel
voorbeelden van mooie subtiele
tattoo's. Ook een eigen ontwerp is
mogelijk en verschillende kleuren.
- Acryl nagels uit Amerika
Acryl is in Amerika en binnenkort
ook in Europa het meest gebruikte
produkt. Acryl nagels worden ge-

maakt door vloeistof en acryl poeders te combineren. De acryl poeders worden in verschillende kleuren zoals rose en wit gemaakt. Hierdoor is het dragen van nagellak niet
nodig en krijgt u prachtige, natuurlijke nagels (een zogenaamde
French Manicure Look). Een ander
voordeel van acryl is dat de nagels
nagenoeg onbreekbaar zijn.

ZCRRCS

-

BARUCCI

FlINN KARcllA

- BlANCA

COTTON Club

- TRU

1
Grote Krocht 19, Zandvoort

Wanneer ziet men resultaat?
U zult na de eerste behandeling al
verschil zien en voelen. Het is geen
"a-la-minute" face-lift en kan niet
worden vergeleken met een operatieve ingreep. Maar binnen de grenzen van de mogelijkheden van een
cosmetische behandeling brengt de
Mini-Lift een maximale verbetering.
In kuurvorm werkt de behandeling
opbouwend.
Voor meer informatie:
Total Beauty Care
Zeestraat 56, Zandvoort
tel. 02507-30838

Topper
Al jaren een topper in onze winterkollektie
Een zuiver scheerwollen winterjas in 4 unikleuren
t.w.: marine, camel, antraciet en bordeaux
pri|s

ƒ 298,-

Volop keuze
in uw eigen
woonplaats

K e r k s t r a a t

20,

Z a n d v o o r t

De Gaper Drugstore Nieuws

DE GAPER DRUGSTORE
presenteert:

Vanaf 21 oktober a.s.
make-up avonden.

v
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* ledere vrijdagavond *

óók in uw krant!

een unieke gelegenheid om te leren met make-up om te gaan.
*
*
The young look
foc kr.'twear and coordinates

*

Wat houdt dit in?
U krijgt een persoonlijk make-up advies.
U wordt indien u dit wilt, opgemaakt met de geadviseerde
produkten.
U kunt vragen stellen over make-up en kleuren.
De merken die wij gebruiken zijn o.a.
Cacharel, Lancôme, Roe, Clarins en Marbert.

J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Zandvoort
tel. 14040

«II

Joy: + FUN

- Mini-Lift
Cosmetische Face-Iift, Handlift, Body-Lift.
Wat is Mini-Lift?
Mini-Lift is een cosmetische behandeling, gebaseerd op het sap van de
Aloè Vera-plant, de legendarische
"genezer" sinds meer dan 3000 jaar.
Tijdens de behandeling vinden
spiercontracties plaats en wordt de
bloedsomloop aangezet Hierdoor
wordt de stofwisseling van de huid
geaktiveerd, wordt een betere vochtcirculatie verkregen en een rimpelvermindering
bewerkstelligd.
Kortom de huid krijgt een gezonder
aanzien.

NAJAARSMODE 94
exclusiviteit en persoonlijkheid
In de historie van de mode is het niet eerder voorgekomen dat de modeontwerpers zo weinig "regels" voorschrijven aan de klanten als op dit moment. De ontwerpers zijn zich er van bewust dat de consument zich mets
meer laat opdringen.
Een goede verstandhouding tussen de mode-speciaalzaak en de kant is
volgens MARELLE MODE dan ook onontbeerlijk De verkoopmedewerksters kennen immers de vele vaste klanten met hun persoonlijke smaak en
kunnen daardoor uitstekend adviseren bij de aankoop van nieuwe artikelen. Dit kan een compleet nieuwe outfit zijn, of een aanvulling op een al
eerder gekocht kledingstuk
Deze persoonlijke benadering heeft als voordeel dat MARELLE MODE
altijd artikelen kan aanbieden die aan de wensen van de klant voldoen.
De mode voor het najaar herbergt bij MARELLE MODE vele exclusieve
varianten; hoogwaardige kwaliteiten en modellen van gerenommeerde
merken als Gerry Weber, Zerres, HS Fashion, Finn Karelia, Joye -f Fun,
Roberto Sarto, Tru, Cotton Club en vele anderen. U vindt Marelle mode op
de Grote Krocht 19.

De R is weer in de maand haal nu de vitamines
uit de kast.
Maar ook uw haar kan weer
iets extra's gebruiken. Is uw
haar futloos, mist het
volume? Kom dan bij ons
langs voor de nieuwe
permanent Dulcia Tonica van
l'Oreal.
Knip snel de kortingszegel
van 10% uit en maak dan een
afspraak bij:

NAJAAR 94/95

U krijgt van ons alle documentatie en een waardebon mee
als u de moeite neemt om vrijdagsavonds naar ons toe te komen.

C

ƒ98,-

Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.
Heeft u vragen over de inhoud van de make-up avond
of wilt u afspreken, belt u ons dan even, tel. 12513.

kosten onze wol/polyester pantalons

Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

met 1 bandplooi in de kleuren:
zwart, grijs, marine, roodbruin en groen
MODE VAN NAAM !

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

Dat vindt u bij ons
De Najaarskollekties voor dames en heren zijn sportief en stijlvol

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

Kerkstraat

20,

Zandvoort

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort
' P.S. Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie klaar'!

VOLGENDE WEEK IN ALLE KRANTEN VAN WEEKMEDIA
Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

scnemeriamp is ni
n op de Meubelb
Oktober is woonmaand op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen. De hele boulevard
is gestoffeerd met de nieuwste collecties. Van zitkamers tot complete interieurs.
Van slaapkamers tot keukens.
Op de boulevard van Amsterdam kunt u in elke stijl uw slag slaan.
En in elke prijsklasse. Alleen het schemerlampje in deze advertentie is niet te betalen.
Dat krijgt u gratis bij een aankoop tijdens de woonmaand (t/m zaterdag 29 oktober
of zolang de voorraad strekt).
Kom uw licht maar eens opsteken op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

"Zlts canapé

SP »- >T: -t^:f

Deense eethoek

T.jdloos Deens desi«,„ in
«eak. eiken, beuken en
grenen, zoals rfeze eethoek
m massief Deens beuken
bij

Engelse romantiek:
de 'cottage
'cottae-stijl

Tafel i„ massie, beuke'n

va

"'1515,-

^;

MEUBELBOULEVARD

•
WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Ringweg afrit S 1 13/Diemen. Openbaar verroer: tramlijn 9 of bus CN 1 36. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur.

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

-•~v

meubelcenter
Vw

(( -

i i

Van alle stijlen thuis.
mijnders

EidnM ia MMlbMr dltoiïïlixl ••
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Chess opent met fraaie zege
ZANDVOORT - De hoofdmacht van Chess Society Zandvport is het schaakseizoen fabuleus begonnen. Mede dankzij het fantastische spel van invallers Hans van Brakel en
Kees Koper werd het tweede team van De Vennep met 5,5
tegen 2,5 opzij geschoven. Vorig jaar werd nog van De
Vennep verloren.
Teamleider Hans Drost had
zich zijn debuut bij het eerste
team anders voorgesteld. Het
gemis van Walther Gerhards,
Nico Huijboom en Jacob de
Boer leek vooraf funest te gaan
worden. Echter Kees Koper en
Hans van Brakel vulden de
opengevallen plekken uitstekend op. Het Chess-team was
uiterst gemotiveerd aan deze
klus begonnen.
Het toonbeeld van vechtlust
werd gestalte gegeven door niemand minder dan Hans van
Brakel. In één van de beste partijen uit zijn leven zette hij Vennepper De Groot magistraal
schaakmat, waarna hij de felicitaties van al zijn medespelers
trots in ontvangst nam. Ook
Jako Otte maakte een frisse indruk. Otte wilde zelf eigenlijk
nog even doorvechten, doch

Open Huis Casino

andvoort'75 houdt lang
stand tegen Ajax
Op het Zandvoort'75-veld legden de jeugdige Ajax-spelers
een spelletje voetbal op de mat
dat bekend staat bij de Amsterdammers. Vlot de bal rond laten gaan zonder dat een tegenstander er tussen kan komen.
Dat lukte de Amsterdammers
ook nu wel, maar op de hoogte
van het zestien-metergebied gekomen, stond de Zandvoortse
defensie paraat. Jan Willem
Luiten leidde zijn defensie op
voortreffelijke wijze en ondanks veel meer balbezit voor
Ajax waren er geen mogelijkheden.

Zandvoort'75 moest het hebben van een paar uitvallen,
maar ook daar ontstonden geen
kansen uit. Zo vlak voor de rust
kreeg Zandvoort'75 meer balbezit wat enige hoekschoppen opleverde. Willem Paap had voor
een verrassing kunnen zorgen,
maar zijn kopbal was niet zuiver genoeg geplaatst.

In de tweede helft werd een
moegestreden Tim Goossens
vervangen door Paul Longayroux. Ook nu liet Ajax de bal
vlot rond gaan, echter spectaculaire momenten voor het
doel waren niet te zien. De druk
op de Zandvoortse veste werd
Uitvallen
wel groter, maar Rene Paap en
Doelman LUC Krom behoef- Ivar Steen, in de rug gesteund
de slechts bij een enkele hoek- door Jan Willem Luiten gaven
schop in te grijpen, hetgeen geen kans weg.
Ajax kwam na twintig minuhem goed af ging.

ten toch op voorsprong, maar
had daar een foutje van doelman LUC Krom voor nodig. De
Zandvoortse doelman liep onder een hoge voorzet door,
waarna Rosco Vierec raak
schoot, 0-1.

kopte Paul Longayroux een
voorzet te zacht in, maar vlak
voor tijd stifte Robin Luiten de
bal fraai over de doelamn heen,
1-2. De tijd ontbrak Zandvoort'75 om alsnog tot een verrassende uitslag te komen.

Om alsnog een punt in Zandvoort te houden nam Zandvoort'75 wat meer risico en van
de geboden ruimte maakte Ajax
gebruik. In eerste instantie herstelde LUC Krom zich van zijn
eerdere fout, door diverse malen zeker lijkende doelpunten
te voorkomen.
Na een half uur voetballen
was de Zandvoortse doelman
echter kansloos, nadat de Amsterdamse spits Raymond Barkema ongehinderd door kon
gaan en de bal in het doel
schoof, 0-2. Het pleit voor de
Zandvoorters dat de instelling
goed bleef en gezocht werd
naar een opening in de Amsterdamse defensie.
Nadat Ajax enige riante mogelijkheden had laten liggen
keerden de kansen zich. Eerst

Een punt

Ondanks feest goede
prestaties Casino-ZVM

„Een gelijkspelletje zat er
best in", vond Gerard Nijkamp.
„Ik had het wel voor een punt
gedaan, twee jaar geleden werd
je weggespeeld, maar nu lag het
even anders. Je weet van te voren datje tegen een ploeg speelt
die vier keer per week traint op
snelheid en rondtikken van de
bal.
In de rust heb ik nog gewaarschuwd om niet aan hun spel
mee te gaan doen, maar wel
proberen dat spel te ontregelen.
Het ging lang goed, maar je
hebt uiteindelijk niks. Geen
punt."

ZANDVOORT - Traditioneel houdt het Casino op de
tweede dinsdag in oktober
Open Huis. Het casino gaat
om elf uur open, de toegang
is gratis. ledere gast krijgt
een toegangsbewijs waarmee met het nummer 18
(het aantal jaren dat Holland Casino bestaat) eventueel iets te winnen valt.
Verder krijgt iedereen een
deelnemersboekje, een gratis drankje en coupons
voor deelname aan de minicursus Casinospelen

fSchaakprobleem

Top scorers

Bridgers Van der Heulen
en Emmen fluitend eerste
ZANDVOORT - In de A-lijn van de Zandvoortse Bridge
Club maken de heren Van der Meulen en Emmen voorlopig de dienst uit. Met overmacht won dit koppel de derde
wedstrijd in de eerste competitie.
Dit seizoen spelen Van der
Meulen en Emmen voor het
eerst samen, maar zij zijn na
drie wedstrijden goed op elkaar
ingespeeld. Met een score van
66,25 procent werden zij flui-

Marcel Schoor! schiet
Bad Zuid/ZN naar zege
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie boekte Bad
Zuid/ZN een fraaie 6-4 overwinning op Elsbroek. De gehele
wedstrijd waren de badgasten de beter voetballende ploeg.
Marcel Schoorl had met drie treffers een belangrijk aandeel in de zege.
Vanaf de aftrap was Bad
Zuid/ZN beter, maar in de beginfase leverde het overwicht
nog geen treffers op. In de
twaalfde minuut leidde Bob
Brune een snelle counter in en
diens voorzet bood Marcel
Schoorl een niet te missen
kans, 1-0. Elsbroek gaf zich echter nog niet gewonnen en twee

(ADVERTENTIE)

Zandvoorters bedankt
voor de massale opkomst.
Ondanks de verloren wedstrijd
blijven wij meedoen voor het
kampioenschap.

gens even aan elkaar wennen,
maar het begint te lopen", zegt
Joost Berkhout. „In deze wedstrijd kreeg ik voor het eerst
het idee dat het er op begint te
lijken. Het ging vooral in de
tweede helft buitengewoon
Programma:
De Zandvoortse dames wa- terug in een veel te lage versnel- goed."
ren te goed voor het reserve- ling waardoor TOG bij de rust
9/10 vriendschappelijk Zandvoortmeeuwen - De Brug
Doelpunten dames: Mireille
team van TOG. Holland Casi- terugkwam tot 6-4.
no-ZVM bouwde al snel een 5-0
In de tweede helft hield Hol- Martina 4, Daniëlle Blom 3,
16//IO competitie TYBB - Zandvoortmeeuwen
voorsprong op en TOG leek af- land Casino-ZVM de wedstrijd Glaudia Paap 2, Wendy van
gemaakt te gaan worden. Ech- eenvoudig onder controle. TOG Straten 2. Heren: Cor van der
23/10 competitie Zandvoortmeeuwen - DSOV
ter na deze ruime voorsprong maakte geen indruk en zonder Koekelt 7, Patrick Terpstra 4,
schakelden de Zandvoortsen al te veel inspanningen behaal- Peter Pennings 3, Gerard Damde Holland Casino-ZVM een 11- hoff 2.
6 overwinning.
9
„Er was geen vuiltje aan de
lucht", stelde coach Joost
„Na een ruime voorDe wekelijkse schaakrubriek Berkhout.
zakte de concentratie
wordt verzorgd door de Zand- sprong
weg, maar we hebben toch lekvoortse Schaak Club.
gespeeld. We zijn echter
Informatie over het schaak- ker toe
aan betere tegenstanprobleem is te krijgen op de we- wel
ZANDVOORT - Aan de zegereeks van Zandvoortmeeu- was het gedaan met de badgaskelijkse clubavond, op donder- ders."
wen
kwam zondag een einde. De topper tegen het eveneens ten. Er vielen grote gaten in de
dagavond in het Gemeennog
ongeslagen
DIO werd met 0-3 verloren. In een vooral in verdediging en met uitstekende
schapshuis, of via de telefoon- Heren
de eerste helft goede partij voetbal waren de Haarlemmers reddingen voorkwam Serge
nummers 15023, 17272, of 14085.
'Het Zandvoortse mannen- beter en maakten goed gebruik van de geboden kansen. De van Lent een grotere achterteam spreekt een behoorlijk wedstrijd werd bezocht door zo'n achthonderd toeschou- stand.
woordje mee. Tegen Lacom'91 wers.
In de slotminuut werd het
toonden de Zandvoorters een
zelfs nog 0-3 toen de sterk spepuik spelletje handbal. Na een
DIO kwam flitsend uit de voortmeeuwen leverde niets lende John Keur de bal onge4-1 voorsprong volgde even een
slordige periode, waardoor La- startblokken en voordat de op, maar toen DIO op slag van lukkig in eigen doel werkte.
com'91 de ruststand op 6-6 be- Zandvoortse defensie er erg in rust een vrije trap mocht ne- Trainer Pieter Keur vond DIO
paalde. In de tweede helft stel- had, lag de bal bijna in het doel. men was het wel raak. De Zand- wel beter maar was niet echt
de Holland Casino-ZVM orde De doelpaal voorkwam erger. voortse defensie dekte onvol- tevreden. „Door twee fouten
Van de schrik bekomen pakte doende, waardoor de geheel kom je op achterstand", meidop zaken.
Zandvoortmeeuwen de draad vrijstaande Verdonkschot raak de Keur. „Tegen andere ploegen kan je nog weieens een fout
Met snelle combinaties, ge- goed op en werd tegen favoriet kopte, 0-1.
maken, maar deze ploeg buit
volgd door fraaie doelpunten DIO de aanval gezocht. Na een
In de beginfase van de tweede het uit. Zelf hebben we goede
liepen de Zandvoorters weg van kwartier voetballen veerde de
de tegenstander. Cor van der aanhang van Zandvoortmeeu- helft ging Zandvoortmeeuwen kansen gehad maar niet gebleek opnieuw een aan- wen op. Sander Hittinger loste furieus op zoek naar de gelijk- scoord. Na de 2-0 achterstand
Opgave nummer 39: Mat in Kpekelt
winst te zijn voor de badgasten, een schot, waarna de bal via een maker. Het zat daarbij niet gebeurde er niet veel meer, het
twee zetten, zwart begint.
gezien zijn zeven doelpunten. paar benen voor de. voeten mee. Robin Castien tikte de bal leek wel of we gebroken waren,
Casino-ZVM kende in kwam van Robin Castien. Cas- tegen de doelpaal en even later terwijl er nog een half uur te
Oplossing van schaakdiagram Holland
de
tweede
helft geen enkel pro- tien aarzelde niet en schoof de had Ruud van Laere de gelijk- spelen was.
Ho. 38 (Mat in twee zetten, zwart bleem meer
en won zoals het bal in het doel. Het feest ging maker op zijn schoen. De Zandbegint): 1.... - Th8 x h2+; 2. Khl x wilde met 16-10.
DIO is de topfavoriet in deze
niet door, omdat de goed lei- voortse spits knalde de bal ech- Td8 - h8 en mat.
„In het begin moesten de jon- dende scheidsrechter, op aan- ter tegen de Haarlemse doel- klasse, maar we moeten proberen mee te blijven draaien of
wijzing van de grensrechter, man aan.
voor buitenspel floot.
een periode te pakken."
Door het uitblijven van de geHet bleef een eneverend duel
<0 \U-ekmcdi.i/Jll
want in de volgende minuut lijkmaker kreeg DIO steeds
was aan de andere kant doel- meer vat op het Zandvoortse
ZANDVOORT - Na de
man Serge van Lent geklopt. spel. De Zandvoorters drongen ontluisterende
nederlaag
Robin Castien (ZVM-zon)
Ook nu kreeg hij steun van de aan waardoor DIO meer ruimte van vorige week slaagde
doelpaal, dus bleef de strijd in kreeg. Na een kwartier viel de trainer John van der Zeijs er
Bas Heino (ZVM-zon)
evenwicht. De Zandvoortse beslissing. Zandvoorts balver- in een gemotiveerd team
aanvallers Castien, Van Laere lies werd genadeloos afgestraft aan de start te krijgen. De
Ruud van Laere (ZVM-zon)
en Heino kregen van de profes- door Wijkhuizen, 0-2.
zaterdagvoetballers
van
sioneel spelende DlO-achterRemy van Loon (TZB)
Zandvoortmeeuwen deden
tioede weinig ruimte. Toch waer alles aan maar kwamen
Stein Metzelaar (TZB)
ren er mogelijkheden om de Doelpaal
niet verder dan een 1-1 geHad
de
doelpaal
de
Zandscore
te
openen.
De
Haarlemse
5
10
15
ioelman Verzijlberg wist ech- voorters bij de volgende aanval lij kspel tegen Jong Hercules.
PP voetbalresultaten van afgelopen weekend gaven geen reden tot cer wel raad met de Zandvoort- niet in de weg gestaan dan had
er misschien nog wat mgezeIWchen. Van de vier teams verloren er drie en kwam alleen het se schoten en kopballen.
De gesprekken van afgelopen
ten. Het was opnieuw Robin
'•atcrdagteam van Zandvoortmeeuwen tot een gelijkspel. Daar- Vrije trappen
Castien die zijn inzet, op de week en een goede oefenwed«oor vrijwel geen scores en evenmin verandering; op de topscorersEnige vrije trappen van Zand- doelpaal zag eindigen. Daarna strijd op dinsdagavond hadden
''jst.

ZANDVOORT - Het feest ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan heeft geen negatieve invloed gehad op de
prestaties van de Holland Casino-ZVM handtaalteams. Zowel de dames als de heren wonnen met overmacht van
respectievelijk TOG 2 (11-6) en Lacom'91 (16-10).

nam op aanraden van medespeler Olaf Cliteur het remise-aanbod aan.
Kees Koper kwam met de
zwarte stukken tegen De Korte
weliswaar enigszins onder
druk, doch hield het hoofd
koel. Koper vervulde de remise-opdracht, die hij vooraf had
mee gekregen, vlekkeloos.
Nieuwkomer Dennis van der
Meijden kreeg fantastisch spel
tegen Eijkelestam. De aanval
van Van der Meijden sloeg echter niet door, waardoor de derde remise van de avond een feit
werd. Toen Pred van de Klashorst het volle pond binnenMorgenavond start het seihaalde, leek het gedaan met het zoen voor Chess Society 2 met
verzet van De Vennep, 3,5-1,5. de thuiswedstrijd tegen De Uil
5. Een belangrijke wedstrijd,
Helaas kon Ton van Kempen die gezien de kracht van de ovehet net niet houden tegen de rige tegenstanders gewonnen
sterke Schoone. Van Kempen zal moeten worden.

Foto And ré Lieberom

Zandvoort'75-verdediger Jan Willem Luiten probeert een Ajacied af te stoppen

ZANDVOORT - Een goed en hard werkend Zandvoort'75 werd door het technisch betere Ajax met 1-2 geklopt. Tot ver in de tweede helft hield het team van trainer
Gerard Nijkamp gemakkelijk stand en leek een gelijkspel
haalbaar.

ging de complicaties niet uit de
weg, hetgeen hem noodlottig
werd. Met de stand 3,5 tegen 2,5
bleven Ben de Vries en Olaf Chteur over om het winnende
punt te scoren. Het publiek had
zich verzameld rond de partij
tussen Olaf Cliteur en Izaak dé
Vries. De beide nummers twee
van de teams maakten er een
waar schouwspel van. Vooral
Cliteur, hij offerde een pion,
een kwaliteit, twee lopers en
een toren. In een bijna onsterfelijke partij trok Cliteur dankzij
het feit dat hij de zenuwen veel
beter in bedwang hield aan het
langste eind. De tegenstander
overschreed namelijk de bedenktijd. Ben de Vries had toen
ook al een vol punt gescoord,
waardoor de 5,5 tegen 2,5 overwinning een feit was.

Tot ziens!!!

minuten later was de stand
weer in evenwicht toen doelman Ton Hendriks door een
harde schuiver kansloos werd
gepasseerd. Even leek het erop
dat Bad Zuid/ZN van slag was,
want met enkele schoten was
Elsbroek dicht bij een voorsprong, maar Hendriks trad
goed op.
De Zandvoorters herstelden
zich weer, de bal ging in hoog
tempo rond en dat leverde in de
18e minuut een 2-1 voorsprong
op. Jack Goedegebuure knalde,
na goed doorzetten van Bob
Brune, hard raak, 2-1. Vlak
voor de doelwisseling voerde
Marcel Schoorl de stand naar 31 op, opnieuw na goed voorbereidend werk van Bob Brune.
Bad Zuid/ZN maakte opnieuw de fout om het te gemakkelijk op te nemen en binnen
zes minuten had de woedende
Hendriks twee treffers om zijn
oren, 3-3. Bad Zuid schakelde
weer een tandje bij en in de 13e
minuut was het Marcel
Schoorl, die vanuit de draai onberispelijk raak schoot, 4-3.
Even later werd het 5-3 toen
Pieter Brune twee verdedigers
uitspeelde en zijn neef Bob
Brune liet intikken. Het werd
zelfs 6-3 door een treffer van
Pieter Brune. In de slotminuut
kon Elstaroek de stand nog een
iets draaglijker aanzien geven,
6-4.

Zandvoortmeeuwen strandt op

tend eerste. Goede tweede werden de heren Groenewoud en
Smit, terwijl de heren Stomps
en Veldhuizen genoegen moesten nemen met een derde
plaats. Na drie wedstrijden
gaan de heren Emmen en Van
der Meulen aan kop, op afstand
gevolgd door Groenewoud/Smid en de dames Van der Meulen/Spiers.
In de B-lijn liep het voor de
dames Hoogendijk en Snellens
gesmeerd. Met 59,82 procent
werden zij goede eerste. De dames Havinga en Rooijmans deden het een stuk beter dan de
week daarvoor en eindigden nu
op de tweede plaats gevolgd
door de dames Polm en Stocker. Het echtpaar Smink heeft
na drie wedstrijden de koppositie in de B-lijn veroverd. Mevrouw Klinkhouwers, zonder
vaste partner spelend, neemt
de tweede plaats in, terwijl de
dames Lemmens en Menks nu
genoegen moeten nemen met
de derde plek. In de C-lijn haalden de dames Groenewoud en
Smit uit met een score van
maar liefst 68,75 procent. Op
ruime afstand werden de dames Mens en Santoro tweede.
Voor het echtpaar Van der
Werff was de derde plaats wéggelegd. Mevrouw Roest en de
heer Santoro werden naar de
tweede plaats verwezen, terwijl
de dames Mens de Santoro opklommen naar de derde plaats.
Inlichtingen over de bridgeclub kan men verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570. alleen 's
avonds.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Lions-dames
afgetroefd
ZANDVOORT - Het gepromoveerde
damesbasketbalteam van The Lions gaat een
moeilijk seizoen tegemoet, gezien de 27-62 nederlaag tegen
Landslake Lions. Touh is coach
Peter van Koningsbruggen optimistisch en hij denkt dat
handhaving mogelijk is.
„Aan de score denk je dat we
weggespeeld zijn, maar toch
hebben we goed spel neergezel", aldus Van Koningsbruggen. Lions begon de strijd voorzichtig met een 3-2 zone wat vrij
aardig verliep. Landslake Lions
beschikte echter over een ploeg
met goede schutters, waardoor
de achterstand snel op liep
naar 12-30 bij de rust.
In de tweede helft probeerde
coach Van Koningsbruggen
met een man to man Landslake
Lions af te stoppen. In het begm ging dat behoorlijk goed,
doch het koste veel kracht. De
Zandvoortse dames werden
vervolgens kansloos weggespeeld, 27-62. Elles van de Ende
was met tien punten aardig op
dreef. ,,Ik ben toch niet ontevreden", ging de Lions-coach
verder. „Ik zie het positief in en
denk dat we ons kunnen handhaven. De taktiek voor deze
klasse missen we nog, het moet
nog een beetje groeien. In deze
wedstrijd heb ik best leuke dingen gezien."

TZB loopt ondanks
goede kansen
tegen nederlaag op
ZANDVOOET - Na een gelijkwaardige partij voetbal leed
TZB toch een 1-3 nederlaag tegen de op bezoek zijnde reserves van Halfweg. „We waren zeker niet de mindere en hebben
de betere kansen gehad. Er zit
best wel wat m dit team", aldus
een niet ontevreden trainer
Willem Koning. Ondanks dat
Halfweg in de eerste helft iets
verzorgder voetbal liet zien,
schiep TZB zich de beste kansen. De Zandvoorters schoten
echter met met scherp. In de
35e minuut werd een misverstand in de defensie de Zandvoorters noodlottig. In de tweede helft drong TZB fel aan. Het
zat echter met mee en in de
tiende minuut werd zelfs een
grotere achterstand opgelopen.
Neerleggen van de tegenstander leverde een strafschop op,
die werd benut, 0-2. TZB probeerde er nog wat van te maken
maar werd met beloond. Een
van richting veranderd schot
betekende een 0-3 achterstand.
In de slotfase slaagde Arie
Drayer er in de eer voor de
Zandvoorters te redden, 1-3.

Van der Meijden slaat toe
ZANDVOORT - In de interne competitie van de Zandvoortse Schaak Club steeg het jeugdige talent Dennis van
der Meijden naar de derde plaats door een belangrijke
overwinning op voorzitter Jan Berkhout. In deze competitie werden maar liefst negen partijen gespeeld.
Koploper Geerts had het
moeilijk. Hij kon met pijn en
moeite een winstpartij in zijn

boekje bijschrijven. Door zijn
zege werd de koppositie verstevigd. Jack van Eijk kreeg na
meer dan drie uur spelen de
vorig jaar als nummer twee
geëindigde John Ayress op de
knieën.

Ranglijst van de eerste tien
spelers: 1. Geerts. 2. Van Eijk, 3.
Van der Meijden, 4. Lindeman,
5. Den Drijver. 6 Ayress, 7.
Gude. 8 Dommeck, 9. Atkinson, 10. Berkhout.
Ook de jeugd speelde voor de
competitie Nieuwkomer Janneke Scheffer scoorde uit twee
partijen meteen erg goed. namehjk 1,5 punt. Clubkampioen
Flonan van der Moolen schudde zijn naaste rivale, Rebecca
Willemse. van zich af. Remco
j de Roode had veel moeite met
Henk Willemse. maar wist uiteindehjk toch de volle winst te
pakken
Uitslagen- Flonan van dei
Moolen-Rebecca Willemse l O,
Henk \Villemse Remco de
Roode 0-1. Maarten ScholderRick van der Meij 0-1, Edward
Hendrikbe-Marc Habets l O,
Riek van der Meij-Janneke
Scheffei 0-1, Manon van EldijkMaarten Scholder 1-0, Flonan
van der Moolen-Henk Willemse 1-0. De toptien bestaat nu uit:
1. Flonan van der Moolen, 2.
Bart Timmermans. 3. Remco
Zandvoortmeeuwen-trainer Piet Keur: „Tegen DIO kun je geen de Roode, 4. Janneke Scheffer.
fouten maken"
KOU-, \, H iu-i'iob.-ioni ,'ï. Manon van Eldik, 6 Nanoulc
Marqueme. 7. Edward Hendrikse, 8. Riek van der Meij, 9
In de tweede helft hebben de Henk Willemse. 10. Rebecca
Zandvooiters. de druk nog meer Willemse.
opgevoerd Wedetom fraaie
Vanavond speelt de Zandaanvallen en prima M'hoten.
Tweemaal Monden paal en lat voortse Schaak Club de eerste
de elf Zandvoorters kennelijk een t vette: \•\ de \\eii en boven eompetitiewedstnjd en wel legoed gedaan. Met goed veldspel dien redde de Jons: Hercules- gen het derde team van Kijk Uit
heeft Zandvoortmeeuwen de doelraar. tv.1, v1-1-11 keev tuti-te- uit IJmuiden.
Hans Jansen is nog steeds
gehele wedstrijd gedicteerd, k e i ui
IV :v.tv: d.u1. \erdiende ge- niet beschikbaar vanwege zijn
hetgeen jammergenoeg niet resulteerde in een overwinning. h i k: r..;'N o:1 werd uu-h een feit werkzaamheden. Jack van
Het overwicht in de eerste helft toer. Kol N.«i der Bergh doel- Eijk, John Ayress, Lindeman.
leverde zelfs helemaal geen trettesui uithaalde. 1-1. De bad- Edward Geerts, Ter Bruggen,
treffer op. Jong Hercules "ont- sMj-teti pn^en nog op zoek naar Wim Gude, Jan Berkhout en
worstelde zich eenmaal uit de de v. innende tretïer, maar Jong Walther Franck verdedigen de
Zandvoortse greep en het was Hetvules hield met man en kleuren van de Zandvoortse
Schaak Club.
nog raak ook, 1-0.
inaeht t-kind.

Herstel van
ZVM-zaterdag

donderdag 6 oktober 1994
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Auto's & Motoren
Grootste veiling
oldtimers
Op maandagavond 10 oktober om 20.00 uur vindt in
de Expohal te Hilversum
de grootste oldtimerveiling
plaats die ooit in Nederland is georganiseerd. Er
! komen zo'n 130 auto's onder de hamer van veilLigmeester Fris. Sommige auto's zijn zeer exclusief zoals de T-Ford Eoadster uit
1911 met een waarde van
circa 60.000 gulden en een
voormalige Duitse officiersauto uit de Tweede
Wereldoorlog, de Horch
853-A Cabriolet uit 1938. In
Essen bracht een dergelijk
exemplaar onlangs ruim
700 duizend gulden op. De
kijkdagen zijn 8 oktober
van tien tot acht uur uur en
op 9 en 10 oktober van tien
tot vijl' uur.

Evasion en 806 gaan markt schudden

Certificaat voor
Motormeyer

WEE
NIEUWKOMERS gaan de markt
van
ruimtewagens
flink schudden en op zijn
kop zetten. De Peugeot 806
en Citroen Evasion hebben
alles in zich om de gevestigde orde van hun troon te
stoten of in elk geval ernstig
te bedreigen.
De Citroen Evasion Turbo CT

T

Daihatsu biedt
herfstspektakel
Daihatsu zet het najaar
in met een actieperiode
waarin vele modellen tegen
geringe meerprijs worden
voorzien van extra accessoires. De Cuore is tijdelijk
verkrijgbaar met de toevoeging Image met een
prijsvoordeel van 1250 gulden en als Trendy met een
voordeel van 500 gulden.
De Charade krijgt er tijdelijk een TXi-versie bij die
gebaseerd is op de TX. De
toegevoegde extra's vertegenwoordigen een waarde
van 24 honderd gulden terwijl de klant 1000 gulden
betaalt.
Het voordeel bij de Applause Comfort loopt op
tot 24 honderd gulden en
bij de Xi tot 2745 gulden.
De laatste is zolang de
voorraad strekt voorzien
van lederen bekleding. Ook
de Rocky en Feroza maken
deel uit van de actie.
Voor informatie heeft
Daihatsu een gratis folder
klaarliggen die kan worden
aangevraagd bij de importeur, telefoon
(03473)70505.

De 806 en Evasion verschillen nauwelijks van elkaar want
ze zijn het produkt van de gezamenlijke
ondernemingslust
van Peugeot, Citroen, Fiat en
Lancia. De nog niet leverbare
Fiat Ulysse is vrijwel identiek
aan de Franse broeders, de Lancia Zeta wijkt meer af en het is
nog maar de vraag of de Zeta
naar Nederland komt.
Zowel Renault als Chrysler
moeten hun toekomst in dit
segment met enig zorg tegemoet zien waarbij Chrysler nog
het geluk heeft dat de prijs van
een Voyager het leed mogelijk
verzacht. Het ontwerp van de
Voyager legt het evenwel weer
af tegen de nieuwkomers, terwijl de Renault Espace in dit
opzicht nog zeker kan meekomen.
De 806 en Evasion hebben
een Espace-look maar wel met
enkele voordelen. Bijvoorbeeld
twee ruim bemeten schuifdeuren die netjes zijn geïntegreerd
in de algehele vorm en een gemakkelijke in- en uitstap bevorderen. Passagiers in een Voyager moeten daarentegen met
een schuifdeur genoegen nemen. De schuifdeuren zijn
voorzien van ramen die open

kunnen. De hoogte van de twee
nieuwe Fransen overtreft die
van beide concurrenten, de
breedte evenaardt die van de
Voyager en de lengte houdt het
midden tussen Espace en Voyager.
In het front van de 806 en
Evasion zijn de eigen familietrekjes verwerkt voor het benodigde onderscheid. De motorkap loopt iets minder strak

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
eri de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Torale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

ISUZU Sportscap Diesel, 41990, V/2 cabine met polyester
huif, stuurbekrachtiging, inruil
mogelijk, ƒ 12.950. 023-423906.

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

665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Daihatsu Charade
i 1.84
/ 1.250,
RINKO AUTO
Zandvoort. Tol 02507 - 12424.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

HMKER

Fiat Punto, 60 S,
Blauwmet. 3/94
Haaker, tel. 020 - 6594859.

/ 21 500 -

Alfa Romeo

Officieel FIAT/LANCIA Dealer
Last Minute
aanbieding

Tot ƒ 2000.- meer inruil
op al onze occasions *
Boven de ANWB/BOVAG-koerslijst
Auto's boven de ƒ 7.500.Voorzien van APK
Afleveringsbeurt en garantie
Bij geen inruil:

*
*
*
*

10 % Korting

ALFA ROMEO 33 13 -f st.bekr. Audi 80 LS, 12-1988, keurige,
schadevrije auto, Ipg, inruil
48.000 km 7-'90 ƒ 18.500
~iOldcar A'veen. 020 - 6433733 mogelijk, ƒ 14.950. 023-423906.

Kamerl. Onneslaan 10,
BADHOEVEDORP
Dichterbij dan u denkt

Chrysler

Tel. 020-6594859

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
Citroen DS Super 5, donker- Citr.AX11TGE'90v.a./11.950
Citr. AX '94
ƒ18.500
groen, 1972, prijs ƒ8.500.
Citr. ZX Avant 11/91 .ƒ19.250
Tel. 020 • 6852143.
Citr. BX Cannes '91 .ƒ 15.900
Gedwongen verkoop wegens
Citr. BX 19 TZiLpg'90/14.250
handicap, Citroen DS 1971. InCitr. BX inj. '90 v.a. ..ƒ13.450
lichtingen 01804-1551.
Citr. BX '88 v.a
ƒ 5.900
OTO/ICI CITROEN
AX
AX
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
BX
ZX
ZX
ZX

02903-1908

1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
* DORLAND'
11 Image '91 .. ..ƒ13.950
Broek in Waterland
11 E '89
ƒ 8.600
11 TGE '92
ƒ15.950
Voor een goede occasion:
14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
14 E '88
ƒ 9.750
Autobedrijf
14 RE '88
ƒ 9.250
WIM van AALST
14 RE '88
ƒ 9.900
Communicatieweg 6, Mijdrecht
14 Toulouse '91 .ƒ16.900
CITROEN-DEALER
Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
Tel.: 02979 - 84866
1.9 Diesel '92. . ..ƒ19.500
1.9 Diesel '93. . ..ƒ23.500
1.4 Reflex 3d. '92 ƒ21.500 BX 1.6 TRI '84, Ipg, mooie gave
auto, metallic grijs, ƒ4950.
Hogeweyselaan 21
02984-4761 / 020-6333130.
1380 AG WEESP
Citroen BX 16 TRS, automaat,
02940 - 16661
11-1985, pas gekeurd, inruil
Ruime keuze in 2 CV occasions mogelijk, ƒ 3950. 023 • 423906.
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Daihatsu

Cuore TS/TX
'86 t/m '93
Charade 1.0/1.3 inj. 90 t/m 92
Applause LI
'89 en '92
NIEROP - DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel. 020-6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'darn-C. Tel. 020-6236491.

HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

GOLDCAR MITSUBISHI

Voor nieuw en gebruikt

Audi

Chrysler - Amstelveen

Mitsubishi

T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel. 020 - 6310615

FIAT
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

Panda 750 CL . .ƒ 6.950
Panda 1000 CL .ƒ 7.950
Panda autom. . .ƒ 12.299
Uno 1.1 S
.ƒ 13.950
Uno 1.1 S
.ƒ 15.950
Uno 1.1 S
.ƒ 18.750
Uno 1.4 Skyline .ƒ 19.950
Uno 1.4 Suite . . .ƒ 21.500
Ritmo 70 Cl
.ƒ 8.250
Croma 2.0 S . . . . ƒ 21.950
Croma 2.0 TDi . .ƒ31.500

Ford

(ADVERTENTIE)

n\

Niet nodig, ik
pak d e "
"Die brengt mij door weer en wind. bin^
nen en buiten de bebouwde^
kom. met een volle
tank tot 200 km ver!'
(Max. snelheid 40 km/uur.)
Vraag documentatie __
aan over deze
fantastische
tweezitter.

Brandstof

Hyundai

AUTOKROOY

Peugeot 405 GL 1.6i 1990,
l.blauw metal., 85.000 km,
ƒ 16.950. Van Vloten Car
Tel. 020 - 6365052.

Auto's te koop boven ƒ 20.000,-

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
Citr. BX 16 TRi '87 . . ./6.900 prijz. Verk. van losse onderd.
Citr. Visa RD '88
ƒ6.800 Tel 020-6680820 en 075-219777
Citroen DORLAND, Tel. 02903- V.a. ƒ85: 5 veerbollen
1908. Broek in Waterland.
op druk brengen bij de Citroen

Volvo 240 GL. Sedan, LPG (gewoon goed), b.j. '80. APK. 6'95
-, /' 1200.-. VOLVO NIEROP
Diverse VW bussen LT en
Tel.: 020-6183951.
transp., geel en grijs kent. v.a.
ƒ 8.750, Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel.: 02307-6572

Fiat

Austin Montega 2.0 LXi, stat.
wag., rood, '92, 90.000 km.
ƒ 19.950.Autobedr.
Aalsrneer. 02977 - 30170.

Lada2105 1.5 1993 ƒ9.950
VW Golf 1.6 Madison, wit, '90,3
Lada 1.5 1991 ƒ10.750
Lada Samara Diva '92 ƒ 13.995 mnd Bovag, APK, ANWB gek.
ƒ 15.000.-,
HEERE.
Tel.:
WESTDORP. 020 - 6825983.
020-6232505.

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. l 7,5% BTW.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Geen enkel automobiel-bedrijf kan volstaan met'tej
ren op kennis van jaren': te-;
rug en gezond verstand.' Erj
moet worden geïnvesteerd!
in opleidingen en dat be|ef
leeft ook bij MotormeyW
uit Amsterdam, dealer v'an
Chrysler, Dodge en Jeep.
Dinsdag 4 oktober kregen'
alle medewerkers het certi-:
ficaat overhandigd dat ; de !
beloning is voor een goed!
afgerond
A-programmaj
van de Chrysler Verkoop:
en Communicatietrainifigj
Onder leiding van de eigeri
bedrijfstrainer is de kennis'
opgefrist en zijn ingeslepen
gewoontes bijgevijld.
;
Motormeyer is een van1
de eerste Chrysler-dealers
waar alle medewerkers 'nu
in het bezit zijn van dit cer-j
tificaat.
\

teem. Aan bestuurderszijde is
een airbag standaard en voor
diverse leeftijden worden kinderzitjes geleverd. Verder heeft
hij naast de gebruikelijke beschermingsbalken een voorziening aan boord die bij een aanrijding de benzinetoevoer afsluit. De nieuwe ruimtewagen
is naar keuze leverbaar met een
dwarsgeplaatste 2.0 motor met
of zonder turbo. Zonder turbo
levert de 2.0 liter een vermogen
van 123 pk bij 5750 toeren en
een koppel van 170 Nm bij 2650
toeren. De 150 pk sterke turbomotor onderscheidt zich vooral
door het grotere koppel van 235
Nm bij 25 honderd toeren, tussen 23 honderd en 45 honderd
toeren levert hij voortdurend
meer dan 220 Nm en dat betekent dus veel trekkracht en
desgewenst weinig schakelen.

In brandstofverbruik ontlopen de twee elkaar nauwelijks,
de turbomotor springt iets ruwer om met de brandstof. Aan
het einde van dit jaar wordt nog
ren zijn daar de beker- en fles- een dieseluitvoering aan de lesehouders aan toegevoegd. On- veringsprogramma's
toegeder de voorstoelen bevinden voegd.
zich nog twee uitschuifbare opbergladen.
Zowel de 806 als Evasion zijn
leverbaar in drie uitrustingsniveau's. De prijzen van de 806
Airbag
variëren van 57.900 tot 84.200
Bij dit Frans-Italiaanse on- gulden, die van de Evasion van
deronsje is veel aandacht be- 58.330 tot 80.970 gulden. In een
steed aan de veiligheid. Zo heb- later stadium maakt in elk geben de voorste veiligheidsgor- val ook Fiat zijn opwachting op
dels pyrotechnische spanners, de Nederlandse markt met een
op de tweede rij zijn ze uitge- identieke ruimtewagen gerust mét een extra blokkeersys- naamd Ulysse.

over in de voorruit dan bij de
Espace die een groter dashboard heeft.
Het interieur is veelzijdig in
te richten dankzij het gebruik
van eenvoudig verplaatsbare
stoelen. Ze bieden plaats aan
maximaal acht personen, maar
worden in de meeste uitvoeringen geleverd met slechts vijf
stoelen. Als er een derde rij
stoelen wordt gemonteerd,
blijft er overigens weinig bagageruimte over. De schuifdeuren bewijzen hun nut voor de De Peugeot 806

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

vooruitstrevend opgenomen in
het dashboard wat de bewegingsvrijheid voorin zeer ten
goede komt.
De stuurkolom is in hoogte
verstelbaar zodat er altijd de
ideale zit gemakkelijk te vinden
is. Het dashboard heeft voldoende opbergmogelijkheden
en bovendien zijn alle portieren
voorzien van grote opbergvakken. Bij achterste schuifportie-

De ideale zit is
zó te vinden

Volkswagen golf D., mrt. 87,
donkergrijs metal. 150.000 km,
incl. gar. en apk ƒ9.500. ZuidSubaru Legacy GL, sedan, zilwijk, tel. 020 - 6629517.
ver, '90 3 mnd Bovag, ANWB
gek. ƒ 15.000.-. ECONOOM
Frederikspl. 6, 020-6232505.

Wot kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ 10,10

instap naar achteren en bij het Espace en het gebrek aan ruimte door onder meer het console,
ombouwen van het interieur.
Opvallend is de ruimte die de in de 806 en Evasion is dat beter
voorpassagiers ter beschikking geregeld.
staat. Twee weken geleden deHet middenconsole ontden we ons beklag over de zit- breekt nagenoeg. De versnelpositie achter het stuur van de lingshandel is heel aardig en

Er is plaats
voor acht mensen

l.v.m. lease, Peugeot 205 XL,
b.j. 10-'87, 93.000 km, APK 5'95, ƒ 8250. 020 - 6430447.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mn

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's £ Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

SEivtcepunlen
in heel
Nederland

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

MITSUBISHI AMSTERDAM

Kia

AUTO BEHEER B.V.,
Schaaf straat. 27-29, A'dam. 020-6363377

WESTDÖRP

MITSUBISHI Colt 12 GL; 11-'87,
Space Wagon 1.8 oLX, 7-pers
105.000 km, zilver ƒ 8950,GOLDCAR MITS A'veen. 020 - 1986 ƒ 11.950.- RINKO Auto
Zandvoort. Tel. 02507 -12424.
6433733.

Kia dealer, occasions
Adm. de Ruiiterweg

396-398; A'dam
Tel. 020^ 68 259 83 i

Lancia

Adverteren in
deze rubriek

T.k. Mitsubishi Colt '84, APK
07/95, ƒ2750,-. Tel. 0546 812626 na 18.00 uur.

Tel. 020 - 665.86.86

Opel

LANCIA
85 Y10 Elite
ƒ 5950
92 Y10 Trofeo
ƒ14500 Corsa 1.2 S GL nov. '86, blauw
93 Y10 Junior
ƒ19.500 metallic, i.z.g.st. ƒ4.250.
92 Delta HF Turbo .ƒ28.950 Tel. 02979-83201.
94 Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950 Kadett '90, 14 i, LS, 5-drs. +
93 Dedra 1.6 DEMO ƒ33.500 trekhaak, get. glas, APK, centr.
94 Dedra 1.8 DEMO ƒ 38950 vergr. Prijs ƒ 14.500.
90 Alfa 33 1.70-16V . ƒ 19.900 02979 - 88812.
Autobedrijf CASPARUS
Weesp 02940-15108

Mazda

KORS Automobielbedrijf B.V.
OFFICIËLE OPEL-DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
1382 JK WEESP
02940 - 14277

Escort 1.6CLX
10/93
Escort 1.6 Laser
04/94 626 1.8 millionaire 5-drs. '91, KADETT 3drs 141 '90 ƒ 16.250
Sierra 2.0 CL Sedan. .. 03/90 rood, trekh., ƒ 15.750, inruil CORSA 3drs 141 '93 ƒ 22.750
VECTRA 5drs 161 '89 ƒ16.750
Sierra 2.3 Diesel
08/86 mgl., bovag gar. 02907-5941
KADETT 3drs 161 '89 ƒ 14.750
Mondeo 1.8 CLX, 5 drs. 02/94
VECTRA 4drs 181 '92 ƒ33.750
ALBERS AUTOBEDRIJF
OCCASIONS
CORSASdrs 14SE '93 ƒ 23.750
Ford service dealer
MAZDA DEALER
VECTRA 4drs 181 '89 ƒ 15.750
Tel. 02963 - 1767.
KADETT 3drs 181 '91 ƒ 19.750
VAN VLOTEN CAR
Fiesta SI 4i
89ƒ 13.950
PRIMERA
5-drs 16LX
Tel.: 020-6365052
Escort 1.4 CL '86 . . . ƒ 6.950
'92 ƒ 24.750
Escort
1600
CLX
'91
.ƒ
18.950
323
HB
Solid
1.3i-16v
1994
Autobedrijf CASPARUS
UNO 45 S
. 3-drs 10S
Scorpio 2.4 GLi '90 ..ƒ14.950 626 SED LX 1.8i-16v
1993 '89 ƒ 8.750
Weesp 02940-15108
Autobedr. RINKO Zandvoort.N 626 Wagon LX 2.0i
1994
Opel Corsa Van 1984, Ipg, APK
Diverse FIAT OCCASIONS
Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.
121 SED GLX 13i-16v
1992 1995, klein en goed, inruil moreparatie & onderhoud
Ford Fiesta Flash, mei 1994, 323 HB LX 1.3
1987 gelijk, ƒ 2950. 023 - 423906.
APK-keuringen
352 km, schuifdak, radio/cass. 323 HB LX 1.1
1988 Opel Kadett 1.2 S, eind '82, 3FIAT-SPECIALIST
metallic ƒ 19.750, 020-6199869. 323 HB ENVOY 1.3
1988 drs HB, nieuwe apk '95, ƒ 1950.
Bovag Autobedrijf
1988 02984-4761 / 020 - 6333130.
Ford Scorpio 1986, prima auto, 323 HB GLX 1.3
1990
APK 1995, inruil mogelijk, 323 HB GLX 1.3-16v
VAN ETTEN
323 HB LX 1.6
1990 Opel Kadett 13S, 1984,
Timmerwerf 91, Heemskerk ƒ 7950. 023 - 423906.
323 HB GLX 1.6i
1991 3-deurs, ƒ2000. Tel. 020
Ford Sierra Station Van 1.8
Tel. 02510 - 33677.
323 F GLX PS 1.8i 16v 1991 6429270, bel na 18 uur.
Turbo Diesel 1990, inruil mogeFIAT CROMA 20 TD id 90.000
323 F GLX 1.8i 16v
1991
5-'89 grijs met. el. schuifdak. lijk, ƒ 9950. 023 - 423906.
626 Wagon GLX Ipg 1.8 1991
GOUDSMIT BV 020 - 6433733. T.k. Escort station 1.6, 5-drs, 626 SED LX Ipg 2.0i 1991
5 v„ b.j, '84, APK 4-'95. 626 HB GLX Ipg 2.0-12v 1988
FIAT VERMEY B.V.
02946-3004, 18-23 u., ma.-vr.
626 HB LX 2.0 Aut.
1989
Keuze uit ruim 35 occasions.
1989
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
T.k. Ford Escort 1.6 L aut„ 2e 626 HB GLX 2.0-12v
Tel. 02975-62020.
mnd '85, ƒ 3.250, 9/95, in per- 626 HB ARES 2.2i-12v 1990
626 HB LX Ipg 1.8 12v 1992
PANDA 1000 cl.i.e. bwjr. '90, fecte staat, 020-6968216.
626 HB GLX 1.8i-16v
1992
zwart, 67.000 km, ƒ8500, inr.
626 Coupe GLX 2.2i-12v 1990
mgl., bovag gar., 02907-5941
Draaierweg 10 (bij Praxis)
COBUSSEN AMSTERDAM
Honda Civic 3-drs., 1.3 luxe,
Panda 1000 Fire 92 ƒ 10.950
AMSTERDAM-NOORD
sinds 1930
Uno 60 S
89 ƒ 9.500 autom. '89, LPG + benz.
LEEUWEKEUR gebr. auto's
Tel. 020 - 6126900.
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
Curiestr. 8, Tel.02507-12424. T.k. tegen handelsprijzen Hon309 XR 1.414/92 ...ƒ18.500
309 XRD, 9/90
ƒ 13.900
da Concerto 1.6i PS, wit, elektr.
205 Accent '87
ƒ 7,750
ram., zonw. glas, st.bekr. 11Mercedes onderdelen (bestel) 106 XN 1.1. 1/92 ...ƒ15.300
'90, ƒ 14.000. BEREBEIT,
Bel. 021 - 571586 ('t Gooi)
enz. enz.
Amsteldijk 25, 020-6627777,
Tevens inkoop sloop of schade
do. geop. tot 22.30 uur.
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd.
Sahara plannen? ToyoBJ45 '82
Peugeot-dealer
• Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
lang, aircamp. + inr., Engel
COBUSSEN
Trouw
de
Volkskrant
en
Weekmedia.
koelk, WTR70I. DSL180I. ReisBaarsjesweg 249-253
Oplage
1,1
miljoen
ex.
Tel.
020-6658686
klaar!! ƒ18.500. 036-5326671.
Amsterdam 020 - 6121824.

. 1/92 ƒ24.750
7/888 ƒ 8.950
. 8/90/12.9$0
. 2/93 ƒ 22.900
10/89 ƒ11.750
01/91 ƒ 16.750
10/90 ƒ20.950
. 8/90 ƒ 20.500
11/81 ƒ29.950

. 4/91 ƒ 23.900
. 1/90 ƒ 1,3:950
. 1/91 ƒ22,500

PEUGEOT v.d. POUW"•
Amstellandlaan 1 ~-'.'-,
Weesp 02940 - 15110,!'.

205 1.1. XR
:7/9i
ALBERS AUTOBEDRIJF.
Tel. 02963 - 1767. £

Nissan

Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer
Curiestraat 8-10
Opel Omega 1.8, bjr 1988, in Zandvoort Nrd. 02507-12424
nieuwstaat, 107.000 km, inruil
5 SL grijs kent. . '89 ƒ 9.950
mogelijk, ƒ 8950. 023 - 423906. 5 TL
'85 ƒ 6.9S
'86 ƒ 7.5CO
5 TL 5-drs
5 TR Autom. . . . '90 ƒ 12.95?
11 GTL 5 - d r s . . . . '88 ƒ 9.5CC
'93 ƒ 24.951
Clio, S 1.4
Clio, Be-Bop 1.4
demo
'94
19 GTX 1.7, 5-d . '90 ƒ 16.9*
25 TX, 41.000... '91 ƒ22.9:"
Safrane 3.0 V6i
autom. demo . . . '93 ƒ 59.5a
Bovag of Top occasion
2-pers. camper Peugeot J9, bj.
garantie naar keuze
'84, inb. '90, weinig km, benz.
RENAULT AMSTERDAM
1/9, toiletr., koelk., 60 dkrt, alles
Top occasions met 1 jaa'
i.z.g.st, ƒ9500. 01727- 18309.
garantie
Peugeot 205 XE '89 ƒ 10.950
Wibautstraat 224
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
020 - 561 96 11
Curiestr. 8. Tel.02507 -12424.
Te koop Renault 9 Diesel S
• De advertentie-afdeling be- APK tot mei, in perfecte coi^
houdt zich het recht voor ad- tie, ƒ2200,-. 020- 623069Svertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige- • Auto te koop? Plaats in ch
ren. (Art. 16 regelen voor het rubriek. U zult verbaasd s'
over het resultaat.
advertentiewezen).

ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.

Mercedes-Benz

106 XSI
205 Accent..
205 XL
205 XR 1.4 ..
309 XL
309 XL
405 GR 1.9 ..
405 GRi 1.9 .
504 Coupé ..
BX Turbo Dsl.
Escort 1.4 Cl
Tipo 2.0 GT .

Renault

Opel Kadett GSi 2.0 ... 12/90
ƒ 19.950.-. RINKO Zandvoort.N
Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.

ZUIDWIJK - PEUGEOTS

Honda

T.k. Peugeot 205 XR Cach'e'
1.3,apkt/m1-9-'95, bj. '87, gel.
glas, ƒ 8500. Tel. 020-692257=0

Moet weg wegens auto va.n &
Opel Record type Caravan zaak: Nissan Sunny CoupïTjSS
LPG APK Station, trekhaak nieuwe banden, rijdt sjjiijfc.
ƒ3500,-, b.j. '84. 075 - 212143. APK 5-95, t.e.a.b. 020-645|p5-!_
Te koop OPEL KADETT 12 S Nissan Micra 1990, leuke--|tj;c
b.j. 1984, km.st. 97.000, APK 1e eigenaar, inruil môgBli;'"
tot half okt. '95, in g.st., vr.pr. ƒ8950. Tel.: 023 - 423906] i
ƒ2750. Tel.: 02940 - 13734.
Nissan Sunny 1.6 HB
.
T.k. tegen handelsprijs:
klepper, twin cam, stuurëïekr.
Kadett 1.7 D, 5-drs, station, 3- in nieuwstaat, b.j. '87, apk-y-;'S:
'90 ƒ12.250. 2x Kadett 1.6i, Prijs ƒ 6850. Tel. 020-63f7453
LPG, 5-'90, v.a. ƒ 10.750.2x Ka, * v!
dett1.4i Sedan, LPG, 5-'91, v.a. Tegen hand.prijzen: Prim)
ƒ 11.750. Vectra 1.8i GL Sedan, 2.0i LX, 5-drs„ st.bekr., arte
3-'91, ƒ 17.500. 2xAstra1.6iGL cietgrijs, LPG, 1-'92, ƒ 17.500.
HB, LPG, 6-'92, v.a. ƒ 18.500. Primera 2.0i LX, 5-d st.b'ek'.
Corsa TR 2-drs., LPG, 10-'87, LPG, 4-'92, wit, ƒ 15.950. Sunn;,
!
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldijk 1.6i SGX Coupé, st.bekr., o
25, Amsterdam, 020 - 6627777. ramen, 8-'89, ƒ 10.500. Sunn.
Do. avond geop. tot 20.30 uur. 2.0 L Diesel 6-'91 5-d. statkn
wagon st.bekr. (m. lichte-nc'
Vectra 1.6 GL
4/92 schad.) ƒ14.500. BEREBE^T
ALBERS AUTOBEDRIJF
Amsteldijk 25, 020-66277,'
Tel. 02963 - 1767.
do. geop. tot 20.30 uur...
Opel Kadett 1987, 3-drs, Ipg,
T.k. Nissan Micra b.j. '83, AP;
prima auto, inruil mogelijk.
'95 i.g.st. Pr. n.o.t.k. Bellen
Telefoon 023 - 423906.
na 19.00 u. Tel.: 020-686899:
Opel Kadett 1990, 5-drs, automaat, Ipg, inruil mogelijk,
ƒ9950. Tel.: 023 - 423906.

Peugeot

Jeeps
Terreinwagens

Waaijenberg b.v.. fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen; !
tevens leverancier van rolstoel-inrijwagens.
Keienbergweg48,1101 GC
.j |
Amsterdam Z.O., tel. 020-6910518.
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Hyundai heeft nieuwe troef in Excel

Renault 19
rijker uitgerust
Een rijkere standaarduitrusting en nieuwe bekledingen kenmerken de derde generatie Renault 19.
Bovendien stapt Eenault
over op nieuwe typeaanduidingen: Europa, Latitude en Elysée.
De 16V en Cabriolet 16V
blijven de sportieve topmodellen. De Elysée, opvolger
van de RT-serie, is onder
meer voorzien van een airbag en de 16V is uitgebreid
met ABS en startonderbreker. Aan het motorenaanbod is de 1.4 Energy-motor
(80 pk) toegevoegd voor de
Europa en Latitude. De 1.7
motor uit de vroegere RL
en de 1.4 Cleon-motor uit
de vroegere RN zijn niet
meer leverbaar.

yundai ruilt de niet
oogstrelende Pony en
Excel in voor drie vlot
gelijnde modellen van de
Excel nieuwe stijl. De Excel
1995 is van voor- tot achterbumper nieuw ontworpen
en nam letterlijk geen GS-uitrustingsniveau in twee praktische gezinswagen, anschroef over van zijn voor- ongelijke delen neerklapbaar. derszijds is het een tikkeltje exganger.
De driedeurs Hatchback heeft clusieve auto die precies past

H

Een instapprijs van nog
geen 23 duizend gulden

De nieuwe Excel-serie doet in
geen enkel opzicht nog denken
aan de auto die we kennen als
Pony zodat Hyundai terecht taesloten heeft die naam maar geheel vaarwel te zeggen. De Excel valt in de kleine middenklasse, de grootste automarkt.
Als we de prijs als uitgangspunt
nemen zit de Excel aan de onderkant van de markt met een
instapprijs van nog geen 23 duizend gulden. Gaan we uit van
zijn omvang dan bevindt hij
zich aan de bovenkant.

Sier

Uitbreiding
H 100
De vorig jaar geïntroduceerde Hyundai H 100 met
2.5 dieselmotor verovert,
vooral dankzij de lage prijs,
stormenderhand de bestelwagenmarkt.
De jongste uitbreiding is
een uitkomst voor grote gezinnen: de Grand Luxe
Doublé Cab, die voldoet
aan de nieuwe eisen voor
een grijs kenteken. Hij
heeft een luxueus ingerichte vijfpersoons cabine met
afgescheiden grote laadruimte.
De achterpassagiers hebben toegang tot de cabine
via een grote schuifdeur.
De prijs van deze ruime gezinswagen bedraagt iets
meer dan 31 duizend gulden inclusief BTW.

Hyundai wil sier maken met
drie modelvarianten: een vierdeurs Sedan, driedeurs Hatchback en vijfdeurs Liftback. De
Sedan maakt begin oktober als
eerste zijn opwachting, een
maand later volgen de andere
twee. De drie verschillen evenals de Mazda 323 in ontwerp zo
wezenlijk van elkaar dat Hyundai ongetwijfeld een breed koperspubliek weet te raken.
De Sedan is wat behoudend
gestileerd. Om tegemoet te komen aan de wens naar laadruimte is de achterbank in het

Samenwerking
Subaru en Suzuki
QUBARTJ EN Suzuki gaan
*° samenwerken. Het is de
bedoeling dat met ingang
van volgend jaar de opvolger van de huidige Subaru
Justy in dezelfde Hongaarse
fabriek geproduceerd wordt
als de Suzuki Swift.
Volgens planning komen de
eerste exemplaren van de Justy
in de tweede helft van 1995 van
de band.
Het gaat daarbij om voor- en
vierwielaangedreven uitvoeringen met 1.3 motor die uitsluitend bestemd zijn voor de Europese markt. Subaru denkt
zich op deze wijze beter te kunnen manifesteren en hoopt ook
sneller en flexibeler in te spelen
op de wensen van' de klant.

020-665 86 86
Porsche

Seat

Porsche 928, 1e eig., aut., airco, rood, zwart inter., 11-'81.
Porsche 928 S Autom. blauw
met., blauw leder inter. airco, 3'83. Porsche 944, beige met.,
l.m. wielen, 7- '84. Porsche 91 1
3.2 Coupé Carrera, div. opties,
6-'84. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777. Do.avond geopend tot 20.30 uur.

SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en Camax
020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

een sportief front, vlotte coupeachtige flanken en een karakteristiek afgesneden achtersteven. Een auto, aldus Hyundai,
waar de levenslust van afspettert.
De vijfdeurs Lifttaack heet
een bijzonder geval te zijn.
Enerzijds is het een ruime en

bij wat Amerikanen de 'suburban life style' noemen. Ondanks het verschillende uiterlijk zijn de drie op dezelfde bodemplaat gebouwd en hebben
ze dezelfde techniek in huis.
Hyundai voldoet met de nieuwe
Excel aan de hedendaagse eis
van compact maar ruim. De

drie hebben een lange wieltaasis, grote spoortareedte en
dwars geplaatste motor met als
resultaat een ruim bemeten in
terieur.

MAD krijgt
ANWB-keurmerk

Primeur
In Nederland zijn ze leverbaar met de injectieversies van
Hyundai's 1.3 en 1.5 motoren,
de eerste is een primeur voor
Hyundai, beide standaard gekoppeld aan een vijf versnellingsbak. Er is tevens een verfijnde viertraps automaat leverbaar. De prestaties van de twee
motoren ontlopen elkaar weinig. De Excel geeft genoeg vertrouwen voor de toekomst.

Hyundai Excel Hatchback (3 dcurs), model 1995
initiatief kreeg snel landelijke
weerklank en resulteerde in
1982 in oprichting van de club.
Het grootste deel van de leden
en het bestuur komt nog altijd
uit deze regio. Scooters vormen
de hoofdmoot, er staan bij de
club slechts 12 autootjes geregistreerd.

'Een Heinkel
is de mooiste'
E LANDELIJKE Heinkelclub De Kwakel
stond zondag in het teken van 'afheinkelen'. Einde toertochtseizoen. „De
Heinkel bindt ons samen.
We vinden andere scooters
niet lelijk, maar een Heinkel
is nu eenmaal de mooiste
scooter."

D

De scooter met zijspan is binnen de club bijna net zo uniek.
Penningmeester José Zijerveld
bezit een '57-er 103A-0 met zijspan. Ze is evenals Samsom afkomstig uit De Kwakel en beheert thuis het 'commandocentrum' (een kamer behangen
met foto's, posters, kalenders,
klokken, petjes, T-shirts en
speldjes) van de club. „Ik vind
andere scooters niet lelijk,
maar een Heinkel is nu eenmaal de mooiste scooter. Met
zijn viertaktmotor was hij toch
de Rolls Royce onder de scooters."

Heinkel bouwde niet alleen
vliegtuigen. De Tweede Wereldoorlog deed de fabriek geen
goed en Heinkel kwam met beide benen op de grond. Het
merk zocht vanaf 1953 zijn financiële heil voor een belangrijk deel op straat met de produktie van scooters, bromfietsen en dwergauto's in de stijl
van Isetta en Messerschmidt.
Die inspanning is nooit een
lang leven beschoren geweest.
De scootermarkt klapte halverwege de jaren zestig in elkaar
en de vreemde rijdende eitjes
met voordeur waren in het geheel niet bestand tegen de opkomst van de automobielbranche. In 1965 viel het doek voor
de scooters. Ze verdwenen uit
het straatbeeld en jarenlang
werd je met een scooter, pothelm en leren jas door motorrijders niet serieus genomen.

Klassieker
Het is nog steeds behelpen
met dit verschil dat de Heinkel
nu een klassieker is die geld
waard begint te worden. De

855 GLT Estate
940 GL LPG
940 GL 2.0
745 GL Estate
440 GL 2.0 i
440 GLT inj
440 GL inj. 1.8 aut
440 DL
Ford Orion 2.4

Damesmodel
Voorzitter Jan Samsom: 'Het is een gezelligheidsclub'
prijzen kunnen oplopen tot 75
honderd gulden voor een gaaf
exemplaar. In Nederland staan
ongeveer 700 Heinkel's geregistreerd. Het grootste deel dan de
eigenaren, 500 in getal, is aangesloten bij Heinkelclub De Kwakel. In leeftijd variëren de leden
van 18 tot 76 jaar.
Veel mensen die vroeger een
Heinkel bereden zijn nu uit
nostalgie en voor de hobby
weer op zoek naar een dergelijk
vervoermiddel.
Voorzitter Jan Samsom,
sinds 1981 eigenaar van een
probleemloze Heinkel uit 1963:
„Het is geen club van uitersten,

4/94
9/91
3/92
4/88
1/94
1/92
Vento CL 1.8
4/92 Metallic of signaallak, electri5/89 sche ramen, getint glas, stuur9/91 bekr., central lock, bumpers in
AUTOBEDRIJF DICK MUHL kleur, trekhaak, verzw. koeling.
RBS, stereo, volle tank, juni-juli
OFF. VOLVO DEALER
'94, 1000 tot 5000 km.
Nijverheidslaan 1, WEESP
NIEUWPRIJS ALL-IN .ƒ41.100
Tel. 02940 18200/18008 NU SLECHTS
ƒ35.995
Bovag Garantie
VOLVO
AMSTERDAM
OCCASIONS

340
340
340
340
340
360

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

300
DL aut., 5000 km ... 2/91
GL, 90.000 km
7/88
DL, 52.000 km
3/88
GL aut., 86.000 km . 3/88
GL aut., 90.000 km . 1/86
GL, 120.000 km . . . . 4/86

ƒ5000
voordeel

ƒ6000
voordeel

Passat 4-drs.
1.8i 66kw/90 pk

SPRING IN T VELD
OCCASIONS
ZEKERHEID - GARANTIE
NATIONALE AUTOPAS
EN 70 JAAR AUTO ERVARING
HONDA
Civic 1.5DXI 1/93 ...ƒ27.950
Civic 1.5 DXI 1/92 ...ƒ25.950
Civic 1.5 DXI 6/92 ...ƒ25.950
Cicic 1.5 Silverst. 2/91/21.950
Civic 1.3 Luxe 1/90 ..ƒ16.950
Concerto 1.5 10/93 . .ƒ26.950
Concerto 1.5 8/93 .. .ƒ26.950
Integra 1.5 Luxe 4/89 ƒ 13.950
Prelude 20i EX 2/92 .ƒ29.950
Aerodeck 20 EX 12/867 9.950
Accord E 20iS 12/93 .ƒ35.950
Accord 20 EX 1/92 . .ƒ28.950
Accord 20i EX 8/86 . .ƒ 6.950
Accord 20 LS 3/90 . .ƒ 19.950
Accord 20 EX 3/89 .. ƒ 17.950
Accord 20i EX 6/91 . .ƒ26.950
ALFA ROMEO
33 1.4 IE 5/94
ƒ29.950
33 1.4 IE L 2/94
ƒ28.950
33 1.4 IE Imola 4/93 .ƒ24.950
33 1.7 IE 7/89
ƒ11.950
33 1.7 IE 16V 5/91 ..ƒ21.950
33 1.3 S lpg3/89 ...ƒ12.950

metallic of signaalrood, groen,
w.w. glas, 5 versn., stuurbekr.,
volle tank, electrische ramen
óf dubbele airbags, trekhaak,
verzw. koeling, juni/juli '94
Subaru
400
1573 tot 5160 km.
440 GL, 72.000 km
3/89 NIEUWPRIJS ALL-IN .ƒ46.350
ƒ11.950
440 Base, 90.000 km ... 6/90 NU SLECHTS
ƒ39.995 33 1.3 1/89
33 1.3 sportw. 8/88 ..ƒ13.950
440 GLT, 50.000 km . . . . 1/91
Uw JTER-DEALERS
75 1.6 10/87
ƒ11.950
440 DL inj., 18.000 km .. 3/93
75 1.8 Indy 7/91 ....ƒ20.950
440 DL, 67.000 km . . . . 10/89
voor
75 1.8 Ipg 9/89
ƒ15.950
440 DL inj., 24.000 km .. 6/93
Off. Audi/VW-dealer
75 1.83/89
ƒ16.950
3/92
CONTINU CA 80
GROOT-AMSTERDAM E.O. 440 DL Ipg
164Twin Sp. 4/91 ...ƒ28.950
440 DL, 33.000 km
3/92
OCCASIONS AANWEZIG
ƒ24.950
440 GL inj., 10.000 km .. 6/93 Contactweg 47, A'dam-Sloter- 1643.0 V6 9/88
440 SunRay, 72.000 km . 8/91 dijk. Tel. 020-6869611.
ANDERE MERKEN
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
440 Spec., 3400 km .... 7/94 Lod. v. Deysselstr. 77, A'dam
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54 02977-30170
440 DL, 32.000 km
3/93 (Geuzeveld), Tel. 020-6116715 Daihatsu Char.1.3 1/92/ 16.950
Autobedrijf Amrit
Legmeeiplein 28-32
020-6153902
Rat Uno 45 IE 10/89 ./ 9.950
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204 460 GLE, 44.000 km .... 8/91 Golf Manhattan 1.6 benz., wit, Fiat Panda 1.0 10/90. ƒ 8.950
460 GL Plus, 20.000 km . 4/93 mei '89, 115.000 km, i.g.st.,
Ford Escort 1.6 11/89 ƒ 10.950
460 GLE, 12.000 km .... 4/93
Subaru Justy 1.2 '87
ƒ 12.500,-. Tel.: 036 - 5363507. Ford Escort 1.4i 5/92 ƒ18.950
460 DL Spec., 20.000 km 6/93
Saab
ƒ7.950.- RINKO Auto
Te koop wegens aanschaf Ford Rësta 1/1 1/89 .ƒ 13.950
Zandvoort. Tel. 02507 -12424.
klassieker: VW Golf Turbo Die- Lancia HPE Vol. 2/86 ƒ 15.950
480
SAAB SERVICE
480 S 2.0, 26.000 km ... 4/93 sel-kat., bwj. '89, 165.000 km, Mazda 323 1.6i 5/87 .ƒ 7.950
Rover
nwe accu, bnd., APK 10/95, Mits. Colt 1.32/91 ...ƒ16.950
MOLENAAR
prijs ƒ 12.500. 020 • 6759445. Nissan Bluebird 1/90 .ƒ14.950
FINANCIERING
MOGELIJK
T.k. Rover 114U aut., jan. '94,
HOOFDDORP
Nissan 100 NX 6/91 .ƒ26.950
kleur Brit racing, green metl.,
Seat Ibiza 12i 1/92 ..ƒ15.950
KOLLENBERGWEG 13
Algemeen
Tel.:
02503-14097
cas./radio, km. 11.000, 3 jr. exToyota Corolla 8/91 .. ƒ 15.950
AMSTERDAM Z-0
tra garantie. Vr.pr. ƒ21.900. Onderhoud, reparatie, APK.
020-6966811
± 50 auto's APK gek. Den Triumph TR7 5/8 ... .ƒ 8.950
02942-62035. na 21.30 u. teab.
Diverse SAAB occasions
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
* Bovag/Alfa-Prima
Rover-dealer voor Uithoorn, Waaronder: Saab 90, 99 & 900
ZONDAG 06-52848374
Haarlemmerweg bij molen.
garantie voorwaarden
Amstelveen, Hoofddorp e.o. Tevens revisie Saabmotoren
020-6844079. Tevens Inkoop.
BOOM Aalsmeer: 02977-25667.
en versnellingsbakken.
VOLVO Occasions
SPRING IN 'T VELD
AUTO SERVICE WETTER
OCCASIONS MET
nov.
'91
850
GLT,
rood
Suzuki
Subaru en Lada dealer
EEN STREEPJE VOOR
240 GL 2.3, Ipg
'90
Lada Samara 1.5 5-d .. .1990
240 GL 2.3
'89
Lada Samara 1.3 Rash .1989
Amstelstein - Suzuki
ALFA ROMEO
240 Van, Ipg
'86
Subaru Legacy. 2.2 4-wd 1991
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
440 GLT 2.0, abs, rood
'93 Subaru Mini Jumbo DL .1987 OOSTEINDERWEG 335-339
1432 AX AALSMEER
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen 440 DL Special
'92- '93 Renault 11 TL
1987
Tel. 02977-24696
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
440 Special, automaat
'91 Opel Corsa 1.2 S
1984
Fax 02977-44021
(Op afspraak gratis halen en brengen)
340 GL, automaat
'91
VW bus LT 28 Dsl
1987
HONDA
340
GL
'88'89
Suzuki Alto 1988, rood, in
VW bus transp
1987
OOSTEINDERWEG 340
Bedrijfsauto's
nieuwstaat, inruil mogelijk,
Alfa Romeo 33
1990
Tel. 02977-44146
ƒ7950. Tel.:023-423906.
Fax 02977-20489
70 BESTELAUTO'S en pers.
Zwanenburgerdijk
503
Suzuki Alto bj. '90, 43.000 km, busjes v.a. ƒ3500. Garage
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
Amsterdam
in pracht staat, vr.pr. ƒ9500. Rijsenhout, lid Bovag.
DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG KOOPAVOND
Tel. 020-6128911 (tot 18 u.) of Meer dan 50 jaar gevestigd:
Uw
Volvo-dealer
Ford
Escort
1.6
CL,
aut.
'87,
02990 - 47933 (na 18 u.)
Bennebroekerweg 17, RijsenGrote Opruiming
met persoonlijke service
hout bij Aalsmeer, 02977- Tel. 020 • 6369222, Meeuwen- orig. 57.000 km., 1e eig.
Door plaatsgebrek
ƒ7950.- Alfa 75, Spec. velg. m.
Suzuki Samoeray, Bluo Lagoon 24229. Ook t.k. gevraagd.
Johan Boom, Zuider
laan 128, Amsterdam-Noord, '87 ƒ5750.- Ford Escort 16 l
'92
ƒ17.900.uit de Utunnel 2x rechtsaf. cabr., '84, zeer mooi ƒ7950.- Akerweg 83, A'dam Osdorp
RINKO AUTO Zandvoort.
Tel. 020 - 6105478.
Fiat Uno Turbo Ie m. '87
Volvo
Tel. 02507 -12424.
ƒ5750.- Volvo 360, m. '85 ± 200 auto's v.a. ƒ600.- tot
Volkswagen
340 aut
'87 t/m '91
ƒ2750.- Merc. 190 D '84 ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Suzuki Swift GTI '89, wit,
340
1.7,
3-drs
'89
ƒ11.750.- Opel Rekord 2.0S Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
COBUSSEN Baarsjesweg 249V.W. -en AUDISPECIALIST
Donderdag koopavond.
360
GLT,
Sedan
'88
GLS aut., Lpg., '86 ƒ2950.Amsterdam 020 - 6121824.
BAAS
440 GLT inj
11/88
Peugeot
505
GL,
m.
'84
Voor nieuwe en gebr. auto's
Autofinanciering
460 GLEi, LPG
'91 Jacob van Lennepkade 295 ƒ2450.- Fiat Uno D. m '87
740
Sedan
'91
ƒ 3950.-Opel VorsaTR 1.2 S,
Toyota
en verzekering
Tel.: 020 • 6183855.
940 GL, autom. Sedan . . . '91
'84, ƒ3750.- Merc. 200 B, geVWGolf 1.8i Avance rd 5'87 restaur. bj. '78, alarm ƒ 3500.- Autoverzekering laagste bet.
VOLVO NIEROP,
Toyota Corolla 1.3 GL '85,5-drs
"B, helemaal nieuw ƒ4950. Vancouverstraat 2-12, Amster- sp. 126.000, i.z.g.st. ƒ8.900,- Inr. fin. mog. ook afbet. 02942 - per md/kw. met schadegarant
62299, Kazerstr. 225 Muiden
dam West. Tel. 020-6183951. Tel. 02526 • 74061.
02984-4761 / 020-6333130.
Focwa Serv. Celie 020-6416607

Autovroon

Vivio - Justy - Impreza - Legacy

Van Vloten

maar meer een gezelligheidsclub. De Heinkel bindt ons samen."

Idolaat
„Iedereen onderhoudt zijn
scooter goed en sommige leden
zijn helemaal idolaat van hun
scooter en blijven ook poetsen,
maar het gaat vooral om de gezelligheid. We hebben gedurende het gehele jaar elke maand
een activiteit. Van maart tot oktober houden we toertochten
van maximaal honderd kilometer. Als je vroeger tijdens een
toertocht uitviel was je ver-

Heinkel heeft in totaal zeven
typen scooters gebouwd, alle
Foto Bram de Hollander
met 174 cc, plus nog een tweetakt damesmodel met 150 cc.
club bezitten we de gehele
plicht een rondje te betalen. „Als
Dat hebben we maar weer snel Heinkelreeks inclusief de
afgeschaft want er vielen veel te auto."
Leden kunnen gebruik mavaak scooters uit. Als we die ken
een goedkope verzekeregel nu invoeren, zou je dorst ring,van
de servicestations en het
krijgen want we hebben bijna onderdelenmagazijn.
De meesnooit meer uitvallers. In het be- te onderdelen zijn nog
nieuw
gin viel je met een barrel niet verkrijgbaar,
het
uit de toon, nu val je daarmee plaatwerk, maarinclusief
niet altijd oriop."
gineel en sommigen tillen daar
nogal aan. Zijerveld: „Het
lampje op mijn zijspan is bijLandelijk
voorbeeld
niet meer verkrijgHeinkelclub De Kwakel
daar waarschuw ik iederdankt zijn bestaan aan Rinus baar,
van Zaal die bij het 400-jarig be- een altijd maar voor."
staan van De Kwakel een Hein- Heinkelclub De Kwakel, telefoon
kel-optocht organiseerde. Zijn 02S77-29213, tussen 19.00 en 21.00 uur.

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Klassiekers en Oldtimers
8e OLDTIMERSHOW ZWOLLE

In de IJsselhallen
Dit weekend meer dan 10.000 m2
oldtimerplezier
Geopend: zat. 10.00-22.00 uur; zond. 10.00-15.00 uur.
DS 21 inj. Pallas b.j. '71,
5 versn., getint glas Zd. Fr. Motoren/Scooters
roestvrije auto, ƒ12.900.
Honda VF 1100
Tel. 020-6831122.
Sabre 1985
Tel. 020 - 6126900.

Autoverhuur

M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkniet duur!!!
dag 11-17 u. St. Janslaan 52
Studenten 10 % korting.
Bussum, 02159-11866.
bestel-, vracht- en
Shopper: Honda VT500 C
personenauto's, -bussen
Shadow, rood, prijs ƒ5500.
020-6794842, 020-6908683. Tel. 020-5413395/071-768209
Zie ATS telet. pag. 888
Yamaha Virago XV 700 1984
D. FAAS
zwart+chroom, mooie motor,
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,- mooi geluid, ƒ 6750.-.
per dag, ex. BTW
Tel. 020 - 6836383.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
Campers
De Lugt luxe en bestel vanaf
De
scherpste
prijzen voor
ƒ39,- per dag excl. BTW.
TOERCARAVANS
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra, 100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
VW Combi, Transit Diesel.
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1. 01721-8913
DRIVE YOURSELF
10 min. van A'dam.
AUTOVERHUUR

OUKE BAAS

Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett/39p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

SLOOTHAAKl

l AMSTELVEEN! By.m
: Tel.020-6431220 > ; > > i

AUTOVERHUUR
-Studenten 10% korting
- Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193,

SwifM.OGLS
blijft leverbaar
De dit voorjaar als tijdelijk actiemodel gepresenteerde Suzuki Swift 1.0
GLS valt zo goed in de
smaak dat de importeur
besloten heeft hem voortaan in het leveringsprogramma te houden. Dat de
auto geliefd is, ligt voor de
hand: hij is uitgerust met
een aantal extra's ter waarde van 2.000 gulden, waarvoor Suzuki echter 500 gulden in rekening brengt.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
merk auto a cont. met vrijwar.
Bosboom Toussaintstr. 43
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Theoriecursus gratis. Tel. 06- Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Tel.: 02908 - 24640
Service en
Je wilt lessen en je hebt een
kind, geen bezwaar bij
Reparatie
Accessoires
Rijschool Ruth Maduro
Tel. 020 - 6003882.
en Onderdelen
GARAGE ECONOOM
RIJSCHOOL ROLF
De MITSUBISHI SPECIALIST
AUTOBANDEN
NODIG
?
Rijden bij Rolf is een begrip in
al uw reparaties
Gebruikte banden va ƒ 25.Amsterdam. Met een goed
snel & vakkundig uitgevoerd
Alle
maten+merk.
in
voorraad.
team instructeurs geven wij op
Uw BOVAG Autospecialist
een psychologische manier in- Prijs incl. montage & balanc. Frederiksplein 6, 020-6232505.
ECU BAND
tensief les en nog leuk ook!
Cilinderstr. 5 Amsterdam
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Hoog slagingspercentage en
Noord. Tel. 020-6313648.
DIESELSERVICE
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. AUTO-ELEKTRA HECHRl BV. brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
Wij verzorgen ook 8-weekse
Klaar terwijl u wacht.
motorenrevisie FEENSTRA
cursussen en examenroutes rijRuilstarters en dynamo's.
Industrieweg 27, Duivendrecht
den is vanzelfsprekend.
Valkenburgerstraat 152.
Tel. 020-6980639
Tel.: 020-6240748.
SNELLER, 't snel-rijbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
Grote sortering ONDERDELEN APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
bij Euro Drive Verkeersschool van schade-auto's, alle
Garage West-Center:
in AMSTERDAM & UTRECHT merken, alle bouwjaren.
020-6122476 (zonder afspraak)
Basiscurs.: auto, motor & aut. GEBR. OPDAM B.V.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
va. ƒ 895.; gespr. bet. 6 mnd. Tel.: 02502-45435.
Met Computer: 1e + herA.P.K. KEURINGSSTATION
examen v.a. 6 weken.
Keuren zonder afspraak
U bepaalt lesper./afrijdatum
Feenstra & Jimmink
KWALITEIT: 60 min. privéles
Asterweg 24A A'dam 6364702
Bij ons privéles in CBR gebied
ALLE KLEUREN
Autobedrijf CRYNSSEN
Incl. theorie op video 2/3 dgn.
OOK IN SPUITBUSSEN
Crynssenstraat 10-14
Directe indien, exam. bij CBR.
otto nieuwenhuizen bv
Tel.: 020-6184402.
Vrijblijvend rijtest a ƒ 45.Overtoom 515, Amsterdam
APK-keurstation, reparaties
OKTOBERAANBIEDING:
(020) 6129804
alle merken en schaderegeling.
bij 2 pers. ƒ 200.- korting
Info- 020 - 6840154/6828426.
Gedipl. FOCWA-monteur voor
of 030 • 624342/621670
alle voorkomende: laswerkNoodservice
zaamheden, reparaties, APK
ONDERDEELVERKOOP
en schades enz. ƒ47,50 exc.
Auto's te koop
DOE-HET-ZELF ADVIES
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.
gevraagd
op zaterdag van
Zelf
sleutelen of auto spuiten
10.00-13.00 uur
Gevraagd jonge auto's v.a.
doe je bij HEINING HOBBYKost
B.V.
HAL. 02907-6999 A'dam,
1991 Belt u voor informatie:
Valschermkade 16, A'dam.
Sloterdük 3.
03410- 19354 of 06-52 154121.

Rijscholen

Automaten

Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

De ANWB heeft zijn
Keurmerk toegekend aan1*!
de hulpveersystemen van
het merk MAD. De goedkeuring is gegeven op basis
van de duidelijke handleiding voor montage, het optimale ontwerp van de
veerkarakteristiek op diverse voertuigen, de duurzaamheid van de toegepaste veren en de goede organisatie van het produktieproces.
Hulpveersystemen worden aangewend om auto's
aan te passen aan het rijden met incidentele of permanente zware belading.
Afhankelijk van de wielophanging van het voertuig
wordt daarvoor de oorspronkelijke
hoofdveer
vervangen door een zwaardere veer of worden extra
hulpveren geplaatst.

autolak

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

-'T!B

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

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

il

TJ
I

_..

Naam:.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Telefoonnummer

Adres:.
Postcode - Plaats:.

L...--c,

Handtekening:

47,88
64,04
80,19
96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

§
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SPA REINE
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NATUURLIJK
MINERAALWATER of

SPA ROOD
NATUURLIJK
BRUISEND
MINERAALWATER

REUZE FLES
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ZEEUWS MEISJE

ORIGINELE KOMO

MARGARINE

HUISVUILZAKKEN

PAK 250 GRAM
ELDERSjKT

nog steeds de sterkste, royale maat
ca. 60 x 80 cm. met sluitstrip

l
ARUBA DOUCHE
**?»*• sport of beauty
FUCON300ML.

DREFT

Cl r\r-».~

AFWAS

A <* _

LET OP HET
PRUSVtRSCHl

Sawa»
natuurlijk produkt

w»™,

60x40 cm.'

\CALYPSOBOoV l
\ BADSPONS '

-£99-

.'.*."..

CICERO HONDEVOER met rundvlees
in gemakkelijke "easv "nnon.-™
"opening
BLIK
400 GRAM

, zeer fijne plantaardige

ELDERS

ELDERS
m
**.

#8

ULTRA / NORMAAlJ
OF CITROENGEURf
__

__

DOBBELMAN
WASMIDDEL
wast vlekkeloos
schoon

.(

LIEFST

7 KILO
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KWALITEIT
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rt KWALITEITS
CAKEVORM25cm
metanti-aanbaklaaq voor
een nog beter resultaT

ROYALE WITTE
BESLAGKOM
rnetanti-sliprand
'NHOUD 2,5 LITER

_
FRAAIE '^f^^R
SPRINGVORM26cm0
metanti-aanbaklaag

HANDIGE OVENWANT
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SAMEN

BRILLO
OVENREINIGER (
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HEERLIJKE
VRUCHTEN^CH^fl/C
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IN ONZE GROENTE & FRUIT AFDI

.;; -'KOOPMANS BAKMIX
''-voor appeltaart, boterkoek of cake,
St& 2e PAK HALVE PRIJS!
HjST IC PPR

HEERLIJKE VERSE

SPERZIEBONI

Ij

SLECHT.C

; ,. , f . ••-' } r'j-'

HAK APPELMOES
de allerbeste kwaliteit

GROTE POT 720 ML.

E!

DATtS
SLECHTS

i

ELDERS

. 4± ^\^

•ftp^jij-

tH

MAAR DAT
HET WEET!
REGULAR
OF LIGHT

SEVENUP.,^

ELDERS
j ^^r

_^^

vruchten op lichte siroop
HALF LITERBLIK
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T i',^\//^
,-,:•:/,S:/^/

3

HEEL
POND
H^B

miTtLn_

e FRUITCOCKTAIL
5 soorten

" FLES 1,5 LITER
-^acjuïisiïi^

ïwim

^*aasssas**^

MAGERE

xfl^s» ^fsss

VOLLE

l/terpak
'iterpak

GROTE BAAL

2 KILO

ZOETE MUSCAAT

ELDERS

•»••••••»«

HEEL
POND
ELDERS

OLA
IENNETTA
IJSTAART
töS&WI

'ANILLE OF WITTE
CHOCOLADE
ir

'||k roomiis met krokante chocoladelaagies

e PAK HALVE PRIJS!
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Woninginrichting

De opvolger van
laminaat

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

Borduur Pakketten PAKO
Forever Friends etc
Smger
Pnnsenhofstraat 7 Zandvoort.
* De reunie van de handbal is
iets geweest om nooit meer
te vergeten. Klasse!
* Gert-Jan en Annelies, namens de Mosseleters bedankt Het was fantastisch
* GIJS en Willem bedankt
voor het licht!

Grote vlooienmarkt
Zaandam

KOLONIAALSTIJL
Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Een pruik als het
nodig is!

* T k stripverhalen/2-j2,50,
zak nopper ƒ 15,-, playmob.
50 cent p st. Tel. 18371.

Lessen en clubs

Beter, geluidsarmer,
milieuvriendelijker,
slijtvaster en voordeliger
* De schaaktelefoonlijn is
Vraag testrapport
02507-15023-17272-14441 in
(Engels of Duits) bij
het Gemeenschapshuis.
EUROPA-PARKET b.v.,
n SPOEDCURSUS BRIDGE,
Postbus 80, 3770 AB,
3 lessen, start vrijdagmiddag
Barneveld.
7 okt. 13 uur bij de Looier
-abneksrestanten v.a. ƒ9,75. jjnbaansgr. 185 A'dam t/o
Alleen bij EUROPA-PARKET. Hoofdburo van Politie. Kosten
Tel 075-283507.
50,- all-m Inl 020 - 6279380.
=
RANCIS nieuw in Noord en
PIANOLESSEN
nu al de goedkoopste m
door gedipl. lerares.
gebruikte koelkasten, wasTel. 02507-18486.
machines, drogers, gasforPRIVE-LES
Engels, Latijn,
nuizen, kachels en ktv's
Alles ± ƒ250,- of kom een Grieks, Dutch lessons, J Bakoraatje maken Dotterbloem- ker, Botticellistr. 38" A'dam
straat 2. Bel: 020 - 6370845. (bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
* Ledikant, zwart, 140x200,
incl lattenbodems/stelpoten,
Sport, spel en
is z.ga.n., ƒ250. 18829.
ontspanning
T k.. 2 1-pers ledikanten, 1
hout, 1 wit m messing + matrassen. Tel.: 02507 - 17321.
* Schaken doet iedereen op
* T k. eiken kapst m. hoe- donderdagavond in het Gedenpl gebeeldh. panelen meenschapshuis
ƒ50 Tel 02507 - 14656
* T.k manou eettafel + saZalenverhuur
ontafel honingkleur, electr.
fornuis met oven ƒ 100
Tel. 02507 - 19880.

Kunst en antiek

•*• Alle medewerkers, groot en
klein, bedankt voor jullie inzet
i.v m reunie

Boeken
Tijdschriften

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.' 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De 'winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Gewonnen door: C. A. Meijer, Amsterdam

Huwelijk en
kennismaking

hairstyler gewonnen door: P. v. Aalderen, Amsterdam
klokradio gewonnen door: O. Schuurman, Amsterdam
walkman gewonnen door: I. Wolthuis, Uithoorn
4 E 180 videobanden gewonnen door: V.d. Storm, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
\_/\_/ dfcl^^d-JL^lWf Y "V "Jt V ir 1

De Harde's Tours

Onroerend goed
te koop aangeboden

Dr. C.A. Gerkestraat 14 Zandvoort
Half vrijstaande beneden- -t- bovenwoning.
Totaal 190 m2 vloeropp 6 Kamers, c.v., open haard,
schuur enz. Vij uitzicht. Tuin op Zd.
Vr.pr. ƒ415.000,- k.k. Evt. ook afzonderlijk te koop.

Makelaardij H.F. van Leuven
telefoon: 020-6623325

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
bhift toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Nieuw: ANONIEME sexdating
Snel sexkontakt met eenzame vrouwen 06-9706 100cpm
Nieuw discreet prive-gesprek
met hete vrouwen, (extrasnel) Bel nu 06-9664 lOOcpm
Nieuw: hete meisjes uit
de Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (100cpm)
Nieuw: TELEFOONSEX voor 2
Direkt hete vrouwen aan de
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
Nieuw* *Nieuw* *Nieuw
Live in de huiskamer bij de
lekkerste vrouwen en tieners1
Ze zitten thuis te wachten tot
jij belt. Ze willen privé 'n sexgesprek met jou! Niemand
luistert mee! 24 u.p.d. 75 cmp

* Jongens city-bike, merk
Pointer, terugtr. rem, v.a. 11 jr
ƒ95 Tel 15808 na 18 u.
Nu Direkt TELEFOONSEX
T.k. motor Yamaha XV250, hete vrouwen wachten op
bwjr '90, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 4500. jou. 06-320.330.91 (75cpm)
Tel. 02507-30865, na 18.00 u.

06.9779

Privé

Rijles auto's
en motoren

Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

Alblas Verkeersscholen

06-96.88

in 5 dagen

24 u/p.d. 100 cpm

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Sporthal de Vang,
Zoek je een leuke vriend of
zondag 9 okt 10-17 uur.
vriendin? De Relatielijn
* aparte
* bezoek aan
Beeld en geluid
Org buro Midland B V.
06-Nummers
06-350.200.54 (100 cpm).
pasruimle
huis of m
033 - 751167.
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
Grote Vlooienmarkt 9 okt.
25 jr. spec. losse HIR. Veel
doorwerken -*• ziekenFonds06-320.320 22. Ik wil datje me EROX de madam verbindt je
Erkende relatie/
Almere-Stad Sporthal „Cenen pruiken
leverancier
koopjes!: Yamaha; Technics;
in de lift masseert' Zachtjes door, zeg maar met wie! 06terpoint" alleen 2e-hands,
Sony ES; Harm Kardon; Teac bemiddelingbureaus hoor! Ik ben net 18! 1 gpm. 95.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
Dus... maakt u voor
van 9-16 uur; 22 okt. Haarlem
optimaal advies even
V7000casd. ƒ1799 nu ƒ999.
Schalkwijk 't Schalkererf, 100
06-320.320.91. Ik open mijn GRATIS TELEFOONSEX voor
een afspraak!
Medevoort; JBL; B/W; Infinity;
kramen. Inl. 020-6140616.
CARIDAX HIFI Adm. de Ruy- CUPIDO brengt u bij elkaar! mond voor jou! Ik wil je tong vrouwen. Dames bel: 06-4300
CHARLOTTE COIFFURES terweg 131 Asd. 020-6837362 Indien gewenst reeds binnen voelen. Rijpe Negerin' 1 gpm. Mannen bel: 06-9755 100cpm
* Harde werkers reunie ZVM,
EN HAARWERKEN
1 week uw eerste contact. 06-95.05. Hier willen ze alleen GRIEKS standje met ervaren
het was geweldig.
Ook gespecialiseerd in
Vraag gratis en vrijblijvend
Ger-Dien-An
live voor standje Grieks! Door- vrouwen, 35+. Kies maar er
heren^n gauwer/een
de folder aan. 03451-11486 schakelsex! 24 u. p d. 1 gpm. zijn er 3! 1 gpm. 06-320.327.17
* Harde werkers, reunie Dinsdags gesloten
Verhuizingen
(automatisch) of 03451-31364
Zandv. Meeuwen Handbal 't
(telefoniste). 24 uur per dag, 36-95.09. Je krijgt sexles in GRIEKS: toe maar, schuif
was gezellig Ger, Dien, An.
7 dagen per week. Cupido: net gymlokaal, stop je hand mijn slipje maar opzij schat!!
Bel 06-9709 (100-cpm).
* Harde werkers Reünie Za. Heemsledeslraat28
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en erkend, voordelig en één van maar m m'n BH. 100 cpm.
bh Hoofddorpplem.
Meeuwen handbal. Het was Amsterdam.
kamerverhuizingen. Voll. verz. Nederlands grootste relatie- 06-95.26. LESBISCHE buur- Heerlijk DISCREET apart met
geweldig. Ger o Dien N An D.
Dag-nachtserv 020-6424800. organisaties.
vrouwtjes brengen elkaar hete vrouwen uit Amsterdam.
Tel.02M157107
* Hartelijk dank aan de
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm. 06-320.322.11 (75cpm)
scoutinggroepen voor de
06-95.91. Het meisje (18 jr) Hete eenzame vrouwen 30+
Bloemen, planten
tent. Het was de oplossing.
oukt en schuift haar rokje om- zoeken ANONIEM sexconOnderhoud,
Felicitaties
en tuinartikelen
* Help de Polen Stuur 'n
hoog. Opz'n GRIEKS. 1 gpm. tact. Bel nu 06-9511 (75cpm)
reparatie,
voedselpakket! Wij hebben
06-95.92. GRIEKS lekker ach- Hete ERVAREN vrouwen van
evt. 'n adres: 02907-5235.
doe-het-zelf
terom. Blanke of donkere 40 jaar zoeken sexkontakt.
Tuinman
voor
al
uw
hek-,
* Helpt Unicef helpen. Kerst. * Klaas en Martha, van harte
vrouw staat gebukt! 1 gpm. 06-350.290 53 (75 cpm).
straaten
tumwerkzaamheWenskaarten en kl. kado's. en een fijn feest zaterdag.
den. Levering alle materialen, 06*96*25 Winkelmeisjes 18. Hete RIJPE VROUWEN (40+)
Burg. Fenemapl. 13/4. 16049. Ans, Roger, Armand.
Schilder
ook onderhoud. Vraag vrijblij- 3ea wordt heet achter de zoeken snel sexkontakt'
heeft tijd voor binnenvende
prijsopgave. Tel. <assa en verdwijnt het toilet Bel nu 06-9705 (75cpm)
* Inderdaad! Na 3 nachten *Klaas en Martha, proficiat
en op naar het grote feest
en buitenwerk.
023-393006.
slapen was het zover!
.n. Jij loopt er achter. 1gpm. HETE RIJPE vrouwen bellen
zaterdag. Karel en Japerdien.
Vrijblijvende prijsopgave.
Bedankt A M.C ! Sarah.
06.96.26
S & M - LIVE-BOX. voor een heerlijk sexkontakt.
Bel na 18.00, tel. 19800.
* Joke, Evert, Ger, Her be- * Klaas en Martha, hartelijk
Live met je meesteres op een Bel nu 06-9780 (75cpm).
Te koop
dankt voor alles Het was gefeliciteerd met jullie 12'/2 Schilderen-Witten-Behangen.
lijn.. Straf. J 1 gpm.
Hete vrouwen willen echt snel
jarig huwelijk. Ma Jacobs.
Vraag vrijblijvend offerte.
grandioos verzorgd
aangeboden
06.9640
MEISJESSEX (v.a. SEXKONTAKT Nu met tel.nr.
Vanstatendam
Woon*
Klaas
en
Martha,
van
harte
diversen
* Klaas en Martha,
18), 1gpm. Jij loopt achter mij Bel nu 06-9766 (75cpm).
voorzieningen: 020-6950716
we zetten hem op zaterdag en smullen dat we gaan doen
de trap op. Onder m'n mini Hete vrouwen willen met jou
VOLLEDIGE GARANTIE.
zaterdag?
Martin
en
Manska
hoor' Willem en Mirjam
zie je m'n slipje strak trekken. een spannend pnve-gesprek!
1
T.k dichte aanhanger m. 4 * Oude poppenwieg, nei
* Marjon, Kathy, Floor, gezel- *Lief vlindertje Van harte rolluiken,
06*96*93
SECRETARESSE 06-320.322.33 (75cpm)
ideaal
markten ƒ 35; hout. poppenhuis ƒ 15; £
Ik hou van
lige weken m Spanje Liefs met je verjaardag!
Met open blouse en kort rokje Homo: Jongens onder elkaar.
1
tea.b. 02507 - 18248.
je
Jou
Nijnie
hangoor konijnen ƒ 15. 15817 zit ze jou heet te maken.
Rini Nico Herman Wim Besso
Hoor ze heet TEKEER gaan.
* T.k. grill Moulinex ƒ 50; 4x Ze wil een wip maken. 1gpm. 06-320*330*88 (75cpm).
Overigens, mijnheer de voor- * Martha, Klaas, van harte
gef. met jullie 12'/2 jr huwelijk.
luxaflex 120x130 ƒ20 p.st. 06.97.11 Sabnna houdt van HOMOJONGERENKONTAKT
zitter, zijn wij nog steeds
Schoonheid en
buggy Chicco ƒ 50. Tel. 19536. Grieks. 1gpm. Ik sta voorover! hete jongens van 18 tot 30 jr!
van mening dat de Herman Het Golf Clubje van dond.
Heyermansweg moet worden * Martha, Klaas, van harte
verzorging
06-320.330.95 (75cpm)
* T k. opvouwbaar surfplank Doe m'n slipje opzij!
doorgetrokken.
gef met jullie 12'/2 jaar huwef letskarretje ƒ 65; 3.5 PK gras- 06-9733. Standje Frans! 1
•*HOMOKONTAKTEN**
maaier ƒ 125 Tel. 12332
gpm. Live met mij 24 uur p.d.! Zoek je snel een hete boy?
* Pap en mam, wat zal het lijk Lf Agnes, Leo, Nico, Wim
1
leuk worden zaterdag hè' * Martha, Klaas, van harte SUN RENT ZANDVOORT
06-320*330*18 (75cpm).
T.k.
voorzet open haarc Op z'n Frans! Mondje vol
Wendy en Klaasje.
gef en gezellig tot zaterdag Verhuur van zonnehemels
ƒ250,-. Tel.. 02507 - 13808. 06.97.92. Nieuwe rage uit
* HOMO-KONTAKTEN * * *
Philips sun mobile Zo goed als nieuwe elektn- Amerika. SEXPRIVELIJN.
* Reunie Z.V M. Handbal pri- op het feest Lf Nico, Wim
Direkt apart met een hele
ma geslaagd 108 eters BeHuur prijs ƒ 100,- p.w.
sche driewieler (voor moeilijk Bel, spreek 'n boodschap in hete knul uit Amsterdam!
dankt voor jullie komst.
Gratis bezorgd en gehaald lopende mensen) met verlich- en luister naar die van
Bel nu 06-9613 (Nu 50cpm)
Bel voor reservering en
Therapieën
ting, oplader + verzekering anderen, die bellen. Hoor je 'n LIVESEXMEISJES v.a. 18 jr.
Vlooienmarkt
inlichtingen 02507-30183.
Gratis bezorging en proefrit lekkere boodschap dan word 06.96.36 24 uur per dag kun je
8-9 okt. Sporthal de Opgang
je Live doorverbonden.
bij u thuis mogelijk
Live! 1gpm. Livesex'
1
in Hoorn 15-16 okt Sporthal
Nieuwprijs ƒ 9.500 nu ƒ 4 750. Vrouwen gratis 1 gpm.
Wilt u informatie over
Delta Lloyd in Amstelveen. 23
Bel
J
Voorhaar
035
838486,
CHELATIETHERAPIE
06.98.48 Rijpe Vrouwen Live! LIVESEXNEGERIN 06.96.86
Muziekokt. Sporthal Fanny Blankersof CELTHERAPIE''
Misschien je buurvrouw Live 24 uur per dag! Live sexen!
Koen in Hoofddorp 6 nov Bel St Natuurgeneeskunde
instrumenten
aan de hjni 1gpm 24 u. p. dag! 1gpm. Doorschakelsex!
Sporthal Treslong in Hillegom
RBN, tel 02963-4201
06.98.58 Hoor 36 vrouwen hij- MeidenGneks' 06-320.320.62.
Org. Hensen,
Te koop
(Ouderkerk a/d Amstel)
Ik sta voorover, voorzichtig
gen maar 1 min. voor 'n hoogtelefoon 023 • 402334
gevraagd
met wat olie. Ga door! 1 gpm.
Budget piano's
tepunt. Zappen 100 cpm.
diversen
Meisjeskamertjes
18
jr
Gebruikte piano's v.a. 1000,24 uur p.d. 06-320.320.65
Divers personeel gevraagd
Nieuwe piano's v a. 3500,Live! met 'n hete TIENER 18! 0696.08 Petra vriendinnetje
doen 'n sexspel. 1gpm.
Topmerken piano's met
* T.k. gevr. slaapbank in goe- 1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
kastschade korting
de staat. Tel. 02507 - 13087 ANONIEME sexafspraakjes MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Rechtstreeks van pakhuis
Loosers niet bellen!
Sexkontaktlijn
Amsterdam Ze glijdt m je slip. 1 gpm.
Te
koop
of
te
huur
Ben je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurlijk, vlot en heb je
06-320.320.66 Oh...wat fijn.
06-320.330.79
(75cpm)
CLAVIS,
Nwe
Teertuinen
22
doorzettingsvermogen ? Wij van Art National (verkoopteams]
Onroerend
goed
Amsterdam
geven je de kans riant te verdienen, Lft 18-25 jr.
Anonieme sextelefoonnrs van NIEUW! 06.320 325.95 Direct
OPEN donderdagavond van
Informatie 023-296190 (eventueel antwoordapparaat).
en woonruimte
hete vrouwen, ze geven echt een leuke meid aan de lijn'
6-9 uur ZAT van 10-5 uur.
hun telnr Bel 06-9737 75cpm De meeste vrouwen! 1 gpm.
te
huur
Word
RIJINSTRUCTEUR
Dikke Vrouwen Livegesprek. Nieuw' 1 gpm 06-320.326.17.
aangeboden
(M/V)- Voor auto veel vraag. Technisch personeel
Mollige vrouwen met enorme Sex in het openbaar! Lift,
Ook voor rijinstructeur motor
gevraagd
toilet, trein, bus, tram.
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
en nieuw ook bromfiets Ook
Etage
te
huur
midden
in
druk
voor rijinstructeur vrachtautoDirect live Box' Je komt direct Nieuw: 35 plus sexdating. Volke winkelstraat ƒ 1200 p.m in een orgie terecht! 1gpm.op RIJPE VROUWEN zoeken
autobus- en aanhangwagen.
all-in, 1 mnd borg. Bellen
U kunt ook sterinstructeur Carrosserie Center Van Veen
Nu 24 uur per dag' 06.95.93 sexkontakt 06-9616 (100cpm)
tussen 17-19 uur. 085-640111
worden voor alle categorieën te Amsterdam vraagt wegens
U
kunt
bij
ons
al
Direkt apart met ondeugende SEXKONTAKT De heetste
Of rijexaminator Binnen vijf uitbreiding all-round
Te huur: gestof. w.slk., kdt, vrouwen. Vrouwen' 06-4300 vrouwen kun je thuis bellen.
v a. ƒ 270,- voor
maanden kunt u het officiële carrossenebouwer/construcin
c
v.
Z'voort
(apart
entree)
het
eerste
halfjaar
mannen: 06-9757 (75cpm)
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Kaderschooldiploma
bezit- tiebankwerker t b.v nieuwInfo dag. v. 1900-20.00 uur
een goede piano
Direkt een HETE vrouw (30+) Sex"O"foon Sexbox Live!
ten Wilt u vast en zeker full- bouw en/of reparatie, allTel.:
02507
18004.
huren
aan de telefoon die thuis belt. 06.320.329.50 Rijp & Jong.
i time of parttime werk als njm- round bedrijfswagen spuiter
Informeer NU al
1gpm. Direct live met haar!
06-9880 (75cpm).
structeur of een succesvolle en all-round bedrijfswagen
voor komende
monteur
Tel.
020-6117797
rijschool'' (zonder middenWoningruil
schoolseizoen bij:
DIREKT-PRIVE: snel apart ***SEXPLEZIER voor 2**'
1
ml
dhr
van
de
Zeijden.
standsdiploma) Dit is ook
De Heetste vrouwen direkt
met de heetste vrouwen'
voor u mogelijk Binnenkort HLS is op zoek naar (ervaren'
Bel 06-9710 (75cpm)
aan de lijn- 06-9663 (100cpm)
VAN
KERKWIJK
starten de opleidingen m Am- proces operators voor de
Groter wonen? Aangeb we- DISCREET Sexkontakt, nu
Amsterdamseweg 202,
S.M.-KONTAKTEN
sterdam Bel voor een gratis voedingsmiddelen industrie
gens relatieverbrekmg. Zand- spec. met hete vrouwen van Anonieme strenge sexkonAMSTELVEEN
studiegids De Kaderschool Een LSBL of VAPRO A/B opvoort, rustige, ruime 4-kmr 40+. 06-320.330.42 (75cpm) takten 06-320.322.17 (75cpm)
020-6413187
(24 uur per dag bereikbaar, leidmg is absoluut noodzakeflat, bovenste etage, huur
ook
m weekend) 020- hjk. Bel voor informatie.
T.k. Zimmcrman piano ƒ 1500. ƒ880,- Gevr. rustige 2 of 3 Doorschakelsex met strakke SM-KONTAKTLIJN: zoek je
6226173 b.g.g 04998-99425. 020 - 6635830
Tel • 02507 - 13808.
kamerwoning, huur + ƒ 600,- meisjes 18' Live met ze' Bel een strenge afspraak?
VERHUUR van PIANO'S
Zandvoort/omgeving. Bel tij 06-98 66. Nu 24 uur per dag! 06-320325.80 (100cpm)
• Wij behouden ons het
al v.a. ƒ50 per mnd
recht voor zonder opgave van
dens
kantooruren'
020 EENZAME vrouwen zoeken SM-VOOR-2: direkt apart voor
Bel voor onze voorwaarden. 5498460, na 18.00 02507' sexafspraakjes als man niet 'n streng sexkontakt.
redenen teksten te wijzigen
02946-4292, Fa Holla & Zoon 17088
of niet op te nemen
thuis is' Bel 06-9661 (100cpm) 06-320 329.99 (75cpm).

\(

Elke week het dagelijks nieuws!

Doorschakelsex!
Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Nederlands-lndie,
antieke
De Krocht
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels, Grote Krocht 41, Zandvoort,
ook met marmer, kasten, tel. 02507-15705 b g g 19932,
GARAGE
Danken, vitrines, bureaus,
voor
TE HUUR GEVRAAGD
decoratie enz. JAN BEST,
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Tel. 02507-14534
Keizersgr 357, 020-6232736.
KOFFIETAFELS
arage
te huur gevraagd
Showr. Mr. J. Takkade 30,
Zoekt u ruimte voor vergade- omg. üjsterstr. Tel.: 15964.
Aalsmeer, 020-6412137.
ring, feest, club of party?
Komt u dan eens praten met
TAFELS
mij, A.J. v.d. Moolen,
Financiën en
antiek, kopie, klein,
Gemeenschapshuis,
tel.:
groot, dik, dun.
handelszaken
02507-14085 of 19652
Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

W

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

\

\

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.

Geheel privé

ard; Lesbi, Black l 100 vrouwen, en meisjes hebben hun'
ijtte Vlug. Hoogtepunten enz. o l kies u.'.| privé tel.nr. in onze computer zitten'
SCO vrouwen en meisjes .c!e een. al-, waardoor wil je discreet kunnen doorverspraakje willerï'met jou! slechts 75cony
binden. Ze nebben allemaal hun visiteT-V r'i- f\ S f\ r» f f\ ' k»rtje injesprpken. Luister en maak je
Durfjljr f l f-v XIU |-»X ' keuze. Wij'verbinden je discreet dóór
7—~__^«*>/».X U»\J.*J | voor een gesprek privé bij haarthuis.
Introduktieprijs 75cpm.

THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80
24 u/p.d. 100 cpm.
Direct kontakt, direkt doorgeschakeld naar dames thuis.
06-9702 (75cpm).

- Discreet Privé

Sabnna's Sexpaleis. Je kunt
hier kiezen uit meer dan 150
hotstones! Zappen van storie
naar storie. Je hoeft geen ander meer te bellen, voor 1
gpm heb je ailes! 06.96.06
Sex op SPANNENDE plekken! 06-320.320.19 1 gpm.
In de bios voel ik je hand.
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt
telefoonsex rnet hete vrouwen. 06-320.330.46 (75cpm).
SEX-GEPREK. Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
wacht. Bel 06-9701 (75cpm)
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor
Heren Bel 06-9667 (100cpm)

Privetelefoonnrs van hete Straatgrieten! Ik snak naar 'n
vrouwen thuis. SEXKONTAKT hoogtepunt. Glij maar lekker.
Bel nu 06-9605 (100cpm)
1gpm. 06.320.320.77
Privetelefoonnrs van hete THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT Vi ouwen bij jou in de regio
Bel nu 06-9502 (100cpm)
bel nu 06-9811 (75cpm)
Rijpe Verpleegster. Ik zit pp TIENERPRIVELIJN 06.95.20
m'n hurken. Wat een inkijk, Hier hoor je meisjes (18) een
geen slipje. 1 gpm. 06-97.33. hete wens inspreken! Kun jij
die wens vervullen toets de
RIJPE VROUWEN Live
06-96.09, 24 uur per dag kun "O" en we verbinden je door
je met ze dollen. Live! 1 gpm. voor 'n privégesprek. - 100
cpm. Meisjes gratis! 06.95.20.
Rijpe Vrouwen PRIVELIJN!
06.95.23 direct privé 06.95.23 TIPPELLIJN: eenzame vrouw1 gpm. Hier spreken rijpe tjes zoeken vluggertje?
vrouwen die bellen hete fan- Bel nu 06-9530 (75cpm).
tasieên in! Als je op de "O" TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
toetst wordt je direct doorver- in bad met jou! Zeep me maar
bonden. Vrouwen gratis!
lekker in lieverd! 1 gpm.
SNEL SEX 9644 Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
Geen wachttijd! Geen trucjes! Spreek een visitekaartje in en
Gewoon snel 'n livegesprek luister naar die van anderen!
of luisteren naar korte zeer Vind je 'n leuke meid, dan
opwindende verhalen. Bel verbinden we je live door.
SNEL(SEX!) 1 gpm 06-9664. Samen privé. 06.97.22.

Uit Amerika!

Nu al duizenden bellers per dag!
Probeer het ook eens! Spreek1 een
leuke boodschap in'en luister dan
naar die -van andere- bellers.» Vind jij één leuk iemand of iemand jou, dan
wordt je direct live doorverbonden,
l Vrouwen,Meisjes (\£ n /L 77
-bellen Gratis
.UO.40,7/
1

JIJ ALLEEN BEL DAN!

06,95,60

Volumerègeling
en Zappen!

Nieuw! Jawel, je kunt-mét de 5 op je ;
telefoon het sexverhaal. harder en
zachter zetten! 'Uniek in Nederland!
VolumeSex! Tijdens het luisteren kun je'
.het verhaal met de 7 en 8 voor- en
. achteruitspoelen. Zo ko'm snel naar'
'het. lekkerste punt. Hot Story's 'en
Da'tins!-lgpm'.LUiSTER-MEE OP:

06.96.53 J

06.96.92

anige vrouwen hebben hun privé
Mp
r,. in onze tompuier zitten. Luister ' ."'*16
Nieuw!
aar hun wensen en'wij verbinden
"i
"'" .Ruim 45 meiden' hebben een
boodschap, ingesproken en hun 'privé-. .
heel discreet door naar haar huis! boods
oor een .privé'gesprek op: SM • numm
nummer zit in onze computer. Als je een • .
ïyeau! l gpm
.• .
•.
hef.ni
hef.meisje
vindt dan verbinden.-we.je diract door naat haar slaapkamer (1. g.p.m.j
NIEUW! DISCREET! " • **•-- -x
ECHT LIVE
06.96.52

06.320.32U6:

IVrouwen van 35 jaar en ou- STEWARDESSENSEX
06der willen DIREKT-SEX, bel ze 95.07. Schuif m'n rok omhoog
nu 06-9604 (75cpm).
en laatje hand voelen. 1 gpm.
!Vrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu VERPLEEGSTERS LiveSexi
06-9512 Sexsucces! (75cpm) Rijp & Jong! 24 uur per dag!
Vrouwen van 40 jaar zoeken 06.98.38 1 gpm. We wachten!
STOUTE jongens voor hete
sex. Bel nu 06-9844 (75cpm) VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken stiekem discrete sex!
Ze zakte door haar knieën. Bel 06-9603 (100cpm)
Op z'n Frans lieverd. 1 gpm.
06.96.46 Rode lippen!
Zij stapt in zijn auto. Zijn hand
Diverse clubs
kruipt onder haar rokje. Op
een stille landweg laat ze zijn
versnellingspook TRILLEN...
BETTY'S ESCORT "•
1 gpm 06-340.340.15.
020 - 6340507 dag. v.a. 19'. u.

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

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

PIANO
SPELEN

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: .

Weekmedia

Actief

• Tips • Vrije tij

•25
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Voorjaarsbollen kunnen de grond in
Oktober en november zijn dé plantmaanden voor de zogenaamde voorjaarsbloeiers.
Niet alleen de tulpebollen kunnen dan het
beste de grond in. Ook
de andere soorten voorjaarsbloeiers kunnen
in één moeite geplant
worden.
Ten onrechte menen
velen vaak dat er alleen
in een tuin kan worden
geplant. Aan het balkon of terras wordt niet zo vaak gedacht,
terwijl ook dat plaatsen zijn waar je het
voorjaar van 1995 kan inluiden. Alles wat
je daarvoor nodig hebt, zijn bakken of
potten van tenminste twintig centimeter
diepte, aarde en natuurlijk de voorj aarsbollen.
Het planten van bollen is een eenvoudig karweitje. Je moet de grond van de

'"Eten en drinken is meer
dan de noodzakelijkste
.. bouwsteen voor het
lichaam. Het is een
cultuurgoed waaraan sinds
kort een museum is gewijd.
's Werelds enige Culinair
Museum is ondergebracht
in het 16-e eeuwse klooster
Mariënhof te Amersfoort.
door Everhard Hebly

tuin of de bak voor het planten eerst
losmaken tot zo'n dertig centimeter
diepte. Plant daarna de bollen op de ideale plantdiepte, die op elk pakket bloembollen staat vermeld. Voor het geval de
verpakking al is weggegooid: de vuistregel is dat de bollen op een diepte van
tweemaal de bolhoogte moeten worden
geplant.

Laminaatvloer raakt meer
en meer populair

Lege flessen lenen
zich voor 'navullen'

Een mooie vloer is de basis van een
gezellig interieur. 'Vloerbedekking' die
de laatste tijd steeds meer aan populariteit wint, is laminaat. Deze vloerdelen
zijn slechts zeven millimeter dik en zijn
toch uitzonderlijk duurzaam en sterk.
Dat komt vooral door de slijtvaste toplaag, die het resultaat is van jarenlang
research in Zweedse laboratoria. Dat ontwikkelingswerk gaat nog steeds door,
met als resultaat dat er voortdurend
nieuwe dessins bijkomen, die zijn afgestemd op de wensen van dit moment.
Laminaat is een Zweedse vinding,
maar veel inwoners van andere Europese landen hebben er ook al kennis mee
gemaakt, want in heel Europa is intussen meer dan dertig miljoen vierkante
meter laminaatvloer gelegd.
Wellicht schuilt het succes er in dat
laminaatvloeren zo gemakkelijk zijn in
het onderhoud. Even stofzuigen en af en

De natuurvoedings- en
reformwinkels zijn gestart met een professioneel navulsysteem voor
vloeibare was- en schoonmaakmiddelen van het
merk Ecover.
De werking van het navulsysteem is eenvoudig.
De consument spoelt de
lege -fles thuis na en kan
vervolgens in de speciaalzaak het automatische navulsysteem zeil bedienen.
Het zelf navullen spaart
niet alleen het milieu,
maar is bovendien enkele
kwartjes per fles goedkoper. Het navulsysteem
past goed in de filosofie
van Ecover om wassen en
schoonmaken zo min mo-

Foto. Pergo

toe met een doek afnemen is voldoende.
Schuren of in de was zetten is niet nodig
om de vloer zijn oorspronkelijke schoonheid te laten behouden. Een ander voordeel is dat laminaat in veel kleuren kan
worden uitgevoerd. De collectie die fatarikant Pergo onlangs heeft uitgebracht
is er in 24 verschillende kleuren en dessins.

Amersfoort heeft met culinair
museum 'wereldprimeur'

TEN EN DRINKENbepalen een mensenleven. Als we het bestaan
van de mens door de eeuwen heen omzetten in meetbare tijd van een uur, blijkt
dat hij 59 minuten doorbracht als jager, één minuut
als boer en slechts een seconde als stedeling. Leven
om te overleven. Het natuurlijk instinct drijft ons
tot eten en drinken om- in tertuin, cadeauwinkel en expo- Het Culinair Centrum is geleven te blijven.
sitieruimte deel uit van het Cu- vestigd in het voormalige Aulinair Centrum in het voormalige Augustijner klooster Mariënhof. In 1487 bouwden de
Celzusteren van St. Ursula op
dezelfde plaats een klein klooster en een kapel.
Halverwege de 16-e eeuw verhuisden zij en stelden het
klooster beschikbaar aan Augustijner monniken uit Soest.
Dezen vergrootten het inmiddels tot Mariënhof omgedoopte
klooster maar konden door de
hervorming hun werk niet afmaken. In 1610 kreeg het gebouw de bestemming van Burgerweeshuis.

gustijner klooster Mariënhof

Bij zulke keurig gedekte tafels
vergeet je bijna dat het gebruik van mes en vork pas in
de 18-e eeuw werd geïntroduceerd
onderzoek. Toen de Rijksdienst in 1988 verhuisde, opperde men vanuit het eveneens in
Amersfoort gevestigde Museum Plehite om in het gebouw
een Culinair Museum in combinatie met een restaurant onder
te brengen.

De kapel werd begin deze
eeuw vervangen door een kerk- Vuurplaats
gebouw en in het verbouwde
De ruimte was echter te beklooster werkten sinds 1951 perkt voor een gedegen exploiambtenaren van de Rijksdienst tatie en de verhuizing van de
voor Oudheidkundig Bodem- gereformeerde kerk in 1993

kwam daarom voor de initiatiefnemers als een geschenk uit
de hemel. In mei opende het
Culinair Centrum Mariënhof
na een grondige renovatie zijn
deuren. Het museum is onderbracht in de kloosterzalen van
weleer, het restaurant in de
voormalige kerk. Amersfoort is

Klaverjasvakantie
5 dagen naar het Twentse
Ootmarsum |
Nu slechts...

529.-

Speciaal voor de liefhebbers van klaverjassen orga-

niseert De Harde's Tours unieke klaverjasreizen.
Overdag kunt u genieten van de mooiste excursies en de avonden staan in het teken van klaverjassen. Er zijn leuke dagprijsjes aan verbonden met
als hoofdprijs, de reissom retour! Handje contantje!
Meer informatie over Ootmarsum? Stuurt u

deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,

Vertrekdata:
Oktober: 3 l

V

Nov.:07,
14,21,28
IN<

nu

529,-

Inclusief: >\ y
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Hotel Zomerlust
• verblijf op een 2-persoonskamers
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• iedere avond klaverjassen
• gezellige muziek/dansavond
• mogelijkheid terugwinnen fl. 329,-!

De Hante's Tours

Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:
Adres:

Reserveren, even bellen:

Postcode:

.—_

Woonplaats:
Telefoon:

BOES

.

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

bijzondere presentatievorm.
Van vuurplaats en beerput
(de ideale'informatiebron van
archeologen en voor ieder ander die zich interesseert voor
eten en drinken) tot de met zilver en porselein gedekte tafel
uit de 19-e eeuw en van botjes
van ingemaakte lijsters tot

Langlaufen over
smokkelpaden

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

trots op haar museum. Terecht, want het is een wereldprimeur en nog een aardige
ook. In korte en heldere bewoordingen gaat de expositie in
vogelvlucht door de eet- en
drinkcultuur van Nederland.
In het Culinair Museum is
vooral veel te zien dankzij de

De reiswereld is tevreden:
het afgelopen vakantieseizoen is er meer gereisd
dan vorig jaar. Ondanks de
tropische zomer trokken
ook nog meer Nederlanders
naar verre streken. Ook het
aantal in eigen land
doorgebrachte vakanties
vertoonde echter een
stijgende lijn.
door Lcni Paul

AFWASMIDDEl
mcc meïfcwui

Krant voor
gehandicapten
hamburgertaakjes van McDonald's. De reis door de culinaire
tijd leert dat we ons gelukkig
mogen prijzen vandaag te leven
en niet enkele eeuwen eerder.
Zo bestaat er van de keukencultuur m de Middeleeuwen geen
exact beeld maar is wel duidelijk dat men zich voor de dagelijkse hap grotendeels beperkte
tot brood en pap. Groente en
fruit werden als ongezond beschouwd.
Het gebruik van mes en vork
dateert uit de 18-e eeuw en werd
in 1733 door de schrijver Justus
van Effen nog 'een vreemde gewoonte' genoemd. De ontdekkingsreizeri en kruistochten
hadden grote invloed door de
import van nieuwe eetculturen
en voedingsprodukten. En de
Franse revolutie bracht weliswaar kommer en kwel maar we
danken er ook intrede van restaurants aan.

E

Pas sinds het begin van deze
eeuw is er sprake van enig inzicht in de samenstelling van
het dagelijks 'menu' en voedingsprodukten. Of we altijd
handelen naar de 'kennis daarover is een vraag die het Culinair Museum onbeantwoord
laat.
De
wereldprimeur
van
Amersfoort heeft geen ander
doel dan de geschiedenis van
eet- en drinkgewoonten in Nederland in beeld te brengen.
Zonder veel woorden, maar
speels en met een grote reeks
culinaire attributen die regelmatig welwillend worden afgestaan door bezoekers die bedenken dat ze op zolder nog
keukengerei uit overgrootmoederstijd hebben liggen.
Het museum maakt met onder meer een restaurant, kloos-

gelijk milieubelastend te
maken In de eerste plaats
door produkten te maken
op basis van hermeuwtaare, natuurlijke grondstoften. Dankzij de juiste comtamatie van deze grondstoi'fen reinigen en wassen
de produkten krachtig
schoon en verstoren zij
het ecologisch evenwicht
van het water minimaal.
De flessen zijn stevig genoeg om vele malen te hervullen. Jaarlijks belanden
meer dan honderd miljoen lege schoonmaakflessen op de vuilnishoop.
Met het opnieuw gebruiken van schoonmaakflessen kan dit aantal worden
teruggebracht.

Verschillende werkloze koks
van adellijke huize openden
voor hun broodwinning eetgelegenheden voor de nieuwe kapitaalkrachtigen. Ret meergangen-menu dateert uit dezelfde
tijd. De Russische ambassadeur in Parijs, Borissovitch
Konrakine, had er genoeg van
om alles in een keer op zijn
bord te krijgen en liet daarom
de gerechten om beurten aanvoeren. 'Service a la russe' heette het daarom in die jaren.
De huishoudscholen aan het
einde van de 19-e eeuw resulteerden in een saaie en eenvoudige Nederlandse keuken en
pas sinds de laatste decennia
staat het nuttigen van een
maaltijd te boek als een culinair avontuur. De consument
van vandaag heeft de keuze uit
vele duizenden produkten en,
zo besluit de expositie, de strenge eenvoud van de recepten uit
de kookboeken van de huishoudscholen lijken uit de verre
prehistorie te komen.
Het Culinair Museum is gevestigd
aan tle Kleine H:uig 2 te Amersfoort,

Okee is een nieuwe krant
voor en door mensen met
een verstandelijke handicap. Uitgever is de Stich-vT,
ting Media voor Mensen.,
met een Verstandelijke
Handicap (MMVH).
De krant informeert, aldus de uitgever, op een'
speelse manier over zaken waar mensen met een verstandelijke handicap mee
te maken hebben. Zo staat""
er bijvoorbeeld bij de uitgaanstips vermeld hoe de
desbetreffende
locaties >•
met het openbaar vervoer-;
te bereiken zijn.
'i
De krant verschijnt tien ,
keer per jaar. Een jaara--'
bonnement kost 34,50 gul- •
den. Verstandelijk gehan- '
dicapten die eerst kennis.!
willen maken, kunnen een '•,.
introductieabonnement
(drie nummers) nemen-;
voor 9,95 gulden.
'-'
Voor meer informatie kan men ,
contact opnemen met de Stichting, telefoon 020-624.0432.

Uitwaai-weken
De IVN, Vereniging voor
natuur- en milieu-educatie,
organiseert in de herfstva--,
kantie twee 'uitwaai-we- v'
ken' voor jongeren van 15 .
tot en met dertig jaar.
Deze natuurvakantiewe- '
ken worden gehouden op
het eiland Terschelling en .
in het natuurgebied De •s
Weerribben in Overijssel
(bij Giethoorn). Ze duren '
vijf dagen, van maandag tot ,
en met zaterdag, in de periode tussen 17 en 29 oktober.
De deelnemers gaan halve dagen voor Staatsbosbeheer allerlei klusjes op~knappen. De rest van de
tijd kunnen de deelnemers n
fietsen, op excursie, wandelen of lekker sporten.
Kosten voor deze weken
(alles inclusief, behalve de -•
reis er naartoe) zijn respec:;
tievelijk 92,50 en 55 gulden. u.

weekendje België van te maken telefoon 033-6310.25. De openingstijden
Voor meer informatie: IVN, te- I
lefoon 020-622.8115.
en in Brugge de nog tot novem- zijn van dinsdag tot en met vrijdag van
tien
tot
vijf
uur
en
in
het
weekeinde
ber durende tentoonstelling van twee tot lijf uur.
van Memling en Modigliani te
bezoeken. Informatie: telefoon
SMOKKELAAR. Velen ma- 020-624.5953.
ken al plannen voor hun skivaAUSTRALIË, niet alleen
kantie. Wie wil langlaufen op meer een bestemming voor faoeroude
smokkelaarspaden miliebezoek, maar langzamertussen Oostenrijk en Italië hand een volwaardige toerismoet deze winter naar Herma- tentrekker, die dit seizoen,
gor waar over een lengte van mede door de lager geworden
tweehonderd kilometer fraaie vliegprijzen naar dit continent,
paden zijn te vinden. Informa- zeker veel Nederlanders zal
lokken. Diverse toeroperators
tie: telefoon 00 43 4282 2043.
SNEEUWHUTTEN bouwen hebben de bestemming dit jaar
OLGENS HET Nederlands Bureau voor Toe- in Rusland en 's avonds mijme- in hun 'pakket'.
risme (NBT) kiezen veel ren bij het houtvuur, diep in de
GELDERLAND is binnen Nederland de poNederlanders
.,
pulairste vade laatste jakantiebestemren voor een
ming, gevolgd
verre vakantie
door Limburg
en daarnaast
en Noord-Braook nog een
bant. Om Zeekort verblijf in
land niet te
eigen
land.
vergeten hier
Hierbij
wat
een tip voor
tips
voor
deze zuidelydichtbij en ver
ke provincie.
weg.
De provinciale
AUTOVVV biedt een
TRON in RosMondriaan-armalen verzint
rangement
steeds
iets
aan.
Naast
nieuws. Dit
Zondag 9 oktober, om half 11 's ochtends, wordt in
tentoonsteljaar voor het
bioscoop Tuschinski de eerste film in de serie
lingen in Mideerst van 17
"Nostalgie in Tuschinsfct' gedraaid.
en
tot en met 23 Veel wintersporters maken nu al plannen voor de vakantie. Dit delburg
oktober
de jaar kan men zelfs langlaufen op de oude smokkelaarspaden Domburg
Foto Veikelirsamt Weissensee waar MondriZeepkistenRa- tussen Oostenrijk en Italië
'Blackmail' is een spannende Hitchcock-thnllcr uit de tijd ,
aan centraal
ce '94. Iederovergangsperiode van de stomme film naar de geluidsfilm.
een met een houten kar op rub- romantische bossen of naar het staat, in dit arrangement lekker
Uit zelfverdediging doodt een jonge vrouw haar belager.
eten
en
een
gratis
tandem
om
theater
in
Moskou.
Het
kan
berbanden die niet langer is
I laar vriend is als rechercheur betrokken bij de zaak. .
over
Walcheren
te
toeren.
Indan twee meter en niet breder met Reisclub De Argonauten
terwijl een afperser haar chanteert. 'Blackmail 1 heeft een
dan 1.40 nieter mag meedoen. die over deze vakanties in formatie: telefoon 01180-33000.
spectaculaire ontknoping op het kocpcldak van het British
TURKIJE. Onze tulp komt er
Informatie: telefoon 04192- Sporthal Wibaut aan de Van
Museum. Joost Langeveld begeleidt de hlni op het
Musschenbroekstraat in Am- vandaan en in dit tulpenjaar
19050.
befaamde Wurlitzer-orgel van Tuschinski.
sterdam op 15 oktober, een rei- kreeg Turkije nogal eens aanNostalgie in Tuschinski is een samenwerkingsverband
sinformatiemiddag houdt. In- dacht. Vooral in de herfst is een
tussen MGM Cincmas, het Nederlands Filmmuseum en
formatie: telefoon 020-662.8546. bezoek aan dit land een verade- Weekmedia.
GAUGUIN woonde ooit in ming: het weer is nog aangeLuik en daarom start op 21 ok- naam en de eeuwenoude cultober een aan deze schilder ge- tuur is interessant in elk jaargewijde tentoonstelling in de Sal- tijde. Informatie: telefoon 020le Saint Georges in Luik. Leuk 626.6810 en 020-624.4006.
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon
om er tegelijkertijd een cultubij de kassa van Tuschinski, betalen Weekniedia-lezers
SPAREN. Wij zijn een zegelreel en wellicht gastronomisch
in' plaats van 12.50 gulden slechts 9.50 gulden per
tjessparend volkje. Naast de
persoon voor de film 'Blackmail', op zondagochtend 9
kruidenier en de slager doet
oktober om half 11. Telefonisch reserveren bij Tuschinski
ook de Stichting Holland Hois ook mogelijk via telefoonnummer: 020-626.2633.
tels hier aan mee. Voor elke
honderd
gulden
die
een
gast
in
Naam (max. vier personen:
Deze vrije-tijdspagina
één van de hotels besteedt,
verschijnt wekelQks in alle
krijgt men een stempel en een Woonplaats:
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
volle kaart niet 39 zegels geeft
postbus 2104,1000 CC
recht op een gratis tweedaags
Amsterdam, telefoon 020 •
weekeinde, informatie: tele562.2840 (niet op vrijdag).
foon 030-588644.

geeft u meer!
van
Alfred Hitchcock

V

Eton voor onze Tezeré

geeft u meer!

GRUNDIG VIDEORECORDER
MET PDC EN TELETEKST

SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. '3890.SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogej lijkheden. Adviespnjs'4000.-

2799.-

teletekst

2399.1899.-

PANASONIC 63CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit! '3330.-

Type TX1988; 63cm grootbeeld "INVARMASK" beeldbuis, automatisch zenderzoeksysteem, 2x10 Watt stereo geluid,
extra luidspreker-aansluiting, teletekst met
geheugens, timer, scart en S-VHS aansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1599.-

SONYSTEREOTRAVELLER
TR323; HiFi-stereo camcorder,
10xzocm,grootboeMens. '2550.-

[SONY72CMKVC2921
|STEREO TELETEKST

1549.-

1499.-

GV420; De luxe uitvoering van de GV401
("Beste koop!"). Supersnel High Speed
Drive loopwerk, 3 videokoppen voor perfekt stilstaand beeld, Go-To systeem,
eenvoudige TEXT-programming en met
PDC start en stopt uw opname exact op
tijd, afstandbediening met Shuttle en LCDdisplay. Adviesprijs*1219.-

SONY T R A V E L L E R
üchtgewichtcamconder.*l650.-

[SONY63CMKVC2521
|STEREO TELETEKST

BAUKNECHTKGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1149.-

999.1279.-

CANON CAMCORDER

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

MIELE STUNTK1321S
DD-koelkast. Adv. *1499.-

SHARP VIEWCAM
VLE3; Revolutionaire videocamera, Sxzoom, LCD-kleurenzoeker, Hi-Fi. Adv.*2299.-

SONY T E L E T E K S T
KVM1421; Adviesprijs'890.-

PHILIPS 70 CM KTV
j STEREO TELETEKST
28ST2471; Flat square beeld! buis, teletekst, stereo en afI standbediening. Adv.*1995.-

s

1199.-

679.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ.TELETEKST/PDC. *1709.-

63 CM IM-LINE KTV
63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
OffPhilipsgarantje.Adv.*2545.-

1099.-

~~ 1695.1495.-

INDESIT PROMOTIE
Type2596; Adviespnjs. '799.-

499.modern gebutillee

neelstaatumetraa

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

PST

199.-

LUXE 1400 TOEREN

MOULINEX FM1115

Ons assortiment,^ onze

^

S«-«--»±-e-i

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakteafmetingen. Adv. *749.-

395.445.545.595.675.-

1049.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
| 25GR9760; Adviespri)S*1795.-

iMtm

RISICO

BLUE AIR TL450 (BL)

[iSËr 1 095-"

SONY VHS Hi-FI VIDEO
SLV615;TOPKLASSE!8uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

E 63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1449

BAUKNECHT1100TRN

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

1795.-

PHILIPS/WHIRLPOOL MIELE VW G521
TypeAWG71 9; Adv. *1 235.-

Type WA951 0. Adv. *1 899.- SAMSUNG RE570
M A G N E T R O N OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

949.-

1295

BOSCH VW SPS2102

1099.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR722;MATCHLINE.4koppen,
longplay, Jog-shuttte. '1645.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
| 28SL5800;Adviesprijs*2695.-

799.•

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met3diepvriesladen. *1448.-

NV P5-90HG Brpm

'

BAUKNECHTVW3PR

ZANUSSIWASAUTÖMAAT
Type ZE400E; Adv. *949.-

999.-

1559.-

599.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviespnjs. *1 1 99.-

649.- CHZÉT 699 •"
799.- lifaTfrf 599* •

TOPMERKCAMCORDER
F60; 8mm, 6xzoom. Adv.'2299 -

SONY55CMKVC2121
j STEREO TELETEKST

599.-

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1235.-

1049.

1299.1099.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel^/ïieskornbinat)e.AoV.*1099.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en gemisarm: Adviespnjs'999.-

229.239.249.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat SHARP R2V11 STUNT
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1 499.PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

1145 •"

BOSCH 1000 TOEREN

INDESIT 2-DEURS

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; 1000 Watt grill.
SIEMENS WASAUTOM.

Y VHS-FTQ VIÜEO

V235;Afstandbeciening. *1 220-

1195.-

399.-

965.-

ZANUSSIZ614/4D

M O U L I N E X KOMBI
FMA925C;Luxe3in1kombi-magnetron.lnkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

l PHILIPS 63 CM MONO
25MN1350;Adviesprijs*1445.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1 220.-

995.-

STEREO TELETEKST
l 52NA2304; 55cm, Off. Phi[ lips garantie. Adviesprijs'l 345.-

BAUKNECHT2304

SIEMENS 320 LITER

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. '1318.-

795.-

320Liter2-cteurskoelkast*1398.-

995.-

7QQ
j JfSf."

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs*745.-

499.599.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

850

TOEREN
BOVENLADER

PANASONIC NN8550
Digitatesuper3in1 kombimagnetron. Adviesprijs*999.-

699.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

495.375.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviespnjs*! 299.-

PHILIPS GR102137CM
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
F350; LCD-afstandbed.. '878.-

kleureri-tv. s
,ls-blin» alle ander.

879.-

STUNTBOVENLADER
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 ; Afstandbediend. V68.-

kleuren-w -s_

599.-

130 LTR. KOELKAS
Oefdeget^etabtetop.Zeerfraaie
uitvoering met formica bovenblad. Officiële garantie.

469.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. *699.-

245.345.365.375.-

ZANUSSI ZF70BAR

VERKOCHTE

OP 5NDERDEL

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

£N VRAAG EROM. |

478.-

INDESIT 140 LITER
PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

649.-

1 19o."
GRUNDIG63CM
T63-6K); Teletekst. Adv.*1 579.-

waasm

TURBO-DRIVE4KOPPEN
Video, supersnel. Adv.*1145.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39:S>Ëreoenteletekst.1999-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR322,3koppen,perfekt beeld!
LCD-afstandbediend. *1145.-

699,

PHILIPS TURBO-DRIVE
BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40, Teletekst Adv.*1 231 .-

ARISTONA 52 CM
51KV1256, Adviespnjs*895.-

nrga^ ROQ
Itfrtfc? q.1^0.1"

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540, Teletekst. Adv.*1099.-

FTO4

C/flQ

i-rôfe? O4Oii"
37 CM KLEUREN-TV

328.-

469.-

BOSCH KTF1540

425.-

SIEMENS KT14N*30

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

599.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

INDESIT WASDROGER

OPZËTVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

328.-

499.599.-

598.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set.Adviesprijs.*1575.- [

IGNIS DROGER AWF020

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAMB523;Adviesprjs*945.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; Van de uitvinders!
LCD-afstandbediening. *799.-

ETNA FORNUIS 14.00

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

495.- lüSKy 399 B"

BAUKNECHT160LTR

GRUNDIG VIDEO + PDC
V201; "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. '1099.-

W^jjljw

Mv^v^l "

BAUKN./BOSCH/AEG

998.-

ATAGTURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs.* 1735.-

1248.-

120 LITER VRIESKAST
KONDENSDROGER

358.- IM^ 7 99."
458.548.899.1199.598.-

ARISTONA HQ VIDEO
3SB12; VHS 3 koppen. *1150.-

WHIRLPOOL AFB594

fiETEA EN GOEDKOPER.'

BAUKNECHT LUXE

SONY DISCMAN
Inkl. accessoires. *310.-

PRIJS

498.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

599.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst Adv.*1679.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
grill. Adviesprijs. *999.-

199.-

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1311;Adv.*848.-

MIELE DROGER

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adviesprijs*249.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs. *245.-

159.-

98.-

328.-

V«nn «•••*•VI^'OTMVBJM^Mim

PIN-CODE J

BAUKNECHTTRK980
KONDENSDROGER
Geen a f v o e r nodig.
Adviesprijs. *1699.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .......
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijdag ..
..... 7 tot .9,uur
vrijdag
.....7 tot 9 uur
. K . f x . Maarssenbroek
aarssenroe v
rag
N DE RANDSTAD l overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
met uw PIN-code,
• Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten M Rivièradreef 37
l Breestraat 65

I

BAUHUEVEDORP

AMSTELVEEN
DEN HAAG

ALKMAAR

ZOETERWOÜDE
HILVERSUM

DeBoodschappenBiant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
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gemeente klaagt
}ver rommel
oij papierbakken

Haarlemmerstraat overhoop

ZANDVOORT - Het apart
nleveren van papier zorgt
iog steeds voor problemen.
3ij de verschillende contailers op 15 plaatsen in Zandoort staan iedere week
aak onnodig grote stapels
cranten, kartonnen dozen
in ander verpakkingsmateiaal.
Dit meldt de gemeente, die
irop wijst dat dozen, in stukten gescheurd, ook in de conainers kunnen. Kistjes en plasic zakken horen er niet in
huis. Die kunnen worden mee;egeven met het huisvuil. Ook
'olie vuilniszakken met afval
~.n kleding mogen niet bij de
sapiertaakken worden ingeleerd. De gemeente laat tevens
veten dat de containers vier
ipeningen hebben. Regelmatig
tornt het voor dat de bak
ilechts aan één kant gevuld is.
De bakken worden op woensiag geleegd. Het kan voorko•nen dat ze eerder vol zijn. Men
vordt geadviseerd in dat geval
Ie gemeente te bellen. Overijens onderzoekt de gemeente
/an tijd tot tijd het papier op
lamen en adressen om mensen
Jie zich niet aan de regels houlen aan te spreken. Er is de
«rste helft van dit jaar 27.200
ulo oud papier opgehaald.
Onder het scheiden van huisloudelijk afval valt ook het
ipart inleveren van klein chemisch afval (KCA), asbest,
coelkasten en autobanden.
Deze moeten met het oog op het
milieu apart worden ingeleerd. Voor KCA, onder meer
erfresten, batterijen, accu's en
hermometers, rijdt iedere
weede dinsdag van de maand
ie Ecocar door de gemeente.
In de Haarlemmerstraat liggen honderden staan. Er moest afgelopen week een grote hoeOok kan men terecht bij ver- straatstenen overhoop. De plantsoenendienst is veelheid gaten gemaakt worden om de jonge boschillende winkeliers en op er druk doende met het plaatsen en verplaatsen men gelijk over de hele straat te verdelen. De
donderdag bij de remise tussen van bomen. Er wordt een aantal nieuwe aan toe- werkzaamheden duren waarschijnlijk nog tot en
negen uur en half 12 en tussen gevoegd, een aantal verdwijnt naar een andere met volgende week.
Foto Andre Lieberom
aen uur en half vier.
locatie. De oude iepen blijven vrijwel allemaal
Asbesthoudende. produkten
zoals een kookplaatje, plantenbak of een dakpaneel kunnen
op afspraak bij de remise wor- WD minder optimistisch over overdracht gemeentelijk woningbezit
den afgeleverd. Ook koelkasten
kunnen hier na melding worden ingeleverd; op woensdag
worden ze gratis opgehaald.

Linnaeusstraat
moet veiliger'
ZANDVOORT - De Linlaeusstraat moet veiliger
morden voor de schoolgaanle jeugd. Dat is de mening
an de gemeenteraadsfracie van D66. De partij komt
oinnenkort met een motie
Dm de veiligheid te vergro.en.
„De situatie m de Linnaeusstraat is momenteel, met name
oor de schoolgaande jeugd,
erschrikkelijk onveilig." Dat
zei D66-raadslid Lou Koper afjelopen donderdag in de commissie voor Ruimtelijke Ordenmg. Vooral nu de Plesmanschool is opgeheven, moeten
'eel kinderen via deze straat of
deze oversteken om naar hun
nieuwe school in het centrum
of Nieuw-Noord te gaan. Koper
)leit dan ook voor goede verceersmaatregelen waardoor de
underen veiliger kunnen oversteken.

Vader en zoon
slaags met politie
ZANDVOORT - Een 76-jarige
Zandvoorter en zijn 45-jarige
zoon zijn donderdagmiddag
aangehouden na een handgemeen met de politie.
De vader kreeg van een motoragent een bekeuring, omdat
hij op de Zandvoortselaan een
doorgetrokken streep negeerde. Dit gebeurde voor zijn wonmg. Hij wond zich hier flink
over op. Op een gegeven mofient kwam de zoon naar buiten. Ook hij maakte zich
kwaad, gaf de agent een klap en
duwde hem omver. Met hulp
van een tweede agent werden
de mannen aangehouden en
naar het politiebureau overgewacht. Zij werden geboeid omdat zij zich hiertegen verzetten.

Waterstanden
°atum
HW
LW HW LVV
3okt 10.0605.3522.3917.40
'4okt 11.26 06.45 -.-19.05
5okt 00.06 08.20 12.36 PO 36
bokt 01.05 09.14 13.2921.25
y o k t 01.55 10.05 14.1622.15
Bokt 02.3510.4514.5823.04
j9 okt 03.11 11.20 15.2823.45
okt 03.46 11.56 16.02 --.-okt 04.18 00.04 16.3512.14
'yaanstand/getij:
woensd. 19 okt. 13.18 uur
21
okt. 16.35u.
dond. 27 okt. 17.44 uur

Oplage: 5.250

Ondernemers samen
in één groot platform
ZANDVOORT - De drie
grote ondernemersverenigingen in Zandvoort vormen volgend jaar één groot
platform, dat gaat overleggen met de gemeente.

veau waarop je bij de gemeente
binnenkomt," verklaart OVZ-voorzitter Roei van de Heuvel.
Volgens hem staan de neuzen
van de bestuurders al dezelfde
kant op.

De
strandpachtersvereniging, de horeca afdeling Zandvoort en OVZ blijven wel zelfstandig draaien, maar gaan het
overleg met de gemeente voortaan gezamenlijk in. Zij vermoeden dat zij op zo'n manier sterker staan en serieuzer worden
genomen. „Het gaat om het m-

De tijd lijkt er rijp voor, gezien de zware onderwerpen die
de laatste tijd spelen. Bijvoorbeeld de strandstoelbelasting,
de gebruiksvergunning Brandveiligheid voor logiesverstrekkende bedrijven en de feestverlichting in het dorp plus - nog
steeds - het Centrumplan. Bovendien moet de gemeente

meer aandacht besteden aan
het toerisme, menen de ondernemers. De drie verenigingen
hebben daarover wel ideeën en
hebben Floris Paber gevraagd
dat te verwerken tot een nota.
Om vaker overleg met de gemeente te voeren moet de commissie Midden en Klein Bedrijf
weer m het leven geroepen worden. „Die bestaat nog steeds,"
zegt horeca-voorzitter Fred
Paap. „Zij is destijds alleen op
non-actief gezet wegens gebrek
aan belangstelling, met de afspraak dat het zo weer opgestart kon worden."

'Wegenbeheersprogramma'
halverwege 1995 verwacht
ZANDVOORT - In 1995
presenteert de gemeente
een 'wegenbeheersprogramma'. Dit komt voort uit een
inventarisatie-onderzoek
naar het Zandvoortse wegennet. Het programma regelt het onderhoud van de
wegen. Bovendien komt dan
ook - opnieuw - aan de orde
hoe de belangrijkste verkeersstromen moeten gaan
lopen.
Als het aan het college van
Burgemeester en Wethouders
ligt, wordt er komende jaren
veel aandacht besteed aan het
onderhoud van wegen en straten in Zandvoort. Dat geldt ook
voor voet- en rijwielpaden. Het
college heeft hiervoor in de
meerjarenraming, bij de gemeentebegroting 1995, al extra

geld uitgetrokken. In de loop
van 1995 wordt er een 'wegenbeheersprogramma'
gepresenteerd, waarmee de wegen structureel verbeterd en onderhouden kunnen worden.

standpunt van het college ten
aanzien van het doortrekken
van de Herman Heijermanweg.
„Daar zijn wij voor," reageerde
wethouder Versteege, „maar
dat staat hier buiten." Volgens
hem valt dat onder het provinciaal programma.
Jeannette van Westerloo,
PvdA, wond zich donderdag behoorlijk op over de werkzaamheden die onlangs bij de Kerkstraat en omgeving zijn verricht. „Ik begrijp dat er veranderingen moesten plaatsvinden
om het uitvaren van de boot
van de KNRM meer ruimte te
geven. Toch vind ik het waanzin dat ook meteen het noordelijk gedeelte van de Thorbeckestraat, tot en met de Kerkstraat
en het Wagemakerspad, is aangepast."

Kleinschalig
Achtergrond daarvan is, dat
het met een groot aantal wegen
slecht gesteld is, zegt wethouder Versteege. Maar er moet
ook snel een begin worden gemaakt met de aanpak van de
verkeerscirculatie, én met het
actualiseren van het parkeerbeleid.
Wat het verbeteren van de
verkeersdoorstroming betreft,
is het college voorstander van
kleinschalige
maatregelen.
D66-raadslid Koper vroeg donderdag in de commissie Ruimtelijke Ordening naar het

Kapitaalvernietiging
Van Westerloo vreest dat
straks alles opnieuw veranderd
moet worden, in verband met
de bouw van het Eurotel op het
Badhuisplein. 'Kapitaalvernietiging' noemt zij dit. Volgens
Versteege moesten daar m verband met de wateroverlast sowieso verbeteringen en drempels komen. Op advies van ingeneursbureau DHV is er een
drempel in de straat gelegd zodat het water niet direct de
Kerkstraat inloopt. Volgens
Van Westerloo is dat echter
geen geldig excuus.

Raadslid Jaap Brugman
6 Onderhandelingspositie gemeente
9
is voor 'Gort met stroop'
tegenover EMMwordt verzwakt

ZANDVOORT - Het college is te voorbarig met zijn
verwachting, dat het gemeentelijk woningbezit in
januari of februari 1995 aan
Eendracht Maakt Macht
kan worden overgedragen.
Dat is de mening van de
Zandvoortse VVD. Door die
verwachting uit te spreken,
verzwakt het college de onderhandelingspositie met
de woningbouwvereniging,
aldus WD-fractievoorzitter
Van Caspel.

„Niet alleen het college, maar
ook de gemeenteraad moet
eerst nog akkoord gaan met het
onderhandelingsresultaat tussen gemeente en EMM," zei
Van Caspel donderdag in de
commissie voor Ruimtelijke
Ordening. Hij sluit niet uit dat
de woningbouwvereniging geld
toe vraagt bij een aantal woningen, gezien de slechte staat van
onderhoud. „Als EMM een
hoop geld wil hebben als bijdrage voor allerlei woningen, dan
voel ik daar geen fluit voor. En
dat geldt waarschijnlijk ook
voor andere raadsleden."

Consequenties
Van Caspel voorziet vervelende consequenties, als de onderhandelingen niet op tijd zijn afgerond. Het college is er immers al zo zeer van uitgegaan
dat de overdracht rond de jaarwisseling plaatsvindt, dat er
niet eens meer een begroting
1995 is gemaakt voor het gemeentelijk woningbedrijf. Dit
wordt namelijk opgeheven, zodra alle - ongeveer 230 - gemeentewoningen van de hand
zijn gedaan.
„Hoe ziet u dat voor zich?
Straks hebben we géén begroting terwijl het woningbedrijf
nog wel in onze handen is? Dan
loopje toch risico's," aldus Van
Caspel. Versteege had daar
geen direct antwoord op maar
verwees naar het afsluiten van
de gemeenterekening 1993:
„Toen was het u toch óók bekend dat er geen begroting zou
komen, maar die rekening
heeft u wel aangenomen."
Er lopen al enkele maanden
onderzoeken naar het gemeentelijk woningbezit. Het resultaat van een onderzoek naar de
kwaliteit van de woningen ligt
op het ogenblik bij de afdeling
financiën, die de zaak aan het
doorrekenen is. Maar het college is er vast van overtuigd de
zaak in januari of februari te
klaren, zei Versteege donderdag. Van Caspel vindt die opstelling niet erg zakelijk:
„EMM zou hieruit wel eens

kunnen opmaken, dat de onderhandelingen gesmeerd verlopen, én dat het woningbedrijf
wel voor l januari 1995 overgedragen móét worden." Dat versterkt alleen maar de onderhandelingspositie van de woningbouwvereniging, meent de
liberaal.

handelingsresultaten zijn tegen
die tijd, geven wij alsnog opdracht aan het woningbouwbedrijf om een begroting op te
stellen. Deze krijgt de raad dan
nog vóór de begrotingsraad
aangeboden." „Als ik niets gezegd had, was die er dus nooit
geweest," concludeerde Van
Caspel.

Onder druk

Op het raadhuis wordt nog
hard gewerkt aan een voorstel,
dat nog deze maand naar het
college moet. Daarna worden
de voorstellen besproken met
EMM. Ook komen zij in de
raadscommissies en - uiteindelijk - in de gemeenteraad, maar
dat gebeurt in beslotenheid, aldus Versteege. Een van de redenen: openbare behandeling zou
in het voordeel kunnen zijn van
de onderhandelingspositie van
EMM ten opzichte van de gemeente.

Hij voorziet dat de gemeenteraad straks onder druk gezet
wordt, om zo snel akkoord te
gaan met het onderhandelingsresultaat. En dat, terwijl zij
juist in alle rust moet kunnen
beslissen. Volgens CDA-raadslid Bluijs is het 'inderdaad niet
zo'n gek idee van Van Caspel
om een 'begrotinkje' achter de
hand te houden'. Daarmee
vond hij gehoor bij ambtenaar
lepma, die bij deze zaak is betrokken: „Als er geen onder-

ZANDVOORT - GBZ-raadslid Brugman had vorige
week een originele manier bedacht om de commissie
Ruimtelijke Ordening op andere gedachten te brengen.
Uit het Zandvoortse boek 'Gort met Stroop' las hij de
raadsleden een klein verhaaltje voor.
De nieuwbouw die op het Raadhuisplein tegen Graftdijfc
moet worden gebouwd, is Brugman een doorn in het oog. De
sfeer van het gebouw past absoluut niet bij die van de omgeving en de 'mooie architectuur van het oude raadhuis'. In de
commissievergadering haalde hij een oud bruin boek uit zijn
tas: „Ik adviseer de stedebouwkundigen om het boek 'Gort
met Stroop' eerst eens door te lezen voordat ze aan de slag
gaan," zei hij monter. „Er staan zeer zinnige dingen in, mischien kunnen we dat dan bij het samenstellen van het
bestemmingsplan merken."
Hij las een stukje voor uit het al wat gehavende boek en
eindigde met de zin: 'De toerist zoekt geen gestroomlijnd
straatbeeld'. Hij klapte het dicht en deelde de verbaasde
commissieleden mede: „We hebben maar één hart van Zandvoort en dat hart moeten we niet vergeten." „Hartverwarmend, meneer Brugman," reageerde Van Westerloo (PvdA),
„ik krijg er tranen van in mijn ogen. Maar ik laat mij door een
boek als 'Gort met Stroop' toch echt niks zeggen."

Gas geven
Het was echt 'nu of
«5 i
nooit', toen hij een paar
O •
jaar geleden een testrit op het
circuit mocht rijden Dat vertelt '
de 21-jarige Ron Swart Het (
lukte hem, met het gevolg dat
hij nu kandidaat is voor een
'Award'

Spaans

Deze winter gaat het er binnenshuis Spaans aan toe De
Woonbeurs in de RAI ademde
in ieder geval al een Spaanse
sfeer Een van de organisatoren ,,B:j wonmginnchting zijn
natuurlijke kleuren momenteel
de voornaamste trend, veelal
kleuren die in Spanje al jaren
gewoon zijn
Vragen over bezorging?
'>
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166 '
Advertenties:
tel. 17166 'j
Redactie:
tel. 18648 •

Medewerker van
Gran Dorado op
vrije voeten gesteld
ZANDVOORT - Een 31-jarige medewerker van Gran
Dorado die donderdag was
aangehouden, is weer op
vrije voeten gesteld. De man
werd ervan verdacht 1800
Duitse marken gestolen te
hebben, totdat later een andere, 22-jarige medewerker
uit Haarlem, zichzelf als dader aangaf.
Het geld was op 6 oktober gestolen uit het overhemd van
een Duitse gast, die op dat moment een bezoek bracht aan het
zwembad. Het overhemd plus
een jack waren daarvoor door
twee Duitse kinderen gevonden
en vervolgens afgegeven aan
personeel van het bungalowpark. Zij verklaarden dat er
toen nog geld in zat.
Dat was er echter uit verdwenen toen de kleding aan de toerist werd teruggegeven. Vervolgens werd de beveiligingsdienst
van het park ingeschakeld, plus
de politie. Bij onderzoek werd
in het kluisje van de 31-jarige
medewerker een bedrag aan
D-marken aangetroffen, waarop hij als verdachte werd aangehouden en voor nader onderzoek werd ingesloten.
Uit dat onderzoek bleek dat
zijn kluisje niet afgesloten was
geweest. Ondertussen meldde
de 22-jarige Haarlemmer zich
bij de manager van het bungalowpark, met de mededeling
dat hij het geld had weggenomen.

(ADVERTENTIE)

Van der Heijden bezoekt hasjmuseum
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
bracht dinsdagmiddag een
geheim gehouden bezoekje
aan het hasjmuseum in Amsterdam. Dat gebeurde op
uitnodiging van Henk de
Vries, eigenaar van The
Bulldog.
The Bulldog is een van 's
lands grootste horecabedrijven
waar openlijk soft drugs worden verkocht. In Zandvoort is
in de Haltestraat dit voorjaar
ook een café The Bulldog geopend, dat zakelijke banden
met het bedrijf in Amsterdam
onderhoudt. De gemeente weigerde aanvankelijk een vergunning voor deze zaak, waarop de
exploitant, Joop Hessing naar
de rechter stapte. Deze bepaalde dat de vergunning alsnog
moest worden verleend.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /ich in

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvooits Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75
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digd om zijn kant van het verhaal te vertellen," zegt gemeenj
Telefoon:
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tevoorlichter Egon Snelders.
Giro/Banknr:
L
L
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l
Burgemeester Van der Heijden
was zelf niet voor commentaar
Daarna word ik abonnee en betaal per
te bereiken. Snelders vergezelH kwartaal ƒ 17,50 D halfjaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
de de burgemeester, evenals
Annet van Soest, hoofd Alge* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
meen Bestuur, en de Zandvoortse
(politie) teamchef
Rookhuijzen.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
Ook wethouder Eita de Jong
opgeven: 020-562.62.11.
zou meegaan maar dat ging wegens persoonlijke omstandigStuur deze bon in een open envelop naar
heden niet door. Het gezelWeekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posUegel te plakken. 8 "710371 "017003"
schap heeft eerst het kantoor Burgemeester Van der Heijden met zijn gezelschap op weg naar de 'coffeeshop' van The Bulldog
Illustratie Mare de Boer
van De Vries bezocht en vervolgens het hasjmuseum.
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FAMILIEBERICHTEN

Met grote verslagenheid vernamen wij
het plotselmgen overlijden van

Geertje Zijlstra
Zij stond altijd klaar met raad en daad
om zieke of verstoten dieren te helpen
Een groot verlies voor mens en dier.
Bewoners Koningstraat

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen.
Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verwonden,
Overal de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!
C. S. Adama van Scheltema
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 65jarige leeftijd is overleden

Jo Koper-van Koert
C. Koper
Martin en Klizabeth
Anthony
Helga en Hemme
5 oktober 1994
Keesomstraat 12
2041XW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op maandag 10
oktober te Driehuis-Westerveld plaatsgevonden.
Geen bezoek aan huis.

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

C. A. Jagtenberg
Rust zacht
Trees, Mai, Anton en Martha

Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort - Telefoon: 02507 -12524

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

DOKTERSBERICHTEN

Mevrouw Zijlstra

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

huisarts
afwezig
van 17 okt. t/m 21 okt.
Waarnemers ma. t/m vrij. van 08.00 tot 17.00 uur
de huisartsen:
F. Weenink, tel. 12499
J. Anderson, tel. 12058
's avonds en in weekend tel. 30500

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

"""maakbe^

WILDKAART 1994
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Salade met blokjes Stilton kaas, gerookte
ganzeborst en croutons, gegarneerd met
uitgebakken bloedworst en een dressing op
basis van rode port.
ƒ 12,50

Stoofschotel van wild konijn met gewelde
zuidvruchten.
ƒ 29,50
Hazerug, filets of aan het bot naar keuze, met
vossebessensaus afgeblust met rode port.
ƒ37,50
Duivelse hazerug, hazerugfilets, waarbij het
braadvocht afgeblust wordt met het bier van
die naam.
Een glas van dit Belgische vocht wordt hierbij
geserveerd.
ƒ 39,50
Hazepeper, dit smakelijke gerecht behoeft geen
uitweiding, en wordt net als altijd met
uitgebreid garnituur geserveerd
ƒ 24,50
Fazant met Poolse zuurkool,
Fazanteborstfilets gerold in koolblad met
gestoofde fazantepoot in wildsaus.
ƒ 32,50
Hertebiefstukjes om en om gebraden met
armagnacsaus en oesterzwammen.
ƒ 43,50
Extra dove kwartels (2)
Hele kwartels ingepakt geserveerd, gebraden in
de oven met een heerlijke bouillon-truffelsaus.
ƒ 29,50

Pasteitje gevuld met wildragout.
ƒ11,50
Carpaccio van hertebiefstuk met
ganzeleverblokjes, met ijsbergsla en een French
dressing.
ƒ 19,50

Goede reis,

ADVERTENTIES

mevr. Zijlstra

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Het dierenvolk zal u erg missen.
Ots Termes

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Tot ons groot verdriet is na een moedig gedragen
lijden, rustig van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

\,

Heel veel geluk, papa en mama
van Dave en Kevin

Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwachts overleden

Bedrijf:
Kameriingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

u itvaartverzorg ing
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Parfumerie Drogisterij Moerenburg
zoekt een

medewerker(ster)
Dick Drommel
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Onderraad en MZR
Nicolaasschool

voor de zondag en tijdens schoolvakantie
Leeftijd tussen ± 15 en 20 jaar
Kom even langs voor het maken van
een afspraak, of bel 16123
vragen naar Henry of Wil

Geniet van
onze prachtige
herfstbloemen

Wij hebben het droeve bericht ontvangen dat na
een kortstondige ziekte de heer

Dick Drommel
is overleden.
Zijn grote vrijwillige inzet voor de Nicolaas Basisschool zal lang in onze herinnering blijven.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht
toe dit verlies te dragen.
Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Zandvoort

Als ik eens mijn ogen sluit
en het leven vliedt eruit
en men vraagt: Wat heb je met dit
leven gedaan,
Was het goed? Of was het matig?
Was het te vlot, of was het te statig?
Och, vergeef het mij dan maar,
want ik heb mijn best gedaan.
Na een liefdevol leven is, op zondag 9 oktober
1994, geheel onverwacht van ons heengegaan
onze lieve zuster en tante

Gerritje Koning-Zwemmer
weduwe van Jacob Koning
op de leeftijd van 81 jaar.
J. Zwemmer
G. Zwemmer
Neven en nichten
Zandvoort, Potgieterslraat 28
Correspondentieadres:
E. Botschuijver-Zwemmer
Ten Kateplantsoen 4
2041 PK Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft vandaag
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Óók oiae webt lekeube :fuinfe

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

actieve enthousiaste
In dankbare herinnering

Gebonden wildsoep gegarneerd met slagroom
en preisselbeerencompote.
ƒ8,50

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Dick Drommel
Wij zullen onze „tuinopa" héél erg missen.
Wij wensen Pim en de familie héél véél kracht
om dit verlies te dragen.
Ouders, leerlingen
en Team Nicolaasschool

Dubbelgetrokken wildbouillon met een licht
garnituur van prei, bosui en kervel.
ƒ7,50

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Dirk Drommel
(Dick)
•A- Zandvoort
t Zandvoort
24 mei 1930
5 oktober 1994
W. Drommel-Kraaijenoord
Arwin en Astrid
Kevin, Ricardo, Gaby
René en Leida
Merel, Niek
Lorentzstraat 29
2041RB Zandvoort
Liever geen bezoek aan huis.
De begrafenis heeft op maandag 10 oktober
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort

J

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

SOEPEN

p.s. Let op onze
herfstaanbieding

BLOEMSIERKUNST

De specialist in al uw
bloemwerken.
Haltestraat 65,
Zandvoort
tel. 12060

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

INGANG RAADHUIS
TIJDELIJK NAAR
HALTESTRAAT
In verband met de verbouwing is de ingang van
het Raadhuis tijdelijk verplaatst naar de Haltestraat De sector Bewonerszaken (burgerlijke
stand, sociale zaken en huisvestmgsaangelegenheden) is in zijn geheel naar de Plesmanscnool aan de A J van der Moolenstraat 57 m
Oud-Noord verhuisd Ook andere afdelingen zijn
tijdelijk verplaatst U kunt hiernaar vragen bij de
receptie
De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken voor de bezoekers van het Raadhuis
Vanzelfsprekend wordt getracht de overlast tot
het minimum te beperken

EXTRA
COMMISSIEVERGADERING
Op maandag 17 oktober zal er een extra gecombmeerde commissievergadering van de commissies Financien, Bestuurlijke Zaken en Ruimtelijke Ordening worden gehouden van 18.00 tot
20.00 uur. De volgende agendapunten zullen
aan bod komen
Eurotel en Raadhuisplein 17
Daarna zal vanaf 20 00 uur de commissievergadering Financien worden gehouden Belangnjkste agendapunt m deze vergadering is de
begroting 1995
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere mformatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
20 oktober 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen
- Flemingstraat 344, 2 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
0900 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

GEMEENTE

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 27 september 1994
besloten dat op g rond van arti kei 21 va n de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmmgsplannen worden voorbereid voor
-

perceel Westerdumweg 38
perceel Van Stolbergweg 1
perceel Zandvoortselaan 165 ged
de percelen Dr J G Mezgerstraat 88 en 90
de percelen Secr Bosmanstraat 25 en 27

De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09 00-12 30 uur

INSPRAAK VOOR-ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
"Binnenterrein Julianaweg/Kostverlorenstraat"
Het voornemen bestaat om het binnenterrein
gelegen tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat te bebouwen met een aantal
villa's en twee-onder-eenkapwoningen Aangezien op basis van de vigerende bestemmingsplannen een dergelijke bebouwing niet is toegestaan, is voor het betreffende gebied het
Bestemmingsplan "Binnenterrein Julianaweg/
Kostverlorenstraat" ontworpen
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld te reageren op het voor-ontwerp bestemmmgsplan
Het plan, bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften, alsmede de schetsontwerpen
voor de woningen liggen metingangvanmaandag 17 oktober 1994 gedurende vier weken
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeImg is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk reacties worden gestuurd aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Voorts v/ordt op woensdag 26 oktober 1994 te
20 00 uur in de raadszaal een inspraakavond
gehouden Tijdens deze avond zal van de zijde
van het college een toelichting worden gegeven
op het voorgenomen plan en bestaat tevens de
gelegenheid mondeling te reageren
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties
op het bestemmingsplan en het ontwerp worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

PROCEDUREVERORDENING
PLANSCHADEVERGOEDING
(ART. 49 WRO)
De gemeenteraad heeft in de vergadering van
27 september jl een nieuwe Procedureverordening Planschadevergoeding ex artikel 49
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast-

gesteld. De procedureverordening treedt op
15 oktober 1994 m werking
Deze nieuwe verordening ligt ter inzage bij
bureau Voorlichting, 02507-61492/61508
Het bureau is bereikbaar via de ingang aan de
Haltestraat

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
1 een herstelwerkplaatsvoorrace-voertuigengelegen aan de Max Planckstraat 2 te Zandvoort,
2 een amusementshal annex ijssalon gelegen
aan de Boulevard Barnaart 18 te Zandvoort,
3 een fotoservice bedrijf gelegen aan de Haltestraat 37A te Zandvoort,
4 een fotohandel annexontwikkelcentrum gelegen aan de Grote Krocht 26 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stuklcen die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 17 oktober 1994
tot 14 november 1994 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting Het kantoor is geopend op werkdagen van 09 00 - 1 2 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuien ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 14 november 1994
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art 206 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die bedenkmgen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep mstellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
93117B Taxuslaan 12
94003B Taxuslaan 12
94060B Boul P Loot 85
94065B M Planckstraat 3/29
94066B Lijsterstraat 16

plaatsen zwembad
plaatsen tuinhuis
plaatsen dakopbouw,
wijzigen gevels.
plaatsen dakkapel.

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn gptroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
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*on Swart genomineerd voor Driver of the YearAward '

nu geen gas geeft, kom je er nooit meer'
ZANDVOORT - Is er voor
jn Swart een toekomst in
e Formule I weggelegd?
;k staar me er niet blind
p," zegt de jonge Zandoortse coureur, „het is heel
moeilijk om daar te kpien." Toch heeft hij zich, in
e paar jaar dat hij nog
iaar bezig is in de autoracej, al flink in de picture geden. Op het ogenblik is hij
en van de tien genomineeren voor de 'Driver of the
ear Award '94', die 14 janui aanstaande wordt uitgeeikt. De winnaar wordt
oor een deel bepaald door
et publiek, dat zondag zijn
euze bekend kan maken.
oor Joan Kurpershoek
Ron Swart (21) is dit jaar al
ederlands en Benelux- kamoen geworden in de Formule
ord 1600. En dat terwijl hij
og maar een paar jaar geleden
egon met een gehuurd rae autootje. „Ik wilde het een
eer proberen en heb toen bij
en kennis een autootje geuurd. M'n broer en een vriend
elpen me als mechanicien,
oewel dat niet eens hun taeDep was. Die vriend van me
as banketbakker. Met een
ud caravannetje en de race-auop een trailer trokken we
aar de verschillende circuits
Nederland en België. Soms
ewoon op de bonnefooi, je
west toch ergens beginnen...
k haalde een paar keer een
veede plaats, maar ik viel ook
en paar keer uit."

nstapdag
De eerste stap in de Formule
ord 1600 deed hij twee jaar geden op een testdag of 'instapag' op het circuit. „Als je schae reed, zouden de kosten voor
izelf zijn. Maar ik dacht toen:
s je nu geen gas geeft, kom je
• nooit meer. Het ging wel
nel, ik reed rondetijden die
rofs tijdens hun trainingen
ok maken, alleen een halve se-

bejaarde beroofd
ZANDVOORT - Een 97-jarige
aan is zondag om half een in
ij n woning van een portefeuil3 met tweeduizend gulden beoofd. De man bewoont zelfandig een appartement van
en bejaardenhuis aan de Bralenlaan.
Toen hij thuis kwam liet hij
e voordeur openstaan, omdat
ij n maaltijd gebracht zou woren. Een onbekende man
laakte daar gebruik van en
ond opeens in de huiskamer.
•i] zag de man naar de slaapkaler gaan en daar de portefeuili pakken.
Het slachtoffer heeft geproeerd de dief tegen te houden.
•ij een worsteling viel hij op de
rand. Het slachtoffer is door
et gebeurde behoorlijk overüur geraakt.

ianenmarkt

conde langzamer. Toen ik uitstapte, zei iemand tegen me:
'Gaan we zo een contract tekenen?' Ik dacht dat-ie een geintje
maakte, maar het taleek serieus
te zijn. Ik kreeg een contract bij
een raceteam uit Zandvoort,
waar ik in de FF1600 kon gaan
rijden."
Voor 1994 tekende hij een
contract met een team uit Brabant, waarna hij helemaal 'professioneel' kon gaan rijden. „Alles was perfect geregeld. De
auto wordt voor je klaar gezet
en je hoeft in feite alleen maar
in te stappen en weg te rijden.
Als ik heel eerlijk ben, vond ik
het op de oude manier wel leuker, omdat je toen een hele
hoop zelf moest regelen en
doen. Maar het huidige systeem is natuurlijk beter, omdat
je veel meer kans op succes
hebt." Dat bleek ook wel afgelopen seizoen: van de tien races
won Ron er zes, waaronder de
Marlboro Masters. Twee keer
werd hij tweede, één keer derde
en eenmaal viel hij uit. „Dat gebeurde bij een startongeluk in
Luxemburg, maar dat was eigenhjk niet nodig geweest."

koopste klasse, goed voor mensen die wel willen rijden maar
niet te veel geld kunnen besteden " Het winnen van de Driver
of the Year Award 1994 zou
hem uiteraard goed uitkomen,
voor zijn naaste toekomst. De
kandidaten krijgen een aanmoedingspnjs van 75 duizend
gulden tot hun beschikking, die
zij m de racerij moeten stoppen. Het bedrag wordt pas uit
gekeerd, als de bestemming be
kend is Ron Swart wil volgend
jaar een iets zwaardere klasse
rijden, de FF1800. En dan liefst
in Engeland omdat de concurrentie er zwaarder is en een njder met goede prestaties meer
opvalt
De Award is een initiatief van
de Nederlandse Autosport Veremgmg (NAV), gesponsored
door een aantal ondernemmgen en met als doel de promotie
van de autosport De kandidaten zijn geselecteerd uit alle
NAV-klassen in Nederland, uit
deelnemers aan buitenlandse
competities en uit de nationale
en internationale kartsport Allen zijn jonger dan 25 jaar en
hebben aansprekende resultaten behaald

Geld
Natuurlijk moest hij ook dit
jaar wel geld meebrengen, maar
daarvoor vond hij een paar
voormalige sponsors van Arie
Luijendijk. De eigen bijdrage
speelt in de racerij een hele belangrijke rol, zegt Ron Swart.
„Ze kijken eerst naar het geld
dat je meebrengt, daarna pas
naar je rijkwaliteit. Ze zeggen
wel eens: je bent nog geen Formule I-coureur, tenzij je een rijke pa hebt. Je brengt meer weg,
dan dat je verdient. Mijn kansen zijn redelijk goed in de racerij, maar ik ga er niet voor krom
liggen, ik ga me niet tot aan
mijn nek in de schulden steken.
Maar dankzij mijn kampioenschap is het wel iets makkelijker om sponsors te krijgen, al
zijn de contracten nog niet helemaal rond."
„De weg van onderaf tot aan
de Formule I, gaat stapje voor
stapje omhoog," zegt Ron. „En
iedereen die rijdt, wil daar terechtkomen. Daarvoor heb je

Publiek

Ron Swart, instructeur op Rob Slotemakers Anti Slipschool, gaat in de pauze vaak het circuit op om te trainen
Foto Andre Liebeiom

goede begeleiding nodig en
goeie mensen die in je geloven.
Het is ook een gok: of je gooit je
helemaal op de racerij, of je
kiest voor een beetje racen plus
nog ander werk. Ik blijf wel racen, maar daarnaast begin ik
voor mezelf een poestbedrijfje.
Ik ga auto's en boten poetsen, je
maakt ze weer als nieuw, reconditioning heet dat. Ik heb vroeger altijd al als poetser gewerkt
bij raceteams. Daarnaast ben ik
parttime slip-mstructeur en
dat wil ik wel blijven doen."

Slipschool
Ron zit al jaren bil Rob Slote-

makers Anti Slipschool, als
kind had hij al interesse voor
alles wat met auto's te maken
had. „Ik woonde op de Van Lennepweg, vlak achter het circuit.
Als ze me kwijt waren, zat ik bij
de Panoramabocht. Zodra ik
auto's hoorde rijden, ging ik er
heen. Op m'n negende zat ik
zelf achter het stuur, bij de anti-shpschool waar ik m de vrije
tijd de baan nat spoot en met de
koffie hielp."
„Na school en in mijn vakantie, ik zat er altijd, al was het
maar twee uurtjes, 's Morgens
mocht ik de auto's buiten zetten, warm laten draaien en de

Organisator strandloop spoorloos
ZANDVOORT - De Gran
Dorado World Record Runn
op zaterdag 16 oktober is afgelast. Ronald M. van het organisatiebureau Rio Grande
uit Rijswijk heeft zich teruggetrokken en is spoorloos.
De bedoeling van de strandloop was het wereldrecord
van de Bay to Breakers Beach Run in San Francisco met 111.000 deelnemers - te
verbeteren.
Volgens Dennis Bode van Direct Marketing Association in
Zaandam, die voor de strandloop sponsors heeft geworven,
is er echter geen kwade opzet in
het spel. „Ronald M. heeft er
zelf niets aan verdiend en zit nu
midden in de schulden. Maar er
is wel een x-aantal sponsors gedupeerd. Er zijn busreizen op
stapel gezet voor mensen uit
Limburg of Friesland die geen
vervoer hadden. Ook was er een
sponsor gevonden die de prij-

zen beschikbaar wilde stellen.
Maar Rio Grande kon niet aan
bepaalde afspraken voldoen.
Het bureau probeerde bij ons
onder valse voorwendselen
geld voor een full-color-advertentie in een grote ochtendkrant te krijgen, maar dat was
eigenlijk bedoeld om gaatjes te
dichten. De begroting zat financieel niet goed m elkaar. Hij
heeft in Zandvoort ook geen hotelkosten betaald. Het gaat om
enkele tonnen."
Hotel Gran Dorado voelt zich
eveneens gedupeerd. Frank
Hensens: „Wij hebben de sponsoring op tijd ingetrokken. Omdat het evenement niet doorgaat, missen we omzet. Wij hopen ook niet dat onze naam die
aan de strandloop is verbonden
nu door het slijk gaat. Nogmaals wij waren sponsor, geen
organisator."
Een aantal kinderen uit tehuizen in Kennemerland dreigt
echter het grootste slachtoffer
te worden. Zij zouden met de

ZANDVOORT - Arbeidsvoorlemng Schiphol en uitzendbu;au Start houden zaterdag 15
ktober tussen tien en drie uur
pen huis voor geinteresseeren in een baan op de luchthaen. Men kan zich onder meer
iten informeren over banen
Is administratief medewerkter, secretaresse, beveiligingseambte, declarant, bagage- en
latformmedewerker. Het bereft zowel tijdelijk als vast
'erk.
Arbeidsvoorziening
chiphol en Start zijn gevestigd
n Tripart l achter het AviodoZANDVOORT - „Het inte- van het college dat rapport ge. Er is parkeergelegenheid
nder het gebouw. Voor kinder- resseert het college geen bal zien heeft, dat het ergens op een
of mensen persoonlijke of bureau is blijven liggen. Wéér
pvang is gezorgd.
financiële schade hebben die smoes van vakantie of zieke
geleden door waterover- ambtenaren en meer van die
opmerkingen. Denken
last." Dat zegt Trees IJurger, slappe
ze nu echt dat we achterlijk gewoordvoerder van de Werk- worden
Zandvoorts
zijn," aldus de verbolgroep Wateroverlast.
Nieuwsblad
gen Trees Burger.
De collegeleden laten via de
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
De werkgroep spreekt haar begroting weten dat de wateroop
donderdag
m
Zandvoort,
Bentveld
er
afkeuring uit over de houding verlast van het centrum hen
> Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J.M Pekelhanng
van het college ten opzichte van zeer aan het hart gaat. Dat werd
Hoofd commercie- J F Sas
de gedupeerden. Die wachten nog eens extra benadrukt door
nog steeds op antwoord over wethouder Versteege, tijdens
Redactie: Gasthuisplein 12, Zand"oort, tel. 02507 - 18648. Postadres
een eventuele, financiële tege- de commissie Ruimtelijke OrPostbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
moetkoming. Het college is dening. „Amme hoela," rea9een gehoor 020-6451515 tijdens
zich daar al twee jaar over aan geert Trees Burger. „Wat ze
Jiantooruren
het beraden. Probleem voor het aan het hart gaat, is dat ze met
piek Piet (red chef), Ton van Doorn
(emdred), Joan Kurpershoek
gemeentebestuur is, dat er niet anders kunnen doen, dan toegeVormgeving/Opmaakredactie:
Hero
kan worden gesproken van een ven dat ze knoeperds van fouB|
ok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal
'schadevergoeding'. Dat zou ju- ten hebben gemaakt. Dat is
Adviseur
hoofdred./projectleider:
J
an Boskeljon
ridische gevolgen voor de ge- langzaam maar zeker eindelijk
meente Zandvoort kunnen heb- tot ze doorgedrongen, mede
*dvertentieverkoop: Gasthuisplein
ben.
door inzet van de werkgroep
J2, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
wateroverlast."
Postadres- postbus 26, 2040 AA

opbrengst van een loterij op zaterdagmiddag naar een vakantiekamp gaan. P„ Smit van de
Haarlems ideële stichting The
Survivors, de initiatiefnemer
van dit goede doel: „Het is verschrikkelijk wat er gebeurt.
Denk eens aan de Zandvoortse
middenstand en al die mensen
die zaterdag uit het hele land
voor niks naar het strand komen. Maar die kinderen worden de grootste dupe. Die organisator is een egotripper die in
een zeepbel leeft." Direct Marketing Association probeert
een alternatief te vinden voor
de loterij, zodat de kinderen
alsnog van een sportieve vakantie kunnen genieten.

kacheltjes aanzetten. Als ik het
goed deed, mocht ik tussen de
middag zelf rijden. Dat begon
met een voorzichtige slalom,
daarna volgde het slippen. Ik
kon net bij het stuur en om wat
te zien moest ik tussen het
stuur en het dashboard door
kijken. Voor mij was er eigenhjk maar één school, en dat was
de Slipschool."
Toen werd in feite al de basis
gelegd voor zijn racecarrière.
Toen hij elf was, in 1985, werd
hij door Marlboro Challenge mstructeurs wegwijs gemaakt op
het circuit en begon hij daar
aan zijn eerste rondjes. Van

1987 tot en met 1989 heeft hij
gekart en goede resultaten behaald. In 1990/1991 deed hij de
Dutch Racing School, waardoor hij de Motivation Cup
won. Daarnaast was hij toen
nog twee jaar werkzaam bij het
raceteam van Jan Lammers. In
'92 maakte hij zijn debuut m de
Formule Renault, in '93 stapte
hij over naar de FF1600.

ZANDVOORT - De confrontaties tussen PvdA-fractievoorzitter Jeannette van
Westerloo en CDA-wethouder Gerard Versteege gaan
nog steeds door. Donderdag
in de commissie Ruimtelijke Ordening trad Van Westerloo persoonlijk naar voren om Versteege letterlijk
op zijn ongelijk te 'wijzen'.

Van Westerloo
'wijst' Versteege
op zijn ongelijk

Aanleiding was een vraag van
het betreffende PvdA-raadslid
over informele besprekingen
die gevoerd worden tussen
Zandvoortse ondernemers en
overheidsinstanties. De ondernemers willen namelijk dat er
meer gebeurt in de gemeente
op economisch vlak, met name
aan het toeristische element.
Van Westerloo had in de notulen gelezen dat de gemeenteraad - naar aanleiding van deze
Omdat de strandloop niet vetrouwelijke besprekingen doorgaat, zal de TROS Radio een 'aangepast' voorstel zou
Zomertoer de badplaats ook
niet aandoen. Het radioprogramma met sterren als Lily
Mariene en Albert West zou de
voorlaatste van dit seizoen zijn
geweest.

Stuurmanskunst
„Het is een beginnersklasse
met weinig vermogen, waarin
het vooral aankomt op stuurmanskunst. Het is ook de goed-

ontvangen. Dat houdt in dat de
raad niet helemaal de juiste mformatie krijgt, zo luidde haar
conclusie. En dat was haar in
het verkeerde keelgat geschoten.
Van Westerloo vroeg opheldenng aan voorzitter Versteege
omdat deze bij de vergadering
aanwezig was geweest. Versteege ontkende echter dat er hierover gesproken was, pakte vervolgens de notulen en las een
aantal zinnen voor om van
Westerloo - en de overige aanwezigen - van het tegendeel te
overtuigen. Versteege: „Er is
overleg geweest en er is gevraagd om daar vertrouwelijk
mee om te gaan, juist omdat de

Een jury, samengesteld uit
bestuursleden van de NAV, karting-speciahsten en renschoolmstructeurs Hans Deen en
Huub Vermeulen, heeft de
grootste stem m het kapittel: 60
procent. Een mediavertegenwoordiging zorgt voor 30 procent van de waardering, de
stem van het publiek telt voor
tien procent mee. Het kan aanstaande zondag op het circuit
zijn keuze bekend maken,
maar ook via lezers-/kijkersacties m autobladen en op televisie. De afgelopen twee jaar won
Jos Verstappen de Award, maar
hij staat nu niet meer op de
kandidatenlijst. Wel onder andere Torn Coronel en - als enige
vrouw - Sandra Douma. En dus
Ron Swart: „Ik vind het leuk
dat ik bij de genomineerden
zit." Hij blijft bescheiden. De
uitslag wordt op 14 januari bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Autosport Gala
berichtgeving hierover m de
kranten de laatste tijd te negatief naar buiten is gekomen."
Hij merkte verder op, in de
notulen niets van een 'aangepast voorstel' terug te lezen. Op
dat moment stond van Westerloo als een strenge juf op, liep
tot achter de voorzitter, boog
zich over hem en zijn notulen
heen en wees feilloos, doch met
streng vingertje de regels aan
waar geschreven stond 'De notitie zal m aangepaste vorm te
zijner tijd aan de raad worden
voorgelegd'. „Ik begrijp er niets
van dat dit er staat," reageerde
Versteege een beetje verward
Hij bood zijn excuses aan en
deelde mede dat hij de notuliste
om uitleg zou vragen. „Gelukkig heb ik het dan wel goed gelezen," aldus van Westerloo.
„Het zou toch vervelend zijn
als ondernemers straks al van
iets op de hoogte zijn terwijl de
raadsleden slechts wat geschrapte notulen krijgen."

^andvoort.
Faxnummer- 02507J
°497. M. Oosterveld Kantoor geopend maandag 13-16u .dinsdag 10J3 14-16 u., woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12

Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Uan van de Helende Meesters 4218,
Amstelveen, tel 020-6475393, Posta°'es Postbus 51, 1180 AB Amstel"een Faxnummer. 020-6475449 Mi=r°-advertenties tel 020-5626271.
faxnummer. 020 - 665 6321.
J^kpopmanager M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
^ai-taal,
{31.75 per half jaar, ƒ 55,50 per jaar.
"oor postabonnees gelden andere ta"even Losse nummers ƒ 1,85
"Pgave abonnementen, verhuizin9en,etc:
|T-a Vm vr 0830-17 uur, tel (020)jjjzorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel
°2507.17166
*andvoorts Nieuwsblad is opgericht

Schuld bekennen
'Schadevergoeding geven, betekent schuld bekennen'. Trees
Burger las dat driekwart jaar
geleden al in een ambtelijk stuk
aan het college, zegt zij. „Toen
was het rapport nét bij het college aangekomen, werd ons medegedeeld, maar ze konden er
nog geen standpunt over innemen. Maar er was in verschillende commissies beloofd dat
de werkgroep snel een antwoord zou krijgen. Men zou
naar een 'creatieve' mogelijkheid zoeken om een schadefonds in te stellen, om de mensen toch financieel tegemoet te
kunnen komen."

Opvangbak

Inmiddels draagt de gemeente wel allerlei technische oplossingen aan, die de komende jaren zouden kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een opvangbak, om het overtollige regenwater dat tijdens hevige
buien niet door het rioolstelsel
kan worden afgevoerd, op te
vangen. De kosten bedragen
minstens acht miljoen gulden.
„Allemaal prima zaken," zegt
Trees Burger, „afgezien van het
feit dat we eerst acht miljoen
voor niks hebben uitgegeven,
heb ik er verder niks op aan te
merken. Maar we zijn het zo
langzamerhand spuugzat dat er
„Maar nu wordt er opeens in alleen maar over technische zade commissie Ruimtelijke Or- ken wordt gesproken. Het coldening verteld dat nog niemand lege gaat de wateroverlast aan

het hart, zeggen ze nu? Goed,
laten ze dat dan ook waarmaken... Daar horen dan ook die
gedupeerde burgers van Zandvoort bij, maar die worden keer
op keer aan het lijntje gehouden."

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht is - ook van mening dat de gemeente
zich 'aansprakelijk' moet stellen voor de wateroverlast. 'Zodat wij de gemaakte kosten
kunnen verhalen,' schrijft directeur Peter Kramer in een
brief aan de bewoners aan de
Van Lennepweg. De wateroverlast is volgens hem 'het gevolg
van een falend gemeentelijk
rioleringssysteem'. De Werkgroep Wateroverlast: „Wij hebben wel het idee dat het standpunt van het college door deze
benadering weer 'verhard' is. Je
hebt het gevoel dat je in een
keer weer mijlenver van elkaars standpunt afstaat. In die
zin is het nadelig. Aan de andere kant juichen wij de aanpak
van EMM toe: de gemeente ontloopt keer op keer de verantwoordehjkheid voor aansprakelijkheid, schadefonds of financiele nood van mensen!
Wat dat betreft wensen wij
EMM veel succes toe."

ZANDVOORT - Zandvoort maakte zondagochtend weer eens iets bijzonders mee. Het kreeg bezoek
van een zeldzaam vogeltje.
Minstens zo'n 40 'vogelaars'
stonden zich die ochtend vroeg
te verdringen rond een heel
klein diertje, dat wat schuw om
zich heen keek naar die grote
mensenmassa. Het diertje was'
op het strand geland, op de lege
plek van strandpaviljoen Calypso, waar het wat uitruste van.
zijn trektocht en tegelijk nog
wat voer opdook. De vogelaars
waren uit alle hoeken van het
land naar Zandvoort gekomen
om het beestje met de verrekifker te bestuderen: het ging immers om een Woestijntapuit..
Een 'dwaalgastje' dat normaliter niet in Nederland voorkomt. Dit was - voor zover be-;
kend - de derde keer m Nederland
Toen het diertje het wel had
gezien, nam het de vleugels om
de gebiologeerde mensenmassa'
verdwaasd kijkend achter te laten. Die gingen over het alge-meen dik tevreden naar huis,
een hoop rommel als fotodoos-r;
jes en dergelijke achter zich la-1
tend.

Beroving in
bejaardenhuis
ZANDVOORT - Een 92-ja-;
rige Zandvoprtse vrouw is
in haar woning in het Huis';
in het Kostverloren beroofddoor een jongeman van on-;
geveer 18 jaar.
j,
De jongen had de vrouw in de^
hal van het bejaardenhuis in ge-;;
brekkig Nederlands aangespro-j
ken Hij vroeg naar een andere;
bewoonster. De 92-jarige vrouw,kende haar echter niet. De jon-3
geman wist de vrouw zover teS
krijgen dat zij hem meenam.'
naar de voordeur van haar W.QV
nmg. Toen zij in de woonkamer
een pen voor hem ging zoeken,
liep hij achter haar aan en nam
hij een handtas weg. De vrouw
merkte dat en greep hem vast
waarna een worsteling ont-;
stond. De jongen zag toch kans
om een envelop uit de tas te
halen met daarin 400 gulden.
Vervolgens ging hij er vandoor.
De politie heeft de omgeving
nog afgezocht, maar zonder resultaat. De jongen is ongeveer
1.70 meter lang, had zwart haar',
mogelijk in een staart. Hij heeft
een Indisch uiterlijk en een
smal gezicht. Hij was gekleed
in een blauw spijkerpak en hij
had een bromfietshelm bij zich.

Zo'n 45 'hansopjes', ponnetjes
en anderssoortig'e 'pyamapakken' liepen er vrijdagavond in
de bibliotheek rond. Het was
Pyamaparty. Die maakt deel
uit van het festijn rond Kinderboekenvveek. En die heeft
als thema: In het holst van de
nacht.... Op een reusachtig beo
in de bieb werden in het - bijna
- pikke donker verhaaltjes
voorgelezen. Die waren zo
spannend, dat een hoop kinderen graag ook bij de volgende
Pyamapartij zijn. Maar de
kaarten daarvoor zijn allemaal al weg.
v

'Het interesseert ze geen bal'

EMM

De Woestijntapuit komt maar
eens in de tientallen jaren in
Nederland voor

Spannende
verhaaltjes op
reuzebed
j

Werkgroep Wateroverlast laaiend over houding college

„De werkgroep hoopt erop
dat de gemeenteraad zich achter de gedupeerde bewoners
schaart en pleit voor een creatieve oplossing," zegt Trees
Burger. „Anders heb ik maar
één conclusie: al dat verdriet en
al die financiële ellende van de
mensen in de loop der jaren,
interesseert hen geen ene bal."

Opschudding rond
zeldzaam vogeltje

Toto \ndiu I.ieberom

4

Gemeente is een slecht

ZANDVOORT - De gemeente is een slecht verliezer. Dat is de mening van
raadslid Brugman (GBZ)
over het besluit van het college om het billboard aan
het Ir. Friedhoffplein te laten staan. Hoewel de gemeente Zandvoort de procedure bij de Raad van State
heeft verloren, liet zij het
bord niet verwijderen. Als
het bord te hoog is voor het
bestemmingsplan, dan veranderen we gewoon het bestemmingsplan, dacht zij
vervolgens. Zo geschiedde...

bord op het Friedhoffplein geplaatst. Beide hadden een hoogte van 3,5 meter en een breedte
van 2,5 meter. Voor een aantal
woningen kwamen de twee borden precies m het uitzicht van
de duinen te staan. Vandaar dat
omwonenden bezwaar aantekenden Het college van Burgemeester en Wethouders zwichtte voor een aantal argumenten
en het een van de borden wéghalen.

'Gebouwtje'

De bewoners wilden echter
ook het tweede obstakel kwijt.
Van de welstandscommissie
kregen zij wél gelijk, maar het
toenmalige college weigerde dit
door Martha Burger
bord weg te halen. Vervolgens
stapten de bewoners naar de
Raad van State. Deze moest
Het verlichte reclamebord hen in het gelijk stellen na een
werd zo'n tweeenhalf jaar gele- grondige bestudering van het
den samen met een tweede bestemmingsplan. Volgens dit

bestemmingsplan mogen daar
alleen lage gebouwtjes staan,
zoals een telefooncel of een
transformatorhuisje. 'Een reclamebord is geen laag gebouwtje,' concludeerde de voorzitter
van de afdeling Rechtspraak.
Daar had men bij de gemeente
snel een creatieve oplossing
voor... Het bestemmingsplan
kon veranderd worden via een
artikel 19-procedure. En dan
wel natuurlijk zo, dat het bord
er prima in zou passen Zo gezegd, zo gedaan.
De bewoners uit de omgeving
van het Ir. Friedhoffplein hebben hier geen goed woord voor
over. En raadslid Brugman
vond het ook allemaal maar
'niks'. Hij noemde de gemeente, tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening, een 'slechte
verliezer'. Brugman: „Men
heeft de procedure verloren,
maar toch probeert men via

omwegen om de zaak te laten
bestaan "

Rechtswijze
Volgens wethouder Versteege is dit nu eenmaal de 'rechtswijze' in dit land. Het college
heeft de keus gemaakt om via
de artikel 19-procedure de bestemming te verandeien en het
bord toch te laten staan, verklaardde hij diezelfde avond.
Versteege. „We hebben een
overeenkomst met Mediamax
(de exploitant van de reclameborden, red.) Als het bord met
meer geplaatst mag worden,
dan krijgen we een boete. Dat
was een behoorlijk bedrag want
deze lokatie had voor Mediamax behoorlijk wat waarde. "
Sommigen vragen zich nu echter af, welke kosten hoger geweest zouden zijn: die van de
nu gevolgde procedure of die
van een boete
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Kwekerij

P. van KLEEFF

M
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Telefoon 02507-l7741
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Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

Volop nieuwe merken en dat
laten wij u merken

HOUTDECOR

W A F E R V C R D U N B A A R

Hermudix Houtdecor
waterverdunbare beits
* Best uit de test! *
Consumentengids okt. '94

vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober

3 zakken tui naarde bemest
1 zaktuinturf
1 zak compost
f
1 zak potgrond voor J
mits zelf afgehaald

Groot ass. beplanting
voor najaar en winter
o.a. heide, bloeiende violen,
besheesters e.d.

Woningbon

Vrijkomende woningen
Voor starters
Keesomstraat 309, kale
huur ƒ 730,00, bruto
huur/886,75.
4-kamerwoning op 2e
etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria:
hoogste leeftijd.
Voor doorstromers
Hofdijkstraat 20, kale
huur ƒ 963,75, bruto
huur ƒ 967,00. 4-kamer
ééngezinswoning met
tuin en cv, eigenaar
EMM. Voorwaarden om
m aanmerking te
komen; gezamenlijk
bruto maandinkomen
max. ƒ 6.850,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen
ƒ 5.700,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is
een schaarse woning.
Urgenten hebben bij
toewijzing geen
voorrang.

Gerealiseerde
toewijzingen op eerdere
advertenties
W. Drayerstraat 30:
toegewezen op 10
doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 15 jaart.
Lijsterstraat 2-24:
toegewezen op leeftijd 88
jaar + 5 bonusjaren + 93
jaar.
Celsiusstraat 116:
toegewezen op leeftijd 76
jaar.
Stationsplein 59:
toegewezen op leeftijd 47
jaar + 3 bonusjaren = 50
jaar.
Zr. D. Brondersstraat 1:
toegewezen op 11
doorstroomjaren + 5
bonusjaren +16 jaar.
GARAGE VOOR LEDEN
Garage Celsiusstraat T,
huur ƒ 83,79 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Van
Leeuwenhoekstraat en
Pasteurstraat.
Toewijzing van de garage
vindt plaats op basis van
het
lidmaatschapsnummer.
Toewijzingscriteria liggen
ter inzage op het kantoor
van EMM.

U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

Ondergetekende is D doorstromer

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een éénouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.
Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.
Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Naam

Naam partner
Geboorte datum

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

EMM

Postcode

L
Telefoon privé
Telefoon werk

L

Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

G koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
G ja

Voor mensen
met smaak
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Boul. Barnaart 14

VLUG-FASHION

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

GRUWELIJKE PAARDENTRANSPORTEN!

sss

\{
. r----- - .^ '&&&&>&
Help d e s l a c h t p a a r d e n !
l JA, IK HELP OM HET MARTELEN VAN SLACHTPAARDEN TE STOPPEN!

De Landelijke Inspectiedienst van de
| Ij Ik steun de Dicicnbcscherming als: Q lid voor ƒ 36,- per jaar*.
Dieienbescherming heeft Europees
[
Q 65+ lid voor ƒ 23.- per jaar"
onderzoek vcnicht naar het transport
Q jeugdlid voor ƒ 15.- per jaar*-.
van slachtpaaiden vanuit het voormalige |
Oostblok naar Italië. Afschuwelijke voi- • " Voor dn beding ben ik lid t/m december"l99S!
I k wacht voor de betaling op uw acceptgirokaart.
men van dierenmishandeling weiden
daarbij gefilmd: kapotgeslagen oogkas- f j Q ^ maak een gift ovei op giro 9870 t.n.v. de Landelijke Inspectiedienst
sen, zweren, open wonden en /ware
Jr'
Dieienbeschermmg in Hilversum (gaarne vermelden: 'Actie Slacht- schering
- • en inslag! "''-'
paaiden') en wil t / t. op de hoogte gebracht worden van uw resultaten.
ondervoeding zijn
'
Stuur mij s.v p. een gratis actiepakket.
De Dierenbescherming eist hiertegen l
zeer strenge maatregelen in Europees
l
verband, want dit moét stoppen. Vindt
u dat ook? Help ons alstublieft een einde
te maken aan dc/e wantoestanden met
• PLAATS
een gift of \void lid.
| Stuur de/e bon vandaag nog in een envelop naar
• de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming,
afd. ZANDVOORT
LIJDENSWEG VAM
! Antwoordnummer 1266,1200 WB Hilversum
Zonder uw bescherming
' (post/.egcl hoeft niet. mag wel!)
SLACHTPAARDEN
hebben dieren geen leven.
[.J DHfl

POSTCODE

jaar

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

G nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

G wel lift

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

L

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

I

I

I

j

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Voor iedere klant
een leuke openingsattentie.

Het paard kreunde van pijn toen hij
na zijn urenlange reis uit de vrachtauto
werd gesleurd. Voordat de slopende reis
begon, was zijn been al gebroken.
De zeer pijnlijke breuk was slechts met
wat plakband bij elkaar gebonden.

D nee

Zo ;a, vermeld de waarde van de overgangsregeling

Haftestraat 26 - 2042 LN Zandvoort - Telefoon: 02507 -12524

Tijdens de
lange reis naar
't slachthuis
al op sterven
na dood!

l

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier
verzekerden
Uw adres voor:

v.a. mt. 122t/m8x = xl

Haltestraat 61
Zandvoort

l

Adres

*De (jutte, Toine,

v.a. mt. 48 f m mt. 60

L

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

VLUG-FASHION

DAMESBLOUSES

L

Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D vestiger

Geboorte datum

Opening
zaterdag 15 oktober
OVERHEMDEN

D starter

De keuken bestaat uit de Franse erfenis vermengd met de cultuur van de inheemse
choctaws en de uit Afrika afkomstige negers.
De Cajunkeuken kent veel verrassende combinaties,
zuur/zoet naast zout/pikant en heet/zoet.
Vlees en vis worden soms in één gerecht verwerkt.
IF THE LAST BITE IS AS GOOD AS THE FIRST, AND THE TASTE
CHANGES EVERYTIME IN YOUR MOUTH... THAT'S CAJUN!
VOORGERECHTEN
Seafood Gumbo
Pikante vissoep met Crab, Garnalen en Kip.
ƒ7,50
Crawfish Pie
Pastei met Kreefteragout.
ƒ 10.50
Smoked Chickensalad
Salade van gerookte kip met walnoten en
een frencb dressing.
ƒ 12,50
* Oysters Acadians
4 pikant gegratineerde Creuse oesters
geserveerd op een bedje van rotszout.
ƒ 17,50
* Stuffed Norway Lobster
Gevulde gegratineerde Noorse langoustines.
ƒ 17,50
Stuffed Mushrooms with Crab.
4 Grotchampignons gevuld met crab en
gegratineerd met goudse kaas.
ƒ11,50
Shrimps with Horseradish sauce.
4 Grote Garnalen met een Louisiana
mierikswortelsaus.
ƒ 22,50
* Deze gerechten kunnen ook als
hoofdgerecht besteld worden.

Ook onze reeds bekende
Franse specialiteiten
worden
geserveerd

HOOFDGERECHTEN
Shrimp Etuve.
Pikante garnalenragout met toebehoren.
ƒ 27,50
Almond Glacé Catfish
Meervalfilet (200 gr.) Geblackened en
geglaceerd met amandelen.
ƒ 25,50
Cajun Spare Ribs (600 gr.)
Onze bekende spare ribs maar dan nu met
een pittige cajun-seasoning.
ƒ 29,50
Tagliolini Yambalaya
Pasta met Krab, Garnalen en Kip.
ƒ21,50
Blackened Rib-Eye (400 gr.)
Met zeer hete olie dichtgeschroeide rib-eye
die geprepareerd is met cajun-kruiden.
ƒ39,50
Sour Cream Red Kidney Beans and Rice
Vegetarische Schotel met rode bonen,
paprika, ui, tomaat, wortel, bleekselderij en
bosui.
Gekookt met een keur aan specerijen en
geserveerd met rijst (Sour Cream apart).
ƒ 19,50
Big Bang Glaced Lambsrack.
Gebraden Lambsrack geglaceerd met
kruiden en mosterd saus.
ƒ27,50
Extra Healthy Fried Vegetable Side Plate
Een keur van bijtgaar gekookte groenten
drooggestoomd met cajun-kruiden.
ƒ8,50

geeft u meer!
HERFSTTOCHT 1994
Prachtige vaartocht over de Amstel door het
groene nart van Holland.
In samenwerking met Rederij NACO biedt
Weekmedia haar lezers een fantastische boottocht
aan over de Amstel. U wordt ontvangen door de
kapitein van een luxe salonschip met een vers kopje
koffie en gebak.

Vervolgens worden de trossen los gegooid om vanuit
Amsterdam de eeuwenoude Amstel op te varen.
Vanaf de plek waar vlakbij Amsterdam is ontstaan,
met op de achtergrond Carré en de Stopera, belandt
u plotsklaps in het vlakke groene hart van Holland
Hier staan enkele prachtige landhuizen en ziet u
plaatsen als Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn
aan u voorbij trekken.
Het is dan allang tijd voor een heerlijk broodbuffet
met soep en ter afsluiting fruit.
Na de lunch nadert het einde van deze tocht in
Uithoorn, waar u af meert. De bussen staan klaar
om u naar Amsterdam terug te brengen.
Deze tocht wordt gehouden op woensdag 12.
donderdag 13, donderdag 20 en dinsdag 25 oktober
U vertrekt om 10.00 uur vanaf Steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam en u komt daar om
16.00 uur weer aan.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 0206262466 betaalt u slechts f 39,- p.p. in plaats van
f49,-.

Bon voor onze lezer?
Deelname aan deze tocht over de Amstel is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 0206262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te
worden op de dag van vertrek aan de kassa van
Rederij NACO, De Ruyterkade Steiger 7 i"
Amsterdam. De kosten bedragen f39,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode: • - •
Datum:

.

.-. Woonplaats:
.. Aantal personen:

geelt u meefl

Weekmedia 17

donderdag 13 oktober 1994

'Vocale hoogtepunten in origineelverhaal'
ZANDVOORT - Artiesten
uit Zandvoort en wijde omgeving, samenwerkend onder de naam , brengen donderdag 20 oktober in gebouw De Krocht 'muziektheater' op de planken. Het
is een try out.
Het gezelschap bestaat uit de
Zandvoortse tenor Amand
Hekkers, mezzo-sopraan Carla
Vermeer, cabaretière Dorien
Mijksenaar, bariton Peter
Jonk, de sopranen Helen Stilting en Erika Mekel, en de pianisten Abigail Lumsden en
Hans Schellevis. De regie is in
handen van de Zandvoorter Michiel Drommel, choreografie
van Conny Lodewijk, eveneens
uit de badplaats, en Elvira Wallart.

Vriendschap

Vanuit een geheel nieuwe taenadering wordt muziektheater gebracht, waarbij hoogtepunten
uit musicals, films, opera's en
operettes worden verpakt in
een verrassend verhaal. Dat
laatste met name om het statische element van een traditioneel concert te doorbreken. Regisseur Michiel Drommel wil
over de inhoud yerder nog niets
prijsgeven. „Wij willen het verrassingselement voor het publiek zo compleet mogelijk
houden."

Het gaat donderdag om een
eerste try out. Hoewel De
Krocht niet de mogelijkheden
heeft van een groot theater, kan
men dan toch een aardige indruk krijgen van de produktie.
De officiële presentatievoorstelling vindt plaats op 23 oktober in het Cultureel Centrum
Amstelveen. Daarvoor zijn de
Nederlandse theaterdirecteuren uitgenodigd, in de hoop dat
zij deze produktie volgend seizoen in hun planning opnemen.
Daarnaast is ook die voorstelling voor het publiek toegankelijk.

De artiesten zijn zangers, acteurs en pianisten die elkaar
leerden kennen tijdens verschillende theaterprodukties.
Zij hebben zich spontaan verenigd in Friends of Entertainment (P.I.E.). Het is een samenwerkingsverband
gebaseerd op professionaliteit, veelzijdigheid en vriendschap.
Volgens F.I.E. valt er donderdag 20 oktober in de Krocht Kaarten
heel wat bijzonders te beleven
De kaarten voor 20 oktober
voor liefhebbers van cabaret. kosten 5 gulden en zijn te verkrijgen bij gebouw De Krocht.
Reserveringen: tel. 16013. De
kaarten moeten een half uur
Personalia
voor aanvang opgehaald worEric Lisica is op 6 oktober den. Reserveren voor de voorin Amstelveen kan onafgestudeerd aan de Universi- stelling
teit van Amsterdam, in de stu- der telefoonnummer 020 dierichting Methoden en Tech- 5475175, de toegang voor deze
nieken. Eric is 25 jaar en oud- voorstelling kost 20/17,50/14
-leerling van de Plesmanschool gulden, hier is een consumptie
inbegrepen.
en het Kennemer Lyceum.

Weekenddiensten
Weekend:
15/16 oktober 1994
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H.. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

Friends
in
Entertainment,
met
v.l.n.r. achterste rij Helen
Stilting,
Amand Hekkers en Erika
Mekel,
en
voor
Carla
Vermeer, Dorien Mijksenaar en Peter
Jonk

Try out

023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Foto
André Lieberom

ma-avond stichting Habitat
over 'Bouwen', aanvang 20.00
uur.
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur ds. F. Oberman, Capelle a/d IJssel
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Postzegelclub
De Zandvoortse Postzegelclub houdt zondagmiddag 16
oktober een postzegel verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Van 11 tot 4 uur kan men
er terecht voor postzegels, poststukken, stadspostzegels, brieven, telefoonkaarten en filatelistische ansichtkaarten. Inlichtingen: tel. 13241 of 16456.

dam. Behalve met gezellige activiteiten is de afdeling inmiddels ook bezig met zich te beraden over de Wet Voorzieningen
Gehandicapten, het Seniorenlabel (een keurmerk voor seniorenwoningen), en een Seniorenraad. Daarnaast wordt er alvast gedacht over het jubileum
volgend jaar: dan bestaat de
ANBO 25 jaar. Inl. tel. 12602.

drie een spelmiddag in het Bell
Hotel. Maandag staat er een excursie op het programma naar
het gasbedrijf in Heemskerk,
vertrek per bus 81 vanuit Zandvoort om 12.40 uur. Dinsdag 18
oktober is er een sjoelmiddag
in het Gemeenschapshuis, aanvang 14.00 uur, donateurs weikom, entree twee gulden.

CNV afgelast

N.V. v. Huisvrouwen

De vergadering van het CNV
afdeling Haarlem op 20 oktober
De Algemene Nederlandse gaat niet door. Deze is om 'orgaBond voor Ouderen afdeling nisatorische redenen' afgelast.
Zandvoort houdt donderdag 27
oktober een bingomiddag in
het Gemeenschapshuis, aanvang 14.00 uur. Op 15 november
vereniging Vrouwen Vanwordt er 's avonds een boot- NuDehoudt
vanmiddag om half
tocht gemaakt door Amster-

ANBO

Vrouwen VanNu

Geboren:
Rogier Philip, zoon van: Wisbrun, Raphaël, en Greve, Else
Ingeborg
Rernco Robin, zoon van: Leen,
Robert Herman, en Ipenburg,
Inge
Justin Lion Zee Buckiewicz,
zoon van: Sarwer, Michael, en
Buckiewicz, Teresa
Danny, zoon van: van 't Loo,

Hendrik Jan, en Harteveld,
Wilma
Overleden:
Veenis geb. Sopar, Anna Margaretha, oud 86 jaar
Van der Wiel, Geertruida, oud
79 jaar
Acda, Tade, oud 64 jaar
Hartogensis, Karel, oud 92 jaar
Nihot geb. Von Rotz, Johanna
Maria, oud 67 jaar
Koper geb. Van Koert, Johanna, oud 65 jaar
Drommel, Dirk, oud 64 jaar

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 12 oktober Het college moet terughoudender zijn ten aanzien van het verhuren en
te koop aanbieden van stukken grond aan de
eigenaar van het daarnaast gelegen pand. Dat
vindt de commissie van Financien. Op de agenda
stond het raadsvoorstel een perceel grond ter
grootte van 310 vierkante meter, gelegen naast
het pand Burgemeester Nawijnlaan 22, aan de
eigenaar van dat pand te huur aan te bieden met
het eerste recht van koop. De PvdA ging dit te
ver. „Dit geeft geen pas als er een schrijnend
gebrek aan grond is, aldus Kuijken, wijzend op
het woningtekort. Op dit stuk grond kan volgens
hem wel een huis gebouwd worden. « De Zandvoortse milieucontroleur mag op het strand
schieten. Dat is de uitkomst van de beraadslaging m de commissie van Algemene Zaken. De
jachtopziener blijkt gerechtigd op het strand op
vossen te jagen. Een en ander is namens het
Ministerie van Landbouw en Visserij meegedeeld. Commotie rond zijn jachtgedrag was ontstaan na klachten van een strandexploitant, die
zich zorgen maakten over geweerschoten. Toen
de zaak aan het rollen kwam, ontstond er onduidelijkheid over zijn bevoegdheden. In zijn vergunning staat echter, dat hij bevoegd is tot het
opsporen, bemachtigen en doden van schadelijk
wild op gronden, in gebruik bij/of in eigendom
van de gemeente.

Donderdag 11 oktober. Jongerencentrum 'De
Nachtuü' heeft in Zandvoort gezorgd voor een
luidruchtig weekeinde, en dat terwijl het centrum juist gesloten werd wegens de geluidshmder die het veroorzaakte. Ook het gesprek dat
maandagmiddag werd gevoerd tussen de burgo
meester en vertegenwoordigers van dit centrum
heeft niet tot resultaten geleid. Daarom is het
nog maar de vraag of de jongelui dit weekeinde
al weer over hun in beslag genomen geluidsappa
ratuur kunnen beschikken, o De gemeente stelt
zich niet strijdbaar genoeg op ten aanzien van ds
Provinciale Planologische Dienst en het Ministerie van Volksgezondheid. Deze beide instanties
adviseren namelijk in Zandvoort geen bouwvergunningen te verstrekken voor de sociale wonmgbouw zo lang nog gesproken kan worden
van geluidshinder van het circuit. De gemeente
buigt het hoofd nederig wanneer één of andei e
ambtenaar nee zegt tegen onze plannen, vinden
de VVD en Inspraak Nu. • Het college is met de
provincie in onderhandeling over de subsidie
ring van de aanleg van een fietspad op de voormalige trambaan. Want de aanleg zal slechts
mogelijk zijn, indien door de hogere overheid
subsidie wordt verleend.

De leden van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen
afd. Haarlem e.o. gaan 18 oktober samen eten in Haarlem:
aanmelden bij mevr. Groenendijk, tel. 023-287683.
Kring Heemstede verzorgt
een modeshow op 19 oktober in
De Pauwehof, Achterstraat 17.

(ADVERTENTIE)

Mevrouw Koper uit de Oosterparkstraat is op zoek naar gegevens over de foto hierboven. Zo'n twee jaar al weer kocht zij op een
bazar van de Hervormde Kerk een oud gezangenboekje. Toen zij
het later nog eens inkeek, rolde deze foto eruit. Voor mevrouw
Koper is het een raadsel wie deze vrouw is, op de achterkant staan
geen gegevens en ook niet in het zangboekje. Wie een idee heeft wie
het is, kan mevrouw Koper bellen, tel. 16017, of de redactie van het
Znndvoorts Nieuwsblad, tel. 18648 of 17166.

'Poezenmoeder' overleden

Speelweek van 13 t/m 19 Oktober
ANDIE
MACDOWELL

HUGH

GRANT

FIVE GOODs REvVSONS TO 5TAY SINGLE

Vorige week overleed in het ziekenhuis mevrouw G. Zijlstra uit
de Koningstraat. Zij was jarenlang de assistente van dierenarts
Hagendoorn en stond bij veel Zandvoorters bekend als de 'Poezenmoeder'. Mevrouw Zijlstra trok zich altijd sterk het lot van
dieren aan, vooral poezen en katten waren haar zeer dierbaar.
Haar motto was dat ieder dier recht had op een tehuis met
warmte, liefde en aandacht. Daarom bood zij haar leven lang
onderdak aan verwilderde of in de steek gelaten dieren. Vooral
blinde en moeilijk hanteerbare poezen, en zelfs een met een halve
staart of met maar drie poten nam zij liefdevol op. Regelmatig
zetten mensen stiekum een 'afgedankte' kat bij haar voor de deur,
mevrouw Zijlstra had immers toch altijd wel een plekje over.
Voor het onderhoud van haar dieren betaalde zij altijd zelf.
Twee jaar geleden kwam mevrouw Zijlstra m het nieuws, doordat de gemeente weigerde om haar financieel te ondersteunen bij
het aanleggen van een gasleiding voor een kachel. Haar kolenkachel was niet meer te repareren. Hierdoor kwam haar zorgvuldig
gespaarde begrafenisgeld in gevaar óf zij zou in de kou moeten
blijven zitten. Na de nodige kranteartikelen en de inzet van
raadsleden (VVD en PvdA) kreeg zij uiteindelijk toch tmanciele
steun en werd de gasleiding aangelegd.
Gistermorgen werd mevrouw Zijlstra in een sobere maar uiterst stijlvolle begrafenisplechtigheid door familie, goede vrienden en vriendinnen en alle buren uit de Koningstraat naar haar
laatste rustplaats gebracht.

Stoel om van te snoepen

TEKENFILM
A.L.

KOMEDIE

13.30/15.30

19.00/21.30

DAOELIJKS

Burgerlijke stand
Periode:
8
- 10 okt. 1994

de badplaats door

Verenigingsnieuws

Kerkdiensten
Weekend:
15/16 oktober 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Jullanaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs.
I.G. Clement, Haarlem
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames
Bleijs en Beijnes
Zondag 10.30 uur: dames Bleijs
en Beijnes
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Dinsdag 18 oktober open the-

met

B
B
%

A.L.
DAGELIJKS

LET OP!

VRIJDAG 14 OKTOBER GEEN
VOORSTELLING OM 13.30
Gasthuisplein 5. 2042 JM, Zandvoort. tel: 02507-18686

Zo regelmatig krijgen we hier
op de krant nog wel eens een
anonieme tip binnen. Wel handig, omdat er natuurlijk altijd
wel eens iets gebeurt, waar
haast niemand wat van af weet.
Kasie voor de journalist... vooral als het te maken heeft met
hasj, de burgemeester, geen
koffie- maar een coffeeshop en
een hasj-museum. Op dinsdag
zaten we wat te ploeteren op
onze toetsenborden, toen de tip
ons even floeps letterlijk en figuurlijk in de schoot werd geworpen. Of we al gehoord hadden dat de burgemeester en
wethouder welzijn, mevrouw
de Jong, waren uitgenodigd
voor een bezoek aan coffeeshop
de Bulldog. Hierna zouden zij,
tesamen met eigenaar de Vries
een bezoek brengen aan het
hasj-museum aan de Oudezijdsachterburgwal... en ze zouden
ook nog ergens een 'happie'
gaan eten. Nu is het zo met anomeme tips, dat er - hier en daar
- nog weieens wat aangedikt
wordt of overdreven, maar
goed... zal er maar een gedeelte
van waar zijn... toch een nieuwtje niet. Vooral omdat wij als
pers daar niet officieel over zijn
ingelicht en de dinsdagmiddag
bekend staat als vaste collegevergadering, (dus niemand
mist ze, niet dan?)
Toch maar even checken dan
bij Egon Snelders, de gemeentevoorlichter - maar die zat
met op z'n stek. Dan maar gewoon recht op het doel af... Effe
bellen naar het kantoor van de
Bulldog en naar de Vries vragen... maar die kregen we met...
Weet u wie wel? Egon Snelders!
Dat was grappig... Ziet u het
voor u? Voorlichting over gemeentezaken vanuit het kantoor van een van de meest bekende hasj-tenten van Amstcrdam...
Hoewel, voorlichting? Eerst
vroeg Egon verbaasd hoe de
krant aan de informatie kwam
en wist dat ze daar zaten. Vervolgens deelde hij mede dat ze
er zelf liever geen ruchtbaarheid aan gaven. We hoefden natuurlijk niet meer te vragen of
de burgemeester daar toevallig
ook was, dat leek ons nu wat
overbodig. Toen we vroegen of
de burgemeester ook een bezoek ging brengen aan het hasj-museum (dat van 'een aangeboden etentje' durfden we echt
niet meer te vragen), kwam het
antwoord dat er wel een soort
programmaatje was. Maar een
bezoekje aan dat museum? Dat
was nog helemaal niet zeker
Toen nog maar even naar het
hasj-museum gebeld. O, ja
hoor, ze verwachtten het gezelschap binnen een kwartiertje
Dat was allemaal bekend daai.
Ik weet het niet hoor.. Al b
mensen geheimzinnig over dingen doen en er geen publiciteit
aan mag worden gegeven, dan
word ik altijd vreselijk achterdochtig, maar misschien denken jullie er anders over'? Mi^
schien wel een leuk discussie^
tukje voor de volgende gecombineerde commissievergadc;rmg. Ik houd nu eenmaal van
openheid.
(sorry Egon ik kon het echt niet
voor mij houden)
MARTHA BURGER

De Stoel, het verdwenen kunstwerk, dook gisteren opnieuw op
in Zandvoort. Bakker Paap uit de Potgieterstraat stond gistermiddag met een enorme 'banketstaaf in de vorm van een stoel op
de stoep van Circus Zandvoort. „We hadden hem aan directeur
Leo Heino willen aanbieden," zegt Paap. „Hij is van de stichting
Kunstcircus Zandvoort, die De Stoel in zee heeft laten plaatsen,
die even later weer verdween. Dat heeft hem volgens ons zoveel
narigheid gegeven, dat wij dit aardigheidje voor hem bedacht
hebben. Hier kan hij tenminste van snoepen, daar heeft hij meer
aan."
• Drie Zandvoortse kunstehouden momenteel een
Paap heeft de zo'n 4 a 5 kilo wegende stoel maar bij de deur naars
in het Cultureel Cenafgegeven, omdat Heino niet op kantoor kwam. „Zijn medewer- expositie
Zandvoort: Jeff Borkeut
kers vonden het in ieder geval hartstikke leuk," zegt Paap. Heino trum
(foto's en beelden), Hillie Janwas gistermiddag niet te bereiken.
sen (olieverfschilderijen) en
Mananne Rebel ('naïeve' olieverf schilderij en). De expositie
te zien tot en met 20 novemRia Valk heeft vorige week onder grote belangstelling haar is
ber.
Dat geldt ook voor de tenschilderijententoonstelling in Casino Zandvoort geopend. De zan- toonstelling
gaan naar
geres/actrice begon een tijdje geleden met schilderen, eigenlijk Zandvoort...', 'We
is 'wegenb
nadat zij was afgewezen voor de tv-serie Vrouwenvleugel. Dat enorm succes'deze
geprolongeerd
gebeurde omdat Carry Tefsen ook al was aangenomen voor die Er zijn onder andere
modellen,
serie. Ria Valk had met haar al samen gespeeld in Zeg 's Aa. De maquettes, foto's, schilderyen
regisseur wilde niet opnieuw deze twee actrices in dezelfde serie. en strandvoorstellmgen te zien.
Ria Valk in Holland
Voor de opening verschenen tal van bekendheden in het Zand- o Expositie
Zandvoort, te zien tot 14
voortse casino, waaronder Saskia en Serge, en Gert en Hermien. Casino
november, dagelijks van 14.00
Jacques d'Ancona, die net als Ria Valk ook in Zandvoort woont, tot
uur (Entree 5 gulden
verrichtte de opening. De 'jacht op de Valken' zou nu snel begin- plus02.00
de
gebruikelijke
nen, voorspelde d'Ancona. „Nog even en je hoort er niet meer bij den van het casino) voorwaarals je geen Valk aan de muur hebt."

Jacht op de Valken

donderdag 13 oktober 1994

VVeekmedia 17

STUNTVERKOOP
Wij kochten voor u een enorme partij

(maat 80-176) van Duits fabrikaat
o.a. leggings, sweathers, broekjes, truien,
ondergoed, jacks, nachtkleding en spijkergoed
GOED, ER IS EEN VERSCHIL. Z'N

PRIJS IS BEDUIDEND LAGER.

De Renault-showroom is nu meer dan ooit een Mekka voor de ware auloliefhebber. Wanl daar staat-ie dan: de
nieuwe Clio Oasis. Wat al direct opvalt, is het zeer verrassende prijskaartje. Helemaal als u bedenkt wat u er

landvoort

allemaal voor krijgt. Zonwerend glas rondom, stuurbekrachtiging, een deelbare achterbank, speciale bekleding, een

vrijdag, zaterdag en zondag

naambadge en speciale Oasis-wieldoppen. Optioneel zijn de airbag voor de bestuurder en de metallic
kleuren. Kom nu naar onze showroom en maak een
UW VOORDEEL OP ACCESSOIRES!
F
"

begint vandaag 13 okt. met een

opheffingsuitverkoop

Laminaat parket

DE NIEUWE CLIO OASIS VAN RENAULT. AL VANAF F 24.695,-.

Prijs mclusiJ BT\\ en cvtlusiL-l koslen rijklaar maken Pnjb- en sptulïcattewij/igmgcn voorbehouden Renault adviseert Elf Oliën 8 jaar plaatwcrkgnranlic
Algcbetld Clio B.icc.ira

:
::,:;.:;: ;.;:;

.;:,•;;:•'OP=OP;

per m2 exclusief BTW

Autobedrijven Rinko

EURO-FLOOR
Koninginneweg 9 rood

.
goed onderhouden bovenwoning in het
iAmèterdaim-Z.Q;s(BülleWijk)
centrum. Ind. beg.gr. entree; hal; 1 et. ^Tel.
020-691755te; ';^-: •' c
ruime hal; woonk.; keuken; balkon;
badk. met toilet, wastafel en ligbad; 2
sl.k. De wonig is grotendeels v.v. dubbele beglazing. Vr.pr ƒ 145.000,- k.k.
AUTORIJSCHOOL

^Openingstijden:
~
donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uui^
zaterdag .,;',-.• .van 10.00 tot 16.00 uur

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\
naaimachines
ƒ

o

D

ALLE MERKEN;

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

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
11 modekleuren.
Alle maten

69.95

Van l 2 t/m 26 oktober /ijn de
Doka dagen bij Capi Nassaukadc.
Wij demonstreren dan diverse
vcrgroters van de merken Durst,
Fujimoto en Meopta.
ija(^nS':^!Ê:Ü5}i^^
'

Fa. Veldwijk

v/a

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

n

Grote Krocht 25 - Tel. 14404

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

de énige échte;drukkerij in Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

vanPëtègein

iedereen leest de krant altijd en overal

• Uw drukker voor:' ''
":. ., :huwëlijkskaarté.n': geboortekaartjes ,en ;•'.
',.': ^handelsdrukwerk

Kérkpad 6
>
Tei./Fax:: 02507-12793;
Postbus,54.: v . .••..• .." V .
2040 AB Zandvoort ,

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-562.2027

In opdracht van de direktie betreffende de voorraad van GROOTHANDEL/IMPORTEUR, zal a.s.
zaterdag 15 Oktober te Zandvoort, een ZEER BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING worden
gehouden. De totale voorraad, groot 9438 artikelen, tw.v plusminus F975.000.-, dient ten gelde gemaakt
te worden. Te koop is ondermeer lederen en suede dames/heren/kinderkleding, sportieve en klassieke
fietsen, slaapkamer textiel en tal van andere goederen. Alle artikelen worden verkocht met extreem hoge
kortingen. Deze voor particulieren zeer interessante onderhandse verkoop vindt plaats in de tb.g. ruimte
van:
15 Oktober 11,00-18^00
AUDIO & VIDEO
Burg. yan Alphenstradt 63
:^f„,^

grote merken KTV's & VIDEO'S
Philips, Grundig, Panasonic,
JVC etc. Enkele voorbeelden:
GRUNDIG hi - fi stereo video
met TXT 1399.- NU 699.- •
HITACHI video, LCD afst.
bed., Normaal 1299.- NU v.a.
399.- * PHIUPS ktv, 63 cm,
stereo, TXT, FSQ NU v.a. 799.-|
GRUNDIG TV/VIDEO stereo,
TXT, v.a. 799.-* GRUNDIG
ktv, 50 cm v.a. 399.- • Er is al
een KTV of
VIDEO voor:

299r

"ELYSEE BEACH" ZANDVOORT

RANNENSETS
Royai;SLG Solingen, 12-delig;;;
geschiktvoor elektra-gas en ,
keramiek en voor koken zon- i:
der water of vet, vqatwasbest:,
24 kit goud verg. grepen,',
levenslange garantie ; v;: ;.
Normaal
•.'••-Lr'••••:>•.

Grote kollektie LEDER & SUEDE
Er zijn al Lederen/Suede dames en heren jassen voor 69.90
en Lederen/Suede pantalons voor 39.90
en Lederen/Suede rokken voor 29.90
en Suede kinder- jacks voor 59.90
en Lederen dames en heren bodywarmers voor 39.90,
verder Parka's, Lamm/s, Mesjes, USA jacks_etc.
•w^vi-w*

ER IS AL EEN SUEDE
KINDERHESJEVOOR:

RIJWIELEN
kinderfietsen, MTBis,
tracking bikes, klass. fietsen
trommelremfietsen, citybikes
1199.-999,-699.-299:-]39.-

Er is al een 24 inch, 18 speed
MOUNTAINBIKEvoor:

191°

WAIT DISNEY posters van alle bekende figuren zod^
:-y\/issellijst met ophangsysteem Normaal 69.- NU 19.95 * MERKKLEDING fantasie spijkeroyerhemden van "BOXER".-Grote merken qamëskonfektie o.a.
rbkken;:nesjes, stockings, kolletjes, hotpants, leggings, truien etc Kindersweaters -en jeans, Baseballshirts Normaal van 49.- tot 179.- NU alles v.a. .7.5.0 *
ZONNEHEMELS met PHIUPS CLEO lampen Normaal 899.- NU 399.-* KEYBOARDS voor kinderen Normaal 39.- NU 10.- * SKEELER/IN-UNE SKATES de
W:niëüwste:rolschaatsrage uit Amerika Normaal 199.-iNÜ 39.-^* BRAADPANNEN van gietijzer Normaal 39-NU 5.95 *BADHANDDOEKEN 100x160
Normaal 59,- NU.......19.-* AUTOSPEAKERS 20/40/50/80/120 VVatt per set v.a. 15.-* FTTNESSAPPARATEN met digitd
•'VIDEOFILMS vele titels Normaal 19.- NU 3 vopr25.-'* LAKENS &BEDDEGOED dekbedden, hoéslakens, kussens, overtrekken, van zeer fijne kwaliteit,
diverse mooie dessins Normaal van 49.- tot 299.- NU.alles v.a. 11.95 * "GROSFILLEX" PIANTENBAKKEN/PÖTTEN, kunststof, van klein tof supergroot. o.a
;:

Amsterdam, Nassaukadc U i l , tel 020 61 28221

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

nieuw, reconditioned en demo

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Aart
Veer
Groente en Fruit

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Shell Geerling

STOKMAN
FOURNITUREN
kledmgreparatie
Pnnsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten
Gesloten
19 t/m 26 september

Ouderwets lekker

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

De Vonk

Erwtensoep
met worst en spek

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
EIG E w NEHLS

Onze eigen specialiteit:

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

De Spar

GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

VAN

m MAKELAAR O.G. m

Fa. P. Klein

HOGEWEG 67 - ZANDVOORT
TEL 02507-18703
TEL. 023-402807
AUTOTEL. 06-52804326

lessen in
Nissan „Primera"

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

Zandvoorts Nieuwsblad

Dr J. G. Mezgerstraat 33

op unieke lokatie gelegen luxueus ruim
driekam.app. op de 4e et. met uitzicht
op zee. Vloeropp. 110 m2. Fraai balkon
op het westen. Ind. hal; L-vormige
woonk.; open keuken met inb.app.; bijkeuken; badk. met dubbele wastafel,
douche en ligbad; toilet; 2 slaapk. Het
app. wordt gestoffeerd aangeboden incl. gordijnen en luxaflex. Vr.pr.
ƒ 395.000,- k.k.

VAN LEVEN

o^^.'Vtiï^i^.VL.CfV^irt'vs^r^/^-'-v-.ï/'-w' ,. .'•••.:•:•*: •'<:.'.-.•./-.•"::".«:"•• • " . - ' • " . • • ' • v , • •
:ï?ï'KÏppïbffi
MDF, dikte 8 mm

Donderdag t/m zondag geopend van
12.00-18.00 uur. Passage 18

Stationsplein 11/7

EEN EIGEN MANIER

proefrit in de Clio Oasis (en waan u in een limousine).

1

met zeer hoge kortingen!

nabij station en strand gelegen
driekam.app. met riant zonneterras op
het zuidoosten (± 20 m2). Ind. ruime hal
met plavuizen vloer; woonkamer met
parketvloer en aangrenzende keuken; 2
slaapk.; badk. met douche en wastafel;
separaat toilet. Het app. wordt gestoffeerd aangeboden. Serv.k. ƒ 290,- p.m.
Vr.pr. ƒ 255.000,- k.k.

RENAULT

TERRACOTTA Normaal van 10.- tot79.- NU alles v.a. 2.95•* 100-den POPPEN o.a. qankleeclpoppen,, baby's, kerstpoppen etc Nu alles v.a. 2.95

vVeekmedia 17

Fusie tussen
verenigingen
onmogelijk
ZANDVOORT - Bezuinigen door voetbalverenigingen te laten fuseren, is vooriopig niet mogelijk in Zandvoort. Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft daar bij het opstellen
van de begroting 1995 maar
van afgezien. Het wil dat
compenseren met bezuinigen op leerlingenvervoer.
Het CDA wil meer subsidie
voor de sportverenigingen.
De gemeenteraad heeft een
tijd geleden albesloten om naar
fusies van de verenigingen toe
te werken. Dat zou een bezuinigingsmogelijkheid van 80 duizend gulden opleveren, met
name op de post van onderhoud van de velden. Het college
heeft vervolgens besprekingen
gevoerd met de verenigingen,
maar een fusie blijkt niet haalbaar. Dat schrijft het college
ook in de meerjarenraming.
Daarom heeft het een alternatief bedacht om wel - ongeveer
eenzelfde bedrag - te kunnen
bezuinigen: het leerlingenvervoer. VVD-er Van Caspel vroeg
hierover in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening opheldermg. Volgens wethouder Versteege zou het door
'lopende afspraken' komen. TOm die reden
kunnen er geen veranderingen
plaatsvinden.' Van Caspel nam
daar geen genoegen mee, maar
krijgt later schriftelijk antwoord op zijn vragen. Er wordt
een notitie over gemaakt.
CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs is daar blij mee. Hij
is er voor om de herverdeling
van de subsidies opnieuw te bespreken. „Een aantal sportverenigingen in Zandvoort krijgt
vrij veel subsidie. Andere clubs
daarentegen krijgen helemaal
mets of veel te weinig, bijvoorbeeld de padvinders, voetbalvereniging TZB, tennisverenigingen, judo, schaak en noem
maar op." Dat is met in verhouding, meent Bluys. Hij vindt
echter niet dat de subsidies
naar beneden moeten, wat hem
betreft mag er zelfs méér geld
aan besteed worden. Bluijs:
„De subsidies voor de sportverenigingen mogen wat mij betreft best van die O-lijn af."

Onderzoek naar
baatbelasting

donderdag 13 oktober 1994

Leidsestraat krabbelt langzaam weer op
Foto Bram de Ilollandci

opvattingen. Een souvemerszaak stalt pornovideo's op
straat op ooghoogte van kinderen terwijl volwassenen Pinokkio en Sneeuwitje zien staan
Terwijl de een zijn waar stijlvol
presenteert, trekt de ander de
aandacht met een schreeuwend
fluonscerende bord.
„De gevelreclame wordt teruggedrongen," vertelt J. Waterham opgelucht. „Vanaf 1998
mag je nog maar één vierkante
meter per gevel gebruiken.
Winkeliers krijgen subsidie als
ze er nu al mee beginnen." De
gevels en de architectuur in de
Leidse lijken samen een uit de
hand gelopen feestje. Zaken
met allure zoals Metz & Co en
Dikker & Thijs hebben de aantrekkingskracht van hun pand
uitgebuit Een ordinaire pizzeria heeft een kans gemist: erboven een ernstig verwaarloosde
gevel van glas en lood verrijkt
met drie uitgeslagen maar
schitterende beelden van oogstende mannen. De fel oranje
Febo zit onder een sprookjesachtig oosters pand met een torentje waar normaliter een fakir woont. De zo links en rechts
geplaatste nieuwbouw getuigt
van de grootste wansmaak.

door Thérèse
van Warmerdam

UCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN en reisbureau's hebben jarenlang het straatbeeld van
de Leidse bepaald. Door de automatisering hoeven zij hun
diensten niet meer aan de balie
te leveren en vooral in de eerste
helft valt op dat ze zijn verdwenen.
Vanaf het Koningsplein begint de straat veelbelovend met
verschillende moderne winkelpanden. Twee weken geleden is
op de hoek, in een prachtig artdecorpand, een uit de kluiten
gewassen
kledingzaak geopend. In het eerste stuk struikel je wel over de kleding- en
schoenenzaken, maar ze zijn
met zorg opgemaakt: de zaken
blinken en zijn voorzien van
professionele etalages.
Rob Pistor, hoofd afdeling
Structuur en Beheer Binnenstad: „Beleidsbeslissingen die
jaren geleden genomen zijn, beginnen nu effect te sorteren.
Klachten van de Kamer van
Koophandel, winkeliers en bewpners hebben uiteindelijk geleid tot het terugdringen van
fast-foodzaken, een schonere
straat en een scherpe controle
van politie. Misschien krijgt de
ondernemer meer vertrouwen.
En ja, als er één schaap over de
Dam is..."

L

ZANDVOORT - De gemeente gaat bij de ondernemers op den duur mogelijk
'baatbelasting' heffen. Daarmee betalen zij mee aan verbetering in de omgeving van
hun bedrijf, voor zover zij Moorkop
daar 'baat bij hebben'.
Ferry André de la Porte die
De gemeenteraad gaat in de
loop van de komende maanden
discussiëren over deze mogelijkheid. De baatbelasting
wordt in sommige andere gemeenten al toegepast, in bepaalde gebieden van het centrum. Deze wordt geheven wanneer in straten en pleinen geïnvesteerd wordt om deze sterk te
verbeteren ten opzichte van de
normale situatie. Opknappen
van een centrum houdt in dat
er extra gelden geïnvesteerd
moeten worden. Via de baatbelasting kan de gemeente die extra gelden doorberekenen aan
de winkeliers die daar baat bij
hebben. Bijvoorbeeld van sierbestrating, luxere verlichting,
meer bomen, bankjes, prullenbakken en openbare toiletten
enz.
Vaste ideeën hierover zijn er
echter nog niet. Wethouder
Versteege: „Er zijn nog geen onderhandelingen met de ondernemers geweest, maar dat is natuurlijk wel ons streven." Burgemeester Van der Heijden
heeft inmiddels wel Ondernemers Vereniging Zandvoort
hierover gepolst, maar deze
moet zich hierover nog beraden. „Wij hebben ons in dat gesprek nog op de vlakte gehouden," aldus OVZ-voorzitter
Roei van de Heuvel.

Het vertrek van luchtvaartmaatschappijen en reisbureau's heeft het eerste deel
van de Leidsestraat vanaf het
Koningsplein een ander aanzien gegeven

De opknapbeurt van de
binnenstad werkt op
winkeliers als een
rattenvanger van
Hamelen. De nieuwe
straatbedekking van
Kalverstraat en
Heiligeweg is een soort
rode loper naar het
Leidseplein. Vanaf het
Koningsplein is het
winkelbestand in de
Leidsestraat flink aan
het veranderen.
Bedrijven met een
baliefunctie verdwijnen
en er komen echte
winkels met stijl voor
terug. Het terugdringen
van de fast-foodwinkels
begint vruchten af
te werpen.

zijn hele leven aan de Leidsestraat woont, is niet erg onder
de indruk van de fast-foodstop:
„Nu komen er bakkers waar
geen normaal brood te halen
valt. Ze kunnen moeilijk verbieden dat ze alleen stokjes, taart
en croissants gaan verkopen.
Sinds er zo'n twintig jaar geen
auto's meer rijden, is het niveau omlaag gegaan. De gewone slager en apotheker werden
vervangen door zaken voor de
toerist en dat bevordert een eetcultuur."
Een blonde jongen staat midden op straat met zijn hand in
een zakje te grazen. „Nee, ik
heb net al een patatje op. Dit is
zo'n ellendige moorkop." Terwijl hij met zijn vinger een cirkeltje om zijn mond draait,
vraagt hij zijn vriend die met
een pistoletje kaas aan komt
zetten of er slagroom zit. Allebei komen alleen in de Leidsestraat om 'iets te snaaien'.
„Voor de rest is het hier toch
levensgevaarlijk," lacht de
blonde terwijl hij als een toreador een fietser laat passeren.

Kanaalzwemmen
Er is geen straat in Amsterdam waar zoveel pardonnen,
sorry's of krachttermen worden gebezigd vanwege de con-

frontatie fietser en voetganger.
In 1990 hebben de stadswachten niet zonder moed actie ondernomen de fietser te laten lopen, maar dat werd een fiasco.
De geschiedenis blijkt nu eenmaal standvastig: Johan Luger
schrijft m een historisch gidsje
over de situatie begin 20-e
eeuw: 'Elke Amsterdammer
stelt zich tot taak een maal per
dag door de Leidsestraat te fietsen - liefst tweemaal. De Leidsestraat is voor de fietser wat het
Kanaal is voor de zwemmer.'
J. Lakeman van de politie
Lijnbaansgracht: „Als we het
personeel zouden hebben, kunnen we in principe bekeuren.
Het is wandelgebied. Rechtvaardig zou dat niet zijn: waarom de een wel op de bon en de
ander niet. De tram rijdt door
de Leidse en het is een snelle
route van de binnenstad naar
buiten. Redenen waarom het
moeilijk is fietsers te weren.
Wie een oplossing heeft mag
het zeggen." Vooralsnog ligt de

Liefhebbers van trommels
en percussie kunnen
komende week hun lol op,
want verschillende
slagwerkfestivals hebben de
krachten gebundeld, zodat
Amsterdam met maar liefst
drie evenementen op dat
gebied wordt verblijd.

ABONNEMENT OP WOON BLAD
BIJ MEUBELAANKOOP!
Eigen Huis & Interieur, Woonbeeld,
Elle Wonen of Residence. Vraag
naar de aktievoorwaarden in de winkei! Kom eens langs en laat u verrassen door ons complete assortiment.

MEUBELPUIN
LEIDERDORP

Rugzaktoerist
En daartussen knarst en rmkelt de tram. Voor de winkeliers is de tram een noodzakelijk kwaad. Secretaris van ondernemersvereniging Leidsestraat - Koningsplein, J. Waterham: „De afspraak was dat
trams stapvoets zouden rijden.
Dat stapvoets van toen is de
marathonloop van nu. Enerzijds moeten we bereikbaar
zijn, anderzijds rijden ze veel te
hard. Voetgangers schrikken
van noodstoppen en dan hebben we het nog niet eens over
de passagiers."
Het type voetganger in de
Leidse is niet onder één hoedje
te vangen: tussen de fietsers en
kuierende snaaiers haasten
zich mannen met fladderende
stropdassen en vrouwen in
mantelpakjes. Bij het Torture

Museum en de souvenierszaken zijn Franse en Duitse conversaties te beluisteren. Soms
probeert een zwerver voor
kleingeld de blik van passanten
te vangen.
Consumenten bestuderen de
inhoud van etalages en enkele
stappen overtuigd naar binnen.
„Een vriendin had hier leuke
schoenen gekocht. Met zoveel
schoenenzaken is het toch wel
raak." Een paar Engelse jongens hebben juist Nederlands
geld gehaald: „We komen niet
voor de winkels. We gaan een
café zoeken."

den hebben, is Amsterdam niet
meer interessant. Daar ga je
heen als je jong bent." De Leidse betaalt vooral de prijs van de
vrijheid in Amsterdam, vult J.
Waterham aan. Voor de ondernemer kent die vrijheid ook
voordelen: vooral in het laatste
stuk, vlakbij het Leideplein, is
er een pluimage aan verkoop-

ZANDVOORT - Horeca
Nederland verzoekt 'met
klem' inzage in de papieren
van de gmeente omtrent de
gebruiksvergunning brandveiligheid. Zij wil controleren of de tarieven alleen
kostendekkend zijn. 'Matige winst' is niet meer toegestaan.
Sinds l januari 1994 mogen
gemeentelijke tarieven alleen
nog maar kostendekkend of lager zijn. De opbrengst van verordeningen mag bij vergunmngen en retributies niet meer uitgaan boven de geraamde kos
ten. Dat schrijft Horeca Nederland afdeling Zandvoort aan
het gemeentebestuur, naar aanleiding van vele klachten over
het tarief voor de gebruiksvergunning. Volgens een aantal logiesverstrekkende bedrijven is
dat veel te hoog en hoger dan in
andere gemeenten.
De mening over de 100 procent kostendekking - en niet
meer - wordt gevoed door een
brief van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, De
Graaff-Nauta, aan het KNOV-bestuur. Een 'matige winst' is
volgens hem sinds l januari
1994 niet meer toegestaan.
'Stelregel is nu een maximaal
100 procent kostendekkendheid voor de verordening in zijn
geheel," aldus De Graaff-Nauta.
Het horecabestuur vraagt op grond van de Wet Opentaaarheid van bestuur - om een 'sluitend overzicht van de kostendekkendheid van de overheidsdiensten, maar m het bijzonder
voor wat betreft genoemde gebruikersvergunmng te geven.
Wellicht is hierdoor de heffing
gebruikersvergunning te herzien c.q. alsnog te herzien'.

Bom opgeruimd
ZANDVOORT - De vliegtuigbom die vrijdagmiddag 7 oktober bij baggerwerkzaamheden
in de Leidsevaart in Vogelenzang is gevonden, is zaterdag 8
oktober rond tien uur opgeruimd. De Engelse bom van 500
pond is in de vroege ochtend
door de Eplosieven Opruimingsdienst vanaf de Leidsevaart vervoerd naar een duinterrein aan de Zeeweg in Overveen. Daar werd hij in een vier
meter diep gat gestopt, dat
werd vervolgens weer dichtgegooid en de bom werd tot ontploffmg gebracht.
De ontploffing veroorzaakte
een krater van twaalf meter en
vijf meter diep.-Grote scherven
vlogen tientallen meters weg.
De Zeeweg werd voor korte tijd
afgesloten. De bom ontplofte
niet eerder, omdat er geen ontstekmgsmechanisme aanwezig
was.

(ADVERTENTIE)

Vrijheid
Volgens Jacques Baars van
De Nieuwe Muziekhandel zijn
vooral jongeren in de Leidsestraat te vinden: „De rugzaktoeristen kopen misschien met z'n
vieren bij Mignon een fles water en als het meezit een stokbrood. Later als ze gearriveerd
zijn en werkelijk wat te beste-

Een week lang trommelplezier

(ADVERTENTIE)

Als u vóór eind november bij
Meubelplein Leiderdorp een nieuw
meubel koopt of bestelt, dan krijgt u
van ons een gratis abonnement op
Ariadne, VT wonen, DoehetZelf,

discussie op straat en wordt
uitgevochten tussen tweewieler
en benenwagen.

Voor veel bovenverdiepmgen, die dienst doen als opslag,
hangen gore en verscheurde vitrages voor vuile ramen. „Er
staan zeker zo'n zeven woningen leeg. Daardoor wordt een
straat onpersoonlijk, is er minder sociale controle. Aan de
voorkant is geen vrije opgang,
dat is het probleem. Ze zouden
ze van achteren open moeten
breken," vindt Andre de la Porte. Bij de afdeling Structuur en
Beheer Binnenstad worden er
nog plannen gesmeden om een
oplossing te vinden voor de
leegstand.
Maar de nadelen van de Leidsestraat zijn onvoldoende reden voor vertrek, meent André
de la Porte. „Je woont heerlijk
centraal met een prachtig uitzicht." Waterham kan zich erbij aansluiten. „We zitten hier
met de parfumeriezaak pas
sinds 1946. De Leidsestraat is
een van de boeiendste straten
van Amsterdam. Ik zou hier
niet weg willen."

Horeca verlangt
duidelijkheid
over legeskosten

Meubelplein Leiderdorp ligt pol a.m de M tussen
Rotterdam en Amsterdam, afslag Leiderdorp/
Hoogmade Er is volop gruis pirkeerruirmc
Meubelplein Leiderdorp is sponstir v.in 'Goede
tijden, Slechte tijden' Alle meubelen m deze FVsenc 7ijn vcrknjgbui bij B-iallwrgcn Meubelen,
GrocncN^cgen Mculukn, Hnuwtlmg Interieur,
Kooreman Woonadviseurs [^.derhnd, Mijnders
Meubelen, Slaapkuner Centrum, Stoutenbeek
Woonctntrum, Valh il Woomdeeen Indirmatie
071-416585 Openingstijden Mamdig 13 0017 30 uur Dmsdig Woensdag Vnjdig93017 30 uur Donderdag koopavond 9 3021 00 uur /.uerdig
9 30-17 00 uur

BtJDIHJ!
Hlvl'WM

AMSTERDAMSE eveneDEmenten
bestaan uit drie

geluid' geeft. Voorts treden
twee in India geboren, maar in
Amerika spelende tabla-spelers
op. Trilok Gurtu speelde bij
rockjazz-gitarist
John
McLaughlin en combineert
rock met Indiase ritmes. Zakir
Hussain speelde eveneens bij
McLaughlin en wordt door omschreven als 'een virtuoos publieksbespeler, die popswing
met humor maakt.'
Het programma wordt gecomplementeerd door de
Amerikaanse
percussipmst
Vinx, die in
het voorprogramma van
Sting speelde
en een mix
van Amerikaanse muziekstijlen
brengt, terwijl de Belgische
vrouwengroep
Ryth'miss de
in Cuba en
Afrika opgedane ervaringen met westers theater
combineert.

onderdelen: 'De slag om de wereld' (populair) op 15 oktober
in de Beurs van Berlage, Slagwerk & Stem (modern klassiek) op 18 oktober in Paradiso
en 'Trommelen op de Beurs' op
16 oktober (drumbands, percussiegroepen, kinderen).
Het meest gevarieerde festival, 'De slag om de wereld',
wordt door de Slagwerkkrant
georganiseerd
,A _,
en is een voortzetting van 'Paradiso
van
slag'.
Ook nu is de
Amerikaanse
drum-halfgod
Terry Bozzio
(speelde
bij
Frank Zappa)
weer van de
partij. „Bozzio
heeft een mateloze energie en
geeft een melodieuze solo van
vijf
kwartier
weg," legt Erk
Willemsen van
de Slagwerkkrant uit. „En
we zijn er een
beetje trots op
dat zijn optreden in Paradiso zo aansloeg,
dat hij solo is
doorgegaan."
Uit Mozambique komt Venancio Mbande die Afrikaanse xylofoons heeft be^
speeld, waarbij
kalebassen als
klankkast fun- Terry Bozzio en een deel van
geren, wat vol- zijn drumkit, die uit vier bassgens Willem- drums, tien toms, 25 cymbals
sen 'een heel en vier hi-hats bestaat
Foto Mapex
warm en hard

De Slag om de
Wereld
(telefoon: 627.04G6)
begint om acht
uur en een kaartje kost dertig
gulden, terwijl
een kaartje voor
Parudlso
(622.6979)
een
riks
minder
kost. Houders
van een Stadspas
krijgen een forse
korting. Trommelen op de
Beurs' start 16
oktober om één
uur In de Beurs
van Berlage en
de toegang Is gratls.

foto: Noodt Fotografie

Techniek bij Randstad Uitzendbureau
Randstad Uitzendbureau bedient sinds enkele jaren het
bedrijfsleven vanuit gespecialiseerde afdelingen. Zo staat
de vestiging aan het Leidseplein te boek als de
„Vestiging Techniek". Vanuit
deze vestiging vinden alle
technische
uitzendingen
plaats voor Amsterdam, Amstelveen, Schiphol, Diemen
en Abcoude.
Maatwerk wordt geleverd aan
de sectoren bouw, metaal,
elektra, chemie, de installatieen autobranche. Sinds enkele
maanden zijn er twee specialistische richtingen bijgekomen: grafische industrie en
automatisering. Op deze ontwikkeling wordt nader ingegaan.
Zo is het voor uitzendbureaus
jarenlang verboden geweest
te bemiddelen in grafischtechnisch personeel. Dit verbod is vrij recentelijk opgeheven. Randstad uitzendbureau
is direct op deze nieuwe ontwikkeling ingesprongen met
het opzetten van een afdeling
grafisch personeel. Regelmatig voorkomende functies zijn
offsetdrukkers, micro- en macromonteurs en DTP'ers. In
de toekomst zullen ook de
commerciële en de meer

creatieve functies aandacht
krijgen.
Een tweede ontwikkeling is
de groeiende uitzendmarkt op
het gebied van automatisering. Randstad Uitzendbureau
bemiddelt in vakbekwame automatiseerders in diverse omgeyingen volgens de aantrekkelijke uitzendformule. Onlangs noemde een klant ons
nog gekscherend de „Kwik
Fit" binnen automatiseringsland.
De
automatiseringsafdeling
van Randstad Uitzendbureau
is hard op weg een geduchte
concurrent te worden van gerenommeerde dienstverleners
in
de
automatiseringsbranche. Klanten zijn alle
grote en kleine ondernemingen die op de een of andere
manier zijn geautomatiseerd.
Tevens leveren wij aan de
tussenhandel. Onze uitzendkrachten werken voornamelijk
als l/O-operator, applicatiebeheerder, systeembeheerder,
programmeur en helpdeskmedewerker. Veel ervaring is
er opgedaan met projecten
op het gebied van pcassemblage en het installeren
van software.
De technische intercedenten
van het Leidseplein kunnen

inspelen op elke specifieke situatie, van zowel het inlenende bedrijf als de sollicitant, omdat zij zelf een technische achtergrond hebben en
gespecialiseerd zijn in een
bepaalde sector. Verder bezoeken zij regelmatig de bednjven om kennis op te doen
van de nieuwste ontwikkelingen en feeling te houden met
de markt. Zo bezochten zij afgelopen week de drukkerij
Calff & Meischke (zie bovenstaande foto).
Momenteel groeit de technische markt explosief. Volgens
de Randstad marktmpnitor is
in periode 9 van dit jaar het
aantal uitzenduren met 31%
toegenomen ten opzichte van
1993. Van het groeiende aantal technische vacatures die
dagelijks bij ons binnenkcmen worden de meeste direct
vervuld.
Hieruit blijkt wel dat er aan
een duidelijke behoefte wordt
voldaan. Door het groeiende
aantal technische functies zijn
wij echter voortdurend op
zoek naar gespecialiseerd
technisch personeel. Zoek je
per direct een technische
baan, kom dan eens langs pp
de Randstad vestiging Leidseplein voor een informatief
gesprek.
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HUISHOUD-TIP

zoetzuur
van groene
tomaatjes
Cherry tomaatjes zijn overheerlük van smaak. Echter de
tomaatjes die nu nog aan de
planten (eigen kweek) hangen willen niet meer rood worden. Er is te weinig zon.
Gelukkig hoeft u ze niet weg te
gooien, want u kunt er namelijk zoetzuur van maken. Daarvoor heeft u nodig : 1 kilo
groene tomaten. 750 gram
suiker, een mespunt gemberpoeder, 8 kruidnagels, 20
peperkorrels een ruime
hoeveelheid kaneel en azijn.
Kook de tomaatjes even in water, haal ze eruit en laat ze dan
een nacht overgoten met azijn
staan.
Laat ze de volgende dag op een
vergiet uitlekken. Kook de tomaatjes een kwartier lang met
een deel van de uitgelekte
azijn, de suiker en de kruiderijen. Haal de tomaatjes met een
schuimspaan eruit en leg ze in
potten. Kook het vocht tot een
siroop en giet deze koud over
de vruchten. Leg hierop vervolgens naar mooie ouderwetse gewoonte een leuk doekje
gedrenkt in rum of brandewijn
en sluit de potten af. Een leuk
cadeautje voor als u de verjaardag van de buurvrouw bent
vergeten!
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u m De Boodschappen- M,
'Krant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor; aantrekkelijke voordeel-akties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

SUGGESTIE

Afgebeeld model TD 901 EC.

ZANUSSI
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Unieke
koffiedoeken

Gratis Hopper bij
Hotpop magnetron
popcorn

bij

Friesche
Vlag
Rodi vriesvers
denkt ook aan de
beurs van de baas

handomdraai

fel.
HotPopisverkrygbaarinviersmalcen..naturel,

zoet, zouten kaas.

Bollen kunnen nu de grond in
tenbollen geplant kunnen worden. Dat kunt u natuurlijk ook
doen met blauwe druifjes, of andere vroege voorjaarsbloeiers.
Zet ze op een koele, droge en
vorstvrije plaats. Dan heeft u met
de kerstdagen alvast het voorjaar
in huis!

Lekker koken
met vier nieuwe
roerbaksauzen

Braun Oral-B plak Control
nu vier weken op proef

Zeg nou eens eerlijk; met dit
weer wordt uw wasgoed zonder droogautomaat toch niet
goed droog. Zanussi biedt
met haar uitgebreide droogautomaten-assortiment voor dat
probleem altijd een passende
oplossing. Er is voor elk wat
wils: van eenvoudige tot geavanceerde elektronische modellen. Met luchtafvoer of condensatie. De trommel van elke
Zanussi
droogautomaat
draait afwisselend links- en
rechtsom waardoor overmatig
kreuken van het wasgoed
wordt voorkomen. En natuurlijk blijft uw wasgoed, en met
name de handdoeken, daarbij
lekker zacht. Er is al een zanussi droogautomaat vanaf
f.599,-. Wilt u meer weten over
het Zanussi assortiment, dan
kunt u contact opnemen met
de verkoopafdeling, telefoon
01720-80333.

= AktlG

Ontworpen door Ida 1w H«r

Overal zijn ze weer verkrijgbaar,
de bollen die in de komende donkere dagen, voor gezelligheid op
tafel zorgen.
Het is nu ook de tijd om bollen te gaan planten. Misschien
heeft u nog wel een gezellig
mandje waarin alvast wat Hyadn-

Zanussi, een
nieuw licht
op drogen
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Spaar de unieke koffiedoeken
van Friesche Vlag.

HUISHOUD-TIP
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Braun en Oral-B stellen u met
de aktie 'Geen schone tanden,
geld terug' in de gelegenheid om
de Braun Oral-B Plak Control
vier weken lang uit te proberen.
De fraai gestileerde Braun oralB Plak Control verwijdert in
twee minuten meer plak dan een
gewone handtandenborstel in
zes minuten. En dan te weten dat
de meeste mensen niet langer
dan een minuut poetsen!
Een onderzoek van een onafhankelijk instituut heeft uitgewezen dat tandartsen zelf het liefst
de Braun Oral-B Plak Control
gebruiken.
Mocht niet tevreden zijn met het
poetsresultaat van uw Braun
Oral-B Plak Control, dan stuurt
u het complete produkt in de originele verpakking met de aankoopbon en bijgaande, geheel
ingevulde bon binnen vijf weken
na de aankoopdatum naar:
"Geen schonere tanden? Geld

teruglaktie", p/a Braun Nederland BV, Visseringlaan 22 , 2288
ER Rijswijk.
U krijgt dan het volledige aankoopbedrag via bank of giro retour.

Nu wist u al dat CONIMEX de
Oosterse keuken bij u thuis
brengt. Zo is dat ook met roerbakken, een Oosterse keukentechniek, die flink aan populariteit wint Dat is geen wonder,
want het is gezond, lekker en in
een handomdraai klaar.
Om u daarbij een handje te helpen, hebben de koks van
CONIMEX vier nieuwe roerbaksauzen samengesteld. Dat
zijn sauzen voor Babi Pangang,
Babi Ketjap, Kip Kanton en Tjap
Tjoi. Deze populaire ChineesIndonesische gerechten maakt
u snel zelf met zo'n lekkere
roerbaksaus. Vlees roerhakken,
de roerbaksaus toevoegen en
even verwarmen. Zo heeft u
binnen tien minuten iets
lekkers op tafel. Serveer het
met witte rijst of nasi en kroepoek. In een handig boekje dat
CONIMEX uitgeeft, vindt u
overheerlijke recepten voor
roerbakken.

Rodi, de bekende fabrikant van
hondevoedsel, weet als geen
ander dat u het beste wilt voor
u w trouwe viervoeter. Door het
invriezen van vers vlees is Rodi
namelijk optimaal verteerbaar.
Hoe goed dat voor uw hond is,
bleek nog eens tijdens de onlangs gehouden Wereldhondententoonstelling in Bern
waar van de 35 Nederlandse
'besten van het ras' er maar
liefst 28 dagelijks Rodi op het
menu hadden staan.
voor het baasje heeft Rodi
overigens ook wat in petto.
Want wie twee pakken Rodi
Vriesvers koopt, krijgt een
rijksdaalder retour. U knipt
de streepjescode van twee pakken Rodi Vriesvers uit. Stop deze in een envelop en vermeld
meteen uw bank- of gironurrimer en uw adres met telefoonnummer. stuur de envelop voor 31 maart 1995 naar:
Rodi, Postbus 1980, 3000 BZ
Rotterdam. Rodi maakt dan
F2.50 over.

U kunt de koffiedoeken bestellen
door'een girobetaalkaart, een
eurocheque of het bedrag in
postzegels te sturen naar:
Friesche Vlag actie, postbus
2037 3330 DA Zwijndrecht.
De aktie loopt tot en met 5 augustus 1995. Een leuk idee is het
om de koffiedoeken aan iemand
cadeau te doen.

Hans
verkerk:
Keukens
voorde
helft van
de prijs

l Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Groente-concerven
4. Vruchten-concerven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vlees
8. Vis en vis-concerven
9. Rijst en rijsttafelprod.
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijt-producten
14. Zoet- en hartig beleg
15. Boter, margarine en olie
16. Snacks en Zoutjes
17. Zuivelprodukten
18. Diepvriesprodukten
19. Kant-en-klaar maaltijden
20. Frisdrank en sappen
21. Dranken
22. Sauzen
23. Banket, koekjes,-cake
24. Witgoed
25. Keukens
26. Dierenvoeding
27. Cosmetica
28. Bad- en doucheprod.
29. Papierwaren
30. Wasmiddelen
31. Reinigingsmiddelen
32. Mondverzorging

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
in diverse kleuren verkrijgbaar is.
Deze bijzondere aktie geldt natuurljjk niet in combinatie met
andere akties van Hans Verkerk
Keukens.
Overigens heeft Hans Verkerk
naast het keukenmerk Kroon ook
diverse andere merken keukens
en apparatuur die hij u tegen
stuntprijzen aanbiedt.

Hans Verkerk Keukens heeft
speciaal voor u als lezer van de
Boodschappenkrant een bijzondere aktie. De keukenspecialist
biedt u bij inlevering van dit
artikeltje namelijk het keukenmerk "Kroon" aan, voor
de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs.
Het gaat hier om een fraai gestileerde keuken, vervaardigd van
moderne materialen en voorzien
van een aparte randafwerking die

Voor meer informatie kunt bellen met Hans Verkerk keukens,
telefoonnr: 01722- 5564.

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45-23.45 uur

Crakesf

ROTTER

het nieuwe
luchtige
ontbjjt voor
iedereen
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donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50-19.50
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Postcode:
Plaats:
Bank- of gironummer:

zonder streepjescodes te verkrijgen. Dan betaalt u een tientje
meer. Voor meer informatie
kunt u bellen met Friesche
vlag actie 078 -105303.

Friesche Vlag heeft voor de
echte koffiegenieters een leuke
spaaractie. Speciaal daarvoor
heeft de kunstenares ida ter
Haar een viertal unieke koffiedoeken ontworpen. De
droogdoeken zijn van hoge kwaliteit en hebben als leuk en handig extra, op elke hoek van de
doek een ophanglusje. Bij twee
streepjescodes van Goudband,
Halvamel of Balance kunt u twee
koffiedoeken bestellen voor
F8.95. Bij vier streepjescodes en
F13,95 krijgt u ze alle vier. Natuurl'uk is het ook mogelijk om ze
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21.50-23.00 uur

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

DE HOOFDPRIJS:
Een schitterend witte koel/vriescombinatie met een netto inhoud van bijna 300 liter.
Het drie-sterren *** vriesvak is onder het koelgedeelte
geplaatst en biedt middels een drietal vakken veel ruimte voor het invriezen van verse waar en het bewaren van
diepvriesprodukten.
De koelkast is op de vriezer geplaatst en daardoor zeer gemakkelijk te bereiken. De handige indeling en de vakken in de
deur maken van deze onderhoudsvrije koelkast een waar gebruikswonder.
U zult hem maar winnen!

Behalve de interessante en voordelige akties,
de suggesties en de presentatie van nieuwe
produkten heeft de Boodschappenkrant voor
u als lezer ook nog een spel bedacht waarbij u
zeer aantrekkelijke prijzen kunt winnen, te weten een fraaie Electrolux koelkast ter waarde van maar liefst f. 1399,-, een Electrolux
kwaliteits stofzuiger ter waarde van f.
349,- en tenslotte een handige Electrolux
kruimelzuiger ter waarde van f. 89,-.
Daarvoor hoeft u slechts het goede antwoord
te geven op de drie onderstaande vragen:

DE DERDE PRÜS:
Ook de derde prijs blinkt uit in handigheid. Deze kruimelzuiger
maakt het overbodig voor wat kruimels de complete stofzuiger tevoorschijn te halen.
U pakt deze miniatuur stofzuiger gewoon even uit de
houder, zuigt de kruimels op en hangt hem weer terug.
In de houder wordt de ingebouwde accu meteen weer opgeladen, zodat hij weer paraat is voor zijn volgende klus.
De kruimelzuiger wordt geleverd met een mondstuk voor kieren en een borstelmondstuk. Handigheid ten top dus.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00-19.00
21.00 uur
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1. In welke twee smaken is Cruesli Crakes
verkrijgbaar?
Ook de tweede prijs is meer dan de moeite waard om mee te
doen met het Boodschappenspel. Stof en kruimels hebben
met deze krachtige stofzuiger van 1100w geen enkele
kans. Deze hoofdzakelijk witte stofzuiger is een lust voor het
oog, maar bovenal zeer praktisch in het gebruik door de toepassing van een flexibele slang, fraai verchroomde stalen zuigbuizen, een elektronische zuigkrachtregeling, een automatische snoeropwinder en een grote stofzak.
Het lage gewicht en de grote wendbaarheid maken het stofzuigen tot een eenvoudig klusje.

O M R O E P
AMERSFOORT
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2. voor welk bedrag heeft u al een echte
Zanussi droogautomaat?
3. Tot wanneer duurt de Rodi vriesvers
actie?
U kunt uw antwoorden op een briefkaart voorzien van uw naam, adres, postcode en plaats
sturen naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam.
Nog makkelijker; u kunt ook bellen met:

De Boodschappenlijnlüf

06-35026005

(75 cent per minuut).

Uit de inzendingen worden drie winnaars getrokken en z(j ontvangen schriftelijk bericht.

Dubbel slimmigheidje
van Popla toiletpapier
Popla kennen we allemaal. Maar
kent u de vernieuwde Popla al?
Popla heeft namelijk een tweetal
slimmigheidjes bedacht. Hettoiletpapier heeft nu twee laagjes
tissue-papier waardoor het zachter en toch net zo sterk is als
voorheen.
Dit dubbellaagse papier zit bovendien op een Dubbelrol. Op deze rol zitten maar liefst twee keer

zo veel vellen als op een gewone
rol. En dat is wel zo handig want
u zit dus minder vaak zonder.
Daarbij komt dat er minder ko
kertjes en verpakkingsmateriaal
op de afvalberg terecht komen,
wat weer goed is voor het milieu.
Bovendien kost Popla Dubbelrol minder dan twee enkelrollen tissue toiletpapier.
Dus dubbel papier voor een lagere prijs!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

^eekmedig 17

Hoge scores
bij bridgeclub
ZANDVOORT - De leden van
de Zandvoortse Bridgeclub
speelden de vierde wedstrijd
van dit seizoen en er werd wederom behoorlijk hoog gescoord. De dames Götte en Koning maakten in de A-lijn de
dienst uit.
Met een mooie score van
C0,71 procent pakte dit koppel
de overwinning, voor de heren
polak en Vergeest. De heren
Groenewoud en Smit werden
derde. Na vier wedstrijden gaan
de heren Emmen en Van der
Meulen nog steeds aan kop in
de A-lijn. Groenewoud/Smit
nestelde zich op de tweede
plaats en Polak/Vergeest staat
met miniem verschil derde.
In de B-lijn hadden de heren
Bakker en Brandse er zin in.
Met een fraaie score van 59,82
procent werden zij sterk eerste,
gevolgd door het echtpaar
Smink en op de derde plaats
door de heren Van Leeuwen en
Verburg. Het echtpaar Smink
gaat in deze lijn aan kop. De
dames Lemmens en Menks bezetten de tweede plek, terwijl
' de heren Bakker en Brandse
oprukten naar de derde positie.
De dames Groenewoud en
Smit draaien erg goed in de Clijn en ook nu werden zij eerste
en wel met 60,71 procent. De
dames Dekker en Vrolijk kónden hen nog enigszins bijbenen
en werden tweede. De dames
Groenewoud en Smit gaan stevig aan de leiding en stevenen
af op hun eerste promotie. Mevrouw Roest en de heer Santoro konden hun tweede positie
handhaven, terwijl de dames
Mens en Santoro de derde plek
in bezit hebben genomen.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H. Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.

Zandvoortse Schaak Club
geeft Kijk-uit schaakles
ZANDVOORT - Het heroptreden in de 3e klasse E van
de NHSB is voor het team van de Zandvoortse Schaak
Club een groot succes geworden. De kampioenen van vorig
seizoen gaven de schakers van Kijk-uit 3 uit Umuiden
schaakles en wonnen met de fraaie score van 5,5 tegen 2,5.
Liefst 28 schakers waren vorige week donderdagavond aanwezig in het Gemeenschapshuis. Zij speelden tegen Kijkuit of kwamen voor een wedstrijd uit de interne competitie.
Het belangrijkste was voor de
Zandvoortse Schaak Club de
eerste externe-competitiewedstrijd.
En door de Zandvoortse
schakers, onder leiding van
teamleider Edward Geerts,
werd wel goed uitgekeken.

sublieme mat naar huis te sturen. Wim Gude wilde kennelijk
niet onder doen voor Geerts en
slaagde er eveneens in zijn tegenstander mat te zetten. De
Zandvoortse Schaak Club
kwam daardoor op een 4-2 voorGeen enkele partij ging verlo- sprong, zodat reeds een gelijkren. Vanaf het begin namen de spel verzekerd was.
Zandvoorters geen enkel risico
John Ayress deelde Kijk-uit
en de eerste punten konden al de genade klap toe door een resnel genoteerd worden. Jan miseaanbod te doen wat door
Berkhout, Walther Pranck, zijn tegenstander geaccepteerd
Hans Lindeman en Jack van werd. Daardoor was de overEijk hielden hun tegenstanders winning reeds een feit. Het hing
op remise, hetgeen de eerste van Ter Bruggen af of de zege
twee punten opleverden.
een rianter aanzien zou krijgen.
Meteen na de partij van Jack De Zandvoorter kon geheel vrijvan Eijk zorgde Edward Geerts uit spelen, de belangrijkste
voor het eerste volledige punt punten waren al binnen. Toch
door zijn tegenstander met een dacht Ter Bruggen waarschijn-

ZANDVOORT - Gezien de
uitslag van 2-6 werd TZB door
de reserves van Alliance weggespeeld. Doch dat was geenszins
het geval. De eerste helft was
zeer goed, maar de tweede helft
werd fataal voor TZB.
Vooral in de eerste helft
speelde TZB een puike partij
voetbal. Beide teams waren
goed aan elkaar gewaagd en nadat Alliance een 0-1 voorsprong
had genomen, nam TZB het Liefst 28 schakers van de Zandvoortse Schaak Club speelden donderdag in het Gemeenschaps•
Foto: André Lieberom
heft in handen. Met goed voet- huis een partij
bal werd al snel de gelijkmaker
geforceerd. De weer van stal gehaalde Peter Aubërlen zorgde
voor die gelijkmaker, 1-1. Tot
aan het rustsignaal bleef TZB
het betere van het spel houden,
maar slaagde er niet in een
voorsprong te nemen.
In de tweede helft waren de
rollen omgedraaid en zakte het
spelpeil van TZB, om onbegrijpelijke redenen, naar een zeer
bedenkelijk niveau. Alliance
profiteerde knap van de sterke
terugval van de Zandyoorters.
Binnen een kwartier tijd moest
de goed keepende Ab Bol driemaal de trieste gang naar het
net maken, 1-4. Door Jeroen
Swart, die 2-4 scoorde, kwam er
nog wat hoop in de Zandvoortse gelederen.
De Zandvoorters begonnen te
drukken, doch schiepen zich
geen kansen. Met snelle uitvallen slaagde Alliance er wel in
het doel te vinden en de score
op te voeren naar 2-6. „In de
eerste helft hebben we lekker
gevoetbald," stelde trainer Willem Koning. „In de tweede helft
hebben we het echter laten liggen, Die moeten we maar zo
snel mogelijk vergeten."

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatic over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemcenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Basketbalteams Lions
komen nog iets te kort
ZANDVOORT - Zowel de
dames als de heren van basketbalvereniging The Lions
liepen tegen een nederlaag
op. De dames waren niet opgewassen tegen het tweede
team van Lisse en verloren
met 74-32. De heren verloren
nipt van Challengers 2 met
55-50. De coaches Peter van
Koningsbruggen en Pierre
ter Veer blijven echter vertrouwen houden in hun
teams.
Tussen Lisse en Lions was
een klasse verschil. Coach Van
Koningsbruggen stuurde zijn
team het veld in met een man to
man, die best wel aardig liep.
De Zandvoortse dames wisten
goede scoringsposities te verwerven, maar faalden in de afwerking. Aangezien Lisse geen
moeite had de basket op de juiste plaats te vinden liep de score
in de eerste helft al aardig op,
39-13. In de tweede helft wist
Lions beter de ring te vinden en
scoorde regelmatig. Echter de
klasse van Lisse was te groot.
Vrijwel elke aanval van dit
team was raak en daar was
Lions niet tegen bestand. Regelmatig werd de score opgevoerd,
ondanks een goede Zandvoortse inzet. Eindstand 74-32. Thea
Draayer en José Beerepoot
scoorden tien punten.
„Het was toch geen slechte
wedstrijd," vond Van Koningsbruggen. „Het tempo kunnen
we best bijhouden, maar een
schotpercentage van tien procent is veel te laag. We moeten
de rust vinden om de aanvallen
af te maken. Dit jaar moeten we
proberen ons te handhaven,
hetgeen wel mogelijk is."

Opgave nummer 40: Mat in
Uvee zetten, wit begint.
Oplossing van schaakdiagram
110.39 (Mat in twee zetten, zwart
begint): 1.... - Pe4 - g3 +; 2. h2 x g3
• De2-h5 en mat.

Door een matige eerste helft
liep Lions tegen een onnodige
nederlaag aan. Het tweede
team van Challengers was te
verslaan. Van beide kanten was
het in de eerste helft aanvallend
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Robin Castten (ZVM-zon)
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Bas Heino (ZVM-zon)
Ruud van Laere (ZVM-zon)
Remy van Loon (TZB)
Stein Metzelaar (TZB)
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Sr
komt, tot nu toe, dit seizoen maar weinig schot in de topscore
rslijst. Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen speelden niet. De
doelpunten die de spelers van TZB en het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen scoorden, kwamen op naam van spelers die
[tog
op nul stonden, zodat wederom geen enkele verandering in de
to
P van de lijst kwam.

L

niet sterk. De verdedigers waren de aanvallers over het algemeen de baas. Nadat Lions in
de beginfase nog een 6-2 voorsprong had genomen volgde
een schotloze fase van vijf minuten. Challengers profiteerde
en nam een 10-12 voorsprong,
die bij de rust was opgelopen
naar 18-23.
In de tweede helft een beter
spelend Lions dat knokte voor
een goed resultaat. Martin van
der Aar, goed voor een paar
fraaie intercepties en punten,
probeerde zijn team op sleep-

touw te nemen. Dat gelukte
wel, doch Challengers wist de
vijf punten voorsprong steeds
vast te houden en won met 5550. „Het is jammer, maar we
hebben ' ons best gedaan,"
meende coach Pierre ter Veer.
„Individueel zijn de spelers erg
goed, maar nu moeten we nog
meer een team gaan vormen.
Dan heb ik er veel vertrouwen
in. In deze wedstrijd denk ik
dat we de man to man iets te
laat hebben ingezet en bovendien misten we te veel vrije
worpen."

Geen punten
voor ZHC-teams

lijk aan de taordpunten en met
knap spel zorgde hij voor een
overwinning, waardoor de eindstand op 5,5 tegen 2,5 in Zandvoorts voordeel kwam.

ZANDVOORT - De hockeyteams van de ZHC waren weinig succesvol. De heren verloren met 2-1 van FIT, terwijl de
dames een 3-1 nederlaag leden
tegen Hermes in Den Helder.

Na vorig jaar gepromoveerd
te zijn uit de vierde klasse was
dit een uitstekende start van de
Zandvoortse schakers. De eerst
volgende wedstrijd is over drie
weken. Op bezoek komt dan
het vierde team van Bloemendaal en ook in die partij is Zandvoort zeker niet kansloos.

Interne competitie
Ondanks de competitieverplichtingen werden er toch nog
zes partijen afgewerkt voor de
interne competitie. Er vielen
twee remises te noteren van
Vastenhouw tegen De Oude en
Manshande
tegen Gorter.
Schiltmeijer, Van Esveld, Dommeck en Van der Meijden zorgden voor overwinningen. Op de
ranglijst kwamen geen spectaculaire wijzigingen voor. Edward Geerts blijft lijstaanvoerder, gevolgd door Jack van Eijk Pascal van Leeuwen en Eli Paap tonen een fraaie vis
en Dennis van der Meijden.
Ook de Zandvoortse schaak jeugd was aanwezig in het Gemeenschapshuis. Die jeugd
kreeg de opleiding naar een hoger schaakniveau. Na afloop
van deze schaaklessen werden
nog vier partijen gespeeld voor
de laddercompetitie. De resultaten waren: Bart Timmermans-Edward Hendrikse 1-0,
Remco de Roode-Florian van
der Moolen 0-1, Mare HabetsNanouk Marquenie 1-0. De partij tussen Rebecca en Henk
Willemse eindigde in een gelijke stand.

TZB zakt in de
tweede helft weg

®.®©

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 13 oktober 1994

Bolides op circuit
ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort
worden zondag 16 oktober
de laatste races gehouden
die meetellen voor de diverse nationale kampioenschappen. Alle races worden over twintig races verreden. Zaterdag vanaf tien
uur zijn de officiële tijdtrainingen.
Spectaculair wordt de
race van de Ferrari-Porsche Challange. Met een
deelnemersveld dat bestaatuit, naar verwachting,
32 supersnelle en kostbare
bolides trekt deze race zeker de aandacht. De Ferrari's F 40 en 348 moeten het
opnemen tegen Porsches
911 in verschillende uitvoeringen. Het programma is
als volgt: 12.00 uur formule
Renault; 12.40 uur Vege
Sierra Cup; 13.20 uur Formule Opel; 14.00 uur Lucky
10 NK Produktiewagens +
2000cc; 14.40 uur APM Citroën AX GTi Cup; 15.20
uur Mobil 11 NK Produktiewagens + 2000cc; 16.00
uur Ferrari - Porsche Challenge; 16.40 uur Formule
Opel.

Van Leeuwen vangt
ruim drie meter vis
ZANDVOORT - Voor de
leden Zeevis Vereniging
Zandvoort stond afgelopen
zondag de strijd om de
Noordzee-bokaal op het programma. De vangsten waren matig ondanks dat er
een paar knapen van kabeljauwen door de vissers uit
het water werden gehaald.
Pascal van Leeuwen en Eli
Paap waren uitschieters en
vingen aardig wat vis.
Maar liefst veertig deelnemers waren op deze wedstrijd
afgekomen. Het was goed weer
en de boot voer uit op een vlak
zeetje. De Zandvoortse zeevissers hadden er zin in. De verwachtingen waren dan ook
hoog gespannen. Na ruim twee
uur varen werden de hengels
uitgeworpen. Het eerste uur leverde weinig visvangst op.
Slechts Pascal van Leeuwen
slaagde erin een paar fraaie vissen te vangen. Hij ving een paar
steenbolken en een prachtige

De ZHC-heren gaven een in
het verschiet liggende zege uit
handen. De 1-0 voorsprong,
door een treffer in de eerste
helft van René Blom, werd in
de slotminuten weggegeven.
Nadat FIT op gelijke hoogte
was gekomen, kreeg dit team
een zeer omstreden strafpush
toegekend. Daaruit werd gescoord, waardoor de Zandvoorters tegen een niet meer verwachte 1-2 nederlaag opliepen.

'Open Stal'

BENTVELD - De paardëri*:
stal De Naaldenhof aan de
Duinrooslaan in Bentveld
houdt zondag open huis. De
stal werd tien jaar geleden in
verwaarloosde toestand over-j
genomen door moeder en doch
Wat de vissers ook protaeer- ter Lindeman. Na een grote r,eden echt goed gevangen werd er novatie werd de stal verder uitniet. In de middag werd een gebreid.
/ ;
zandhaai gevangen en nog wat
steenbolk en kabeljauw. OpvalInmiddels zijn er ruime builend was wel dat Eli Paap de tenboxen, is er een programsmaak te pakken kreeg. Paap meerbare trainingsmolen, een
liet zien wel degelijk tot de top- verlichte buitentaak en een foypers van de visvereniging te ho- er met buitenterras. Les wordt
ren. Maar liefst dertien steen- gegeven in de recreatieve- én
bolken sloeg de sympathieke wedstrijdsfeer.
Zandvoorter aan de haak. In
Geïnteresseerden zijn op zonhet dagklassement was dat
goed voor een tweede plaats dag 16 oktober tussen elf en
met 2 meter en 58 centimeter vier uur welkom. Behalve het
bezichtigen van de stallen kan
men een dressuurdemonstratie
Pim Zwemmer, die een nieu- zien, is er een demonstratie
we hengel uitprobeerde had Voltige, carousselrijden, deeerst weinig geluk, maar haalde monstraties van IJslanders en
toch 2 meter en 15 centimeter een springdemonstratie. Ook
vis binnen, hetgeen goed was kan men onder begeleiding een
ritje maken.
voor de derde plaats.
kabeljauw van tachtig centimeter. Dat zou later goed zijn voor
de overwinning. Van Leeuwen
ving drie meter en 15 centimeter vis.

Sterk debuut van Peter Kültn
ZANDVOORT - Het reserveteam van Chess Society maakte een ijzersterk
competitiedebuut door tegen het Hillegomse De Uil
met 6-2 te zegevieren. Opvallend was niet alleen het optreden van het duo Koper/Van Brakel, dat evenals
een week geleden in het eerste team aan de basis stond
van de grote zege, maar zeker ook het schitterende debuut van Peter Kühn.

Handballers stevenen af op titel

ZANDVOORT - De herenhandbalploeg van Holland
Casino-ZVM lijkt af te stevenen op de titel. Na een prima partij handbal werd concurrent CSV met 25-17 eenvoudig opzij gezet. De Zandvoortse dames kwamen
minder goed voor de dag. Na
een matige wedstrijd verloor Holland Casino-ZVM
van de reserves van Kombij
met 12-11.
De twee koplopers CSV en
Holland Casino-ZVM speelden
een sportieve wedstrijd met
goed handbal. Vanaf het beginsignaal hadden de Zandvoorters de wedstrijd in handen.
Onder aanvoering van de veel
scorende Cor van de Koekelt
liep het team van coach Joost
Berkhout in de eerste helft uit
naar een 10-6 voorsprong. In de
eerste helft was tevens de verdediging bijzonder op dreef.
CSV kreeg geen kans in het ritme te komen.
In de tweede helft verloor
Holland Casino-ZVM de concentratie waardoor CSV dichtbij kon komen. Verder dan 1412 lieten de Zandvoorters het
echter niet komen. Een tempoversnelling was voldoende om
orde op zaken te stellen. Met
een paar lekkere snelle breakouts voerde de badgasten het
verschil weer op. De verdediging ging weer op slot en aanvallend werd even stevig uitgepakt. Fraaie aanvallen en evenzo fraaie doelpunten. De Zandvoorters wonnen onbedreigd
met 25-17.
„Tot vorige week was het nog
zoeken, maar nu mankeert er
niet veel meer aan," was het
enthousiaste relaas van Joost
Berkhout. „We zijn lekker bezig en wat mij betreft mag de
zaal beginnen. Het wordt wel
wat met dit team. Ik heb er erg
veel vertrouwen in."
De Zandvoortse dames speelden een matige wedstrijd tegen
Kombij. Verdedigend ging het

De verre reis naar Den Heider hebben de hockeysters van
ZHC geen punten opgeleverd.
ZHC deed geenszins onder voor
Hermes, doch de thuisploeg
was slimmer met snelle uitvallen. Na een helft spelen was de
strijd al beslist. Hermes nam
een 3-0 voorsprong. In de tweede helft heeft ZHC wel aangedrongen, maar het overwicht
leverde slechts een treffer op
van Helen Plantenga.

Het tweede achttal van
schaakvereniging Chess Society was optimaal gemotiveerd
aan het karwei begonnen. De
derde klasse E is met twee degradanten verreweg de sterkste
derde klasse in Noord-Holland.
Vooraf had teamleider Cliteur
zijn spelers optimaal voorbereid. Hans Drost kwam flitsend
uit de startblokken door een
snelle overwinning. Op het laatste bord ondernam Peter van
de Beek aanvallende pogingen
tegen zijn opponent. Het evenwicht werd echter nimmer verbroken hetgeen resulteerde in
een remise.
De prima in vorm verkerende
Hans van Brakel gaf op het derde bord zijn tegenstander werkelijk geen schijn van kans en
bouwde de voorsprong uit tot
2,5 tegen 0,5. De enige die een
kater aan de seizoenstart overhield, was de kampioen van de
interne competitie van vorig
jaar, Mare Kok. Ook hij overklaste namelijk reeds in de opening zijn tegenstander. Kok
kwam een vol stuk voor, doch
raakte toen volledig de kluts
kwijt en schaakte meer tegen
zichzelf dan tegen zijn opponent. Kok miste een aantal
winstmogelijkheden en zag
toen tot zijn verbijstering dat er
een remise-stelling was ontstaan.
Kees Koper maakte op het
tweede bord echter een eind
aan alle twijfels en sloopte zijn
tegenstander vakkundig, waar-

mee de stand op 4-1 werd gebracht. Direct daarna tekende
Boudewijn Eijsvogel voor het
winnende punt. Hij speelde een
partij uit één stuk. Na een zware aanval won Eijsvogel een
pion en voegde er in het eindspel nog eentje aan toe, waarna
zijn tegenstander capituleerde.
Met de nederlaag van Jean
Paul Westerveld was vooraf
enigszins rekening gehouden,
doch hij hield lange tijd stand
en had zelfs uitzicht op een remise. Uiteindelijk overschreed
hij bij de laatste tijdcontrole de
bedenktijd. Peter Kühn kende
een sterk debuut en deed met
een schitterende overwinning
de nederlaag van Westerveld
weer snel vergeten. Hij offerde
zelfs tijdelijk een volle toren
om later in een eindspel te geraken met drie pionnen meer. Dit
maakte hij bekwaam af en
bracht daarmee de eindstand
op 6-2. Een eindstand die bij
teamleider Olaf Cliteur voor
grote tevredenheid zorgde.

Toernooi
Aanstaande zaterdag zal het
eerste team van Chess de vereniging vertegenwoordigen op
het viertallen-toernooi van de
Amsterdamse schaakclub De
Raadsheer. Vorig jaar werd op
dit landelijk bekende toernooi
de sterke B-groep gewonnen.
Het Zandvoortse team zal in ieder geval bestaan uit: Fred van
de Klashorst, Olaf Cliteur en
Jacob de Boer. De vierde speler
is nog niet bekend.

ZaterdagteamZVM
laat SMS ontsnappen
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen lijkt op het goede
spoor te zitten. In de thuiswedstrijd tegen koploper
SMS kreeg het team van
trainer John van der Zeijs te
weinig met het gelijkspel
van 2-2.

Hoogopspringende aanvallers van Holland Casino Zandvoortmeeuwen
nog wel maar aanvallend kwam
Holland Casino-ZVM niet uit
de verf. De Zandvoortsen wisten niet goed raad met de persoonlijke dekking, die schutster Mireille Martina kreeg.
Daar werd te weinig van geprofiteerd, alhoewel Martina zelf
nog tot vijf treffers kwam. Ruststand 5-4.
In de tweede helft probeerde
Holland Casino-ZVM de ach-

terstand wel weg te werken.
Het tempo lag echter veel te
laag om Kombij te verontrusten. Kombij kon vooral via de
breaks gevaarlijk worden en
verraste daarmee de Zandvoortse defensie. Eindstand 1211.
Coach Jaap Loos was niet blij
met dit resultaat. „Ik ben niet
helemaal tevreden. Er had best
wel meer ingezeten dan deze

Foto: André Lieberom

nederlaag. In de tweede helft
hebben we het vooral op de break weggegeven. Kombij kon
daaruit te veel scoren.
Doelpunten heren: Cor van
de Koekelt 10, Patrick Terpstra
4, Peter Pennings 4, Goran Bogojevic 4, Nic Grijakovic 3. Dames: Mireille Martina 5, Margreet Bogojevic 3, Linda Koper
l, Claudia Paap l, Wendy van
Straten 1.

Met dit gelijkspel bezorgde
Zandvoortmeeuwen de Vennepers het eerste puntverlies. De
Zandvoorters beten zich vast in
de tegenstander en drukte die
terug op eigen helft. SMS kon
slechts door snelle uitvallen gevaarlijk worden. De Zandvoorters hadden een voorsprong
moeten nemen. Goed verzorgd
voetbal en aardige mogelij kheden. Het gelukte nog niet de
SMS-doelman te verschalken.
In de eerste helft nam SMS,
tegen de verhouding in een 0-1

voorsprong, toen een gevaarlijke counter werd afgerond door
Van IJzendoorn. Toen deze
speler kort na de rust voor 0-2
had gezorgd, gaf niemand meer
iets voor Zandvoortmeeuwen.
Het team bleek echter over voldoende veerkracht te beschikken en trok fel ten aanval. Bob
Brune verkleinde de achterstand tot 1-2, waarna de druk op
het SMS-doel enorm werd.
Tien minuten voor het einde
kreeg
Zandvoortmeeuwen
waar het recht op had, namelijk
de gelijkmaker. Het was Barry
Paap die daarvoor zorgde, 2-2.
In de slotfase kreeg Zandvoortmeeuwen de gelegenheid SMS
definitief te vellen, doch de afwerking liet te wensen over.
SMS kwam met de schrik vrij,
doch gezien het vertoonde spel
van de Meeuwen zullen de punten wel binnenstromen.
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Weekmedia 17

Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend
over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop
woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik, in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n
hond terug.
De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je
kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen
natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus.
Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal ƒ 17,50 O haHjaar ƒ 31,75 O jaar ƒ 55,50
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben. Omdat ik
graag wil weten wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsljlad
weken voor maar ƒ 12,75
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-562.62 lï
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

(i.v.m. controle bezorging) WK
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Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
wint u 4.000 gulden en zo gaat
dat door. Er is zelfs een troostprijs voor wie na 32 cijfers een
volle kaart heeft. U kunt de cijfers altijd op deze pagina nog
eens nakijken.

Nog meer prijzen, nog meer kans

Nu twee Jackpots bij
de Postcode Loterij!

Q K Reus ..UkenSpecialiteiten"
F*Sx

*

Voor al: het goed moet rijn

Haltestraat 16 Zandvoort, tel. 16204

POSTCODE

Jackpot die kan oplopen tot 7
miljoen gulden en er dan gegarandeerd uitgaat.
Hoe hoog staat de
Postcode Mega Jackpot?
In de Postcode Mega Jackpot
zit nu 6 miljoen gulden! Dat betekent dat hij er in oktober of
anders in november zeker uitVerrast Martijn Krabbé u binnenkort met de Bingo Jackpot?
Of anders Henny Huisman met
de Postcode Mega Jackpot?

o

De Postcode Loterij heeft
sinds vorige maand twee
Jackpots, een wekelijkse en
een maandelijkse.
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen deeltildbcroep

opleidingen
centrum

opleidingen en oriëntatie-schakelprogramma's

DE GAPER DRUGSTORE
Drog. parfumerie spec.zaak
Vanaf
17 oktober a.s.
dépositaire van

IN HET WEGVERVOER KUN JE ALLE KANTEN OP!
Speciaal voor Werkzoekende Allochtonen organiseert
de Afdeling Haven en Vervoer van het Randstedelijk
Opleidingen Centrum een cursus met werk:

CHAUFFEUR GOEDEREN VERVOER
Wanneer je in aanmerking komt voor deze tweejarige
opleiding, heb je gedurende twee jaar een arbeidsovereenkomst.

JUVENA

VBO/MAVO
Twee jaar
Ingeschreven staan bij het arbeidsbureau en fulltime beschikbaar zijn.

Meer informatie: Kom naar de infodag op maandag
17 oktober vanaf 10.00 uur.
Mosstraat 1-3 1032 GW Amsterdam,
telefoon 020-6344726

Wat is de Postcode Mega
Jackpot?
De Postcode Mega Jackpot
kent u al. Nog steeds is dat de
rijkste prijs van Nederland. Een

De schoonheidsspecialiste van
Juvena is op dinsdag 18 oktober
bij ons v.a. 10.00 uur in de winkel
en voor iedere bezoeker ligt er bij
een gratis huidadvies een
miniatuursetje* klaar.

De Gaper Drugstore
Drog. Part. Speciaalzaak
Kerkstraat 31
2042 J D Zandvoort

JUVENA
*J

OI S W I T Z E R I A N D

De bingocijfers
van 9 oktober

26
4O
29
O2
37

16
3O
14
42
17

31
27
45
O8
05

35
O3
36
28
O6

BINGO
JACK
POT
gaat. Dus binnen zes weken
heeft Nederland er weer een
multi-miljonair bij.
Wat is de Bingo Jackpot?
In het programma Postcode
Jackpot met Martijn Krabbé
vallen de bingocijfers. En dat
betekent volop spanning. Want
wie nu na het trekken van 21
cijfers een volle kaart heeft,
wint de Jackpot van minimaal
ƒ 50.000. En steeds als er geen
winnaar is, loopt de Bingo
Jackpot op met 50.000 gulden.
Net zolang totdat hij wel valt.
Dat kan dus aardig oplopen.
Zijn er nog meer
Bmgoprijzen?
Jazeker! Als u met 22 cijfers
een volle kaart heeft wint u
5.000 gulden. Met 23 cijfers

POSTCODE
MEGAJACKPOT
6 MILJOEN!
Uw postcodelot is
uw GroenLot ®

StrskatPrïjs
9 oktober

s-i 5-1 se:
ƒ25.000
5151 SC O13

Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89
d.d. 02-03-93. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Prijzen
worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort.

Het Zwitserse Verzorgingshuis

* Zolang de voorraad strekt.

Vooropleiding:
Duur:
Voorwaarden:

De afgelopen weken hebben
veel mensen gebeld met vragen. De meest gestelde vragen,
en de antwoorden, zetten we
hier op een rijtje.

Kost meedoen nu ook
meer geld?
Nee! Er zijn nu twee Jackpots
en voortaan duizenden extra
prijzen in het Bingospel, maar
u speelt nog steeds voor een
tientje per maand mee. Vul dus
nu de WIN-TOT-ZEVENMILJOEN-BON in en maak
voortaan kans op al die prijzen!

IINTOTZEVEN^MILJOE^BOM
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzen en
de Postcode Mega Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)

Jackpot

A.u.b. uw tal/70 aankruisen en verder invullen met blokletten. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.

ƒ50.000

Naam:

Getal 22 t/m 32

Adres:

19
11
33
44
24
39
33
O9
01
41
25

f S.OOO
ƒ4.000
f 3.OOO
ƒ2.000
ƒ 1 .000
ƒ5OO
ƒ 100
ƒ SO
ƒ20
ƒ 1O
ƒ5

Oe Bingo Jackpot van 50.000 gulden viel na het trekken van 21
getallen in Monnickendam. Maar
ook als u na het trekken van 22 tot
zelfs 32 getallen een volle kaart
heeft, wint u nog een prijs. Zie het
kader hierboven.

Q dhr. Q mevr.

Postcode: i i i i 1-1 i i

Plaats:
150.94.10

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer

NATIONALE

• LOT ERlJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

Actief • Tips • Vrije tijd
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Over Pelgrimspad
wandelen naar Visé
Dat wandelen in is, merk je op het Pieterpad, een route die
'loopt' van Pieterburen in Groningen tot de Sint-Pietersberg
bij Maastricht. Van dat In zijn moet je je overigens niet te
grootse voorstellingen maken, in het weekend kwam ik op
dat pad maximaal zo'n tien wandelaars tegen, herkenbaar
aan een rugzak (je) en met het routeboekje in de hand. Onderweg zie je de laatste tijd wel steeds vaker bordjes die naar het
Pieterpad verwijzen, wat duidt op een toenemende belangstelling voor lange-afstand-wandelen.
Het Pieterpad (bijna 500 kilometer) is door de dames die
het voor het NIVON hebben uitgezet in etappes van twintig
tot dertig kilometer geknipt, steeds eindigend bij een dorp of
stad waar je kunt slapen en met bus of trein kunt komen.
Maar je kan de route naar eigen wens indelen. En je bepaalt
zelf of je van noord naar zuid wilt lopen (wat de meesten
doen, is mijn indruk), of omgekeerd.
Inhakend op de wandeltrend is begin oktober het Pelgrimspad officieel geopend. Deze route is 265 kilometer lang en
leidt van Den Bosch naar het Belgische Visé. Het pad is
gebaseerd op een ANWB-wandelroute die dateert uit 1939 en
naar Luxemburg voert. De vijftig etappes van ruim vijf kilometer staan uitgebreid beschreven in de nieuw verschenen
wandelgids Pelgrimspad die voor 28,90 gulden onder meer bij
de ANWB verkrijgbaar is. In de gids zijn toeristische, landschappelijke en historische bijzonderheden en nuttige adressen opgenomen.
In Visé sluit het Pelgrimspad aan op een net van Europese
wandelroutes, want niet alleen in Nederland is het dagenlang
door de natuur lopen in trek. De Stichting Lange-AfstandWandelpaden (LAW) in Amersfoort heeft recentelijk een
kaart gemaakt waar alle lange-afstand-wandelpaden in Nederland op staan aangegeven. Ook het Pelgrimspad vind je
daar terug.

Portugese plavuizen Solo Design van Intercodam, beschikbaar
in zes kleuren
X

Bijzettafeltje van gebrokkeld, gestraald glas van Koot Dutch f jC
Delight
f'

Deze overzlchtskaartkaurt kost 4,95 gulden, is In verschillende boekwinkels en bij VW-kantoren te koop, maar kan ook besteld worden hij de
Stichting LAW In Amersfoort, telefoon 033-653660. Wie meer over het
Pieterpad wil weten, kan contact opnemen met het Nivon in Amsterdam,
telefoon 020-626.9661.
P.

up-to-date over talloze accommodaties in alle sneeuwgebieden. De Nederlandse
Ski Vereniging maakt zich,
samen met Volvo Nederland,
sterk voor anti-slip cursussen voor wintersporters die
met eigen auto hun sneeuwbestemming opzoeken.
Ski Happ blijft verder ook
het belangrijkste 'podium'
voor de sportvakhandel voor
de presentatie van nieuwe
collecties. Tientallen importeurs en speciaalzaken laten
op Ski-Happ hun aanbod aan
ski-uitrusting en wintersportmode zien, waarin de
laatste snufjes en trends zijn
verwerkt.
Behalve mode- en informatiestands zijn er demonstraties op Nederlands grootste
indoor skihelling, speciale
activiteiten voor kinderen,
gezellige cafés en authentiekaandoende restaurantjes uit
verschillende wintersportgebieden.
Ski-Happ is open van donderdag
tot en met vrijdag van twee tot tien
uur en op zaterdag en zondag van
tien tot zes uur. Toegang: 14 gulden
voor volwassenen en 12 gulden voor
senioren, kinderen tot en met 12
jaar 9 gulden.

2 Dagen Brussel
4-Sterren Sheraton hotel in
het centrum
slechts
___
l wee dagen naar de metropool Brussel. Verblijf
in het luxe 4-sterren Sheraton hotel in hetcetrum
van Brussel op basis van logies en uitgebreid ontbijtbuffet Even lekker twee dagen ertussenuit, winkelen, wandelen, musea bekijken en lekker eten!
Brussel, volop gezelligheid!
Meer informatie over Brussel? Stuurt u deze
bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

BOES

Natuurlijke tinten met
speelse kleuraccenten

door Everhard Hebly

Deze winter wonen in
VENIDAS, CALLES,
plazas, claro, contento, tapas. Stuk voor
stuk ingrediënten die een
zomer warm en aangenaam
kunnen maken en die de
herinnering aan Spanje
naar boven brengen. Veel
Hollandse huiskamers ademen de komende wintermaanden uitgerekend deze
Spaanse sfeer.

A

„Nee, Spanje was niet zomaar
een toevallige keuze, daar is
weloverwogen over nagedacht.
Het lag eigenlijk wel voor de
hand. Bij woninginrichting zijn
natuurlijke kleuren momenteel
de voornaamste trend, veelal
kleuren die in Spanje al jaren
gewoon zijn. Bovendien gebeurt er in Spanje vrij veel op
het gebied van design," zegt een

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

Koto inrichting met open haard: Reflections. Foto keuken: Coninx

Warm, vrolijk en strak luidt
de woontrend voor dit najaar
en niet voor niets koos men er
daarom voor de Spaanse woninginrichting
in het zonnetje te zetten
tijdens de Woonbeurs in de RAI.

Wintersportbestemmingen
op Ski-Happ '94 in Rotterdam

Of wintersporters naar bekende oorden gaan of via
minder gebaande paden nieuwe bestemmingen opzoeken,
er zijn gelukkig altijd organisaties die ervoor zorgen dat
de vakantiegangers het spoor
niet bijster raken. Op de internationale
wintersportvakantiebeurs Ski-Happ, van
donderdag 13 tot en met zondag 16 oktober in Ahoy Rotterdam, zijn informatiestands aanwezig die de vaderlandse sneeuwtoeristen met
raad en daad terzijde kan
staan.
Zo informeert de ANWB
Nederlandse wintervakantiegangers dank zij de computer

Klassiek en country (linksonder) blijven tijdloos en zeer geliefd

Vertrekdata:
Op vrijdag of zater^"
dag in november/
december
nu
Inclusief:

129,^. S

• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Sheraton hotel
• verblijf op een 2-persoonskamers
met do/to, tv.minibar en radio
• logies en ontbijtbuffet
• stadsrondrit door Brussel
• begeleiding chauffeur

woordvoerster van HPR Beurzen, mede-organisator van de
Woonbeurs '94.
Niet dat Spanje de toon zet of
de kleur bepaalt voor de huidige woontrend in Nederland,
maar de overeenkomst is duidelijk en de belangstelling voor
de exclusieve en soms vrolijke
Spaanse design was groot.
De beursvertegenwoordiger
van Cycsa, Spaanse zitmeubelen, relativeerde het enigszins
met dat „men in Spanje zeker
leuke dingen maakt en de kleuren vaak veel vrolijker zijn. In
Nederland komen toch altijd
weer dezelfde kleuren wit en
blauw terug, in feite verandert
er hier nooit zoveel. Een groot
voordeel van Spanje is dat de

koers van de peseta erg laag is
zodat de meubelen betaalbaar
zijn, misschien dat dit de interesse wel verklaart."

Handgemaakt
Na een Spaansgetinte zomer
van 1994 mogen we ons de komende winter dus verwarmen
in een interieur waar warme natuurlijke tinten met vrolijke en
speelse kleuraccenten overheersen. Heel treffend komt dit
tot uiting bij de uit Zuid-Europa afkomstige handgemaakte
wand- en vloertegels van Portazul en Intercodam.
De opgewekte decors op de
tegels zijn met de hand geschilderd. Bovendien zijn ze tijdlo-

Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur '

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
DEZE

MARTHA OSPINA

DIERENWERELD

geeft u meer!

kreattef met perkamentpapier voor de jeugd

In herfstvakantie naar
Zuiderzeemuseum

ERKAMENTPAPIER
HEEFT heel specifieke
eigenschappen waardoor
het op vele manieren te bewerken is. Met een zogenaamde ciseleerpen kan er reliëf in worden aangebracht, en met zowel,
inkt, verf als kleurstiften kan
het papier geïllustreerd worden. De illustraties van de Pergamano-patronen
bestaan
meestal uit bloemen-, poppetjes- of dier motieven.

P

Het 'creatief omgaan met
perkamentpapier' komt oorspronkelijk uit Colombia. De
Colombiaanse Martha Ospina
introduceerde deze hobby in
Nederland en heeft inmiddels
tien boekjes geschreven over
perkamentpapier.
Ospina's echtgenoot, Tiemen
Venema, is voorzitter van de
Stichting Pergadoe. De stichting stimuleert het creatief werken met perkamentpapier en
geeft een tijdschrift uit. Verder
organiseert de stichting de Pergadoedagen. Tijdens dit evenement staat de Jaarbeurs in

De BoodschappeiiICtant

HOBBY

Het Zuiderxeemuseum in Enkhuizen geeft een levendig beeld
van het wonen en werken rond de voormalige Zuiderzee. Het
museum bestaat uit een buiten- en een binnendeel.
Hel buitenmuseum heeft de vorm van een stadje met meer
dan 130 woningen, winkels en werkplaatsen, een museumhaven en er zijn demonstraties van ambachten.
,1

Martha
Ospina
schreef
inmiddels
tien boekjes
over
Pergamano

door Merel Thie

pe Kante's Taws

meubelen is over - ze ontbraken de ontwerper met oog voor het
op de Woonbeurs vrijwel ge- interieur. Niet Jan des Bouheel.
vries of Rob Eckhardt, maar
De Parijse couturier Kenzo Ron Scheurs van het bureau
Maison verrast vriend en vij- Art of Living kreeg hem als eerand met een eigen home-collec- ste opgespeld door topontwertion in de voor hem typerende per Karel Boonzaaijer.
stijl: bloemen, felle kleuren en
Art of Living startte twee jaar
vrolijke accenten. Om de zaken geleden een proeftuin om daarmaar meteen goed aan te pak- mee onbekende ontwerpers een
ken, ontwierp hij een complete commerciële kans te bieden
interieur lij n, van serviesgoed „We brengen steeds meer tijd
tot meubelen.
in huis door en nog meer dan
Nederland heeft zelf ook de ooit staat daarom de kwaliteit
Klassiek
nodige kennis in huis en om dat van het wonen centraal. We
Maar het is natuurlijk niet te bewijzen is vorige week voor mogen gerust spreken van de
uitsluitend Spanje dat de klok het eerst een Woonbeurs-Pin Kunst van het Wonen," aldus
slaat. Klassiek en country blij- uitgereikt aan een veelbeloven- Boonzaaijer.
ven tijdloos en dus geliefd bij
een breed publiek. Het tijdperk
(ADVERTENTIE)
van (blank gelakte) grenen
zer dan bijvoorbeeld de nieuwe
collectie van tegelfabrikant De
Tegel die voor deze klus bekende ontwerpers als Des Bouvries
en Maroeska Metz inschakelde.
Exclusief is de enige benaming
voor de collectie design-meubels van de Spaanse SIDIgroep, een aantal toonaangevende merken dat de krachten
bundelt voor het 'gezicht naar
buiten.'

'Creatief met perkament'
wordt razend populair
Het werken met
perkamentpapier maakt
zijn opwachting in de
hohbywereld. De Stichting
Pergadoe, die vier jaar
geleden werd opgericht •
heeft inmiddels tienduizend
leden. En naar de
Pergadoedagen in de
Jaarbeurs te Utrecht
kwamen vierduizend
bezoekers.

nse sfeer

Utrecht volledig in het teken
van perkament, met exposities,
informatie en verkoop van de
nieuwste materialen.
Werken met perkament is
volgens Venema zo snel populair geworden omdat het zo
veelzijdig is. „Het gaat niet snel
vervelen. Je kunt ansichtkaarten maken van perkament
maar ook doosjes, oorbellen en
driedimensionale kaarten. Perkamentpapieris te vouwen, te
beschilderen, te ciseleren.
Kortom, het is nooit af."
„Het werken met perkament
wordt vaak ten onrechte Pergamano genoemd," zegt Venema.
„Maar Pergamano is de merknaam van veel produkten die
voor het bewerken van perkament worden gemaakt."
Perkamentpapier bewerken
hoeft overigens niet duur te
zijn. Een beginnerspakket kost
ongeveer dertig gulden. „Maar
je kunt het zo duur maken als je
zelf wilt. Er is veel vraag naar
nieuwe produkten zodat er inmiddels erg veel en duur materiaal ontwikkeld is. Mensen
willen de breedte in met deze
hobby. Maar het kan dus ook
simpel, vrij goedkoop met eenvoudige, goede materialen,"
zegt Venema.

Alhoewel perkament taewerken een precies, nauwkeurig
werkje is, wordt het ook door
kinderen gedaan. Hiervoor bestaan speciale jeugd-pergamanodozen. „In die dozen zit simpeler materiaal en de techniek
is ook eenvoudiger. Met zwarte
inkt worden contouren op het
papier aangebracht die later
met kleurstiften worden ingevuld. Dat wordt dan verder uitgewerkt met een vochtige
kwast voor mooie schaduweffecten," vertelt een medewerkster van Stichting Pergadoe.
De prijs van een jeugddoos
ligt rond de vijftig gulden. Ze
legt uit: „Dat lijkt duur voor
kinderen, maar het is niets in
vergelijking met computerspelletjes of ander modern speelgoed, en met deze techniek zijn
ze nog creatief bezig ook."
Voor meer Informatie: Stichting Pergailoc, telefoon 020-G47.75H7

Deze vrlje-tijdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van YVeekmcdla'.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Folo: Zuiderzeemuseum

Het binnenmuseum toont zeven eeuwen Zuiderzeegeschiedenis in panden van onder andere de Verenigde Oost.- en
Westindische Compagnie. Kinderen kunnen hier - zittend in
een scheepje - luisteren naar een spannend hoorspel.
Speciaal in de herfstvakantie (15 tot en met 30 oktober)
zijn er dagelijks extra activiteiten voor kinderen en varen
met het visserschip Blazer TX 11 op het IJsselmeer,
schoonschrijflessen (behalve op 21 oktober) en om één uur
en half drie een gratis rondleiding met als thema
'Zuiderzeemuseum winterklaar'.
Het Zuiderzeemuseum is te vinden aan de Wierdijk 12-22 in
Enkhuizen. Informatielijn: 02280-18260. Dagelijks geopend
van tien tol vijf uur.
Tegen inlevering van deze bon bij hel Zuiderzeemuseum krijgt
u '2,50 gulden korting op de individuele toegangsprijs
Zuidcrxee-museum (combinatie builen- en binnenmuseum).
Normaal xijn de loegangsprijzen 14 gulden voor volwassenen.
kinderen vier lot en met 17 jaar negen gulden (lol en met drie
jaar gratis) en 65+ 11 gulden.
Dexe aanbieding (maximaal vier personen per bon) is geldig lot
en met 30 oktober 1994.
ÖC'/.c bon is niet geldig in combinatie met andere aeties/^eredneeerde tnrie-

donderdag 13 oktober 1994

Weekmedia 17
* 11 en 12 Nov. Henk Jansen
in gebouw de Krocht. KaartBijna iedereen in
verkoop nu begonnen!!!
Zandyoort huurt
*•Klaas en Martha, het was
geweldig, moeder Jacobs.
zijn videofilms
* Marga en Ben; macaroni
bij videotheek
was overheerlijk!! Gracias,
superfire bedankt Su-groen.
* Martha en Klaas, het was
een geslaagde avond. Nog
bedankt. Liefs, Nico en Wim.
* Nico, Wim, Herman, Rmi,
"Corni: Siégèrsstraat 2b
wees voorzichtig op rivier in
Sambia Georgtown moeder B
Nico, Wim, het Golfclubje
wenst jullie met Herman, Rini
plezier in Sambia.
Therapieën
* O(ma) en O(pa), geniet er
maar lekker van m Jakarta, Anti-stress massage, pedicu
xxx Ab-Lies-Carola-Jessica.
re, anti-allergie therapie.
* Opa en Oma veel plezier in Tel. 020-6326684/6371715.
Indonesië, we zullen jullie misWilt u informatie over
sen, Melissa en Isabelle.
CHELATIETHERAPIE
* Pa en Ma, goede vlucht en
of CELTHERAPIE?
fijne vakantie in Indonesië. Bel St. Natuurgeneeskunde
Ronald.
RBN, tel.: 02963-4201
(Ouderkerk a/d Amstel)
* Pap en mam, fijne tijd in
Indonesië. Hebben jullie wel
een retour'' Jack en Hilde.
Felicitaties
*• Pap en Mam, wat was het
toch leuk zaterdag, Klaasje *Anke, van harte met je
en Wendy.
50ste verjaardag maandag
* Ritmische sport gymnas- de 17e. Bank en Joke.
tiek bij O.S.S. dinsdag m de * Vanuit Spanje feliciteren wi
Prinsessenhal om 18.00 uur. Manon. Kusjes: Kees, Hanne
ke, Niels, Sanne en Youri.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

DÖM00

Micru-ncKcrtcnticb ioor zakenman en particulier kunnen
worden ge/et over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren vcnujyen v.ij naar de speciale bon op de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in (Je volgende etlilie:
ZANUVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ 0.45 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uu tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* y.andvoorls Nieuwsblad. Gaslhuisplein 12.
2042 JM Zj.idvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Xandvoons Nieuwsblad. Anistelveens Weekblad, Uilhoornsc Courant, de Koude Vcncr. Aalsmeerder Couranl. alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wecsper. ƒ 5.33 per millimeter.
Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on?e overige aantrekkelijke adverlcntiecumbinatirs in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gcbrjchl. alsmede ƒ 7.50 adm.kosten.
* Rij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op vcmjek wordt aan adverteerders builen
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordl ƒ 5.-- in rekening gebracht.
Alle prij/cn excl. 17.57r BTW
U kunt de lek1*! van uw Micro-advertenticcornbinaiie '/.
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Vlooienmarkt

(dit nummer is niet voor bc7orgklachlen) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor pl.ulsing in dezelfde weck.
Voor de betaling ontvangt u t't'ii acceptgirokaart.

15-16
okt. Sporthal Delta
Lloyd in Amstelveen. 23 okt.
Sporthal Fanny BlankersKoen m Hoofddorp. 6 nov.
Sporthal Treslong in Hillegom.
Org. Hensen,
telefoon 023 - 402334.

Oproepen - Mededelingen

VLOOIENMARKT

15-16
okt. Sporthal Delta
Lloyd te A'veen met het
Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs optreden van Dos Amantes
te Almere-Stad op zon. 16 OKTOBER aanstaande van 10-152 Zuid-Amerikaanse dansshow.
uur m Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, ruim 1250 m Telefoon. 023 - 402334.
treinen, automodellen, toebeh. en literatuur.
Voor trouwfoto's
Komt u kijken, ruilen, (verhopen? Inl.: 02990 - 40354.
Foto Boomgaard
SUPER VLOOIENMARKT
HAARLEM EXTRAN SPORTCENTER
Grote Krocht 26
zondag 16 okt. 10-17 uur
250 kramen Org. v. Aerle 04920-25483.
Tel. 13529
Uvengens, mijnheer de voor- * Help de Polen. Stuur 'n
*Zo.
16
in kantine van
zitter, zijn wij nog steeds
voedselpakket! Wij hebben 12-16 uur okt.
foto's te bezichtivan mening dat de Herman evt. 'n adres: 02907-5235.
gen van handbal-reunie.
Heyermansweg moet worden
* Helpt Unicef helpen. Kerst *Zo. 16 okt. van 12-16 uur in
doorgetrokken.
Wenskaarten en kl. kado's.
* 12 ambachten 13 ongeluk- Burg. Fenemapl. 13/4. 16049. kantine foto's en video te bezichtigen van reunie.
ken kaartverk.: Ako-Kerkplein
•*• Heren gevr. zanggroep Za
Harry en Toos busstation.
mor m gem.sch.huis. Elke ma
*Anke, maandag 50. Nu avond van 8-10.30 uur.
Videotheek;
hoor je ook bij de club, eindelijk. Een fijne dag. Je maatje. *Jo, Jan het was een geslaagd borreluurtje zondag,
Borduur Pakketten PAKO volgende x bij ons. Nico, Wim.
Forever Friends etc.
* Klaas en Marha wat hebDe nieuwste dagfilms •;
Smger
ben we genoten, bedankt. |
Kerstkaarten
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort. Mirjam en Willem.
!;Ö PELlCAN;BRIEF ;
:'.' ." : .'•':'. . **.*. ' . ' : ' • • .'''.' ': '
* Foto's en video te bezichti- * Klaas en Martha, we hebgen van reunie 16 oct. van 12- ben heerlijk gegeten zater- HjURASSiCPARK ;
dag. Roger, Ans en Armand. • .• ' •
4 m onze kantine.
.'.'*.*••*•" -:' '.'.-.•' '•;
* Klaas en Martha, waar is de |
WA YNE'S WORLD JlT
Grote vlooienmarkt beker gebleven zaterdag.
: ''. '•• ..'-. ../*.**" .:: '.. - .'.-•.'•.•
De Familiecup.
Aalsmeer

Dieren en
dierenbenodigdheden
Te koop: Maltezer Leeuwtjes
ing + ontw. 08385-54176.

Woninginrichting

De opvolger van
laminaat
heet

scanett

Beter, geluidsarmer,
milieuvriendelijker,
slijtvaster en voordeliger.
Vraag testrapport
(Engels of Duits) bij
EUROPA-PARKET b.v.,
Postbus 80, 3770 AB,
Barneveld.
Fabrieksrestanten v.a. ƒ 9,75
Alleen bij EUROPA-PARKET
Tel.: 075-283507.
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste m
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 • 6370845.
KOLONIALE STIJL meubelen
Buro's-schrijftafels-kastentafels-stoelen-vitrinestheetafels-tuinmeubelen etc
Show-room De Koloniaal
Sporthal de Bloemhof,
* Klaas en Martha bedankt ; GROÜNDHOGDAY;
Amstelveenseweg 676,
za. 15 en zo. 16 okt. 10-17 uur, voor alles, Martin en Manska.
weg tussen houthandel en
Org.buro Midland B.V.
* Klaas en Martha het was | SHCiCÜSPpiOÜS J Daihatsu dealer of bij de
033- 751167.
Looier. Tel.: 020 -6611021.
fantastisch, fam. Borstel.
':'.'•'.•':'•;• : -.".'V; ' .*•'*> V'1 '.'. ••'\'•:!.•':','
Grote Vlooienmarkt
* T.k. eiken kinderled. 60x120
*
Klaas
en
Martha
het
was
Gorn;
Siégèrsstraat
2B
22 okt. Haarlem Schalkwijk grandioos allemaal, Karel en | :
incl. z.g.a.n. matras. Vr.pr
'*£ TeC 02507^1 2070K-\ ƒ 100. Tel: 02507 - 15327.
't Schalkererf, 100 kramen. Jasperdien.
Inl.: 020-6140616.
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
v/eer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

Gewonnen door: Verhoeven, Amsterdam

4 E 180 videobanden gewonnen door: A. Kuiper, Weesp

hairstyler gewonnen door: B. V.d. Zaan, Uithoorn
klokradio gewonnen door: Wayop, Amsterdam
walkman gewonnen door: M. Reinders, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
pe Harde's Tours
Divers personeel gevraagd

Loosers niet bellen!
Ben je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurlijk, vlot en heb je
doorzettingsvermogen ? Wij van Art National (verkoopteams)
geven je de kans riant te verdienen, Lft. 18-25 jr.
Informatie 023-296190 (eventueel antwoordapparaat.).

Zandvoorts Nieuwsblad
ZOEKT EEN
bezorger/ster
voor kleine wijk Zandvoortselaan
en zijstraatjes Bentveld,
± 80 kranten.
Tel.: 02507 - 17166.
DISTRIBUTEURS gevraagd
voor het voedingskundig en Technisch personeel
gewichtbeheersingsprogramgevraagd
ma HERBALIFE. 020-6991770

SNEL
Nieuwe lokatie wordt snel
geopend. Diverse functies
en opleidingen. Snel doorgroeien naar management
mogelijk. Bel voor afspraak
020-6000280 van ma. t/m vrij.
11.00-17.00 uur. Vraag naar
mevr. Murihun.
Word
RIJINSTRUCTEUR
(M/V): Voor auto veel vraag.
Ook voor rijinstructeur motor
en nieuw ook bromfiets. Ook
voor njmstructeur vrachtautoautobus- en aanhangwagen.
U kunt ook sterinstructeur
worden voor alle categorieën.
Of rijexaminator. Binnen vijf
maanden kunt u het officiële
Kaderschooldiploma
bezitten. Wilt u vast en zeker fulltime of parttime werk als rijinstructeur of een succesvolle
rijschool? (zonder middenstandsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in Amsterdam. Bel voor een gratis
studiegids De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend): 0206226173 b.g.g. 04998-99425.

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrosseriebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuwbouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
en all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797,
inl. dhr. van de Zeijden.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

Elke week het dagelijks nieuws!

.

Videotheek

ppMBQ
Sfiirrié •
hele week

Córn. Siégèrsstraat 2b

-;'?;.;/;tei;;i2070:;^ ".:-;,:
Geopend dagelijks
^1 3.00-21 ;QO uur ï

Huwelijk en
kennismaking
Zoek je een leuke vriend ot
vriendin? De Relatielijn
06-350.200.54 (100 cpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
Te koop
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
aangeboden
banken, vitrines, bureaus,
diversen
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, * 1 paar saloondeurtjes, wit,
ƒ 30,-; 1 paar hoge louvre deuAalsmeer, 020-6412137.
ren, wit, ƒ25. Tel.: 18829.
TAFELS
* Te koop 10 mud kolen, antantiek, kopie, klein,
hraciet ƒ 295. Tel. 023-246777.
groot, dik, dun.
*Te koop kleine gaskachel
Jan Best
voor keuken of slaapkamer
Keizersgracht 357,
ƒ75,-. Tel.: 02507 - 17923.
020-6232736.
*T.k. 1 foodprocessor keuShowroom:
kenmachine/25,-.Tel.:02507
Mr. J. Takkade 30,
• Rubrieksadvertentie? Zie
- 12141.
Aalsmeer, 020-6412137.
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Beeld en geluid

Kleuren tv's voor ƒ 100,- zijn er niet.

Wél voor ƒ 250,-!

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

navolgende voorwaarden:
11
& inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) ô aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven « verloren/gevonden 9 weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen e maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik e het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Ook grootbeeld. Tevens goedkope camera's en video's.
AANBIEDINGEN: demo ktv Philips, 55 cm, stereo, tt en
afst.bed. van ƒ 1199 voor ƒ699; demo ktv Philips, 70 cm,
stereo, tt en afst.bed., van ƒ 1799 voor ƒ799.
Firma Hijdo, Hagedoornweg 40 A'dam-Noord, 020 - 6367538.

Sport, spel en ontspanning
TAFELTENNISVERENIGING UNICUM/ZANDVOORT
kan D/H Rekr./Komp. spelers plaatsen. Train./aanw.
Inl. 023-421725 of ma.av. a/d zaal, Zandvoortselaan 165.

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

Schoonheid en
verzorging
SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Baby-artikelen
*Te koop babykamer, kleur
wit, ƒ 250. Tel.: 02507-16420.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schilder

Muziekinstrumenten

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

en tuinartikelen

videotheek

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

; :.•.. '^Itij'd de'niëuwste:::/:
prëmiêrefiirns.'tevenS;.:
'.:. .Veruit de grootste ~• '.• '.,;.keuzë i n 'Zandyport;, j',
•':\':. :-.VerhuurVan^;;,.:•>•-.'.
:' ••':; :;. movieboxen.'..;•;• •'••)\
' ''GörrV'élègereêtra'at.2t>"'
" • • '"•••':•:.'Zandvóört•"•;•:''v'.-:';.'
:-':"Tel: 02507-12070',:;:

Te koop
gevraagd
diversen

Woningruil
Haarlem/Zandvoort. Aangeb.
4-kam.flat 1 hg Engelandstr.
Kale hr ƒ 680,-. Gevr. in Zandvoort 3-kam.won. 023-402550.
Wij willen onze 3-k.woning
(gunstig gelegen, bouwj. '89;
ruilen voor een grotere
woning. Interesse?
Bel 02507 - 17754.

heeft tijd voor binnenen buitenwerk.
De Krocht
Vrijblijvende prijsopgave.
Bel na 18.00, tel. 19800.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Financiën en
Schilderen-Witten-Behangen. tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
handelszaken
voor
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woon- BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
voorzieningen: 020-6950716.
Autoverzekering
VOLLEDIGE GARANTIE.
Zoekt u ruimte voor vergadeV.A. ƒ 75 - DORSMAN
ring, feest, club of party?
blijft toch goedkoper!
Komt
u
dan
eens
praten
met
TE KOOP
Bel nu: 02507-14534.
mij, A.J. v.d. Moolen,
NIEÜWEEN
Gemeenschapshuis,
tel.: Zelfstandig
(bij)verdienen
MLM-organisatie 0365312823
02507-14085 of 19652.
GEBRUikTE
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.
Bloemen, planten

Naam:
Adres:

' Corn. siegersstraat:2b
r.:;:tel. 02507-12070-V
•.Geopend:dagelijks van
•(, '1'3.Öp-21:.OOuur.-: *

Budget piano's
* Plaatjesalbums gevr. VerGebruikte piano's v.a. 1000,- kade, Dick Bos, Miss. BlanNieuwe piano's v.a. 3500,- che etc. Tel.: 02503 - 14727.
Topmerken piano's met
kastschade korting.
Onroerend goed
Rechtstreeks van pakhuis
en woonruimte
Te koop of te huur
CLAVIS, Nwe. Teertuinen 22
te huur
Amsterdam
aangeboden
OPEN: donderdagavond van
6-9 uur. ZAT. van 10-5 uur.
GARAGE
TE HUUR AAGEBODEN
Lessen en clubs
Tel. 02507-14534
Te huur in centr. Z'voort
PIANOLESSEN
kamer, k.d.t., aparte entree.
door gedipl. lerares.
Info: 02507 - 18009.
Tel.: 02507-18486.
Zalenverhuur

bOMBÖ

Corn. Siégèrsstraat 2B
Tel. 12070

Tuinman voor al uw hek-,
straat- en tuinwerkzaamheden. Levering alle materialen,
ook onderhoud. Vraag vrijblijvende prijsopgave.
Tel. 023-393006.

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06*96*93 SECRETARESSE SEXGESPREK met vrouwen
Met open blouse en kort rokje, die zich thuis vervelen!! Voor
zit ze jou heet te maken.
Heren Bel 06-9667 (100cpm)
Ze wil een wip maken. 1gpm.
SEXKONTAKT: De heetste
Nieuw discreet prive-gesprek vrouwen kun je thuis bellen.
met hete vrouwen, (extra- Bel nu 06-9602 (100cpm).
T.k. Yamaha, mint/wit, 2'/z jaar, snel) Bel nu 06-9664 100cpm
Sex"O"foon Sexbox Live1
6500m, i.z.g.st., ƒ1400. Tel.:
Nieuw! DOORSCHAKEL-SM 06.320.329.50 Rijp & Jong.
02507 - 17180.
Hier wachten
dominante 1gpm. Direct live met haar!
vrouwen thuis om jou aan te
*SEXPLEZIER voor 2***
Auto's en
pakken! Soft SM. Luister naar De Heetste vrouwen direkt
auto-accessoires
hun boodschap en kies 'n aan de lijn: 06-9663 (100cpm)
meesteres voor 'n echt
SM Taboe-gesprek? Stiekem
* Nieuwe trekhaak voor Ford SM-Livegesprek. 1gpm.
afluisteren of durf je zelf live?i
06-320.322.55.
Live!
Resta ƒ89. Tel. 02507-15884.
24 pd. 1 gpm 06-320.329.20.
*T.k. allesdragers & zonne- Nieuw: hete meisjes uit
S.M.-KONTAKTEN
de
Groot
Amsterdam!!
scherm voor een Opel Vectra.
Anonieme strenge sexkon06-350.23-020
(100cpm)
Vaste pr. ƒ 175. 02507-20021.
takten 06-320.322.17 (75cpm)
T.k. rode Toyota Scarlet aut. Nieuw: TELEFOONSEX voor 2 SM-KONTAKTLIJN: zoek je
'84, APK half '95, i.pr.staat Direkt hete vrouwen aan de een strenge afspraak?
lijn. 06-320.330.87 (75 cpm).
ƒ2950. Tel.: 02507 - 12393.
06-320.325.80 (100cpm)
T.k. Volvo 245 station 1984, Nieuw! UITBELPRIVELIJN! Ze
techniek 100% met APK, zitten thuis te wachten op SM-VOOR-2: direkt apart voor
vr.pr. ƒ3000,-. 02507-18388. jouw telefoontje. Luister naar 'n streng sexkontakt.
Rijpe Vrouwen die jou willen! 06-320.329.99 (75cpm).
Toets de 3 en wij verbinden je STEWARDESSENSEX
0606-Nummers
Live door! 1 gpm. 06.98.40. 95.07. Schuif m'n rok omhoog
en laat je hand voelen. 1 gpm.
Nieuw* *Nieuw* *Nieuw
06.97.11 Sabrina houdt van
Straatgrieten!
naar 'n
Doorschakelsex! hoogtepunt. GlijIk snak
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover!
maar lekker.
Live
in
de
huiskamer
bij
de
Doe m'n slipje opzij!
lekkerste vrouwen en tieners! 1gpm. 06.320.320.77'
06-97.33. Standje Frans! 1 Ze zitten thuis te wachten tot THUIS-SEX-KONTAKT, hete
gpm. Live met mij 24 uur p.d.! jij belt. Ze willen privé 'n sex- vrouwen bij jou in de regio
Op z'n Frans! Mondje vol!
gesprek met jou! Niemand bel nu 06-9811 (75cpm)
06.97.92. Nieuwe rage uit luistert mee! 24 u.p.d. 75 cmp TIENERPRIVELIJN 06.95.20
Amerika. SEXPRIVELIJN.
06.9779
Hier hoor je meisjes (18) een
Bel, spreek 'n boodschap in
hete wens inspreken! Kun jij
Nu
Direkt
TELEFOONSEX
en luister naar die van
die wens vervullen toets de
hete
vrouwen
wachten
op
anderen, die bellen. Hoor je 'n
"O" en we verbinden je door
lekkere boodschap dan word jou. 06-320.330.91 (75cpm) voor 'n privégesprek. 100
je Live doorverbonden.
cpm. Meisjes gratis! 06.95.20.
Vrouwen gratis! 1 gpm.
TIPPELLIJN: eenzame vrouw06.98.48 Rijpe Vrouwen Live!
tjes zoeken vluggertje?
Doorschakelen
Misschien je buurvrouw Live
Bel nu 06-9530 (75cpm). .
Naar
dames
THUIS
aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag!
door het hele land
TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
Nieuw: ANONIEME sexdating
in bad met jou! Zeep me maar
Snel sexkontakt met eenzalekker in lieverd! 1 gpm.
me vrouwen 06-9706 100cpm
24 u/p.d. 100 cpm Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm
Spreek een visitekaartje in en
06-320.320.22. Ik wil dat je me
in de lift masseert! Zachtjes Privetelefoonnrs van hete luister naar die van anderen!
vrouwen
thuis.
SEXKONTAKT
hoor! Ik ben net 18! 1 gpm.
Vind je 'n leuke meid, dan
Bel nu 06-9605 (100cpm)
verbinden we je live door.
06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong Privetelefoonnrs van hete Samen privé. 06.97.22.
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. vrouwen thuis. SEXKONTAKT VERPLEEGSTERS LiveSex!
Bel nu 06-9502 (100cpm)
Rijp & Jong! 24 uur per dag!
06-95.05. Hier willen ze alleen
live voor standje Grieks! Door- Rijpe Negerin Live op haar 06.98.38 1 gpm. We wachten!
schakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm. privélijn thuis! Wij schakelen VLUGGERTJE: hete vrouwen
je gratis door om haar te pak06-95.09. Je krijgt sexles in ken. Ze houdt van Grieks! zoeken stiekem discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm)
het gymlokaal, stop je hand 1gpm. 06.95.24 Echt Live!
maar in m'n BH. 100 cpm.
!Vrouwen van 35 jaar en ouRijpe Verpleegster. Ik zit op
06-95.26. LESBISCHE buur- m'n hurken. Wat een inkijk, der willen DIREKT-SEX, bel ze
vrouwtjes brengen elkaar geen slipje. 1 gpm. 06-97.33. nu 06-9604 (75cpm).
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
IVrouwen van 35 jr en ouder
RIJPE VROUWEN Live
06-95.91. Het meisje (18 jr) 06-96.09, 24 uur per dag kun willen DIREKT-SEX, bel ze nu
bukt en schuift haar rokje om- je met ze dollen. Live! 1 gpm. 06-9512 Sexsucces! (75cpm)
hoog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm.
Vrouwen van 40 jaar zoeken
Rijpe Vrouwen PRIVÉLIJN!
06-95.92. GRIEKS lekker ach 06.95.23 direct privé 06.95.23 STOUTE jongens voor hete
terom. Blanke of donkere 1 gpm. Hier spreken rijpe sex. Bel nu 06-9844 (75cpm)
vrouw staat gebukt! 1 gpm. vrouwen die bellen hete fan- Ze zakte door haar knieën.
06*96*25 Winkelmeisjes 18. tasieen in! Als je op de "O" Op z'n Frans lieverd. 1 gpm.
Bea wordt heet achter de toetst wordt je direct doorver- 06.96.46 Rode lippen!
kassa en verdwijnt het toilet bonden. Vrouwen gratis!
Zij stapt in zijn auto. Zijn hand
in. Jij loopt er achter. 1gpm. Sabrina's Sexpaleis. Je kunt kruipt onder haar rokje, pp
06.96.26 S & M - LIVE -BOX hier kiezen uit meer dan 150 een stille landweg laat ze zijn
Live met je meesteres op een hotstories! Zappen van storie versnellingspook TRILLEN...
naar storie. Je hoeft geen an- 1 gpm 06-340.340.15.
lijn...Straf...! 1 gpm.
der meer te bellen, voor 1 MEISJESVINGERTJES 18 jr.
06.96.40 MEISJESSEX (v.a gpm heb je alles! 06.96.06
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
18), 1gpm. Jij loopt achter mij
de trap op. Onder m'n min Sex op SPANNENDE plek- 06-320.320.66 Oh...wat fijn.
zie je m'n slipje strak trekken. ken! 06-320.320.19 1 gpm.
NIEUW! 06.320.325.95 Direct
In de bios voel ik je hand.
een leuke meid aan de lijn!
06.98.58 Hoor 36 vrouwen hijgen maar 1 min. voor 'n hoog- SEX VOOR 2: snel een sex- De meeste vrouwen! 1 gpm.
gesprek met 'n hete vrouw Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17.
tepunt. Zappen 100 cpm.
06-320.330.82 (75 cpm).
Sex in het openbaar! Lift,
24 uur p.d. 06-320.320.65
toilet, trein, bus, tram.
Live! met 'n hete TIENER 18! SEX VOOR TWEE, direkt
1 gpm. Heerlijk Livegesprek! telefoonsex met hete vrou- 020 - 6328686. Amber Escort
wen. 06-320.330.46 (75cpm).
ANONIEME sexafspraakjes
lieve (jonge) dames, dagelijks
Sexkontaktlijn
Amsterdam SEX-GEPREK. Zeker weten na 19 uur. (Geen chauffeur bij
dat
er
op
jou
'n
heerlijk
meisje
06-320.330.79 (75cpm)
U binnen - geen extra kosten.)
wacht. Bel 06-9701 (75cpm)
Anonieme sextelefoonnrs van
hete vrouwen, ze geven echt U N I E KM'l 0 1 !
hun telnr Bel 06-9737 75cpm
Dikke Vrouwen Livegesprek.
Mollige vrouwen met enorme
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
aardoor wij je discreet kunnen doorver '/

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Privé

06-96.88

:

.' bindtn. Ze nebben' allemaal hun viste;;
l kaartje'ingesproken. Luister en maak je' ;
l '.k«"«- Wj verbinden je discreet door;;
i .voor een gesprek privé bij haar thuis.,:
Ihtroduktieprijs'TScpni. ' . ,
.•'•{-'.

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.

'.'DurfJij?
'

Geheel privé
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80
24 u/p.d. 100 cpm.
Direct kontakt, direkt doorgeschakeld naar dames thuis.
06-9702 (75cpm).
Direct live Box! Je komt direct
in een orgie terecht! 1gpm.
Nu 24 uur per dag! 06.95.93
Direkt apart met ondeugende
vrouwen. Vrouwen: 06-4300
mannen: 06-9757 (75cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880 (75cpm).
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm)
DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75cpm)
Doorschakelsex met strakke
meisjes 18! Live met ze! Bel
06-98.66. Nu 24 uur per dag!
***HOMO KONTAKTEN**
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm)

Nu al duizenden-bellers per das!
Probeer het ook eens! Spreek .een
•leuke boodschap in' en luister, dan
haar die van andere bellers, vind jij
een leuk iemand of-iemand jou, dan
wordt je, direct live doorverbonden.
Vrouweri.Méisjes f\t ne. *n
bellenGratis ' • ' • : UO.4O.IV

JIJ ALLEEN BEL DAh4!

06.96.53

en Zappen! l
Nieuw! Jawel, je kunt met de 5 op.jé;
telefoqrrr het sexverhaal harder :'en.?.
zaclitef zetten! Uniek in Nederland!;,
l het verhaal met de 7 en 8 voor- en;
V achteruitspoelem Zo kom snel naar
. het .lekkerste punt. Hot Story's; «üf
.Datins! 1gpm.LUISTER MEE.'OP::--

SM.DOORSCHAKELSEX
mcostcri2sscn.cn onderouwen Kcbbch hun privé

Meiden Thuis-Live! ;Ji
Nieuw!' Ruim J5 meiden hebben ee.O;
boodschap ingesproken- en • hun' pf'.y.^

r ccn privé goipn
og!, l gpm

LIVE
THUIS-SM

OÜ20.32U6

• .NIEUW! DISGREEU

i ECHT LIVE .
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Tïgra zet Opeltraditie kracht bij

Oldtimerbeurzen
troeven elkaar af
• • LEIDEM • • •

Wat bezielt de organisatoren van oldtimerbeurzen, kunnen we ons zo
langzamerhand afvragen.
Van enig overleg over
plaats en datum is nameUjk allang geen sprake
meer, zo dat ooit het geval
is geweest. Zaterdag 15 en
zondag 16 oktober worden
daarom weer heel drukke
en dure dagen voor de liefhebbers want er staan twee
van dergelijke beurzen gepland op een steenworp afstand van elkaar. Als we de
heren organisatoren mo;gen geloven is hun beurs
natuurlijk de grootste of
sfeervolste.
Om te beginnen vindt dit
weekeinde in de Leidse
Groenoordhallen het vijfde
'Super
Oldtimerfestival
Leiden' plaats, een der
grootste oldtünermanifestaties van Nederland. Er
staan honderden meters
kramen met onderdelen,
tijdschriften, miniaturen,
folders en noem maar op.
Verder zijn vele merken
vertegenwoordigd, zoals
Buick, Cadillac, Lincoln,
.Mercedes, MG en Opel. Onder het motto 'voor elk wat
wils' en om de sfeer te ver" hogen wordt het geheel
omlijst met live muziek.
Op beide dagen zijn de openingstyden van tien tot zes
uur.
- Met dank aan de organi'saties vindt in vrijwel dezelfde contreien, de Houtrusthallen te Den Haag, geujktijdig de beurs 'Nostalie
,en Oldtimers' plaats. Het
thema hiervan luidt: omzien in weemoed. Dat kan
dus niet alleen met oldtimers, daar is meer voor nodig zoals live muziek, boeken én films.

T

IJDENS DE Autosalon
van Parijs is de Opel
Tigra in zijn definitieve vorm gedebuteerd. In het
Spaanse Zaragossa hoopt
Opel nog dit jaar 16 duizend
exemplaren van deze nieuwe sportcoupé te produceren. Het is de jongste spruit
in een lange dynastie van
Opel-coupés waarvan sommige zich als trendsetter
hebben bewezen.
Het Franse woord coupé betekent letterlijk afgesneden,
maar kan ook treincompartiment of paardenkoets betekenen. De ontwerpers grepen met
de aanduiding natuurlijk terug
op de letterlijke betekenis en de
meeste van hun creaties hadden inderdaad veel weg van sedans met een verlaagde daklijn.
Het dak was korter en de achterruit lag een stuk platter.
Het preciese waarom van het
succes van coupes is niet hélemaal verklaarbaar maar zolang
de factor emotie een rol speelt
in het aankoopgedrag blijft de
vraag nog wel even bestaan.
Zeker als ze van zo'n aardig
ontwerp zijn als de Tigra. Opel
kent een lange historie op dit
autogebied.

Droomauto
Aanvankelijk beperkte het
aanbod zich tot speciale versies
van de Rekord en Kadett. In de
jaren vijftig was de Rekord
voor velen een droomauto.
Met zijn grote panoramische
voorruit en modieuze staartvinnen deed hij denken aan de
adembenemende Amerikaanse

Opel wil dit jaar 16 duizend
Tigra's op de markt brengen
slagschepen.
De Duitse firma Autenrieth
bouwde als eerste een coupeversie van de Rekord en later
zelfs een veel zeldzamere cabriolet. In 1960 verscheen de
Rekord P2 Sedan die zich kenmerkte door ranke dakstijlen,
afgeslanke staartvinnen, ronde
koplampen en een grille die om
de hoeken van de spatborden
heen liep.
Al een jaar later nam Opel
voor het eerst zelf een coupeversie van de P2 in produktie.
In 1963 presenteerde Opel twee
nieuwe coupes van de Kadett A
en Rekord A. De levenscyclus
van auto's was in die jaren ongeveer net zo kort als de mini-

Suzuki Alto GL 1988, 1e eigenaar, in nieuw staat ƒ 7950. Inuil mogelijk. 023 - 423906.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ 10,10

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

rok en dus volgden als snel de
B-versies. Met name de B-Kadett was een groot succes en
zorgde er in Nederland voor dat
Opel tot marktleider uitgroeide.

Olympia
De Rallye Kadett deed er nog
eens een sportief schepje bovenop want tot 1973 werden er
daarvan ruim honderdduizend
verkocht. In 1967 kreeg de 90 pk
sterke 1900 S gezelschap van
een coupe-versie met ingekort
dak. Hiervoor riep Opel de
naam Olympia weer in het leven.
De Diplomat coupé was even-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

OTO/ICI CITROEN

AX
AX
AX
AX
AX
Opel Vectra 2.0 i. 5-deurs.,
BX
83.000 km, 1989, ƒ 15.900.
Autobedr. Dorland, 02903-1908 BX
BX
Broek in Waterland.
BX
BX
Lada 2105 1.5 1993/9.950
ZX
Lada Samara 1.5 1991 ƒ 10.750
ZX
Lada Samara Diva '92 ƒ 13.995
WESTDORP. 020 - 6825983.
Mazda 323 F, st.bekr. alarm,
Suzuki Swift GTI '89, wit,
elec. open dk. blauw met.
ƒ11.000.OBUSSEN Baarsjesweg 249- 55.000 km. ƒ24.950.- Van
Vloten Car 020 - 6365052.
Amsterdam 020 - 6121824.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

1.4 TRS '87
ƒ 6.750
1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
11 Image '91 ....ƒ13.950
11 TGE '92
ƒ15.950
14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
Progress '92 ....ƒ22.500
14 RE '88
ƒ 9.250
14 RE '88
ƒ 9.900
14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
1.9 Diesel '92 . . . . ƒ 19.500
1.9 Diesel '93 ... .ƒ23.500
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Daihatsu

Mercury Sable 3.8 V6, LS aut.
Airco, alarm, lm. velg. 5/91 :uore TS sp. km 18.000,
13 mnd. jong.
blauw ƒ 24.950. GOLDCAR
Cuore TX, km 70.000
'91
Amstelveen. 020 - 6433733.
Applause Li., km 30.000 ..'92
VW Golf 1.6 Madison, wit, '90, Volvo 244 GL 2.3 Lpg, schuif- Cuore TS, km 70.000
'89
mnd Bovag, APK, ANWB dak, lm. velg. '90 ..ƒ26.750.- Charade 1.0/1.3, inj. v.a.
Van Vloten B.V. Volvo-dealer '90 t/m '92.
gek. ƒ 14.750.-, HEERE.
Tel. 020 - 6369222.
Tel.: 020-6232505.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
'riumph TR 4, Cabrio, winterop dubbele. Webers uit
"alifonie ƒ 12.500.'el. 020 - 6596264.

Fiat
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

FIAT
Panda 750 CL . .ƒ 6.950
Panda 1000 CL .ƒ 7.950
Panda autom. . .ƒ12.299
.ƒ13.950
Uno 1.1 S
.ƒ15.950
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
.ƒ18.750
Uno 1.4 Skyline .ƒ19.950
Uno 1.4 Suite .. .ƒ21.500
Ritmo 70 Cl
.ƒ 8.250
Croma 2.0 S ... .ƒ21.950
Croma 2.0 TDi . .ƒ31.500

Autobedrijf CASPARUS
Weesp 02940-15108
Panda 1000 Fire 92 ƒ 10.950
Uno 60 S
89 ƒ 9.50C
Autobedr. RINKO Zandvoort.N
Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.

Ford
AUTOBEDRIJF "DE MEER"

Besta 1.1 i C, 3-drs.
1991
Resta 1.3 i Cheers, 3-drs.1992
Escort 1.3 i CL,3-drs.
1992
Daihatsu
Escort 1.4 CL, 3-drs.
1989
't AMSTERDAMMERTJE
Escort 1.4 i CL Est., 5-drs.1990
Chrysler - Amstelveen
Amstel 340-342
Escort 1.4 i CLX, 5-drs. 1992
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
tegenover Carré
Escort 1.6 CLX, 3-drs.
1990
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Escort 1.6 16V, 3-drs.
1994
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Daihatsu Cuore '84, de kleinste Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs.1992
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
1986
en zeker de zuinigste, net gek. Sierra 2.0 Ghia, 5-drs.
1988
ƒ 1950. Inr. mog. 023-423906. Sierra 2.0 Ghia, 4-drs.
Sierra 2.0 i CL Aut., 4-drs. 1989
Scorpio 2.0, 4-drs.
1990
Transit 2.5D Van verhoogd 1986
:itr. AX Furore '94 ..ƒ17.900 Ruime keuze in 2 CV occasions
KYUNDAI-DEALER
Citr. AX 11 TGE '93 .ƒ16.750 alle leeftijden. Citroen Centrum
ANDERE MERKEN
"itr. AX 11 TGE '92 .ƒ14.250 Leende. Tel.: 04906-1528.
AMSTERDAM
Mazda 323 Hatchback 1.31987
ütr. AX 11 TGE '90 .ƒ12.650
TIMO DE BRUYN
Nissan Bluebird 2.0 Combi1985
Citr. AX Axion '91 ...ƒ12.950 Voor occasions en reparaties:
AUTOKROOY
Opel Kadett 1.3S
1987
Citr. AX 11 TE '90...ƒ 12.450
van BX, Visa en 2CV6.
Peugeot 205 GTI
1986
Citr. ZX 1.4 Avan. '91 ƒ 19.250 APK klaarmaken tegen gered,
Voor nieuw en gebruikt
Volvo 360 i LPG, 4-drs. 1987
prijz. Verk. van losse onderd.
Volvo 440 GL LPG, 5-drs. 1990
02903-1908
Tel 020-6680820 en 075-219777 T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
OCCASION TIP
Afslag
S
118
v.a.
Ringweg
* AUTOBEDRIJF DORLAND *
Ford Onon 1.6 CLX, 4-drs. 1992
V.a. ƒ 85: 5 veerboten
Tel. 020 - 6310615
Broek in Waterland
op druk brengen bij de Citroen
KONNETLAANTJE 8,
Spec. in Zaanstad Garage.
RIJSENHOUT
RENE
SPAAN,
075-281193.
3x BX TRD TURBO
TEL.: 02977 - 22193.
Vraag tevens naar onze inruiWESTDORP
b.j. '88 v.a. ƒ10.000.
lers en aantr. rep. prijzen.
LADA en KIA dealer
Tel. 075 - 163008.
Fiesta SI 4i
89ƒ 13.950
'92-'93 Escort 1.4 CL '86 ...f 6.950
Visa 17 RD b.j. '86, org. 85.000 3x Lada 2105
Voor een goede occasion:
2x Samara 3 drs.
'91-'92 Escort 1600 CLX '91 .ƒ 18.950
km. Vraagprijs ƒ3.850.
7x Samara 5 drs. '91-'92-'93 Scorpio 2.4 GLi '90 . .ƒ 14.950
Tel.: 075 - 163008.
Autobedrijf
2x Samara Diva
'92-'93 Autobedr. RINKO Zandvoort.N
WIM van AALST
XM 2.0i, aut. '92
ƒ 29.500 >x Kia Sephia 1.6
'94 Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.
tommunicatieweg 6, Mijdrecht XM 20i aut conf/90 va/ 17.500 \dm. de Ruijterweg 396-398
Ford Escort 1.4 GL stationwa2x XM Turbo D '91 ƒ 22.500 Vdam. Tel.: 020 • 6825983.
CITROEN-DEALER
gon, 5 deurs, 1989,1e eigenaar
XM Turbo D '90
ƒ 19.500
Tel.: 02979 - 84866
ƒ 8950. Inruil mog. 023 • 423906.
XM Diesel '91 airco ƒ 24.500
BX 14, b.j '86, Ipg,
XM D '90
ƒ 18.500
Ford Scorpio 2.0 GL aut. 1987,
zeer mooi, vr.pr. ƒ4.850.-.
XM D Break Serv. '92ƒ 20.000
prima auto, LPG, keurige auto
LANCIA
Tel. 075 • 163008.
BX 19 TGD Br. '91 v.a./ 14.500
ƒ6950. Inruil mog. 023-423906.
85
Y10
Elite
ƒ
5.950
ƒ 17.500
BX 19 TD zwart, open dak, ra- BX TZD '92
ƒ 19.500 Ford Sierra 201 CL, kombi 4/90
ƒ 17.500 93 Y10 Junior
dio, i.z.g.st. van onderh., b.j. BX Turbo D. '91
92 Delta HF Turbo .ƒ28.950 65.000 km. zilver met. ƒ 19.950.BX
TZD
'91
v.a.
ƒ
14.500
juni 1991. Vr.pr. ƒ11.000.
BX 16TGI break '92 ƒ22.500 94 Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950 GOLDCAR Amstelveen.
Tel. 020 - 6223204.
BX 19 TZI Ipg '92
ƒ 17.500 93Dedra 1.6 DEMO ƒ 33.500 Tel. 020 - 6433733.
CHYPARSE, Soesterberg vult BX 19 TZI '90
ƒ 14.500 94Dedra 1.8 DEMO ƒ 38.950 Sierra 2.0 Laser '87, aut. 5-drs„
uw Citroen-veerbollen voor BX 16 Progress '92 ƒ 17.500 90 Alfa 33 1.70-16V . ƒ 19.900 LPG, blauw met., v.v. trekh,
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. BX Progress Ipg '91 ƒ 15.000
i.z.g.st. ƒ6.900. 020-6104394.
Autobedrijf CASPARUS
Tel.: 03463-51150.
BX 16 TZI'90
ƒ13.500
Weesp 02940-15108
BXGTI 16V '90
ƒ14.500
ƒ12.500
Citroen AX 1.1. plaisir b.j. 5/91, B X 1 6 T G I ' 9 0
Adverteren in
ƒ 4.500
rood, 36.000 km. Pr. ƒ 12.500 BX 16 RE '86
deze rubriek
T.k. tegen handelspnjzen:
BX 14 TE Deauville '92/ 15,500
Tel. 020 - 6363957.
Tel. 020 - 665.86.86
Concerto 1.6i PS, wit, elektr.
BX 14 RE '86
ƒ 3.450
Citroen BX 14 RE 1987, rijdt
ram., zonw. glas, st.bekr. 11Visa 11 RE '88
ƒ 3.950
prima, leuke auto ƒ3950. Inruil
'90, ƒ14.950.- Civic 1.3 L,
CX 22 TRS '86
ƒ 4.950
mogelijk. 023 • 423906.
3-drs., rood, 10/91 ƒ 14.500.VISA GARAGE BV
BEREBEIT,
Gedwongen verkoop wegens
De Meteor, nieuw en gebruik'
handicap, Citroen DS 1971. InHoutmankade 37, A'dam.
Defender Discovery. Joh. Sie Amsteldijk 25, 020-6627777,
lichtingen 01804-15511.
Tel.: 020-6278410.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205 do. geop tot 22.30 uur.

Chrysler

Opel Kadett hatchback 1.2 S,
APK 06-'95, b.j. '81 (nette auto)
ƒ 1250.
NIEROP-DAIHATSU,
.A!dam-W. Tel.: 020 - 6183951.
•De advertentie-afdeling be
h
°udt zich het recht voor adv
ertenties eventueel zonder
°Pgaaf van redenen te weigere
n. (Art 16 regelen voor het
ad
vertentiewezen).

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Subaru Mini Jumbo rood, '90,
3 mnd. bovag en apk. ƒ9750.ECONOOM
Frederikspl. 6, 020-6232505.
Diverse VW bussen LT en
transp., geel en grijs kent. v.a,
ƒ 8.750, Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Tel.: 020 - 6183951.

Citroen

Hyundai

Lada

Honda

Land/Rangerover

zeer kleine bagageruimte was
alleen bereikbaar vanuit het interieur.
Met twee speciale versies van
de GT werden zelfs enige records geboekt. In 1971 kroop
een Opeltelg achter het stuur
van een elektrische aangedreven GT met een vermogen van
136 pk en een gewicht van 1530
kilogram. Hij bereikte er een
snelheid van 188 km/uur mee.
Een jaar later zorgde het geluid van een dieselmotor uit het
vooronder van de GT voor nogal wat gefronste wenkbrauwen.
Maar er werden klinkende resultaten mee behaald die de critici direct de mond snoerden.
De motor debuteerde kort daarop in de Rekord.

De eerlijkheid gebiedt nog
wel te melden dat deze redacteur van 1980 tot 1984 twee
Manta's A koesterde en later
naar de sloop afvoerde.

Positief

In 1990 deed de Calibra zijn
intrede. Met de Manta behaalde
Opel enkele opvallende racesuccessen zoals in 1982 de Rallye van Monte Carlo.
Met de Calibra hoopt Opel
die lijn weer op te pakken, dit
seizoen wordt hij voor het eerst
ingezet bij het Duitse toerwagenkampioenschap (DTM).
De Opel Tigra is de jongste
spruit uit de coupe-dynastie
waarvan sommige zich als
trendsetter hebben bewezen.
Met zijn eigen styling, opvallende wigvormige profiel en karakteristieke daklijn volgt hij het
spoor van zijn voorgangers. Vorig jaar liet Opel de auto tijdens
enkele tentoonstellingen aan
Opstap
het publiek zien om daarmee
De GT diende als opstap voor de reacties te peilen.
een coupé die over een lange
adem beschikte en een geduchDie waren blijkbaar zo posiHij was echter in geen enkel te concurrent voor de Ford Ca- tief dat Opel nog dit jaar 16 duiopzicht praktisch. De GT had pri was: de Manta. De tweede zend Tigra's wil produceren
slechts twee zitplaatsen en de generatie groeide zelfs uit tot voor de Europese markt.

Lancia

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

de langstgeproduceerde Opel.
In Duitsland is het overigens
tegenwoordig niet altijd een
compliment om in een Manta
te rijden.
Er doen heel wat grappen
over hen de ronde waaruit zou
blijken dat een Manta-rijder eigenlijk niets is anders dan een
gefrustreerd showbinkie die
zich geen sportwagen kan veroorloven. Waaraan herken je
een Manta-rijder? Aan de dode
vliegjes op zijn elleboog.

De Opel
Tigra: De
jongste
spruit in
een lange
dynastie
van Opelcoupés
waarvan
sommige
zich als
trendsetter hebben bewezen.
als de Commodore een afgeleide en nog wel een stevige ook
met zijn 230 pk van de 5,4 liter
V8 Chevroletmotor. De firma
Karmann bouwde slechts 304
van deze exemplaren. Na de
coupes van de Rekord en Commodore verscheen in de jaren
zeventig de Monza ten tonele,
als tegenstrever van de Senator.
De introductie van de Opel
GT in 1968 was evenwel het
startsein voor een reeks coupes
met een eigenzinniger design
en vandaag de dag moet voor
een gave jongen al gauw twintig
mille op tafel komen.
Zijn lange neus met ovale
klapkoplampen, 'power bulge'
op de motorkap, wulps weivende spatborden, slanke taille en
oplopende achterkant bracht
menigeen van zijn stuk en sommigen spraken zelfs liefkozend
over de 'mini Corvette.'

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Mazda

Mercedes-Benz

Mazda 323F; b.jr. 11/90, zwart Mercedes 230E, bouwj. '83,
GLX, uitv. uincl. l.m. velgen, zeer mooi, vr.pr. ƒ 6250.
Zeer mters. prijs. BIEMOND, Tel. 075 - 163008.
Off. M.B. dealer voor Aalsmeer
Mercedes Benz SL, B.jr. 1991
e.o.Tel. 02977 - 24364.
orig. 40.000 km.
OCCASIONS
Biemond, Off. M.B. dealer voor
MAZDA DEALER
Aalsmeer e.o. 02977 - 24364.
VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052
323 HB Solid 1.3i-16v . . .1994 T.k. g.o.h. Mini Cooper, b.j. '87,
626 SED LX 1.8i-16v . . . .1993 moet weg i.v.m. huwelijk, APK
626 Wagon LX 2.0i
1994 t/m sept. '95, pr. ƒ 1000. Tel.
323 HB LX 1.3
1987 08380 - 35900 (H. Boonstra) of
323 HB LX 1.1
1988 08380 - 42560 (D. Radder).
323 HB ENVOY 1.3
1988
Adverteren in deze rubriek
323 HB GLX 1.3
1988
Tel. 020 - 665.86.86
323HBLX 1.6
1990
FAX 020 - 665.63.21
323 HB GLX 1.6i
1991
323 F GLX PS 1.8i 16v . .1991 Postbus 156, 1000 AD A'dam
323 F GLX 1.8i 16v
1991
626 SED LX Ipg 2.0i ... .1991
626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
626 HB LX 2.0 Aut
1989 Nissan Cherry 1.3 GL, 1985, in
626 HB GLX 2.0-12v . . . .1989 nieuw staat, 1e eigenaar
626 HB ARES 2.2i-12v . .1990 ƒ 2950. Inruil mog. 023-423906.
626 HB LX Ipg 1.8 12v .1992 Tegen hand.pnjzen: Pnmera
626 HB GLX 1.8i, Lpg ..1992 2.0i LX, 5-drs., st.bekr., antra626 Coupe GLX 2.2i-12v.1990 cietgnjs, LPG, 1-'92, ƒ 17.500.

Mini

Speciale
verzekering voor
toerrijders
Het Amstelveense verzekeringskantoor Van Waardenburg en Zoon heeft een
motorverzekering ontwikkeld met een voor Nederland nieuwe opzet. Bij deze
verzekering is niet de cilinderinhoud of catalogusprijs bepalend voor de
WA-premie, maar het motorvermogen. Hierdoor is
de premie voor bijvoorbeeld een toermotor als de
Vulcan 15 honderd lager
dan die voor een sportmotor als de Pireblade 900. De
doelgroep voor deze verzekering is de toerrijder vanaf 28 jaar. Van Waardenburg staat van 25 tot en met
30 oktober met een informatiestand (A710) in hal 7
van de MotoRai.
Oettinger-velg
voor VW-groep
De Duitse toptuner Oettinger heeft met een Italiaanse velgfabrikant een
exclusief contract gesloten
voor de levering van aluminium velgen voor Audi,
VW en Seat. De eerste
vrucht van de samenwerking is een zilvergrijs vijfspaaks 15-, 16-en 17-inch
velg zonder nadere typeaanduiding dan Oettinger.
Levering vindt plaats via
de VW-, Audi- en Seatdealers.
Opmars van
Suzuki in Japan
Suzuki is op de Japanse
thuismarkt bezig met een
opmars. In de eerste helft
van dit jaar verkocht het
merk 26 procent meer au-,
to's dan in dezelfde periode
in 1993. Dat is omdat de
totale Japanse automarkt
met meer dan drie procent
daalde. Suzuki passeerde
hierdoor Mazda en Daihat
su. In Amerika werd een
gelijksoortig resultaat behaald, namelijk een stij-ging van ruim 25 procent.

Peugeot 205 XE '89 ƒ 10.950 T.k. 205 GT, rood, 5-drs, 5
Autobedr. RINKO Zandvoort.N \/ersn., APK-7-95, bj. 85, i.z.g.st.
Curiestr. 8, Tel.02507-12424. Vr.pr. ƒ5000. Tel. 030-523800.
'.k. wegens emigratie Peugeot
2051.1 b.j. 10-87, APK tot 8-95
mot.i265. Vr.pr. ƒ 7000.
"el.: 020 - 6196664.

Weg. omstandigh. t.k. mooie
Peugeot 205 XE, '91, 3 drs.,
opend., 31.000 km, schadevrij,
f 13.700. Tel. 020 - 6597072.

Opel

Stoplock
voorkomt
autodiefstal

Opel Kadett 1.3 GLS Sedan
uitvoering '87, leuke auto
ƒ 7950. Inruil mog. 023 - 423906.
Opel Kadett 1.6 automaat
1990, LPG, 5-deurs, leuke auto
ƒ 9950. Inruil mog. 023 - 423906.
Opel Kadett GSi 2.0 ... 12/90
ƒ 19.950.-. RINKO Zandvoort.N
Curiestr. 8, Tel.02507 -12424.
T.k. tegen handelsprijs:
Kadett 1.7 D, 5-drs, station,
3-'90 ƒ 12.250. 2x Kadett 1.6i
LPG, 5-'90, v.a. ƒ 10.750. 2x
Kadett 1.4i Sedan, LPG, 5-'91,
v.a. ƒ11.750. Vectra 1.8i GL
Sedan, 3-'91, ƒ 17.500. 2xAstra
1.6i GL HB, LPG, 6-'92, v.a.
ƒ 18.500. Corsa TR 2-drs„ LPG,
10-'87, ƒ5500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.
Do. avond geop. tot 20.30 uur.

Nissan

andere occasions:
Mitsub. Colt GLI 1.5 . . .
Peugeot 405 GL 1.6...
Opel Corsa 1.4i
Opel Kadett 1.8
Suzuki Swift GL 1.3 . . .

.1988
.1990
1990
1987
.1987

Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM-NOORD

Pnmera 2.0i LX, 5-d st.bekr.,
LPG, 4-'92, wit, ƒ 15.950. Sunny
1.6i SGX Coupé, st.bekr., el
ramen, 8-'89, ƒ 10.500 Sunny
2.0 LX Diesel 6-'91 5-d. stationwagon st.bekr. (m. lichtebeschad.)/ 14500 BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777,
do. geop. tot 2030 uur.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranj'ebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
COLT 13 EL; 9/89, 58 000 km, Space Wagon 1.8 GLX, 7-pers.
zilvermet. ƒ 14.750,-.
1986 ƒ 11.950.- RINKO Auto
GOLDCAR Amstelveen 020 - Zandvoort. Tel. 02507 -12424.
6433733.

Peugeot

ZUIDWIJK - PEUGEOTS
ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.

Aanbevolen door
Politie- en Verzekenngsmij
Geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, Brezan, Carlife,
Automat VW/Audi & Citroendealers, Bovag-garages en de
betere autoshop. Prijs ƒ 149,Info: 020-6846226

Renault
Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer
Curiestraat 8-10
Zandvoort Nrd. 02507-12424
5 SL grijs kent. . '89 ƒ 9.950
5 TL 5-drs
'87 ƒ 7.500
5 TL 5-drs
'86 ƒ 7.500
5 TR Autom. . . . '90 ƒ 12.950
11 GTL 5-drs.... '88 ƒ 9.500
19 GTX 5-drs . . . '90 ƒ16950
21 GTL Symph.
radio Renault . . . '89 ƒ 13.950
Clio, 1.4, Be-Bop '94 ƒ23.950
Clio RL 1.2 . ... '91 ƒ14.950
Clio S 1.4 .. . . '93 ƒ24,950
Flonade Cabriolet . . 19 950
Safrane 3.0 V6i
autom. demo . . . ' 9 3 / 6 4 950
Twmgo
'93 ƒ 18.950
Twingo Comfort. '94 ƒ21.950
Bovag of Top occasiongarantie naar keuze

T.k Opel Kadett, m goede
staat, bouwjaar 1981. Prijs
ƒ850,-. Tel.:020-6954519.
T.k.a. Opel Omega car. dsl.
Bj. '88 i.z.g.s. trekhaak en
radio. Prijs: ƒ 8800,-.
Tel. 02975 - 65365.
Vectra 1.6 GL
4/92
ALBERS AUTOBEDRIJF
Tel. 02963 - 1767.

Porsche
Tegen handelpnjzen:
Porsche 928, 1e eig., aut., airco, rood, zwart mter, 11-'81.
Porsche 928 S Autom. blauw
met., blauw leder mter. airco,
3-'83. Porsche 944, beige met.,
l.m. wielen, 7-'84. Porsche 911
3.2 Coupé Carrera, div. opties,
6-'84, BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777. Donderdagavond geopend tot 20.30 uur.

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Tel • 02503-14097

106 XSI
1/92 ƒ24.750
Onderhoud, reparatie, APK.
205 A c c e n t . . . 7/888 ƒ 8 950
Diverse SAAB occasions
205 XL
8/90/12950
Waaronder. Saab 90, 99 & 900
205 XR 1.4 . . . . 2/93 ƒ22.900
Tevens revisie Saabmotoren
309 XL
10/89 ƒ11.750
en versnellingsbakken.
405 GR 1 . 9 . . . 10/90 ƒ20.950 Renault 21 GTS 1986 van part
in zeer goede staat, met APK
405 GRi 1.9 . . . 8 / 9 0 ƒ20.500
en
LPG
ƒ
4.950,-.
02159-38063
504 Coupé ... 11/81 ƒ29.950
RENAULT AMSTERDAM
BX Turbo Dsl. 4/91 ƒ23900
Lever, met voll.gar. tot 12 mnd,
Top occasions met 1 jaar
Escort 1.4 Cl . . 1/90/13.950
SEAT AUTO KOHLER
Peugeot-dealer
garantie
v d. Madeweg 23,
COBUSSEN
PEUGEOT v.d. POUW
Wibautstraat 224
Amsterdam.
Baarsjesweg 249-253
020
561
96
11
Amstellandlaan 1
Tussen Makro en Camax
Amsterdam 020 - 6121824.
Weesp 02940 • 15110.
020 - 6686146.
Peugeot 205 Accent, 59.000
SEAT Autocentrum APC
km, pr.st, ƒ 6950. 28-9-'94 gr. 205 1.1. XR
7/91 Rover-dealer voor Uithoorn
Jarmuiden 43
brt geh. + APK. Alt. binnen
ALBERS AUTOBEDRIJF
Amstelveen, Hoofddorp e.o,
Amsterdam-Sloterdijk
gest., juli '87. 02995 - 4184.
Tel. 02963 - 1767.
BOOM Aalsmeer' 02977-25667
Tel 020-6133333
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's
309 XR 1.4i4/92 ...ƒ18.500
309 XRD, 9/90
ƒ13900
205 Accent '87
ƒ 7750
106 XN 1.1. 1/92 ...ƒ15.300
enz. enz.

Seat

Rover
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Durf jij? Wij zoeken Meiden,
Vrouwen, Negerinnen en SM
meesteressen met durf, die
naar eigen inzicht een aantal
uren p.d. sexgesprekken willen voeren via een 06-lijn.
THUISWERK! Werken wanneer je maar wilt, de 06-lijn
is 24 u/p.d. open. Betaling per
minuut. Gratis 06-46.99.
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! Bel 06-9661 (100cpm)
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar met wie! 0695.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
Gebabbel,
gebabbel. 75
cpm. De BABBELBOX de enige echte! 06-320.330.02.
GRATIS TELEFOONSEX voor
vrouwen. Dames bel: 06-4300
Mannen bel: 06-9755 100cpm
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen , 35+. Kies maar er
zijn er 3! 1 gpm. 06-320.327.17
GRIEKS: toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat!!
Bel 06-9709 (100cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm)
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcontact. Bel nu 06-9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75 cpm}.
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705 (75cpm)

HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
Bel nu 06-9780 (75cpm).
Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Nu met tel.nr.
Bel nu 06-9766 (75cpm).
Hete vrouwen willen met jou
een spannend prive-gesprek!
06-320.322.33 (75cpm)
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330-88 (75cpm).
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr!
06-320.330.95 (75cpm)
"HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete boy?
06-320*330*18 (75cpm).
LIVESEXMEISJES v.a. 18 jr.
06.96.36 24 uur per dag kun je
Live! 1gpm. Livesex!
LIVESEXNEGERIN 06.96.86
24 uur per dag! Live sexen!
1gpm. Doorschakelsex!
MeidenGrieks! 06-320.320.62.
Ik sta voorover, voorzichtig
met wat olie. Ga door! 1 gpm.
Nieuw: 35 plus sexdating. Volop RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-9616 (100cpm)

14

VERHUIZEN?
H

O

T

E

Verhuizen is vakwerk!

Niqhi sJNqU pAirry
STAAT dE qE^ElE MAANd okl. \N llET T^EMA VAN

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

BACK TO THE SIXTIES

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

L

SOC.

Café "Het Gedicht van 2e Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party
UJesterparkstraat 5
tel. 02507-15541

dE MANEqE ZANdvoORT

dANSEN, MUZiEk, sfEER EN qEZEÜiqHEid UÏT df. 60'ER JAREN.
UiTsluiTENd ONqELX)NdEN MENSEN V.A. 50 JR.
l
l
--•
• • •ADSOllIUT
ENTREE ƒ l 5,"

Wit Verhuizingen

LET op! 9 NOV. 12'JAniq BESTAAN VAN de
MET ToppROqRAMMA O.A.

MARCO BORSATO, THE DOKOTA'S
SATEhbuffET ENZ. ENZ.

cl. 02507-1602?

Diverse clubs
/ 150 gehele dag relaxen met
alle 14 sexy klasse naakte
meisjes in de saloon. Gratis
Thaise massage en Frans tot
het
einde. Geop. 10-24 u.
Bestevaerstraat 215 hs.,
A'dam. 020 - 6869624.

STEVIG METALEN
KASTMANDJE
voor alle kleine spulletjes, zoals:
panty's, sokken etc.

PATTEX
SECONDENLIJM of
SUPERGEL

ST. NICOLAAS
INPAK PAPIER

superster*, lijmt bijna alles
en extra snel, per flacon

diverse fraaie prints,
haal ze nu vast
voordelig in huis

Eén telefoontje is genoeg . . .

KINDER
SPEELBOEKEN

ZOEK UIT:
PRACHTIGE PLUCHE
KNUFFELDIEREN

boordevol spelletjes, o.a.:
puzzelen, lezen en kleuren,
Helst 80 pagina's

diverse soorten

ELDERS

ELDERS,!

ELDERS

ROL 2,5 METER
ELDERS-79'

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan ,kun
je direct een afspraak maken.

ROBIJN INTENSIEF
WASPOEDER ~
PAK 1,8 KILO
t.

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (ioo

geeft u meer!

DRIEDAAGSE
MINI-CRUISE NAAR
YORKSHIRE

32 stuks, diverse kleuren + slijper

ELDERS

ELDERS

diverse prachtige afbeeldingen
ELDERS l

ODOREX
DEO SPRAY
of DEO
ROLLER
odorex

S.tUh;
11 Z2W

coffloa®®
voor droge baby billetjes/

SP»»

150 ML.
diverse geuren

«Ztëfe

POPLA 3000 TOILETPAPIER
tissue kwaliteit

VOORDEEL

PAK

12 ROLLEN

'Effïi.

l

500 ML. GOED VOOR

_'

2 LITER

/

CO

•Torger

NIKS ZEGELS OF WAARDEBONNEN
l
LET OP HET
PRIJSVERSCHIL

Weekmedia organiseert in samenwerking met ToerNL-Excursies een driedaagse mini-cruise naar
Yorkshire met de luxe cruise-ferries van North Sea
Ferries. Op vrijdag vertrekt u om 14.00 uur per bus
van het Amstelstation in Amsterdam naar de
Rotterdamse haven. Na het inchecken vertrekt u om
18.00 uur per m.s. Norsun of Norsea naar Huil.
Vanaf 18.30 uur staat het diner klaar in het
zelfbedieningsrestaurant. U overnacht in een 2persoons economyhut. De volgende ochtend kunt u
tussen 6.30 en 8.00 genieten van een echt Engels
ontbijt. Via een toeristische route arriveert u om
10.30 uur in York. U kunt op eigen gelegenheid alle
bezienswaardigheden bezoeken. Om 15.30 uur reist
u terug naar Huil om rond 18.00 uur weer terug te
varen naar Rotterdam. Op zondag om 8.00 uur
vertrekt u per touringcar naar Amsterdam waar u
om 10.00 uur arriveert.

ZEER FRAAIE
PUZZELS -1000 stukjes

-2*95-

Midi

DUOPAK
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

zware kwaliteit tekenpapier

J30*

HUGGIËS LUIERS j

Al

WASKRIJTJES
SCHOOLKWALITEIT

odore*

ELDERS
INAWPAK .°!±J "UkS5 Ofi

..'•

^
FRAAIE
SCHETSBLOKKEN

II5Q%^I

wirn*

WEE!

ERKENDE
VERHUIZERS

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

vriesvers, dus verser'
bestaat n iet

BOER£NTARW£ 159
GESNEDEN EN
VERPAKT HEEL BROOD

OUDE
GOUDSE
UNIE KAAS- LEKKER PITTIG
HEEL POND • ELDERS £29^
FRUXANO
JUS D' ORANGE

CUBEHI
TOMATENBLOKJES

RIJK
OPGEMAAKTE
MAGGIVLEESJUS

IGLO BOERENKOOL

met echt vruchtvlees

met olijven, knoflook, chili of paprika
Voor pasta, vlees of rijst

panklaar, handig om in huis te hebben

PAK 75 cl.

BLIK 400 GRAM

PAK 450 GRAM

In een handomdraai lekkere pikante JL
DIVERSE SMAKEN

2e PAK HALVE PRIJS!

ANANASSCHNITTE

DAT IS

DAGVERSE CHAMBOURCY

CHOCOLADE MOUSSE
KUIP 60 GRAM rr
ELDERSy& \SET
HEERLIJKE JOHMA

ÊtoEft

9
TONUN
SALADE
2S
KUIP 200 GRAM - altijd laag geprijsd! B§W

VERTREKDATA:
vrijdag 25 november en vrijdag 2 december 1994
KOSTEN:
De kosten voor de cruise bedragen f 197.50 per
persoon, incl. bootreis v.v., touringcar-vervoer.
deskundige reisleiding gedurende de gehele reis,
twee diners en twee ontbijten.
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam

0/

]M*?° °\CALVE

NAISE
PONDSKUIP

ff'l

vm plantaardige
•'.• ' « ' ' ' '
zonnebloemhalvarlne l
ELDERSJL99" '

Bon voor onzë~lezecs

HEERLIJKE PORTUGESE
SARDIENTJES
BLIK
120 GRAM

Deelname aan de mini-cruise naar Yorkshire is
alleen mogelijk door het insturen van deze bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

SOUBRY
TAGLIATELLI

Heerlijke pasta
PAK 250 GRAM
ELDERSJJ59-

heerli k
i
zachtromig

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

HAGELWITTE
HOLLANDSE

MALSE RUNOER
SUCAOE LAPPEN

BLOEMKOOL

POT

600 ML.

IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

HEEL KILO

DROSTE
iSPlSI CHOCOLADE
'
PASTILLES
dlvene smaken

Naam:
S ^W©

Adres:
Postcode:
Telefoon:

Woonplaats:
.

Aantal deelnemers:

Vertrekdatum:

Eventuele toeslagen (doorhalen wat niet van
toepassing is):
•Annuleringskostcnverzekering 4,5%: ja/nee
•Reisverzekering f 11,25 p.p. incl. poliskosten:
ja /nee
•Toeslag bed in 2-persoons SPECIAL binnenhut met
eigen wastafel, douche, toilet f37.50 p.p.:
ja/nee
•Toeslag bed in 2-persoons SPECIAL buitenhul met
raam. eigen wastafel, douche en toilet f 57,50 p.p.:
ja/nee
•Toeslag 1-persoons ECONOMYhut f 150.- p.p.:
ja/nee
'•Toeslag l -persotms SPEClALhut binnen f210,-p.p.:
ju/nee
•Toeslag 1-persoons SI'EClALInil buiten f 250.-p.p.:
ja/nee

geeft u meer!

Met goud bekroond!

Chateau
Ue Claud

?*
LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbeitsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhot
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oosl)
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Auto's & Motoren

Weekmedia

'Een replica mag
geen gebakje zijn'
W

ELKE
KWAJONGEN heeft nooit in
een verloren ogenblik ervan gedroomd de
blits te maken met een kostbare Ferrari of, erger, vanuit zijn Golf met sportuitlaat enkele jaloerse blikken
naar zo'n patser in een lage
rode bolide geworpen.

Chrysler
verfrist
Voyager

Maar er is een betaalbare oplossing: geef Ruud en Raymond
Haan een oude Pontiac Piero
en deze replica-broeders bouwen hem om tot bijna volbloed
Ferrari.
De Pontiac Fiero is altijd een
achterblijvertje geweest dat tijdens de produktiejaren weinig
geliefd was in Amerika. Maar
nadat hij van het toneel verdween brak in Europa de zon
blijkbaar door en werd hij
grootscheeps
gemporteerd.
Amerika is vrijwel uitgekamd
en de prijzen in Nederland zijn
alweer gekelderd tot een duizendje of tien voor redelijke
Fiero.
Wie een Fiero zoekt om te

j
i
\

Er komen deze maanden
niet alleen nieuwe ruimtewagens op de markt, van ote
'oude verschijnen speciale
versies. Chrysler doet er alles aan om de Voyager zijnleidende positie in ; de
markt, te laten behouden.
De Voyager is vanaf heden
in diverse uitvoeringen ,ep
in beperkte oplage levefr
baar als Bright White. Hij
heeft tegen een bescheiden
meerprijs een aantal ex-j
: tra's aan boord en het voor-'
deel kan hierbij oplopen!
tot vierduizend gulden.)
.Het interieur is voorzien;
van luxe portierbakken.j
een mattenset en middenconsole. Voor de extra j
hoofdsteunen voor de der- >
de bank berekent Chrysler
500 gulden.
; ;

i

VW's stelen
moeilijker

Ruud en
Raymond
Haan
'maken'
Ferrari's
laten omtoveren tot een Italiaanse schoonheid kan gerust
genoegen nemen met een goedkoper en minder exemplaar.
Ruud (35) en Raymond (33)
Haan hebben zich met hun bedrijfje RUHA voor een belangrijk deel toegelegd op de ombouw van Fiero's.

Overigens niet slechts replica's want onlangs verkregen de
twee van de Rijksdienst voor
Wegverkeer een typegoedkeuring voor een zelf ontwikkelde
Pontiac Fiero Cabriolet. Voor

De Sedan is 24 cm langer dan
de Hatchback en dat vertaalt
zich in meer bagage- en interieurruimte.
Het programma van de 306
kende tot nu toe een vijf- en
driedeurs Hatchback en een
Cabriolet. De lijn van de sedan
was al zichtbaar in de achterzijde van de Cabriolet die in dit
geval dus de gesloten versie
vooruit snelde. Het is de hoogste tijd dat Peugeot met een 306
sedan op de markt komt.

Middenklasse
Als we de verkoopstatistieken van de Europese markt bekijken is duidelijk dat de onderste middenklasse (Ml) uiterst

020-665 86 86
Subaru

De Peugot 306 Sedan
belangrijk is met een gemiddeld marktaandeel van ongeveer 30 procent. In totaal bedroeg de Europese Ml-markt
vorig jaar 3,7 miljoen auto's
waarvan 300 duizend Sedans.
Dat is niet zo'n schokkend
aandeel maar per land zijn er
forse verschillen. In Frankrijk
nemen de Sedans maar 8 pro-

voor
SUBARU GROOT-AMSTERDAM EO.
Vivib - Justy - Imprëza - Legacy
Laken blekerstraat 54
Ruysdaelkade 75-77
Ceintuurbaan 225
Legmeerplein 28-32

Subaru Justy 1.2 '87
ƒ7.950.- RINKO Auto
Zandvoort. Tel. 02507-12424.

,02977-30170
020-6623167
020-6622204
020-6153902

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de .Ronde Venen
;
•
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki Alto GA, zilvermet. 1/92,
Toyota
22.000 km, 1e eigen.; vr.pr.
ƒ"\ 1.000.- In prima staat. Tel. na Toyota Camay 2.0, turbo diesel
18.00 uur 023 - 285709.
met stuurbekr., fijne auto 1986
Suzuki Samoeray, Blue Lagoon ƒ4950. Inr. mog. 023 - 423906.
'92
ƒ 17.900.- Toyota Carina II 1.6 DX 12/'87,
RINKO AUTO Zandvoort.
beige met cat., 99.000 km,
Tel. 02507 -12424.
ƒ5800. Tel.: 03473 - 75327.

Volvo

Tel. 020-6183951.

VOLVO Occasions
850
240
240
240
440
440
440
340

GLT, rood
nov. '91
GL 2.3, Ipg
'90
GL 2.3
.
'89
Van, Ipg
'86
GLT 2.0,
abs,
rood
.,
,
'93
DL Special
'91-'92-'93
Special, automaat
'91
GL, automaat
'88- '89

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen'aan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

340
340
340
340
340

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie

cent voor hun rekening in het
Ml-segment. In vijf landen
maakt echter het vierdeursmodel meer dan 20 procent van de
Ml-markt uit. Nederland zit op
22 procent en Spanje zelfs op 34
procent en Duitsland, Spanje
en Groot-Brittannië zijn samen
verantwoordelijk voor meer
dan 66 procent van alle ver-

Volvo 240-GL, b.j. 10-'86, wit,
156.000 km, tr.h., radio-cass.,
nwe bdn, ƒ 6950. 02260-20035
Volvo 340 automaat 1985, keurige auto, 1e eig., pas gekeurd
ƒ 2950. Inruil mog. 023-423906.
Volvo 940 GL 'groen metall.
1991, alarm, airco, centr. vergr.,
ƒ26.950. 04970-14423.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

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

Klassiekers
en Oldtimers

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Geheel originele zwarte
LONDON TAXI (Austin FX4), bj.
1970 + boeken, onderdelen,
meter. Techn. geh. gerev., 2.3
liter diesel, APK + Ned. kent.
ƒ24.500. Info: 045 - 728728.

Gedipl. FOCWA-monteur vooi
alle voorkomende: laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz. ƒ37,50 exc
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.
GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhouc
Voor Schadeherstel en APK
Repareert snel en vakkundig
uw koppeling & remsysteem
Voor een goede occasion
Gratis leenauto's beschikbaar
BOVAG Gar. & ANWB-keurinc
Frederiksplein 6, 020-6232505"!
Zelf sleutelen of auto spuiter
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Volkswagen

uw STER-DEALERS

VOLVO
AMSTERDAM
OCCASIONS
i
300
DL aut., 5000 km ... 2/91
GL, 90.000 km
7/88
DL, 52.000 km
3/88
GL aut., 86.000 km . 3/88
GL aut., 90.000 km . 1/86

„Voor de Testarossa verlenFerrari-replica. We zijn op dit
moment druk bezig met de om- gen we de Fiero met 18,5 centibouw naar een Testarossa meter en kantelen we hem vier
waarvoor we wel een typegoed- centimeter achterover."
De meeste kits komen uit
keuringvan de RDW nodig hebben omdat we de Fiero eerst in Amerika, die van de Testarossa
tweeën zagen."
uit Tsjechië.
„Degenen die bij ons een Ferrari-kit kopen of voor wie wij
kochte Mi-Sedans in Europa. een replica bouwen zijn geen
De Peugeot 306 Sedan is le- Fiero-rijders maar mensen die
verbaar met dezelfde motoren van Ferrari houden. Een replidie ook in de andere 306-versies ca moet daarom goed lijken op
zijn te vinden. Het betreft vier het origineel, het mag geen gebenzinemotoren (1.4, 1.6, 1.8 en bakje zijn. We hebben alles in
2.0) en twee 1.9 dieselmotoren huis om daaraan te beantwoorwaarvan een met turbocom- den. Interieurs,
pressor.
emblemen, tellers,
dashboards, origineVermogen
le velgen, lamDe 1.1 liter is voor de Sedan pen, noem het
niet leverbaar. De motoren va- maar. Het aardiriëren in vermogen van 70 tot ge van een Fer123 pk. Verder is hij evenals de rari-kit op de
Hatchback leverbaar in de uit- Fiero is dat het geluid 'echt'
rustingsniveaus SR, ST en SL. klinkt, het is geen Kevertje zoDoor de gewijzigde plaatsing als sommige andere kits."
van de achterbank en de vormgeving van het dak biedt de Sedan vooral meer ruimte aan in- Hobby
Raymond: „We zijn een jaar
zittenden.
De achterbak staat drie centi- of 15 geleden als hobby begonmeter naar achteren en er is nen met vooral Ford Capri's
iets meer hoofdruimte. De rug- waarvan we er een stuk of veerleuning kan uiteraard worden tig hebben gehad. Tunen, verlaneergeklapt om de bagageruim- gen, uitbouwen, dikke motoren, van alles deden we."
te te vergroten.
Bij de SL-versie en bij de SR
Meestal Ford en Opel, zolang
en ST tegen meerprijs wordt
een deelbare achterbank ge- het maar iets was wat een ander
monteerd. De kofferbak heeft niet had. „Als je vaak van die
een inhoud van 4,6 kubieke me- auto's voor je deur hebt staan,
ter, 1,2 kubieke meter meer dan gaat het verhaal al snel de ronde en vragen mensen je hun
de Hatchback.

„Er zijn zelfs replica's op
komst van de Lamtaorghini's
Countach en Diablo, beide op
basis van de Fiero. Voor de Diablo bijvoorbeeld moeten we de
Fiero 11 inch verlengen. We
gaan deze niet als kits verkopen
maar alleen zelf bouwen. Ten
eerste omdat het een ingrijpende klus is en ten tweede omdat
we er geen tachtig van op de
weg willen zien."
Raymond: „Het blijft voor
ons een hobby en omdat we allebei een vaste baan bij de
Hoogovens
hebben,
werken we
voor scherpe prijzen.
We hebben
geen duur
pand dat terugverdiend
moet worden en er hoeft niet
gelijk brood op de plank te komen. Het is leuk om een beetje
geld te verdienen met je hobby,
maar rijk worden is er niet bij."

Als iemand
iets aparts wil
doen we het

855'GLT Estate --.. r... -4/94
940 GL LPG
9/91
940 GL 2.0
3/92
745 GL Estate
4/88
440 GLT inj
1/92
440 GL inj. 1.8 aut
4/92
Ford Orion 2.4
9/91

, 245 GL, b.j. '82, overdrive, zilvergr., APK 4-'95. Vraagprijs
ƒ2450. Tel. 020-6411731.
440 1.8 inj. st. bekr., wit, km
30.000, '92. 460 GLE, inj. LPG,
km 90.000, '91. 340 DL 1.7,
3-drs, km 72.000, '89. 440 GLT,
N. 106 pk, km 148.000, '88.360
GL 2.0 inj. '88. 340 aut. '89 t/m
'92. 940 GL Sedan, aut., '91.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.

de Ferrari's 308, 328, 348, 288
GTO en F40 zijn dergelijke keuringen niet verplicht.
Ruud: „Wij trekken in feite
zijn oude jas uit en geven hem
vervolgens een nieuwe jas. De
Fiero is de ideale basis voor een

I Q MAANDEN NA het
-*-O verschijnen van de 306
heeft Peugeot begin oktober
het programma compleet
gemaakt met de introductie
van een ruime vierdeurs Sedan in 11 uitvoeringen.

j
;

„Mensen hoeven niet met een
Skoda aan te komen want daar
beginnen we niet eens aan. We
hebben veel Kevers omgebouwd voor een Duits bedrijf
en zijn nu ook bezig met een
Fiesta Cabriolet," zegt Ruud.

Een Pontiac Fiero met Testarossa-jas.

Rijksdienst

Vierdeurs
806 maakt
programma vol

.Vanaf heden zijn alle VW- \
. modellen met een benzine- j
motor of een TDI-motor i
standaard voorzien van j
een elektronische wegrijblokkering die diefstal bemoeilijkt. De blokkering
grijpt rechtstreeks in het
motormanagementsysteem in. Hij schakelt de in''spuiting en de ontsteking
'uit. In- een; later stadium
zullen ook de overige diesels zijn voorzien van een
dergelijk systeem.

Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Amrit

Skoda

ƒ5000
voordeel

Golf b.j. '84, nette auto, bl. met.
Vr.pr. ƒ 4250. Tel.: 075 -163008.
V.W. -en AUDISPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020 - 6183855.
VW Jetta Elan 1.3, 4d, b.j. feb.
'88. KI. wit. benz. m. APK
i.z.g.st. ƒ6250. 020 - 6979196
na 17.00 u.

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER

Subaru en Lada dealer
Vento CL 1.8
Lada Samara 1.5 5-d .. .1990
Metallic of signaallak, electriLada Samara 1.3 Flash .1989
sche rarnen, getint glas, stuurSubaru Legacy 2.2 4-wd 1991
bekr., central lock, bumpers in
Subaru Legacy 1.8 DL . .1991
Autofinanciering
kleur, trekhaak, verzw. koeling.
Subaru Mini Jumbo DL .1987
RBS, stereo, volle tank, juni-juli
Renault 11 TL
1987
en verzekering
'94, 1000 tot 5000 km.
Opel Corsa 1.2 S
1984
NIEUWPRIJS ALL-IN ./41.10C VW Polo 1986, keurige auto V W b u s L T 2 8 D s l
1987 Autoverzekering laagste bet.
NU SLECHTS
ƒ35.995 zonder roest of gebreken VW bus transp
1987 per md/kw. met schadegarant
ƒ4950. Inr. mog. 023 - 423906. Alfa Romeo 33
1990 Focwa Serv. Celie 020-6416607
VW Polo Coupé Fox. 3/92, rood
Zwanenburgerdijk 503
31.000, ƒ19.750.-.
Rijscholen
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
GOLDCAR Amstelveen.
Tel. 020 - 6433733.
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Passat 4-drs.
Wegens lease moet ik helaas Haarlemmerweg bij molen.
5 *****
mijn VW Passat 1.8, 90 pk
1.8i 66kw/90 pk
020-6844079. Tevens Inkoop.
STERREN
verkopen.
1989,
perf.
ond.,
metallic of signaalrood, groen,
Mazda 626 LX 1.8 16V Sedan,
VERKEERSSCHOOL
99.000
km,
ƒ
17.000.
Tel.:
w.w. glas, 5 versn., stuurbekr.,
4/'92, wit, ƒ 25.950
Nu ook examengarantie
volle tank, electrische ramen 020 - 6464988 av. + wknd.
Mazda 626 GLX 1.8 16V hatch.,
(gratis herexamen)
óf dubbele airbags, trekhaak,
3/'93, zwart, ƒ36.250.
•Auto
te
koop?
Plaats
in
deze
verzw. koeling, juni/juli '94
Amsterdam
rubriek. U zult verbaasd staan VW6ÜLE1.6GL, 3/'89, beige,
1573 tot 5160 km.
ƒ 15.250.
Almere
over
het
resultaat.
NIEUWPRIJS ALL-IN .ƒ46.350
MAFAIT, Nijverheidslaan 14,
en Zaanstreek
NU SLECHTS
ƒ39.995
Weesp. Tel. 02940 - 13044.
20 AUTORIJLESSEN
Bedrijfsauto's
en Examen voor
T.k. inruilauto's: Citroen 1.4 TE
ƒ1.000,00
Off. Audi/VW-dealer
70 BESTELAUTO'S en pers. Biarritz, sportint. 11/88 ƒ 5750.of
busjes v.a. ƒ3500. Garage Mazda 626 2.0 GLX Coupé,
CONTINU CA 80
10 MOTORRIJLESSEN
st.bekr. LPG, 8-'84, ƒ3950.Rijsenhout, lid Bovag.
OCCASIONS AANWEZIG
+ Examen voor
Contactweg 47, A'dam-Sloter- Meer dan 50 jaar gevestigd: Peugeot 205 XA, 11-'86,
ƒ775,00
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- ƒ6250. Corsa TR, LPG, 10/87
dijk. Tel. 020-6869611.
Lod. v. Deysselstr. 77, A'dam hout bij Aalsmeer, 02977- ƒ5.500.- BX 1.6 RS Break,
MOTORRIJLESSEN
10/85 ƒ 4250.- BMW 316, 5/85,
(Geuzeveld). Tel. 020-6116715 24229. Ook t.k. gevraagd.
ƒ50,00 per 60 min.
ƒ5500.- Renault 11 TL, 4/85,
ƒ1650.- Citroen BX 1.4, 3/83
Stationcars
AUTORIJLESSEN
ƒ 1250.- BEREBEIT, Amsteldijk
ƒ 37,50 per les
25, 020-6627777.
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10.950.
THEORIE OP VIDEO GRATIS
O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
Service en
Speciale spoedcursussen
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909
theorie + praktijk.
Reparatie

ƒ6000
voordeel

Autovroon

400
Accessoires en Onderdelen
GARAGE ECONOOM
440 Base, 90.000 km ... 6/90
De MITSUBISHI SPECIALIST
440 GLT, 50.000 km .... 1/91
Onderdelen voor: Austin - Rover al uw reparaties
440 DL inj., 18.000 km .. 3/93
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
snel & vakkundig uitgevoerd
440 DL, 67.000 km .... 10/89
Uw BOVAG Autospecialist
440 DL inj., 24.000 km .. 6/93
KIMMAN HAARLEM
Frederiksplein 6, 020-6232505.
440 DL Ipg
3/92
in 24 uur GELEVERD
440 DL, 33.000 km
3/92
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.440 GL inj., 10.000 km .. 6/93
DIESELSERVICE
440 SunRay, 72.000 km . 8/91
brandstofpompen; verstuivers
Missot.
specialist
REMen
440 Spec., 3400 km . . . 7/94
cil.koppen vlakken. Garage/
FRICTIE-MATERIAAL.
440 DL, 32.000 km
3/93
motorenrevisie FEENSTRA
Bosboom
Toussaintstr.
43
460 GLE, 44.000 km ....8/91
Industrieweg 27, Duivendrecht
ALLE
KLEUREN
A'dam.
Tel.:
020-6180443.
460 GL Plus, 20.000 km . 4/93
Tel. 020-6980639
OOK IN SPUITBUSSEN
460 GLE, 12.000 km .... 4/93
APK
KEURINGEN
ƒ 70,
otto
nieuwenhuizen
bv
460 DL Spec., 20.000 km 6/93
Overtoom 515, Amsterdam
klaar terwijl u wacht.
Noodservice
(020)6129804
Garage West-Center:
FINANCIERING MOGELIJK
ONDERDEELVERKOOP
020-6122476 (zonder afspraak)
DOE-HET-ZELF ADVIES
2e Helmersstraat 15, A'dam.
KOLLENBERGWEG 13
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
op zaterdag van
AMSTERDAM Z-0
A.P.K. KEURINGSSTATION
Klaar terwijl u wacht.
10.00-13.00 uur
020-6966811
Keuren zonder afspraak
Ruilstarters en dynamo's.
Kost B.V.
Feenstra & Jimmink
Valkenburgerstraat 152.
ZONDAG 06-52548374
Asterweg 24A A'dam 6364702
Valschermkade 16, A'dam.
Tel.: 020-6240748.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

autolak

R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
Gemotiveerde vakvrouw geeft
gedemotiveerde lessers een
goede kans. Rijschool Ruth
Maduro. Tel. 020 - 6003882.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

SNELLER, 't snel-rijbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT
Basiscurs.: auto, motor & aut.
va. ƒ 895.; gespr. bet. 6 mnd.
Met Computer: 1e + herexamen v.a. 6 weken.
U bepaalt lesper./afrijdatum
KWALITEIT: 60 min. privéles
Bij ons privéles in CBR gebied
Incl. theorie op video 2/3 dgn.
Directe indien, exam. bij CBR.
Vrijblijvend rijtest a ƒ45.OKTOBERAANBIEDING:
bij 2 pers. ƒ 200.- korting
Info: 020 - 6840154/6828426.
of 030 - 624342/621670

Motoren/Scooters
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.
Te koop: Kawasaki ZZR-600,
bouwjaar'92,9000 km, leeigenaar. Tel.: 02990 - *7633.

Autosloperijen

„We zijn gek van gekkigheid.
Kijk, er wordt in dit circuit heel
veel gepraat en er lopen allerlei
blufballen rond. Wij kijken altijd naar hun handen en als de
nagels schoon zijn klopt er iets
niet."
Voor informatie is RUHA 's
avonds bereikbaar via telefoon
02510-38604.

Japanse importeurs
gaan samenwerken
Om de sterke positie van
Japanse automerken in
Europa nog eens te benadrukken gaan de importeurs in Nederland een samenwerkingsverband aan
in de Japanse Auto-Import
Associatie (JAA). Het eerste resultaat is het JAA-bulletin dat voortaan elk
kwartaal zal verschijnen.
Hierin wordt veel aandacht
besteed aan de grote investeringen van Japanse autoproducenten in Europese
ontwikkelings- en produktiecentra.

Renault zet
traditie voort
Renault lanceert de Laguna Baccara en zet daarmee
een traditie voort die in
1988 begon met de invoering van de Renault 5 Baccara. Het concept staat
voor luxe, raffinement en
comfort.
Bij de Laguna Baccara
voegde Renault nog een extra dimensie toe door een
nieuwe bekledingsstof toe
te passen. De pnconventionele combinatie van leer én
linnen geeft het interieur
meer elegantie. Hij is voorzien van een groot aantal
accessoires zoals ABS, een
airbag, een boordcomputer, cruisecontrol op de
duurste versie en veel elektrische zaken. Tot de opties behoort onder meer
een elektrisch verwarmbare voorruit. Hij is leverbaar
in combinatie met de twee
sterkste motoren uit het
Laguna-gamma, dit zijn de
krachtige tweeliter viercilinder met 115 pk en de
drieliter V6 met 170 pk. De
tweeliter is standaard gekoppeld aan een vijfbak, de
V6 aan een automatische
versnellingsbak. De prijs
van de tweeliter bedraagt
ruim 65 duizend gulden,
die van de V6 ruim 81 dui. zend.

EVERHARD HEBLY

Mercedes onderd. ook bestel
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Tevens inkoop sloop of schade

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410-19354 of 06-52 154121.

Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Cruquiuskade 5.
merk auto a cont. met vrijwar.
Tel. 020 - 6274001.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
Te koop gevraagd AUTO'S a
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
contant met vrijwar.bewijs
Tel. 020-6755508
Tel.: 02908 - 24640
Te koop gevraagd AUTO'S a Ue Lugt luxe en Destei vanaf
contant met vrijwar.bewijs
f 39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 02908 - 24640
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
Autoverhuur
VW Combi, Transit Diesel.

0UKEBAAS
niet duur!!!

SLOOTHAAK
l AMSTELVEEN BV. U

: ' Tel. 020^431220

:/

AUTOVERHUUR
Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
100 occ. met Bovag-garantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN.
Oosterweg 1, 01721-8913

10 min. van A'dam.

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

D. FAAS
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,
per dag, ex. BTW
merken, alle bouwjaren.
Grasweg 3, A.'dam-IMoord
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 020-6371826.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel 3pelKadett/39p.d.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
All-in KM vrij.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. RENT A BRIK. 020-6922930.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Oiemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 - Fax 020 - 665 63 21

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.

Schrijf hierin bloklettcrs
uw tekst l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenmimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost

Aantal regels

\ Ford introduceert ivoor
' de Escort wederom de toe: voeging Laser, dit keer in
/combinatie met Sport. De
: Escort Laser Sport fcen' merkt zich door een s'portieve uitstraling en biedt
;een aantal extra voorzleningen. Aan het uitehijk
springen de 14-inch licht-'
• metalen velgen in het oog,
tegen geringe meerprijs
zijn zelfs 15-inch velgen
verkrijgbaar.
j '

auto ook om te bouwen. We
hebben ook nog eens voor de
Hyundai Scoupe zelf een spoilerset ontwikkeld maar daar
zijn we nooit wijzer van geworden, iemand anders is ermee
aan de haal gegaan." Ruud:
„We bouwen in feite elke auto
om, als we het maar leuk vinden. Als iemand iets aparts wil,
doen we het. Zo gaan we nu een
Aston Martin Volante Cabriolet
bouwen op basis van een Ford
Capri."

|

Sportieve Escort

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Prijs incL
B.T.W.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35
112.51
128,66
144.82
160.98

Naam:.
Adres: -

Telefoonnummer: .

Postcode + Plaats:.

Handtekening:

1994

PHILIPS MINI-SYSTEEM MET 3-CD WISSELAAR
FW25; Hi-Fi versterker, 2x25 Watt, 3-bands equalizer; Digitale tuner
met 24 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck High-Speed Dubbing;
CD-speler met caroussel voor 3 CD's programmeerbaar; Boxen 2-weg
basreflex. Afstandbediening.,
SONYHI-8STEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-f i stereo "3890SONY72CMKVS2921
Syrnphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs'4000 -

2799.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

StWSTEREOmVELLER
TR323, HiFi-stereo camcorder,
10xzoom,gnoothoeWens "2550-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koelVneskombinatie.Adv.*1099.-

1549.-

599.-

SONY T R A V E L L E R
Lichtgewichtcamconder. "1650 -

1299.-

TOPMERKCAMCORDER
F60,8mm,6xzoom.AoV."2299-

1099.-

CANON CAMCORDER

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.-

SONY TELETEKST
KVM1421, Adviespnjs*890.-

599.-

Elektronische super kondensdroger voor een unieke prijs! Geen afvoer nodig. Kapaciteit 4,5kg droog
wasgoed, elektronische vochtmeting, vele programma's, simpele bediening, RVS trommel, pluizenfilter
en kunststof bovenblad. Adviesprijs*1325.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliterti "3330 -

1499.

SONY63CMKVC2521
STEREO TELETEKST

NEDERLANDS TOPMERK
ELEKTRONISCHE KONDENSDROGER

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1235.-

1049.

649.-

BAUKNECHT KGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1149.-

999.-

799.-

1279.-

MIELESTUNTK1321S
DD-koelkast. Adv. *1499.-

SHARP VIEWCAM
VLE3, Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker, Hi-Fi. Adv.*2299 -

1295.-

PHILIPS TOPKLASSE
I 7 0 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviespnjs*2695.-

63 CM IM-LINE KTV
j 63QW7619,169breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
| OffPhilipsgaranbe.Adv.*2545.-

1695.

63 CM BLACK-LINE S
STEREO TELETEKST

1495.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Adviespnjs*1795.-

7QÜ

ƒ yy.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adv. *949.-

995»STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips garantie. Adviespnjs*1345.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs*745.-

pTgA

/JQR

taïm? *Kf9."

BLUE AIR TL450 (BL)
pTgifr CQQ
Kffiy u«f«f.
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviespnjs. *799.-

499.-

1559.-

1199.PHILIPS HI-FI VIDEO
VR722,MATCHUNE.4koppcn,
longplay, Jog-shuttle. '1645-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*21 99.-

BAUKNECHT 1100 TRN
TypeVyA9510.Adv.M899.-

949.-

1095.1275.-

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel,hi-fistereo.*1256 -

LUXE 1400 TOEREN

679.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

1099.

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615;TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

395.445.545.595.-

1049.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

1145.-

SONY3KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbedtening. *1 220.-

BAUKNECHT 2304

675.-

SIEMENS 320 LITER
320üter2-deurskoelkast*1398.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen, longplay,
jog& shuttle Adv. '1318.-

995.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

850
TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Adv. * 1435.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
F350, LCD-afstandbed . '878.-

CQQ

245.-

345.365.375.425.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540, Teletekst. Adv."1099.-

648.328.-

37 CM KLEUREN-TV

599.-

TURBO-DRIVE4KOPPEN
Video, supersnel. Adv.*1145.'

BOSCH KTF1540

649.-

SIEMENS KT14N*30

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR322;3koppen,perfektbeetdi
LCD-afstandbediend "1145.-

495.-

BAUKNECHT160LTR

v-i

INDESIT
N
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-

STUNTIGAS-ELEKTRO
Gas-e!ektro fornuis met
grill. Adviesprijs. *999.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

IGNIS DROGER AWF020

PHILIPS VHS VIDEO

469.-

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201 ; "Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. Adv. *1 099.-

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkt. gnll en kookwekker. *1510.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAMB523;Adviesprjs*945.-

599.-

OPZËTVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E;Vande uitvinders!
LCD-afstandbediening. "799.

328.-

499.-

120 LITER VRIESKAST

358.458.548.-

ARISTONAHQ VIDEO
3SB12;VHS3koppen *1150.-

WHIRLPOOL AFB594

599.-

PH1LIPS70CM
KLEUREN-TV

STEREO TELETEKST
Type 28PT530A
PRIJS

PANASONIC NN8550
Digitale super3 in 1 kombimagnetron. Adviesprijs*999.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

GRUNDIG 63 CM
T63-630, Teletekst. Adv.*1579 -

598.-

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

599,-

130 LTR. KOELKAST
OerdegeSjketabletop.Zeerfraaie
uitvoering met formica bovenblad Officiéle garantie.

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC.-1245.-

ARISTONA 52 CM
51 KV1 256, Adviesprijs*895.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

STUNTBOVENLADER

INDESIT 140 LITER

BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40, Teletekst Adv '1 231 .-

SHARP R2V11 STUNT

399.-

ZANUSSI ZF70BAR

998.-

199.

MOULINEX FM1115

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviespnjs*1299.- l

469.-

1198.-

Snel ontdooien en verwarmen.

M O U L I N E X KOMBI
FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtpvenen grill. Adv.*849.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360;IHQ, 3 koppen. '1 098.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
"
Inkl. afstandbediening *699.-

978.-

SAMSUNG RE570
M A G N E T R O N OVEN

SHARP 2 IN 1 KOMBI
TypeR3G14; 1000 Watt gnll.

ZANUSSIZ614/4D
S"ÜRY VHS-HQ VIDEO
V235;Afstandbedfening '1220.-

_

BOSCH 1000 TOEREN

INDESIT 2-DEURS

«l ai ^1 B"

BLAUPUNKT 70 CM
IS7039;Stereoenlete»ekst.1999-

leveren ons

1099.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. V68.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12, Teletekst Adv.*1679.-

RISICO

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met3diepvriesladen.*1448.-

PHILIPS GR102137CM

375.-

BOSCH VW SPS2102

1449.

WHIRLPOOL 2-DEURS
PHILIPS 63 CM MONO
25MN1350;Adviespnjs*1445.r

BAUKNECHT VW 3PR

PHILIPS/WHIRLPOOL MJELE VW G521
TypeAWG71 9; Adv. *1 235.-

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg. Adv.*1995.-

INDESIT 1200TOER EN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviespnjs. *1 1 99.

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adviespnjs*999.-

PIN-CODE l

1248.

KONDENSDROGER
BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

BAUKNECHT LUXE

Geen a f v o e r nodig.
Adviesprijs. *1699.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.-

MIELE DROGER

598.STUNTÜVRIESKIS"TÜ
328.-

1599

ATAGTURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro j
fornuis met hete-luchtoven,
l
I^TvfTr
•4vft^ M ' grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs.* 1735.BAUKN./BOSCH/AEG

I

B ADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

l\

1199.-

MERKCENTRIFUGE
2800toeren.Adviesprijs*249.-

WA15; Adviesprijs. *245.-

159.-

98.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAM
IJHildiJIMilil

Electronisch betalen • HAARLEM
(BEVERWIJK
mét uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPËRSTORE 1100 m?
" "'radreef 37
•
' iBreestraat 65

a
SUPER KOOKPLAAT ai u
4-pits gaskookplaat. "298.-

%CDI A IVm
JrKI_JiAl\IIJ
F B 1 mB
. " .
r^*1"1^
.' ; i
, '
PI PWTCfï
Ql IDPDQ
1
RT^JVi ïjyi?JrJE.pIiS
IN DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag.....
..1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
....;.... 9 tot 5,30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Wlaarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overig» filialm donderdag
7 tot 9 uur

511.800 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 20 oktober 1994

Sectorhoofd
'ondergedoken'
ZANDVOORT - Volgens
verschillende 'bronnen' zou
het sectorhoofd Bewonerszaken bij de gemeente wegens bedreigingen zijn ondergedoken.
De man zou met zijn leven
zijn bedreigd door een burger
die van de diensten van de sector gebruik wilde maken, maar
zijn zin niet kreeg. Het sectorhoofd doet bepaalde 'intake-gesprekken' over zaken als wonmgtoewijzing of uitkeringen
meestal zelf. Het komt vaker
voor dat klanten het niet eens
met zijn beslissingen, maar in
dit geval liep dat uit op een bedreiging.
Gemeentewoordvoerder
Snelders wil op de kwestie geen
commentaar geven, maar hij
bevestigt dat sectorhoofd Van
de Velden 'met ziekteverlof' is.
Zaken die geen vertraging mogen oplopen, worden opgevangen door het plaatsvervangend
hoofd Karin van Meeteren en
het sectorhoofd Financiën,
Mauer, aldus Snelders.

Bezoek Bulldog
'moeite waard'
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
noemt het werkbezoek vorige week aan de Bulldog en
het Hasjmuseum in Amsterdam 'zeer de moeite waard'.
„Maar er is geen reden om
ons eigen beleid ten aanzien
van softdrugs bij te stellen."
Het bezoekje was ook niet
'geheim', zegt hij.
Van der Heijden was uitgenodigd door eigenaar De Vries
van het bekende Amsterdamse
horecabedrijf de Bulldog. Dat
heeft onder andere een coffeeshop op het Leidseplein waar
openlijk softdrugs worden verkocht. De burgemeester is toen
vorige week dinsdag samen
met enkele ambtenaren en de
Zandvoortse politieteamchef
Rookhuijzen naar Amsterdam
getogen. Behalve De Vries troffen zij daar ook een vertegenwoordiger van een landelijke
organisatie van dergelijke coffeeshops, plus een medewerker
van de Universiteit van Amsterdam die zich verdiept had in
het gebruik van softdrugs.
„Het was de moeite waard
om eens te horen hoe deze mensen er tegen aan kijken," zegt
Van der Heijden. „Met wat zij
denken over de betekenis van
softdrugs in deze samenleving.
Zowel bij jong als oud, want zij
worden door beiden gebruikt.
Verder hebben zij verteld welke
verdere ontwikkelingen zij op
dit gebied zien."
Het gezelschap uit Zandvoort
heeft geen nieuwe conclusies
getrokken uit het bezoek, ook
met voor het beleid in de badplaats. „Er is geen reden om
ons beleid bij te stellen," aldus
Van der Heijden. Dat was tevoren al duidelijk, zegt hij. „Wij
hebben daar al gezegd, dat zij
wat dat betreft weinig van ons
hadden te verwachten. Ons
doel was ook niet: laten we eens
nagaan of wij zorgvuldig genoeg bezig zijn. Nee, ons beleid
is zorgvuldig." De lokale aanpak is afgestemd op het landehjke beleid, gedogen van de verkoop van softdrugs, maar dan
wel onder strenge voorwaarden. In drie gevallen kan er
worden ingegrepen: als er
drugs aan minderjarigen worden verkocht, als de hoeveelheid de 30 gram overschrijdt, of
als de openbare orde wordt geschonden.
Van der Heijden ontkent ovengens dat het 'werkbezoekje'
geheim was. „Dat is een misvattmg. We hebben wel eens meer
werkbezoek] es zo links en
rechts, die hoefje niet allemaal
meteen aan de grote klok te
gaan hangen."

Diefstal snorfiets
ZANDVOORT - Een 17-jarige
Zandvoorter is zondag aangehouden op verdenking van diefstal van een snorfiets, die een
dag eerder in Zandvoort was gestolen. De jongen verklaarde
dat hij de fiets voor een vriend
wilde verbergen. De vriend wist
echter van niets.
_

Waterstanden B
•M^^MMMMM^M«^B^^^^MM«BI

D

atum

HW

LW

HW

LW

20 okt

03.46 11.56 16.02 --.--

21 okt
^okt
23 okt
24 okt
25 okt
26 okt

04.18 00.04 16.351214
04.56 00.40 17.0612.44
05.26 01.04 17.4013.25
05.58 01.34 18.1014.00
06.25 02.15 18.3814.41
06.5902.4419.1615.15

27 okt 07.45 03.45 19.5916.06
28 okt 08.5604.3521.3417.05
Maanstand/getij:
dond. 27 okt. 17.44 uur
ij zat. 29 okt. 10.16 uur
dond. 3 nov. 14.35 uur

Zandvoort
IMieuwsbl
Los nummer ƒ 1.85

54-e jaargang nummer 42

Oplage: 5.250

Weekmedia

Veel verzet tegen bouwplan Raadhuispiet

ZANDVOORT - Een bliksemactie tegen nieuwbouw
pp het Raadhuisplein heeft
in twee dagen tijd 1256
handtekeningen
opgeleverd. De ondertekenaars
zijn tegen het plan van de
gemeente, om aan de zijkant
van 'Graftdijk' een winkelen
appartementenpand
neer te laten zetten. Bovendien zijn zij tegen afbraak
van het oude pand Raadhuisplein 4 en tegen de
bouw van een hpteltoren op
het Badhuisplein.

Rusland

Als ze nu ook nog tegen Graftdijk een modern pand gaan
neerzetten en het Badhuis op
de hoek van de Oranjestraat afbreken, dan blijft er niets meer
van over. Dat Badhuis bijvoorbeeld, ik denk dat daar duizend
andere oplossingen voor te taedenken zijn."

„Ik hoop dat de gemeente
haar plannen gaat wijzigen,"
zegt zij. „Ik ga in ieder geval
door met mijn actie, ik kan
waarschijnlijk nog veel meer
handtekeningen krijgen. Het is
toch te gek voor woorden, als er
iets besloten wordt waar de
„Het is ongelooflijk hoe er op meerderheid van Zandvoort tegereageerd is," zegt Sandra gen is?"
Cartesan. Deze Zandvoortse
heeft het'initiatief tot de handWat de gemeente aan de kant
tekeningenactie genomen. „Ik van Graftdijk, tegenover de
had hier en daar wat lijsten Hema, gaat doen, is nog onzeneergelegd, maar die werden ker. De Welstandscommissie
aan alle kanten gecopieerd en heeft het pand, dat de titel
door anderen overgenomen. Ze krijgt 'Kermis met stijl', inmidliggen nu in een hele hoop win- dels goedgekeurd. Maar in de
kels en onder andere bij de ben- diverse raadscommissies is het
zinestations." In twee dagen met veel commentaar door de
tijd verzamelde zij 1256 handte- raadsleden ontvangen. „Dit
keningen die dinsdag aan de plan hoort niet in het hart van
wethouder Ruimtelijke Orde- Zandvoort,"
waarschuwde
ning, Versteege, werden aange- Brugman (GBZ). „Je moet je
boden. Versteege zal de bezwa- wel realiseren dat daar de helft
ren in zijn overwegingen over van het huidige Bennoheim
het nieuwbouwplan 'meene- komt te staan." CDA-er Van der
men', het hij weten.
Meij sluit nieuwbouw daar niet
uit, maar die moet 'harmonieren' en er moet een gezellig
Gezellig
pleintje terugkeren.
„Het Raadhuisplein is nu nog
een gezellig pleintje en dat
moet zo blijven," zo verklaart Rotonde
Sandra Cartesan haar actie.
Volgens het college gebeurt
„De nieuwbouw op de plek van dat ook: het plein wordt later
de ABN is al vreselijk genoeg. namelijk aangepast aan de

Sima Sneevliet, ge
*>
trouwd met de Zand
«5
voorter Theo van Veen, brengt
deze week een boek uit over
haar ervaringen in Stalinistisch
Rusland Zij leefde er 50 jaar

•
j
<
t>
'
*
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Mediteren

Niets gaat zo heftig te
keer als de geest Maar
wie een tijdje mediteert, merkt
dat het wel degelijk mogelijk is
de geest te temperen 'Mediteren is niet alleen navelstaren' Verslag van een tien
daagse retraite
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Aanslag politie
ZANDVOORT - De politie
Kennemerland heeft een belastmgaanslag gekregen van drie
ton per jaar. Het bedrag is geheven voor het gebruik van onopvallende politieauto's (bijvoorbeeld wagens zonder zwaailicht) en is gedeeltelijk onroerend-goedbelasting.
Het korps zal bekijken of bezumigd moet worden op materieel of op personeel of op beide
onderdelen. Het bedrag staat
gelijk aan ruim vier arbeidsplaatsen.
Vóór de instelling van regiokorpsen was nog geen sprake
van belastingaanslagen. Toen
er nog gemeentepolitie was,
mochten de korpsen gratis gebruik maken van gebouwen.

Sandra Cartesan wijst naar de witte lijn op het Raadhuisplein. Tot daar zou de gewraakte nieuwbouw komen
Foto Andre Lieberom

nieuwe situatie: de verkeersrotonde schuift iets op richting
Grote Krocht. Van Caspel,
VVD, en Van Westerloo, PvdA,
willen daar eerst wel eens ze-

kerheid over hebben, voor er
nu beslissingen worden genomen. D66 ziet geen enkele reden om verandering op het
plein aan te brengen. „Het is er

Strand open
voor riolering

Windsnelheid kan rond 89 meter
hoge hoteltoren bijna verdubbelen

ZANDVOORT - Op strand is
begonnen met de aanleg van
een persleiding. De strandpaviljoens moeten daarmee voor het
begin van het nieuwe seizoen
zijn aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Dat houdt verband met nieuwe, landelijke milieu-eisen voor
de horeca die eind vorig jaar
van kracht werden. De kosten,
inclusief de aanleg van vetputten en dergelijke voor de keukens, worden geschat op ongeveer 19 duizend gulden voor de
strandpachters. Er is lange tijd
heen en weer gepraat tussen
strandpachters en gemeente
om een oplossing te vinden
waar beiden zich in konden vinden. Daardoor zijn de kosten
flink gedrukt ten opzichte van
een eerder voorstel van de gemeente. De strandpachters waren daardoor bereid de aanleg
op strand zelf te betalen, de gemeente weigerde dat.

ZANDVOORT - Wordt het
'storm' rond het Eurotel, de
toekomstige, 89 meter hoge
hoteltoren op het Badhuisplein naast Holland Casino.
Sommige raadsleden yrezen er wel voor: de windsnelheden kunnen er bijna
twee keer zo hoog worden
als in het vrije veld, blijkt
uit een rapport van TNO.
Toch geeft een meerderheid
van de gemeenteraad het
project waarschijnlijk het
'voordeel van de twijfel'.

Word je straks bij een beetje
wind al omvergeblazen bij het
Eurotel? Dat is de grote vraag
die momenteel speelt rond de
nieuw te bouwen hoteltoren.
De situatie wordt 'beduidend
slechter' dan in de tijd van het
Drie ondernemers aan de oude Bouwes, blijkt uit een onzuidboulevard hebben eerder derzoek van TNO. Het huidige
dit jaar al een persleiding naar ontwerp is daar in een wmdtunVoor de persleiding', zo'n 90 milimeter dik, wordt 'tegen het de boulevard laten aanleggen. nel onderzocht. Het resultaat is
instorten' een brede geul gegraven
Zij wilden niet langer wachten. opgenomen in een raadsvoor-

nu gezellig," aldus Koper,
„maar u wilt er nu kunstmatig
een nieuw plein creëren en dan
wat aardige steentjes neerleggen, en dan zegt u: de gezellig-

stel om 'in principe' medewerking te verlenen aan de bouw
van het hotel. Windkracht vier,
'matige wind', kan er toenemen
tot zeven, 'harde wind'. Een
windsnelheid van meer dan 12
meter per seconde (de ondergrens van windkracht 8) maakt
de voortgang al moeilijk, als je
er tegen in van de Kerkstraat
naar de Rotonde wil lopen.
Voor ouderen zou het zelfs gevaarhjk zijn. Het aantal 'wind-gevaardagen' wordt geschat op
40 tot 60 per jaar.

Palacehotel
Voor het college van Burgemeester en Wethouders waren
deze cijfers reden om zich 'ernstig' over het plan Eurotel te
beraden. Er is echter een groot
probleem: er zijn geen vaste
normen voor wmdgevaar, vandaar dat de meningen over wél
of géén gevaar sterk uiteenlopen. In overleg met deskundigen van TNO werd besloten een

Toeristenspel voornamelijk langs 'grote straten'
ZANDVOORT - Het spel
Zandvoort aan Zet, ontwikkeld om het verblijfstoerisme in Zandvoort te bevorderen, is deze week voor een
proefperiode
van
een
maand van start gegaan. Via
een spelformulier kunnen
toeristen op zoek gaan naar
letters op borden bij diverse
ondernemers.
Daarmee
kunnen zij een spreuk vormen. Een proef op de som.

Versteege) en de Schoolstraat
(VW en slager Kranenburg)
We vragen ons echter af waarom er niet wat meer 'Zandvoortse lusjes' in dit spel zijn
ingebouwd. We krijgen namelijk niet echt de indruk dat wij
Zandvoort via dit spel 'leren
kennen'. Want laten we nu eerlijk zijn: de toeristen weten die
grote straten toch zonder dit
spel óók wel te vinden?

heid komt gelukkig toch nog
terug." Wethouder Versteege
beloofde uiteindelijk eerst met
een totaalplan voor het plein te
komen.

onderzoek te verrichten bij Palace Hotel. De situatie daar is
bekend, die zou als richtlijn
kunnen dienen voor toekomstige hoogbouw langs de boulevard: daar mag het met harder
waaien dan rond Palace.

lijkt zich wel bij de verwachtingen neer te leggen. Van Caspel
drong er op aan de projectontwikkelaar, ESHH Projekt
Zandvoort BV Eurotel, duidelijkheid te geven, deze wacht
daar al een aantal jaren op.

Na dat onderzoek is een bovengrens ingesteld van 15 meter per seconde: slechts 25 dagen per jaar mag het rond Eurotel harder waaien. CDA en GBZ
gaan daarmee akkoord, mits de
'randvoorwaarden' keihard op
papier komen te staan. Dat
bleek maandagavond in een gecombineerde vergadering van
de commissies Ruimtelijke Ordemng, Financien en Bestuurlijke Zaken. Andere politici zijn
het er absoluut niet mee eens.
„U laat jonge, sterke ambtenaren beoordelen of het rond
Palace Hotel niet te hard waait.
Dat heeft u niet aan bewoners
uit het Huis m de Duinen gevraagd? Of aan bewoners van
Nieuw Unicum! Voor hen
wordt de Strandweg straks onbegaanbaar, zij worden omver
geblazen. En hoe zit het met de
dakpannen m de omgeving, en
de daken
van de strandpaviljoens9" Ook de hoeveelheid zon
die door het gebouw in de omgevin wordt weggenomen, stuit
bij D6G op bezwaar.

Dat is ook de wens van het
college. Wethouder Versteege
verzekerde maandag dat het defimtieve ontwerp in ieder geval
opnieuw voor onderzoek naar
TNO wordt gestuurd.

Duidelijkheid
De PvdA vindt 15 meter per
seconde ook te veel, de projectontwikkelaar moet kijken of hij
dat tot 12 nieter kan terugbrengen, aldus fractievoorzitter Jeannette van Westerloo. De VVD

Vrijspraak voor
Zandvoorter in
amfetaminezaak
ZANDVOORT - Een 29-jarige
Zandvoortenaar is vorige week
door het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid
in een amfetaminezaak.
De politie ontdekte in 1992 bij
toeval aan de Prinssesseweg
een fabriekje voor het vervaardigen van amfetamine. De
hoofdverdachte, een 47-jange
man uit Tilburg, is inmiddels
veroordeeld tot vier jaar celstraf.
De Haarlemse rechtbank
achtte met genoeg bewijsmateriaal aanwezig om de man te
veroordelen, waarop het Openbaar Ministerie m beroep ging.
Het gerechtshof in Amsterdam
heeft de man dus opnieuw vrijgesproken.

Straatjes
Het zou veel leuker zijn als er
nog wat 'Zandvoortse straatjes'
werden ingeschakeld. Het moet
toch geen probleem zijn om
hier en daar nog een paar letters voor een raam te plaatsen?
Het Gasthuishofje zeker niet te
vergeten!!

door Martha Burger
De geel gedrukte folder doet
kleurig aan. Een hartelijk weikom en een inleidend verhaal
over de mogelijkheden in Zandvoort geven de toerist al snel
het gevoel dat hij onze 'gast' is.
Op het formulier, geschreven
in drie talen, wordt ook nog enige informatie gevraagd. Geen
probleem waarschijnlijk, want
met het inleveren ervan wordt
de toerist een 'presentje' beloofd: een kleurig kartonnen
scherm, dat de zon uit de auto
weert, een leuk en praktisch
souvenier. Bovendien maakt
men kans op een hoofdprijs, of
'andere prijzen'....
Herhalinjjsbezoek
Aan de hand van de ingevulde
formulieren, in te leveren bij de
VVV of Circus Zandvoort, weet
de VVV wie er in Zandvoort is
geweest, wadr de toerist zijn
verblijf heeft doorgebracht en
hoe lang de vakantie duurde.
En d£ë.r is het de bedenkers van
dit spel uiteindelijk ook om te
doen. De toeristen kunnen later
eventueel achterhaald worden.
Het 'herhalingsbezoek' liet immers de laatste jaren, nog weieens te wensen over! Zodoende
kan een nieuw bezoek - eventu-

DEZEWEEK
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Bij sommige ondernemers hangt het Zandvoort aan Zet bord in de etalage, bij anderen achter de
toonbank

eel via acties - gestimuleerd
kunnen worden.
In het mapje bevinden zich
ook een plattegrond en zo'n
dertig voordeelbonnen. Eén
blik erop laat meteen zien, dat
de Zandvoortse ondernemers
niet krenterig zijn geweest: 5,
10, ja zelfs 15 procent korting
wordt hier en daar aangeboden.
Verder veel gratis kopjes koffie,
zomaar een presentje, een gebakje en andere voordelige aanbiedingen. Perfect!

staat er in de folder. Mijn
vriend en ik hebben besloten
om dat eens te proberen, vanuit
de ogen van de toerist. Even de
tijd opgenomen en hup, daar
gaan we. Pen in de hand en starten vanuit de Zeestraat. Dat is
niet moeilijk.., eerste letter een
Z, tweede een A...ZOU ons niets
verbazen als het eerste woord
ZANDVOORT wordt.... Ho,
aangekomen bij 'Chef Amigo',
de snackbar in de Haltestraat,
vinden we het bordje niet...
„Hoezo bordje? Waar is dat dan
'Het leek ons een aardig idee voor?" vraagt iemand achter de
om u op een speelse manier balie verbaasd. Blijkbaar hebZandvoort te laten ontdekken', ben de organisatoren het spel

Foto Andre Lieberom

zélf nog met nagelopen Later
komt het bord toch nog tevoorschijn, uit de keuken. Een N,
hoera, we kunnen verder....

Uitzonderingen
De overige deelnemers hebben het bord trouwens allemaal
goed zichtbaar geplaatst. De
meesten zijn er nog wat verlegen mee 'We wachten het maar
af', of 'We zien wel', zeggen ze
een beetje onverschillig. De
route loopt langs de grote (winkel) straten.
Uitzonderingen
zijn de kleine zij-stapjes naar de
Pakveldstraat
(Ijzerhandel

Het leukste stukje van de
route vonden we trouwens op
het Kerkpad (bij Drukkerij van
Petegem). Op dat moment kregen we even het idee dat we m
zo'n 'echt Zandvoorts' straatje
waren beland. Met de prachtige
Kerktoren van de Hervormde
Kerk op de achtergrond, waanden zelfs wij ons even m het
buitenland. Maar waarom werd
de route verder met langs Marcels 'Waterlooplemtje' gevoerd? Zo'n zaak is toch schitterend voor onze 'gasten'. Wij
gingen daar in ieder geval wél
even kijken en kwamen de winkel pas na een half uur weer uit.
Het zou onze toerist waarschijnlijk net zo vergaan zijn.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Ons tijdschema was nu trouwens volkomen 'm de soep' geU kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
lopen. We schatten de gehele
opgeven: 020-562.62.11.
tocht op zo'n drie kwartier. Tegen die tijd was de Nederlandse | Stuur deze bon in een open envelop naar
versie van onze slagzin 'al puz- l Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003".
zelend' op het papier verschenen... Zandvoort...
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FAMILIEBERICHTEN

Op deze wijze willen wij u graag bedanken voor het
medeleven, dat wij mochten ondervinden bij het overlijden van onze onvergetelijke en allerliefste vrouw, moeder en oma

Betty van Soolingen

BIJZONDERE BIJSTAND
Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

M

Uit vele reakties bleek ons steeds weer hoe geliefd zij
was. Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

M

Joop, Betty Willem
Kelly en Jody

i

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

Zandvoort, oktober 1994
Cornelis Slegersstraat 3

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 september jl. de Beleidsnota
bijzondere bijstand vastgesteld.
In deze nota wordt aangegeven volgens welke uitgangspunten vanaf 1 oktober
1994 aanvragen voor bijzondere bijstand zullen worden behandeld.
De gemeente heeft van de rijksoverheid meer ruimte gekregen om op dit terreineigen beleid te voeren. Dit is in de nota vastgelegd.
Een korte voorlichtingsfolder over de nota is vanaf maandag 24 oktober te
verkrijgen bij Bureau Voorlichting, 02507-61492. Het bureau is bereikbaar via de
ingang aan de Haltestraat.
AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

Langs deze weg willen wij Directie en Personeel van de
„H.I.K." en het Huis i.d. Duinen bedanken voor de uitstekende verzorging, welke onze moeder

De volgende aanvraag is ontvangen:

Aan de leden van
Woningbouwvereniging E M M

- Fahrenheitstraat 23, 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage
bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20 te Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.

Miep Dröse
tijdens haar kortstondig verblijf daar mocht ontvangen.
Rob en Olga

Op vrijdag, 21 oktober 1994
is woningbouwvereniging EMM
vanaf 10.00 uur gesloten.

ADVERTENTIES

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNING
94085B

U J) uitvaartverzorging
kennemerland bv
Ze kwant in de lente
en ging in de herfst.
De rozen bloeiden
vijfentwintig keer.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Mieke Verburg-Koentz

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

is in Zandvoort begraven.

„Don't mourn my death,
but celebrate my life."
Tot onze grote droefheid is heden geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder,
oma, zuster en tante

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

O

„Oma"
* IJmuiden,
t Zandvoort,
25 september 1921
15 oktober 1994
Hoofddorp:
Richard en Marja Sperling
Brian,Joyce
Amsterdam:
Ron Sperling en Lotus Sterk
Zandvoort:
Edmée Sperling
Caroline en Jerry
Ralph
IJmuiden:
J. Plokker-Blom
A. Plokker
en verdere familie
Correspondentieadres:
E. Sperling
Brederodestraat 57
2042 BB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 19
oktober 1994 plaatsgevonden in crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.
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IN HET WEGVERVOER
KUN JE ALLE KANTEN OP!

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,

Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Wanneer je in aanmerking komt voor deze tweejarige opleiding, heb je
gedurende twee jaar een arbeidsovereenkomst.
Vooropleiding: VBO/MAVO diploma
Leeftijd: 16-22 jaar
Duur: Twee jaar
Voorwaarden: Ingeschreven staan bij het arbeidsbureau en fulltime beschikbaar zijn.
Plaats: Mosstraat 1-3 1032 GW Amsterdam
Meer informatie: Kom naar de infodag op maandag 31 oktober om
10.00 uur, Mosstraat 1-3 1032 GW Amsterdam telefoon 020-6344726

Voor betaalbare „kóriihg^i kwaliteit!

Lfl SffSTILLE

Magere

BIEFSTUK
TARTARE

RUNDER-OF
RIBLAPPEN
kiio 12.98

GEHAKT
H.O.H.

kilo

Maria Dröse-Wilhelm

; CARB.
ió
9.98

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.
Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

IlliilïïWÏ^^
Verwarmingsketels met flinke korting!!
Wij leveren de meest verkochte HR-ketels met een korting
oplopend tot 22%.
(Tevens subsidiemogelijkheid van ƒ200,- bij uw gasbedrijf)
Afhankelijk van de situatie, korting oplopend tot 20%.
meest verkocht HR-kombi ketel

OSSQ
BUCÓ
io 12.98

HACHEVLEES

kilo

kiio

10.98
KALKOEN
BORST

12.98
KALKOEN
HAAS

kilo

kilo

12.98

14^98

ORG.
ARDENNER
RAUWE HAM

GRILLWORST

Heerlijk!
Ambachtelijke
Beenham

100 gram v.^8S*

100.gram.

100 gram vari jJ^Wnu

3.50

1;48

2.25

Schoolstraat 3 -. Zandvoort

o

nd-itfdf! i i
opleidingen
centrum

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca SOOÓieerlmgen deeltijdberoeps'*<• 'f \.*"-*
opleidingen en oncntStie-schakelprogramma's

69.95

ƒ
ƒ

320,200,-

ƒ 2.680,ƒ 520,-

Bij aankoop van een NEFIT HR-kombi ketel, krijgt u van Nefit ƒ100,retour.Telt u daarbij op de korting van het installeren, dan komt
u al gauw op een korting van boven de ƒ1.000,Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek uw winst op aanschaf-,
installatie- en stookkosten.

Firma:

SLAGERIJ KROpNENBURG

ƒ 3.200,-

KORTIMG 10%
bruto incl. BTW
TOTALE KORTING

Damespantalons
elastische
band
11 modekleuren.
Alle maten

Ook voor installatie kunt u bij ons terecht.

SUBSIDIE

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

"Ovadia"

Voor nadere informatie belt u met één
van onze Ovadia vestigingen:
Zandvoort 02507 -17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 - 288838 (W.A. Brussee)

Dôze aanbieding geldt tot eind november "94. Dus bel snel!!!!!!

Garage
te huur
gevraagd
bij voorkeur
omgeving
Karel Doormanstraat.

Tel. 12587.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

:

Magazijnverkoop

Laminaat parket
opbihnenkèrnvanwaterwerehdMDF,dikte8mm

Y

DIVERSE DESSINS

PARKETGROOTHANDEL
Kollenbergweg 2
Amsterdam-Z.O. (Bullewijk)
TeL 020-6917554

o

8:98

12,98
HAAS
CARB.

AMBACHTELIJKE"

(alle bedragen incl. BTW)

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

• "kilo

(aanbiedingen van dond. t/m woensd. en gelden vanaf 100 gram)

p|Beu^ yer^armings

plaatsen luifel,
aanbouw erker.

NOG ÉÉN WEEK TEGEN DEZE PRIJZEN! OP=OP
•.•
...
•
per m2 exclusief, BTW
vanaf •'

Poststraat 7

feliciteren hun jongens

Burg. Engelbertstraat 96
C. v/d Lindenstraat 38

93127B
94070B

)GEMEENTE

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat in volle overgave vredig
van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Rekenvoorbeeld:

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

CHAUFFEUR GOEDEREN
VERVOER

Lff MfiMMfi'S

weduwe van Johannes Hendrik Dröse
op de leeftijd van 81 jaar.
Rob en Carla
Melwin, Karin
Maud, Jennifer
Olga en Nico
Bianca, Wilfred
Titjana, Frank
Zandvoort, 14 oktober 1994
Huis in het Kostverloren
Correspondentieadres:
R. Dröse
Dr. J. P. Thijsseweg 18
2041 BM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00
tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Het Randstedelijk Optéldingen Centrum
opleidingen

Speciaal voor Werkzoekende Allochtonen organiseert de Afdeling Haven
en Vervoer van het Randstedelijk Opleidingen Centrum een cursus met
werk:

Hendrika Lucia Blom

Kostverlorenstraat 121-121a vergroten woonhuis.

DE HANDEL ZOEKT
GOED OPGELEID PERSONEEL!
Specifiek voor werkzoekende allochtonen organiseert de unit Handel,
haven en vervoer van het Randstedelijk Opleidingen Centrum een cursus:

VERKOOPMEDEWERKER
In combinatie met een leer/arbeidsplaats.
Als de opleiding met goed gevolg is doorlopen, heb je een vaste baan.
Duur: Twee jaar
Leeftijd: 18-35 jaar
Voorwaarden: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, fulltime beschikbaar zijn en in het bezit van een volwaardige verblijfsvergunning.
Vooropleiding: lbo-niveau, goed Nederlands sprekend
Plaats: Wilhelmina Druckerstraat 3 Amsterdam
Meer informatie: Kom naar de voorlichting op vrijdag 21 oktober om
12.00 uur aan de Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam
telefoon 020-6156606, vraag naar de heer Ron van Achteren.

:

randstedelijk
opleidingen
^^

centrum

Openingstijden:
>
donderdag vari 10.00 tot 21.00 uu
vrijdag
van 10.00 tot 18.00 üui
zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uu

Het Randstedelijk Opfjjjlhgen Centrum
verzorgt voor ca.|lggl||gf|J;ngen deeltijdberoepsIf
opleidingen en ori'S-jjjjjjf-schakelprogramma's

C*>

BEN JE WERKZAAM IN DE METAAL?
BANG DAT JE DE
NIEUWE TECHNOLOGIEËN
NIET BIJ KUNT HOUDEN?

•

'Kies dan voor een opleiding:

BEDIENER- PROGRAMMEUR CNC-VERSPANING
TEKENAAR AUTOCAD 12
BASISCURSUS AUTOCAD 12 (ALLE BRANCHES)
Nog enkele plaatsen vrij voor de primaire en voortgezette opleiding:

WERKTUIGBOUWKUNDIG TEKENAAR
Meer informatie en aanmelding: R.O.C. Amstelveen
Startbaan 26 1187 XR Amstelveen, telefoon 020-6474726, vraag naar
de heer Krijn Vreeken.

OP ZOEK NAAR EEN BAAN?
Het R.O.C, start birfnenkort in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam de volgende opleidingen:

SCHAKELCURSUS METAAL
SCHAKELCURSUS INSTALLATIETECHNIEK
(gas, water, sanitair, verwarming)
Duur. 1 jaar, 4 dagen per week (theorie en praktijk)
Vooropleiding: minimaal 2 jaar voortgezet onderwijs
Voorwaarde: ingeschreven staan bij het Arbeidsbureau en een geldige verblijfsstatus.
Doel opleiding: het vinden van een baan en doorstroming naar vervolgopleidmgen
Kosten: Geen
Meer informatie: Kom naar de voorlichtingsochtend op maandag 31
oktober
' Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam, telefoon 020-6243259,
vraag naar de heer J. van Heun.

!
\

NIEUW VOOR DE INSTALLA TIETECHNIEK!

Speciaal voor werknemers in de installatietechniek (gas, water, sanitair,
c.v.) die betrokken zijn bij tekentechnische en werkvoorbereidende werkzaamheden start het R.O.C, de Intechnium opleiding:

TEKENAAR GEBOUWENINSTALLATIES
duur: 2 jaar, 1 dag of 2 avonden per week
ƒ •
Vooropleiding: vbo/lts (minimaal B-niveau met wis- en natuurkunde), mavo
niet wis- en natuurkunde
£ ' "5
Kosten ƒ 500,- exclusief boeken
jj<
;
Meer informatie: Papaverhoek 3 1032 JZ Amsterdam, 020-6369846,
vraag naar de heer D. Vlaar.
t|
''. t,
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Armoede
ZANDVOORT - Sima Sneevliet, dochter van de bekende
Nederlandse verzetsstrijder Henk Sneevliet, woonde vijftig jaar in Rusland en schreef een boek over haar leven:
'Mijn jaren in stalinistisch Rusland'. Het boek ligt deze
week in de winkels. Sima, inmiddels getrouwd met Zandvoorter Theo van Veen, beschrijft in haar boek een belangrijk stuk geschiedenis van Rusland, maar dan gezien vanuit haar leven. Een niet gemakkelijk leven... Een leven vol
angst, in een onderdrukkend 'stalinistisch systeem'.
door Martha Burger
In 1988 reisde Sima Sneevliet
na 54 jaar naar Nederland om
het graf van haar vader op de
begraafplaats Westerveld in
Driehuis te bezoeken. (Hij
werd in 1942 gefusilleerd door
de Duitsers.) Op 13 april van
dat jaar, tijdens de herdenking
bij het 'Sneevlietmonument'
ontmoette zij haar toekomstige
man, Zandvoorter Theo van
Veen. Sindsdien woont Sima in
Zandvoort.
Het viel niet mee om haar te
spreken te krijgen. Drie dagen
lang gaf zij interviews voor radio en schrijvende pers. Twee
keer bij de NOS, de Vpro, radio
Noord-Holland, Radio Gelderland, Het Algemeen Dagblad,
de Margriet, HP/De Tijd... Als
de telefoon gaat, zit Theo van
Veen met zijn agenda klaar en
noteert de volgende afspraken
en de tijden voor Sima. 'Privé-secretaris en huisman' noemt
hij zich lachend.

Corpulent
Theo zat tijdens de Tweede
Wereldoorlog samen met Henk
Sneevliet, Sima's vader, in het
verzet en kende hem goed. Zij
waren lid van de RSAP (Revolutionaire Socialistische Arbeiders Partij) en bestreden het
fascisme fel. Ongetwijfeld zal
die verbondenheid Sima en

Theo dichter tot elkaar gebracht hebben.
Toen Sima vier jaar oud was,
scheidden haar ouders. Zij
woonde toen nog in Holland. In
die tijd bezocht ze haar vader
regelmatig. Ze herinnert zich
' *
Henk Sneevliet als een grote
'corpulente' man, bij wie ze
graag op zijn knie zat. Toen ze
tien jaar was, vertrok Sima samen met haar moeder (zij was
Russisch), en stiefvader, Jef
Swart, uit Nederland naar Rusland. Haar vader huilde bij het
afscheid, beschrijft Sima in
haar boek... Het was de laaste
Sima Sneevliet met het boek 'Mijn jaren in stalinistisch Rusland': „In Nederland heb je g-een
keer dat ze hem zag.
gesnauw van ambtenaren en winkelpersoneel"
\••<>!<> A tul IV l .il

Gevaarlijk
In Rusland leefde Sima vijftig jaar lang met een groot geheim. Op een paar vrienden na
wist niemand dat Henk Sneevliet haar vader was. (Om veiligheidsredenen had haar moeder haar vrij snel een gefingeerde naam gegeven.) Dat zou gevaarlijk zijn: hij stond bekend
als bestrijder van het Russisch
communisme. Henk Sneevliet
had zijn lidmaatschap van de
Communistische Partij Holland opgezegd, omdat hij het
met Stalins politiek niet meer
eens was. Hij was bekend geworden als revolutionair socialist in Europa en Azië en speel-

uit. Dat was vreselijk frustrerend. Maar al schrijvende ging
dat steeds beter."
Het valt niet mee om je leven
in 125 A-viertjes te beschrijven.
Wat Sima betreft, hadden het
er wel 250 kunnen worden.
„Veel dingen uit mijn leven had
ik verwerkt. Ik merkte al
schrijvende, dat ik dingen van
me af schreef. Het was soms
alsof ik de gebeurtenissen van
de zijkant bekeek. Er is een
goede regel die ik instictief probeerde aan te houden: 'Je moet
in je leven 'het goede eruit zoeken'. Ik probeerde positief te
blijven denken en niet te veel

de een belangrijke rol bij de oprichting van de Communistische Partijen van China en Indonesië. Sima was eerst hélemaal niet van plan om haar Ieven op te gaan schrijven. Het
was eigenlijk op aandringen
van een Nederlandse journalist
die haar in 1988 interviewde.
Sima had in het begin veel
moeite met de Nederlandse
taal. „Gedachten opschrijven,
formuleren, het lukte niet," aldus Sima. „Vaak moest ik in
woordenboeken graaien. Op
zo'n moment was ik meteen
weer de draad kwijt. Er kwamen allemaal 'houten zinnen'

bezig te zijn met negatieve dingen."
Dat hielp haar door vele
moeilijkheden heen. Sirna: „Ik
had een druk leven: een kind
(ze werkte als vertaler bij persbureau TASS, red.) plus een
volle baan in ploegendienst.
Dat was eigenlijk al een beetje
te veel."
Haar leven in Rusland was
zwaar. Armoede, gebrek aan Ievensmiddelen. slechte woonruimte. geen hygiëne en angst.
Altijd die angst. Mensen werden weggevoerd en keerden
nooit meer terug. Ook haar
stiefvader Jef Swart verloor zij

Vierde Klink vol 'nieuwtjes' over
ZANDVOORT - Het Genootschap Oud-Zandvoort
heeft de vierde 'Klink' van
dit jaar uitgebracht. „Een
nummer dat zeker stof tot
discussies oplevert," zegt
Harry Opheikens van het
Genootschap.

roep op de lezers om een ontbrekende schakel te vinden. Dr.
Zwerver stuurde de redactie
een artikeltje over een schilder-prediker-schrijver en heiderziende Karel Schmidt. Wat hij
met Zandvoort te maken had
leest u in de Klink."

Het schiet al weer op met het
aantal 'Klinks', nog vier nummers en dan kunnen weer vijf
jaargangen ingebonden worden. „Gezien de reacties van
veel mensen binnen en buiten
de gemeente, laat de redactie
zien dat ons blad met véeï'genoegen, maar ook kritisch gelezen wordt," zegt Harry Ophëikens over het nieuwe nummer.
Verder bevat het blad 'niet alleen fraaie oude prenten, zoals
hier bij dit artikel, aangeboden
door de heer Cense, maar ook
verhalen die vele herinneringen zullen oproepen.'

Oorlog

Boekje
Opheikens vertelt een en ander over de inhoud. „Allereerst
een aantal opmerkingen van lezers op vorige nummers van de
Klink.
Politiewoordvoerder
Hans Konijn licht een tipje van
de sluier op over de historie van
de Zandvoortse politie. Hij wil
er ter zijner tijd een boekje over
maken en staat daarom nog
steeds open voor inlichtingen
en foto's. De redactie van de
Klink uiteraard pok."
„De foto bij dit artikel siert
ook de hartpagina's van de
Klink. Wijlen mevrouw Kraan-Meeth, oud redactielid, heeft
toentertijd in de krant over
deze foto geschreven. In de
Klink nog eens dit verhaal. Jacob van der Werff Wzn, behorend tot een oud Zandvoorts geslacht, wordt uitvoerig beschreven door Kors van de Meije.
Hoewel mevrouw Oord-Wisker
vaak verhalen voor onze Klink
heeft, doet ze dit keer een be-

ZANDVOORT - Stokman
Naaimachines uit de Prinsenhqfstraat is erkend door
de Stichting Erkenningsregeling Naaimachinebranche (STERNA). Als enige in
de wijde regio.

Lidmaatschap

M-ïSw^
""

bezit wil krijgen en nog geen lid dental nog steeds groeien," zegt
is van het Genootschap, kan Opheikens. „Steeds meer menzich opgeven bij mevrouw sen gaan zich interesseren voor
Hoogervorst-Schuiten, Ooster- de historie van Zandvoort,
straat 1. Voor artikelen en fo- want er komt natuurlijk een
to's kan men terecht bij Maar- tijd dat we de historie alleen
ten Weber, Voltastraat 26. „Met
veel plezier ziet het GenootDegene die deze Klink in zijn schap Oud Zandvoort het le-

'

ZANDVOORT - 'Rosarito'
heeft vrijdag opnieuw in
Sesto Senso een 'flitsende'
modeshow weggegeven. In
een show met veel vaart
brachten Else Blankenstein
en Frank de Visscher hun
nieuwe herfst- en wintermode, die komende tijd in hun
kledingzaak] es aan^de Grote
Krocht 20 b en Kerkplein 10
te koop is. Belli Ribelli toonde de kinderkleding voor
komende winter.
Zelfs de vulling van het
beste donsdekbed wordt
langzaamaan minder Geen
nood: wat kwaliteitsdons
erbij en uw dekbed is weer
als nieuw. Uw Slaapvoorlichter doet 't graag voor
u. En hij berekent u tijdelijk
géén arbeidsloon, zodat u
alleen de vulling betaalt.
Deze aktie geldt voor dekbedden van alle merken.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Mero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Adviseur hoofdred./projectleider:
Jan Boskeljon.

DONSBON
WAARDE
f 40,-a f 60,-

Tegen inlevering van deze bon worden uw donsdekbedden bijgevuld met geselecteerd kwaliteitsdons of
het dons uit uw oude dekbed wordt over- en bijgevuld
m een nieuwe inlett of tijk. zonder berekening van
arbeidsloon. U betaalt uitsluitend het gebruikte dons
en/of de nieuwe mlett/tijk.
Naam
,
Adres
Plaats

Deze donsbon is inwisselbaar bij alle Nederlandse Slaapvoorlichters Geldig tot l november 1994

Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
/ 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
Voor postabonnees gelden andere tafieven. Losse nummers ƒ 1,85.
Opgave abonnementen, verhuizinaen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
oezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

nog maar kunnen putten uit
het geschreven woord en daar
is de Klink een uitstekend middel voor. Een goede reden dus
om lid te worden, om zo de
Klink in de bus te krijgen."

De STERNA heeft een aantal
kwaliteitseisen
ontwikkeld,
waaraan de erkende naaimachinewinkel moet, voldoen. De
klant moet onder andere de
keuzemogelijkheid hebben uit
minimaal acht modellen machines met verschillende gebruiksmogelijkheden. Verder
moet de klant objectieve voorlichting krijgen, plus de gelegenheid om de machine zelf uit
te proberen. Verder beschikt de
erkende handelaar over een eigen werkplaats waar gediplomeerde vakmensen reparaties
uitvoeren. En bij geschillen onderwerpt de handelaar zich aan
de uitspraak van de klachtencommissie van de branche-organisatie.
Deze
branchevereniging
heeft samen met het Hoofdbedrijfschap Ambachten en met
subsidie van het Ministerie van
Economische Zaken het initia-
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ZANDVOORT - Tegen de 2f)jari.ne Haarlemmer die in Zunclvoorl in dronken toestand een
14-jarige Engolst; jongen heeft
doodgereden, is vorige week 12
maanden celstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelij k.
Hel ongeluk vond eind mei
plaats op de Boulevard Barnaart. De Haarlemmer kwam
van een feestje, passeerde een
voor hem rijdende auto en
schepte de jongen die juist
overstak. Volgens getuigen
reed de man harder dan honderd kilometer per uur. De
Haarlemmer, die twee maanden voor het dodelijke ongeval
nog bekeurd was voor een snelheidsovertreding, gat' toe te
hard te hebben gereden. Na het
ongeval reed de man door, omdat hij naar zijn zeggen 'enorm
overstuur' was.
De officier van justitie, mevrtiuw H.M. Prins, eiste niet alleen een jaar celstraf, maar ook
intrekking van het rijbewijs
voor vier jaar.

Seniorenlabel
voor woningen

ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Ouderen Bond
(ANBO) presenteert op vrijdag'
21 oktober het zogenaamde Seniorenlabel in Zandvoort. De
ANBO wil dit consumentenkeurmerk aan woningen gaan
toekennen. Hiermee wil de
bond bereiken dat seniorenwoningen voldoen aan de eisen die
ouderen aan huizen stellen.
De presentatie heeft plaats in
het Palace Hotel aan het Burgemeester Fenemaplein 2. Met
behulp van een aantal dia's
wordt de bedoeling van het Seniorenlabel uitgelegd. Verder
zal aandacht worden besteed
aan de relatie tussen het Seniorenlatael en het lokaal ouderenbeleid. Tenslotte vindt een forumdiscussie plaats over de
eerste ervaringen met het keurmerk. In het forum zitten mevrouw J.E.M. Berman, gedeputeerde van de provincie NoordHolland, mevrouw H.W. de
Jong, wethouder gemeente
Zandvoort, en W. Revet, hoofdtief genomen tot deze erken- bestuurslid van het ANBO.
ningsregeling. Doel is, de kwali- Aanvang twee uur 's middags.
teit van produkten en diensten
binnen de branche te verhogen.
Stokman Naaimachines is de
ZANDVOORT ~ In het Bezoeenige in de regio die deze onder- kerscentrum De Kennemerduischeiding heeft gekregen. Ook nen is volgende week een serie
in Haarlem zijn geen erkennin- foto's van vossen te zien. De 19gen ai'gegeven. De dichtst bij- jarige Haarlemse fotograaf
zijnde anderen zijn in Alkmaar Hans Guldemond heeft hieren Amsterdam.
voor urenlang onder een camouflagenet voor de ingang
van een vossenhol gezeten. Na
verloop van tijd liet het vossengezin zich zien en fotograferen.
De expositie in het BezoeZANDVOORT - Parfume- kerscentrum bij ingang Koerie Moerenburg in de Halte- vlak aan de Zeeweg in Overveen
straat heeft extra prijzen be- is dagelijks van negen tot vier
schikbaar gesteld voor tien uur in de herfst- en kerstvakanZandvoortse winnaars van tie te bezichtigen. Het centrum
de Les Parfumeries jubileu- is ook in het weekeinde open.

zakelijk bekeken

„Na de hete zomer van dit
jaar kijken we eens terug naar
een zomer in 1924 met fraaie
strandplaatjes. Met het oog op
de vele herdenkingen en bevrijdingsfeesten, dit en komend
jaar, wil de redactie graa'g verhalen en foto's hebben. Zandvoort heeft veel te lijden" gehad
in de oorlog (alleen al de afbraak), maar mocht ook de bevrijding meemaken. Wie kan
ons hierover materiaal ter beschikking stellen. Jelle Attema
schreef een stukje over één van
die gedenkwaardige dagen: 11
oktober 1944."

„Wie de modernisering van
de Haltestraat meemaakt, zal
regelmatig terugdenken aan de
toenmalige sfeervolle winkeltjes. Een daarvan hebben we in
de Klink geplaatst, de groentewinkel van E. Bos, Haltestraat
29. We sluiten nummer vier af
met een stukje 'Waarover spraken zij' van mevrouw Oord-Wisker."

hierdoor. Het systeem beheers- land was een echte dictatuur.
te constant, haar hele- leven en Van boven tot beneden, van gedat van haai' ge/in. Dat wordt in neratie op generatie. Ouders
hel boek voortdurend duidelij- waren bang om in aanwezigker, maar Sima kon niets an- heid van hun kinderen iets Ie
dei's dan doorgaan. Zij doorzag zeggen. (Kinderen zijn losliphoezeer de o n d e r d r u k k i n g een pigenje wist. maar nooit wie je
stempel opbel Russische leven naast je had.)"
drukte. De politieke scholing
„Overal zat de KGB, de
begon al in de kindertijd en staatsveiligheidsdienst.
Ook
overheerste liet l^ven in K.us- ten tijde van Gdrbaisjov was ei'
land altijd.
nog steeds die angst. Hij sloeg
een goede lijn in. maar je kon
het nooit weten. Hot. kon elk
Paitijpap
moment weer veranderen. Er
'/.c schrijn hierover in haar kon immers weer een ander
boek en in een schitterende aan de macht komen. Je wist
passage vergi'lijki •/.(.~ de 'stali- niets van te voren en wetten
nistische' overheersing met werden niet eens door de recht'pap'; 'De Bibüli'bonse purti.j- banken aangehouden. Het C'en•pap uil, de Bilx'lebonse partij- traal Comité van de partij bc
pan. Je kreeg hot •/.(>'n beetje paalde alles."
van de wieg lot liet graf. En die
Sirna is net terug van een bepan raakte nooit leeg.'
x.oek aan Rusland. Via de StichHet is juist die 'parlij-pap', ting STER. Steun Rusland,
die ze steecis moeilijker door wordt op bescheiden schaal
haar keel krijgt. Diu overheer- hulp verleend aan mensen in
sende ideologie werd de men- Moskou. 'Kleinschaligheid en
sen 'met do paplepel' ingege- directheid' is het motto van
ven: Als kind al, hoewel Sima er deze Stichting. Ieder jaar vertoen nog niet te; veel erg in had. delen zij geld onder de armste
In haai' kinderjaren waren er burgers van Rusland. Ook het
nog wat krentjes bij ('kleuter- honorarium van Sima's boek
pap met hiippolpasjes op liert- gaat naar de Stichting (Giro:
jes en gedichtjes over Lenin en «238, ABN-AMRO).
Stalin'i, later werd de brij
Er is hoop in Rusland. Het
steeds steviger en taaier (de land wordt weer opgebouwd.
verplichte politieke scholing, Mooie gebouwen verrijzen uit
spreekbeurt en enz. i. Toen ze 45 de grond. Toch is er grote arjaar was, had /.ij haar buik er- moede onder de bevolking en
van vol en kon als het ware de kloof tussen arme en rijke
'geen hap meer door haar keel burgers wordt steeds groter.
krijgen'. 'De brij was niet meer
Sima blijft in Zandvoort wote verteren.' Toch was zij altijd nen. „Nederlanders behandemaar weer verplicht om die len elkaar vriendelijk." Iets wat
kost door te slikken.
haar zeer sterk is opgevallen.
Voor Sima is vrijheid een an- „Hier heb je geen gesnauw van
der begrip dan wij het kennen. ambtenaren en winkelperso„Vrijheid is voor mij: skiën in neel."
de bossen, naar de Zwarte zee
gaan. zwemmen in het water en
Wat haar nog meer was opgenaar de bergen trekken. De die- vallen? Nergens rijen... Een ontatuur bepaalde alle facetten gekende luxe voor haar... Haast
van het leven. Het leven in Riis- niet te bevatten.

Voor doodrijden
jongen één jaar
celstraf geëist

De vaste klanten van Rosarito waren de vorige show, afgelopen voorjaar, niet vergeten. Dat
was een succes. Het gevolg: Sesto Senso was vrijdag opnieuw
afgeladen, met vermoedelijk
zo'n 130 belangstellenden. Acht
volwassen modellen, zes vrouwen en twee mannen, plus twee
kinderen zorgden opnieuw
voor een flitsende en swingende show waarin tientallen combinaties werden getoond. Drie
van de modellen, van Studio
Shape, zorgden voor korte dansoptredens tussendoor. De kleding voor jong en oud wisselden elkaar af, maar waren wel
helemaal op elkaar afgestemd:
Belli Ribelli uit de Haltestraat
had voor de twee kinderen kleding uitgezocht in dezelfde
trant als die voor de volwassenen.
In de show waren drie grote
'lijnen' te ontdekken. Eerst de
vrije-tijdskleding (dames én heren) in allerlei kleuren (ook felle), met jeans, truien, jacks en
ski-jacks, met als bekende merken onder andere Gapstar en
Donovan. Het tweede deel van
de show was gewijd aan de 'eco-look', met onder andere dikke,
wollige truien, wollen mutsen
en poncho's. Alles natuurlijk in
de voor eco-look kenmerkende
naturel-kleuren. Merken o.a.
Turn Over en Vanilia.
Het laatste onderdeel van de
show was gericht op de komen-

Foto's vossen

Extra prijzen
van Moerenburg

mactie.

De jubileumactie werd door
heel Nederland gehouden. De
hoofdprijzen, reisjes naar Hollywood en Parijs, vielen buiten
Zandvoort. De eerste prijs ging
naar een familie in Ridderkerk.
In verband met de grote hoeveelheid ingeleverde spaarkaarten heeft Les Parfumeries
per winkel wel nog eens tien
extra prijzen ter beschikking
gesteld. Moerenburg zelf heeft
daar nog eens iets bovenop gedaan. maar dat blijft een verrassing totdat de prijzen worden
opgehaald. De winnaars daarvan in Zandvoort zijn: J.C.J. v.d.
Lip, N. Kroese, E. Leeflang,
F.D. Ruijer de Leeuwe, M.J.
Portier. C.M. Landwaart, R.C.A.
v.cl. Graaf, mevr. Turksma, E.
Hoogendijk en M. Griekspoor.

'Waardering'
Marco de Boer

Model Jacobine toont teffcli]k

ZANDVOORT - Marco de
Boer Lichtprojecten/Primo
Exposures heeft een 'Blijk
van waardering' gekregen
van de Vereniging Vrienden
van Den Haag.
De Boer komt uit Zandvoort,
zijn bedrijf heeft hij in Heemstede gevestigd. Hiermee heeft
hij een internationale reputatie
opgebouwd op het gebied van
licht, geluid, podium, decor en
complete modeshows. Sinds
een paar jaar verlicht hij ook
gebouwen aan de buitenkant,
zoals in Zandvoort bijvoorbeeld een tijd terug de Watertoren. De 'waardering' uit. Den
Haag was met, name voor zijn
verlichting van het PTT Teiecom gebouw De Haagse Are.
Volgens de Werkgroep Stadsprofiel van de vereniging
maakt het gebouw door de 'iriserende kleurwerking' van de
verlichting een 'betoverende inhciislkledins en lingerie
druk op de passanten'. 'Een ver
reikend, zeker verrijkend initiDruist ore. Headsigns en Stu- atief.
dio Shape. De eigenaren Frank
de Visscher on Elso Blankenstein loonden zk'h na afloop
heel tevreden.

de feestdagen, met o.u. lange
jurken (bijvoorbeeld in fluweel), korte strakke rokjes, colbertjes en - voor de heren - bijzonder in de snuuik vallende
overhemden met /wart/witte
printen. Merken o.a. Corel en Reacties
Sneaky Fox. Tussendoor kwam
,.We hebben cri; leuke reacde lingerie aan bod, die eveneens »oed aansluit bij de ge- ties «eliad, iedereen was heel
toonde kleding. Dat bleek on- enthousiast. liet was wel erg
der andere toen een van de da- veel werk en vorige week toen
mes haar lange wintermantel ik midden in die drukte zat, zei
ik nog: 'dit doe ik nooit meer'.
open deed...
Aan de show werd verder Maar gezien de reaeties, zal er
meegewerkt door Seslo Senso, vast wel weer een vervolg op
Bibi i'or Shoes en De Gaper komen..."

Nissan-dealer
overgenomen

ZANDVOORT/HAAR-

LEM - Nissan-dealer Lijnzaat in Haarlem wordt per l
november aanstaande overgenomen door Koops Holding n.v.

Winnaars OVZ
ballonwedstrijd
ZANDVOORT - De hoofdprijs van de taallonwedstrijd
van Ondernemers Vereniging
Zandvoort is gewonnen door
Sheila Scheffer uit de Haarlemmerstraat. Zij krijgt een cadeaubon van 50 gulden van Intertoys en een 'Happy Meal'
van mcDonalds. Happy Meals
zijn er ook voor negen andere
prijswinnaars: Mariele Oerlenians, Sammy Hoezee, Riek
van Vessem, Jeffrey Samsin,
Chantal van de Wetering, Stephanie Vork, Susan Lissenberg,
Davicl Clinton en Janna Laramers. Zij krijgen ook persoonlijk bericht.

School wil
groenstrook
ZANDVOORT - De groenstrook naast de Nicolaasschool
in Zandvoort-Nieuw-Noord is
een poepstrook geworden voor
honden uit de buurt. Dat zegt
schooldirecteur Maarten Bothe. Hij wil de groenstrook liever zelf in gebruik nemen als
schooltuin én gedeeltelijk voor
parkeerhavens. Hij heeft het
gemeentebestuur gevraagd, de
grond in bruikleen te geven.
Het stukje grond ligt in het
verlengde ligt Van de professor
Zeemanstraat. 'Het team van
de Nicolaasschool heeft de wil
om deze strook een betere bestemming te geven, namelijk
als schooltuin voor de leerlingen van groep 4 tot en met 8,'
aldus Bothe.

Gebroken neus
ZANDVOORT - Bij een voetbalwedstrijd tussen het tweede
elftal van Zandvoort'75 en hei
i tweede elftal van NAS heeft een
twintigjarige Zandvoort voor
nogal wat commotie gezorgd.
De' man bemoeide zich met het
spel en gaf een dertigjarige speIer van NAS een schop onder
zijn kont. De voetballer gaf hem
daarop een kopstoot. Vermoedelijk liep de toeschouwer een
gebroken neus op.

ZANDVOORT - Een veertigjarige man zonder vaste woonof verblijfplaats weigerde vrijdagnacht na sluitingstijd een
café aan de Stationsstraat te
De politie heeft de
Het bedrijf' gaat verder onder verlaten.
man opgehaald en ingesloten.
de naam Koops Haarlem, met De
dag is hij na verWillem Lijnzaat als partner en hoorvolgende
heengezonden.
vestialngsdirecteur.
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Karel Doormanstraat 12
Sfeervol verbouwd 2'/> kam.app. op de beg.gr. van
een recent
verbouwd app.complex. Riant terras
(18 mj). Ind. hal; ruime woonk. met zijkamer;
slaapkamer met vaste kastenwand; moderne keuken met inb.app.; luxe badk. met ligbad, toilet en
wastafel. Serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.

DE KUYPER
VIEUX

DUVEL

Trompstraat 7/7
4 kam.app. met uitzicht op zee. Ind. ruime hal; Lvormige woonk. (40 m') met balkon; badkamer met
wastafel en ligbad; toilet, 2 si.k., keuken. Serv.k.
ƒ 350,-p.m.
Vr.pr./190.000,-k.k.

BELGISCH BIER

TORRE SESTA

0,7 LITER
ELDERS

D.O.C.G.; dit betekent dat deze wijn aan de
hoogste kwaliteitseisen moet voldoen en onder
wettelijk toezicht is gecontroleerd op druivesoorten
herkomst en botteling. Deze robijnrode, krachtige
maar soepele Chianti bevelen wij graag aan bij
gebraden ol gegrild vlees en bij pittige kaas.

Karel Doormanstraat 4/3
Zeer ruim 4 kam.app. op 2e et. met uitzicht op zee.
Ind. ruime woonk.; 3 slaapk.; keuken; toilet; badkamer met ligbad en wastafel. Het app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden. Serv.k.
ƒ 220,- p.m.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.

VAT 69

SCHOTSE WHISKY
HELE LITER

ES CASSIS
HELE LITER
ELDERSjMlT

OPEN HUIS
Thorbeckestraat 3/9
Zat. 22/10 van 12.00-14.00 uur. Uiterst gunstig
t.o.v. strand en centrum gelegen ruime maisonnette. Ind. 1e et. hal; toilet; keuken met inb.app.;
woonkam. met parketvloer; balkon west; 2e et. 2
slaapk.; badk met 2e toilet, douche en wastafel; 3
et. zolderkam. Serv.k. ƒ 180,- p.m.
Vr.pr. ƒ 235.000 k.k.

BRULE CREAM
ONTDEK DEZE HEERLIJKE SMAAKVOLLE CREAMLIKEUR.
Gemaakt op basis van O.B. Cognac en Caramel.
Bent u een liefhebber van creamlikeur, dan moe! u
deze overheerlijke Brülé beslis/ proeven/

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
MONTE ORY
CRIANZA1988
Navarravino tinto
ELDERSIW

BUZET
BLANC
APPELLATION
BUZET.
CONTROLEE

CHATEAU
LESMOTTES
PARADIER
CÓTESDEBOURG
VIN ROUGE

EDELZWICKER
VIN D' ALSACE
HELE LITER

MAKELAAR O.G.

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

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

GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE,

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Boul. Barnaarf 14

Eén telefoontje is genoeg . . .

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

ledere woensdag gesloten

Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing in huis voor elk tekort aan bergruimte.
Inclusief de slimme interieurs met legio mogelijkheden.

zedka

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (icocpm)

Rijdt u alleen maar langs?
Kom ook eens binnen!

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

omt

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing.
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen.
De deuren zijn verkrijgbaar in
allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd,
etc. Bovendien worden de kast-systemen op maat geleverd. Makkelijker en
mooier kan het niet!

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Maar ook als het gaat om panelen voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand... De Graaf biedt
in haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen.
U bent hartelijk welkom!

Cafif "Het Gedicht van de Zee"

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Slot'erdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 - 17 u. en zaterdag 10 - 16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 - 17 u. en zaterdag 9 - 12.30 u.

de

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party
Uesterparkstraat 5
tel. 02507-15541

EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL

VROOM &DREESMANN ZOEKT JONGE ENTHOUSIASTE
IE MEDEWERKERS DIE GRAAG LEIDING GEVEN
Dit najaar opent Vroom & Dreesmann in de
Kalverstraat haar geheel vernieuwde warenhuis.
Met ruim 1800 m2 zal het meest spraakmakende
restaurant en foodcomplex van Amsterdam zijn
plaats krijgen. Zeven dagen per week geopend
tot 22.00 uur!

Ons nieuwste versrestaurant La Place zal ook in
de Kalverstraat niet ontbreken.
Een sfeervolle ambiance waar het verrukkelijk eten en gezellig toeven is. Hier worden uitsluitend verse produkten gebruikt die rechtstreeks
van de veiling, visafslag en markt komen.

Le Marché is de nieuwe bakkerij-traiteur van
Vroom & Dreesmann. Hier worden van de meest

natuurzuivere grondstoffen op ambachtelijke
wijze brood- en gebaksspecialiteiten gemaakt.
Heerlijke pizza's en verfijnde quiches worden ovenvers voor thuis verpakt. De Italiaanse
panini-broodjes zijn in een grote variëteit belegd
en direct voor consumptie gereed.
Wij zoeken:
Fulltimers in de functie van Ie medewerkers
Sterk gemotiveerde medewerkers m/v met
een teaminstelling, fe werkt graag met verse produkten, bent maximaal 25 jaar, hebt een grote
dosis durf en verantwoordelijkheidsgevoel.
Gastvrijheid en gevoel voor detail zijn onontbeerlijk. Je vervangt, bij zijn afwezigheid, het
afdelingshoofd en zal hierdoor je leidinggevende
capaciteiten snel kunnen uitbouwen.
Een afgeronde opleiding Middelbare Hotelschool en enige jaren praktische produktervaring

in keuken, bakkerij of catering zijn noodzakelijk
om deze doórgroeifunctie tot een succes te maken.
Wij bieden
-prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden
-een extra beloning voor 's avonds en zondag
werken
- en natuurlijk een unieke kans snel door te kunnen
groeien naar een leidinggevende functie..
-korting op aankopen in de winkel
Solliciteren
Stuur een brief, met vooral je motivatie
waarom je deze functie wilt invullen, en een C.V.,
onder vermelding van 'Ie medewerker' naar:
Vroom & Dreesmann. Afdeling Personeelsontwikkeling, t.a.v. mevrouw M. Klein.
Kalverstraat 203, 1012 JX Amsterdam. Telefoon:
020-6220171, tst.213.

VROOM & DREESMANN
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Vrouwenkoor gaat drukke tijd tegemoet
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor en dirigent/pianist Frans Bleekernolen gaan een drukke tijd
tegemoet. Het koor moet
komende maanden diverse
Iceren optreden. Voor Frans
Bleekemolen begint het pp 6
november al met een eigen
piano-recital in gebouw De
Krocht, met medewerking
van Donne Cantati.
door Joan Kurpershoek
Het Zandvoorts VrouwenIcoqr houdt zich bezig met licht
klassiek en populaire muziek.
Maar het gaat bij dit koor niet
alléén om de zang. „We willen
wel hartstikke goed zingen,"
zegt voorzitter Hanneke Jongsma( „maar daaromheen willen
we | ook wat gezelligheid kweIceri. Goed zingen én gezelligheid staan bij ons hoog in het
vaandel."
Daardoor ontmoeten
de
koorleden elkaar niet alleen op
de wekelijkse repetitieavonden, woensdag in gebouw De
Krocht, en de optredens, maar
ook af en toe met dagjes uit. Zo
ging het 7 september nog naar
Drenthe, waar een museumdorp werd bezocht en de dames
met een huifkar de natuur in
trokken.

Kerstsamenzang
Het Zandvoorts Vrouwenkoor telt zo'n 65 leden en vrijwel alle stemmen zijn goed bezet, alleen zou het wel graag
nog wat nieuwe hoge sopranen
binnen de gelederen ontvangen. Daarmee kan het compleet
het jubileumjaar in gaan: het
koor bestaat in 1995 tien jaar en
dat zal ongetwijfeld feestelijk
worden gevierd. Maar voorlopig gaat de aandacht nog even
uit naar een aantal andere evenementen. Zo is er op 16 november een optreden voor de

Stichting Zorgcentrum Zandvoort, locatie Huis in het Kostverloren. Zaterdag 10 december
treden de dames op voor 900
man in Claus Partyhouse, waar
zij - samen met het Herderskoor - een erehaag vormen op
een wat vroege Kerstavond van
een computerfirma. Dinsdagmiddag 13 december wordt - samen met solist Jan Peter Versteege - het Rode Kruis met een
bezoekje vereerd.
Daarna komt - voor de Zandvoortse bevolking - een belangrijk optreden: de Kerstsamenzang samen met het Herderskoor, samengesteld uit leden
van het Zandvoorts Mannenkoor en het Oratoriumkoor
(TOZ). De Kerstsamenzang
wordt gehouden op zondagmiddag 18 december vanaf half drie
in de Hervormde Kerk. Dat valt
samen met de Kerstmarkt, die
op deze dag in het dorp wordt
gehouden. Op woensdagavond
21 december wordt het nog
eens 'overgedaan' met een
Kerstconcert op de Gran Place
van Gran Dorado, eveneens samen met het herderskoor.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregelirig: J. Anderson, B. van Bergeh, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

Vijftien jaar geleden
Donderdag 18 oktober: In de commissievergadering Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening heeft Joustra gepleit voor verplaatsing van
het naaktstrand naar het textielstrand. „De
ruimte die nu tussen beide stranden is wordt al
meer bevolkt door lieden die het te ver vinden
om naar het naaktstrand te lopen. De politie
heeft geen tijd om dit allemaal te controleren,
dus zou het beter zijn aan de behoeften tegemoet
te komen en de zaak te legaliseren," aldus de
liberaal. • De VVD-fractie heeft de aandacht van
het gemeentebestuur gevestigd op het parkeerterrein hoek Ooster/Wester Parkstraat. Volgens
de fractie moet het mogelijk zijn om zogenaamde etagewonigen op deze plaats te bouwen. Wanneer hier zogenaamde 'paal-woningen' worden
gebouwd gaat er volgens de VVD geen parkeerruimte verloren. • Het CDA is van mening dat
het bestand tweede woningen in Zandvoort harder moet worden aangepakt. „Wij willen een
beleid dat het onmogelijk maakt om die mensen
hier nog te huisvesten." Het CDA dringt er op
de woonforensenbelasting drastisch te verVoor het Zandvoorts Vrouwenkoor wordt vooral december een drukke periode. Voor dirigent/pi- aan
• De Rabobank Heemstede/Zandvoort
anist Frans Bleekemolen breekt die al aan op 6 november, als hij in De Krocht zijn pianorecital hogen.
gaat haar kantoor in Zandvoort drastisch uitgeeft, in samenwerking; met Donne Cantanti
breiden. Daartoe heeft de bank door aankoop
(Archieffoto)
beslag weten te leggen op het dubbele winkelpand naast de bank.

de badplaats door
Vijf jaar geleden
Donderdag 19 oktober: De gemeente doet veel
te weinig voor de huisvesting van alleenstaande
jongeren. Omdat het aantal eenpersoonshuishoudens in de komende jaren nog verder zal
toenemen, moet het huisvestingsbeleid van
Zandvoort veranderen. Dat vindt 'Wurgent', een
nieuwe vereniging die zich sterk maakt voor
meer huisvestingsmogelijkheden voor alleenstaanden. Volgens het voorlopige bestuur van de
vereniging wordt in Zandvoort het kleine aantal
vrijkomende woningen verdeeld door middel
van een puntensysteem dat ondoorzichtig en
daardoor oncontroleerbaar is. „Een grote mond
en iedere dag bij volkshuisvesting langskomen
leveren dan ook punten op. Maar als je werkt of
gewoon bescheiden bent en daarom niet iedere
dag aan de balie staat, kun je er op rekenen datje
pas een woning hebt als je dertig jaar of ouder
bent," aldus Wurgent. • De aanblik van de Boulevard Paulus Loot zal waarschijnlijk van aanzien
veranderen. Twee bouwfirma's uit Heemstede
hebben het aan het eind gelegen Palviljoen Zuid
aangekocht met de bedoeling dit te slopen en op
deze locatie een appartementengebouw te plaatsen. Het zullen appartementen in de duurdere
sector worden. Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd.

Recital
Zoals gezegd, Frans Bleekemolen mag het eerst 'aan de
bak' met een pianorecital in gebouw De Krocht, op zondagmiddag 6 november, aanvang
half drie. Hij krijgt medewerking van het ensemble Donne
Cantanti, dat in juni al in Zandvoort optrad. Het ensemble bestaat uit 12 geschoolde vrouwenstemmen. Het is voortgekomen uit leden van het St.
Franciscuskoor uit Amstelveen
en ex-leden van de voormalige
Stichting Nederlandse Brixivereniging uit Amsterdam.
Kaarten zijn te koop in De
Krocht, en bij de koorleden: het
koor oefent op woensdagavond
in dit gebouw. Hoge sopranen
die willen meezingen, zijn dan
ook welkom.

Weekenddiensten
Weekend:
22/23 oktober 1994

met

B

023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen VanNu
Mevrouw Kirschbaum houdt
voor de vereniging Vrouwen
VanNu houdt donderdagmiddag 27 oktober in het Gemeenschapshuis een lezing over het
Wilde Westen van Amerika.
Het westelijk deel van de VS
wordt bekeken als gebied dat
door de trek van pioniers uit
het oostelijk deel en Europa
werd 'ontgonnen'. Het echtpaar
Kirschbaum bezocht Salt Lake
City en de nationale parken in
Utah, Colorado en Arizona,
plus het Yosemitepark.
Vrijdag 28 oktober bezoekt
VanNu de najaarsbeurs in de
Kennemer Sporthal in Haarlem, entree 4 gulden. Vertrek
12.40 uur met bus 81. Dinsdag l
november is er een kontaktmiddag in hotel Triton, aanvang 2 uur.

andere verantwoorde voeding,
persoonlijke verzorging, eigentijds huishouden etc. Met mogelijkheid tot vragen stellen,
persoonlijke info, en proeven
en proberen. Introducees taetalen 2,50 p.p., aanvang 14.00 uur.
Woensdag 26 oktober houdt
de NwH 'Rondom de Koffie' in
het Eigen Huis. Ecoteam-voorlichting op het gebied van het
milieu. Lezing door mevr. A.
Hamer. Aanvang 10 uur. 's Middags wordt er een wandeling
door de Kennemerduinen gehouden, te bereiken met bus 81,
uitstappen bij de gelijknamige
halte. Leden uit Haarlem nemen de bus van 12.57 uur. De
wandeling gaat naar Parnassia.
Op l november houdt de vereniging haar vijftiende Regionale Bridgedrive in hotel Haarlemmerliede of De Zoete Inval.
Voor 26 oktober als koppel inschrijven, kosten 55 gulden.
Info 023 - 286124 of 023 - 363300.

ber een bingomiddag in het Gemeenschapshuis,
aanvang
14.00 uur. Op 15 november
wordt er 's avonds een boottocht gemaakt door Amsterdam. Behalve met gezellige activiteiten is de afdeling inmiddels ook bezig met zich te beraden over de Wet Voorzieningen
Gehandicapten, het Seniorenlabel (een keurmerk voor seniorenwoningen), en een Seniorenraad. Daarnaast wordt er alvast gedacht over het jubileum
volgend jaar: dan bestaat de
ANBO 25 jaar. Inl. tel. 12602.

Hobby '80, 'de enige echte
Haarlemse hobbytaeurs', wordt
dit jaar gehouden op zaterdag
29 en zondag 30 oktober in de
Schoter Scholengemeenschap,
Sportweg 8, nabij het Stadion
Haarlem. Open van 11 tot 5 uur,
entree 4 gulden per persoon
(65+ 3 gld, tot 12 jaar 1,50 gld).
Het is een beurs voor en door
amateurs. Onderwerpen: mo- Dokter Drenth krijgt van directeur Cense de hoogste onderdelbouw, aquariums, amateur- scheiding van het Nederlandse Rode Kruis opgespeld
Kring Zandvoort houdt op 25 ANBO
zenders, duiksport, poppen maFoto André Lieberom
oktober in het GemeenschapsDe Algemene Nederlandse ken, oude filmapparatuur, Kenhuis, L. Davidsstraat, een BVM Bond
voor Ouderen afdeling nemer Wijngilde, etc. Live muZANDVOORT - Voqrma- Nationale Rode Kruis-wedstrijvoorlichtingsprogramma
'Bij
lig huisarts R. Drenth is za- den in Baarn.
de Tijd'. Onderwerpen onder Zandvoort donderdag 27 okto- ziek.
Wegens al deze activiteiten
terdag onderscheiden met
het Kruis van Verdienste, kreeg hij zaterdag van de direc(ADVERTENTIE)
de hoogst denkbare onder- teur van het Nederlandse Rode
scheiding van het Neder- Kruis, W.H. Cense uit Zandhet Kruis van Verdienste
landse Rode Kruis. Drenth voort,
„Het was een enorkwam dertig jaar geleden bij uitgereikt.
verrassing, ik wist van
het Rode Kruis in Zand- me
niets," zegt Drenth achteraf. De
voort.
plechtigheid werd bijgewoond
door de kinderen, waarvan een
Dokter Drenth is van 1964 tot zelfs speciaal uit het Schotse
1990 colonne commandant ge- Aber'deen was overgekomen.
weest van het Rode Kruis in
Mevrouw
Drenth
werd
Zandvoort. Dat vergt de nodige geëerd met een bloemboeket,
inzet, want van het Rode Kruis want ook haar 'inzet' werd gein Zandvoort wordt veel meer waardeerd. „Zij heeft er ook zetijd gevraagd dan - de gemiddel- ker een steentje aan bijgedrade - andere colonnes in Neder- gen dat ik dit heb kunnen
land. Met name door de aanwe- doen," zegt dokter Drenth. „In
zigheid van het circuit, waar de de wintermaanden was ik altijd
afdeling Zandvoort - tijdens het minimaal een avond per week
raceseizoen - elk weekend aan- weg voor het geven van cursuswezig is. Drenth heeft in die ja- sen, en soms wel meer in verren samengewerkt met vier band met voorbereidingen, oeplaatsvervangende comman- feningen en het zelf volgen van
danten, de heer Loos, mevrouw Rode Kruis-cursussen." EigenBosman en de heren Jansen en lijk gaat het begin van zijn inzet
Bennekom.
voor de medemens nog verder
terug. Drenth was in de jaren
'42-'45 al in Zutphen helper bij
Verrassing
de Transportcolonne van het
Toen hij met 'leeftij dsont- Kruis, met als voornaamste
PI?EH!SrOI?!SCHE PJ?Ef
slag' ging, werd zijn functie taak de hulp na de bevrijding,
overgenomen door dokter Jag- de opvang van Nederlanders
tenberg. Drenth bleef nog wel die uit Duitse werkkampen teeen jaar als stafarts aan het rugkwamen. Verder is hij voorRode Kruis verbonden, en gaf zitter geweest van het voormaook de afgelopen jaren nog op lige Oranje-Groene Kruis, en
verschillende manieren mede- hij stond aan de wieg van het
werking aan het Rode Kruis, Gezondheidscentrum in Zandbijvoorbeeld met de EHBO- voort. Ook als huisarts heeft hij
-cursussen. Op 8 oktober trad - 28 jaar lang - veel tijd in de
hij nog op als jurylid tijdens gezondheidszorg gestoken.

N.V. v. Huisvrouwen

SPEELWEEIC VAN 20 T/M 26 OKTOBER

Tuinopa' overleden
De kinderen van de Nicolaasschool moeten voorgoed hun 'tuinopa' missen. Dat was de bijnaam van Dirk Drommel. Hij hield
hun tuin bij en deed allerlei klusjes op de school. Drommel
overleed deze maand op 64-jarige leeftijd. Hij was een geliefd man,
zowel bij de kinderen als bij hun ouders.

Kerkdiensten
19.00
uur vertoning film
'Caught' van World Wide Pictures, min. leeftijd 14 jaar
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Woensdag 26 oktober 09.30 uur
Zondag 10.00 uur: ds. C.T. Mata- Vrouw tot Vrouw: Astrid Janheru uit Uithoorn, m.m.v. Her- sen over crisissituatie
Jehova's Getuigen:
vormd Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Juliana- Gem. Elswoud, Smedestraat 37
weg 15:
te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N. uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Germans, Sassenheim
Roomskatholieke Kerk, Grote Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Krocht 45:
023-244553.
Zaterdag 19.00 uur: Pastor C.
Polvliet
Zondag 10.30 uur: Pastor C. Polvliet, Wereldmissiedag
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Periode:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. 11 - 17 okt. 1994
Meer, Haarlem
Overleden:
Religieuze Kring Aerdenhout- Koning geb. Zwemmer, Gerri•Bentveld, Oscar Mendliklaan tje, oud 81 jaar
5, Aerdenhout:
Zijlstra, Geertruida, oud 77 jaar
Zondag geen dienst
De Groot, Klaas, oud 85 jaar
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg Verburg geb. Koentz, Maria
218, Haarlem.
Anna Elise, oud 66 jaar
Zondag 10.30 uur ochtend- Dröse geb. Wilhelm, Maria, oud
dienst
81 jaar
Weekend:
22/23 oktober 1994

B Burgerlijke stand

Kruis van Verdienste
voor dokter Drenth

NEDERLANDS
GESPROKEN

La Bastille jarig
RiCK
EiO.4BE.Ttf PERK'NS
R<$iE ODONNcU,

[TEKENFILM KOMEDIE KOMEDIE
A.L.
A.L.
A.L.
DAOELIJKS
13.30

DAOELIJKS
15.30/19.00

DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30
8
Bgulden|

Gasthuisolein 5.2042 JM. Zandvoort. tel: 02507-18686

De datum 23 oktober is de dag dat café La Bastille in de
Haltestraat onder de hoede kwam van Michel en Mathieu, nu al
weer een paar jaar geleden. Het enthousiaste duo laat die verjaar dag niet zomaar voorbijgaan. Deze wordt de 23-ste gevierd met
een uitgebreide receptie. De twee heren voorspellen ook een
'nasleep' van de 'nogal intensieve receptie'. En wel op 25, 26 en 27
oktober. Voor die drie dagen wordt La Bastille omgebouwd tot
een voetbalparadijs...: tafelvoetbal in competitievorm 'waarbij
meer derde helften worden ingelast dan rekenkundig verantwoord is'.

Kinderen dansen 'Schoffies'

T

rroch nog wat verdiend het
weekeinde. Aanvankelijk
had ik mijn zinnen gezet
op de hoofdprijs van duizend
gulden, die de eerste veteraan
in de Gran Dorado World Record Runn kon winnen. Maar
die strandloop ging niet door.
De organisator was met of zonder medeneming van de kas ineens pleite. Eén van de dupo's
omschreef hem als 'een egotripper die in een zeepbel leefde.'
Hoe toepasselijk voor een
badplaats. Is Zandvoort niet
één grote zeepbel? En gaan
hardlopen en Zandvoort wel samen? Strand staat immers voor
schoonheid, jeugd, sportiviteit
en erotiek, kortom de eigenschappen die Veronica zijn
doelgroep toedicht, al valt dat
bij plots invallende zeemist bar
tegen. Zandvoort staat voor illusie, Zandvoort is een stukje
vals plat in onze verbeelding,
een zandvlakte die gouden bergen belooft.
Nu ging die strandloop niet
door en zit Gran Dorado ('een
desperado die smachtend zoekt
als Eldorado een land nog niet
in kaart gebracht', dichtte Jan
Jacob Slauerhoff eens) met de
desillusie ooit nog een wereldrecord (111 duizend deelnemers) te breken. Hadden ze
Runn ook maar niet met twee
n's moeten schrijven.
Maar enkele kilometers landinwaarts grenst het Veronicareservaat aan het Tros-dom
Haarlem, dat uitgerekend een
dag later een halve marathon
organiseerde. Dus kwamen we
toch nog in Zandvoort. En vlak
achter Kraantje Lek begint elk
jaar de helletocht van één van
Nederlands zwaarste halve marathons. Over het Visserspad,
langs het circuit, over de boulevard en de Zeeweg ondergaat de
atleet fysiek de ervaring van
vals plat. We hebben het dus
over de Tros-loop, die zich onderhand wel koninklijk mag
noemen. Sloofde vorig jaar een
zekere Van Buuren zich uit, nu
liepen de Oranjeklanten Maurits en Bernhard mee. Strandpachters moeten daarom misschien overwegen behalve stoelen ook tronen te verhuren,
want wie weet verruilt straks
de hele koninklijke familie (de
Tros is er ook voor het hele
gezin) Porte Ercole nog voor
Zandvoort.
Ter hoogte van het circuit,
waar ik vanwege de sterke
noordoostenwind (kracht vijf)
wel zorgde aan het hieltje te
plakken van een breed geschouderde gangmaker, viel
het mij op dat sommige toeschouwers met hun rug naar de
deelnemers stonden. Niet uit
protest, neem ik aan, maar vanwege een of andere racewedstrijd. Daar vroeg ik mij in de,
luwte opnieuw af of hardlopen
en Zandvoort wel samen gaan.
Een badplaats is toch meer
voor paardrijders, golfers, sur-,
fers, strandvolleyballers en autocoureurs, die tijdens het beoefenen van hun sport het ego
in hun zeepbel blijven strelen.
Mijn afgetrainde lichaam, ingevallen smoeltje, holle blik en
bovendien kalend door het
veelvuldige zweten langs haar
en schedel detoneren toch
enigszins bij deze macho-erotische bezigheden.
Mijn zeepbel stond na 15 kilometer ter hoogte van De Bokkedoorns op springen en mijn ego
op flippen. Eerste veteraan zou
ik zeker niet worden. Weer een
illusie armer. Mijn ogen reiken
nu eenmaal verder dan mijn benen kunnen dragen. Op de Grote Markt in Haarlem kwam ik
binnen als zevende veteraan in
1.15.46. Ik ben nu de trotse bezitter van een zeeblauwe Trosloop-trui.
TON VAN DOORN

Bij Studio 118 van Conny Lodewijk bereiden 12 kinderen zich
weer hard voor op een optreden tijdens het Noord-Hollands
Amateurdansfestival in Huizen, op 12 november aanstaande. Aan
het festival doen meer dan 170 amateur dansers mee. De kinderen
uit Zandvoort, tussen de 10 en 12 jaar oud, dansen het jazzballet
• Vanavond in Gebouw De
'Schoffies' van Conny Lodewijk, op muziek van Stars. Het festival Krocht
'muziektheater' onder
wordt gehouden in het theater Drie in Eén.
de titel: Vocale meesterwerken
in cabareteske omlijsting. Try
out door Friends of EntertainUnicef-kaarten en -kalenders
ment, een groep artiesten uit
Mevrouw S.Ch. Keur-Van Zalingen heeft weer de verkoop van Zandvoort
omgeving. AanUnicef-wenskaarten en kalenders op zich genomen. Zij kunnen vang 8 uur.enKaarten
kosten 5
besteld worden bij mevrouw Keur via telefoonnummer 16049 of gulden en zijn te verkrijgen
bij
aan het Burg. Van Fenemaplein 13/4. In de maand november zal gebouw De Krocht. Reserverinde Unicef-kraam te vinden zijn in de Openbare Bibliotheek, op gen: tel. 16013. De kaarten moevrijdagmiddag tussen twee en vier uur.
ten een nait' uur voor aanvang
opgehaald worden.
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SCHILDERWERK
AFMETINGEN
80x190x14
80x200x14

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT
_tl/

FABRIEKSWINKEL

90x190x14
90x200x14

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

140x190x14
140x200x14
265,

160x200x14

295,

180x200x14

/

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. v.d. Ml J E

130x190x14

TEVENS

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Vroag vrijblijvend offerte.

120x190x14

200x200x14

WONINGSTOFFERING

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

285,-

665,-

315,

765,-

345,

875,-

385

985,-

330

140x200 c m . . .

ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Amsterdam-West j
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Osdorp
Amsterdam-Noord

Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Papaverweg 17
Osdorper Ban 58
Compressorstr. 23

020-6186088
020-6937355
020-6324959
020-6108030
020-6331329

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Z A N D V O O R T

Tijdens de Lustrumweek ter ere van ons 5 jarig
besUian heeft u reeds mee mogen genieten.
Diicirom op verzoek van u, iedere dinsdagavond

-i

ZWART METALEN BRAADPAN
royale
maat 24 cm.
geschikt voor l
gas en elektra\

Super Bingo
op onze Gran Place.
Voor fl 15,- speelt u mee in alle 6 de ronde's
inclusief de Superronde.
In de Superronde speelt u voor een Midi/Hifi-set
inclusief boxen en CD-speler.*

\f
FELIX
KATTEBROKJES

FRAAIE PRULLENMAND

KUNSTSTOF VEEGGARNITUUR

Zoek uit: tonijn/gevogelte, wild/kip, of rund/konijn

ELDERS

van stevig
kunststof.
Royale maat, in ^K$? j
diverse kleuren P?

bezem met duurzame vezels en
stoffer en blik

RAFFIA ONDERZETTERS

i £8

ELDERS

FRAAIE AARDEWERKEN
PLANTENBAKJES

vierkant
ELDERS

LITERBLIK - ELDERS£8T

PU. ETS
TrlStf

ZOEK UIT:
_^ÏSÖG
KIKKER, BEER
feW3
of CLOWN
Ptelli
' 15°;
ELDERS

•a=ii:

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom op
onze Gran Place.
Kom ook eens kijken bij onze activiteiten op
woensdag, donderdag en zaterdag.

PING

Tot ziens bij Gran Dorado.

PALMOLIVE
SHAMPOO

GECONCENTREERD

Zand voorts Nieuwsblad

AFWASMIDDEL

KAASBOX

in wit of graniet
of stapelbare KOELKAST DOZEN

ORIGINELE

KOTEX DAMESVERBAND
ZOEK UIT: FREEDOM PAK 16 STUKS
of MAXI PAK 20 STUKS

SET 2 STUKS

mild voor elk type haar, diverse soorten

FLACON 400 ML.

met citroensap
FLACON 750 ML.

tel SOKKEN

ELDERS

MET DIVERSE MODIEUZE DESSINS

SHAMPJ30

PER
Fa. P. Klein

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

NORMAAL

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuispleinl 2, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

toenemend

. Gran Dorado
'. (Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan IA, Zandvoort

geeft u meer!

jaar meer op de png
*

„-mir-kT

ls.lajni.cii

Pdlmolivé

ELDERS

PRIJSVERSCHILLEN BLUVEN

Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

; De Vonk

PAAR

Uit het vakblad
"Distrifood'

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

T. Goossens

. Shell Geerling

HAAR

ELDERS

_

S=^S55^ ^.^?iS^"
ssss::===sr5
-1SSS.S-S—nemer.
Een andere
jndezaakgesig
de concurrc nt in de hand'.

OLEANNA
Nieuwe de la Mar Theater

s™"™*""™""-"" '
zagen over de prns'.

STUNT!

BIG RANGE
LIMONADE SIROPEN
zoek uit: verschillende smaken
GROTE BUS 1,5 LITER

OLEANNA is een provocerend en meeslepend stuk
dat over gebruik en misbruik van macht gaat. tussen man en wouw. tussen een docent en zijn stuclente, tussen een oudere en een jongere generatie.

ST. NIGOLAAS^
VOORVERKOOP

ALMHOF HEERLIJKE DAGVERSE

VANILLE KWARK

GALA KOFFIE

ELDERS

KUIP 500 GRAM • ELDERS&49T

ROODMERK
PAK 500 GRAM
ELDERSuk89 l

TURM ROMIGE
KOFFIEMELK
SET 3 FLESSEN

LETTER
400 GRAM

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting van f
5.- op de normale toegangsprijzen van f33,50 Ie
rang en f 28,50 2c rang. U kunt de bon inleveren
aan de centrale dagkassa van het Nieuwe de la Mar
Theater, Leidsekade 90 in Amsterdam. De kassa is
dagelijks geopend vanaf 11.00 uur. Vanaf 18.00 is
de' avondkassa open in het Nieuwe de la Mar
Theater. Marnixstraat 404 in Amsterdam.
Telefonisch reserveren kan ook met de vermelding,
dat u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel.
020-6233462.

KRCNTENSTOL
750 GRAM - ELDERS&&

zuiver plantaardig

ZAK?
STUKS'

PAK 500 GRAM

Naam:

liiÉlKSÖCOLAD|
SCHOENLETTERS

IGLO PIZZA
CROSSA MILANESE

Postcode:

Woonplaats:

kruiden en
lekker banketvbakkersspiis^,vr

heerlijk van smaak

BUK 400 GRAM
l ELDERS Ü

l c rang a f 28,50 (ipv f33.50)

Aantal kaarten:

2e rang a f23,50 (ipv f28,50)

\OTEI

geeft u meer!

ZALM 150 GRAM of NOOT 125 GRAM

GEVULDE
SPECULAAS

MANDARUNEN
PSR KILO NET

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

MAGER
RUNDER GEHAKT
HEEL KILO

ZAK 4
STUKS

i Ei-DERS

PAK 240 GRAM

ELDERS

ELDERS \3ST

PRINCES RODE ZALM
BLIK
418 gr.

Datum:
Aantal kaarten:

PER STUK
40 GRAM
ELDERS

340 GRAM

HEINZ kant en klare
' PITTIGE KIPPESOEP

ROOMKAAS
IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

rijk opgemaakt

het neusje van
de zalm

Adres:

BONAMI HEERLIJKE

ELDERS
j ^Gf*"

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
aan de kassa van het Nieuwe de la Mar Theater
ontvangt ik een korting van f 5.- voor de voorstelling OLEANNA (inax. 4 kaarten per bon).

RIJK GEVULDE (met banketspijs!)

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET

4

ROOKWORST
250 GRAM • ELDERS teT'

d 100 ml.

foto: Leo van Velzen
OLEANNA laat de confrontatie zien tussen een
hoogleraar (Peter Faber) en een studente (Caroline
Almekinders). Aanvankelijk, als Carol een goede
beoordeling van hem wil krijgen, lijkt John supericur te zijn. In het tweede bedrijf zijn de rollen
omgedraaid: Carol bedreigt Johns carrière door
hem van sexuele intimidatie en zelfs van verkrachting te beschuldigen! Een ogenschijnlijk gewoon
gesprek eindigt in een explosie van geweld. Regie:
Lodewijk de Boer, vertaling: Marcel Ötten.
U kunt OLEANNA zien in het Nieuwe de la Mar
Theater dagelijks t/m zondag 30 oktober (behalve
op maandag), aanvang 20.15 uur, zondag alleen
om 14.00 uur.

ZWAN VERSE

ELDERS

uèïï*3» -SN

DIRK VAN
7

/!/

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: -OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum], Toolenburg • NIEUW VENNEP: HooWweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhot
^
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëplein 106 (Nieuw Slolen) • Holukkenstraat 131 (oostj
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Wel eens van de La Guardiaweg
gehoord? Of van het Orlyplein?
Beide straten liggen in het gebied
rond station Sloterdijk, oftewel
Amsterdam Teleport. Er is daar ook
een Teleportboulevard, maar
Teleport is geen vliegveld. Tien jaar
geleden was dit gebied nog een kale
vlakte, een erfenis van het
uitbreidingsplan van de toenmalige
wethouder van Amsterdam, Joop
den Uyl. Als verlengstuk van hef
westelijk havengebied. Toen in 1984
de Schiphollijn werd aangelegd,
kwam er een nieuw station in
Sloterdijk en moest de oudste
spoorlijn van Nederland, die
Amsterdam naar Haarlem, worden
verlegd. In die tijd is het initiatief
genomen om het gebied verder te
ontwikkelen. Teleport zou 'het
nieuwe centrum van moderne
communicatie' worden en dat in een
tijd, dat de fax nog nauwelijks
bestond.

Teleport beslaat ongeveer twintig: gebouwen, waar bijna negenduizend mensen
hun brood verdienen.
En dal is heel wat, als
je bedenkt dat in
Zuidoost, dat andere
kantorengebied
in
Amsterdam,
ongeveer
dertigduizend
mensen werken

HM. l j Mn&m-wiarrp«

Foto Bram de Hollander

Heel Europa belt met Teleport
trokken, zo geeft Rietmeijer aan. Al
deze verbindingen komen samen in
het station Sloterdijk, dat middenin
het Teleport-gebied ligt, zodat zonder de auto alle kantoren goed te bereiken zijn. Maar ook de wegverbindingen zijn goed: de Ringweg A 10
ligt letterlijk naast Teleport en de
N 5 naar Haarlem loopt er vlak
langs.
Een ander voordeel van Teleport
is de goede infrastructuur van de
PTT: kantoren
in het gebied
kunnen rekenen
op een extra aansluiting van het ------telefoonnet, zodat bij storingen via de tweede aansluiting de communicatie in tact
blijft. Deze bijzonderheid was tien
jaar geleden de aanleiding om te
spreken van Teleport en niet van
bijvoorbeeld 'Kantorencentrum
Sloterdijk.'

drijf als SITA hoort thuis in Teleport: SITA verzorgt de communicatie tussen alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld en heeft daartoe ongeveer tien grote communicatiecentra verdeeld over de aardbol.
Voor zo'n bedrijf is een goede infrastructuur van glaskabels en telefoonlijnen absolute voorwaarde om
te kunnen werken. Bij SITA werken
ongeveer honderd mensen.

Het Amerikaanse bedrijf heeft om
een aantal redenen voor Teleport
gekozen: de goede telecommunicatie infrastructuur en de dienstverlening van PTT Telecom, maar ook
het feit dat in Nederland veel mensen wonen en werken, die meer dan
één taal spreken. De goede bereikbaarheid met openbaar vervoer
speelde ook een belangrijke rol. Er
zijn overigens ook bedrijven die
min of meer toevallig voor Teleport gekozen
hebben. Als
voorbeeld: de
vakcentrale
--- FNV en het
GAK. Zij behoren tot de eerste bedrijven, die zich
in dit gebied hebben gevestigd.

Spaanse vragen worden
doorverbonden met Sloterdijk

Hoogste toren
Ilustraties: Gemeente Amsterdam

Het was ooit de bedoeling om op
Teleport het hoogste gebouw van
Nederland te bouwen. De Zweedse
ET OORSPRONKELIJ- zakenman die ook Magna Plaza
KE idee is door de nieu- heeft ontwikkeld, wilde er een toren
van 210 meter (!) neerzetten. Hélewe techniek in een anmaal van de baan is het plan niet, al
der daglicht komen te
staan. Doel bleef om het gebied erkent Rietmeijer dat de plannen op
vol te bouwen met kantoren. In- een laag pitje staan: „De kantorenheeft een aantal slechte jaren
middels staan er ongeveer twin- markt
achter de rug, met nogal wat overcatig gebouwen, waar bijna negen- paciteit
en dan is zo'n groot en duur
duizend mensen hun brood ver- project niet
Mogelijk in
dienen. Dat is heel wat, als je be- de toekomst haalbaar.
wel."
denkt dat in Zuidoost, dat andeNaar schatting zou die kolos zo'n
re kantorengebied in
300 miljoen gulden moeten kosten.
Amsterdam, ongeveer dertigdui- Vergelijk dat met de ongeveer een
zend mensen werken.
miljard (1000 miljoen) gulden, die
nu al in de Sloterdijkse poldergrond
door Erik van Erp
is gestopt en het zal duidelijk zijn,
dat de kans op die hoge toren niet
Wat is er nu zo bijzonder aan Am- zo groot is.
Een ander groot pand dat wel is
sterdam Teleport? Deze vraag legneergezet, is het 'Elseviergebouw',
gen we voor aan ir. B. Rietmeijer,
genoemd naar de uitgeverij en ontmarketing manager van Amsterworpen in de vorm van een boek.
dam Teleport. Rietmeijer (36 jaar)
is door de gemeente Amsterdam in- Elsevier heeft dit gebouw enige jagehuurd om het gebied te promoten ren geleden neergezet, maar is er
nooit in gaan wonen als gevolg van
en ervoor te zorgen dat er zich volde fusie met de Engelse uitgever
doende bedrijven vestigen.
Reed. Elsevier kon het gebouw inRietmeijer betoogt dat Teleport
een aantal voordelen kent, die ande- dertijd in zijn geheel slijten aan de
re 'officeparken' minder of niet heb- Belastingdienst, die er nu in zit met
ben: „De bereikbaarheid van Teleongeveer 1800 mensen.
port is bijvoorbeeld heel goed. We
zijn een knooppunt van de NS, er is
Glaskabel
een tram- en een busverbinding en
Er heeft zich ook een aantal bebovendien is nu in aanleg de sneltramverbinding tussen Zuidoost en drijven gevestigd, die de naam Telestation Sloterdijk, met overstapmo- port eer aandoen. In de eerste
plaats natuurlijk PTT Telecom zelf.
gelij kneden in ondermeer Zuid.
Deze Ringlijn is klaar in 1997."
Met een gebouw waar je niet omheen kan: veel glas en goed te zien
Op nog langere termijn zal die
sneltram verder worden doorgevanaf de Ringweg. Maar ook een be-

H

Nog een voorbeeld van een 'echt'
Teleportbedrijf is Hewlett-Packard,
de Amerikaanse fabrikant van computerprinters. Op Teleport staat het
kantoor van de Europese serviceorganisatie.
Als een klant in bijvoorbeeld
Spanje een vraag over een printer
heeft, dan belt hij een telefoonnummer in Spanje, maar dan krijgt hij
een Spaans sprekende dame aan de
lijn in Amsterdam-Sloterdijk! En
dat geldt voor alle landen in Europa.

'Calleentra'
In het gebied Amsterdam
Teleport is een aantal telefooncentra gevestigd van internationale bedrijven. Op
Teleport zit naast de afdeling
van Hewlett-Packard ook het
reserveringskantoor van Holiday Inn. Er werken bij Holiday Inn vijftig telefonisten,
die alle reserveringen binnen Europa voor hotelkamers aannemen en boeken.
Ook Microsoft werkt op deze
manier. Bij dit soort dienstverlening maakt Teleport
haar naam waar.
Wie Teleport benadert
vanuit de Basisweg kan via
een beeldscherm informatie
verkrijgen over straatnamen, de route en de bedrijven in het gebied. Deze openbare beeldschermen staan
bekend onder de naam InfoPrintLine. Het systeem in
inmiddels ook ingevoerd in
Zuidoost.

Ilustraties: Gemeente Amsterdam

Half miljard
Het is voor de gemeente Amsterdam van het grootste belang dat het
gebied (geleidelijk) wordt volgebouwd. Behalve een beperkt aantal
miljoenen guldens voor de projectontwikkelaar, kost de ontwikkeling
van het gehele gebied de gemeenschap een slordige 500 miljoen gulden. Volbouwen en dus verkopen
van de grond scheelt de gemeente
veel geld. Bovendien blijft op deze
wijze werkgelegenheid in de stad,
die anders naar andere bedrijvenparken wegloopt. Want er is een forse concurrentie tussen de verschillende gebieden. Daarom doet elk gebied zijn uiterste best zich zo goed
mogelijk te presenteren.
Bij Teleport loopt het, na een aarzelend begin, sinds 1988 goed. Voor
de ontwikkeling van het gebied zijn
drie partijen verantwoordelijk, die
hun belangen hebben gebundeld in
Teleport. Eerst natuurlijk de gemeente Amsterdam, die de grond
wil verkopen. De tweede partij is
PTT Telecom, die Teleport als een
middel ziet zich internationaal te
profileren. Sinds enige jaren is er
concurrentie mogelijk op het gebied
van telecommunicatie en dan is het
voor een bedrijf als PTT Telecom
van belang te laten zien waartoe het
in staat is. En de derde partij in Teleport is Teleport Ontwikkeling, die
voor de projectontwikkeling zorgt.
Rietmeijer moet deze partijen aan
elkaar knopen.
Hij is blij, dat het gebied niet onder een van de stadsdelen valt: „Ik
moet al zoveel verschillende partijen op elkaar afstemmen, dat nog
een schakel erbij vertragend zou
werken." De kunst is om potentiële
bedrijven zo te bedienen, dat ze zich
maar aan een en hetzelfde loket
hoeven te melden, namelijk bij Rietmeijer, die vervolgens de vele betrokken instanties op één lijn moet

zien te houden. Er wordt ook voor
gezorgd dat het gebied leefbaar
blijft. Zo is er een vereniging van bedrijven opgericht, die al ongeveer
vijftig bedrijven omvat. Doel is met
stadswachten en goed beheer de
buurt prettig te houden.

Health Club
Maar er gebeurt meer: binnenkort
wordt een nieuw sport- annex gezelligheidscentrum geopend, de Teleport Health Club, waar behalve
sportbanen en sauna ook een horecagelegenheid wordt gevestigd. Dat
is goed voor de uitstraling van Teleport, maar ook voor de gezondheid
van de werknemers. Eind 1994 gaat
deze club open. Rietmeijer zou
graag zien, dat er ook een aantal woningen zou worden gebouwd, om zo
de leefbaarheid van het gebied te
vergroten. Maar dat zit er voorlopig
niet in.
Rietmeijer vergelijkt zijn opdracht met die van het 'volkrijgen'
van het World Trade Centre (WTC)
in Zuid: bij WTC moet een heel
groot gebouw worden 'gevuld' en in
Sloterdijk gaat het om een gebied.
Maar ook in het WTC wordt gestreefd naar een mengeling van zaken om een zo gevarieerd mogelijke
samenstelling van activiteiten te
hebben. Rietmeijer zegt, dat Teleport nu ongeveer eenderde is volgebouwd. „Het zal nog wel tot het jaar
2010 duren voordat Teleport vol is.
Uiteindelijk moeten er 25 duizend
mensen komen te werken."

Illustraties: Gemeente Amsterdam
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lessen in
Nissan „Primera"
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN
HAARLEM E.O. OOK VOOR
SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

geeft u meer!

Gastronomisch genieten
aan de Zeeuwse Rivièra
j Het eiland Walchcren in de provincie Zeeland is sinds
jaren een bekend vakantiegcbieci. De uitgestrekte
natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en
stranden ademen een sfeer uit van rust en ruimte.
Hotel Willebrord is geleden in hel dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse rivira aan de zuidkant van
Walchcrcn tussen Vlissingen en Wcstkapelle. In de
omgeving zijn allerlei uitstapjes Ie maken naar o.a.
de Deltawerken. Veere. Middelburg en Brugge in
| België. De receptioniste van het hotel is u graag
behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes.

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen.
rust en gastronomie in de periode van 28 oktober
t/in 18 december 1994 gastronomische weekenden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na het
ontbijtbuffet. Op vrijdag krijgt u een uitstekend
4-gangen diner geserveerd en op zaterdag een
^astronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
Zeeuwse specialiteiten.
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
• kamer met douche en toilet
• 2x ontbijt
•lx 4-gangen diner
•lx gastronomisch buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199,- p.p.
Toeslagen: l pers. kamer ƒ 10.- per dag.
Voor
nadere
informatie:
Hotel Willebrord,
Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande. tel. 011861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104. 1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit gastronomisch weekend in de
periode van 28 oktober t/m 18 december 1994 is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres:
Naam:

Bij deze bent u tijdens Oktober Woonmaand van harte uitgenodigd bij Montèl. Om bijvoorbeeld kennis te maken met deze sierlijk gevormde,
hemelsblauwe leren bank. Een topmodel voor iedereen die komfortabel én prijsbewust wil zitten, 't Is slechts een voorbeeld van de immense
nieuwe kollektie die Montèl deze Oktober Woonmaand tentoonspreidt. Want naast hemelsblauw, doet Montèl ook bankzaken in rood leer, zwart,
groen, bruin...om over de opties in effen en gedessineerde stoffen nog maar te zwijgen. Volop reden dus, om nu polshoogte te nemen bij Montèl.
Want daar doet u deze maand altijd bankzaken in uw eigen voordeel!

NATIONALE WOONMAAND

oktober

De betere bankwereld
van Montèl:
* betaalbaar de beste

NIEUW

Mooi 'Voor Maar v.a.
21/2+2-zitsv.a.2995}-

Het gratis Bankboekje van
Montèl, boordevol met
exclusieve en betaalbare
zitmeubelen, ligt voor u
klaar. Even bellen en u
krijgt 'm snel in de bus.

* exclusief zitdesign
* advies op maat

»lekker dichtbij

Adres:
Postcode:

De Bank van Nederland

Woonplaats:

Telefoonnnummer:
Aantal personen:
l
! Ie keuze datum:

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Diemen - Tel 020-6 994111

j 2e keuze datum:

geeft u meer!

Montèl vindt u in: Apeldoorn, Arnhem, Axel, Beverwijk, Diemen, Groningen, Heerenveen, Heerlen, Leidsckendam, Oldenzaal, Rotterdam, Son/Eindhoven, Steenwijksmoer/Coevorden, Utrecht, Zutphen en Zwolle.

WEGENS GROOT SUCCES HANDHAVEN WIJ ONZE AANBIEDINGEN!!!
AUPING AURONDE COMBINATIES UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Wij zijn tevens
dealer van:

AUPING BED
Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,ƒ 1695,automaat

Dunlopillo

normci
matrassen en
bedbodems

160x200 handverstelbaar ƒ1850,ƒ 2095,automaat
180x200 handverstelbaar ƒ1895,ƒ2150,automaat
180x210 handverstelbaar ƒ2050,ƒ2150,automaat

ii

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras
Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.

140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2

ƒ1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,ƒ2595,ƒ 2795,-

140x200
160x200
180x200

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

180x210

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

BI J AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOH

EENMALIGE
SUPERSTUNT!
2 PERSOONS DICO BED
140 x 200 incl. spiraal + 16 cm dik polyether matras. Bed verkrijgbaar in: rood/wit/zwart

ƒ 398,-

normaal: ƒ 650,- Nu alles Compleet
zolang de voorraad strekt!

ONZE MATRASSENHOEK
POLYETHER
SG40

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS BONELL
15 CM DIK
BINNENVERING
MET
20 CM DIK!!
EENZIJDIG
SCHAPEWOLLEN WOLLEN AFDEKLAAG
DOORGESTIKT
10 JAAR GARANTIE!!
AFDEKLAAG
80x190
ƒ139,- 80x190..... van/239,-ïOor/169,- 80x190
ƒ269,90x190
ƒ149,- 80x200.... van/269,-voof/189,- 90x190
ƒ289,90x200
ƒ159,90x200
ƒ 298,ƒ349,100x200
ƒ169,- 90x200..... rany289,-voof/l98,- 100x200
ƒ389,120x190 .ƒ189,- 12tol90.....van/MS,-voof/269,- 120x190
120x200
ƒ398,120x200 .ƒ198,.ƒ189,- 120x200 van/369,-w«/279,- 130x190
ƒ398,130x190
. ƒ 469,.ƒ189,- H(h200.....van/398,-vra/298,- 140x190
140x190
140x200
. ƒ 498,140x200
.ƒ198,. ƒ 598,160x200 . ƒ 298,- 160x200 .....van ƒ M9,-voa/369,- 160x200
ƒ698,180x200
ƒ349,- 180x200 „.ïan/498,-ïOor/398,- 180x200

POLYETHER

TEXTIELHANDEL „PIA

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!
Crown Bedding:
Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

CROWN
BOXSPRING
+ Royaldon
Oxforcl
binnenvering

ƒ 1850,ƒ1995,ƒ2195,ƒ 2395,ƒ 2295,ƒ 2550,ƒ 2495,ƒ 2695,-

Nu compleet:

80x200

ƒ 650,-

S0x200

ƒ698,-

matras met
schapewollen
afdeklaag 20 cm 140X20°
dik en 10 jaar
garantie
100x200

ƒ 1095,ƒ 1295,-

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD.

Albert Guypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.3Ö-17.00 uur

Geen
koopavond
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ZVM verplettert Halfweg
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft tegen het
zwakke Halfweg verwoestend uitgehaald. Na een 2-1
ruststand verpletterden de
manschappen van John van
der Zeijs de tegenstander
met maar liefst 11-1. Halfweg staat daardoor steviger
op de laatste plaats en Zandvoortmeeuwen steeg naar
de derde positie.

Vanaf de aftrap heeft Zandvoortmeeuwen de strijd tegen
Halfweg bepaald. Desondanks
leek een uitslag in de dubbele
cijfers er toen nog niet in te
zitten. De Zandvoorters combineerden goed en schiepen zich
vele kansen, doch slechts Barry
Paap en Tristan Brouwer drukte het grote overwicht uit in
doelpunten, 2-0. De Zandvoorters dachten de eerste helft rustig uit te kunnen spelen, maar
Halfweg counterde naar een
doelpunt, 2-1.

Kansen

Sportinstuif in
Pellikaanhal
ZANDVOORT - In de
herfstvakantie vindt speciaal voor de Zandvoortse
jeugd in de sporthal Pellikaan een dubbele sportinstuif plaats van de hand- en
basketbalvereniging.
De eerste instuif is
woensdag 26 oktober, aanvang 12.00 .uur en staat onder leiding van Holland Casino-ZVM handbal. Op vrijdag 28 oktober, aanvang
12.00 uur, organiseert The
Lions in samenwerking
met de NBB een zogenaamde clinic. Op deze
middag zullen vier Amerikaanse spelers, die uitkomen in de Nederlandse eredivisie een demonstratie
geven voor en met de jeugd.
Deze instuiven zijn een
initiatief van de sporthal
Pellikaan. De dagen zijn
vooral bedoeld om de interesse van de jeugd in de
sport te stimuleren. Getracht wordt om volgend
jaar naast het handbal en
basketbal ook volleybal en
badminton op het programma te krijgen. Deelname is gratis, maar spprtschoeisel is noodzakelijk.

Coach John van der Zeijs gaf
zijn spelers in de rust opdracht
de taal sneller rond te spelen om
de score op te voeren. In die
tweede helft werd het dan ook
prijsschieten. Nadat Tristan
Brouwer de score naar 3-1 had

opgevoerd gaf Halfweg zich gewonnen.
Het overwicht van Zandvoortmeeuwen werd erg groot,
ondanks dat het vertoonde spel
niet overdreven goed was. Het
was echter ruimschoots voldoende om Halfweg te vernietigen. Nadat er nog wat kansen
bleven liggen, kwam de scoringsmachine op gang. De doelpunten volgden elkaar snel op
en met een beetje meer precisie
hadden er nog meer treffers genoteerd kunnen worden.
Tussen de bedrijven door
miste Barry Paap nog een straf schop en kon de Halfweg-doelman vertrekken, toen die een
doorgebroken speler neerlegde.
De Zandvoortse
produktie
kwam tot stand door treffers
van Lefa Lock, Garreth Davis,
twee van Pieter Brune, drie van
Barry Paap en Tristan Brouwer

Felle strijd bij
Schaak Club

werd topscorer met vier doelpunten.
„In de eerste helft speelden
we goed, maar scoorden we te
weinig," stelde Van der Zeijs.
„Daarom moest het baltempo
omhoog en dat gelukte wel, alhoewel we in de tweede helft
ook nog veel kansen hebben gemist. Maar als je elf doelpunten
maakt dan mag je niet ontevreden zijn, dan heb je het niet
slecht gedaan. Wat de prestaties betreft gaat het de laatste
weken wel beter. Voetballen
hoef ik deze groep niet te leren,
het moet alleen nog een team
worden. Ik denk ook wel dat
het wel wat wordt, maar dan
moeten we eerst zorgen voor
constante prestaties. Daar gaan
we aan werken. Wat deze wedstrijd betreft denk ik dat we de
mensen een aardige pot hebben
voorgeschoteld."

ZANDVOORT - In de interne
competitie van de Zandvoortse
Schaak Club werd fel om het
volle punt gestreden. Van de negen partijen eindigde er slechts
een onbeslist. Door de resultaten kwamen Gharry Manshande, Willem van Esveld, Walther
Franck en Wim den Oude de
top-tien binnen.
Dat deed Manshande door
knap te winnen van Atkinson
en Van Esveld klopte Schiltmeijer. Den Oude verraste
Berkhout en Franck schoof
Den Drijver opzij, hetgeen de
belangrijkste overwinningen
waren. De overige resultaten:
Vastenhouw-Klijn 1-0, Ter
Bruggen-Gorter 1-0, VerheijenBijlsma 1-0, Lindeman-Van der
Meijden 0-1 en Ayress tegen
Geerts werd remise.

Zandvoortmeeuwen pas
na donderspeech wakker
• ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft een
moeizaam 2-2 gelijkspel behaald tegen TYBB. Het
werd een wedstrijd met
twee gezichten. De eerste
helft bijzonder slecht en de
tweede helft enorm spannend. Zondag komt DSOV
op bezoek.
In de eerste helft bakten beide teams er weinig van. Er was
geen inzet en geen strijd zonder
spectaculaire momenten voor
de doelen. Nadat trainer Pieter
Keur in de rust een donderspeech ten beste had gegeven
zat de schrik in de Zandvoortse
benen.
Want binnen een paar minuten keek Zandvoortmeeuwen

tegen een 1-0 achterstand aan,
toen de defensie onvoldoende
ingreep. Toch waren de Zandvoorters wakker geschud. Het
initiatief werd genomen en kort
na de achterstand schoot Robin Castien, na goed doorzetten, de ploegen weer naast elkaar, 1-1. De badgasten werden
sterker en het wachten was op
het tweede doelpunt.
Die kwam wel, maar aan de
andere kant. TYBB profiteerde
van een fout van doelman Serge
van Lent, 2-1. Zandvoortmeeuwen zat er doorheen en TYBB
kreeg wat kansen om de score
op te voeren. Voor de Zandvoorters was het gelukkig dat
de Haarlemmers de mogelijkheden lieten liggen en daardoor
in de race bleven.
Na een half uur ontstond de

gelijkmaker. Ferry van Rhee
zette goed door en werd in het
strafschopgebied
neergelegd.
De toegekende strafschop werd
onberispelijk ingeschoten door
John Keur, 2-2. In het laatste
kwartier gingen beide teams op
zoek naar de winnende treffer.
Zowel Zandvoortmeeuwen als
TYBB kregen de gelegenheid
de winnende te maken, doch
het bleef bij de 2-2 eindstand.
De Zandvoorters kropen op
de ranglijst toch dichterbij
DIO, dat zeer verrassend op eigen veld verloor van Alliance.
Stand: DIO 6-10, SV United 6-9,
Zandvoortmeeuwen 6-9, Bloemendaal 6-8, Alliance 6-8,
TYBB 6-6, Van Nispen 6-6,
DSOV 5-4, Hoofddorp 5-3,
DIOS 6-3, HFC Haarlem 5-2,
Spaarnestad 5-0.

Een speler van Zandvoortmeeuwen en van Halfweg duelleren om de bal

Foto André Lieberom

Derde plaats voor Chess
ZANDVOORT - Op het
viertallen-toernooi
van
schaakclub De Raadsheer
in Amsterdam heeft Chess
Society op een fraaie derde
plaats beslag gelegd in de
sterke B-groep. Fred van de
Klashorst, Olaf Cliteur,
Nico Huijtaoom en Jacob de
Boer zorgden voor deze
prestatie. De interne competitie wordt volledig beheerst

Pool Prusik wint Tros-loop

door Simon Bosma, die met
4 uit 4 een schitterende start
kende.
Reeds voor de vierde keer
nam een viertal van Chess deel
aan het rapid-toernooi. Ook dit
jaar trad Chess aan in de sterke
B-groep, die overigens vorig
jaar tot ieders verrassing gewonnen werd. De groep was dit
jaar. nog sterker. Traditiegetrouw worden de Zandvoorters
in de eerste ronde altijd gekoppeld aan een zwakke tegenstander, hetgeen een 4-0 zege opleverde.
In de tweede ronde moest
aangetreden worden tegen de
landelijke topper Tal uit Amsterdam. Deze krachtmeting
duurde veel langer dan verwacht en de Chess-schakers
slaagden er zelfs in de Amsterdammers middels Jacob de
Boer een halfje af te snoepen.
In de derde ronde kreeg Chess
wederom een nationale topper
tegenover zich, namelijk het familieteam Van de Plassche.
Lange tijd leek een overwinning voor het grijpen, doch Olaf
Cliteur en Fred van de Klashorst verprutsten hun gewonnen
stellingen,
waardoor
slechts Nico Huijboom tot scoren kwam en een 1-3 nederlaag
werd geleden.

Fraai

schitterende overwinning van
Nico Huijboom steeg ook Fred
van de Klashorst boven zichzelf uit door zijn tegenstander
met fraai spel te verrassen. Ondanks dit gelijkspel zakten de
Zandvoorters naar de vierde
plaats.
In de slotronde was PCB uit
Amsterdam de tegenstander.
Fred van de Klashorst kon zijn
stijgende lijn niet vasthouden
en verloor, doch Jacob de Boer
en Nico Huijboom wonnen gedecideerd. Olaf Cliteur, die goede en slechte partijen afwisselde, liet zijn teamgenoten niet
vallen in deze cruciale fase en
schoof in vliegende tijdnood
zijn tegenstrever van tafel.
Deze 3-1 zege bleek achteraf
precies genoeg voor een verdienstelij ke derde plaats.

bezet. Tien atleten kwamen onder de l uur en 5 minuten binnen. De snelste atleet uit de regio was Ruud
Porck van Suomi uit Santpoort. Hij had 1.13.45 nodig
voor de 21,1 kilometer.
Bijna vierduizend deelnemers, een record, namen
aan de Tros-loop, die voor een groot deel over Zandvoorts gebied loopt, mee. Aan de start van de acht
kilometer verscheen ook het C l jeugdvoetbalteam van
Zandvoort'75. Het team, dat onder begeleiding stond
van Mario van der Voet, bestond uit Tjeerd Ariesen,

Nationale titel voor
Mike van der Raadt

ZANDVOORT - Voor slechts tweeduizend toeschouwers organiseerde de Nederlandse Autorensport Vereniging de finaleraces op het circuit Park Zandvoort.
De nationale titel in de Vege Sierra Cup
was voor plaatsgenoot Mike van der
Raadt.

In deze beslissende en laatste ronde voor de
diverse kampioenschappen speelde titelkandidaat Cor Euser een ongewilde hoofdrol in de
Mobil l NK produktiewagens boven 2000 cc.
In de zesde ronde reed Euser door remproblemen zichzelf en teamgenoot Patrick Huisman
vol in de vangrail van de Tarzanbocht. Door
deze klap kwam Euser in het bezit van de titel.
Boze tongen in het rennerskwartier vermoedden opzet bij Euser, maar een door de officials
ingesteld onderzoek bracht het tegendeel aan
het licht.
De Citroen AX GTi Cup kwam, zoals verwacht, in handen van Tim Coronel voor de als
tweede geplaatste nieuwkomer Sandor van
Es. Coronel had nog maar een punt nodig voor

de titel en bemoeide zich niet met het gedrang
aan de kop. Rustig bekeek Coronel de strijd
voor hem en eindigde op een gedegen vijfde
plaats, hetgeen goed genoeg was voor de titel.
De overwinning in deze race ging naar Van Es,
die nipt de Ladies-cup-winnares Frangoise
Loogman voorbleef.
Ook viel er Zandvoorts succes te melden.
Mike van der Raadt had de titel voor het grijpen en reed een uitgekookte wedstrijd. De uit
Venlo afkomstige Deinum vocht een verbeten
gevecht uit met De Lange uit Wormer. Achter
dit duo reed Van der Raadt naar een fraaie
derde plaats, hetgeen hem de nationale titel
opleverde in Vege Sierra Cup-klasse.
De Alfa-rijder Roger Ciapponi viel in de Lucky 10 NK produktiewagens tot 2000 cc uit,
maar pakte toch de titel. Met versnellingsbakprotalemen zocht Ciapponi de pits op, doch de
punten die hij reeds had verzameld waren voldoende. Duncan Huisman won nu de race met
minimaal verschil voor Donald Molenaar.
Door dit resultaat werd Molenaar tweede en
Huisman derde in de strijd om de nationale
titel.

Anoir Krim, Sebastiaan van der Voet, Eduard van Zeeland, Arthur van Wamelen, Roy Bernabela, Michel
Haver, Sander Schuiten, Didier Jansen en coach Ton
Ariesen. Zij finishten in een keurige tijd van iets meer
dan 35 minuten. Voor het team stonden bloemen, drinken en medailles klaar als beloning voor deze goede
prestatie.
Op de foto een aantal deelnemers vlak na een drinkpost in Zandvoort, ongeveer op tien kilometer.
Foto Andre Lieberom

Zandvoort'75 overklast
ZANDVOORT - De situatie in de 2e klasse KNVB
zaterdag wordt er voor
Zandvoort'75 niet beter op.
De uitwedstrijd in Barneveld tegen SDVB werd met
maar liefst 8-0 verloren. Komende zaterdag komt het
ook al sterke Sparta uit Nijkerk op bezoek.
Zandvoort'75 miste Edwin
Ariesen, Jan Willem Luiten en
Rota Koning. Ondanks dat was
het spel in de eerste helft zeker
niet slecht. Door een inschattingsfout van doelman LUC
Krom, die een strafschop veroorzaakte, keek Zandvoort'75
al na vijf minuten tegen een 1-0
achterstand aan. Ondanks deze
tegenslag was het Zandvoort'75
dat ten aanval trok en op zoek
ging naar de gelijkmaker.
Dennis Keuning zag een harde inzet door de SDVB-doelman gestopt en Paul Longayroux was dicht bij een doelpunt. De fraaiste kans was voor
Tim Goossens, die echter voor

open doel over knalde. De aanvallers van SDVB wisten beter
raad met de kansen. Nog voor
rust werd de achterhoede van
Zandvoort'75 driemaal gepasseerd. De vierde treffer kwam
evenals de eerste uit een strafschop tot stand.
In de tweede helft heeft de
equipe van trainer Gerard Nijkamp tevergeefs geprobeerd de
stand een beter aanzien te geven. De risico's werden genadeloos afgestraft door een zeer
gretig SDVB. Binnen een kwartier was het al 6-0, waarna Zandvoort'75 alleen maar kon proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden.
De inzet was er wel, maar
SDVB was te sterk en liep in de
slotfase, toen de Zandvoortse
wissels op waren en Wim Paap
en Robin Luiten nog uitvielen,
uit naar 8-0.
Stand: SDCP 6-10, Huizen 6-9,
Ajax 5-8, NSC 6-8, Sparta (N) 68, SDVB 5-7, HCSC 6-6, Vlug en
Vaardig 6-6, VRC 6-5, Zandvoort'75 6-2, Lelystad 6-1, Candia 6-0.

Door in een file te geraken
kwamen de Zandvoorters wat
laat op het handbalveld van
Dirkshoorn aan. Daardoor was
er vrijwel geen gelegenheid
voor een warming-up. Dat was
de oorzaak van een stroef taegin. Dirkshoorn kon bijblijven
tot 7-7. Toen de Zandvoorters
waren warm gedraaid, was het
met het tegenspel van Dirkshoorn gedaan. Nog voor de pauze stelde Holland Casino-ZVM
orde op zaken, 15-9.
In de tweede helft heeft
coach Joost Berkhout met zijn
team diverse spelvariaties uitgeprobeerd, dit met het oog op
de naderende zaalcompetitie.
En die experimenten pakten
prima uit. Met goed en leuk
handbal slaagden de Zandvoorters erin Dirkshoorn naar een
29-14 nederlaag te spelen.
„Vorig jaar hadden we nog
moeite met Dirkshoorn," aldus
Berkhout. ,,We zijn dit jaar gewoon sterker geworden. Het
ging eigenlijk te gemakkelijk.
De eerste speelhelft op het veld
is lekker verlopen."

Dames
Ook hier ging de strijd in de
beginfase gelijk op. Toen Holland Casino-ZVM echter het ritme te pakken had, was het gedaan met OSC. Met sterk hand-

Opgave nummer 41: Mat in
twee zetten, zwart begint.
Oplossing van schaakdiagram
no. 40 (Mat in twee zetten, wit
begint): 1. Da3 x f8 + - Kg8 x f8; 2.
Te4 - e8 en mat.

Sportraad Zandvoort
huldigt kampioenen

ZANDVOORT - De Sportraad Zandvoort gaat in samenwerking met Holland
Casino de in Zandvoort
woonachtige sporters huldigen, die afgelopen zomermaanden een nationale of
internationale sporttitel behaalden. De huldiging
wordt gehouden op maandag 24 oktober in de Zandvoortse vestiging van Holland Casino.

Handbalteams in vorm
De Pool Piotr Prusik heeft zondag de Tros-loop gewonnen. Hij legde de halve marathon afin 1.04.08, vlak voor
Simon Qamunga uit Tanzania en de Tsjech Lubomir
Tesacek. Eerste Nederlander werd Henk Gommer, die
op de vierde plaats finishte in 1.04.27. Bij de dames won
de Slowaakse Anna Baloghova in 1.12.50. Marjan Freriks (1.15.28) werd derde en kwam als eerste Nederlandse dame binnen.
De tiende editie van de Tros-loop met start en finish
°P de Grote Markt in Haarlem was bijzonder sterk

Schaakprobleem

De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de ZanclSchaak Club. Informavoorters naar de tweede plaats. voortse
over het schaakproblcem is
Vervolgens werd tegen het tie
krijgen op de wekelijkse
zeer sterke Amsterdamse Caïs- te
op donderdagavond
sa, in de beste wedstrijd van dit clubavond,
in
het
Gemeenschapshuis,
of
toernooi, een knap 2-2 gelijk- via de telefoonnummers 15023,
spel behaald. Behalve een 17272, of 14085.

Cliteur herstelde zijn fout
fraai door in de vierde ronde
tegen promotieklasser Westland een aanvalspartij te spelen
zoals men van hem gewend is.
Ook Jacob de Boer haalde fraai
de volle buit binnen, doch Fred
van de Klashorst daalde met
zijn derde nederlaag af tot ongekende diepten. De goed spelende Huijboom maakte het
In aanmerking voor deze hulkarwei toch goed af door remise te spelen. Ook de vijfde ron- diging komen autocoureur Ron
de leverde een 3-1 overwinning Swart, lange-afstandsloper Geop. Daardoor kropen de Zand- rard Knijper en het eerste hè-

ZANDVOORT - De eerste
helft van het buitenhandbal
hebben de teams van Holland Casino-ZVM uitstekend afgesloten. De mannen
verstevigden de koppositie
door Dirkshoorn met 14-29
van het veld te vegen. De dames hadden eveneens geen
moeite met de tegenstander.
OSC werd met 15-4 teruggewezen.

De Zandvoortse jeugd speelde een ronde in de zogenaamde
laddercompetitie. In deze competitie wordt gespeeld met een
aangepast speeltempo. Uitslagen: Mare Habets-Florian van
der Moolen 1-0, Rebecca Willemse-Thomas Hesse 1-0, Remco de Roode-Bart Timmermans
1-0, Edward Hendrikse-Henk
Willemse 0-1, Janneke Scheffer-Maarten Scholder 0-1, Riek
van der Mey-Manon van Eldik
0-1.

bal liep het team van coach
Jaap Loos uit naar een 7-3 voorsprong bij de rust. In de tweede
helft is er geen strijd meer geweest. De Zandvoortsen controleerden de wedstrijd. Verdedigend zat de zaak goed dicht
en aanvallend werd regelmatig
de OSC defensie verschalkt.
Eindstand 15-4.
,,Het spel van ons was een
groot verschil met dat van vorige week," vond coach Jaap
Loos. „We speelden verdedigend lekker agressief. Het was
een lekkere wedstrijd. Over het
eerste gedeelte van deze competitie ben ik toch wel tevreden
met het vertoonde spel."
Doelpunten dames: Mireille
Martina 6, Margreet Bogojevic
3, Claudia Paap 2, Wendy van
Straten 2, Janna ter Wolbeek l,
Daniëlle Blom 1. Heren: Cor
van der Koekelt 8, Peter Pennings 7, Nic Grijakovic 5, Goran
Bogojevic 4, Martijn Hendrikse
3, Johan Molenaar l, Patrick
Terpstra 1.

ren-zaterdagteam van de tennisclub Zandvoort. Na de huldiging door sportwethouder mevrouw H.W. de Jong wordt de
kampioenen door Holland Casino een diner aangeboden.
De 21-jarige autocoureur Ron
Swart is de jongste van het gezelschap. Hij werd Nederlands
en Benelux-kampioen in de
Formule Ford klasse en is één
van de vele aanstormende racetalenten in Nederland. Langeafstandsloper Gerard Kuijper
bracht de meeste titels op zijn
naam. Hij mag zich onder meer
wereldkampioen bij de politie
noemen.
Het eerste heren-zaterdagteam van de TC Zandvoort, bestaande uit Wim Brugman, Michiel Dijkstra, Noud Weijers en
de gebroeders Hans en Edgar
Schmidt veroverde de nationale titel in hun categorie van de
KNLTB, nadat zij vorig seizoen
nog genoegen moesten nemen
met een tweede plaats.
De Sportraad Zandvoort is
begin juni met een op twee na
nieuwe groep leden van start
gegaan. De raad bestaat nu uit
voorzitter J. Kerkman, tweede
voorzitter en afgevaardigde van
de raad, A. van Marie, secretaris J.F.S. Berkhout, penningmeester Q.A.M. Kok. Lid van de
raad zijn wethouder mevrouw
H.W. de Jong, mevrouw M.E.
Joustra, C.G.T. de Roode, R.J.
Boogaard en R. Harteveld.
Tijdens de eerst volgende
openbare vergadering op donderdag 3 november in het Gemeenschapshuis krijgen de afgevaardigden van de verenigingen een aantal voorstellen voorgelegd. Deze hebben onder andere
betrekking op
de
stimulering van sport onder de
jeugd en een intensiever contact tussen Sportraad Zandvoort en de Zandvoortse sportorganisaties.

Topscorers
l
i

Tristan Brouwer (ZVM-zat)
Barry Paap, (ZVM-zat)
Robin Castien (ZVM-zon)
Pieter Brune (zyM-zat)
Remy van Loon (TZB)

10

15

Eindelijk heeft de topscorerslijst enorme veranderingen ondergaan. Dat kwam vooral door de gigantische 11-1 overwinning' van
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen. Tristan Brouwer
kwam aan de leiding door viermaal te scoren, terwijl zijn ploeggenoot Barry Paap driemaal de bal in het net legde en nu tweede
staat. Robin Castien, van het zondagteam van de Meeuwen, die
eenmaal raak schoot, zakte van de top naar de derde plaats. Pieter
Brune werkte zich op naar een vierde positie met drie treffers,
terwijl zeven voetballers tweemaal scoorden.
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Divers personeel gevraagd

Loosers niet bellen!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
ir^ vnut Aikrimum I-M purlirillirr kurim'll
nlr

l'.irlinilirivii \cr\\ij/rn uij ii.uu" dr ^pccialc !MIM op dr
p.isin.i ..MIC.HO'S".
l'laaNiiif; is innerlijk in dr Mil^rndr editie 1 :
X\M)V()()HTS \IKr\\Sm.M) /'(>. I5 prr millimrlcT.
.Slnilin^lijd: iliii-el.-ij; 13. 01) nul,

Ben je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurlijk, vlot en heb je
doorzettingsvermogen ? Wij van Art National (verkoopteams)
geven je de kans riant te verdienen, Lft. 18-25 jr.
Informatie 023-296190 (eventueel antwoordapparaat.).

Zandvoorts Nieuwsblad
ZOEKT EEN
bezorger/ster
voor kleine wijk Zandvoortselaan
en zijstraatjes Bentveld,
± 80 kranten.

l' knul uw irksl Irlrluni-rl ..... pui'M'li: 02507-17166 of
,ilj!<>M>ii//rnilnl M, ui:
* /aiKlvnoiK \irii\v^bl;id. Kn"-tliiiis|)|rin 12.
20I2.IM /.ni.K.,0,1:

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste v/oord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van deze week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Gewonnen door: R. Lam, Amsterdam
Tel.: 02507 - 17166.
Word
RIJINSTRUCTEUR
(M/V): Voor auto veel vraag. Technisch personeel
Ook voor rijinstructeur motor
gevraagd
en nieuw ook bromfiets. Ook
voor rijinstructeur vrachtautoautobus- en aanhangwagen. Carrosserie Center Van Veen
* liilunnalie mcr nn/e merite aantrekkelijke atKerlenU kunt ook sterinstructeur te Amsterdam vraagt wegens
1
lirr-umltiiialir.s in de Micro" * /ijn op aainraag tip mmworden voor alle categorieën. uitbreiding all-round
kanlnreii \ri kiijghaar.
Of rijexaminator. Binnen vijf carrosseriebouwer/construc* \i»or lirii-xen onder tiurnnu-i \\ordl l ix-gel exlra in
maanden kunt u het officiële tiebankwerker t.b.v. nieuwrekening fzrhrarlit. al-nic'de /' 7.50 adiu.koslc'ii.
Kaderschooldiploma
bezit- bouw en/of reparatie, all•*• Hij pldalMiif; in de Micro .s \\onlen j^een bc v ij sim n ) MUTS
ten. Wilt u vast en zeker full- round bedrijfswagen spuiter
u-iMminl. Op vcivoek uordl aan ad\erteerflers buiten
time of parttime werk als rijin- en all-round bedrijfswagen
hel \ei>pn'idin^^el)ied c-en knuil vcrsluui'd. Hiervoor
06.97.11 Sabnna houdt van
structeur of een succesvolle monteur. Tel.: 020-6117797,
\Mudl / 5.-- in rekeniiif; ^ehradil.
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover!
rijschool? (zonder midden- inl. dhr. van de Zeijden.
Baby-artikelen
Alle prij/en excl. I7.ôtt HT\V
Doe m'n slipje opzij!
standsdiploma)! Dit is ook
l' kunt de lek-*! van im Miero-advertenliecouihinalie /
voor u mogelijk. Binnenkort
06-97.33.
Standje Frans! 1
lelefuiit'-eh opgeven:
* Babyloopstoeltje en baby- gpm. Live met mij 24 uur p.d.!
Lessen en clubs
starten de opleidingen in Ambouncner.
Totaalprijs
±
ƒ
25,-.
sterdam. Bel voor een gratis
Op z'n Frans! Mondje vol!
Tel.: 02507 - 19649.
studiegids De Kaderschool
06.97.92.
Nieuwe rage uit
(dit nummer i* nirl voor hr/oi'^klarlitrnl of /enden aan:
.
PIANOLESSEN
(24 uur per dag bereikbaar,
Amerika. SEXPRIVELIJN.
door gedipl. lerares.
Micro''1* W<M'kni«'<liu
ook in weekend): 020Woningruil
Bel, spreek 'n boodschap in
Tel.: 02507-18486.
l'ohllm-, 156 - 1000 AD Anist.-rduin
6226173 b.g.g. 04998-99425.
en luister naar die van
Dr *liiilin^Mijdrn. gelden \our pl;i;H*.ing in de/.olfdr \\rek.
anderen, die bellen. Hoor je 'n
Voor dr beUilinj; ontvangt u rrn acrrptgirokaarl.
Haarlem/Zandvoort.
Aangeb
Sport, spel en ontspanning
lekkere boodschap dan word
4-kam.flat 1 hg Engelandstr je Live doorverbonden.
Kale hr ƒ 680,-. Gevr. in Zand- Vrouwen gratis! 1 gpm.
voort 3-kam.won. 023-402550,
TAFELTENNISVERENIGING UNICUM/ZANDVOORT
Oproepen
06-97.92. Nieuwe rage uit
Verloren en
kan D/H Rekr./Komp. spelers plaatsen. Train./aanw.
Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel,
Mededelingen
gevonden
Inl. 023-421725 of ma.av. a/d zaal, Zandvoortselaan 165.
Financiën en
spreek 'n boodschap in en
handelszaken
luister naar die van anderen
* Super-Ben en supergroen * Gev. bos sleutels in de dui'
die bellen. Hoor je 'n lekkere
Beeld en geluid
macaroni, bami 't maakt niet nen bij C.v.d. Lindenstraat
boodschap dan word je live
uit, alles was op... en top.
Autoverzekering
doorverbonden.
Vrouwen
Tel. 02507 - 12294. gratis! 1 gpm.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
TV/videoreparatie thuis
VLOOIENMARKT *Verloren: donderdag 13-10
blijft toch goedkoper!
06.98.48 Rijpe Vrouwen Live!
23 Okt. Sporthal Fanny Blan- centrum een Nike gympje
Tel.: 6.111.498
Bel nu: 02507-14534.
Misschien je buurvrouw Live
Tel.:
02507
18170.
kers-Koen, Arnolduspark 3,
Geen voorrijkosten, 6 mnd. garantie.
aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag!
Hoofddorp. 6 Nov. Sporthal
Dinkelaar video electronics.
Rijwielen,
Treslong in Hillegom. 12 Nov.
06.98.58 Hoor 36 vrouwen hijFelicitaties
*Aristona KTV 12 kan.,
*T.k. stereotoren, z.g.a.n.
Sporthal UvA, Boelelaan 46,
gen maar 1 min. voor 'n hoogmotoren,
tiptoets, mooi beeld ƒ 100.
zonder CD-speler, ƒ 100,-,
Amsterdam. 12 nov. Sporthal
tepunt. Zappen 100 cpm.
bromfietsen
Tel.:
02507
17357.
Tel.:
02507
12658.
*
Hoera,
zondag
23
okt
PWA in Zoetermeer. Org.
24
uur p.d. 06-320.320.65
wordt Romy 5jr. Gefeliciteerd
Hensen, tel. 023 - 402334.
Live! met 'n hete TIENER 18!
Mama, Papa en Shannon.
* Degelijke herenfiets Gazel- 1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
Onroerend
goed
Voor trouwfoto's
Ie Tour de France ƒ 150,-.
te koop aangeboden
Tel.: 02507 - 15808 na 18 uur. ANONIEME sexafspraakjes
Therapieën
Foto Boomgaard
Sexkontaktlijn
Amsterdam
*Te koop: witte vouwfiets 06-320.330.79 (75cpm).
Grote Krocht 26 Anti-stress massage, pedicu AALSMEER
ƒ 150,- in prima staat. 15817.
Anonieme sextelefoonnrs van
re. Tel. 020-6326684/6371715 Zeer goed onderhouden HOEKWONING met garage,
Tel. 13529
berging, tuinhuis en zeer fraaie ruime tuin. Bouwjaar 1962. T.k. 2 mountainbike fietsen hete vrouwen, ze geven echt
(dames
+
heren)
z.g.a.n.
hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
Wilt u informatie over
Gelegen op ca. 375 m eigen grond.
Vossen in Z'voort. Heeft u dit
ƒ 325,- p.st. en 2 sportfietsen
CHELATIETHERAPIE
Indeling: tochtportaal, toilet, kelderkast, royale woonkamer
Babbel DOORSCHAKEL Privan de tv opgenomen op vi(dames
+
heren)
ƒ
185
p.st.
of CELTHERAPIE?
met open haard. Keuken.
vebox! Nieuw in Nederland!
deo? Ik zou dit graag willen
Tel.: 02507 - 17982.
Bel
St.
Natuurgeneeskunde
1e
verd.:
drie
slaapkamers
(voorheen
4,
van
1
is
badkamer
Nu al een topper! Meer dan
zien. Tel.: 02507 - 13571.
RBN, tel.: 02963-4201
gemaakt; 3.90 x 3.75, 3.91 x 3.75 en 3.00 x 2.15 m, badkamer *T.k.a. i.z.g.st. Batavus m. 100 vrouwen zoeken mannen
(Ouderkerk a/d Amstel)
fiets, kl. groen met., 6-10 jr. Pr. voor 'n gezellige, spannende
met 2e toilet, v.w. en bad).
ƒ 175,-. Tel.: 02507 - 12367. babbel! Luister 1 voor 1 wat
2e verd.: twee slaapkamers, afm. 3.75x3.20.
Zolderberging.
hun wensen zijn. Vind je 'n
Verhuizingen
Aanvaarding: in overleg.
leuke dan draait onze compuRijles auto's
Vraagprijs n.o.t.k.
ter hun privé tel.nr. Geheel
en
motoren
Nadere
informatie:
Van
Nieuwkoop
Makelaars,
Grote en kleine verhuizingen,
discreet kun je van alles
overal naartoe. Goed, goedk, tel. 02503-12345.
doen. 1 gpm. 06-95.22.
en vakkundig. 020-6114474.
Alblas Verkeersscholen
BIZARRE TABOE TAPES!!!
Auto's en auto-accessoires
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
1 gpm. 06-320.350.66.
in 5 dagen
kamerverhuizingen. Voll. verz,
UW RIJBEWIJS
Dikke Vrouwen Livegesprek.
Dag-nachtserv. 020-6424800,
Nieuwkoop, 01724-8361.
Mollige vrouwen met enorme
bollen. 1 gpm. 06-98.70.
1'la.ilMiin l-- nuk innerlijk iti elf vul^rncir rumhiiKilic:
/., /;iM<UontN Mnmshlnd. '\niMcKrrns \\Vrkl.lad. Llitlinonisc (IiMiKint. de Itoiicff VCIUT, AaUmcrnla- (!unr.inl. alle edities \uii het Anistenljniis Slail-iblnd. de
[Nieime \\c(>s|iiT. / ."J.li.'i per millimelei .
Sluilin^lijd: maandag l 5.00 uur.
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f en pruik als het
nodig is!

3 CRAZY DAYS

Woninginrichting

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren{mgat]werken
Dinsdags gesloten.

Heemstedeslraot 28
b.h. Hoofddorpplein,
Amsterdam.

Tel.02W157107

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
*Te koop lederen bankstel
ƒ200,-. Tel.: 02507 - 18026.
* T.k.a. 2 + 3 zits lederlook
bankstel + salontafel mei
plav. ƒ250,-. 02507 - 16651.
T.k.a. eiken wandmeubel br.
160 h. 193 d. 45, z.g.a.n.
17329 prijs nader overeent.k.

* Gezocht: gezellige mensen
(38+) voor eetclubje.
Computerapparatuur
Tel.: 02507 - 18946.
en software
i
Grote Vlooienmarkt
22 okt. Haarlem Schalkwijk
't Schalkererf, 100 kramen, *T.k. msx skatebike ƒ35
van 9-16 uur, toegang ƒ2,50. a.n., comp.sp. Superiom + 7
spel ƒ100. Vaste pr. 17361.
Inl.: 020-6140616.
* Heeft u al kaarten???
Schoonheid en
Op 11 en 12 nov. Henk Jansen in gebouw DE KROCHT!!!
verzorging
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Helpt Unicef helpen. Kerst.
Wenskaarten en kl. kado's.
Burg. Fenemapl. 13/4. 16049.
* Irene en Marco welkom in
Zandvoort, is de koffie klaar?
Pap, marn, Gerard, Eric.
* Oproep:
tentoonstelling
Mariaschool oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worden
doorgetrokken.

SUN RENT ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,- p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Muziekinstrumenten

Budget piano's

Gebruikt vanaf ƒ 1000,Nieuw met kastschade.
Duizenden guldens
* 11 en 12 Nov. Henk Jansen
goedkoper.
samen met Ad Hendrikse in
O.a. Yamaha, Schimmel,
12 ambachten 13 ongelukken
Schulze
Volle garantie.
Borduurpakketten, bekende
merken. Borduurkerstkaar- CLAVIS, Nwe Teertuinen 22
Amsterdam
ten, kussens. Singer
Prmsenhofstraat 7 Zandvoort. OPEN: donderdagavond van
6-9 uur. ZAT. van 10-5 uur.
KOOPZONDAG 23 oktober
Kunst en antiek
van 11-4 uur.

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK

Keizersgracht 357,
Amsterdamseweg 202,
020-6232736.
AMSTELVEEN
Showroom:
020-6413187
Mr. J. Takkade 30,
VERHUUR
van PIANO'S
Aalsmeer, 020-6412137.
al v.a. ƒ50 per mnd
i .k.a. antieke grenen 2 drs Bel voor onze voorwaarden:
kast ƒ3250,-. Tel.: 15389.
02946-4292, Fa. Holla & Zoon

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: D. Kransen, Zandvoort
klokradio gewonnen door: J. Kruijswijk, Aalsmeer
v/alkman gewonnen door: F. J. MOSSOU, Amsterdam
4 E 180 videobanden gewonnen door: H. Banning/ Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

sortering in
haarwerken
en pruiken
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ALLE OCCASIONS ƒ 250,- PER UUR GOEDKOPER
elke dag van 10 t/m 18 uur
SLA UW SLAG BIJ SPRING IN T VELD
KEUZE UIT ZO'N 100 OCCASIONS
donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober a.s.

AUTOBEDRIJF SPRING IN T VELD
ALFA ROMEO
OOSTEINDERWEG 335
1432 AX AALSMEER
Tel. 02977-24696

HONDA DEALER
OOSTEINDERWEG 340
1432 BE AALSMEER
02977-44146

06-Nummers
06-320.320.22. Ik wil dat je me
in de lift masseert! Zachtjes
hoor! Ik ben net 18! 1 gpm.
06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.
06-95.05. Hier willen ze alleen
live voor standje Grieks! Doorschakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm.
06-95.09. Je krijgt sexles in
het gymlokaal, stop je hand
maar in m'n BH. 100 cpm.

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.

Geheel privé
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80
24 u/p.d. 100 cpm.
Direct live Box! Je komt direct
in een orgie terecht! 1gpm.
Nu 24 uur per dag! 06.95.93
DIREKT apart met ondeugende vrouwen, die thuis op je
wachten. Bel 06-9757 75cpm

06-95.26. LESBISCHE buur- Direkt een HETE vrouw (30+)
vrouwtjes brengen elkaar aan de telefoon die thuis belt.
3-1994, 17.922 km, i.z.g.s., d.groen metallic, centr.
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm. 06-9880 (75cpm).
deurvergrendeling met afst.bed., elektr. bedienbare
06-95.91. Het meisje (18 jr) DIREKT-PRIVE: snel apart
voorramen, mistl. voor, ergonomisch pakket, ƒ30.000.
bukt en schuift haar rokje om- met de heetste vrouwen!
Tijdens kantooruren, tel. 020-6643787.
hoog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm. Bel 06-9710 (75cpm).
T.k. Ford Taunus 2.0 G, 4 cil. b.j.
06-95.92. GRIEKS lekker ach- DISCREET Sexkontakt, nu
1980, APK 10-95, beige/ bruin
Erkende relatie/
dak.
Rijdt 100%, ƒ1000,-.
Blanke of donkere spec. met hete vrouwen van
bemiddelingbureaus terom.
02507-17840, 06-52 81 5308.
vrouw staat gebukt! 1 gpm. 40+. 06-320.330.42 (75cpm).
06*96*25 Winkelmeisjes 18. Doorschakelsex met strakke
CUPIDO brengt u bij elkaar! Bea wordt heet achter de meisjes 18! Live met ze! Bel
Onderhoud,
Indien gewenst reeds binnen kassa en verdwijnt het toilet 06-98.66. Nu 24 uur per' dag!
reparatie,
1 week uw eerste contact. in. Jij loopt er achter. 1gpm. DOORSCHAKELSEX Luister
doe-het-zelf
Vraag gratis en vrijblijvend
naar hete oproepen van vroude folder aan. 03451-11486 06.96.26 S & M - LIVE -BOX. wen. Maak je keuze en de
Live
met
je
meesteres
op
een
(automatisch) of 03451-31364
computer schakelt je direkt
Schilder
(telefoniste). 24 uur per dag, lijn...Straf...! 1 gpm.
door naar haar huis. Discreet!
7 dagen per week. Cupido: 06.96.40 MEISJESSEX (v.a.Bel 06-9668 (75cpm).
heeft tijd voor binnenerkend, voordelig en één van 18), 1gpm. Jij loopt achter mij
en buitenwerk.
Nederlands grootste relatie- de trap op. Onder m'n mini Durf jij? Wij zoeken Meiden,
Vrijblijvende prijsopgave.
organisaties.
zie je m'n slipje strak trekken. Vrouwen, Negerinnen en SM
Bel na 18.00, tel. 19800.
meesteressen met durf, die
06*96*93 SECRETARESSE naar eigen inzicht een aantal
Schilderen-Witten-Behangen.
Met open blouse en kort rokje uren p.d. sexgesprekken wilTe koop
Vraag vrijblijvend offerte.
zit ze jou heet te maken.
len voeren via een 06-lijn.
Vanstatendam
Woonaangeboden
Ze wil een wip maken. 1gpm. THUISWERK! Werken wanvoorzieningen: 020-6950716.
diversen
VOLLEDIGE GARANTIE.
Homo: jongens (18) onder el- neer je maar wilt, de 06-lijn
kaar. Hoor ze heet TEKEER is 24 u/p.d. open. Betaling per
•*•
Carmen
krulset
ƒ
15
w.o.m.
gaan
06-320*330*88 75cpm minuut. Gratis 06-46.99.
Dieren en
gehaktmolen ƒ7.50, wasma- HOMOJONGERENKONTAKT EENZAME vrouwen zoeken
dierenchine ƒ125. 02507 - 18371.
hete jongens van 18 tot 30 jr. sexafspraakjes als man niet
benodigdheden
thuis is! Bel 06-9661 100cpm.
*Z.g.a.n. poppewagen t.k.a. 06-320.330.95 (75cpm).
kleur roze, prijs ƒ75. Tel.: ** HOMOKONTAKTEN **
EROX de madam verbindt je
*T.k, aangeb. hamsterkooi 02507 - 16748.
Zoek je snel een hete boy? door, zeg maar met wie! 0695.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
+ hamster ƒ45. Tel.: 18357.
06-320*330*18 (75cpm).
Gebabbel, gebabbel.
75
Onroerend goed
** HOMO-KONTAKTEN **
Direkt apart met een hele cpm. De BABBELBOX de eniZalenverhuur
en woonruimte
ge echte! 06-320.330.02.
hete knul uit Amsterdam!
te huur
Bel nu 06-9614 (nu 50cpm). GRATIS SEX. Niet commerc.
aangeboden
Party-service
LIVESEXMEISJES v.a. 18 jr. sex-adressen en nummers
06.96.36 24 uur per dag kun je van vrouwen: 046-752 333.
PELIKAAN
Live! 1gpm. Livesex!
GARAGE
GRIEKS standje met ervaren
uw adres voor koud buffet
TE HUUR AAGEBODEN
en bittergarnituur.
LIVESEXNEGERIN 06.96.86 vrouwen, 35+. Kies maar er
Tel. 02507-14534
Tel.: 02507-18812/15619.
24 uur per dag! Live sexen! zijn er 3! 1 gpm. 06-320.327.17
1gpm. Doorschakelsex!
GRIEKS: toe maar, schuif
VERENIGINGSGEBOUW
mijn slipje maar opzij schat!!
Onroerend goed
MANNEN GEZOCHT!!
De Krocht
Bel 06-9709 (100 cpm).
Vrouwen zoeken
en woonruimte
Grote Krocht 41, Zandvoort,
niet-commerciële sex.
Heerlijk DISCREET apart met
te
huur
gevraagd
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Tel.: 046-752 333.
hete vrouwen uit Amsterdam.
voor
MeidenGrieks!
06-320.320.62. 06-320.322.11 (75cpm).
BRUILOFTEN - RECEPTIES Opslagruimte (12 m3)
Ik sta voorover, voorzichtig Hete eenzame vrouwen 30+
KOFFIETAFELS
gezocht voor grote dozen.
imet
MC L wat
v v a i olie.
V-MIG, Ga
^_Ja door!
uuuii 1
i ^|_MII.
gpm. zoeken ANONIEM sexconZoekt u ruimte voor vergade- Tel.: 02507 - 19341.
MEISJESVINGERTJES 18 jr. tact. Bel nu 06-9511 (75cpm).
ring, feest, club of party? Te huur/te koop gevraagd:
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
Hete ERVAREN vrouwen van
Komt u dan eens praten met dubbele garage c.q. loods in 06-320.320.66 Oh...wat fijn.
40 jaar zoeken sexkontakt.
mij, A.J. v.d. Moolen,
centrum. Tel.: 12300/18520.
06-350.290.53 (75 cpm).
Gemeenschapshuis,
tel.:
T.h. gevr. in Zandvoort 3-k.flat NIEUW! 06.320.325.95 Direct Hete RIJPE VROUWEN (40+)
02507-14085 of 19652.
een
leuke
meid
aan
de
lijn!
of etage door rustig pers.
zoeken snel sexkontakt!
voor perm. in Centr., niet in De meeste vrouwen! 1 gpm. Bel nu 06-9705 (75 cpm).
Bloemen, planten
Nrd. Br. o. nr. 763-42112 blad. Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17.
HETE RIJPE vrouwen bellen
en tuinartikelen
• ANNULERINGEN van uwSex in het openbaar! Lift,
voor een heerlijk sexkontakt.
toilet,
trein,
bus,
tram.
advertentieopdrachten kunt u
Bel nu 06-9780 (75cpm).
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Nieuw: 35 plus sexdating. VolGevr. tuinman voor het
richten aan Centrale Orderaf- op RIJPE VROUWEN zoeken Hete vrouwen willen echt snel
bijhouden van onze tuin.
deling Weekmedia, Postbus sexkontakt 06-9616 (100cpm) SEXKONTAKT. DoorschakelTel.: 02507 - 17595.
lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
156, 1000 AD Amsterdam.

W.o.

t.k. Peugeot 306 XRD 1.9, 5-drs,

\_/\_/ ^«Mmjim/i^v "it1 "se-Xït-s

Elke week het dagelijks nieuws!
Nieuw: ANONIEME sexdating
Snel sexkontakt m. eenzame
vrouwen 06-9706 (100cpm).
Nieuw discreet privé-gesprek
met hete vrouwen. (Extrasnel.) Bel 06-9664 (100cpm).
Nieuw! DOORSCHAKEL-SM
Hier wachten dominante
vrouwen thuis om jou aan te
pakken! Soft SM. Luister naar
hun boodschap en kies 'n
meesteres voor 'n echt
SM-Livegesprek. 1gpm.
06-320.322.55. Live!
Nieuw: hete meisjes van 18
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100cpm).
Nieuw! UITBELPRIVELIJN! Ze
zitten thuis te wachten op
jouw telefoontje. Luister naar
Rijpe Vrouwen die jou willen!
Toets de 3 en wij verbinden je
Live door! 1 gpm. 06.98.40.
Nieuw*Nieuw*Nieuw*

Doorschakelsex!
Live in de huiskamer bij de
lekkerste vrouwen en tieners!
Ze zitten thuis te wachten
tot jij belt. Ze willen privé
'n sexgesprek met jou!
Niemand luistert mee!
24 u. p.d. maar 75 cpm.

06-97.79
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75cpm).

Privé
Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/p.d. 100 cpm

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

^? v \

\

SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Sex"O"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong.
1gpm. Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2 * * *
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm).

U N I E K ! HO r!

naar Rijp. Meiden. Hard, Lesbi. Black l '100 vrouwen en meisjes nebben hun.
Elle Vlug 'Hoogtepunten enz. of kies ui; | privé teLnr. in onze computer zitten •
500'vrouwen en'meisjes die een al- , waardoor wij je discreet kunnen doorverspraakie willen met jou!.slechts 75cpm.' ' binden. Ze nebben allemaal.hun visite. .
_ f
_. _
f _ l kaartje ingesproken; Luister en maak ie •
Durf jij? (\(\ C)X r»X l keuie- '«"i verbinden je discreet door
^_;
V/VJ»^yO«"U .'Voor een gesprek privé bij haar thuis.
~7T—-"—•-^^
.
.
• Intróduktieprijs TScjim. .

SM Taboe-gesprek? Stiekem
afluisteren of durf je zelf live?!
24 pd. 1 gpm 06-320.329.20.

06,95.60

S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SNEL SEX 9644
Geen wachttijd! Geen trucjes!
Gewoon snel 'n livegesprek
of luisteren naar korte zeer
opwindende verhalen. Bel
SNEL(SEXI) 1 gpm. 06-9664.
STEWARDESSENSEX
0695.07. Schuif m'n rok omhoog
en laatje hand voelen. 1 gpm.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1gpm. 06.320.320.77
THUISBELcomputer
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbindt je door
met haar. Discreet en privé:
06-9892 (75cpm).
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste vrouw
en wij verbinden je direkt met
haar door. Bel nu 06-9755
(100cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75cpm).
TIENERPRIVELIJN 06.95.20
Hier hoor je meisjes (18) een
hete wens inspreken! Kun jij
die wens vervullen toets de
"O" en we verbinden je door
voor 'n privégesprek. 100
cpm. Meisjes gratis! 06.95.20.

Nieuwe Rage NiEuwi 06 MET
Uit Amerika! Vblumeregelmg
Nu al duizenden bellers per dag!
.Probeer het ook eens! Spreek een
leuke boodschap in en luister dan

.

P1V *.SITiTWlT"
V11 *^rtFKV
••
•Mionwl lavn»! io l/iint rm>t A> 1 rin it>'

wordt je direct live doorverbonden.:

Vrouwen.Meisjes A> n f. 77 l VolumeSex! Tijdens het luisteren kun,je.;
bellen Gratis

UO.HO.I/

JU ALLEEN BEL DAN!

06.96.53
SM.DOORSCHAKELSEX

i het verhaal met de 7 en 8 voor- en i
l achteruitsppeleri. Zo kom snel naar:
'.. het.lekkerste punt. Hot Story's en :
Datihgl.IjpmiLUISTER MEE OP: ;

^06^6^2
; Meiden Thuis-üve! ?

rouwen hebben hun privé'
n r. in onze computer zitten. Luister:/ J Nieuw! RuinvjS meiden-hebben: een."
naar hun .wensen en wij verbinden
je tjeel discreet door naar haar huis • ' boodschap .ingesproken en hun privé-;,
voor een privé gesprek op.'SM ! 'nummer zit in.ónze computer. Als je eenV
niveau! Igp
1
red door naar haar slaapkamer (J g.p.m.);:
.'-.NIEUW! DISCBËETI. .- -.•.-' i-';
THU1S-SM
l ECHT LIVE
06.96.52

LIVE

TIPPELLIJN: eenzame vrouw- SEX-DIREKT.
Ondeugende
tjes zoeken een vluggertje? vrouwen hebben een adv. i'nBel nu 06-9530 (75cpm).
gesproken. Kies zelf de allerTOPSEX 06-320.325.25. Ik wil lekkerste, en laat je doorverin bad met jou! Zeep me maar binden met haar huis. Bel nu
06-9663.
•' 'i
lekker in lieverd! 1 gpm.
Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm SEXGESPREK met vrouwen
Spreek een visitekaartje in en die zich thuis vervelen!! Voor
luister naar die van anderen! Heren bel 06-9667 (100cpm).
Vind je 'n leuke meid, dan (SEX-GESPREK) Zeker weten
verbinden we je live door.
dat er op jou 'n heerlijk meisje
Samen privé. 06.97.22.
(18) wacht, bel 06-9701 75c/m
VERPLEEGSTERS LiveSex! Ze zakte door haar knieën.
Rijp & Jong! 24 uur per dag! Op z'n Frans lieverd. 1 gpm:
06.98.38 1 gpm. We wachten! 06.96.46 Rode. lippen! •'
VLUGGERTJE: hete vrouwen
SEX VOOR TWEE, direkt telezoeken snel discrete sex!
foonsex met hete vrouwen.
Bel 06-9603 (100cpm).
06-320.330.46 (75cpm). ; '
Vrouwen, 40, zoeken STOUTE jongens (18) voor hete Privetelefoonnrs van hete
sex. Bel nu 06-9844 75cpm. vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (lOOcpm):1''
!Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX. Bel
BETTY'S ESCORT ,i;,
ze thuis via 06-9604 (75cpm).
IVrouwen van 35 jr en ouder 020 - 6340507 dag. v.a. 19; u.

Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm).
Rijpe Negerin Live op haar
privélijn thuis! Wij schakelen
je gratis door om haar te pakken. Ze houdt van Grieks!
1gpm. 06.95.24 Echt Live!
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Wat een inkijk,
geen slipje. 1 gpm. 06-97.44. Sabrina's Sexpaleis. Je kunt
hier kiezen uit meer dan 150
RIJPE VROUWEN Live
hotstories! Zappen van storie
06-96.09, 24 uur per dag kun naar storie. Je hoeft geen anje met ze dollen. Live! 1 gpm. der meer te bellen, voor 1
Rijpe Vrouwen PRIVÉLIJN! gpm heb je alles! 06.96.06
06.95.23 direct privé 06.95.23 Sex op SPANNENDE plek1 gpm. Hier spreken rijpeken! 06-320.320.19 1 gpm.
vrouwen die bellen hete fan- In de bios voel ik je hand.
tasieën in! Als je op de "O"
toetst wordt je direct doorver- SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
bonden. Vrouwen gratis!
willen DIREKT-SEX, bel ze nu Vrouw gr. (b) wil SM spel met
06-320.330.82 (75cpm).
06-9512 Sexsucces! 75cpm. heer. 020 - 6389095.

SSi^,
voor de particulier

3 regels
Gratis!

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

Hjlim

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia

Actief • Tips • Vrije tijd
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Jeugd kan naar film-crèche
terwijl ouders winkelen
ryATERDAGMORGEN
/. ONBEZORGD win*-* kelen terwijl uw kinderen onder de hoede zijn
van vakbekwame oppassers. Een droom? Nee
hoor, zaterdagmorgen 29
oktober opent Tuschinski
orii half tien zijn deuren
voor het eerste grote Filmcrèche Festival van Walt
Disney.
••Kinderen vanaf vier jaar
zijn tot 12 uur 's middags hartelijk welkom in het Amsterdamse Tuschinskitheater waar
van tien tot
12 uur korte
Disney-filmpjes worden
gedraald. De
grotendeels
'stomme'
filmpjes van
'
onder andere
Pluto, Donald Duck, Mückey
Móuse en Goofy zijn zorgvuldig uitgezocht.
Voor kinderen die niet-zo
lang stil kunnen zitten, is er
een grote leestafel met onder
andere Donald Duck en andere.bladen en kleurplaten van
de Leeuwekoning. Uiteraard
wordt de dorst gelest met
ranja met. een rietje. BetrouwDare mensen van de oppascentrale zorgen ervoor
;dat de kinderen twee uur
lang vermaakt worden, zodat
de ouders onbezorgd kunnen
winkelen. Na afloop krijgen
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Mediteren is niet alleen navelstaren

de kinderen een leuke attentie mee naar huis.
Het idee van het Pilm-crèche Festival is ontstaan uit
een samenwerking van MGM
Cinemas, Buena Vista en
Weekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad). ledere laatste zaterdag van de maand
(met uitzondering van de decemtaer) kunnen (groot) ouders hun kinderen naar het
theater brengen. De volgende
festivals zijn op 26 november,
28 januari, 25 februari en 25
maart.
Walt Disney's Filmcrèche Festival kost zes
gulden per
kind. Lezers
van
deze
krant krijgen
.tegen inlevering van dit
artikel (mits
telefonisch
gereserveerd) één gulden
korting per kind. Begeleiders
zijn welkom, voor zeven gulden per persoon (de korting
geldt alleen voor de kirideren). De kinderen moeten uiterlijk om half één weer opgehaald worden in verband met
de aanvang van de middagvoorstellingen in het theater.

ETRAITES DOEN hier Wie een goede meditatiecursus doormaakt, kan het gevoel krijgen de hele wereld aan te kunnen
steeds meer opgeld,
omdat velen de gunstige werking daarvan ervaren.
De cursussen van de stichting Sayagyi U Ba Khin die
twee keer per jaar in Brabant en Gelderland plaatsvinden, mogen zich dan ook
in een steeds warmer belangstelling verheugen.

R

Nieuw: Walt
Disney-filmpjes
zaterdagmorgen
in Tuschinski

Je kunt zo'n retraite in eerste
instantie ook zien als een vorm
van vakantie. En wat voor een.
Nooit kom ik uitgeruster en
opener thuis dan na de 'tiendaagse.' Vreemd is dat niet,
want dé geest heeft tien dagen
lekker kunnen uitrusten in een
aangename omgeving.
De accommodatie is meer
dan comfortabel. Zo lonkt in de
zomer een riant conferentieoord, verzonken in de bossen
van Groesbeek. Een oord waar

Met 'camper' varen
door binnenwateren
LTIJD JALOERS gekeken naar trotse eiA
genaars van grote
motorjachten die metbruine tint en brede grijns
moeiteloos hun eigendom
door de binnenwateren
loodsen? Dat hoeft niet
meer.

vroege opstaan goed te doen.
Het schema is ook niet voor
niets zo gekozen: zo vroeg in de
ochtend is de geest van nature
meestal wat rustiger en heiderder. Al is het de eerste dagen
soms wel even wennen aan dat
vroege opstaan.

praktische reden. Zeker wanneer je praat is de geest actief.
Mediteren is juist het niet-reageren op wat de geest allemaal
wil. En praten wil de geest als
geen ander.

Van dergelijke nuchterheid is
de hele meditatiecursus doordrenkt. Hoe 'open-minded' je
ook denkt te zijn, het is toch
een merkwaardige ervaring om
voor de eerste keer, als de gong
klinkt voor de groepszitting, iedereen schijnbaar nurks voor
zich uit te zien schuifelen.
Maar ook dat zwijgen heeft een

Uit die nuchterheid is ook het
uitgebreide tweede maal om 11
uur 's ochtends te verklaren.
Voor 'oud-studenten' is dat
meteen de laatste maaltijd,
maar nieuwelingen krijgen om
vijf uur nog een lichte broodmaaltijd. Het zou anders teveel
vergen. Wie veel mediteert,
merkt de reacties die lichaam

Nuchterheid

Deze vrlJe-UJdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Tmdy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

De touroperator heeft een
aantal bestemmingen geselecteerd waar de binnenwateren
uitstekend bevaarbaar zijn, de
omgeving enige variatie beidt
en er voldoende aanknopingspunten zijn voor diverse leuke
uitstapjes - zonder boot.
Voor meer informatie: Sunrise, telefoon 020-683.7216.

Vertrekdata:
VAN DE WEEK Nov.
07,14,21,28
Dec.:05, 12
6 Dagen Praa$* *,L,"" 498,-

es dagen naar de "Moeder der Steden" Praag!
Eén van de meest fascinerende steden in Europa
is ongetwijfeld Praag. Een stad met een rijke historische achtergrond en vele bezienswaardigheden. 6 Dagen Praag, met verblijf in het centrum en
een prima halfpension verzorging!

Niets gaat zo heftig te keer als
de geest. Maar wie een tijd mediteert, merkt dat het wel degelijk mogelijk is de geest te temmen. Dat alles doet misschien
vrezen dat hier louter asceten
bijeenkomen, maar niets is
minder waar. ledere dag spannen de koks zich in om heerlijke maaltijden te serveren, te beginnen met het ontbijt om zeven uur. Normaal krijg ik om
die tijd geen hap door mijn
keel, maar na de meditatie - die
om half vijf 's ochtends begint Ontbijt
heb ik daar toch wel erg veel
Wie denkt een rustig mens te trek in.
zijn, zou wel eens heel erg beIk ben een uitgesproken
drogen uit kunnen komen. avondmens, maar toch is het

Wie een goede meditatiecursus doormaakt, kan dankzij het
verworven inzicht in lichaam
en geest het gevoel krijgen de
hele wereld aan te kunnen.
Maar paradoxaal genoeg vervalt langzamerhand de pijnigende behoefte om de hele wereld aan te kunnen, en dat is al
weer een hele zorg minder. Het
heeft mij in ieder geval een stuk
opener gemaakt, hetgeen betekent dat ik dus heel erg vast
moet hebben gezeten.
Leven is leren, in dit verband
eerder afleren te noemen, en
meditatie helpt stap voor stap.
'Slowly, slowly', zeggen dan ook
de Birmese leraren Mother
Sayamagyi en Sayagyi U Chit
Tin, die meditatie-centra in
Noord-Amerika,
Engeland,
Oostenrijk en Oostenrijk hebben helpen oprichten.
De Nederlandse leraar Matthijs Schouten wil één wijd verbreid misverstand uit de weg
ruimen. „Het is niet alleen navelstaren. Je bent niet slechts
introspectief met jezelf bezig,
maar je ontwikkelt ook naastenliefde en mededogen. Je
werkt niet voor jezelf, maar
voor het welzijn van de hele wereld."
Informatie over de tiendaagse Vipassana-cursus is te krijgen bij Moniek
Nooren, telefoon 080-771935, of bij de
Sayagyi U Ba Khin Stichting, Oudegracht 124, 3511 A W Utrecht.

(ADVERTENTIE)

498.-

de enige afleiding bestaat uit
het ruisen van de bomen en het
suizen van wat zweefvliegtuigen. Maar voor wie mediteert,
is dat gebrek aan afleiding juist
een geschenk. Vooral gedurende de eerste dagen, waarin de
aandacht uitsluitend gericht is
op de ademhaling. Het doel
hiervan is de concentratie zo
sterk mogelijk te maken, om
vervolgens de aandacht op de
zo wispelturige geest te richten.

Afleren

BOES

Touroperator Sunrise, vaarvakantie-specialist in Nederland, heeft voor degene die
graag eens kennis wil maken
met het leven aan boord een
watercamper in de aanbieding.
Volgens de touroperator is
het varen van'zo'n watercamper net zo eenvoudig als het
rijden van een echte camper.
Normaliter ingewikkelde manoeuvres zijn met deze watercampers kinderlijk eenvoudig
gemaakt. En mocht een klei- Zonnedek
ne inschattingsfout toch een
Sommige types hebben een
keer voorkomen, dan vangt beweegbaar
ideaal
een stevige zwarte stootrand voor rivierensalondak:
met
lage
brugde tikken moeiteloos op.
vaarroutes. Andere types zijn
een groot dak
Tijdens een korte prakti- er ookdewaarbij
salon makkelijk kan
sche instructie aan het begin over
geopend en weer anvan de reis is trouwens ruime worden
types hebben een reusgelegenhied tot oefenen onder dere
achtig zonnedek.

Hotel in centrum en prima
verzorging
Nu slechts

Aandacht richten op
wispelturige geest

door Alex Groothedde

Telefonisch reserveren !s verplicht: 020 - 626.2633 (dit kan vanaf
donderdag 20 oktober). Wanneer u
de kaartjes ophaalt, krijgt u tegen
Inlevering van het artikel by de kassa van Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-28 (vlakbij de Munt) In Amsterdam, één gulden korting.

begeleiding en het
stellen van vragen.
Afhankelijk van
het type bieden de
watercampers een
aantal ruime slaaphutten en toiletten,
soms zelfs per
slaaphut een aparte
douche en warm en
koud stromend water. Het keukenblok
is groot en overzichtelijk en volledig ingericht met koelkast, gasfornuis en
grill. De boot heeft
standaard centrale
verwarming en een
ruime salon. Zelfs
beddegoed en tafellinnen behoren tot
de standaarduitrusting.

en geest over elkaar afroepen.
Door net zoveel te eten als het
lichaam nodig heeft, blijft de
geest zuiver.
ledere dag is er een wisselend
vegetarisch menu, samengesteld door toegewijde koks. Je
proeft de liefde en zorg die in
ieder stukje voedsel is gelegd.
Die speciale aandacht voor het
eten is er niet voor niets: wil je
goed kunnen mediteren dan
moet je ook goed voor jezelf
zorgen. Goed eten hoort daarbij. 'Food good, meditation
good,' zegt de Birmese lerares
Mother Sayagyi dan ook steevast na afloop van de cursus.
Een andere vorm van nuchterheid is gelegen in de getaruiken. Zo kan men zich afvragen
waarom de leraar of lerares op
een verhoging zit, en waarom
veel leerlingen buigen. Een van
de ontnuchterende antwoorden
is dat de leraar dan in ieder
geval een goed overzicht heeft.
En wie buigt, maakt zijn of
haar ego een stukje kleiner. Dat
komt bij de meditatie goed van
pas.

In het Verre Oosten is het
vrij gebruikelijk om met
zekere regelmaat tien dagen
in retraite te gaan. Hier
verklaren ze je al snel voor
gek wanneer je aankondigt
tien dagen lang telkens om
vier uur 's ochtends op te
staan en, wat misschien nog
erger lijkt, vrijwel helemaal
niet te praten. Tien dagen
van Vipassana-meditatie,
bedoeld om de geest te
zuiveren.

Inclusief: ^\ y
• vervoer per luxe touringcar
•Overnachting heen- en terugreis
• verblijf In hotel Globus
• een 2-persoonskamers mee do/to
• halfpension verzorging
• bezoek aan Karlovy Vary
• afschledsdiner In Nederland
• begeleiding Nederlandse chauffeur

Meer informatie over Praag Stuurt u deze bon
ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam: Adres: -Reserveren, even bellen:
Postcode:
_
020-6541100
Woonplaats:
_
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
Telefoon: uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

De Harde's Tours

'Engelse landhuizen moeten
passen als een handschoen'
IE ZIJN KOPJE thee
met een wolkje melk
voortaan in gepaste
omgeving wil drinken, kan
zich een volledig naar eigen
wens ontworpen Engels
landhuis aanschaffen. Heritage Homes introduceert
een unieke serie van in Engeland vervaardigde country houses die in Nederland
kunnen worden gebouwd.

ketingplan en het doen van
marktonderzoek."
In mei dit jaar ging Heritage
Homes echt van start, als enige
aanbieder in Nederland. Op een
tentoonstelling van Engelse auto's begin april had Krabbendam een kleine stand gehuurd
om te zien hoe het publiek zou
reageren op dit produkt. „De
belangstelling was overweldigend," zegt hij, breed glimlachend.
„Ik denk dat dat komt doorPotton Ltd. uit Bedfordshire, dat de huidige nieuwbouw niet
Engeland, bouwt sinds 1981 dit beantwoordt aan het beeld dat
soort huizen. Men maakt de mensen hebben van een huis.
standaard onderdelen die
op plaats van
bestemming
worden afgewerkt. In de
piekperiode,
de lente, vervaardigt Potton gemiddeld
vijftig huizen
per maand.
„Ik dacht:
zo'n huis wil
ik ook. Wat later bedacht ik
me dat anderen vast ook in
zo'n pand willen wonen."
John
Krab'Er is al een tijd een traditionele trend aan de
bendam,
willen in een knus huis met karakter wonen'
mede-eigenaar van Heritage Homes, kwam voor het Zij willen liever wonen in een
eerst op het idee om Engelse huis dat een puntdak heeft met
landhuizen in Nederland te im- een schoorsteen erop en luiken
porteren toen hij de directeur voor de ramen. Er is al een tijd
van Potton sprak op een con- een traditionele trend aan de
gang. Mensen willen in een
gres.
Die liet een foto zien van een knus huis met karakter wovan de door zijn bedrijf vervaar- nen."
digde huizen en Krabbendam
viel als een blok voor het pand.
„Dat congres was in 1989 en Variatie
De huizencollectie telt inmidsindsdien ben ik bezig geweest
met het opstellen van een mar- dels meer dan veertig verschil-

W

lende basisontwerpen, variërend van een idyllische cottage
tot een statig landhuis. Binnen
deze basiscollectie kan haast
oneindig gevarieerd worden.
„Mensen moeten een huis krijgen dat bij ze past als een handschoen, dat het budget niet te
boven gaat en dat de goedkeuring welstandcommissie kan
wegdragen."
Krabbendam is nu met 24
projecten aan de slag. „Deze
mensen hebben al een kavel en
nu zitten we rond de tafel om de
verschillende wensen en mogelijkheden te
bespreken."
De huizen zijn
niet
goedkoop, maar
dat is ook niet
de bedoeling
van Heritage
Homes. „Wij
willen onze
klanten iets
exclusiefs
aanbieden, zij
kunnen het
huis geheel
naar
eigen
wensen laten
bouwen en in
een aantal gevallen zoeken
wij ook nog de
gang. Mensen bouwkavels
erbij,"
zegt
Krabbendam.
De prijzen voor een huis variëren van 230 duizend gulden
tot een miljoen. „Tot mijn verbazing is er vooral belangstelling voor de grotere huizentypes. De mensen die dit soort
huizen kopen, houden van rust
en het buitenleven. Het zijn ook
vaak anglofielen. En ze hebben
niet de dunste portemonnees,
ook dat, ja."
Bel voor informatie met Heritage
Homes, telefoonnummer 02159-5Ü313.

geeft u meer!

'Porgy & Bess'
in dans oij Opus One
Het is al tientallen jaren geleden dat Gershwin Porgy and
Bess schreef, maar het thema is nog steeds actueel. In 1992
woedden er in Los Angeles immers nog hevige rassenrellen.
Dit L.A. is het decor van de dansvoorstelling 'Porgy & Bess dancin the heat' op maandag 31 oktober door Opus One. In
een achterbuurt van
Soutli Central wordt de
zwarte schoonmaker
Porgy verliefd op de blan-l
ke nachtclubdanseres l
Bess. Wanhopig proberen|
ze het verschil in ras en
stand te overwinnen,
maar hun liefde lijkt
kansloos. Verslaafd, vernederd en opgejaagd pro-|
beren beiden hun toekomst veilig te stellen.
Mét of zonder elkaar....
Een zwaar thema, maar
de voorstelling is opmerkelijk lichtvoetig, met
name door de verschillende dansstijlen: van
swingende jazz en tapdans tot romantische
pas-de-deux en flitsende
hiphopnummers.
Tegen inlevering van
onderstaande volledig
ingevulde bon ontvangen
onze lezers een korting
van vijf gulden* op de normale toegangsprijzen van 28. 23 en
18 gulden. U kunt de bon inleveren bij de kassa van de
Stadssschouwburg (geopend van maandag tot en niet /.aterdag van tien tot zes uur). Op zondag gaat de kassa om één
uur open. Telefonisch reserveren: 020-624.2311.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal kaarten:
*Op de laagste rang (13 gulden) wordt geen extra korting gegeven.
Korting niet in combinatie met CJP, JTK of Pas 65. Dc/.e aanbieding geldt alleen voor de voorstelling van 31 oktober.

geeft u meer!
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Auto's & Motoren

Amerika kan
toch compacte
auto bouwen

'Koerslijst'
De BOVAG-motorbedrijven beschikken sinds deze
week over de eerste uitgave
van de ANWB/BOVAG
koerslijst voor gebruikte
motorfietsen. De koerslijst
vermeldt onder meer de
meest actuele in- en verkoopprijzen van vrijwel
alle in Nederland voorkomende motoren van de afgelopen zeven jaar.

Een Amerikaan met een bescheiden lengte van 4,36 meter
en een prijs ver onder de 40
mille hoopt de komende maanden een autosegment te veroveren waarin Europese fabrikanten heer en meester zijn. De
nieuwe concurrent met onderscheidend uiterlijk heet ChrysIer Neon.

Variant krijgt VR6
Volkswagen heeft tijdens
de autosalon van Parijs het
nieuwe topmodel uit de
Passat-reeks aan het publiek getoond, de Variant
VR6 Synchro met Exclusiv-uitrusting. De permanent vierwielaangedreven
synchro is voorzien van
een krachtige zescilinder
met een tot 2.9 liter vergrote inhoud. Het maximaal
vermogen bedraagt 184 pk
bij 58 honderd toeren.

UROPESE
MIDDENKLASSERS als Xantia,
Mondeo, Vectra, Laguna
en al die anderen krijgen er een
concurrent bij waar ze zich enige zorgen over mogen maken
want de Neon beschikt over enkele aantrekkelijke troefkaarten.

E

Lexus brengt LS400

Lexus heeft op 18 oktober tijdens de Internationale Motorshpw te Birmingham de nieuwe Lexus
LS400 gepresenteerd. Hij
kreeg een iets dynamischer
uiterlijk, biedt meer binnenruimte,
heeft
een
krachtiger motor, weegt 90
kg minder en is stiller dan
zijn voorganger. De nieuwe
LS400 accelereert met zijn
4.0 liter V8 het snelste in
zijn klasse en verbruikt
tien procent minder brandstof dan zijn voorganger.
De lengte van de auto
bleef onveranderd maar de
wielbasis is met 3,5 centimeter vergroot. Door wijziging van het interieur is er
voor met name de achterpassagiers meer hoofd- en
beenmimte. Voor de middelste zitplaats ontwikkeide Lexus een automatische
driepuntsgordel. Voor de
demping van de luchtvering is een nieuw semi-actief
besturingssysteem ontwikkeld.

De vraag die iedereen vooraf
natuurlijk stelde was of een
Amerikaanse onderneming in
staat is een compacte auto te
bouwen waarmee het in Europa de concurrentie kan aangaan.
Maar dan is daar nog altijd
het Chrysler Small Car Platform dat de slogan 'Dare to be
different' hanteert met als gevolg dat de tijd dat Amerikaanse autofabrieken uitsluitend

grote sleeën uitbraakten definitief voorbij is.
Chrysler-topman
Richard
Eaton: „Wij wilden een compacte auto op de markt brengen
die iets verfrissend anders zou
doen dan wat de concurrentie
biedt. De investering mocht
niet te hoog worden en we wilden het zelf doen, zonder buitenlandse partner."
„We hebben daarom onze
ontwikkelingsafdeling opgesplitst in zogeheten platforms

die alle dezelfde filosofie hanteren, namelijk: wie zegt dat wij
dit niet kunnen?"
De consument mag het zeggen, maar zo op het eerste oog
lijkt Chrysler goed geslaagd in
de opzet. Evenals bij de Vision
is gekozen voor het cab-forward
design. Door de voorruit verder
naar voren te plaatsen dan gewoonlijk, de overhang voor en
achter zeer kort te houden en
een lange wielbasis van 2,62 meter te hanteren heeft Chrysler

Compacte betaalbare middenklassers zijn populair maar
de vraag naar groot, superdeluxe en stijlvol blijft bestaan.
En hoe. De verkoopcijfers van
Jaguar in het eerste halfjaar
overtroffen wereldwijd ledere
verwachting. Genoeg reden
voor Jaguar om de toekomst
van de nieuwe XJ en XJS met
veel vertrouwen tegemoet te
zien.

N NEDERLAND bedroeg de
verkoopstijging 12 procent,
Vooral in Amerika is de stijmaar dat is niets vergeleken bij Engeland en Frankrijk ging voor het grootste deel te
(16 procent), Amerika (25 pro- danken aan de XJS 4.0 Convercent) of Oostenrijk (37 pro- tible, die voor 1995 enkele lichte
cent). Spanje noteerde zelfs een wijzigingen ondergaat om j onstijging van 138 procent in het ge aspirant-Jaguarrijders extra
eerste half jaar van 1994. In to- te motiveren tot aanschaf. In
taal werden er wereldwijd 13 motorisch opzicht onderging
procent meer Jaguars en Daim- met name de zescilinder enkele
verfijningen die het rendement
lers verkocht.
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Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ \ 3,75
ƒ 8/50
ƒ 8/50
ƒ10,10

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

020-665 86 86

LX 25 GTI Turbo II '87, 1e eig.,
nw APK, d. grijs, als nieuw,
ƒ9950. Tel.: 020- 6596264.

Chrysler
Neon:
'Dare
to be
different'

een forse binnenruimte gerealiseerd. Bovendien bood dit de
mogelijkheid grotere portieren
te monteren die de in- en uitstap vereenvoudigen. De koplampen hebben een opvallend
ovale vorm. Wellicht een nieuwe trend want de toekomstige
Ford Scorpio is er ook mee uitgerust.
Chrysler heeft verder duidelijk rekening gehouden met de
lengte van Europeanen door de
Neon een bolle daklijn mee te

Jaguar verkoopt
boven verwachting

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

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Cadillac
wil 4x4

Er is rekening
gehouden met
de lengte van
Europeanen

Subaru Mini Jumbo 3-drs, wit,
91, 3 mnd. Bovag en ANWB
gekeurd, ƒ 10.750.- ECONOOM
Frederikspl. 6, 020-6232505.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Actuele informatie over '
auto's en motoren.
. Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Let op!! Mazda 323 GLX 1.6
inj., km. 26.000, nw.st, b.j. '89,
ƒ12.000. NIEROP-DAIHATSU,
A'dam-W. Tel.: 020 • 6183951.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Ford Sierra 2.3 diesel, 1990,
ƒ 15.500. Autoservice Wetter
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Citr. AX Furore '94 ..ƒ17.900
Citr. AX 11 TGE '93 .ƒ16.750
Citr. AX 11 TGE '92 .ƒ14.250
Citr. AX 11 TGE '90 .ƒ12.650
Citr. AX Axion '91 .. .ƒ 12.950
Citr. AX 11 T E ' 9 0 . . . ƒ 12.450
T.k. tegen handelspr. Alfa 33 Citr. ZX 1.4 Avan. '91 ƒ 19.250
Sportwagen, Zender-uitv., l.m.
02903-1908
velgen, rood 2-'89, ƒ12.500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, * AUTOBEDRIJF DORLAND *
A'dam, 020 - 6627777.
Broek in Waterland
Donderd. open tot 20.30 uur.
2CV6 '82, 90.000, APK 7-'95,
div. nw. ond., heel goed,
Adverteren in
ƒ3300. Tel. 073 - 149258.
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21
Voor een goede occasion:

Alfa Romeo

BMW

Let op!! Knip uit!!

Auto markt
06 - NEDERLAND

Citroën Olthof biedt aan:
In- en verkoop van auto's
ZX Aura 1.8, 3-drs. 3/94,voor bedrijven en particulieren.
ƒ 28.500.
Isolatorweg
40
A'dam. Tel. 020 - 6823520.

06-91122321

Mazda 323 F 1.6i GLX, 1/91, 100 ct./pm.
62.000 km. Centr. vergr.
ƒ 22.450
GOLDCAR BV. T.k. BMW 320i'89, 90.000 km.,
Tel. 020-6433733.
autom., diamantzwart, 1e eigeVectra 1.6 GL
4/92 naar, APK '95 ƒ 16.500. Zien is
kopen: een plaatje
ƒ 20.500.ALBERS AUTOBEDRIJF
020-6685100, na 18.00 u.
Tel. 02963 - 1767.
Adverteren in deze rubriek
Volvo 244 GL 2.3 Lpg, schuifTel. 020 - 665.86.86
dak, lm. velg. '90 ..ƒ26.750.FAX 020 - 665.63.21
Van Vloten B.V. Volvo-dealer
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020 - 6369222.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
Citroen BX 14TE, bj. 1990, LPG
gas, keurige auto ƒ 8950. Inruil
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.

Citroen

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Daihatsu

Hyundai

Applause Li., km. 30.000, '92,
ƒ 18.500. Cuore TS, km 18.000,
9/'93, ƒ 14.750. Charade 1.3 inj.
Chiga '91, ƒ14.250.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.

HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

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

Fiat
FIAT
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

1.4 TRS '87
ƒ 6.750
1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
11 Image '91 ....ƒ13.950
11 TGE '92
ƒ15.950
14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
14 RE '88
ƒ 9.250
14 RE '88
ƒ 9.900
14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
1.9 Diesel '92 . . . . ƒ 19.500
1.9 Diesel '93 ... .ƒ23.500
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Honda

AUTOKROOY
Voor nieuw en gebruikt
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel. 020 - 6310615

Kia

WESTDORP

Panda 750 CL . .ƒ 6.950
Panda 1000 CL .ƒ 7950
Panda autom. . .ƒ 12.299
Uno 1.1 S . . ƒ13950
Uno 1.1 S
ƒ15.950
Uno 1.1 S
ƒ18.750
Uno 1.4 Skyline .ƒ19.950
Uno 1.4 Suite ...ƒ21.500
Ritmo70 Cl
ƒ 8.250
Croma2.0 S . . . . ƒ 21.950
Croma2.0 TDi ..ƒ31.500

Citroen Olthof biedt aan:
Met 3 mnd. Bovaggarantie en
financiering tegen slechts
6.9% rente:
BX 19 TZD 9/92, 48.000 km.
Autobedrijf CASPARUS
ƒ22.500.- BX Cannes, 11/90,
Weesp 02940-15108
69.500 km. ƒ 13.400.- BX 14
TE 12/89, 69.000 km. ƒ 11.500.Diverse FIAT OCCASIONS
BX 14 RE 3/88, 124.000 km.
reparatie & onderhoud
ƒ8.750.- ZX Aura 1.6. 5-drs.
APK-keuringen
12/91, 32.000 km. ƒ 19.900.ZX Aura 1.6.5-drs. 1/92,33.600
FIAT-SPECIALIST
km. ƒ22.500.- AX GT. 3-drs,
Bovag Autobedrijf
9/91, 61.000 km. ƒ 16.250.VAN ETTEN
AX K.Way 5-drs. 5/89. 70.000
km. ƒ9.750.- AX 11 E 5-drs.
Timmerwerf 91, Heemskerk
6/89. 78.000 km. ƒ 7.950.Tel. 02510 - 33677.
Isolatorweg 40
A'dam- Sloterdijk (afslag S102) Fiat Uno origineel 1986, keurige
auto, 5 versnell., ƒ3950. Inruil
Tel. 020 - 6823520.
mogelijk. 023 - 423906.
Citroen Visa Club 10-1986, 2
FIAT VERMEY B.V.
cyl., benz. verbr. 1:8 ƒ2950.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
OTO/ICI CITROEN
Tel. 02975-62020.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
AX
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
AX
Chrysler Voyager 2.6 SE USA
AX
'87, airco., autom. etc. 140.000
AX
km., ƒ 13.500. 020 - 6435950.
AX
BX
BX
BX
ROB VAN BERLO
XM V6 Ir airco/rad. '90/ 24.500
BX
Citroen
garage
XM 2.0i, aut. '92
ƒ29.500
ZX
XM 20i aut. '90
ƒ 22.500 spec. DS. Rep. onderhoud.
ZX
XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500 Diversen DS t.k., eenmaal XM.
Tel.:
020
6944875
XM Turbo D '91
ƒ22.500

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

De XJ-serie is vooral uiterlijk
ingrijpender gewijzigd. Het is
de eerste compleet nieuw ontworpen auto sinds de overname van Jaguar door Ford in
1990. Hij is herkenbaar maar
vertoont meer ronde lijnen dan
zijn voorganger. De voor- en
achterzijde roepen de herinnering op aan de klassieke XJ6
Serie III.

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Opel Vectra 2.0 i. 5-deurs.,
BMW 318i, 03-1985, APK 0883.000 km, 1989, ƒ 15.900.
1995, keurige auto, ƒ 5950. InAutobedr. Dorland, 02903-1908 ruil mogelijk. 023 - 423906.
Broek in Waterland.

XM Turbo D ABS '90/22.500
XM Diesel '90
ƒ 18.500
XM D Break Serv. '92ƒ 20.000
BX 19 TGD Br. '91
ƒ 16.500
BX 19 TZD '92
ƒ 17.500
BX 19 TZD '91
ƒ 14.500
BX 19 D '87
ƒ 4.950
BX RD Br. '86
ƒ 4.950
BX 16 TGI Br.'92
ƒ22.500
BX 19 TZI LPG '92 ƒ 18.500
BX 19 TZI '90
ƒ 14.500
BX 16 TGI '92
ƒ 17.500
BX 16 LPG '91
ƒ 13.500
BX 19 GTI 16v '90
ƒ 14.500
BX 16 TGI '90
ƒ 12.500
Suzuki Swift GTI '89, wit,
BX 19 GT LPG '85
ƒ 3.950
ƒ11.000.BX 16 RE '86
ƒ 4.500
COBUSSEN Baarsjesweg 249- BX 14 TE Deauville '92/ 15.500
Amsterdam 020 • 6121824.
BX 14 TE LPG '91
12.500
Visa 11 RE '88
ƒ 3.950

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de Subaru Mini Jumbo 5-drs.,
opgave van de advertentie zwart '90, Bovag garant, en
kenbaar maakt. De kosten ANWB gek. ƒ 10.950.- HEERE.
Tel.: 020-6232505.
daarvoor bedragen ƒ4,50

aanzienlijk verhogen.
Aan de buitenzijde is voortaan duidelijker onderscheid
zichtbaar tussen de zes- en
twaalfcilinder. De V12 is herkenbaar aan andere velgen, een
zwarte grille en meer chroom.
In het interieur veranderde Jaguar de stoelen en de coupemodellen kregen een andere
achterbank.

De karakteristieke dubbele
ronde koplampen zijn opgenomen in de gewelfde motorkap
en flankeren een iets smallere
grille. De achterzijde is iets hoger en vooral ronder en herbergt een grotere bagageruimte
dan voorheen.
Alle uitvoeringen zijn voorzien van een elektronische klimaatregeling met airconditioning. De zetels zijn, evenals bij
de XJS, nieuw ontworpen en in
veel modellen zijn ze twaalfvoudig elektrisch verstelbaar
en voorzien van drie geheugens. Twee daarvan kunnen
met de zogenaamde 'his and
her' afstandsbediening voor de
centrale vergrendeling en het
alarm worden opgeroepen.
In het interieur is het comfort aangepast aan de jongste
eisen. Elke uitvoering heeft bij
Jaguar zo zijn eigen inrichting.
Hij staat sinds 12 oktober in de
showroom.
Prijzen vanaf 145.600 gulden.

T.k. FIAT UNO VAN '86, blauw,
APK 10-'95, goede st., ƒ2700.
02990 - 26574 of 06 - 52614082.

Ford
FIËSTA 1.1 CL-CTX, slechts
3.000 km! 1e eig. m. gar.,
automaat, open dak, rookvrij,
juni '92, grijs, ƒ 17.000.
Tel.: 020-637.32.43.

Kia dealer, occasions
Adm. de Ruiiterweg
396-398. A'dam
T e l . 0 2 0 - 6 8 25983

Lada
WESTDORP
LADA en KIA dealer
3x Lada 2105
'92-'93
2x Samara 3 drs.
'91 -'92
7x Samara 5 drs. '91-'92-'93
2x Samara Diva
'92-'93
2x Kia Sephia 1.6
'94
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam. Tel.: 020 - 6825983.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Lancia
91
93
92
94
93
94
90

geven. Verder heeft hij als een
van de weinige Sedans in de
middenklasse geen portierstij len. Het oogt apart en geeft de
Neon een ranke vlakke lijn.
Het interieur en de standaarduitrusting zijn beide ruim
en comfortabel. Dankzij het
cab-forward design is de beenruimte voor een middenklasser
opmerkelijk. Zoals bij Chrysler
allang gebruikelijk is, wordt
ook de Neon standaard voorzien van twee airbags.
De sloten voor de veiligheidsgordels voorin zijn niet aan de
vloer maar aan de stoelframes
bevestigd zodat ze bij elke
stoelstand goed aansluiten. Het
dashboard heeft een eigen
vorm met duidelijke instrumenten en ronde bedieningsknoppen.

Gewicht
Onder de motorkap schuilt
een nieuw ontwikkelde 2.0 viercilinder 16-klepper met een vermogen van 133 pk en een koppel van 175 Nm. Zijn top ligt
rond de 200 km/uur en hij haalt
met een handgeschakelde yersnellingsbak volgens fabrieksopgave een gemiddeld brandstofverbruik van ongeveer 1:12.
Om de concurrenten meer
zout in de wonden te strooien
hield Chrysler het gewicht van
de Neon laag: 1.085 kg. Ter vergelijking: een gelijkwaardige
Mondeo weegt bijna 200 kg
meer.
De Chrysler Neon is vanaf
half november leverbaar in
twee uitvoeringen. De SE blijft
net onder 38 duizend gulden, de
LE net onder de 42 duizend gulden. De laatste is ook leverbaar
met automaat en airconditioning.

Mitsubishi Colt 15 GL 2/87,
70.000, wit
ƒ9.950.Goldcar B.V. Oranjebaan 4
Amstelveen. 020 - 6433733.

Nissan
Tegen hand.prijzen: Primera
2.0i LX, 5-drs., st.bekr., antracietgrijs, LPG, 1-'92, ƒ 17.500.
Sunny
1.6i SGX Coupé,
st.bekr., el. ramen, 8-'89,
ƒ 10.500. Sunny 2.0 LX Diesel 6'91 5-d. stationwagon st.bekr.
(m. lichte beschad.) ƒ 14.500.
300 ZX 2+2 Coupé 7-'85,
ƒ13.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777, do. geop.
tot 20.30 uur.

Door de groeiende vraag
in Amerika overweegt Ca-'
dillac een eigen terreinwagen te ontwikkelen. De verkopen in dit segment stegen in Amerika dit jaar met
11 procent. Nadat het definitieve besluit is genomen
neemt de ontwikkeling van
de uiterst luxueuze Cadillac 4x4 nog zo'n vier jaar in
beslag.
:

Museum als
eerbetoon voor
Corvette

In Bowling Green, Kentucky, is een museum geopend voor de Chevrolet
Corvette die bij leven al een
legende is. Voor de opening
kwamen liefst vierduizend
Gorvettes en honderddui-'
zend fans uit alle windstreken van het Amerikaanse
continent opdraven.
In Bowling Green, ook'-,
wel Corevette City geheten,,
rollen jaarlijks 25 duizend
Corvettes van de band. Het'
museum herbergt behalve.
veel schaalmodellen, brochures, posters, foto's en
films meer dan vijftig authentieke Corvettes. By de
opening is bovendien voor
de ingang een aluminium
'tijdeapsule' begraven.
De capsule bevat diverse
Corvette-automöbilia en'
het is de bedoeling dat hij'
in 2053 tijdens het eeuwfeest van deze sportwagen
wordt opgegraven.

Peugeot

ZUIDWIJK - PEUGEOTS
ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.

COBUSSEN AMSTERDAM
106 XSI . . . . . .. 1/92 ƒ24.750
sinds '1930
LEEUWEKEUR gebr. auto's 205 Accent.. . 7/888 ƒ 8.950 •
205 XL
.. 8/90 ƒ 12.950
309 XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500 205 XR 1.4
.2/93 ƒ22.900
309 XRD, 9/90
ƒ13.900 309 Allure .
. 1/87 ƒ 8.750
205 Accent '87
ƒ 7.750 405 GR 1.9
10/90 ƒ20.950
205 1.1. XL '91
ƒ 14.700 405 SR 1.8
. 8/93 ƒ35.950
106 XN 1.1. 1/92 ...ƒ15.300 504 Coupé
11/81 ƒ29.950
enz. enz.
BX Turbo Dsl. .4/91 ƒ23.900
Lever, met voll. gar. tot 12 mnd. Escort 1.4 Cl . 1/90 ƒ 13.950
Peugeot-dealer
Opel Kadett 1.7D station,
COBUSSEN
3 drs., b.j. '89, ƒ8000.
PEUGEOT v.d. POUW
Baarsjesweg 249-253
Tel. 020 - 6696377.
Amstellandlaan 1
Amsterdam 020 - 6121824.
Opel Kadett station diesel,
Weesp 02940- 15110.
Peugeot
205
XLD
diesel,
okt.
6-1985, 5 versn., prima auto
ƒ4950. Inr. mog. 023-423906., '91, rood, 87.000 km, ƒ14.500.
Tel. 020 - 6959797.
Particulier biedt aan: Kadett
diesel 9-'85, donker met., tech- T.k. PEUGEOT 205, type
nisch oké ƒ 3850. 03417-51314. Accent, bouwjaar 1987, nog Renault 19TR Charade 4-d.
geen 60.000 km gelopen, wit. LPG, 06-91, rood, prima auto,
ƒ 11.950. Inr. mog. 023-423906.
Verkeert in prima staat en
is niet veel gebruikt.
RENAULT AMSTERDAM
Tel. 020 - 6223576.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
Rover-dealer Garage Boom
Van
part.
R5 '85, 100.000 km,
Rover 820 Si 1992, demo
40.000 km. Veel ace., erg mooi nw. banden/schokbr., i.g.st.,
ƒ3.500. Tel.:020-6641928.
Aalsmeer: Tel. 02977-25667.

Opel

Renault

Stoplock

voorkomt
autodiefstal

Rover

Saab

LANCIA
Y10
.
ƒ 11 250
Y10 Junior . . . ƒ 19.500
Delta HF Turbo .ƒ28.950
Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950
Dedra 1.6 DEMO ƒ 33.500
Dedra 1.8 DEMO ƒ38.950
Alfa 33 1.70-16V .ƒ19.900

Aangeboden een:

SAAB 99.
Zeer goed onderhouden. 1984 4 deurs,
open dak. LPG, ƒ1250,-.

Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108
Nu ook in Hilversum
Oto Plaza, Herenstraat 40
Tel. 035 - 244 244

Tel.: 02995 - 4838/1010.
Saab 900 Turbo 1985, APK gekeurd, prima auto, ƒ 5950. Inruil
mogelijk. 023 - 423906.

Seat

SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Aanbevolen door
Amsterdam.
Politie- en Verzekeringsmij.
SAAB SERVICE
Tussen Makro en Camax
Geschikt voor alle auto's
MOLENAAR
IN SECONDEN GEPLAATST
Mercedes onderd. ook bestel
020 - 6686146.
NU te koop bij
Ford Escort 1:1 laser bj 05HOOFDDORP
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Halfords, Brezan, Carlife,
SEAT Autocentrum APC
1986, 5 versn., prima auto Tevens inkoop sloop of schade
Automat VW/Audi & CitroenJarmuiden 43
ƒ4950. Inruil mog. 023-423906.
Tel.: 02503-14097
Amsterdam-Sloterdijk
dealers, Bovag-garages en de
Ford Escort 1600, APK tot 4/95, • De advertentie-afdeling beOnderhoud, reparatie, APK.
Tel. 020-6133333
betere autoshop. Prijs ƒ 149,1 17.000 km, 5-d„ bl. metal., ge- houdt zich het recht voor adDiverse SAAB occasions
Info: 020-6846226
tint glas, ƒ 2300, 020 - 6934001 . vertenties eventueel zonder
Waaronder: Saab 90, 99 & 900 •Auto te koop? Plaats in deze
T.k. Opel Kadett 1.3 LS, hatch- Tevens revisie Saabmotoren
Ford Fiësta 1.3i AUTOMAAT,opgaaf van redenen te weigerubriek. U zult verbaasd staan
back,
wit,
3-drs.
bj.
1987,
en versnellingsbakken.
08-'92, 11.500 km, fabr.gar. tot ren. (Art. 16 regelen voor het
over het resultaat.
94.000
km.
ƒ
7.400.advertentiewezen).
OB-'95. Tel. 020 - 6361505.
Tel. 02975 - 64598.

Mercedes-Benz

Civic 1.3 Luxe .. .'88 ƒ 11.950
Civic 1.5iGL ....'90 ƒ 17.950
Civic 1.5iGL . . . . ' 9 2 ƒ 21.750
Civic 1.5 DXi . . . .'93 ƒ28.450
Civic 1.5 VEi ECO'93 ƒ 31.950
Civic 1.6 VTiVtec'93 ƒ38.500
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Civic 1.5 DXi 4-Drs'92 ƒ 25.950
op druk brengen bij de Citroen Accord 2,0 Luxe . 90 ƒ 15.950
Spec. in Zaanstad Garage. Accord 2.0 Ex. Aut.90 ƒ 16.950
RENE SPAAN, 075-281193.
Off. Honda Dealer
Vraag tevens naar onze inruivoor Amsterdam en omgeving
M. HOLDINGA B.V.
lers en aantr. rep. prijzen.
Hogeweyselaan 201
Oranjebaan 4, Amstelveen
Weg. omstandh. BX 19, Diesel
WEESP 02940 - 17673
Break '89, i.z.g.st. 160.000 km.
Tel. 020 - 6433733.
Honda Civic 1.5i, bj. 08-89, in
/11.950.-Tel.020-6645652.
zeer goede staat, kleur rood. Mitsubishi Space Wagon GLX ,
Wegens auto van de zaak:
Mitsubishi Space Wagon
Vr.pr. ƒ 15.000. 030-801949.
autom., airco, alarm, 6/92, GLX 18 T. Diesel, 1e eigenaar
keurige, witte CITROEN BX 14,
.
ƒ 47 950 • Rover-dealer Garage Boom
1988, 145.000 km, radio/cas- Prelude aut. '83 el. schuifd., 58.000 km
GOLDCAR BV.
85.000 km, perf. cond., ƒ 2950.
sette, APK 6-'95, ƒ4950,-.
Aalsmeer: Tel. 02977-25667.
Tel. 020-6433733.
Tel. 020- 6001133.
Tel. 030 • 434518.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

T.k. tegen handelsprijs:Kadett
1.7 D, 5-drs, station, 3-'90
ƒ 12.250.2x Kadett 1.6i, LPG, 5'90, v.a. ƒ 10.750.2x Kadett 1.4i
Sedan,
LPG, 5-'91, v.a.
ƒ 11.750. Vectra 1,8i GL Sedan,
3-'91, ƒ17.500. Astra 1.6i GL
HB, LPG, 6-'S2, v.a. ƒ 18.500.
Corsa TR 2-drs., LPG, 10-'87,
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020 - 6627777.
Do. avond geop. tot 20.30 uur.
Vectra 1.6 GL
4/92
ALBERS AUTOBEDRIJF
Tel. 02963 - 1767.

Subaru

uw STER-DEALERS
voor
SUBARU GROOT-AMSTERDAM EO.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Aalsmeer
Autobettljl Mooy & Zn.
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Amrit

Lakenblekerslraat54
Ruysdaelkade 75-77
Ceintuurbaan 225
Legmeerplein 28-32

02977-30(70
020-6623167
020-6622204
020-6153902
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V^eekmedia
Audi A4 begin

'95 verwacht
Audi hoopt begin volgend jaar de opvolger van
de 80 Sedan op de Nederlandse markt te introduceren. De huidige 80 Avant
blijft normaal leverbaar.
De nieuwe Audi A4 kenrnerkt zich niet alleen door
een andere vormgeving
maar ook door enkele opvallende technische aanpassingen, zoals vijfkleps
motoren en een viermaal
gelede vooras.
Standaard is hij onder
meer voorzien van een airbag aan bestuurderszijde,
ABS met elektronische
rerakrachtverdeling
en
voorwielaandrijving, maar
zoals we van Audi gewend
zijn is hij ook leverbaar
met quattro-aandrijving.
Bij de marktintroductie
zijn zes motoren verkrijgbaar, van een 1.6 viercilinder met 101 pk tot een 2.8
V6 met 174 pk. Tot de zes
behoort tevens een 1.9 dieselversie met 90 pk.

Volkswagen
brengt derde
generatie Polo

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Twingo Easy zonder
koppelingspedaal

VWgaat
ook in
'vreemde
vijvers
vissen'

De Polo is eindelijk een
volwassen auto geworden
Oude Alto GLS met
extra accessoires
Het oude type van de Suzuki Alto is als vijfdeurs
GLS nog steeds leverbaar
en als afsluiting van het zomerseizoen brengt de importeur een speciale versie
Wave op de markt. Het
meest opvallende detail is
het zonnedak. Daarnaast
heeft hij een kunstlederen
stuurwiel en speciale wieldoppen en dito vloermatten. De meerprijs van de
GLS Wave bedraagt 500
gulden waardoor hij vijf
gulden onder de 16 duizend
gulden blijft.
Deze 800 cc driepitter
staat te boek als de goedkoopste en voordeligste
auto in aanschaf en gebruik.

Importeur Pon heeft ambitieuze plannen met de nieuwe
Volkswagen Polo. Binnen enkele jaren moet een op de veertig
auto's in Nederland een Polo
zijn. Het oude oubollige imago
is daarom bij de Introductie direct de ruimte Ingeschoten. All
you need is Polo, riep Robert
ten Brink.

rige week in het teken van glamour, glitter en Gordon. Behalve de in hoog tempo geserveerde gerookte zalm met salade
Parmentier, filet de veau New
Orleans en parfait de mangues
stonden Anita Meijer, Gordon
en Robert ten Brink op het
menu.
Gordon probeerde vergeefs
de handen op elkaar en in de
lucht te krijgen, bij 'All you
need is Polo' van Robert ten
Brink was klappen en lachen
verplicht in verband met een
rechtstreekse satelliet-uitzenOLKSWAGEN HEEFT 12 ding naar tweehonderd VWjaar gewacht met de der- dealers.
de generatie van de Polo.
Dat is natuurlijk veel te lang,
maar het resultaat mag er best Marktaandeel
zijn. De nieuwe Polo is eindelijk
En dit is nog maar de eerste
een volwassen auto die zijn aanzet van Pon om de Polo in
voorganger snel doet vergeten. de markt te zetten. De imporPon haalt veel van stal om de teur heeft grootse plannen de
derde Polo leven in te blazen. Polo te verheffen tot auto onder
Kosten noch moeite worden de de autootjes.
komende maanden gespaard
Van de oude Polo werden
om hem aan de man/vrouw te jaarlijks nog maar vierduizend
brengen.
exemplaren verkocht, dat staat
De introductie in Studio 21 gelijk met een marktaandeel
op het NOB-complex stond vo- van nog niet eens l procent en

V

VOLVO .
AMSTERDAM
OCCASIONS

020-065 86 86
Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
juzuki Alto b.j. '90, 43.000 km, Suzuki Alto GL '89, 45.000 km.,
n pracht staat, vr.pr. ƒ9500. i.z.g.st. Prijs ƒ 7.750,-Tel.:
020-6236654/6245579.
"el. 020-6128911 (tot 18 u.) of
32990 - 47933 (na 18 u.).
SUZUKI SUPER CARRIE high
roof bestelauto, november '91,
1e eigenaar ƒ8950 incl.
Tel. 023 - 423906.

Volkswagen

340
340
340
340
340

Najaar opruiming
Tot 50% korting.
Tel. 020 - 665.86.86
Opel 2.0 GLS, autom.,
Lpg '86
ƒ 1750.Adverteren in
Honda Accord '84 .. ƒ 1750.deze rubriek
Alfa75, 1.8 m. '87 . ƒ3950.FAX: 020 - 665.63.21
Peugeot 505 GL m '84, ƒ 1950.Ritmo '70, m. ' 8 4 . . . . ƒ 950.Rat Uno Diesel m. '87, ƒ 2950.Opel Corsa m. '85 . ƒ 1450.Ford Sierra Diesel, 4-drs. m.'84
ƒ1450.- Opel Berlina Classic
GLT, rood
nov. '91 '77 ƒ 650.GL 2.3, Ipg
'90
GL 2.3
'89 Inr. fin. mog. ook afbetaling.
Tel.: 02942 - 62299,
Van, Ipg
'86
Kazerstr. 25, Muiden.
GLT 2.0, abs, rood
'93
DL Special
'91-'92-'93
Special, automaat
'91
GL, automaat
'88-'89
Adverteren in
deze rubriek

300
DL aut., 5000 km ... 2/91
GL, 90.000 km
7/88
DL, 52.000 km
3/88
GL aut., 86.000 km . 3/88
GL aut., 90.000 km . 1/86

400
440 Base, 90.000 km ... 6/90
440 GLT, 50.000 km .... 1/91
440 DL inj., 18.000 km .. 3/93
440 DL, 67.000 km .... 10/89
440 DL inj., 24.000 km .. 6/93
440 DL Ipg
3/92
440 DL, 33.000 km
3/92
440 GL inj., 10.000 km .. 6/93
440 SunRay, 72.000 km . 8/91
440 Spec., 3400 km .... 7/94
440 DL, 32.000 km
3/93
460 GLE, 44.000 km . . . . 8/91
460 GL Plus, 20.000 km . 4/93
460 GLE, 12.000 km .... 4/93
460 DL Spec., 20.000 km 6/93

855 2.5 10 V

ƒ5000
voordeel

dat werd alleen maar minder.
B. Veenendaal, manager business unit van Pon: „Ons doel is
om in de komende jaren tussen
de tien- en 11 duizend Polo's
per jaar te verkopen, hetgeen
overeenkomt met een marktaandeel van 2,5 procent. Een op
de veertig nieuwe auto's moet
een Polo zijn. We gaan dus niet
alleen in onze eigen vijver maar
ook in vreemde vijvers vissen."
Het aas heet nog steeds Polo
maar vergeleken met het oude
oubollige model is hij zo'n verademing dat een nieuwe naam
zelfs wel op zijn plaats was geweest. Hij heeft veel meer VWfamilietrekjes dan zijn voorganger. Van opzij en vanachter
doet hij sterk denken aan de
Golf, de voorkant vertoont onmiskenbaar gelijkenis met de
Passat. Volkswagen nam ook
de maten onder de loep. De
nieuwe Polo is ruim acht cm
breder, zeven cm hoger en heeft
een zeven cm grotere wielbasis.
Ondanks dat hij vijf cm is ingekort, biedt hij mede dankzij de
dwarsgeplaatste motor binnenin meer ruimte voor benen en

850

VOLVO Occasions
850
240
240
240
440
440
440
340

Grote Opruiming
Door plaatsgebrek
Johan Boom, Zuider
Akerweg 83, A'dam Osdorp

Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. ƒ 600.- tot

ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Donderdag koopavond.

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

Wereldwijd zijn de Lexus-be/.itlers zeer tevreden niet hun
Lexus. De Lexus LS4ÜO kent - eveneens wereldwijd - de
minste storingen van alle automerken. De Lexus 1,84(10 is
de beste auto ter wereld. Zelfs na 3 jaar. het bewijs van zijn
superieure kwaliteit. Dat is geen opschepperij, dat is do
mening van een gerenommeerd Amerikaans onder/oeksbureau. Op dit moment is een beperkt aantal exemplaren
van de Lexus LS400 en GS300 beschikbaar. Reserveer nu
uw plaats achter het stuur.

Volvo

Autovroon

FORD
VAN NES

WEESP

Leuning
Twee in hoogte verstelbare
voorstoelen, een in ongelijke
delen neerklapbare achterbank
en hoofdsteunen achter.
Om de leuning van de achterbank vlak te krijgen moet de
zitting wel worden omgeklapt
en daarbij is voorzichtigheid
geboden want wij trokken de
zitting zo de auto uit.
Standaard beschikt de Polo
over veel opbergkastjes in en
naast het dashboard en bovendien zijn stuur en gordels in
hoogte verstelbaar. De instrumenten zijn goed afleesbaar,
behalve de schakelknoppen
voor de verlichting die verborgen zijn achter het stuur en niet
naar de bestuurder maar naar
buiten gericht zijn. Geen kwaad
woord verder over de afwerking, behalve dan dat het testexemplaar op klinkerwegen

Over de versnellingsbakken
waren al klachten voordat er
ook maar een introductie-auto
in Nederland was. De kans bestond dat ze bij 50 duizend km
versnelde slijtage zouden vertonen.
Daarom is bij negenduizend
Polo's de versnellingsbak aangepast maar niemand loopt het
risico een dergelijk exemplaar
aan te schaffen. Alle Polo's die
naar Nederland komen worden
geproduceerd met een goede
bak. Omdat Pon zo 'vriendelijk'
was alle testauto's uit te lenen
met pas tien kilometer op de
teller, waren wij zo vriendelijk
met de auto te rijden zoals Polo's tot voor kort altijd bestuurd werden: rustig en bejaard. Wie op die manier Polo
rijdt, ondervindt in elk geval
geen problemen.

Automaten
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers
Citroen DS Special, b.j. 1971,
redelijke staat, mot. goed, APK
tot eind '94, vr.pr. ƒ 3500.
Tel. 06-52827577.
OLDTIMER (ver)kopen? Bel het
oldtimerbestand v/h Ned. Oldtimer Bureau. Tel. 02990-34065.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM

The Art of Perfection
Autobedrijf van Dorst Breda IJ.V.
Croglilijk ~)4. Breda. 070-7 1200(1.
LS-tOO Dark Green. Muonroof. liiclilverinp. 160.000 km. (W')l.
I.S4ÜO H. Silver l r. liirlnveriii},'. inii-lion r. <>().()()() kin. ()l/'<)2
LS-tOO Dark Green in. Leer. liiclilverhif:. <)().()()() km. ()4/'')2.
LS400 Black. Leer. liielilvering. 4H.OOO km. I2A')2.
GS300 S. Silver. Leer. mooiiriiof. sluelvenv. 5.000 k i n . ()<>/'<>4.
Klaver Automobielen H.V.
l'ustoorStassenstrmil 4 ( )-")l. Venln. 077-»2:i(). r >l.
LS-tOO Silver in. Leer. liiclilveriiig. 2(>.(>00 km. ()4/'<»:i.
LS-tOO Dark Green in. Leer. Inrlilvering. :Ui()0 km. (><V<M.
GS.'iOO \Vine Knl. Leer. :».()()() km. OKA'M.
Louwimui Den Haag l!.V.
Binekliorsllaan 215. Den Iliia-;. 07()-:i-t<HK<)0.
I.S400 Dark Green. Leer. Im-lnverSn-j. 125.000 km. 0(>/'<>l.
LS400 S. Silver. Leer. ')().5()0 km. OoY'M.
LS400 «ed m. Leer. liielitverin». telefoon. 4K.OOO km. l)l/''»2.
LS-tOO Ho.se Gray. Leer. Inelilvering. ()().()()() km. ()l/'<)2.
LS-tOO Dark Green. Leer. 75.'()00 km. (W/'')2.

Tiemens Autobedrijf B.V. Kingovcn 25. Arnliem. ()K5-(i44()55.
LS-tOO Dark Green. 178.000 km. ():i/'<)1.
LS-tOO S. Silver. Leer. l'ull optioiis. 2H.OOO km. K)/' 1 ):).
GSMOO lied m. Leer. 21.000 km. 1()/''):i.

Toyota Noord B.V. l'nilonsinial 12. Groningen. 050-1H222:t.
I.S400 I). Gr l m. Leer. Inelilv. irnclion c. :(').()()() km. l l/'1)!
CS:!()0 Diirk Blue m. Leer. '1.200 km. O.V'H.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Uw BOVAG Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht

Tel. 020-6980639

Peugeot gaat in novemtaer het leveringsprogramma van de nieuwe 806 uitbreiden met een 1.9 liter
turbodieselversie. De 92 pk
sterke motor met een
maximum koppel van 196
Nm bij 2250 toeren is gekoppeld aan een vijfbak.
De overbrengingsverhoudingen zijn zodanig dat een
gunstig koppel- en vermogensverloop is verkregen.
De topsnelheid ligt op 160
km/uur en het gemiddeld
verbruik rond de 1:12.
Dankzij de forse brandstoftank (80 liter) heeft hij een
actieradius van ongeveer
duizend kilometer. De
prijslijst begint voorlopig
bij een bedrag van 63.900
gulden.

EVERHARD HEBLY

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

6/94

806 Diesel
bijna leverbaar

Versnelling

in 24 uur GELEVERD

Uw Volvo-dealer

Toyota

met 1.3 motor had op deze wijze een hinderlijke rammel linkeen prijskaart van 26.780 gul- sachter liet horen maar weiden. Over de interieurbouw- licht is dit exemplarisch.
steen Comfort Fluweelzwart
niets te klagen.

• De advertentie-afdeling be- 70 BESTELAUTO'S en pers.
houdt zich het recht voor ad- busjes v.a. ƒ3500. Garage
vertenties eventueel zonder Rijsenhout, lid Bovag.
opgaaf van redenen te weige- Meer dan 50 jaar gevestigd:
ren. (Art. 16 regelen voor het Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977advertentiewezen).
24229. Ook t.k. gevraagd.

'S WERELDS BESTE AUTO IS OOK NA 3 J AAK
NOG STEEDS 'S WEKELDS BESTE ALTO.

Suzuki Alto GL 1988 in nieuwmet persoonlijke service
854 GLT
6/92
staat, 45000 km, kleur rood,
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenƒ6500. Tel. 020-6903094.
laan 128, Amsterdam-Noord,
FINANCIERING MOGELIJK
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
KOLLENBERGWEG 13
Vento CL 1.8
AMSTERDAM Z-0
•Auto te koop? Plaats in deze
Metallic of signaallak, electri020-6966811
Toyota Starlet 1.0 DL '88, goed
rubriek. U zult verbaasd staan
ehe ramen, getint glas, stuuronderhouden, km 91.000,
over het resultaat.
>ekr., central look, bumpers in ƒ 6500. Diemen: 020 - 6997957.
ZONDAG 06-52848374
leur, trekhaak, verzw. koeling.
•ffiS, stereo, volle tank, juni-juli Toyota Starlet 1.3 Soleil, 11-'89
zilver metallic, 74.000 km. Vr.pr.
94, 1000 tot 5000 km.
«UWPRIJS ALL-IN .ƒ41.100 ƒ11.500. Tel. 075-212991.
Kom bij ons maar eens kijken!
SLECHTS
ƒ35.995
AUTO SERVICE WETTER
1e klas occasions voor lage
Subaru en Lada dealer
prijzen. Alle keuringen toeLada Samara 1.5 5-d .. .1990 gestaan. Bij ons ben je altijd
Lada Samara 1.3 Flash .1989 goed uit. Soepele financierin850 GTL Estate 2.5
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991 gen zonder aanbetaling.
11.000 km. .4/94 ƒ69.000.- Subaru Legacy 1.8 DL . .1991 Inruil altijd mogelijk voor de
850 HOLiDAY Estate 2.5
Subaru Mini Jumbo DL .1987 hoogste waarde. Onze aanbiePassat 4-drs.
4.200 km. .. 6/94 ƒ 63.00.- Renault 11 TL
1987 dingen deze week:
940 GL, 2.0
1.8i 66kw/90 pk
VWbusLT28Dsl
1987
1987 VW Golf 5-drs. .'....'.'.'... '85
netallic of signaalrood, groen, 60.000 km. . 3/92 ƒ43.750.- VW bus transp
w.w. glas, 5 versn., stuurbekr., 940 GL LPG, 2.3
Alfa Romeo 33
1990 VW Golf CL
'84
1991 VW Golf Madison '90 en . '91
volle tank, electrische ramen 130.000 km. .9/91 ƒ36.750.- Fiat Tempra 16 IE
óf dubbele airbags, trekhaak, 740 GL Estate 2.3
Ford Sierra 2.3 diesel ... 1990 VW Passat Turbo Diesel . .90
136.000 km. .4/88 ƒ24.800.- Nissan Sunny 1300
verzw. koeling, juni/juli '94
1984 VW Passat Variant
'91
440 DL 1.8
Nissan Prairie
1984 VW Golf GTi 16V veel extr.'91
1573 tot 5160 km.
5.700 km. .6/94 ƒ31.750.NlEUWPRIJS ALL-IN .ƒ46.350
Alfa 164 TS
'91
Zwanenburgerdijk 503
NU SLECHTS
ƒ39.995 440 GLT 1.8
Alfa 33 1.5 ie LPG
'91
90.000 km. . 1/92 ƒ24.600.- Zwanenburg, tel.: 02907-6572 Mitsubishi Colt GL
'89
440 GL, 1.8
Ford Sierra 1.6
'90
10.200 km. .3/93 ƒ29.250.- ± 50 auto's APK gek. Den VW Polo Coupe
'91,
440 Automaat 1.8
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat VW Golf Cabrio
Off. Audi/VW-dealer
'89
40.000 km. .4/92 ƒ25.600.- Haarlemmerweg bij molen. VW Kever Cabrio
CONTINU CA 80
'83
440 DL 1.8
020-6844079. Tevens Inkoop. Audi 100 2.3 Autom
OCCASIONS AANWEZIG
'86
^ontactweg 47, A'dam-Sloter- 21.320 km. .6/93 ƒ28.250.Audi 100 Avant
'90
<%. Tel. 020-6869611.
Audi 80 1.8 S
'91
-od. v. Deysselstr. 77, A'dam AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Alle auto's APK gekeurd met
OFF.
VOLVO
DEALER
Geuzeveld), Tel. 020-6116715
eerlijke, volledige garantie.
Nijverheidslaan 1, WEESP
GOLF GTI 2.0 rood, febr. 1993,
AUTO-WESTPOORT
Tel. 02940
18200/18008
a|
arm, abs, twee airbags, Bovag Garantie Financiering
Condensatorweg
s
Portvelgen, ƒ34.900, ma.-vr.
Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92 (langs de spoorlijn) A'dam-Slo
Leasing
Reparatie
J^an 12 tot 16 uur. tel.:
Sierra
T.
Diesel
91
terdijk l. Tel. 020-6813410,
Schadeherstellen
J20-5512114, vragen naar
Escort 1.4 CL
90/91 b.g.g. 06-5291992
° Smit.
Escort
1.6
CLX
89/90/91
940 GL Sedan div. extra's '91.
T
89/90
-k.: VW Kever Cabriolet, '76, 460GLEinj. st.bekr., LPG, '91. Fiesta 1.1
n
91 Renault Clio 1.4 RN autom.,
z. g. staat, zwart, beige kap, 440 1.8 inj„ st.bekr. '92. 340, Scorpio 2.4 CL
v
94 3-d. zilver,'92
ƒ23.900.
aste prijs ƒ23.500. Na 19.00 3/5-drs. aut., '87 t/m '91. 340 Mondeo Demo 2.0
DL 1.7, 3-drs., '89. 360 2.0 inj., Hyundai Pony 1.5 '90 ƒ 7.950 Renault Clio 1.9 D. RL, 3-d.,
: 04160 - 34927.
Peugeot 405 1.9 '89 ƒ12.500 wit, '91
ƒ 17.950
v.W. -en AUDISPECIALIST '88/'89.
V.W. Golf C
ƒ 6.000 Renault Twingo, 3-d., groen,
VOLVO-NIEROP
BAAS
'94
ƒ 19.500
v
°or nieuwe en gebr. auto's Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
BOVAG GARANTIEBEWIJS
Renault 25 TXE airco, 2.2i, 5-d„
Tel. 020 - 6183951.
Jacob van Lennepkade 295
HOGEWEYSELAAN 97
rood,'92
ƒ29.950
Tel. 020 • 6183855.
Tel. 02940-15443
Opel Kadett Caravan 1.61, 5-d.,
V
Volvo
240
GL
stat.wag.,
Ipg
rood, '91
ƒ 18.750
W Polo diesel 1987, leuke
o.b., grijs kent., mooie auto
MAFAIT, Nijverheidslaan 14,
?uto, ƒ 5950. inruil mogelijk.
T
ƒ
3950.
Inruil
mog.
023
423906.
Weesp. Tel. 02940 - 13044.
el.: 023 - 423906.

ƒ6000
voordeel

hoofd. Zolang de voorstoel niet
te ver naar achter staat, is de
beenruimte zelfs achterin redelijk.
Zowel achterin als voorin is
de zitpositie verhoogd en daardoor verbeterd. Het opmerkelijke is dat je geen enkel moment de indruk hebt in een kleine auto te zitten, behalve dan in
de stad tijdens het inparkeren.
Met het oude model verdwijnen
tevens de aanduidingen CL, GT
en G40. In plaats daarvan is het
leveringsprogramma van de
Polo onderverdeeld inbouwstenen. Vanuit de basisauto, de 45
pk 1.0 motor ter waarde van
23.895 gulden die overigens pas
in januari leverbaar is, heeft de
klant keuze uit bouwstenen
voor motor en onderstel, interieur, meeruitvoeringen en
kleur die hem aanspreken.
Dit maakt het mogelijk om
een zeer individuele auto samen te stellen. Bijvoorbeeld
een Polo met 75 pk 1.6 motor
zonder verdere poespas of juist
een zeer luxe uitvoering met
eenvoudige motor. De zeer
complete vijfdeurs testauto

Renault gaat het haar
Twingp-klanten toch iets
moeilijker maken door een
ruimere keuze aan te bieden. De meest opvallende
aanvulling is wel de komst
van de Twingo Easy met
elektronische koppeling.
Dit is een soort halfautomaat waarbij de bestuurder wel moet schakelen
maar niet hoeft te
(ont) koppelen.
Behalve door het ontbreken van een koppelingspedaal onderscheidt de Easy
zich door zijn velours bekleding, blauwe bedieningsknoppen en het standaard gemonteerde comfortpakket.
Dit laatste bestaat uit
elektrisch taedienbare buitenspiegels en zijruiten en
centrale portiervergrendeling en (tegen meerprijs)
ABS. Airconditioning en
vouwdak zijn op alle versies leverbaar.
De prijs van een standaard-Twingo
bedraagt
21.340 gulden, die van de
Easy 23.940 gulden.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Rijschool Ruth Maduro
voor IEDEREEN v.a. 18 jaar.
Tel. 020 - 6003882.
SNELLER, 't snel-rijbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT.

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410- 193540(06-52 154121.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Autoverzekering laagste bet.
Tel.: 02908 - 24640
per md/kw. met schadegarant
Focwa Serv. Celie 020-6416607 Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 • 24640

(020) 6129804

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

APK KEURINGEN ƒ 70,
Amsterdam
klaar terwijl u wacht.
Almere
Garage West-Center:
en Zaanstreek
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
20 AUTORIJLESSEN
A.P.K. KEURINGSSTATION
en Examen voor
Keuren zonder afspraak
ƒ1.000,00
Feenstra & Jimmink
of
Asterweg 24A A'dam 6364702
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
Autobedrijf CRYNSSEN
ƒ775,00
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
MOTORRIJLESSEN
APK-keurstation, reparaties
ƒ50,00 per 60 min.
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. FOCWA-monteur voor
AUTORIJLESSEN
alle voorkomende: laswerkƒ37,50 per les
zaamheden, reparaties, APK THEORIE OP VIDEO GRATIS
en schades enz. ƒ37,50 exc.
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618. ' Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYR.de Beerenbrouckstr. 157-159
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel. 020-6138473.
Sloterdijk 3.

Motoren/Scooters

Harley Davidson Sportster,
bouwjaar 1965, prijs n.o.t.k.
Tel.: 01725 - 73105.
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.
Te koop: HONDA CB 750 F.
Bouwjaar 1981. Met kuip en
kofferset, ƒ 2850.
Basiscurs.: auto, motor & aut. Tel. 020 - 6651353.
va. ƒ895.; gespr. bet. 6 mnd.
Met Computer: 1e + herTe koop MOTO GUZZI, t. 3.,
examen v.a. 6 weken.
California ƒ 9000.
U bepaalt lesper./afrijdatum Tel. 080 - 220040.
KWALITEIT: 60 min. privéles
Bij ons privéles in CBR gebied YAMAHA Virago XV 700 b.j.
Incl. theorie op video 2/3 dgn. '84, zwart + chroom, mooie
Directe indien, exam. bij CBR. motor, mooi geluid, pr. ƒ 6.750.
Tel.: 020 - 6836383.
Vrijblijvend rijtest a ƒ 45.OKTOBERAANBIEDING:
bij 2 pers. ƒ 200.- korting
Info: 020 - 6840154/6828426.
of 030 - 624342/621670
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Autoverhuur
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 • 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

vignet Ouke Baas

niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie AT5 telet. pag. 888

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
All-in KM vrij.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
RENT A BRIK. 020-6922930.
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
l AM^TEIVEEN BV. U Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.
' • : Tel.020-6431220^ : J

Opel Kadett ƒ 39 p.d.

mStOOTHAAKÏÏ

AUTOVERHUUR
Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

Campers
Najaars Camper Show bij
VW/Audi dealer A-POINT
Amsterdam-ZO, 7 t/m 12 nov
Goede occ. campers gevr.
Tel. 020 - 6964964.

AKAI HI-FI STEREO VIDEORECORDER

PHILIPS 70CM SUPER GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

SONYHI-8STEADYSHOT

Donkere 70cm flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, automatische
zenderprogrammering, stereo (2x20 Watt),
teletekst met geheugens en infrarood
afstandbediening. Adviespri]s*1995.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. *3890 -

2399.1899.-

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogej lijkheden Adviesprgs'4000 -

2799.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

1499.-

SONY63CMKVC2521
STEREO TELETEKST

1299.1099
999.599.-

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

SONY TELETEKST
ELETEKST

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INKL. GRATIS
2 SUPER VHS E-180

SONYHI-8TRAVELLER

videocassettes voor de
beste resultaten.

Topklasse beetókwaliterti '3330.-

SONYSTTEREOTRAVELLER

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

599.-

1549.-

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1235.-

Lichtgewicht camcorder. "1650 -

1049.-

699.BAUKNECHT KGC2511

TOPMERKCAMCORDER
F60,8mm,6xzoom Adv.*2299 -

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1149.-

999.-

799.-

CANON CAMCORDER

1279.-

MIELE STUNT K1321S

1199.-

949.-

1099.-

1275.-

,

üir

linrii H|MIÜ

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte af metingen. Adv. *749.-

SLV615; TOPKLASSE' 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

395.-

l PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST SONY VHS-HQ VIÜEO

ZANUSSI Z614/4D

25MN1350;Adviespnjs*1445 -

995.-

445.-

545.595.-

V235;Afslandbeoïening.*1220.-

795.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V325; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. *1 220.-

BAUKNECHT 2304

AKAIVIDEO+PDCATXT

695.SIEMENS 320 LITER
320Uer2-deurskoelkast*1398.-

F495; 4 koppen, longplay,
jog & shuttle. Adv. *1318.-

995.-

7QQ
jjj&m

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs*745.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT

1145.-

PHILIPS GR102137CM

375.„S2<S2ÏÏ!;to
SSK^m,

AKAIVHS-IHQ VIDEO

965.PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Type AWG089; Adv. *1435.-

Digitale soper3in1 kombimagnetron. Adviesprijs*999.-

FÉFi QQQ _
taalt? O*l«fri

245.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; Afstandbediening,
TELETEKST/PDC. *1245.-

1198.-

l GRUNDIG 63 CM

TURBC-DRIVE4KOPPEN

| T63-630;Tetetekst.Adv.*1579.-

998.-

PHILIPS VHS VIDEO

345.365.375.-

TOPMERKWASDROGER ETNA FORNUIS 14.00

425.-

PELGRIM SUPERLUXE
ZANUSSIWASDROGER GAS-ELEKTROFORNUIS

PM55-40, Teletekst Adv/1231 -

798.-

| ARISTONA 52 CM

598.-

648.-

495.-

BAUKNECHT160LTR

478.-

Gas-elektro fornuis met
grill. Adviesprijs. '999.-

498.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

IGNIS DROGER AWF020
INDESIT WASDROGER

410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set.Adviespnjs.*1575.-

898.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inW.gnllenkookwekker.*1510.-

IA(9 429."
PHILIPS/WHIRLPOOL ATAGTURBO-FORNUIS
TypeAMB523;Ao\nesprjs*945.- KFF452; Luxe gas-elektro

599.

OPZËTVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

HRD770E, Van de uitvinders!
LCD-afstandbediening. *799.-

499.-

3SB12,VHS3koppen *1150-

328.358.458.548.-

KONDENSDROGER

WHIRLPOOL AFB594

328.599.KONSUMENTENBEUNGEN!
Vraag, opmerking, probleem?

BAUKNECHT

Bel de BCC

LUXE

BOSCH VRIESKAST

INFO-&.BJN
O2OGeen -prijs-info
6474939
i.v.m konkurrentie

ijoii? 449.BAUKN./BOSCH/AEG

120 LITER VRIESKAST

ARISTONA HQ VIDEO

Type GSD1311; Adv. '848.-

598.-

Aid konsumentenbelangen Ma Vm vr. 10.00 tot 16.00üur

STUNT!! VRIESKIST!!

BCC BETER EN GOEDKOPER!

328.-

•i Meer budget door de gratis
|)BCC-card!
' .
Aanvraag-folder in de winkel!

STUNT! GAS-ELEKTRO

ATAG GAS-ELEKTRO

GRUNDIG VIDEO + PDC

T51 -540; Teletekst. Adv.*1099.-

37 CM KLEUREN-TV

BSSBW2?

SIEMENS KT14N30

GV201, "Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC.Adv.*1099.-

[ 51KV1256;Adviesprijs*895-

GRUNDIG 51 CM KTV

BOSCH KTF1540

469,

BLAUPUNKT 55 CM

magnetron. AoViespnjsM 299.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

Video, supersnel Adv "1145.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

INDESIT ,x
FORNUIS LX.

INDESIT 140 LITER

VR322, 3koppen, perfektbeekji
LCD-afslandbediend. *1145.-

PANASONIC NN8550

*^ \eoeee

130 LTR. KOELKAST

[teletekst!

IS7D39;Stereoenteletekst..1999-

R8180;750Watt+draaiplateau.

KOMBI MAGNETRON
953 •" AVM920;
Luxe 3 m 1 kombi

ZANUSSI ZF70BAR

978.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi-magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv. *849.-

Oerdegefcetabletop.Zeerfraaie
urtvoenng met formica bovenblad Officiële garantie.

Inkl afstandbediening *699.-

BLAUPUNKT 70 CM

MOULINEX KOMBI

879.-

VSG21 ; Afstanobediend. *768.-

599.649

PHILIPS/WHIRLPOOL j
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.- ]

SIEMENS WASAUTOM.

AEG TURNAMAT

STUNT! VHS-HQ VIDEO

MM63-12;Teletekst. AoV.*1679 -

SHARP R2V11 STUNT |

SHARP 2 IN 1 KOMBI

F350,LCD-afstandbed.. '878.-

BLAUPUNKT 63 CM

MOULINEX FM1115

Type R3G14; 1000 Watt grill.

IdSBr
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

Snel ontdooien en verwarmen.

BOSCH 1000TOEREN

1000 TOEREN BOVENL

F360; IHQ, 3 koppen. *1 098.-

vraag e">m!

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs*1499.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

! STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips garantie. Adviesprijs*1 345 -

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

AEG LAVAMAT RVS

SONY VHS HI-FI VIDEO

1495.-

_

LUXE 1400 TOEREN

679.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

1095.-

INDESIT 2-DEURS

1195.-

499.-

TypeWA9510. Adv. *1899.-

1049.-

PHILIPS 63 CM MONO

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

BAUKNECHT1100TRN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

| 25GR9760;Adviespnjs*1795-

RISICO
• -ds25iaarop|

1099.-

VR722,MATCHLINE.4koppen,
longplay, Jog-shuttle. *1645.-

28SL5800: AdviesDms*2695.-

1695.-

1399

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

HI-FI
l PHILIPS TOPKLASSE TURBO-DRIVE
Supersnel, hi-f i stereo. *1256.70 CM MATCHLINE

! 63 CM BLACK-LINE S
! STEREO TELETEKST

BLUE AIR TL450 (BL)

MIELE VW G521

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

1559.-

1295.-

| 63QW7619;16:9breedbeeldknop, beeld m beeld (P.I.P.),
| OffPhihpsgarantie.Adv.*2545.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG71 9; Adv. *1 235.-

SIEMENS 310 LITER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST PHILIPS HI-FI VIDEO
28ST2471;Flatsquarebeeld-

63 CM IM-LINE KTV

ZANUSSIWASAUTOMAAT BOSCH VW SPS2102

999.-

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCD-kleurenzoeker.Hi-Fi.Adv '2299 -

KGS3201; Gescheiden temperatuurregelingenSdiepvriesladen. Adv.*1649,-

buis, teletekst, stereo en afstandbedienmg.Adv.*1995 -

BAUKNECHT VW3PR

JypeZE400E; Adv. '949.-

DD-koelkast. Adv. *1499.-

SHARP VIEWCAM

Iteletekstl

l

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adviespnjs*999.-

WHIRLPOOL ARG280

SONY T R A V E L L E R

KVM1421; Adviespnjs*890.\dviespnjs*890.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviespnjs. * 1 1 99.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
toelVrieskombinalie.AQV.*1099.-

TR323, HiFi-stereocamcorder,
10xzoom,groothoektens "2550-

PANASONIC 63 CM
l TX1988; Stereo en teletekst.

VSG60; New-lntelligent HQ voor optimale beeldkwaliteit ongeacht de gebruikte band, DX-4 koppen voor perfekte Slow-Motion en stilstaand
beeld, dubbele speelduur (longplay), 45 voorkeuzezenders, timer voor 8 programma's in 365
dagen, voorbereid voor PDC, Hi-Fi stereo geluid.
Afstandbediening. Adviesprijs*1098.-

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

1248.-

BAUKNECHT TRK980
KONDENSDROGER

Geen a f v o e r nodig. SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. *298.- l\
Advies p rij s. *1 699.-

pTg^ QQQ
laat!? O «f «J."
MIELE DROGER

178.-

pT^i 44QQ

tadh? | IU9 .
MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP

2800 toeren. Adviesprijs*249.-

WA15; Adviesprijs. *245.-

159.-

98.-

PIN-CODE l iijjyji.y^AJj.jJ^iiJjiMii)
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch betalen • HAARLEM
.(BEVERWIJK
met uw PIN-code,
• Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten • Rivièradreef 3 7
'••••'.
iBreestraat 6 5 .
..

fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs.*1735.-

OPENINGSTIJDEN!

I

maandagmiddag..
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
. 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 to.t 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

DeBocxbchappenKcant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Donderdag 27 oktober 1994

Los nummer f 1.85

D66 dient amendement in

bijROSARITOtis
uw oude jeans

vervallen. Vanaf die tijd
blijft er alleen een stoptrein
tussen Haarlem en Zandvoort heen en weer rijden.

De treinen tussen Haarlem
en Zandvoort blijven wel elk
half uur rijden met een tussenstop in Overveen. Daarnaast
overwegen de Nederlandse
Spoorwegen om deze halfuurswaard
dienst te veranderen in een
ziepacj 2
kwartierdienst. Daarover zijn
zij nog in overleg met de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem, verbonden in
de vervoerregio Zuid-Kennemerland-IJmond. Voor hele
drukke dagen is er een noodDan is het mogelijk
ZANDVOORT - Sinter- maatregel.
klaas is op zoek naar een wit om direct vanuit Amsterdam

25,=

Gezocht: schimmel
voor Sinterklaas

paard voor zijn intocht in
Zandvoort, op 19 november.
Sint z'n eigen schimmel
wordt zo oud, dat deze niet
meer voor alle intochten van
stal gehaald kan worden. Mensen die hem helpen met zijn
intocht, hopen daarom dat er
ergens nog een mooi wit paard
rondloopt wat de Sint kan gebruiken. Er heeft zich al iemand aangemeld met een mooi
zwart paard. Daarmee is de
Goedheiligman ook heel tevreden, zo heeft hij laten weten.
Toch heeft hij - gewopntegetrouw - het liefst een schimmel.
Mensen die een oplossing weten, kunnen de heer A. Keur uit
Zandvoort bellen: tel. 16922.
Hoe de intocht verder gaat
verlopen, wordt nog een verrassing. Wel bekend is dat de Sint
weer door burgemeester Van
der Heijden op het bordes van
het raadhuis wordt ontvangen.

Man mishandeld
ZANDVOORT - Een 46-jarige
Zandvoorter is vorige week
woensdag mishandeld in een
café aan de Zeestraat. Het
slachtoffer was bezig na sluitingstrjd de zaak schoon te maken, toen er twee onbekende
mannen binnenkwamen. Ze
wilden de eigenaar van de zaak
spreken. Toen de man verklaarde dat de eigenaar er niet was,
kreeg hij enkele klappen in zijn
gezicht. De politie onderzoekt
de zaak.

WaterstandenB

•MM^^^^^^^MHa-wmH^^^MMMH^^I

Datum
HW LW HW LW
27 0 kt OA45 03.45 19.5916.06
28okt 08.5604.3521.3417.05
29 okt 10.16 05.34 22.5418.16
30okt 11.24 06.55 -.-19.36
31 okt 00.05 08.14 12.3620.46
1 nov
01.06 09.35 13.2821.45
2nov
01.48 10.14 14.1622.30
3 nov
02.36 10.44 14.5723.05
4 nov
03.23 11.15 15.4323.50
Maanstand/getij:
LK dond. 27 okt. 17.44 uur
Doodtij zat. 29 okt. 10.16 uur
NAP+68cm
NM dond. 3 nov. 14.35 uur

Oplage: 5.250

Editie 17

DEZËMEËK
Ontmoetingen
Ouderen die niet zoveel
*>
contacten buiten de
O
deur meer hebben, krijgen binnenkort een uitgelezen kans
om weer eens oude bekenden
te ontmoeten de traditionele
Ontmoetingsdag

Knalgeel
'Men komt vanwege de
kookluchtjes wat terug
van de open keuken zonder
enige scheidingswand,' zegt
Claudia de Haas 'Maar m de
keuken wordt wel meer geleefd dan vroeger In België
zijn ingebouwde tv-toestellen
m de keuken geen uitzondering meer Wit en grijs vormen
niet langer de hoofdkleuren

15

ook beeldbepalend zijn voor ieder die Zandvoort benadert.'

Indien het amendement geen
meerderheid krijgt in de gemeenteraad, zal D66 'niet aarzelen' om de steun van de D66-afdeling Zandvoort in te roepen.
Als deze iets meer dan negenhonderd handtekeningen verzamelt, tweemaal de 'kiesdeler', kan het referendum alsnog
worden aangevraagd, maar dan
als 'volksinitiatief'. Dat is mogelijk geworden door de Referendumverordening, die in
maart 1994 door de gemeenteraad is goedgekeurd. „Wij zijn
De hoteltoren is volgens D66 ervan overtuigd dat wij het
'ruimschoots te hoog.' Dat hiervoor benodigde aantal
schrijft de D66-gemeenteraads- handtekeningen van kiesgefractie deze week in een brief rechtigde Zandvoorters kunaan het college van Burgemees- nen verzamelen," aldus Van
ter en Wethouders. Hierin Leeuwen.
wordt het amendement alvast
aangekondigd. 'Een bouwhoogte als van het vroegere Bouwes 'In principe'
Hotel ligt wat D66 betreft meer
Het amendement wordt ingein de rede. Wij bieden graag de diend bij de behandeling van
Zandvoortse bevolking de gele- raadsvoorstel 11. Daarin wordt
genheid zich hierover een me- enerzijds voorgesteld om 'in
ning te vormen en invloed uit te principe' medewerking toe te
oefenen op de uiteindelijke be- zeggen aan de realisering van
sluitvorming.'
Eurotel. Daarnaast worden de
beleidsuitgangspunten vastgesteld, inclusief een beoordeBeeldbepalend
lingsrichtlijn voor de windsitu'Een referendum is een be- atie, maar ook het proces en de
langrijk instrument, dat feite- planning voor het bestemlijk alleen moet worden ingezet mingsplan
Badhuispleinbij taken die van groot gewicht /Strandweg.
zijn voor Zandvoort,' schrijft
Zie ook pagina 3
woordvoerder Han van Leeuwen. 'Wij menen dat hiervan bij
het Eurotel-project sprake is.
ZANDVOORT - De recntHet gebouw zal niet alleen qua streekse
treinverbinding
windhinder en schaduwwer- tussen Zandvoort en de proking grote invloed hebben op vincie Zuid-Limtaurg komt
de directe leefomgeving, het zal met ingang van mei 1995 te
(ADVERTENTIE)

Weekmedia

Asbest uit Raadhuis verwijderd

'Referendum
nodig over
hoteltoren'
ZANDVOORT - De Zandvoortse bevolking moet
haar oordeel uitspreken
over de nieuw te bouwen, 89
meter hoge hoteltoren van
Eurotel, op het Badhuisplein. Dat is de mening van
de
gemeenteraadsfractie
van D66. De fractieleden zelf
vinden de toren te hoog, met
name vanwege de mogelijk
gevolgen voor de omgeving.
Daarom zullen zij maandag
of dinsdag in de gemeenteraad aandringen op een referendum. Daartoe wordt
een amendement ingediend.

54-e jaargang nummer 43

ZANDVOORT - Een 17-jarige
jongen uit Zandvoort is vrijdagavond aangehouden wegens bedreiging van de eigenaar van
een restaurant aan de Burgemeester Engelbertsstraat met
een mes.
De jongen was dronken en
werd ter ontnuchtering opgesloten. De volgende dag verklaarde hij niets meer van het

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

WD, D66 en PvdA:

'Beschouwingen
week opschuiven'
ZANDVOORT - De VVD
vindt dat de begrotingsbehandeling van aanstaande
maandag en dinsdag een
week opgeschoven moet
worden. Het college was dat
echter gisteren niet van
plan.

Het achterste deel van het Raadhuis lijkt momenteel bewoond door 'maanmanne- de materiaal aangetroffen. Het moet verwijderd worden in verband met de nieuwtjes' met dikke pakken en zuurstofmaskers. In werkelijkheid zijn het medewerkers bouw die tegen de achterkant van het Raadhuis wordt neergezet. Op de foto wordt op
het balkon asbest veilig in plastic zakken opgeborgen.
van een asbest-verwerkingsbedrijf.
Zowel op het dak als binnen in het gebouw wordt het gevaarlijke, kankerverwekkenFoto André Lieberom

Zandvoort
verliest
Intercity
extra treinen in te zetten.
Reizigers van en naar Maastricht moeten voortaan dus
overstappen m Haarlem. De intercity-verbinding tussen deze
twee steden blijft echter beperkt tot één keer per uur een
trein in beide richtingen. Zuid-Limburg is daardoor minder
frequent te bereiken: de andere
verbinding met deze provincie,
Zandvoort-Heerlen, komt hélemaal te vervallen. De trein uit
Heerlen gaat voortaan op Den
Haag rijden. De NS hebben wel

Jongen opgepakt na
bedreiging met mes
voorval te weten. Hij is na verhoor heengezonden.
Later diezelfde avond is een
andere 17-jarige Zandvoorter
aangehouden, ook wegens bedreiging. Hij hield zich samen
met een eveneens dronken

overwogen om een nieuwe verbindmg met Oost-Nederland in
het leven te roepen, Haarlem-Nijmegen, maar dat wordt
voorlopig nog even uitgesteld.
Door het wegblijven van de
lange intercity-treinen komt er
ongetwijfeld een eind aan de
langdurige discussie met de NS
over het al dan niet verlengen
van de perrons op station Zandvoort. Die discussie heeft nogal
stagnerend gewerkt in het bedenken van een betere (straat) verbinding tussen het centrum en Zandvoort-Noord.
Daarover zijn in de loop der jaren wel verschillende mogelijkheden geopperd, naast het
handhaven van de Verlengde
Haltestraat, zoals het (recht)
doortrekken van de Komnginneweg of het bouwen van een
tunneltje onder het spoor tussen de Sophiaweg en de Van
Lennepweg.
vriend hinderlijk op in het bungalowpark en wenste het park
niet te verlaten. Toen de politie
bij het park aankwam, dreigde
hij een bewaker neer te schieten door naar zijn binnenzak te
grijpen. Hierop is hij aangehouden. Hij bleek evenwel geen wapen te bezitten. Ook deze jongen is na zijn roes te hebben
uitgeslapen de volgende dag
heengezonden.

Bouwplan voor 22 woningen tnssen
Julianaweg en Kostverlorenstraat
ZANDVOpRT - Voor het
binnenterrein tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat is een bestemmingsplan ontworpen voor
22 woningen.

WD-fractievoorzitter
Van
Caspel vindt dat de gemeenteraad te weinig tijd krijgt om de
algemene beschouwingen voor
te bereiden. Dat kan pas goed
als het college met de memorie
van antwoord komt, op de open aanmerkingen in de diverse
commissievergaderingen op de
begroting 1995. Die memorie
komt pas enkele dagen voor de
begrotingsbehandeling in de
raad. Volgens het college is opschuiven van de behandeling
niet nodig, zo liet het gisteren
weten. Maar Van Caspel heeft
daarna wel bijval gekregen van
PvdA en D66.

de Julianaweg, komen de andere, merendeels vrijstaande woningen. „Die moeten de stijl van
de wijk weerspiegelen," zegt
een gemeentewoordvoerder.
Dat slaat met name op de stijl
'Amsterdamse school', die in
Zes woningen van het type
deze omgeving veelvuldig is terug te vinden, zoals bij de kerk.
De ingang van de wijk ligt
naast de Gereformeerde Kerk,
in het verlengde van de Emmaweg. Vanaf dit punt wordt een
voet- en fietspad aangelegd
naar de Kostverlorenstraat. De
vrijstaande woningen komen
aan een slingerend, doodlopend weggetje te liggen. Zij hoeven niet 'eenvormig' te zijn,
maar wel van eenzelfde 'type'.
Tussen de woningen wordt de
nodige ruimte gegarandeerd
'om het groene karakter van
deze omgeving zoveel mogelijk
te behouden'. Daarom worden
bestaande hoogteverschillen
ook gehandhaafd.
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage tot ongeveer
11 november, in die periode kan
er op gereageerd worden. Tot
de inspraak is gisteravond al
een aanzet gegeven met een inspraakavond op het Raadhuis.
Het moet de nodige procedures
doorlopen, waarbij het later opnieuw in de inspraak komt. Als
een en ander wordt goedgekeurd, wil projectontwikkelaar
Het binnenterrein achter de Gereformeerde Kerk (GK, midden Hopman en Partners uit Soelinks) met de geplande 22 woningen
termeer de bouw realiseren.
2-onder-l kap zijn gepland
langs de Kostverlorenstraat, tegenover het Plantinghuis. Daar
staat nu nog Villa Hortense,
maar die zal worden afgebroken. Op het binnenterrein, achter de Gereformeerde Kerk aan

Directeur woningbouwvereniging EMM:

'Aankoop gemeentewoningen
door EMM niet voor l januari'

ZANDVOORT - Eendracht Maakt Macht verwacht dat de aankoop van
gemeentewoningen op l januari nog lang niet rond is.
„We hebben meer tijd nodig. Wij zijn tot en met mei
dit jaar in de plannen betrpkken, sindsdien hebben
wij niets meer gehoord. Bovendien verwachten wij een
totaalplan van de gemeente." EMM is in principe bereid de woningen in het centrum in stand te houden.

Boze schoonzoon
ZANDVOORT - Een 28-jarige
inwoner van Zandvoort is donderdag aangehouden, omdat hij
in de Lorentzstraat op de stoep
voor een woning stond te
schreeuwen. Toen de bewoners
naar buiten kwamen, trok de
man een mes. De gealarmeerde
politie heeft het mes afgepakt
en de man mee naar het bureau
genomen.
De man bleek de schoonzoon
van de bewoners. Zijn eehtgenote was twee dagen eerder vertrokken met hun kind. Hij was
hierdoor in overspannen toestand naar het huis van zijn
schoonouders gegaan, om te
weten te komen waar zijn
vrouw en kind waren. De man
is in de loop van de dag weer
vrijgelaten.

hebben sinds mei helemaal stil
gelegen, zegt hij. „Sinds de
technische inventarisatie is afgerond, eind mei, hebben we
niets meer gehoord. Alleen een
berichtje met de mededeling 'U
wordt binnenkort een keertje
uitgenodigd'."

het prijskaartje, zegt de EMM-directeur. „Bij de overdracht
valt niet de politieke verantwoording weg, voor het slechte
beleid van de afgelopen tien
jaar, waaronder het minimale
onderhoud. Er moet ook een
verhaal achter zitten. Wij verwachten een totaalplan van de
gemeente. We willen weten wat
Twijfel
voor visie het college heeft over
Kramer reageert hiermee op die buurt, zodat we niet over
discussies in de diverse raads- een paar jaar voor verrassingen
commissies van deze maand, komen te staan."
over de begroting 1995. Daarin
was het woningbedrijf niet
Dat zegt Peter Kramer, direc- meer opgenomen: het college Toekomstvisie
Dat slaat met name op de omteur van de woningbouwvereni- van Burgemeester en Wethouging. „Per l januari '95 lukt 't ders ging ervan uit dat per l geving van de Koningstraat en
echt niet, tenzij ze misschien januari alle gemeentewoningen Kanaalweg. Wat EMM met de
met een gigantisch mooi voor- zouden zijn overgedragen aan over te nemen woningen in
Enkele
raadsleden, deze buurt gaat doen (bijvoorstel komen. Maar ik zie dat nog EMM.
niet zo snel gebeuren, m ieder vooral de WD, betwijfelden beeld groot onderhoud, renovegeval niet voor die datum." Hij dat sterk. In de laatste commis- ren of slopen en nieuwbouw),
wijst erop dat een mogelijke sie, Financien, kwam het colle- hangt - mede - af van die toeovernamesom eerst nog in de ge alsnog met een begroting komstvisie van de gemeente.
„Als het te doen is met een sluiraadscommissies besproken voor het woningbedrijf.
moet worden. De besprekingen
Maar het gaat niet alleen om tende exploitatie, dan zijn we
bereid de woningen in stand te
houden," aldus Kramer. „Maar
(ADVERTENTIE)
het kan ook zijn, dat het niet
mogelijk is om bepaalde woningen in stand te houden."

Instructeur
aangereden

ZANDVOORT - Een 54-jarige
instructeur van een slipcursus
is vrijdag door één van zijn leerlingen aangereden. De man gaf
de leerling met zijn arm aanwijzingen welke richting hij moest
volgen, maar die voldeed daar
niet aan. De leerling reed gewoon rechtdoor en daarmee de
instructeur omver. Het slachtoffer is met rugklachten overgebracht naar een ziekenhuis
in Haarlem. De verwondingen
Vervolg op pagina 3 bleken mee te vallen.

echte BOERENKAAS
KOM PROEVEN EN OVERTUIG UZELF!

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad
De lekkerste Boerenkazen staan nu op onze
proefplank! Keuze uit wel 12 soorten én
NU met veel voordeetl >.„•w—•"^•"

Naam: f m / v ï l I
Adres: 1 1 1 1
Postcode/Plaats:!
Telefoon: 1

Barteljoris straat 11
Haarlem-centrum

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

Gen. CronjéstraatB?
Haarlem-noord

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN ZUIVEL
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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donderdag 27 oktober 1994

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

Dierenarts Dekker
gaat verhuizen

Folklore Vereniging

De UJurf

Theorie in één week
Zaterdag 29 oktober van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort

bedankt voor jullie optreden in Helioma

Inlichtingen:

HET WAS GRANDIOOS

Mama van harte
gefeliciteerd met
jullie huwelijk.

Autorijscholen:

Ook voor mijn mede-patiënten.
Bram Stijnen

Phil Waaning Bert. Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946

veel geluk

JASPER

Wij verzorgen ook:

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Tel.: 023-32 87 50

LIJSTERSTRAAT 7
2042 CH Zandvoort
Tel. 02507 -15847/13777
Spreekuur dagelijks van 13.00-14.00 uur
en volgens afspraak
Maandag 31 okt. gesloten
i.v.m. verhuizing

Wij zijn trots op jullie!
Kinderen en kleinkinderen

HOVENIERS LET OP!!!
Tupla is op di. en do. geopend tot 20.00 uur en op
zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Maanden okt. + nov.!
Tupla, Groothandel In tuinplanten
Randweg 155, Uithoorn, tel. 020-6458388.

Dinsdag l november van 13.00 - 16.00 uur

OPENDAG

Medewerking verlenen:
* Fa. Busscher & Zn Haarlem, Verlichtingsadviseurs
* Sikkens Haarlem, Kleuradvies
* Verenigde Schilders Zandvoort
* Gomko Zwanenburg, Koeltechniek
* Fa. de Vries & Zn, Santpoort,
Stucadoors-Siergrind

ROSARITO JEANS AKTIE - ROSA-
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Jan Schaap
weduwnaar van Michaeline Smektala
op de leeftijd van 84 jaar.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Zandvoort:
D. J. de Ruiter
t L. M. de Ruiter-Schaap
Jan en Sandra
Gerda en Maarten
Spencerport USA:
W. van Pelt
B. S. van Pelt-Schaap
Michael
Kim Marie
Zandvoort, 21 oktober 1994
Huis in het Kostverloren
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 25
2041 TB Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.
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deze week
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voor uw oude jeans
bij aankoop van een nieuwe

GAPSTAR
DONOVAN of
PEPE
spijkerbroek!

8

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

VOORDE
KEYBORD PAKKETTEN o.a.:

WMAHA PSR15Ö 829,YAMAHA PSR3101199,-

m
ia
O
2
=
<

Maak het binnen
sfeervol met onze
prachtige
herfsttinten

Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
iapijtreinigers
tel. 14764-14090

geopend do. t/m zo.
van 12.00-18.00 uur
Passage 18
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Gedicht van de Zee"

ROLAND

E16

CASIO

CTK650 949,-

1649,-'

6EM
GEM

CD1
CD2

1249,1749,-'

SIM

CD3

2449,-'

tICH!ae$KN20006790,-!

-W SNV3P OllüVSOU - 3I1W SNV3P

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

De Vonk

m

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Ons restaurant is beide kerstdagen geopend.
Op verzoek zenden wij u het Kerstmenu gaarne toe.

c_
m

Kerkplein 10
tel. 30719
iedere dag geopend

bij BIZARRO
nu ook tweehands
kleding te koop

o

Kosarifó

Nog steeds
opheffingsuitverkoop

/J 'f/!/ 'SM- ,^f;^

altijd 8 modellen in
lengtes van 28 t/m 38
op voorraad

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Zijn geest heeft het lichaam verlaten
om voor altijd bij ons te kunnen zijn.
Hoe groter de afstand
hoe hechter de band.

-»

UJ

Fa. P. Klein

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Tel. 02507-13599

ONS MOTTO WAS, IS EN BLUFT:

40 jaar door dik en dun
28-10-'54
28-10-'94

Poststraat 7

Café-Restaurant

Iedereen is van harte welkom.

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Kerkplein 8 Zandvoort

Ma.-, woe.- en vrijdag van 19.00-20.00 uur

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Parklaan 36, Haarlem,

Nieuw adres per l nov. '94

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Uitvaartcentrum
Haarlem

Compact opleidingen
Senioren Training

A. LAVERTU

Nol en Riet Heesemans

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

p.s. Let op onze
herfstaanbieding
BLOEMSIERKUNST

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1 A, Zandvoort

J öluijô

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor uw receptie
of party
UJesterporkstroat 5
tel. 02507-15541

KORTING tot 5G%
GITAAR compleet met versterker ;
SAGWERK 5 dBllg met bekken»

nu 89%»

alv.a. 30,-

De specialist In al uw
blocmwerken.
Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 12060

Na een jaar vol strijd hebben wij met grote droefheid afscheid moeten nemen van

Joseph Gerardus Bisenberger
(Joop)
* 11 juli 1913

t 22 oktober 1994

OPENBARE
RAADSVERGADERING

levenskameraad van
Marja Manders
Toronto (Can.):
Aad Bisenberger
Claudia Bisenberger-Moore
Jamaica:
Ruud Bisenberger
Thea Bisenberger-Molenaar
Zandvoort:
Carla Hoogendijk-Bisenberger
Bert Hoogendijk
Leiden:
Maarten van der Werf
Claar van Berge Henegouwen

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
•Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. f el. & Fax: 02507-1 93 96

Victoria (Can.):
J. Bisenberger-Molenaar
Kleinkinderen en
achterkleindochter

Voor hen die afscheid willen nemen en condoleren is daartoe gelegenheid op dinsdag 25 oktober
en woensdag 26 oktober van 20.00 uur tot 20.30
uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober om 11.00 uur op de Algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Op de gehele winterkollektie

40% KORTING
alles moet weg!!

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze ere-voorzitter

Joop Bisenberger
„Bies" heeft 26 jaar met veel energie en enthousiasme leiding gegeven aan de brigade.
Wij bewaren goede herinneringen aan hem.
Onze gedachten gaan uit naar Marja en de familie en wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Bestuur en leden
Zandvoortse Reddings Brigade

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
-

gecombineerde agenda raadscommissies
ontwerpbegroting 1995
belastingverordeningen 1995
machtiging B&W tot aantrekken geldleningen
subsidiëring muziekonderwijs
leningen t.b.v. EMM •
planologisch kader en -procedure Eurotel
afwijzing planschadeclaim
Monumentenverordening en verordening gemeentelijke Monumentencommissfe
- vrijstelling art. 19 lid 3 WRO

N.B!De gemeenteraad vergadert deze keer zowel op maandag als dinsdag. Het kan gebeuren
dat door omstandigheden wijzigingen in de
agenda optreden.
Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Kanaalweg 31
2042 VC Zandvoort

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

De gemeenteraad vergadert maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 1994 i n het openbaar. De vergadering wordt gehouden in de
raadzaal en begint om 20.00 uur.

mode
en
accessoires

Ladies Fashion op niveau
Einde Haltestraat 56
Zandvoort 02507-20086

de gehele week vanaf 12.00 uur geopend - maandag gesloten!

AFSLUITEN
KOSTVERLORENSTRAAT I.V.M.
HERSTELWERKZAAMHEDEN
Vanaf 31 oktober zal de Kostverlorenstraat, vanaf
de Zandvoortselaan tot aan de Quarles van
Uffordlaan, afgesloten zijn voor alle verkeer i.v.m.
herstelwerkzaamheden aan het wegdek. Al het
verkeer, inclusief de bus, zal door middel van
borden omgeleid worden.
TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.

GEMEENTE

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507-61559.
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, hebben
Burgemeester en Wethouders besloten:
- tot het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van Marisstraat 16
te Zandvoort
- tot het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van Haarlemmerstraat 41 te Zandvoort
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
binnen 30 dagen na publicatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden
ingediend. Tevens is f 150,- aan griffierechten
verschuldigd.
WIJZIGING LEGESVERORDENING TER INZAGE
Onlangs is de wijziging van de volgende verordening bij koninklijk besluit nr. 94.007829 van
6 oktober 1994 goedgekeurd:
- Legesverordening 1992; tarieventabel m.b.t.
Huisvestingswet
De verordeningen liggen ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financiën, Raadhuisplein 4.
De afdeling is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur. Nadere informatie:
02507-61414.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Parnassialaan 27, 2 bomen
- Treubstraat 5, 1 boom
- Duindoornlaan 20 (Bentveld), 4 bomen

- Flemingstraat t.o. Curiestraat, 8 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort.
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 19 oktober 1994 een kapvergunning
verleend voor:
- Flemingstraat 344, 2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat20
te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publikatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94086B Boul. P.
Loot 69+69a
94087B Dr. J. G. Mezgerstraat 70
94088B Paddpckl
circuit-terrein

vergroten
woonhuis
plaatsen dakkapel
plaatsen pomphuisje

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blaa.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-vangeen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
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'Specialisten' onderzoeken
criminaliteit rond horeca

(ADVERTENTIE)

Te huur / te koop
GROTE GARAGE
in centrum.
Tel. 12300
b.g.g. 18520 •

ZANDVOORT - Polities- in opleiding. Dat zijn politiepecialisten in opleiding mensen die later binnen hun
gaan een onderzoek yerrich- team verantwoordelijk zijn
ten naar criminaliteit op het voor de uitvoering van projecgebied van de horeca. Zij ten op hu.n vakgebied. De spekrijgen dit als een soort cialisten 'krijgen na de cursus
huiswerkopdracht. Zij sig- als huiswerkopdracht mee:
'Onderzoek de horeca-gerelanaleren wat er gebeurt en teerde
criminaliteit in uw eigen
kunnen - voor de langere basiseenheid.
Breng deze in
termijn - oplossingen aan- kaart en stel • als
dit noodzakedragen.
lijk blijkt - een plan van aanpak
Het onderzoek komt voort op.' Een groot voordeel is dat
uit een project dat gesponsored deze criminaliteit eens goed in
wordt door het Bedrijfsschap kaart wordt gebracht. BovenHoreca. Dat is gericht op de be- dien wordt niet uitgesloten dat
strijding van 'horeca-gerela- het een aantal verfrissende
teerde criminaliteit'. Doel was, ideeën voor een aanpak zal opom te komen tot een andere, leveren.
regionale aanpak van deze criminaliteit, waarvoor een breed
draagvlak van bijvoorbeeld po- Werkvloer
litie, justitie, bestuur en horeca
„We zijn hierbij uitgegaan
verantwoordelijk moest zijn. van de gedachte: regionaal beHet bedrijfsschap heeft de poli- leid is prachtig, maar het moet
tieregio Kennemerland aange- uitgevoerd worden door de
wezen als een van de drie proef- mensen op de werkvloer. En:
regio's hiervoor.
niemand ziet de problematiek
Het onderzoek wordt uitge- beter dan de man die op straat
voerd door mentorspecialisten loopt." Dat zegt Rini Cappel,

Dansavonden
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Dansliefhebbers van 25 jaar en ouder kunnen vanaf aanstaande zaterdag regelmatig een
dansje maken in 't Stekkie.
Het activiteitencentrum gaat
voor deze mensen op de zaterdagavond speciale dansavonden organiseren. De eerste is
dus op 29 oktober, aanvang 8
uur. Het moet een 'gezellige uitgaansavond' worden, zegt coördinator Mia van Westrop met
overwegend dansmuziek. Maar
dan wel in allerlei stijlen, van
de rumba en de wals tot aan
rock en roll of disco. De entree
is gratis, 't Stekkie is te vinden
aan de Plemingstraat 9 in
Nieuw-Noord, in het zelfde gebouw als de Van Pagéehal.

Rommelmarkt
in 't Stekkie
ZANDVOORT - In aktiviteitencentrum 't Stekkie wordt zaterdag 5 november een rommeimarkt gehouden. Er komen
89 meter hoge toren naast het casino, gezien vanaf de zeekant. In ieder geval al aanleiding tot
kraampjes te staan met allerlei De
tweedehands spulletjes, ideaal politieke storm
voor de echte 'snuffelaars'. De
rommelmarkt is van 10 uur 's
morgens tot l uur 's middags.
Er kan ook een tafeltje gehuurd
worden om zelf spulletjes te
verkopen: inlichtingen tel.
16456, liefst na 6 uur. 't Stekkie
is te vinden in de Flemingstraat
nummer 9.

Kunstijsbaan
is weer open

'Discussie Eurotel gaat
niet over mooi of lelijk'

ZANDVOORT - „Wij willen niet discussiëren over
ZANDVOORT/HAARof lelijk." Dat zegt
LEM - In Haarlem is de mooi
D66-fractiewoordvoerder
Kennemer
Kunstijsbaan Han van Leeuwen, in verweer geopend voor een band
het referendum
nieuw seizoen, dat loopt tot dat de met
partij binnenkort wil
18 maart 1995.
houden, met als onderwerp:
De baan aan de Kleverlaan is de Eurotel-toreri op het
in de zomerperiode op verschil- Badhuisplein.
lende punten aan nieuwe eisen
aangepast. Zo zijn er onder andere stootkussens aangebracht door Joan Kurpershoek
volgens de nieuwe normen, 80
centimeter hoog en 20 dik. De
baan wordt gebruikt door
schaatsers uit de hele regio, vo- „Het gaat om deze vragen,"
rig seizoen waren dat er zo'n zegt Van Leeuwen: „Is het acceptabel dat de ruimte om de
262 duizend.
De .kunstijsbaan is dagelijks toren zoveel dagen per jaar ongeopend. Van maandag t/m toegankelijk wordt, voor menvrijdag van half negen tot vier sen die slecht ter been zijn. Is
uur en 's avonds van half acht het acceptabel dat de daken van
tot half tien. Met uitzondering de strandpaviljoens waaien, of van de maandagavond, dan is wat de bezonning betreft - dat
de baan gesloten, evenals de het gebouw een hoeveelheid
zondagavond. Op zaterdag zijn licht van de directe omgeving
de openingstijden van een tot wegneemt."
„Over dat laatste wordt wel
vier en van half acht tot half elf.
Op zondag van half tien tot vier gezegd 'die mensen worden
schadeloos gesteld'. Maar dat is
i uur.
toch niet interessant? Het is
hetzelfde als je een klap krijgt
Dronken in auto
van iemand, die je daarna wat
ZANDVOORT - Een 41-jarige geld toestopt. Moet dan de
automobilist uit Deventer is za- rechter zeggen: u moet niet zeuterdagmorgen in dronken toe- ren, want u heeft toch een schastand aangehouden op de Zandvoortselaan. Na een ademtest
werd zijn rijbewijs ingevorderd.

devergoeding gekregen?"
„Zoals het er nu uitziet, hebben wij geen vertrouwen in de
verdere ontwikkelingen. Een
minderheid van de raad is tegen die hoogte van 89 meter.
Maar het gaat niet om de méérderheid in de gemeenteraad.
Het gaat erom, dat je zulke
plannen ontwikkelt dat zij de
meerderheid in de raad kunnen
krijgen. Dat betekent dan ook
dat je de steun van de hele bevolking hebt."

Referendum
De kans is groot dat het
amendement, waarin wordt
aangedrongen op het referendum, door de meerderheid in
de gemeenteraad wordt verworpen. Vorige week, in een gezamenlijke vergadering van de
raadscommissies Ruimtelijke
Ordening, Bestuurlijke Zaken
en Financiën, schaarde de
meerderheid van de politici
zich achter het voorstel van het
college. Dit wil dat er komende
raadsvergadering een besluit
wordt genomen over het bestemmingsplan waarin randvoorwaarden voor de hoteltoren zijn opgenomen. Als dat
raadsvoorstel wordt aangeno-

men, wordt 'in principe' medewerking toegezegd aan de realisering van het Eurotel.

Kiesdeler
Als het amendement wordt
verworpen, gaan D66-partijleden 'de straat op' om handtekeningen in te zamelen van kiesgerechtigde Zandvoorters. Als
er voldoende zijn, wordt er alsnog een referendum aangevraagd, maar dan als 'volksinitiatief'. Die mogelijkheid is opgenomen in de referendumverordening, die dit jaar maart op
initiatief van D66 is aangenomen. Op advies van GBZ-raadslid Methorst is toen opgenomen, dat het aantal stemmen
tweemaal de kiesdeler moest
zijn. Volgens een onofficiële berekening ligt die kiesdeler 'op
457. In dat geval zijn er 914
handtekeningen nodig.
Als de uitslag zich tegen de
hoteltoren richt, wil dat nog
niet automatisch zeggen dat de
raad op haar 'schreden terugkeert'. Dat beseft ook Van
Leeuwen: „Maar het zou toch
heel vreemd zijn, als de politieke partijen de mening van hun
kiezers naast zich neer zouden
leggen?"

Feestje voor winnaars OVZ-ballonwedstrijd
ZANDVOORT - Een aantal
Zandvoortse kinderen had vorige week bij McDonalds een
feestje, aangeboden door Ondernemers Vereniging Zandvoort. Deze hadden allemaal
een prijs gewonnen bij de ballonwedstrijd die in september
werd gehouden. Reden dus
voor verwennerij. De kinderen
kregen een 'happy meal' aangeboden. Bovendien kreeg Sheila
Scheffer nog een cadeaubon
van 50 gulden, te besteden bij
Intertoys. Zij had de hoofdprijs
gewonnen. Andere winnaars
waren: Mariele Oerlemans,
Sammy Hoezee, Riek van Vessem, Jeffrey Samsin, Chantal
van de Wetering, Stephanie
Vork, Susan Lissenberg.

Informatie-avond
openbaar onderwijs
ZANDVOORT - De Vereniging Openbaar Onderwijs
(VOO) houdt dinsdag 8 november een informatiebijeenkomst
over openbaar voortgezet onderwij s in de regio Haarlem.
Hier presenteren zich elf scholen, waaronder het Noordzee
College (Wim Gertenbachmavo) uit Zandvoort. Ouders
en kinderen zijn welkom. De
bijeenkomst vindt plaats in het
gemeentehuis van Heemstede.
Ouders en kinderen kunnen
hier terecht van half acht tot
negen uur 's avonds.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
9een gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Adviseur hoofdred./projectleider:
_jan Boskelj'on.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10'3, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Posta*es:
Postbus 51, 1180 AB Amstelv
een. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
faxnummer: 020 - 665.6321.
verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 17,50 per
kwartaal;
( 31,75 per half jaar; ƒ 55,50 per jaar.
"oor postabonnees gelden andere ta"even. Losse nummers ƒ 1,85.
°Pgave abonnementen, verhuizingen.etc:
?a t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)562.6211.
oezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
"2507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht
> 1941.
lr

Zandvoorts
Nieuwsblad

De winnaars werden onder andere getracteerd op een 'happy
meal'

Foto Anrtré Lieberom

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Een aantal ouderen uit Zandvoort,
plus mensen die wat minder
goed ter been zijn, krijgen
woensdag 9 november weer
een gezellige dag aangeboden: de jaarlijkse Ontmoetingsdag. Het is voor de
23-ste keer dat deze wordt
georganiseerd, opnieuw in
Gran Dorado.
Het Comité Ontmoetingsdag
Zandvoort heeft ook dit jaar
alle moeite gedaan om er weer
een leuke en feestelijke dag van
te maken. Op het programma
staat onder andere een optreden van het Ensemble Carla
Vermeer met muziek uit musicals, operettes en opera's, plus
Nederlandse liederen. Het ensemble wordt begeleid door
pianist Dico van Putten. Na de
lunch treedt het Zandvoorts
Mannenkoor op, onder leiding
van Frans Bleekemolen. Dit
koor, met een groot repertoire
tot zijn beschikking, heeft zich
goed geprepareerd op de mid-

ZANDVOOET - Zandvoortse
schildersbedrijven wijzen erop
dat de premie voor de 'winterschilder' dit jaar fors is verhoogd. Dat betekent lagere kosten voor (onderhouds-)binnenschilder- en behangwerk. De

De uiteindelijke taak van de
mentorspecialisten is het onderzoeken van problemen,
eventueel zelf een project opzetten plus het motiveren en
stimuleren van collega's bij de
uitvoering daarvan.
Op het gebied van de openbare orde worden in de meeste
basiseenheden twee mentor-specialisten aangesteld. Daarnaast komen er mentor-specialisten voor verkeer en milieu.
Ook in Zandvoort worden zij
gestationeerd.

de doelstellingen vari de ontmoetingsdag is namelijk, dat de
gasten niet alleen met elkaar
contact hebben, maar ook met
de vertegenwoordigers van
deze instellingen. Verder gaat
het gewoo>n om 'genieten van
het programma'.

Selectie

310 gasten

De belangstelling is ook dit
jaar heel groot voor de Ontmoetingsdag. Velen hebben zich al
opgegeven via onder andere de
diaconie van de verschillende
kerken, via ouderenbonden,
het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening of via leden van
het comité. De belangstelling is
elk jaar zo groot, dat er steeds
weer een selectie moet plaatsvinden. Er kunnen immers
maximaal 310 gasten ontvangen worden. 'Er moeten dus
spijtig genoeg mensen afvallen', aldus een woordvoerder
van het Comité Ontmoetingsdag. Belangrijk criterium daarbij is, of .mensen nog wel of niet
goed ter been zijn. Degenen die
dat wel zijn, én nog in staat zijn
om voldoende sociale contac-

In totaal zijn er 310 gasten
uitgenodigd, met name ouderen en mensen die wat minder
goed te been zijn. Op deze dag
zijn zij in de gelegenheid om
weer eens oude bekenden en
andere mensen te ontmoeten,
wat in het dagelijks leven niet
zo veel meer voorkomt. Sommigen hebben nog maar nauwelijks contact met anderen.
Daarnaast komen er vertegenwoordigers van de gemeente, van sociale instellingen, kerken en medische en paramedische diensten. Daarvan zijn ongeveer 54 mensen uitgenodigd
om tussen 12 en 2 uur aanwezig
te zijn en samen met de gasten
de lunch te gebruiken. Een van

ten te leggen, vallen het eerst af.
De directie van Gran Dorado
heeft ook dit jaar het restaurant in het Boulevardgebouw
weer gratis ter beschikking gesteld, evenals een busje voor
het vervoer van een aantal gasten. Gran Dorado werkt tevens
mee aan de feestelijke inrichting van het restaurant, stelt de
keuken ter beschikking en
springt in waar dat nodig is.
Daarnaast staan er weer tientallen vrijwilligers klaar van boven genoemde instanties, om
de gasten eens flink 'in de watten' te leggen.
Daarnaast ontvangt het comité ook financiële steun van andere instanties, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Ook
die steun is noodzakelijk voor
het organiseren van deze dag.
'Het Ontmoetingsdag Comité is
dan ook dankbaar gestemd dat
het iedere keer weer lukt om
alles sluitend te krijgen,' aldus
voorzitter Jan Brabander. Bijdragen van anderen blijven weikom en zijn mogelijk via het
bankrekeningnummer
56.59.21.444 bij de ABN/AMRO.

Voorzieningen ouderen veranderen
aanleiding van vele verzoeken
van gebruikers van deze vorm
van openbaar vervoer. Gebleken is ólat veel Zandvoortse senioren voor boodschappen, bezoek aan familie en kennissen
ook op zaterdag graag van de
Belbus gebruik maken. Dat kan
van half tien in de ochtend tot
één uur 's middags en van half
twee 's middags tot vijf uur in
de middag. De bus is dan beschikbaar zowel in Zandvoort
als in Bentveld. Wie van de bus
gebruik wil maken, dient de
dag tevoren een afspraak te maken via tel. 13141 (receptie Huis
in de Duinen).
De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) is op
zoek naar een vrijwilliger die,
als er voldoende animo is, de
bus op zaterdag wil rijden. Aanmelding bij Nathalie Lindepremie voor particulieren is boom, tel. 19393.
met 50 procent gestegen van 50
naar 75 gulden per man per dag
en is geldig in de actieperiode Geen spreekuur
De Stichting Welzijn Oudevan 7 november tot 23 december en van 9 januari tot 23 ren Zandvoort heft haar
maart. De- schilderopdracht spreekuren op. Aanleiding hiermoet minimaal drie mandagen voor is het wat beladen karakter van het woord 'spreekuur':
vergen.
Dat laatste geldt ook voor op- men associeert dat al gauw met
drachten vanuit het bedrijfsle- een bezoek aan de dokter of
ven, dat een premie van 35 gul- tandarts. Het wil niet zeggen
den per man per dag kan krij- dat de stichting onbereikbaar
gen. Bedrijven kunnen behalve wordt. ledere dinsdag tot en
bij binnenwerk ook bij 'afge- met vrijdag kan men langskoschermd onderhouds buiten- men voor het stellen van vragen
schilderwerk' aanspraak ma- en voor advies. Ook kan men
terecht voor informatie over acken op de premie.
tiviteiten als volksdansen, cursussen, fiets- en wandelgroepen
Positiekleding
etc.
Wie niet het risico wil lopen
ZANDVOORT/HAARLEM In Haarlem wordt l november dat de coördinator afwezig is,
een speciaalzaak in zwanger- kan tevoren telefonisch een afschapskleding geopend: Con- spraak maken via tel. 19393.
tour, Schagchelstraat 27zw, tel. Wie niet :zelf langs kan komen,
023 - 327103. Deze is van de da- kan via dit nummer een afmes Viviane Pollack, Christa spraak maken voor huisbeKilsdonk en Hanny Grapen- zoek. Inwoners van Zandvoortdaal. Volgens het drietal is 'een -Noord kunnen op woensdagaanzienlijk deel' van de collec- ochtendvan tien tot.elf uur ook
tie geschikt om ook na de swan- terecht in 't Stekkie.
gerschap te dragen. Die collectie bestaat onder andere uit:
spijkerbroeken, leggings, trui- Tafeltje duurder
Tafeltje Dekje, de maaltijden, sweaters, pakjes met broeservice van de Stichting Weiken of rokken, én jurken.

ZANDVOORT - Voor ouderen verandert de komende weken een aantal zaken
enigszins. Zo gaat de belbus
ook op zaterdag rijden,
heeft de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort een andere oplossing bedacht voor
haar 'spreekuur', en wordt
een maaltijd van Tafeltje
Dekje iets duurder.
De Belbus gaat op zaterdag
rijden. Dit gebeurt vanaf zaterdag 29 oktober op proef naar

zijn Ouderen wordt duurder.
De prijsverhoging is volgens de
SWOZ onontkoombaar. Tot
dusver kostten de maaltijden
6,75 gulden. Dat wordt nu 7,25
gulden.
Tafeltje Dekje biedt op maandag, woensdag en vrijdag de
mogelijkheid van een warme
maaltijd voor mensen die (tijdelijke) niet in staat zijn zelf
eten te bereiden.

'Bisenberger
was een blijver'
• ZANDVOORT - Zaterdag
is op 81-jarige leeftijd de bekende Zandvoorter Joop Bisenberger overleden.
Bisenberger is wel eens liefkozend een 'duizendpoot' genoemd, vanwege al hetgeen hij
aanpakte, vooral op het gebied
van cultuur en maatschappelijk werk. Zo was hij 37 jaar lang
voorzitter van toneelvereniging
Wim Hildering en 26 jaar voorzitter van de Zandvoortse Reddings Brigade, waar hij vervolgens tot erevoorzitter werd benoemd. „Joop was een blijver,"
zegt Jelle Attema, die 49 jaar
lang bevriend met hem is geweest. „Hij zei ja, dan kwam hij
en hij ging voorlopig niet meer
weg. En dat allemaal belangeloos. Hij werd wel eens voor
gek verklaard, dat hij zoveel op
zich nam, maar hij was ervoor
in de wieg gelegd."

Vorig jaar werden de gasten onthaald op het optreden van een
kinderkoor
(Archieffoto)

dag.

Inge Stobbelaar opent praktijk

Winterschilder

Verkeer

Comité Ontmoetingsdag heeft
feestprogramma helemaal klaar

ZAKELIJK BEKEKEN
ZANDVOORT - De in
Zandvoort geboren en getpgen Inge Stobbelaar heeft in
Haarlem, Wagenweg 98, een
nieuwe Mondhygiëne-praktrjk geopend.
Mondhygiëne praktijk Inge
zo luidt de naam van haar praktijk, die meerdere behandelkamers kent en beschikt over de
modernste apparatuur. Men •
kan er terecht voor de gebruikelijke behandelingen door
mondhygiënisten. Daarnaast
heeft zij zich in haar behandelmethpden 'mede gespecialiseerd in het behandelen van patiënten die niet graag naar de
tandarts gaan, of reeds lange
tijd niet naar de tandarts zijn
geweest'. De praktijk staat
open voor zowel particulier als
ziekenfonds verzekerden, wel
of niet doorverwezen door een
tandarts. Inl. 023 - 311221 of
424378.

makelaar integraal veiligheidsbeleid bij de politie Kennemerland. Het idee is ontstaan tijdens overleg van hem met Fred
Paap, voorzitter Horeca Nederland Haarlem e.o. en deelnemend aan de werkgroep criminaliteit, en met mevrouw drs. L.
van Marlen, Justitie. Daarnaast
waren er ook gesprekken met
commissaris drs. W. Broer van
de regiopolitie.

Bisenberger is in zijn leven
diverse keren onderscheiden,
onder andere met een koninklijke onderscheiding. Hij wordt
beschouwd als een grote 'voorman' die diverse zaken op de
rails heeft gezet en/of gehouden. En niet alleen op cultureel
gebied. Hij kwam in 1945 bij de
gemeente als administrateur
om zaken op poten te zetten. In
totaal bleef hij 33 jaar lang in
dienst, tot zijn pensionering.
Hij is in die tijd ook voorzitter
geweest van de Algemene Bond
van Ambtenaren. Daarnaast
was hij ook journalistiek actief,,
meer dan 45 jaar als correspon-';
dent van het ANP, maar ook als';
schrijver van korte, bondige';
stukjes in de Koerier, zonder'
poespas, recht door zee. Politiek zette hij zich in voor de
PvdA.
De gezondheid van Joop Bisenberger is sinds oktober vorig jaar langzaam achteruit gegaan. Hij is vanmorgen om 11'.
uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat begraven.

Aankoop door EMM
gemeentewoningen
Vervolg van voorpagina
Dat er aan de diverse woningen veel moet gebeuren, is duidelijk. Verhuren in deze staat
'is niet menselijk', aldus de
EMM-directeur. Op zijn bu--.
reau liggen bouwtekeningen:
die een jaar geleden bij de gemeente zijn ingediend. Plannen •
om vijf woningen die toen leeg-,stonden grondig op te knappen •
of te renoveren. „Als woning-'
bouwvereniging moet je je blik!
vooruit richten. Toen die wo;i
ningen leeg kwamen, hebben:
wij voorgesteld die aan te pak-":
ken, mede om er een voorbeeld;':
functie aan te geven. Ten eerste'
konden wij zien wat er allemaal
aan moest gebeuren, en wat de
kosten zouden zijn. Daarnaast
konden de mensen uit de omgeving zien wat het zou kunnen
worden. Wat was er mooier ge:,
weest?" Het college is destijds
niet verder op het voorstel ingegaan, de vijf woninkjes zijn inmiddels gekraakt.

(ADVERTENTIE)
Het iK'ridil van liet jiuir \<x>r miljoenen
mensen die niet hun haren ook alle hoop
%erloren liehln-'i). Duitse pnilcssomi hel>lx.'ii een stol'ontdekt die hij erfelijke, door
aanleg Ix'piuiklc haaniitval liet haar o|>uieuu doet "roeien. Kn de luuirlotion
RluHlanide Acth iinee lx.'v;ii de/e slof'.
.S^vüsniLvrnK-iiscnxL-rliLVcnalnpjaigtijd hun haar. In l> van de K) ecyi de i«tr/;utk in hormonen die
een yioeuenimetide \verkini: op de haai\\ortcK hebhen. Maar daaneuen helpt Je
natiiiiili|ke actieve lunnule Rhodamde.

Erfelijke hacfruifval?
Rhodanide Activanee helpt!
RluuLinit.il.' .iiMiwL'rl Je iiKicliexu' h;i:ir\\inieK Dc/c ..IÏIKTLMC- injectie" Mimuleen ilc ha.iiLüoci. /dis daar waar lot nu
loc niets meer \ukle yroeien ! Met ha.ir
\\onll heter ye\oeit. \unxll kradiuyer en
kriijïi u eer een
Hel

ilt.i;il \;ni 40 j;i;n omlei/oek
n Rhodaimle Air[i
l KIn
cikAiine heM.Liiik

ik' h.iailol

ii.iiuui lijki-

Acthancc is het entfic middel met Khodanidr.
Aetivanee is ile eerMe en eiiiüe ueleri'-eh.ippelijk geteste haat lol ion mei tle yepatenleeute
KhodaniJe-lbnnnle.
Gecontroleerde onder/oekL-n m hekemle uniu'ïsileits/iekenlmi/en IVVKIJ/CII hei: ACUX.IIKC
\\erkl doelgericht hij erfelijke, dooi .unleü
bepaalde naamilval.

Rhodanide /Ictivanci*
hrvnrdirt d<
nirim haar
MMirkitmt et •li-lijkr
liaaruilud
RluKlanide Acli\ance van Rhodanide C"osmelies-l)e Oxennaal 3'J, hS3l Al: Ainlietnis \eikit|i:ha.ir hij de hetere kapsaton hij u m de huwt.
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Garage
te huur
gevraagd

WEGENS GROOT SUCCES HANDHAVEN WIJ ONZE AANBIEDINGEN!!!

bij voorkeur
omgeving
Knrel Doormanslraat.
Tel. 12587.

AUPING AURONDE COMBINATIES
Wij zijn tevens
dealer van:

Kroon Mode

AUPING BED

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag

Damespantalons
elastische
band
11 modekleuren,
Alle maten

ubica

140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ 1695,-

Duriopnlo

160x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ 2095,-

normci

69.95

matrassen en
bedbodems

180x200 handverstelbaar ƒ1895,automaat
ƒ2150,180x210

handverstelbaar ƒ2050,automaat
ƒ2150,-

EENMALIGE
SUPERSTUNT!

Amstelv
.. Weekb

arnse

arnse
rant

140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2

ƒ 1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,ƒ2595,ƒ 2795,-

140x200
160x200
180x200
180x210

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

dcNicuuui
Biilmcr
Nieuwsblad
Gaasperdaim
dcfUtcuuuc
Ul/ccsper .

istelveens
Weekblad

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

Dieitier
Cournnt -

Veekbtad

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras

deRonc
5 Vener
Amstelv
..' Weekb

N

deRonc
2 Vener

2 PERSOONS DICO BED

smeerder
ouranC

140 x 200 incl. spiraal + 16 cm dik polyether matras. Bed verkrijgbaar in: rood/wit/zwart

Zandvoorts
, Nieuwsblad

normaal: ƒ 650,- Nu alles Compleet J
zolang de voorraad strekt!

ONZE MATRASSENHOEK
POLYETHER

15 CM DIK
EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190 ....ƒ139,90x190 . .... ƒ 149,90x200 . ....ƒ159,100x200 , ....ƒ169,120x190 . ...ƒ189,120x200 . ....ƒ198,130x190 . ....ƒ189,140x190 ....ƒ189,140x200 ....ƒ198,160x200 .... ƒ 298,180x200 . ... ƒ 349,-

POLYETHER
SG40
MET
SCHAPEWOLLEN
AFDEKLAAG
80x190 .van/239,-voor/169,-

80x200..
90x200.
120x190
120x200
140x200

80x190
van/269,-voor/189,- 90x190
90x200
van ƒ 289,- m ƒ198,- 100x200
van/349,-voor/269,- 120x190
120x200
van ƒ 369,- voor ƒ 279,- 130x190
van ƒ 398,-voor ƒ298,- 140x190

160x200

van/«,-voor/36S,-

140x200
160x200

ƒ389,ƒ398,ƒ398,ƒ469,ƒ498,ƒ598,-

...ïari/498,-voor/398,-

180x200

ƒ698,-

TEXTIELHANDEL „PIA

WE,
ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

ROYALDON OXFORD
5-SLAGS BONELL
BINNENVERING
20 CM DIK!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JAAR GARANTIE»

ƒ269,ƒ289,ƒ 298,-

ƒ349,-

SLAAP
THUIS
ZOALS IN
HET
HILTON-HOTEL!

handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat
handverstelbaar
automaat

ƒ 1850,ƒ 1995,ƒ2195,ƒ 2395,ƒ2295,ƒ 2550,ƒ2495,ƒ 2695,-

CROWN
BOXSPRING Nu compleet:

80x200
+ Royaldon
Oxford
binnenvering
90x2oo
matras met
schapewollen
140x20
afdeklaag 20 cm
°
dik en 10 jaar
Crown Bedding:
160x200
•Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn, Ramada en an- garantie
dere top-hotels in heel Europa.

ƒ 650,-

ƒ 698,ƒ 1095,ƒ

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD.

Albert Cuypstraat 2Ö3b^ tel. 020-676.04>09 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

Geen
koopavond

ZORGELOOS OUD WORDEN ZONDER SPIER-EN GEWRIGHTSKLACHTEN

'Dankzij het natuurprodukt Chien Pu Wan
kan ik alles weer zelf'

Door: Cora de Beer

DR. J. TISSCHER:
'DEZE CHINESE
KRUIDEN HELPEN BIJ
SPIER- EN
GEWRICHTSPIJNEN'.
De bekende reumatoloog
dr. J. Tisscher, verbonden
aan het Medicentrum
te 's Hertogenbosch is door
eigen studie en ondervinding
erg enthousiast geraakt over
Chien Pu Wan.

.DESKUNDIG
luxehoekopstellingKunststof front mei houlen
Kompleet met koelkost, oven,
kookplool, schouw, werkblad
en spoelbak

Moderne luxe vormgegeven
keuken met fraaie greepliisten.
Niet schouw en ladenkast. Kom
pleet mei koelkast, kookplaat,
oven, werkblad en spoelhak.
SI Sta 02

Liesbeth List met mevrouw C. de Vries.

luxe hockopstellmg
Kunststof keuken m vele
iemen leverbaar Kompleet
mei koelkast, kookplaat,
ombi magnetron, schouw,
werkblad en spoelbak

Moderne keuken met
doorgaande greeplipt.
In diverse kleuren leverbaoi
Kompleet mei koelkasl,
kookplaat, oven, otzuigkap
werkblad en spoelbak
5! Del 01

Luxe opstelling met moaerne
trakke vormgeving Kompleet
met koel/vries komhmohe,
kookplaat, oven, schouw,
werkblad en spoelbak

Hmbachlelirk houten front
in funktionele opstelling
Kompleet met koelkast,
kookploot, solo oven,
afzuigkap, werkblad en
spoelbak. si R» 01

F VAN KEULEN U
KEUKENS

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

Dr. Tisscher: 'Het produkt vermindert zeker de pijn, vooral bij
mensen, die 's avonds de
meeste last hebben. En het
heeft tevens als voordeel dat je
wat fitter blijft. Ik schrijf het
graag voor in combinatie met
andere therapieën. Waarom er
zoveel
kruiden
worden
gebruikt? Bij gewrichtsproblemen zijn meerdere lichaamsfuncties en organen betrokken
en dat ingewikkelde systeem
kun je alleen met meerdere
kruiden weer op het rechte pad
brengen. Bij ons in Nederland

is die kruidenkennis helaas verloren gegaan, maar in het verre
Oosten is men door de eeuwen
heen die middelen met succes
blijven gebruiken.

Geen bijwerkingen
Chien Pu Wan kent geen bijwerkingen. In China zijn er
wetenschappelijke studies naar
gedaan. Het wordt tijd dat het
ook in Nederland volledig
geaccepteerd zou worden. Het
effect van Chien Pu Wan is dat
spieren en gewrichten soepeler
bewegen en u zich in het algemeen veel vitaler voelt.'

Oud worden zonder pijn en gewrichtsklachten.
Wie wil dat niet? Mevrouw C. de Vries uit Haarlem
heeft al jarenlang spier- en gewrichtsklachten en
toch leeft ze nu op haar tachtigste jaar praktisch
pijnvrij en nog steeds helemaal zelfstandig. Ze
kan zich ondanks haar hoge leeftijd zelf heel goed
bad. Aqua-aerobic heet dat. Kun
naar het
redden. Het huishouden, de boodschappen, alles Weer
je je voorstellen: op je tachtigste!
zwembad
Mijn reumatoloog vindt het fankan ze nog. 'Tot haar 98e jaar heb ik mijn eigen
moeder zelf thuis verzorgd. En zo wil ik ook oud Chien Pu Wan is een zuiver tastisch. HIJ schreef me minder
natuurprodukt uit China, dat is medicijnen voor en hij vertelde
worden, zonder kwaaltjes of problemen, want ik samengesteld
uit twintig ver- dit zelfs tegen andere patiënten.'
weet wat het is om dagelijks geplaagd te worden schillende kruiden. In China en
Japan is het produkt wetendoor die vreselijke pijnen'.
Huilen van de pijn
Dertig jaar geleden al werd
mevrouw de Vries medisch
behandeld voor haar klachten,
maar niets hielp. 'Zelfs de goudinjecties niet. Ik raakte steeds
meer thuis aan mijn stoel
gekluisterd. En elke dag die
mensonterende pijn. Het is het
beste te vergelijken met een
snerpende kiespijn, maar dan in
je knie of in een van je andere
gewrichten. Ik wilde geen kik
geven, maar de tranen stonden

me vaak in de ogen en mijn oude
moeder zei dan altijd vol medelijden: kind toch, heb je weer zo'n
pijn? De reumatologen konden
weinig rneer voor me doen. Mijn
kinderen hadden thuis al een lift
laten installeren omdat ik de trap
niet meer op kon. En over straat
kon ik al helemaal niet meer. Ik
was ten einde raad, totdat ik bij
toeval merkte dat er een nieuw
middel was: Chien Pu Wan, een
kruidenproduct dat door de heer
M. Thomas vanuit China naar
Nederland is gehaald.'

schappelijk geaccepteerd. Het is
effectief bij mensen met spieren gewnchtspijnen. 'Het is geen
wondermiddel, dat van de ene
op de andere dag helpt. Maar
geloof me, als je volhoudt werkt
het echt' zegt de heer Thomas er
zelf over.
Mevrouw de Vries beaamt dat.
'Na verloop van tijd merkte ik dat
ik me beter ging voelen. Ik kreeg
minder pijn en ik kon me beter
bewegen. De traplift hoefde ik
niet meer te gebruiken. Ik kon
weer naar buiten. Ik ga zelfs een
keer per week naar het zwem-

Hef bekende blauwe doosje.

LIESBETH LIST:
'IK WEET ZEKER DAT
CHIEN PU WAN
WERKT.'

meer-bekendheid te geven.lk
gebruik Chien Pu Wan zelf
tegen artrose en ik ben er
absoluut van overtuigd dat het
helpt. Niet alleen bij ernstige
Liesbeth List kent mevrouw de reuma, maar bij alle ongemakVries heel goed en ze zegt: Ik ken als gevolg van stijve spiezou het nooit in mijn hoofd halen ren en gewrichten. En ik vind
om zomaar iets aan te prijzen. het heerlijk voor mevrouw de
Maar nu ik bij haar zulke gewel- Vries dat zij dankzij Chien Pu
dige resultaten zie, wil ik me Wan de reuma zo voortreffelijk
graag inzetten om het middel.. de baas blijft'.

CHIEN PU WAN
is te koop
.
.bij'apotheek! drogist
en refornïzaak.
Voor meer informatie
.... kunt u bellen

met de . .
Ghien Pu Wan Infolijn:
tel. 04242-84976.
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'Bram, jongen, we missen je op het durp'

ZANDVOORT - „Bram,
jongen... we missen je op het
durp. Het wordt tijd. dat je
weer naar huis komt." Met
die woorden begroetten de
leden van folklorevereniging De Wurf hun dierbare
vriend Bram Stijnen. Even
daarvoor waren de Zandvoorters - als verrassing - in
een hele lange sliert de recreatiezaal van het verpleeghuis Heliomare binnengekomen... hand in'hand, zingend en dansend. 'We gaan
naar Zandvoort, al aan de
zee', speelde de accordeon.
De patiënten van Heliomare
vonden het prachtig. En
Bram..? Die was sprakeloos.
Roerloos zat hij in zijn rolstoel, en nam één voor één
de warme blikken van zijn
Zandvoortse vrienden in
ontvangst. Een dikke traan
rolde over zijn wang.
door Martha Burger
Maanden van te voren was
het plan al door de Wurf gesmeed. Op een paar mensen na
(die in het complot zaten) wist
niemand ervan. Er mocht namelijk vooral niets uitlekken.
Het plan was als volgt: Bram
zou door de leiding van Heliomare, voor een bingo-avond
naar beneden gelokt worden.
Vervolgens zou De Wurf, als
verrassing, gaan optreden.
Op donderdagavond 20.00
uur zat de hele vereniging in
klederdracht stiekem in een zijkamer van de recreatiezaal te
wachten. Eén voor één kwa-

had hij echt nooit verwacht.
Stilletjes en geëmotioneerd zat
hij al die tijd naar zijn Zandvoortse vrienden te kijken.
„Het is voor het eerst dat Bram
een keer z'n mond houdt," riepen enkele patiënten vrolijk.
„En voor het eerst dat ie stilzit," grapten ze verder. Maar
voor Bram waren zijn gevoelens eenvoudigweg niet in
woorden te beschrijven.

Complicaties
Op 10 mei ging Bram voor
een zware rugoperatie het ziekenhuis (AMC) in. Hij zou na
de operatie, maanden in een
gipscorset moeten liggen. Aanvankelijk werd gevreesd voor
een dwarslaesie. Bovendien
kreeg hij er een aantal zware
complicaties bij. Langzaam
maar zeker wist hij de problemen te overwinnen. Op 18 augustus kon hij eindelijk naar
verpleeghuis Heliomare in
Wijk aan Zee voor revalidatie.
Daar ging hij met sprongen
vooruit.
Elke dag krijgt hij fysiotheraBram Stijnen is nog wat beduusd door het onverwachte bezoek van folklorevereniging De pie en langzaam maar zeker
Wurf
Foto André Lieberom leert hij weer lopen. Zijn longen
en maag, die voor de operatie
men de patiënten binnen. De
Yvonne, die plotseling nattig- werd gedanst, gezongen en er nog maar gedeeltelijk functiozaal druppelde al aardig vol... heid voelde, liep snel naar bo- volgde ook nog een uitgebreide neerden, zijn weer hersteld.
Maar waar was Bram Stijnen ven. Ze plukte Bram zonder kledingschouw. Ze waren er al- Daarbij is Bram ook nog eens
nou toch? Bram had aan Yvon- pardon uit de gang, en nam lemaal: de burgervrouw, de we- 13 centimeter langer geworden.
ne Molenaar, de spelleidster be- hem 'huppetee' mee naar bene- duwe, de vislookster met haar Tegen de feestdagen zal hij
loofd dat hij die avond zou ko- den.
mand en de vissersman met z'n waarschijnlijk naar huis momen. Achteraf gezien had hij
kro. Zelfs de badman en bad- gen.
echter toch niet zo'n zin om
vrouw, compleet met toeter en
naar die bingo-avond te gaan. Verrassing
de badpakken die ze verhuurOp dit moment houden de
Eerlijk gezegd, ging hij liever
Daar, in de recreatiezaal den. Ook de afmijnder kwam Zandvoorters een inzamelingsnaar bed. Even nog een krantje stond hem een grote verrassing ten tonele. In plaats van een actie voor een nieuwe scooter
lezen en dan lekker op één oor. te wachten. Plotseling zwaaide portie vis, werd er nu maar voor Bram. (Bij het Waterloop'Ze zullen me toch niet missen', de deur van de zijkamer open even een 'lastige' patiënt ge- leintje en het Busstation staat
had hij gedacht. Maar dat pakte en kwamen de leden van de veild. Daarna volgde de politie- een pot).
anders uit.
Wurf dansend en zingend naar agent, en niet te vergeten de
„Ze zijn me niet vergeten,"
binnen. Het was plotseling één dorpsomroeper die met z'n aldus Bram. „Honderden kaargroot feest in de zaal. De patiën- klink Heliomare behoorlijk op ten en brieven heb ik gehad.
ten vonden het prachtig en zon- haar grondvesten deed schud- Het optreden van de Wurf deed
gen gelijk mee. Bram zat echter den.
me vanavond nog eens extra beroerloos in zijn stoel en huilde.
seffen, hoezeer de steun van de
023-244443. Stichting Regionale De journalist, die bekend staat
De patiënten genoten die Zandvoorters mij geholpen
Dierenambulance: 023-363476 om zijn rappe tong, zocht naar avond volop. En Bram... die heeft om deze periode door te
was er gewoon 'kapot' van. Di't komen."
of alarmnummer 023-334323 (24 woorden. Ze kwamen niet.
uur per dag), ook voor melding
Na het eerste lied pakte Gansvan zoekgeraakte of gevonden ner de microfoon en zei: „Er
dieren.
zijn mensen, die wonen hun
Hulpverlening:
hele leven op Zandvoort en
Centrum Voor Vrijwillige worden nooit een Zandvoorter.
Hulpverlening: Voor informa- Hij woont een blauwe maandag
tie, advies en hulp tel. 17373, op op Zandvoort en kijk nou 's
dan aanwezig om belangstelalle werkdagen van 10.30-12.30 effe. Bram, jongen... we benne
lenden te informeren over de
uur. Schriftelijk: Postbus 100, voor jouw gekommen... We
diverse activiteiten van de postDe
Zandvoortse
Postzegelgaan voor jouw een paar dan- club houdt vrijdagavond 28 ok- zegelclub.
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen sies maken en hullie mogen er tober haar maandelijkse clubaZandvoort: (voorheen Dien- ook van genieten." Een flinke vond in het GemeenschapsOp elke clubavond wordt er
stencentrum) Koninginneweg knipoog ging nu ook naar alle huis.
een veiling gehouden, zo ook
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur andere patiënten.
morgenavond, deze begint om 9
op dinsdag- en donderdagmidVervolgens gaf de Wurf een
uur.
Inlichtingen bij de secretaDe zaal is open vanaf kwart ris: tel.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
schitterende show weg. Er over
13241.
zeven.
Bestuursleden
zijn
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
(ADVERTENTIE)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
PREHISTORISCHE.PPET
technische dienst: 17577. BeMNEENKE! -stuurlij k spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
VAN.
EEN. FAMILIEFILM!
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

de badplaats door

met H m HTT en
Vijftien jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 25 oktober De staatssecretaris van
het ministerie van Onderwijs heeft in een brief
van 11 oktober een in augustus verleende toestemming om een permanente school te bouwen
voor het rk-onderwijs ingetrokken. Eerder werd
toestemming verleend voor de bouw van de Sint
Nicolaasschool in de Celciusstraat. De staatssecretaris neemt die toestemming nu terug en wil
alleen meewerken aan de bouw van een semipermanente school. Voor het rk schoolbestuur
een onverkwikkelijke affaire. „Honderdzestig
leerlingen wachten op goede huisvesting, dat is
het belangrijkste," aldus een teleurgesteld bestuur. Mocht Den Haag aan het besluit vasthouden dan wordt een AROB-procedure gestart. •
Het Anti Circuit Comité heeft bij het Nederlands
Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO) bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop dit instituut een onderzoek heeft ingesteld naar het oordeel van de Zandvoortse bevolking over de vraag
of het circuit al of niet gewenst is. „Het is ons
gebleken, dat het resultaat van uw onderzoek
het gevolg is van een misleiding van de publieke
mening. De gevolgen zijn nog ernstiger, omdat
uw opdrachtgeefster (De Stichting Vrienden van
het Circuit) suggereert, dat het publiekelijke
oordeel 'objectief en wetenschappelijk' onderzocht zou zijn en daarmee tracht een milieu- en
mensvijandige instelling zich ten koste van de
plaatselijke bevolking te handhaven," ajdus het
comité.

Donderdag 26 oktober De subsidieregeling
voor het opknappen van de eigen woning gaat er
met ingang van volgend jaar anders uitzien. De
nadruk komt te liggen op het instant houden van
de eigen woning. Voor een aantal zaken, zoals
het aanbrengen van centrale verwarming, wordt
daardoor geen geld meer beschikbaar gesteld. •
De discussie over het omstreden Dumbeheersplan Zandvoort is vandaag in een beslissende
fase gekomen. Vanmiddag komt het plan aan de
orde in de commissie Ruimtelijke Ordening van
Provinciale Staten. De door Zandvoort gewenste
parkeerplaatsen tussen het circuit en de boulevard blijven een knelpunt. • Het vrijwilligerskorps van de Zandvoortse brandweer is nog
steeds niet geheel op sterkte. Wervingsacties tijdens de afgelopen maanden zorgden wel voor
een aantal aanmeldingen, onder wie enkele vrouwen, maar er zijn nog vier vacatures. Eén lichtpuntje voor de (verre) toekomst heeft de brandweercommandant al: een van de brandweervrouwen verwacht een baby. „Dat wordt ons eerste
brandweerkindje."

Tine wordt directeur
O

Weekenddiensten
Weekend:
29/30 oktober 1994
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deïjl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

VERENIGINGSNIEUWS

Postzegelclub
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ZANDVOORT - Tine
Oudshoorn heeft per l decemtaer een baan aangeboden gekregen als algemeen
directeur van de Vroedvrouwenschool in Kerkrade. De
in Zandvoort overbekende
vroedvrouw, die in 1990
haar praktijk in deze gemeente aan anderen overdroeg, verlaat daarmee deze
regio.
Waarom zij voor haar nieuwe
functie kiest? „Ik wil daadwerkelijk een rol spelen in het opleiden van verloskundigen."
Tine heeft al veel gedaan op het
gebied van de eerste- en tweedelijns verloskunde, onderwijs,
organisatie en management.
Maar zij is nog niet aan het einde van haar mogelijkheden en
creativiteit, zegt zij. „Ik wil die
mogelijkheden graag aanwenden voor deze functie, voor
vrouwen in het algemeen, specifiek voor vroedvrouwen én
voor mezelf. Die combinatie
zorg en onderwijs is uniek!" Samenwerken met verschillende
disciplines vindt zij een 'uitdaging en eerste voorwaarde'. Als
uitgangspunt voor haar benadering hanteert zij de slogan:
'De vroedvrouwenschool bevalt
best'. „Goed bevallen," zegt zij,
„daar gaat het ten slotte om."
Memgeen uit deze gemeente
heeft nog contact met de voor-

malige Zandvoortse vroedvrouw. In de ongeveer twintig
jaar dat zij hier werkzaam was,
zijn banden ontstaan die niet
meer stuk te krijgen zijn. In
1990 had zij al een 'hele generatie' ter wereld geholpen, dat
vond zij toen wel genoeg. Bovendien lonkten onderwijs en
wetenschap: in 1988 had zij immers aan de Vrije Universiteit
haar eerste graads lesbevoegdheid verloskunde behaald.
Aanvankelijk volgde een jaar
van studie én van reizen met
haar man. Daarna koos zij voor
een tijdelijk contract in een verloskundig onderwijsproject,
met daarnaast onderzoek om
zich hierop verder te oriénteren. In september 1992 startte
zij een eigen bureau voor educatie, communicatie en management in de eerstelijns verloskunde. Opdrachten kwamen
van verloskundige praktijken,
groepen of individuele verloskundigen en ziekenhuizen. Van
de Stichting Samenwerkende
Opleidingen tot Verloskunde
kreeg zij de opdracht om een
cursus op te zetten en te begeleiden voor herintredende verloskundigen. Deze leverde in
juni van dit jaar 26 goed geschoolde mensen af. Met haar
nieuwe aanstelling gaat de
48-jarige nog een forse stap verder.

THE
SPECIALIST

Kerkdiensten
Weekend:
29/30 oktober 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: Allerheiligen,
Pastor D. Duijves
Woensdag 2 nov. 19.00 uur: pastor D. Duijves
Donderdag 3 nov.: Allerzielen
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag: Contactdag in Sassenheirn-Lisse
Donderdag 15.00 uur: Leerhuis
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld,
Oscar Mendliklaan
5
> Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snrjders
iS.Oq uur: ds. A.W. Snijders,
studie over doop, 20.15 uur

Tine
Oudshoorn: „Goed
bevallen,
daar gaat het
om"

Volop aktie

uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. InL: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

en avontuur
in een film met

B Burgerlijke stand j

Periode:
18 - 24 oktober 1994
Ondertrouwd:
Schilder, Johannes Simon, en
Bluijs, Patricia
Gehuwd:
Bakker, Rob, en Van Bruggen,
Antonia Alberta
De Jonge, Dirk, en Klerekoper,
Wendy Marjolijn
Schaapherder, Hendrikus Egbertus, en Giesken, Maria Louisa
Geboren:
Tim Adriaan, zoon van: Hart,
Olav Roald Christiaan, en De
Kurt, Johanna
Maxime, dochter van: Braamzeel, Peter, en Hesp, Petronella
Catharina Alida
Overleden:
Blom, Hendrika Lucia, oud 73
jaar
Visser geb. Heerooms, Clementine Maria Elisabeth, oud 79
jaar
Bongertman geb. Baars, Mijntje, oud 96 jaar
jehova's Getuigen:
pern.
Elswoud, Smedestraat 37 Bisenberger, Joseph Gerardus,
te
Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30 oud 81 jaar

Sylvester Stailone
&
Sharon Stone
RiCK
tt-2.ABE.rtf PERK'NS

CLASSIC

TEKENFILM KOMEDIE
A.L.
A.L.
DAGELIJKS
13.30

DAOELIJKS
15.30/19.00

NEDERLANDSE
PREMIÈRE

AKTIE
16 JAAR
DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30

8

gulden

Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Dierenarts verhuist
Dierenarts Anneke Dekker verhuist komend weekend naar de
Lijsterstraat nummer 7. Dinsdag l november houdt zij van l tot 4
uur open dag in haar nieuwe praktijkruimte. Die wordt die middag geopend door.... Wisper, het hondje van mevrouw Van der
Heijden. De nieuwe praktijk heeft een hoop voordelen, zegt de
dierenarts. „Ten eerste dat de mensen nu eindelijk hun auto eens
goed kwijt kunnen. Daarnaast hoefje nu geen trap meer op of af,
alles is gelijkvloers. Bovendien is het een riante ruimte. Er is een
grote wachtkamer, een behandelkamer én een aparte operatie-/röntgenkamer." Er is ook een opname- oftewel 'uitslaapruimte',
plus een aparte opslagruimte voor medicijnen. „Het lijkt bijna
een kliniek! Maar we hebben dan ook grondig verbouwd, we zijn
vanaf l augustus non-stop bezig geweest." De verhuizing vanuit
de oude praktijk aan de Thorbeckestraat, waar zij 16 jaar heeft
gewerkt, vindt tijdens het weekend plaats. „Daarom zijn we maandag nog dicht, maar dinsdag houd ik weer het gewone spreekuur."
Hoelang zij in haar nieuwe praktijk aan de gang wil? „Ik streef
naar 35 jaar dierenarts," glimlacht zij.

Goed nieuws voor Waterdrinker
Simon Waterdrinker en zijn familie zijn afgelopen week flink
geschrokken. „Maar gelukkig gaat het weer beter," zegt zijn
vrouw. Zondagochtend vroeg moest de dokter erbij komen, omdat er iets mis was met de bekende veilingmeester. De dokter
vermoedde een hartinfarct. De ambulance was er snel bij en
Waterdrinker moest voor twee dagen aan de monitor in het
ziekenhuis. Maar gisteren kwam er goed nieuws: of het was een
heel licht hartinfarct, of het was een vastzittende kou waardoor
het vocht achter zijn longen vast bleef zitten.
De definitieve uitslag komt morgen. „In ieder geval valt het
gelukkig mee," zegt zijn vrouw. Gistermiddag mocht hij van de
monitor af en als het goed gaat mag hij over een week of twee
weken weer naar huis. „Maar we forceren niets hoor!" Waterdrinker ligt in het Spaarneziekenhuis in Heemstede, kamer 403.

P DE MIDDELBARE
school heb ik geleerd hoe
sterk je kan staan als je je
massaal verenigt. Het was in
de derde klas, een schitterende
klas gezien het saamhorigheidsgevoel dat we bezaten.
Ook Annet van Trigt zat erin.
Weet u wel... die van Studio
Sport. Helaas is ze niet beroemd genoeg om ons op te laten draven bij Koos' Klasgenoten. Anders waren onze heldendaden zeker in geuren en kleuren naar voren gekomen.
Het was op een duffe maandagmorgen in de kantine.
Opeens kwamen wij tot het
sterke besef, dat de autoritaire
manier van lesgeven van één
van onze leraren ons niet beviel. Protesten hadden geen
zin. De een na de ander was de
klas al uitgevlogen. Eén van
ons (even voor de duidelijkheid: ik was het dus niet!)
kwam plotseling op het schitterende idee collectief de aanval
op hem te openen. We zouden
massaal zijn les gaan boycotten. Wat een grandioos idee.
Hoe kwamen we erop...?
Op een paar brave Hendrikken na, was iedereen meteen
vóór. Trouwens de rest was na
een paar flinke klappen óók
wel overtuigd... (Hun lot zou
overigens niet te dragen zijn
geweest!)
De truc met de leraar werkte.
We bleven massaal weg en kregen geen straf. Het vrije uur
was niet alleen een feest voor
ons, maar ook voor de eigenaar
van de plaatselijke snackbar. .
Al snel volgden nu ook andere
docenten. Die waren wél aardig, maar hadden weer de pech
dat hun vakken zo saai warenIk moet het eerlijk toegeven.
Het gevoel van macht dat ik
over me kreeg, zal ik nooit
meer vergeten...
Na twee weken echter, kwam
de rector 'ziedend' de tekenles
in. Dat was trouwens één van
de weinige lessen waar hij ons
nog kon vinden. Als wij het nog
één keer flikten, zou hij de gehele klas schorsen. In één klap
gaven wij ons massaal verloren...
Hoe zou het trouwens aflopen met de opstand van het
Zandvoortse volk? De laatste
tijd verzetten ook zij zich massaal tegen onze bestuurders.
Ze zijn vastbesloten om de
nieuwbouwplannen uit het
dorp te weren en de pleintjes
de pleintjes te laten. Overal rollen de protest-handtekeningen
over de toonbank. De 'stem des
volks' rukt op door de Zandvoortse straten en zie... d'r lopen zelfs raadsleden mee! Wat
een eensgezindheid... wat een
kracht! Langzaam maar zeker
voel ik de 'wave', via de Haltestraat en het Raadhuisplein,
richting Badhuisplein rollen...
Aanvalluh!
MARTHA BURGER

• Drie Zandvoortse kunstenaars houden momenteel een
expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort: Jeff Borkent
(foto's en beelden), Hillie Jansen (olieverfschildenjen) en
Marianne Rebel ('naïeve' oheverfschilderijen). De expositie
is te zien tot en met 20 novemtaer. Dat geldt ook voor de tentoonstelling 'We gaan naar
Zandvoort...', deze is 'wegens
enorm succes' geprolongeerd.
Er zijn onder andere modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen te zien.
Bovendien draaien er oude
filmpjes op videoband.
• In galerie Paulus Loot exposeert een aantal kunstenaars
uit de regio Kennemerland.
Strand en duin nemen een
plaats in op deze expositie: er is
gezocht naar kunstwerken die
betrekking hadden op de omgeving van Zandvoort. Boulevard
Paulus Loot 21, Zandvoort. Inl.
tel. 14934.

donderdag 27 oktober 1994
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AFMETINGEN
80x190x14

Alleen aanstaande
vrijdag & zaterdag

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT

FABRIEKSWINKEL

80x200x14

MONSTERCOLLECTIE
TRUIEN EN VESTEN

90x190x14
90x200x14

135,-

120x190x14

175,-

130x190x14

190,-

140x190x14

205,-

225,-

140x200x14

210,-

230,-

245,285,

315,

160x200x14

265,

765,-

235,
265,

295,

320,

345,

875,-

180x200x14

1/2 PRIJS
Alles op ons ronde rek:

140 x 200 cm ...
Postjeswèg 87
Insulindeweg 511
Papaverwég 17
Osdorper Ban 58
Cbrripressorstr. 23

985,385
355
330
300
200x200x14
ALLE AFWIJKENDE MATEN LEVERBAAR
TEVENS

L

tel. 020-6186088
tel. 020^6937355
tel. 020-6324959
tel.. 020-6108030
tel. 020-6331329

Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Osdorp
Amsterdam-Noord

Verscheidene kleuren, maten en
modellen

GT m

I
Champagne party
zQ.avond van 9.00-10.30 uur
i.v.m. 12 jarig jubileum

presenteert

MENU CABARET

van
Grote Krocht 19, Zandvoort

Soc. De Manege Zandvoort

Henk Jansen treedt voor u op.
Donderdag 3 november.
U wordt verwacht om 19.00 u.
Reserveren is een must.

nodigen wij al onze leden en (oud-leden) uit
om het glas te heffen op deze feestelijke
gelegenheid.
•*. Verder hebben wij deze zaterdag een super
dansprogramma tot 03.00 uur in de nacht.
* De toegangsbewijzen voor volgende week

met

Gerookte Noorse zalm met
mlerikswortelsaus

** MAftCO BORSRTO **

of

Carpacclo van ossehaas met Parmesaanse
kaas en kruldenvlnalgrette
Heldere runderbouillon metgarnltuur
van bospaddestoeltjes

Amsterdams %fe jjmsterd, ",','iXïl.ï
Am;
Stadsbaad --- ••* Startsbflw.
Stai
Amsterdams
StadsbBad

kunt u zo.avond komen afhalen
wat i.v.m. te verwachten grote drukte
verstandig is
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaar ;
corr. gekleed.
Info 02507-16023

de Ronde
i Vener
Aalsmeerder
Courant:
Zandvoorts
i IMieuwsbJad

Amsterdams
*>-;•, mi
StadsbSad
_ • , „i,n

•~•=

Amsterdai
StadsMad
l.tJf tenveldertse «4>, '«•«
l--»ant«=•?• -Ï55

de Nieuw
Bijlmer

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Varkenshaasmedalllons gevuld met
roompaté In Cognacsaus

of

Hazerugfilet met cranberrlesaus
en gestoofde peer
Grand dessert cabaret
ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN

Koffie met frlandlse

FL 67 50

Tel: 13722

- -- [JF

abonnee:

RReus ..Uis en Specialiteiten
«

Voor «11 het goed moet zijn

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.Een hang-en leg-indeling

f.

520r

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen bel: 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

25% Korting
op alle antiek en curiosa,
wegens ons 1-jarig bestaan t/m 17 nov.

arm

't Binnenhuis

Verwarmingsketels met flinke korting!!
Wij leveren de meest verkochte HR-ketels met een korting
oplopend tot 22%.
(Tevens subsidiemogelijkheid van ƒ200,- bij uw gasbedrijf)
Ook voor installatie kunt u bi) ons terecht.
Afhankelijk van de situatie, korting oplopend tot 20%.
Rekenvoorbeeld:

meest verkocht HR-kombi ketel

ƒ 3.200,-

(alle bedragen .mcl. BTW.)

KORTING 10%
SUBSIDIE

ƒ
ƒ

bruto incl. BTW

ƒ 2.680,-

TOTALE KORTING

ƒ

320,ZOO,-

Gasthuisplein 3 Zandvoort
Tevens k.v. gevr. oude inboedels
dins., dond., vrij., zat. 13.00-17.00 uur.
Tel. 02507-15760

Het Zandvoorts Nieuwsblad? Toen ik op mezelf ging wonen, nam
ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk
een te gekke krant die ik niet zou willen missen. Al is het alleen
maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel goed
Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te melden is. Maar
hij zit zelf ook niet stil, als hij over onze plannen iets heeft
gehoord, hangt hij meteen aan de lijn. Daaraan zie je dat
het Zandvoorts Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed doen. Neem
de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze
niks wijs te maken en ik mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol ben op
treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik
bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er
intussen tientallen anderen gebeld te hebben. Was ik er
even mooi op tijd bij geweest. Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krcjnt
die schrijft over de plaats waar u woont.

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

^>e ^rant 'noet '^ liebken' Omdat ik graag wil weten
wat Eich m mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 12,75

Zandvoorts
l Nieuwsblad

520,-

Bij aankoop van een NEFIT HR-kombi ketel, krijgt u van Nefit ƒ100,retour.Telt u daarbij op de korting van het installeren, dan komt
u al gauw op een korting van boven de ƒ1.000,-

Adrey
Postcode/Plaats
Telefoon:
Giro/13anknr:

Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek uw winst op aanschaf-,
installatie- en stookkosten.

Firma:

onze

"Ovadia"

Voor nadere informatie belt u met één
van onze Ovadia vestigingen:

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Zandvoort 02507 -17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 - 288838 (W.A. Brussee)

CONTACTLUN

Deze aanbieding geldt tot eind november "94. Dus bel snel!!!!!!

06-350.222.21 (ioo cPm)

. (i.v.m. controle bezorging) WK
Al/4

Daarna word ik abonnee en betaal per O kwartaal f 17,50
O halfjaar ƒ 31,75 O jaar ƒ 55,50
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnecs gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-562.6211.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

....j

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

J
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Paracetamol zetpilletjes: ideale pijnstiller
voor kinderen
Kinderen met pijn of koorts hebben, net als volwassenen een pijnstiller nodig. Huisartsen en artsen
van consultatiebureaus adviseren al jaren het gebruik van paracetamol zetpilletjes. Sinds kort zijn
ze van het merk Darocet bij de drogist verkrijgbaar.
Koorts is iets dat niet zomaar moet worden genegeerd. Bij kinderen kan de
lichaamstemperatuur
snel
tot 40 graden Celsius oplopen. Ze kunnen hierdoor
hangerig worden en zich
éér energie met Marcus Rohrer Spirulina doodziek voelen. Het is voor
ouders alleen maar verstandig een effectief koortsverlagend middel in huis te hebben, zoals de Darocet paracetamol zetpilletjes. Deze
zetpilletjes bestrijden ook
pijn, bijvoorbeeld bij het
e doen het allemaal heel graag, maar soms wordt doorkomen van tandjes of
et ons weieens te veel: een drukke baan, het na een inenting.
uishouden, de zorg voor het gezin... De een kan het Makkelijk
eel goed aan en blaakt van gezondheid en energie,
e ander is gauw moe en heeft behoefte aan een Kleine kinderen kunnen
nog niet goed slikken, vanniggesteuntje.
daar dat voor hen pijnstillaar wat kies je dan? Liefst reinigt het uw lichaam van ling in de vorm van zetpilbn middel dat heel veel afvalstoffen, waardoor het letjes de meest ideale oplosbet: dat je snel energie hele organisme beter gaat sing is. De zetpilletjes met
|eeft, de weerstand op peil funktioneren en u meer paracetamol werken
wertten snel
snei en
eii
' udt en je gezondheid op energie krijgt. Anderzijds
e fronten ondersteunt. En zorgen de vele vitale bouwat bovendien 10O% natuur- stoffen voor een snelle aan- Nieuw homeopathisch
ijk is en geen vervelende vulling van tekorten, waarijwerkingen kent.
door uw weerstand merklaar bestaat zoiets wel? Er baar hoger wordt. U voelt
j een zuiver natuurpro- zich veel fitter en kunt snellukt: een klein algenplantje ler hersteDen van de dage- De
De_ wetenschappelijke
iet een ongekende rijkdom lijkse inspanningen.
staf van A. Vogel is erin
an heilzame voedingsstofgeslaagd een nieuw hohi, zoals vitaminen, mine- Betere prestaties
meopathisch geneesmidalen, aminozuren, anti-oxy- Marcus Rohrer Spirulina del te ontwikkelen dat
anten en enzymen. De kan in veel situaties helpen: werkzaam is tegen de
laam: Marcus Rohrer Spiru- als u bijvoorbeeld vaak moe
voorkomende
ina. Een krachtige natuur- bent of hard moet werken meest
maagklachten.
Edisan
jke energiegever, waarmee en vaak lange dagen maakt.
er iedere dag weer fit te- Door omstandigheden niet reguleert de zuurprozo gezond kunt eten als u duktie van de maag, begraag zou willen of als u strijdt de pijn en herspoedig wilt herstellen na stelt tegelijkertijd het
ziekte of zware inspannin- maagslijmvlies.
Deze
gen. Het kan ook in uw da- meervoudige
werking
gelijks werk en bij het spor- kan ervoor zorgen dat
ten een welkome rugge- zuuraanvallen
steeds
steun zijn. Spirulina is minder worden en uit10O% natuurlijk en kan het
hele jaar door gebruikt wor- eindelijk zelfs geheel
verdwijnen.
den, ook door kinderen.
Marcus Rohrer Spirulina is
verkrijgbaar bij drogist, re- Tussen de 5 en 9% van alle
formhuis en apotheek. Voor Nederlanders heeft regelmainel weer fit
een gratis informatiepak- tig zoveel last van brandend
kunt
u
bellen: maagzuur, dat zij daar een
pirulina heeft namelijk een ketje
geneesmiddel voor innemen.
: ubbele werking. Enerzijds 013-446565.

ontzien de maag. Ze zijn absoluut veilig omdat ze altijd
de juiste dosering hebben.

De zetpilletjes met paracetamol zijn verkrijgbaar in drie
sterktes. Voor de allerjongsten (vanaf 3 maanden tot l
jaar) zijn er zetpilletjes met
120 milligram paracetamol.
Peuters en kleuters (l tot 6
jaar) krijgen zetpilletjes met

de groep van 6 tot 12 jaar
zijn er zetpillen met 500
milligram paracetamol. Deze
dosering is bij uitstek geschikt voor deze leeftijdscategorie en zeker te prefereren boven het geven van
halve tabletten voor volwassenen, hetgeen nu vaak gedaan wordt.

240 milligram paracetamol.
Ook voor deze groep zijn
zetpilletjes de ideale toedieningsvorm. Juist omdat kinderen in deze leeftijd vaak
niets willen innemen of omaai net
dat
het Jona
kind overgeelt.
overgeeft. Voor

Bij de hand
Darocet zetpilletjes zijn drie
jaar houdbaar, en handig
om al vast in huis te hebben.
Juist omdat kinderen nog al
eens 's avonds of in het
weekeinde ziek worden. Uiteraard geldt voor alle medicijnen dat u uw huisarts of
consultatiebureau
moet
raadplegen indien de klachten aanhouden, of als u twijfelt aan de ernst of oorzaak
van de koorts of pijn. Voor
meer informatie kunt u terecht bij uw drogist. U kunt
ook
schrijven
naar
SmithKline Beecham Consumer
Healthcare,
t.a.v.
R. v. d. Linden, Antwoordnummer 112, 1185 VB Amsteiveen.
stel
veen.

Sterktes

'o blijf je het hele
jaar door. fit

£

Ze hoeven slechts éénmaal
per 6 uur te worden toegediend, voor zover dat noodzakelijk is. Daarbij garandeert de zes-urige werking
ook een ongestoorde nachtrust.
i-ust.
.

geneesmiddel stopt én voorkomt maagztmr

Edisan., de veilige keuze tegen maagklachten

Daarnaast zijn er nog minstens net zoveel mensen die
hun
maagklachten
met
huismiddeltjes trachten op
te lossen.
Terugkerend probleem
Het grootste probleem bij
brandend maagzuur is niet
zozeer het stoppen van de
zuuraanval, dat lukt over

Bloedvaten reinigend middel
doeltreffend

Slecht slapen, wie kent het niet? Draaien, woelen
en de wekker geeft aan dat het later en later wordt.
Schaapjes tellen helpt niet en de volgende dag voelt
u zich bepaald niet fris en uitgerust. Het is een
schrale troost, maar op zo'n moment bent u bepaald
de enige niet. Maar liefst één op de drie Nederlanders heeft regelmatig last van slaapstoornissen.
Verschillende oorzaken kunnen een goede nachtrust
verstoren. Stress door bijvoorbeeld problemen thuis
of op het werk kan één van de oorzaken zijn.

it enthousiaste reakties van gebruikers van Aderin kuur 30O blijkt de effektieve werking van het
eparaat. De positieve informatie heeft zelfs de
elangstelling van de Nederlandse Hartstichting
ewekt. Ader-Rein kuur 3OO maakt de bloedvaten
oon, zodat dichtslibbing wordt tegen gegaan.
•et middel lost de plaque op in de bloedvaten, zodat
et bloed gemakkelijk door de vaten stroomt. Het
reparaat bevat naast vitamines en mineralen ook
edingsstoffen waardoor een regelmatige hartslag
ordt bevorderd.

en van de verheugde reakes was afkomstig van de
e Jansen Schipper uit
ozenburg. Na twee hartinen kwam de heer Jann Schipper op de wachtist voor een bypass operaje. Precies een dag voor het
'ronderzoek was de carloloog zo tevreden over zijn
'nditie, dat van verdere
>ppen werd afgezien. Te>n die tijd had de heer JanSchipper vier maanden
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Tussistin veilig geneesmiddel bij hoest

Verlicht uw hoest met
homeopathie
Als u er op gaat letten,
hoort u het overal om u
heen: hoest. Variërend
van zomaar een kuchje
tot een alles verscheurende blalhoest. Zó ver
laat u het natuurlijk
niet komen. U kunt uw
hoest verhelpen met
goede, natuurlijke geneesmiddelen. Een voorbeeld daarvan is het homeopathische
geneesmiddel Tussistin van
VSM. Voor kleine kuchers en blaffers is er
van dit merk ook een
speciaal kindergeneesmiddel tegen hoest ver- Tussistin bij hoest helpt veilig.
krijgbaar; Tussikind.
toegevoegd, voor een extra
verzachtende werking. Voor
Verschillende soorten
wie liever geen suiker gebruikt, is er Tussistin siroop
hoest
suikervrij. Deze bevat uiterDe ene keer heeft u last van
aard geen suiker, maar
een droge prikkelhoest. Een
heeft toch een prettige
andere keer kampt u met
smaak.
een losse slijmhoest. GelukVeilig voor kinderen
kig is het niet nodig om
voor elke hoestsoort een anBij kinderen komt hoest nog
der geneesmiddel in huis te vaker voor dan bij volwassehebben. Zowel bij droge nen. In de praktijk blijkt
hoest als bij slijmhoest kan
echter, dat kinderen juist
Tussistin gebruikt worden.
bijzonder snel en goed reaDit geneesmiddel zorgt er- geren op homeopathische
voor dat de hoestprikkel
geneesmiddelen. Voor kleine
vermindert, het slijm los- kuchers is er daarom een
komt en overmatige slijm- speciaal kindergeneesmiddel
vorming afneemt. Tussistin
ontwikkeld: Tussikind. Uiwerkt bovendien pijnstillend teraard bevat Tussikind
en ontstekingswerend.
geen kleurstoffen of conserveermiddelen. Dank zij een
Ook suikervrij
aangepaste
samenstelling
U kunt kiezen uit verschil- werkt dit middel ook goed
lende gebruiksvormen van bij blaf- of kroephoest.
Tussistin. Naast gewone ta- Heeft u vragen over homeobletten zijn er zuigtabletten pathie? Dan kunt u terecht
in een handige stripverpak- bij uw drogist, apotheker of
king. Geeft u de voorkeur reformzaak. U kunt ook tijaan een hoestdrank dan zijn dens kantooruren de VSM
er twee varianten. Aan Tus- Homeopathielijn
bellen:
sistin hoestsiroop is honing 06-0996662 (gratis).

Schaapjes tellen nu voorbij

Enthousiaste reakties:

evreden

het algemeen vrij snel. Het
probleem is dat de klacht in
de meeste gevallen zeer snel
weer terugkeert. Het neutraliseren van maagzuur
veroorzaakt namelijk vrijwel
altijd een grotere zuurproduktie in tweede termijn.
Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Zuurremmende middelen helpen welis-

waar
direkt, men heeft ze
™*^'™"^
echter steeds vaker nodig.
Snelle werking
De wetenschappelijke staf
van Alfred Vogel heeft jarenlang onderzocht hoe dit
probleem op een natuurlijke
wijze zou kunnen worden
opgelost. Het resultaat is nu
bij apotheek en drogist te
koop: Edisan. Dit homeopathische geneesmiddel heeft
geen bijwerkingen en kan
zonder bezwaar gedurende
langere tijd worden gebruikt. Edisan is verkrijgbaar in druppelvorm. Het
voordeel van druppels is,
dat ze sneller werken; de
werkzame bestanddelen worden al door het mondshjmvlies opgenomen. Hierdoor
wordt de maag extra ontzien. Voor meer informatie:
A. Vogel's Infocentrum, tel.
05250-85237.

GEZONDHEID

het bloedvaten reinigende
middel gebruikt.
Ook mevr. Van Daalen uit
Haarlem is optimistisch gestemd. Zij is na hartklachten op vele medicijnen gezet
waar zij, naar eigen zeggen,
weinig baat bij had. Sinds
het gebruik van Ader-Rein
voelt zij zich geweldig goed.Binnenkort hoopt ze de dosering van haar overige medicijnen te mogen verlagen.
De Nederlandse leverancier
van Ader-Rein, Oligo Phar-

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

Vaak zijn eenvoudige maatregelen al voldoende om van
een gezonde nachtrust te genieten. Gebruik vlak voor
het slapen geen koffie, thee
of cola en probeer niet meer
te roken. Zorg er ook voor
dat de avondmaaltijd ruim
ma, wijst er nadrukkelijk op
dat het niet om een wóndermiddel gaat. De schriftelijke
dankbetuigingen zijn de
weergave van de ervaringen
van degenen die het preparaat gebruiken.
Samenstelling
Het middel is opgebouwd uit
ingrediënten als vitamine A,
C, D, E en H, vitaminen van
het B-complex, foliumzuur,

choline, tien verschillende
mineralen en twee specifieke
aminozuren. Deze uitgebalanceerde mix helpt overigens ook de weerstand te
verhogen tegen allerlei kleine kwaaltjes. Voor meer informatie kunt u alles lezen
in het boekje van Oligo
Health Institute: Bloedvatenreiniging, tel. 035-240256.
Ook verkrijgbaar bij uw
drogist, reformspecialist en
bij De Tuinen.

voor de beoogde nachtrust
wordt genuttigd. Ook is het
raadzaam aan het eind van
de dag ontspannende dingen te doen, veel mensen
maken bijvoorbeeld een
avondwandeling, en in ieder
geval geen werk mee naar
bed te nemen.
Valdispert Nacht
Uiteraard kan ook een
slaapmiddel uitkomst bieden. Een middel zoals bijvoorbeeld Valdispert Nacht,
het natuurlijke alternatief
voor schaapjes tellen. Valdispert Nacht is een middel
voor mensen die moeilijk in
slaap komen of juist moeilijk doorslapen. Het is 100%
natuurlijk, want de werkza-

me stoffen van de dragees
bestaan uit valeriaan-extract
en hop-extract. Al sinds de
middeleeuwen wordt valeriaan-extract gebruikt vanwege zijn rustgevende werking. En dat hop-extract
slaperig maakt, weet men al
net zo lang. De kombinatie
van beide extracten geeft
een slaapverwekkend effect,
waarbij Valdispert Nacht al-

leen helpt als het nodig is:
's nachts. De volgende ochtend staat men fris en uitgerust weer op. Het middel
werkt niet verslavend en
kent, voor zover bekend,
geen bijwerkingen.
Valdispert Nacht is verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor informatie:
VemediaB.V., 02940-65905.

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

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305

Eindelijk een handbalsem met pH 5,5

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

De handen zijn onze belangrijkste werktuigen.
Net als bij elk ander gereedschap, moeten we
ook op onze handen heel
zuinig zijn. Alhoewel we
er nauwelijks bij stil
staan, hebben ze dagelijks heel wat te verduren. Warmte, kou, water, en agressieve stoffen drogen de huid uit
en maken haar kwetsbaar. Met als gevolg dat
er roodheid, jeuk en
zelfs eczeem kan ontstaan.
Te weinig mensen realiseren
zich dat handen speciale bescherming en verzorging
nodig hebben. Het dagelijks
gebruik van een handcrème
zou bijvoorbeeld al veel
goeds doen. Een handcrème
brengt een beschermende

film aan die als het ware als
een tweede huid om de hand
zit. Een goede crème reguleert bovendien het vochtgehalte in de huid. Tot nu toe
was nog geen enkele handcrème verkrijgbaar met pH
waarde 5,5. Deze is gelijk
aan de zuurgraad van de
gezonde huid. Produkten
met pH waarde 5,5 helpen
de natuurlijke beschermlaag
van de huid in stand te nouden.
Balsem
Sabamed, uitvinder en picnier op het gebied van huidverzorgingsprodukten met
pH waarde 5,5 introduceert
nu een Hand + Nagel balsem met glycerine en sorbitol. Beide stoffen brengen
vocht en vet snel in de huid
en vormen samen met de
vochtbinder Panthenol een
beschermend laagje. Daar-

naast bevat de crème ook
allantoïne en Bisabolol die
beschadigingen
herstellen

en ontstekingen tegen gaan.
Tenslotte werd er aan Sebamed Hand + Nagel balsem
keratine toegevoegd, een natuurlijke bouwsteen van de
nagel. Hiermee wordt de
weerstand en stevigheid van
de nagels verbeterd. De balsem trekt zeer snel in zodat
het niet vet aanvoelt en geen
vlekken veroorzaakt.

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogïsterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Kompleet
Sebamed biedt een komplete
lijn in huid- en haarverzorgingsprodukten. Deze produkten worden over het algemeen geadviseerd voor de
reiniging en verzorging van
de gevoelige huid en bij
huidproblemen. Ook uw
handen kunt u nu optimaal
verzorgen. Verkrijgbaar bij
o.a. drogist en apotheek.
Voor meer informatie:
Imgroma, tel. 043-687581.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

320 LITER SUPER KOEL/VRIES KOMBINATIE
Geen 2-deurs koelkast maar een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie.
Op "ooghoogte" de koelruimte en beneden het 4-sterren vriesgedeelte.
Flexibele indeling van deur en kast, automatische ontdooiing, omdraaibare
deuren, 3 ruimen vriesladen en 2 thermostaten. Adviesprijs*1099.SONYHWSTEADYSHOT

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. "3890.-

28ST2471; Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg. Adv.*1995.-

SONY MIDI-SETINKL
CD-SPELER EN BOXEN
NEWS-D109; Versterker 2 x 40 Watt, surround
sound, 5-bands equalizer; Digitale tuner,
30 pre-sets; Dubbel cassettedeck; CD-speler met
muziekkalender; Sony boxen 2-weg systeem.
Afstandbediening. Adviesprijs* 1000.-

Snelontdooienenverwanmen. l

SONYHI-8TRAVELLER

1295.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

1899.-

BAUKNECHT1100TRN

TR323; HiFi-stereo camcorder,
IQxzoom, groothoeklens. '2550.-

1995.-

63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
Off Philips garantie. '2545.-

1195.1275.- kfitEy 545.INDESIT 2-DEURS

LUXE 1400 TOEREN

SONYTRAVELLE

1049.-

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs*1499.-

TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 63 CM KTV
l STEREO TELETEKST

F60;8mm,6xzoom.Adv.*2299.-

999.1279.-

| 25GR9760;Adviespnjs*1795.-

1195.-

CANONCAMCORDER

PHILIPS 63 CM MONO
l 25MN1350;Adviesprijs*1445.-

995.-

1145.-

BOSCH 1000TOEREN

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. '2299.-

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

249.-

BAUKNECHT 2304

399.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi- l
magnetron. Inkl.hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

SIEMENS 320 LITER

995.-

INFO-LI JN
020-6474939
Geert pri|s-mlo i.v.m. konkurrentie
. Afd.konsumentenbelaflgen.
Ma. t/m Vr. 10.00-10116.00 uiir

PHILIPS TELETEKST

TypeR3G14; lOOOWatt grill.

MOULINEX KOMBI

Vraag, opmerking, probleem?
•
• 'BeldeBCC ••'

'm 795.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

WHIRLPOOL 2-DEURS

320LJter2-deurskoel<aslM398.-

SHARP VIEWCAM

STEREO TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

ZANUSSI Z614/4D

Lichtgewicht camcorder. *1650.-

1695.-

SHARP R2V11 STUNT

TypeWA9510.Advesprjs'1899.-

1549.-

63 CM IM-LINE KTV

280 LITER 2-DEURS MOULINEX FM1115
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*749.-

SONYSTEREOTRAVEIIER

j 28SL5800;Adviespnjs*2695.-

199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Topklasse beetókwaliteiti '3330.-

l PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

PANASONIC NN8550 |
Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*999.- j

<**••'.• S :•*

14AA3527; Adviespnjs*745.-

IjfiKf
495.PHILIPSGR102137CM

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1299.-

395.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

INDESIT 1200TOEREN

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.'2095.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeerzuinig.Adviesprijs*1199.-

prg% 700 .

1599.-

\mer

TypeZE400E;Adviesprijs'949.-

VB632;TURBaDRIVE,4kcppen,
longplay, autostore. *1295.-

SONY72CMKVS2921

CsEr f 49.-

949.-

Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs*4000.-

2799.1499.-

TURBO-DRIVE HI-FI

TypeAWG719;AoViesptts*1235.-

Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

PTiffi
tflfiy

GRUNDIG HI-FI VIDEO

• Stereo rad-oca
Bassbo-ost. .16

1099.-

VHS HI-FI VIDEO
ISONY63CMKVC2521 SONY
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
l STEREO TELETEKST longplay, 4 koppen. '1990.-

t*

999.-

fct^Q^^S

d ,Qt.luncr.
.09
.

'speler..

VSG60;4 koppen. Adv.*1098.

.

INDESIT PROMOTIE

MIELESTUNTK1321S

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

259..

799.-

999.-

SIEMENS 310 LITER

1099.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

AKAIVIDEO+PDC/TXT

410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

'

met :boxen

F495; 4 koppen, *1318.-

-BCC-beiora-,-

STUNTBOVENLADER

599.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; IHQ, 3 koppen. *1098.-

VSG21 ; Afstandbeotend. V68.-

|nr""iiÉnm
ïol
speler:bóxen.a1star

lerpr.

ÜTTT

liSK?
479.STUNT! VHS-HQ VIDEO

•"

Adv.espnis'1 030

• u-f-

''

l\*\

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

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-

998.-

ZANUSSI ZF70BAR ATAG TURBO-FORNUIS

'

^T77» r*rtKllP\Wj

0 .reverse,

X-

INDESIT 140 LITER

Inkl. afstandbediening. *699.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735>

1248.-

•

399.-

BLAUPUNKT 63 CM

Gas-etektrofornuismeJgri. "999.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS^LEKTROFORNUIS

C>IO
^ ^^^^L^^l ^^

AKAI VHS-IHQ VIDEO

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

498.598.-

V235;Afstandbedtening.'1220.-

599.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

209-v

SÜNY VHS-HQ VIDEO

KVM1421;Adviesprijs*890.-

V
INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

^^^^.espr,,,;-

ISONY TELETEKST

f,id voor. u heelt'.

DOtoekast Adviespnjs*1499.-

TyrjeAWB069;Adviesprjs*1435.-

•»••••* ^TOc-..:-

799.-

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

PHinPS.-w-vur-1,

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

SERVICE werkelijk.

BAUKNECHT KGC2511

BLUE AIR TL450 (BL)

499.-

omdat wij eervsrv
modern geoutmee.

699.-

*

j^

PANASONIC 63 CM AKAI HI-FI VIDEO

999.-

279.' .compact:2-«egsv

hisnsE

ISONY55CMKVC2121 JVC HI-FI VIDEO
l STEREO TELETEKST HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

l TX1988; Stereo en teletekst.

COO
O«f«f.

Type 2596; Adv.*799._

.
v
V-BitC.D-speler.X

CD-SPELER ^^3f&
••raodo«-i'n9'" JAMO.BOX '

i. Spuod

1099.-

_1099.-

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

.-systeem.

GV240; 'Bestekoop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

1299.-

599.-

WHIRLPOOL ARG280

PHILIPS/WHIRLPOOL

749.-

ISONY72CMKVC2921
l STEREO TELETEKST

f «f«f.

Geen 2-deurs koekast maareen
echte 320 Ker 2-deurs koelVries
kombinatie. AoViespcfs. '1099.-
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Lions-teams met
lege handen
ZANDVOORT - Ondanks
een 74-58 nederlaag speelden de basketballers van
The Lions een redelijke parj. Vooral in de eerste helft,
die afgesloten werd met een
24-32 achterstand, gaven de
Zandvoorters de sterke reserves van Beverwijk goed
partij. De Zandvoortse danes waren in Den Helder
egen PAC volstrekt kansoos. Met maar liefst 102-29
«•eeg Lions een dik pak
slaag.

Schaker Ter Bruggen
neemt koppositie over
ZANDVOORT - Ter Bruggen heeft het roer in de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
overgenomen. Hij klopte
koploper Dick Vastenhouw,
die door deze nederlaag terugzakte naar de zesde positie. Bij de jeugd voert clutakampioen Florian van der
Moolen de ranglijst aan.

hadden gehouden, maar een
verlies met slechts zestien punten. Er zit heus wel wat in dit
team, het moet nog wat groeien.
Ik heb er het volste vertrouwen
in."

Dames
Helemaal in Den Helder
moesten de Zandvoortse basketbalvrouwen het opnemen tegen het veel te sterke FAC. FAC,
dat als doel heeft gesteld zo
snel mogelijk hoger op te spelen, liet dat duidelijk zien in de
partij tegen Lions. Vanaf het
eerste fluitsignaal
speelde
Lions een verloren wedstrijd.
In de eerste helft bood Lions
nog wel dapper tegenstand en
kon de schade nog enigszins beperkt houden, 44-18.

In het duel tussen Ter Bruggen en Vastenhouw gaven beide
kemphanen elkaar weinig toe.
Pas tegen de klok van half
twaalf kon wedstrijdleider
Euud Schiltmeijer een overwinning noteren voor Ter Bruggen. John Ayress, Walther
Franck, Edward Geerts en Dennis van der Meijden deden bijzonder goede zaken door hun
partijen winnend af te sluiten.

Herfstwandeltocht in Kennemerduinen
ZANDVOORT - De Noordhollandse Wandelspprt Bond
organiseert zaterdag- en zondagmorgen de jaarlijkse
herfstwandeltochten vanuit het Sportcomplex Tetterode
aan de Tetterodeweg 15 te Overveen.
De te wandelen afstanden zijn 5, 10, 20, 25 of 30 kilometer, dit
geheel naar eigen keuze. Het parkoers is uitgezet in het prachtige
gebied van de Kennemerduinen. De starttijden zijn zaterdag en
zondag van negen tot tien uur voor de dertig kilometer; van negen
tot elf uur voor de 25 kilometer en van tien uur tot één uur voor de
overige afstanden.

•rost schaakt het snelst

J In korte partijtjes, waar elke
Ipeler slechts tien minuten
leeft om de winst naar zich toe
2 trekken, werd vanaf de eerste
haakzet op leven en dood geItreden op het schaakbord.
Jees Koper kwam daarbij het
Iterkst uit de startblokken. Koler wist uit zijn eerste drie parïjen 2,5 punten te scoren. Hij
perd op de voet gevolgd door
lans Drost en Willem Brugfian. Drost, die de eerste editie
het snelschaakkampioenIchap had gewonnen, had net

als Brugman twee punten op
zijn conto staan.
In de vierde ronde leek Kees
Koper zijn koppositie te verstevigen, doordat hij zich tegen
Mare Kok in een voordelige positie manoeuvreerde. Koper
vergat echter zijn defensie en
van die geboden kans maakte
Kok dankbaar gebruik door
zijn eerste punt binnen te halen. Dat Koper enige tijd nodig
had om zich van deze klap te
herstellen, bleek in zijn volgende partij. Daarin verloor hij verrassend van bestuurslid Peter
van de Beek. Vooral Drost,
Brugman en Kok profiteerden
van de inzinking van Koper. Zij
wonnen allen hun partijen en
hadden hierdoor na de vijfde
ronde, met respectievelijk vier,
vier en drie punten, de eerste
drie plaatsen in handen.
In de zesde ronde werd de
strijd om de eerste plaats beslist. Hans Drost klopte met de
zwarte stukken medekoploper

Brugman en nam daarmee een
beslissende voorsprong op de
concurrentie. Omdat Brugman
ook in zijn laatste partij niet
scoorde, lag de weg voor Mare
Kok en Kees Koper open voor
de tweede plaats. Simon Bosma, koploper in de interne
competitie, werd in die laatste
ronde door Kok geveld. De sterke eindsprint van Kok, met 5,5
uit 8 partijen was goed voor de
tweede positie. Kees Koper
moest genoegen nemen met de
derde plaats, mede door een vol
punt in de laatste ronde.
De vierde en vijfde plek waren respectievelijk voor Willem
Brugman en Peter van de Beek.
Bouwdewijn Eijsvogel, die op
de eerste snelschaakavond als
derde eindigde, kwam nu niet
verder dan een voor hem teleurstellende zesde plaats. De
zevende positie was voor Simon Bosma terwijl Peter Kühn
beslag legde op de achtste positie.

emakzucht breekt ZVM op
Die werden helaas gemist, alhoewel het Robin Castien niet
meezat. Eerst kopte hij raak en
keurde de scheidsrechter op
aanwijzing van de grensrechter
het doelpunt af en vervolgens
knalde Castien de bal keihard
op de lat.
Dat nam niet weg dat de
scherpte bij de Meeuwen ontbrak. De inzet en het combinatievoetbal, dat de Zandvoorters
vanaf de start van de competitie op de mat legden, was verdwenen en mede daardoor
kwam DSOV het eerste gedeel| Vorig seizoen won ZandJoortmeeuwen nog ruim van te van de strijd zonder kleerJSOV en ook nu had dat moe- scheuren door.
'i gebeuren. Vooral in het eerMiddels een snelle uitval
half uur kregen de Zandborters veel opgelegde kan- werd de Zandvoortmeeuwendefensie verrast en stond het
pn.
verrassend 0-1 voor de ploeg uit

JzANDVOORT - ZandIportmeeuwen heeft een
liiieke kans laten liggen om
Ie koppositie in de vierde
ilasse te veroveren. Leider
WO verloor, maar ook de
landvoorters gingen onderlit. Tegen DSOV, dat met 1r- zegevierde, lieten de
geeuwen veel kansen ligen en bovendien was er
prake van een te gemakichtige houding.

Vijfhuizen.
Met nog drie kwartier was er
nog van alles mogelijk maar
tien minuten later werd het uiterst moeilijk, toen het 0-2
werd. Een voorzet van links
werd door Van Bemmel met
het hoofd verlengd, waarna de
taal over de handen van Remco
van Lent in het doel belandde.

Een stevig spelend EDO
eeft
gepoogd Zandvoortmeeue
n
uit
het ritme te halen. Het
2
vige Haarlemse spel leverde
twee rode en vijf gele
op. De Zandvoorters
sten zich uitstekend te be5
ersen en kwamen onge'honden uit de strijd. „Ik ben
°ts op deze spelersgroep. Ze
s
hben zich zeer beheerst ge'agen," vond trainer John van
Zeijs. In de eerste tien mi'ten zocht Zandvoortmeeue
n naar de juiste combinatie,
'erdoor
ontstonden wat proe
ftien en liep ZVM een achtera
ld op, 1-0. Na deze periode
*liepen de combinaties beter
' Werd EDO een halt toegeroeOndanks een matig spelwas
de inzet van ZandIQ
rtmeeuwen voldoende om

op gelijke hoogte te komen.
Victor Gerke besloot een sterke
actie met een gave voorzet. Barry Paap veerde hoog op en kopte fraai raak, 1-1. De tweede
helft was geheel voor Zandvoortmeeuwen. Het tempo
werd verhoogd en de druk op
het EDO-doel werd groot. Diverse kansen werden echter om
zeep geholpen. Toch bleven de
Zandvoorters op zoek naar de
winnende treffer. Het volhouden werd beloond met een prima doelpunt van verdediger
Remco Nigtevegt, 1-2. Na deze
treffer probeerde EDO de strijd
alsnog een wending te geven.
Het middenveld was echter in
Zandvoorts bezit en defensief
lieten de Zandvoorters geen
steek vallen. De beste mogelijkheden waren voor Zandvoortmeeuwen, maar de score onderging geen wijziging meer.
Stand eerste klasse HVB:
SMS 6-11, Zandvoortmeeuwen
6-8, Overbos 6-8, De Kennemers
5-7, Bloemendaal 6-7, Waterloo
5-5, SVJ/Energie 5-5, BSM 6-5,
Stormvogels 5-4, EDO 5-3, Jong
Hercules 5-3, Halfweg 5-0.

Zege voor Kalff in
Renault-finales
ZANDVOORT - Met een
overwinning en een derde
plaats heeft Allard Kalff een
overheersende rol gespeeld
tijdens de internationale
Renault-finales in Spanje.
Op het circuit van Jarama
won de Zandvoorter de laatste race van de Marlboro Elf
Clio Cup.
De laatste race werd volledig
beheerst door Kalff. Al in de
training was hij een stuk sneller dan de andere Nederlanders
en alleen m de eerste ronde van
de race kon Zandvoorter Fred
Hehl hem enigszins verontrusten. Maar na enkele bochten
was het pleit beslecht en reed
Allard Kalff probleemloos naar
zijn derde overwinning van het
jaar.
Had Kalff in de nationale
race weinig tegenstand, m de
internationale finale moest hij
keihard werken voor zijn derde
plaats. Vertrokken vanaf de zevende plaats dook de Zandvoorter al na de eerste bocht als
vierde op, maar viel even later
toch weer terug naar de zesde
positie. Met een zeer gewaagde
manoeuvre pakte hij vervolgens drie tegenstanders in en
zou daarna de derde plaats niet
meer afstaan.

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen

Voor deelnemers die het volledige inschrijfgeld betalen, zal er
na afloop een speciaal voor deze wandeltocht ontworpen medaille
ZANDVOORT - Voetbalverezijn.
nigmg Zandvoortmeeuwen organiseert vrijdagavond de tweeNadere inlichtingen zijn in te winnen bij het secretaiiaat van de de wedstrijd van dit seizoen om
NHWB te Amsterdam, telefoon 020-6310180.
de klaverjastitel voor koppels.
Het kaartevenement wordt
gehouden in de kantine van
Zandvoortmeeuwen aan de
Duintjesveldweg en begint om
acht uur. De opbrengst komt
ten goede van de jeugd van
Zandvoortmeeuwen.
Behoudens de maandprijzen
is er een jaarprijs te winnen en
bovendien wordt er een verloting gehouden, met fraaie prijzen. Om mee te kunnen doen
moet 7,50 gulden per koppel
worden betaald.

Zandvoortse kampioenen gehuldigd
ZANDVOORT - De door
de Sportraad Zandvoort
in samenwerking met
Holland Casino Zandvoort gehouden huldiging
van Zandvoorters, die een
nationale of internationale titel behaalden, ds een
bijzonder sfeervol gebeuren geworden.
De penningmeester van de
Sportraad, Rinus Kok, die als
ceremoniemeester optrad,
praatte het geheel op amusante wijze aan elkaar. Nadat
voorzitter Jaap Kerkman een
overzicht van de prestaties,
verricht door de Zandvoortse
kampioenen had gegeven,
ging wethouder van sportzaken mevrouw De Jong over
tot de uitreiking van de oorkonden.
Die kwamen in het bezit
van de zaterdagtennissers
van TC Zandvoort. Dit team,
bestaande uit Wim Brugman, Michiel Dijkstra, Noud
Weijers en Hans en Edgar
Schmidt, veroverde de nationale titel. Lange-afstandsloper Gerard Kuijper blijkt de
snelste politieman van Nederland te zijn en behaalde in
zijn klasse vele nationale titels.

TZB 'veel te mat'

Zandvoortse kampioenen in de bloemen. Van links naar rechts: B. Willemse, Michiel Dijkstra,
Noud Weijers, Hans en Edgar Schmidt, Maaike Voit, Ron Swart en Gerard Kuijper.
Foto Andre Lieberom

op nationaal niveau en de verwachting is dat het jonge talent
Ron Swart het internationaal
ook gaat maken. Swart behaalde dit jaar de nationale titel in
Talent
de Formule Ford-klasse. Een
Met een plaatselijk circuit nationale titel was er ook voor
is eigenlijk niet verrassend Mike van der Raadt, die op deze
dat Zandvoorters meedoen bijeenkomst niet aanwezig kon

zijn. Van der Raadt veroverde
de titel in de Vege Sierra Cupklasse.
De dressuur-amazone Maaike Voit, werd eveneens verrast
met een fraaie oorkonde en natuurlijk ook in de bloemen gezet. Haar optredens tijdens
wedstrijden was van een der-

mate hoog niveau, waardoor
zij internationale erkenning
veroverde en deel mag nemen aan internationale wedstrijden. Een kwalificatie die
m hippische kringen hoger
wordt gewaardeerd dan het
behalen van een nationale titel.

ZANDVOORT - TZB incasseerde tegen het laag geklasseerde HYS een teleurstellende
2-1 nederlaag. In het Zandvoortse voetbal ontbrak het aan
overtuiging en bovendien werden goede kansen gemist.
De Zandvoorters begonnen
uitstekend. Remy van Loon
werd in de diepte gelanceerd en
de TZB-spits faalde niet, 0-1. De
mannen van trainer Willem
Koning speelden twintig minuten goed voetbal, maar vergaten het overwicht in doelpunten om te zetten. Het bleef daardoor bij dat ene doelpunt. HYS
kwam zelfs uit een vrije trap
verrassend op gelijke hoogte, 11. In de tweede helft bouwde
TZB een flink veldoverwicht
op, maar de overtuiging in het
spel ontbrak. Na een kwartier
spelen was het HYS dat liet
zien hoe het wel moest door de
Zandvoortse doelman te verschalken, 2-1. In het laatste half
uur heeft TZB wel het doel van
HYS onder druk gezet, maar
het leverde niets op. „We speelden veel te mat. Er was geen
overtuiging in ons spel," vond
Willem Koning. „Toch blijft de
sfeer goed, maar we moeten wel
weer eens punten pakken, anders gaan de koppies hangen."

Knap herstel Zandvoort'7 5

(ADVERTENTIE)

gelijkmaker waren de krachten
van beide teams op, zodat de
stand geen wijziging meer ondergmg.
Stand tweede klasse KNVB
zaterdag: Huizen 7-11, SDC Puttweede helft werd de moege- ten 7-11, Sparta N. 6-9, Ajax 6-9,
streden Arthur Paap vervangen SDVB 6-7, NSC 6-7, Vlug en
door Ferry Boom.
Vaardig 7-7, HCSC 7-7, VRC 7-6,
Lelystad 7-3, Zandvoort'75 7-3,
Candia 7-0.
Zware druk
De badgasten bleven in het
eerste kwartier van de tweede
helft onder zware druk staan. De wekelijkse schaakrubrick
Het Nykerkse offensief leverde wordt verzorgd door de Zandeen doelpunt op, 1-2. Sparta voortse Schaak Club. Informaprobeerde door te drukken, tie over het schaakprobleem is
maar de uitvallen van Zand- te krijgen op de wekelijkse
voort'75 werden gevaarlijker. clubavond, op donderdagavond
Het technisch goed voetballen- in het Gcmeenschapshuis, of
de Sparta vergat de score op te via de telefoonnummers 15023,
voeren, waardoor Zandvoort'75 17272, of 14085.
in de strijd bleef.

ZANDVOORT - Na de 8-0 nederlaag van vorige week was
een ieder benieuwd hoe Zandvoort'75 deze klap zou opvangen. Tegen het sterke Sparta uit Nijkerk herstelden de
Zandvoorters zich echter voorbeeldig door een 2-2 gelijkspel in de wacht te slepen.

[uttige overwinning
ZANDVOORT - In een ze|er niet beste wedstrijd
|eeft het zaterdagteam van
andvoortmeeuwen
een
|uttige overwinning be.d. Op bezoek bij EDO in
lem werd met 1-2 geonnen.

Jeugd

Voor de interne jeugdcompetitie werden zeven partijen gespeeld. Remco de Roode verdrong Bart Timmermans van
de tweede plaats door zijn partij winnend af te sluiten. Clubkampioen Florian van der
Moolen verstevigde zijn koppositie door Bart Timmermans
terug te wijzen. Met drie punten uit drie wedstrijden voert
Van der Moolen de ranglijst
Ter Bruggen, Van der Meij- aan.
den en Van Elk zijn de enige
schakers die een honderd-proUitslagen: Thomas Hessecentscore achter hun naam Bart Timmermans 0-1, Mare
hebben. Vanavond volgt de Habets-Michael Kuijl 1-0, Mavierde ronde in deze competitie non van Eldik-Rebecca Willemmet een paar aardige partijen. se 0-1, Remco de Roode-JanneTer Bruggen neemt het op te- ke Scheffer 1-0, Bart Timmergen Ayress, Franck krijgt mans-Florian van der Moolen
Geerts tegenover zich, Van der 0-1, Henk Willemse-Rick van
Meijden moet Vastenhouw van der Mey 0-1, Maarten Scholderzich af te zien houden en Van Edward Hendrikse remise.

Lions probeerde door strak
e verdedigen de aanvalspoginen van titelkandidaat Bevervijk tot stoppen te brengen. In
Ie eerste helft gelukte dat vrij
dig. Onder het bord verchtte Arno Weidema nuttig
•erk en in de aanval liet Robert
irayer een vrij zuiver schot
In de tweede helft moest een
jen. Het sterke Beverwijk moegestreden, maar hardwerileef echter de strijd onder con- kend Lions toezien hoe FAC de
•ole houden. Rust 24-32.
ene na de andere treffer op het
scorebord liet noteren. Met de
Met een tempoverhoging in regelmaat van de klok werd de
hè tweede helft voerde Bever- score opgevoerd, zonder dat
(vijk de marge op. Lions speelde het team van coach Peter van
net veel inzet en poogde de Koningsbruggen iets terug kon
chade beperkt te houden. Was doen. Elles van der Ende was
Looraf rekening gehouden met met elf punten topscoorster
ten ruime nederlaag, de Zand- van Lions. Eindstand 102-29.
„Tegen deze kampioenskanfoorters wensten niet afgenaakt te worden, hetgeen ook didaat is Lions geen partij," al|iiet geschiedde. De nederlaag dus Van Koningsbruggen.
zelfs veel kleiner kunnen
„Toch hebben we lekker geüjn met een beetje meer geluk.
<!u rolden diverse schoten over bald. Tegen zulke teams komen
ie basketbalring het speelveld we gewoon te kort. Ons doel is
veer in. Beverwijk speelde in ons proberen te handhaven in
hè slotfase de wedstrijd be- deze poule. We kijken wel wat
deze competitie ons brengt. In
waam uit, 58-74.
ieder geval kunnen we er een
Toch was trainer Joop van hoop van leren. Er wordt goed
niet ontevreden. „We heb- gespeeld in deze klasse en we
ben goed tegenspel geboden," moeten gewoon proberen er het
Itelde Van Nes. „Vanuit een beste van te maken. We gaan
loed georganiseerde defensie zeker niet bij de pakken neerRebben we geprobeerd positief zitten."
sketbal te spelen. En dat is
lelukt. Het is geen nederlaag
|eworden met dertig punten Een aanval van Lions
Foto: André Lieberom
erschil, waar we rekening mee

ZANDVOORT - De schaters van Chess Society
pandvoort speelden vorige
Veek vrijdag de tweede ronfie om het snelschaakkambioenschap. Na deze tweede
Ivond gaat Hans Drost aan
te leiding op korte afstand
tevolgd door Mare Kok.
7oor de externe competitie
tornt Chess deze week uit
gen Hoofddorp.

Elk strijdt tegen Van Esveld.
Uitslagen: De Drijver-BerkhoutO-1, Lindeman-Atkmson 10, Dommeck-Geerts 0-1, Manshande-Van der Meijden 0-1,
Gorter-Schiltmeijer 1-0, De
Oude-Ayress 0-1, VastenhouwTer Bruggen 0-1, Van Elk-Verheijen 1-0, Van Esveld-Franck
0-1.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ABONNEMENT OP WOONBLAD
BIJ MEUBELAANKOOP!
Als u vóór eind november bij
Meubelplein Leiderdorp een nieuw

Eigen Huis & Interieur, Woonbeeld,
Elle Wonen óf Residence. Vraag

mcuoel koopt of bestelt, dan krijgt u
van ons een giitis abonnement op
Ariadne, VT wonen, DoehetZelf,

naar de aktievoorwaarden in de winkei! Kom eens langs en laat u verrassen door ons complete assortiment.

Meubclplcin Leiderdorp ligt pil aan de A4 tussen
Rotterdam en Amsterdam, afslag Leiderdorp/
Hoogmade Er is volop gratis parkeerruimte
Mcubelplcm Leiderdorp is 'ponsor van 'Goede
tijden, Slechte tijden'. Alle meubelen in deze TVscric zijn verkrijgbaar bij Baalbcrgcn Meubelen,
Grocncwcgcn Meubelen, Houwcling Interieur,

MEUBELPLEIN
LEIDERDORP

Kooreman Woonadviscurs, Lcdcrland, Mijndcrs
Meubelen, Slaapkamer Centrum, Stoutcnbcek
Woonccntrum, Valhal Woonidcccn Informatie'
071-416585 Openingstijden Maandag 130017.30 uur Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 9.3017 30

uur

Donderdag koopavond 9 30-

21 00 uur. Zaterdag
9 30-17 00 uur

DONDERDAG
KOOPAVOND!

Over het geheel genomen was
Sparta technisch de beter voetballende ploeg. Daar stond echter een enthousiast spelend
Zandvoort'75 tegenover. Met
veel inzet werd de strijd aangegaan. Nog voor de start had
Zandvoort'75 al een tegenslag
moeten incasseren, toen tijdens de warming-up Hans
Hartkamp niet fit genoeg bleek
een wedstrijd te spelen Daardoor maakte Arthur Paap. die
al in het tweede team had gespeeld, zijn debuut. En dat was
zeer verdienstelijk.
Het openingsoffensief van de
Zandvoorters werd al snel met
een treffer beloond. Tim Goossens zette met een uitstekende
pass Paul Longayroux vrij voor
doel en die faalde niet, 1-0.
Sparta was enige tijd de kluts
kwijt, doch zocht allengs meer
en meer de aanval. Veel hoekschoppen daalden m het strafschopgebied van Zandvoort'75
neer, maar de defensie hield
voorlopig stand.

schaakprobleem

Met een geweldige inzet werd
het intitiatief overgenomen.
Rob Koning en Edwin Anesen
waren heel dicht bij de gelijkmaker. Een gelijkmaker, die gezien de vechtlust verdiend zou
zijn, leek achterwege te blijven.
Sparta hield vooralsnog stand,
doch dat weerhield Zandvoort'75 niet om met een allerlaatste krachtsinspanning iets
Vlak voor de rust moest te ondernemen.
Zandvoort'75 de gelijkmaker
Opgave nummer 42: Mat
Met nog vijf minuten te gaan twee
incasseren. LUC Krom, die goed
zetten, zwart begint.
werk verrichtte, stompte de bal deponeerde Edwin Ariesen uit Oplossing: van schaakdiagram
weg precies voor de voeten van een vrije trap de bal op het no. '11 (Mat in twee zetten, zwart
de Sparta-spits, die niet aarzel- hoofd van Ferry Boom, die begint): 1.... - De2 x a2 +: 2. Kal x
de en raak schoot, 1-1. In de fraai raak kopte, 2-2. Na deze a2 - TdS - aS en mat.
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Welkom op de
exclusieve Audi Show
bij Auto Strijder Zandvoort.

Hier is-ie dan:
de nieuwe Volkswagen Polo,

De nieuwe Volkswagen Polo vanaf f 23.895,-.
We hebben groot nieuws Na 13 jaar is er nu een gloednieuwe
Volkswagen Polo In eigenlijk niets vergelijkbaar met z'n
voorganger HIJ is modern, robuust en verrassend van vorm
Alle kennis en inzicht die Volkswagen m een nieuwe auto kon
stoppen, zitten m deze nieuwe Polo Qua veiligheid, afwerking,
comfort, degelijkheid en rijgedrag is de nieuwe Polo groots

in z'n klasse. Bovendien hebben we nog iets extra verrassends Dankzij het bouwstenensysteem stelt u die nieuwe Polo
gewoon helemaal naar eigen wens samen Zo bepaalt u zelf type
motor en onderstel, interieur, comfort, styling en kleuren Deze
verrassende nieuwkomer staat nu uitdagend klaar voor een
proefrit Kom 'm dus maar snel bewonderen en overtuig uzelf

Prijs is inclusief BTW en BPM. exclusief kosten rijklaar maken Wijzigingen, ook m uitvoermgsdetails. voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565
Met als primeur de nieuwe Audi A6
Tijdens onze Audi Exclusive Show \an donderdag 27 tot en met
zaterdag 29 oktober aanstaande bieden we u een veelzijdig programma. Want naast de nieuwe Audi AG presenteren we ook
onze overige Audi modellen. Zoals de Aluminium Audi A8, de
Avant RS2, de Audi 80 Competition. de Audi Coupé en de Audi
Cabriolet.

Tal van extra attracties
• het nieuwste van het nieuwste op bet gebied van wintersport.
• alles op het gebied van exclusie\e auto-accessoires.
• we vertonen spectaculaire video-opnamen van de DTM Audi
V8 Tourwagcn.
• vinoloog
met een selektie van zijn beste wijnen.
• de crème de la crème op hel gebied van Audiocar-apparatutir.

Dus kom even langs tijdens onze bijzondere Audi-driedaagse.
De openingstijden: donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

QQQO

triton

Kwekerij

***
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.:02507-19105
Fax:02507-18613

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

Al negen jaar een gedegen rots in de
Zandvoortse branding.

^^x_>s»_'«w^

Vanzelfsprekend

winter- en najaarsbeplanting.
Voor uw: - receptie

- feest
- vergadering

Auto Strijder B.V.

Bloeiende violen

meststoffen

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

Speel mee en help Artsen Zonder Grenzen

OPEN HUIS

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ZANDVOORT, Corn. Slegersstraat 2a, zat.
29/10 van 11-13 uur. In centrum gesit. ruim
woon/bedrijfspand. Event. gesplitst te koop.
Opp. bedrijfsr. beg.gr. 140 m2 (verhuurd
aan balletstudio ƒ 18.000,- p.j.) Ind. 1 e et.
(opp. 125 m2) woonk. met open haard en
terras, keuken met inb.app., badk. (d/t/l/w),
3 sl.k., 2e et. (opp. 125 m2) 3 sl.k., douche,
toilet, bergr.
Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.

De Postcode
Loterij helpt!

6 MILJOEN!

Straat P rij s
: 23bktpber
ƒ 3.OÖÖ
-:"5V-5-7-.-BF»,v

ïxtra Prijs

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

.OOO
5757 BF» OOI

Wit Verhuizingen

Trots toont een Rwandese jongen
zijn zelf gemaakte auto, 'gesponsord' door Artsen Zonder Grenzen.

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Uw postcodelot is
uwGroenLot®

SCHA1K
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

De opbrengst van de Postcode Loterjj is bestemd voor
het goede doel. Vorig jaar
was dat liefst 143 miljoen gul'
den. En wie weet wordt dat
dit jaar nog meer. Want de
Postcode Loterij blijft interessant. Ook voor nieuwe
deelnemers: mensen die kans
willen maken op een flinke

geldprijs en by willen dragen
aan een betere wereld.
De Postcode Loterij steunt bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. U kent ze wel, de vrijwilligers die overal ter wereld in
moeilijke situaties slachtoffers
van natuurrampen en geweld
helpen. Zo werken zij in Rwan-

da onder zeer primitieve omstandigheden in de vluchtelingenkampen .
Samen brachten we in Nederland één groot bedrag bij elkaar
om de mensen in Rwanda te
helpen. Maar hulp voor Rwanda en hulp voor Artsen zonder
Grenzen blijft nodig. Ook in al
die andere landen waar Artsen

zonder Grenzen actief is. U
helpt door mee te spelen in de
Postcode Loterij. En tegelijkertijd maakt u zo kans op meer
dan honderdduizend prijzen per
maand. Van een tientje tot de
Postcode Mega Jackpot. En die
staat deze maand op zes miljoen gulden!
Winnen én helpen
Meespelen is winnen én helpen
in de Postcode Loterij. Stuur
daarom vandaag nog de WINTOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
in en doe ook mee in de loterij
met een *p voor mens en natuur!

De bingocijfers
van 23 oktober
03
38
04
42
12

jDe, (jutte,

24
37
O7
4O
O9

39
16
45
43
1O

28
14
27
31
15

Jackpot
20
ƒ100.000
Getal 22 t/m 32

AKTIEMODEL f 1.599,-

Rijdt u alleen maar langs?

u betaalt slechts f 1.299,

Kom ook eens binnen!

Inruilkorting f

300,-

Tijdelijk bil de PFAFF 6091 het
grote BURDA naaiboek CADEAU.

PFAFF
DEALER

PFAFF NAAIMACHIMEHUIS
Gedempte Oude Gracht 26
Haarlem, 023-312909

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

19 f S.OOO
32 ƒ 4.OOO
O2 f 3.OOO
OB ƒ 2.OOO
25 f 1 .OOO
26
O1 ,
06

f 500
ƒ100
ƒ SO

44

ƒ220

13
OS

ƒ 10
f S

Omdat de Bingo Jackpot deze
week niet bij een deelnemer
viel, staat hij nu op f 150.000!
Maar ook als u na het trekken
van 22 tot zelfs 32 getallen een
volle kaart heeft, wint u nog een
prijs. Zie het kader hierboven.

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzen en
de Postcode Mega Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houdt in aanvaarding ven het reglement.

Naam:

—

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i i i i i-i j i

Plaats:
150 94 10

Bel mij bij een prijs boven/10.000,- Telefoonnr. l i i i i i i i i i i
Postbanknummer:

f"-*—-/—v—«.—V'v
i
V„A„A

N„>—<V_,«,_

Banknummen

,<•*'

Datum:
Handtekening:

NATIONALE!
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Fiat Ulysse: huiskamercomfort op wielen

Produktie Omega
opgevoerd
Om te voldoen aan de
grote vraag heeft Opel de
produktie van de Omega
opgevoerd door over te
stappen van twee- naar
drieploegendienst. •
Door deze maatregel
neemt de dagelijkse produktie met 110 Omega's toe
tot 830 per dag.

In het viertal Frans-Italiaanse
ruimtewagens neemt de Fiat
Ulysse toch een eigen plaats in.
Citroen, Peugeot en Lancia betreden een voor hen nieuwe
markt, terwijl Fiat in 1960 met
de 600D Multipla ai een ruimtewagen introduceerde.

Renault roept
Safrane terug
Renault heeft besloten
om van de 200 duizend geproduceerde
Safranes
ruim 34 duizend exemplaren terug te roepen naar de
garage. In Nederland gaat
het om 44 honderd auto's
waarvan de eigenaren inmiddels een brief hebben
ontvangen.
Bij deze auto's kan het
gebeuren dat de ruimte
tussen de brandstof tank en
het hitteschild van de uitlaat te klein wordt. Hierdoor loopt de temperatuur
van de tank op tot een ongewenst niveau.
Het mankement wordt
binnen een half uur verholpen door montage van een
tweede hitteschild.

UIMTEWAGENS
BESTONDEN in 1960 weilicht nog niet, maar de
600D Multipla met zijn drie zitrijen was er wel degelijk een.
In 1969 verdween hij van het
toneel. Fiat heeft het een kwart
eeuw zonder ruimtewagen gesteld maar de vraag naar deze
auto's is inmiddels explosief
toegenomen. In heel Europa

R

'Mean machines'

Arola 40
gaat elektrisch

De toekomstige nieuwe Alfa
Romeo GTV en Spider ogen
woest en wild. Beide creaties
van Pininfarina waren onlangs
voor het eerst te bewonderen
tijdens de Autosalon van Parijs
en ze beloven het straatbeeld in
1995 aardig op te fleuren. De
GTV doet zeker aan de achterzijde met enige fantasie denken
aan de nieuwe Fiat Coupé. De
gesloten GTV en open Spider
zijn voorzien van een tweeliter

Voor wie slecht ter been
is, heeft fabrikant Waarjentoerg uit Veenendaal het leveringsprograrama van de
Arola 40 uitgebreid met een
versie met geruisloze en
milieuvriendelijke elektromotor.
De topsnelheid van deze
Arola 40 Electro bedraagt
25 km/uur en de actieradius 60 kilometer. De acculader wordt naar keuze los
bijgeleverd of ingebouwd
zodat de accu's onderwég
snel zijn bij te laden. Eenvoudig de stekker in het
stopcontact steken is voldoende.
Behalve de motor is de
Electro identiek aan zijn
soortgenoot met verbrandingsmotor.

16-klepper (150 pk) die voor een
topsnelheid van rond de 215
km/uur zorgt. Voor de GTV
staat ook een tweeliter V6 24klepper met turbo (202 pk) op
het programma en voor de Spider een drieliter V6 (192 pk).
Verder gaat Alfa voor beide
'mean machines' keuze bieden
uit twee prestigieuze uitrustingsniveaus. Over de prijs en
aanvang van levering valt op dit
moment nog niets te zeggen.

De Suzuki Vitara JLX Cabrio en
Metal Top zijn sinds kort leverbaar met de krachtiger 1.6 motor uit de Vitara Villager. Hij is
voorzien van vier kleppen per
cilinder en levert daarmee
twintig procent meer vermogen
dan voorheen.

I

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

wel uitsluitend op verharde wegen en dus moest de auto vooral ook eigenschappen van een
personenauto hebben.
Maar de concurrentie zat ook
niet stil en introduceerde zestienklepsmotoren in hun terreinwagens die ook grotendeels
voor het asfalt zijn bestemd.
Ineens liep trendsetter Vitara
met zijn achtklepsmotor en
korte wielbasis niet meer vooraan. De komst van de sterkere
1.6 motor lag dus voor de hand
en het betekent voor Suzuki
een welkome en vooral noodzakelijke aanvulling.
- De zestienklepper bewijst al

NOC kiest VW
Volkswagen is de nieuwe
sponsor van het Nederlands Olympisch Comité
tot en met de Spelen in Atlanta.
Tot 1996 stelt importeur
Pon 300 auto's beschikbaar
aan de atleten. In eerste instantie worden 30 Polo's, 35
Golfs, 15 Vento's en tien
Passats ingezet. VW neemt
hiermee de rol over van
Audi.

Nieuw
Mitsubishi komt bijvoorbeeld volgend jaar met een
nieuwe generatie van de Space
Wagon. Twee Italiaanse en
twee Franse merken sloegen de
handen ineen en ontwikkelden
samen een ruimtewagen. De
Fiat Ulysse is na de Citroen
Evasion en Peugeot 806 de derde in een reeks die Lancia met
de Zeta afsluit. Elk merk geeft
zo zijn eigen gezicht aan de wagen maar de eerste drie vertonen zeer sterke overeenkomsten van elkaar.
De Ulysse ontleent zijn naam
aan de Griekse god en reiziger
Odysseus en voor reizen is de
Fiat dan ook bedoeld. Tijdens
een uitgebreide proefrit bleek
weer eens het gemak dat dit
soort auto's biedt. Huiskamercomfort op wielen, noemt Fiat
het zelf en dat komt wel overeen met de realiteit.

Opmerkelijk
Binnenin biedt hij meer
ruimte dan we gewend zijn bij
de ruimtewagens en vooral de
interieurbreedte is opmerkelijk. Hij is zo breed datje achter
het stuur nauwelijks je elleboog op de portierrand kunt laten steunen terwijl dat het reizen toch zo genoeglijk maakt.
Tussen beide voorstoelen is
voldoende (loop) ruimte om je

Dankzij het relatief lage gewicht van de Vitara, 1080 kg,
blijft het brandstofverbruik
binnen de perken met een gemiddelde van ongeveer 1:10.
Zijn trekkracht is aanmerkelijk
beter dan van de achtklepper
en zijn topsnelheid ligt met 150

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Prima turkooise 2 CV 6 '84 APK
Astra 18i cD blauw metall.
Jan. '95 ƒ2.500,- .
5-drs, 5-92 ABS alumin. velg. Tel. 020-6172051/6151108.
B. computer sport velg enz
Subaru Aalsmeer 02977-30170 Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Citroen Olthof biedt aan:
Leende. Tel.: 04906-1528.
ZX Aura 1.8, 3-drs. 3/94,
TIMO DE BRUYN
ƒ 28.500.
Isolatorweg
40
Voor occasions en reparaties:
A'dam. Tel. 020 - 6823520.
van BX, Visa en 2CV6.
Volvo 440 GLT ABS, nov. '93, APK klaarmaken tegen gered,
25.000 km
ƒ37.950. prijz. Verk. van losse onderd.
Van Vloten B.V. Volvo-dealer Tel 020-6680820 en 075-219777
Tel. 020 - 6369222.
T.k. Citroen VISA 330 Sport, bj.
'84. Zeer snel. ƒ 1600. Tel. 0206242942.

Citroen

Citr. BX 13 Cannes grijs
03/91, 70.000 km. ...ƒ15.400
Citr. BX 16 TRi, rood
11/89, 80.000 km. ...ƒ10.950
Citr. AX 11 TE, rood
11/1990, 36.000 km ..ƒ12.450
Citr. AX 11 TGE '92 .ƒ14.250

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866

Auto's te koop
van ƒ 10.000,7
tot ƒ 15.000,-

Gewicht

Fiat's
oudste en
nieuwste
ruimtewagen:
Multipla
en Ulysse

Renault gunt blik
in de toekomst

naar het achtercompartiment
te begeven.
De voorstoelen zijn draaibaar
en achterin is de Ulysse eenvoudig variabel in te richten. Dat is
prettig bij recreatief gebruik of
voor vergaderingen, al hebben
we dat laatste nog nooit iemand
zien doen. In de S-versie moet
voor de draaibare voorstoelen
overigens wel 13 honderd gulden extra worden neergelegd.
De Ulysse is standaard voorzien van vijf stoelen, de twee
extra stoelen achterin zijn tegen meerprijs (vanaf 2460 gulden) leverbaar. Voor de S-versie is voor de derde rij alleen
een bank leverbaar.
Hij heeft, evenals zijn drie

soortgenoten, een goede zitstuurpositie, iets waar het in
deze categorie weieens aan ontbreekt. Stoel en stuur zijn veelzijdig verstelbaar, de kleine
schakelpook is doordacht in
het dashboard geplaatst en de
instrumenten zijn alle binnen
handbereik.

Tweeliter
Wat verder nog opvalt zijn de
vele
opbergmogelijkheden.
Kastjes, grote portierbakken
en zelfs een opberglade onder
de voorstoel. De Ulysse is leverbaar met een tweeliter motor
met of zonder turbo. Over het
rijgedrag van de Ulysse zonder

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.
Citroen BX 14TE injectie,
10-1990, blauw metallic, LPG
ƒ8950. Inr. mog 023 • 423906.

T.k. tegen handelspr.: BX 1.9
GTi, 1-'90, ƒ12.500. BX 1.6
TGi, Ipg, wit, 11-'91, ƒ12.500.
Sierra 20 L 1985, ƒ1.950,
BX 1.4 Biarritz, 6-'88, ƒ5950.
l. 020 - 6596264.
BX1.4E, 11-'89, ƒ 8250. BX 1.6
aab 900 GL, 4 drs. Sedan, wit, Golf 1800 CL 3drs blauw met. RS Break, 10-'85, ƒ 3950.
4-92, 52000 km, get. glas, BEREBEIT, Amsteldijk 25, AmS. sturbekr., b.j. 1985
sterdam, 020-6627777. Dond.AAB SERVICE MOLENAAR stuurbekr.
HOOFDDORP: 02503-14097 Subaru Aalsmeer 02977-30170 av. geopend tot 20.30 uur.'

V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
XM V6 leer airco '90 ƒ 24.500
XM 2.0i, aut. '92
ƒ 29.500
XM 20i aut. '90
ƒ 22.500
XM20iaut. 91
ƒ22.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ 27.500
XM Turbo D '91
ƒ 22.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
X M D Break Serv. '92ƒ 20.000
BX TGD Break'92
ƒ20.500
BX 19 TGD Br. '91
ƒ 16.500
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
BX 19 TZD '91
ƒ 14.500
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
BX 19 TZI LPG '92 ƒ 19.500
BX 19 TZI '90
ƒ 14.500
BX 16 Progress
ƒ 17.500
BX 16 Progress LPG ƒ 13.500
BX 19 GT LPG '85
ƒ 3.950
BX 16 RE '86
ƒ 3.950
BX 14 TE Deauville '92/ 15.500
BX 14 TE LPG '91
12.500
Visa 11 RE '88
ƒ 3.950
C 15 D'93
ƒ12.500
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020-665.8686

km/uur ook iets hoger.
Suzuki heeft verder gekozen
voor een nieuw uitlaatsysteem,
dat overigens eerst zijn intrede
doet in de Villager, met als
voornaamste kenmerk een aanzienlijke vermindering van de
geluidsproduktie.
Binnen de 4x4 klasse is een
automatische versnellingsbak
zeker geen gemeengoed, maar
Suzuki waagt voor de Vitara
wel de stap door een elektronisch geregelde viertraps automaat in het leveringsprogramma op te nemen. Onder alle omstandigheden garandeert Suzuki de ideale trekcapaciteit.

turbo geen klachten. Hij stuur
en schakelt soepel en heeft voldoende power in de lage toerentallen. Je hoeft dus niet voor
iedere bocht en inhaalmanoeuvre noodgedwongen terug te
schakelen. In snel genomen
bochten helt hij nogal over,
maar dat is bijna inherent aan
auto's met een hoogte van ruim
1,7 meter.
Met een topsnelheid van 177
km/uur komt hij aardig voor de
dag in het hedendaagse verkeer
en het brandstofverbruik van
ruim 1:10 is heel acceptabel
voor een auto die 1510 kg weegt.
De prijslijst van de Fiat Ulysse varieert van 57.350 tot 76.750
gulden.

De bak heeft verschillende
schakelprogramma's voor zuinig en sportief rijden. In de Power-positie reageert hij sneller
op het gaspedaal door vlot terug te schakelen.
Dit komt niet alleen van pas
bij inhaalmanoeuvres maar
ook in het terrein.

zorgt tussen motor en wielen.
De meerprijs van de automaat
bedraagt 3.355 gulden.
De 16-klepsmotor en automatische transmissie in combinatie met de uitgebreide standaarduitrusting van de JLX
maakt de Vitara Cabrio en Metal Top tot een aantrekkelijke
auto.

Lock-up

Er moet veel geld voor worden neergelegd, inclusief automaat kost de JLX Cabrio 16V
46.350 gulden, maar dat is nog
altijd minder dan zijn nieuwe
concurrenten Toyota FunCruiser en Kia Sportaee.

De derde en vierde trap zijn
uitgerust met een lock-up mechanisme dat de hydraulische
koppeling buiten werking zet
en voor een directe verbinding

Chrysler

Lancia

Chrysler - Amstelveen

LANCIA

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Fiat

HAMER

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Voor een goede occasion:

Lada 2105 1.5 1993 ƒ9.950
Lada stationcar 1990 ƒ8.500
Lada Samara 1990/7.750
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam. Tel. 020 - 6825983.

langere tijd zijn nut in de Vitara
Villager met langere wielbasis.
Hij heeft een vermogen van 97
pk (was 80) en een koppel van
132 Nm bij 4000 toeren (was 127
Nm bij 3000 toeren).

Mazda 323 GLX H.B. 1.6 inj., %oen Olthof biedt aan:
grijs/met, km 26.000, nw.st., b.j. ylet 3 mnd. Bovaggarantie en
'89, ƒ 12.000, NIEROP-DAIHAT- ïnanciering tegen slechts
SU A'dam-W., 020 - 6183951. 6.9% rente:
BX Cannes, 11/90, 69.500 km
Suzuki Swift GTI '89, wit,
ƒ13.400.- BX 14 TE 12/89,
ƒ11.700.COBUSSEN Baarsj'esweg 249- 69.000 km ƒ 11.500.- BX 14 RE
3/88, 124.000 km ƒ8.750.- ZX
Amsterdam 020 - 6121824.
Aura 1.6. 5-drs. 12/91, 32.000
Vectra 181 GLS HB Rood
km ƒ19.900.- ZX Aura 1.6. 52-92 stuurbekr. get. glas
drs. 1/92, 33.600 km ƒ 22.500.Centr. vergr. electr. spiegel
AXGT. 3-drs, 9/91, 61.000 km
Subaru Aalsmeer 02977-30170 ƒ 16.250.AX 11 E 5-drs. 6/89. 78.000 km
ƒ7.950.- ZX Aura 1.8i 3 drs,
12.000 km 3/94, ƒ28.500. ZX
avantage 1.4i 3 drs, 10.500 km,
5/94, ƒ 24.500.
Isolatorweg 40
BX 16 TRS Prestige 03-92
A'dam- Sloterdijk (afslag S 102)
wit, get. glas, tr. haak,
Tel. 020 - 6823520.
een plaatje van een auto
OTO/ICI CITROEN
Subaru Aalsmeer 02977-30170
AX
1.4
TRS '87
ƒ 6750
Ford Sierra 2.3 diesel, 1990,
AX 1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
ƒ 15.500. Autoservice Wetter
AX 11 TGE '92
ƒ15.950
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572 AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19750
BX 14 RE '88
ƒ 9.250
Opel Vectra 2.0 i. 5-deurs,
BX 14Toulouse '91 .ƒ16.900
83.000 km, 1989, ƒ 15.900.
BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
Autobedr. Dorland, 02903-1908 ZX 1.9 Diesel '92. . . . ƒ 19.500
Broek in Waterland.
ZX 1.9 Diesel '93....ƒ23.500
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

02903-1908
* AUTOBEDRIJF DORLAND *
Broek in Waterland

Uroen BX Break, diesel van
]989, 1e eigenaar, prima auto,
6950 incl. Inruil mogelijk.
T
ei.. 023 - 423906.

stegen de verkopen in autorampjaar 1993 zelfs met 17,5
procent en fabrikanten verwachten dat de zon nog verder
gaat doorbreken. Het einde van
nieuwe ruimtewagens is voorlopig nog niet in zicht.

Trendsetter Vitara loopt weer in de pas

N DE categorie terreinwagens waarin de Vitara vanouds de toon zette was het
terrein meer bijzaak dan hoofdzaak. Vitara's trof en tref je vrij-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

'90
88
'90
'91
'91
'90
'90
'91

91
93
92
94
93
94
90

Y10
ƒ11.250
Y10 Junior
ƒ 19.500
Delta HF Turbo .ƒ28.950
Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950
Dedra 1.6 DEMO ƒ 33.500
Dedra 1.8 DEMO ƒ 38.950 MAZDA 626 Sedan 2.0 GLX
Alfa 33 1.70-16V . ƒ 19.900 diesel, b.j. 1990, km.st. 94000,
1e eig., als nw. ƒ16.500. Tel.:
Autobedrijf CASPARUS
02299-1292.
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108

Cho RN 1.4, 5-d.,'91 ƒ19.750
SAAB SERVICE
Clio RN 1.2, 3-d.,'91 ƒ17.750
MOLENAAR
ClioRN 1.4, 3-d.,'92 ƒ23.900
19 GTS 14E, 3-d ,'89 ƒ 11.950
HOOFDDORP
19 GTD 1.9D, 5-d ,'91 ƒ 16500
19 Dnver, 5-d.,'94
ƒ26.950
Tel.: 02503-14097
.;
21 TL hatch, 5-d ,'90 ƒ 16.500
25 TXE airco/92
ƒ29.950 Onderhoud, reparatie, APK. ,";
MAFAIT, Nijverheidslaan 14,
Diverse SAAB occasions C
Weesp Tel. 02940 - 13044. Waaronder: Saab 90, 99 & 900 •
Nu ook in Hilversum
Renault 21 GTS 1986 van part. Tevens revisie Saabmotoren
Oto Plaza, Herenstraat 40
en versnellingsbakken.
m zeer goede staat, met APK
Tel. 035 - 244 244
'RED HOT'
T.k. van part. SAAB 900
en
LPG
ƒ
5450,-.
02159-38063.
Mini,
bouwj'r.
'88,
APK
okt.
'95,
Te koop Autobianchi A112
Sedan, b.j. 7/85, APK tot 8/95,
zeer goede staat! Vr.pr,/ 5250,RENAULT AMSTERDAM
(dec. '81), APK dec. '94.
175.000 km.
Onderhouden
Tel. 020 - 6330707.
Top occasions met 1 jaar
Tel.: 020 - 6657559.
door dealer In goede staat
garantie
ƒ4000. Tel. 020-6966697
Wibautstraat 224

Mazda

tevens 75 andere occasions

Gebr. Haaker B.V. Off. Fiat/Lancia dealer
Kamerl. Onneslaan 10,
BADHOEVEDORP
Dichterbij dan u denkt

GOLDCAR MITSUBISHI

Nissan
Nissan Sunny, 5-deurs, stationwagen,
'84, leuke
auto
ƒ2450.lnr. mog. 023 - 423906.

Tegen handelsprijzen: Pnmera
2.0i LX, 5-d., stuurbekr., antracietgrijs, Ipg, 1-'92, ƒ17.500.
Sunny
1.6i SGX
Coupé,
stuurb., -el. ramen,
8-89,
ƒ 10.500. Sunny 2.0 LX Diesel,
6-'91,
5-d.,
stationwagon,
stuurb. (met lichte beschad),
Honda Civic 5D 1980, afgek. ƒ 14.500. 300 ZX 2+2 Coupé,
motor uitst. pr.n.o.t.k.
7-'85, ƒ 13.500. Sunny 1.4 12V,
Tel. 020 - 6247149.
3-d., 9-'91, ƒ 13.500. BEREBEIT,
Honda Civic Shuttle 5-d., 1987, Amsteldijk 25. 020 - 6627777.
1e eig., 90.000 km, prima auto
ƒ7950. Inr. mog. 023-423906.

Honda

Astra Station 1,6 l 1 f. oud
18.500 km. rood, i.z.g.st. div.
extrJ25500.(nw.prJ37.000)
Tel. 04920-47814.

Daihatsu

Hyundai Pony 1.5 XP, 3-drs,
LPG, 04-'90, pr. auto, APK '95,
Cuore TS spec. groen-mica km ƒ5950. Inr. mog. 023-423906.
18.000 9/93
Charade 1.0 Limited, rood km
HYUNDAI-DEALER
40.000 11/91 ƒ14.500,Charade TX 1.3 inj. '91 en '92
AMSTERDAM
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
AUTOKROOY
Tel.: 020 - 6183951.
Voor nieuw en gebruikt
Daihatsu
T.T.
Vasumweg 32, A'dam-N
't AMSTERDAMMERTJE
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Amstel 340-342
Tel. 020 • 6310615
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Lada

WESTDORP
LADA en KIA dealer
Escort 1.61 GHIA 5 d. 1990;
3x Lada 2105 1.5
'92-'93
smetteloos; ƒ 15.500
incl.,
1 x Lada stationcar
'90
60.000 km beurt. Tel. 020 3x Samara 3 drs. '90 '91-'92
6414451 na 20.00 uur.
6x Samara 5 drs. '91-'92-'93
TE K O O P van part. FORD 2x Samara Diva 4 drs. '92-'93
ORION 1.6 L automatic, in goe- 2x Kia Sephia 1.64 drs. '94
de staat, b.j. 1984, APK 07-95, Adm. de Ruijterweg 396-398
vr.pr./3.450,-. Inl.: 02974 • 314. A'dam. Tel.: 020 - 6825983.

Uw STER-DEALERS
voor

Opel Manta 2.0 GTE 1985, keunge auto, 15 inch., sportvelgen,
ƒ5950. Inr. mog. 023-423906.
OPEL Omega car. 2.3 D i.z.
g.st., 1988, radio + trekh. Vr.pr.
ƒ7900,-. Tel.. 02975-65365.
Opel Vectra 1.8S aut. bj. '90,
apk 4-'95, 96.000 km, vr.priis
ƒ12.500. Tel. 020-6275225.

ZUIDWIJK - PEUGEOTS
. ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.
De beste leeuwekeur
8/90 ƒ12.950
gebruikte auto's
.2/93 ƒ22900
. 1/87 ƒ 8.750 vindt u by:
10/90 ƒ20.950
COBUSSEN AMSTERDAM
.8/93 ƒ35.950
sinds 1930
. 9/92 ƒ 26.950
Peugeot-dealer
. 1/91 ƒ 22.950
COBUSSEN
11/81 ƒ29.950
Baarsjesweg 249-253
. 1/90 ƒ13.950
Amsterdam 020 - 6121824.
PEUGEOT v.d. POUW
T.k. wegens emigratie Peugeot
2051.1, b.j. 10-'87 APK tot 8-'95
Amstellandlaan 1
motorisch i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 7000.
Weesp 02940 - 15110.
Tel.: 020 - 6196664.

205 XL
205 XR 1 4 ..
309 Allure ...
405 GR 1.9..
405 SR 1.8 ..
405 GLD .. ..
405 SRDT . ..
504 Coupé ..
Escort 1.4 Cl

Seat
SEAT AUTO KOHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max
020 - 6686146.

GROOT-AMSTERDAM E.O.
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf

Aalsmeer
Mooy & Zn.
Heere
Amnt

Lakenblekerstraat 54
Ruysdaelkade 75-77
Ceintuurbaan 225
Legmeerplem 28-32

Opel Corsa 1.2 S, Swing, 1987, Subaru Mini Jumbo SDX 4 cyl.,
prima auto zonder gebreken 04-'90, metallic zwart, 1e eig.
ƒ 5950. Inr. mog. 023 - 423906. ƒ8950. Inr. mog. 023 - 423906.

Peugeot

Hyundai

Ford

Subaru

Opel

Tel. 020-6594859

Fiat Panda, bouwjr. '84, d.rood,
In prima staat. Vr.pr/3000,-.
Tel. 020 - 6479580.

020-561 96 11

ƒ 9.950
voor Amsterdam en omgeving
ƒ 12.750
Oranjebaan 4, Amstelveen
ƒ13.250
ƒ19.500
Tel. 020 - 6433733.
ƒ 26.750
ƒ12.750 Mitsubishi Lancer 1.8 d stationƒ22.500 wagon '86, pas gek. leuke auto
ƒ28.950 ƒ4950. Inr. mog. 023-423906. 25 stuks Opel Kadett 1.2-1.3
'84 t/m '87, m goede staat, met
APK. Inr. mog. 023 - 423906.

* op al onze occasions
* tot max. van ƒ 1.500.* max. ƒ 10.000.-, 1 jaar uitgesteld tegen 0% rente.

Rat Panda 1000 CLXi 1989, Ie
eigenaar, 42.000 km, wit,
ƒ 6950. Inr. mog 023 - 423906.

Saab

Renault

De Meteor, nieuw en gebruikt 5 TR 1400, rood, aug. '87,Saab 96 X4, wit, i.g.st., okt
Defender Discovery. Joh. Sie- 63000 km, APK okt. '95, 1979, te koop van eerste eigenaar. Tel.: 04162 - 1353.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205. ƒ5500. 036-5324560.

Mitsubishi

10% korting / Rij nu betaal okt. '95*

Rat Panda 1000 LIE, sept. '89,
52.500 km, apk aug. '95,
ƒ6.950, tel. 020 - 6384315.

De Ludo is een praktisch
vierpersoons stadsautootje
met een LPG-motor. Hij is
voorzien van een elektronische koppeling en het Carminat-verkeersinformatiesysteem. De Amperatrices
zijn carrosserie- en interieurmaquettes van drie
zeer kleine elektrisch aangedreven voertuigen.
De autootjes hebben
twee zitplaatsen en sluiten
met hun veelzijdigheid en
binnenruimte aan bij de
andere twee, maar kijken
nog verder in de toekomst.
De City-Site tenslotte is een
combinatie tussen tram en
bus en biedt een nieuwe
klik op openbaar vervoer.

Mini

Najaarsvoordeel
Panda 1000 CL ie
Uno 5-drs. automaat
Tipo 1.4 Drs
Tempra 1.6 S. (L.P.G.)
Croma 2.0 SX, autom
Y-10 ,1.0 Trofeo (open dak)
Dedra 1.8 ie
Thema 2.0 ie

Land/Rangerover

Renault heeft tijdens de
Autosalon in Parijs een collectie concept-cars gepresenteerd die speciaal voor
stadsgebruik zijn ontwikkeld.
De 'Citadines' luisteren
naar namen als Ludo, Modus, Amperatrices en CitySite. De Modus (zie foto) is
een klein bedrijfsvoertuig
met hybride motor. Op het
onderstel kunnen verschillende laadmodules worden
geplaatst zonder tussenkomst van de bestuurder.
Ook leent hij zich voor taxigebruik.

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

02977-30170
020-6623167
020-6622204
020-6153902

Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 - 665 63 21

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Volvo
460 GLE inj. st.bekr. km 90 000 Volvo's uit voorraad
'91, 440 1.8 inj, st.bekr. km
leverbaar
30.000 '92, 940 GL Sedan aut.
'91, 340 3/5 drs aut. '87 t/m '91
340 1.7 3drs. '89.
960 Prestige-lme, aut m '95
VOLVO-NIEROP
850 Estate sportlme
m '95
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. 940 Estate polar 23
m.'95
Tel. 020 - 6183951
460 Luxury-line
m '95
460 Freestyle
m '95
440 Freestyle
m. '95
850 GTL Estate 2.5
11.000 km
4/94 440 Comfort-lme aut. m ' 95
m. '95
245 GL 2.3 autom
4/84 440 Sports-line
440 Family-line
m '95
245 GL 2.3 L.P.G.
m '95
100.000 km
5/90 440 1.6 inj
'91
940 GL, 2.0 60.000 km. . 3/92 850 GLT ABS nov
440 GLT ABS, nov
'93
940 GL LPG, 2.3
'91-'92-'93
130.000 km
9/91 440 DL
440 DL 1 8, 67.000 km. . 2/91
440 GLT 1.8, 90.000 km. 1/92
440 GL, 1.8, 10.200 km. . 3/93
440 Automaat 1.8,
40.000 km
4/92
440 DL 1.8, 21.320 km. .6/93
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Bovag Garantie Financiering
Leasing
Reparatie
Schadeherstellen

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Adverteren m deze rubriek
Tel. 020 - 665 86 86
FAX 020 -6656321
Postbus 156, 1000 AD A'dam

donderdag 27 oktober 1994
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Videotheek

^Jederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
toelen, div. modellen tafels,
iok met marmer, kasten,
manken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
<eizersgr. 357, 020-6232736.
"howr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

DOMBO

TAFELS
antiek, kopie, klem,
groot, dik, dun.

Corn. Slegersstraat 2b
. Zandvoort

Jan Best

tel. 02507-12070

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

de nieuwste
dagfilms
•. \. •

Woninginrichting
FRANCIS nieuw in Noord en
al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachmes, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles + ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
<OLONIALE STIJL meubelen
3uro's-schrijftaf els-kastenafels-stoelen-vitrinesheetafels-tuinmeubelen etc.
Show-room De Koloniaal
Amstelveenseweg 676,
weg tussen houthandel en
Daihatsu dealer of bij de
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
RADIATORDECORATIE
Wij maken voor u in alle kleuen en maten radiatorpaneen/kastjes met riet (webbmg). Bel voor vrijblijvende
nfo en prijsopgave: 02990 49357 of 075 - 400387.

*T.k. badkamermeubel met
wastafel, mengkraan, spiegel
NEDERLANDS GROOTSE
2 kastjes, ƒ 250. Tel. 19105.
VLOOIENMARKT
'.k. eiken tienersik, best. uit
Veemarkthallen Utrecht
Jed.kast, bed + ombouw,
29-30 oktober, 9 00 - 17.00 uur.
verst.bare lat-bodem + evt.
1200 stands. Org. van Aerle 04920 - 25483.
matras. Pr. n.o.t.k. Alles m
Beauty-„Kcesje" en suiker z.g.s. Inl. 17754.
Grote Vlooienmarkt
F.k. W.W eethoek manou; 1
26 nov. Haarlem Schalkwijk beestje al 16 jaar samen!
't Schalkererf, 100 kramen, Nog vele jaren en weinig marsu grijs leren bank, 2 oude kastpilami
s.v.p.
Kussen
W/M.
es; 1 bolpoot tafeltje.
van 9-16 uur, toegang ƒ2,50.
Inl 020-6140616.
* Jolanda en Bart het was Tel.: 02507 - 13882.
T.k.a. ronde eettafel Manou
* Help de Polen. Stuur 'n BERE-gezellig.
voedselpakket! Wij hebben * Jongens, maak er wat van ƒ475,-. Tevens salontafel
Manou ƒ 275,-. Tel.: 19880.
evt. 'n adres. 02907-5235.
Pa en ma Luykx.
* Helpt Unicef helpen. Kerst. Borduurpakketten, bekende
Verhuizingen
Wenskaarten en kl. kado's. merken.
Borduurkerstkaar
Burg. Fenemapl. 13/4. 16049.
ten, kussens. Singer
irote en kleine verhuizingen
* Jij, meisje 10-14 jr, met tijd Pnnsenhofstraat 7 Zandvoort
overal naartoe. Goed, goedk
op vrijdagavond, kom naarde
:n vakkundig. 020-6114474.
scouting' Bel' 02507 - 12814.
Verloren en
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
gevonden
* Bedankt voor het oppas«merverhuizingen. Voll. verz.
sen van Shanna en Sophie.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
*Wie
heeft
mijn
speelgoed
* Ben, de boerekool was super, alleen scheppen ze nu aapje gevonden met oranje
Onderhoud,
dubbel op. Kipkrokantje kipje. jurkje aan-? 02507-19105

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
Erijs. De winnaars van deze v/eek zijn:
en vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

Gewonnen door: LUCQS, Zandvoort

4 E 180 videobanden gewonnen door. A. G. Andriese, Amsteram

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *

IN THE NAME OF
THE FATHER
ONDEADLY
GROUND
THISBOY'SUFE

GHOSTIN
THE MACHINE :

Slapen
Co van der Horst vindt dat een
bed er niet alleen is om heerlijk
m te slapen. Neem de slaapmeubels van Cassma.
Afgebeeld: houten slaapmeubel
Esthetisch, functioneel en
Soeur Marie van Philippe Starck. karaktervol design. Sublieme
techniek voor verkwikkend
slaapcomfort.

WAYNE'S WORLD II

Bmdenj 2 Amstelveen
S Maandags tot 13.00 uur gesloten.
Donderdag koopavond. 020-6412505

Icolvanlderlhorst
Ook m ons wooncentrum.
Mare Smithuis Keukenarchitectuur
en Boley open haarden.

DOMBO
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Divers personeel gevraagd

Loosers niet bellen!
Ben je DIRECT beschikbaar, ben je avontuurlijk, vlot en heb je
doorzettingsvermogen ? Wij van Art National (verkoopteams)
geven je de kans riant te verdienen, Lft. 18-25 jr.
Informatie 023-296190 (eventueel antwoordapparaat.).
Nu alle studenten weer gaar
beginnen, hebben wij weer Computerapparatuur
plaats in onze verkoopteams.
en software
Voor hoge verdiensten en
werktijden tussen 15.00-22.00
*T.k. z.g.a.n. spelcomputer
uur, bel nu 020 - 6835416.
+ 8 spellen ƒ 300,-.
Omgeving Amsterdam.
Tel.: 02507 - 15347.

Haarlem/Zandvoort. Aangeb.
4-kam.flat 1 hg Engelandstr.
Kale hr ƒ 680,-. Gevr. in Zandvoort 3-kam.won. 023-402550.
Pracht ben.hs A'dam, geh.
verbouwd m. balken plafond
en openhaardvuur, schitterend aangel. tuin m. terras.
Tuinhuis 6x4, event. te verhuren. Overn. kosten ƒ25.000.
Wil graag ruilen m. klein huis
m. tuin op zd., omg. schoolstraat/Kanaalweg.
Tel. 020 - 6189010.
Woningruil: aangeb. 4-k.maisonnette in Brederodestraat.
Gevr. eengezinswoning in
Zandvoort of omg. Bel Len na
18.00 uur: 02507 - 30339.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE
TE HUUR AAGEBODEN
Tel. 02507-14534

Beeld en geluid

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Videotheek

Baby-artikelen

DÖMBÖ

Geen voorrijkosten, pnjsopg. vooraf, 6 mnd. gar.,
24-uurs service, 65+ korting, b.g.g. 06-53147080
DINKELAAR VIDEO ELECTRONICS

Sport, spel en ontspanning

*T.k. kinderwagen ƒ50,-,
boxƒ50,- 1 babybade.d. ƒ20.
Tel.: 02507 - 17426.

JUIovieböxen
ƒ 10,- p. dag
ƒ 40,- p. week.
ƒ 100,-p.maand

Dieren en
dierenbenodigdheden

TAFELTENNISVERENIGING UNICUM/ZANDVOORT
kan D/H Rekr./Komp. spelers plaatsen. Train./aanw.
Inl. 023-421725 of ma.av. a/d zaal, Zandvoortselaan 165.

Onroerend goed
te koop aangeboden

Warande

NIEUW-VENNEP

Videotheek

DOMBO

Een rustig gelegen en uitstekend onderhouden
PATIO-BUNGALOW met houten berging, c.v. en besloten
tuin op het zuid-westen. Bouwjaar 1968.
Totale grondopp. 154 m2 eigen grond. Ideale woning voor
klein gezin. Kunststofkozijnen met dubbel glas. Ind.: hal,
toilet, tuingeriohte woonkamer met open haard en schuifpui,
keurige woonkeuken met inbouwapparatuur, badkamer met
douche, 2 slaapkamers en studeer- of hobbykamer.
Dakbedekking is in 1988 vernieuwd.
AANVAARDING: in overleg.

Dans- en
balletlessen

Verhuur vcm
Nintendo spelletjes

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

Te koop div. goederen w.o.
Sportartikelen
Zonnehemel-Tuinmeub.-Fiets
e.d. Tel. 02507 - 20176. Verkoop zaterdag a.s. na 13 uur.
T.k. hometrainer, oud model,
* Te koop tafelhandwerk in goede staat, ƒ 75,-; tennisloep met verlichting nieuw racket Head 660 Flash/haast
ƒ30,-. Tel.: 02507- 14735.
niet meegespeeld ƒ 150,-.
T.k. grenen zonnebank ƒ 100; Tel.: 02507 - 15347.
babykleding uitzet ƒ 150, ook • Rubrieksadvertentie? Zie
losse stuks. Tel. 17426.
voor adres en/of telefoonnr.
* T.k. saloondeurtjes, wit, de colofon in deze krant.
ƒ25,-. Tel.:02507- 18829.

06-Nummers
Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Auto's en
auto-accessoires
T.k. Ford Capri III 1980, APK
3-'95,/1250. Ford Taunus 2.0
GL 1980, APK 9-95 ƒ 995. Tel.:
02507 - 17840 / 06-52815308.
Volvo 245 station '84, op gas,
techn. 100%, met APK. Vr.pr.
ƒ3000. Tel.: 02507-18388.

06-95.92. GRIEKS lekker achterom. Blanke of donkere
vrouw staat gebukt! 1 gpm.

VRAAGPRIJS ƒ 298.000,- k.k.

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) 9 aan balie kantoor zijn

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrossenebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuwbouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
en all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797,
ml. dhr. van de Zeijden.

GEOPENP
DAGELIJKS VAN

-i

Personeel
aangeboden
Graag assisteer ik bij al uw
P.R.-AKTIVITEITEN.
Tel. 02507 • 17901.

:

.•„ •
Corn.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

van 1961 t/m 1981
(21 boeken)
mooi in originele kaft ingebonden en in STAAT VAN NIEUW
én
1982 t/m 1985
niet ingebonden, wél compleet.
In één koop: ƒ 1950,Tel. (Monnickendam) 02995-1823

* Verzamelaar vr. plaatjes, albums en strips b.v. Verkade
Piggelmee, 02503 - 14727.

Huwelijk en
kennismaking
Aardige vr., 65+, hetero, wil
haar interesses graag delen
m. vriendin. Natuur, cultuur,
spiritualiteit,
gezelligheid,
woon je ook in Z'vrt en wil je
meer samen beleven, schrijf
mij dan. Br. o. nr. 755-43156
v.d. blad.

06-97.33. Standje Frans! 1
gpm. Live met mij 24 uur p.d.!
Op z'n Frans! Mondje vol!
06.97.92. Nieuwe rage uit
Amerika. SEXPRIVELIJN.
Bel, spreek 'n boodschap in
en luister naar die van
anderen, die bellen. Hoor je 'n
lekkere boodschap dan word
je Live doorverbonden.
Vrouwen gratis! 1 gpm.
06-97.92. Nieuwe rage uit
Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel,
spreek 'n boodschap in en
luister naar die van anderen
die bellen. Hoor je 'n lekkere
boodschap dan word je live
doorverbonden.
Vrouwen
gratis! 1 gpm.
06.98.48 Rijpe Vrouwen Live!
Misschien je buurvrouw Live
aan de lijn! 1gpm 24 u. p. dag!
06.98.58 Hoor 36 vrouwen hijgen maar 1 min. voor 'n hoogtepunt. Zappen 100 cpm.

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

VOOR DE LIEFHEBBER

DOMBO

06-95.91. Het meisje (18 jr)
bukt en schuift haar rokje omhoog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Nadere informatie te verkrijgen via makelaar:
INFO- EN ADVIESCENTRUM
VAN GROENIGEN MAKELAARDIJ.
Concourslaan 1, 2132 DH Hoofddorp, tel. 02503 • 12341.

'ONS AMSTERDAM'
Videotheek

06-95.09. Je krijgt sexles in
het gymlokaal, stop je hand
maar in m'n BH. 100 cpm.
06-95.26. LESBISCHE buurvrouwtjes brengen elkaar
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.

06*96*25 Winkelmeisjes 18.
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter. 1gpm. 24 uur p.d. 06-320.320.65
06.96.26 S & M - LIVE -BOX. Live! met 'n hete TIENER 18!
Live met je meesteres op een 1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
lijn...Straf...! 1 gpm.
ANONIEME sexafspraakjes
Amsterdam
06.96.40 MEISJESSEX (v.a.Sexkontaktlijn
18), 1gpm. Jij loopt achter mij 06-320.330.79 (75cpm).
de trap op. Onder m'n mini Anonieme sextelefoonnrs van
zie je m'n slipje strak trekken. hete vrouwen, ze geven echt
06*96*93 SECRETARESSE hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
Met open blouse en kort rokje Dikke Vrouwen Livegesprek.
zit ze jou heet te maken.
Mollige vrouwen met enorme
Ze wil een wip maken. 1gpm. bollen. 1 gpm. 06-98.70.

Hobby's en verzamelingen

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

96-320.320.22. Ik wil datje me
in de lift masseert! Zachtjes
hoor! Ik ben net 18! 1 gpm.
06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.
06-95.05. Hier willen ze alleen
live voor standje Grieks! Doorschakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm.

voor de particulier

TV/Video-reparatie thuis: 6111498

Technisch personeel
gevraagd

colvan der hicarst

Mooi appartement te huur
voor de wintermaanden tot
Rijwielen,
1 april 1995. Tweekamermotoren,
appartement ƒ1.150,- p.m.
Driekamerappartement
bromfietsen
Party-service
ƒ1.500,- p.m. Tel.: 19105.
PELIKAAN
Te huur zomerhuis van 1 nov.
uw adres voor koud buffet '94 tot 1 mei '95. Tel.: 19534. * Racefiets Sparta, zeer
mooi en goed, dames/heren
en bittergarnituur.
ƒ 125,-02507-15808 na 18 u.
Tel.: 02507-18812/15619.
Te koop
T.k. brommer Puch maxi,
VERENIGINGSGEBOUW
aangeboden
blauw met sterwielen, mooi
De Krocht
en goed. Vaste prijs ƒ 600,-.
diversen
Tel.: 06 - 52817816.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
*
3
Oude
wastafels
+
kranen
voor
Rijles auto's
BRUILOFTEN - RECEPTIES spiegel, planchet ed. ƒ 100,p. stuk. Tel.: 02507 - 17426.
en motoren
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade- Te koop aangeboden:
Alblas Verkeersscholen
'ing, feest, club of party? 1 broeikas 2 x 2.50 x 1.90 m
<omt u dan eens praten met 1 broeikasje 30 x 90 x 50 cm
in 5 dagen
1
grondkluis
45
x
45
x
25
cm
mij, A.J. v.d. Moolen,
UW RIJBEWIJS
Gemeenschapshuis,
tel.:
Nieuwkoop, 01724-8361.
Tel. 02507 - 13922.
02507-14085 of 19652.
•

.GROUND HOG DAY

Weekvoordeel
5 f Mme
voor/ 25;een hele week

xlïl fy^

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Zalenverhuur

THE PROGRAM

Videotheek

\

B^H

MONKErTROUBLE

Gevr. hulp i.d. huish. voor 2
ochtenden p.w. 02507-19540

Ook m ons wooncentrum
Mare Smithuis Keukenarchitectuur
on Boley open haarden

Elke week het dagelijks nieuws!

Woningruil

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Binden] 2 Amstelveen
's Maandags tot 13.00 uur gesloten.
Donderdag koopavond. 020-6412505

WEEMMDM <W
^ï^
Vv/^ (jCWpftCÖ

_J^^_
De
Harde's Tours

:GUNMEN

Lessen en clubs

Bed Yomo van Moller design.
Massief gelakt hout. Met twee
stabiele ronde (45 cm 0)
zwenktafels, die aan de bedrand
gemonteerd worden middels
een massief houten
verbinding. Met extra
brede rugkussens
voor optimaal
comfort.

walkman gewonnen door: H. V. Doorn, Amsterdam

a la\kn der Horst

veilt weer
veel echte inboedels o.a. antieke vleugel, pianola, meubelen,
klokken, schilderijen, speelgoed, oude Perzen, veel klemgoed
enz enz. op maandag 31 okt. en dinsdag 1 nov., aanvanc *Te koop gevraagd: ijzeren
19 30 uur Kijkdagen vrijdag 28 okt. van 14-21 uur, zaterdag 2J konijnenkooi. Tel.: 19289.
en zondag 30 okt. van 10-16 uur-. Spinnerij 33, industr.terr
Welke heer wil teg. verg. 3x
.Legmeer, Amstelveen, 020 - 6473004.
daags mijn Chow Chow in Zd
uitlaten? Tel.: 02507 - 17982.

a l a \ciii der Horst

klokradio gewonnen door: J. D. Dieker, Abcoude

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

reparatie,

Tel. 13529

hairstyler gewonnen door: C. Spronk, Amsteram

. . .. .

ƒ7,50 p.d,

Overigens, mijnheer de voordoe-het-zelf
Felicitaties
zitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worden *Bart en Jolanda, gefelici- Gepens. schilder heeft nog
,ijd voor binnen- of buitenteerd met jullie huwelijk.
doorgetrokken.
werk. Ook timmerwerk.
Petra en Frank
VLOOIENMARKT *Bart, Jolanda en Jasper 02507-18248/30339, na 19 u.
6 Nov. Sporthal Treslong in veel geluk voor de komende
Schilder
Hillegom. 12 Nov. Sporthal jaren.
heeft tijd voor binnenUvA, Boelelaan 46, A'dam. 12
en buitenwerk.
Nov. Sporthal PWA in Zoeter- * Jolanda en Bart, héél veel
Vrijblijvende prijsopgave.
meer. 10 en 11 dec. Sporthal geluk voor jullie, Wim en
Bel na 18.00, tel. 19800.
Delta Lloyd in A'veen. 18 Dec. Margo.
sporthal Groenendaal in * Lieve Marianne, hartelijk Schilderen-Witten-Behangen.
Heemstede. 24 Dec. Spaar- gefeliciteerd, nog eens 50 j Vraag vrijblijvend offerte.
nehal m Haarlem. Org. Hen- erbij. Lex, Mike, Kim en Dave Vanstatendam
Woonsen, tel. 023 - 402334.
* Marianne, welkom bij de voorzieningen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.
Voor trouwfoto's fifties!! Sylvia, Henk en
Stefanie.
Foto Boomgaard * Oma Tonny van harte gefe
Schoonheid en
met uw verjaardag
verzorging
Grote Krocht 26 liciteerd
kusje Melissa en Isabelle.

Therapieën
Welke handige jongen wil ons
helpen de maanden nov.,
dec., febr., maart met verbouWilt u informatie over
wmg en klaarmaken strandCHELATIETHERAPIE
pav Tel. 02507 - 19166
of CELTHERAPIE?
*Zondagmiddag, 6 nov., Bel St. Natuurgeneeskunde
aanv. 14 30 uur Frans BleekeRBN, tel.: 02963-4201
molen, geb. De Krocht Kom.
(Ouderkerk a/d Amstel)

12

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij ejkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatienrnanisaties.

/

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

:
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Motorverkopen lopen in 1994 terug

Kroymans stopt
met Lotus
Het merk Lotus laat weliswaar het hart van veel autoliefhebbers sneller kloppen en heeft een magische
klank, importeur Kroymans blijft er koud onder
en heeft het vertrouwen in
Lotus opgezegd.
Algemeen directeur Tax
laat weten niet meer bereid
te zijn in het merk te investeren en te stoppen met de
import. Kroymans investeerde sinds 1990 aanzienlijke bedragen maar de verwachtingen zijn tot dusver
niet bewaarheid. De Lotus
Elan en Esprit zijn weliswaar enthousiast onthaald,
maar blijken een te hoge
prijs te hebben.
De Elan verdween zelfs
voortijdig van het podium
maar keert nu via een
Frans-Italiaanse omweg
(Bugatti) weer mondjesmaat terug. Kroymans zegt
verder de koers van Lotus
voor de komende jaren onvoldoende duidelijk te vinden en beklaagt zich tevens
over het uitblijven van modellen die succesvol in Nederland verkocht kunnen
worden.

De markt voor tweewielers stabiliseert zich eindelijk na een
periode van onstuimige groei.
De RAI verwacht dat de verkoopcijfers voor dit jaar onder
het niveau van 1991 blijven.

1993 groeide het park motorfietsen met zeventig procent.
„Dat er grenzen aan de groei
zijn hebben we altijd geweten.
In 1993 bereikten we in Nederland een absoluut record van
bijna 23 duizend verkochte
nieuwe motoren, maar met bijna drie kwartalen achter de rug
weten we dat we in 1994 dit aantal niet zullen halen," aldus van
Doorn.

Yen
AAR ALS motorbranche schrikken we
daar niet van", zegt
de heer J.A. van Doorn, voorzitter van de afdeling gemotoriseerde tweewielers van de RAI,
aan de vooravond van de MotoRAI 94 die van 27 tot en met 30
oktober plaatsvindt. De laatste
vijf jaar waren we records gewend. Alleen al tussen 1990 en

Hij verwacht dat de markt in
1994 uitkomt op ongeveer 17
duizend nieuwe motoren, dat is
onder het niveau van 1991.
Hij schrijft dit allereerst toe
aan de hoge koers van de Japanse yen waardoor de prijzen
van Japanse motoren hoog zijn.
Vorig jaar boekte alleen Kawasaki een grote verkoopstijging.
Suzuki, Yamaha en Honda zaten alledrie in de min. Verder
zijn volgens Van Doorn de

MotoRAI nu groter dan ooit
MOTORAI 94 is de grootste tentoonstelling van gemotoriseerde tweewielers die
ooit in de RAI plaatsvond. Door
toevoeging van een deel van de
Europahal is de tentoonstelling
ruim twintig procent groter
dan vorig jaar.
Op meer dan 86 honderd vierkante meter tonen 135 exposanten al het nieuws voor het komende motorseizoen. Een
groot aantal importeurs toont
de nieuwste motorfietsen waaronder diverse primeurs.
Een deel van de extra oppervlakte wordt ingenomen door
de Motormarkt in Amerikaanse sfeer.
Hier presenteren zich motorclubs en aanbieders van motorkleding, -accessoires en -vakanties. De markt is tevens het decor voor modeshows en de vertoning van beroemde motorfilms.
In het themapaviljoen 'Urban
Freedom' treft de bezoeker een
compleet overzicht van alle
brom- en snorfietsen die in Nederland te koop zijn.
Wie geen rijbewijs heeft maar
wel het zogenaamde motorgevoel eens wil ervaren kan onder
leiding van een instructeur een
proef ritje maken op het terrein
voor de Amstelhal. Dit is tevens
de plaats waar mensen met een
A-rijbewijs hun favoriete motor

Japanse importeurs
gaan samenwerken
Om de sterke positie van
Japanse automerken in
Europa nog eens te benadrukken gaan de importeurs in Nederland een samenwerkingsverband aan
in de Japanse Auto-Import
Associatie (JAA). Het eerste resultaat is het JAA-bulletin dat voortaan elk
kwartaal zal verschijnen.
Hierin wordt veel aandacht
besteed aan de grote investeringen van Japanse autoproducenten in Europese
ontwikkelings- en prosduktiecentra,

Nieuwe diesel
in Audi Avant
Het leveringsprogramma
van de Audi 80 Avant is
aangevuld met een nieuwe
dieselversie, de 1.9 TD viercilinder. Zijn gemiddeld
verbruik komt uit op ongeveer 1:15 en hij haalt een
top van 160 km/uur. De uitrusting is vrywel identiek
aan die van de Avant.

MotoRAI 94
27 t/m 30 oktober
A'Jin mnlorl'iclsiMi'. scnnlors.
umlliitsmi. .iiiiilürilüli'üv'-

donderdag 27 en
vrijdag 28 oktober van 10 lot 21 uur;
zaterdag 29 en zondag 30 oktober
van 10 tot 17 uur.

kunnen uitproberen.
Zelf rijden blijft ook de essentie
van de traditionele Bikersparade door Amsterdam op zondagmorgen 30 oktober. De koffie
staat die dag bij parkeerterrein
P7 om negen uur 's morgens
klaar waarna onder begeleiding
van motoragenten iri groepen
een tocht van een uur door het
centrum op het programma
staat.
De MotoRAI 94 is op donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober geopend van tien tot negen uur en op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober van
tien tot vijf uur.
De toegangsprijs bedraagt 15
gulden, kinderen van vier tot 11
jaar en houders van een Pas65
betalen tien gulden.

Bedrijfsauto's

020-665 86 86
Volkswagen
T.k.a. tegen handelsprijs:
Transporter '79, grijs kent.,
VW Passat 1.8 CL, 4-d., 3-'91, APK 10/'95, stereo, rek. ter inz.
ƒ 16.500. VW Passat 1.8 CL Va- ƒ3.500, tel. 020 - 6221712.
nant, 5-d., stationcar, 10-'87, VW Polo 3d. b.j. 9/86 wit, benz.,
ƒ9750. Passat CL, 5-d„ Diesel, APK 6/95, nwe banden, i.z.g.s.
2-'86, ƒ5500. VW Passat 1.8 ƒ4.650. 020-6939478, na 18u.
CL, 4-d., 10-'90, ƒ 14.750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 • •Auto te koop? Plaats in deze
6627777. Do. geop. tot 20.30 u. rubriek. U zult verbaasd staan

Algemeen

ZO'N

donderdag en vrijdag koopavond

AUTOBEDRIJF SPRING IN T VELD
ALFA ROMEO
OOSTEINDERWEG 335
1432 AX AALSMEER
Tel. 02977-24696

HONDA DEALER
OOSTEINDERWEG 340
1432 BE AALSMEER
02977-44146

Kom bij ons maar eens kijken!
1e klas occasions voor lage
prijzen. Alle keuringen toegestaan. Bij ons ben je altijd
goed uit. Soepele financieringen zonder aanbetaling.
Inruil altijd mogelijk voor de
hoogste waarde. Onze aanbiedingen deze week:
VW Golf GL 5-drs
'92
VWGolf Moda 1.6
'90
VW Golf 5-drs
'85
VW Golf CL
'84
VW Golf Madison '90 en . '91
VW Passat Turbo Diesel . .90
VW Passat Variant
'91
VW Golf GTi 16V veel extr.'91
Alfa 164 TS
'91
Alfa 33 1.5 ie LPG
'91
Mitsubishi Colt GL
'89
Ford Sierra 1.6
'90
VW Polo Coupe
'91
VW Golf Cabrio
'89
Peugeot 106 XN
'92
Audi 100 2.3 Autom
'86

NISSAN Vanette '91, dubbele
cabine, benzine, 76.000 km,
12.500. 020 - 6924723.

Klassiekers
en Oldtimers
T.k. licht gele FIAT 600,
vraagprijs ƒ3000.
Tel.: 020 - 6372818.

Auto-Moto

Italia

28-29-30 oktober
HOUTEN
drie hallen verkoopshow
Italiaanse auto's en motoren
onderdelen, clubs, mode
Te koop gevraagd AUTO'S a
design, Italiaans culinair
contant met vrijwar.bewijs
Leuk voor iedereen!
Tel.: 02908 - 24640
Expocenter: EURETCO
Te koop gevraagd AUTO'S a
open: 10 - 18 uur
contant met vrijwar.bewijs
entree: volw. ƒ 15.- kind ƒ5.Tel.: 02908 - 24640
Info: 035-836990 of 1831-4290

Accessoires en Onderdelen

AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Lada Samara 1.5 5-d ...1990
Lada Samara 1.3 Flash .1989
Subaru Legacy 2.2 4-wcf 1991
Subaru Legacy 1.8 DL . .1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Renault 11 TL
1987
VW bus LT 28 Dsl
1987
VW bus transp
1987
Rat Tempra 16 IE
1991
Ford Sierra 2.3 diesel ...1990
Nissan Sunny 1300
1984
Nissan Prairie
1984
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM
in 24 uur GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Vlissot. specialist REM- en
+ 50 auto's APK gek. Den
' FRICTIE-MATERIAAL.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Bosboom
Toussaintstr. 43
Haarlemmerweg bij molen,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Noodservice

Autosloperijen

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

i

GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909.
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In 1996 komt er
een
nieuwe indeling
voor motors

SNELLER, 't snel-rijbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT
Basiscurs.: auto, motor & aut.
va. ƒ895.; gespr. bet. 6 mnd.
Met Computer: 1e + herexamen v.a. 6 weken.
U bepaalt lesper./afrijdatum
KWALITEIT: 60 min. privéles
Bij ons privéles in CBR gebied
Incl. theorie op video 2/3 dgn.
Directe indien, exam. bij CBR.
Vrijblijvend rijtest a ƒ 45.OKTOBERAANBIEDING:
bij 2 pers. ƒ200.- korting
Info: 020 - 6840154/6828426.
of 030 - 624342/621670
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

In 1996 krijgen we te maken
met de nieuwe Europese indeling voor gemotoriseerde tweewielers. Onderdeel daarvan is
de facultatieve subcategorie
van motoren tot 125 cc en 11
kW waarvoor de minimumleeftijd op 16 jaar wordt gesteld.
Nederland voert deze subcategorie vooralsnog niet in vanuit
het oogpunt van verkeersveiligheid. Grollé verzet zich hiertegen.
„Juist vanuit dit oogpunt is
het nuttig te onderzoeken of
deze subcategorie moet worden
ingevoerd", meent Grollé.

„Wellicht dat een 16 jarige
met een theorie- en praktijkopleiding achter de rug nauwelijks een groter risico in het verkeer loopt dan nu het geval is.
Je kunt best aanvullende eisen
aan de subcategorie stellen, bijvoorbeeld net als in Duitsland
een maximum snelheid van 100
km/uur."
„De Nederlandse overheid
moet ook stil staan bij nieuwe
produkten die in andere landen
al gevoerd worden. De lichte
motorscooters met automatische versnelling en beperkt vermogen waar ik op doel, zijn
heel geschikt om door ervaren
automobilisten te worden bereden, zonder aanvullend theorieof praktijkexamen. Een voor
Nederlandse begrippen vreemd
idee, maar gebaseerd op de toekomst en niet op het verleden."

GARAGE ECONOOM
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST Voor Grote beurt & Onderhoud
Voor Schadeherstel en APK
al uw reparaties
Repareert snel en vakkundig
snel & vakkundig uitgevoerd
uw koppeling & remsysteem
Uw BOVAG Autospecialist
voor een goede occasion
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Gratis leenauto's beschikbaar
VW CAMPER met voortent,
BOVAG Gar. & ANWB-keuring
APK mei '95, b.j. '80. Prijs Gedipl. FOCWA-monteur voor Fredenksplein 6, 020-6232505.
ƒ6000. Tel.: 020-6434068.
alle voorkomende: laswerk- •Auto te koop' Plaats m deze
zaamheden, reparaties, APK rubriek. U zult verbaasd staan
en schades enz. ƒ37,50 exc. over het resultaat.
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYAutoverzekering laagste bet.
HAL. 02907-6999 A'dam,
per md/kw. met schadegarant APK KEURINGEN ƒ70,
Sloterdijk 3.
Focwa Serv. Celie 020-6416607 klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Campers

Autofinanciering
en verzekering

Autoverhuur

Service en
Reparatie

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Asterweg 24A A'dam 6364702
DIESELSERVICE
Autobedrijf CRYNSSEN
brandstofpompen; verstuivers
Crynssenstraat 10-14
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 020-6184402.
motorenrevisie FEENSTRA
APK-keurstation, reparaties
Industrieweg 27, Duivendrecht
alle merken en schaderegeling.
Tel. 020-6980639

Volgens de organisatie is
Speed en Design natuurlijk
weer de mooiste autobeurs, het zal eens een keer
niet zo zijn.
De ruim 31 duizend bezoekers en honderd deelnemers kenden de beurs vorig jaar een zeven toe en de
organisatie zegt kosten nog
moeite te hebben gespaard
om de tweede editie nog
aantrekkelijker te maken.
Wat valt er zoal te zien?
Een compleet beeld van de
meest spectaculaire raceen rallywagens en bovendien kan iedereen met 80
km/uur zelf zijn bekwaamheid beproeven op een
kart-circuit.
Verder onder meer aandacht voor styling, replica's, customizing, 4WD en
het restaureren van oldtimers.
Speed en Design vindt
plaats in de Jaarbeurs te
Utrecht van donderdag 27
oktober tot en met zondag
30 oktober.
De openingstijden zijn
donderdagavond van zeven
tot tien, vrijdag van tien tot
tien, zaterdag en zondag
van tien tot zes.

Intekenlijst
bij Opel-dealers
voor Tigra

Theorie

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

Door de te verwachten grote belangstelling voor de
Opel Tigra heeft de importeur besloten om vanaf heden bij alle Opel-dealers
een intekenlijst te openen.
Degene die nu een Tigra
bestelt krijgt hem met ingang van februari 1995 op
volgorde van intekening
geleverd. Dus: wie als eerste intekent, rijdt als eerste
Tigra. Opel rekent onder
meer op een 'run' vanwege
de scherpe prijs. De Tigra
staat vanaf 34.950 gulden in
de lijst.

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

OpelKadett/39p.d.

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

f SLOOTHAAK f
l: AMSTELVEEN BV. \\

:;' -M 020-6431220

AUTOVERHUUR

AUTOVERHUUR

QUKEBAAS
niet duur!!!

Cruquiuskade 5.
Tel 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Motoren/Scooters
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaalVeurocheque.
Prijs incl
B.T.W.

Schrijf hierin bloklctters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

Naam: -

>

1

' i
ii _ i

10

47,88
64.04
80,19
96.35
112,51
128,66
144.82
160.98

Telefoonnummer:

Adres: Postcde + Plaats: —
•

J

De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
- Studenten 10% korting
Tel.: 020-6161388 of 6890374. - Speciale avondtarieven
Twingo, Peug.106/306, Vectra, - De goedkoopste in A'dam e.o
VW Combi, Transit Diesel.
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN
DRIVE YOURSELF
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

All-m KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Met een advertentie in SHOWROOIAÜTO l-IN-3

aufolak

Stationcars

by-artikel bij uitstek.'
„In Rome staat naast iedere
auto een 125 cc-tje in de garage.
De 'six wheels family' is daar
een begrip. De Nederlandse samenleving is nog niet vertrouwd met de voordelen van
de lichte motorfiets als handig
vervoermiddel. Daar ligt de komende jaren een voorlichtende
taak voor de motorbranche.
Commuter bikes zijn nu nog
nauwelijks in de verkoop en dat
moet veranderen."

1

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Grote sortering ONDERDELEN
Audi 100 Avant
'90 van alle schade-auto's, alle
Audi 80 1.8 S
'91 merken, alle bouwjaren.
Alle auto's APK gekeurd met GEBR. OPDAM B.V.
MOTORRIJLESSEN
Valschermkade 16, A'dam.
eerlijke, volledige garantie.
ƒ 50,00 per 60 min.
Tel.: 02502-45435.
AUTO-WESTPOORT
Het HOOGSTE BOD?? Bel
AUTORIJLESSEN
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Condensatorweg
ƒ 37,50 per les
(langs de spoorlijn) A'dam-Slo- Loop-, sloop- en schadeauto's
ALLE KLEUREN
THEORIE OP VIDEO GRATIS
OOK IN SPUITBUSSEN
terdijk l. Tel. 020-6813410, m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
06 - 5291992
otto nieuwenhuizen bv
Mercedes onderd. ook bestel
Speciale spoedcursussen
Overtoom 515, Amsterdam
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Grote Opruiming
theorie + praktijk.
(020)6129804
Tevens
inkoop
sloop
of
schade
Door plaatsgebrek
Johan Boom, Zuider
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Akerweg 83, A'dam Osdorp
Tel. 020-6138473.
Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. ƒ600.- tot
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10.950/
ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Rijschool Ruth Maduro
O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
voor IEDEREEN v.a. 18 jaar.
Donderdag koopavond.
Tel. 020 • 6003882.

Kost B.V.

1

Speed en Design

i

Het aantal motorfietsexa]
mens liep ook aanmerkelijk te•i
rug van 132.507 in 1992 tot
1
H
112.512 in 1993 waar eveneens
i
!
uit blijkt dat de hausse voorbij
is. Maar de Nederlandse tweef
5000 ' J
wielerbranche hoeft zich niet te
s
,§
beklagen want het totaal aantal
S
verkochte motoren in Europa
s
i
S
1
daalde in 1993 met bijna 70 duizend exemplaren tot 605 duizend. Vooral de verkopen in
1
|
Frankrijk, Engeland, Griekenland, Zwitserland, Italië en
3 \
\
\
1
Spanje vielen tegen. In Spanje
'88 '89 '90 '91 '92 '93
halveerde de markt zelfs tot 50
duizend nieuw verkochte motoBron: Rai
ren.
Ondanks de groei en stabilisering van de markt is Nederland niet zo motorminded ver- motorfietsen (320 duizend) en
geleken met de ons omringende de 1,2 miljoen rijbewijs A-houlanden, zegt de heer R.V. Grol- ders veelbelovend. Slechts één
lé, secretaris van de afdeling ge- op de vier mensen met een momotoriseerde tweewielers van torrijbewijs bezit een motor en
de RAI.
dus is er volop potentie voor de
„Als we het aantal motorfiet- branche. Alleen: hoe bereik je
sen afzetten tegen het aantal in- die groep?
woners komen we aan een penetratiegraad van 1,8 procent.
Voor Duitsland is dat 2,2 pro- Onderzoek
cent en voor Zwitserland zelfs 5
Grollé: „De RAI gaat binnenprocent. In Zwitserland heeft kort onderzoek doen naar de demo- en ppstapdagen organide professionele organisatie en motieven waarom 800 duizend seren. Als je verder naar de sakwaliteit van de dealers geleid mensen met een rijbewijs nog menstelling van het motorfiettot de volledige maatschappe- geen motor aanschaften. Een spark kijkt valt op dat de lichte
lijke acceptatie van de motor- belangrijke reden is dat er nau- motorfiets, vooral in de vorm
fiets. Het is voor Nederland nog welijks mogelijkheden zijn ken- van een scooter, ook wel comutopie, maar wel iets om over nis te maken met de verschil- muter bike genoemd, geen rol
na te denken", aldus Grollé.
lende soorten motorfietsen."
speelt."
Hij noemt de discrepantie
„Om die drempel te verlagen
De verklaring is simpel: 'de
tussen de omvang van het park gaan we met importeurs weer motor is in Nederland een hob-

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. TeL: 020-6105478.

KEUZE UIT
100 OCCASIONS

Verkoop van
motorfietsen
in Nederland
20000

Examens

70 BESTELAUTO'S en pers.
jusjes v.a. ƒ3500. Garage
-tijsenhout, lid Bovag.
vleer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Auto's te koop
gevraagd

De motor is
in Nederland een
hobby-artikel
bij uitstek

25OOO

slechte weersomstandigheden
in het najaar van 1993 en het
voorjaar van 1994 een belangrijke reden. En bovendien stabiliseert de markt zich na de onstuimige groei van de afgelopen
jaren.
Bij de EAI leeft de verwachting dat het tweedehands aanbpd de komende jaren geleidelijk vermindert en dat de verkoop van nieuwe motorfietsen
blijft schommelen rond de 20
duizend exemplaren.

Diversen

Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410-19354 of 06-52 154121.

Spring in 't Veld

Slechts één op
de vier met een
motorrijbewijs
bezit een motor

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Handtekening:

1994

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,]|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321
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06-Nummers
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75cpm)
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcontact Bel nu 06 9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 |aar zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75 cpm)
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
/oeken snel sexkontakt 1
Bel nu 06 9705 (75 cpm)
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06 9780 (75cpm)

Rijpe Negerin Live op haar
pnvelijn thuis1 Wij schakelen
je gratis door om haar te pakken Ze houdt van Grieks'
1gpm 069524 Echt Live1
Rijpe Verpleegster Ik zit op
m'n hurken Wat een inkijk,
geen slipje 1 gpm 06 97 44
RIJPE VROUWEN Live
069609, 24 uur per dag kun
|e met ze dollen Live' 1 gpm
Rijpe Vrouwen PRIVELIJN'
06 95 23 direct privé 06 95 23
1 gpm Hier spreken rijpe
vrouwen die bellen hete fan
tasieen m' Als je op de "O"
Hete vrouwen willen echt snel toetst wordt je direct doorverSEXKONTAKT Doorschakel- bonden Vrouwen gratis'
lijni Bel 06 9766 (75cpm)
Sabrina's Sexpaleis Je kunt
Homo jongens (18) onder el- hier kiezen uit meer dan 150
kaar Hoor ze heet TEKEER hotstones' Zappen van stone
gaan 06-320*330*88 75cpm naar stone Je hoeft geen anHOMOJONGERENKONTAKT der meer te bellen, voor 1
hete jongens van 18 tot 30 jr gpm heb je alles' 069606
06 320 330 95 (75cpm)
Sex op SPANNENDE plekken' 06-320 320 19 1 gpm
** HOMOKONTAKTEN '*
Zoek je snel een hete boy? In de bios voel ik je hand
06-320*330*18 (75cpm)
SEX VOOR 2 snel een sex
gesprek met 'n hete vrouw
* * HOMO-KONTAKTEN **
Direkt apart met een hele D6-320 330 82 (75cpm)
1
hete knul uit Amsterdam
SEX VOOR TWEE, direkt teleBel nu 06-9614 (nu SOcpm)
oonsex met hete vrouwen
LIVE ESCORT dames, live de D6-320 330 46 (75cpm)
heetste
verhalen, 06
3EX-DIREKT
Ondeugende
32032940, 1gpm
/rouwen hebben een adv inLIVESEXMEISJES va 18 jr gesproken Kies zelf de aller06 96 36 24 uur per dag kun je ekkerste, en laat je doorveroinden met haar huis Bel nu
Live i 1gpm Livesex1
36-9663
LIVESEXNEGERIN 06 96 86
24 uur per dagi Live sexerV SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen" Voor
1gpm Doorschakelsex1
Heren bel 06-9667 (100cpm)
MeidenGrieks' 06-320 320 62
Ik sta voorover, voorzichtig (SEX-GESPREK) Zeker weten
met wat olie Ga door' 1 gpm dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht, bel 06-9701 75c/m
MEISJESVINGERTJES 18 jr
SEXKONTAKT De heetste
Ze glijdt in je slip 1 gpm
vrouwen kun je thuis bellen
06-320 320 66 Oh wat fijn
Bel nu 06-9602 (100cpm)
NIEUW" 0632032595 Direct
1
een leuke meid aan de lijn1 Sex"0"foon Sexbox Live
De meeste vrouwen1 1 gpm 0632032950 Rijp & Jong
1gpm Direct live met haar'
Nieuwi 1 gpm 06-320326 17
Sex in het openbaar' Lift,
Direct contact
toilet, trein, bus, tram
met DAMES uit
heel Nederland
Nieuw 35 plus sexdating Volop RIJPE VROUWEN zoeken
Geheel privé
sexkontakt 06-9616 (100cpm) THUIS DOORGESCHAKELD
Nieuw ANONIEME sexdating
06-96.80
Snel sexkontakt m eenzame
24 u/p d 100 cpm
vrouwen 06 9706 (100cpm)
Direct live Box' Je komt direct
Nieuw discreet privé-gesprek in een orgie terecht' 1gpm
met hete vrouwen (Extra- Nu 24 uur per dag' 06 95 93
snel ) Bel 06-9664 (100cpm)
DIREKT apart met ondeugenNieuw' DOORSCHAKEL-SM de vrouwen, die thuis op je
Hier wachten
dominante wachten Bel 06-9757 75cpm
vrouwen thuis om jou aan te
pakken' Soft SM Luister naar Direkt een HETE vrouw (30+)
hun boodschap en kies 'n aan de telefoon die thuis belt
06-9880 (75cpm)
meesteres voor 'n echt
SM-Livegesprek 1gpm
DIREKT-PRtVE snel apart
06-32032255 Live'
met de heetste vrouwen'
Nieuw hete meisjes van 18 Bel 06-9710 (75cpm)
uit Groot Amsterdam"
DISCREET Sexkontakt, nu
06-350 23 020 (100cpm)
spec met hete vrouwen van
Nieuw' UITBELPRIVELIJN' Ze 40+ 06-320 330 42 (75cpm)
zitten thuis te wachten op Doorschakelsex met strakke
jouw telefoontje Luister naar meisjes 18' Live met ze' Bel
Rijpe Vrouwen die jou willen' 06-98 66 Nu 24 uur per dag'
Toets de 3 en wij verbinden je
DOORSCHAKELSEX Luister
Live door' 1 gpm 06 98 40
naar hete oproepen van vrouNieuw*Nieuw*Nieuw*
wen Maak je keuze en de
Doorschakelsex! computer schakelt je direkt
Live in de huiskamer bij de door naar haar huis Discreet'
lekkerste vrouwen en tieners' Bel 06-9668 (75cpm)
Ze zitten thuis te wachten Durf jij? Wij zoeken Meiden,
tot jij belt Ze willen privé
Vrouwen, Negerinnen en SM
'n sexgesprek met jou'
meesteressen met durf, die
Niemand luistert mee'
naar eigen inzicht een aantal
24 u p d maar 75 cpm
uren p d sexgesprekken willen voeren via een 06-lijn
06-97.79
THUISWERK' Werken wanNu
Direkt-TELEFOONSEX neer je maar wilt, de 06-lijn
hete vrouwen wachten op is 24 u/p d open Betaling per
jou 06-32033091 (75cpm)
minuut Gratis 06-46 99
"Oh, tennisleraar" Moet ik EENZAME vrouwen zoeken
echt met u bloot onder de sexafspraakjes als man met
douche om m'n ' greep" te thuis is' Bel 06-9661 100cpm
verbeteren? 0634034015
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar met wie' 0695 06 Rijp & Jong 1 gpm
Doorschakelen
Gebabbel,
gebabbel
75
cpm De BABBELBOX de eni
Naar dames THUIS
ge echte' 06-320 330 02
door het hele land
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+ Kies maar er
24 u/p.d. 100 cpm zijn er 3'1 gpm 0632032717

Privé

06-96.88

GRIEKS toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat'
Bel 06-9709 (100 cpm)

Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm)
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm)

Topsex PRIVESEXLIJN 1gpm SM-KONTAKTLIJN zoek je
Spreek een visitekaartje m en een strenge afspraak?
ulster naar die van anderen' 06-32032580 (100cpm)
Vind je 'n leuke meid, dan
ThuisPnveSex'
verbinden we je live door
Tieners hebben behoefte aan
Samen privé 06 97 22
sex, maar discreet' Hun tel nr
VERPLEEGSTERS LiveSex' zit in onze com Ze stellen
Rijp & Jong' 24 uur per dag1 zich voor, met de 3 verbinden
06 98 38 1 gpm We wachten' wij je door' 'n Livegesprek
thuis 1gpm
VLUGGERTJE hete vrouwen
06.9652
zoeken snel discrete sex'
Bel 069603 (100cpm)
THUIS-SEX KONTAKT, hete
Vrouwen, 40, zoeken STOU vrouwen bij jou in de regio
TE jongens (18) voor hete Bel nu 069811 (75cpm)
sex Bel nu 06 9844 75cpm TIENERPRIVELIJN 069520
'Vrouwen van 35 jaar en ou- Hier hoor je meisjes (18) een
der willen DIREKT SEX Bel hete wens inspreken' Kun jij
ze thuis via 06-9604 (75cpm) die wens vervullen toets de
"O" en we verbinden je door
'Vrouwen van 35 jr en ouder voor 'n privegesprek 100
willen DIREKT SEX, bel ze nu cpm Meisjes gratis' 06 95 20
069512 Sexsucces' 75cpm
TIPPELLIJN eenzame vrouwWat moet zij 's nachts m de tjes zoeken een vluggertje?
stal? 1 gpm 0632032919
Bel nu 06 9530 (75cpm)
Ze zakte door haar knieën TOPSEX 06-320 325 25 Ik wil
Op z'n Frans lieverd 1 gpm m bad met jou' Zeep me maar
069646 Rode lippen'
lekker m lieverd' 1 gpm

SM-VOOR-2 direkt apart voor
'n streng sexkontakt
06-320 329 99 (75 cpm)
SNEL SEX 9644
Geen wachttijd' Geen trucjes'
Gewoon snel 'n livegesprek
of luisteren naar korte zeer
opwindende verhalen Bel
SNEL(SEX') 1 gpm 06-9664
STEWARDESSENSEX
0695 07 Schuif m'n rok omhoog
en laat je hand voelen 1 gpm
Straatgneten' Ik snak naar 'n
hoogtepunt Glij maar lekker
1gpm 0632032077
THUISBELcomputer
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbindt je door
met haar Discreet en privé
06-9892 (75cpm)
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste vrouw
en wij verbinden je direkt met
haar door Bel nu 06-9755
(100cpm)

SM Taboe-gesprek? Stiekem
afluisteren of durf je zelf live?'
24 pd 1 gpm 06-320 329 20
S M -KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-32032217 (75cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
06 97 11 Sabnna houdt van
Grieks 1gpm Ik sta voorover'
Doe m'n slipje opzij'

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

kaartje.ingesproken. Luister en maak je
keuze. Vvij'verbinden je discreet door .
voor een cesprek pnve bij haar thuis.
Introduktieprijs75qïm. :'•'.-'•'.':-. - ' .

ANJA'S ESCORT gewillige
meiden va
18 jr 020 6908978, 24 u p/d

•Nu al' duizenden: bellers perdaj!
probeer het ook eens! Spreek .een

yojar,'die.-yan andere-bellers. Vind jij
^eeri 'leuk iemand of iemand jou, dan'
Vordtje direct live doorverbonden.
[ïyrouwen.Meisjes,.ne. Af. 77
*ellen Gratis ' UO.tO./ /

|f ^JIJiAUEEN BEL DAN!

Nieuw! jawei/jeKuntmet.ae 5 opje/
telefoon 'het sexverhial harder en
zachter zetten! Uniek' in Nederland!VolurrieSex! Tijdens het luisteren kun je
het verhaal met de 7 en 8. 'voor- en.
• achte/uitspoelen:-Zp kom snel'naar
het lekkerste punt. Hot StdryV en
Daling! Ispm.LUISTER MEE OP:

Maandags gesloten

REPARATIE
ALLE MERKEN

SONY
CASSETTE
BANDJES

'^*
-\

normaal, type HF 60,
dus per bandje
1 uur luistergenot

•q*&*

KRIJGT UW WASGOED STRALEND WIT EN HOUDT DE KLEUREN FRIS

NAVULPAK 3 KILO

SET 4
STUKS

GUIRLANDE FEESTSLINGERS

FRAAIE MUTS
in diverse kleuren met leuke geborduurde
USA college prints

div. soorten en formaten van 4 en 6 meter

Of 20 GROTE PARTY BALONNEN
dive-se kleuren

Z-iL*
ELDERS

'<

zoek uit: hard,
medium of doublé action

ELDERS

ZUGSHAUBEFILTÉK

\^

ZWARE KWALITEIT

*S-*** l

SET 3
BORSTELS

W£5i

O

mi

JORDAN
TANDENBORSTELS

ELDERS

ELDERS

UrUIGKAPFILTERS . '
. . ,-..
_l . .FILTBES *'HOTT,
IFZUIGKAPFILTEns
^boKEK HOOD FILTENE
• FILTWES.A HOTTtipl AlZUCSHAUIEflLTEK

LUXE KERSTKAARTEN

n i ftf'i

ri# MI"i
vervang ze nu!

assorti, fraai bedrukte kaarten met envelop

AFZUIGKAPFILTERS

MAP 10 STUKS

PAK 2 STUKS

AARDAPPEL
STAMPER
onmisbaar bij het bereiden
van grootmoeders stamppot

ELDERSj5*98'

kunststof KLEERHANGERS
diverse kleuren

HARDHOUTEN
VLEES- of BROODPLANK

SET 3 STUKS

steak-model, 25 cm doorsnede

ELDERS

ELDERS

ELDERS

m
iTWl

NIKS POESPAS MET SPAARZEGELS etc

NU 25% GRATIS EXTRA!

BOSVKUCHTEN
KORESTFHtllT

OVENVERS
M VERPAKT

HEELBROOD

AFTER EIGHT

PRINCESS VRUCHTENTHEE

delicate chocolade met pepermuntvulling

DOOS 250 GRAM

citroen, sinaasappel, bosvruchten of aardbeien

DOOS 10 ,^3
ZAKJES fr^F
ALTIJD
LAAG
GEPRIJSD!

^

^Uifjf
b^£
*&£>*>

rjrangB&BaHnaS

mi

ELDERS

LUXE OPGEMAAKTE HUZARENSCHOJEL
LIEFST 600 GR AM

'i Bi

"STABILAC

I3BBSB.B"- i lekkere halfvolle
CHOCOLADE MELK
LITERPAK

\Mr

CHIQUITA heerlijke ongezoete
VRUCHTENSAPPEN
zoek uit sun cocktail
of sinaasappel met
banaan

LITERPAK
ELDERS

HEERLIJKE
EXTRA BELEGEN UNIEKA AS
LEKKER P/TT/G VAN SMAAK

HEEL POND - ELDERSJM'
DAGVERSEMONA MAGERE
TAART VAN DE WEEK

' MET VRUCHTEN-AARDBEI of
PERZIK,, zonder suiker
en 40% minder calonén

BEKER HALVE LITER -

SONNENTAU ZUIVERE
IMKERHONING

CAPTAIN IGLO VISSTICKS
zonder graatjes

jsIjafiR

STUKS

VurfS!

ELDERS

fc

"i:f ^'

IN AFSLUITBAREWECKPOT

BECEL LIGHT
PONDS
KUIP

ELDERS

ELDERS

J&8T
;
luit Amerika! ! ; Vblumerègeling
} ; en Zappen!

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag v a 19 u
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

BETAAL MINDER!
SUNIL ULTRA

PAK 10

, NIEUW! 06 MET

399,-

Diverse clubs

***SEXPLEZIER voor 2 *
De Heetste vrouwen direkl
aan de lijn 069663(100cpm)

I.
l
l
'.

v/a

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie

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

^kies!uït'i8Q sex-stóry's.'Zappen-van SVJr'.;;>
^naarSRljp^Meiden,.Hatd-Lesbi. Black I^IOp^yrouwen;en meisjes hebben hun:
(Vpraikje wi|len niet jou! slechts 75cpm.;

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\
naaimachines
ƒ

KONINGSBERGER
een fraaie vrlesverse taart met verse appelparten,
rozijnen en banketbakkersroom Afgewerkt mei
geschaalde
amandelen

IN ONZEGROENTE/FRUIT^AFDELING

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

KOGELHARDE
SPRUITEN
NiT 750 GRAM

H&RIUKE
RIBKARBONADB
HEEL KILO

ELDERS

ELDERS

JAM

HONIG
ERWTEN- of
BRUINE BONENSOEP
Oud-hollands recept,
goed voor 1,5 liter
heerlijke maaltijdsoep

ELDERSJWS"

BOLLETJE

ROGGEBROOD
IN HANDIGE PONDSKUIP
ELDERS ^M'

(Jï'i'^.u u -"'i.•-•'-"-•'-•'-•'*.•'.
SM.DOORSCHAKILSEX
'^Tientallen, me'estvrtssen e,p onder*
TQinige-vrouwen hebben hun privé

tiiv*«ul Igpnv' ',..

rij vtrbïnden
r haar huis
P SM

^OU20.321.66

Meiden Thuis-Liye!
Nieuw!' Ruim" 45 meiden hebben 'een .'
boodschap ingesproken en. hun privé-' •
'nummer zit in onze computer. Als je een
lief meisje vindt dan verbinden we je .di- •
.reet door naar haarslaapkamer (1 g.p.m.);
NIEUW!DISCREET!
- '_ f t _ ECHT LIVE • . .•: .. 00i9bi3£

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schanplein • HOOFDDORP. Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM- Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT. Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgieplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost)

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
1-21

4
De zalm-tompoes
Peter van Klaveren Is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen
suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag:
de zalmpoes.

E

EN

PROBAAT

GE-

RECHT voor wie eens
iets heel anders wil
serveren. Het is niet eenvoudig om dit gerecht perfect

geserveerd te krijgen. Vooral qua opmaak, daar als dit
niet strak genoeg gebeurt,
het geheel er al gauw als een
soort knutselwerkje gaat
uitzien. Maar goed, in uw talent heb ik het volste vertrouwen.
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Je moet in de keuken kunnen wonen

Wit en grijs zijn niet langer
hoofdkleuren In de keuken.
Het zijn eerder de
basiskleuren geworden.
Waarbij, zeggen de
deskundigen, naar hartelust
gestoeld kan worden met
felle kleuren en gewaagde
dessins. Zolang het maar
niet saai is, want je moet in
de keuken kunnen wonen.

Om. te eren wie eer toekomt,
ET KOKEN wordt in
zal ik de naam Benjamin Mahu
toenemende mate
niet in de inktpot laten, van wie
betrokken bij het
dit koddige gerecht afkomstig
is en die zeker gezien kan wor- wonen. Mensen leven en
den als een van Amsterdams eten meer in hun keuken
dan enkele jaren geleden",
vindingrijkste koks.

1

'H

Benodigheden:
Pakje diepvries bladerdeeg,
moten zalm van 170 gram recht
naar beneden uit een zijde van
de zalm gesneden, bekertje
slagroom, citroen, bosje waterkers, evtueel wat zalm of foreleitjes.
Voor de kreeftencaramel:
Suiker, wat kreeftenschalen

De keuken als woonkamer?
In België is men al een stap
verder in die richting want daar
zijn reclamestunts als gratis ingebouwde televisietoestellen in
de keuken zelfs geen uitzondezegt Claudia de Haas, direc- ring. In Nederland zijn we nog
tie-assistent bij keukengi- niet zover, maar in de steeds
gant Hans Verkerk.
grotere keuken wordt geleefd.

De Haas: „De keuken is tegenwoordig een belangrijk onderdeel in de woning en krijgt
daarom steeds meer de ruimte.
Men komt vanwege de kookluchtjes wat terug van de open
keuken zonder enige scheidingswand, maar dankzij de mtrede van steeds betere afzuig-

kappen blijft de keuken duidelijk een leefbaar deel van de woning."
„Het is daarbij een trend de
afzuigkap uit te voeren als een
schouw. Dat is wel iets duurder, maar het geeft een veel
ruimtehjker effect dan een gewone afzuigkap. Als de ruimte

BOES

Snij van elk plakje bladerdeeg een randje af zodat het een
rechthoek wordt. Bak ze in de
oven af. Afhankelijk van de
kwaliteit van het deeg zijn ze nu
meer of minder gerezen. Als ze
heel dik zijn kunt u ze voorzichtig doormidden snijden.
Zet een centimeter dik bodempje suiker met een scheutje
water erbij en de kreeftenschalen in een pannetje met een dikke bodem op vrij laag vuur op
de kachel. (In een restaurant
wordt het fornuis altijd 'de kachel' genoemd.) Laat dit enige
tijd trekken zodat de kreeftensmaak overgaat naar het water
en de suiker. Verwijder hierna
de kreeftenschalen en kook het
water in tot het weg is en de
suiker gesmolten, laat de suiker een mooie lichte bruine
kleur krijgen. Pas op dat de suiker niet te donker wordt om
een onaangename
bittere
smaak te vermijden.
Giet de caramel over de helft
van het aantal gebakken taladerdeeg koeken. Ga hierbij omzichtig te werk daar gesmolten
suiker nogal heet is.
Klop de slagroom zonder suiker.
Kruid de zalmmootjes met
peper en zout en bak ze snel
even in wat olie gaar. Leg nu de
zalm op een bladerdeeg koek en
hierboven één met suiker.
Zet op het midden van elk
bord een zalmtompoes en spuit
er een mooie toef slagroom op.
Daar omheen ter garnering wat
schijfjes citroen, foreleitjes en
evt. wat mooie twijgjes waterkers.
PETER VAN KLAVEREN

Heritage Homes
Op de ATV-pagina van vorige
week stond bij het verhaal over
Engelse landhuizen een verkeerd telefoonnummer genoemd. Het goede nummer is
02152-59313.

het toelaat, eet men ook vaker
in de keuken. Bij de inrichting
woekeren we met de soms beperkte ruimte, omdat men toch
zoveel mogelijk apparatuur in
de keuken wil installeren. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk de
koelkast op ooghoogte te monteren en het is ook heel praktisch als de vaatwasmachine
iets hoger staat zodat je minder
hoeft te bukken."
Ze vervolgt: „Het is wel een
trend om nog maar een of anderhalve gootsteen in het aanrecht op te nemen in plaats van
twee. Door een vaatwasmachine heb je niet per se twee gootstenen nodig. Verder zie je de
intrede van schappen, bijvoorbeeld tussen twee dichte kastjes. Een keuken lijkt dan al snel
breder en ruimer. Het kookeiland kun je eigenlijk geen trend
noemen omdat dit alleen geschikt is voor een beperkt aantal zeer grote keukens, maar ze
worden nog wel steeds goed
verkocht."

handige zet, immers veel mensen doen als het even kan nog
maar een keer per week boodschappen maar daar is meestal
wel een koelkast met grotere
inhoud voor nodig.
Ook voor de kookapparatuur
kiezen de fabrikanten voor

Nieuwe trend:
'koelkluis'
functionaliteit met programmeerbare ovens en kookplaten
die gemakkelijks zijn schoon te
houden. Een volkomen nieuwe
trend is het gebruik van inductiekookplaten. Deze platen

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKcant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Vrolijk

Wandelen in het uiterste zuiden
H

ET

ZUIDELIJKSTE

kerken, molens en boerderijen
completeren het geheel. Opmerkelijk zijn ook de vakwerkhuizen met hun levendige balkenconstructie en kleurige details. Als bouwmaterialen werden hout uit de bossen, leem uit
de bodem en stro van het land
gebruikt. Voor schouw en
schoorsteen was mergelsteen
voorhanden. Een spijker kwam
er niet aan te pas.
Geen wonder dat de Limburgers hun vakwerkhuizen koesteren. Zoals ze ook wegkruisen
in de bermen en lievevrouwenbeeldjes in devote kapelletjes
op kruispunten in ere houden.

puntje van Limburg

heeft iets aparts. In de
eerste plaats zijn er de heu-

vels, die het landschap een

buitenlands aanzien geven.
Daarnaast bevinden zich
tussen en op de tot 300 meter reikende toppen tal van

dromerige dorpjes.

door Chris Hartman
Sommige, zoals Mechelen,
trekken de aandacht door de
aanwezigheid van Duits aandoende vakwerkhuizen. Andere, zoals Slenaken, zijn door de
plaats waar ze zijn neergepenseeld een ideaal vertrekpunt
voor wandeltochten.
Slenaken behoort tot de gemeente Wittem. Andere nederzettingen die onder deze gemeente ressorteren zijn Epen,
Eys, Mechelen, Nyswiller, Partij, het bedevaartsoord Wittem,
Wahlwiller en een handvol
buurtschappen en gehuchten.
De gemeente beslaat 4252 hectaren en telt ruim 7500 inwoners.
Slenaken ligt in het dal van
de Gulp. Sommige Slenakenaren spreken van het riviertje de
Gulp, hetgeen ietwat overdre(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

Het Sauerland
5 dagen naar Winterberg
Halfpension
Nu slechts...

324.-

TT interberg, één van de aantrekkelijkste plaatsen van het machtige Sauerland! Vele winkeltjes,
restaurants, souvenirshops en Konditoreien. Verblijf
in het sfeervolle familiehotel Rötz in het centrum
van Winterberg. 5 Daagse excursiereis naar het
machtige Sauerland, nu slechts fl. 324,-!
Meer informatie over Winterberg? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

Klimmen
In Slenaken bevinden zich
Opmerkelijk in Zuid-Limburg zijn de vakwerkhuizen met hun enkele goede hotels, een paar
levendige balkenconstructie en kleurige detailsFoto Chns Hartman pensions, diverse restaurants
en een VVV-kantoortje. Zij die
ven is. Als de Gulp in vorm is, 1793, is de startplaats van drie hun klimtalenten willen testen,
is-ie nabij Slenaken drie nieter van de zeven door de plaatselij- kunnen in het dorp een fiets (of
breed en een halve meter diep. ke VW uitgestippelde wande- racefiets) huren. Uitdagende
Pas voorbij Gulpen, als de Gulp lingen. Die door het Grote Bos, hellingen zijn er genoeg. Aan
is samengevloeid met de ook al lengte vrjfeneenhalve kilome- feesten en folklore is eveneens
niet imponerende Geul, begint ter, is een belevenis. Met name geen gebrek. Beide zijn verwehet stroompje op iets van een in het begin is het flink klim- ven met het cultuurpatroon
men. Omdat het pad steeds van de gemeenschappen in zmriviertje te lijken.
langs de bosrand loopt, blijft de delijk Limburg. Harmonie- en
slingerende Gulp beneden in schuttersfeesten, kermis en
Het 'Grote Bos'
zicht.
carnaval, processies en oude
Het kerkje van Slenaken, van
Vooral het noordelijke deel volksgebruiken geven kleur
van het Grote Bos, een stuk on- aan het leven.
gerept natuurbos, is de moeite
In de zomermaanden verwaard. Andere wandeltochten
gaan richting het Onderste en zorgt de harmonie van SlenaBovenste Bos, voeren over Bel- ken in dat kader wekelijks een
gisch grondgebied of doen an- concert. Entree wordt niet gedere interessante plekjes aan. heven. Wel is het is de bedoeAan hellingbossen, glooiende ling dat degenen die de harmoakkers en kalkgraslanden geen niezaal betreden regelmatig
gebrek in en rond Slenaken. een slokje drinken. Dat hoort
Verspreid-liggende kloosters, zo in Limburg.

Vertrekdata:
Nov.:07, 14,21,28
Dec.rOS, 12
nu

324-

Inclusief:
•vervoer per luxe touringcar • verblijf in het Hotel Rotz in het
centrum van Winterberg
• verblijf op een 2-persoonskamers
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
•gezellige muziek/dansavond
• Nederlandse relsbegelelding

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 1 8 00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

Relsjournaliste Leni Paul
geeft in deze rubriek enkele suggesties voor een dagtrip of een korte vakantie.

het kampvuur het avondmaal
te gebruiken. Gezond, romantisch en voordelig, want de
Muziekreizen
prijzen zijn hier in het naseizoen beslist aan de lage kant.
telefoon
Volgens onderzoek vieren Informatie:
steeds minder Nederlanders 00 49 29724044.
de kerst en oud en nieuw
thuis.
Oliebollenmoeheid
slaat toe en daar wordt door
Dadels plukken
de reisindustrie handig op inTunesië trekt steeds meer
gespeeld. Zo zijn er voor muzikale types bij Uccello (tele- Nederlanders, ook in de winfoon 05944-3222) eind decem- ter. Gerekend tot augustus
ber kerst- en nieuwjaarsrei- was er dit jaar een groei van
zen naar Praag, Dresden, 34,1 procent in vergelijking
Leipzig en Weimar en kan met 1993. Aardig om hier in de
men behalve naar muziek kerstvakantie deel te nemen
luisteren ook de plaatsen be- aan het dadels plukken tijzoeken waar de diverse com- dens het in de uitlopers van
het Atlasgebergte te houden
ponisten hebben gewoond.
Oase-festival. Informatie: telefoon 020-622.4971.

Boerderij
vakanties

Kasteelheer spelen

Een geliefd gebied bij Nederlanders is Sauerland:
dichtbij en toch echt buitenland. Een sterk punt, vooral
voor gezinnen, zijn hier de
boerderrjvakanties. Terwijl de
kinderen de schapen voeren
en brood bakken bij de boerin, gaan de ouders de paden
op om daarna gezamenlijk bij

Wie een Weekendje Weg
wil, zouden we de gids van het
Badhoevedorpse bedrijf Vrij
Uit willen aanbevelen. Dit jaar
weer boordevol speciale hotelarrangementen en daarbij
inbegrepen bijzondere activiteiten zoals het swingende arrangement 'Jazzy Brussel'.
Ook een paar dagen kasteel-

brengen de gerechten sneller
op temperatuur terwijl ze zelf
koel blijven. Met een inductiekookplaat bestaat er geen risico meer dat iemand zijn vingers brandt. Snel, veilig en
energiezuinig maar ook vrij
kostbaar met prijzen van rond
de tweeduizend gulden. Dat
zien we dus met m elke keuken
terug.
Claudia de Haas: „Het gemiddelde bedrag dat men aan een
nieuwe keuken besteedt ligt op
ongeveer 12 duizend gulden en
ik heb de indruk dat dit bedrag
eerder iets lager dan hoger
wordt. Maar elk budget en ledere ruimte, klein of groot, biedt
voldoende mogelijkheden voor
een nieuwe of aangepaste keuken."

Op kleurgebied zijn er geen
revolutionaire veranderingen.
Wit en grijs zijn veelal de basis
van waaruit men kan gaan spelen om de keuken een vrolijk
aanzien te geven. Plinten en lades krijgen knallende kleuren
en aanrechtbladen zijn voor
wie zich dat kan veroorloven
van marmer, graniet of korian.
Een betaalbaar alternatief zijn
de kunststof aanrechtbladen.
Voor de wand- en vloertegels
zijn ook allerhande, soms gewaagde, dessins verkrijgbaar.
Het algehele beeld is door het
gebruik van wit en grijs als basiskleuren dus rustig maar afwisselend en speels. Maar sommigen gaan nog verder.
Claudia de Haas: „Tijdens
het beachvolleybal op de Dam
deze zomer hebben we bijvoorbeeld een knalgele keuken tentoongesteld die echt als een
warm broodje verkocht is.
Houten en boerenkeukens zijn
ook heel geliefd op dit moment,
keuken van donker eiken doen
het in België echter weer veel
beter dan in Nederland."
Voor het koken geldt dat het
snel en praktisch moet kunnen
plaatsvinden en dus zijn de
keukens steeds functioneler.
De kranen zijn vaak hoger gemonteerd zodat er ook een grote emmer onder past en aanrechtbladen zijn soms in hoogte te variëren. Een trend 'heet
van de naald' noemt Claudia de
Haas de introductie van een zeventig centimeter brede 'koelkluis' van Bosch die bovendien
een energiebesparing van 50
procent zou opleveren. Een

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

geeft u meer!

Deze vrlje-tljdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Tnidy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

heer/vrouw zijn op een 12-e
eeuws landhuis in Limburg of
op een Friese State uit 1655
behoren tot de mogelijkheden
evenals live meespelen in een
verhaal van Agatha Christie of
Edgar Allen Poe is mogelijk.
Informatie: Vrij Uit, telefoon
020-658.8888.

Safari in België
Onze grootouders reisden
minder, maar als ze al buitenslands gingen, was dat
naar de Grotten van Han. Volgend jaar wordt gevierd dat
honderd jaar geleden Baron
de Spandl de Société de Grottes de Han et de Rochefort
oprichtte. Natuurlijk zijn de
grotten zelf veel ouder want
bij opgravingen aldaar vond
men sieraden uit 2000 jaar
voor Christus.
Over de grotten is genoeg
bekend. Minder bekend is dat
in het bij de grotten gelegen
wildpark toeristen nu op saf ari kunnen gaan door het woeste Chavée-gebied tussen Han
en Delvaux. Han en Rochefort
zijn twee vakantieprojecten
van betekenis voor België en
wie er nooit was, moet zeker
het komend jaar eens een bezoek brengen aan de jubilerende grotten en het park. Informatie:
telefoon 020624.5953.

Walt-Disney-fïlmpjes
in Tuschinski
In Tuschinski vindt zaterdagmorgen 29 oktober de première
plaats van het eerste Walt Disney's Film-crèche Festival.
Twee uur lang kunnen ouders onbezorgd winkelen in
Amsterdam terwijl kinderen, vanaf vier jaar. zich vermaken m
het theater. Van tien tot 12 uur 's middags worden korte
Disney-filmpjes gedraaid. Voor kinderen die niet zo lang stil
kunnen zitten, is er een grote leestafel met onder andere
Donald Duck en andere bladen en kleurplaten van de
Leeuwekoning. Betrouwbare mensen van de oppasccntrale
zorgen ervoor dat de kinderen twee uur lang vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen een leuke attentie mee
naar huis.
Het idee van de Film-crèche Festival is ontstaan uit een
samenwerking van MGM Cinemas, Buena Vista en
Weekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad).
Walt Disney's Film-crèche Festival kost zes gulden per kind.
Tegen inlevenng van onderstaande bon bij de kassa van het
Tuschmski-theater krijgen lezers van deze krant één gulden
korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om half één weer worden opgehaald
m verband met de aanvang van de middagvoorstellingen in
het theater. Telefonisch reserveren is verplicht: 020626.2633.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:

geeft u meer!

HUISHOUD
TIP

De

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-akties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

Eiwit geeft
uw post extra
zekerheid
Wilt u er zeker van zijn dat vertrouwelijke post niet door
nieuwsgierige
huisgenoten
wordt opengestoomd?
Verzegel uw brieven en pakjes dan met een beetje eiwit.
De lijmende functie van eiwit
kunt u ook toepassen bij het
herstellen van (niet al te erg)
gescheurde bladzijden van een
boek.
Leg de gescheurde stukken
precies op de gewenste plaats.
Smeer de pagina's luchtig in
met het eiwit.
Laat de bladzijden vervolgens
drogen.

O = Suggestie

©= Nieuw
HUISHOUD
TIP

Electroflux
heeft haar
stofzuigers mooi
klein gekregen

Maaltijd Plus
biedt smakelijke
oplossing
voor gewichtsproblemen

Even voorstellen: de nieuwe
stofzuigers van Elextrolux. Stofzuigers van formaat. Niet in afmetingen -de stofzuigers zijn
namelijk compact-, maar wel in
prestaties.

weerbarstige
kurk eens
schrikken...
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Deze stofzuigers zijn uitgerust
met een uniek filtersysteem,
waarmee elk stofdeeltje wordt
gevangen. De lucht blijft daardoor schoon.

Ksss
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Aangezien het oog ook wat wil,
zijn deze stofzuigers in een modern jasje gestoken en verkrijgbaar in drie opvallende kleuren:
fel rood, violet en smaragd
groen.
Voor meer informatie over
het Electrolux assortiment
en/of verkoopadressen kunt
u contact opnemen met de
verkoopafdeling, tel. 01720 80555.

Laat

Doe mee en win een Electrolux koelkast tw.v. f 1399,-, een Electrolux stofzuiger tw.v f 349,- of een handige Electrolux kruimelzuiger tw.v. f 89,-. Om een kans te maken op deze schitterende prijzen dient u onderstaande vragen goed te beantwoorden:
1. welke vruchten zitten er In de nieuwe Frult-vla van Menken en Grieken?
2. wat Is de naam van de smakelijke oplossing voor gewlchtsprobtemen?
3. wie Is er klaar voor de toekomst?
»J

Stuur uw antwoorden op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
of bel met

Afgebeeld: model Z 2570
Adviesprijs: f 349,-

B] Electrolux

DeBoodschappenlijn 13? 06-350.260.05

Bij het organiseren van een
uitgebreid etentje zal een fles
wijn op tafel meestal niet ontbreken. Als u na afloop de fles
met overgebleven wijn wilt afsluiten, is het risico aanwezig
dat de kurk inmiddels is uitgezet en niet meer op def les past.
Als u de kurk een paar minuten in kokend water legt, wordt
de kurk zacht en kunt u de kurk
zonder problemen weer aanbrengen.
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1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Groente-concerven •
4. Vruchten-concerven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vlees
8. Vis en vis-concerven
9. Rijst en rijsttafelprod.
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijt-producten
14. Zoet- en hartig beleg
15. Boter, margarine en olie
16. Snacks en Zoutjes
17. Zuivelprodukten
18. Diepvriesprodukten
19. Kant-en-klaar maaltijden
20. Frisdrank en sappen
21. Dranken
22. Sauzen
23. Banket, koekjes, cake
24. Witgoed
25. Voeding
26. Dierenvoeding
27. Gezondheid
28. Bad- en doucheprod.
29. Papierwaren
30. Wasmiddelen
31. Reinigingsmiddelen
32. Mondverzorging

Uit de inzendingen worden drie winnaars getrokken en zij ontvangen
schriftelijk bericht.

Gemaakt voor uw gemak.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

langnese
zegt het met
bloemen
Bijen en bloemen zijn in de
natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit te onderstrepen heeft Langnese
een toepasselijke actie voor u
bedacht: bij de natuurzuivere
bijenhoning van Langnese
vindt u namelijk een actiefolder
waarmee u kans maakt op een
fraai boeket bloemen tw.v.
f20,-. Deze actie maakt het bo~vendien extra aantrekkelijk om
eens kennis te maken met de
geurige en licht kruidige
nieuwkomer in het Langnese
assortiment:
Amberkruidig.
. Deze honing is, net als de vertrouwde Langnese Goudhelder
honing, lekker als broodbeleg,
maar ook als ingrediënt in bijvoorbeeld gebak of in een
dressing. De bloemenaktie
duurt tot en met 30 decembera.s.

Kyolic
biedt extra
voordeel

Rodi: vriesvers
denkt ook
aan de beurs
van de baas

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

Met Rembrandt kunt u
uw tanden laten zien

Rodi, de
sel, weet als geen

Wie goed verzorgd voor de dag
wil komen (en wie wil dat niet?)
zal de nodige aandacht aan de
verzorging van het gebit besteden.

teerbaar.

HUISHOUD
TIP

Koffieprut
stimuleert
zachte
huid
De leukste fruitspelletjes van 't Land
HUISHOUD
TIP

Eert gladde

is het
halve werk

Als u uw maaltijd op een smaakvolle manier wilt afsluiten, biedt
de Fruitvla van Menken van Grieken voldoende mogelijkheden.
. Aangezien verandering van spijs
nu eenmaal doet eten, is de Fruitvla in verschillende smaken verkrijgbaar. Ter gelegenheid van de
introductie van de nieuwe variant, de Banaan/perzik-via, presenteert Menken van Grieken 'De
leukste fruitspelletjes van 't
Land'. Naast een avontuur van
Coby het kalfje bevat dit boekje

een aantal tips voor gezellige en
leerzamef ruitspelletjes voor binnen- en buitenshuis. Op alle verpakkingen van de Fruitvla staan
boekenzegels, waarmee u voor
dit boekje kunt sparen.
voor 3 boekzegels en f 4,95
bent u de bezitter van dit
boekje.

Hoewel de gezonde werking
van knoflook inmiddels algemeen bekend is, vormen de
doordringende geur en scherpe nawerking vaak een drempel om knoflook regelmatig te
gebruiken. Kyolic biedt u echterde mogelijkheid om zonder
deze nadelen te profiteren
van de goede eigenschappen
van knoflook.
Dankzij een koud rijpingsproces is Kyolic sterk geconcentreerd, waarbij de toevoeging
van lecithine het produkt een
extra krachtige werking
geeft. Om u het effect van Kyolic met lecithine zelf te laten
ontdekken, krijgt u bij aankoop
f2,50 terug (maximaal 1 deelname per adres).
Het aktieformulier is verkrijgbaar bij Pharmafood,
Antwoordnummer 9, 3860
XA Putten. De aktie loopttot
1 december a.s.

Meaü'5.:''" ^ Grieken
De lekkerste zuivel van 't Land

Nu de dagen weer steeds korter worden, beginnen uw gordijnen een grote rol te spelen.

Rembrandt is een ideale iedere-dag-tandpasta,
omdat
het plak en tandsteen verwijdert
zonder gebruik van schuurmiddelen of zure ingrediënten die
tanden en tandvlees aantasten.
De zachtpolijstende formule beschadigt het glazuur
niet

ROTTER

donderdag op
stads-rv Rotterdam
om 17.50,19.50.
21.50. 23.00 uur

SUGGESTIE

STADSOMROEP

Zanussi. een nieuw
licht op drogen
Zeg nou eens eerlijk; met dit
weer wordt uw wasgoed zonder
droogautomaat toch niet goed
droog.
Zanussi biedt met haar uitgebreide droogautomaten-assortiment voor dat probleem altijd
een passende oplossing. Er is
voor elk wat wils: van eenvoudige tot geavanceerde elektronische modellen. Met luchtafvoer
of condensatie. De trommel van
elke Zanussi droogautomaat
draait afwisselend links- en rechtsom waardoor overmatig kreuken
van het wasgoed wordt voorkomen. En natuurlijk blijft uw wasgoed, en met name de handdoeken, daarbij lekker zacht. Er
is al een Zanussi droogautomaat vanaf f.599,-.

woensdag op
stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Wilt u meer weten over het Zanussi assortiment, dan kunt u
contact opnemen met de verkoopafdeling, telefoon 0172080333.
Afgebeeld model TD 901 EC.

ZANUSSI

A

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

Gezien de huidige koffieprijzen is het goed om te weten
dat koffie meer is dan een smakeljjk genotsmiddel.

Door het sluiten van de gordijnen sluit u immers niet alleen de kou buiten, maar
geeft u tevens uw interieur
een extra knusse uitstraling.
Bij dit regelmatige gebruik van
gordijnen kan een stroeve gordijnrails echter voor de nodige
irritaties zorgen.

De koffieprut is bijvoorbeeld
zeer geschikt om dode huidcellen te verwijderen. De cellen
van onze huid worden regelmatig vervangen door nieuwe,
maar dit proces gaat van nature vrij langzaam.

Om dit te voorkomen of verhelpen kunt u de gordijnwasbeurt combineren met het
schoonmaken van de rails. Maak
de rails schoon met ammonia en
water en leg de ringetjes enige
tijd in een water/ammonia-oplossing.

Om een frisse, zachte huid te
stimuleren, dient u de koffieprut, na een grondige reiniging
van uw gezicht en hals, met
draaiende bewegingen op de
huid te wrijven. Spoel uw gezicht na deze behandeling af
met lauw water en smeer de
huid in met een vochtinbrengende crème.

Spoel en droog deze onderdelen daarna goed af en uw rails
is weer helemaal klaar voor soepel gebruik.

Aanslag en oppervlakkige verkleuringen van (bv.) koffie, thee
en tabak laten zich moeilijk verwijderen en kunnen een domper
zetten op een stralende lach. De
nieuwe Rembrandt Whitening

ROCÜ maakt dan F2.50 over.

tandpasta kan u helpen in uw
strijd tegen deze aanslag.

Sandwich: voor een snelle lunch
of lekker tussendoor
Steeds meer mensen hebben
(of maken) weinig tüd voor een
uitgebreide maaltijd op vastgestelde tijden.
Om opkomende eetlust snel en
gezond te stillen, biedt WASA
met de introduktie van Sandwich
een smaakvolle oplossing. Sandwich, bestaande uit twee sneet-

jes knackebröd met hartige vulling, is verkrijgbaar in twee
smaken: kaas en ham-kaas.
Aangezien Sandwich per stuk
verpakt is, laat dit tussendoortje
zich handig meenemen, zodat u
ook op het werk, in de auto of na
het sporten uw maag tevreden
kunt stellen.

Voor een blijvend resultaat is één koffiescrub per
maand voldoende.

Ariel
Futur is
klaar
voorde
toekomst
maker* «a
Putur 30%
bruikt en 'is,

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Auto's & motoren
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Raadslid Jaap Brugman,
GBZ, is laaiend. „Het is een
grof schandaal, de kolder ten
top. Ik kan niet bij die vergadering zijn. Al bijna een jaar lang
staat het vast dat de begrotingsbehandeling plaatsvindt op 31
oktober en l november. En nu
komen ze op het laatste nippertje, twee werkdagen van tevoren, met de mededeling dat het
veranderd wordt. Maar ik kan
niet op 7 november, dan heb ik
andere afspraken die ik niet
meer kan afzeggen. Het is een
grof schandaal."

Zorgvuldig
Burgemeester Van der Heijden heeft de vergadering uitgesteld om dé politieke partijen
meer tijd te geven voor hun
voorbereidingen op de begrotingsbehandeling, 'om een zorgvuldige bijdrage te kunnen leveren'. Dat gebeurde op ver-

zoek van de fractievoorzitters
van VVD, PvdA en D66, en n£
overleg met alle fractievoorzitters eind vorige week. Die gingen akkoord met het uitstel en
gaven Van der Heijden groen
licht om een nieuwe datum vast
te stellen. Dat werd dus aanstaande maandagmiddag van 2
tot half zes en vervolgens vanaf
half acht 's avonds.
„Dat was best een plezierig
gesprek, maar toen is niet gesproken over 's middags vergaderen," zo verklaart Jeannette
van Westerloo, fractievoorzitter PvdA, alle commotie. „Ik
ben wel blij dat de vergadering
verschoven is, maar niet met
het feit dat het nu overdag begint. In mijn fractie zitten ook
twee mensen met een volledige
baan." Van der Heijden had
dergelijke problemen al. voorzien. Maar die raadsleden 'kunnen eventueel iets later aan de

Ergernis over ruimen
graven op kerkhof
ZANDVOORT - In Zandvoort bestaat nogal wat ergernis over het ruimen van
graven op de Algemene Begraafplaats. Enkele Zandvoorters zijn verbaasd over
de manier waarop met graven en monumenten wordt
omgesprongen.
Volgens Ed Fransen, regisseur van
toneelvereniging
'Wim Hildering', worden her en
der de grafstenen weggehaald.
„Ze verwijderen de monumenten, maar het graf wordt niet
geruimd. Ze laten de overledenen gewoon in de grond liggen.

Dat scheelt de gemeente namelijk in onderhoud. Men hoeft de
steen niet meer schoon te houden en het ruimen van een graf
kost al gauw zo'n 250 gulden.
Als bezuinigen inhoudt dat
onze bekende voorvaderen anoniem op de begraafplaats komen te liggen. Zo ga je toch niet
met de doden om." Dit jaar worden nog zestig graven op de begraafplaats geruimd. Hierdoor
zullen er meer lege plekken op
het kerkhof bijkomen, die voorlopig niet zullen worden opgevuld. Een reden is de toenemende voorkeur voor crematie.
Zie ook pagina 3

VVD-fractievoorzitter
Van
Caspel had als eerste om het
uitstel gevraagd vanwege het
late tijdstip waarop de Nota van
Aanbieding
werd
rondgebracht. Het college verwerkt
hierin zijn reactie op de commissievergaderingen.
„Die
moeten we eerst zien, voor we
onze algemene beschouwingen
kunnen schrijven. Daardoor
kwamen we in tijdnood," verklaart Van Caspel. Het nieuwe
tijdstip voor de vergadering
vindt hij 'onverstandig'. „Bij
mijn weten is dit nog nooit gebeurd."
GBZ-fractievoorzitter Keur
vindt dat de stukken wel op tijd
zijn gekomen. „Bovendien
neem ik aan dat de partijen op
tijd beginnen met het schrijven
van hun beschouwingen. Die
hoefje dan na ontvangst van de
nota van aanbieding alleen
maar wat bij te fietsen." De
commotie vindt hij onterecht.
„Dit past niet in het kader van
onze afspraak met de burgemeester."
D66 is 'verheugd' over het uitstel, maar het nieuwe tijdstip
wordt met 'minder vreugde'
ontvangen.
Vervolg op pagina 3

'Verkoop woningen aan bewoners
is voor gemeente stuk gunstiger'

Zij vragen de gemeente opnieuw om de twintig woningen
aan de bewoners te verkopen.
Volgens hen is dit, gezien de
ontwikkelingen van de laatste
maanden en hun eigen berekeningen, 'lang nog niet zo'n gek
idee'.
Volgens de bewoners uit de
Koningstraat en de Kanaalweg
is de rekensom simpel. De gemeente heeft twee keuzes,

maar volgens hen eigenlijk
slechts één goede. Ze kan ten
eerste de woningen voor een
symbolisch bedrag van één gulden weggeven aan EMM, maar
de
woningbouwvereniging
moet dan wel 89.000 gulden
voor renovatie uittrekken. Volgens de bewoners maakt deze
mogelijkheid steeds meer kans.
De gemeente kan ook ingaan op
het verzoek van de huurders,
ongeveer twintig, om de woningen alsnog aan hen te verkopen.
Henk Schuiten, bewoner van
een particuliere woning aan de

Almanak
'Het ene moment ben -| -j
ik de directeur in man- l I
telpak en even later sta ik in
een oude overal pakketten
met almanakken klaar te maken voor verzending,' zegt
Fransje Jongert. Ze is vanaf
1982 uitgeefster van de Enkhuizer almanak. Onlangs verscheen de 400-e editie.
Vragen over bezorging?
do/vr 9-17 uur .. .tel. 613.6919
Advertenties: ... .tel. 562.3071
Redactie:
tel. 562.9111

De bewoners van Nieuw Unicum, familie, vrienden en medewerkers kregen vrijdagavond een daverende 'Las Vegas-night'
voorgeschoteld, met een schitterend showprogramma. Het
hoogtepunt kwam aan het eind: een optreden van Lee Towers,
om 12 uur 's nachts. De 'Brink' zinderde onder zijn daverende
stemgeluid en het publiek was dol enthousiast..., in één klap
veranderde de zaal in een golvende en swingende massa. Ar-

Armen en aanstekers gingen de lucht in, bloemen, handjes en
kussen werden de zanger gretig aangeboden. En Lee Towers ...
die vond het ook allemaal prachtig.
Zo plotseling als hij om middernacht was verschenen, zo snel
ZANDVOORT - Een automoverdween hij drie kwartier later weer in de nacht. Het was kort bilist die zaterdag tegen een
maar krachtig. Maar voor menigeen méér dan de moeite waard. lichtmast was gereden, kon naFoto André Lieberom dat een getuige de politie had
ingelicht, worden aangehouden. De getuige had het kenteken van de auto van de man die
was doorgereden, opgenomen.
De 62-jarige Zandvoorter werd
in zijn woning aangehouden.
Na een blaastest bleek de man
een alcoholpromillage van 1,9
te hebben. Zijn rijbewijs is ingenomen.
schrijven." De huur van een pen ook meerdere kerstmankraam bedraagt 125 gulden.
nen rond, terwijl er ook voor de
deelnemende winkeliers kerst(AD"ERTENTIES)
Ondernemers die niet mee- pakken besteld kunnen wordoen, geven als reden op dat zij den.
of dicht zijn op zondag, of geDaarnaast komen er een arwoon geen kraam hoeven. Die reslee en een paardentram. Die i
Grieks
lopen echter wel het risico dat laatste zal gratis vervoer ver- i
specialiteiten
zij de kraam van een ander voor zorgen tussen parkeerterrein i
restaurant
hun deur krijgen, waarschuwt De Zuid en het centrum. De ge- i
Paagman. Mogelijk zelfs met zamenlijke kosten worden ge- i
hetzelfde
verkoopprodukt. raamd op 12 duizend gulden.
i„SYMPOSION"
Sommigen doen niet mee, omm
dat er in Haarlem en Heemste„Als iedereen meedoet, kan iZeestraat 38, tel. 13758
de ook markten worden gehou- dat met een gesloten beurs ge- i
den. „Maar dan moet je juist in beuren," aldus Groothuijse.
Traditionele
Zandvoort ook wat doen," zegt „Maar waarschijnlijk wordt het N
m Griekse keuken
noodzakelijk om sponsors aan i
Groothuijse.
te trekken," voegt Paagman er m Wij verzorgen
Volgens hem heeft de markt aan toe. Het huren van een i ook feesten
in Zandvoort de beste kansen kraam of gewoon een bedrag i en diners
om veel publiek te trekken. En van 125 gulden is niet de enige i voor groepen
niet alleen door de aanwezig- mogelijkheid, geven de heren I (afhalen
heid van zee en strand: behalve toe, al zien ze wel het liefst dat i 20%
korting)
de sfeerverlichting over het bedrag als bijdrage. „Maar elke i
hele traject, worden er rond de bijdrage geeft-meer lucht."
kerstmarkt tal van 'sfeerbepalende attracties' georganiseerd.
De trappen van het Raadhuis •VAVAYAVAYAVAVAVAVAVAYAVAYAY»
worden gebruikt als 'podium'
voor diverse kooroptredens, de
Spaarnestad Jazzband komt in •* l il"P^!^^B%i^*!I^B^ >
kerststijl naar Zandvoort, er is
een 'levende kerststal met kinderboerderij' met onder andere
om kennis te komen maken
^
ezels en kamelen, en Radio Peemet de nieuwe fusieschool
^
ters in de Haltestraat organiseert een kerstkaraoke. Er lo^

Rijbewijs kwijt

Organisator kerstmarkt teleurgesteld
over belangstelling van ondernemers
ZANDVOORT - Een flink
aantal ondernemers in het
centrum doet niet mee aan
de kerstmarkt op zondag 18
december. .„Dat vinden we
heel jammer," zeggen de
Stichting Zandvoort Promotie en mede-organisator
Groothuijse.-„Dat is in het
nadeel van de Zandvoortse
sfeer." De markt gaat in ieder geval wel door, verzekeren zij.
De kerstmarkt komt te staan
in de Kerkstraat, Raadhuisplein en Haltestraat van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Uitgangspunt voor beide organisatoren was: 120 marktkramen
voor Zandvoortse ondernemers, tachtig kramen voor
marktkooplui van buiten de gemeente. Of dat wordt gehaald,
wordt nu twijfelachtig. Van de
inschrijfformulieren, verspreid
onder Zandvoortse ondernemers, zijn er 88 teruggekomen:
54 ondernemers hebben toegezegd een kraam te huren of in
ieder geval een financiële bijdrage te leveren. Op het antwoord van ruim dertig anderen
wordt nog gewacht.

Groothuijse van Groothuijse-Kroon-Produkties uit Santpoort, organisator van braderieën en evenementen. Simon
Paagman, directeur Zandvoort
Promotie, heeft zijn hulp ingeroepen om de kerstmarkt in
Zandvoort op poten te zetten.
Dat gebeurt mede in samenwerking met Ondernemers Vereniging Zandvoort.
„Het is geen probleem om het
vol te maken met kramen van
externe ondernemers, van buiten de gemeente. Maar wil je de
markt een echt Zandvoorts karakter geven, dan moet je zoveel mogelijk eigen ondernemers hebben." Voor die Zandvoortse sfeer is er ook voor gekozen om de markt in de winkelstraten te plaatsen.
De kerstmarkt krijgt wel de
geplande 200 kramen. Plaatsen
die niet door Zandvoorters worden opgevuld, worden verhuurd aan kooplui van buiten
de gemeente. Of aan Zandvoortse ondernemers van buiten het
centrum, maar die zijn nog niet
benaderd.

Koningstraat 23, vindt dat de
gemeente beter voor dat laatste
kan kiezen. Wat ze dat oplevert? „Ten eerste de slordige
„Maar die kunnen natuurlijk
som van zo'n een miljoen gulook een kraam huren," zegt
den, die de verkoop van deze Teleurstellend
'verhuurde'
woningen op„Wij vinden die belangstel- Paagman. „Alleen moeten zij
brengt." Maar de gemeentekas ling teleurstellend," zegt Henk dan wel vóór 15 november inbespaart dan ook nog eens zo'n
1,8 miljoen gulden aan (geschatte) renovatiekosten. „Als
de woningen in particulier bezit komen, hoeft de gemeente
dit bedrag namelijk ook niet te
•betalen", aldus Schuiten.
Vervolg op pagina 3
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Eigenaar reuze-ligstoel nog onbekend

!"De Duinroos" ^
>•
•^
p-

(ADVERTENTIE)

•41

^

^

Zaterdag 5 november van 10 tot 12 uur
is iedereen van harte welkom.

^
^

Er zijn spelletjes voor de kinderen.
Er is informatie voor u.

-^
^
<q

Adres: Flemingstraat 180

^

Telefoon: 14000

te>

j£

tAVAVAVAVAYAVAVAVAVAYAVAVAYA»

\toordeelbotj
vppr cfe
gezelligste
winteravonden!

(ADVERTENTIE)

LEVEN ALS EEN
MILJONAIR!

• • • . ' ' Speelvartel nu iedere: . - •'"
• •'. maand (voor 35 gulden) liiee in''. ;
• .de Spaanse 'loterij-en maak kans'op •
• 6,5 miljoen gulden (totaal 90 miljoen)..

DOE MEE JE WEET
l TOCH MAAR NOOIT! l
Gratis Info:
UNITED MEDIA GROUP
Postbus704.'•'. 2900ASCapellea/dlJssel
Tel: 010-4512178 •: '

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad

BETAAL TIJDELIJK GEEN ENTREEGELD BIJ
'N WINTERABONNEMENT OP FILMNET.

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
3 nov 02.3610.4414.5723.05
4nov 03.23 11.15 15.4323.50
5 nov 04.06 -.-- 16.2612.00
6 nov 04.52 00.34 17.11.12.55
7 nov 05.39 01.30 17.5513.40
8 nov 06.28 02.14 18.4614.36
9 nov 07.26 03.10 19.4615.20
10 nov 08.29 04.05 21.0516.15
11 nov 09.36 05.15 22.2017.15
Maanstand/getij:
NM dond, 3 nov. 14.35 uur
Springtij 5 nov. 16.26 uur
NAP+i42cm
EK dond. 10 nov. 07.14 uur

Duinroos
De fusie tussen Pies-*
manschool en Van l
Heuven Goedhartschool is nu
helemaal rond. Vandaag
wordt aan de Remingstraat
'de Duinroos' geopend.

Agressie

Bewoners gemeentewoningen Koningstraat en Kanaalweg:

ZANDVOORT - De bewoners van de huurwoningen
in de Koningstraat en de Kanaalweg zien zichzelf nog
steeds als serieuze onderhandelingspartij in de strijd
om hun woningen. „De onderhandelingen
tussen
EMM en de gemeente verlopen 'stroef' en dat maakt
onze positie er niet somberder op", aldus de woordvoerders.

Mens
De mens staat centraal
jop een tentoonstelling
O
in het Cultureel Centrum. Een
gezamenlijke expositie van
drie Zandvoortse kunstenaars.

beraadslagingen
deelnemen',
had hij in zijn brief aan de fractievoorzitters gezegd. „Maar
dan kun je niet meer over 'zorgvuldig' praten," reageert Van
Westerloo.
„Met deze maatregel roep je
trouwens agressie op, van partijen die aanvankelijk tegen het
uitstel waren maar ten slotte
toch akkoord gingen. Die zullen de anderen nu-verwijten dat
zij voor een onmogelijke situatie hebben gezorgd."

Agressie bij CDA-fractievoorzitter Bluijs is niet te merken,
maar voor hem is het wel 'de
laatste keer'. „Ik ben toch al
geen voorstander van het verschuiven van vergaderingen.
Het is al heel moeilijk om iets
te plannen voor zo'n hele grote
groep, raadsleden plus ambtenaren." Hij heeft zich 'geconformeerd' met het begintijdstip.

Oplage: 5.250

Editie 17

Nieuw Unicum in extase met Lee

Raadsleden boos over
tijdstip vergadering

ZANDVOORT - Een aantal raadsleden is boos over het
nieuwe tijdstip voor de behandeling van de gemeentebegroting. Deze begint nu aanstaande maandagmiddag om 2
uur, zo heeft burgemeester Van der Heijden begin deze
week laten weten. Degenen die overdag werken, moeten
speciaal vrij nemen, voor zover dat tenminste lukt. Bovendien zal een aantal belangstellenden, normaliter aanwezig
op de publieke tribune, het eerste deel van de vergadering
moeten missen.

Weekmedia

•^„"•*-^N

X.

De 'ligstoel' wacht bij de Remise op zijn eigenaar

Neem een winterabonnement op FilmNet en beleef het komende halfjaar de beste momenten op televisie. Verwen jezelf met lopfilms zoals
Sommersby met Richard Gere en Jody Poster op 5 november aanstaande. Of met live* topvoetbal, zoals op 27 november de wedstrijd
PSV-Feyenoord. Knip nu deze bon uit en lever 'm in bij uw dichtstbijzijnde radio- en t.v.-zaak, Dixons of Primafoon. Of
bel direct met MultiChoice: 06-8350. U betaalt dan
geen entreegeld voor dit 6-maandenabonnement!

flIMNEI VOOR DE GEZELLIGSTE WINTERAVONDEN.
•

Deze actie is geldig tot 6 november 1994 en sluit overige aanbiedingen uit.
*Onder voorbehoud en alleen voor kabelabonnees.

AS •

ZANDVOORT - Op het
strand, ter hoogte van het
casino, werd zaterdag een
reuze-strandstoel
gevonden. Een ligstoel zoals er
honderden zijn, maar dan
een paar keer zo groot en
met een zitting van rood tapijt. De politie waarschuwde de afdeling Publieke
Werken van de gemeente,
die het gevaarte vervolgens
weghaalde.
Waar de stoel vandaan komt,

is onduidelijk. De eigenaar
moet zich nog melden. „Maar
die krijgt meteen een rekening," zegt een medewerker
van de gemeente, „voor het ophalen van dat ding." Strandpachter Marco van der Staay
heeft vroeger wel zo'n stoel gehad, maar het vermoeden dat
deze van hem afkomstig is,
wordt tegengesproken. „Die
stoel heb ik al een paar jaar
geleden gesloopt," aldus Van
der Staay.

Foto André Lieberom

Een grap, na het verdwijnen
van liet kunstwerk 'De Stoel'
van Kunstcircus Zandvoort,
wordt niet uitgesloten. Duidelijk is in ieder geval wel dat de
ligstoel niet 'aangespoeld' is: de
ijzeren verbindingen vertonen
nog geen spoortje roest.
Bovendien is hij zaterdag,
eerder op de middag, waargenomeii op een aanhanger in de
buurt van de watertoren. De
stoel stond daarop uitgeklapt
en

Naam: (m/v) L
Adres: l l l l l l
Postcode/Plaats:! l l
Telefoon: l l l l l
l
l
l
l (i.v.m. tunlrole b
Giro/Banknr.: l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 ï "017003

r
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FAMILIEBERICHTEN

1994

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie. ,

PETRA v. ESSEN
op deze foto ben je nog lekker jong

Kerkplein 8 Zandvoort
Café-Restaurant

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

Tel. 02507-13599
7-

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodesrraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Medewerking verlenen:
* Fa. Busscher & Zn Haarlem, Verlichtingsadviseurs
* Sikkens Haarlem, Kleuradvies
•*• Verenigde Schilders Zandvoort
•Ar Gomko Zwanenburg, Koeltechniek
* Fa. de Vries & Zn, Santpoort,
Stucadoors-Siergrind

Maar maandag 7 november ben je toch echt
30 jaar oud.
Van harte gefeliciteerd:
Willem, Ron + Til

Kleine kinderen worden groot...
HIEP HIEP HOERA
7 november word! onze klein
BEAU l jaar
Kusjes Opa en Oma

Danielle de Vreng
18 jaar

Uitvaartcentrum
Haarlem

Algemene
Ledenvergadering

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Ons restaurant is beide kerstdagen geopend.
Op verzoek zenden wij u het Kerstmenu gaarne toe.

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-132 78

Van harte gefeliciteerd
Papa en Mama

Dierenarts Dekker
'
„Ik weet niet waarom,
maar mijn tijd hier is om."

Danielle

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat
zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis
dat op 33-jarige leeftijd van ons is heengegaan
mijn vrouw, onze moeder, onze dochter, mijn
kleindochter, mijn schoondochter, mijn zuster,
schoonzuster en onze tante

De natuur kent de mens. ^

Homeopatie en fytotlierapie van Bloem- de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

gefeliciteerd
je „grote" broer Jordy

s-pranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.;

Nancy Goos-Dorst
Zandvoort:
K. C. Goos
Ludo en Feline
A. Dorst
S. F. Dorst-Looyer
J. A. A. Looyer-Lorrier
A. C. Goos-Kalff

Amsterdam:
W. Dorst
M. Charfia

2042 CH Zandvoort
Tel. 02507 -15847

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

N€€MT U UW GCZONDHGID

De begrafenis heeft maandag 31 oktober plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollenstraat te Zandvoort.

* Fitness dames & heren

* Cardio-fitness
ir Aerobics (steps, BBBB, total body workout,
callisthenics)
* Specifieke krachttr. (b.v. tennis, voetbal)
* Sauna + Turks bad

* Zonnebanken
* Voedingsadviezen

Je moed en wilskracht waren een voorbeeld voor
iedereen!
Papa, Mama Dorst
Robert t
Wendy

* Voor meer informatie kunt 7 dagen per week bij ons terecht,
bellen mag natuurlijk ook 02507-17742
* |10% KORTINGSACTIE | :
gedurende nov. + dec. '94
bij inlevering waardebon

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1
ZANDVOORT
t.o. Politiebureau

WAARDEBON
10% korting op ALLE
10-ritten kaarten
FITNESS PARADISE

Tel. 02507-17742

Aan mijn allerliefste vriendin

(3EEN KILO NODIG?

Nancy
There is no death,
only a change of worlds

prijzen gelden v.a. 100 gram

Ik zal altijd van je houden.
Liefs Ansje

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstel-1
ling en medeleven na het overlijden van

Geertruida van der Wiel

SCHOUDER
SCHOUDER
.KARBONAÖE- KARBÖNADE
• '-^
kilo

6.98

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Met heel veel dank aan de behandelend arts.
Uit aller naam:
De familie Daane
en familie van de Mey
Zandvoort, november 1994

ADVERTENTIES

HAMLAPPEN

SCHOUDER

•SUCADE
LAPPEN
12.98
SCHITZELS
Naturel

'CORNEDBEEF

14.80

100 gram

0.98

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3
dagen voor de datum van de vergadering
opgeven bij het voorlopig secretariaat, Frans
Zwaanstraat 16 2042 CC Zandvoort.
- Rondvraag
- Sluiting

200 gr. voorverwarmde oven.

HOVENIERS LET OP!!!
Tupla is op di. en do. geopend tot 20.00 uur en op
zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Maanden okt + nov.l
Tupla, Groothandel in tuinplanten
Randweg 155, Uithoorn, tel. 020-6458388.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- gecombineerde agenda raadscommissies,
- ontwerpbegroting 1995,
- belastingverordeningen 1995;
- machtiging B&W tot aantrekken geldleningen,
- subsidiering muziekonderwijs,
- leningen t b v EMM,
- planologisch kader en -procedure Eurotel;
- afwijzing planschadedaim,
- Monumentenverordening en verordening gemeentelijke Monumentencommissie,
- vrijstelling art 19, lid 3 WRO
N B i De gemeenteraad begint deze keer al
's middags. Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden
BIJ het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis
- dinsdag 8 november 1994, 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 9 november 1994, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 10 november 1994, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis. BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren
EXTRA RAADSVERGADERING

LIKKEPOT
100 gram

100 gram

met ui

Frank Weenink
Renate Weenink-Mulder

Q CA
O.UU

De echte

Gebraden

naturel of

Menno

..;
kilo

Mooie

FRICAND
ROLLADE
io
9.98 KMO
9.98
GEHAKT

Langs deze weg
willen wij iedereen
bedanken voor de
vele leuke reacties
en attenties n.a.v.
de geboorte van onze zoon

zonder been

gen.

Kerkstraat 24
Tel. 14040

De gemeenteraad vergadert maandag 7 november 1994 m het openbaar. De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal van 14.00 tot
17.30 uur en wordt vervolgd om 19.30 uur.

ir Body weight control (afslankprogramma)

Nens, je bent nu in het „Licht"!
God had een ander plan met je voor,
het zal heel moeilijk zijn maar, met die gedachte
kunnen wij hier door

Garage
te huur
gevraagd

Tel. 12587.

* VERBETER UW ALGEHELE KONDITIE (uithoudingsvermogen, spierkracht + lenigheid)
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Verslag penningmeester
Verslag Colonne
Verslag Welfare
Verslag Jeugd Rode Kruis
Bestuursverkiezing:
Aftredend is dhr. P. v.d. Mije.
Het bestuur heeft dhr. H. M. Sol voorgedra-

J. M. Coiffeurs

bij

bij voorkeur
omgeving
Karel Doormanstraat.

KOM DfiN
TfifilMN
BIJ:
Nancy
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16 Zeeuwse oesters, 1 groene paprika, 1 rode
paprika, 1 stengel bleekselderij, 3 tenen knoflook,
1 tl. Cayenne peper, 1/2 uitgeperste citroen, 2
eetl. fijngehakte peterselie, 1 gesnipperde ui, zout
naar smaak, 3 eetl. maisolie.
Snij dit alles fijn, zet het aan in de hete olie en
verdeel het over de op de gebruikelijke wijze
geopende oesters.
Strooi er gemalen belegen kaas over en plaats

Dulcia Tonica

Voor onze liefste dochter

Agenda
- Opening door de voorzitter
- Notulen ledenvergadering d.d. 9 november

Maandrecept

Veerkrachtige krullen
vol volume

26 oktober 1994
Frans Zwaanstraat 26
2042 CC Zandvoort

Vrijdag 2 december 1994 om 20.00 uur in het
Rode Kruisgebouw aan de Nic. Beetslaan 14 te
Zandvoort.

OYSTERS ACADIONS voor 4 personen

Spreekuur dagelijks van 13.00-14.00 uur
Ma.-, woe.- en vrijdag van 19.00-20.00 uur
en volgens afspraak

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Heemstede:
A. M. Kruyt-Goos
M. A. T. Kruyt
Maxine, Andrea

op:

is verhuisd.
Nieuw adres
LUSTERSTRAAT 7

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Amersfoort:
M. C. C. Heusinkveld-Goos
H. Heusinkveld
Hajo, Jaakje, Jesse

Geachte leden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt

1,10

0.98

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencornmissie vergadert in het openbaar op woensdag 9 november 1994 om 20 00
uur in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein) Informatie over de agenda,02507-61565

voor Ie kwaliteit vlees
NAAR AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ KROONENBURG
Schoolstraat 3 - Zandvoort
Reclames gelden t/m 9 november

De raadsvergadering van maandag 31 oktober
en dinsdag 1 november 1994 is verplaatst naar
maandag 7 november Echter voor het agendapunt dat betrekking heeft op leningen t.b.v.
EMM is een extra raadsvergadering gepland Dit
omdat dit punt niet uitgesteld kon worden tot
maamdag 7 november Deze extra raadsvergadering zal plaatsvinden op woensdag 2
november vanaf 17.00 uur in de raadzaal.
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KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 november 1994.
De route loopt via de volgende halteplaatsen.
Corn Slegersstraat 08 15 - 09 00 uur
Schuitengat 09 15 - 10.00 uur
Brederodestraat/FnedhoffpleinlO 15-11 OOuur
Tolweg 11.15 - 12 00 uur
Sophiaweg 12.45 - 1 3 30 uur
VanLennepweg/J.P Thysseweg1345-1430uur
Prof. v d Waalstraat 14 45 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 26 oktober 1994een kapvergunning
verleend voor
- Flemmgstraat t o Curiestraat, 8 bomen
- Fahrenheitstraat 23, 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een
schriftelijk een bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor
1 een casino gelegen aan het Badhuisplein 7 te
Zandvoort;
2. een dierentehuis gelegen aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort;
3. een drukkerij gelegen aan het Kerkpad 6 te
Zandvoort,
4 een amusementscentrum gelegen aan de
Haltestraat 50 te Zandvoort;
5 een drukkerij gelegen aan het Gasthuisplein 6 te Zandvoort;
6 een amusementscentrum gelegen aan de
Kerkstraat 11 te Zandvoort,
7 een amusementscentrum annex bioscoop/
theater gelegen aan het Gasthuisplein 5 te
Zandvoort,
8. een schoenmakenj gelegen aan de Kerkstraat 32 te Zandvoort,
9 een verzorgingstehuis voor ouderen gelegen
aan de Bramenlaan 2 te Bentveld.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
7 november 1994 tot 19 december 1994 ter
inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouw-

het 10 min. in een op
„Beleef het bij de ALBATROS"
Haltestraat 26, 2042 LN Zandvoort
Telefoon:
02507-12524

toezicht en Milieu, Raadhuisplem 4 Aldaar kan
ook een mondelinge toelichting worden verkregen
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00-12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Pnnsesseweg 34.
Tot 19 december 1994 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit,
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit,
c. degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit
Het besluit wordt op 20 december 1994 van
kracht tenzij gedurende de Deroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan
AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING94089B Ir G Friedhoff plein 1 plaatsen verlicht
reklamebord
(billboard)
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag-en vrijdagmorgen van 09 00 -12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
RECTIFICATIE
VERKEERSBESLUITEN
In de krant van 27 oktober jl. is bij enkele
verkeersbesluiten abusievelijk de verkeerde
ondertekst geplaatst. Het betreft de volgende
besluiten
- mvahedenparkeerplaats Mansstraat 16,
- mvahedenparkeerplaatsHaarlemmerstraat41.
Door een misverstand is de 'oude' bezwaarprocedure bij de Raad van State vermeld
Deze procedure is sinds de invoering van de
Algemene Wet Bestuursrecht komen te vervallen Bezwaren tegen de besluiten kunnen tot
zes weken na publicatie worden mgedient bij:
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
PARKEERAUTOMAAT
IN WERKING
De parkeerautomaat op het parkeerterein
Schuitengat is m week 41 (vanaf 31 oktober)
in werking getreden. Voor deze.parkeerautomaat geleien dezelfde tarieven als de andere
parkeerautomaten
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'Algemene Begraafplaats lijkt op gatenkaas'
ZANDVOORT - Als familieleden niet meer voor het onderhoud van een graf betalen, moet de steen dan verwijderd worden, of moet de gemeente voor het onderhoud
betalen? Deze vraag roept veel discussie op onder taezoeIcers van de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Vooral
wanneer het gaat om graven van een 'bekende Zandvoorter', of om graven die voorzien zijn van een mooi monurnent, laait de discussie sterk op. Dit jaar staan er zo'n 60
graven op de nominatie om te verdwijnen. Hieronder bevinden zich ook graven van mensen, die een belangrijke
plaats in de Zandvoortse samenleving hebben ingenomen.

ven, ook niet meteen geruimd."
Via een kleine aanduiding
(een stenen paaltje met een
nummer) kan de beheerder
echter nog steeds via het archief zien, wie er begraven ligt.
Janssen: „Het wordt inderdaad
wel kaal, vooral op het oude
gedeelte van de begraafplaats,
maar de laatste 4 a 5 jaar zijn er
weer meer mensen die op dat
gedeelte begraven willen worden. Hierdoor wordt een aantal
'lege plekken' toch weer opgevuld," aldus de beheerder.

door Martha Burger

Een aantal bezoekers van de
begraafplaats ergert zich aan
de manier waarop er met de
overledenen en de grafmonumenten wordt omgegaan. Een
van hen is Ed Fransen, regisseur van
toneelvereniging
'Wïm Hildering' en regelmatig
bezoeker van de begraafplaats.
„Een begraafplaats hoort er gewoon keurig en netjes bij te liggen. Momenteel halen ze her en
der de grafstenen weg. Ik vind
het verschrikkelijk. Ze verwijderen de grafmonumenten,
maar het graf wordt niet geruimd. Ze laten de overledenen
gewoon in de grond liggen. Dat
scheelt de gemeente namelijk
in onderhoud. Men hoeft de
steen niet meer schoon te nouden en het ruimen van een graf
kost al gauw zo'n 250 gulden."
„Daarom wachten ze daarmee, totdat de plek opnieuw
wordt gebruikt, hoewel ze qua
ruimte nog wel vijftig jaar voort
kunnen. Als bezuinigen inhoudt dat onze bekende voor-

vaderen anoniem op de begraafplaats komen te liggen. Zo
ga je toch niet met de doden
om."
Ed Fransen ergert zich al een
hele tijd aan het beleid van de
gemeente. „Het is hier de laatste tijd één grote kaalslag. De
begraafplaats lijkt zo langzamerhand op een gatenkaas," aldus Fransen.

Cultuur
De zestig graven die dit jaar
zullen verdwijnen, zijn duidelijk te zien. Zij zijn namelijk
gemerkt met oranje paaltjes.
Bij een aantal andere graven
hangt aan het paaltje weer een
kaartje. Hierop staat te lezen,
dat de gemeente op zoek is naar
familieleden van de overledenen. Fransen: „Het is geen gezicht. De hele begraafplaats is
bezaaid met oranje stokjes. Als
je ziet hoeveel prachtige graven
moeten verdwijnen. Ik vind dat
vreselijk, alleen maar om een

Bij sommige oude graven op de Algemene Begraafplaats staan oranje paaltjes. Als de familie
zich niet binnen een jaar meldt, wordt de grafsteen weggehaald
Foto André Lieberom
paar rottige centen. Maar dit is
toch ook een stuk cultuur van
Zandvoort."
Joop Janssen, beheerder van
de begraafplaats, begrijpt dat
het allemaal erg gevoelig ligt.
„Dit beleid wordt niet alleen in

'Sinterklaas' moet gered worden

ZANDVOORT - De Sinterklaassfeer in Zandvoort,
met name bij de ondernemers, moet gered worden.
Die mag niet weggedrukt
worden door de steeds vroeger intredende Kerstsfeer,
zoals al in veel gemeenten
dreigt te gebeuren. Die wens
heeft burgemeester Van der
Heijden kenbaar gemaakt
naar Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ).

De ondernemersvereniging
heeft zich welwillend opgesteld
ten opzichte van deze wens. Dat
heeft geresulteerd in een nauwe
samenwerking tussen OVZ en
de gemeente. Om een en ander
te realiseren heeft de ondernemersvereniging van de gemeente vijfduizend gulden gekregen,
aldus een van de OVZ-bestuursleden.
„Op bescheiden schaal zal
een extra inspanning worden
geleverd om december in beweging te houden," zegt het ge-

meentelij k bureau Voorlich- de organisatoren 'aantrekkelijting. „Daarbij wordt zowel naar ke' - prijzen te winnen.
Beide instanties doen vanuit
de Sinterklaasperiode als naar
hun eigen verantwoordelijkde kerstperiode gekeken."
heid het nodige om de decembermaand luister bij te zetten,
Etalagewedstrijd
zo zegt Voorlichting. BijvoorHet heeft onder andere gere- beeld door feestverlichting
sulteerd in een wedstrijd voor (OVZ) en extra groen (gemeenSinterklaas-etalages, onder de te). Als het meezit, staan er tijtitel 'Bekijk het maar'. De etala- dens de intocht van Sinterklaas
ges worden door een jury be- op 19 november al extra bloemoordeeld, met burgemeester bakken in het dorp.
Van der Heijden als voorzitter,
plus een bestuurslid van OVZ.
Daarnaast zoekt de gemeente Capriolen
nog twee inwoners van ZandDie intocht wordt bovendien
voort om als 'echte deskundi- opgevrolijkt met de kunsten en
gen' in de jury plaats te nemen. capriolen van twee acrobatenBelangstellenden kunnen zich /jongleurs. Het idee is nog wel
bij de afdeling Voorlichting geopperd om kinderen op het
raadhuis hun 'schoentje' te laaanmelden (tel. 61492). •'ten zetten, maar dat gaat waarschijnlijk niet door.
:

Aantrekkelijk

Zandvoort gevoerd, maar is derd. De gemeente zou het onook landelijk. Het onderhou- derhoud moeten overnemen.
den van de grafsteen kost zo'n Dat zou tot gevolg hebben, dat
tachtig gulden per jaar. Als fa- de kosten voor de overige rechtmilieleden niet meer voor het hebbenden (de mensen die wel
onderhoud willen betalen, dan betalen) omhoog zouden gaan.
wordt het monument verwij- Daarom worden de meeste gra-

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
heeft afgelopen weekend
deelgenomen aan een grootscheepse rampoefening, onder de code 'Dijkdoorbraak'. Deze lag in het verlengde van de watersnoodramp vorig jaar in Limburg. - mensen en gewonden op te noemde teams kregen hiervoor
In totaal werden er 40 red- halen. Die waren in bomen of assistentie van reddingsbrigadingsbrigades opgeroepen. op het dak van huizen geklom- des uit Vinkeveen, Enkhuizen,

ZRB komt in actie
bij 'dijkdoorbraak'

De oefening, georganiseerd
door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Eedden
van Drenkelingen, begon al vrijdagmiddag om kwart voor vier.
De brigades werden toen gewaarschuwd, met de mededeling dat zij zich bij de alarmcentrale in Utrecht moesten meiden. De Zandvoortse alarmploeg, bestaande uit drie personen met een rampenvlet, werd
ingedeeld in Houten. Het team
kwam hier 's avonds om, 7 uur
aan, 55 minuten later ging het
op pad, samen met ploegen uit
Wijk aan Zee en Hoorn.

Over de
kerstversiering
Dat geldt ook voor ondernemers die aan de wedstrijd wil- wordt verder nog gesproken.
len deelnemen. Naast een Wel is zeker dat er een kerst- Gewonden
hoofdprijs van 750 gulden zijn markt komt op zondag 18 deDe eerste opdracht was, om voor de watersnood 'gevluchte'
er nog enkele andere - volgens cember.

men, om het wassende water te
ontvluchten. De reddingsteams
moesten deze mensen uit hun
benarde positie halen, in samenwerking met verschillende
brandweerkorpsen uit de omgeving van Houten. Een aantal
evacuees was bij de klimpartij
gevallen, sommigen hadden de
meest gruwelijke botbreuken
en ontwrichtingen opgelopen.
Zij moesten verzorgd worden,
en vervolgens afgezet op het
droge.
Het eerste deel van de oefening ging door tot 's avonds
laat. Om half elf kregen de redders de opdracht twee jerrycans met chemicaliën op te sporen, die vormden een gevaar
voor de bevolking. De bovenge-

MENINGEN

Zandvoort niet volbouwen tot en met de laatste tegel
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of adres worden
niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Zandvoort let op uw saeck.
Zandvoort volbouwen tot de
laatste tegel, is dat de bedoeling
van dit gemeentebestuur en
zijn ambtenaren? In iedere
plaats of gehucht in Nederland
wordt er voor gezorgd dat er
een ruim, aantrekkelijk centrum is. Ga op je vrije dag eens
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roemde raadhuis op de achtergrond in het niets valt. Over visie en ruimtelijke ordening gesproken! Daarna gaan we jammeren dat dat nooit had mogen
gebeuren. De generaties na ons
kunnen dan - net als nu - op
foto's zien hoe royaal het had
kunnen zijn.

Zandvoort. Ook de hardstenen
banken, die er op het oude gedeelte staan (en historische
waarde hebben), zijn door de
inzet van Onderling Hulpbetoon gespaard gebleven."
De heer Lavertu heeft er zo
zijn eigen mening over. Hij
maakt al 57 jaar grafstenen,
voornamelijk voor de Zandvoorters. „Natuurlijk vind ik
het zonde. De meeste grafmonumenten zijn door mijn vader
en mij gemaakt. Je kunt best
spreken van een 'levenswerk'
dat je ziet verdwijnen. Maar in
een geordende maatschappij
Historie
moet één lijn getrokken wor„Het kan niet anders, we den."
moeten naar een kostendekkend beleid toe," zegt Janssen.
„Toch proberen we er zo zorg- Wegverharding
vuldig mogelijk mee om te
Als mensen niet meer voor
gaan. Met de heer Lavertu (de een graf willen betalen, dan
maker van de meeste grafmo- staat er in de gemeenteverordenumenten - red.) loop ik dan ning dat het graf aan de gerond en vraag hem: lees en kijk meente vervalt. Voordat het zoeven mee. Zit er een historie ver is, wordt er door de betrokvoor het dorp achter deze per- kenen eerst schriftelijk afstand
soon of achter dit monument?" van het graf gedaan. Dat ge„Bij belangrijke personen, beurt ook landelijk. Jaarlijks
die iets betekenden voor de wordt er in Nederland voor tonZandvoortse
samenleving, nen aan grafmonumenten kawordt het monument niet zo- potgeslagen. De brokstukken
maar verwijderd. We zijn bezig worden gebruikt voor wegverom deze graven op een cultuur- harding.
-historische lijst te zetten. VerEd Fransen blijft het allevolgens wordt de gemeente maal een zeer pijnlijke zaak
aangeschreven of ze het graf in vinden. „Toen ik opeens het
beheer willen houden. Als zij er graf van een bekende Zandhet belang niet van inzien, dan voorter miste en bovendien een
is 'Onderling Hulpbetoon' er mooie plaquette, die de Zandook nog. Dan vragen wij of zij voortse Operette Vereniging invoor het graf willen betalen. Zij dertij d nog geschonken had,
onderhouden inmiddels al een was voor mij de grens bereikt.
aantal mooie monumenten en Daar lag een stukje geschiedegraven van overledenen, die be- nis en dat is nu zomaar vernielangrijk geacht worden voor tigd."

het eerder genoemde raadhuis
beter tot zijn recht komt. Een
beetje verder kijken dan je neus
lang is, valt niet mee. Je kunt
pok Zandvoort verlaten, nadat
je het verpest hebt voor het nageslacht. Van die mensen waren er meer.

naar Katwijk, Harderwijk of
Een hotel op de rotonde bouBarneveld (en zo kan ik er nog wen, moet dat vanwege het
meer noemen), daar kan Zand- geld? Daar hoort een flink flavoort wat van leren.
neerplein van gemaakt te worden, geen tochthoek. Tegen resWat doet Zandvoort? Het ene taurant 'Graftdijk' bouwen?
kolossale gebouw na het andere Dat hoort de gemeenteraad te
De heer Zwemmer verbaast
wordt in het centrum gebouwd, kopen en dan slopen zodat er
totdat binnenkort het zo ge- een riant plein ontstaat, waar zich (in een brief die helaas is
blijven liggen op de redactie)
over het optreden van de parkeerpolitie. Met name tijdens
werkzaamheden rond het Gemeenschapshuls, waardoor een
aantal parkeerplaatsen onbruikbaar was.
Het is woensdag 12 oktober
1994, zoals altijd dus weekMet stomheid geslagen las ik och dat deert ons gemeentebe- markt op de Prinsesseweg. Het
het stukje in het Zandvoorts stuur niet! Wat volgt er nu nog parkeerterrein op het zogeNieuwsblad van 27 october in- meer om Zandvoort uit de naamde Zwarte Veld is vol. Onzake 'Zandvoort verliest Inter- markt te prijzen! Eerst jaren danks het inrijverbod wordt
city'. Ik heb mij afgevraagd wateroverlast, gedraai met de van de busweg door honderden
waarom en waardoor dit kon verkeersrichting Haltestraat, automobilisten gebruik gegebeuren. En wel, ons gemeen- en ga zo maar door. Allemaal maakt. Aan de linkerzijde van
tebestuur houdt geen rekening geldverslindende dingen, waar- de busweg staan ongeveer 60
met mensen die erg veel van de voor ik geen goed woord over auto's geparkeerd, aan de rechterkant idem!! De Oosterstraat
trein gebruik maken.
heb.
Promoten hoeft dus niet staat - ondanks gele stoepranVerlenging van het perron meer, wij zijn onze goede ver- den - stijf vol met auto's!!
Voor de leden van de bond
volgens de gemeente 'gelukkig binding met Amsterdam en het
van ouderen die in het Gemeenvan de baan'. Dat invaliden en zuiden toch al kwijt.
J. Lasthuis schapshuis hun kaartmiddag
ouderen in Haarlem moeten
Zandvoort hebben, rest slechts een klein
overstappen, trap af trap op,

Zaanstad, Den Helder, Ouddorp, Dordrecht en Castricum.
Om kwart voor twaalf waren de
jerrycans gelokaliseerd en in
samenwerking met de brandweer weggehaald. Hierna kon
alles opgeruimd worden en
konden de reddingsteams terugkeren naar verschillende
brandweerkazernes in de regio.
Daar werd de nacht aanvaard.
Die duurde echter maar kort.
Zaterdag 29 oktober begon voor
de redders om kwart over zes in
de ochtend. Na een kort ontbijt
moest iedereen weer onderweg
naar locaties rond Nieuwegein.
Op en rond het Merwedekanaal
moesten verschillende opdrachten worden uitgevoerd,
alléén of in teamverband samen met andere reddingsbriga-

des. Er waren opdrachten als
het evacueren van gewonden,
mens en dier. Maar ook hulpverleningen in samenwerking
met het Nederlandse Rode
Kruis en lokale en regionale
brandweer stonden op het programma.

Limburg
Een en ander lag duidelijk in
het verlengde van de watersnoodramp vorig jaar in Limburg. Toen kwamen rond
Kerstmis grote delen van deze
provincie blank te staan. Hier
hebben de verschillende reddingsbrigades uit Nederland
veel werk verricht. De ervaring
die zij toen hebben opgedaan, is
dit weekend nog eens opgehaald en uitgebouwd.
Rond één uur 's middags
werd de oefening gestopt. De
deelnemers koh'dërf'huri' spullen pakken en via de Kromhoutkazerne in utrecht, waar
een korte evaluatie was, naar
huis vertrekken. De alarmploeg uit Zandvoort was zaterdagmiddag om kwart over vier
weer thuis. Volgens dit team
was de oefening 'zeer geslaagd'.

Holland Casino onthaalt
25 duizendste 'busgast'

Ik hoop dat nóg meer Zandvoorters hun mening niet onder stoelen en banken steken,
dan valt er misschien nog wat
aan te doen.
J. v.d. Werff
Zandvoort

Absolute willekeur bij
uitdelen parkeerbonnen

Zandvoort promoten...
of uit de markt prijzen?

ZANDVOORT - CDA-wethouder Gerard Versteege
heeft dinsdagochtend het
startsein gegeven voor het
ppruimen van particuliere
ólietanks. Voor zover bekend zijn dat er 176. De
werkzaamheden zullen een
paar maanden in beslag nemen.
De tanks liggen merendeels
in particuliere tuinen, als overblijfsels van oude oliestook-installaties. Sinds vorig jaar zijn
er wettelijke regels waar de
tanks aan moeten voldoen, om
bodemverontreiniging tegen te
gaan. Die regels staan in het
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks, B.O.O.T. Om ie-

schoongemaakt en gevuld met
zand. Eerst zal er echter een
bodem-onderzoek worden verricht. De eerste tank die aan de
beurt was, lag in de Fazantendereen op die regels te wijzen, straat. Daar gaf Versteege het
is dit jaar binnen het gewest startsein voor de actie.
Zuid-Kennemerland de actie
Tankslag gestart.
ZANDVOORT - In een woDe gemeente kent niet alle
plekken waar nog ólietanks lig- ning aan de Wilhelminaweg is
gen. Van de percelen waarvan een inbreker binnengekomen
het wel bekend is, zijn de eige- door het 'openhengelen' van
naren aangeschreven. Daar- een voordeurslot. Dit gebeurde
naast is ook nog eens in adver- in de nacht van dinsdag op
tenties aangegeven, wat er woensdag. Vermist worden een
moest gebeuren. Uiteindelijk handtas, een portemonnee met
waren er 176 adressen bekend. daarin een groot aantal creditDe tanks worden aangepakt cards, bankpasjes, autopapiedoor het bedrijf Isotank. Zij ren en een geldbedrag van 350
worden verwijderd of grondig gulden.

Versteege start
actieTankslag

Diefstal creditcards

stukje Willemstraat. Jarenlang
wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt, zonder problémen. Helaas is op bovenvermelde datum het Schoolplein
i.v.m. werkzaamheden afgesloten. Om het Gemeenschapshuis heen rijden en dan rechts
van de weg parkeren is derhalve niet mogelijk, dus nu wel op
dezelfde plaats doch links van
de weg de auto neergezet. Na
afloop van het kaartmiddagje
vind ik een keurige gele prent
onder de ruitenwisser met de
mededeling dat er 50 gulden
boete volgt.
Het zou interessant zijn om
in dit geval van absolute willekeur de mening van onze burgervader - tevens hoofd van de
politie - te vernemen. Wettelijk
zal het best in orde zijn, maar
menselijk bezien bestaan bij Mevrouw T. Hiemstra (midden) wordt onthaald door Ria Valk
en M.B.J. in het Veld, directeur Holland Casino Zandvoort
mij de nodige vraagtekens.
Foto Capital Prebs bv Scmphol/Amsteidam
Jan Zwemmer
Zandvoort
ZANDVOORT - Holland deze manier alvast kennismaCasino Zandvoort onthaal- ken met het casino.
de vorige week - samen met
Mevrouw T. Hiemstra kreeg
Ria Valk - zijn 25 duizendste
'busgast',
mevrouw
T. dinsdag een uitgebreide bloeHiemstra uit de regio menhulde, aangeboden door de
Haarlemse
Bloemenmeisjes
ZANDVOORT - In aktivitei- Utrecht.
van de regionale VVV. Verder
tencentrum 't Stekkie wordt zamocht zij een poster in ontterdag 5 november een rommeiNet als haar vele voorgangers vangst nemen van het schildemarkt gehouden.
Er komen maakte zij gebruik van de luxe rij Vrouwe Portuna, van zangekraampjes te staan met allerlei shuttlebus, die dagelijks heen res - en tegenwoordig ook schütweedehands spulletjes, ideaal en weer rijdt tussen Utrecht en deres - Ria Valk.
Diverse ondernemers kwavoor de echte 'snuffelaars'. De het casino in Zandvoort. Deze
rommelmarkt is van 10 uur 's haalt gasten gratis op om een men eveneens met cadeaus
morgens tot l uur 's middags. paar uurtjes in het casino door voor haar plus de 24.999-ste en
te brengen en brengt hen ver- de 25.001-ste busgasten: een geEr kan ook een tafeltje gehuurd volgens weer terug. De entree is heel verzorgd weekend in een
hotel, rondvaarten door de
worden om zelf spulletjes te eveneens gratis.
Dat gaat volgend jaar gewoon grachten van Utrecht, stadsverkopen: inlichtingen tel.
16456, liefst na 6 uur. 't Stekkie door, zeven dagen per week, tot wandelingen onder leiding van
is te vinden in de Flemingstraat in 1996 ook in Utrecht een een gids, overnachtingen in
nieuw Holland Casino wordt Zandvoortse hotels, diners in
nummer 9.
geopend. De gasten kunnen op Holland Casino Zandvoort.

Rommelmarkt
in 't Stekkie

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verkoop woningen
aan bewoners
Vervolg van voorpagina
De onderhandelingspositie
van de gemeente ten opzichte
van EMM is volgens Bep Vossen, bewoonster uit de Koningstraat, behoorlijk verslechterd.
Er werd een onderzoek verricht naar de staat van onderhoud van het gemeentelijk woningbezit. Dat werd in mei
openbaar gemaakt en loog er
niet om. „Er was sprake van
groot achterstallig onderhoud," aldus de bewoonster en
daar kan de gemeente niet omheen.
„Maar als ik die uitspraken
van directeur Peter Kramer
lees in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week, denk ik
bij mezelf: ho, ho, EMM, jullie
zijn echt met de enige serieuze
onderhandehngskandidaat.
Wij zijn er ook nog. En ik vraag
mij zo langzamerhand af, of de
gemeente niet beter met ons in
zee kan gaan."
Bep Vossen deed samen met
de andere bewoners uit de Koningstraat en de Kanaalweg,
meerdere malen het verzoek
aan de gemeente om de woning
te mogen kopen. De gemeente,
die enkele andere woningen wel
had verkocht, wees het verzoek
echter af. Hierna tekende de gemeenteraad een intentieverklaring om met de EMM in onderhandeling te gaan. Maar die onderhandelingen liggen sinds l
mei, na het uitkomen van het
onderzoeksrapport, zo'n beetje
stil.
In datzelfde interview zegt
Kramer bovendien: „EMM is in
principe bereid de woningen in
het centrum in stand te houden, als dit te doen is met een
sluitende exploitatie." Vooral
die uitspraak zint de bewoners
van de Koningstraat en de Kanaalweg helemaal niet: „En wat
nu, als de renovatiekosten te
hoog worden en de exploitatie
met sluitend blijkt te zijn?", aldus de woordvoerders. „Gooien
ze dan in de toekomst misschien ons hele huizenblok
plat? Wellicht gaan ze er wel
een seniorenflat van twee etages bouwen of leggen ze dwars
door onze mooie straatjes een
doorgaande weg aan? Wie geeft
ons de garantie dat onze woningen blijven staan? En als ze blijven staan, moeten we ze dan
verplicht laten renoveren, terwijl wij ze zelf al die jaren prima hebben onderhouden?"
Ook daar zien de bewoners
geen 'brood' in.

Pittig
In een brief verzoeken zij de
raadsleden om alsnog serieus
te overwegen de woning aan
hen te verkopen. Via de telefoon wisten zij al een aantal
'pittige' persoonlijke meningen
van wethouders en raadsleden
te ontlokken. Volgens de bewoners staan de meesten van hen,
gezien de ontwikkelingen, niet
afwijzend tegenover verkoop
van de twintig woningen aan
hun bewoners.
„Het is verbluffend hoe positief de persoonlijke reacties waren. Probleem is echter dat dit
ook via een raadsbesluit bekrachtigd zal moeten worden.
De bewoners hopen dat de
raadsleden de discussie opnieuw willen openen," aldus de
woordvoerders.
„Ons voorstel is 'financieel
gezien 'echt zo gek nog niet'....
De verkoop van de twintig woningen, bespaart ze een hoop
kosten en brengt in ieder geval
geld in het laatje van de gemeentekas.
Dit geld kan de gemeente
misschien meenemen in de onderhandelingen met de EMM
en gebruiken bij de overdracht
van de rest van het gemeentelijk woningbestand." De taewoners van de Koningstraat en de
Kanaalweg weten een ding echter zeker. Zonder een flinke
bruidsschat zal de EMM het gemeentelijke
woningbestand
echt niet overnemen.

Raadsleden boos
tijdstip vergadering
Vervolg van voorpagina
De fractie heeft daar ernstig
bezwaar tegen, laat voorzitter
Terrnes weten. 'Ik ben ervan
overtuigd dat geen van de fractievoorzitters hPt voor mogelijk heeft gehouden dat u een
middagvergadering zou beleggen,' schrijft hij m een lange
brief aan burgemeester Van der
Heijden. Door het 'ongewenste'
tijdstip kan de raad haar 'democratische taak' niet vervullen of
voldoen aan het 'uitgangspunt
van openbaarheid'.
D66 heeft voorgesteld de vergadermg op maandag- en dmsdagavond te houden. Dat betekent dat de commissievergadering Maatschappelijk Welzijn
van dinsdag 8 november opgeschoyen moet worden. Andere
fractievoorzitters hebben die
mogelijkheid ook al genoemd.
Die vergadering, met een hele
kleine agenda, zou de volgende
dag gehouden kunnen worden,
voor de commissie Bestuurlijke Zaken.
Burgemeester Van der Heijden is echter niet van plan nog
te gaan schuiven. Dat zegt
woordvoerder Egon Snelders.
„Deze oplossing is uit nood geboren, als er opnieuw geschoven moet worden, geeft dat
weer nieuwe problemen."

donderdag 3 november 1994

Weekmedia 17

De winter(sport)vakantie komt met rasse schreden
nader en,., wie past er op uw woning??
Dat doen wij voor u d.m.v. een

Thomsonstraat l
2041 T A Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

ALARMINSTALLATIE!!

M

"J

incl. montage & BTW
Vrijkomende woningen in de Gemeente Zandvoort

f 2995,
en uw woning is het hele jaar beveiligd.
Sloten- & Beveiligingsservice
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
Tel. 02507-15449

heeft nu
ook „WILD"
op het menu

Dulcia Tonica
De permanent
voor dit jaargetijde

Boul. Barnaart 14

J. M. Coiffeurs

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Kerkstraat 24
Tel. 14040

Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Kroon Mode
Eén telefoontje is genoeg . . .
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT
Damespantalons
elastische
band
11 modekleuren.
Alle maten

69.95

Thomsonstraal l
2041 TA Zandvoorl
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

voor starters
De Schelp 105, kale huur
ƒ 723,32, bruto huur
ƒ 906,22.2-kamerwonig op
beganegrond met cv, eigenaar EMM. Voorwaarden
om m aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 5.200,- en min. bruto
maandinkomen ƒ 4.300,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Nieuwstraat 18, kale huur
ƒ 458,88, bruto huur
ƒ 496,38, éénkamerwoning
op de beganegrond met cv.,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te
komen: bruto maandmkomen max. ƒ 3300,-, éénpersoonshuishouden, leeftijd
t/m 30 jaar.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Lorentzstraat 405, kale huur
ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 892,70, 4-kamerflatwoning
op 1 e verdieping met cv en
lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en mm. gezamenlijk bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Flemingstraat 78, kale huur
ƒ 770,-, bruto huur
ƒ 929,85. 4-kamerflatwoning
op 3e verdieping met cv,
zonder lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in aanmerking te komen; gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.535,- en min.
gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

5 Keesomstraat 213, kale
huur ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 886,75. 4-kamerflatwoning
op 3e verdieping met cv en
lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking
te komen: gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min. gezamenlijk bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd
Voor vestlgers
6 Lorentzstraat 92, kale huur
ƒ 730,- bruto huur ƒ 895,05.
4-kamerflatwoning op 3e
verdieping met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto maandmkomen max. ƒ 5.250,- en
min. gezamenlijk maandmkomen
ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Lijsterstraat 4-18: toegewezen
op leeftijd 48 jaar+5 bonusjaren
= 53 jaar.
Hofdijkstraat 20: toegewezen
op 6 doorstroomjaren + 5 bonusjaren = 11 jaar.
GARAGE VOOR LEDEN
Garage Sophiaweg T, huur
ƒ 82,37 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen
aan de Sophiaweg. Toewijzing
van de garage vindt plaats op
basis van het lidmaatschapsnummer.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Woningbon

ü behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Bereken uw inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
nr

adres

j

nr

adres

l

nr

adres

l

Ondergetekende is G doorstromer

Bepaling van uw gezinsgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een éénouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.

D starter

D vestiger

Naam
Geboorte datum

j

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l

Adres
Postcode

Hoe moet u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

Plaats

L

Telefoon privé

l

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

Zo ia, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

j

l etage

D wel lift

Aantal kamers inclusief woonkamer

G geen lift

L

Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet in de selectieronde meegenomen.

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

j

1

1

j

l

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

E M M

dfr

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

THEORIE IN ÉÉN WEEK

tel. 02507-18178

Zaterdag 26 november
van 09.00 tot 17.00 uur.

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.

06 - 350.222.21 (ioo cpm)

Tevens om mee te nemen.

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Hooimeijer BV, onderdeel van het
Engelse concern Allied Domecq,
is één van de toonaangevende
Nederlandse producenten en
exporteurs van biscuits, sprits,
speculaas, toast, wafelprodukten,
beschuit, ontbijtkoek en rijstwafels.
Haar belangrijkste eigen merken
zijn HAUST, BUSSINK en BRINK.

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Compact opleidingen
Senioren Training

O

T

E

L

Café "Het Gedicht van de Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor uw receptie

Het hoofdkantoor is gevestigd in
Barendrecht; daarnaast heeft
Hooimeijer produktievestigingen
in Amsterdam, Deventer, Goirle,
Roosendaal, Rucphen, Buizingen
(België) en Solingen (Duitsland).

of party
UJesterparkstraat 5
tel. 02507-15541

assistent bakkerijchef (m/v)
Het werkterrein is veelomvattend en bestaat naast de voortgangscontroles van de oveninstallaties ondermeer uit het toezicht op
de bediening van diverse inpakinstallaties. Hij geeft daarnaast
leiding aan een groep medewerk(st)ers en is tevens belast met de
uitvoering van het produktieprogramma, zowel in kwalitatief als
kwantitatief opzicht. Ook de eindcontrole van het gereed produkt
behoort tot het takenpakket.
Voor deze functie in 3-ploegendienst denken wij aan een
energieke kandidaat vanaf ongeveer 30 jaar, die op zoek is naar
een afwisselende baan en aan de volgende eisen voldoet:
- opleiding op minimaal middelbaar niveau
(bijv. MAS of MTS-Wageningen)
- ervaring in de industriële broodbakkerij
- aantoonbare leidinggevende capaciteiten
- flexibele instelling, initiatiefrijk en creatief
- woonachtig in de omgeving van Amsterdam of bereid is zich
daar te vestigen.

Wij verzorgen ook:

H

Ter versterking van het kader bij onze moderne vestiging Haust te
Amsterdam-Slotervaart zoeken wij voor spoedige indiensttreding een

Deze functie bieden wij aan in een financieel gezond bedrijf met
geavanceerde produktietechnieken, goede arbeidsomstandigheden en een collegiale werksfeer. Goed functioneren wordt bij' '
ons beloond met een goed salaris en dito secundaire arbeids- ^
voorwaarden.
;',
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer E. Hottentot,
bedrijfsleider, tel. 020-6179328.

'*,,,
"- J

Haust

Heeft u interesse? Richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan
Hooimeijer BV, Postbus 1,2990 AA Barendrecht, t.a.v. de heer
J.M.A.H. Rieff, personeelsmanager.

'de
U en nw kind zijn van harte welkom
Kleine groepen
Veel aandacht voor individuele ontwikkeling
Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs
Modern gebouw
Eigen schooltuin
Peuterspeelzaal aanwezig
Naschoolse opvang om de hoek (De Boomhut)
Enthousiast team
Kom vrijblijvend langs en vraag naar ons informatieboekje
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Openbare Basisschool "de Duinroos"
Flemingstraat 180, Zandvoort
Telefoon: 02507-14000
Fax: 02507-14000

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
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y
'S. Courant
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Kerkstraat 12, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling
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Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Uw advertentietekst
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Alsnog kans op
speelterreintje
ZANDVOORT - Mogelijk
krijgen de kinderen uit de
IVïax Euwestraat alsnog hun
speelterreintje, op de hoek
van de Spphiaweg. Hun ouders pleiten daar al jaren
voor.
De financiële mogelijkheid
om zo'n speelterreintje aan te
leggen, moet onderzocht worden. Dat is de mening van het
college van Burgemeester en
Wethouders. Daarvoor moet
overleg gepleegd worden met
de bewonerscommissie van de
Max Euwestraat. Vooruitlopend op dat overleg, wil het college alvast drieduizend gulden
beschikbaar stellen, al sluit het
niet uit dat de kosten verder
zullen oplopen. Een en ander
blijkt uit de Nota van Aaribieding van het college. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan.

donderdag 3 november 1994

'Mens' steeds anders benaderd
ZANDVOORT - Hillie Jansen, Marianne Rebel en Jeff
Borkent hebben pp het eerste gezicht weinig gemeen.
Behalve dan dat zij kunstenaars zijn en alle drie uit
Zandvoort komen. Bovendien hebben zij een gezamenlijke tentoonstelling in
het Cultureel Centrum aan
het Gasthuisplein.

Waarom die gezamenlijke tetoonstelling? Dat wordt niet
duidelijk op de bovenverdieping van het Cultureel Centrum. Hun stijlen lopen ver uiteen. Jeff Borkent werkt alleen
met de 'zichtbare' werkelijkheid: vrouwe.nmodellen in
hout. Of - prachtig - gemaakt als
zandsculptuur op strand, en
vervolgens op de foto genomen,
zowel heel als in verval door het
wassende water. Naakte modellen die qua vorm, houding en
uitstraling overeenkomen met
de werkelijkheid zoals de - gemiddelde - bezoeker die erZANDVOOET - Door het bo- vaart.
ren van een gat in een raamkozijn wist een inbreker vorige
week in de nacht van dinsdag Koddig
op woensdag een raam te opeBij Marianne en Hillie is dat
nen van een flat aan-het Sta- wel wat anders. Marianne schiltionsplein. Hij had de woning dert koddige, dikke figuurtjes,
via de brandtrap bereikt.
waarin - gewoontegetrouw - bekende personen te herkennen
zijn, zoals de Amerikaanse president Clinton. Zij verwerkt
veel humor in haar schilderijen, zoals de lachende vrouw die
Periode:
door haar fysiotherapeut (met
sigarepeuk in de mond) gekie25 - 31 oktober 1994
teld lijkt te worden, in plaats
Ondertrouwd:
Lenos, Taco, en Molenaar, Mar- van gemasseerd. De jeneverfles
op de grond is waarschijnlijk al
ja Yvonne
leeg. Boeiend is ook de naakte
Gehuwd:
Loerakker, Bartel Hendrik, en vrouw met naast zich drie eenLuijkx, Jolanda
djes. Die beesten kijken je bijna
op dezelfde manier aan als de
Geboren:
Chandelle Naomi, dochter van: vrouw. Verder komen we in
Van Gelderen, Eduard, en Her- haar werk natuurlijk sporters
tegen, zoals een golfer die een
melijn, Helen Jane
IljaChristina, dochtervan: Bot- lampje probeert weg te slaan, of
man, Leo Johannes Anna Ma- voetballer Ruud Gullit.
ria, en Van Huissteden, Maria
Christina
Mysterieus
Overleden:
Hillie benadert het wezen
Schaap, Jan, oud 84 jaar
Mesters geb. Van Adelberg, Fe- 'mens' weer heel anders. De
vrouwen in haar werk zijn
ronica Dorothea, oud 92 jaar
Goos geb. Dorst, Nancy, oud 33 strak gevormd, hebben iets uitjaar
dagends of mysterieus, en lijHuijgen, Hendrik Jan, oud 44 ken - ondanks hun lichte huid weggestapt uit Indianen- of verjaar

Eén Cultureel Centrum maar
met momenteel een enorm 'cultuurverschil' tussen de bovenen benedenverdieping. Boven
het werk van de drie schilders,
beneden nog de tentoonstelling
over het oude strandleven in
Zandvoort. Maar nu ook over
de Hervormde Kerk! Deze kerk
wordt momenteel gerenoveerd,
op het ogenblik is men druk
bezig met het dak. Ter gelegenheid daarvan is er m het cultureel centrum een expositie ingericht met allerlei oude gebruiksvoorwerpen uit de kerk.
Bijvoorbeeld een damast servet
uit 1850, met een afbeelding van
het Laatste Avondmaal, geschonken door I. Hodson uit
Amsterdam.

Inbreker boort
zich naar binnen

Burgerlijke stand B

| Weekenddiensten
Weekend:
5/6 november 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
teLnr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem

023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

| Kerkdiensten
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Leeuwen. Gezinsdienst m.m.y. 218, Haarlem.
jongerenkoor The New Choir Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Singers
Gereformeerde Kerk, Jullana- 19.00 uur: ds. A.W. Snijders,
weg 15;
studie over doop, 20.15 uur
Zondag 10.00 uur: ds. N. Koren- doopgesprek
Woensdag 09.30 uur: Vrouw tot
hoff, Heemstede
Roomskatholieke Kerk, Grote Vrouw, Henny Mostert van
'Jeugd met een opdracht' over
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor D. persoonlijke stijl in kleding.
Jehova's Getuigen:
Duijves
l Zondag 10.30 uur: pastor H. Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Kaandorp, m.m.v. kinderkoor te Haarlem. Zat. 17.30 - 19.30
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- uur en woensdag 19.15 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag: mr. W.N.G. v.d. Bos, Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Overveen
023-244553.
Weekend:
5/6 november 1994

L.

Drie kunstenaars me_t sterk verschillend werk maar wel een
gezamenlijke expositie. V.l.n.r.: Hillie Jansen, Marianne Rebel
en JefF Borkent

Foto Andre Lieberom

gelijkbare volken. Die indruk
wordt in ieder geval wel gewekt
door de maskers eromheen, en
door beelden die sterk doen
denken aan het houtsnijwerk
van totempalen. Werk dat verwondering oproept en juist
daardoor boeit. Dat geldt overigens pok voor de vele maskers
die zij heeft gemaakt als kleine,

los staande schilderijen. Gezichten met erboven allerlei
symboliek, vaak m de vorm van
dieren- of 'geesten'koppen. Een
aantal gezichten, in dezelfde vitrine, lijkt opvallend veel op elkaar, ronde kinnen en hoge jukbeenderen. Behalve... die ogen.
Deze expositie is te zien tot en
met 20 november.

Er zijn ook zilveren voorwerpen te zien, zoals broodschotels
en oude drinkbekers die nog
steeds worden gebruikt. Op de
broodschotels is een inscriptie
te lezen: Hervormde Gemeente
te Zandvoort, Do. C. Swalue,
1854, L.Z.V. C.C.H. En wat te
zeggen van de koperen doopvont uit de 18e eeuw? Die zat m
een eikenhouten preekstoel. Of
de oude bijbel, geschonken aan
Jan Zwemmer en Anna Paap
'bij de inzegening van hun huwelijk op donderdag 7 april
1924'.
Sommige zilveren voorwerpen zijn aangekocht met gelden
'uit vrijwillige bijdragen'. 'Een
geschenk van veler liefde' staat
er dan op, zoals bij de prachtige
schenkkan uit 1863. Bijdragen
konden indertijd ook gedaan
worden in de houten offerkistjes, zoals ze te zien zijn. Eén,
uit 1875, is nog een aandenken
aan predikant S.M.H, van Alderwereld, geschonken door
zijn zuster.

met

de badplaats door

Vijftien jaar geleden

Vijf j aar geleden

Donderdag l november Het nieuwe politiebureau te bouwen op het terrein Huize Sterre der
Zee/sociale zaken verdient volgens het college
de voorkeur boven een andere locatie. „Zowel
verkeerstechnisch als stedebouwkundig is dit de
beste keuze; en niet m de laatste plaats omdat
daardoor de bouw van een flink aantal womngwetwomngen mogelijk wordt," aldus het college.
Hoewel volgens de huidige richtlijnen op zijn
vroegst in 1984 begonnen mag worden met de
nieuwbouw, wil het gemeentebestuur toch al op
zo'n kort mogelijke termijn een beslissing nemen. • De bewoners van het tweede flatgebouw
in de Keesomstraat nemen het niet langer. Na
jarenlange moeilijkheden over het schoonhouden van hun flatgebouw door een schoonmaakbedrijf uit Haarlem, dat door de womngbouwveremging EMM hiervoor werd aangezocht, en
vruchteloze besprekingen met EMM over dit
onderwerp, zijn ze van plan eindelijk 'schoon
schip' te maken en de woningbouwvereniging de
wacht aan te zeggen. Dit zou dan moeten gebeuren door geen extra bedrag van 9,50 gulden per
maand aan schoonmaakkosten aan EMM af te
dragen.

Donderdag 2 november De tweede fase van het'
Gran Dorado bungalowpark mag gebouwd worden. De commissie Ruimtelijke Ordening van de .
provincie heeft vorige week haar goedkeuring
gehecht aan het convenant tussen de provincie
en Zandvoort over het gemeentelijk dumgetaied.
De bouw van de 163 bungalows zal waarschijnhjk l december beginnen. • De Zandvoortse miheucontroleur is enkele weken geleden bij een •
vossejacht met buiten zijn boekje gegaan. Na •
aanleiding van de avondjacht op het strand wa- •
ren bij de politie klachten binnengekomen over;
gevaarlijk schietgedrag Uit een onderzoek blijkt j
dat de ambtenaar geen verboden dingen heeft'
gedaan Er zal echter minder gejaagd worden om
onrust tegen te gaan. • Er worden paaltjes, banken en papierbakken op het Dorpsplein geplaatst om veiligheid voor voetgangers te bevorderen en de parkeeroverlast tegen te gaan. Op
het Wagenmakerspad komen paaltjes. • Onder
grote belangstelling is dinsdag het Beach Hotel
geopend. Volgens directeur Kuyt van het hotel is
het zeer verheugend dat er eindelijk weer eens.
een hotel m Zandvoort is gebouwd. „Want 1989
is het jaar van de definitieve come back, het jaar
waarin onze badplaats met een nieuw elan zijn
voorname positie aan de Nederlandse kust herovert"

Cor Davids wordt 90
WE NOU TOCH nog
verstandig worden, of lijkt
GAAN
dat maar zo? De kans is er

VERENIGINGSNIEUWS
ANBO

ma en C. Tinga van de Gemeente Zandvoort.
De bond doet overigens een
oproep om mee te doen aan de
ANBO Nationale Sponsorloterij in december van dit jaar.
Van de opbrengst komt 60 procent ten goede aan alle geledmgen van de ANBO. De opbrengst was vorig jaar 260 duizend gulden, het streven dit
jaar is 325 duizend.

De Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen afdeling
Zandvoort houdt dinsdag 15 november de tocht 'Amsterdam
bij avond'. Een rondvaart door
de Amsterdamse grachten, mclusief een drankje, plus een
bustocht door de hoofdstad.
Kosten 20 gulden p.p. Vertrek
18.45 uur vanaf het Gemeenschapshuis. Hier kan men op
donderdag 10 november tussen
2 en 3 uur inschrijven.
Op donderdag 17 november is
De Zandvoortse vereniging
er in het Gemeenschapshuis Vrouwen VanNu brengt vrijdag
een informatiemiddag over de 4 november een bezoek aan de
Wet Voorziening Gehandicap- tentoonstelling De Tulp in de
ten, aanvang 14.00 uur, ver-kunst, in de Nieuwe Kerk in
zorgd door de dames C. Halse-

Vrouwen VanNu

Amsterdam. (Entree 8,50 gulden) De dames vertrekken met
de trein van 10.26 uur uit Zandvoort, om 11.15 uur verzamelen
bij de kerk.
Woensdag 9 november houdt
de vereniging 'Kienen voor ons
kind' in hotel Triton, aanvang 2
uur. Inl. bij het secretariaat, K.
Doormanstraat 18, 2041 HG
Zandvoort.

N.V. v. Huisvrouwen
Op 10 november houdt Kring
Haarlem-Noord een lezing over
'De Engelse Tuin', Immanuëlkerk, Van Egmondstraat 7, aanvang 10 uur. Introducees betalen 2,50. Info: 023 - 313321.

(ADVERTENTIE)

Cor Davids: „Als je iets vastlegt op de foto, kun je het later altijd
nog eens Opnieuw bekijken"

ZANDVOORT - Een bekende Zandvoorter wordt
volgende week 90 jaar: Cor
Davids. Hij viert zijn verjaardag dinsdagmiddag 8
november, van 2 tot 5 uur in
het Gemeenschapshuis. „ledereen is van harte weikom," zegt zijn partner, Cor
van Poelgeest.
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Cor Davids legt zowat alles
wat er in het dorp gebeurt, vast
met zijn fototoestel. Je kunt
hem bijna de 'hoffotograaf van
Zandvoort' noemen. Fotograferen is zijn grote hobby en dat is
al jarenlang goed te merken.
Honderden
plaatsgenoten
heeft Cor Davids al op de gevoelige plaat gezet, onder andere
van tennisvereniging TCZ,
Zandvoortmeeuwen Handbal,
OSS, De Wurf, de verschillende
koren en Vrouwen VanNu.
Maar ook willekeurige Zandvoorters, zoals bijvoorbeeld tijdens de Ontmoetingsdag.
Waar het culturele leven zich
afspeelt m Zandvoort, daar is
vaak ook Cor Davids te vinden.
„Ik heb inmiddels zo'n 14 duizend dia's en foto's thuis," zegt
hij.
Een groot aantal gaat over
buitenland, over reizen bijvoorbeeld die hij met zijn partner
Cor van Poelgeest (89) heeft gemaakt.
Of over tuinieren, een andere
hobby van Davids. Hij is vroeger nog bestuurslid geweest
van de Kon. Ned. Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde
De afdeling Zandvoort organiseerde toen de zogenaamde
'voortuinen-keuring' en Davids
zette ze allemaal op de dia. Aan
die keuring is inmiddels een
eind gekomen, maar Davidb

Foto Andre Lieberom

tuiniert zelf nog steeds. „Al heb
ik wel wat hulp npdig," zegt hij.
De fotografie gaat echter nog
makkelijk. Davids is het oudste
lid van Fotokring Zandvoort en
regelt daar nog regelmatig de
diavoorstellingen. Vanwaar die
passie voor deze hobby? „Het
zit in je," zegt hij schouderophalend. „En je legt vast, wat er
passeert. Het leuke daarvan is,
dat je het later allemaal nog
eens kunt na slaan. Zo heb ik
ook oude agenda's, waarin ik
alles precies kan nakijken. Het
liefst kijk ik tegenwoordig naar
mijn oudste foto's, uit de jaren
twintig." In 1920 was zijn hobby
begonnen, toen hij als 16-jange
van een paar houten kistjes
twee fototoestellen fabriceerde
Dat was nog in Wijde Wormer,
zijn geboorteplaats

Auto Davids

In 1950 begon hij met ziin
brandweermaat Nico Hoog
wout in Zaandam een eigen g.i
ragebedrijf. Op veizoek van
Caltex kwam hij m 1955 naar
Zandvoort, om - een jaar later samen met zyn vrouw op de
Engelbertstraat een garagebedrijf (Volkswagen) annex tankstation te openen Auto Davids
Dat was toen het 'laatste' pand
op deze straat daarachter was
alleen nog duin Nu is Dirk van
de Broek^er gevestigd, maar de
oude overkapping, toen boven
de benzinepompen, is nog te
zien „Autorijden is nog altijd
mijn hobby." zegt Davids. „Het
wordt nu natuurlijk wel wat
minder, maai een tochtje door
de poldei vind ik nog steeds • Drie Zandvoortse kunsteprachtig En bovendien, ik sta naars houden momenteel een
nog regelmatig te watertanden expositie in het Cultureel Cenby nieuwe auto's "
trum Zandvoort: Jeff Borkent
(foto's en beelden), Hillie Jansen (olieverfschildenjen) en
Marianne Rebel ('naïeve' olieverfschildenjen) De expositie
is te zien tot en met 20 novemgeleden met zijn eigen fotoli- ber. Dat geldt ook voor de tentho-bedrijfje begonnen, achter toonstelling 'We gaan naar
de sigarenzaak van zijn ouders, Zandvoort...', deze is 'wegens
m de Haltestraat waar nu Lis- enorm succes' geprolongeerd
senberg is gevestigd. Al kort Er zijn onder andere modellen,
daarna verhuisde hij naar de maquettes, foto's, schilderijen
Schoolstraat, het pandje waar en strandvoorstellmgen te zien
later een stomerij en Broodje Bovendien draaien er oude
Burger werden gevestigd. Weer filmpjes op videoband.
een tijdje later het Drommel • In galerie Paulus Loot expoeen pand bouwen aan de Fle- seert momenteel een aantal
mingstraat, wat in de loop der kunstenaars uit de regio Kenjaren flink werd uitgebreid.
nemerland. Strand en duin ne
Tal van oude verhalen wer- men een belangrijke plaats in
den opgehaald, waarbij een op deze expositie: er is gezocht
ding heel duidelijk naar voren naar kunstwerken die betrekkwam: bijna iedereen had de king hadden op de omgeving
tijd bij Drommel als een hele van Zandvoort. Boulevard Paubijzondere tijd in zijn of haar lus Loot 21, Zandvoort. Inl. tel.
leven ervaren.
14934.

Reünie Fotolitho Drommel 'uniek'
In de Manege aan de Zandvoortselaan hebben 152 oudwerknemers van het voormalige bedrijf Potolitho Drommel
een reunie gehouden. „Het was
een unieke gebeurtenis," zegt
Wim Nederlof, een van de medewerkers van het eerste uur.
Samen met onder andere Maria
Bruins, een van de oud-secretaresses, was hij een van de orgamsatoren van de reunie, die
plaatsvond op vrijdag 18 november. „Het is een heel spitwerk geweest om iedereen te
vinden, maar het is dan ook
ontzettend leuk geworden."
Ook hun toenmalige baas, Jan
Drommel, net 60 geworden,
was aanwezig. Hij was 33 jaar

in ieder geval, nu met die kwestie rond de 89 meter hoge hoteltoren op het Badhuisplem. Als
't effe meezit, komt er een referendum. D66 gaat daar maandag in de raadsvergadering om
vragen. Wordt de Zandvoortse
burger toch nog om zijn menmg gevraagd: moet die toren
er nou wel of niet komen?
Het wordt hoog tijd dat de
bevolking eens wat méér mee
gaat praten over dat soort
'beeldbepalende' zaken. Er is
natuurlijk altijd wel een mspraakprocedure, maar dat is
voor de meesten een ver-van-m'n-bed-show. Je moet
maar net in de gaten hebben,
wanneer zo'n hoorzitting of mspraakavond is, en dan moet je
ook nog eens je mondje durven
roeren. Daar komen meestal alleen de fanatiekelingen, of degeen die iets voor zijn eigen
deur krijgt.
Anderen "lebben al gauw zoicts als 'het helpt toch niet'.
Maar je kunt zien waar dat toe
leidt. Kijk maar eens rond in
het dorp, naar alle plekjes waar
eens prachtige
historische
pandjes stonden, maar die vervangen zijn door nieuwbouw
Of naar de afsluiting van de
Zeestraat, met flats en een 60
meter hoog hotel. Als ze eerst
een enquête onder de bevolking
hadden gehouden, was dat
nooit gebeurd. De enkele Zandvoorters die toen wél commentaar gaven, kregen (zoals wel
vaker gebeurt) achteraf gelijk,
zelfs van gerenommeerde stadsarchitecten. Laten we daar
nou eens een keer van leren
Eén voordeel heeft die afsluiting van de Zeestraat wel. we
weten m ieder geval hoe het
niet moet In vergelijking met
vroeger is het er een dooie boel
geworden, én een tochtgat
Gaat dat nou ook 9gebeuren met
het Badhuisplein Ga zelf maar
na, een hoge toren op een plek
waar het vaak waait. Daar hoeven ze voor mij geen windtunnelonderzoek voor te laten verrichten, ik loop wel even langs
Palace Hotel, de Hotondeflat of
het badhotel aan de Sempostweg. Of ik denk even terug aan
de doorgang onder het oude
Bouwes Dan hoeven we ook
niet moeilijk te doen over 'normen' \ oor windhinder.
En dan te bedenken wat ze
een paar jaar geleden in de
•Structuurschets Zandvoort'
zeiden Dat kwam hier op neer'
de boulevard en het dorp moeten meer bij elkaar betrokken
worden, de drempel verlagen,
er moet een vloeiende overgang
komen Daar zal ik later nog
eens aan denken als ik schuin
tegen de storm in langs die toren naar de Rotonde loop, dromend van een groot, ruim
plein. Alleen die vloeiende overgang is er dan waarschijnlijk
wel- vliegend op de terugweg,
als de wind me m m'n rug oppakt. JOAN KURPERSHOEK
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|i|(éüwe verwarmingsketel nodig. Doe het nu!!!

llJPER WINTER AANÜIEDiNG
Verwarmingsketels met flinke korting!!
Wij leveren de meest verkochte HR-ketels met een korting
oplopend tot 22%.
(Tevens subsidiemogelijkheid van ƒ200,- bij uw gasbedrijf)

Bij Sanders krijgt u
niets gratis...
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maar ivé zijn wel de goedkoopste!

Ook voor installatie kunt u bij ons terecht.
Afhankelijk van de situatie, korting oplopend tot 20%.

''•.'.-

Rekenvoorbeeld:

meest verkocht HR-kombi ketel

ƒ 3.200,- +

(al|e bedragen incl. 6TW)

KORTING 10%
SUBSIDIE

ƒ
ƒ

bruto incl. BTW

ƒ 2.680,- +

TOTALE KORTING

ƒ
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320,- 200,- 520,-

Stijlvolle fauteuil
in bruin leer
van 8
voor

Bij aankoop van een NEFIT HR-kombi ketel, krijgt u van Nefit ƒ100,retour.Telt u daarbij op de korting van het installeren, dan komt
u al gauw op een korting van boven de ƒ1.000,-.
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek uw winst op aanschaf-,
installatie- en stookkosten.

Firma:
Voor nadere informatie belt u met één
van onze Ovadia vestigingen:
Zanduoort 02507 -17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 - 288838 (W.A. Brussee)

'Deze aanbieding geldt tot eind november "94. Dus bel snel!!!!!!
Complete eethoek
4 stoelen (stof)
en tafel met
granito - formica blad
van 16997- voor

SCHILDERWERK

2-zits bank in
multicolour dessins

WONINGSTOFFERING

l e klas binnen- en buitenwerk

DE WINTERSCHILDER
vanaf 7 november l 994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.
Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILON en MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

amsterdam - beverwijk - groningen
utrecht - berkel - son - duiven - zwolle

Bel nu voor een vri/fa/j/venc/e offerte + of meer informatie

Sanders
MEUBELSTAD

oosterhout - vlaardingen - heerlen

Royaal wandmeubel in
tijdloos zwart

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. v,d, MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Bewust stoken voor behaaglijke warmte

Een warm plekje waar je ook bent

Moderne verbrandingstechnologie zorgt ervoor dat elke druppel
brandstof in warmte wordt omgezet. En hoe minder energie u
gebruikt, hoe beter dit is voor
het milieu en uw portemonnaie.
U kunt in voor- en najaar de CV
uitlaten, want de kachel kan kamers van 15 tot 55 m2 met
gemak verwarmen. En in de winter is het prima bijverwarming
voor die ruimtes, die wat extra
warmte kunnen gebruiken.
Hij is niet alleen zuinig met energie, maar geeft een zeer behaaglijke warmte en brengt bovendien
een gezellige sfeer in huis.

Goedmerk
Kachels dienen veilig te zijn. Zibro Kamin heeft daar veel aandacht aan besteed. Zo wordt de
kachel elektrisch aangestoken.

andere ruimtes

VAN

Gastronomisch genieten
aan de Zeeuwse Rivièra
Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
[aren een bekend vakantiegebied. De uitgestrekte
natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en
stranden ademen een sfeer uit van rust en ruimte.
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse rivira aan de zuidkant van
Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle. In df
omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o.a.
de Deltawerken, Veere, Middelburg en Brugge in
België. De receptioniste van het hotel is u graag
behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes.

MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Duitsland bijvoorbeeld kent zijn
TÜV-keuring. Daarbij kregen Zibro Kamin kachels het speciale
GS-teken voor bewezen veiligheid. In Amerika is de Zibro Kamin onderscheiden door de „Vei-

Energiezuinig
De bediening, door middel van
druktoetseh, is gebruikersvriendelijk. Als extra zekerheid geldt
een garantietermijn van twee
jaar. Door de lange levensduur,
15 tot 20 jaar, en het lage energieverbruik is het aankoopbedrag snel terug verdiend.
De kachel is door zijn geringe
gewicht makkelijk van de ene
naar de andere ruimte te verplaatsen. Zibro Kamin kachels zijn er in diverse modellen en uitvoeringen.

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel,;..
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingejS^
rust en gastronomie in de periode van 28 oktober
t/m 18 december 1994 gastronomische weekenden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na Met
ontbijtbuffet. Op vrijdag krijgt u een uitstekend;
4-gangen diner geserveerd en op zaterdag een
gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- Jen
Zeeuwse specialiteiten.
';
Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
• kamer met douche en toilet
• 2 x ontbijt
• l x 4-gangen diner
• l x gastronomisch buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199,- p.p.
Toeslagen: l pers. kamer ƒ10,- per dag.
'.

ligheidscommissie voor Consumentenprodukten" in verband
met het zuiverste open verbrandingssysteem. Een onderscheiding voor produktveiligheid om
trots op te zijn.

Onder andere in de:

* en in 101

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

geeft u meer!

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

.Zibro Kamin kachels zijn al
meer dan 10 jaar een succes
in Nederland en Europa. De
kachel heeft door zijn unieke
dubbele verbrandingstechnologie geen afvoer nodig en is
zonder installatiekosten overal te plaatsen. Zo zijn er in
Nederland al meer dan
135.000 kachels van Zibro
Kamin in gebruik.

woonkamer
hobbyruimte
serre
studeerkamer
(bij)keuken
garage
stacaravan
zomerhuis

De kans om een ruim vierkamer appartement
met schitterend uitzicht over zee voor een zeer
redelijke prijs te kopen. Vr.prijs ƒ 169.000,- k.k.

En een beveiligingssysteem zorgt
ervoor dat de kachel uitgaat als
je er tegenaan stoot, maar ook
als er te weinig ventilatie is.
In Nederland heeft het Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten de Zibro Kamin kachels getest en hieraan haar GOEDMERK
verleend.

Behaaglijke
warmte, waar u
maar wilt

-k
*
*
*
*
*
*
*
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Koninginneweg 9 rood, leuke bovenwoning in
het centrum. Ind.: ruime hal; woonkamer met
vaste kast; mooie witte keuken met balkon;
badkamer met ligbad en toilet; 2 slaapkamers.
Grotendeels voorzien van thermopane beglazing.
Vr.pr. ƒ 145.000,- k.k.

Dat je voor 26 cent per uur je kamer kunt verwarmen lijkt
een sprookje, maar is vandaag de dag realiteit. Voor alle
kille en koude dagen in ons klimaat bestaat een voordelige oplossing. De energiezuinige en verplaatsbare kachels
van Zibro Kamin kunnen zonder schoorsteen en dus
zonder installatiekosten vrijwel overal worden gebruikt.
Het rendement van deze modern vormgegeven kachels is
bijna 100%.

Sfeervolle verwarming

OPEN HUIS

Trompstraat 5/4 zaterdag 5 november van
12.00 tot 14.00 u u r.

ste tijdstip en verwarmen op de
vooraf ingestelde temperatuur.
Extra comfort dat veel toekomstige bezitters zal aanspreken.

Voor
nadere
informatie:
Hotel
Willebrord,
Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, tel. 011861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104. 1000 CC AMSTERDAM

Brandstof

Bon voor onze lezers

Kachels van Zibro Kamin branden uitsluitend op zuivere petroleum. De aanbevolen brandstof
is Zibro Plus. Deze groene zwavelarme brandstof zorgt voor een
schone en zuivere verbranding.

AKTIEMODEL 11.599,
Inruilkorting f 300,

Informatie

Zibro Kamin Kachels en Zibro
Plus zijn in Nederland op 350
plaatsen te koop. Daar kunt u
gratis uitgebreide documentatie
De nieuw ontwikkelde modellen over de kachels krijgen.
zien er fraai uit. Er zijn Zibro
Kamin kachels met een thermo- Deze verkoopadressen vindt u
staat en een tijdklok. Deze gaar, in de Gouden Gids onder de
automatisch aan op het gewen- rubriek Haarden en Kachels.

u betaalt slechts f 1.299,
Tijdelijk bij de PFAFF 6097 tel
grote BURDA naaiboek CADEAU.

Nieuwe ontwikkeling

l Deelname aan dit {*astronomisch weekend in de
periode van 28 oktober t/m 18 december 1994 is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres:
Naam: ...
Adres: ...
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnnummer:
Aantal personen:

PFAFP
DEALER

PFAFF NAAIMACHINEHLIIS
Gedempte Oude Gracht 26
Haarlem, 023-312909

Ie keuze datum:
2e keuze datum: .

geeft u meer!
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pianorecital
jUeekemolen
l ZANDVOORT - Dirigent
In pianist Frans Bleekemotreedt zondagmiddag
half drie op in gebouw
pe Krocht, deels samen met
ponne Cantanti.
T Bleekemolen verzorgt voor
jet eerst sinds geruime tijd
weer een pianorecital, zoals hij
.vaker heeft gedaan in De
Krocht. Ook heeft de toekende
irigent van diverse Zandvoortie koren al eerder opgetreden
jnet Donne Cantanti. Dit is een
ensemble van 12 geschoolde
*rouwenstemmen. Dit is voortrekomen uit leden van het St.
franciscuskoor uit Amstelveen
en ex-leden van de voormalige
Stichting Nederlandse Brixivereniging uit Amsterdam. De
jcaarten zijn te koop in De
jCrocht.

Seniorenquartet
l ZANDVOORT - In 't Stekkie
'taat komend seizoen een culureel programma voor vijftigplussers, het zogenaamde Zon'agmiddagpodium, op het proamma. Met een gevarieerd
lanbod wil de organisatie 50plus-ouderen bereiken, die wat
'inwennig staan tegenover
;unst en cultuur maar die wel
lehoefte hebben aan sociaal
«ntact in de weekenden.
Het seniorenquartet 'De Koeten' uit Purmerend bijt zon|lag 13 november het spits af.
Het repertoire loopt uiteen van
Latijns-Amerikaanse swing en
smartlap ketelbinkie tot tan|o's en pop uit de jaren vijftig.
Wie wil kan vooraf (12.30 uur)
Heelnemen aan een lunch. De
concerten beginnen om twee
'mr en duren tot ongeveer vier
aur. In de pauze wordt koffie of
hee geserveerd. Kaarten kun>en aan de zaal of in de voorvertoop bij het activiteitencenrum worden gekocht.

Mensen in Nood
ZANDVOORT - De Stichting
Vlensen in Nood houdt vrijdag
!5 en zaterdag 26 november de
'lalfjaarlijkse kledinginzameing. Gevraagd worden goede en
Iraagbare kleding, schoeisel,
'dekens en lakens. Een en ander
jnoet in gesloten zakken wor'den aangeboden.
Vrijdag kan men tussen zejven uur en half negen terecht
ij de Nicolaasbasisschool aan
ie Zeemanstraat, de Nederands Hervormde Kerk aan het
Kerkplein,
Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg, Vrijsinnige Geloofsgemeenschap
tfPB aan de Brugstraat en de
Rooms-Katholieke Kerk aan de
Srote Krocht. Zaterdag is de
inzameling tussen tien en een
uur bij de Nicolaasbasisschool
en de RK Kerk.

'Bij een schoolfusie is één en één echt drie'
ZANDVOORT - Volgens schopldirecteur Gerard van de
Laar maakt één en één samen drie. Althans, als het gaat om
de fusie tussen de Van Heuven Goedhartschool en de
Plesmanschool. „Wij hebben er een stukje verrijking bijgekregen, doordat de leerkrachten van beide scholen nu hun
eigen ideeën en methodieken kunnen uitwisselen." En
volgens wethouder Rita de Jong moet Zandvoort geen
'Staphorst' worden. Tenminste, als het gaat om de groeiende belangstelling voor het bijzonder onderwijs. „Daarom
wil het gemeentebestuur het openbaar onderwijs weer
extra gaan stimuleren."

Basisschool de Duinroos
aan de Flemlngstraat 180,
vanmiddag officieel
geopend, houdt
zaterdag 5 november
van 10 tot 12 uur een
kennismakingsochtend.
Belangstellenden zijn
welkom.

door Paul van Gageldonk

Deze week zijn wethouder De
Jong en schooldirecteur Gerard van de Laar de hoofdrolspelers tijdens de opening van
de nieuwe openbare basisschool in Nieuw Noord, de
Duinroos. Een fusieschool, die
ontstaan is uit de samenvoeging van de Plesmanschool en
de Van Heuven Goedhartschool. De fusie was veelbesproken, maar onvermijdelijk.
De wettelijke normen, waarin
een minimumaantal leerlingen
per school wordt yoorgeschreven, zijn de laatste jaren zo aangescherpt, dat als de fusiegolf
voorbij is, in Nederland 1100
scholen zijn gefuseerd. De Plesmanschool zat al een tijdje duidelijk onder de landelijke
norm. De Van Heuven Goedhartschool dreigde in de gevarenzone te komen.
Een fusie was dus een logische, zij het wat pijnlijke oplossing. Gerard van de Laar, directeur van de nieuwe fusieschool:
„In het begin schrik je even. Je
hebt allebei je eigenheid, je eigenaardigheden. Daar ben je
natuurlijk trots op." Gebruikelijk bij fusies is ook de personele afvloeiing. Die is de nieuwe
school bespaard gebleven.
Dankzij een garantieregeling
zijn alle arbeidsplaatsen behouden, althans in ieder geval voor
de eerstkomende twee jaar. En
verder zijn er volgens Van de
Laar alleen nog maar positieve
effecten van de fusie op te noemen.

male aandacht krijgen. Of, zoals Van de Laar het uitdrukt,
„naar een school waar een stukje zorgbreedte goed ontwikkeld
kan worden". De nieuwe school
heeft er in een paar maanden
tijd dan ook twintig leerlingen
bij gekregen.
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Computers

De Duinroos heeft door de fusie ook wat extra financiële
armslag. De vrijgekomen gelden worden voor een deel besteed voor de aankoop van extra computers. Computers die
gebruikt zullen worden voor informatieverwerking,
maar
vooral ook voor het ontwerpen
van speciale programma's voor
kinderen, die kampen met een
achterstand op het gebied van
taal, rekenen of wat dies meer
zij. Niet dat de Duinroos bovenmatig veel kinderen met achterstandsproblemen kent. „Wij
zitten in deze regio altijd boven
de landelijke norm," weet de directeur.
Inmiddels is er ook een fax
aangeschaft. Deze is vooral bestemd voor de leerlingen zelf.
Van de Laar was onlangs een
week in Engeland om daar het
onderwijs te bestuderen. Hij
kwam terecht bij een school die
de fax gebruikte voor het leggen
van internationale contacten.
Als ze Franse les hadden, communiceerden de Engelse kinderen per fax rechtstreeks met
leeftijdgenootjes
van
een
school in Frankrijk. En, omgeVoor de honderd leerlingen keerd, als de Fransen Engelse
die de nieuwe school momen- les hadden, stuurden ze berichteel telt, zijn acht leerkrachten ten naar de Engelse kinderen.
beschikbaar. Eigenlijk gaat de
„Het voordeel hiervan is dat
nieuwe school terug naar 'af:
van gecombineerde klassen er direct contact is. Dat maakt
naar aparte groepen. „Twaalfe- het interessanter voor de kinneenhalve leerling per groep, deren dan wanneer alles per
dat is een enorme luxe in het brief gaat, want zo'n contact
hedendaagse onderwijs," stelt verwatert op den duur." Van de
Van de Laar vast. Tegelijkertijd Laar is nu nog op zoek naar een
trekt zo'n percentage ook weer Engelse school, die, een soortleerlingen aan: ouders van nu gelijk samenwerkingsverband
sturen hun kroost bij voorkeur wil aangaan met de Duinroos.
naar een school, waar ze maxi- Eén en één is dus inderdaad

vind dat logisch: een kind moet
de maatschappij in en moet in
staat zijn een positie te veroveren. Daar letten de ouders heel
sterk op, als ze een school voor
hun kind kiezen. Dus moet je
als school ook heel klantgericht zijn. Het klinkt allemaal
logisch, al zou ik twintig jaar
geleden niet gedacht hebben
dat ik ooit zoiets zou zeggen."

Met stip
Hoe ver zal die concurrentiestrijd gaan? Van de Laar wijst
op de situatie in Engeland,
waar de scholen een week lang
door vijf inspecteurs worden
bezocht. Vervolgens publiceert
de plaatselijke pers de prestaties van de scholen in een rangf,
^""*^
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orde. Met andere woorden
*%£^*'J4<'fc Wethouder
'Deze week met stip op één de
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vann
Duinroos'? „Zover zal het niet
^^- Onderwijs
komen," zegt Van de Laar, hoeNfeÈ
^"' Rita de
Jong
wel hij al eerder toegaf dat hij
^ r . -»A
i^
i
en schooltwintig jaar geleden niet dezelfdirecteur
de woorden zou gebruiken als
Gerard van
nu.
Voorlopig hoeft hij zich geen
.&* 'ff/ ** **/f/ de
*•« Laar
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zorgen te maken. De Duinroos
" s' W//A& ssx / onder het
zit in de lift om in het jargon te
logo van
fSijtgfifémw'' ï*^'
*** ' ^%&
^K.» 'J
* "«e«
»«j de
blijven. Wethouder de Jong:
„Als vertegenwoordiger van het
~ •" *
Duinroos'
gemeentebestuur wil ik er op
toe gaan zien dat het ook goed
blijft lopen. Want een openbare
school in een wijk als Nieuw
Noord vinden wij van vitaal bewas iets raars aan de gang. Ne- ling van de leerlingen naar ge- lang."
der land ontkerkelijkt enorm zindte. Kleurverschieten heet
snel. Maar blijkbaar gaat het in dat in Haags jargon. Het openVanmiddag wordt de DuinZandvoort minder snel. Het bij- baar onderwijs kent dat pro- roos officieel geopend met de
zonder onderwijs heeft de laat- bleem, gezien de historische onthulling van een zorgvuldig
ste jaren steeds meer leerlingen achtergrond, niet."
geheim gehouden monument.
getrokken ten opzichte van het
Vrijdag vier november gaat de
openbaar onderwijs. Wij vonScholen, die elkaar taeconcur- school weer een dagje dicht,
den dat we daar iets aan moes- reren, het lijkt in de nabije toe- want dan staat een uitstapje
ten doen. Nu, door deze fusie, komst een normaal verschijn- voor de leerlingen op het prozie je opeens dat de cijfers weer sel te gaan worden. Directeur gramma met een eveneens gepositief worden voor het open- van de Laar: „In de jaren zeven- heim gehouden reisdoel. Zaterbaar onderwijs, wat betreft het tig moest er op scholen meer dag vijf november is er een
leerlingenaantal. Het had dus geknutseld worden en zei men: open dag voor de hele Zandblijkbaar een impuls nodig."
maak er maar een gezellige voortse bevolking. „Meestal is
Die impuls heeft gewerkt. boel van. Nu wordt er weer - en een fusie erg vervelend," merkt
Van de Laar: „Bijzondere scho- ik vind dat terecht - teruggegre- de directeur tenslotte nog op,
len lijken zich opnieuw te moe- pen naar de oude waarden: „maar deze fusie is tot nu toe
ten profileren qua samenstel- prestatiegericht werken. Ik een echt feest."

j

drie. „Niet dat ik nu meteen een
warm pleitbezorger van fusies
ben," haast de directeur zich
om op te merken, „maar in ons
geval kan ik alleen maar zeggen
dat we er op vooruit zijn gegaan."

Impuls
Wethouder Rita de Jong van
onderwijs wil die woorden
graag onderstrepen. Met name
vanuit het gemeentebestuur
was er aandrang op uitgeoefend
om tot de fusie te komen, om
zodoende het openbaar onderwijs in Zandvoort-Noord veilig
te stellen. De wethouder: „Er

^ '^ SSSTW

Vooral hoenders op
Kennemerlandshow

ZANDVOORT - Vrijdag 4 november vindt de officiële opening plaats van de Kennemer-...
landshow 1994. Vrijdagavond,
zaterdag en zondag toont de
sportfokkersvereniging ZuidKennemerland konijnen, cavia's, hoenders en dwerghoenders in de zaal Zomerlust in
Santpoort (hoek HoofdstraatHagelingerweg).
Volgens de vereniging is het
fokken van kleindieren een liefhebberij waarvoor een groeiende belangstelling bestaat. De
Kennemerlandshow biedt de
bezoekers een keur aan dieren
van diverse rassen en kleurslagen. Ditmaal zullen vooral
hoenders en dwerghoenders in
grote mate aanwezig zijn vanwege het toenemende aantal
fokkers dat zich op deze dieren
toelegt. Voor fokkers zijn er diverse prijzen te winnen.
De officiële opening geschiedt door C. Schipper, voorzitter van de Federatie voor
Kleindierteelt, afdeling NoordHolland. De opening vindt
plaats om half acht vrijdagavond.
Bezoekers kunnen terecht op
vrijdag van acht uur tot en met
half elf 's avonds, op zaterdag
van tien uur in de ochtend tot
negen uur 's avonds en op zondag van tien uur 's ochtends tot
vijf uur 's middags.

Jantje Beton
collecteert

ZANDVOORT - 'Jantje Beton laat 't er niet bij zitten'. Dat
is het motto van de landelijke
jeugdcollecte, die maandag 7
tot en met zaterdag 12 november wordt gehouden. In Zandvoort is de organisatie in handen van de lokale scoutinggroepen De Buffalo's en Sint Willebrordus-Stella Maris.
De helft van de opbrengst
gaat naar het Centraal Jeugd
Fonds voor de realisering van
jeugdprojecten in het hele land.
De andere helft is voor de deelnemende organisaties zelf. De
Buffalo's hebben in het verleden, na de brand in hun clubhuis, een bijdrage van Jantje
Beton ontvangen. De collecterende scouts zijn herkenbaar
aan hun uniform of legitimatiebewijs. Zij bezoeken heel Zandvoort en Bentveld.

Gebroken duim
ZANDVOORT - Een 19 jarige, Haarlemse motorrijder
heeft vorige week woensdag na
een ongeval op de Zeeweg zijn
duim gebroken. Hij reed in de
richting van Haarlem toen hij
bij het inhalen van een personenauto om onbekende reden
rechtdoor de middenberm tegen een verkeersbord botste.

'Het is altijd chaos boven Schiphol'
E

re instructie van de toren heeft gekregen,
het kan ook zijn dat het om veiligheidsredenen was," zegt Linders.
„Maar de mogelijkheid dat het vliegtuig
daar inderdaad niet had mogen zijn, is natuurlijk ook aanwezig. Dan wordt de betreffende luchtvaartmaatschappij aangeschreven en die roept over het algemeen de
betreffende gezagvoerder op het matje.
Het systeem werkt, want de betreffende
maatschappijen hebben er een hekel aan
dergelijke brieven te ontvangen."

CHTE verbetering in de geluidssituatie rond Schiphol is
//
op korte termijn niet mogelijk. Het enige dat wij kunnen doen is
proberen iets te wijzigen in aan- en
uitvliegroutes." Dat zegt Barend Linders, secretaris van de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS). „Daarbij
moet worden bedacht, dat wij als commissie geen uitvoerende hevoegdheden hebben, we zijn zuiver adviserend
aan de minister."

Glijvlucht
door Jaap Kok
Maar de CGS heeft wel een zware stem
als het om adviezen gaat. „Dat komt door
de samenstelling van de commissie. In de
commissie heeft een aantal groeperingen
zitting. Op de eerste plaats vanuit de luchtvaart: de Rijksluchtvaartdienst, de Luchthaven Schiphol, de Luchtverkeers Beveiliging, de KLM en de Nederlandse vliegers.
De rond de luchthaven liggende gemeenten zijn vertegenwoordigd met iemand uit
het gemeentebestuur en een bewoner en er
ziteen vertegenwoordiger van de Milieufederatie Noord-Holland in. Het geheel staat
onder voorzitterschap van Geert de Boer,
Milieu-gedeputeerde van Noord-Holland.
„Omdat de adviezen van de commissie
stoelen op een unaniem besluit hebben ze
de nodige zwaarte. Want het betekent dat
de vertegenwoordigers van de luchtvaart
akkoord zijn gegaan met het advies," aldus
de heer Linders.
In dit verband wijst hij op de discussie
die is ontstaan rond de zogenaamde LAeqnorm, de norm. waarbij geluidshinder
wordt uitgedrukt in decibels en niet in de
veelgebruikte Kosteneenheden. In de MiHeu-Effectrapportage
over de uitbreiding
v
an de luchthaven, wordt daarbij uitgegaan van een gemiddelde hinder per jaar.
»Maar de commissie is van mening dat
^oet worden uitgegaan van een piekbelasÜng per nacht. De luchtvaart is het daar
ftiee eens, dus konden wij in deze richting
adviseren," aldus Linders.

verbetering in Uithoorn ontstaan. Amstelveen heeft daardoor iets meer overlast gekregen. Daarover is overeenstemming bereikt met het gemeentebestuur van Amstelveen."
„De last in De Ronde Venen echter is
meer toegenomen. Dat geldt met name
voor Mijdrecht-west en voor Vinkeveen
dat toe nu toe buiten de geluidszone viel,"
aldus Linders. Overigens heeft Uithoorn
alleen in de weekeinden baat bij het verleggen van die route. Door de week mag hij
Lopik-route
niet worden gebruikt, omdat er dan milipat de geluidshinder in Uithoorn ver- taire vliegroutes worden gekruist."
fMndert,
is ook het werk van de commiss
te. „Het gaat hier om het feit dat de zogeiaam.de
Lopik-route is gewijzigd. Die route Onbegrip
w
De Commissie Geluidhinder Schiphol is
ordt gevolgd door vliegtuigen die starten
^naf de Zwanenburgbaan of de Buitenvel- ook het centrale punt voor de opvang van
dertbaan en naar het zuiden moeten. Door klachten. „Je moet er daarbij van uitgaan
die route iets te verleggen, is een enorme dat niet iedere klacht een verandering in

De mensen denken vaak dat er
maar raak wordt gevlogen
het vliegpatroon zal veroorzaken. Er zijn
drie belangrijke oorzaken voor het indienen van een klacht. Dat zijn laagvliegende
toestellen, nachtvliegen en afwijkingen
van de voorschriften. Er heerst nogal veel
onbegrip. De mensen denken vaak dat er
maar raak wordt gevlogen. Dat vliegers
maar wat doen. Dat is niet waar. Maar het
is boven de luchthaven altijd wel een chaos
en daarom wordt gedacht dat niemand
zich aan de regels houdt."
„Er starten en landen op Schiphol dageIrjks duizenden vliegtuigen. Die komen en

gaan van alle kanten. Het is voor de luchtverkeersleiders niet mogelijk al die vliegtuigen individueel in de gaten te houden.
Daarom zijn er computerprogramma's gemaakt waarin de standaardroutes zijn ingevoerd."
Vertrekkende vliegtuigen moeten daardoor precies de voorgeschreven route volgen. Onder invloed van het weer (zijwind
bijvoorbeeld) kan het zijn dat een vliegtuig
enigszins uit de koers raakt, maar 'dat is
echter niet meer dan 2 procent,' weet Linders.

In Nederland wordt niet overgegaan op
het Engelse systeem. Rond Gatwick en
Heathrow bestaat een nachtelijke geluidslimiet van 89 decibel. Overtreders worden
beboet. ,,Het is een kwestie van afspraken
maken." aldus Barend Linders. „Maar ik
denk niet dat het systeem in Nederland
werkt. We mogen namelijk geen bekeuringen geven, dat is een zaak van het Rijk.
Boetes kan wel, maar dan moeten daar
afspraken over worden gemaakt. Luchtvaartmaatschappijen kunnen weigeren die
te betalen, omdat ze niet gebaseerd zijn op
wetgeving."
„Een maatregel die op korte termijn 's
nachts soelaas moet bieden, is het feit dat
de Kaagbaan (de preferente baan voor
nachtvluchten) in glijvlucht wordt genaderd. „Tot nu toe wordt die baan trapsgewijs aangevlogen. Dat betekent dat op bepaalde momenten de motoren op vol vermogen draaien. Door nu in glijvlucht de
Kaagbaan te naderen, hoeft dat niet meer.
Maar dit kan alleen 's nachts. Een dergelijke methode vergt namelijk een intensieve
begeleiding. En daar is het overdag te druk
voor."
Schiphol wordt uitgebreid. Op dit moment is een uitbreiding van het banenstelsel om capaciteitsredenen niet echt nodig.
De vraag is alleen of de capaciteit van het
milieu rond de luchthaven in staat is de.
groei van Schiphol op te vangen.

Hij vertelt dat de CGS per dag op de
hoogte is van de banen die in gebruik zijn.
„Als dat bijvoorbeeld de Buitenveldertbaan is, dan weten we dat er klachten komen uit Amstelveen, Amsterdam en de
Bijlmer. Het maakt echter verschil als we
een klacht krijgen over vliegtuigen die niet
„Dat is afhankelijk van de zonering rond
op een bepaalde plaats horen te zijn. Bij- de luchthaven. Die zonering had er in 1972
voorbeeld een klacht vanuit Aalsmeer als al moeten zijn, maar het wordt eind voldie Buitenvelderttaaan in gebruik is."
gend jaar. Wat dat betreft zijn we als commissie de gemeente Aalsmeer dankbaar,
omdat die via een kort geding de zonering
Route
in 1995 heeft afgedwongen."
„Iedere vliegbeweging wordt tegenwoor„Als eenmaal de zones zijn vastgesteld,
dig gevolgd door het zogenaamde Fano- weetje wat de capaciteit van de luchthaven
mos-systeem. Dat stelt ons in staat na te is. Als er stillere vliegtuigen komen, kan
gaan welke route een bepaald vliegtuig het aantal vliegtuigbewegingen omhoog,
werkelijk heeft gevlogen. Krijgen we een omdat men dan met meer vliegtuigen binklacht uit Aalsmeer, dan wordt eerst nage- nen de zones blijft. Maar de geluidszone
gaan welk vliegtuig daar heeft gevlogen en blijft een harde grens die niet mag worden
waarom. Dat kan zijn dat het een taijzonde- overschreden," aldus Linders.

donderdag 3 november 1994
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Speciaal voor u geselecteerd in
wijnalmanak1995

JOUKE DE JONGHE
Friesche BEERENBURG
HELE LITER

BULGAARSE
CABERNET
SAUVIGNON

VERGELIJKBARE PRIJS

CASTILLO
DEALMANSA
1987

REGION DE
SUHINDOL

COEBERGH
BESSENJENEVER
0,7 LITER
ELDERS

BORDEAUX

SAINT
CHINIAN

DEZE ECHTE
RESERVA IS EEN
VAN DE GROTE
SUCCESWIJNEN
VANDIRCKIII

CHANTECAILLE

1993

een karaktervolle
midi wi]n met een
robi|nrode kleur
Aanbevolen bl| alle
soorten vleesgerechten

APPELLATION
BORDEAUX
CONTROLEE

ELDERS

&25T

SCOTCHMAN

PURE SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER - 40% alc.

5B§!F

PROBEERPRIJS
HERO

TIA MARIA

BOSVRUCHTEN
LITERFLES

KOFFIELIKEUR
0,7 LITER

^t. BOLS JONGE
GRAANJENEVER
HELE LITER

*Meer dan 100
"verschillende meubelstoffen voor
u m voorraad * Tevens snijden wij polyester voor
uw kussens m iedere gewenste maat en vorm

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

Niet duur wel erg goed
Alles uit eigen atelier

Diemer
~Courant E

Slnsülindevveg 511 Amsterdam-Oost
||,;,:>;'; -...'V' 020-6937355 ' v • . ' • ' ' ' '•' • "'.'"
if i Ppstjesweg 87 Amsterdam-West Uith
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% Papaverweg 17 Amsterdam-Nöörd
II'"v.-•.. : {'•'•:: 020-6324959V '•, .. V :,
^Osdorper Ban 58 Amsterdam-Osdorp
f
020-6108030
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. • ••
.. .'
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iÖqrnpressorstr 23 Amsterdam-Noord
f
020-6331329
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Gaasperdam
de Nieuwe
Wecsper _
Amstelveens
.. Weekblad
UrChoornse
S Courant:
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j 11 Meer dan 200.000 prijswinnaars bij de Postcode Loterij j||

2315 JW 003

DE 7 MIUOEN GAAT STRAKS VALLEN!
JACKPOT
NU OP

Eind november gaat hij eruit:
de volle Jackpot van liefst
7 miljoen gulden! Bij de oktobertrekking viel de Jackpot
op lotnummer 5388 CX 189,
wat een niet-verkocht lot
was. En dus keert de Postcode Loterij bij de komende
trekking gegarandeerd de
7 miljoen uit! Ondertussen
gaan onze felicitaties naar de

hoofdprijswinnaar van een
ton, die op postcodelot 2315
JW003 in Leiden viel. Naar
de winnaars van de extra
prijzen van 15.000 en 10.000
gulden. En naar de meer dan
200.000 overige winnaars.

wensen. Stuur nu de WINTOT-ZEVEN-MILJOEN-BON
in en u maakt al meteen
kans op die 7 miljoen. Laat
die kans niet lopen! B

Nu 7 miljoen

Deze maand werden de gelukkige ton
winnaars nietsvermoedend verrast tijdens
de Geld Maakt Gelukkig Show Wordt u'
volgende maand verrast met 7 miljoen?

Bent u nog geen lid? Dan
kunt u zich geen betere start

EXTRA PRIJZEN
ƒ 15-OOO
7881
HD O37
8271
TT O9O
8919 AG 1O7
9363 KE OO8
En ƒ 15.OOO voor
het goede doel!

•^^•^•^^^^^^^•^^a^^«•••«^i^l^HB^^^^Bi^H

MH
CA
EW

TD
CG
PL
GJ
LN
EJ
HM
BM
LG
NK
KL
RC

10,
1001025,
1OO10,102510252525,
10005O502525502550-

1077 BX roo1078
1081
1084
1090
1097
1111
1111
1112
1115
1118
1121
1121
1132
1135
1146
1161
1165

LZ
HD
ZS
PG
HL
BM
BG
PJ
VX
TH
MJ

1\ 1\ öo
RTÏ rsj
rf i

2525101050102510025,10,2525,102510,255O,-

y^ '
-£s
1186 BE
501186 TT
251191 NA
251213 BB 500-

1216
1222
1222
1223
1231
1243
1261
1270
1273
1273
1323
1324
1326
1351
1357
1 358
1382
1382
1399
1399
1404
1422
1431
1440
1442
1458
1 475
1476
1481
1505
1505
1509
1521
1531

AA
AH
LZ

5OO,252510LG
501010AH )OO1OCN 100LC
50RV 100EL
50LA
50
JD
»0010 HH
25,LC
25GH
50,XA
25,10VE 500,HG
2510,NJ
25,10,10,10,10,BH
25,CR
25,10,ZT
25,JO,-

1541
1541
1544
1561
1561
1607
1613
1621
1655
1681
1695
1696
1701
1703
1713
1738
1741
1741
1744
1746
1761
1781
1781
1797
1811
1815
1815
1824
1826
1827
1829
1902
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1945
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1QRA
i y DO
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10,25,TOO,10,VP
25,HN
25,CP
25,BJ
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50,HN
50,JA
50,DN
5O,CT 1OO,EL
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50SH
25,10,MS 100,CH
50,GR
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25,EH
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25,BL
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AV
NZ
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10,10,10,-

201 1
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SK
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25,1OO,
25,50,
25,-

2023
2032
2035
2037
2064
2082

SE
RS
BW

25,50,100,10,
25,25,-

2103
21 21
2131
?1 50
2152
2154
2162
2162
2165
2191
221 1
2215
2221

XS
EH

XD
AB
RA

MA

50,
50,25,10,100,10,
50,50,
50,25,50,10,25,-

2223 JJ
2223 XM
2225 VJ

50,
25,50,-

KH

50,-

BC
CH
VM
AE
BZ
RD

2282 RB
2285 VS
2286 JG

TOO,25,1OO,-

CH
VC

500,1OO,-

2332 PA
2343

25,10,-

2317
2321

EK 1003845
GD
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JC
100- 3852
10,3860
TH
1OO3881
RD
253898
1O,3904
1O,3912

10,-

10,AS

25,W,-

JE

25,-

XM

10,50,-

2351

10,-

AD

25,-

2362
2376
2377 VA

10,10,25,-

3202
3204

SM
EL

50,
100,-

3925 TC
3930

25,10,-

3221

AV

500-

AW
KC

25,100,-

25,100,100,-

25,10,-

CD

50,-

2505

10,-

251 1
2516 SW
25'18 CE
2518 TZ

10,25,50,5O,-

PJ
25
SW
25,RN
50,GW 1000,101010,-

VK
KX
XE

2402 GV
2407

3224
3232
3233
3241
3243
3249
3258

3931
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2381
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2461

2522
2523
2543
2543
2547
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2592
2597

GD
CS

25,25,50,25,10,100,100,50,25,25,5O,10,25,50,-

RN
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2623 NV
2628 JD
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cX}£3

5O,25,1
n
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2611

VE
GE
ED
XX
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MR
DC
JB
HB
SR

ET

25,-

2676
2676 VG
2678

10,50,10,-

2681
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2691
2712

10,50,25,25,-

2651

RK
CX
SK

2726

»0,-

VA

100,-

2803 ZD
2809

50,»0,-

2810
2811
2871

»0,50,50,-

2761

SN
JN

2953
2957
2969
2980
2982
2983
2985
2992
3000

XC
TC
AS

3011

HG

25,-

3042
3052 XP
3053 VG
3056
3062
3069
3069 VP

10,100,100
10,10,10,
25,-

AZ
HJ
CM

3071

2240
2255

10,10,-

2271

10,-

3073
3076
3079
3083

2274 EE

50,-

3112

2231

3114
3114
3118
3140
3192
3195
3197
3201

25,1001OO,10,25,100,25,10,»0,-

»0CR
WB
GR
WH

25,25,50,25,-

DE

100,-

331 1
3314 AS
3315
3319 BJ

10,2510,50,-

3328 RA
3336
3362 ST
3363 HL
3380
3403
3405

1OO,10,100,
25,1010,10,-

341 1
3411
3417
3431

AE
JH
MC
AK

25,25,10050,-

3434 BL
3436 CA
3440
3445

25,25,1O,1O,-

3461
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3515
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10
25 *
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3522
3523
3523
3524
3527
3533
3552
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10,BK
50,RZ
25,KJ 1000,EX 1000,TE
50,TJ 1000,10,-

3571

HS

5O,-

3572 TZ
3585 LC
3604
3607
3607 WH

5O,25,10,10,100,-

361 1
3621 WV

10,50-

3625
3648
3680
3702 AE
3703 EN
3704 HC
3704 MV
3730

10,10,10,25,50,25,100,10,-
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50-

3735
3743 JN
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3764
3766 XD
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TO,50,10,10,25,25,-

3731
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3781
3813

DH
XB

10,100,25,-
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10,3844 CG 1000,-
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3994 EE
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100,50,100,25,-

DB
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25,25,IO-
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4200
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4230

10,10,1O,-

4241

10,-
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KG

4317
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25,10,10,10,-

25,-

4335 KW 500,4335 TH
50,4337 MX
25,-

JE

25,-

4382 PX
4382 VT

500,25,-

LE

25,-

4434 AG
4443 AH
4454
4458 BA

100,501O *
25,-

XA

50,-

4463 XD

25,-

4481
4481

DK

10,25,-

4551 CL
4551 VE
4571 JS

100,50,100,-

4381
4421

4461

4494

4624
4660
4670
4675
4702
4703
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4706
4706
4707

4856
4870
4884 JG

10,10,25,-

CK

25,-

4891
4900
4903

4921

AW
GG
JN
PK
XN

CZ

50,-

5049 KP
25,5050
10,5066 CM
25,5066 CW1000-

TB

10,-

5735 AS
5740

25,10,-

50,25,-

5142
5143

WL

50,10,

5741

5144

GW 1000,-

5831

10,10025,10,10,25,-

5224 BR
5236 AL
5256 HR

25,25,25,-

VH

50,-

5262 AZ
5282

25,10,-

5261
5291
5374

10,BC

100,-

5388 TP

500,-

5381

10,-

GH

25,-

5402 CH
5403

25,10,-

NP

25,-

5427 HD

50,-

5441

10,-

5401
5411

25,-

5710

RC

5151
5161 SB
5165 VC
5176
5212
5216 AK

KD
EN

25,25,-

EE

HV

50,-

5804 CG

50,-

TL

25,-

RM

10,25,-

5927
5944
5944 AJ
5954 CK

10,10,25,25,-

5961 RC
5971
5991 DG
601 1

25,10,100,10,-

5844

5851
5914

10,-

6063
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6081
6091

6411
6412
6417
6419

XL
AE

6438
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6444
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BD
XZ

CD

8935 GC

25,-
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10,-
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IOO,-

25,25,-

7765
7765
7786
7793
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10,10,10,10,10,-

9007
9036
9078
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10,10,10,10,-

25,25,25,-

7814
7815
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9112
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9138 ST
9155
9161 AT
9163
921 1

10,50,25,10,50,10,10,-

9262
9285
9356
9362
9363
9402
9405
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10,25,25,10,25,50,25,25,-

7671
7721

50,50,10,50,-

7071
7071
7101
7114

10,100,100,10,-

50,50,100,25,10,-

7203 GA
7207 CC

7213
7214
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DL
EC
LD

7242
7255
7256
7260
7326
7327
7327
7383

AH
DC

7411
7412
7412
7412
7413
7415

100,10,M J 500,WC 25,PE
25,JN 500,-

7433
7439

10,10,-

6461 CW
6511 BN
6531 NM

50,25,50,-

6532
6532
6533
6535
6535
6538
6542
6546

50,25,25,25,25,50,25,25,-

RE
SN
LN
KM
WS
DD
SV
HX

8916
8931

10,-

500,10,10,-

6561

10,50,25,25,50,-

HN
DR

25,25,10,10,XA
25,DW 50,JC 500,DC
25,-

BD

10,50,-

100,10,5OO,-

CP
RK

10,50,50,10,25,50,-

7462 PP
7475
7478 RS

10,10,-

6665
6669
6677
6704
6706
6709

50,25,-

6721
6731

10,25,-

7531

AE

7512

10,-

7522 BN
7523 VK

100,100,-

XL

500,-

7533

1O35
1035
1051
1
0R^
l \J\J\J
1O64
1 064

ME 25,CB 25,HN 50,EH 50,B\A/
25 j LJ
VV
^.**J
10,MN 50,-

1025
1O33

BC

AJ

1000,-

4741
4761
4761

BP
AK
LH

25,50,25,-

4797
4797 AW

10,25,-

5481 SK
5481 VR

100,25,-

4812
4814
4815

RK
KJ
GL

100,50,50,-

4822
4824
4826
4835
4838
4840

VP
KM
LH
JJ

50,50,25,500,10,10,-

5502
5503
5504
5508

AK
EC
BJ
WS

25,500,25,50,-

5511

AC

100,-

RV
BE
CD

501025,50,25,10-

5524
5534

10,10,-

5571
5581

SW
25,HA 500,-

4841

SV

25,-

5600

4849

BL

50,-

5612

4851

EJ

50O,-

10,-

BE

500,-

5622 EB 1000,-

10;-

6107
6129
6133
6133
6135
6161
6163
6165
6165
6191
6215
6219

XM
ED
XS
EE
XX
AH

10,50,10,25,50,10,50,50,100,25,50,25,-

6222 XV
6223 CM
6228
6229
6253
6274
6277
6277

25,25,10,10,10,10,10,10,-

AW
WE
EE

BA
JR

1O94
1135
1333
1338
1422
1481
2172
2191

AS
JN
JC
XV
RZ

10,-

6740

10,-

XP

50,-

6813

GA

50,-

6828
6828
6834
6835
6836
6874
6883
6904

ET
EV

25,50,10,100,10,10,25,25,-

6741
6745

10,-

GB

EP
DB

1OO,- l
5O - l

TD
7535
7542
7543
7545
7548
7556
7557
7558
7570

25,- '
25,25,25,50,10 50,10,AN 1000,10,WK
25,WV
25,AJ
100,TT
50,10,KC
25,10,-

7571

10,-

7572 XH
7576 CW

100,50,-

6915

SH

50,-

7581 TK

25,-

6942
6942
6982
6987
6988

GB
WP
DN
CM

25,25,100,25,10,-

7001

CM

25,-

7582
7582 CH
7586
7602 AP
7609 MK
7622

10,50,10,50,25,10,-

AW

25,-

7002 JE

500,-

7651

25,-

7887 HG 10OO,7895 AN
25,-

7914

10,-

7928

>0,-

25,10,10,50,50,500,25,10,10,-

25,100,-

1O68
1O76

AT

7881

AP

CV
VK

BB 10O,TJ
50 -

»0,25,-

7942
7944
7957
7957
7957
7963
7973
7990
7990

7451
7451

1O19
1 024

7853
7876 CL

JN

10,25,-

BP
XV

50,100,100,-

25,25,-

661 2
6616 AL
AJ
MA

RT
LL
AZ

AB
LE

10,-

50,10,-

JB

7739

7941
7941

50,500,-

EB

ER 500,CG
50,-

10,50,-

7025 DE
704S
7048

JM
LS

6092
6095

6101
6102

100,25,25,-

6584 CP
6604 KE
6605 AB
6605 BD

6039

6051
6051

6294 BK
6336 VX
6373 VR

IN DEZE REGIO VIELEN IN DE PRIJZEN:

4741

10,-

5691

NR
NS

50,10,50,500,1O,25,25,-

5702 HD
5702 HW

5085

5443
5453
5466
5467
5473
5475

4731

GN

5071

10,-

10,10,10,10,1O,50,25,25,25,25,-

10,10,

5626
5647
5653
5653
5662
5666
5672

CE
CH
CZ
JP

GM
AR
GP
HH

TB

10,25,10,-

9448
9462
9480
9480

10,10,10,10,-

8042 EB

50,-

ZK

50,-

9501 PB
9514 CA
9514 EG

50,50,25,-

8072 WZ
8077
8084 BD

25,10,25,-

9S24
9545 TE
9600

10,25,10,-

RB
XE

100,100,-

8014
8051

8091
8131

R4ci

DD

9412
9415
9421

NR
EP

m»

50,-

Kt\ _

9601

10,-

9606

10,-

Qfil 1
yo
11

/ 1/,*

1 ft

\ HjjKfl 9645
9649
8225 LD 500,8256 DP
25,8266 AD 1000,-

ZN

25,-

8301

10,-

8302
8303 GP

10,25,-

PR
XA

100,50,10,-

8372
8423 VH

10,100,-

8281
8294

8311
8331
8351

10,-

10,AJ
50,9649 BM
50,9672
10,9684
10,9699
10,9713 CN 10OO,-

9713

VN 1000,-

9714
9715
9716
9716
9716
9721

EP
SK

500,25,10,CA
25,JE
50,EW 50,-

TK

50,25,10,-

9733

10,-

KS

50,-

9741

10,-

10,10,-

9743

GC

25,-

GE

25,10,25,-

9751
9761

HA
JE

50,50,-

9774
9795

PL
PJ

50,50,-

9801
9851

KK

25,10,-

9902 NB
9909 BM
9953 RJ
9955
9966
9993

50,500,25,10,10,10,-

8471
8479
8483

8531
8551
8561

AD

8572
8600

10,10,-

CB
EZ

50,500,10,-

8754 BB

500,-

8601
8711
8751
8813
8813

10,10,-

8842
8845
8852
8855 AZ
8862 WT

10,10,10,50,25,-

8891

10,-

EXTRA PRIJZEN
ƒ 10.OOO
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de
trekking van oktober verricht Van de
winnende lotnummers zijn de laatste drie
cijfers weggelaten want ledere deelnemer
in dezelfde postcode wint - tot 3 000 gulden
- dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje
wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de
tientjespnjzen ook de letters weggelaten
Maximaal 499 loten per postcode Prijzen
worden automatisch op uw rekening
overgemaakt Zetfouten voorbehouden

•• •

Gran Dorado
Prijzen
2581 TR 005 6467 AG 032
3993 DH 207 9733 CT 053
5344 JN 035

11O4 AT O3O
1181
RZ
171
2991 KH 034
7333 KE 021
En ƒ 10.OOO voor •'
het goede doel!

STUUR PEZE SPECIALE JACK^CraOfy M?^ PP
VOOR VEEL KANSEN OP 7 MILJOEN GULDEN/

WIN^OT-ZEVEN-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij, inclusief de Bingoprijzen en
de Postcode Mega Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

Q ƒ40,- (vier lotnummers) Q ƒ20,- (twee lotnummers)
Q ƒ30,- (drie lotnummers) Qj ƒ10,- (één lotnummer)

9713 HM
50,9713 JG 100,9713 KC
50,-

8449 BD
8455

8431

ƒ100.000
En voor iedere deelnemer
in de postcode 2315 JW
een troostprijs van ƒ 1.OOO

UITSLAG TREKKING OKTOBER: KIJK W AAR DE PRIJZEN V ALLEN'.
1001
1012
1015
1015
1033
1040
1051
1052
1055
1064
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1069
1075
107'>

HOOFDPRIJS

Aub

Naam:

Q dhr. Qj mevr.

Adres:
Postcode: i

i i

Plaats:

Bel mij bij een prijs boven /10.000,- Telefoonnr.
Postbanknummer
,•—„-"-,—*<—v""
i
''•„A..A„A„,\..

Banknummer

J l

J
15094 11

W

Datum
Handtekening

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJB

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel! naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDon Haag

^/eekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 3 november 1994

Zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen
naar tweede plaats
ZANDVOORT - Het zaerdagelftal van Zandvoortmeeuwen krijgt steeds meer
de smaak te pakken. Nu
werd flink uitgehaald tegen
iet op bezoek zijnde SVJ/Energie, 5-1 De Zandvoorters
lebben zich genesteld op
een goede tweede positie op
de ranglijst

Het begin was zeer voortvarend, want na drie minuten
voetballen stond Zandvoortmeeuwen op een l O voorsprong Leva Lock brak door en
zette
zeer nauwkeurig voor
3
ieter Brune stond klaar om
schitterend in te koppen De
voorsprong kwam kennelijk te
vroeg, omdat het spel van de
«leeuwen terugviel Daardoor
con SVJ/Energie het heft m
landen nemen, maar defensief
iet Zandvoortmeeuwen geen
steek vallen Nadat de bezoecers waren uitgeraasd sloeg het
;eam van coach John van der
Zeijs hard toe Na een sluitende
combinatie knalde Barry Paap
de bal onhoudbaar langs de verjouwereerde doelman, 2-0 Ver
volgens was de strijd snel beslist toen een sterk doorzettende Victor Gerke de stand op
voerde naar 3 O De concentratie ebde weg bij de badgasten
waarvan SVJ/Energie profiteerde, 3-1

In de tweede helft was het
voetbal beter verzorgd bij de
Zandvoorters Er werden knappe aanvallen opgezet en het
wachten was op meerdere treffers Het duurde toch nog zo'n
half uur voordat de score werd
opgevoerd De net ingevallen
Remco Nigtevegt zorgde met
zijn eerste balcontact meteen
voor Zandvoortse blijdschap
Met een geweldige uithaal, van
zo'n dertig meter afstand, knalde Nigtevegt de bal in de bovenhoek, 4-1 Vlak voor het einde
bepaalde Pieter Brune de eindstand op 5 l
„Het was niet onze beste wedstrijd," vond John van der
Zeys „Maar het gaat steeds beter, er wordt hard gewerkt en
de sfeer is uitstekend Doordat
wat spelers afwezig waren,
moest ik wat schuiven met de
opstelling Groot winstpunt
daarbij is dat dit jaar iedereen
op diverse plaatsen inzetbaar
is Ik hoop alleen dat meer
mensen komen kijken, want er
wordt best leuk gevoetbald "
Stand eerste klasse HVB zaterdag SMS 7-13, Zandvoortmeeuwen 7-10, Overbos 6 8, De
Kennemers 6-7, Bloemendaal 67, Waterloo 55, BSM 6-5,
SVJ/Energie 6 5, Stormvogels
5 4, EDO 5 3, Jong Hercules 6 3,
Halfweg 5-0

Bridgers Groenewoud en
Smit verrassend eerste
ZANDVOORT - Door de
zevende en laatste wedstrijd
van de eerste competitie te
winnen werden de heren
Groenewoud en Smit verrassend eerste m de A-lyn
bij de Zandvoortse Bndgeclub
De heren Groenewoud en
Smit haalden een stunt uit door
riant, met 63,39 procent, eerste
te worden in deze laatste wedstnjd Mevrouw de Kruyff en
de heer Kleijn konden nog
enigszins m het spoor blijven
en werden tweede, waardoor
degradatie naar de B lijn werd
voorkomen Derde werden de
dames De Leeuw en Heidoorn

Gevoelig verlies
van Bad Zuid/ZN

Van der Meer en De Vries en
Van Ackooij en Drenth
In de B lijn werden de heren
Overzier en Van de Staak ruimschoots eerste met 63,01 pro
cent De dames Van Os en Saueressig waren met een tweede
plaats goed op dreef Het gele
genheidspaar, gevormd door de
dames Klinkhouwers en Veldhuizen, was goed voor de derde
plaats Naar de A-lijn promoveren het echtpaar Smmk, de heren Bakker en Brandse, de dames Van Leeuwen en Slegers
en de dames Van Os en Saue
ressig Degradatie was er voor
de dames Van der Nulft/Scipio,
Brons/Koning, het echtpaar
Hendrikse en de dames Havinga/Rooijmans

ZHC in de aanval tegen Kraaien

Heren ZHCkansloos tegen Kraaien

ZANDVOORT - De ZHChockeyers kregen zondag
een pak slaag van het bezoekende Kraaien. Na een 0-2
bij rust werd het uitemdelyk 0-6 De Zandvoortse dames kwamen beter voor de
dag De uitwedstrijd tegen
Kikkers werd met miniem
verschil gewonnen, 0-1
De Zandvoorters hebben, be
houdens enige korte periodes
geen schijn van kans gehad te
gen een sterker Kraaien Kraai
en speelde een tempo hoger en
was taalvaardiger Jammer ge
noeg kreeg de wedstrijd een
rommelig geheel door het warrige fluiten van de beide
scheidsrechters

Als winnaar van de eerste
competitie eindigden Groene
Mevrouw Roest en de heer
woud en Smit De heren Em Santoro, spelend in de C lijn,
men en Van der Meulen werden kwamen uitstekend voor de
met een achterstand van 0,25 dag Met 62,20 procent ging de
procent naar de tweede plek eerste plaats naar dit koppel
Dat was geenszins de oorzaak
verwezen De heren Polak en De gelegenheidsparen meVergeest waren, op enige af vrouw Kiveron en de heer Van van de nederlaag Zandvoort
stand, goed voor de derde posi der Horst en de dames Van hield het eerste kwartier aardig
tie Gedegradeerd naar de B-lij n Duyn en Heidoorn bezetten res- stand en forceerde zelfs een
zijn de dames Verhage en Vis pectievelijk de tweede en derde paar strafcorners, die helaas
Kraaien
ser, Van Mancius en Veltman, plaats De dames Groenwoud mets opleverden
en Smit hebben hun eerste
competitie in de C lijn er opzit(ADVERTENTIE)
ten en promoveren met grote
voorsprong naar de B-lijn Me
Te huur/te koop
vrouw Roest en de heer Santoro, de dames De Jong en Vool
GEVRAAGD
stra en het echtpaar Van der
Werff promoveren eveneens
naar de B-lijn
Inlichtingen over de Zand
ZANDVOORT - Het eve- voortse Bridgeclub zijn te ver
in centrum.
nementenseizoen op het cir- krijgen bij de wedstrijdleider
Tel.
12300 b.q.q.
cuit eindigt zaterdag met de heer HEmmen, telefoon
een zware slijtageslag. Vier 16570, alleen 's avonds
18520

Circuit sluit
seizoen af met
slijtageslag

uur lang strijden veertig auto's m drie klassen voor de
overwinning

GROTE GARAGE

kreeg ook een paar strafcorners maar had een strafpush
nodig om op een O l voorsprong
te komen Die strafpush werd
zwak ingeslagen, maar verraste
toch de Zandvoortse doelman
ZHC probeerde het wel en
vocht zich naar voren, zonder
echt gevaarlijk te worden In de
twintigste minuut scoorde
Kraaien O 2 uit een strafcorner
De Zandvoorters kwamen nog
tot een offensief zo vlak voor de
pauze, maar het leverde niets
op
De tweede helft was nog maar
nauwelijks begonnen of de
strijd was beslist Kraaien
scoorde opnieuw uit een toege
kende strafcorner, 0-3 Door

ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
heeft in de uitwedstrijd tegen het sterke Hoofddorp
voor een fraaie 3,5 tegen 4,5
overwinning gezorgd Het
was invaller Kees Koper,
die het laatste halve en beslissende punt scoorde door
bekwaam naar remise te
spelen

Ayress neemt leiding over

Uitslagen M Verheyen LID
wordt verzorgd door de Zand- deman 0-1, Ter Bruggen-Ayress
\oortse Schaak Club. Informa- O l, Van Eijk Van Esveld l O,
tie over het schaakprobleem Is Gude Berkhout 1-0, De Kater
te krijgen op de wekelijkse Atkinson O l, Van der Meijden
clubavond, op donderdagavond Vastenhouw 1-0, Dommeck
'n het Gemeenschapshuis, of Gorter l O, W Verheyen Mans
via de telefoonnummers 15023, hande O l, Franck Geerts remi
se, De Oude Van Elk remise
17272, of 14085.,

Jeugdschaak

zwak passen kwam ZHC met
meer in de wedstrijd Kraaien
drukte de Zandvoorters met de
rug tegen de muur Slecht uitverdedigen betekende het vierde tegendoelpunt voor ZHC
De Zandvoorters gaven het
op en Kraaien kon de strijd rus
tig uitspelen De gasten kwa
men op O 5 na een goed uitgespeelde aanval en vlak voor het
einde werd het zelfs nog O 6
Voor ZHC dus een kansloze ne
derlaag tegen een veel beter
Kraaien

Dames
De Zandvoortse dames heb
ben een verdienstelijke over

winning behaald op Kikkers
Na een rustig begin van de wed
strijd nam ZHC het initiatief en
behield dat de gehele wedstrijd
Vele goede kansen, doch
slechts Miranda Schilpzand
wist het doel op de juiste plaats
te vinden, O l
In de tweede helft heeft Kik
kers tevergeefs gepoogd de ach
terstand weg te werken ZHC
verdedigde de voorsprong rus
tig en bekwaam en middels
snelle uitvallen waren er nog
mogelijkheden op een ruimere
zege De kansen werden echter
met verzilverd, waardoor de
stand op O l bleef Een zeer ver
diende zege voor de ZHC da
mes

Jopscorers

_Barry JLaapJZVM-zat)

Pieter Brune (ZVM-zat)
Robin Castien (ZVM-zon)
Remy van Loon (TZB)

10

De strijd om de topscorerstro
fee lijkt een aangelegenheid te
worden voor de zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeu
wen
Barry Paap nestelde zich aan
de kop van de ranglijst door
eenmaal te scoren, terwijl Pie

kwam hierdoor op 12 voor
Chess Ook Fred van de Klashorst deed belangrijk werk
door Hoofddorps sterkste spe
Ier Ruber uit te schakelen,
waardoor Chess een comfortabele 1-3 voorsprong nam
De overige vier borden baar
den echter de nodige zorgen
Jako Otte, Ton van Kempen en
Kees Koper stonden alle drie
slecht en Nico Huijboom had
mede daarom een remise aan
bod geweigerd De vreugde in
het Chess kamp was dan ook
groot toen Huijboom de gelijke
stelling in een mum van tijd
omtoverde in een sublieme
zege, waardoor de stand 14
werd Een gelijkspel kon Chess
toen niet meer ontgaan Ondanks een zeer goede partij ver
loor Jako Otte, en ook Ton van
Kempen ging moedig strijdend
ten onder
Het lot van Chess kwam hier
door volledig m handen van in
valler Kees Koper Zijn Hoofd
dorpse tegenstrever Pommerel
moest onder toeziend oog van
drie rijen publiek het torenemdspel met twee pionnen
meer zien te winnen De Hoofd
dorper kon de druk met aan en
zag zijn kostbare pionnen door
Koper weggenomen worden
De Zandvoorter kwam zelfs ge
wonnen te staan, maar nam
vanwege de geringe resterende

bedenktijd genoegen met een
remise
Zrjn zeven teamgenoten m
clusief teamleider Hans Drost
onthaalden de apetrotse Kees
Koper op een ovationeel ap
plaus Met vier punten uit twee
wedstrijden doet Chess, in te
genstelling tot vorig jaar, volop
mee voor de titel Een droom
start, volgens Hans Drost, daar
vorig jaar juist tegen de beide
teams waar nu van gewonnen
werd, geen enkel matchpunt
werd behaald
Morgenavond speelt het
tweede team van Chess Society
de moeilijke uitwedstrijd tegen
de reserves van het Oosten Het
eerste bord werd afgelopen vrij
dag reeds vooruit gespeeld
Kees Koper, maandag nog de
held van de avond, verloor nu
kansloos waardoor Chess op
een l O achterstand staat

Ondanks de herfstvakantie
waren vorige week donderdag
avond elf jeugdige schakers
aanwezig om het m een directe
confrontatie op te nemen tegen
de seniorleden van de schaak
Onder erbarmelijke weers
club Met een aangepaste be
denktijd werden er meer dan omstandigheden heeft Zand
dertig schaakpartijen gespeeld voort'75 vrijwel de gehele wed
Het lag voor de hand dat de strijd onder controle gehad De
seniorleden dit wel eventjes Zandvoorters moesten de wed
zo'uden klaren, wat over het ge strijd ook wel winnend afslui
heel genomen ook zo was Toch ten om het vizier op de concur
Opgave nummer 43: Mat in wisten enkele jeugdige leden rentie niet te verliezen Met
wee zetten, wit begint.
hun oudere opponenten te ver enorm veel inzet, dat gepaard
ging met redelijk goed voetbal
schalken
werd HCSC tegemoet getreden
Oplossing
van
schaakdiagram
n
°- 42 (Mat in twee zetten, zwart
Winst of verlies was eigenlijk Schoten uit de tweede lyn van
b
cgint): 1.... - Th8 x h2 +; 2. Khl niet belangrijk Het meedoen Ivar Steen en Tim Goossens
* h2 - De7-h4 en mat.
en schaakervarmg opdoen, was troffen net geen doel
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ter Brune, door het maken van
twee doelpunten, oprukte naar
de derde positie Tristan
Brouwwer scoorde niet maar
blijft tweede Voor de overige
teams dus een uitdaging hier in
de komende wedstrijden iets
aan te doen

Holland Casino-ZVM

ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM hebben in de eerste
wedstrijd van de zaalcompe
titie meteen een visitekaar
tje afgegeven Het tweede
team van DSS heeft alle
hoeken van de zaal gezien
37 9 voor de Zandvoorters
De Zandvoortse dames hadden lang uitzicht op een
overwinning, maar vlak
voor tijd ging een voor
sprong verloren De Volewijckers 2 won nipt met 1312

Vlak voor de rust werd het
overwicht van de badgasten uitgedrukt in een treffer Edwin
Ariesen zette goed door en kogelde fraai raak, 0 1 In de tweede helft was het begin voor
HCSC De ploeg uit Den Helder
drong sterk aan, maar in het
Zandvoortse doel groeide LUC
Krom naar een fantastische
vorm De Zandvoortse doelman, die de laatste wedstrijden
geen al te sterke indruk had
achtergelaten, herstelde zich
formidabel door diverse verra
derhjke schoten of uit zijn doel
te ranselen of klemvast te grij
pen
Bovendien kreeg doelman
Krom steun van het ijzersterke
duo Wim en René Paap Narmate de strijd vorderde kreeg
Zandvoort'75 uitzicht op een
tweede treffer Via snelle counters, van vooral Paul Longayroux, was Zandvoort'75 zeer gevaarhjk Longayroux en Rob
Koning zagen hun schoten ech

ter gestopt worden De score
onderging geen wijziging meer,
zodat Zandvoort'75 twee belangnjke punten meenam naar
de badplaats
De aan zijn laatste seizoen bij
Zandvoort'75 bezig zijnde trai
ner Gerard Nrjkamp was vol lof
over de prestatie van zijn team
„Collectief hebben we ijzer
sterk gehandeld Zo'n overwin
nmg geeft moed voor de ko
mende wedstrijden Misschien
kunnen we aanstaande zater
dag Huizen wel verrassen We
leggen ons er zeker met bij
neer, dat Huizen sterker zou
zijn De laatste weken pakken
we de zaak feller aan, wordt er
betere trammgsarbeid gele
verd, en je ziet dat het vruchten
afwerpt"
Stand tweede klasse KNVB
zaterdag Huizen 8 13, SDC Put
ten 8-12, Ajax 6 9, Sparta N 7 9,
Vlug en Vaardig 8 9, SDVB 7 8,
VRC 8 8, NSC 7-7, HCSC 8 7,
Zandvoort'75 8 5, Lelystad 7 3,
Candia 8 O

Zandvoorters, die met de
komst van Jaap Loos en Cor
van der Koekelt behoorlijk ver
sterkt zijn, stelden zich met het
vertoonde spel kandidaat voor
de titel Als een stoomtrein
werd over DSS heen gewalst,
ruststand 15 5
Ook in de tweede helft kon
Holland Casino ZVM zich naar
hartelust uitleven Met snel en
gevarieerd handbal werd DSS
naar een gigantisch ruime nederlaag gespeeld Ondanks de
grote voorsprong bleven de
Zandvoorters geconcentreerd
handballen eindstand 37 9

Het team van coach Joost
,Het liep als een trein,' stelBerkhout kende een flitsende
competitiestart Van het arme de coach Joost Berkhout „Met
DSS werd niets overgelaten De zo'n waanzinnige uitslag kan ik
niet ontevreden zijn, maar over
drie weken weten we pas echt
(ADVERTENTIE)
hoe we er voor staan Het is de
bedoeling dat we dit seizoen m
de top meedraaien "

Wereldbank*

Z'75 sluit aan bij concurrentie
ZANDVOORT - Door met
0-1 te winnen bij HCSC heeft
Zandvoort'75 een stap voorwaarts gemaakt op de ranglyst De aansluiting met
teams, die strijden voor
lijfsbehoud is door deze
zege tot stand gekomen Gezien het spel m de laatste
twee wedstrijden gaat Zandvoort'75 aanstaande zaterdag met een optimistisch
gevoel naar koploper Huizen

} WccMncd a/JB

Kees Koper bezorgt Chess
Society fraaie overwinning Sterke handbalstart

In de zware tweede klasse D
waarin de hoofdmacht van
Chess Society uitkomt, is vol
gens teamleider Hans Drost ie
Naar verwachting zullen de
der e wedstrijd een finale Dat
winnaars in die vier uur een
afstand van ongeveer vijfhon
ZANDVOORT - Het top- het devies De actieve bestuur gold zeker voor de wedstrijd te
derd kilometer afleggen Spec duel bij de Zandvoortse ders van de schaakclub hebben gen Hoofddorp waar vorig jaar
taculair zijn ongetwijfeld de Schaak Club tussen num- dan ook gezelligheid en ont nog met 5-3 van werd verloren
vele pitstops
mer één Ter Bruggen en spannen spel hoog m het vaan Chess begon alles behalve makVoorafgaand aan de mara nummer twee John Ayress, del staan Vanavond staat voor kelijk doordat Ben de Vries te
thonwedstrijd is de finalerace werd door laatstgenoemde de jeugdleden de zesde lesa gen een snelle nederlaag aan
om de Squadra Bianca Cup De winnend afgesloten Ayress vond tot opleiding naar een ho liep, die zeker niet mgecalcu
trainingen voor deze racedag
spelmveau op het program leerd was De uitstekend m
door deze zege de ger
vorm zijnde Dennis van der
beginnen om negen uur, het veroverde
ma
Meijden trok in een tactisch
programma zelf begint om elf koppositie
sterk gespeelde partij de zaak
uur Om half vijf is de finish De
weer in evenwicht
lange afstandsrace heeft een
Voor de interne competitie Debuut
Vanavond is het tweede duel
sterk deelnemersveld met als werden in het Gemeenschaps
Olaf Cliteur speelde tegen de
een van de favorieten het duo huis tien partijen gespeeld De voor de externe competitie van
Bert Ploeg Cor Euser in een meeste belangstelling bestond de NHSB Het zo succesvolle Hoofddorper Vos, een oude be
voor de partij tussen Ter Brug team, onder leiding van Ed kende van hem, want beide spe
Porsche
Tegenstand kan worden ver- gen en Ayress Na een langdurig ward Geerts, zal het opnemen Iers kr aisten de degens twee
Wacht van onder meer Ger van gevecht bleek Ayress de langste tegen het vierde team van Bloe seizoenen geleden ook al Door
Jons Dommeck een verschrikkelijke komngs
Krimpen Carly Pellmkhof m adem te hebben Lindeman, die mendaal
een Escort en de broers Lange een zwakke start van de compe maakt zijn debuut op het acht aanval van Cliteur beleefde Vos
berg met hun Mercedes 190 titie kende, zit weer op het goe ste bord, omdat voorzitter weinig plezier aan deze partij
en verloor kansloos De stand
de spoor Door zijn overwin Berkhout verhinderd is
nmg op M Verheyen zal Linde
man binnen een paar weken
weer m de toptien staan

Schaakprobleem
<,*
De wekelijkse schaakrubriek

Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Het in de
zaalvoetbalcompetitie uitste
kend gestarte Bad Zuid/ZN
heeft door twee opeenvolgende
nederlagen de aansluiting met
de koplopers verloren NAS (7
4) en De Promotie (8 5) bleken
te sterk voor de Zandvoorters
Door deze twee nederlagen
vertoeft Bad Zuid/ZN nu m de
middenmoot Na het verlies te
gen NAS moesten de Noorder
lingen het opnemen tegen De
Promotie De voornaamste
taak van coach Marcel Schoorl
zal zijn de verdediging georga
mseerder te laten voetballen
Het scoren vormt voor zijn spe
Iers geen probleem, de tegen
stander het scoren beletten
echter wel Maar liefst vijftien
tegentreffers moest de ploeg
van Schoorl incasseren in de
laatste twee wedstrijden en dat
is te veel van het goede
Tegen De Promotie startte
Bad Zuid/ZN voortvarend Bin
nen vijf minuten stond het,
dankzij puntgave treffers van
Henri Marcelle, 2 O Tien mmu
ten later was de stand wehs
waar weer m evenwicht (3 3)
door een treffer van Fery
Boom, maar de Zandvoorters
verhoogden het tempo Nog
voor het rustsignaal kwamen
de Zandvoorters door opnieuw
Henri Marcelle en Ferry Boom
op een verdiende 5 3 voor
sprong
Na de rust hadden de badgas
ten grote moeite met het om
schakelen van aanval naar ver
dediging De Promotie maakte
daar dankbaar gebruik van en
kroop langzaam maar zeker
dichterbij In de vijftiende mi
nuut van de tweede helft nam
De Promotie voor het eerst een
voorsprong, 5 6 Ondanks verwoede pogingen zagen de Zand
voorters al hun pogingen stran
den In de slotminuten straften
de bezoekers het verre opdrin
gen van Bad Zuid/ZN zelfs nog
tweemaal af en brachten de
eindstand op 5 8

Aangenaam dca.ireldbvi( O , ,
. . .
Internationaalgeomtttierd lipt <opht<ticaled ui p i end m ?oj.el een modern
als m een klassiek mlemiir \,t ir u ras Ie komplementeren mit een euwmn
u.m/rf< *.oettnbmkjc

Aföôi

Voo' Maai

^,

1495,-

voetenbankje K a 279 i» diverse kombmatietlojfen /eteri tar

NIEUW

Het gratis R mkbociji ut
Monttl brottlt ohnct
rxc/iKir e en het iitïb in

De Bank van Nederland

lt%t oor»
Uur / n billen m u

Montèl bij van Reetiwijk - Smep l Mettbelbotilevard Diemen - Tel. 020-6 99 4111

Dames
Holland Casino ZVM en De
Volewijckers speelden een at
tractieve partij handbal Beide
teams hielden elkaar tot ver in
de tweede helft in evenwicht
Een tempoversnelling van Hol
land Casino ZVM betekende
voor de Zandvoortsen een 12 9
voorsprong Met nog tien mmu
ten te gaan leek de strijd beslist
Om onduidelijke redenen stok
te echter het ritme bij Holland
Casino ZVM De Volewijckers
profiteerde en wist alsnog een
12 13 zege te behalen In de slot
minuut scoorde het team van
coach Jan van Duijn uit een
vrije worp, maar de scheids
rechter oordeelde dat de bal
overgenomen moest worden
Helaas bleef toen de gehjkma
ker achterwege
„Toch ben ik met ontevre
den," aldus coach Jan van
Duijn „Er is hard gewerkt om
de winst binnen te halen en
daarom is het jammer dat we m
de laatste tien minuten de wed
strijd uit handen hebben gegeg
ven "
Doelpunten heren Cor van
der Koekelt 9, Jaap Loos 6, Pe
ter Pennmgs 5, Gerard Dam
hoff 4, Goran Bogojevic 4 Nic
Gnjakovic 3, Martijn Hendrik
se 3, Patnck Terpstra 2, Ronald
Vos l Dames Janna tei Wol
beek 3, Damelle Blom 2, Wendy
van Straten 2, Mireille Martina
2, Linda Koper l, Claudia Paap
l, Margreet Bogojevic l
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f en pruik als het
nodig is!

Felicitaties
* Lief vrouwtje, woef, woef,
woef, woef, woef, woef, poot,
lik, lik, lik (Clint).

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.

elders in de krant. U maakt kans op één
* Maandag is Petra van de
Succesvolle kleine advertenties
van de fantastische prijzen. Elke week
Deka-markt jarig. Zij is alweer
voor de zakenman en particulier
weer. Is uw opgegeven advertentie
hairstyler gewonnen door: N. Teeken/ Uithoorn
30 jaar (HA, HA).
Mirnt-aiKrrlriitics \onr /ukriiinnn rn jKirlirulirr kiniiu'ii
geplaatst met het eerste woord vet en
*
Mama
Petra,
van
harte
ge\\nnl<'M ^ivcl mn I nl '2 kiiliilnnicn hli'i'tltr in iliviTsr
een afwijkend lettertype, dan heeft u
feliciteerd. Je zoon Nen.
li'lli'i^iniilli'ii.
prijs. De winnaars van deze week zijn:
klokradio gewonnen door: M. Overmeer, Zandvoort
l'iittiriiliiTm uTuij/i'ii \\i| naar <lr spccialr IMIII n|i de
*
Marian,
gefeliciteerd
met
* aparte
* bezoek aan
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
pafiin.i ..MK'.HO'S".
pasruimte
huis of in
Sara. Nog vele jaren. Nel, Fer,
keuze uit het aanbod van De Harde's
* ruime
het
l'l.i.H-inu l- nnifjc'liik in dr iiilp'nclr cililic:
Daphne, Alain.
sortering in
ziekenhuis
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
x.\M>\OOKTS MKI'V\SHI.AI> / o. ir> per miii'mirin-.
walkman gewonnen door: M. Blom/ Amsterdam
haarwerken * ziekenfonds* Meneer Frits gefeliciteerd
Sluitln^MJd: din^d.i^ l "i.00 uur.
luxe touringbus, excursies en
en pruiken
leverancier
Glenn
Sidney
en
Benjamin.
l knul n» li'k-l Irlrfonisrlir npi;c\cn: (12007-17166 uf
deskundige begeleiding.
Dus . . . maakt u voor
at|ic\cii//i É nd<'n aan:
*Oma van harte gefelicioptimaal
advies
even
4 E 180 videobanden gewonnen doon S. Visser, Amsterdam
* Xanik
l- Mriiu«l>lü(l. Cn-lliui-pli'iii 12.
Gewonnen door: N. J. V. Dijk, Uithoorn
teerd met uw verjaardag,
een afspraakl
2012 JM /..HII|\IIUII:
kusjes, Jeffrey en Lesley.
Plii.iMH^ !•• imk innerlijk in de \nlj;i'iiili' comliinalu':
CHARLOTTE COIFFURES * Petra, je moet nog even
/.. Xiiiidi
'N \iciiw«bl;i(l. AmstrKivii- \\crkbbil. Uil1
EN HAARWERKEN
wachten maar maandag
linuniM (Imir.nil. de Koude YmiT. •Vil-mi-rrdtT ("niiOok gespecialiseerd in
word jij echt, ja echt, 30 jaar!!!
r;iiit. alle i'diiiri \an liel -XiiMcTd.mix SlaiUhlail. dr
herenlmgatjwerken
Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Mnitti' \\rrspiT. /' .~>..'W |
nilliini'lcr.
* Petra, je wil het zelf nog
Dinsdags gi
Stok - Amsterdam
Shiiliiijj-njil: in.iandap l.'i.Od tnir.
niet weten, maar maandag
van Leek - Amsterdam
\_/\_/ JMOJi il irn ir ir "f
-f irir i ^ W \
* Infomialic <>\IT nn/i' mrrj^r aiintrvkkrlijkr ad\crlcnword je toch dertig jaar.
tirrtimliinalirx in de Micro's /jjn np aanvraag np nn/c
Bushoff - Amsterdam
Heemstedeslraat 28
* Petra, nu nog een 20-er
kiinlnirii MTkni^liaai.
Fransse - Amsterdam
,
b.h. Hoofddorpplein.
maandag een dertiger. Van
* \ nor brii'M'ii undcr niimiiHT uordt l rc^cl r\lra in
Amsterdam.
Elsenga - Hoofddorp
rrki'iiiiift fjrbrarht. aKincdc ƒ' 7.0(1 arlni.kn-.li-n.
harte gefeliciteerd.
de Kloet - Abcoude
Tel. 020-61 571 07
* |{ij plaalsitif; in de Mirrn's uurden geen hrwiJMiimiinrrs
* Petra, wat is het toch fijn
uTshiiinl. Op \riviick \\cndt aan adverlccnlrr-. huilen
* Verkoopdag NH Kerk 12/11 om alweer 30 te zijn. Gefelicihel vci^piridin^s^rbicd ren klant \crMniird. Ilirmmr
a.s. verloting kerstkaarten, teerd. Willem, Ron, Til.
Mannen gezocht!!
unrdt / .">,-- in rekening f^-biarht.
handw., boeken, rommeltjes.
U N I E K- H O T !
Mie plii/en |.\cl. 17.:)Cf K\'\\'
* Rob en Irene, al 5 jaar een
Vrouwen zoeken
Erkende relatie/
Beeld en geluid
niet-commerciële
sex.
l knul de' lek-l \ a n uu Mieni-aduTtenlieenmbiMalie '/.
VLOOIENMARKT echtpaar. Van harte gefelicibemiddelingbureaus
Tel.: 046 - 75 23 33.
li-lel'oniseb np»e\rn:
, Kies uil 180 sex-slory's. Zappen van Sa
6 Nov. Sporthal Treslong in teerd. R + J.
naar Rijp. Meiden. Hard, Lesbi, Black
100 vrouwen en meisjes hebben hun •
Hillegom. 12 Nov. SporthalWillem en Liane nog gefelici06*96*25
WINKELMEISJES t Eiïe Vlug, Hoogtepunten enz, of kies uu privé tel.nr. in onre computer zitten,
TV/Video-reparatie thuis: 6111498
CUPIDO brengt u bij elkaar! Bea wordt heet achter de
waardoor wij je discreet kunnen doorver*.',
500 vrouwen -en meisjes' die een alUvA, Boelelaan 46, A'dam. 12 teerd met jullie huwelijk,
1
Geen
voorrijkosten,
prijsopg.
vooraf,
6
mnd.
gar.,
spraakje willen rnetjou! slechts 75cpm, • •'
binden. Ze nebben .allemaal, hun visite- <
Indien gewenst reeds binnen kassa en verdwijnt het toilet
(dil iiutninei 1 i-, niet \ni>r bc'/nrfjklarhk'iil of /enden aan:
Nov. Sporthal PWA in Zoeter- Kees, Annemarie, Dave.
kaartje ingesproken, luister en maak je •
24-uurs service, 65+ korting, b.g.g. 06-53147080
1 week uw eerste contact. in. Jij loopt er achter. 1gpm
keuze. Wij verbinden je discreet door
meer. 10 en 11 dec. Sporthal
Micro's \\eekmedia
DINKËLAAR VIDEO ELECTRONICS
Vraag
gratis
en
vrijblijvend
voor .een j>esprêk privé bij haar thuis.
Delta Lloyd in A'veen. 18 Dec.
l'ofctliu» 156 - 1000 Al) Amsterdam
06*96*26
S&M-LIVE-BOX.
de
folder
aan.
03451-11486
Therapieën
*
Hobbyist
haalt
gratis
uw
Rubrieksadvertentie?
Zie
sporthal
Groenendaal
in
De *luithif^lijden. gelden uinr plaalniiig in de/.elfde ucck.
>Üiscrcct Privé
defecte kleuren tv weg. Be- voor adres en/of telefoonnr. (automatisch) of 03451-31364 Live met je meesteres op een
Heemstede. 24 Dec. SpaarVoor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
(telefoniste). 24 uur per dag, lijn. Straf...! 1gpm.
nehal in Haarlem. Org. Hen- Massage, haaruitval, angst, landt anders bij grof huisvuil. de colofon in deze krant.
7 dagen per week. Cupido: 06.96.40 MEISJESSEX 18 JR.
sen, tel. 023 - 402334.
allergie therapie. Bel 020erkend, voordelig en één van 1gpm. Jij loopt achter mij de
Sport, spel en ontspanning
6371715/6326684.
Grote Vlooienmarkt
Nederlands grootste relatie- trap op. Onder m'n mini zie je
Oproepen - Mededelingen
organisaties.
26 nov. Haarlem Schalkwijk
m'n slipje strak trekken.
't Schalkererf, 100 kramen,
Personeel
06*96*93 SECRETARESSE
Badmintonvereniging , .Zuidstreek''
van 9-16 uur, toegang ƒ 2,50.
Te koop
Met open blouse en kort rokje
GROTE TREINENBEURS
aangeboden
Inlichtingen: 020-6140616.
heeft nog plaats voor enkele gezellige recreatie-spelers.
zit ze jou heet te maken. Ze
te AMSTELVEEN-ZUID op zat. 5 november van 10-15 uur
aangeboden
Gratis open dag op 8 november a.s. van 21.00 uur.
.
.
.
wil een wip maken. 1gpm.
in Keizer Karelcollege, Elegast 5.
Huishoudelijk
PAGEE-hal, Flemingstr. 9, ZVoort Noord. Inl.: 02507-15925.
diversen
Biedt
zich
aan
hulp
in
de
Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen? Inl. 02990 - 40354.
06.97.11 Sabrina houdt van
personeel
huish., 40 jaar, voor 3 uur.
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover!
Tel.: 17665 na 8 uur.
Elke dinsdagavond gezellig •*• 11 en 12 nov. in gebouw de
gevraagd
Auto's en auto-accessoires
* Te koop roze poppewagen Doe m'n slipje opzij!
zingen bij het Zandvoorts Krocht 12 ambachten en 13
Nu al duizenden bellers per dag! |
' PTI 7ïlTtY1Pn *
z.g.a.n. ƒ75. Noorderstr. 8.
Probeer he't ook eens! Spreek een' -t •
VII XJttpl/vll.
Mannenkoor in het Gemeen- ongelukken.
06.97.33
Standje
Frans!
Gevr. huishoudelijke hulp,
Tel.: 02507 - 15235.
Divers
personeel
schapshuis aanvang 20.00 Borduurpakketten, bekende 1 ochtend per 14 dagen, ƒ 15
1gpm. Live met mij 24 uur per
r
d r
'v
..:Nier Jawel, j e kunt m e t 'de- 5- pp
Te koop. Camper. Originele Mitsubishi L.300 met KIP-opbouw
gevraagd
uur. U bent van harte welkom. merken.
(uit serie van fabriek). Motor 1,6 l. Bouwjaar 1985. Kilometer- Te koop tekentafel z.g.a.n., dag! Op z'n Frans Mondje vol! een leuk iemand of iemand jou, dan l 1 telefoon het sexverhaal harder en
Borduurkerstkaar- p.u. Tel.: 02507 - 13710.
wordt je direct live doorverbonden: . i' zachter zette'n! Uniek in Nederland! .'
stand 68.000 km. Met luifel en fietsenrek. Ook geschikt voor nw: ƒ1250,-, nu: ƒ400,-.
ten, kussens. Singer
06.98.48 Rijpe Vrouwen Live!
Vrouwen,Meisjès r\f. n f. ,77 . • VoluineSexl^Tijdens hetluisteren toie •
div. onderdelen wit
Tel.: 02507 - 14907.
Voor trouwfoto's Prinsenhofstraat 7 Zandvoort. *T.k.
wintersportvakantie.
60
Dagenkaart
tot
juli
1995.
APK-keubellen Gratis
up.to./ / r het verhaal met de 7- en 8 voor: .en" ;
Misschien je buurvrouw Live
Arzberg
tafelserviesgoed. Ben je avontuurlijk, vlot en ring. Prijs: ƒ 19.500. Telefoon 02979 - 87015.
*Te
koop
witte
kunststof
' JIJ ALLEEN BEL DAN!
j achtèruitspoelen. Zo kom snel naar
aan de lijn! 1gpm. 24 uur p.d.
Foto Boomgaard Heeft u al kaarten?? 11 en 12 Nieuw. Vr.pr. ƒ 150,-. 15253. commercieel? Niet te beroerd
kast h. 1.98 b. 50 d. 35 ƒ 50.
fY^C.
ft^'..'C'O
i het leMerste punt. Hot Story's en
om hard te werken voor een *Trekhaak v. Peugeot 405,
Zie ook de pagina's
06.98.58
Hoor
35
vrouwen
hijWOV^r O*OO l Datins! Igpm.LUISTER MEE OP:
nov. Henk Jansen samen met
Tel.: 02507 - 15235.
riant inkomen? Bel ons dan: merk Brink (1991) compleet
SHOWROOM
Grote Krocht 26 Ad
gen. 1 minuut voor 'n hoogte:
Hendrikseü
Technisch personeel 023-296190 of antw.app. ƒ100. Tel.: 15808 na 18 uur.
in deze krant.
T.k. Sega spelcomputer met punt. Zappen 100 cpm
I-JIILVM • J/J' M N d IH 41
Tel. 13529
Liefst omgeving Randstad.
* Help de Polen. Stuur 'n
8 spellen ƒ 275; B.M.X. crossB / U i l A A 4 k i-LLj—L-jlp-l—d
gevraagd
fiets Surfsilver ƒ 50; Head 660 24 uur p.d. 06-320.320.65 danige?vrouwen hebbenInfiJiJI
Kinderkledinggroothandel
* Zat. 19 nov. van 14-16 uur voedselpakket! Wij hebben
Onroerend
goed
en
woonruimte
Live!
met
'n
hete
TIENER
18!
tennisracket ƒ 125; Tefal EffiN
NPB - Bazar in gebouw Brug- evt. 'n adres: 02907-5235.
'rbïnden
jeuw! .Ruim. 45 " nielden hebben een .J
Carrosserie Center Van Veen zoekt enthousiaste dames
te huur aangeboden
nesse z.g.a.n. massage app. 1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
* Jantje Beton! Scouting te Amsterdam vraagt wegens voor het verzorgen van klestraat 15. Komt u ook?
si discreet door n •haarhuis' boodschap ingesproken en' hun privé.- ;;
nw
ƒ
110,
nu
ƒ
35;
hometrainer
r een privé géspi tfk óp SM ' • nummer zit in onze computer* Als je een :,
dingparty's. Minimaal 25 jr,
Zandvoort collecteert van 7 uitbreiding all-round
GRATIS SEX
Zondagmidd. a.s. aanv. 14.30
ou! Igpm
ƒ75. Tel.:02507-15347.
.liel.meisje vinai.dan verbinden we je.di--'-1
niet commerciële
carrosseriebouwer/construc- i.b.v. auto, 2 avonden p.w.
'- • '
• reet door naar haar .slaapkamer (i g!p:m.) 'i
u. geb. de Krocht concert nov. - 12 nov. Geef gul!
TE
HUUR
Goede verdienste. Tel. 01742LIVE
tiebankwerker
t.b.v.
nieuwsexadressen
l - • NIEUW! DISCREET!
. _.••[
Art .
Frans Bleekemolen a ƒ 7,50. * Lieve Marianne, van harte
1
98408 of 070 - 3912889.
THUIS-SM
ECHT LIVE
06.96.52
en nummers van vrouwen.
Onroerend goed
gefeliciteerd met je 50-ste bouw en/of reparatie, all2
Riante
kantoorvilla
waarvan
nog
te
huur
225
m
.
round
bedrijfswagen
spuiter
Tel.: 046 - 75 23 33.
verjaardag. Mama.
en woonruimte
Uitstekende ligging, goed bereikbaar.
Financiën en
en all-round bedrijfswagen
ANONIEME sexafspraakjes
• NU OOK BIJ WEEKMEDIAmonteur. Tel.: 020-6117797,
te huur gevraagd
Voldoende parkeermogelijkheden. Units vanaf 45 m2.
handelszaken
Sexkontaktlijn
Amsterdam Nieuw discreet privé-gesprek Oh, tennisleraar!? Moet ik
DE CONTACTTELEFOON inl. dhr. van de Zeijden.
Turn key opgeleverd.
met hete vrouwen. (Extra- echt met u bloot onder de
06-320.330.79 (75cpm). Voor info 06-35011170, 1gpm
Vraagprijs ƒ 55.000,- per jaar.
snel.) Bel 06-9664 (100cpm). douche om m'n "greep" te
Eengez.woning te huur gevr.
KAV Autoverhuur B.V. vraagt
Autoverzekering
Speel vanaf nu iedere
Anonieme
sextelefoonnrs
van
verbeteren? 06-340.340 15
* Oudleerlingen Maria school voor zijn motorfietsreparatieVan Maarschalkerwaart Mak. o.g. B.V. in of rand A'dam.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
maand (voor 35gulden) mee in
hete vrouwen, ze geven echt Nieuw: hete meisjes van 18
meldt u aan voor reünie.
Max. huur ƒ 1100,- p.m.
uit Groot Amsterdam!!
afdeling een all-round monSex"O"foon. Kies 1: hete
blijft toch goedkoper!
Tel.:
0206644
631.
de Spaanse loterij en maak kans op
hun
tel.nr.
Bel
06-9737
75cpm
Tel.: 02507 - 19106.
Tel.: 020-689.00.99.
06-350.23.020 (100cpm).
teur. Tel,: 020-6979746, vraBel nu: 02507-14534.
stóries 2: sexafspraakjes" 3:
6,5 miljoen gulden (lotaal 90 miljoen).
GARAGE
Dikke
Vrouwen
Livegesprek
Overigens, mijnheer de voor- gen naar dhr. H.K. Kerklingh.
Weg. verbouwing voor ± 5
Nieuw! Sex op SPANNENDE striptease 4: hoogetpuntén.
TE
HUUR
AAGEBODEN
Mollige
vrouwen
met
enorme
MuziekDOEMEEJEWEET
zitter, zijn wij nog steeds
Tenten en
weken keurige woonr. geplekken! 06.320.320.19 pm1g. 1 gpm. 06.350.299.67.
Tel. 02507-14534
bollen. 1gpm. 06.98.70
zocht, z.s.m. Tel.: 13454.
instrumenten
TOCH MAAR NOOIT! van mening dat de Herman
In de bios voel ik je hand.
kampeerSex"O"foon Sexbox Live!
Sportartikelen
Heyermansweg moet worden
Kamer te huur.
Gratis Info:
06.320.329.50 Rijp & Jong.
Direct
contact
benodigdheden
Nieuw! UITBELPRIVELIJN!
doorgetrokken.
Tel.:
02507
15917.
UNITED MEDIA GROUP
Woningruil
met DAMES uit
Ze zitten thuis te wachten op 1gpm. Direct live met haar!
Postbus 704
*Snuffelen 5 nov. a.s. in 't *T.k. skeelers (geen merk) T.k. de Waard Albatros Te huur gem. appartement
heel Nederland.
jouw telefoontje. Luister naar ***SEXPLEZIER voor 27*
29flrjASCapellea/dUssel
Stekkie van 10 tot 11 uur. Inl.: ƒ30,-, crossfiets i.z.g.st. ƒ 75. i.z.g.st. (grote) ƒ 1000,-.
tot maart '95, ƒ 1000,- p.m.
Rijpe Vrouwen die jou willen! De Heetste vrouwen direkt
Tel:01M51217B
Geheel privé
750 Ruiladressen
02507 - 16456 (na 18.00 uur). Tel.: 02507 - 15347.
Tel.: 02507 - 18718.
Toets de 3 en wij verbinden je aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
Tel.: 02507 - 17475.
in A'dam. Inform. bij WBV Het THUIS DOORGESCHAKELD Live door! 1gpm. 06.98.40.
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
06-96.80
Kunst en antiek
Nu
Direkt-TELEFOONSEX strenge sexkontakten
24 u/p.d. 100 cpm.
Haarlem/Zandvoort. Aangeb.
hete vrouwen wachten op 06-320.322.17 (75cpm). v .
4-kam.flat 1 hg Engelandstr. Direct Live Box! Je komt in jou. 06-320.330.91 (75cpm).
U kunt bij ons al
Kale hr ƒ 680,-. Gevr. in Zand- een orgie terecht! 1gpm. Nu
SM-KONTAKTLIJN: zoek;,je
v.a. ƒ 270,- voor
KOLONIAALSTIJL
** HOMO-KONTAKTEN **
voort 3-kam.won. 023-402550. 24 uur per dag! 06.95.93
een strenge afspraak? ;..
het eerste halfjaar
Nederlands-lndië,
antieke
Direkt apart met een hele 06-320.325.80 (100cpm).,-,
een goede piano
Jullie groter, ik kleiner.
meubelen en antiek-look: 700
DIREKT apart met ondeugeri- hete knul uit Amsterdam!
huren.
Aangeb.
wegens
relatieverbreSM-VOOR-2: direkt apart vo'or
stoelen, div. modellen tafels,
Informeer NU al
king: fijne, rustige 4-kamerflat, de vrouwen, die thuis op je Bel nu 06-9614 (nu SOcpm). 'n streng sexkontakt.
ook met marmer, kasten,
wachten.
Bel
06-9757
75cpm
voor komende
bovenste etage, kale huur
LiveSex met strakke meisjes 06-320.329.99 (75 cpm). .•banken, vitrines, bureaus,
schoolseizoen bij:
ƒ730. Gevraagd: rustige 2 of 3 Direkt een HETE vrouw (30+) 18! Live met ze! Bel 06.98.66
decoratie enz. JAN BEST,
SNELSEX 9644
kamerflat/woning, huur ± ƒ 600, aan de telefoon die thuis belt. Nu 24 uur per
,—
dag!
_y.
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Geen wachttijd! Geen trucjes!
Zandvoort/Haarlem.
Bel:
020
06-9880
(75cpm).
VAN KERKWIJK
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
LIVESEXMEISJES
06.96.36 Snel livegesprek of korte sa'p5498460 (kantooruren), 02507 Aalsmeer, 020-6412137.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
Amsterdamseweg 202,
DIREKT-PRIVE: snel apart 24 uur per dag kun je Live! pige stóries, 1gpm 06-9644.
17088 (na 19.00 uur).
AMSTELVEEN
met de heetste vrouwen!
1gpm, v.a. 18 jr. Livesex!
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opTAFELS
STEWARDESSENSEX
'06020-6413187
Bel 06-9710 (75cpm).
navolgende voorwaarden:
LIVESEXNEGERIN
06.96.86 95.07. Schuif m'n rok omhoog
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
antiek, kopie, klein,
Woninginrichting
VERHUUR van PIANO'S
DISCREET Sexkontakt, nu 24 uur per dag! Live sexen! en laat je hand voelen. 1 gpm.
• inzenden uitsluitend via
groot, dik, dun.
bij uw tekst meegerekend wordt).
al v.a. ƒ 50 per mnd
spec. met hete vrouwen van 1gpm. Doorschakelsex!
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Jan
Best
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
Bel voor onze voorwaarden: FRANCIS nieuw in Noord en 40+. 06-320.330.42 (75cpm).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worMeidenGrieks! 06-320.320.62. hoogtepunt. Glij maar lekker.
Keizersgracht 357,
opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan ko02946-4292, Fa. Holla & Zoon. nu al de goedkoopste in
den opgegeven.
DOORSCHAKELSEX Luister Ik sta voorover, voorzichtig
|020-6232736.
gebruikte koelkasten, was- naar hete oproepen van vrou- met wat olie. Ga door! 1 gpm. 1gpm. 06.320.320.77.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Showroom:
THUISBELcomputer
',^
machines,
drogers,
gasforCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als
Studieboeken en
wen. Maak je keuze en de Meisjeskamertjes
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
Mr. J. Takkade 30,
18
jr Nu kun je de vrouwen t'hijis
nuizen, kachels en ktv's.
computer schakelt je direkt
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Aalsmeer, 020-6412137.
-platen/banden
Alles ± ƒ250,- of kom een door naar haar huis. Discreet! 06.96.08 Petra en vriendinne- opbellen. Zoek de leukste
tje doen 'n sexspel. 1gpm.
advertentie van een vrouw en
praatje maken. Dotterbloem- Bel 06-9668 (75cpm).
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
de computer verbindt je door
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
MEISJESVINGERTJES
18
jr.
Computerapparatuur
Bod
gevr.
op
+
550
LP's
en
Postbus
156,
1000
AD
Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
met haar. Discreet en privé:
Doorschakelsex!
Ze
glijdt
in
je
slip.
1
gpm.
3700
singles.
02507
18248.
en software
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
06-9892 (75cpm).
Of afgeven bij:
06-320.320.66
Oh...wat
fijn.
Live
in
de
huiskamer
bij
de
Rijwielen,
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterlekkerste vrouwen en tieners! NIEUW! 06.320.325.95 Direct
THUISBELSEX *
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Lessen en clubs
motoren,
Ze zitten thuis te wachten tot een leuke meid aan de lijn! Kies nu zelf de heetste vrouw
*T.k. PC-XT 2 diskdrives
grepen.
Gasthuisplein 12,
bromfietsen
jij belt. Ze willen privé 'n sex- De meeste vrouwen! 1 gpm. en wij verbinden je direkt met
5.25 20MB Hdisk Seikhosha
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
gesprek met jou! Niemand
printer ƒ 175. 02507-19443.
haar door. Bel nu 06-9755
PIANOLESSEN
Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17. (100cpm).
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaaldoor gedipl. lerares.
Puch Maxi Europa, 1 jr oud, luistert mee! 24 u.p.dg. 1gpm. Sex in het openbaar! Lift,
Tel.: 02507-18486.
06.9779
3597 km, wit met verz., vr.prijs
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acTHUIS-SEX-KONTAKT, hete
Verhuizingen
toilet, trein, bus, tram.
PRIVE-LES Engels, Latijn, ƒ800,-. Tel.: 02507- 16504. EENZAME vrouwen zoeken Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- vrouwen bij jou in de regio.
ceptgirokaart
Grieks, Dutch lessons, J. Baksexafspraakjes als man niet op RIJPE VROUWEN zoeken Bel nu 06-9811 (75cpm).^
Grote en kleine verhuizingen, ker, Botticellistr. 38" A'dam *T.k. z.g.a.n. groene
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
jesfiets
7-10
jr
ƒ
175.
Van
Len
thuis
is! Bel 06-9661 100cpm. sexkontakt 06-9616 (100cpm) TIPPELLIJN: eenzame vrouwoveral naartoe. Goed, goedk. (bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
nepweg 19. Tel. 02507-12367 EROX de madam verbindt je
tjes zoeken een vluggertje?
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
en vakkundig. 020-6114474.
Nieuw: ANONIEME sexdating Bel nu 06-9530 (75cpm).
TEKENEN EN SCHILDEREN
door,
zeg
maar
met
wie!
06Snel sexkontakt m. eenzame
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en in het Tropenmuseum of
95.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
06-Nummers
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
vrouwen 06-9706 (100cpm). TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
kamerverhuizingen. Voll. verz. aquarelleren in de Hortus.
in bad met jou! Zeep me maar
Gebabbel, gebabbel. 75
Dag-nachtserv. 020-6424800. Voor beginners/gevorderden.
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
06-320.320.22. Ik wil dat je me lekker in lieverd! 1 gpm.
cpm.
De
BABBELBOX
de
enidinsdag 14.00 uur.
Nu nog enkele plaatsen vrij 06-320.320.91. Ik open mijn
in de lift masseert! Zachtjes
VERPLEEGSTERS LiveSex!
ATELIER JPH: 020 - 6977985. mond voor jou! Ik wil je tong ge echte! 06-320.330.02.
hoor! Ik ben net 18! 1 gpm.
Onderhoud,
Rijp & Jong! 24 uur per dag!
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. GRIEKS standje met ervaren
reparatie,
Rijpe Verpleegster. Ik zit op 06.98.38 1gpm. We wachten.
vrouwen,
35+.
Kies
maar
er
06-95.05. Hier willen ze alleen
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. VLUGGERTJE: hete vrouwen
Zalenverhuur
doe-het-zelf
live voor standje Grieks! Door- zijn er 3! 1 gpm. 06-320.327.17 Pak 'm. 1gpm. 06.97.44
zoeken snel discrete sex!
schakelsex! 24 u. p.d. 1 gpm. GRIEKS: toe maar, schuif
RIJPE
VROUWEN
Live Bel 06-9603 (100cpm).
Gepens. schilder heeft nog
mijn
slipje
maar
opzij
schat!!
Party-service
06-95.09. Je krijgt sexles in
06.96.09, 24 uur per dag kun Vrouwen, 40, zoeken STOUtijd voor binnen- of buiten1 regel ƒ 4,76
het gymlokaal, stop je hand Bel 06-9709 (100 cpm).
je met ze dollen! Live! 1gpm.
PELIKAAN
werk. Ook timmerwerk.
TE jongens (18) voor hete
Heerlijk DISCREET apart met
maar in m'n BH. 100 cpm.
2 regels ƒ 4,76
02507-18248/30339, na 19 u.
uw adres voor koud buffet
Sabrina's Sexpaleis. Je kunt sex. Bel nu 06-9844 75cpm.
hete
vrouwen
uit
Amsterdam.
06-95.26. LESBISCHE buuren bittergarnituur.
hier kiezen uit meer dan 180 IVrouwen van 35 jaar en ou3 regels ƒ 4,76
vrouwtjes brengen elkaar 06-320.322.11 (75cpm).
hotstories! Zappen van storie
Tel.: 02507-18812/15619.
Schoonheid en
4 regels ƒ 6,35
der willen DIREKT-SEX. Bel
Hete
eenzame
vrouwen
30+
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
naar storie. Je hoeft geen an- ze thuis via 06-9604 (75cpm).
VERENIGINGSGEBOUW
verzorging
5 regels ƒ 7,93
06-95.91. Het meisje (18 jr) zoeken ANONIEM sexcon- der meer te bellen, voor 1
IVrouwen van 35 jr en ouder
De Krocht
bukt en schuift haar rokje om- tact. Bel nu 06-9511 (75cpm). gpm heb je alles! 06.96.06
Grote Krocht 41, Zandvoort, hoog. Op z'n GRIEKS. Igpm. Hete ERVAREN vrouwen van SEX VOOR 2: snel een sex- willen DIREKT-SEX, bel ze nu
ZONNEHEMELVERHUUR
6 regels ƒ 9,52
06-9512 Sexsucces! 75cpm.
40 jaar zoeken sexkontakt.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
esprek met 'n hete vrouw
SUN RENT
7 regels ƒ 11,10
06-350.290.53 (75 cpm).
voor
Ze zakte door haar knieën,
6-320.330.82 (75cpm).
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
8 regels ƒ 12,69
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Verlenging ƒ 75,- p.w.
Hete RIJPE VROUWEN (40+) SEX VOOR TWEE, direkt tele- op z'n Frans lieverd. 1gpm
Doorschakellijn
06.96.46 Rode Lippen!!!
KOFFIETAFELS
02507-30183/06-52812146
9 regels ƒ 14,28
zoeken snel sexkontakt!
foonsex met hete vrouwen.
Naar dames THUIS
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
Zoekt u ruimte voor vergade
06-320.330.46 (75cpm).
06-95.92. GRIEKS lekker ach10 regels ƒ 15,86
door het hele land
ring, feest, club of partij'
Kleding
HETE RIJPE vrouwen bellen SEX-DIREKT.
Ondeugende terom. Blanke of donkere
Komt u dan eens praten met
voor een heerlijk sexkontakt. vrouwen hebben een adv. in- vrouw staat gebukt! 1 gpm.
mij, A.J. v.d. Moolen,
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
Bel nu 06-9780 (75cpm).
gesproken. Kies zelf de allerTe koop dames- en kinderkle Gemeenschapshuis, tel.
24 u/p.d. 100 cpm Hete vrouwen willen echt snel lekkerste, en laat je doorveropnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
ding z.g.a.n., Kostverloren 02507-14085 of 19652.
Diverse clubs
straat 85 A. Tel.: 14460.
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
Privetelefoonnrs van hete SEXKONTAKT. Doorschakel- binden met haar huis. Bel nu
06-9663.
vrouwen thuis. SEXKONTAKT lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
020 - 6328686. Amber Escort
Huwelijk en
Bel
nu
06-9605
(100cpm).
SEXGESPREK met vrouwen charmante dames, dagelijk5
Homo:
jongens-(18)
onder
elBaby-artikelen
die zich thuis vervelen!! Voor na 19 uur. (Geen chauffeu'
kennismaking
kaar.
Hoor
ze
heet
TEKEER
Privetelefoonnrs
van
hete
Naam:
vrouwen thuis. SEXKONTAKT gaan 06-320*330*88 75cpm Heren bel 06-9667 (100cpm). a.d. deur- geen extra kosten-)
Te koop babykleding, bijna
Bel nu 06-9502 (100cpm).
HOMOJONGERENKONTAKT (SEX-GESPREK) Zeker weten NIEUW!!! ƒ 100,- all-in, 2x uW
•
Brieven
onder
nummer
Adres:
nieuw, Kostverlorenstraat 85
EN
Rijpe Negerin Live op haar hete jongens van 18 tot 30 jr. dat er op jou 'n heerlijk meisje hoogtepunt met 2 verschillenachter. Tel.: 02507 - 14460.
(18) wacht, bel 06-9701 75c/m
bellen onder nummer
privélijn thuis! Wij schakelen 06-320.330.95 (75cpm).
de jonge meisjes of trio in de
Postcode:
Plaats:
• Rubrieksadvertentie? Zie voor een maximale response je gratis door om haar te pak- ** HOMOKONTAKTEN **
SEXKONTAKT: De heetste salon. Geop. ma-vr 10-24Uvoor adres en/of telefoonnr.
De Contacttelefoon
ken. Ze houdt van Grieks! Zoek je snel een hete boy? vrouwen kun je thuis bellen. Bestevaerstr. 215hs. A'damTelefoon:
S.v.p. in rubriek:
de colofon in deze krant.
Voor info 06-35011170,. 1gpm 1gpm. 06/95.24 Echt Live!
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Tel. 020-6859264.
06-320*330*18 (75cpm).

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!
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Enkhuizer almanak is
ook na 400jaar nog leuk

Bokbieren proeven
in Beurs
U heeft misschien al gezien
heeft bij uw supermarkt of
uw slijter is de tijd van het
bokbier weer aangebroken.
Het is bij de brouwerijen traditie geworden om half oktober een bier op de markt te
brengen dat iets zwaarder en
donkerder is dan het gebruikclijke pils.

ENKHUIZER

Fransje Jongert is een
beetje overdonderd door de
vele belangstelling die zij en
haar produkt de afgelopen
weken hebben gekregen. Zij
is directrice en uitgeefster
van de Enkhuizer almanak
waarvan onlangs de
vierhonderdste editie is
verschenen. „Maar ik heb
vrijwel overal de boot
afgehouden, hoor. Ik wil al
die interviews niet, want ik
houd er niet van om in de
belangstelling te staan."

TRADITIE gaat terug naar de NoordduitDEZE
se stad Einbeck, waar in

de veertiende eeuw voor het
eerst bokbier werd gebrouwen. Oorspronkelijk werd
taokbier gebrouwen om de
kwaliteit van de mout goed te
kunnen beoordelen.
Tegenwoordig is de kwaliteit van de mout constant,
maar het bokbier viel bij veel
mensen zo in de smaak dat er
elk jaar meer brouwerijen
een bokbier brouwen. Twee
bokbieren die dit jaar bij mij
bijzonder in de smaak vallen
zijn de Chouffe-Bok van
Brasserie d'Achouffe en
Maximator van het Amsterdamse brouwhuis Maximiliaan.

I

Lintje

Het Amsterdams vrouwen sigarengenootschap Salomé
heeft onlangs drie exclusieve
sigaren geïntroduceerd onder
de naam Salomé. De lijn bestaat uit een Corona, een Pa- .
tanella en een Cigarillo. De .,
sigaren zijn uitsluitend té ~
verkrijgen bij zo'n 400 tabaksspeciaalzaken.

blad bepaalt het opvallende
•blonde' uiterlijk van deze sigaren. Er is gekozen voor de
drie meest gangbare modellen.-onder ,detsigar.en om .veel
mensen. te; laten kennismaken met 'het nieuwe. merk.

Champagne

Het genootschap waar het
merk zijn naam aan dankt
bestaat uit 25 vrouwen die
eens per maand samenkomen en onder het genot van
een glas champagne en een
sigaar ervaringen uitwisselen. Salomé is het enige vrouwengenootschap voor sigarenrokers. Zij hebben zich
vernoemd naar de feministische schrijfster uit het eind
van de vorige eeuw, Lou Andreas Salomé.
Sigarenhandelaar Van Coeverden is wel te spreken over
de nieuwe lijn. „Ik heb de sigaren opgenomen in mijn assprtiment omdat ik een speciaalzaak ben. Daarnaast
vond ik dat er een leuk verhaal achter zat. De Corona
vinden zowel mijn vriendin
Alledrie de sigaren zijn niet als ik de lekkerste van de
al te zwaar van smaak en zijn drie. Die variant verkoop ik
niet wild. Dit laatst houdt in ook het meest."
dat de sigaar dicht is aan de
Bel voor Informatie met Ebas group
uiteinden. Het Havana dek- BV,
telefoon 040 - 504604

H

OEWEL DE SIGAREN op initiatief van
het vrouwengenootschap op de markt zijn gebracht zijn de rokertjes
niet speciaal voor vrouwen bedoeld. „Ook mannen reageren positief op
dit produkt," zegt brandmanager Mark Heijmeijer
van Ebas group, de producent van de Salomé sigaren. „Wel is het de bedoeling om het exclusieve karakter van de sigaren te
behouden. Daarom worden ze niet overal verkocht en hebben we gezorgd voor een aparte verpakking."

Ter gelegenheid van het jubileum heeft het kleine, zachtoranje boekje met het pijprokende vissertje op de kaft een gou- Fransje Jongert: „Vierhonderd jaar is niet niks. Er is een grote groep trouwe lezers."
den opdruk gekregen. Om luxeuitgave is tevens een goudkleuFransje Jongert komt zelf en werd in 1982 directeur van Amsterdam doorlopen." Tijrig lintje gestrikt. „Ik heb het niet van oorsprong uit Enkhui- beide uitgaven. Vrijwel direct dens haar verblijf in Canada
een oplage van 250.duizend la- zen en is dus een 'buitenpoor- staakte Jongert de uitgave van werkte ze voor een soort WV
ten drukken en heb ze nu al ter' voor de autochtone inwo- de Deventer almanak, omdat en volgde een accountantscurbijna allemaal verkocht aan de ners. De uitgeefster kent de al- deze inhoudelijk niet verschil- sus. „Al deze dingen komen mij
boekwinkels door het hele manak nog uit haar kindertijd. de van de Enkhuizer.
nu goed van pas, want ik doe
land. De vraag is enorm."
Ze woonde al 12 jaar in Canada
De oplage bedroeg ook alles zelf. Ik ben wel blij dat de
Dat de animo voor deze uitga- toen ze via vrienden hoorde dat slechts rond de tweeduizend administratie nu snel via de
ve zo groot is vind Jongert pp de rechten van de Enkhuizer stuks, wat niet rendabel was. computer kan, want dat vind ik
zich niet zo verwonderlijk. almanak, samen met die van de „Na mijn gymnasium heb ik de het enige saaie aan dit werk."
„Vierhonderd jaar is.iniet.inik.su.' , Deventer almanak, te .koop wa- • Frederik Mullerschool voor
Afgezien van het cijferwerk
Er" isLéêri grote groep "'trouwe; """ren. Zp^ging op onderzoek uit boekhandel en uitgeverij ifi heeft Fransje Jongert het erg
lezers, maar döör"aTdirp;?ïbliCi '..
teit zijn^èr'nü bok anderen"die
het boekje willen aanschaffen.
Zij kopen het boekje om het
iemand cadeau te doen of als
verzamelobject." Ook bij bedrijven vindt 'de Enkhuizer'
gretig aftrek. „Het is een origineel relatiegeschenk en een
aantal werknemers zal het ook
in hun kerstpakket vinden."

6 Daagse reis naar Görwihl
Halfpension
Slechts
Het najaar, de meest geschikte periode voor een
bezoekaan het Zwarte Woud. Diepgroene kleurzen zijn vervangen door magische rood-bruine tinten en geven de omgeving een romantische uitstraling. U verblijft op basis van halfpension in hotel
Hotz, een sfeervol hotel! 6 Dagen slechts 448,-!
Meer informatie over Görwihl? Stuurt u deze
bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
'.
Postcode:
.—__—
Woonplaats:
—
Telefoon:
-—

448,Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
•verblijf In hotel Zum Alde Hotz
• 2-persoonskamers douche /toilet
• ontbijten diner ter plaatse
• uitgebreid excursieprogramma
• gezellige dans-en muziekavond
• begeleiding chauffeur

De Harde's Tours
Reserveren,.even bellen:,

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

De mensen, ach ja, de mensen. Al sinds mensenheugnis
voeren ze oorlog. Maar natuurlijk is het ergens begonnen. En
als het ergens is begonnen, kan
het ook weer ophouden. De
Duitse
schrijfster
Irmela
Wendt werkte dit gegeven uit in
het prentenboek 'Oorlog en zijn
broer.'
Oorlog is een oude man, die
er na duizenden jaren van oorlog voeren genoeg van heeft.
Vaag, heel vaag herinnert hij
zich dat hij ooit iemand anders
is geweest. Om daar achter te
komen, neemt hij vakantie en
reist terug in de tijd om, surprise, surprise, bij zijn broer Abel
uit te komen. En nu wilt u natuurlijk weten hoe het afloopt
met de wereld? Goed, dank u.
'Oorlog en zijn broer', 24,90 gulden,
ISBN 90 257 2614 3.
Matt Novak maakte een koddig prentenboek met frisse
kleuren over wat er kan gebeuren als je de deur niet goed achter je dichttrekt. Een hele dierentuin wandelt binnen, zet de
boel op stel' an, maar compenseert dat door een inbreker te
verjagen.
'Kijk, de deur staat open', 19,90 gulden,
ISBN 90-74892-01-9 geb.

Isabel is een klein meisje en
wordt uitgenodigd om samen
met de ganzen en andere dieren
in het bos te gaan picknicken.
Mollie, een onhandig schaap,
komt ook, maar verknalt de
boel door alles op te vreten. Ze
maakt dat goed door zich te laten scheren en van de wol een
trui voor Isabel te breien. Stom
einde, hè.
Lidy Peters verzon nieuwe
nonsensversjes, dit maal over
de maanden van het jaar. En
dat gaat zo: 'Lekkerbek december zet lichtjes voor de ramen/is
met een liefje samen/warme harten bij het vuur/wachtend op het
laatste uur'. Kortom, versjes
om je aan op te warmen, met
eigenzinnige tekeningen van
Marijke Brugmans.
Hlzzel Hazzel Hazelaar, vanaf 4 jaar,
24,90 gulden, ISBN 90-257-2654-2.
(AvS).

Lang's 'Der Müde Tod'
in Nostalgie in Tuschinski
Vijfjaar voor Metropolis
maakte de Duitse topregisseur
Fritz Lang de uit 1921
stammende film 'Der Müde
Tod'. Op zondagmorgen 13
november om half elf draait
deze film in de serie 'nostalgie
in Tuschinski'. De film wordt
gezien als Lang's internationale
doorbraak.

Vertrekdata:
Nov.: 07,14,21,28'
Dec.:05,l2

de huidige jeugdliteratuur
mag' is uitgeverij Gottmer/Becht aan een serie bewerkingen van klassieke jeugdboeken begonnen. Onlangs
verscheen 'De man op de
schimmel.'

'Een pakje voor Isabel', ISBN 90-2572602-2.

Aantrekkingskracht

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK
Zwarte Woud

De uitgeefster steekt veel tijd
in haar produkt. Tot voor kort
reisde ze door het hele land om
lezingen te geven over de Enkhuizer almanak en z'n ontstaansgeschiedenis. Nu laat ze
geïnteresseerden naar Enkhuizen komen en maakt een stadswandeling met ze. Tijdens borrel of diner in een lokale uitspanning vertelt Jongert ook
wat over de almanak. Binnenkort hoopt ze dat praatje in een
passender omgeving te kunnen
houden, het nog te verbouwen
Enkhuizer almanakmuseum.
„In de voormalige koelcel
van de visafslag hoop ik 13 mei
volgend jaar het museumpje te
openen. Hierin kan men almanakken zien, met als oudste één
uit 1686. Bovendien worden de
onderwerpen die al vier eeuwen
aan bod komen gevisualiseerd.
Het moet een laagdrempelig
museum worden."
De toekomst van de Enkhuizer ziet Jongert rooskleurig in.
„Ik wil de almanak nog graag
een tijdje blijven uitgeven, hoewel ik me realiseer dat ik met
de komst van het museum niet
alles meer zelf zal kunnen
doen." Ze vervolgt niet zonder
enige trots: „Mijn 19-jarige
zoon heeft aangegeven mijn
werk te zijner tijd,: te willen
overnemen."

BOES

Uit de verkoopcijfers blijkt
dat het boekje na vier eeuwen
niet aan aantrekkingskracht
heeft ingeboet. Het geheim van
het voortbestaan van de almanak zit 'm volgens Jongert in
het feit dat de samenstellers
het boekje jaar in jaar uit zijn
blijven uitgeven, zonder iets
wezenlijks aan de inhoud te
veranderen. Er zijn nooit advertentiés in verschenen en het
originele formaat is gehandhaafd. „Mensen hebben van nature de hang naar iets vertrouwds, iets dat echtheid uitstraalt. Daarom, zijn Haagse
Hopjes en Flipje Tiel ook zo
populair," glimlacht Jongert.

ER 'best wat meer
OMDAT
spanning en avontuur in

Lezingen

„Voor zover ik kan nagaan
heeft de almanak altijd bestaan
uit vier vaste onderdelen en een
gedeelte 'varia', waar ik me in
kan uitleven," vertelt Fransje
Jongert. „De waterstanden, de
aankondiging van alle markten
en kermissen, de kroniek en de
weersvoorspelling komen er al
eeuwen in voor. Voor het overige verzin ik elk jaar wat nieuws.
De onderwerpen moeten echter
wel passen bij het karakter van
de Enkhuizer almanak. Zij
moeten een verleden kennen,
toch actueel zijn en er moet ook
toekomst in zitten."

Vrouwen lanceren sigaren

Nu de blaadjes vallen, draaien de kinderboekpersen
weer op volle toeren. Hier
volgt een selectie uit het
aanbod.

Ed Franck bewerkte hiervoor 'Der Schimmelreiter' van
Theodoor Storm en vertelt het
spannende verhaal van een
koppige polderjongen, die het
tot dijkgraaf schopt en nog tijdens zijn leven de beste dijk ter
wereld wil laten bouwen.
Franck is er goed in geslaagd
om het wat statische verhaal
van Storm in prettig leesbare
naar haar zin in deze baan. hapklare brokjes neer te zetten.
„Het ene moment ben ik de di- Na een paar bladzijden wennen
recteur in mantelpak en even zelfs de ouderwetse dialogen en
later sta ik in een oude overall de traditionele verhoudingen
pakketten met almanakken tussen man en vrouw, baas en
klaar te maken voor verzen- knecht.
'De man op de schimmel', vanaf 12
ding."
jaar, 29.HO gulden, ISBN HO 230 0844 8.
(MvH).

N DE VOORKAMER
van het huis van de uitgeefster schijnt de oktoberzon vrij naar binnen
door de grote ramen. Een
groot bureau met stapels,
papieren domineert het vertrek en de boekenkast is gevuld met encyclopedieën en
'andere naslagwerken. Hier
wordt het eeuwenoude
boekje sinds kort samengesteld.

festival, dat dit jaar van 11 tot
13 november georganiseerd
wordt in de Beurs van Berlage. De openingsdagen zijn
vrijdag 11 (van 11 tot vijf
uur), zaterdag 12 (van 12 tot
11 uur 's avonds) en zondag
Een groot deel van de ver- 13 november (12 tot zeven
krijgbare bokbieren zal te uur).
M. Pekelharing
proeven zijn op het bokbier-

Oorlog en nonsens
in het kinderboek

C

ENTRAAL IN DE film
staat de Dood, één van
Langs favoriete onderwerpen. Het verhaal van
'Der Müde Tod' is opgebouwd uit
twee lagen.
De
eerste
laag komt
overeen met
de werkelijkheid van het
'hier en nu'
en is gesitueerd in een
willekeurig
Duits stadje
in een niet
nadere aangeduide tijd.
De tweede
laag bestaat
uit
drie
'droomsequenties',
die zich telkens in een
andere tijd
afspelen.
Een jong paar ontmoet op
weg naar huis een vreemdeling,
die ze een lift in een koets aanbieden. Eenmaal in het stadje
aangekomen, wil de vreemdeling daar blijven. Hij koopt een
stuk land en zet er een muur
omheen, die geen ramen of deu-

succes. Uiteindelijk ziet ze in
een brandend gebouw een achtergeleven baby. Ze geeft het
kind echter niet aan de Dood
maar aan de moeder en offert
zo zichzelf op. Aan het eind van
Offer
de film vindt zij dan toch haar
Nadat ze vergif heeft ingeno- geliefde terug, zij het in de dood
men, betreedt ze het domein in plaats van het leven.
van de vreemdeling, die natuurlijk niemand anders dan de
Dood blijkt te zijn. Hij wijst op Grimm
Fritz Lang bevindt zich met
drie kaarten, die de levens van
drie mensen symboliseren en dit verhaal en met de vormgeving ervan middenin de Duitse
die bijna opgebrand zijn.
Als het meisje het leven van romantische traditie. In het
verhaal
komen sprookjesmotieven
van Grimm en
Hoffman
voor, terwijl
bepaalde scènes herinneringen oproepen aan het
werk
van
schilders als
Gaspar David
Friedrich en
Carl
Spitzweeg.
Nostalgie in
Tuschinski is
een
samenwerkingsverband
van
MGM
Cinemas, het Nederlands
Filmmuseum
en Weekmeéén van die drie weet te redden, dia. Via de lezersaanbieding op
redt zij tevens dat van haar ge- deze pagina krijgt men drie gulliefde. Zij slaagt hier echter niet den korting per persoon. De
in. Dan krijgt ze nog één kans: volgende data van Nostalgie in
ze gaat op zoek naar iemand die Tuschinski zijn: 11 december
bereid is zijn leven op te offeren (Submarine), 8 januari (Matj),
in ruil voor dat van haar gelief - 12 februari (Mikael) en 12
de. Maar weer heeft ze geen maart (The General).

geeft u meer!
'Der Mude Tod'
van Fritz Lang

ren heeft. Als op een kwade dag
de jongeman verdwenen is, ziet
zijn geliefde hem later terug
door een spleet in de muur.

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon bij
de'kassa van Tuschinski. betalen Weekmedia-lezers in plaats
van 12.50 gulden, slechts 9,50 gulden per persoon voor de
film "Der Mude Tod', op zondagochtend 13 november om hall"
11. Telefonisch reserveren bij Tuschinski is ook mogelijk via
telefoonnummer: 020-626.2633.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (max. vier):

WEE!

geeft u meer!
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Auto's & Motoren

Weekmedia
Verkeerspolitie
krijgt Promotorprijs
De Verkeerspolitie Amsterdam/Amstelland is aan
de vooravond van de.MotoRAI onderscheiden met de
eerste Promotor-prijs voor
de positieve wijze waarop
is bijgedragen aan het motorrijden.

'Conceptcars' bij Peugeot en Citroen

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren', •
postbus 2104,1000 CC '
Amsterdam.

Jorritsma: stop
met scheuren

Het 215 man/vrouw sterke korps stond onder meer
aan de basis van het vorig
jaar opgerichte Motor Platform waarin 12 belangenprganisaties zijn verenigd.
Met ingang van 1995 wil
het korps met de wet in de
hand met name een yoortrekkersrol spelen bij het
optreden tegen motoren
die geluidsoverlast veroorzaken.

Michelin's voor
meer comfort

De Parijse Autosalon is altijd
bij uitstek de plaats waar constructeurs het publiek deelgenoot maken van hun toekomstvisie op het gebied van auto's.
Peugeot en Citroen presenteerden twee gewaagde conceptcars
voor de 21ste eeuw, de Ion en
Xanae.

Minister Jorritsma van
Verkeer en Waterstaat *
noemt de stijging van het
aantal
motorongevallen
sinds 1987 zorgelijk. Zelfs'1*
de'daling van dit jaar geeft"*:
geen reden tot tevreden;-'';
heid omdat het niet aan'$e
structurele maatregelen të'iv
danken was maar aan het',slechte weer dat motorrij-'-'*ders binnenhield.

ven de achterruit. Rondom is
hij voorzien van kunststof
schilden die bescherming bieden tegen kleine aanrijdingen.
Ze hebben bovendien ingebouwde sensoren die een signaal geven waneer je tijdens
het parkeren te dicht bij een

De toekomst
van Citroën, de
Xanae

Het paneel bestaat
uit beeldschermen
Michelin breidt het Pilot
taandenprogramma uit met
een nieuw type dat bij uitstek geschikt zijn voor Sedans, reislimousines en
spacewagons.
De nieuwe Pilot CX-KL
heeft ook bij hogere snelheden een laag geluidsniveau.
Binnen de auto is het geluid 20 procent lager dan
een gelijksoortige band en
'buiten de auto is de ge'-. luidshinder met dertig pro• cent teruggebracht.
Door de structuur van de
band zijn de trillingen binnen de auto met 12 procent
; gereduceerd.
; De XM+S Alpin is een
; tweede nieuwe band die
' Michelin introduceert en
\ het gaat in dit geval om een
; band die onder moeilijke
; rij omstandigheden in de
sneeuw een. ongekend ni-,
'-. veau aan grip en stuurcomfort biedt.

auto of paaltje komt.

P

EUGEOT HOUDT zijn
elektrisch aangedreven
stadsauto en rijdend laboratorium Ion naar eigen zeggen nog redelijk binnen
de futuristische grenzen. De
Ion weegt 850 kilo en heeft een
actieradius van maximaal 150
kilometer. De carrosserie is 3,3
meter lang en van het type mo-

Voor het openen van het portier is geen sleutel nodig. Met
behulp van een zendertje op de
afstandsbediening activeer je
een 'gevoelige plek' op de ruit.
Zodra je met de hand die plek
aanraakt gaat het portier open.

oppervlak en een doorzichtig
dak dat tachtig procent van de
UV-stralen filtreert. Het interieur heet gezellig te zijn en
geeft de indruk dat je in een
veilige en behaaglijke cocon
zit.
Citroen ontwikkelde een prototype van een vijfpersoons

auto van 4,2 meter lengte. Ook
bij deze strakgelijnde auto een
groot glazen dak. Het ontwerp
is in eerste instantie ontstaan
rond het concept van het 'leven
in een auto' en op basis van een
rijdende auto.
Het onderstel is afkomstig
van de Xantia en voorzien van

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75

ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

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

020-665 86 86

Auto's te koop van
ƒ 5.000,-tot/ 10.000,-

Transmissie
De Xanae is uitgerust met
een 2.0 liter 16-klepper (150 pk)
die gekoppeld is aan een automatische transmissie met elektronische bediening. De bedieningshendel is naast het stuur
gemonteerd waardoor de ruimte tussen de draaibare voorstoelen vrij blijft. Citroen koos
voor een driedeurs concept.
Aan de rechterzijde heeft hij
twee portieren die tegengesteld
aan elkaar openslaan. Door het
ontbreken van een middenstijl
hebben de passagiers een riante in- en uitstap.

Om een zitkamercomf ort te
realiseren zijn de drie achterstoelen in een halve boog opgesteld. Dat daar een telefoon en
andere technische snufjes bijhoren is zonneklaar. Met de
Xanae loopt Citroen vooruit op
de auto van morgen die, zoals
de socioloog Paul Virilio hem
noemde, je kunt vergelijken
met een 'los onderdeel van de
woning'-.-;-„, -•'•'
'•'• *••'-•
. • TJiftn i'.f. ITW BO'i r«~> f-v l i

De visie
voor de
komende
jaren van
Peugot:

Omdat de Ion primair voor
de stad is bedoeld zijn de lampen zodanig aangebracht dat
ze optimaal beschermd zijn tegen parkeerschade: aan de onderzijde van de voorruit en
achterruit. De richtingsaanwijzers achter bevinden zich bo-

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

het nieuwste hydractieve veringsysteem dat voorkomt dat
de carrosserie hinderlijk overhelt in snel genomen bochten
of tijdens uitwijkmanoeuvres.
Dit zogenaamde SC.CAE dat
onlangs debuteerde in de Xantia stelt nieuwe normen in
comfort en weggedrag.

Comfort

de Ion

VW GOLF, autom. bj. '86,
stuurbekr., ƒ 7950. Inruil mogelijk, Telefoon: 023 - 423906.

3 regels
voor elke extra regel
rr.'m-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Het zendertje gebruik je tevens
om de auto te starten. Het instrumentenpaneel in het midden van het console bestaat uit
twee beeldschermen die alle
belangrijke informatie geven.
In de centraal geplaatste
armsteun is een telefoon ingebouwd. De Ion heeft veel glas-

De wagens hebben
sensoren
nospace wat garant staat voor
veel binnenruimte. Door de
korte overbouw en de plaatsing
van de wielen op de uiterste
hoeken is hij zeer wendbaar.

Jorritsma deed woensSos
dag 26 oktober in de RAI
een dringend beroep op
verantwoordelijkheid
motorrijders. „Uit
zoek blijkt dat de meeste1?
motorongevallen veroor^'
zaakt worden door het verkeersgedrag en de rijvaat'!0
digheid van motorrijders.*','^
„Een beter verkeersiii1**
zicht en betere voertuigbë?3*
heersing zou veel leed
voorkomen. Bij een 'groef
percentage van de ongeval^
len zijn jongeren betroKP*
ken. Jeugdige overmoed en?62
onbezonnen gedrag zijn let'
terlyk
levensgevaarlijk??
Daarom wil ik me sterfp573
maken' voor kwaliteitsver
betering brj de„ryopleidiS3&
gen en voor vervolgcursu§3'r
sen na het behalen van hêf?v
rijbewijs A. Het besturen^
van een motorfiets' steïf y
hoge eisen aan-de bestuur^
der. Het gaat niet om dom-«
. weg' scheuren, wie dat wi{
kan beter op een circuit
gaan racen", 'aldus Jorritsma.,
ij
De, voorzitter'van de afdeling' Gemotoriseerde
Tweewielers -van de -RAi;s
de heer Van Doorn, onder-fc
schrijft ' haar£'! woordeïtf'
maar is wel-van mening dafc&
motorrijders ook- veelvuisjj
dig-geplaagd worden doörw
een slechte weginfrastruc'ü
tuur."
'
- s töl
Volgens Jorritsma wordt3
1995 een" belangrijk jaara
voor motorminnencVEuröhCf
pa omdat het door dé Euro-,,
pese.Unie is uitgeroeperts
' tot het Jaar van de'Jonge&
• Motorrijder." .• - > ' -MI

In de armsteun zit
een telefoon

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

Daihatsu

• Daihatsu
TIMO DE BRUYN-,
't AMSTERDAMMERTJE
Voor occasions en reparaties:
Amffel 340-342
van BX, Visa en 2CV6.
tegenover Carré
Ford Sierra 2.3 diesel, 1990,APK klaarmaken tegen gered,
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ƒ 15.500.•Autoservice Wetter
prijz. Verk. van losse onderd.
Zwanenburgerdijk 503,
Tel 020-6680820 en 075-219777 Feroza 1.6 inj. Resin-top,
Renault Clio RL 1.2/3 drs., bj. Zwanenburg. Tel.: 02907-6572
stbekr., km 60.000, '91.
1991, wit, 61.000 km, inkl. 12 Volkswagen Polo Coupé Fox,
Charade 1.3 inj. Shiga, km
mnd. gar. en 12 mnd.'APK, 40 kw, 31.000 km, 3-'92,
70.000, '91.'Charade 1.0 TS,
ƒ 14.500,-, tel. 020 - 6629517. ƒ 19.750. GOLDCAR BV. Tel.:
km 88.000, '90. Cuore TS, km
18.000, '93.
Si'zuki Swift GTI 16V, '89, wit, 020 - 6433733.
Kid dealer, occasions
NIEROP-DAIHATSU
ƒ11.700.Adm. de Ruijterweg
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
COBUSSEN Baarsjesweg 249-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Kia

WESTPQRP

Amsterdam 020 - 6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

Subaru Legacy GL autom, met
airco 1994, ƒ41.500. Demo.
T.k. Alfa Romeo type 75 1.8,
Tel. 020.6153902.
motor 100%, kleur wit, vr.pr.
ƒ4.750,-. Tel.: 020 - 6448179. Volvo 850 GLT, nov. '91,39.000
km, rood, abs, airbag, ƒ 42.500.
Adverteren in
Van Vloten B.V. Volvo-dealer
deze rubriek
Tel. 020 - 6369222.
FAX: 020 - 665.63.21

Tel.: 020 - 6183951.

396-398. A'dam

Tel. 020 -6S 259 83

Fiat

HAAKER

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Adverteren in deze rubriek
T.k.a. Chrysler voyager SE 3.0i
Tel. 020 - 665.86.86
automaat, gas, 153.000 km,
FAX 020 - 665.63.21
metallic grijs, juli 1990, prijs
Postbus 156, 1000 AD A'dam
ƒ24.500. 04182-2336.

Citroen
Voor een goede occasion:

.k. tegen handelspr.: BX 1.6
Autobedrijf
TGi 3-'91, ƒ 11.500,8X1.9 GTi,
WIM van AALST
1-'90, ƒ 12.500. BX 1.6
Communicatieweg 6, Mijdrecht TGi, Ipg, wit, 11-'91, ƒ12.500.
BX 1.4 Biarritz, 6-'88, ƒ5950.
CITROEN-DEALER
BX1.4E, 11-'89, ƒ 8250. BX 1.6
Tel.: 02979 - 84866
RS Break, 10-'85, ƒ 3950.
Citroen AX Hit, 1988, keurige BEREBEIT, Amsteldijk 25, Amauto, pas gekeurd, inruil moge- sterdam, 020-6627777. Dond.av. geopend tot 20.30 uur.
lijk, ƒ 5950. 023 - 423906.
Citroen BX TR Diesel, 4-'87,
V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
pas gekeurd, radio/cass., inr.
op druk brengen bij de Citroen
mog., ƒ4950. 023-423906.
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Citroen Olthof biedt aan:
Met 3 mnd. Bovaggarantie en Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
financiering tegen slechts
6.9% rente:
ZX Aura 1.8 3/94, 13.000 km
ƒ28.500.-. ZX Avantage 1.4
5/94, 11.000 km ƒ24.500.-.
ZX Aura 1.6, 1/92, 33.600 km
ƒ22.500.-. BX Cannes 11/90,
69.5000 km ƒ13.400,-. BX 14
RE 3/88, 124.000 km ƒ8750,-.
AX 11 TGE 8/92, 31.000 km
ƒ15.800,-. AX 11E 6/89,
78.000 km ƒ7950.-.
Isolatorweg 40
A'dam- Sloterdijk (afslag S 102)
Tel. 020 - 6823520.

OTO/ICI CITROEN
Citroen BX 1.6 T.G.I., bl./met., Lada2105 1.5 1993 ƒ9.950
AX
1.4
TRS '87
ƒ 6.750
km 96.000, '90, ƒ 9.250.
Lada stationcar 1990 ƒ 8.500
AX 1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
NIEROP-DAIHATSU A'dam-W., Lada Samara 1990/7.750
AX 11 TGE '92
ƒ15.950
020 - 6183951.
Adm. de Ruijterweg 396-398
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
Fiat Panda 1000 CL i.e., km A'dam. Tel. 020 - 6825983.
BX 14 RE '88
ƒ 9.250
40.000, zilver/met., '91, ƒ 9000. Renault 25 GTS autom. 1987, BX 14 Toulouse '91 .ƒ16.900
NIEROP-DAIHATSU A'dam-W., Ipg, Radio ƒ 5.500. Visa Garage BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
020 - 6183951.
Tel. 020 - 6596264.
ZX 1.9 Diesel '93... .ƒ23.500
Fiat Uno 45/3 drs. bj. 1988Saab 900 GL, wit, 4 drs. Saab XM 2.0 Comfort '91 .ƒ25.750
brons met. 53.000 km inkl. 3 99, wit, 4 drs, Saab 99, blauw
Hogeweyselaan 21
rnnd. Bovag en 12 mnd. APK met. 4 drs. SAAB SERVICE
1380 AG WEESP
f7.500,-, tel. 020 • 6629517.
02940 - 16661
MOLENAAR: 02503-14097

XM V6 leer airco '90 ƒ24.500
XM 20i, aut.'92
ƒ29.500
XM 20i aut. '90
ƒ 22.500
XM 20191
ƒ22.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
XM D Break Serv. '92 ƒ 20.000
BX TGD Break'92
ƒ20.500
BX 19 TGD Br.'91
ƒ16.500
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
BX 19 TZD '91
ƒ 14.500
BX TRD '88
ƒ 795
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
BX 19 TZI LPG '92 ƒ 19.500
BX 19 TZI '90
ƒ 14.500
BX 19 TRS Break '86 ƒ 4.950
BX 16 Progress
ƒ17.500
BX 16 Progress LPG ƒ 13.500
BX 19 GT LPG '85 ƒ 3.950
BX 16 RE '86
ƒ 3.950
BX 14 TE Deauville '92/ 15.500
BX 14 TE LPG '91
12.500
Visa 11 RE '88
ƒ 3.950
C 15 D '93
ƒ 12.500
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Mitsubishi

Saab

HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

GOLDCAR MITSUBISHI

Saab 900. GLS Turbo, 1985, j
keurige auto, inruil .mogelijk, •>
ƒ5950.023-423906.
-js i

AUTOKROOY
Voor nieuw en gebruikt
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel. 020 - 6310615

Lancia

voor Amsterdam en omgeving'
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Mercedes-Benz

Opel

LANCIA
86Y10
ƒ 5.850
93 Y10 Junior
ƒ 19.500
92 Delta HF Turbo .ƒ28.950
94 Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950
93 Dedra 1.6 DEMO ƒ 33.500
94 Dedra 1.8 DEMO ƒ 38.950 Opel Corsa, 3-d., 1985, keurige
90 Alfa 33 1.70-16V. ƒ 19.900 autorAPK gekeurd 1995, inruil
mogelijk, ƒ3950. 023 - 423906.
Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Opel Kadett 1.6 aut, 4-90, APK
Tel. 02940-15108
1995, 5-d., leuke auto, inruil
mogelijk, ƒ 9950. 023-423906.
Nu ook in Hilversum
Oto Plaza, Herenstraat 40
Tel. 035 - 244 244

Mazda

10% korting / Rij nu betaal okt. '95*
'90
88
'90
'91
'91
'90
'90
'91

OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR

voorkomt
autodiefstal

ƒ 9.950
ƒ12.750
ƒ13.250
Tel.: 020-6365052
ƒ19.500
ƒ26.750 626 SED LX 1.8i-16v . . . .1993
ƒ 12.750 626 Wagon LX 2.0I
1994
ƒ22.500 121 SED LX 1.3M6V .. .1992
ƒ28.950
323 HB LX 1.3
1987
tevens 75 andere occasions
323 HB ENVOY 1.3
1988
323 HB GLX 1.3
1988
* op al onze occasions
323 HB LX 1.6i
1990
* tot max. van ƒ 1.500.323 HB GLX 1.61
1991
* max. ƒ 10.000.-, 1 jaar uitgesteld tegen 0% rente.
323 F GLX PS 1.6i
1990
Gebr. Haaker B.V. Off. Fiat/Lancia dealer 323 F GLX 1.8I-16V 1991
626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
Kamerl. Onneslaan 10,
626 HB LX 2.0 aut
1989
BADHOEVEDORP
626 HB GLX 2.0-12V .. .1989
Dichterbij dan u denkt
626 HB ARES 2.2M2V . .1990
626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992
Aanbevolen door
626 HB GLX Ipg 1.81-16V.1992
Politie- en Verzekeringsmij.
626 Coupe GLX 2.2M2V.1990
Diverse FIAT OCCASIONS
Geschikt voor alle auto's
reparatie & onderhoud
Andere occasions:
IN SECONDEN GEPLAATST
APK-keuringen
Mitsub. Colt GLI.2 ....1988
NU te koop bij
Peugeot 405 GL 1 . ® . . . . 1990 Halfords, Brezan, Carlife, V & D
FIAT-SPECIALIST
Opel Kadett 1.8
1987 Automat VW/Audi & CitroenBovag Autobedrijf
Suzuki Swift GL 1.3 ....1987 dealers, Bovag-garages en de
VAN ETTEN
Volvo 340 GL 1.4
1990 betere autoshop. Prijs ƒ 149,Timmerwerf 91, Heemskerk
Info: 020-6846226
Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Tel. 02510 - 33677.
Sierra T. Diesel
91
T.k. Opel Kadett 1.61, 1989, 4AMSTERDAM-NOORD
Sierra 2.0 GT
92
drs, Sedan automaat, prijs
90/91
ƒ11.750,-. Tel.:03200-82056.
Fiat Fiorino bestelw. '83, i.g.st., Escort 1.4 CL
Escort
1.6
CLX
89/90/91
ƒ 1000. Tel. 020 - 6760339.
Fiesta 1.1
89/90
Fiat Panda 1000 CL i.z.g.st., Scorpio 2.4 CL
91
84.000 km, APK okt. '95,
R4-F6-1983, verh. dak + kastr.
Mondeo Demo 2.0 Demo 94
Nissan Sunny 1.3 Trend, 3-d., sunr. inricht, v. kamp., trekh.,
ƒ3250. Tel.:020-6927797.
Hyundai Pony 1.5 '90 ƒ 7.950
'88, sunr., km 89.000, ƒ9.500, APK ƒ 3000. 03495-71311.
Rat Regata 85S '87,80.000 km, Peugeot 405 1.9 '89 ƒ12.500 inr. motor mog. 02975-40747.
ƒ 3.500
apk 4-'95 m/trekh., z.groen, 4- Volvo 340 DL '88
Renault 5 TR 3 drs. 1990 34.000
Nissan Sunny 1.4SLX, b.j. '91, km, i.perf.st., APK gekeurd,
drs, ƒ4200. 020-6365609.
km 28.600, kl. met. grijs, zgan, ƒ 10.000. Tel. 020 • 6737508.
BOVAG GARANTIEBEWIJS
Rat Uno 55S, 10-'85, pas gealtijd in garage gestaan,
HOGEWEYSELAAN 97
keurd, prima auto, 5 versn., inr.
Renault 5 TR '88, i.g.st, vr.pr.
ƒ 16.500. Tel.: 020 - 6137310.
Tel. 02940-15443
mog., ƒ2950. 023-423906.
ƒ6500. Tel. 020-6837583.
Tegen handelsprijzen: Primera
FIAT VERMEY B.V.
RENAULT AMSTERDAM
2.0i LX, 5-d., stuurbekr., antraKeuze uit ruim 35 occasions.
Top occasions met 1 iaar
cietgrijs, Ipg, 1-'92, ƒ17.500.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
garantie
Ford Escort, 3-d, 1986, felrood, Sunny
1.6i SGX Coupé,
Tel. 02975-62020.
Wibautstraat 224
5 versn., inruil mogelijk, ƒ4950, stuurb., el. ramen, 8-89,
020-561 96 11
ƒ 10.500.300 ZX 2+2 Coupé, 7Wegens omstandigh. nieuwe Telefoon: 023 - 423906.

Tel. 020-6594859

Ford

FORD
VAN NES

Nissan

WEESP

FIAT PUNTO juni'94, 55 S mei Ford Sierra 2.3 Diesel, stuur- '85, ƒ 13.500. Sunny1.412V, 3ace. vrijwel ongebr. Vr. pr. bekr., 10-'87, mooie auto, inruil d., 9-'91, ƒ13.500. BEREBEIT,
ƒ 19.500. Tel: 070 • 3887809.
mogelijk, ƒ 6950. 023 - 423906. Amsteldijk 25. 020 - 6627777.

Saab 96 V4, wit, i.g.st.-, "pk!.
1979, te koop van eerste eige-1
naar. Tel.: 04162 - 1353.
!

SAAB SERVICE
Mitsubishi Colt 1.3 GLi, 43.000
km, groen met., 6-'92, ƒ 24.500.
MOLENAAR
GOLDCAR BV, 020-6433733. Mercedes onderd. ook bestel
HOOFDDORP
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Tevens inkoop sloop of schade
Tel.: 02503-14097
• De advertentie-afdeling be
Kadett 1.7.D stat., 4/90,
5 drs., sunroof, alarm, ƒ9000. houdt zich het recht voor ad- Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
vertenties eventueel zonder
Tel. 020 - 4207626.
opgaaf van redenen te weige- Waaronder: Saab 90, 99 &;9QO
Kadett caravan, 1.7 d., 90.000 ren. (Art. 16 regelen voor het Tevens revisie Saabmotoren
km, als nieuw, bj. '91. Vr.pr. advertentiewezen).
en versnellingsbakken.
ƒ 16.000. Tel. 020 - 6765052.

Stoplock

Najaarsvoordeel
Panda 1000 CL ie
Uno 5-drs. automaat
Tipo 1.4 Drs. . . .Tempra 1.6 S. (L.P.G.)
Croma 2:0 SX, autom
Y-10 1.0 Trofeo (open dak)
Dedra 1.8 ie
Thema 2.0 ie

Hyundai

Peugeot

ZUIDWIJK - PEUGEOTS1

ANWB gekeurd
Tel. Info. 020-6629517.
106 XN
205 Accent
205 Junior
205 XL
205 XR 1.4
309 Allure .
405 GR 1.9
405 SR 1.8
405 GLD ..
405 SRDT .
504 Coupé
Escort 1.4 Cl

92
88
90
8/90
.2/93
. 1/87
10/90
.8/93
.9/92
. 1/91
11/81
. 1/90

ƒ 17.250
ƒ 9.250
ƒ 12.500
ƒ 12.950
ƒ22.900
ƒ 8.750
ƒ20.950
ƒ35.950
ƒ26.950
ƒ22.950
ƒ29.950

ƒ 13.950

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940- 15110.

De beste leeuwekeur
gebruikte auto's
vindt u bij:
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
r
Amsterdam 020 - 612182W3

Peugeot 205 XL Comfort, '^89
zwart, 125.000 km,
'
wegens aanschaf grotere auto/
ƒ9750. Tel.: 020- 691261 jr^

Bedrijfsauto's^;

T.k.: Peugeot 205 1.1 Accent, 70 BESTELAUTO'S en pererbj. 1990, 57.000 km., i.z.g.st., busjes v.a. ƒ3500. Garage
grijs metallic. Bellen na zon- Rijsenhout, lid Bovag.
dag: tel. 01725 - 75506.
Meer dan 50 jaar gevestjgd:,
Bennebrpekerweg 17, RijserV
hout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.
. SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max

Seat

Klassiekers \
en Oldtimers

020 - 6686146.
SEAT.Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

T.k. Citroen Traktipn Avant 1'1-B
normaal, uit '54, i.pr.st., APK'
gekeurd, ƒ 11.000. 02296-1523.
T.k. oude Mercedes Benz 350
SLC, moet weg wegens plaats;
gebrek. Tel.: 01720 - 94844.;.:

Subaru

Renault

uw STER-DEALERS
vóór
GROOT-AMSTERDAM E.O.
Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Amrit
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer

Legmeeiplein 28-32
Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54

020-6153902
020-6622204020-6623167;
02977-30170--

Weg. lease: Renault 11, APK Subaru Mini Jumbo SDX, 4 cil., • Auto te koop? Plaats in deze
5/95, LPG, 112.000 km, ƒ 4500. 4-'90, 1e eig., leuke auto, inr.rubriek. U zult verbaasd staan
Tel. 02975 - 60215.
mog., ƒ8950. 023-423906.
over het resultaat.
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Mazda: opvallende nieuwkomer

Veiligheid, milieu, zuinigheid
zjjn niet doorslaggevend bij de
keuze voor een nieuwe auto.
Een belangrijkere overweging
is of hij zich onderscheidt in de
grijze massa en andere weggebrulkers jaloers maakt. Bij
Mazda's nieuwe 323 F luidt het
antwoord volmondig: ja.

gen bedraagt 90 pk bij 55 honderd toeren en het maximum
koppel 134 Nm bij 4000 toeren.
Het is dan ook een motor die
zich in alle rust laat bedienen.

De 323 F oogt zeer sportief
maar in combinatie met de 1.5motor kun je er zonder problemen schakellui mee rijden.
Mede door het vrij hoge gewicht van 1.115 kilo zijn de
prestaties niet bepaald wereldschokkend en wie echt sportief
en vlot wil rijden voelt zich
AZDA PRESENTEER- waarschijnlijk beter thuis in de
duurdere versies met zwaardeDE kortgeleden de
drie nieuwe gezichten re motor. Voor wie er belang
van de jongste 323-geaan hecht: de 323 F 1.5i sprint
neratie. Het woord facelift is
in bijna 12 seconden naar de
misplaatst want er is eerder
honderd en haalt een top van
sprake van de geboorte van een 175 km/uur.
nieuwe auto.
Drie stuks met een eigen carrosserieverpakking en uitstra- Vlinders
ling. De driedeurs hatchback
12 seconden is geen tijd om
oogt als een coupe, de viervlinders in j e buik te houden,
deurs sedan is een ruime mid- die zijn halverwege verdwenen.
denklasser voor de negentiger Maar daar staat een gunstig
jaren en het vlotte uiterlijk van brandstofverbruik tegenover.
Wie zich enigszins beheerst
de vijfdeurs P moet de kar
trekken.
moet 1:13 kunnen scoren want
de testauto haalde bij na 1:12.
Mazda besteedde verder sucStrakker
cesvol aandacht aan het redu. De 323 F ziet er veel strakker ceren van trillingen en motoren dynamischer uit dan zijn
geluiden. Trek het raamstijlvoorganger met die achterhaal- vrije portier achter je dicht,
de klapkoplampen. Hij is lever- start de machine, ga 120
baar met drie verschillende
km/uur rijden en je kunt jezelf
motoren: 1.5i, 1.8i en 2.0i V6. De nog horen denken. Met het
V6 is nieuw in het programma weggedrag van de F 1.5 zit het
en bekend van de Xedos.
ook wel goed wat mede te danDe 1.5-motor uit de testwaken is aan de grote spoorbreedgen is een nieuw ontwikkelde
te voor en achter.
motor en Mazda verwacht dat
Vanaf de 1.5-motor van zijn
dit de meest gevraagde aanalle 323-modellen voorzien van
drijfbron van het 323-program- stuurbekrachtiging waardoor
ma wordt.
hij zeer direct reageert.
De nadruk bij de 1.5-motor
In de stad is dat natuurlijk
ligt op veel trekkracht in een
pure verwennerij, buiten de
breed toerenbereik en laag
stad en vooral bij hogere snelbrandstofverbruik. Het vermo- heden is het wat mij betreft een

Fiat breidt het leverlngs-'
programma van de Ctoquecento uit met een rappe en jeugdige uitvoering, , de
Sporting. Hij is voorzien
van de Pire 1.1 motor met
54 pk die hém-een topsnelheid van 150 km/uur en een
snelle acceleratietyd .bezorgt.
- De Sporting is hérkenbaar aan het speciale uiter- '
lijk: lichtmetalen velgen,
met laagprofielbanden, een
grotere uitlaatpijp, nieuwe
stèenslagbeschermers. op,
de-, achterste wielkasten;
bumpers en spiegels in de
kleur van de carrosserie en,
hij,-is twee centimeter ver-laagd.
- :
' Het onderstel is verder,
nog niet zwaardere schok:dempers en een stabilisa; t OP. aan de onderzijde afgestemd op de prestaties van
deJFire-motor,: Het sportie-.
.ve'v'karakter komt verder
,tot
uiting in de aankleding
r
van het interieur met on-",
der andere een geperforejard gaspedaal in race-uitvqering,
toerenteller,
zwartlederen.stuurwiel en'
versnellingspook, - sportstbelen die meer zydeling, se-steun bieden en rood ge-'kleurde veiligheidsgordels..

M

! 7 Kleine auto , krijgt status
, Mensen die een kleine
auto aanschaffen vinden
de, status, ervan steeds belangrijker. Dit komt door; dat kleine auto's zich volgens de kopers nauwelijks
' van elkaar onderscheiden
in .eigenschappen als comfort en brandstofverbruik.
De status wordt daarom
een belangrijke overweging 'l
bij.de keuze.
,
"
, -Dit blijkt uit een-onder-,
zoek door MuConsult naar
de-achtergronden en kenmerken van het- aankoopgedrag.

'Geen
face-lift'
maar een
geheel
nieuwe
auto

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

020-665 86 86

Accessoires en Onderdelen

Suzuki

Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM

Amstelstein - Suzuki

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

in 24 uur GELEVERD

. ;• ,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer'voor AVeen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
• " " Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Klaar terwijl u wacht.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Suzuki Alto automaat, grijsmeAdverteren in
Tel.: 020-6240748.
tall., 43.000 km, '89, APK 08deze rubriek
'957-03437 .-• 1274.
Tel. 020 - 665.86.86
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Volkswagen

ƒ 9.999,-!

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Golf II, 6-1990, LPG
169.000 km. APK 9-1995
zwart get. glas, dubb. kopl.
brede banden, dikke bumpers etc.

Tel. 02507-12447
evt. inruil
VWGolfGL600,bj.'87,kl.met.
br. gr. APK keuring, een goede
auto en ziet er prachtig uit. Tel.:
05280 - 67729, na 17.00 uur.
VW Passat 1.6 Diesel Stat.wagen, 1987, 5-d., keurige auto,
inr. mog., ƒ 8950. 023 - 423906.

Volvo
Volvo's uit voorraad
leverbaar
960
850
850
940
460
460
440
440
440
440
440
7
40
850
440
440
340

Prestige-line, aut m. '95
Estate sportline
m. '95
Sedan 2.5 10V
m. '94
Estate polar 2.3
m.'95
Luxury-line
m. '95
Freestyle
m. '95
Freestyle
m. '95
Comfort-line aut. m. '95
Sports-line
m. '95
Family-line
m.'95
1.6 inj.
m. '95
GL 2.3, antr.
m. '90
GLT ABS nov.
'91
GLT ABS, nov sept. '93
DL
'91-'92-'93
automaat
'88-'89-'90

GL 2.3 Ipg
5/90
GL, 2.0 60.000 km. . 3/92
GL LPG, 2.3
9/91
DL 1.8, 67.000 km. .2/91
GLT 1.8, 90.000 km. 1/92
GL, 1.8, 10.200 km. . 3/93
Automaat 1.8
4/92
DL 1.8, 21.320 km. .6/93

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP

Tel. 02940

18200/18008

Bovag Garantie Financiering
Leasing
Reparatie
Schadeherstellen
340 GL, bj. 1990, nwe. st., km.
st. 44.500. Pr. ƒ 12.500. Veel
extra's. Tel: 020 - 6829926.

480 ES, airco, seh.d., zilver/
[
met., km 89.000, '90. 340, 5drs., aut., rood, '91. 340, 5-drs,
spec., aut., wit, '91.340,3-drs.,
•
Amsterdam
spec., aut., rood, '90. 340 DL
1.7 5 speed, blauw, '89. 360
; : Uw Volvo-dealer
GL, 3-drs., 2.0 inj., blauw, '88
• met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- 460 GLE inj., blauw/met., '91
•'aan 128, Amsterdam-Noord, 940 GL sedan, groen/met., '91
VOLVO-NIEROP
. uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
J'k. Volvo 440 Dl, b.j. '92, km
Tel. 020 - 6183951.
*3.500, vraagprijs ƒ 21.000.
Ifl.'023 - 284882.
Adverteren in deze rubriek
-k. Volvo 440 DL spec. rood
Tel. 020 - 665.86.86
,'6i, 11-'92, 23.000 km, trekh.
FAX 020 - 665.63.21
I2
fls, ƒ24000,-. 08338-52852. Postbus 156, 1000 AD A'dam

Van Vloten

que is niet het meest toepasselijke woord. Hij is af maar geeft
ook het gevoel dat alles in het
werk is gesteld om de prijs zo
laag mogelijk te houden. Desondanks moeten we Mazda

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
_Valschermkade 16. A'dam..

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhulzen bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020) 6129804

Algemeen
± 50 auto's APK gek. Den
AUTO SERVICE WETTER
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Subaru en Lada dealer
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop. Lada Samara 1.5 5-d .. .1990
Lada Samara 1.3 Flash .1989
GOLF bj. '81, APK gek., ƒ 1275. Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
FORD ORION bj. '85, i.z.g.st., Subaru Mini Jumbo DL .1987
APK-gek. diesel, ƒ3700.
Renault 11 TL
1987
Tel. 020 - 6936734.
Renault 11 GTX
1984
1987
Clio RN 1.4, 5-d.,'91 ƒ19.750 VW bus LT 28 Dsl
1987
ClioRN 1.4, 3-d.,'92 ƒ23.900 VW bus transp
1991
19 Driver, S-d.,'94
ƒ26950 Rat Tempra 16 IE
21 Nevada GTS/90 ƒ 19.750 Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
1984
Mazda 626 1.8 LX/91 ƒ 25.950 Nissan Sunny 1300
Rat Panda 1000 \E,'92f 10.750 Opel Kadett 1.7 diesel caravan
Seat Marbella 900/91 ƒ 9.950
Zwanenburgerdijk 503
VW Golf GL 1.6/89 ƒ15.250
MAFAIT, Nijverheidslaan 14, Zwanenburg, tel.: 02907-6572
Weesp. Tel. 02940 - 13044.
Grote Opruiming
Door plaatsgebrek
Kom bij ons maar eens kijken!
Johan Boom, Zuider
1e klas occasions voor lage
prijzen. Alle keuringen toeAkerweg 83, A'dam Osdorp
gestaan. Bij ons ben je altijd
Tel. 020 - 6105478.
goed uit. Soepele financierin- ± 200 auto's v.a. ƒ600.- tot
gen zonder aanbetaling.
ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Inruil altijd mogelijk voor de Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Donderdag koopavond.
hoogste waarde. Onze aanbiedingen deze week:
T.k. inruilauto's: Citroen BX 1.4
VW Golf 5-drs
'85 TE Biarritz, sportint., 11-'88,
VW Golf CL
'84 ƒ5.750. Mazda 626 2.0 GLX
VW Golf Madison '90 en . '91 Coupé, stuurbekr., LPG, 8-'84,
VW Passat CL 1.8 . . . . . . '91 ƒ3.950. CorsaTR, LPG, 10-'87
VW Golf GTi 16V veel extr/91 ƒ5.000, BX 1.6 RS Break, 10Alfa 164 TS
'91 '85, ƒ3.950, BMW 316, 5-'85,
Mitsubishi Colt GL
'89 ƒ4.950. Datsun Laurel Aut., 5Mitsubishi Gal. 2.0 GLSi.. '91 '83, ƒ 2.250. Passat CLD, 2-'86,
Toyota Starlet 1.3 Friend . '90 ƒ5.500. BEREBEIT,
Ford Sierra 1.6
'90 Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
VW Polo Coupe
'91
VW Golf Cabrio
'89
Peugeot 106 XN
'92
Audi 100 2,3 Autom
'86
Audi 100 A^ant
'90
Audi 80 1.8 S
'91 Autoverzekering laagste bet.
Alle auto's APK gekeurd met per md/kw. met schadegarant
Focwa Serv. Celie 020-6416607
eerlijke, volledige garantie.
• De advertentie-afdeling beAUTO-WESTPOORT
houdt zich het recht voor adCondensatorweg
(langs de spoorlijn) A'dam-Slo- vertenties eventueel zonder
terdijk l. Tel. 020-6813410, opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
b.g.g. 06-52919992.
advertentiewezen).

Autofinanciering
en verzekering

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Uw BOVAG Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht

Tel. 020-6980639

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. FOCWA-monteur voor
alle voorkomende: laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz. ƒ37,50 exc.
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.
GARAGE ECONOOM
Voor Grote beurt & Onderhoud
Voor Schadeherstel. en APK
Repareert snel en vakkundig
uw koppeling & remsysteem
voor een goede occasion
Gratis leenauto's beschikbaar
BOVAG Gar. & ANWB-keuring
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

kwartalen flink in de lift zaten
zijn vooral de VW Golf, Mercedes C, Honda Accord, Opel Corsa, Fiat Punto, Renault Twingo
en Laguna, Rover 600, Peugeot
306 en Citroen Xantia. De afzet
van Van's op grijs kenteken keiderde onder invloed van de
wetswijziging met bijna 23 procent. ••-

toch nageven dat het interieur verlichting voortdurend spiedoordacht is. Hij heeft rondom geit in de zijruit. Overdag niet
veel opbergruimte zoals in de
zo'n ramp, maar 's avonds zo
centrale armsteun en de twee
hinderlijk datje de dashboarddashboardkastjes rechtsvoor.
verlichting op de slaapstand
Tegen bijbetaling van 2850
moet zetten.
gulden zijn twee airbags leverbaar, in dat geval wordt het boJaloers
venste kastje 'geslachtofferd'.
Stuurwiel en gordels zijn stanDe 323 F 1.5 GLX kost 'kaal'
daard in hoogte verstelbaar en 38 duizend gulden en laat zich
de bestuurdersstoel is voorzien voor wat betreft zijn vormgevan zithoek- en hoogteverstel- ving moeilijk vergelijken met
ling waardoor de ideale zitandere auto's in die prijsklasstuurpositie altijd wel vindse. Hij is zeer onderscheidend
baar is. De stoelen bieden, ook en staat garant voor jaloerse
op de lange afstand, goed
gedachten van andere weggesteun.
bruikers. Leg 3000 gulden erbij
Het zicht naar achteren valt voor de potentere 1.8-versie en
tegen. Het dashboard is overze kunnen ook nog de achterzichtelijk en alle instrumenten kant bewonderen.
: (::;.'. IHY'j) J ;-j,'::;.u; ,. x...
zijn binnen handbereik. Een
nadeel-is wel datde dashboard-. ...
- EVERHARD HEBLY

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij pp
een psychologische manier inniet duur!!!
tensief les en nog leuk ook!
Studenten 10 % korting.
Hoog slagingspercentage en
bestel-, vracht- en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
personenauto's, -bussen
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
020-6794842, 020-6908683.
Wij verzorgen ook 8-weekse
Zie ATS telet. pag. 888
cursussen en examenroutes rijD. FAAS
den is vanzelfsprekend.
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,Rijschool Ruth Maduro
)er dag, ex. BTW
waar je de juiste aandacht en
Grasweg 3, A.'dam-Noord
indiv. begeleiding krijgt.
Tel.: 020-6371826.
Tel. 020 - 6003882.
SNELLER, 't snel-rijbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT
Basiscurs.: auto, motor & aut.
va. ƒ895.; gespr. bet. 6 mnd.
Met Computer: 1e + herexamen v.a. 6 weken.
U bepaalt lesper./afrijdatum
KWALITEIT: 60 min. privéles
Bij ons privéles in CBR gebied
Incl. theorie op video 2/3 dgn.
Directe indien, exam. bij CBR.
Vrijblijvend rijtest a ƒ45.OKTOBERAANBIEDING:
bij 2 pers. ƒ 200.- korting
Info: 020 - 6840154/6828426
of 030 - 624342/621670.

Autoverhuur

QUKEBAAS

De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020-6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

ZAAK

Motoren/Scooters

Alle Laguna's zijn al leverbaar met een gente- ;
greerd kinderzitje en met
een airbag. Vanaf volgend '
jaar voorjaar is tevens een
airbag aan passagierszijde
voor alle versies leverbaar.
De Laguna is op dit moment op de Twingo na de
best verkochte Renault in
Nederland. In de eerste negen maanden van dit jaar
verkocht Renault ruim 68
honderd exemplaren, zo
blijkt uit cijfers van de
RAI.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

SLOOTHAAK

V AMSTELVEEN BV. U
Tcl,02Q443!220•.-,'; )\

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

OpelKadett/39p.d.
All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Auto's te koop
gevraagd

AUTOVERHUUR

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
Studenten 10% korting
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A'dam e.o Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Koen van Oosterwijklaan 6
Tel.: 02908 - 24640
AMSTELVEEN

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Bussum, 02159-11866.

Diversen

De standaarduitrusting '
van' de Baccara en V6 '
wordt in de loop van volgend jaar aangevuld met
een systeem voor het automatisch sluiten van ramen
en open dak via de infrarood
afstandsbediening.
De veiligheid van de kinderen van wordt verhoogd
door een anti-knelinrichting op de elektrisch bedienbare achterramen.

Autosloperijen

ATO

Met een advertentie in SHOfROOiAÜTO 1JN-3
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.

Rijscholen

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

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor

ƒ775,00

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.

•/eurocneque.

Auto-Moto

Italia
28-29-30 oktober
HOUTEN
drie hallen verkoopshow
Italiaanse auto's en motoren
onderdelen, clubs, mode
design, Italiaans culinair
Leuk voor iedereen!
Expocenter EURETCO
open: 10 • 18 uur.
entree: volw. f 15.- kind ƒ 5.- •
Info: 035-836990 of 1831-4290

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

|

H

sterk toegenomen vertrouwen
van de consument. Vrijwel alle
merken boekten verkoopstijgingen.
Het is opvallend dat Mitsubishi, Mazda, Toyota en Subaru
inleverden terwijl juist bijna
alle Europese merken goed
scoorden.
-' -Auto's • die de eerste drie

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

245
940
940
440
440
440
440
440

Drie keer
Mazda,
een ieder
met een
eigen uitstraling

Gunstige ontwikkeling autoverkoop
ET GAAT nog altijd goed koop van gebruikte auto's steeg
met de autoverkoop in met 8 procent ten opzichte van
Nederland. In de eerste dezelfde periode vorig jaar.
negen maanden van dit jaar
Tot nu toe leverden de BOgroeide de afzet van nieuwe VAG-bedrijven meef dan 571
personenauto's met ruim 12 duizend auto's af aan consuprocent tot 360.337 exemplaren. menten. De belangrijkste verVorig jaar zaten we in opkto- klaring voor de verbeterde, afber op nog geen 321 duizend zet is volgens -de RAI het aan.-üe ver-• "trekken"van'de economie errhet

•
;

De Renault Laguna krijgt ;
de beschikking over een •
uitgebreider pakket veilig- '•
heidsvoorzieningen. Vanaf
november is het volledige
programma voorzien van
een centrale driepuntsgordel op de achterbank.

Acceptabel

Automaten

Eigenaresse b.a. VW Jetta de
Luxê^ 9-'87, z.g.st., apk gek. 5'95y5 versn., altijd in gar. gest.,
elke keur. toegest., ƒ 5950,-.
Tél>035 - 855777.
VW-GOLF CL diesel 47 kw,
1992, 40.000 km, ƒ26.900.
tel.. 03469 - 1384,

Veiliger op
weg met Laguna

overbodige luxe.
Het uiterlijk mag ieder zelf
beoordelen, maar de 323 F is
meer een auto van zijn tijd dat
zijn voorganger. Hij is in alle
opzichten ruimer dan de oude
versie en biedt door de ver uit
elkaar geplaatste wielen gemakkelijk plaats aan vier volwassenen.
De hoofdruimte achterin is
zelfs acceptabel door de oplopende daklijn en wie niet al te
lang is raakt niet bekneld met
zijn benen.
De goed toegankelijke bagageruimte van de 323 F meet
voortaan 346 liter en deze kan
bovendien door de 60/40 neerklapbare achterbankleuning
vergroot worden.
De uitrusting in deze goedkoopste 323 F is riant maar chi-

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's £ Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Nationale
Opel Testdag
Op 5 november houdt de .'
Nederlandse Opelimpor- '
teur in samenwerking met '
alle dealers een Nationale
Opel Testdag waarbij men
kan profiteren van vele '
voordelen.
Zo kan iedereen zijn
Opel op 18 vitale punten laten controleren en voor
genspecteerde Opeis bestaat de mogelijkheid het
Opel Winterplan af te sluiten voor nog geen dertig
gulden. Verder staan er diverse nieuwe Opeis klaar j
voor een proefrit.
j

Sportief

Aantal regels

Fiat komt met
rappe Cinquecento

Naam:.

Prijs incL
B.T.W.

1
?
3
4
5
6
7
8
9
10

—
47,88
64.04
30,19

96.35
112.51
128.66
144.82
160.98
Telefoonnummer .

Adres:.
Postcode + Plaats:.
19W

Handtekening:

SONY 63 CM GROOTBEELD KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
•K
«

iï

SONYHWSTEADYSHOT
PHILIPS 70 CM KTV Hi-8 videocamera, optische
STEREO TELETEKST stabilisator, hi-fi stereo. "3890.-

28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1995.-

1295.-

TOPKLASSE
tl 70PHILIPS
CM MATCHLINE
28SL5800; Adviespnjs'2695.-

1995.

8

JVC VHS-HQ VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW
HRJ205; Van de uitvinders! Supersnel 'Full
Loading Centre' loopwerk, slow-motion en
beeld voor beeld weergave, autom. koppenreiniging, digitale tracking, afstandbediening met
LCD-display. Ingebouwd SHOWVIEW voor
eenvoudig programmeren. Adviesprijs*899.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

TR323;HiFi-stereo camcorder,
10xzoom,groothoektens.*2550.-

TypeWA9510.Adviespr|s*1899.-

Topklasse beeldkwaliteit! '3330.-

Off Philips garantie. *2545.-

Lichtgewicht camcorder. *1650.-

1695.PHILIPS 63 CM KTV

1049.
TOPMERKCAMCORDER

25GR9760; Adviesprijs* 1795.-

999.1279.-

B AU KNECHT 1100 TRN

n
^
^

STEREO TELETEKST

52NA2304;55cm,Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

nrgifr TQC
IftjfeY

ff«fÜM

M

F60; 8mm, 6xzoom. Adv.*2299.-

INDESIT 2-DEURS

1275.AEG LAVAMAT RVS

ZANUSSI Z614/4D

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs*1499.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

1145.-

SHARP R2V11 STUNT
PHILIPS/WHIRLPOOL |

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

Type R3G14; 1000 Watt grill.

BAUKNECHT 2304

mtw

B 4ö."

399.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombimagnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

30SCH1000 TOE R*EN SIEMENS 320 LITER

320üter2-deurskoeJ<asL*139e.-

SHARP VIEWCAM

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

vraag, opmerking, probleem?
• Bel de BCC

1559.

995.-

SIEMENS WASAUTOM.

I N F O - L IJ N
020-6474939

895.-

Geen pti|s-mlo i v m' konkurrenlie.

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

PANASONIC NN8550 |
Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*999.-

Afd.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00 tol 16.00 uur

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

495.PHILIPS GR102137CM
395.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron.Adviesprijs*1299.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

f «Kfi
ZANUSSIWASAUTOMAAT

VR632;TURB(>DRIVE,4toppen,
longplay, autostore. *1295.-

TypBZE400E;Adviesprijs*949.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719;Adviesprjs*1235.-

Supersnel, hi-fistereo. *1256.-

749
GRUNDIG HI-FI VIDEO

1099.

, Has=*"w

PHIOPS BOX.
v*

IdaEf 1099-"

t%mm&

KfCa|llUgHg)0H

' jAU'AtUm!

„e-séts,

999.-

PG320-.TOPKV
aks e a

Type 2596; Adv.*799.-

m

999.-

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

1099.-

PHILIPS/
WHIRLPO
850
TOEREN
BOVENLADER

VSG60; 4 koppen. Adv.*1098.-

799.-

INDESIT
FORNUIS

Type KN5402WO; Adv. *849.-1
BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

STUNT! GAS-ELEKTRO

Gas-eteklrofomuismet gril *999.-

498.-

TypBAWG089;AcMesprjs*1435.-

ETNA FORNUIS 14.00

ueg boxen.
•

«

BgcPÜSi

IYVHS-HQ VIDEO
SONY TELETEKST V^5;Afstandbedening.*1220.-

ilJlliJMl

>H7'50 Watt-d'
• . CP
rn-soeler.
beldeck.
spe

KVM1421 ; Adviesprijs*890.-

v

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

iSj^

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen, *1318.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

—-M
SSgpR^S

7QQ _
f «f9i

STUNTBOVENLADER

599.

AKAIVIDEO+PDC^XT
F360; IHQ, 3 koppen. *1 098.-

898.-

130 LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop. Zeer ATAG GAS-ELEKTRO
fraaie uitvoering met formica FK055/52A; Elektrische oven,
bovenblad. Officiële garantie. inkl.grillentookwekker.*1510.-

998.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 ; Afstandbeciend.*768.-

speler.bo^M.^-:-

.-;

Ï-&3ZB& 5^

cS^
479. "
STUNT! VHS-HQ VIDEO

~*~-

ZANUSSI ZF70BAR ATAG TURBO-FORNUIS

un

' ^"°

^,'^"lO W:*

uönt2?*o*..-«,uner:-.

'i . ao: W.center. y ..
.
.
. AdviespMlS_j" 43 - C 7Q i

rrr^mr» b'y-

Inkl. afstandbediening. '699.-

BLAUPUNKT 63 CM

DD-koe»<astAdviesprjs*1499.-

. '. . & ^rtKllO 1^1

4o"watt. tuner.'
:VBitCD-spel.er.X-

speler.

.3?8

tijd voor u

INDESIT PROMOTIE MIELE STUNT K1321S

PANASONIC 63 CM AKAI HI-FI VIDEO

599.-

werkelijk

799.-

Lade voor

SONY55CMKVC2121 JVC HI-FI VIDEO
STEREO TELETEKST HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

R SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

699.BAUKNECHTKGC2511
Koel/vries kombinatie.

SONY VHS HI-FI VIDEO
SONY63CMKVC2521 SLV615;
8 uur
STEREO TELETEKST longplay,TOPKLASSE!
4 koppen. *1990.-

TX1988; Stereo en teletekst.

oderngéput

BLUE AIR TL450 (BL) Adviesprijs*1149.-

GV240;'Bestekoop",VHS-HQ,
SONY72CMKVC2921 TELETEKST/PDC.
*1709.STEREO TELETEKST

1499.1299.

599.-

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

949
TURBO-DRIVE HI-FI

• j-ociaarOO

verKoo'RtuitSluitcnd

*7QQ _

PHILIPS HI-FI VIDEO

Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden.Adviesprijs*4000.-

RISICO

TV'

zeerzuinig. Adviesprijs'1 1 99.- GeenZ-deurskoekast maareen
echte 320 Her 2-deus koeR/ries
kombnatie. AdvJespr|s. '1099.-

1599.-

SONY72CMKVS2921

879.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
1 200trn/min., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

R
i

1195.-

LUXE 1400 TOEREN

CANON CAMCORDER

PHILIPS 63 CM MONO
f, 25MN11350;
AoViesprijs* 1445.8 :
a \ Mw 995-"

199.229.239.249.

280 LITER 2-DEURS MOULINEX FM1115
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*749.-

SONYSTEREOTOAVELLER

63QW7619; 16:9 breedbeeld-

PTgik 44QC
taalt-? B I£9«K

Snel ontdooien en verwarmen.

2399.1899.-

K knop, beeld in beeld (P.I.P.), SONY TRAVELLE

STEREO TELETEKST

SAMSUNG RE570
MA(3NETRONJ)VEN
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONYHI-8TRAVELLER

1549.-

63 CM IM-LINE KTV

Type KVX2541; 63 cm Flat en Square Hi-Black Trinitron beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, programmeerbaar via infrarood afstandbediening, teletekst met
geheugens, Hi-Fi stereo met 30 Watt totaal vermogen, automatisch
zenderzoeksysteem, 2 euro-scart aansluitingen,
stereo camcorder aansluiting aan
de voorzijde. Adviesprijs*1999.-

bass.-

INDESIT 140 LITER

_

399.-

KFF452; Luxe gas-elektro |
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis ]
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1248.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

MM63-12;TetetekstAoV.*1679.-

948.BLAUPUNKT 70 CM
IS70<£;Stereoenfe**3ksi.*1999.-

1198.j GRUNDIG 63 CM
T63-630; Teletekst. Adv.*1579.-

998.BLAUPUNKT 55 CM
FM55-40;TetetekstAdv.*1231.-

798.-

ARISTONA 52 CM

51KV1256; Adviespnjs*895.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1 245.-

TOPMERKWASDROGER

425.

SUPER KOOKPLAAT
IEMENS KT14N30 4-pitsgaskookplaat. *298.- [

ZANUSSIWASDROGER

PHILIPS VHS-HQVIDEO

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

BAUKNECHT160LTR

••BCCiïüS,
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

..S«06i>KAO.«-a«.;5«^_,: '^

469.-

545.-

IGNIS DROGER AWFQ20
. ....

389.

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs"245.-

INDESIT WAS DROGE R

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; "Beste koop-VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

TURBOTEAM

MOULINEX
OVEN

599.549.499.-

WATT

KONDENSDROGER

37 CM KLEUREN-TV HRD770E;LCI>afstbed.*799.-

C/IQ
ÖT'ö."

i^S

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

WHIRLPOOL AFB594 6 programma's, 12 couverts

||

BAUKNECHT LUXE

25

engeruisaim:Adviesprijs*999.-

WHIRLPOOL AWG91 2
KONDENSDROGER
Adviesprijs*1530.-

178.178.-

BAUKNECHT VW3PR

Xiuuun»

Kolliezetter.+
thermöskan.

'

MIELE DROGER

FTgik -IHQQ _
IJ:)fAy | |«99."
MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviesprijs*249.-

BOSCH VRIESKAST

TypeGSDI 31 1 ; A_dv:*848.-

BOSCH VW SPS2102

STUNT!! VRIESKIST!! MIELE VW G521

159.P\N-CODE l

>i Meer budget door de gratis
|)BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

120 LITER VRIESKAST

N5000; Geen afvoer nodig

^^•^•^^^BB^^^^V

UW EIGEN ZON IN HUIS
PHILIPS SUN-MOBILS en
ZONNEHEMELSvoor
ongekend LAGE
JUBILEUMPRIJZEN

WHIRLPOOL AWG202
Pj'jTry •v^vïfl " OPZETVRIESKAST
BAUKN./BOSCH/AEG Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

BOSCH KTF154^

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

599. -^Htó

^BMOHni "
ARISTONA HQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM KTV 2SB12; LCCkjfstandbed. *945.-

T51 -540; Teletekst. Adv.*1 099.-

^0 \Walt.. alstan
, Adviespriis-

1-BitCD-Spe»

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

328.l dinsdag t/m vrijdag .

1399., tot 53 o uur

. 9 tot 5;30 uur

H
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DeBoodschappenEiant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Donderdag 10 november 1994

Achtervolging na
greep in fichebak
ZANDVOORT - Een 24-jarige
Heemskerker heeft zondag een
greep in de bak met fiches in
het casino gedaan. Hij haalde
daar fiches uit ter waarde van
35 duizend gulden.
Het personeel van het casino
zag kans de man aan te houden
en af te leveren op het politiebureau. De Heemskerker had
de fiches ondertussen weggegooid, maar die werden allemaal teruggevonden.
Op het politiebureau verklaarde de Heemskerker dat
hij in een impulsieve actie naar
de fiches had gegrepen om zijn
speelschulden te delgen.

Los nummer ƒ1.85
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Nederlandse Spoorwegen 'chanteren' gemeente Zandvoort
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We zijn ontploft toen we het hoorden'

ZANDVOORT - Als de gemeente
Zandvoort haar parkeertarieven
niet drastisch verhoogt, krijgt zij
van de Nederlandse Spoorwegen
geen extra treinverbinding om het
kwartier met Haarlem.
De NS willen dat door hogere parkeertarieven meer mensen de
trein naar Zandvoort nemen. Het
college is 'ontploft' over deze
'chantage'.

'Chantage', een beter woord hadden
diverse raadsleden maandagavond
niet over voor dit dreigement van de
spoorwegen. NS-medewerkers stelden
die eis tijdens onderhandelingen met
ambtenaren van de gemeente. Later
werd het college van Burgemeester en
Wethouders op de hoogte gebracht.
„Wij zijn ontploft toen we het hoorden," zei wethouder Flieringa maandagavond in de raadsvergadering.

Nipo-enquête Zandvoorts Nieuwsblad:

Het college voelt er absoluut niets dagverbinding 's winters niet kwijtravoor om voor de NS de parkeertarie- ken."
ven op te schroeven, omdat Zandvoort
De politieke partijen in de gemeendan te duur wordt voor menig toerist. teraad reageerden verontwaardigd.
„Hoeveel parkeergeld we vragen, dat
„Het tast ons toeristisch produkt maken we zelf wel uit," riep PvdA-fracaan," verklaarde Flieringa. „De NS tievoorzitter Van Westerloo gepihebben nog dezelfde werkwijze als keerd. Van Leeuwen (D66) ging er vantoen het een staatsbedrijf was. Ze zijn uit dat het college wel 'een pissig briefbikkelhard," waarschuwde hij. ,,We je naar de NS' zou schrijven. „Die vermoeten zelfs uitkijken dat we onze meende chantage is zeer ernstig."

Volgens Bluijs, CDA, moeten de NS
er zelf maar voor zorgen dat ze hun
treinen vol krijgen. „Ze moeten niet
zeuren over onze parkeertarieven, ze
moeten maar reclame maken." Het
college van Burgemeester en Wethouders laat het er met bij zitten en zoekt
het hogerop bij de spoorwegen. „Wij
hebben meteen bestuurlijk overleg
aangevraagd met de NS," aldus Flieringa.

„Verkeerstechnisch is de
Herman Heijermanweg de enige oplossing," zegt wethouder
Flieringa van Verkeer. Een
confrontatie met de cijfers van
het onderzoek van de krant
brengt hem niet op andere gedachten. Toch zal de weg er
waarschijnlijk niet komen,
voorlopig. Volgens Flieringa is
er geen politieke meerderheid
voor te vinden, vanwege de kosten. Hij schat die uiteindelijk
op zo'n 16 miljoen gulden. „Dat
geld is er gewoon niet." Wéthouder Versteege van Ruimte-

Zandvoortse wint
Brugman-prijs
ZANDVOORT - Shanna van
der Zwet heeft een game boy
gewonnen met haar kleurplaat
in een wedstrijd van Brugman
keukens & badkamers. Vele
honderden kinderen namen
deel aan deze wedstrijd die
werd gehouden, omdat de vestiging van Brugman in Hoofddorp is verbouwd en uitgebreid.
Er werden verder nog een fiets
en een walkman uitgereikt
door de heer Raadsheer, filiaalmanager van de vernieuwde
vestiging.

Auto tegen boom
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoortse automobiliste is
zaterdagnacht op de Zeeweg
door onbekende oorzaak de
macht over het stuur verloren.
Zij raakte van de rijbaan af,
sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. De
vrouw is met een gebroken
sleutelbeen en jukbeen overgebracht naar het ziekenhuis.

Zandvoortse ouderen in de watten gelegd

Zes caravans
opengebroken
|
ZANDVOORT - Op de cam" ping aan de Kennemerweg zijn
vorige week zes stacaravans
opengebroken. De inbrekers
drongen binnen door sloten
open te breken of ruiten te vernielen. De buit bestond voornamelijk uit tv-toestellen en audio-apparatuur.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
10 nov 08.29 04.05 21.05 16.15
11 nov 09.36 05.15 22.2017.15
12 nov 10.56 06.36 23.29 18.35
13 nov 12.00 07.40 -.-19.56
14 nov 00.40 08.34 12.5521.00
15 nov 01.25 09.35 13.4522.00
16 nov 02.16 10.14 14.2922.50
17 nov 02.55 10.54 15.0823.30
18 nov 03.29 11.35 15.3723.50
Maanstand/getij:
EK dond. 10 nov. 07.14 uur
Doodtij zat. 12 nov. 10.56 uur
NAP+75cm
\'M vrnrl 18 nov 07 57 uur

Ruzie tussen
automobilisten

Ontmoetingsdag lieten alles welgevallig en genietend over zich heenkomen
breid feestprogramma in Gran
Dorado.
Hier werd de traditionele Ontmoetingsdag gehouden, georganiseerd door het gelijknamige

Zandvoortse comité onder heerlijk 'in de watten te leggen'.
voorzitterschap van Jan Brabander.
Op het culturele programma
Tientallen vrijwilligers werk- stonden onder meer optredens
ten mee om de gasten eens van het Ensemble Carla Ver-

ZANDVOORT - De gevel
van Raadhuisplein 4, op de
hoek van de Oranjestraat,
blijft gespaard. Het pand,
dat eigendom is van de gemeente, mag in de toekomst
niet gesloopt worden, ook
niet als het verkocht is.
Voor de plek aan de overkant, naast Graftdijk, komt
waarschijnlijk een 'nostalgischer' plan dan de gewraakte 'Kermis met stijl'.
De
gemeenteraad
heeft
maandagavond besloten dat de
gevel van het voormalige badhuis niet gesloopt mag worden.

Dat gebeurde aan de hand van
een motie van de VVD. Het
pand bepaalt in belangrijke
mate mede het beeld van het
Raadhuisplein, aldus fractievoorzitter Van Caspel.

Keuze
CDA-wethouder Versteege
had aanvankelijk nog niet zo
ver willen gaan. Hij wees op het
beeld/kwaliteitsplan dat is opgesteld, bovendien is er al een
geïnteresseerde projectontwikkelaar.
„Ik hoop over twee maanden'
met een voorstel te komen, om

de raad te laten kiezen: behoud
of nieuwbouw." Die tijd werd
hem echter met gegund. De motie van de WD werd door alle
raadsleden gesteund. Voor het
eerder gelanceerde nieuwbouwplan op het Raadhuisplein, op de plek tegenover de
Hema, komt Versteege mogelijk met een ander voorstel.
„Het college heeft besloten de
zaak nog eens kundig te laten
bekijken en Kerkplein 9 daarbij
te betrekken." De wethouder
gaat opnieuw praten met Graf tdijk, de eigenaar van het aangrenzende pand. Als zij tot
overeenstemming
komen,

kend geen bezwaar, omdat het
groengebied hierdoor nauwelijks wordt aangetast.

ZANDVOORT - De toekomstige woningen op het binnenterrein Julianaweg/Kostverlorenstraat komen gedeeltelijk
midden in een brede heuvelrug te liggen. Daarmee dreigt
een twintigtal oude eiken en andere bomen verloren te
gaan. Dat komt niet tot uiting in de tekeningen van de
gemeente, zeggen omwonenden.

Die beplanting is heel kostbaar, zegt bioloog C. van de
Vate, dominee van de erachter
liggende Gereformeerde Kerk.
Dat geldt voor allerlei zeldzame
planten, waaronder het 'Knikkende vogelmelk', maar ook
voor het twintigtal bomer dat
moet wijken. „Die eiken zijn
minstens tachtig jaar oud, net
als sommige struiken. En aan
de noordkant staat een groepje
zeedennen die een heel karakteristiek beeld geven. Die moe-

Foto Bram den Hollander

meer 'Friends in Music', het
Zandvoorts Mannenkoor onder
leiding van Frans Bleekemolen, en Dico van Putten voor de
muzikale omlijsting.

'Nostalgisch' plan voor Raadhuisplein

'Woningbouw bedreigt groene long van Zandvoort'

Eiken

,,Eigenlijk ben ik geen
~y
geinporurn, ik ben meer
f
een gezelligheidsmens " Dat
zegt Henk Jansen Deze week
treedt hij op m gebouw De
Krocht

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

lijke Ordening sluit niet uit dat
het er over een paar jaar toch
nog een keertje van komt. „Als
het circuit de A-status heeft gekregen..." Volgens hem kan dat
extra mogelijkheden bieden.
De verkeersproblematiek in
Zandvoort wordt steeds nijpender. Vandaar dat de discussie
over al dan niet doortrekken
van de Herman Heijermanweg,
naar Zandvoort-Noord, steeds
vaker de kop op steekt. Volgens
sommige politici is het de beste
oplossing om de verkeersstroom tussen de Zandvoortselaan en Noord vloeiend te laten
verlopen. Dat geldt dus ook
voor het verkeer van en naar
het circuit en Gran Dorado, dat
via Bentveld naar Zandvoort is
gekomen. Momenteel rijden
deze automobilisten allemaal De gasten van de Zandvoortse
over de smalle Kostverlorenstraat, de Sophiaweg en de Van
ZANDVOORT - Enkele honderden Zandvoortse ouderen
Lennepweg.
en mensen die moeilijk ter
been zijn, konden gisteren hun
Milieu
hart ophalen aan een uitgeMaar behalve op financiële
stuit doortrekken van de Her(ADVERTENTIE)
man Heijermanweg ook op mia
lieu-bezwaren: de weg, nu doodlopend met een begin en eind
bij Huis in de Duinen, zou min
Grieks
of meer door het Kostverlorenspecialiteiten
park komen te liggen, een
restaurant
uniek natuurgebiedje in Zandvoort. Vandaar dat voorstellen
hiertoe op veel tegenstand stui„SYMPOSION"
ten. Maar volgens de VVD en
andere partijen moet er nu einZeestraat 38, tel. 13Ï58
delijk eens een beslissing valTraditionele
len. „We moeten de mensen
niet langer in het ongewisse laGriekse keuken
ten," aldus WD-fractievoorzitWij verzorgen
ter Van Caspel, „zowel degenen
ook feesten
die de weg als een bedreiging
en diners
zien, als degenen die hem wel
voor groepen
willen." Tijdens de algemene
beschouwingen, maandag in de
(afhalen
gemeenteraad, steunden meer20% korting)
dere partijen dit voorstel.
B
Zie ook pagina 3

Die tekeningen zijn gemaakt
voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Volgens
omwonenden zijn deze echier
'vertekenend'. „Alleen het allerhoogste topje van de duinrand
is op de tekening aangegeven,
maar in werkelijkheid loopt
deze veel verder uit," zegt W.
Jubels van de Julianaweg.
„Sommige woningen komen er
precies in te liggen. Volgens de
stedebouwkundige van de gemeente wordt de heuvel opgeschoven, maar daar is volgens
mij geen ruimte voor. Bovendien is deze meer dan tien meter hoog. En ook dan gaat de
beplanting verloren."

Geinporum

Passie

ZANDVOORT - Zo'n 41 procent van de lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad is tegen het doortrekken van de
Herman Heijermanweg. Dat blijkt uit een NIPO-enquête
die namens de krant is gehouden. In totaal 29 procent is
voor het verlengen van de weg. De wethouder van verkeer,
Flieringa, ziet in deze cijfers 'geen aanleiding om ons
standpunt te wijzigen'. Volgens hem blijft doortrekken van
de Herman Heijermanweg verkeerstechnisch 'de enige
oplossing'.

A-status

Nachtwerk
De begrotingsbehan
o
deling werd dit jaar
O
weer eens nachtwerk Niet in
de laatste plaats door een
enorme hoeveelheid moties
en amendementen

„Ik koop in de Verenig
-f
de Staten, en Canada
l
en de Europese landen stoelen met een wat rijker verleden Ik weet overal aan te komen Niet alleen maar een incidenteel stoeltje, maar ook
complete inrichtingen," zegt
Casey' Godne Zijn passie is
een galerie vol mooie stoelen
Maar ,,Waar ik eigenlijk naartoe wil, is een stoelenmuseum,
waar je ook kunt kopen Met
iedere drie of vier maanden
een wisselende tentoonstelhng "

Ruim 40 procent
tegen verlengen
Heijermanweg
Het probleem dat aan 152 lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad werd voorgelegd,
luidt: 'Al jaren wordt gesproken
over het doortrekken van de
Herman Heijermanweg naar
Zandvoort-Noord. Het is een
miljoenenproject dat de doorstroming van het verkeer zou
bevorderen, maar wel ten koste
gaat van het Kostverlorenpark.
Vindt u dat de Herman Heijermanweg moet worden doorgetrokken?' Van de ondervraagden antwoordde 29 procent met
ja, 41 procent was tegen en 30
procent had geen mening.

Oplage: 5.250

hoeft er wellicht niet zo ver op
het Raadhuisplein gebouwd te
worden, meent hij.
Dit voornemen is enigszins
verrassend omdat de gemeente
eerder al met Graftdijk heeft
gepraat, maar dat is uiteindelijk op niets uitgelopen. Toch
had de VVD dit voorstel ook in
haar algemene beschouwingen
staan. Van Caspel pleit hierin
voor een 'in de sfeer van het
Raadhuisplein passend' bouwplan, 'op basis van het destijds
ingediende ontwerp van architect Soeters'. Soeters is ook de
ontwerper van Circus Zandvoort. Versteege wil echter een
gesprek gaan voeren met 'de
projectontwikkelaar' om te kijken of er een wat nostalgischer
gebouw kan komen. „Ik denk
dat er ook veel weerstand was,
omdat het om een heel modern
gebouw ging."

ZANDVOORT - Twee automobilisten zijn zondag op de
Zeeweg slaags geraakt. Op de
Zeeweg stond een file en moest
het verkeer van twee rijstroken
naar één invoegen. Een 25-jarige Amsterdammer haalde toch
rechts via de berm in.
Dit zinde een 31-jarige automobilist uit Diemen niet, wat
weer tot ergernis bij de Amsterdammer leidde, die de Diemenaar tot stoppen wilde dwmgen. Hij schopte een deuk in de
auto van de man uit Diemen.
Deze stopte, stapte uit zijn auto
en kreeg vervolgens van de Amsterdammer met een hockeystick een paar klappen op zijn
bovenarm. Terwijl de Amsterdammer vervolgens wegreed,
schopte de man uit Diemen een
deuk in de auto van de Amsterdammer. Beiden deden over en
weer aangifte van vernieling en
mishandeling.

'Kraakpand'
ZANDVOORT - Een 48-jarige
Zandvoortse kwam dinsdag
voor een onaangemane verrassing te staan. Zij had de sleutel
van haar nieuwe woning in de
Van Ostadestraat gekregen,
maar toen zij daar aankwam
bleek het slot te zijn verwijderd. Het huis was gekraakt, er
werden allerlei spulletjes aangetroffen. In overleg met de officier zijn die er met hulp van
de politie uit gehaald. Daarna
kon de vrouw er alsnog in.
(ADVERTENTIE)

6,5 milioen gulden (lötaal 90 miljoen).'1

DOE MEE, JE WEET
TOCH MAAR NOOml
;

-.;-•;•.-,,'•:•• Gratis Info:/', v.•••-:-:;;
'f; UNITED MEDIA GROUR.';
<6':VPo'sttus'.70t:;-?ïï-'-.;:
;:29l)OASCspellej;dUssel,:
'

Parkje

ten ook verdwijnen." Deze dennen staan achter de woningen
tegenover de Sophiaweg. Daarvoor in de plaats komen plekken achter de nieuwbouwhuizen, waar caravans en boten gestald mogen worden. Van de
woningen zelf zijn overigens alleen ruwe 'schetsjes' te vinden,
dat wekt de nodige argwaan.
De meeste omwonenden zijn
al in de pen geklommen om
hun bezwaren duidelijk te maken. Dat kan deze week nog tijdens de eerste inspraakronde.
„Natuurlijk zijn wij wel direct
betrokkenen omdat we er vlak
achter wonen," zegt Jubels.
„Maar het gaat ons ook om het
d
algemeen belang: dat missen
Ci
we namelijk. Wat heeft Zandvoort er aan om een van de laat> ^
ste stukjes natuur vol te bouÜO^X
wen met woningen in deze
prijsklasse? Hier is geen Zand- Het toekomstige villawijkje achter de Gereformeerde Kerk
voortse markt voor te vinden." (GK, links). Op de officiële tekening staat alleen het topje van
de heuvelrug (gearceerd), in werkelijkheid strekt deze zich veel
Hij baseert die uitspraak op verder uit (zie stippellijnen)
een woningmarktonderzoek in
Langs de Kostverlorenstraat
Zandvoort, van de Nationale inwoners die een vrijstaande
Woningraad. Daarin is sprake woning van boven die prijs komen huizenblokken te liggen
van 13 Zandvoorters die belang- wensen. De prijzen van de nieu- met woningen vanaf - vermoestelling hebben voor woningen we woningen komen echter delijk - zo'n zes ton. Tegen deze
van het type 2/1 kap van boven veel hoger te liggen, waar- bouw, op de plek van villa Hortense, bestaat voor zover bede 250 duizend gulden, en 35 schijnlijk zeven ton en meer.

o.
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„Dat is heel wat anders dan
2,5 ton," zegt C.J. Polman. „Van
doorstroming kan dus nauwelijks sprake zijn. Iemand die zoveel geld wil uitgeven, gaat vast
die krant moet ik hebben.
buiten Zandvoort wonen."
•> Omdat ik graag wil weten wat zich in
„Het gaat dus uitsluitend om
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
de winst van de projectontwikZandvoorts Nieuwsblad
kelaar," zegt mevrouw Cense.
13 weken voor maar ƒ 12,75
Ook haar woning grenst aan
het terrein. „En daarvoor geef
je een van de weinige groene
longen van Zandvoort op...
Zandvoort is er veel meer mee
gebaat als het gebied groen
blijft, bijvoorbeeld als wandelNaanvfmArtl
1 1
1 1
1 l
1
parkje waar ouderen makkelijk
terecht kunnen. Het KostverloArlrestl 1
1
1 I I I
l
l l l 1
renpark is voor veel ouderen
Postcode/Plaats:!
| I I I
moeilijk toegankelijk."
I I
l
1 1 I 1
Het huidige bestemmingsTelefoon! I I I
I I
• bezorging) | K.1 j
plan stamt uit 1980, toen werd
besloten het gebied groen te
Giro/Banknr.: 1 1 1
I
I
I
I
I
houden. De gemeente wil daar
Daarna word ik abonnee en betaal per
nu op terugkomen. „Wij vragen
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
ons af waar de gemeente mee
bezig is," zegt Jubels. „We kunnen nergens in de papieren te* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
rugvinden wat het nut ervan
voor Zandvoort is. En dat alleen maar ten behoeve van een
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
projectontwikkelaar, zoals je | opgeven: 020-562.62.11.
wel meer ziet in Zandvoort," | Stuur deze bon in een open envelop naar
zegt hij. „Want een beleid voor i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
dit sport zaken? Daar merken
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? l"Ö371 "Öï 7ÖÖ311
we niets van. En dat verontrust
ons."
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FAMILIEBERICHTEN

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

BEGRAFENIS OF CREMATIE?

De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

Donderdag 17 november
om 14.00 uur trouwen

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Annemieke Hebenaar

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

en

Frank v.d. Goes
in het Raadhuis te Zandvoort

VERKOOPDAG
Ten bate van de HerV. Kerk
Zaterdag
12 november

Hoera Joke
Het is nu toch echt waar
14 november word je 40 jaar
Wij zitten er niet mee
Dus volgend jaar naar Spanje kan
je gerust mee!
Gefeliciteerd
de Spanjegangers

Anna Maria

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

-

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
s
De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 november 1994 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

}3

De uitvaart was
vanaf het begin
tot bet eind
perfect verzorgd.
Ik was aangenaam
getroffen dat

een
VOORLICHTING BIJZONDERE BIJSTAND

van 10.00 tot
17.00 uur

uitvaart leidde.
Zij heeft alles
gedaan om ons
tervnille te zijn.
Ik bewaar
aan het geheel \
een dankbare
" herinnering."

Er is een beleidsnota Bijzondere Bijstand vastgesteld.
Over deze beleidsnota is reeds een folder verschenen, die o.a. verkrijgbaar is bij
de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting & PR (te bereiken via ingang
Haltestraat), maar ook bij openbare instellingen als de Openbare Bibliotheek. In
deze folder wordt in het kort uitgelegd wat nu eigenlijk Bijzondere Bijstand is
en wie ervoor in aanmerking komen.

In het Jeugdhuis
achter
de Herv. Kerk

Ook worden er over de Bijzondere Bijstand nog twee voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden op:
- maandag 14 november 1994 in het Huis in het Kostverloren, Burgemeester
Nawijnlaan 1, aanvang 10.30 uur;
- maandag 21 november 1994 in het gemeentehuis in de Raadzaal (ingang
bordes), aanvang 20.00 uur.

met o.a.:
Kerstkaarten,
handwerken,
verlotingen,
boeken,
rommeltjes, etc.,

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.
Degenen die iets meer informatie hierover wensen kunnen bellen naar bureau
Voorlichting & PR, 02507-61492/61508.

etc.
REFERENDUMVERORDENING ZANDVOORT 1994
Op 29 maart 1994 is bij raadsbesluit de referendumverordening Zandvoort 1994
vastgesteld. Deze referendumverordening is op 30 maart 1994 in werking
getreden.
In de verordening staat beschreven welke regels er gelden voor het houden van
een referendum. Een referendum kan zowel door de Raad als vanuit de
bevolking worden aangevraagd.

Cornelis
zijn nu eindelijk samen 100 jaar
van harte gefeliciteerd.
Ed

Rene
Robbert-Eveline
Yvonne-Michael
Liane-Willem
Jopic

Degenen die meer informatie wensen kunnen bellen naar bureau Voorlichting
&PR, 02507-61492.

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN

heeft nu
ook „WILD"
op het menu

ADVERTENTIES

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Kostveriorenstraat 106, 2 bomen
- Wilhelminaweg 68, 1 boom
De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20, te Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten
PETER - JOLANDA
STEPHAN en BICARDO
Veel succes in Curacao
oma Koper, ma en pa, Erik
Wat zullen wij jullie missen.

Kroon Mode

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNING
94090B

Paradijsweg 6

10OJAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Damespantalons
elastische
band

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

11 modekleuren.
Alle maten

69.95

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

94078B Quarles van Uffordlaan 17
94083B Parnassialaan 25

uitbreiden garage/berging
vergroten woonhuis

VERLEENDE WIJZIGING BOUWVERGUNNING
94061B

Dr. C.A. Gerkestraat 125

woonhuis en garage

Maandrecept

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

OYSTERS ACADIANS voor 4 personen

Kom vrijblijvend langs en vraag naar ons

informatieboekje

Openbare Basisschool "de Duinroos"
Flemingstraat 180, Zandvoort
Telefoon: 02507-14000
Fax: 02507-14000

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

uitgerekend voor U!
Voor de week van 31 -70 t/m 6- 1 1
Normaal
jaarverbruik

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Gasthuisplein12, Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

*r,
en

Nieuwsblad

organiseren in de krant van:

24 november a.s.
een gezellige "SINT' puzzel

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

ovz

Kerkstraat 1 2, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

VW

STOOKAKTIE /94/'95

verbouwing vanaf
9 t/m 23 november

Ontdek jezelf

Eigen schooltuin
Peuterspeelzaal aanwezig
Naschoolse opvang om de hoek (De Boomhut)
Enthousiast team

Uw gasbedrijf adviseert!

„Beleef het bij de ALBATROS"
Haltestraat 26,2042 LN Zandvoort
Telefoon:
02507-12524

Wij zijn gesloten wegens

Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party
UJesterporkstraat 5
tel. 02507-15541

Modern gebouw

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

16 Zeeuwse oesters, 1 groene paprika, 1 rode 9 P
paprika, 1 stengel bleekselderij, 3 tenen
knoflook, 1 tl. Cayenne peper, 1/2 uitgeperste
citroen, 2 eetl. fijngehakte peterselie, 1
gesnipperde ui, zout naar smaak, 3 eetl.
maisolie.
Snij dit alles fijn, zet het aan in de hete olie en
verdeel het over de op de gebruikelijke wijze
geopende oesters.
Strooi er gemalen belegen kaas over en plaats
het 10 min. ineen op
200 gr. voorverwarmde oven.

(Verlengde) Haltestraat 75 Zandvoort
Tel. 02507-18949

Café "Het Gedicht van 3e Zee"

Kleine groepen
Veel aandacht voor individuele ontwikkeling
Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs

)GEMEENTE

ONS MOTTO WAS, IS EN BLiJFT:

&

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

U en ww kind zijn van harte welkom

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

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

Bedrijf:
Privé:
Kamerilngh OnnesstraatS Kostveriorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

vergroten opslagloods

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter,
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een,
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

(eet) (tyé'TfCofjUe

HET ZOALS U DAT WENST!

- maandag 14 november 1994, 20.00 uur, commissie Financiën

HOOFDPRIJS: waardebon 250,Beschikbaar gesteld door: V. Dam Magasin Kerkstraat Zandvoort
Troostprijzen best. uit chocoladeletters van Hema Zandvoort

ovz

en
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€en ijzersterke combinatie!

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

-Week
streefverbruik*

13
16
19
22
25
29
32
35
38
41
44
48
53
57
62
67
71
79
87
96
104

Totaal vanaf
1 november **

13
16
19
22
25
29
32
35
38
41
44
48
53
57
62
67
71
79
87
96
104

Kosteh
deze week

ƒ 6,76
ƒ 8,32
ƒ 9,88
ƒ11,44
ƒ 1 3,00
ƒ15,08
ƒ16,64
ƒ18,20
ƒ19,76
ƒ21,32
ƒ 22,88
ƒ 24,96
ƒ 27,56
ƒ 29,64
ƒ 32,24
ƒ 34,84
ƒ 36,92
ƒ41,08
ƒ 45,24
ƒ 49.92
ƒ 54',08

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kcnnemerland
023-235123
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*Regen' moties en amendementen bij begrotingsbehandeling
ZANDVOORT - Tijdens de begrotingsbehandeling maandagavond zijn maar liefst zestien moties en amendementen ingediend. Zes kregen een meerderheid in de raad.

Rioolrecht en OZB omlaag

De gebruikersbelasting van 1995,350 duizend, voor de verlade OZB is nu nog 4,09 gulden ging van de OZB-tarieven.
per 3000 gulden waarde van een
woning, dat wordt 3,91. De eigeHet rioolrecht zou met 50 gulnarenbelasting gaat van 5,03 den omhoog gaan, maar door
naar 4,81 gulden. De gemeente een amendement van VVD-er
ontvangt hierdoor minder OZB Van Marie blijft dit beperkt tot
maar dat wordt gecompen- 17,80 gulden. Het verschil
gen. Het college mag volgens
seerd met een - structureel - wordt nu onder andere gehaald
hem zo niet 'onverkort doorvoordelig saldo uit de taegro- uit een bedrag dat over is van
gaan'. Vandaar dat hij maandag
ting, een bedrag van 353 dui- de kapitaallasten voor het een amendement indiende om
zend gulden. Het college geeft nieuwe - raadhuis.
het bedrag aan subsidies voor
hiermee 'inhoud aan het beleid
De gemeente gaat het raadverenigingen en sociaal-cultu- D66-raadslid Lou Koper (1.) deelde maandag gebakjes uit in de raadszaal. Het was 'vooral voor om de lastendruk voor de bur- huis van een stichting huren,
reel werk te verhogen met de het trouwe publiek bedoeld', verklaarde hij later
belastingvoordeel.
Foto André Lieberom gers van Zandvoort zoveel mo- vanwege
prijsindex van 2,1 procent. De
gelijk te beperken'.
Dat gaat echter pas in oktober
PvdA kreeg daarin alleen de
PvdA en D66 zijn tegen. Vol- '95 in. Beide factoren leveren
steun van D66, zodat zijn voorgens D66 kan met het bedrag 360 duizend gulden op.
stel werd verworpen.
Een amendement van CDA-fractievoorzitter Bluijs kreeg
ZANDVOORT - De woonwagenbewoners van rijksoverheid en provincie. Dat gaat er vanwel de meerderheid: een een- op het Keesomplein mogen voorlopig op uit dat woonwagenbewoners in kleinere groepmalig voordeel in de begroting hun plek blijven staan. De gewenste inte- jes moeten wonen, verspreid over de gemeenten,
van 1995 wordt verdeeld over gratie tussen hen en de andere bewoners omdat daardoor de integratie te verbeteren.
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden moet
jeugd- en jongerenwerk, speel- van Zandvoort vindt momenteel al maxivoortaan elk kwartaal schriftelijk verslag doen van zijn
gelegenheid in woonwijken en maal plaats.
Wethouder Flieringa waarschuwde maandag bemoeienis met de politie.
organisaties die zich inzetten
dan ook voor eventuele gevolgen. „Als u die movoor ouderenzorg. Het gaat om
Dat is de essentie van een amenedement dat tie aanneemt, krijgen we problemen met de proDat staat in een motie van de VVD die maandag door de hele
een bedrag van 126 duizend gul- maandag door D66 werd ingediend en door de vincie."
raad werd overgenomen. De raad wil hiermee meer controle op
den. PvdA en D66 stemden te- meerderheid van de gemeenteraad werd geHij vreest dat de gemeente van Gedeputeerde het beleid van de burgemeester, gericht op de politie. Hij is
gen: volgens hen zet een eenma- steund. Zowel GBZ als de drie wethouders stern- Staten een 'aanwijzing' krijgt. Met andere woor- weliswaar niet meer de hoogste baas, dat is zijn collega in Haarlige bijdrage weinig zoden aan den tegen. Dat is niet verwonderlijk: het college den, dat Zandvoort gedwongen wordt om de lem, maar behartigt wel de belangen van Zandvoort in het 'regiode dijk, zij pleitten - nogmaals - zegt in de begroting juist dat het Keesomplein woonwagenbewoners alsnog over het dorp te naai college'. De VVD wil ook weten hoe Van der Heijden 'leiding
voor een jaarlijkse verhoging. moet verdwijnen. Daarmee volgt het het beleid verspreiden.
en sturing geeft aan de plaatselijke politie'.

Verhoging subsidies beperkt

1
Het college hanteert voor de
subsidies de 'loonindex', dat wil
zeggen een stijging volgend jaar
met een procent. Voor de PvdA
is dat niet genoeg, omdat jarenlang de nul-lijn is gehanteerd:
geen verhoging van subsidies.
;,Maar dat betekent in feite dat
je er op achteruit gaat," aldus
PvdA-raadslid Jack van Eijk.
Hij schat de schade voor de verenigingen op zo'n 30 procent,
wat zij minder hebben ontvan-

Woonwagens kunnen blijven staan

Controle op politietaak burgemeester

Leegloop bij de MENINGEN
vrijwillige politie
ZANDVOORT - Er is een
'leegloop' van de vrijwillige
politie te verwachten. De leden zijn er een stuk op achteruit gegaan, wat hun vergoeding betreft.
Dat komt door de overgang
naar de regionale politie, en
door de verandering van reservepolitie naar 'vrijwillige'. De
bezoldiging is per l oktober gekelderd van 17,50 naar 5 gulden
bruto. GBZ-raadslid Van der
Eist wond zich daar maandag
in de gemeenteraad behoorlijk
over op. „Er zijn nu 25 vrijwilligers die al jarenlang meelopen.
Hun aantal moet teruggebracht
worden naar zeven, en wel via
natuurlijk verloop. Dat is niet
zo moeilijk, denk ik. Ik hoor
allerlei geluiden als 'ik kan m'n
tijd wel beter besteden'. Maar
het zou zonde zijn als we op die
manier mensen kwijt raken."
Het college staat machteloos,
zegt burgemeester Van der
Heijden. „Wij kunnen die vijf
gulden niet ophogen, daar hebben we geen invloed op."

Cursussen in
't Stekkie
ZANDVOORT - In 't Stekkie
starten in de week van 15 november twee cursussen voor
volwassenen die te maken hebben met de feestdagen. Dinsdag
15 november gaat een cursus
'gebak maken voor de feestdagen' van start.
" Dinsdagavond 29 november
start een cursus 'exclusieve
üesserts maken', 't Stekkie is
gevestigd aan de Celciusstraat
190 in Zandvoort.

BORSTCORRECTIE
Bel voor meer informatie:
BODY CONSULT

adviesburo voor
cosmetische chirurgie
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Politienieuws komt
op Kabeltekst

ZANDVOORT - De politieregio Kennemerland taeint deze week met het mformeren
van de bevolking
ZANDVOORT - Het tarief een kapitaalinvestering van via Kabeltekst.
voor de Onroerende Zaak vier miljoen worden gedekt, noKabeltekst, een soort lokale
Belasting gaat volgend jaar dig voor noodzakelijke grote
met 6,2 procent omlaag. De projecten m de toekomst. De Teletekst, staat op de Kabelkrant. De politie heeft een aanrioolrechten gaan met 17,80 PvdA wil het 'structurele voor- tal
pagina's op Kabeltekst beomhoog, in plaats van 50 deel' van 353 duizend gebrui- schikbaar
gekregen, waarop zij
ken voor de wateroverlast en
gulden.
geeft
een 'incidentele' meevaller over achtergrondinformatie

• Dat is sinds jaren niet meer vertoond. Het werd dan ook min of
meer een slijtageslag, van 's middags 2 uur tot 's avonds ruim na
twaalven, enkel met een korte onderbreking 'voor een broodje'.
De rest van de agendapunten kon niet meer afgehandeld worden en werd naar gisteravond verschoven. De zestien pogingen
om het collegebeleid 'bij te sturen' kwamen van PvdA, D66, VVD
en CDA.
Voor GBZ, in het college vertegenwoordigd door de wethouder
van financiën, Flieringa, waren amendementen en moties niet
nodig. Het CDA hield zich rustig en diende er maar een in (zie
elders op deze pagina). De VVD had er vier en D66 vijf. De PvdA
spande de kroon met zes.

ZANDVOORT - De subsidies voor Zandvoortse verenigingen en het sociaal-cultureel werk worden volgend
jaar gewoon met een procent verhoogd. Een amendement van de PvdA om
deze met 2,1 te verhogen,
werd verworpen. Een voorstel van Bluijs, CDA, kreeg
wel de steun van de meerderheid.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Winnende ballon landt in Polen

door de ouders geschiedt op
verschillende criteria, zoals
identiteit, kwaliteit van het onderwijs, bereikbaarheid, sfeer,
orde, e.d. Uiteraard zal vandaag
de dag identiteit nog zelden het
enige criterium zijn. Ouders
willen voor hun kind de beste
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief
school en gelet op de expansieopsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
ve groei van het bijzonder onZandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
derwijs in Zandvoort, doen
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen zonder-juiste-naam en/of adres worden deze scholen het kennelijk niet
slecht. Ook al hebben zij niet de
niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
beschikking over faxen en
02507-18648.
draagbare telefoontoestellen.
Overigens hopen wij , dat de
samenwerking tussen de basisDe Stichting Katholiek Onder- voegde waarde van uw vergelij- scholen op dezelfde goede voet
wijs Zandvoort reageert op een king van Zandvoort met Stap- als tot nu toe mag voortgaan.
interview in het Zandvoorts horst ontgaat ons echter volle- Bestuur Stichting Katholiek OnderNieuwsblad van vorige week, dig. De keuze van de school wijs Zandvoort
met wethouder De Jong van onderwijs. Daarin vergeleek zij
Zandvoort met 'Staphorst', vanwege de grote toeloop naar het
In Zandvoort worden sinds gevoerd. Volgens voorschrift
bijzonder onderwijs.
vorige week oude olietanks uit zou in het ontstane gat zand
Geachte mevrouw de Jong. de grond gehaald, om bodem- gestort worden. Wie schetst
Met interesse hebben wij het. vervuiling te voorkomen. Zo onze verbazing, toen na een
artikel gelezen over de nieuwe kwam men ook bij mevrouw korte afwezigheid er een soort
openbare basisschool 'De Duin- Werkhoven-Westenborg.
puinhoop was ontstaan. Deze
puinstort leverde na enige tijd
roos' te Zandvoort-Noord. Wij
feliciteren u met deze geslaagActie tankslag. Van harte in- dozen met stenen op...
Waar komt deze vuile grond
de fusie van twee openbare ba- stemmend met het verbeteren
sisscholen. Gelet op het grond- van het milieu, gaven wij als vandaan? Was er geen zand in
recht 'Vrijheid van keuze in het gehoorzame burgers de aanwe- Zandvoort...? Over een schoon
onderwijs' is het goed, dat ook zigheid van onze olietank op. milieu gesproken!
Zandvoort-Noord een openbare Alles werd vlug en correct door
S.C. Werkhoven-Westenborg
basisschool heeft. De toege- het personeel van Isotank uit- Zandvoort

'Vergelijking met Staphorst
ontgaat ons volledig'

Vuile grond in plaats van tank

ZANDVOORT - Macha
Plantinga heeft de ballonwedstrijd van stichting
Kunstcircus Zandvoort gewonnen. Haar ballon kwam
helemaal in Polen terecht,
op 912 kilometer afstand.

De prijswinnaars van de ballonwedstrijd van de Stichting
Kunstcircus Zandvoort. De
Macha Plantinga (l jaar), midden op de voorste rij, won de
hoofdprijs

'Mensen kijken met hun oren'
Door zijn loopbaan, als organisatie-adviseur in de gezondheidszorg, raakte het goochelen op de achtergrond. Ad Hendriks keek lange tijd niet meer
om naar zijn spullen. Tot 1981.
In dat jaar werd hij ziek tijdens
een werkbezoek aan Australië,
de dokters constateerden de
ziekte van Hotchkin en Hendriks kreeg nog maar tien weken. Later, terug in Nederland,
bleek dat loos alarm. „Maar die
nachten daar waren verschrikkelijk," zegt hij. „Ik dacht, ik
moet wat te doen hebben. Aan
de overkant was een goochelstudiootje, daar heb ik contact
mee gezocht. Die man kwam
toen langs en bedolf me onder
de boeken over goochelen."
Zijn hobby liet hij nu niet
meer los en door zijn nieuwe
ideeën won hij her en der wat
prijzen. „Ik had er enorm veel
plezier van, ieder reageert op
zijn eigen manier. Je krijgt er
heel veel mensenkennis door."
Via Richard Ross maakte hij
kennis met het 'tafelgoochelen', aangeschoven bij het publiek. Toen hij een keer inviel
in Scheveningen, kwam hij m

contact met een professor
wiens dochter ging trouwen
met de ambassadeur in Tunesie. Een uitnodiging naar dat
land volgde en zo 'raakte het
balletje aan het rollen'.

Internationaal
Hendriks raakte in internationaal gezelschap en er volgende uitnodigingen van directeuren en politici uit verschillende
landen. Zo reisde hij bijna de
halve wereld door. „Ik zou twee
dagen in Sri Lanka blijven,
maar dat werden twee weken.
Ik had de president laten zien
hoe je zwart geld wit kunt maken."
Hendrikse heeft zo een internationale vriendenkring opgebouwd. Daarnaast werkt hij
nog steeds als orgamsatie-adviseur. „En m dat beroep moetje,
net als bij goochelen, bijzonder
voorzichtig zijn met conclusies
trekken. Je behoedt je opdrachtgevers voor verkeerde
conclusies. 'U denkt wel dat dit
gebeurt, maar m werkelijkheid
gebeurt er dat en dat...."
J.K.

Met zijn vingervlugheid leidt
Hendrikse met gemak zijn publiek om de tuin. Dat lukt mede
door het verhaal dat hij erbij
Henk Jansen vindt optreden 'heerlijk'
vertelt. „Veel mensen gaan af
op wat zij horen en kunnen
daardoor op een dwaalspoor gebracht worden. Ze zien feiten
over het hoofd. Maar bij kindeHenk Jansen zal niet snel overdrijven over zijn leuk, dat ik dacht 'misschien kan ik er wat meer ren is dat anders, goochelen
optredens, hem kennende blijft hij eerder wat mee doen." Dat resulteerde in een eerste so- voor hen is heel moeilijk, zij
bescheiden. Zo ook over zijn nieuwe programma lo-optreden als Dorus, toen nog begeleid door kijken nog met hun ogen."
'Twaalf ambachten, dertien ongelukken', mor- Dico van Putten. „Die humor van Dorus lag mij
gen en overmorgen, vrijdag- en zaterdagavond, wel, ik wist er uit mijn jeugd nog zoveel van. Hij
in gebouw De Krocht. „Ik noem het geen show," nam iedereen in het ootje, maar op zo'n manier Bombardement
Ad Hendrikse (57) kwam al
waarschuwt hij aan het begin van het interview, dat die mensen er zelf wel om konden lachen."
„het is gewoon een gezellige avond." Maar als hij Het aantal optredens als Dorus heeft hij inmid- in zijn jeugd in aanraking met
een tipje van de sluier oplicht, blijkt het een dels flink verminderd: „Ik kwam er bijna niet de goochelarij. Een oom van
veelbelovend programma, doorspekt met hu- meer vanaf," verklaart hij. Daarnaast volgde een hem goochelde, wat hem bijmor. „Toch ben ik eigenlijk geen echt geinpo- programma met sketches en liedjes van Wim zonder boeide. Toen hij 12 jaar
rum, ik ben ook niet zo goed in moppen tappen. Sonneveld, onder de titel 'Moeder ik wil bij de oud was, kreeg hij zelf van zijn
Laat mij in een café bijvoorbeeld af en toe maar revue'. Ondertussen heeft Henk Jansen al de moeder een goocheldoos. De
lekker op de achtergrond staan, dan vind ik het nodige optredens op zijn naam staan, en wel dokter had gezegd dat hij wat
wel best." Hoe hij dan aan die vermakelijke door het hele land. „Bejaardenhuizen etcetera," afleiding moest hebben van zijn
stotteren, wat tijdens een bomsketches komt? „Ik kom in het dagelijks leven zegt hij.
Zijn programma is voor vrijwel iedereen ge- bardement in de oorlog was bealtijd van alles tegen, dat sla ik allemaal op in
mijn computer. Op een gegeven moment had ik schikt. „Het gaat om een avondje plezier, niet te gonnen. In die oorlog overleed
een helehoop dingen waar ik graag iets mee ingewikkeld. Ook al heb je de krant een aantal ook zijn vader.
De goocheldoos sloeg enorm
wilde doen, en daar heb ik een programma van dagen niet gelezen, je weet toch waar het over
gemaakt." Met een aantal bekende liedjes, voegt gaat. Ik stel me erbij voor, hoe ik zelf zo'n avond- aan bij Ad en al vlot begon hij
hij eraan toe, „want het gaat om pure ontspan- je uit zou willen hebben." Een gedeelte van de zijn vaardigheden uit te breiavond krijgt hij hulp van de bekende Zandvoort- den. Dankzij de hulp van een
ning".
se goochelaar mister Magie oftewel Ad Hendrik- buurman, die meubelmaker
se. Beiden zullen zij samen voor de nodige ver- was, konden er allerlei origineBadkamer
rassingen zorgen. De regie is in handen van Wil- le trucs aan toegevoegd worBovendien zingt Henk Jansen graag. Ook voor lem Dijkstra, Ton Kaspers verzorgt het licht en den. In 1948 kon hij onverwacht
het publiek. Dat merkte hij een aantal jaren Ron Klaassebos de geluidsinstallatie. „Zij spelen meedoen aan een amateurwedgeleden tijdens een voorstelling van toneelvere- een hele belangrijke rol," zegt Jansen, „want het strijd, georganiseerd door de
niging Wim Hildering, waar hij - nu - zo'n 20 jaar gaat niet alleen om degeen die op het podium Vereniging tot Viering van Nageleden ooit als decorbouwer binnenrolde. Hij staat." Het publiek komt niet in rijen te zitten, tionale Feestdagen. Een deelmaar aan tafeltjes. Vooral omdat dat veel gezelli- nemer was op het laatste mptrad toen op in My Fair Lady.
„Het was een openluchtvoorstelling op het ger is. „Het is alsof de mensen bij me op visite ment uitgevallen. „Tot mijn
Gasthuisplein," herinnert hij zich. „En het was zijn," aldus Henk Jansen, die uitziet naar beide grote verbazing won ik de eermijn eerste rolletje waarin ik moest zingen. Dat voorstellingen. Deze beginnen om half negen. De ste prijs, ik kwam met een hele
was voor het eerst op het podium. Daarvoor had voorstelling van zaterdag is al uitverkocht. Voor grote beker thuis." Op de midik alleen maar in de badkamer gezongen, of een die van morgenavond zijn nog wat kaarten te delbare school ging hij er ook
enkele keer in de kroeg. Ik had het geluk dat ik krijgen: bij de AKO op het Kerkplein en bij nog boeken over lezen en en
als mister Doolittle een paar mooie liedjes kreeg, Harry en Toos van het 'Busstation'. Of op vrij- uiteindelijk verdiende hij met
zoals 'As 't effakan' en 'Vroeg in de morgen'. Het dagbij De Krocht, maar dan loopt men het risico de goochelarij zijn eigen Ad Hendrikse: „U denkt wel dat dit gebeurt, maar in werkelijk
heid...."
schoolstudie bij elkaar.
Gasthuisplein stond op z'n kop. Dat vond ik zo dat ook deze voorstelling uitverkocht is.

'Ik ben een gezelligheidsmens'

ZANDVOORT - De afdeling Zandvoort van de Dierenbescherming verspreidt
deze maand in het centrum
en in zuid huis-aan-huis acceptgirokaarten. Het is het
volgende onderdeel van een
inzameling
die
enkele
maanden geleden is begonnen.

Cultuur voor
vijftigplussers

Mr. Magie Ad ffendrikse:

Foto Andre Lieberom

Elf mille voor
Dierenbescherming

In die maanden heeft de afdeling Zandvoort in de eigen gemeente al een fors bedrag vergaard: ruim 11 duizend gulden.
Het begon deze zomer met een
giro-actie. Van de 1500 acceptgiro's die de deur uitgingen naar
adressen in Zandvoort-Noord,
kwamen er 105 terug. Dat leverde een bedrag van 3045 gulden
op. De rest, 8263 gulden, werd
deels opgehaald met de collecte
in de week van 3 tot en met 8
oktober, in verband met Dierendag. Het andere deel is afkomstig van de verkopen op de
stand op het Raadhuisplem. De
Dierenbescherming
spreekt
van een 'mooi resultaat' en zegt
haar gulle gevers en alle vrijwilligers bijzonder dankbaar te
zijn.

Macha en haar ouders mochten zaterdag in Circus Zandvoort uit handen van Masja
Heino de hoofdprijs in ontvangst nemen: een city/mountambike. De peuter is er nog
wat klein voor, zij is pas een
jaar oud, maar hij mag geruild
worden. Alle veertien prijswinnaars kregen een beer, bioscoopbonnen en een kauwgomballenautomaat. De andere ballonnen kwamen in Duitsland
tere :ht.
T- /eede beste uit Zandvoort
was Eoeben Vink met 424 km
en 3e Patrick de Loper met 296
km. Daarachter kwamen Jeffrey van Dam (280), Abrahim el
Bakkali (268), Martine Lommers (220), Wilco Vogt (208) en
Darryl Bouman (180 km).

ZANDVOORT - ZANDVOORT - „Mensen zijn heel
gauw geneigd verkeerde
conclusies te trekken." Dat
zegt Ad Hendrikse uit ZandHenk Jansen
voort. Als Mister Magie kan
ineen
van zijn creaties, hij het weten. Morgen- en
zaterdagavond zal hij dat
komende dagen
in De Krocht.
beslist weer meemaken, tij„Het
dens zijn optreden in De
gaat om een
Krocht, samen met Henk
avondje plezier,
Jansen. „Mensen kijken
niet te
met hun oren," aldus Heningewikkeld"
drikse.

over recente gebeurtenissen.
Dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Als er veel inbraken
m een bepaalde buurt zijn, kan
de politie daarvoor waarschuwen.
Een ander voorbeeld is het
weergeven van informatie over
een aanrijding waarbij betrokkenen zijn doorgereden. Een
krant neemt vaak geen mformatie met details als kentekennummers op. Op Kabeltekst
heeft de politie wel de mogehjkheid deze gegevens door te geven, zodat de kans bestaat dat
doorrijders alsnog worden achterhaald.
Ook kan de politie de bevolking nu rechtstreeks informeren over calamiteiten. Tevens
wordt gedacht aan het opnemen van foto's en compositietekemngen van verdachten. De
indexpagina van de pohtietaerichten is 440.

ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie houdt zondag 13 november het zogeheten
'zondagmiddagpodium' voor
vijftig-plussers. In dat kader
treedt het seniorenkwartet 'De
Kometen' uit Purmerend op,
aanvang 2 uur. Vier enthousiaste muzikanten maken muziek
op professioneel niveau. Het repertoire omvat onder meer Latijnsamerikaanse swing, smartlap, ketelbinkie, tango en muziek uit de jaren vijftig. Er zijn
hapjes en drankjes te krijgen
uit de Zandvoortse keuken.
Vanaf half één 's middags komt
er een gevarieerde drie-gangenmaaltijd op tafel. Er zijn kaarten voor alleen het optreden of
voor optreden plus maaltijd

Rode Kruis
ZANDVOORT - De afdeling
Welfare van het Rode Kruis
staat op 16 en 23 november
weer op de weekmarkt op de
Prmsesseweg. Hier zijn tegen
kostprijs handgemaakte truien
te koop, evenals babykleding en
poppen. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van
nieuwe materialen. 'Die draagt
zodoende m belangrijke mate
bij tot de continuering van de
Welfare-activiteiten in Zandvoort', aldus het Rode Kruis.

Koppelklaverjassen
ZANDVOORT - Op 11 november kan er weer geklaverjast worden bij TZB zoals ledere tweede vrijdag van de
maand. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 gulden per koppel
en TZB is gevestigd aan de Kennemerweg in Zandvoort. De
avond is verzorgd door IJzerhandel Versteege. De opbrengst
komt ten goede aan de jeugd
van TZB.

Gratis taxatie
oud speelgoed
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek wordt op
woensdag 16 november oud
speelgoed getaxeerd in de
Openbare Bibliotheek aan de
Crocusstraat l m Santpoort.
Het oude en antieke speelgoed
kan van 13 tot 17 uur worden
onderzocht. Deze taxatiedag
wordt gehouden in verband
met een expositie van oud
speelgoed uit de collectie van
De Vereniging tot Expositie
van Oud Speelgoed (VEOS).
Voor restauratietips kan men
ook op deze dag terecht. Te
denken valt aan blikken en mechanisch speelgoed zoals treinen en auto's, boten, stoommachines, dinkey toys en puzzles.

donderdag 10 november 1994
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EURÖ-FLOOR

THEORIE IN EEN WEEK

Uw goedkoopste adres voor
laminaat en massief parket

Zaterdag 26 november
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Nu ook voor uw
MASSIEVE PARKET

EURO-FLOOR

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

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

PARKETGROÖTHANDEL
Kollenbergweg 2
Amsterdam Z.O. (Bullewijk)
Tel. 020-6917554 J

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Openingstijden:
donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

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

WITTE REUS

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

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 12060

TRADITIONEEL
WASMIDDEL

VOORDEELVAT 7,2 KILO

Eén telefoontje is genoeg ...
TESA TRANSPARANT
PLAKBAND
SET 5 ROLLEN

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Maandags gesloten

REPARATIE
ALLE MERKEN

De specialist in al uw
blocmwcrkcn.

BLOEMSIERKUNST

399,-

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie

LSWGER

p.s. Let op onze
herfstaanbieding

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

v/a

ora

Maak het binnen
sfeervol met onze
prachtige
herfsttinten

Wij verzorgen ook:

Compact opleidingen
Senioren Training

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\
naaimachines
ƒ

TESA TRANSPARANT
PLAKBAND MET HANDIGE
ROLHOUDER

pcfrolionwef
enümm. brwxl

STERK BIND of INPAK TOUW
set 2 kluwen
LIEFST 100 METER

ELDERS

1'[''l,/j'^J

o oe- fM' f' f"--^
*^
ö±

j&fGJ

ZEER FRAAI MATGLAZEN
OLIELAMPJE ovaal model
diverse kleuren, elders4^9"

9-VOUDIG VERLENGSNOER

voor 6 euro en
3 randaarde stekkers

AFTER SHAVE BALSAM
MET GRATIS DEO ROLLER

SESAMSTRAAT
SPEELGOED AUTO'S
diverse modellen o.a.: Bert, Pino etc.
voor kinderen vanaf 1,5 jaar

DECORATIEVE ACRYLIQU
PEPER en ZOUTSTEL

FRAAI CRÊPE PAPIER
in diverse kleuren
MAPJE ±2,5 METER

ELDERS

MULTIFUNCTIONELE
SCHAAR
ook te gebruiken als
notenkraker of flesopener

&<-S>,

Lü\s>'

WALT DISNEY SPELLEN
PRIK of
DOMINO KWARTET TEKEN,
KRASBLOK

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cPm)

geeft u meer!
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Avondcruise
in kerstsfeer
Vier uw tweede Kerstdag in stijl met een uitgebreid 5-gangen kerstdiner aan boord van het
luxe salonschip "Stad Enkhuizen".

COCA COLA
REGULAR OF LIGHT

BOK
BIER

fleSl,5LITER

Op 26 december vaart het salonschip "Stad
Enkhuizen" om 17.00 uur uit voor een vaartocht
door de sfeervol verlichte haven van Amsterdam.
Aan boord wordt u ontvangen met Diamond
Cocktail, waarin één van de gasten een echte
briljant ;:al vinden. Vervolgens zal u het volgende
kerstdiner geserveerd worden:
Grapefruitcocktail
Célèstine Consommé
geserveerd met toast

GALA KOFFIE
cafeïne vrij

CROMA
BAK & BRAAD

HEEL POND-ELDERS&W

voor een heerlijk bakresultaat
en lekkere bruine jus

CESSIBON
SPUITSLAGROOM

PAK 3ggS% 4^ ,g^,
250 GRAM pfe^g t;|y|p?|i&i
^

ELDERS

-V;t. ^.ï -;" *''^j^j

bus 250 ml. elders IX

i^f*$\

,'-•••

'

l

KRAB SALADE
KUIP 200 GRAM -ELDERS ^29^

NATUREL

**/%

BIOGARDE ROER 129

KEY
MANDARIJNEN

Aardappelkrokeljes en aardappelpuree
Diverse groenten en salade

hele partjes op lichte siroop

BLIK 312 GRAM

Dessert met vuurwerk

r*T**«,

#\?

=LOERR .V'<^

Koffie met bonbon
de gelegenheid om een dansje te
sfeervolle kerstklanken van een
ca. 20.30 uur zal de kapitein het
aan de Ruyterkade Steiger 7 te

MII.KA

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 0206262466 betaalt u slechts f 99.- p.p. in plaats
van f 125.-.

LILA PAUSE
iCE CREAM

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit Kerstdiner op tweede Kerstdag
is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel.
020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van
Rederij Naco. De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam. De kosten bedragen f99,- p.p.

JOHMA

,MQNA

^;||p? ^ ^p'

Hazepeper

U heelt tevens
maken op de
muzikant. Om
schip afmeren
Amsterdam.

JONG BELEGEN
UNIEKAAS

DOOS 4 STUKS
vanille roomijs

^r"3f-j

STRUIK kant en klare
MAALTIJDEN
i»k uil: hutspot, Vlaamse
hacheeolbmlneb

DE RUYTER
RITSELS
boordevol druivesuiker,
aardbei of sinaasappel

DAHLI HEERLIJKE
BOERENCAKE

BEKER 0,5 LITER - ELDERSJ^T

JiP,

LIEFST 800 GRAM

2e PAK HALVE PRIJS
DAT IS

PER PAK i
SLECHTS $

IN ONZE GROËNTE/FRÜIT AFDELING

ütmuw-zetiAN
KI Wl FRUIT
HEELPOND

l

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

MAGERE
RUNOERLAPPEN
HKLKILO

SINAASAPPEL/BAVAROISE

TAART
voor 6 tot 8 personen

ELDERS

VRIESVERS,
dus verser bestaat niet

DIRK VAN DEN DDOEK

ELDERS

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Aantal personen:

WEE!

geeft u meer!

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM

en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln . HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP:'HooWweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Oennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëpleln 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost)

lVVeekmedia
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Het geheim van Ed Hagens pompoen
ZANDVOORT - Wie heeft
de allergrootste. Die vraag
;kond zaterdag centraal in
£et clubhuis van de Volksin Vereniging Zandvoort.
olgens een jaarlijks terugerende traditie organiseerye de vereniging een ppmpoenwedstrijd. Ook dit jaar
\vas de oogst zeer verrassend. Terwijl in sommige
tuinen het zaad totaal niet
opkwam, bereikten pompoenen op andere plaatsen
enorme afmetingen.

met

de badplaats door

!

door Martha Burger
Alle leden van de Volkstuin
Vereniging Zandvoort, (zo'n
102 mensen) kregen begin februari een zakje pompoenzaad
uitgereikt. Zaad van hetzelfde
soort, zodat de competitie zo
eerlijk mogelijk zou verlopen,
Het resultaat was deze week in
het clubhuis te bekijken.

*~•"**i
f

Ed Hagen
had in ieder
geval de
zwaarste. De
weegschaal
wees 22,4 kilo
aan.

Zonnig
Op zaterdagmorgen kwamen
de leden trots met hun 'trofeeën' bij de evenementencommissie aanzetten. De pompoenen werden een voor een gewogen op een gigantische weegschaal. Rein Drommel, secretaris van de vereniging, noteerde
alle gewichten nauwkeurig op
een lijst. Het werd al snel duidelijk dat de pompoen van Ed Ha*en, met een gewicht van 22,4
kilo, het zwaarst was. Niemand
van de overige leden kon hieraan tippen.
Ed, die vorig jaar ook al winnaar werd, zal opnieuw de wisselbeker in ontvangst mogen
nemen. Wat zijn geheim is? „Ik

Foto
André Lieberom

zou het niet weten. Die pompoenen worden bij mij in de
tuin altijd zo groot," aldus Ed.
„Vorig jaar was ie zelfs nog een
ons zwaarder. Ik doe er eerlijk
gezegd niet veel aan, maar hij
moet wel op een zonnig plekje
staan."

Plens water
Toch heeft Ed wel degelijk
een geheim. Toen hij achteloos
nog even vermelde dat 'zijn

Weekenddiensten
Weekend:
12/13 november 1994
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
„ DIERENAMBULANCE: DieI renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De, volgende
huisartsen hebben een ' gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blürae, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
/ ï
Apotheek: Zandvoorfee Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30 ,
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Vóór spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's

Burgerlijke stand
Periode:
l • 7 november 1994
Gehuwd:
Keur, Jan Hendricus Alfred, en
Van den Bos, Maria Wilhelmina
Stapper, Johannes Cornelis Petronella, en Rijkentaerg, Thea
Geboren:
Robtaie Cornelis Frederik, zoon
van: Sauerbreij, Willem Frederik, en Draaijer, Cornelia Johanna
Art Aki, zoon van: Van Wondei'en, Unnis Gerardus Thomas,
en Kuijl, Eveline Regina
Floris Max, zoon van: Van der
Staaij, Marco Hans, en Kind,
Karen Nicole
Anouska Jacoba Johanna,
dochter van: Van der Vliet,
Pranciscus, en Eldering, Angelique Johanna Maria
Overleden:
Brink geb. Baert, Melitta Dorothea Helene Walpurga, oud 84
jaar

nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel: 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een rfetour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt
Sexueel Geweld:
tel. 023-329393 op werkdagen
12.00-14.00 uur en ma.avond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend:
!2/13 november 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Samen-op-'
•Weg dienst in de Gereformeerde Kerk, ds. C. van de Vate
'ft-ni.v. Hervormd Kerkkoor,
Viering Heilig Avondmaal, ZenQingskollekte
Gereformeerde Kerk,
^ulianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Samen-op•Weg
dienst in de Gereformeer(le
Kerk, ds. C. van de Vate
'ïi.rn.v.
Hervormd Kerkkoor,
Vi
ering
Heilig
Avondmaal, Zenöl
ngskollekte
Roomskatholieke Kerk,

Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor P.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor P.
Meijer
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB,
Brugstraat 15:
Zondag: dhr. H. de Jong, Zandvoort
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. J.A. van
Selms, N.H., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders H.A., dankdag collecte
19.00 uur: Zendingsdienst

pompoen' zo'n twintig liter water per dag kreeg, sloegen de
andere leden stijl achterover
van verbazing.
Gerard de Wid viel met zijn
pompoen ook in de prijzen. Met
een gewicht van 1,65 kilo en de
grootte van een oogmeloentje

zorgde deze enthousiaste, doch
eerlijke 'tuinman' voor grote hilariteit. Hij krijgt voor deze 'geweldige prestatie' een troostprijs uitgereikt, aldus de evenementencommissie. „Ik heb
hem elke dag om 6 uur 's morgens, een plens water op z'n

kop gegeven. Daar is ie vast en
zeker van geschrokken," aldus
Gerard.
Uitslag: eerste prijs Ed Hagen 22,4 kilo, tweede prijs R.
Hoogervorst 20,5 kilo, derde
prijs W. Pennings 16,5 kilo,
troostprijs G. de Wid 1,65 kilo.

Vijftien jaar geleden

Vijf jaar geleden

Donderdag 8 november: In een tijdspanne
van vier jaar is door de administrateur van
huize August George Bodaan een bedrag tussen de twee en drie ton verduisterd. Dit geld
was afkomstig van enkele bewoners van het
tehuis die hun pensionkosten niet per giro
maar rechtstreeks betaalden. De administrateur boekte ze maar droeg de gelden niet af,
hij verspeelde ze in het casino. • De raadsleden kunnen zo spoedig mogelijk een voorstel
verwachten waarin de sociale dienst in Zandvoort zal worden geherstructureerd. Men kan
een zogenaamd 'college van bijstand' in de
naaste toekomst tegemoet zien. Toch zal het
de taak van het college van B en W blijven de
rapporten van de ambtenaren te ontvangen.
Tevens zal er aandacht moeten worden besteed aan de privacy van de betrokkenen en
dient er een onafhankelijke commissie 'taezwaarschriften' te worden ingesteld. • Op initiatief van het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening startte onlangs de telefoonketen
voor ouderen. Ondanks dat de telefoonketen
nu enige weken draait, is de coördinator van
het Centrum teleurgesteld over het aantal
deelnemers. Er zijn nu ongeveer negen deelnemers bij aangesloten.

Donderdag 9 november: De politie heeft op
zondag tijdens een surveillancedienst een
controle op de naleving van de winkelsluitingswet gehouden en tien winkels gesloten.
De ondernemers hielden zich niet aan de gestelde openingstijden en waren al voor 12 uur
open. Hoewel de winterperiode al ruim een
maand geleden is ingegaan bleken de tien nog
de zomertijd te hanteren. • De provincie
Noord-Holland wil dat het circuit maatregelen treft om vervuiling van het grondwater te
voorkomen, zoals het aanleggen van een riolering of folie. Als dat binnen een maand niet
gebeurd is, zal sluiting van het circuit door
Gedeputeerde Staten worden overwogen. Het
dreigement van de provincie vloeit voort uit
de Verordening Grondwatertaeschermingsgebieden, die op 28 mei van dit jaar in werking is
getreden. De verordening houdt in dat de provincie maatregelen kan voorschrijven om de
kwaliteit van het grondwater te beschermen. •
Radio Connection, de toonaangevende piratenzender van Zandvoort, is hard bezig zich te
ontwikkelen tot een legale lokale omroep.
Met het oog op de nieuwe Mediawet, waardoor lokale omroepen reclame mogen maken,
zal het populaire radiostation waarschijnlijk
gaan samenwerken met Gran Dorado.

'Ik zou meteen naar
Australië verhuizen' H

VERENIGINGSNIEUWS
ANBO
De Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen afdeling
Zandvoort roept ouderen op
voor de informatiebijeenkomst
over de Wet Voorziening Gehandicapten. Ook ouderen
kunnen daarmee te maken krijgen, bijvoorbeeld als zij vervoer
nodig hebben, speciale aanpassingen in huis, of een rolstoel.
Per l april van dit jaar is hieromtrent veel veranderd. De dames C. Halsema en C. Tinga
geven op deze ANBO-middag
informatie. Dat gebeurt in het
Gemeenschapshuis aan de L.
Davidsstraat, donderdagmid-

dag 17 november, aanvang 2
uur. Er wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen: wanneer komt u in
aanmerking voor het Regionale
Vervoer, wat zijn de overige
'mogelijkheden om vervoerd te
worden, hoe moet een aanvraag
ingediend worden, wat zijn de
kosten, hoe kom ik in aanmerking voor aanpassingen in mijn
huis. Verder op het programma
van de ANBO staat op 15 november de tocht 'Amsterdam
bij avond', 'n rondvaart door de
grachten gevolgd door een bustocht door de stad. Kosten 20
gulden p.p. Vertrek 18.45 uur
vanaf het Gemeenschapshuis.

Hier kan men donderdag 10 november, tussen 2 en 3 uur inschrijven. Op 24 november kan
men inschrijven voor de Sint
Nicolaastocht naar Rijsbergen.

Vrouwen VanNu
Mevrouw Bartman houdt
dinsdag 15 november een lezing
over euthanasie. Er kunnen
vragen gesteld worden vragen
gesteld worden. Hotel Triton,
aanvang 2 uur.
17 nov. houdt de Zandvoortse
vereniging in Bell-hotel een
spelmiddag, met scrabbelen,
rummycub of knobbelen, aanvang 14.30 uur.
Michel van Osenbruggen krijgt deze week de 'kans van zijn
leven', aangeboden door de stichting Doe een Wens

(ADVERTENTIE)

Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Voor Michel van Osenbruggen gaat
deze week een lang gekoesterde wens in vervulling. Op
kosten van de stichting 'Doe
een wens' brengt hij deze en
volgende week een bezoekje
aan Australië. Met name
aan de Flying Doctors.

SPEELWERK VAN 10 T/M 16 NOVEMBER

Australië oefent al jarenlang
een enorme aantrekkingskracht uit op de 16-jarige Michel. „Als ik niet gehandicapt
was, zou ik meteen verhuizen,"
is zijn commentaar daarop. ledere keer als de Plying Doctors
op de tv kwamen, zat hij aan de
beeldbuis gekluisterd. Ook
toen de serie voor de tweede
keer werd uitgezonden. Een
van zijn grootste wensen was,
om die mensen eens een keer te
ontmoeten: hij had ooit zelf
dokter willen worden. Verder
had Michel een zesde zintuig
voor dat werelddeel. „Alles wat
er over Australië op tv is, valt
hem op," bevestigt zijn moeder.
„En hij weet van alles van dat
land, hij heeft er enorm veel
over gelezen."

Rolstoel
Voor het gezin Van Osenbruggen is zo'n reis echter vrijwel onmogelijk. „Hij heeft vroeger nog wel eens gevlogen," zegt
zijn moeder, „maar toen was hij
nog een stuk lichter. Nu kan
dat niet meer, tenminste, dat is
voor ons niet meer te doen. Wij
zouden lang niet alle benodigde
apparatuur kunnen meenemen."

DODEIM 18 ZIJN BEROEP.

In de toekomst zal dat moeilijk blijven. Michel is gebonden
aan zijn - elektrische - rolstoel,
hij lijdt aan spierdystrofie en
verwacht zelf dat hij over een

paar jaar zelfs permanent op
bed zal liggen.
Een ergotherapeut die aan
huis kwam, bracht het gezin op
het spoor van de Doe een Wens
Stichting Nederland, oorspronkelijk ontstaan uit een Amerikaanse stichting. Deze vervult
wensen van kinderen tot 18 jaar
die een levensbedreigende ziekte hebben. Zij streeft er naar
het wenskind een onvergetelijke tijd te bezorgen 'vol blijdschap en plezier'. Bij deze stichting werd de vraag gedeponeerd
om op reis te kunnen gaan. Behalve Australië noemde hij als
mogelijkheid FC Barcelona, in
die stad werken ook zijn twee
oudere zusjes.

Flying Doctors
Er volgde een spannende periode met vragenlijsten en
vraaggesprekken: je kunt immers alles wel vragen, maar je
moet het wel aankunnen! Na
verloop van tijd kwam het verlossende antwoord, vlak voor
Kerst, als een fantastisch kerstcadeau: Michel kon naar Australië,,samen met zijn ouders.
„Dat was de kans van zijn leven," zegt zijn moeder.
Het gezin werd afgelopen
maandag thuis opgehaald voor
de verre reis. Op het programma staat in ieder geval een bezoek aan de 'echte' Plying Doctors in Broken Hill. Michel
hoopt een keertje mee te kunnen vliegen. En misschien ook
wel een ontmoeting met een of
meerdere van de acteurs uit de
tv-serie. Al zullen die inmiddels
wel een flink stuk ouder geworden zijn, dan tijdens de opnames. Voor Michel maakt dnt
niets uit, die heeft maar twee
woorden om alles samen te vatten: „Te gek!"

WRAAK is HAAR DOEL.
SAMEN VERKLAREN zu
DE OORLOG AAM DE
ONDERWERELD VAN MlAMI.

THE
SPECIALIST

Veel belangstelling

TEKENFILM
A.L.
DAGELIJKS

13.30

8
gulden

'AKTIE

AKTIE

12 JAAR
DAGELIJKS

16 JAAR
DAGELIJKS

15.30/19.00

21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

8
j gulden

Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Twee bekenden uit Zandvoort hebben afgelopen dagen behoorlijk in de belangstelling gestaan: Simon Waterdrinker en Cor
Davids. Waterdrinker is sinds kort weer terug uit het ziekenhuis,
waar hij onverwacht was opgenomen. Na een berichtje in deze
krant is hij overspoeld met briefkaarten. „Van sommige mensen
weet ik niet eens wie het zijn," geeft hij toe. Waterdrinker heeft
die warme belangstelling 'fantastisch' gevonden. Dat zelfde geld
voor Cor Davids. Hij werd deze week 90 jaar, wat afgelopen
dinsdag in het Gemeenschapshuis werd gevierd. En hoe! Honderden mensen kwamen Davids en zijn partner de hand drukken. De
medewerkers van het Gemeenschapshuis die liepen te bedienen,
moesten na afloop hun schoenen verzolen, zo gaat het verhaal.

Verkoopdag in Jeugdhuis
De dames van de handwerkclub van de Hervormde Kerk nouden aanstaande zaterdag, 12 november, weer een verkoopdag in
het Jeugdhuis achter de kerk aan het Kerkplein. De deuren zijn
open van 10 tot 5 uur. Er is van alles te koop, zoals kerstkaarten,
handwerken, truien, boeken en allerlei 'rommeltjes'. Er is een
verloting met Zandvoortse poppen en mooie andere prijzen.
De dames gaan onverdroten voort met hun inzamelingsacties
voor de restauratie van de kerk. Die is inmiddels al begonnen.

ET WAS ME 't weekje
wel in politiek Zandvoort. Via de algemene
beschouwingen gaven alle partijen gretig hun visie op de be- .
groting 1995. Het is leuk om dit
te volgen, want iedere partij
probeert het gemeentelijk beleid zo goed mogelijk naar de
eigen 'partijhand' te zetten. Dat
gaat gepaard met de nodige kritiek op voorgaande jaren en de
visie hoe het dan wel moet. En
daar zijn alle partijen uiteindelijk superieur in. De één
schrijft vellen vol met beschouwingen, een ander houdt het
kort en zakelijk, weer een ander maakt er een klein reclamespotje van en een volgende
durft 'arrogant' te beweren dat
het bij de bestuurders aan politieke visie ontbreekt.
De bodes sjezen af en aan, de
gebakjes van D66 (yam-yam)
gaan er in als koek, en de koffie- en copieerapparaten werken op volle toeren. Via moties
en amendementen worden de
ideeën nog eens extra benadrukt. De meesten - vooral die
van de oppositie - verdwijnen
uiteindelijk (metdegebruikelijke 6/11-stemming) weer in de
papierbak... 'its all in the
game!'
'Algemeen beschouwd' is het
mij ook weer een stuk duidelijker geworden. Door de openhartigheid van onze partijen
kregen we een eerlijke blik op
de missers van de afgelopen
bestuursperiode. Een kleine
greep:
De meeste plannen zijn zo'n
beetje blijven liggen. (De stapel
buigt om!)

Raadsbesluiten betreffende
verkeersmaatregelen zijn eenvoudigweg niet uitgevoerd. Ondanks een motie is er na een
halfjaar nog steeds geen centraal wijksteunpunt voor de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort en het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening.
Een kinderdagverblijf dat
'voor niks' (en veel) is verhuisd. Een verkeerscirculatieplan dat maar niet 'in banen' is
te leiden. Een parkeerbeleid
dat maar steeds op zich laat
wachten en het liefst door de
NS met naar chantage riekende ideetjes wordt bijgestuurd.
Een informatiebrochure voor
Bijzondere Bijstand, die geen
bejaarde zonder bril kan lezen
(lekker als je er juist een nodig
hebt). Nog steeds geen goede
samenwerking mei: het Gewest
en een burgemeester die liever
steeds vaker in Noord wij k zit
te'babbelen'. ('Omdat deraakvlakken verder liggen dan alleen maar het fietspad.')
Met de openbare orde is het
al helemaal 'pet'. Binnenkort
moeten we voor de zomer,
waarschijnlijk wat agentjes
'bijkopen'. (Dat heet nou bezuiniging'). Trouwens, sinds de politie regionaal geworden is, weten de agenten tegenwoordig .
slechts de Zandvoortselaan en
de Zeeweg te vinden. De vrijwillige politie zal trouwens ook
wel 'vrijwillig' gaan verdwijnen.
Wie eerst voor een bruto-uurloon van 17,50 werkte,
mag nu blij zijn met het nieuwe salaris van... ja, hoor vijf
gulden bruto per uur. Die zetten binnenkort liever een
brandweerhelm op hun kop.
Met een 'lekker fikkie' kun je
daar zelfs zo'n 35 gulden bruto
per uur verdienen.
MARTHA BURGER

• Drie Zandvoortse kunstenaars houden momenteel een
expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort: Jeff Borkent
(foto's en beelden), Hillie Jansen (olieverfschilderijen) en
Marianne Rebel ('naïeve' olieverfschilderijen). De expositie
is te zien tot en met '20 november. Dat geldt ook voor de tentoonstelling 'We gaan naar
Zandvoort...', deze is 'wegens
enorm succes' geprolongeerd.
Er zijn onder andere modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstellingen te zien.

donderdag 10 november 1994
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FLATS
TJERK HIDDESSTRAAT 22
Aan de boulevard gelegen verbouwde 2 kamerflat met fraai
uitzichl op zee Hel appartement ligt op de 2e verdieping
(hoogste) van kleinschalig flatgebouw
INDELING
Entree/hal, toilet, ruime woonkamer met tegelvloer en balkon,
keuken, kleine slaapkamer, badkamer met douche en wastafel
' balkon op het westen
" voor en achter voorzien van kunststof kozijnen met dubbelglas
• servicekosten / 274,- p m inclusief voorschot c v
ƒ 125.000,TJERK HIDDESSTRAAT 38
Oirekt aan de boulevard gelegen, verbouwde 2 kamehlat met
fraai uitzicht op zee Het appartement ligt op de 2e verdieping
(hoogste) van kleinschalig flatgebouw
INDELING
Entree/hal, toilet, L-vormige woonkamer met open keuken en
lichte plavuizen vloer, ruime slaapkamer met moderne badkamer met douche en wastafel
• Balkon op het westen
• Voor- en achterpui dienen te worden vervangen door kunststof, kosten komen voor rek koper
" Servicekosten ƒ 274,-p m mcl voorschot c v ƒ 129.000,TROMPSTRAAT 7/8
3 kamerflat (vh 4 kamers) op de 4e verdieping Schitterend
uitzicht over zee en strand
INDELING
entreehal, doorzonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer
met bad, toilet, balkon aan voor- en achterzijde Berging o d
begane grond
• geheel gerenoveerd appartement
• nieuwe keuken en nieuwe badkamer
• schitterend uitzicht over zee
servicekosten / 340,-per mnd
ƒ219.000,BURG. V. ALPHENSTR. 61/43
4 kamermaisonette op 8e en 9e verdieping met schitterend
uitzicht over zee
INDELING.
9e verd entree/hal, toilet, keuken, woonkamer met balkon
8e verd 3 slaapkamers, badkamer met ligbad douche en toilet, balkon
• berging o d beg grond
" ev garage te huur
• woonkamer met witte plavuizen
• warm water via electr boiler
• servicekosten ƒ 526.- per mnd., mcl voorschot verwarming
ƒ 219.000,TROMPSTRAAT 3 FLAT 7
4 kamerflat hoek zeezijde op 4e verdieping Perfect uitzicht
over strand en zee.
INDELING
entree/hal, vaste kast. L-vormige living met parketvloer, balkon,
1 ruime slaapkamer met balkon, 1 kleine slaapkamer, keuken,
badkamer met ligbad en toilet.
• gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met dubbel

schitterend uitzicht over zee
gelegen vlakbij openbaar vervoer
servicekosten ƒ 340,- per maand inclusief voorschot verwarming
ƒ 220.000,-

BURG. V. FENEMAPLEIN 19/1
Ruim 4 kamerappartement op 1 e verd uitzicht op zee
Gelegen in centrum dorp
INDELING
entree/nal. woonkamer, 3 slaapkamers, keuken, toilet, badkamer met ligbad en wastafel
1 balkon o h westen en 1 balkon o h oosten
• berging op de begane grond
servicekosten ƒ 465,- p mnd. mcl. voorschot verwarming
' erfpachtscanon ƒ 196,-per jaar
ƒ269.000,HOGEWEG 76/1
Zeer LUXE 3 kamerappartement, in kleinschalig complex, centraal m het dorp gelegen INDELING entree/hal, ruime Lvormige living m serre aan tuinziide, openslaande deuren naar
zonneterras en aansluitend de tuin, luxe open keuken met veel
inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, badkamer met douche en
ligbad, apart toilet.
' tuin op het zuiden
• inpandige garageplaats & berging
eigen c v installatie
' bouwjaar 1992
• servicekosten ƒ 175.-per mnd.
ƒ429.000,STATIONSPLEIN 15/7
Royaal, luxe 3 kamerappartement met ruim terras m het flatgebouw „Residence Monopole"
INDELING
entree/hal, toilet, L-vormige woonkamer, open keuken met apparaluur, 2 slaapkamers, toilet, badkamer met bad, douche en
2 wastafels
flat voorzien van eiken vloeren
balkon oost met uitzicht station en duinen, balkon west m.
zeezicht
eigen parkeerplaats m garage
aparte berging
dubbele beglazing
goed beveiligd video-door-entry-system, liftcode etc
eigen c v gas
ƒ 429.000,IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/14
Royaal 4 kamerappartement m gebouw „De Sterflat". Schitterend uitzicht over strand, zee en duinen Gelegen op 5e (hoogste) verdieping
INDELING Entree, toilet, hal, moderne keuken m appar., Lvormige living met 2 balkons, open haard, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, dubbele wastafel en 2e toilet
Berging & garage o d begane grond.
fraai panoramisch uitzicht
kunststof kozijnen m dubb. glas
servicekosten ƒ 540 - p. maand mcl. voorschot verwarming
gebouw voorzien van lift
ƒ 449.000,oppervlakte ca 120 m2
OE FAVAUGEPLEIN 61 HS
Luxe royale flat op de begane grond met terras op het westen.
INDELING
Royale living met schuifpui naar terras op het westen, 1 slaapkamer. luxe ruime keuken met veel apparatuur, ruime, moderne badkamer met douche, bidet en toilet, de v m. inpandige

garage is thans een extra werk/wasruimte, betegeld en met
wasmachineaansluiting.
• In 1990 totaal luxe gerenoveerd
• direkt aan zee gelegen m het centrum van het dorp
• mcl extra garage Fenemaplem
' warmwater via 120 l electr. boiler
' c v. gas btokverwarmmg
ƒ 475.000,BURG. V. ALPHENSTRAAT 63
Hotelsuites, geheel gestoffeerd en gemeubileerd (w.o. KTV,
radio, etc)
nr. 205 1 kamersuite op 2e verd ƒ119 000
nr. 339 1 kamersuite met serre op 3e verd
ƒ 129.000
nr 443 1 kamersuite met serre op 4e verd
ƒ 145.000
nr 4153 kamersuite met serre op 4e verd
ƒ 259.000
nr 226 3 kamersuite met 2 serres op 2e verd
f 259.000
' badkamer m. ligbad, wastaf, toilet
' aan zee gelegen
• bouwjaar 1988
• hotel heeft eigen parkeerterrein
• de suites zijn beleggingsobjecten, zelfbewonmg enkele weken p. jaar

WOONHUIZEN
PRINSENHOFSTRAAT1 D
Woonhuis gelegen
m centrum van Zandvoort.
INDELING?
beg gr entree, hal, woonkamer, keuken, bijkeuken/berging,
gang, toilet/douche, f slaapkamer.
• op loopafstand van zee gelegen
• vlakbij het N S. station
• grondopp. circa 100 m2
ƒ165.000,DR. C.A. GERKESTRAAT 30 RD
ZEER RUIME DUBBELE bovenwonmg met ruim balkon op het
ZUIDEN, op loopafstand van centrum en strand gelegen.
INDELING Entree, trap
1e verd • Ruime hal, kamer en suite met openslaande deuren
naar balkon, zijkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met ligbad, toilet
2e verd • Zeer ruime zolderberging, ruime slaapkamer met
dakkapel, mog. voor meer kamers
Verwarming via c v.-combiketel en gaskachels
Bouwjaar 1935
ƒ189.000,STATIONSSTRAAT 2
Woonhuis gelegen m het centrum van Zandvoort
INDELING'
beg gr. entree/gang, woonkamer, gang, toilet/douche, keuken.
1 e verd overloop, 2e toilet, 2 slaapkamers, balkon o h. westen
garage aan zijkant van het huis
binnenplaats o h. oosten
gelegen vlakbij zee
op loopafstand van N S. slation
grondopp: circa 115 m2
ƒ245.000,OOSTERPARKSTRAAT5
Vrijstaand woonhuis met zomerhuis.
Op loopafstand van zee gelegen.
INDELINGbeg gr.: entree, toilet, L-vormige woonkamer met open haard,

open moderne keuken, kelder.
te verd.: 3 slaapkamers, badkamer m. bad en douche, apart
toilet.
2e verd.- losse trap naar vliering.
Zomerhuis: entree, toilet, woonkamer, zijkamer, douchekamer.
1e verd, 2 slaapkamers.
Het zomerhuis is bewoond. Het woonhuis is v.v. c.v. gas.
Grondopp. 223 m2.
VERKOOP ONDER VOORBEHOUD AANKOOP ANDERE
WONING.
ƒ 275.000,DR. C.A. GERKESTRAAT 8
Half vrijstaand woonhuis met voor-, zij- en achtertuin.
INDELINGbeg. gr., entree/hal, kamer-en-suite (met Z-vormige voorkamer), keuken, toilet, kelder, schuur.
1e verd.: voorslaapkamer met douchekamer, achterslaapkamer, kl. slaapkamer en bergkamer.
vaste trap naar 2e verd • 1 zolderkamer en zolderruimte.
' achtertuin op het zuiden
' vlakbij het dorp gelegen
• gaskachels kunnen eventueel worden overgenomen
• grondopp.:! 98 m2
ƒ275.000,WESTERPARKSTRAAT 21
Hoekwomng met voor- en achtertuin gelegen nabij zee en op
loopafstand van het dorp.
INDELING
beg. gr.: entree/gang, toilet, trapkast, kamer-en-suite met parket en voorzethaard, moderne witte keuken.
1 e verd.: 2 slaapkamers, badkamer met douche en 2e toilet.
2e verd.: 1 met keukenblok met koelkast en gastoestel, 1 kamer met wasmach aansluiting, mbouwkasten
3e verd . vlienng met c v. ketel
' stenen schuur m achtertuin
• goed onderhouden
• c.v. gas combiketel
• grondopp. 91 m2
ƒ 295.000,SMEDESTRAAT 2
In het centrum van het dorp en rustig gelegen royale woning
op loopafstand van winkels en strand
INDELING
Beg gr * Entree/ha), douche/toilet, inpandige garage (thans
sip. kamer), met schuifpui naar plaatsje, hobbyruimte, biljartkamer met kastenwand sauna, bijkeuken.
1e verd.. U-vormige woonkamer met open haard, houten vloer
en luxe open keuken met mbouwapp, balkon.
2e verd. 2 ruime slaapkamers met kasten, badkamer met ligbad, 2e toilet, dubb wastafel, ketelhok
3e verd Onbevloerde zolder, stahoogte. Bouwjaar 1977.
Goed van ondernoud.
ƒ 395.000,KONINGINNEWEG 30
Gerenoveerde, halfvnjstaande villa op gezellig punt m het dorp
JDELING
beg. gr. entree/royale hal, toilet, luxe Franse landhuiskeuken,
kelder, ruime L-vormige woonkamer met serre en open haard,
schuifpui naar terras en tuin.
1e verd.: overloop, 2 ruime slaapkamers, beide met een balkon, torenkamer c q. studeerkamer, luxe badkamer met bad,
aparte douche en 2e toilet.
' ruime parkeermogelijkheid
• stenen schuur m tuin
• c.v. gas (Nefit HR) combiketel
• grondopp • 356 m2
ƒ539.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 117
Zeer ruime vrijstaande villa uit 1916, karaktenstiek en goed
onderhouden, inhoud 950 m3.
INDELING:
Beg. gr., entree, hal, toilet, kelder grote living met corner, serre
voor en achter, open haard, halfopen keuken met eetbar.
1e verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers, waarvan een met ligbad, 2e toilet, 2 ruime balkons
2e verd.- 4 slaapkamers
• garage
• grote tuin voor en achter
• zonnige ligging
• c.v. gas
• warm water via gasboiler
• grondopp.: 707 m2
ƒ795.000,KOSTVERLORENSTRAAT 98
Vrijstaande royale villa met rondom tuin.
INDELING:
soul.' garage, hobbykamer, binnenzwembad, sauna, waskamer, stookruimte
beg gr. entree/hal, royale L-vormlge woonkamer m. open
haard, travertinvloer, woonkeuken, 2 slaapkamers.
1e verd.: overloop, balkon, studeerkamer op de vide, slaapkamer met modem sanitair.
• garage voor 3 auto's
" gelegen in groene deel Zandvoort
• bouwjaar 1973
• gas c.v. en ged vloerverwarming
• inhoud van de woning 1200 m3
• grondopp.- 860 m2
ƒ 1.150.000,-

HUURWONINGEN
BURG. V. FENEMAPLEIN 7/7
TE HUUR: Royaal 4 kamerappartement (thans 3 kamers) met
uitzicht over zee
INDELING:
entree, ruime hal met bergruimte, ruime L-vormige living (60
m2) met open haard, balkon oost en balkon west, 2 ruime
slaapkamers, keuken met alle apparatuur, badkamer met ligbad, apart toilet.
Berging op de begane grond.
• De flat wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden.
• Huurpnjs mcl. servicekosten en voorschot verwarming
• Huurpenode 1/2 jaar.
ƒ 2.000,- p.m.
KOSTVERLORENSTRAAT 2
Benedenappartement m centrum dorp.
INDELINGentree, hal, kelder, toilet, woonkamer, oudhollandse woonkeuken met apparatuur, 2 slaapkamers luxe badkamer met ligbad,
aparte douche en wastafelmeubel
binnenplaats.
woonkamer en hal met parketvloer
vaatwasser, 4 pits gastoestel, koelkast, vriezer en wasmachine.
het appartement is onlangs geheel gerenoveerd
centraal gelegen, op loopafstand van strand, winkel en NS
station
c.v. gas
huurprijs exclusief verbruik ƒ 2.000,- p.m.

PAKVELDSTRAAT 6
Tijdelijk te huur Halfvnjstaand woonhuis vlakbij centrum dorp
en zee.
INDELINGbeg gr.- entree, toilet, woonkamer, keuken, tuin o h zuiden met
schuur
1e verd.. overloop, 3 slaapkamers, balkon, badkamer met
douche en 2e toilet.
losse trap naar 2e verd. met zolderkamer met dakkapel.
Huurpnjs exclusief gas, water en electra ƒ 2.250,- per maand

BEDRIJFSPANDEN
NOORDERDUINWEG 52
Te huur royale bednjfs-/kantoorruimte in Zandvoort Noord, begane grond
Vloeropp. circa 200 m2.
Verlichting aanwezig.
Voorzien van keukenblok en toilet.
• Uitermate geschikt als kantoor, showroom en/of studio.
• Ruime parkeermogelijkheden.
• Snel te aanvaarden.
• Huurprijs ƒ 25.000,- per jaar.
PARADIJSWEG11A
Kantoorpandje met woonstudio/opslag, rustig en gezellig geleen.
-JDELING:
beg.gr.' entree, gang, kantoorruimte, archiefruimte, keuken,
toilet/douche. Totaal ca. 65 m2.
1e verd.- woonstudio 28 m2.
• gaskachelverwarmmg
• huurtermijn 5 + 5 |aar
• gelegen nabij centrum dorp in karakteristiek pandje
• huurprijs ƒ 18.000,- per jaar

8

KERKSTRAAT 24
WINKELPAND op A-1 lokatie, hoek Bakkerstraat.
INDELING.
Begane grond. Winkel/verkoopruimte ca. 70 m2. keuken en
dagverblijf, toilet, berging en kelder.
1 e verdieping Zolderruimte/opslagmogelijkheid van 70 m2,
• te huur vanaf medio oktober '94
• centrale verwarming
• huurperiode 5 + 5 jaar
• huurprijs per jaar, excl. B T.W en verbruik ƒ 52.000,HALTESTRAAT 23 A
Ter overname aangeboden goodwill en inventaris van het
„VLAAMS FRIETHUIS" gelegen op A-1 lokatie m centrum
dorp
De winkel bestaat uit een verkoopruimte met toilet en een
ruime kelder voor opslag.
Alle aanwezige inventans is inbegrepen m u.v. de speelautomaat en softijsmachme.
• huurpnjs ƒ 3.000,- p.m. excl. b t.w.
• bankgarantie i o.m. verhuurder
• aanvaarding in overleg met de verhuurder van het pand
• vraagprijs goodwill en inventans ƒ 160.000,-

J

MAKELAARS
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Step-aerobic
* duur: 8 weken, l x per uueek
training
* 30% meer vetverbranding dan
bij de traditionele flerobiclessen
* start cursus: 21november
1994
* kosten cursus ƒ 100,- all-in
Geeft u zich snel op bij:.

:

^.; OiSÖH 2614 :^

Sanders Meubelstad
15 jaar tot uw dienst in Amsterdam

Gezellig uit voor ongebonden
mensen

dat vieren wij met u!

Soc. De Manege Zandvoort

Al zijn wij geen Sinterklaas,
we geven wel wat weg:
10-70% korting
op een deel van onze lederen zitmeubel collectie

zorgt iedere zat.avond voor een topprogramma
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid.
Uitsluitend voor leden in bezit van
lidmaatschappasje
v.a. 30 jr. corr. kleding a.u.b.
entree ƒ 15,infb 02507-16023

Sportacadcmic Naawclacrts
Bloemendaalseuueg 152
Bloemendaal. Tel.: 023 - 253256
,,

TRADING B.V.

„
^ «,

DAAR VINDT U T WEL

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Zoals:
2-2 zits kleur aubergine leder
van ƒ 4999
voor ƒ2999
3-2 zits zwart leder
van ƒ 3299
voor ƒ2699
3-2 zits groen leder
van ƒ 2999
voor ƒ2499
3-2 zits zwart leder
van ƒ 3999
voor ƒ2999
3-2 zits antraciet leder
van ƒ 3499
voor ƒ2699
3-2 zits zwart leder
van ƒ 4299
voor ƒ3599
3-2 zits blauw leder
van ƒ 5299
voor ƒ3599
3-2 zits blauw leder
van ƒ 4999
voor ƒ3999
2-2 zits rood leder
van ƒ 4999
voor ƒ3999
3-1-2 zits blauw leder
van ƒ 6499
voor ƒ4999
3-1-1 zits zwart leder
van ƒ 5228
voor ƒ3999
En vele andere scherp geprijsde modellen, Indien voorradig vóór 5 december in
huis!
*Nu gekocht zes maanden later betalen met 0% rente.
*En voor iedere klant nog een leuke Sint Nicolaas verrassing!

AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TELEFOON 020-6184733,
DONDERDAGKOOPAVOND.

Fixx Trading B. V. is een zeer snel groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in de verkoop van bevestigingsmaterialen.
De doelgroep van Fixx Trading is de bouwsektor en installatietechniek. Vanaf 1 september \\. is de buitendienst met een viertal vertegenwoordigers uitgebreid. Om de begeleiding van de buitendienst
op een adequate wijze te kunnen opvangen, zoeken wij op zeer
korte termijn versterking van onze binnendienst door het aantrekken van een

ADMINISTRATIEF KOMMERCIEEL
MEDEWERK/STER
Gevraagd wordt:
- leeftijd 20-25 jaar
- middelbare opleiding
(MEAO, HAVO)
- kennis van Word Perfect
- enthousiasme en zelfstandigheid

Geboden wordt:
- uitstekend salaris
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- prettige en dynamische werksfeer

Indien u interesse heeft in bovenstaande funktie, dan kunt u uw
sollicitatiebrief met C.V. sturen naar: Fixx Trading B.V., Postbus
105, 2040 AC Zandvoort.
Voor meer informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met Dhr
E. van der Storm, 02507-31144.
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Coördinator Schiphol Hans Paar:

4000 •

Ruim 23.000
klachten in
drie maanden

'Zó slecht zijn we niet bezig'
3000 •

T

IJDENS DE informatie-avonden over de
toekomst van Schiphol zat Paar meestal
achter de tafel met deskundigen om vragen uit het publiek te beantwoorden. Op
één na maakte hij alle avonden mee. „De verscheidenheid aan reacties komt,
denk ik, doordat bij Schiphol de regio zowel de lasten
als de lusten heeft," zegt hij.
„Niet voor niets is in Haarlemmermeer de werkloosheid zeer laag. Wie in de
buurt woont van de Betuwelijn of HSL heeft er meestal
zelf geen voordeel van."
Paar heeft niet de indruk dat
de vele klachten over vliegtuiglawaai duiden op een afkalvend
draagvlak voor Schiphol. „Er
zou eens een grondige analyse
gemaakt moeten worden van
de herkomst van de klachten.
Ik denk dat daaruit zal blijken,
dat een aanzienlijk deel ervan
juist uit gebieden komt waar
men weinig vliegtuigen gewend
is. Klachten worden daar vaak
ingegeven door het onverwachte van overkomende vliegtuigen. Men denkt dan dat een
vliegtuig daar niet hoort. Juist
waar vliegtuigen onvoorspelbaar zijn, worden ze niet geaccepteerd."

Baken
Paar woont zelf in Rijsenhout. „Niet het zwaarst belaste
gebied. Wel zijn hier een paar
jaar geleden als gevolg van een
verplaatst baken gedurende
een aantal maandende vliegtuigen recht bij mij over gekomen.
Daarvan moet ik zeggen dat ik
blij ben dat het tijdelijk was."
Paar meent dat in de plannen
voor Schiphol met de vijfde
baan vooruitgang wordt geboekt, al blijft er, met welk banenstelsel ook, altijd een groep
mensen met geluidshinder zitten. „Eind jaren zeventig bedroeg het aantal woningen binnen de contour met een hinder
van 35 of meer Kosteneenheden veertigduizend. In

door René de Leeuw

1990 was dat verminderd tot 19
duizend. De doelstelling was
het aantal huizen te verminderen tot minder dan tienduizend
in het jaar 2015. Dat is uiteindelijk niet gelukt, het zullen er
12.600 worden. Dat is nog altijd
een verbetering."
IMER
De MER-commissie, die
waakt over de kwaliteit van milieu-effectrappprtages,
had
nogal wat kritiek op de Schiphol-IMER. Onder andere, dat
van de doorgerekende varianten, de voor het milieu op één
na slechtste is uitgekozen. Paar
meent dat van het commentaar
vooral de negatieve kanten in
de publiciteit zijn gekomen.
„Er is een aantal varianten
opgesteld, toegespitst op een
maximaal resultaat voor het
milieu. Maar zónder te kijken
naar de kosten. Als de MERcommissie zegt dat de 'op één
na slechtste' variant gekozen is,
dan werpt dat een wat eenzijdig
licht op de zaak. De bedoeling
was de hinder terug te brengen
en de veiligheid niet te laten
verslechteren. Die doelstellingen zijn bereikt, zó slecht zijn
we dus niet bezig."
„Wel is jammer dat Aalsmeer
er in de plannen slecht van af
komt. Toch gaat het in feite om
een klein gebied, de wijk Stommeer-Zuidoost, niet het centrum. Ik heb verder de indruk
dat de bezwaren uit Aalsmeer

iets aan is te doen, maar de wet
schrijft voor dat begraafplaatsen minimaal dertig jaar in
stand gehouden moeten worden."
„Uit berekeningen blijkt verder dat deze variant wat betreft
de geluidshinder slechts marginaal beter scoort dan de vijfde
baan. Ik begrijp dan ook niet
goed waarom Natuur en Milieu
haar stelsel zo nadrukkelijk
presenteert als een milieu-alternatief. Zij stelt verder allerlei operationele maatregelen
voor om de hinder terug te
brengen. Als de technologie
daarvoor beschikbaar komt,
dan hebben zulke maatregelen
met eens zozeer worden ingege- niet alleen voordelen voor het
ven door het vliegtuiglawaai stelsel van Natuur en Milieu,
zelf, als wel door de beperkm- maar voor alle varianten."
gen voor woningbouw."
Er komt nu extra inspraak,
onder andere over baanvarian- Veiligheid
ten die door de provincie
Vooral sinds de Bijlmerramp
Noord-Holland en de stichting is veiligheid een belangrijk onNatuur en Milieu naar voren derwerp geworden. Wat betreft
zijn gebracht. Bang voor vertra- risico-berekeningen wordt m
ging is Paar niet. „De zonering Nederland ware pioniersarbeid
moet in september 1995 afge- verricht. „Ook in het buitenrond zijn. Het kan zijn dat dit land is er grote belangstelling
december wordt, wat dan het voor de ontwikkelingen hier,"
gevolg is van de zorgvuldigheid zegt Paar. „Het Nationaal
van de procedure. Ik denk niet Lucht- en Ruimtevaartlaboradat de rechter daar een pro- torium krijgt ook opdrachten
bleem van maakt."
om de risico's van buitenlandse
luchthavens door te rekenen."
Een veelbesproken veiligMilieubeweging
heidsprobleem vormen vliegPaar spreekt met respect tuigen uit landen waar men het
over de milieubeweging, met minder nauw neemt met de veiname over Jan Fransen, de ligheid. Recent heeft de AmeriSchiphol-specialist
van de kaanse
rijksluchtvaartdienst
stichting Natuur en Milieu, al PAA (Federal Aviation Adminizullen zij het nooit met elkaar stration) besloten vliegtuigen
eens worden. De stichting heeft te weren uit landen waar de
een eigen baanvariant ontwik- controle op de veiligheid onvolkeld, waarbij de Zwanenburg- doende is. Zou Nederland niet
baan wordt vervangen door ook zulke eisen kunnen steltwee gedraaide parallelbanen len?
tussen Hoofddorp en Schiphol.
„Momenteel is het in de
„Ik waardeer deze construc- luchtvaart zo geregeld, dat het
tieve bijdrage zeer. Daarom is land waarin een vliegtuig gerehet jammer dat Natuur en Mi- gistreerd is, verantwoordelijk
lieu is uitgegaan van enkele on- is voor de veiligheid," zegt
mogelijke uitgangspunten. Zo Paar.
is één van de banen precies
„De afspraak is, dat landen
over twee begraafplaatsen aan die zijn aangesloten bij de interde Vijfhuizerweg geprojec- nationale luchtvaartorganisateerd. Onze juristen hebben tie ICAO eikaars vliegtuigen acvan alle kanten bekeken of daar cepteren.

2000 •

Veel klachten worden door
kleine groepjes ingediend als
pressiemiddel tegen Schiphol.
Zo zijn 3184 van de klachten uit
Aalsmeer ingediend door vijf
personen en in Uithoorn 3407
klachten door 15 personen.

1000

500 -

250

Omdat bijna iedereen naar
Amerika wil vliegen, verkeren
de Verenigde Staten echter m
een machtspositie, waarin zij
extra eisen kunnen stellen. Bij
het afsluiten van luchtvaartovereenkomsten bedingen zij
dat ook FAA-mspecteurs kunnen toezien op de naleving van
de veiligheid in andere landen."

Open skies

kant van een vliegtuig meestal
niet te zien of er iets mis is."
Tenslotte de vraag: in hoeverre is de huidige situatie rond
Schiphol het gevolg van pianologische blunders in het verleden? „Ik denk niet dat je het
blunders kunt noemen," meent
Paar. „Het is een samenstel van
factoren. Bouwplannen voor
Buitenveldert en de Bijlmermeer dateren al van vóór de
oorlog. Er moesten in de jaren
vijftig gezien de woningnood
huizen worden gebouwd. Op
basis van onze huidige normen
kun je je afvragen: hoe hebben
ze dat toen kunnen doen?"

„Ook in de Open Staes-overeenkomst tussen Nederland en
de Verenigde Staten is zo'n bepaling opgenomen. Nederland
verkeert niet in de positie om
zulke eisen te stellen. Meestal
zijn wij het vragende land. Overigens denk ik dat de problema„We hebben geleerd van de
tiek meevalt in Nederland en in fouten uit het verleden en legWest-Europa.
gen nu de ontwikkeling via zonering vast op basis van wat we
Nieuwe maatschappijen uit nu gewenst en ongewenst vinde voormalige Sovjet-Unie ko- den. Het kan zijn dat de menmen uit concurrentie-overwe- sen in de toekomst op basis van
gingen liefst met hun beste ma- hoe zij hinder beleven, zeggen
terieel naar West-Europa. Ver- dat wij met streng genoeg geder is inmiddels voor personeel weest zijn. Maar het kan ook de
op Schiphol de mogelijkheid andere kant opgaan. Men kan
onregelmatigheden aan te mei- ook vinden dat wij wat al te
den. Overigens is aan debuiten- zwaar op de hand zijn geweest."

De Postcode Loterij keert nu de volle Jackpot uit

lurotel zou
•eigen met
ichadeelaim
ZANDVOORT - De firma
Eurotel komt waarschijnk met een schadeclaim
.ar de gemeente Zandrt. Volgens onofficiële,
et bevestigde herichten
u het gaan om een bedrag
.n 5,5 miljoen gulden.
De projectontwikkelaar, die
in 89 meter hoog hotel wil
>uwen op het Badhuisplein
t het casino, wacht al een
lar jaar op medewerking van
gemeente. Gisteravond
wam het project opnieuw ter
irake. Wat de uitslag daarvan
was bij het ter perse gaan
m deze krant nog niet bekend.
et is echter vrijwel zeker dat
een nieuwe vertraging in het
'oject optreedt: D66 is vastbeoten om een volksreferenim te gaan organiseren.

„Wat mij bij de inspraak over Schiphol is opgevallen,
is de kwaliteit van de reacties en dat er veel reacties zijn
van zowel voor- als tegenstanders. Bij de Betuwelijn en
de Hoge-SnelheidsHjn bijvoorbeeld zijn er voornamelijk reacties van tegenstanders." Dat zegt Hans Paar,
die als coördinator Schiphol bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat nauw betrokken is bij de toekomstplannen voor de nationale luchthaven.

Overzicht van klachten die
bij de Commissie Geluidhinder
Schiphol zijn binnengekomen
naai* aanleiding van vliegtuiglawaai. Het betreft de klachten
uit het tweede kwartaal (apriljuni) van 1994. In totaal kreeg
het klachtenccntrum in die
drie maanden 23.811 klachten
binnen. De klachten waren afkomstig van 3718 personen.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Eén tientje.
zeven miljoen!

06 Wit Verhuizingen

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

6443 BK 172

ERKENDE
VERHUIZERS

Henny Huisman geeft het al
aan. Hij gaat deze maand op
pad met 7 miljoen gulden.
Belt hij straks bij u aan?
BON in en stuur hem op om
kans te maken op de Mega
Jackpot. Als u de bon voor 15
november instuurt, bent u nog
op tijd voor de trekking. H

Nieuwe verwarmingsketel nodig. Doe het nu!!!

SUPER WiNTER AANBIEDING

POSTCODE

Verwarmingsketels met flinke korting!l

BINGO

"Wij leveren de meest verkochte HR-ketels met een korting
oplopend tot 22%.
"! l

POT

(Tevens subsidièmogelijkheid van ƒ200,- bij uw gasbedrijf)

liefhebbers van treinen kun-

« vanaf 1937, waaronder
aantal zeldzame objecten.
K kan deze kopen of ruilen.
°or meer inlichtingen kan
,etl bellen: G.H. v.d. Eijken,
14234, of F.L. Tervelde, tel.

Uw postcodelot is
uw GroenLot®

ff*rïj3
i.OOO

ZANDVOORT - Liefheb-

;n
er altijd hun hart ophalen.
r
zijn locomotieven, wagons,
lls
en andere toebehoren te
>0
P, alles van verschillende
er
ken. Er is een groot aanbod
lr
>e Marklin treinen en toebe-

JACKPOT
7 MILJOEN!

6443 BK

erzamelbeurs
andvoort

Op de beurs kan gekocht, veri°cht en geruild worden. Voor
'fuffelaars' is er de bekende
'ttimelmarkt, verzamelaars
mnen er bekende en minder
'kende verzamelobjecten vinen
i - Bijvoorbeeld: postzegels,
?unten, speldjes, spaarpotten,
fentbriefkaarten (ook met
r°tief- en fantasie-afbeeldinWi
grammofoonplaten, boen
> stripboeken, poppen, an~*•,
curiosa, ouderwets ge!S(
ischap en blikken speel)e
d. Voor enkele verzamelobc
ten zijn experts aanwezig die
at
is taxeren en/of bemidden
bij aan- of verkoop.

MEGA

StraatPrijs
6 november
f 3-OOO

r

ers van rommelmarkten
verzamelaars kunnen
mdag 13 november weer
Techt op de Verzamelrs Zandvoort in het Geeenschapshuis.
De beurs is geopend van 11
't 17 uur en de entree is gratis.
'fit Gemeenschapshuis, te vin-n aan de L. Davidsstraat, is
lijk toegankelijk voor
'Istoelrijders.

POSTCODE

Ook voor installatie kunt u bij ons terecht.
Afhankelijk van de situatie, korting oplopend tot 20%.

De bingocijfers
van 6 november

Rekenvoorbeeld:

meest verkocht HR-kombi ketel

ƒ 3.200,-

(alle bedraden mcl. BTW)

KORTIM6 10%
SUBSIDIE

ƒ
ƒ

,

320,200,-

bruto incl. BTW

ƒ 2.680,-

TOTALE KORTING

ƒ

520,-

Bij aankoop van een NEFIT HR-kombi ketel, krijgt u van Nefit ƒ100,retour.Telt u daarbij op de korting van het installeren, dan komt
u al gauw op een korting van boven de ƒ1.000,-.
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek uw winst op aanschaf-,
installatie- en stookkosten.

Firma:
Voor nadere informatie belt u met één
van onze Ovadia vestigingen:
Zandvoort 02507 -17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 • 288838 (W.A. Brussee)
Deze aanbieding geldt tot eind november "94. Dus bel snel!!!!!!

16
O1
O3
38

O4
23
18
12

O5
O6
29
08

3O
45
41
25

24
1O
28
39

Jackpot
ƒ150.000
Getal 22 t/m 36
34 ƒ25.000
32 ƒ 10.000
O2 ƒ5.000
O9 ƒ2.500
26 ƒ1.000
31
ƒ500
19 ƒ100
20
ƒ50

22
17
O7
42
37
13
43

ƒ40
ƒ30
ƒ25
ƒ20
ƒ15
ƒ10
ƒ5

Omdat de Bingo Jackpot deze
week niet bij een deelnemer viel,
staat hij nu op ƒ200.000! Maar
als u na het trekken van 22 tot
zelfs 36 getallen een volle kaart
heeft, wint u een prijs. Zie het
kader hierboven.

De Postcode Mega Jackpot
staat op zijn top: 7 M1LJOEN GULDEN. Bij de volgende trekking moet hij er
dus uit. Als u nu de bon instuurt, bent u nog op tijd om
mee te doen voor de rijkste
prijs van Nederland!
Binnen een maand gaat Henny
Huisman weer op pad om ergens in Nederland de Mega
Jackpot van de Postcode Loterij uit te reiken. En als hij bij ü
aanbelt, dan is het goed raak.
Geweldig feest
Het is alweer de derde keer dat
de Mega Jackpot de maximum
stand van 7 miljoen gulden
haalt! En de prijsuitreiking zal
zeker weer een geweldig feest
worden. Eén ding weten we al:
de winnaar is iemand die wel
eens droomt van een grote
prijs, maar denkt dat zoveel
geluk alleen is weggelegd voor
iemand anders. Dat denkt
namelijk iedereen. U toch ook?
De Mega Jackpot kan vallen op
elk adres in Nederland, ook dat
van u! Maar alleen als u^meespeelt in de Postcode Loterij
kunt u hem ook echt winnen.
Nü meedoen!
Speelt u nog niet mee? Vul dan
direct de W1N-7-M1LJOEN-

WIN-7IMÏLJOEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgoprijzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A.u b. uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar
ƒ 40,- (vijf lotnummers)
/ 30,- (vier lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (een lotnummer)

Naam

Q dhr.

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

Datum:
Handtekening.

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

Banknummer.

15094 11

NATIONALE
LOTERIJ

SIEMENS WASAUTOMAAT

SONYHWSTEADYSHOT

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Luxe 800 toeren wasautomaat, 11 basisprogramma's (waaronder een speciaal wolprogramma), spaar-, eco- en
spoelstoptoets, regelbare centrifuge, vrije temperatuurkeuze,
RVS kuip en trommel, zeer zuinig en geruisarm.
Adviespnjs*1348.-

GRUNDIG MINI-SYSTEEM
INKL. CD-SPELER EN BOXEN
M10; "BESTE KOOP"! 2x25Watt, 5-bands equalizer, Ultra Bass
Systeem; Synthesizer tuner met tijdsaanduiding; Dubbel cassettedeck, full-logic bediening, autoreverse; CD-speler met muziekkalender; Boxen, 3-weg Bassreflex. Afstandbediening. Adv. *1219.-

Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. '3890.-

28ST2471; Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg. Adv *1995 -

1295
PHILIPS TOPKLASSE

70 CM MATCHLINE
28SL5800, Adviespnjs*2695.-

Snel ontdooien en verwarmen.

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit' '3330 -

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

\®\

ras»*»
SONYSTERE07RAVELLER

TypeWA9510.Adviespriis*1S99.t

60:09

o

c- c ee =°

1195.-

INDESIT 2-DEURS

1275.-

ZANUSSIZ614/4D

63QW761 9, 1 6 9 breedbeeldknop, beeld in beeld (PIP), SONY TRAVELLE
Off Philips garantie. "2545.- |jchtgewichtcamconder.*1650 -

LUXE 1400 TOEREN

1695 •"
PHILIPS 63 CM KTV

AEG LAVAMAT RVS

1049

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

TOPMERKCAMCORDER
F60,8mm,6xzoom.Adv.*2299.-

( ,X

*>

v>

25GR9760; Adviespnjs*1 795 /

CANON CAMCORDER

__
1145.BOSCHIOOOTOER'EN

PHILIPS 63 CM MONO
25MN1 350; Adyiespnjs'1 445.-

BAUKNECHT2304

645.-

Vraag: opmerking, probleefn?
Bel de BCC '

399.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi- l
maflnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

SHARP 3 IN 1 KOMB!
R8180;75GWatt+draaiplateau.

549.-

Afd.konsumentenbelangen
Ma. t/m Vr. 10.00tot .16.00 uur-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPSGR102137CM

AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviespnjs*1299.-

395

PHILIPS HI-FJ VJDEO

INDESIT 1200TOEREN 320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuimg.AdviespnjsM 199.-

749.-

1599.-

TypeZE400E;Adviesprijs*949.-

VR632;TURBCMDRIVE,4l«3ppen,
longplay, autostore. *1295.-

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs*4000.-

2799.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

949.-

749.-

O X

DW-*-»-• ""•"" .-.pa-systeem.
l e9

GV240;"Bestekoop",VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

100

1099.-

1099.-

VSG60;4koppen.Adv.*1098.-

-499,

^^£rn-l

599.-

Stereo rau.--.565.
Bassboost. 1 6 Wai

pHVHPSBO^.gbasre. ^gg£8&
FB650:.80_Wa« f

9

.

;

-^«»SKdubbeldecn. ip

ne

deck. 1'9'-»«

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

W».

699.-

BAUKNECHTKGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

799.-

MIELE STUNTK1321S

999.

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. '1448.-

^^^e^ï,-^-

PHILIPS/
WHIRLPOQL
850
TOEREN
BOVENLADER

BCPR^

^^_uy

TO99.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

i^ 209.-

S^

•rsedeck:!en.afst.bebienmg.

•

F360, IHQ, 3 koppen. *1 098.-

ö

^.F-

'-Super w a i K m - . - . - , .

599.-

n

he^^'.'I.^Tn-.Adv.-SO.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

498.578.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS€LEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

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

• teletekst II
• l Adviesp"!?- 'r

STUNT! VHS-HQ VIDEO

C"7Q -

399.-

watt: 30 p

alstandbe,rïis. '610.-

PHILIPS VIDEO + PDC

1198.-

GRUNDIG 63 CM

l T63-6X,Tetetekst.Adv.*1579.-

449.-

VR223; TELETEKST. *1 245.-

599.- BH

TOPMERKWASDROGER

BOSCH KTF15«

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

_MENS425.KT14N30
495.BAUKNECHT 160LTR
545.-

M 249.-

ZANUSSIWASDROGER

PHILIPS VHS-HQVIDEO

. Type TD50; Adviesprijs'649.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeldt -995..

IGNIS DROGER AWF020
BLAUPUNKT 55 CM

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

469

PM55-40;Teteteksl Adv *1231 .-

fHpB' HMO'

51 KV1 256; Adviespnjs*895.-

548.GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540, Teletekst Adv.*1099 -

37 CM KLEUREN-TV

39.'-l|ö

Ip^^gjap

|:

derv

GRUNDIG VIDEO + PDC
ARISTONA 52 CM

GV201; "Beste koop*VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

TURBOTEAM

OPLAAD'

599.549.-

PHILIPS S5CM
KLEUREN-TV
TELETEKST
Type 21PT161

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.PELGRIM WASEMKAP

m 429.-

WHIRLPOOL AWG202
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

120 LITER VRIESKAST

N5000; Geen afvoer nodig

ELEKTRI

WHIRLPOOL AFB594
•TTïill Hl v l^Eij

PHILIP?
, Adv'360.-

WHIRLPOOL AWG91 2
KONDENSDROGER
Adviesprijs*1530.-

178.-

THERW10S
KbHÏezett'er +
thermoskan-

46.95

699.PIN

CODE

^

118.-

MERKCENTRIFUGE

2800toeren.Adviesprijs*249.-

89.-

met JS» PIN-code
• l Winkelcentrum "Schalkwijk':
,^ru^.^l» i?«^'.. |Rivièradreef37

159.IBEVERWIJK

SUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
OEN HAAG
HILVERSUM

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adviespnjs*999.-

BAUKNECHTVW3PR
BOSCH VW SPS2102

STUNT!! VRIESKIST!! MIELE VW G521

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM'
<m

BOSCH VRIESKAST

TypeGSDI 311; Adv848.-

TEFAL.
qrnip"*-

BAUKNECHT LUXE

899.- kS^ 548 B"
1199.-

MIELE DROGER

Adviesprijs*1095.-

i Meer budget door de gratis
JBCC-cardf
Aanvraag-folder in de winkel!

1248.-

INDESITWASDROGER

KONDENSDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

499.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

WA15; Adviesprijs*245.-

BAUKN./BOSCH/AEG

2SB12; LCD-afstandbed. *945.-

328.-

998.-

OPZETVRIESKAST

ARISTONA HQ VIDEO

HRD770E; LCD-afst.bed. *799 -

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

M.M63-12;Tetetekst Adv.*1679-

E7W9;Stereoenleletekst,*1999.-

INDESIT 140 LITER

.

Inkl. afstandbediening. '699.-

BLAUPUNKT 70 CM

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

ZANUSSI ZF70BAR ATAG TURBO-FORNUIS

VSG21 ; Afstandbedend. V68.-

BLAUPUNKT 63 CM

Gas-etektrofotnuis met gril. *999.-

STUNTBOVENLADER

l'IB

s (het duurste.

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

ETNA FORNUIS 14.00

U99ri"

^ 959.'
AEG TURNAMAT

159,-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

1000 TOEREN BOVENL.

R9Q
.
UbVB
F495; 4 koppen, *1318.-

INDESIT
FORNUIS

Ty-»AWG089;AdviBSprjs'1435.-

V235;Afstandbediening.'1220.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT

terzijde. B
.tijd voor u heeft'.

DD-koerkastAdviespnjs*1499.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
"k'l«uren""-

ceitvenbime
i uiterlijKdevol!

SIEMENS 310 LITER

dbe.

SONY VHS-HQ VIDEO
KVM1421; Adviespnjs*890.-

alleen varwe-

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

L^^NJCC

i *-«• «"MS" -

799.- Hffwiïil

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST
SONY TELETEKST

BLUE AIR TL450 (BL)

f;T<*tQ-t^ ,

999.-

PANASONIC 63 CM AKAI HI-FI VIDEO

999.-

w5.

dïrect/rellecwg- Aa
.
.
"-KjinTÖ
--i*»"TjS*^1^'..v
. -

1099.-

1299.-

wa«- ?. "

'

aii'c^"' -

GRUNDIG HI-FI VIDEO

-ntiebewiis.

WHIRLPOOL ARG280

PHILIPS/WHIRLPOOL

Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

SONY55CMKVC2121 JVC HI-FI VIDEO
STEREO TELETEKST HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

599.-

TypeAWG719;Adviesptis*1235.-

VHS HI-FI VIDEO
SONY63CMKVC2521 SONY
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
STEREO TELETEKST longplay, 4 koppen. *1990.-

TX1988; Stereo en teletekst.

749.699.-

TURBO-DRIVE HI-FI

1499.-

Geen2-deurs koelkast maar een
echte 320 tter 2-deurs koeWnes
kombratJe. Adviespffs. *1099.-

ZANUSaWASAUTOMAAT

PHILIPS HI-FI VIDEO

mus

Type R3G14; 1000 Watt grill.

Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs'999.- l

'Geen prijs-info i.v.rn. konkurrenlie

14AA3527; Adviespnjs*745.-

BCC

249.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI

PANASONIC NN8550I

INFO-LIJN
020-6474939
PHILIPS TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

SIEMENS 320 LITER

995.-

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. '2299.-

SHARP R2V11 STUNT

WHIRLPOOL 2-DEURS

320lJter2<ieurskoel<ast.'1398.-

SHARP VIEWCAM
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviespnjs*1 345.-

395.445.545.595.-

BAUKNECHT1100TRN
__|

STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS MOULINEX FM1115
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*749.-

63 CM IM-LINE KTV

STEREO TELETEKST

199.229.199.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TR323, HiFi-stereo camcorder,
1 0xzoom, groothoeklens. *2550.-

1995.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN

JÉ

ELEKTRO-SÜPERS
IN DE RANDSTAD

328.OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijdag .

1399..1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
...... 7 tot 9 uur
......7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
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'rima voetbal ZVM
;egen Alliance
ZANDVOORT - Zand•oortmeeuwen heeft zich
itstekend hersteld van een
laar magere resultaten. In
e uitwedstrijd tegen Alliane legden de Zandvoorters
en prima partij voetbal op
e groene mat, hetgeen goed
iras voor een fraaie 2-4 overing. Uitblinker Robin
;astien was goed voor twee
oelpunten.
Zowel Alliance als Zand-oortmeeuwen zochten vanaf
,et eerste fluitsignaal de aanval
ip. Daardoor ontstond een heel
jantrekkelijke partij voetbal,
afwezige Serge van Lent
erd in het Zandvoortse doel
Jervangen door Mario Schrajer. Deze kreeg na tien minuten
Jl de eerste treffer te incasse-

fan der Koekelt
reer terug bij
lolland Casino
ZANDVOORT - De handbalirs van Holland Casino-ZVM
ielen zondagmiddag de eerste
iiiiswedstrijd in de zaalcomietitie. Het team dat onderleiing staat van coach Joost
erkhout, behoort tot de favo.eten voor de titel in de Ie klase A van de afdeling. Vooral de
omst van schutter Cor van der
ïoekelt is een enorme versterine~vöor de Zandvoorters.
Van der Koekelt speelde in
ijn jeugdjaren bij de Zandoortse handbalvereniging en
adat hij in zijn eerste senioenjaren topscorer werd, zag
et Haarlemse De Blinkert wel
rat in dit talent. Het in de eerte divisie uitkomende De Blinert heeft een aantal jaren optinaal kunnen profiteren van de
chutterskwaliteiten van de
andvoorter.
Cor van der Koekelt keerde
chter terug op het oude nest
n hoopt zondag meteen een viitekaartje af te geven. In de
'ellikaanhal krijgt de doelpunenmaker de onontbeerlijke
Iteun van de eveneens terugge:eerde Jaap Loos, doelman
.schwin van der Mij e, Goran
logojevic, Gerard Damhoff,
ïc Grijakovic, Jan van Duijn,
xtijn Hendriks, Peter Penmgs, Patrick Terpstra en Roald Vos.
De wedstrijd tegen Concordia
igint zondagmiddag om tien
iver drie. Hieraan voorafgaand
jtaat eveneens een boeiende
rtij handbal op het programia. Om twee uur komt het eer|te
dames team van Holland
!
asmo-ZVM in actie en wel teten het reserveteam van NEA.

TZB geeft
punten weg
ZANDVOORT - Na een redelijk begin van de competitie wil
het met TZB met erg meer vlotten. Ook de uitwedstrijd tegen
DSC'74 ging verloren, namelijk
met 2-1. Twee kostbare punten
liet TZB zodoende liggen.
Vele kansen creëerde TZB,
maar die werden verprutst.
Een enthousiast voetballend
DSC'74 kwam slechts zelden
gevaarlijk voor de Zandvoortse
doelmond. Een houdbare voorzet, die m het doel verdween,
was het enige wapenfeit van de
eerste helft, 1-0.
Ook in de tweede helft speelde TZB goed voetbal. Na vijf
minuten kreeg Eemy van Loon
een goede mogelijkheid om te
scoren De toegekende strafschop werd echter door de
Haarlemse doelman gekeerd.
Even later revancheerde Van
Loon zich door na een perfecte
aanval toch de gelijkmaker te
scoien, 1-1.
De beide teams leken genoegen te nemen met het gelijke
spel. Maar vlak voor het einde
sloeg DSC'74 verrassend toe.
Wederom een foutje van een
TZB-er en het was 2-1. De tijd
was te kort om alsnog met een
punt naar Zandvoort terug te
keren.

ren, 1-0. De Zandvoorters lieten
echter goed voetbal zien, zoals
in het begin van de competitie.
Veelal via Rotain Castien die bijna niet af te stoppen was. Castien lag dan ook aan de basis
van de gelijkmaker.
Zijn solo kon slechts op onreglementaire wijze gestopt worden. De scheidsrechter kende
terecht een strafschop toe, die
beheerst door John Keur werd
verzilverd, 1-1. Zandvoortmeeuwen had vlak daarvoor
Rocco Termaat geblesseerd
zien uitvallen. Zijn plaats werd
ingenomen
door
Michel
Schraal. Ondanks dat bleven de
Zandvoorters het zoeken in
goede combinaties. Riek de
Haan kwam in schietpositie
maar knalde net over. Na een
halfuur spelen nam Zandvoortmeeuwen een voorsprong. Een
zeer fraaie aanval via John
Keur en Bas Heino werd keihard ingekopt door Robin Castien, 2-1.
Van de voorsprong heeft
Zandvoortmeeuwen met lang
genoten. In de volgende minuut
verloor doelman Schrader een
luchtduel met zijn tegenstander waarna de bal in het doel
rolde, 2-2. Doch de Zandvoorters zaten goed in de wedstrijd
en controleerden de strijd. Nog
voor de pauze was het wederom
de levensgevaarlijke spits Robin Castien, die de badgasten
op een 3-2 voorsprong zette.
In de tweede helft bleef het
betere voetbal van Zandvoortmeeuwen. Alliance probeerde
de opgelopen achterstand te
niet te doen, doch de Zandvoortse achterhoede was bij de
les en gaf niets meer weg. Met
snelle uitvallen kreeg Zandvoortmeeuwen nog goede mogelijkheden. Uit één daarvan
scoorde Riek de Haan de vierde
Zandvoortse treffer, waardoor
aan alle onzekerheid een einde
kwam.
Het was een goede zondag
voor Zandvoortmeeuwen. Concurrenten Bloemendaal, United, Alliance verloren, slechts
DIO wist een ruime overwinning te behalen. De Zandvoorters hebben slechts één verliespunt meer dan DIO.

fchaakprobleem
wekelijkse schaakrubriek
frordt verzorgd door de Zandloortse Schaak Club. Informa|ie over het schaakprobleem is
Ie krijgen op de wekelijkse
|Iubavond, op donderdagavond
het Gemeenschapshuis, of
i de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085. .

STANDEN
Tweede klasse
KNVB zaterdag

Een duel tussen een speelster van ZHC (in wit shirt) en AMVJ

Voordat Chess Society goed
en wel aan de wedstrijd begon,
keek het al tegen een 1-0 achterstand aan. Kees Koper had namelijk zijn vooruitgespeelde
partij reeds verloren. Meer tegenslag volgde vlak voor aanvang van de partij door de late
afzegging van Hans van Brakel.
Bovendien is jeugdtalent Dennis van der Meijden speler van
het eerste team geworden.
Peter van de Beek probeerde
meteen de achterstand goed te
maken, via een kwaliteitsoffer.
De aanval van Van de Beek, die
zijn tegenstander met een zogenaamd stikmatje probeerde te

ZANDVOORT - Na een
spannende partij hockey
moesten de dames van ZHC
met een 0-1 nederlaag genoegen nemen. Het sterke
AMVJ had bijzonder veel
moeite om de hechte Zand-

verschalken sloeg niet door.
Door eeuwig schaak wist hij
toch nog het eerste half j e voor
Chess te scoren. Boudewijn
Eijsvogel beleefde een minder
sterke avond. Hij kwam slecht
uit de opening en kon zich hiervan niet meer herstellen, waardoor Chess tegen een 2,5 tegen
0,5 achterstand aan keek.
Ton Marquenie speelde een
zeer taktische wedstrijd en
hield gemakkelijk het hoofd boven water. Toen zijn tegenstander ook zag dat winstmogelijkheden ontbraken werd besloten
tot remise. Jean-Paul Westerveld leek de eerste zege voor
Chess te gaan behalen. De
Hoofddorper in Zandvoortse
dienst ontfutselde zijn tegenstander een vol stuk, doch gaf
dit voordeel binnen de kortste
keren weer weg. Er zat toen
niet meer in dan een remise zodat de score inmiddels 3,5 tegen
1,5 in Zandvoorts nadeel was.
Het keerpunt in deze ontmoeting kwam toen Hans
Drost en Mare Kok zich in het
strijdgewoel mengden. Hans

(ADVERTENTIE)

fpgave nummer 44: Mat in
zetten, wit begint.
fplossing van schaakdiagram
~• 43 (Mat in twee zetten, wit
l<£int): 1. Td8 x f8 + - Kg8 x f8; 2.
•<Ü - d8 en mat.

Senioren bedden
Makkelijk in- en uitstappen

voortse verdediging te ver- fensieve tactiek toegepast. licht overwicht doch net geen
AMVJ bouwde wel een groot gelijkmaker.
schalken.
Tegen het op de tweede
plaats staande AMVJ rekende
coach Yvonne Ovaa op een zware partij. Daardoor werd een de-

Drost had zijn tegenstander in
de tang en met elk zetje werd
zijn opponent meer in het defensief gedrongen. Drost buitte
zijn voordeel uit en won fraai
een vol punt. De beste partij
kwam op naam van Mare Kok.
Nadat Kok de lange rokade had
toegepast, ontketende hij een
verschrikkelijke aanval op de
koningsvleugel. Ondanks dat
zijn tegenstander naar een afdoende verdediging zocht ging
het punt zeer verdiend naar
Kok. Hierdoor was de stand in
evenwicht, 3,5-3,5.
Peter Kühn kreeg toen de
loodzware taak om niet te verliezen. Kuhn hield de zenuwen
goed in bedwang en wist in een
moeilijk pionnenemdspel overeind te blijven. Met deze laatste
remise behaalden de Zandvoorters een knap 4-4 gelijkspel.
Teamleider Olaf Clit^ur was na
afloop bijzonder in zijn nopjes
met het behaalde resultaat.
„Omdat we niet in de sterkste
opstelling konden aantreden en
bovendien snel op een flinke
achterstand werden getrakteerd, had ik mij reeds verzoend met een nederlaag. Ik
moet mijn team, en met name
Peter Kuhn en Ton Marquenie,
dan ook een groot compliment
maken voor de getoonde veerkracht," aldus Cliteur.

Een bed op cornforthoogte is dé ideale oplossing
voor hen bij wie het in en uit bed stappen niet zo gemakkelijk gaat. Hiervan bedraagt de lighoogte
55 cm, maar iets lager of hoger is eveneens mogelijk.
Deze lighoogte vergemakkelijkt bovendien het
opmaken van het bed. Seniorenbedden zijn er ook in
verstelbare uitvoering.

het Westen rn
De Slaapvoorlichter vooc Groot-Amsterdam /jjL
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

veldoverwicht op, doch de
Zandvoortse defensie hield
keurig stand. Verdedigend
klopte het dus wel bij ZHC,
daarentegen kon het aanvallend geen vuist maken. Slechts
eenmaal verschenen de Zandvoortsen voor het AMVJ-doel.
De snelle counter werd echter
rakelings naast het doel geslagen.

In de tweede helft was de
strijd evenwichtiger. ZHC probeerde meer aanvallend te spelen en forceerde een paar kansen. Het zat toen echter met
mee. Na twintig minuten spelen sloeg AMVJ toe. Een strafcorner werd door AMVJ goed
en onhoudbaar ingeslagen, 0-1.
In de slotfase heeft ZHC gepoogd alsnog een gelijkspel uit
het vuur te slepen. Wel een

Klaverjassen
bij Casino-ZVM
ZANDVOORT - Holland Casino ZVM-handbal organiseert
zaterdagavond voor de eerste
maal m het winterseizoen een
klaverjasavond voor koppels.
Klaverjassen bij de handbalvereniging staat borg voor een gezelhge avond en een prima verzorging.
De avond begint om acht uur
en de inschrijfkosten per koppel bedragen tien gulden. De resultaten van de klaverjasavonden van 12 november, 17 december, 11 februari en 25 maart
tellen mee voor het eindklassement. De wedstrijd wordt gespeeld in de kantine van de
handbalvereniging aan de
Duintjesveldweg. Inlichtingen
over het klaverjasevenement
bij Gerard Seders, telefoon
18451.

Toch was coach Yvonne
Ovaa met ontevreden over het
vertoonde spel van ZHC. „We
zitten met dit vrij jonge team
nog m de opbouw. We missen

Het team onder leiding van
Edward Geerts kwam tegen
Bloemendaal niet in het ritme.
Na amper een half uur spelen
kregen de Zandvoorters al het
eerste verliespunt te incasseren. Walther Franck daarentegen speelde zrjn partij naar een
duidelijke remise en bracht de
stand op 0,5 tegen 1,5. Het liep
allemaal niet erg lekker, omdat
het4eam nog niet op volle oorlogssterkte kon aantreden.

Interne competitie
Het enige volle winstpunt
werd behaald door Wim Gude.
In een zeer fraaie partij zette hij
zijn tegenstrever uit Bloemendaal nog voor de tijdcontrole
mat. Jack van Eijk en Hans
Lindeman leverden de resterende punten. Zandvoort beeft
tot nu toe een score van vijftig
procent. De volgende wedstrijd
is die tegen het vijfde team van
VHS uit Haarlem.

Voor de interne competitie
werden vijf partijen gespeeld.
Wim Verheijen, John Atkinson
en Dennis van der Meijden streken de volledige winst op, terwrjl de partijen tussen Manshande en De Oude en Gorter
tegen Willem van Esveld in remise eindigden.
Op de ranglijst kwam weinig
verandering voor. John Ayress
blijft koploper op de voet gevolgd door Dennis van der Meijden. De andere topplaatsen
worden ingenomen door Edward Geerts, Walther Pranck,
Ter Bruggen, Jack van Eijk,
Jons Dommeck, Gharry Manshande, Wim de Oude en Wim
Gude.
Vorige week donderdagavond kregen de jeugdige leden
van de Zandvoortse Schaak
Club de zesde schaakles om
naar een hoger schaakniveau te
komen. Vanavond staat de zevende les op het programma.
Het geplande vierstedentoernooi voor de jeugd uit de regio
begint duidelijke vormen aan te
nemen. Drie weken geleden zijn
de eerste besprekingen met
succes afgesloten en op dit moment bespreken de schaakclubs alles in eigen kring.
Naar het zich laat aanzien
zullen in de maanden vanaf januari 1995 tot en met juni in
totaal vijf toernooien voor de

HCSC

Zandvoort'75
Lelystad
Cancia
Vierde
klasse
nog wat routine, maar we hebben in deze wedstrijd toch tak- KNVB zondag
tisch goed gepresteerd. Het be- DIO
gint te lopen. De motivatie is
Bloemendaal
erg goed en bovendien hebben
we veel talent m het team zit- Zandvoortm.
ten."
SV United
Alliance

Strafschoppen vellen
zaterdagteam van ZVM
ZANDVOORT - Het de
laatste weken erg goed
draaiende
zaterdagteam
van
Zandvoortmeeuwen
leed tegen De Kennemers
een onverwachte 3-2 nederlaag. De Zandvoorters keken binnen tien minuten al
tegen een 2-0 achterstand
aan door toegekende strafschoppen.
En dat waren strafschoppen,
die de meeste scheidsrechters
met geven. Dus om onduidelijke redenen. „Gewoon twee cadeautjes," vond trainer John
van der Zeijs. De eerste werd al
na twee minuten gegeven. Een
schot op doel zou ver naast het
doel gaan, maar kwam heel ongelukkig tegen de hand van een
Zandvoortse verdediger. Het
betekende 1-0. Vervolgens was
het in de tiende minuut opnieuw raak.
Remco Nigtevegt pakte met
een correcte sliding de bal van
een Beverwijkse aanvaller af.
De scheidsrechter kende echter een strafschop toe. Ook nu
was doelman Winter kansloos,
2-0. Deze tik moest Zandvoortmeeuwen even verwerken,
doch allengs werd meer de aanval gezocht. Vlak voor de rust
kopte Wim Buchel een voorzet
fraai m, 2-1. In de tweede helft
heeft Zandvoortmeeuwen een
enorm overwicht gehad. Op het

Zandvoortse Schaak Club niet
op dreef tegen Bloemendaal
ZANDVOORT - Het zat
de schakers van de Zandvoortse Schaak Club niet
mee in hun tweede competitiewedstrijd voor de NHSB.
Met slechts 2,5 bordpunten
van de totaal acht te verdienen punten moesten de
Zandvoorters genoegen nemen met een nederlaag.

terkeersomleiding
l ZANDVOORT - Het verkeer
hoogte van het kruispunt
ndvoortselaan-Kostverlolenstraat en in de Tolweg en
aarlemmerstraat wordt met
Pgang van 14 november omgePid.
Energiebedrijf Zuid-Kenneerland (EZK) en WaterleiPgbedrijf
Zuid-Kennemer(WLZK) voeren werklaamheden
uit aan de distribue
leidingen voor gas en water.
e
P Tolweg tussen de Zand[°ortselaan en de Dr. C.A. Gerfestraat wordt tijdelijk afgeslo&. De werkzaamheden bij het
fuispunt duren drie weken
v
erials in de Haarlemmer.
De WLZK is tevens bezig met
ei
l etdingtechnische' werken in
Iu centrum en ZandvoortI id.. Om het distributienet ber en sneller te kunnen
i^hoonmaken worden extra afJ'Uiters
en spuikranen gelelaatst. Tijdens de werkzaaml den die drie weken duren, bePaat de mogelijkheid dat er
|ruin water uit de kraan komt.
rP
werkdagen tussen 8 en 17
lur kan daarom beter niet wor•en gewassen. Deze werkzaamïeöen duren tot 28 november.

NSC
VRC

Nipt verlies voor moedigZHC

Zwaarbevochten remise voor
reserves van Chess Society
ZANDVOORT - Het tweede team van Chess Society
Zandvoort behaalde in de
uitwedstrijd tegen de reserves van Het Oosten in Haarlem een 4-4 gelijkspel. De
Zandvoortse schakers wisten zich na een zeer slechte
start te herpakken en behaalden zodoende een weiverdiend punt.

Foto Andre Lieberom

Huizen
SDC Putten
Ajax
Sparta N.
Vlug en Vaardig
SDVB

jeugd van 8 tot en met 14 jaar
worden georganiseerd. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagen. Als eerste zal Zandvoort gastheer zijn voor de overige verenigingen uit Beverwij k, Haarlem, Hillegom en
vermoedelijk
Heemstede.
Heemstede wil zich aansluiten
bij deze regiogroep.

Toernooi
Het eerste door café-bar De
Harlekijn
georganiseerde
schaaktoernooi is een groot
succes geworden. In een zeer
prettige sfeer werden schaakpartijen van zeer uiteenlopende
aard gespeeld. Wim de Oude
had duidelijk de sterkste zenuwen, in het bijzonder in zijn
laatste partij tegen Jons Dommeck. In een gewonnen _stelling, en bovendien ook nog de
klok in zijn voordeel, maakte
hij vermoedelijk door de spanning de blunder waar menig
schaker altijd voor moet uitkijken: een patstelling.
In de daarop volgende barrage met slechts een bedenktijd
van vijf minuten per persoon
zette De Oude echter alles recht
en won uiteindelijk de fraaie
wisseltrofee. De tweede plaats
ging naar Jons Dommeck, terwijl Wim Verheijen op de derde
plaats beslag legde.

slechte veld was het echter bijzonder moeilijk om tot sluitende combinaties te komen. Met
veel inzet werd het doel van De
Kennemers bestookt. Een uitval in duidelijke buitenspelpositie zou de wedstrijd beslissen.
De Kennemers mocht doorgaan en scoorde 3-1.
De Zandvoorters kwamen
nog door Barry Paap op 3-2,
maar de tijd was te kort voor de
gelijkmaker. „De scheidsrechter was van een vreselijk mveau," stelde Van der Zeijs.
„Het is een teleurstellende nederlaag, maar ik ben toch positief over de inzet. Er is tot de
laatste minuut geknokt."

Van Nispen
DSOV
DIOS
TYBB
Hoofddorp
HFC Haarlem
Spaarnestad
Eerste klasse
HVB zaterdag
SMS
Overbos
Zandvoorm.
De Kennemers
SVJ/Energie
Bloemendaal

EDO
Waterloo
BSM
Jong Hercules
Stormvogels
Halfweg

9-15
9-12
7-11
8-11
9-11
8-10
8-9
9-8
9-7
9-5
8-3
9-0

8-12
9-12
8-11
8-10
8-10
8-9
7-8
8-7
9-7

7- 4
7-4
7-0

8-15
7-10
8-1O
7-9
7-7
7- 7
6- 5
6-5
7-5
7- 5
6-4
6-0

Zandvoort'75 in laatste
half uur weg gespeeld
ZANDVOORT - Tegen
koploper Huizen kon Zandvoort'75 het tot een half uur
voor tijd goed volhouden.
Toen klapte Zandvoort'75 in
elkaar. Van een 2-1 tussenstand werd de eindstand op
maar liefst 7-1 bepaald.
In de openingsfase werd
Zandvoort'75 meteen met de
rug tegen de muur gezet. De
Zandvoorters waren kennelijk
onder de indruk van Huizen en
gingen er niet fel genoeg tegenaan Doelman LUC Krom kon
meteen aan de bak en verrichtte een paar knappe reddingen.
In de zevende minuut werd het
openingsoffensief van Huizen
beloond met de eerste treffer, 10. Toen Zandvoort'75, middels
Paul Longayroux kansrijk
doorbrak, doch net niet scoorde, leek de strijd een wending te
krijgen.
Echter een minuut later keken de Zandvoorters tegen een
2-0 achterstand aan Het offensief bleef voor Huizen, maar de
Zandvoortse
achterhoede
kreeg meer lef en gaf geen kansen meer weg Het laatste kwartier van de eei ste helft was voor

de badgasten Tim Goossens
was tweemaal gevaarlijk, maar
tweemaal was de doelman van
Huizen hem de baas De doelman keerde eveneens een keiharde inzet van Dennis Keunmg.
Zandvoort'75 zette in de tweede helft Huizen meteen onder
druk. Dat leverde na twee minuten al een treffer op. Edwin
Ariesen lanceerde Tim Goossens, die nu wel de doelman het
nakijken gaf, 2-1. Dat bracht
weer hoop m de Zandvoortse
gelederen. Huizen raakte even
m paniek doch de Zandvoorters wisten daarvan met te profiteren.
Na een kwartier spelen was
het gedaan met het verweer van
Zandvoort'75 Huizen scoorde
3-1 en Zandvoort'75 stortte m
Met fraai voetbal en evenzo
fraaie doelpunten liep Huizen
uit naai een ruime 7-1 overwinmng Met deze overwinning
stelde de thuisclub haar kandidatuur voor de titel. De Zandvoorters blijven op een gevaarhjke derde degradatieplaats
staan. Maar het verschil met
HCSC, dat eveneens verloor,
blijft slechts twee punten.

Topscorers
Barry Paap (ZVM-zat)
Robin Castien (ZVM-zon)
Tristan Brouwer (ZVM-zat)
Pieter Brune (ZVM-zat)
Remy van Loon (TZB)
5

10

Eén doelpunt per wedstrijd
zou normaal gesproken voldoende moeten zijn om de beker te bemachtigen. Barry Paap
kwam door zijn doelpunt van
afgelopen zaterdag op dat gemiddelde uit. Echter de achtervolgers roeren zich, dus is het
nog lang niet zeker dat de titel
van topscorer 1994 naar Paap
gaat. Zo scoorde Robin Castien

15

tweemaal en kwam daardoor
op een gedeelde tweede plaats
met zes doelpunten. Remy van
Loon (TZB) scoorde een fraai
doelpunt en doet met vier treffers zeker nog mee. De winnaar
van vorig jaar Riek de Haan
(ZVM) kwam een paar wedstrijden niet m actie, maar staat
door zijn treffer van zondag op
een totaal van drie.

K
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GEZOCHT:
RUIM APPARTEMENT,

GEEN KILO NODIG?
prijzen gelden v.a; 100 gram
VARKENSFILETROLLADE
kilo

Met de prachtige en kwalitatief hoogstaande gefineerde
panelen van De Graaf krijgt elk Interieur een exclusieve uitstraling.
Er Is ruime keus uit vele houtsoorten en afwerkingen.

MAGERE
SPEKLAPPEN

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Bovendien vindt u bij De Graaf
even fraaie als praktische kastwandsystemen en treft u ook een exclusieve collectie parketvloeren.
Voor een goede indruk wordt in
de showrooms alles getoond in royale
opstellingen. U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 - 17 u. en zaterdag 10 - 16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111, open maandag t/m vrijdag
8.30 - 17 u. en zaterdag 9 - 12.30 u.

de

V

f plafonds

EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL

a.a. kwaliteit

13.98

IQ ÜQ

IO.C70 k'lo

KIPPENBOUTEN

WILD
KONIJN

LAMSHART

ROOKWORST

TONGEWORST

onze gouden

elke 2e
Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing. Of het nu gaat om
panelen voor een schitterend plafond
of een bijzondere wand... De Graaf
biedt in haar grote shC'wrooms een
voor Nederland ongekende keuze.
Dat varieert van juweeltjes in
nobele houtsoorten (naturel of dekkend gelakt) tot de GRAfoLUX® decorpanelen en van de helderstrakke
SRAfoLON® panelen tot de aluminium
plafonds in meer dan 70 kleuren.

KIPFILET

HALVE PRIJS

OSSEWORST

gr

r -1.50

voor 1e kwaliteit vlees
NAAR AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

KROONENBURG
Schoolstraat 3- Zandvoort
Openingstijden: ma t/m vrij 9-18.00 uur, za 8-17.ÖO uur
Reclamesgeldent/m16*november

Sportief afslanken
* dames en heren
* duur: 8 weken, 2x per week gerichte fïguurtraining
* begeleiding arts
* begeleiding diëtiste
* cursusmap met effectieve voedingsmethode
* conditietest, bloeddrukmeting en bepaling streef- en ideaalgewicht
* start cursus: 21 november 1994
* kosten cursus ƒ 175,- all-in
UU ij nodigen u uit om naar één van onze informatiedagen te komen:
maandag 14 november 19.30 uur
zaterdag 19 november 13.00 uur
Bent u verhinderd? Telefonisch kunt u.zich ook opgeven of informatie vragen.

Sportacadcmic Ndüwcldcrts
Bloemendcialseuueg 152
Blosmendaal ®: 023 - 25 32 5ó

Deze unieke
kastenshow
van Oase
mag u niet
missen!
Als u op zoekt bent naar een kast die
precies aan uw wensen voldoet, heeft
u kans van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. Hoog tijd voor
een 'ruimtereis' naar Oase. U zult
merken dat we alles uit de kast
hebben gehaald om uw ruimtewensen te realiseren. Kasten van vloer
tot plafond en van wand tot wand, iia

Ruimte op maat
Kom kijken naar Nederlands grootste kastenpresentatie
de houtsoort van uw keuze, in de kleur
van uw keuze, met de indeling van uw
keuze. Desgewenst in onze eigen
meubelmakerij aangepast
aan uw eisen. Maar... met
ónze garantie. Garantie in
J^V^VJBL
de ruimste zin: niet alleen
bent u verzekerd van
perfekt passend maatwerk, u heeft ook de garantie dat u na
12V2 jaar nog evenveel genoegen
beleeft aan uw kast-op-maat.

12V2

GERRYWEBER
A

M

S

T

E

R

D

A

M

FASHiON
donderdag - vrijdag - zaterdag
alle

ROKKEN
óók uit de setprogramma's van
cotton club - gerry weber - hs fashion

30% KORTING

Van vloer tot
plafond en van
wand tot wand.
Accessoires:
draadkorven, kledingrekken, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits,
ladenblokken,
kledingroedes,
legplanken, binnenverlichtlng, lichtlijsten.
Kastdeuren, of ze nu draaien, schuiven, rollen, vouwen
of speciaal op maat gemaakt, bij Oase vindt u 't allemaal.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Slaapkamer Speciaalzaken
Apeldoorn Woonboulevard Apeldoorn, 't Rietveld
Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diernen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
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Godrie's passie:
winkel vol mooie stoelen

Oma's stamppot
peter van Klaveren Is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen
suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag: oma's
andijvle-stamppot, oftewel
stimpstamp.
AT TE DOEN als het
buiten koud, grauw en
guur is, de regen onophoudelijk tegen de ramen slaat
en de stemming in de familie
onder het nulpunt dreigt weg te
zakken. Juist ja! Je zet een
schaal andijvie-stamppot met
lekkere gehaktballen op tafel.
En op het moment dat u voorzichtig een kuiltje jus in het
hoogopgetaste, dampende bord
eten drukt, zult u de specifieke
charme, zo eigen aan deze tijd
van het jaar weer voelen.
In lang vervlogen tijden
noemden men dit gerecht ook
wel stimpstamp en niemand
kan dit zo lekker maken als
mijn 83-jarige grootmoeder.
Toen mevrouw Antonia Engelberta Helena van KlavereenBeusekamp laatst stimpstamp
stond te koken heb ik door aandachtig op te letten de clou ontdekt. En even tussen ons... die
zit hem in hard gekookte eieren.

Bokbierfestival

W

Benodigheden:
Het is bij dit gerecht moeilijk
'te zeggen voor hoeveel personen het is, omdat men er meestal vrij veel van eet, veelal tot je
'geen pap meer kan zeggen'.
Maar goed: ik ga uit van l'A kg
aardappelen, 300 gram andijvie,
150-200 gram doorregen rookspek, 2 dl. melk, 4-6 eieren, boter, zout, peper, eventueel azijn.
Snij het spek in blokjes en
bak die op gematigd vuur uit,
tot ze lekker knapperig zijn.
Laat ze in een zeef j e uitlekken,
hoewel: sommige mensen vinden het lekker wat van het
spekvet door de stamppot te
roeren.
Snij de andijvie ragfijn en
was die grondig in ruim water.
In een vergiet goed laten uitlekken.
Schil de aardappelen, snij ze
in vieren en breng ze met koud
water en wat zout aan de kook.
Laat de aardappelen in een minuut of twintig gaar worden.
Doe de eieren er acht minuten
voor het einde van de kooktijd
bij. Giet de piepers af, verwijder
de eieren en zet ze even in de
pan terug op het vuur zodat ze
enigszins droogstomen. Giet er
een scheutje warme melk bij en
dan maar flink stampen tot het
een stevige puree is geworden.
Voeg de rauwe andijvie, gepelde eieren en de spekblokjes
toe en stamp alles nog even
door elkaar. Op smaak brengen
met peper, zout, nootmuskaat
en boter en eventueel wat azijn.
Laat nu het grauwe en gure
|weer maar komen.
PETER VAN KLAVEREN

Wie zich een verantwoord
interieur wil aanschaffen
kan sinds een paar jaar niet
meer om Bebob Design
heen. De zaak in modernklassieke design meubelen
vaart wel bij de
belangstelling voor spullen
uit de jaren dertig, vijftig en
zestig. Kopen mag, maar
kijken moet, want de
eigenaar wil in de eerste
plaats mooie dingen laten
zien.
door Berber Paarlberg

IERLIJK LONKENDE
lampen en kleurige
banken, golvend of

S

juist strak. Enkele kasten
en tafels, meer lampen en
veel stoelen, heel veel stoelen. Bureaustoelen, keuken-

stoelen en fauteuils in alle

denkbare vormen en kleuren. Wulpse rondingen be-

kleed met felle kleuren,
chromen buizen en gelami-

neerd hout. Je kijkt je ogen trots. „Nergens heb ik een gro- den. Ik weet overal aan te ko- de ontwerpers wil," beschrijft „Veel mensen in Amsterdam
uit bij Bebob Design Inte- tere collectie op dit gebied ge- men. Niet alleen maar een inci- Godrie zijn markt.
zijn bezig met vormgeving, men
rior aan de Amsterdanse zien."
denteel stoeltje, maar ook comEn een verantwoorde inrich- wil een verantwoord interieur

Prinsengracht.
De bezoeker waant zich enkele decennia terug in de tijd. Alles is er tot in de kleinste details
fraai- vormgegeven. Zelfs de
kopjes waarin de koffie wordt
geschonken en de installatie
waaruit
klassieke muziek
schalt, zijn in stijl. Eigenaar en
oprichter Casey Godrie (als
liefhebber van stijl heeft hij zijn
naam Cees veranderd in Casey)
geniet volop van alle bewonderende blikken.
Alle meubelstukken vallen
onder de noemer 'moderne
klassiekers'. Ze dateren uit de
periode tussen de jaren dertig
en tachtig, met het accent op de
vijftiger en zestiger jaren. De
collectie omvat enkele duizenden meubelstukken van ontwerpers met klinkende namen
als Corbusier, Van der Rohe,
Ray en Charles Eames, Paulin
en Panton. „En natuurlijk Gispen, die willen heel veel mensen hebben," vertelt Godrie.
„Ik ben de enige ter wereld op
dit niveau," zegt hij met enige

Zes jaar geleden begon Godrie een winkeltje in moderne
klassiekers in Breda. Maar Amsterdam lonkte en al snel opende hij ook hier een winkel. In-

'Men wil meubelen
met een verleden'
middels is Bebob Design uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf met drie eigen winkels. Op
drie andere locaties heeft Bebob Design de inrichting verzorgd. Wie er iets moois tussen
ziet, kan het kopen. In Amsterdam is in-'de Utrechtsestraat"
een lampen- en cadeauwinkel
gevestigd en op de Prinsengracht een interieurwinkel annex galerie.
Godrie haalt zijn meubelen
van over het hele westelijk halfrond. „Ik koop in de Verenigde
Staten, Canada en de Europese
landen met een wat rijker verle-

BOES

verleden," verklaart hij de grote belangstelling voor zijn meubelen. Soms zijn de meubelen
uiteindelijk even duur of duurder dan ze oorspronkelijk hebben gekost. „Daar zijn mensen
soms verbaasd over," zegt Godrie. „Ze staan er vaak niet bij
stil dat ze moeten worden opgeknapt en opnieuw gestoffeerd.
Bovendien zijn er bijkomende
kosten zoals de prijzige locaties
van de winkelvestigingen."
Toch probeert Godrie goedkoper of beter dan anderen in
zijn produkten te zijn. „Als ik
tweedehands aan spullen kom,
probeer ik ze voor de helft of
tweederde van de nieuwprijs te
verkopen. Behalve natuurlijk
de 'collectors items', want die
hebben een veel hogere waarde
dan de nieuwprijs," haast hij
zich te zeggen.
Behalve met de in- en verkoop van moderne klassiekers
in uiteenlopende prijsklassen,
is Bebob Design ook op andere
fronten actief. De winkel in de
voormalige garage aan de Prinsengracht doet ook dienst als
galerie, waar Godrie vormgeving uit de afgelopen decennia
exposeert. Tot eind november
zijn er stoelen van gelamineerd
hout te zien, daarna gebruiksvoorwerpen die een nieuw leven zijn ingeblazen door Herman Wigbold.

Het Bokbierfestival in de
Beurs van Berlage begint,
anders dan vorige week op
deze pagina was gemeld,
vrijdag 11 november 's middags om vijf uur. Rinus
Ferdinandusse, hoofdredacteur Vrij Nederland, is
gevraagd dit jaarlijkse festival te openen waarop grote en kleine brouwerijen
hun bokbier presenteren.
De boktaieren zijn te proeven op komende vrijdag
van vijf uur 's middags tot
11 uur 's avonds, zaterdag
12 november van 's middags 12 tot 's avonds 11 uur
en tot slot op zondag 13 november van 12 uur 's middags tot zeven uur 's
avonds. Toegang: acht gulden (waarvoor je een speciaal bokbierglas krijgt).

Groentesnacks
Naast de kroketten, berenhap, hamburgers en frikandellen is er vanaf deze
week ook iets nieuws in de
snackbars te verkrijgen. De
firma Aviko, de grootste leverancier van frites bij de
Nederlandse snackbars, introduceert twee nieuwe
hartige aardappel-groentesnacks. Röstiko's zijn
driehoekig van vorm en
hebben een vulling met
broccoli en kaas of met
zuurkool. De nieuwe produkten bevatten geen vlees
en kosten 1,75 gulden.

plete inrichtingen. Ik heb een ting is populair in Amsterdam. hebben en meubelen met een
Vishapjes
netwerk gevormd van mensen
Als
voorbereiding
op de
die voor mij de juiste stukken
komende feestdagen heeft
uit inboedelverkopen en romPolaris Visdelicatessen uit
melmarkten scoren. Verder
Scheveningen het boekje
haal ik ze bij partijen van fail'30 feestelijke vishapjes'
Miniatuurstoelen
liete mensen met een goede inuitgegeven.
Het boekje
richting of een kantoor dat over
In het voorjaar volgt waarstaat vol met recepten voor
de kop gaat vandaan. En ik
Les BaROCK is de naam van
schijnlijk een tentoonstelling
originele bprrelvishapjes.
krijg ook veel aangeboden."
de nieuwste haarmode voor
van miniatuurstoelen. Verder
Het is het vijfde deel uit de
Als Godrie het voor het kiedeze herfst en winter van de
verhuurt Godrie zijn meubelserie Polaris Visboekjes.
zen had, zou hij zich alleen met
haute coiffure Francaise.
stukken regelmatig aan theaDe overige titels zijn: kade top van de markt bezig houKenmerkend zijn de contrastergezelschappen, televisieprobeljauw, zalmforel, haring
den. Maar om het hoofd boven
ten door verschillende lagen
ducenten en reclamebureaus.
en mosselen. In december
water te houden richt hij zich
en kleuren waarmee een onHoewel hij een afkeer heeft
komt
de zalm aan bod. De
zowel op het goedkopere assorgedwongen kapsel wordt gevan commercie, kan Godrie er
boekjes
kosten 3,95 gulden
timent, als op de verzamelaarscreëerd dat past bij het sneltoch niet aan ontkomen. Maar
en zijn uitsluitend bij de
objecten. De prijzen lopen daarle leven van de jaren negenwelke commerciële activiteiten
viswinkels te koop.
om uiteen van een paar tientjes
hij ook ontplooit, uiteindelijk
Mg.
voor een ongestoffeerde stoel
AUTE COIFFURE
staan ze allemaal in dienst van
tot tienduizend gulden voor een
zijn ideologie: mooie dingen
FRANCAISE is een
.Telescoopsteel
• 'collectors item'.
aan de mensen laten zien. Een
internationale kap:
.Voor het reinigen van de
voorbeeld daarvan is de oprichpersorganisatie die 49 jaar
dakgoot,
het knippen of zating van de lampenwinkel in de
geleden werd gesticht in
gen
van
hoge takken, het
Musea
ütrechtsestraat. Eigenlijk beParijs. „Couturiers en
plukken
van
fruit, het ver„De topstukken gaan naar
staat deze alleen maar omdat
kappers wilden op meer
wijderen van spinnewebmusea en verzamelaars. De rest
de
zaak
voldoende
winst
oplegeorganiseerde basis saben en het reinigen van de
wordt door iedereen gekocht
vert om een reclamezuil te kunmenwerken," zegt secrevijver heeft Gardena een
die een ergonomisch verantnen
betalen.
Een
zuil
die
naar
taris en vice-voorzitter
speciale telescoopsteel op
woorde inrichting van beroemde
vestiging
aan
de
Prinsende markt gebracht. Met bijJoop Geertsema.
gracht verwijst. Want daar
voorbeeld de Gardena
„De haarmode is ook in
staat Godrie's passie: een wincombisysteem-gootreiniovereenstemming met de
kel en een galerie vol mooie
ger
op de telescoopsteel is
laatste haute couture. Dit is
stoelen.
de
dakgoot
ineens binnen
de enige organisatie wier
Concurrentie zegt hij niet te
handbereik gekomen.
mode wordt aangenomen als
hebben. „In principe is zo'n
Behalve de gootreiniger
algemeen geldende stanzaak als deze niet levensvatzijn ook de boomschaar,
daard." Les BaROCK is geïnbaar. Iedereen die zich hier in
snoeizaag, fruitplukker, raspireerd op een combinatie
heeft gespecialiseerd breekt z'n
gebpl en vijverreiniger gevan kapsels uit de 17-e eeuwnek." Dat Bebob Design het wel
schikt voor de telescoopse barok en uit de periode
redt, komt doordat Godrie er
steel. Er is een telescoopvan de rock 'n roll.
niets aan hoeft te verdienen; hij
steel verkrijgbaar van 160De kortste kapsels zijn
leeft van een in de Bredase ho290 centimeter en één van
reca vergaard kapitaaltje. Ook
luchtig met de vingers opge210-390 centimeter. Prijzen
zijn medewerkers werken vrijwerkt met mousse of glanvanaf 62,50 gulden.
sprodukten. Dat resulteert in
willig of tegen een geringe vereen pittige, dynamische cougoeding. Volgens Godrie vinden ze leuk werk belangrijker
pe. Bij de langere, meer klasdan veel geld verdienen.
sieke modellen overheerst de
Een leuk leven, vrijheid en de
natural look. Koper, goud en
mogelijkheid maanden achter
zilver zijn de aangewezen
elkaar te reizen staan voor Gokleuren om de levendige acdrie op de eerste plaats. „Daarcenten te versterken.
na komt pas m'n winkeltje. Het
is een hobby van me, ik ben
ermee begonnen omdat ik het
leuk vind," verklaart de levensgenieter bij uitstek. Soms heeft
hij dan ook meubelen in zijn
'Over de lijn'
winkel die hij niet meteen kwijt
„Wanneer
na de feestdawil. „Niet alles is te koop, daar
gen
half
Nederland
aan de
balen mensen soms ontzettend
lijn is, wordt meer dan tien
van. Ik wil er dan nog even zelf
In navolging van het succes
miljoen kilo Nederland - bij
van genieten, ook al staan ze
van de afbeeldingen in het
elkaar 150 duizend coniplemet een pak geld klaar. Misboek Magie Eye van de
te landgenoten - omgezet in
schien verkoop ik ze later wel.
Amerikaan Tom Baccei
meer dan tien miljard
Ik ben niet te koop, en dat vinbrengt Ravensburger legbroeikasgas." Dit is een ciden
mensen
raar."
puzzels op de markt met
taat uit 'Over de lijn', een
Het liefst zou Godrie stoppen
driedimensionale prenten.
boekje
over zin en onzin
met de winkels. „Waar ik eigenvan
diëten,
geschreven
lijk naartoe wil is een stoelenA DE HOLOGRAMdoor
Midas
Dekkers.
Het is
museum, waar je ook kunt koMEN uit de jaren
aangevuld met recepten en
pen. Met iedere drie of vier
tachtig kwamen de
uitgegeven door het Nedermaanden een wisselende tenmagie eye-afbeeldingen oplands Zuivelbureau.
toonstelling.
Ik
ben
een
stoezetten. Dit zijn tekeningen
Het boekje is te koop
lenfreak.
ze
fascineren
me.
De
met een, op het eerste gevoor 8,95 in de boekhandel.
lijnen
zijn
altijd
anders.
Ik
wil
zicht, gewone afbeelding.
de stukken die ik belangrijk,
Na geconcentreerd staren
mooi en goed vind, permanent
op het motief manifesteert
onder de aandacht brengen zozich plots een nieuw, driedat mensen ze kunnen zien en
dimensionaal beeld.
Deze yrlje-tljdspaffina
ervan kunnen genieten."
verschijnt wekelijks in alle
Het doorgronden van het
edities van Weekmedia.
Openingstijden: dinsdag tot en met
tweede, verborgen beeld in de
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
vrijdag van \2 tot zes uur, zaterdag van
postbus 2104,1000'CC
tekening vereist wel enige
11 tot vijf uur. Donderdagavond koopAmsterdam, telefoon 020 •
avond: tot zeven uur bij Bebob Design.
vaardigheid. Het makkelijkst
562.2840
(niet op vrijdag).
Prinsengracht 7<>4 Interlor. tot negen
openbaart het zich als de tekeuur bij'Bebob Design Llghts & Prening achter glas staat, zodat
sents, Ütrechtsestraat 101.
men zich kan focussen op de
weerspiegeling van het eigen dacht trekken van de traditio- gedegen kennis van het men(ADVERTENTIE)
gezicht in plaats van de teke- nele puzzelaars, die kopen selijk oog is Baccei erin gening. Op die manier kan men eerder een afbeelding van een slaagd het 3D-effect werkelijk
de ogen voldoende ontspan- Oosterrjkse boerderij of een te realiseren. Magie Eye is in
nen om het verborgen beeld te zeilschip. Dit heeft meer een Japan en Amerika erg populair en nu veroveren de afbeelontdekken.
exclusief karakter."
dingen ook langzamerhand
Marketing manager Roei
ons land.
Met alle nieuwtjes, akties en
Steinvoorte van Ravensbur- Computertechnologie
Er zijn drie varianten van
ger is trots op de nieuwe puzideeën
om goed en voordelig
Al heel lang hebben kunste- de puzzel verkrijgen; een kozel. „Ik verwacht dat de Magie
Eye puzzel goed zal worden naars zoals Maurits Escher nijn, een hart of met dolfijnen.
boodschappen te doen.
verkocht als cadeau tijdens de en Salvador Dali geëxperi- De Magie Eye puzzels zijn te
einde-jaarsfeesten.
Vooral menteerd met ruimtelijke ef- koop in warenhuizen ervspeelmensen die houden van apar- fecten die, zonder de hulp van goedspeciaalzaken en kosten
KIJK SNEL IN DEZE
te dingen zullen dit artikel een speciale bril, zichtbaar rond de twintig gulden.
aanschaffen. Het produkt zal waren. Dankzij hedendaagse Voor Informatie: Kavensburger BV,
KRANT!
niet in eerste instantie de aan- computertechnologie en een telefoonnummer 033 • 611445.

Haar met zilvercontrast

H

Puzzels met gezichtsbedrog

Kerstinkopen?
Nu 3 Dagen Valkenburg met
Maastricht
en Aken! v.a.

179.-

Uw verblijfplaats is Valkenburg, waar u de eerste
dag de Kerstmarkt in de Gemeentegrotten kunt
bezoeken. De tweede dag naar de Kerstmarkt in
Aken, vele in kerstsfeer versierde winkelstraten,
warme glühwein en volop Kerstadeaus! De laatste dag naar sfeervol Maastricht! Nu vanaf fl. 179,Meer informatie over 3-dagen Valkenburg
Stuurt u deze bon ingevuld retour; De Harde's
Tours, Antw.nr. 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrekdata:
. 179,-'
VDec.:07,l4fl. 179,,16(1.199,-

179,Inclusief: s
•vervoer per luxe touringcar
•verblijf In hotelLennards
• 2-persoorakamers douche /toilet
• ontbijten diner ter plaatse
• uitgebreid excursieprogramma
• gezellige dans-en muziekavond
• begeleiding chauffeur

De Harete's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

N

De BoodschappenKrant
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Hobby's en verzamelingen
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

VOOR DE LIEFHEBBER

. 'ONS AMSTERDAM'
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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ku.il uw lek-t lelelomsdir o|^e\rn: (C>:>07- l 7 Hifi nl

van 1961 t/m 1981
(21 boeken)
mooi in originele kaft ingebonden en in STAAT VAN NIEUW
én
1982 t/m 1985
niet ingebonden, wél compleet.
In één koop. ƒ 1250,Tel. (Monnickendam) 02995-1823

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd
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T h GEVRAAGD: WONING voorzien van badkam. met lig
bad, s.v.p. bellen tussen 11.00 en 17.00 uur 070 - 3175349
Gezocht: een overdekte
stalling voor camper.
Videotheek
Tel. 20063.

kunt de lrk-1 win uw \In in-.iiKeitciiIiei nmliin.itie '/.

IriVImiisrli upp'U'ii:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(du iiimiiiiei i- niet \nm Ixvoi^kLiehlen) of /enden aan:
Micro*-* \\ ri'kiïit'dia
Posihtis 156 - 1000

AD Anihlfrclain

|)e *.|uiliu£siij(]<'ii. gelden uioi |)l.ial*>ui£ m de/elfde weck,
\ o o i de betaling onUanfit u een act t ptgnnkaait.

Oproepen - Mededelingen
BAZARBAZARBAZAR
NPB Gebouw, Brugstraat 15
zat. 19 nov. van 14-16 uur.
Borduurpakketten, bekende
merken. BorduurkerstkaarSped vanaf nu iedere
ten, kussens. Singer
maand (voor 35 gulden) mee in
de Spaanse loten] en maak kans op Pnnsenhofstraat 7 Zandvoort.
6,5 miljoen gulden (totaal 90 miljoen). • Brieven onder nummer en
BELLEN ONDER NUMMER
DOEMEEJEWEET
voor een maximale response
TOCH MAAR NOOIT!
DE CONTACTTELEFOON
Gratis Info:
Voor info 06-35011170, 1gpm
UNITED MEDIA GROUP
Elke dinsdagavond gezellig
Postbus 704
zingen bij het Zandvoorts
2900ASCapellea/dUssel
T(H:01(M512178
Mannenkoor m het Gemeenschapshuis aanvang 20.00
* Jo en Peter, heel veel ple- uur. U bent van harte welkom.
zier en geluk in Curagao.
Grote Vlooienmarkt
Groetjes van Ab en Lies.
26 nov. Haarlem Schalkwijk,
* Opa en Orna bedankt voor 't Schalkererf, 100 kramen,
het gezellige weekend in klein van 9-16 uur, toegang ƒ 2,50.
Inlichtingen: 020-6140616.
Vink. Kleinkinderen, kids.
* Oproep1
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.
Van Marsbergen
Overigens, mijnheer de voorTrouwauto's
zitter, zijn wij nog steeds
Video trouwreportage
van mening dat de Herman
Luxe personenvervoer
Heyermansweg moet worden
Tel./fax: 020 - 6904667
doorgetrokken.
Sint en Piet bestellen' Als
Felicitaties
vanouds even bellen. Nieuw
nr. 13780 of 13420.
* Rmi, Herman, Nico, Wim
*Start jeugd Lotus 11 nov. gelukkig hebben jullie de ri'
Jeugd Rode kruis B-diploma vier in Gambia overleefd.
verplicht! Tel. 02507 - 14119.
* Stephan en Ricardo voor 3
Huishoudelijk
jaar weg7 We zullen je wel
personeel
missen, Carola - Jessica.
gevraagd
* Verkoopdag NH Kerk 12/11
a.s. verloting kerstkaarten,
handw., boeken, rommeltjes. Gevr. in Zandvoort huishoud,
*Verkoopdag NH-kerk 12/11 hulp voor 2 of 3 dagen p.
a.s. verloting kerstkaarten, week. Tel.: 17084.
handw., boeken, rommeltjes.

PE KANS VAN
U W LEVEN!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE
TE HUUR AAGEBODEN
Tel. 02507-14534
Kamer te huur ƒ600,- incl.
Tel.: 02507 - 14882.

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Aangeb. Haarlem zonnige 3/4
kam.flat, vrij uitzicht balkon
z/w. Gevr. idem met lift m
Zandvoort. Tel. 023 - 275071.
Aangeb. Leusden bij Amersf.
3 a 4-kam.eengezinswoning.
Hr. ƒ 587,- p.m. Gevr. idem in
Zandvoort of gelijkvloers.
Tel. 033 - 951190.
Ik heb een mooi huis, goede
stand, 2 etages, 5 sip.kam.,
gr. tuin op zd, huur ƒ 654,-. Wil
ruilen m. kl. huis of flat in
centr. Z'vrt. Tel. 040-118127.

12 nov. Sporthal UvA,
Boelelaan 46, A'dam; 12 nov.
Sporthal PWA m Zoetermeer;
10 en 11 dec. Sporthal Delta
Lloyd m A'veen; 18 dec.
sporthal Groenendaal
in
Heemstede; 24 dec. Spaarnehal in Haarlem.
Org. Hensen, tel. 023-402334.

E

Gewonnen door: C. Theunissen, Amsterdam

*)OMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
. Geopend dagelijks van
. 13.00-21.00 uur.
• Altijd de nieuwste .
premierefilms, tevens
veruit de grootste
• * keuze in-Zandvoort.
Verhuur van.
movieboxeri.
Corn. Slegersstraat 2b
. •
Zandvoort '
Tel. 02507-12070

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: M. V. Schilder/ Amsterdam
klokradio gewonnen door: M. Harding/ Aalsmeer
walkman gewonnen door: M. W. Mijnlieff/ Amsterdam
4 E 180 videobanden gewonnen door: M. Jonker/ Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
\_/ i—i m^m*^mm<--j\—Ji—jwc—Jt—i_jc

De Harde's Tours
Kunst en antiek

Videotheek

KOLONIAALSTIJL

DOMBO

Muziekinstrumenten

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J, Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Budget piano's

antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

TAFELS

5 films
hele week

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
:
Geopend dagelijks
13.00-21 .00 uur

Grote keus gebruikte piano's
Jan Best
Nieuwe piano's v.a. ƒ3500,Huwelijk en
Keizersgracht 357,
Kastschade piano's:
kennismaking
020-6232736.
Schimmel, Yamaha, Schulze
Showroom:
enz. met duizenden
Mr. J. Takkade 30,
guldens voordeel.
• Een goed contact komt
Aalsmeer, 020-6412137.
CLAVIS, Nwe Teertuinen 22
nooit ongelegen. Zeker niet
Amsterdam
Veilinggebouw Amstelveen. via de CONTACTTELEFOON.
OPEN: donderdagavond van Heden inbreng. Spinnerij 33, U kunt uw toestel af- en aan6-9 uur. Zaterdag van 10-^ " Tel. 020 - 6473004.
sluiten wanneer u maar wilt.
Info? 06-35011170, 1 gpm.

Zitten
a la "Van der Horst

Happy Days

VLOOIENMARKT

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
rijs. De winnaars van deze v/eek zijn:
en vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Bij Co van der Horst vindt u een van
de meest uitgebreide en bijzondere
collecties zitmeubelen. Van klassiek
tot design. Neem de hier afgebeelde
fauteuil Wink, ontworpen door
Tochiyuki Kita. Met individueel
verstelbare hoofdsteunen en uitklapbare rugleuning tot in de ligstand.'
Zitten wordt echt relaxen.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Te koop
aangeboden
diversen
* Opklapbed 1-pers. ƒ 35; racefiets ƒ 125; damesfiets
ƒ 100. Tel.: 15808 na 18 uur.
T.k. Va bar zonder koeling en
tap t.e.a.b. Te bevr. (eet)café
Mollie & Co. 02507-18949.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Technisch personeel
gevraagd

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Bmdenj 2 Amstelveen.
Carrosserie Center Van Veen
's Maandags tot 13.00 uur gesloten.
te Amsterdam vraagt wegens
CO van der horst
Donderdag koopavond. 020-6412505.
uitbreiding all-round
carrossenebouwer/construcOok m ons wooncentrum Mare Smithuis
*Te koop dames citybike 8
tiebankwerker t.b.v. nieuwKeukenarchitectuur en Boley open haarden
maanden oud, weinig op gebouw en/of reparatie, allreden ƒ200. Tel.: 18192.
round bedrijfswagen spuiter
Voor trouwfoto's en all-round bedrijfswagen
*Te koop zwarte scooter,
monteur. Tel.: 020-6117797,
Yamaha, bouwjaar
1992,
TE KOOP
Woninginrichting
Computerapparatuur
Foto Boomgaard ml. dhr. van de Zeijden.
z.g.a.n. Tel. 02507 - 18139.
NIEUWEEN
en
software
Grote Krocht 26 KAV Autoverhuur B.V. vraagt *2 pers. ledikant 150x200
T.k.a. jongens mountam-bike
GEBRUIKTE'
voor zijn motorfietsreparatieleeftijd 6-8 jr, 5 versn. Vr.pr.
met
matras
en
een
nachtkastTel. 13529
afdeling een all-round mon* Nintendo 2 controllers me
f 100,-. Tel.: 02507 - 13213.
ƒ
75.
Tel.:
02507
15830.
3 spellenMariol.il en III ƒ15
teur. Tel.. 020-6979746, vra* Help de Polen. Stuur 'n gen naar dhr. H.K. Kerklmgh. -RANCIS nieuw m Noord en Tel.: 02507 - 19443.
voedselpakket1 Wij hebben
Rijles auto's
nu al de goedkoopste m
*T.k.: Commodore 64 +
evt. 'n adres- 02907-5235.
gebruikte koelkasten, was- data ree + 2 joysticks, vr.pr.
en motoren
Oppas
gevraagd/
machines, drogers, gasfor- ƒ250. Tel.: 02507 - 16772.
* Henk en Co, veel succes
videotheek
aangeboden
nuizen, kachels en ktv's.
de 11e en 12e. De Mollies.
Alblas Verkeersscholen
Alles ± ƒ250,- of kom een
* Herman, leuk hoor, dat je
maken. DotterbloemOnderhoud,
in 5 dagen
bent gaan golfen. Succes, Echtpaar man/vrouw midd. praatje
UW RIJBEWIJS
Corn. Slegersstraat 2B
bare leeftijd biedt zich aan als straat 2. Bel' 020 - 6370845.
reparatie,
Rini, Wim toi, toi, toi
Nieuwkoop, 01724-8361.
oppas m uw huis. Liefst aan
Tel. 12070
STIJL meubelen
doe-het-zelf
* Het nieuws ontvangen m de boulev. P. Loot te Zand- KOLONIALE
Spanje Herman golfgek ge- voort. Br. o. nr. 719-45504 bl Buro's-schnjftafels-kastentafels-stoelen-vitrines06-Nummers
worden in Banjul, Mar, Kathy.
;heetafels-tummeubelen etc. Gepens. schilder heeft nog
tijd voor binnen- of buitenJaap Tig en Fred nog 14
Dieren
en
Show-room
De
Koloniaal
Divers personeel
werk. Ook timmerwerk.
nachtjes slapen dan kunnen
Amstelveenseweg 676,
dieren06-97.92. Nieuwe rage uit
gevraagd
02507-18248/30339, na 19 u.
jullie weer eten Groetjes Han
weg tussen houthandel en
Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel,
benodigdheden
en Harro.
Daihatsu dealer of bij de
Nieuw in Zandvoort
spreek 'n boodschap in en
Looier.
Tel.:
020
6611021.
DE KLUSSEBUS
Ben je avontuurlijk, vlot en
luister naar die van anderen
commercieel? Niet te beroerd Te koop aangeb.: bed- Echt voor alles van A tot Z, Kweekerij Habo in- en ver- die bellen. Hoor je 'n lekkere
om hard te werken voor een ombouw, 1.95x2.55, Jan des klein of groot, gewoon even koop van Ara's, Kakatoes en boodschap dan word je live
bellen, wij komen u gratis de Papegaaien. Tevens alumini- doorverbonden.
riant inkomen' Bel ons dan: Bouvrie, matr. 1.40x200,
Vrouwen
023-296190 of antw.app. incl. verstelb. lattenbodem, kosten vertellen. Tel. 13780. um volières en kooienbouw gratis! 1 gpm.
Liefst omgeving Randstad. f 250. Tel.: 023-243054.
Schilderen-Witten-Behangen. 033-951309 of 03425-1376.
06.98.48 Rijpe Vrouwen Live!
Vraag vrijblijvend offerte, *Te koop poezenreismand Misschien je buurvrouw Live
Durf jij? Wij zoeken Meiden,
Vanstatendam
Woon- ƒ 35 en poezenhuis/bak, ƒ 25,- aan de lijn! 1gpm. 24 uur p.d.
Vrouwen, Negerinnen, SM
Kleding
voorzieningen: 020-6950716. Tel. 02507 - 12698.
meesteressen met durf, die
Nieuw van deSede:
06.98.58 Hoor 35 vrouwen hijVOLLEDIGE GARANTIE.
naar eigen inzicht een aantal
het modulaire zitmeubel• ANNULERINGEN van uwgen. 1 minuut voor 'n hoogteuren
p.d
sexgesprekken
wilLange
zilvervos
jas
t.k.a.,
mt
38,
systeem DS-420.
advertentieopdrachten kunt u punt. Zappen 100 cpm
len voeren via een 06-lijn. ƒ2500,-. Tel.: 02507-12370.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Schoonheid en
Rondgevormde zit- en
THUISWERK! Werken wan- * T.k. skibroek 54 maatwerk
richten aan Centrale Orderaf- 24 uur p.d. 06-320.320.65
ligbanken voor u op maat
verzorging
neer je maar wilt De 06-lijn is mooi bruin nieuw ƒ 45, zgan,
deling Weekmedia, Postbus Live! met 'n hete TIENER 18!
samengesteld.
1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
24 u. p/d open. Betaling per zw. broek ƒ 15. Tel. 15253.
156, 1000 AD Amsterdam.
min. Gratis 06-46.99.
ZONNEHEMELVERHUUR
ANONIEME sexafspraakjes
SUN RENT
Sexkontaktlijn
Amsterdam
Zalenverhuur
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
06-320.330.79 (75cpm).
Beeld en geluid
Videotheek
Verlenging ƒ75,- p.w.
Anonieme sextelefoonnrs van
02507-30183/06-52812146
Party-service
hete vrouwen, ze geven echt
* Hobbyist haalt gratis uw
hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
def. kl. tv weg. Belandt anPELIKAAN
De nieuwste dagfilms
Baby-artikelen
ders bij grof huisvuil. 17357.
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
* T.k. stereotoren m. platenSNEEUWWITJE ; •
Bijna iedereen in
speler + dubb. cassette re•
:
•
.
'
.
***'
•
* Te koop gevraagd box en Tel.: 02507-18812/15619.
corder ƒ75. Tel.. 12658.
VERENIGINGSGEBOUW
campingbedje.
Tel.:
02507
Zandvoort huurt
SCHINDLER'S LIST
12297 na 18 uur.
* T.k. zw. tv port. 31 cm ƒ 50.
De
Krocht
: . ' • • . . ' . " ***~. . ' .":"
zijn videofilms
Na 19.00 uur tel. 02507-16516.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
ANOTHER
bij videotheek
Lessen en clubs
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
STEAKOUT
voor
Verhuizingen
- - • ; • . ***•: :
BRUILOFTEN - RECEPTIES
PIANOLESSEN
KOFFIETAFELS
THEGOODSON :
door gedipl. lerares.
Grote en kleine verhuizingen,
Zoekt
u
ruimte voor vergadeTel.: 02507-18486.
overal naartoe. Goed, goedk.
ring, feest, club of partij?
NERDSINLOVE
en vakkundig. 020-6114474.
TIOTAAL: 020-6998707
Komt u dan eens praten met
Corn. Slegersstraat 2b
co van der horst
. ' •• .• ***. • " • ".
verbeter uw DUITS
mij, A.J. v.d. Moolen,
X.Y.Z. B.V. .verhuizingen en
tel. 02507-12070
Corn. Slegersstraat 2B
20/30 lessen op maat
Gemeenschapshuis,
tel.:
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Tel. 02507-12070
bedrijven en privé
02507-14085 of 19652.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

VHS FILMS
DOMBO

Banl
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Elke week het dagelijks nieuws!
06-320.320.22. Ik wil dat je me
in de lift masseert! Zachtjes
hoor! Ik ben net 18! 1 gpm.
06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.
06-95.09. Je krijgt sexles in
het gymlokaal, stop je hand
maar in m'n BH. 100 cpm.
06-95.26. LESBISCHE buurvrouwtjes brengen elkaar
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
06-95.91. Het meisje (18 jr)
bukt en schuift haar rokje omhoog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm.
06-95.92. GRIEKS lekker achterom. Blanke of donkere
vrouw staat gebukt! 1 gpm.
06*96*25 WINKELMEISJES
Bea wordt heet achter de
kassa en verdwijnt het toilet
in. Jij loopt er achter. 1gpm
06*96*26
S&M-LIVE-BOX.
Live met je meesteres op een
lijn. Straf...! 1gpm.
06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1gpm.
06.97.11 Sabnna houdt van
Grieks. 1gpm. Ik sta voorover!
Doe m'n slipje opzij!
06.97.33
Standje
Frans!
1gpm. Live met mij 24 uur per
dag! Op z'n Frans Mondje vol!
Dikke Vrouwen Livegesprek
Mollige vrouwen met enorme
bollen. 1gpm. 06.98.70

\jp

*w

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

\

\

06.96.40 MEISJESSEX 18 JR.
1gpm. Jij loopt achter mij de
trap op. Onder m'n mini zie je
m'n slipje strak trekken.
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
1gpm. 06.320.320.77.
THUISBELcomputer
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbindt je door
met haar. Discreet en privé:
06-9892 (75cpm).
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste vrouw
en wij verbinden je direkt met
haar door. Bel nu 06-9755
(100cpm).
THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75cpm).
TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
Bel nu 06-9530 (75cpm).
TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
in bad met jou! Zeep me maar
lekker in lieverd! 1 gpm.
VERPLEEGSTERS LiveSex!
Rijp & Jong! 24 uur per dag!
06.98.38 1gpm. We wachten.

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.

Geheel privé
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80

.

24 u/p.d. 100 cpm.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje.
Pak 'm. 1gpm. 06.97.44
RIJPE
VROUWEN
Live
06.96.09, 24 uur per dag kun
je met ze dollen! Live! 1gpm.
Sabrina's Sexpaleis. Je kunt
hier kiezen uit meer dan 180
hotstories! Zappen van storie
naar storie. Je hoeft geen ander meer te bellen, voor 1
gpm heb je alles! 06.96.06
SEX VOOR 2: snel een sexgesprek met 'n hete vrouw
06-320.330.82 (75cpm).
SEX VOOR TWEE, direkt telefoonsex met hete vrouwen,
06-320.330.46 (75cpm).
SEX-DIREKT. Ondeugende
vrouwen hebben een adv. ingesproken. Kies zelf de allerlekkerste, en laat je doorverbinden met haar huis. Bel nu
06-9663.
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen!! Voor
Heren bel 06-9667 (tOOcpm).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht, bel 06-9701 75c/m
SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Sex"O"foon. Kies 1: hete
stories 2: sexafspraakjes 3:
striptease 4: hoogetpunten.
1 gpm. 06.350.299.67.
Sex"0"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong.
1gpm. Direct live met haar!
***SEXPLEZIER voor 2 * * *
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten
06-320.322.17 (75cpm).
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
STEWARDESSENSEX
0695.07. Schuif m'n rok omhoog
en laatje hand voelen. 1 gpm.

De Bellelaine van Leolux met
aluminium 5-teens voet en
verrijdbare voetensteun.

Design:
Axel Enthoven.

iimiiiiiiiiiiiiiimiii
VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken snel discrete sex!
Bel 06-9603 (100cpm).
Vrouwen, 40, zoeken STOUTE jongens (18) voor hete
sex. Bel nu 06-9844 75cpm.
!Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX. Bel
ze thuis via 06-9604 (75cpm)
IVrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9512 Sexsucces! 75cpm
Ze zakte door haar knieën,
op z'n Frans lieverd. 1gpm.
06.96.46 Rode Lippen!!!

MICRO'S
voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
v
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus
156,
1000
AD
Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuispleiri 12,
'
<
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk\handschrift.
'
s
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

a la Van der Horst

Zandvoorts Nieuwsblad

DOMBO
..-' • >** ••. • . • .

"**'* '• • ;

Stoel

a laVan der Horst

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

DOMBO

Naam:

U ook?

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

9/10 november 1994

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

1-23

Auto's & Motoren

Weekmedia
Ninja ZX-6R
slaat toe

Kawasaki is altijd nadrukkelijk aanwezig geweest in de 600 cc-klasse.
Met de succesvolle ZZ-E
600 had Kawasaki al de
snelste 600 cc-machine in
huis, nu komt daar een verwoestend exemplaar bij: de
Ninja ZX-6B.
Zijn paardekrachten bezorgen menig 600 cc-rijder
een wegtrekker: 105 stuks
bij slechts 182 kilogram
schoon aan de haak. Om
dit vermogen te bereiken
ontwikkelde Kawasaki een
geheel nieuw motorblok.
Ten opzichte van de ZZ-E
600 heeft hij bijvoorbeeld
een andere boring en slag
en helt het blok meer voorover om de inbouwhoogte
te beperken. De compressieverhouding is iets lager
en de in- en uitlaatkleppen
zijn ruimer. Kawasaki
noemt de Ninja 'een superieure motor.'

nmm*

Mij ophalen?
Niet nodig, ik
pak de Arola"

"Die brengt mij door weer en wind, binj
nen en buiten de bebouwde^
kom, met een volle
tank tot 200 km ver!"
|Max. snelheid 40 km/uur.)
Vraag documentatie ___
aan over deze
fantastische
tweezitter.

Mitsubishi geeft hoofdstad weer primeur
Mitsubishi gaat op herhaling in
Amsterdam. Tijdens de AutoRai in februari 1995 is weer een
Japanse wereldprimeur te beleven. Na de Galant in 1993 lanceert Mitsubishi vanaf het Amsterdamse podium een nieuw
model dat tot die tijd als MX
door het leven gaat. De MX
krijgt een plaats tussen de Laneer en Galant.

meest populaire marktsegment
tussen de Lancer en Galant. De
officiële naam wordt samen
met de auto tijdens de AutoEAI
in februari bekendgemaakt.

Space Gear

In die maand gaat ook de verkoop van de Space Gear van
start, de derde en tevens grootste ruimtewagen van Mitsubishi. Hij gaat concurreren met
onder meer de Espace, Voyager, Previa, Trans Sport, UlysITSUBISHI GEEFT se, Evasion en 806.
BLIJKBAAE
graag
een Nederlands tintje
Volgend voorjaar voegen
aan zijn wereldpri- Ford en Volkswagen hier bomeurs en in het geval van de vendien de gezamenlijk ontwikMX is dit al helemaal het geval. kelde Galaxy en Sharan aan
De produktie van de auto vindt toe. Het wordt dus nog meer
namelijk geheel plaats bij Ned- dringen in het ruimtewagensegCar in het Limburgse Born. Het ment. Mitsubishi is al produaandelenpakket van NedCar is cent van de Space Eunner en
sinds 1991 verdeeld onder Mit- Space Wagon, de laatste groeisubishi, Volvo en de Nederland- de zelfs uit tot een soortnaam.
se Staat.
De nieuwe Space Gear die voriDankzij een investering van ge maand in Parijs voor het
3,4 miljard is NedCar tegen- eerst werd getoond is volgens
woordig een van de meest hoog- Mitsubishi de kroon op het sucwaardig uitgeruste autoprodu- ces van de twee kleinere broecenten. Mitsubishi wil jaarlijks ders.
100 duizend auto's in Born assembleren. De MX is in eerste
De motor van de Space Gear
instantie alleen leverbaar als is zo ver mogelijk naar voren
vijfdeurs hatchback en met geplaatst waardoor in het intedrie verschillende motoren, rieur extra ruimte ontstaat. De
een 1.6 en 1.8 benzinemotor en motor dringt niet, zoals vaak
een 1.9 dieselmotor.
bij dit soort auto's, in het inteDe auto komt terecht in het rieur binnen. Mitsubishi heeft

Honda verjongt
CBR 600F
De nieuwe Honda CBR
600F heeft weliswaar vijf
pk minder dan de Kawasaki Ninja en weegt drie kilo
zwaarder, maar bouwt in
elk geval voort op een ijzersterke reputatie.

M

De Space
Gear: de
derde en
tevens
grootste
ruimtewagen

van Mit-

subishi

gekozen voor een vloer die geheel boven de aandrijving ligt
zodat de auto van voor tot achter een vlakke vloer heeft.
Ondanks dat we het hier over
een zevenpersoons auto heb-

Citroen heeft het veel bejubelde veersysteem van de Xantia verfijnd met een snufje dat
bestuurder en passagiers nog
meer comfort en veiligheid
biedt: SC.CAR. Het voorkomt
het hinderlijke overhellen van
de carrosserie in bochten en bij
uitwijkmanoeuvres.

Sefvicepunten
indeel
Nedeiland

lITEOËN
PEESENTEEEDE DE Xantia
met SC.CAE (Systeme
Citroen de Controle Actif
du Roulis) onlangs in Parijs onder de naam Activa en brengt
de auto begin volgend jaar op
de markt. De Xantia Activa is

C

Waaijenberg b.v., fabrikant Arola en overige
verplaatsingsmiddelen voor minder-validen,
tevens leverancier van rolstoel-inrijwagens.
Keienbergweg 48,1101 GC
Amsterdam Z.O., tel. 020-6910518.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 40,75
ƒ l3/75
ƒ 8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

020-665 86 86

Daihatsu Cuore '91, Zwart,
3-drs. l.z.g.st ƒ 10.500.ECONOOM Frederikspl.
6,
020-6232505.

MAZDA 323 GLX 1.6 inj. H.B.,
Echt nieuw staat, km 26.000 '89
VOLVO NIEROP, A'dam-W.,
Tel. 020- 6183951.
Toyota Carina II, 1.6 XLI
jan. '91
ƒ 12.500.E.S.S. B.V.
035-564444/561842.
Honda Accoord 2.0
EX Sedan 6/90
ƒ14.900
E.S.S. B.V.
035-564444/561842.
Subaru Mini Jumbo, zwart, 5d.'92, nwe auto
ƒ 13.950.HEERE.
Tel.: 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Lancia Thema 2.0 l 16V
aug. 91
ƒ 16.900
E.S.S. B.V.
035-564444/561842.
Alfa 33 (1.4) I.E. sept '92 do.
groen met., Lm. velg., houten
access. 12 mnd gar. ƒ 17.950
Zuidwijk, tel. 020 - 6629517.
Nissan Sunny, 1.4 HB.,
wit, '91, ƒ16.900
COBUSSEN Baarsjesweg 249Amsterdam 020 • 6121824.
Honda Accoord 2.0
4-drs. sept. '92
ƒ18.500
E.S.S. B.V.
035-564444/561842.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Lancia Delta 1.3.
Subaru Legacy GL autom, met
febr. 91
ƒ 9.400 airco 1994, ƒ41.500. Demo.
E.S.S. B.V.
Autobedrijf AMRIT
035-564444/561842.
Tel. 020 - 6153902.
Renault 25 GTS Autom. 1987
Nissan Micra, 5-drs, blauw. '89 Volvo 240 Polar Estate 12/92,
Lpg, Schuifdak, Radio ƒ4.950. APK. gekeurd VVN-rapport
90.000 km. ƒ 37.600.Visa Garage
ƒ 9.950. ECONOOM
Van Vloten B.V. Volvo-dealer
Tel. 020 - 6596264.
Frederikspl. 6, 020-6232505.
Tel. 020 - 6369222.
Toyota Corolla 1.6 XLi hftback, Volvo 440, 1.8 inj. st.bekr., wit,
1988, nieuw model, ƒ8950.
km 30.000, 8/92, ƒ21.750
Inruil mogelijk. 023 - 423906. VOLVO NIEROP, A'dam-W.,
Tel. 020 - 6183951.
Toyota Starlet 10 DL, 10/'88,
ƒ9.950.
Subaru Legacy 2.0 GL, rood,
Saab 9000 i, full. options
GOLDCAR A'VEEN, Oranje- '92, 59.000 krn. ƒ 20.750.ƒ 8.250.baan 2. Tel. 020-6433733.
HEERE
tel.: 03653 -60677
Tel.: 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

BMW

Alfa Romeo
Romeo 164 Turbo 5/89/ 10.800
Romeo 33 1.7 IE 1/91/10.900
Romeo 75 1.6 IE 4/91 ƒ 11.700
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

ben zijn de afmetingen redelijk
compact met een lengte van 4,6
meter en een breedte van 1,7
meter. Afhankelijk van de uitvoering is de Space Gear 1,85 of
1,95 meter hoog. Het interieur

is dankzij de draaibare en snel
te verwijderen stoelen variabel
indeelbaar.
Bij de premiere in Parijs was
de Space Gear te zien in twee
uitvoeringen met drie motorva-

uitgerust met hetzelfde sys- gen.
teem van actieve stabilisatie
Als de bocht aanhoudt en het
dat vier jaar geleden debuteer- overhellen een drempelwaarde
de in het prototype Activa II. overschrijdt, komen vervolgens twee hydraulische cilinBij rechtuit rijden heeft de ders in actie om de carrosserie
Xantia Activa precies hetzelfde in de normale positie te houveercomfort als zijn naamge- den. Dit systeem van actieve
noot zonder SC.CAE, dat pas in stabilisatie tilt het bochtgedrag
bochten zijn nut bewijst. De en de besturing van de Xantia
carrosserie helt in bochten niet naar een hoger niveau omdat
meer over en dit geeft de inzit- hij voortaan ook in de bocht
tenden veel meer de overtui- mooi horizontaal op het asfalt
ging dat de auto koersvast en blijft liggen. Het is dus verleden
veilig is.
tijd dat passagiers in bochten
tegen elkaar worden gedrukt.

Overhellen
Zodra een sensor het insturen van een bocht waarneemt,
anticipeert het systeem op het
overhellen van de carrosserie
door allereerst de stijfheid van
de stabilisatorstangen te verhoRuime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.

T.k. BMW 525 l, b.j. '85, wit,
trekh., schuifdak, centr. portier- Te koop Citroen BX 19D prijs
vergr., prima staat, APK okt. ƒ 3750 bj. 1986, in goede staat,
'95, ƒ 4.500. Tel. 020-6416392. veel km. Tel.: 02977-24035.

T.k.a. BMW 320i, 24V, bj. 1993,
grijs met., airco,
cd-inst.,
50.000 km, i.z.g.st, vr.pr.
T.k. Austin Maestro bj. 1985, ƒ 50.000. Tel. 071 - 154714.
Lada2105 1.5 '93/9.950
Adverteren in
Lada Samara 3-drs '91/11.795 .z.g.st. Vr.pr. ƒ2.000,-.
deze rubriek
Lada Samara 5-drs '91/11.250 Tel. 020-6910943 (na 18 uur).
FAX: 020 - 665.63.21
Westdorp, tel.: 020 - 6825983.

Citroen Olthof biedt aan:
ZX Reflex 1.9, diesel Break,
metall, d.grijs, kent. 31-5-'94,
11.000 km, ƒ4000 onder de
nieuwpr., met fabr.garantie
Bestelwagen: Jumper 27C 1.9
Turbo diesel, kent. 26-5-'94,
4200 km, ƒ4500 onder de
nieuwpr., met fabr.garantie.
Isolatorweg 40, A'dam
Sloterdijk (afslag S 102).
Tel. 020 - 6823520.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Honda zit met deze serie
in de 600 cc-klasse al jaren
op de troon en de concurrentie moet toch van goede
huize komen wil Honda die
plek verlaten.

rianten: een 2.0 en 2.4 benzinemptor en een 2.5 turbodiesel. Of
Mitsubishi hetzelfde programma van de Space Gear in Nederland gaat voeren is nog niet bekend.

Activa SC.CAR.: zonder overhellen door de bocht

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

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Eedactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Austin

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU
Feroza SX 1.6. inj. grijs
kenteken, km 60.000
91
Applause XI
89
Charade 1.3 inj. Shiga
91
Charade TS 1.0
90
Cuore TX
91
Uit voorraad leverbaar
NIEUWE Cuore TX life
Chrysler - Amstelveen
style groen mica
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Tel.: 020 - 6183951.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Charada TX 1.3 inj. 16 V, gr.
kent. 21.000 km, 6/92, rood,
elektr.
rm,
b.sp.,
z.dak.
ƒ 12.500, 020-6791774/6278003
TE KOOP
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
bouwjaar 1994, APK gekeurd tot oktober 1995. Verkeert in zeer
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
goede staat. Vraagprijs ƒ 13.500. Tel. 020 • 6159016.

Chrysler

Citroen

Citroen BX 14TE

:itroen Visa bj. 1987, keurige Daihatsu Feroza EL inj. 4-'93,
2CV, 1987, 149.000 km, dak
auto, pas gekeurd ƒ 2950. Inruil bullbar + verstralers 10.000
met gat, bumpers beschadigd.
km, kl. grijs/groen, grijs kent.
mogelijk 023 - 423906.
Vr.pnjs ƒ 1500. 05700 - 52350.
ƒ28.000. Tel.: 02979-85797.
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
Voor een goede occasion:
XM 20i, aut. '92
ƒ 29.500
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
Autobedrijf
XM 20i 91
ƒ 22.500
WIM van AALST
XM Turbo D 92
(32.500
Gebr. HAAKER B.V.
Communicatieweg 6, Mijdrecht XM Turbo D ABS '91 ƒ 27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
CITROEN-DEALER
Najaarsvoordeel
XM Conf.Break D '93 ƒ 38.500
Tel.: 02979 - 84866
10% korting /
XM D Break Serv. '92 ƒ 20.000
RIJ nu betaal okt. '95*
BX 1.4 E 1/91
ƒ 9.200 BX TGD Break '92
ƒ 20.500
BX 1.4 E 8/88
ƒ 4.700 BX 19 TGD Br. '91
ƒ 16.500
Ca. 75 andere occasions
BX 1.4TGE9/90 ....ƒ 8.900 BX TZD Turbo '89
ƒ 10.900
v.a. ƒ 3.000.BX 1.4 TE 3/90
ƒ 8.900 BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
BX 1.49/89
ƒ 6.700 BX 19 TZD '91
ƒ 14.500
* op al onze occasions
BX 1.4 ICannes 10/90/9.200 BX TRD '88
ƒ 7.950
* tot max. van ƒ 1.500.BX 1.4 E 3/85
ƒ 2.200 BX TRD '86
ƒ 4.950
* max. ƒ 10.000.-.1 jaar
BX 1.6 Progress 4/92 ƒ13.500 BX 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
uitgesteld tegen 0% rente.
BX 1.6 TGI 2/91
ƒ 9.600 BX 19 TZI LPG'92 ƒ19500
BX 1.9TD4/92 . ...ƒ13.200 BX 19 TZI '90
ƒ i 4.500
Off. Fiat/Lancia dealer
BX 1.9 TZD 1/92 .. .ƒ 16.400 BX 16 Progress '92 ƒ 17.500
Kamerl. Onneslaan 10,
BX 1.9 TZI 1/90 . ...ƒ10.900 BX 16 Progr. Lpg 91 ƒ 13.500
BADHOEVÊDORP
BX 1.9 TD 10/91 ...ƒ11.600 BX 14 TE Deauville '92/ 14.900
Dichterbij dan u denkt
BX 1.9 TZD 6/90 ...ƒ10.800 ZX Reflex 5d. '91
ƒ 14.900
BX 1.9 TZD 11/91 ...ƒ13.400 Visa 11 RE '88
ƒ 3.950
Tel. 020-6594859
XM D12PJZ2/93 ...ƒ29.800 C 15 D '93
ƒ 12.500
FIAT
XM 2.0 l 9/91
ƒ 16.400
VISA GARAGE BV
XM 2.0 l 1/90
ƒ 13.900
87 Panda 750 CL . .ƒ 6.950
Houtmankade 37, A'dam.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
89 Panda 1000 CL .ƒ 7.950
Tel.: 020-6278410.
91 Panda autom. . .ƒ12.299
BX 19 TR Diesel, 10-89, achter
T.k. tegen handelspr.: BX 1.6 91 Uno 1.1 S
.ƒ13.950
spoiler, 3e remlicht, schuif/kanTGi3-'91, M 1.500, BX 1.9GTI, 92 Uno 1.1 S
.ƒ 15.950
teldak. Inru. mog. 023-423906.
1-'90, ƒ12.500. BX 1.6 TGi, 93 Uno 1.1 S
.ƒ 18.750
CHYPARSE, Soesterberg vult LPG, wit, 11-'91, ƒ12.500. BX 93 Uno 1.4 Skyline .ƒ19.950
uw Citroen-veerbollen voor 1.4 Palmarès, 6-'88, ƒ5.950.
93 Uno 1.4 Suite .. .ƒ21.500
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. BX 1.4 E, 11-'89, ƒ8.250. BX
.ƒ 8.250
88 Ritmo 70 Cl
Tel.:03463-51150.
1.6 RS Break, 10-'85, ƒ3.950. 91 Croma 2.0 S ... .ƒ21.950
93 Croma 2.0 TDi . .ƒ31.500
Citroen DS Super 5, donker- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
groen, 1972, in perfecte staat. Amsterdam, 020-6627777.
Autobedrijf CASPARUS
TIMO DE BRUYN
Tel. 020 6852143.
Weesp 02940-15108
Voor occasions en reparaties:
OTO/ICI CITROEN
van BX, Visa en 2CV6.
Croma 1.9 Turbo 3/90ƒ 9.600
APK klaarmaken tegen gered, Regata 7010/88
ƒ 3.900
AX 1.4 TRS '87
ƒ 6.750 prijz. Verk. van losse onderd.
Tempra 1.6 IE 6/92 ..ƒ14.800
AX 1.0 Escape '93 . .ƒ 15.250 Tel 020-6680820 en 075-219777
1.4IE AGT 1/90
ƒ 7.900
AX 11 TGE '92
ƒ15.950
Tempra 2.0 I.E. 1/91 .ƒ13.900
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750 V.a. ƒ 85: 5 veerboten
Tempra 2.0 Turbo 7/92/ 18.400
BX 14 RE '88
ƒ 9.250 op druk brengen bij de Citroen
Tipo 1.9 Turbo DS 2/91 ƒ 16.200
BX 14 Toulouse '91 .ƒ16.900 Spec. in Zaanstad Garage.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900 RENE SPAAN, 075-281193.
ZX 1.9 Diesel '93 . . . .ƒ23.500 Vraag tevens naar onze inrui- FIAT UNO 15SX, 81.000 km, el.
ramen, c.v., dgt. dashboard,
XM 2.0 Comfort '91 ƒ 25.750 lers en aantr. rep. prijzen.
VISA, bj. '85,APK9-'95,1e eig., 4/'88, ƒ 10.750.
Hogeweyselaan 21
GOUDSMIT BV A'veen
68.000 km, i.z.g.s., d.rood,
1380 AG WEESP
020 • 6433733
5-drs, ƒ 2.750. 020-6657692.
02940 • 16661

Fiat

Comfort
De Xantia Activa voldoet zowel aan de wens van degenen
die naar comfort en veiligheid
verlangen als aan de wens van
hen die er behagen in scheppen

FORD
VAN NES

FIAT
87 Panda 750 College/ 6.950
89 Panda 1000 CL .ƒ 8.950
90 Panda 1000 CL .ƒ 10.500
91 Panda autom.. .ƒ 12.750
88 Ritmo 70 CL .. .ƒ 8.250
87 UNI 45 S
ƒ 6.950
92 Uno Elegant .. .ƒ 15.950
93 Uno 1.4 Suitte . ƒ 21.500
94 Tipo 1.4 Demo .ƒ25.500
93 Lancia Y 10 .. .ƒ19.500
90 Lancia Dedra 1.8/19.750
90 Alfa 33 Qv 1.7 .. ƒ 19.900
Autobedrijf CASPARUS
Weesp 02940-15108

Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92
Sierra T. Diesel
91
Sierra 2.0 GT
92
Escort 1.4 CL
90/91
Escort 1.6 CLX . . . . 89/90/91
Fiesta 1.1
89/90
Scorpio 2.4 CL
91
vlondeo Demo 2.0 Demo. .94
Hyundai Pony 1.5 '90 ƒ 7.950
Peugeot 405 1.9 '89 .ƒ12.500
Volvo 340 DL '88 . . . .ƒ 3.500

Rat Panda 05-1989, klem,
goed, zuinig ƒ 6950. Inruil mogelijk. 023 - 423906.

BOVAG GARANTIEBEWIJS
HOGEWEYSELAAN 97
Tel. 02940-15443

UNO 45 si, 6-'89, 5 bak, APK 7'95, 77.000 km, ƒ8950.
Tel. na 18 u. 020 - 6653870.

Hyundai
HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

de bocht zo snel en efficiënt
mogelijk te nemen. En dit zonder daarbij te worden gehinderd door de beperkingen op
het gebied van een auto met een
conventioneel onderstel.
Citroen stelt dat de Activa optimaal koersvast is en dat hij op
het gebied van wegligging nieuwe maatstaven stelt voor een
auto uit de grote seriefabricage.
Niet alleen het comfort is verbeterd, maar vooral ook de veiligheid omdat de auto bij uitwijkmanoeuvres veel gemakkelijker in te hand te houden is.
SC.CAE completeert het gewaardeerde onderstel van de
Xantia.
De Activa is voorzien van een
2.0 litermotor van 150 pk. Het
VSX-uitrustingsniveau omvat
met name ABS en het hydractief II veersysteem.

WEESP
:

ord Sierra 1.8, turbo diesel
station van 02-'90, ƒ 9950 incl.
BTW. Inruil mog. 023 - 423906.

AUTOKROOY

PROBE '90 kent. eind '91.
Wit, zeer mooi, airco ed.
/19.000. Tel.: 02153 - 14367.

Voor nieuw en gebruikt

Honda

T.T. Vasumweg 32, A'dam-N Accord 2.0i Ex. .. 90 ƒ 24.950
Afslag S 118 v.a. Ringweg Accord 2.0 Luxe .90/15.950
Tel. 020 - 6310615
Concerto 1.5i
91 ƒ19.950
Lantra 1.6 GLS 16V
~:ivic 1.5DXi, 4-drs.92 ƒ 24.950
2/92
ƒ13.600 :ivic 1.5 VEi Airb. 93/29.950
Pony GS 4/90
ƒ 8.000 Civic 1.5 DXi Demo93 ƒ26.950
Pony 1.5 L 5/90
ƒ 6.800 Civic 1.51 GL ....92/21.750
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Ivic 1.5iGL ....90/17.950
IIVIG 1.3 Luxe ...88/11.950

Ford

AUTOBEDRIJF "DE MEER"

Off. Honda Dealer
M. HOLDINGA B.V.
Hogeweyselaan 201
WEESP 02940 • 17673

Zeker nu de derde generatie zijn intrede heeft gedaan. De nieuwe CBE 600F
heeft een gewijzigde kuip,
waarmee hij zich in een
klap zijn voorganger onderscheidt.
De verbeterde vormgeving bewijst vooral op hogere snelheid zijn nut. Onder de koplamp bevinden
zich twee luchtinlaten die
aansluiten op het nieuwe
inlaatsysteem.
Het inwendige van de
motor is onder handen genomen om de wrijvingsweerstanden te verminderen en ook het rijwielgedeelte is niet ontkomen
aan de dadendrang van de
ontwerpers. De remmen
kregen grotere schijven, de
voorvork heeft betere afstelmogelykheden en de
achtervelg is breder.

Mazda
OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052
626 SED LX 1.8i-16v . . . .1993
626 Wagon LX 2.0i
1994
121 SED LX 1.3M6V ...1992
323 HB LX 1.3
1987
323 HB ENVOY 1.3
1988
323 HB GLX 1.3
1988
323 HB LX 1.6i
1990
323 HB GLX 1.6i
1991
323 F GLX 1.6i
1990
323 F GLX 1.8M6V
1991
626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
626 HB LX 2.0 aut
1989
626 HB GLX 2.0-12V .. .1989
626 HB ARES 2.2M2V . .1990
626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992
626 HB GLX Ipg 1.8i-16V.1992
626 Coupe GLX 2.2i-12V.1990
Draaierweg 10 (bij Praxis)
AMSTERDAM-NOORD

Voor een goede occasions:
BERKELAAR AUTO
Handelsweg 4
Mijdrecht
MAZDA-DEALER
Tel. 02979 - 82929.
Mazda 626 GLX 2.0 Sedan, wit,
okt. '86, APK 11-'95, trekh.,
radio, ramen elektr. i.g.st.,
ƒ4900. Tel. 072-154415.
T.k teg. handelsprijs: 626 2.0i
GLX HB, el. sch.dak, 5-'91,
/ 16500. 626 1.8 Millionaire HB
2-'91, ƒ15.500. 323 1.3 LX HB
9-'92, ƒ15.500. 626 2.0 GLX
Coupé, LPG, st.bekr., 8-'84,
ƒ3250. Inl. BEREBEIT, Amsteldnk 25. A'dam, 020-6627777.

Land/Rangerover
De Meteor, nieuw en gebruikt
Defender Discovery. Joh. Sienerstr 18, A'dam- 020-6945205

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranj'ebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Galant 1.8 GL 3/88 . .ƒ 7.900
,alant 1 8 GLSI 9/90 ƒ 13.900
Galant 1.8 GLI 11/91 .ƒ13600
Lancer 1.8 GLD 3/91 ƒ11.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

Mitsubishi Space Wagon 1 8
GLXi, 40 000 km, alarm, airco,
6/'92, ƒ44750
GOLDCAR BV
Officieel Mitsubishi Dealer
Tel 020-6433733.

GALANT GL 2.0, LPG, st.bekr.,
9
APK, bj. '87, probleemloos. •Auto te koop Plaats m deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Fiesta 1.1 i C, 3-drs.
1991
ƒ7950. Tel. 020-6391172.
over het resultaat.
Fiesta 1.3 i Cheers, 3-drs.1992 Honda Prelude '83 EX silverEscort 1 3 i CL, 3-drs. 1992 metal. aut. stuurbekr, airco,
Escort 1.4 CL, 3-drs. 1989 sp.velg. + Toyota spacecruiEscort 1.4 i CLX, 5-drs. 1992ser. Tel 020-6972556
Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs.1992
Alle automerken winterinspectie / 15,Onon 1.6 CLX, 4-drs. 1992
Sierra 1.8 Laser, 3-drs. 1986
Voor slechts ƒ 15,- inspecteren de specialisten van
Sierra 2.0 Ghia, 5-drs. 1986
WESTDORP
Auto Veeneman (Official Nissan Dealer) uw auto. Van welk merk
Sierra 2.0 i CL Aut., 4-drs.1989
LADA en KIA dealer
Sierra 2.0 CL, 5-drs.
1989 3x Lada 2105 1.5
'92, '93 ook Uitsluitend van 4 nov. t/m 12 nov van 10 tot 17 uur
Scorpio 2.0, 4-drs.
1990 3x Samara 3 drs. '90, '91 '92
Auto Veeneman Oost
6x Samara 5 drs.
'91 ' ~
ANDERE MERKEN
2x Samara Diva
'92 '93
Crysler Voyager 2.5 TD SE,
2x Kia Sephia 1.6 4-drs.
'94 'olderweg 104, Amsterdam-Oost. Tel • 020 - 665 05 51.
div. accessoires
1992 Adm. de Ruijterweg 396-398
T.k. Nissan Patrol 1989 grijs Tegen handelspnjzen: Primera
Nissan Bluebird 2.0Combi1985 A'dam Tel.: 020 - 6825983.
kent., brede banden, alumim- 2.0i LX, 5-d., stuurbekr., antraOpel Kadett 1.3S, 3-drs. 1987
um velgen, vr.pr ƒ28.500,-. cietgnjs, LPG, 1-'92, ƒ17.500.
Toyota Carina 2.0 GTSi 1994
Tel.nr. 020 - 6329412.
Sunny
1.6i SGX Coupé,
Volvo 360 i LPG, 4-drs. 1987
Volvo 440 GL LPG, 5-drs. 1990 l.o.v. client/1e eig. Lancia The- 'rimera 2.0 l HB 3/92 ƒ 19.200 stuurb., el. ramen, 8-'89,
OCCASION TIP
ma 2.0 i.e., blue madras, div. 'rimera 2.0 11/91 ..ƒ16.400 ƒ 10.500.300 ZX 2+2 Coupe, 7Ford Escort 1.4 CL Estate,
extra's o.a. wegklapb. achter- 'rimera 2.0 SLX 1/92 ƒ 17.900 '85, ƒ 13.500 Sunny 14 12V, 35-drs.
1990 bank, 2 mistlampen, r. buiten- E.S.S. B V. 035-564444/561842. d, 9-'91, ƒ13.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25 020 - 6627777.
spiegel, speedcontrol, elektr.
zonnedak, sept. 1992, ƒ 20.500
KONNETLAANTJE 8,
RIJSENHOUT
incl. BEREBEIT, Amsteldijk 25
TEL.: 02977 • 22193.
A'dam, 020-6627777.
*Peugeot Zuidwijk*
106 XN
92 72.000 km
Escort 1.4 C, 2/89 .. ƒ 8.900
205 Accent
58.000 km Div. types 106 va .. .ƒ 14750
Escort 1 8 D CL 9/90 ƒ 9.000
205 Junior. ...90 100.000 km Div. types 205 va. ... ƒ 5 950
Escort 1.8 D CLX, 6/93/ 19.200
626 1.6 Sedan 3/87..ƒ 5.400 205 XL ... .8/90 89.000 km
Escort 1.8 CLD 10/91 ƒ 14.2QO
Div. types 306 va. ...ƒ25950
Escort 1.8 D 5/91 .../12.900 626 1.81 16V 8/92...ƒ21.500 205 XR 1.4 .2/93 32.000 km 205 XL 1.1./3d 1/89 ƒ 11.950
626 1.81 16V 5/92...ƒ20.400 309 Allure . 1/87 93.000 km
Scorpio 2.0 l CL 10/91/ 14.200
205 GE 1.1./5d 1/90/13.500
ƒ14.800 405 GR 1.9 10/90 80.000 km
Scorpio 2.0 CL 1/92 . ƒ 16.900 626 1.8 LX 5/91
205 GT 1.4./5d4/87/ 8950
626
1.8
GLX
HB
11/90/11.600
405
SR
1.8
.
8/93
9.000 km 205Rallye(95pk)7/88/11950
Scorpio 2,0 l CLX 4/92/ 17.900
626
2.0
l
LX
HB4/90
ƒ
11.800
405
SRDT
..
1/91
140.000 km 309 GTI 16V 2/91 ƒ25.950
Scorpio 2.9 GLI 3/91 .ƒ14.900
Sierra 1.61 CL 7/92 ..ƒ 12.900 6262.0 D GLX 7/91 . ƒ 14.900 504 Coupé 11/81 120.000 km 305 GR 1.6Sed. 5/84 ƒ 3500
626
LX
Sedan
3/88
.
.ƒ
8.900
Sierra 2.0 CL HB 1/92/ 15.900
Escort 1.4 Cl 1/90 44.000 km 305 GR Break 2/87 ƒ 8.950
Sierra 2.0 CL 11/91 ..ƒ12.900 E.S.S. B.V. 035-564444/561842
405 GR 1.6/LPG 11/90/14.950
PEUGEOT v.d. POUW
Sierra 2.0 GHIA 3/84.ƒ 3.600
Adverteren m
405 GR 1.9 Break 2/89/17 950
Sierra 2.0 IS 12/87 .. .ƒ 7.800
deze rubriek
Amstellandlaan 1
Mmervalaan 86, Amsterdam - Z
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Tel. 020 - 665.86.86
Weesp 02940 - 15110.
Tel. 020-6629517/6791864

Nissan

Lada

Lancia

Peugeot

Matra

DJEMPOL
Indonesisch Rijsttafel Specialiteiten Restaurant
organiseert elke zaterdag een lopend buffet

'i i*K\m£",

,. .>.4-'iv-.'W' i

gezellig rijsttafelen in een exotische sfeer

ƒ 29,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar ƒ 15,- p.p.
Reserveren gewenst, tel. 02507-19538
Tevens a la carte mogelijk.

Tot ziens!

Passage 6-10

2042 RT ZANDVOORT
02507-19538
's maandags gesloten

Hel grootste wooHtijdschrifl van Nederland

DOORSCHAKELSEX Luister
naar hete oproepen van vrouwen. Maak je keuze en de
computer schakelt je direkl
door naar haar huis. Discreet!
Bel 06-9668 (75cpm).

S

.UNIEK T H OTi

;Kies uu 1.80 sex-story's. Zappen van SW ' •...
;
'naar Rijp, Meiden, Hard. Lesbu Black, l 100 Vrouwen en meisjes hebben hun:
•Elfe Vlug, Hoogtepunten enz:'gl kies uir | privé' tel.nr. in onze computer zitten
''500 vrouwen en meisjes die een at: . waardoor wfi je distreet kunnen doorver-,
'spraakje willen met jou! slechts75cpm. :l binden. Zé hebben allemaal hun visite;.
- ; -v• ^-' ••***. *•* • >••*-*'' kaartie ingesproken. Luister en maak je
Durf lij? Il/v ClX /»X l k"™- Wjv«t>i"<lm i' «liscreet door
|i_!;V.-^_Up«>f O.OO j voor een iesprek privé bij haar thuis.

:^~^--DiscreetPrivé 00,95(60

l Nieuwe Rage
Uit Amerika! 'j Volumeregeling
; en Zappen!
i NIEUW! 06 MET

Doorschakelsex!

Live in de huiskamer bij de
lekkerste vrouwen en tieners
Ze zitten thuis te wachten tot
jij belt. Ze willen privé 'n sexgesprek met jou! Niemanc
luistert mee! 24 u.p.dg. 1gpm

06.9779
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man me'
thuis is! Bel 06-9661 100cpm
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar met wie! 0695.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
Gebabbel, gebabbel. 75
cpm. De BABBELBOX de enige echte! 06-320.330.02.
GRIEKS standje met ervaren
vrouwen, 35+. Kies maar er
zijn er 3! 1 gpm. 06-320.327.17

GRIEKS: toe maar, schui
mijn slipje maar opzij schat!
Bel 06-9709 (100 cpm).
naar QIC van andere bellers. Vind Jtj
telefoon het' sexverhaal-harder én:
ieen leuk iemand of iemand jou, dan
Heerlijk DISCREET apart me1
•wordt je direct live doorverbonden. . ' zachter zetten! Uniek in Nederland! ;
hete vrouwen uit Amsterdam
:
'Vrouwen/Meisjes- n f. n f. n
VolumeSex! Tijdens het luisteren kun je
06-320.322.11 (75cpm).
ibelleri Gratis
UO.tO. 11
het verhaal met de 7 en 8 voor- en
:••
JIJ ALLEEN BEL DAN!
achteruitspoelen. Zo kom snel naar
Hete eenzame vrouwen 30+
het lekkerste punt. Hot Story's en
zoeken ANONIEM sexcon
Daling! Igpm.LUlSTER MEE OP:
tact. Bel nu 06-9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
SM.DOORSCHAKELSIX '
--. 40 jaar zoeken sexkontakt
n en onder- *-"T -7" T 7" ."•tLT •~."" "ï T "*" T ~.06-350.290.53 (75 cpm).
>. Meiden Thuis-üve!
i Nieuw! Ruim '45 meiden .hebben een i Hete RIJPE VROUWEN (40+
inden
boodschap ingesproken . en hun privé„„. ....... ...w huis
zoeken snel sexkontakt!
nummerzit in onze computer. Als je een •
gesprek op -SM
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
'
'iief meisje vindt dan Verbinden we je di- r
AI AAA AAI il 'reet door naar haar slaapkamer dg.p.m.)'
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-9780 (75cpm).
Homo- jongens (18) onder el- Direct Live Box! Je komt in Hete vrouwen willen echt sne
kaar. Hoor ze heet TEKEER een orgie terecht! 1gpm. Nu SEXKONTAKT. Doorschakel
gaan 06-320*330*8875cpm 24 uur per dag! 06.95.93
lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
HOMOJONGERENKONTAKT DIREKT apart met ondeugenhete jongens van 18 tot 30 jr.
Diverse clubs
de vrouwen, die thuis op je
06-320.330.95 (75cpm).
wachten. Bel 06-9757 75cpm
** HOMOKONTAKTEN **
Direkt een HETE vrouw (30+)
BETTY'S ESCORT
Zoek je snel een hete boy?
aan de telefoon die thuis belt. 020 - 6340507 dag. v.a. 19. u
06-320*330*18 (75cpm).
06-9880 (75cpm).
Meisjes v.a. 18 jr. Wil je nu
•"HOMO-KONTAKTEN**
DIREKT-PRIVE: snel apart eens echt ƒ 1000.- netto p.w
Direkt apart met een hele met de heetste vrouwen'
verdienen? Bel 020 - 6869264
hete knul uit Amsterdam!
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam
Bel nu 06-9614 (nu SOcpm). Bel 06-9710 (75cpm).
DISCREET Sexkontakt, nu
LiveSex met strakke meisjes
spec. met hete vrouwen van
Diversen
18' Live met ze! Bel 06.98.66 40+. 06-320.330.42 (75cpm).
Nu 24 uur per dag!
LIVESEXMEISJES
06.96.36 Pnvetelefoonnrs van hete GEMINI'S
geluks-astrohjn
24 uur per dag kun je Live1 vrouwen thuis. SEXKONTAKT voor horoscoop + 6 geluks
Bel nu 06-9605 (100cpm).
1gpm, v.a. 18 jr. Livesex1
getallen 06-32032260
LIVESEXNEGERIN 06.96.86 Pnvetelefoonnrs van hete (ca. 1 gld. pm).
24 uur per dag! Live sexen! vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm).
• ANNULERINGEN van uw
1gpm. Doorschakelsex!
advertentieopdrachten kunt u
MeidenGneks! 06-320.320.62. Rijpe Negerin Live op haar UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Ik sta voorover, voorzichtig pnvélijn thuis! Wij schakelen richten aan Centrale Orderaf
met wat olie. Ga door! 1 gpm. je gratis door om haar te pak- deling Weekmedia, Postbus
ken. Ze houdt van Grieks!
156, 1000 AD Amsterdam.
Meisjeskamertjes
18
jr 1gpm. 069524 Echt Live!
06.96.08 Petra en vnendmnetje doen 'n sexspel. 1gpm.
'Hu >\ duizenden bellers per dag!
•Probeer het óók eens! Spreek een.

06.96.53

. 06,320,321,66 ;

MEISJESVINGERTJES 18 jr.
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
36-320.320.66 Oh.„wat fijn.
Nieuw' 1 gpm 06-320.326.17.
Sex in het openbaar! Lift,
toilet, trein, bus, tram.
Nieuw 35 plus sexdating. Volop RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-9616 (100cpm)
Nieuw. ANONIEME sexdating
Snel sexkontakt m. eenzame
trouwen 06-9706 (100cpm).
Nieuw discreet pnvé-gesprek
met hete vrouwen. (Extrasnel.) Bel 06-9664 (100cpm).
Nieuw'
DOORSCHAKELS&M Hier wachten dominante vrouwen thuis om jou
beestachtig aan te pakken!
Hard en Soft SM. Luister naar
hun boodschap en kies 'n
meesteres voor een echt
SM-Livegesprek. 1 gpm.
06-320 322.55 Live!
Nieuw hete meisjes van 18
uit Groot Amsterdam!!
06-35023.020 (100cpm).
Nieuw' Sex op SPANNENDE
plekken' 06.320.320.19 pmlg.
In de bios voel ik je hand.
Nieuw! UITBELPRIVELIJN!
Ze zitten thuis te wachten op
jouw telefoontje. Luister naar
Rijpe Vrouwen die jou willen1
Toets de 3 en wij verbinden je
Live door! 1gpm. 06.98.40.
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten op
jou 06-320.330.91 (75cpm).

Privé
Doorschakelen
Naar dames THUIS
door het hele land

06-96.88
24 u/p.d. 100 cpm

06,96.52

Zulke mooie meubelbladen
geven altijd een prachtig overzicht van wat er te krijgen is op
meubelgebied.
Bij Meubelplein Leiderdorp
ziet u het allemaal nog eens in

Meubelplein Leiderdorp ligt pal aan de A4 tus-

de showrooms staan.
van de bovenstaande magaEn als u vóór eind novem- zines! Vraag naar de aktievoorber een nieuw meubel koopt waarden in de winkel!
of bestelt, krijgt uvan ons een
Kom eens langs en laat u
gratis abonnement naar keuze verrassen door ons complete
(max. l per klant/adres) op één assortiment.

sen Rotterdam en Amsterdam, afslag Leiderdorp/Hoogmade. Er is volop gratis parkeerruimte. Meubelplein Leiderdorp is .sponsor
van 'Goede tijden, Slechte tijden'. Alle meubelen
in deze TV-serie zijn verkrijgbaar bij:
Baalbergen Meubelen, Groenewegen Meu-

MEUBELPLE
LEIDERDORP

belen, Houweling Interieur, Kooreman Woonadviseurs, Lederland, Mijnders Meubelen,
Slaapkamer Centrum, Stoutenbeek Woonceiurum, Valhal Woonidceën. Informatie:
071-416585.

Openingstijden: Maandag

13.00-17.30 uur. Dmsdag, Woensdag, Vrijdag
9.30-17.30 uur. Donderdag koopavond
9.30-21.00 uur. Zater-1
dag 9.30-17.00 uur.

DONDERDAG
KOOPAVOND!

HET MEEST SPRAAKMAKENDE RESTAURANT
ZOEKT MEDEWERKERS
Begin december opent V&D in de Kalverstraat
haar geheel vernieuwde warenhuis. Met ruim
1800 m2 zal het meest spraakmakende restaurant
en foodcomplex van Amsterdam zijn plaats krijgen. Zeven dagen per week geopend tot 22.00 uur!

Ons nieuwste versrestaurant La Place zal ook in
de Kalverstraat niet ontbreken.
Een sfeervolle ambiance waar het verrukkelijk eten en gezellig toeven is. Hier worden uitsluitend verse produkten gebruikt die rechtstreeks
van de veiling, visafslag en markt komen.

[
Le Marché is de nieuwe bakkerij-traiteur van
V&D. Hier worden van de meest natuurzuivere
grondstoffen op ambachtelijke wijze brood- en
gebaksspecialiteiten gemaakt.

Heerlijke pizza's en verfijnde quiches worden ovenvers voor thuis verpakt. De Italiaanse
panini-broodjes zijn in een grote variëteit belegd
en direct voor consumptie gereed.
Wij zoeken:
Parttimers m/v.
Sterk gemotiveerde medewerkers met een
teamgerichte instelling.
Je werkt graag met verse produkten, bent
tussen de 16 en 25 jaar, hebt een grote dosis durf
en verantwoordelijkheidsgevoel. Gastvrijheid en
gevoel voor detail zijn onontbeerlijk.
Wij bieden:
- prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden
- korting bij aankopen in de winkel
- een extra beloning voor 's avonds en op zondag
werken
- plezierige werksfeer

Solliciteren:
Stuur een brief of onderstaande bon naar:
Vroom &Dreesmann,
afdeling Personeelsontwikkeling
t.a.v. mw. M. Klein, Kalverstraat 203,
1012IX Amsterdam,
telefoon: 020-6220171 tst. 213.
l

Ik wil graag het sollicitatieformulier en het
informatiepakket ontvangen.
Naam:.

1

Leeftijd:.

Straat: _

Telefoonnummer:.
Postcode:

Woonplaats:.
VROOM & DREESMANN AFDELING PERSONEELSONTWIKKELING.
KALVERSTRAAT 203,1012 JX AMSTERDAM.

VROOM & DREESMANN
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Auto's & Motoren

Zuinig 'dieselen'
met sterkere 106

Essen toont
extremen

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Peugeot heeft de dieselversie
van de 106 onlangs voorzien van
een sterkere 1.5 motor die acht
pk meer levert. Hij is zo mogelijk nog zuiniger dan de oude
1.4 motor en biedt veel meer
rijplezicr.

Van 11 tot en met 20 novenïber vindt in Essen
weer de gelijknamige internationale
. Motorshow
plaats.
Vorig jaar bezochten
meer dan 321 duizend mensen de beurs, bijna veertig
procent van hen kwam speciaal voor de oldtimers en
onderdelen. Ruim 60 duizend bezoekers waren afkomstig uit het buitenland
en de Motorshow Essen is
vooral bij Nederlanders populair.

Peugeot naar India
Peugeot is een joint-venture aangegaan met een
van de grootste Indiase autobedrijven. De nieuwe gezamenlijke onderneming,
Pal Peugeot Limited, gaat
in India Peugeot's 309 Sedan fabriceren.
Na drie jaar moet de auto
een voor 65 procent zuiver
Indiaas produkt zijn. Peugeot is de eerste Europese
autofabrikant die in India
voet aan de grond krijgt.

W

Bandit 600 moet
trend maken

AT JE OOK van Franse auto's en Peugeot
in het bijzonder kunt
zeggen, een ding valt
niet te ontkennen en dat is dat
Peugeot weet hoe ze een goede
dieselmotor moet bouwen. Niet
voor niets heet ze nog steeds de
grootste producent van dieselmotoren ter wereld.

Ook deze 27-e jaargang
biedt de show weer tal van
extremen op auto- en mptorgebied. Er zijn verschillende primeurs te zien zoals de Chrysler Neon, Opel
Tigra, Lancia Dedra Station en Kappa, Alfa GTV en
Spider. Verder als vanouds
veel motoren, onderdelen
en accessoires maar bovenal oldtimers.

In de thuisbasis Frankrijk
bedraagt het percentage dieselauto's ongeveer 50 procent van
de totale automarkt. Volgens
de prognose bereikt het dieselaandeel in Europa in het jaar
2000 een kwart van de totale
markt. In Nederland zijn we
nog niet zover.

In totaal staan er 450 historische automobielen te
pronken en te wachten op
een nieuwe eigenaar. Het
klapstuk van de oldtimers
wordt gevormd door de zogenaamde Klein Wagenhits met onder meer de
Goggomobil, BMW Isetta
en Daf 600. Het Show Centre-thema luidt 'Mobile Europe-United Visions.'
Het gaat om onverkoopbare, eenmalige en soms
sensationele auto's waaronder de Columbus en Renault Rangopn. De' Motorshow Essen is dagelijks geopend van 10 tot zes uur.
Op zaterdag en zondag
gaan de deuren een uur eerder open voor bezoekers,
maar in het weekeinde kun
je bijna over de hoofden lopen. Het beurscomplex ligt
direct aan de Autobahn A52
en Bundesstrasse B224.

markt kwam nam tot dusver
een bescheiden plaats in. Heel
wat eigenaren ruilden hem
zelfs alweer in voor een 205 diesel met als reden dat het motortje weliswaar zeer zuinig was
maar dat de prestaties veel te
flauw waren. In de stad had je
Vorig jaar namen de ruim 43 over de 1.4 diesel geen klagen,
duizend verkochte dieselauto's maar op de grote weg kwam je
11 procent van de markt voor er niet mee uit de voeten.
hun rekening. In bijna zevenduizend gevallen betrof het een
De nieuwe 1.5 dieselmotor
Peugeot, dat is iets meer dan 15 zou een volstrekt ander verhaal
procent van de totale Neder- zijn. Als model hoeft de 106 zich
landse dieselmarkt.
niet meer te bewijzen maar hoe
gedraagt zich de nieuwe kleine
dieselmotor? Na een uitvoerige
Komeet
kennismaking luidt het oordeel: zuinig, pittig en stil.
De 106 is sinds zijn introductie in 1991 als een komeet omhoog geschoten en heeft zich Trekkracht
een stevige plaats in het segment van compacte auto's verIn vergelijking met de 1.4 moworven. Peugeot heeft er al bij- tor namen koppel en vermogen
na een miljoen geproduceerd toe met respectievelijk 13 Nm
en de auto staat in Europa op en acht pk. Zijn grootste trekde tiende plaats van meest ver- kracht bereikt de 1.5 motor tuskochte auto's.
sen de 25 honderd en 35 honDe oude 1.4 dieselversie van derd toeren en meer dan 80 prode 106 die in oktober 1992 op de cent is al bij 12 honderd toeren

Peugeot
205 1.1 GL5/91 ....ƒ11.700
205 1.6 GTI 1/86 . . . .ƒ 7.900
309 1.4 XL 6/87
ƒ 5.900
309 1.4 XR 10/90....ƒ 9.400
309 1.4 XE 1/90
ƒ 8.900
405 1.6GLXI 10/91 ..ƒ14.000
405 1.6GL2/88 . . . . ƒ 7.900
405 1.6GLI 1/91 ....ƒ12.400
405 1.6 GLI 4/90 ....ƒ 9.800
405 1.6 GRI 6/91 ....ƒ12.900
405 1.6 GRI 8 / 9 0 . . . . ƒ 10.400
405 1.6 GLXI 5 / 9 2 . . . ƒ 14.800
405 1.6 GRI 1/92 ....ƒ15.200
405 1.9 GRI 2 / 9 0 . . . . ƒ 13.900
405 1.9GLD 10/90 ..ƒ13.200
405 1.9 SRI 6/91 ....ƒ14.900
405 1.9 GR br. 3/89 .ƒ13.900
405 1.9GLD 1/92 ...ƒ15.400
405 1.9GLD2/89 ...ƒ10.400
405 1.9 GLD br. 6/91 ƒ17.200
405 1.9 SRD 10/91 ..ƒ17.800
5052.0 6/88
ƒ 6.900
605 2.0 SV 3.0 7/90 .ƒ18.900
6052.0SRDT 10/92 .ƒ29.000
6052.04/92
ƒ19.700
6052.1 SLD 2/92 ...ƒ19.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Opel Record diesel, stationwagen '84, keurige auto, APK '94,
ƒ 1950. Inr. mog. 023 - 423906.

beschikbaar. Zonder te overdrijven is de arbeidslust van de
1.5 diesel in de lagere toerentallen haast overweldigend.
De vijfbak heeft kortere verhoudingen voor de eerste twee
versnellingen waardoor de acceleratie bij optrekken en bij
een laag toerental verbeterd is.
Je kunt bijvoorbeeld zonder dat
de motor begint te horten en te
stoten met een sukkelgangetje
van 25 km/uur in 'drie' door de
bocht.

Verbruik
Nu is bij een rechtgeaarde
dieselrijder bekend dat je met

Vectra 1.6 GL
4/92
ƒ20.500.ALBERS AUTOBEDRIJF
Tel. 02963 • 1767.

vï vio - Justy - lmpreza - Legacy
Legmeerplein 28-32
Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54

020-6153902
020-6622204
020-6623167
02977-30170

Suzuki

Porsche

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Porsche 928 Aut., 1e eig., airDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
co, rood, zwart inter., 11-'81.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Porsche 928 S Aut. blauw met.,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
blauw leder inter. airco, nieuw
type I.m. wielen, 3-'83. Porsche
944 beige met., 16-inch Fuchs
wielen, 7-'84. BEREBEIT,
T.k.a. tegen handelsprtjs:
SEAT AUTO KOHLER
Amsteldijk 25, 020-6627777.
VW Passat 1.8 CL, 4-drs, 3-'91,
v.d. Madeweg 23,
Porsche 944 Targa 8-84, spec.
ƒ16.500. Passat 1.8 CL 4-drs,
Amsterdam.
lederen stoelen, CD-speler,
10-'90, ƒ 14.950. Passat CL,
Tussen Makro en K. Max
vele opties, goed onderh. V.p.
5-drs, Diesel, 2-'86, ƒ4.950.
ƒ 15.500,-. Tel.: 020 - 6832194.
020 - 6686146.
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam. 020 - 6627777.
SEAT Autocentrum APC

Volkswagen

Seat

Renault

18GTX 11/83

Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

ƒ 1.200

19 GTR 3-drs 8/90 . .ƒ 10.700
19GTD 1/92
ƒ14.200
19 TS 7/89
ƒ 9.500
19 GTD 9/91
ƒ13.700
205 1.1 XR, 7/91 53.000 km
21 TL Sedan 11/90 .. ƒ 9.800
ALBERS AUTOBEDRIJF
21 GTL Sedan 11/89 ƒ 8.900
Tel. 02963 - 1767.
21 GTL HB 6/90 ....ƒ
9.800
205 GR 1.4 bj. '87, 5 drs., wit, 21 TL HB 4/92
ƒ 13.700
slede, nwe APK, zeer zuinig, 21 GTS Nev. 10/91 . .ƒ 15.400
16950. Tel. 020 - 6185693.
25 TX 8/90
ƒ12.000
25 TS 1/88
ƒ 7.200
De beste Leeuwekeur
25 V6inj. 1/90
ƒ14.400
gebruikte auto's
25 TX 7/92
ƒ18.500
vindt u bij:
25 V6 inj. aut. 4/90 . .ƒ 16.800
COBUSSEN AMSTERDAM
25TXE2/92
ƒ20.400
sinds 1930
25 TX 11/91
ƒ14.800
Peugeot-dealer
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
COBUSSEN
1ste eigenares biedt aan:
Baarsjesweg 249-253
Renault 19 TR 1400 met LPGAmsterdam 020 - 6121824. mstallatie, bouwjar 1991,
km-stand 80.000. Vraagprij:
ƒ 15.000. Tel. (035)239566.

Opel

Ascona 1.6 D H B 6/84ƒ 1.900
Astra 1.4 l 1/92
ƒ17.900
Astra 1.7 D stat. 3/92 ƒ 18.900
Kadett 1.3 Sed. 10/88 ƒ 6.800
Kadett 1.3 HB 5/88 . .ƒ 7.400
Kadett 1.4 l HB 4/90 ƒ10.900
Kadett 1.6 D HB 6/84 ƒ 1.900
Kadett 1.6 l CL 5/90 .ƒ 8.900
Kadett 1.7 D HB 6/89 ƒ 7.800
Kadett 1.7 D 12/90 ..ƒ10.900
Kadett 1.7 S Sed. 2/90/ 8.900
Kadett 1.7 D stat. 6/91 ƒ 11.900
Omega 2.0 l GL 1/91 ƒ 16.900
Omega 2.0 l 1/92 .. .ƒ 18.200
Omega 2.0 l GL 4/91 ƒ 16.200
Omega 2.3 GLD 11/90/17.800
Rekord 2.3 D 3/83 .. .ƒ 1.400
yectra 1.6 GL 5/90 ..ƒ14.700
Vectra 1.61 Sedan 2/93/22.800
yectra 1.6 14/91 ....ƒ14.900
Vectra 1.7 D GLS 3/90/14.800
yectra 1.7 GLD 1/92 .ƒ19.200
yectra 1.8 GL 7/91 ..ƒ14.200
E
-S.S B.V. 035-564444/561842.

Uw JTER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.
Autobedrijf Amrit
Autobedri f Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
T.k. Renault 11 GTD Diesel
rood, i.z.g.st., b.j. okt. '83, APK
6 mei'95, ƒ 2350.020-6960301

Saab
900 GL Coupe 1/84 .ƒ 3.400
900 Turbo Sedan 5/81 ƒ 1.500
9000 l 5/90
ƒ 16.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097

Seat Ronda 1.2 GL Porsche
systeem motor LPG, 09-'87,
f 3950. Inruil mog. 023 - 423906.

Toyota
T.k.: Toyota Corolla 16XL Sedan, bj.'88, km. 112.000, kl.
grijs met., sportv., prima staat,
vr.pr. ƒ 9500. 02975-65839.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Volvo's uit voorraad
leverbaar
960
850
850
460
460
440
440
440
440
440
740
440
440
340
240

Prestige-line, aut. m. '95
Estate sportline
m. '95
Sedan 2.5 10V
m. '94
Luxury-line
m. '95
Freestyle
m. '95
Freestyle
m. '95
Comfort-line aut. m. '95
Sports-line
m. '95
Family-lme
m. '95
1.6 inj.
m. '95
GL 2.3, antr.
m. '90
GLT ABS, nov. sept. '93
DL
'91-'92-'93
automaat
'88-'09 '90
stationcar 2.3.
dec '92

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.

Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Opel Corsa 1.2 1986, m nieuw
Waaronder: Saab 90, 99 & 900 Volvo 340 GL, bj. '83, APK 3s
'aat, pas gekeurd,' ƒ 6950. InTevens revisie Saabmotoren '95, radiocass., trekh., pr.
ru|
l mogelijk. 023 • 423906.
ƒ 1950. Tel. 020 - 6269467.
en versnellmgsbakken.

245
940
940
440
440
440
440
440

GL 2.3 Ipg
5/90
GL, 2.0 60.000 km. . 3/92
GL LPG, 2.3
9/91
DL 1.8, 67.000 km. .2/91
GLT 1.8, 90.000 km. 1/92
GLT 2.0
10/94
Automaat 1.8
4/92
DL 1.8, 21.320 km. .6/93

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
T.k.a. Volvo Station 245 GL op
gas, kenteken afgegeven in
'81, APK gekeurd tot eind '94,
i.z.g.st., brede banden en goed
onderh., kostpr. ƒ 5000.
Tel. 020 - 6237581.
Volvo 340 autom. 1.4, 11-'83,
1e eig., 77.000 km., zeldz. goed
onderh., ƒ 1850. 020-6130206.

Algemeen

Wilt u een prima auto
met 1 JAAR garantie
Bijzonder ! Alfa Romeo 33,
1.5 IE 42.000 km. 91 ƒ15.900
Peug 405 SR Lpg 89 ƒ11.850
Suzuki Swift 4-d .88 ƒ 8.950
Scorpio2.0CL...88 ƒ 8.750
Komt u vrijblijvend kijken
Wij leveren alle merken
gebruikte én -op aanvraagnieuwe auto's. Onderhoud.,
repar., APK, schade's enz.
Regelmatig goedkope inruilauto's met beperk, garantie
Geopend van ma. t/m vr. van
8.00 tot 17.00 uur en buiten
deze uren op afspraak.
Van OSTADE GARAGE
v. Ostadestr. 180/82 + 156
Amsterdam, 020 - 6625428

km/uur dan de 1.4 motor en
voor een snelle tussensprint
van 80 naar 120 km/uur biedt
hij ook al meer soelaas. Als je
van deze cijfers wilt profiteren
sta je vaker aan de pomp en dat
was nu juist niet de bedoeling,
maar het is een prettige gedachte dat de 106 1.5 diesel je niet in
de steek laat als het erop aan
komt.
Tel hier de bescheiden buitenmaten, 3,56 meter lang en
1,59 meter, grote binnenmaten
en het goed afgewerkte comfortabele interieur bij op en je hebt
de perfecte stadsauto waar je
maar twee klachten over kunt
hebben. Het van buitenaf openen van de portieren is een crime door een onhandig en onzichtbaar hendeltje en de portierbakken zijn zodanig geplaatst dat je bij gesloten portier je hand er niet of
nauwelijks in krijgt.
De prijzen van de 106 1.5 diesel variëren van 26.840 tot
29.990 gulden.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
70 BESTELAUTO'S en pers.
cil.koppen vlakken. Garage/
busjes v.a. ƒ3500. Garage
motorenrevisie FEENSTRA
Rijsenhout, lid Bovag.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel. 020-6980639
Bennebroekerweg 17, Rijsen- APK KEURINGEN ƒ70,
hout bij Aalsmeer, 02977- klaar terwijl u wacht.
24229. Ook t.k. gevraagd.
Garage West-Center:

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Autofinanciering
en verzekering

Suzuki's nieuwe vier cilinder zestienklepper heeft
in de lagere toerengebieden opmerkelijke trekkracht maar schuwt de
hoge toerentallen niet. De
78 pk's bij ruim tienduizend toeren moeten borg
staan voor sportieve daden.
De buddy heeft een lengte van 65 centimeter en
biedt ook voor langere trajecten een goede zit.

EVERHARD HEBLY

Citroen. BX 1.4
020-6122476 (zonder afspraak)
Cannes Serv. 7/91 .. .ƒ 6.000 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Ford Escort 1.8 D.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Van Clipper 8/92 ....ƒ12.800
Keuren zonder afspraak
Ford Sierra 1.8 TD Van
Feenstra & Jimmmk
5-drs., stat. 11/91 . . . ƒ 9.200 Asterweg 24A A'dam 6364702
VW Golf 1.6 D CL, Van
Autobedrijf CRYNSSEN
5-bak 10/90
ƒ 9.500
Crynssenstraat 10-14
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Tel.: 020-6184402.
NISSAN Vanette '91, dubbele
APK-keurstation, reparaties
cabine, benzine, 76.000 km, alle merken en schaderegeling.
ƒ11.500. 020-6924723.
Gedipl FOCWA-monteur voor
T.k. van part. (i.v.m. auto v.d. alle voorkomende: laswerkzaak) Opel Kadett 1.6 station zaamheden, reparaties, APK
OLDTIMER (ver)kopen'? Bel het diesel, 1988, i.z.g.st., 166.000 en schades enz. ƒ37,50 exc
oldtimerbestand v/h Ned. Old- km. vr.pr. ƒ 6250. 033 - 654316. BTW p uur. Tel. 075 - 314618
timer Bureau. Tel. 02990-34065.

+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen. Saab 96 V4, '72, gerest, tax.
020-6844079. Tevens Inkoop. rapp. ƒ9500.- vr.pr. ƒ7500.Kom bij ons maar eens kijken! tel.020 - 4200915. ant. app.

1e klas occasions voor lage
prijzen. Alle keuringen toegestaan. Bij ons ben je altijd
goed uit. Soepele financierinVW Golf diesel, b.j. '79, schuif- gen zonder aanbetaling.
dak, motor g. st., APK juni '95, Inruil altijd mogelijk voor de
vr.pr. ƒ 1500. 020 - 6274060.
hoogste waarde. Onze aanbieVW Golf Tour diesel 1988, 5 dingen deze week:
versn., 1e eigenaar, ƒ8950. In- VW Golf 5-drs
'85
ruil mogelijk. 023 - 423906.
VW Golf GTD
'87
VW Kever 1303 cabrio, kleur VW Golf Madison '90 en . '91
'91
rood, zwarte kap, i.z.g.st., bj. VW Passat CL 1.8
1974, ƒ 20.000,-. 020-6325141. VW Golf GTi 16V veel extr.'91
VW Jetta Dsl. 4 d
'87
VW Passat turbo diesel 1987, in Alfa 164 TS
'91
goede staat v. onderhoud, Mitsubishi Colt GL
'89
ƒ6950. Inruil mog. 023-423906. Mitsubishi Gal. 2.0 GLSi .. '91
VW Polo Shopper, 1987, blauw, Suzuki pers.bus Carry ... '89
1e eigenaar, ƒ5950. Inruil mo- Toyota Starlet 1.3 Fnend . '90
Ford Sierra 1.6
'90
gelijk. 023 - 423906.
Ford Escort 1.3 L
'84
VW Polo Coupe
'91
VW Golf Cabrio
'89
Peugeot 106 XN
'92
Audi 100 2.3 Autom
'86
De beste uit Zweden: t.k.
'91
VOLVO 240 GL met de 5e ver- Audi 80 1.8 S
snelling, haalt het dubbele aan- Alle auto's APK gekeurd met
tal km, is ML behandeld, bj. eerlijke, volledige garantie.
1984, i.z.g.st., doet zijn naam
AUTO-WESTPOORT
eer aan. Tel. 020 - 6921443.
Condensatorweg
(langs de spoorlijn) A'dam-Slo440 DL 2/92
ƒ12.700 terdijk l. Tel. 020-6813410,
440 1'.8 l DL 9/92 .. .ƒ 14.900 b.g.g. 06-52919992.
460 GL 2/91
ƒ 14.500
Grote Opruiming
Golf 1.4 l CL 4/92 ...ƒ18.400
Door plaatsgebrek
Golf 1.6 CL 9/91 ....ƒ12.900
Johan Boom, Zuider
Golf 1.6 CL 7/90 ....ƒ12.900
Akerweg 83, A'dam Osdorp
Golf 1.6 DC L 12/91 .ƒ11.200
Tel. 020 - 6105478.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
± 200 auto's v.a. ƒ600.- tot
ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
460 GLE, inj. st.bekr
91
480 ES, airco/sch.d
90 Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Donderdag koopavond.
940 GL Sedan aut
91
340 DL 1.7, 5-drs. sch.d. ..90 T.k. inruilauto's: Kadett 1.3 LS
340 DL 1.7, 3-drs
89 LPG, 3-drs, 6-'85, ƒ4.950.
340 3-drs. spec. aut, rood .90 Kadett 1.6 D, 3-drs, stat., 4-'86
340 5-drs. spec. aut, wit . .91 ƒ4.950. Citroen BX 1.4 TE
360 GL inj. 3-drs
88 Palmares, sportint., 11-'88,
ƒ5.750. Mazda 626 2.0 GLX
VOLVO-NIEROP
Coupé, stuurbekr., LPG, 8-'84
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. ƒ3.950. Corsa TR, LFG, 10-'87
Tel. 020 - 6183951.
ƒ4.950, BX 1.6RSBreak,
10-'85J3.950,BMW316,5-'85,
340 DL 3/83
ƒ 1.250
ƒ4.950. Datsun Laurel Aut.,
340 1.4 10/90
ƒ 8.900
5-'83, ƒ1.950. Passat CLD,
440 GL 9/90
ƒ13.900
440 DL 12/91
ƒ11.900 2-'86, ƒ4.950. BEREBEIT,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842. Amsteldijk 25, 020 • 6627777.

Volvo

den en het juiste toerental kiezen.
Dit laatste valt niet eens altijd
mee omdat je de nieuwe 1.5 motor nauwelijks hoort. Wie een
stevige dieselklop wil horen
kan beter een andere auto kopen. Als de motor koud is laat
hij zich horen, maar zodra hij
warm gedraaid is heb je geen
last meer van hem. Over de
koude start ook al geen klachten. Vier seconden voorgloeien
een diesel dit soort streken is niet eens lang genoeg om de
kunt uithalen maar de 106 doet gordel fatsoenlijk om te gespen.
z'n berijder af en toe versteld
staan. Zo ook wat betreft het
brandstofverbruik. Volgens het Snel
'boekje' is hij in de stad en bij
een snelheid van 120 km/uur
Buiten de stad brengt deze
zelfs zuiniger dan de oude die- motor ook veel meer genoegen
selmotor.
dan zijn voorganger. Bij zuinig
Als de fabrieksopgave corres- gebruik geeft de 45 litertank
pondeert met de werkelijkheid een actieradius van 900 kilomescoort hij een gemiddeld ver- ter, zeg maar Amsterdam-Babruik van 4,8 liter per honderd sel. Maar op een lange rit wil je
kilometer, ofwel l op 20,83.
weieens harder rijden en dat is
geen punt. Peugeot geeft een
Dat vraagt tijdens een kennis- top van 155 km/uur op, de teller
making een fluwelen voet en ge- staat dan iets hoger, maar bij
loof het of niet, de 106 verbruik- 140 km/uur ligt hij prettiger op
te l op 20,84. Gewoon een kwes- de weg. Hij accelereert ruim
tie van je aan de snelheid hou- vier seconden sneller naar 100

De 106 doet z'n
berijder af en toe
versteld staan

Subaru

020-665 86 86

De Suzuki Bandit 600
zonder kuip is een verrassende nieuwkomer in de
populaire 600 cc-klasse.
Suzuki hoopt met de uitdagende vormgeving een
nieuwe trend te maken. Hij
is bedoeld voor een specifieke doelgroep: motorrijders die zich voelen aangesproken door het uiterlijk
van een chopper maar die
tegelijk de prestaties van
een sportieve 600 cc sportmachine wensen.

De'106'is
met
de
nieuwe
diesel
zuinig,
pittig en
stil

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

Autosloperijen

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl BTW
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett ƒ 39 p.d.

R.de Beerenbrouckstr. 157-159
All-in KM vrij.
Tel. 020-6138473.
RENT A BRIK. 020-6922930.
Grote sortering ONDERDELEN
Autoverzekering laagste bet van alle schade-auto's, a'le Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 06per md/kw. met schadegarant merken, alle bouwjaren.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Focwa Serv. Celie 020-6416607 GEBR OPDAM B.V.
Tel 02502-45435.

Autoverhuur

Stationcars

SlÖOTHl

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
D. FAAS
Wij hebben keus uit 8 Stationwagens v.a
ƒ 10950- Loop-, sloop- en schadeauto's Luxe-& Bestelauto's v a ƒ38,m
vrijwaring
Tel.
020-6754193.
O.a. Ford, Mitsubishi, Volkswagen & Renault
per dag, ex. BTW
GOLDCAR B.V. Amstelveen 020 - 6470909. Mercedes onderd. ook bestel Grasweg 3, A 'dam-Noord
-Studenten 10% korting
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Tel.: 020-6371826.
- Speciale avondtarieven
Tevens inkoop sloop of schade
•Auto te koop? Plaats in deze - De goedkoopste m A'dam e.o
rubriek. U zult verbaasd staan Koen van Oosterwijklaan 6
Onderdelen voor: Austin - Rover AMSTELVEEN
over het resultaat

Accessoires en Onderdelen

Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN

HAARLEM

m 24 uur GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Motoren/Scooters
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

M A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
Grote sortering ONDERDELEN kleding, helmen en access. Dagelijks geopend. ZONDAG kijkvan schade-auto's, alle
dag 11-17 u. St. Janslaan 52
merken, alle bouwjaren.
Bussum, 02159-11866.
GEBR. OPDAM B.V
Tel.: 02502-45435.
Yamaha VIRAGO 1100 + ace.
Missot. specialist REM- en d.blauw. 2 jr. Vr.pr. ƒ 14.900.
semafoon: 06-58021911.
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Noodservice
ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515. Amsterdam

(020) 6129804
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665 86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
Voor grote beurt & onderhoud
voor schadeherstel en APK.
Al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Gratis leenauto's beschikbaar
Uw BOVAG garagebedrijf
Fredenksplem 6, 020-6232505.
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Uw BOVAG Autospecialist
Fredenksplem 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3

Auto's te koop
gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vnjwar.
bewijs. Tel.. 020-6105478.

Campers

Te koop Camper. Originele Mitsubishi L.300 met KlP-opbouw
(uit serie van fabriek). Motor 1,61. Bouwjaar 1985. Kilometerstand
Te koop gevraagd AUTO'S a 68000 km. Met luifel en fietsenrek. Ook geschikt voor wintercontant met vnjwar.bewijs
sportvakantie. 60 Dagenkaart tot juli 1995. APK-keurmg PrijsTel.: 02908 - 24640
ƒ 19.500. Telefoon 02979 - 87015
Te koop gevraagd AUTO'S a Maandag 7 t/m zaterdag 12/11 • De advertentie-afdeling becontant met vnjwar.bewijs
NAJAARS CAMPER SHOW bij houdt zich het recht voor adTel.: 02908 - 24640
VW/Audi dealer A-POINT
vertenties eventueel zonder
Kollenbergweg, Amsterdam- opgaaf van redenen te weigeZO, inruil pers. wagen mogelijk. ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 020 - 6964964.
advertentiewezen).
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u
Tel. 020-6868063/6332405 P.S
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes njden is vanzelfsprekend.

Rijscholen

PARK E ERPROBLEEM
O PC E LOST

SNELLER, 't snel-njbewijs
met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT
Basiscurs.. auto, motor & aut.
va. ƒ895., gespr. bet. 6 mnd.
Met Computer. 1e + herexamen v.a. 6 weken.
U bepaalt lesper /afrijdatum
KWALITEIT: 60 mm. privéles
BIJ ons privéles m CBR gebied
Incl. theorie op video 2/3 dgn.
Directe indien, exam. bij CBR.
Vrijblijvend rijtest a ƒ 45.OKTOBERAANBIEDING
bij 2 pers. ƒ 200.- korting
Info. 020 • 6840154/6828426
of 030 - 624342/621670

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
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HUISHOUD
TIP

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-akties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Aktie O = Suggestie ü = Nieuw

j-

::

Schweppes
zoekt spraakwaterval

Botte
schaar laat
zich graag
flessen
Scharen zijn onmisbaar in de
huishouding. Veelvuldig (of
verkeerd) gebruik kan de
schaar echter bot maken.
Om de schaar op een snelle en
effectieve manier te slijpen
heeft u aan een (lege fles) voldoende.
Door de snijkant van de
schaar'benen' over de hals van
een fles te halen, is uw botte
schaar in een handomdraai
weer scherp.

En de
winnaars
zijn

t§f

onder het motto 'Easy to get,
hard to forget' de nieuwe herenlijn: fris, levendig, jong en origineel.
De Eau de Toilette, After Shave
en badprodukten van Springfield
zijn vanaf f 16,50 verkrijgbaar bij
Douglas, Etos, de Bijenkorf, V&D,
parfumerie en de betere drogist.

HUISHOUD
TIP

Vertrouwde
Andrélon
shampoos

vernieuwd
Syivia Kieviet
Hoofdprijswinares

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij hetBoodschappenspel?
Dat hebben Sylvia Kievit,
Eric Priester en mevrouw A.
de Bes inmiddels ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel is Sylvia
Kievit de nieuwe eigenares van
een fraaie Electroiux koelkast
(t.w.v. f 1399,-!) geworden.
De goede antwoorden van
Eric Priester zijn beloond met
een kwaiiteits stofzuiger en
ook mevrouw A. den Berg besloot een kansje te wagen en
won daarmee een handige
kruimelzuiger.

selalVo^

Springfield: voor een
nieuwe generatie mannen
De tijd dat aandacht voor het uiterlijk uitsluitend een damesaangelegenheid was, ligtverachter ons.
Ook de nieuwe generatie mannen stelt hoge eisen aan lichaamsverzorging en persoonlijke uitstraling. Inhakend op deze
eisen introduceert Springfield

Bij een goed verzorgd uiterlijk
speelt de conditie van het haar
een belangrijke rol. leder haartvpe vraagt echter om een eigen
behandeling. Om nog beter aan
uw individuele haarverzorgingsbehoeften tegemoet te komen,
heeft Andrélon de vertrouwde
shampoos vernieuwd. Naasteen
verbeterde werking van de
shampoos, door de toevoeging
van nieuwe ingrediënten, heb-

ben ook de flacons een nieuw
design gekregen en zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke klikdop.
Tevens heeft Andrélon een
gloednieuwe variant geïntroduceerd: Suncare. Deze intensief
verzorgende shampoo voorkomt uitdroging van het haar en
bevat UV filter die het haar beschermt tegen de schadelijke invloeden van de zon.

Schweppes is al meer dan 200
jaar een begrip op het gebied
van frisdranken.
Vaak is al geprobeerd de dranken van deze 'uitvinder' van
o.a. Tonic en Bitter Lemon na te
maken. Tevergeefse pogingen,
want het 'geheim' van Schweppes is onnavolgbaar en
staat garant voor de smaak en
kwaliteit van het originele produkt.
Schweppes organiseert nu
een leuke actie rond de door
haar al in 1957 geïntroduceerde Bitter Lemon.

.ï4t
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SUGGESTIE
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zanker biedt
op en top geteste
droogautomaten

IfllP)^
Afgebeeld: model KES 9001
Adviespriis:fl.899.-

ge ruimte plaatsen.

IlïiiHt»
OP EN TOP GETEST

Gratis
kennismaking
met Gourmet
Variatiebrokjes
Verandering van spijs doet
eten. Dit geldt zeker voor de f ijnproevers onder de huisdieren: de
kat. Om uw viervoetige huisvriendje op een gezonde manier
te verwennen, biedt Gourmet
een nieuw en uniek concept:
de Variatie-brokjes. De combinatie van vlees of vis met groenten en granen zijn gemaakt van
defijnste ingrediënten en met de
juiste balans van vitaminen en
mineralen.
Wiltu de GourmetVariatiebrok-

Als u uw gezicht ook in het najaar een zomerse uitstraling
wilt geven, kunt u kiezen voor
gekleurde foundation.
Aangezien niet alleen het uiterlijk, maar ook de verzorging
van'uw huid belangrijk is, is het
wel van belang dat de foundation goed bij uw huidtype past.
U kunt dit eenvoudig controleren met de volgende test:
schenk een beetje water in
een glas, doe een druppel
foundation op uw vingertop en raak het water even
aan.
Als de foundation oplost, is
het produkt geschikt voor een
vette huid. Blijft de foundation
aan uw hand zitten, dan is het
middel beter voor een droge
huid.
Als u uw gezicht, na het aanbrengen van de make-up,
voorzichtig dept met een uitgeknepen nat watje, blijft het
eindresultaat langer mooi.

Cruesli Crakes, heet het nieuwe ontbijt waarmee u
het hele gezin in een mum van tijd aan tafel krijgt.
Het knisperende ontbijt is een heerlijke mix van voedzame Cruesli en het knisperende luchtige van cornflakes. Het is een lichtgeroosterde mengeling van
granen: dus boordevol natuurzuivere ingrediënten.
Crakes is verkrijgbaar in twee smaken: naturel en
amandelen met hazelnoot. Haasten hoeft u zich niet
want in een handomdraai heeft u het overheerlijke

Steeds meer mensen hebben
(of maken) weinig tijd voor een
uitgebreide maaltijd op vastgestelde tijden.

Handige ontdooibak bij
diepvries diervoeding van Rodi
Onze honden geven we graag
het beste van het beste. Ook op
het gebied van voeding.
Wist u dat, in tegenstelling tot
andere diervoeders, in diepvries
diervoeding alle 'oorspronkelijke'
verse vleesingrediënten bewaard
blijven en de verteerbaarheid van
het produkt daardoor optimaal
is?
Met de handige ontdooibak
van Rodi is diepvries diervoeding bovendien heel gemakkelijk
in het gebruik. Gewoon na het
serveren van de maaltijd meteen
de vnlnonrtp rnaslfiiH i lif <Hp Hion-

vries halen en deze in de ontdooibak laten ontdooien. Deze
speciale Rodi ontdooibak krijgt u
gratis in uw bezit door 10 streepjescodes van de Rodi diepvriesverpakking onder vermelding
van naam, adres en telefoonnummer toe te zenden aan
postbus 1980.3000 BZ Rotterdam.
U mag ook 5 streepjescodes
vergezeld van f l. 2,95 in de vorm
van een Eurocheque of Girobetaalkaart inzenden. De ontdooibak wordt dan zo snel mogelijk
bij u thuis bezorgd, inclusief hanHlno nah

jes eens gratis proberen? • Dat
kan! Als u voor 31 december 1994
een streepjescode, onder vermelding van uw naam, adres,
postcode, woonplaats en giro- of
banknummer (geen spaarrekening), in een voldoende gefrankeerde envelop opstuurt naar
Courmet Diervoeding, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam,
ontvangt u f 2,80 (f 1,99 + f 0,80
porto) retour. Maximaal 1 inzending per (in Nederland wonend)
gezin.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45.0.15 uur
Beantwoord
onderstaande
vragen en maak kans op een
Electroiux koelkast (f 1399,-),
een Electroiux
stofzuiger
(f 349,-) of een Electroiux kruimeizuiger (f 89,-)!
1. Welk nieuw en uniek concept introduceert Gourmet?

ROTTER

2. Hoe heet de nieuwe
pittige saus van Calvé?
Zet uw antwoorden op een
briefkaart en stuur deze naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur

Nog makkelijker: bel!

De Boodschappenlijn
06
(U kunt uw antwoorden en verdere informatie binnen een minuut inspreken, dus ook telefo-\
nisch meedoen aan dit spel kost
u slechts 75 cent!).. De 3 winnaars ontvangen schriftelijk
bericht.

HUISHOUD
TIP

Crakes, het nieuwe
luchtige ontbijt
voor iedereen

Sandwich: voor
een snelle lunch
of lekker
tussendoor

Aangezien Sandwich per stuk
verpakt is, laat dittussendoortje zich handig meenemen, zodat u ook op het werk, in de auto of na het sporten uw maag
tevreden kunt stellen.

Kies voor de
make-up die
bij u past

Wie de Boodschappenlijn belt
(06-350 260 05) en binnen 30
seconden zo vaak mogelijk
'Schweppes Bitter Lemon1
weet te zeggen, maakt kans op
een van de 5 walkmans. De vijf
spraakwatervallen krijgen tevens een opname van de eigen
deelname meegestuurd.

Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het Boodschappenspel op deze pagina!

Om opkomende eetlust snel
en gezond te stillen, biedt
WASA met de introduktie van
Sandwich een smaakvolle oplossing. Sandwich, bestaande
uit twee sneetjes knackebröd
met hartige vulling, is verkrijgbaar in twee smaken:
kaas en ham-kaas.

Salsa de la Casa
van calvé:
temperament
optafel!

O 1. Koffie, thee, cacao'
O 2.Koffiemelk
O 3. Suiker & koffiezoetjes
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7, Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
O 11. Soep en bouillon
® 12. Brood, beschuit toast
® 13. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine, olie
O 16. Kaas
@ 17. Kattevoeding
O 18. Melkproducten
<H 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
® 21. Frisdranken
@ 22.Sauzen
O 23. Gebak, koekjes
O 24. Snacks en zoutjes
O 25. Huidverzorging
© 26. Gezondheid & Cosmetica
O 27. Wasmiddelen
d> 28. Haarverzorging
0.29. Was- en droogautomaten
O 30. Afwasautomaten
O 31. Stofzuigers
© 32. Hondevoeding

Meer
citroen voor
uw geld

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

A

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00,

21.00 uur
ontbijt op tafel. Kortom Cruesli Crakes is voor iedereen een gezond en goed'begin van elke dag.

,
DIJ Bonctuelle
^

f j-« - sasssssBïïf tet v
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Nu regen en kou ons weer regelmatig met een bezoek vereren, ziet ook het griepvirus z'n
kans schoon om z'n kop op te
steken.
Het gebruik van citroen,
bijvoorbeeld in een hete
grog, is in dit jaargetijde dan
ook bijzonder populair.
Om de citroen'optimaal te gebruiken, is het raadzaam om
deze vrucht even in warm water te leggen en daarna onder
lichte druk over de tafel of aanrecht te rollen.
De citroen geeft na deze behandeling veel meer sap. Ook
geven (kleine) citroenen met
een dunne, gladde schil meer
sap dan de grote vruchten met
dikke schillen.
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Proef met tram tussen Haarlem en Zandvoort
ZANDVOORT - Tussen Haarlem en
Zandvoort komt volgend jaar waarschijnlijk een of twee weken een supermoderne tram te rijden. Het gaat om een
proef van Lijn 2000, een instantie die
zich bezighoudt met de toekomst van
het verkeer in de regio. De tram wordt
gezien als een van de beste vormen van
openbaar vervoer, ook naar Zandvoort.
De tram moet komen te rijden over de rails
van de Nederlandse Spoorwegen, tussen de
stations Haarlem en Zandvoort. Het gaat om
een type tram waarvan er momenteel in Eu-

ropa nog maar een paar rondrijden. Hiervan
is de spoorbreedte van de wielen te veranderen, waardoor deze zowel voor tramrails als
voor spoorwegrails geschikt is. Op twee andere plaatsen in Europa rijden vergelijkbare
trams.

Tram 750

naast is er medewerking van de Stichting
Vervoer-Regio en Tram 750. Die laatste is een
instantie die in het leven is geroepen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Haarlem. Deze laat met name zien hoe het tramverkeer er in de toekomst uit gaat zien. Zo
wordt er volgend jaar op de Nassaulaan in
Haarlem een toekomsttram tentoongesteld.

De proef wordt georganiseerd door Lijn
2000, dat - met subsidie van het ministerie Zeeweg
van Verkeer en Waterstaat - probeert een
Volgens Simon Paagman, directeur van de
toekomstbeeld te scheppen voor het open- stichting Zandvoort Promotie, heeft de tram
baar vervoer, in de regio. Hierin zijn diverse dé toekomst, wat Zandvoort en omgeving bebelangengroepen vertegenwoordigd. Daar- treft. Hij heeft dan ook - op persoonlijke titel -

DEZEWËÈK
: Ba l kon-wc
l' Al bijna twee jaar lang
o
O
: duurt de touwtrekkerij
,• rond een 'illegaal' toilet op een
i balkon in de Oosterparkstraat.

zitting genomen in Lijn 2000 en Tram 750.
Als dat laatste werkelijkheid zou worden,
Volgens hem is de tram zelfs een goede ver- zou het railsnet nog flink uitgebreid kunnen
vanger van de trein, mocht de kwartiers- worden. Bijvoorbeeld met een doorverbindienst van de NS tussen Haarlem en Zand- ding vanuit Zandvoort naar Bloemendaal
voort niet doorgaan.
aan Zee, en langs de Zeeweg weer terug richting Haarlem. Daarnaast wordt gedacht aan
„Persoonlijk ben ik voorstander van een een tram richting Amsterdam-Zuid, de Zuidmoderne tram-verbinding, omdat die veel -Tangent, met een verbinding naar Muiden
voordelen heeft ten opzichte van de trein. Al en Weesp.
is het alleen maar omdat een tram tot in het
centrum kan komen. Natuurlijk had ook ik
„Het zal nooit lukken om alle mensen uit
liever de intercity gehouden, maar het feit hun auto te krijgen," zegt Paagman. „Maar
dat deze verdwijnt, geeft ons wel de unieke heb je béter openbaar vervoer, dan heb je
mogelijkheid om een spoorbaan te huren en kans dat het aantal auto's naar Zandvoort
een tram-verbinding te realiseren."
vanzelf afneemt."

Alaaf
;
''•
•;
••.

tingen' niet nakomt. De 5,5 miljoen gulden bestaat uit kosten
die ESHH Projekt Zandvoort
bv, Eurotel, tot nu toe heeft gemaakt met de voorbereidingen
op de bouw van de hoteltoren.
Eurotel is hiervoor zo'n 3,5 jaar
geleden apart in het leven geroepen. Het bedrag wordt bovendien met de dag hoger, zo
blijkt uit een brief van directeur Schale aan het gemeentebestuur. Dat is het gevolg van
rente op risicokapitaal.

'Niet waar'

Schale heeft schriftelijk een
stortvloed van kritiek geuit op
De claim is Zandvoort opge- het college van Burgemeester
legd, omdat de gemeente 'af- en Wethouders. Onder andere
spraken en aangegane verplich- vanwege het raadsvoorstel dat

Sinterklaas
toch te paard

Vereniging Vrienden van Zandvoort:

'Kolossale bebouwing
onmogelijk maken'
ZANDVOORT - Het moet
maar eens over zijn met de
kolossale bebouwing in
Zandvoort. Die vormt een
bedreiging voor het dorpskarakter. Dat zeggen vijf
Zandvoorters die hun mening niet onder stoelen of
banken steken. Om hun
streven kracht bij te zetten
hebben zij deze week de
Vereniging Vrienden van
Zandvoort opgericht.

langenverenigingen, zoals die
van ondernemers. Hen is gevraagd een peütiete ondertekenen, die eerdaags naar het college van Burgemeester en Wéthouders en de gemeenteraad
wordt gestuurd. Daarin wordt
verzocht 'in de eerst volgende
vergadering te besluiten, een
kolossale bebouwing in Zandvoort onmogelijk te maken'.
'Wij zijn van mening dat deze
bebouwingen niet in het belang
zijn van Zandvoortse inwoners
c.q. het behouden van het
Hiermee willen zij tegengas dorpskarakter'.
geven tegen 'kolossale bebouwing' in Zandvoort. Zo zijn zij
het niet eens met het plan voor Schadeclaims
de hoteltoren op het Badhuis- • Voor schadeclaims van proplein en de 'totale bebouwing' jectontwikkelaars wil de verevan het complex 'Hortense', niging niet wijken: „Op een detussen de Julianaweg en de ge- mocratisch genomen beslislijknamige villa aan de Kostver- sing heeft een schadeclaim
lorenstraat. Ook zijn zij tegen geen vat, dat zal iedere advoverdere bebouwing van het caat beamen," luidt de stellige
Raadhuisplein. „Het dorpska- overtuiging van Van de Werff.
rakter dreigt compleet te ver- „Als de wethouders Versteege
dwijnen," zegt woordvoerder en Plieringa nu 'ja' tegen beJaap van de Werff. „En hoe paalde projecten moeten zegmeer er gebouwd wordt, hoe gen, hebben zij dat te danken
hoger onze woonlasten worden. aan het vorige college plus het
Zo is het tot nu toe gegaan."
ambtelijk apparaat. Die hebben
Het vijftal heeft 17 andere Zandvoort voor een appel en
verenigingen in Zandvoort be- een ei verkocht aan projectontnaderd, culturele maar ook be- wikkelaars. Maar als lid van
een politieke partij kunnen zij
tegen stemmen. Wij hopen dat
zij dat durven."

Kraakpoging

ZANDVOORT - Na een
woning in de Van Ostadestraat is vorige week ook geprobeerd een woning in dé
Koningstraat te kraken.
De politie kreeg een melding
van de kraakactie en is vervolgens poolshoogte gaan nemen.
Het ging om een 19-jarige men
en een 18-jarige vrouw, beide
uit Zandvoort. Op het moment
dat de.politie arriveerde hadoen zij de woning nog niet in
gebruik genomen, aldus een politiewoordvoerder. Daardoor
kon een gemeente-ambtenaar
vorderen dat zij de woning verlieten. Het tweetal gaf daar gehoor aan.

Waterstanden
Datum

17 nov

HW

LW

HW

LW

02.55 10.54 15.0823.30

18 nov 03.2911.3515.3723.50
19 nov- 04.06
--.-- 16.0912.06
20 nov 04.35 00.00 16.41 12.25
21 nov 05.06 00.25 17.1512.54
22 nov 05.35 01.04 17.4813.46
23 nov 06.15 01.44 18.2214.16
24 nov 06.46 02.24 19.0014.55
25 nov 07.24 03.15 19.4515.45
Maanstand/getij:
VM vrijd. 18 nov. 07.57 uur
fPringtij zond. 20 nov. 16.41 uur
, f

"

i l C. i

£_
l

L K zat.

26 nov. 08.04 uur
'at.J

vorige week op tafel lag, om 'in
principe' akkoord te gaan met
de bouw van het hotel. CDA-wethouder Gerard Versteege
heeft in de commissie Ruimtelijke Ordening van 17 oktober
gezegd dat Eurotel het eens
was met de inhoud van dat
voorstel. Volgens Schale klopt
dat niet, hetgeen hij vorige
week woensdagavond vanaf de
publieke tribune in de gemeenteraad opnieuw liet weten.
„Niet waar!" riep hij, toen Versteege opnieuw te kennen gaf
dat.beide partijen het 'op hoofdlijnen' met elkaar eens waren.
Versteege kwam daarmee terug
op een eerdere uitlating, hetgeen ongenoegen wekte bij
WD, PvdA en D66.
Ondanks alle verwarring ging
de meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het raadsvoorstel. Mogelijk voor een
deel uit angst voor de schadeclaim: door het raadsvoorstel
aan te nemen, wordt 'in principe' medewerking verleend aan
de bouw van de hoteltoren. Met
andere woorden: de gemeente
toont hiermee haar goede. wil.
Eurotel zal daar echter niet blij

De oude schimmel moet het
rustiger aan doen (Archieffoto)

ZANDVOORT - Sinterklaas kan aanstaande zaterdag gewoon op een wit
paard Zandvoort binnenrijden. Goede vrienden van de
Sint hebben ervoor gezorgd
dat er een paard voor hem
klaar staat.
Sinterklaas komt zaterdagmiddag per trein aan in Zandvoort, hij arriveert vijf over half
twee op het NS-station. Daarna
begint de tocht naar het centrum en het Raadhuis, via het
Stationsplein, de Zeestraat en
de Haltestraat. Om twee uur
wordt de Sint door burgemeester Van der Heijden ontvangen,
op het bordes van het Raadhuis. Een en ander wordt opgeluisterd door het fanfareorkest
St. Caecilia uit Heemskerk. De
kinderen maar ook de grote
mensen wordt verzocht om tevoren alle bekende Sinterklaasliedjes nog even goed door te
nemen, want er moet veel gezongen worden.
Rond half drie maakt de Sint
nog een rondrit door het dorp,
via de Kerkstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg, Grote Krocht
en Haltestraat weer richting
station. Hij blijft echter in
Zandvoort: van kwart voor drie
(14.45 uur) tot 16.20 is hij in
wijkcentrum 't Stekkie in
Zandvoort-Noord. Hier wordt
een gigantische 'Sinterklaas
spektakeldag' georganiseerd,
met twee programma's voor de
kinderen. De feestelijkheden
beginnen al om twee uur.
Zie ook pagina 3

Ondanks alle druk van Eurotel wil D66 toch een referendum over de geplande hoteltoren op het Badhuisplein
Foto André Lieberom

mee zijn, zo blijkt uit de briefwisseling. Het neemt de grond
voor de schadeclaim niet weg.
PvdA en D66 leken eveneens

(ADVERTENTIE)

ERVAREN MTS-ERS
REAGEREN VANDAAG NOG OP DE
ADVERTENTIE OP PAGINA 4

'Gedupeerdenwateroverlast
worden compleet genegeerd'
ZANDVOORT - „De gedupeerden van de wateroverlast worden compleet genegeerd en doodgezwegen."
Dat zegt Trees Burger van
de Werkgroep Wateroyerlast. „Dat is een kwalijke
zaak." In tegenstelling tot
steun, verwachten PvdA en
D66 juist een ernstige stijging van belastingen, in verband met toekomstige rioleringswerkzaamheden.

5

'; Vragen over bezorging?
'.. vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
r Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Miljoenenclaim Eurotel
slaat in als een bom
ZANDVOORT - De schadeclaim van Eurotel van 5,5
miljoen gulden is bij de gemeente ingeslagen als een
bom. De gemeenteraad trok
zich vorige week geruime
tijd terug om in beslotenheid te overleggen. Na afloop stonden de gezichten
strak. Ook de D66-raadsleden leken onder de indruk,
maar zij bleven bij hun
standpunt: er moet een
volksreferendum gehouden
worden over het plan voor
de 89 meter hoge hpteltoren
op het JBadhuisplein.

De elfde van de elfde is
weer
geweest,
en
dus
: het carnavalsseizoen
is weer begonnen.

oplossing voor het vraagstuk
'schadeloosstelling aan de gedupeerde bewoners'. Maar daar
lijkt nu een eind aan gekomen.
„Sinds het huidige college regeert, zijn we - eerlijk gezegd weer terug bij'af," aldus Trees
Burger. „Er is geen contact
meer tussen de werkgroep en
de gemeente. Dat is het geval,
sinds wij een duidelijk verzoek
om schadeloosstelling van bewoners hebben ingediend."
Het huidige contact tussen
De Werkgroep Wateroverlast de werkgroep en de gemeente
werkte in het verleden nauw sa- wordt 'zeer slecht' genoemd.
Vervolg op pagina 3
men met de gemeente aan een

aangeslagen woensdagavond, voorzitter Jeannette van Wes- af. „Bovendien is vóór het
maar stemden toch tegen het terloo. „D66 is van het begin af raadsvoorstel stemmen hetzelfvoorstel. „Wij houden ons hart aan tegen geweest," zegt de als tégen stemmen."
Vervolg op pagina 3
vast," reageerde PvdA-fractie- D66-raadslid Lou Koper achter-

Gemeente en ondernemers werken
samen aan 'December in beweging'
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort en Ondernemers
Vereniging
Zandvoort werken dit jaar
nauw met elkaar samen,
wat de decembermaand betreft. Samen hebben zij voor
een aantal festiviteiten gekozen. De plannen krijgen
de actienaam mee 'December in beweging'.
De gemeenteraad van Zandvoort heeft dit jaar 5000 gulden
beschikbaar gesteld, voor het
organiseren van festiviteiten
tijdens de decembermaand. Dit
bedrag moet verdeeld worden
over de 'Sinterklaasdagen' en
de 'Kerstdagen'.

Intocht
Daarnaast betaalt Ondernemers Vereniging Zandvoort
nog eens 3000 gulden, om het
Sinterklaasfeest zo goed mogelijk te kunnen organiseren.
„De intocht van Sinterklaas

is in Zandvoort altijd een grandioos feest", zegt Mathieu Emmen, bestuurslid van. OVZ.
„Maar het brengt ieder jaar
weer een grote organisatie met
zich mee. Er worden achter de
schermen veel kosten gemaakt,
om het feest zo goed mogelijk
te doen verlopen: vergader- en
kledingkosten, de geluidsinstallaties die overal worden opgehangen, strooigoed, kleding,
cadeau's, verzorging van het
paard van Sinterklaas, lunches
voor alle medewerkers, enzovoorts. Die kosten lopen natuurlijk behoorlijk op. Daarnaast werken er ontzettend
veel mensen belangeloos mee,
sommigen al vele jaren. Het is
echt 'liefdewerk oud papier',
maar ze doen het ieder jaar
weer met hart en ziel."

spreid over het hele dorp. De
eerste bak wordt in het winkelcentrum Noord geplaatst. De
bakken worden in Sinterklaas-stijl opgemaakt, na Sinterklaas in 'Kerstsfeer'.
Daarnaast is er een etalagewedstrijd georganiseerd, waarmee geldprijzen te winnen zijn.
De meedingende Sinterklaas-etalages moeten tot na 5 december blijven staan. Meer over
deze wedstrijd op pagina 3.

(ADVERTENTIE)

LAMINAAT PARKET
diverse^dessins, op een binnenkern van waterwarend MDF, dikte 8 mm.

^SÉU^;kpORPARKÉTG^

Bloembakken

: ;;;
.- .' :.:•'•~•'
Kollenberqweq 2

Om het dorp een fleuriger
aanzien te geven, zal de plantsoenendienst een twintigtal
bloembakken neerzetten, ver-

, ; '•- Opènjngstijden:W>>;::ï^::^donderdag van 10.00 tot ?1..pquur^.
zaterdag van 10.00;tot16.pp uur-

Tel. 020-6917554-

Tien mille voor
restauratie kerk
ZANDVpORT - De verkoopdag in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk
heeft vermoedelijk een recordbedrag
opgeleverd:
meer dan tienduizend gulden.

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

Het exacte bedrag was
10.110,55 gulden. Dit komt ten
bate van het kerkgebouw, dat
momenteel wordt gerestaureerd. Het was dan ook druk,
voor tienen stonden belangstellenden al voor de deur te wachten. „Het wordt elk jaar meer,"
zegt een lid van de handwerkclub van de Hervormde Kerk,
die de verkoopdag heeft georganiseerd. „Maar ook giften zijn
natuurlijk nog welkom."

Erwtesoep
De dames hebben er hard
voor gewerkt. Behalve alle
tweedehands spulletjes die van
alle kanten waren aangereikt,
werd er ook koffie verkocht,
erwtensoep plus zelf gemaakt
gebak. Maar ook zelf gemaakte
artikeltjes, waaronder, de bekende beer waarvan de naam De dames van de handwerkclub hadden het druk, afgelopen zaterdag
Foto André Lieberom
geraden moest worden. Dat is
niemand gelukt: de beer heette
zen beschikbaar gesteld. Nog en wit 404. Inlichtingen hierLobke. De twee Zandvoortse nen door de familie Attema Helmersstraat.
Voor de verloting had een niet opgehaald werden de prij- over bij mevrouw Doornepoppen, gemaakt door me- (sr.). Het geborduurde kleed
vrouw Gansner, werden gewon- naar mevrouw De Jong uit de flink aantal ondernemers prij- zen op roze 150 en 580, grijs 619 kamp.

*"
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FAMILIEBERICHTEN

^TÖERKOOP | Reisburo Zonvaart

Jacobus Lambertus van de Graaf
Met grote vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon en mijn broertje

DENNIS
Hij is geboren op 10 november 1994 om
06.01 uur.
Bart en Renée Schuitenmaker
Charlotte
Paradijsweg 11
2042 GC Zandvoort

* 14 januari 1922

bedanken allen voor hun belangstelling op
woensdag 9 november jl.

Pak 'm dan snel in en kom naar TOERKOOP REISBURO ZONVAART.

f 14 november 1994

Wij zijn dankbaar dat hij met volle teugen van het
leven heeft genoten en gunnen hem zijn rust.

Kim en Cas
dochter en zoon van
Olof en Belinda Göransson
v. Stolbergweg 2
Zandvoort

Bloemendaal:
Ko van de Graaf
Marian van de Graaf-Kroese
Jop, Joris, Cathelijne

Wat een lekker
kereltje nog...
... toch!?
Nu nog
31.536.000 sec.
dan ben je al 40
Van harte
Ron, Til, Petra, Roos
Glen en Clint

Haarlem:
Ina Pol-van de Graaf
Tjerk Pol
Amstelveen:
Leo van de Graaf
Mieke de Ron

ALLROUND REISADVISEUR M/V
Deze brief kun je richten aan:
Toerkoop Reisburo Zonvaart
t.a.v. Mevr. M. Woelinga
Postbus 460
2040 AL Zandvoort

SUPERAANBIEDING:
INKOOP - VERKOOP - INRUIL

(J J j uitvaartverzorging
kennemerland bv

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Geen bezoek aan huis.
Ko hield van bloemen.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

HOVENIERS LET OP!!!

Stripboek Free Art

Tupla is op di. en do. geopend tot 20.00 uur en op
zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Maanden okt. + nov.l
Tupla, Groothandel In tuinplanten .
Randweg 155, Uithoorn, tel. 02&-6458388.

Stationsstraat 12
Tel. 31795

Dierenarts Dekker
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons bedrijf betekend heeft, delen wij u mede dat
is overleden
A M S T E R D A M

Zijn voorbeeld zal altijd een bron van inspiratie
voor ons blijven.

JVüriam
30 jaar
Van harte gefeliciteerd.
30 knuffels van
Thim

Hoera, onze tante

Miriam
wordt 21 november

30 jaar
Je wordt gefeliciteerd door
Florian en Dctimy

3 Suske en Wiskes ƒ 10,-

RfiSADVIESBURO

ADVERTENTIES

Jacobus Lambertus van de Graaf

Maandag 21 november
wordt mijn moeder

Nieuw: grote collectie Amerikaanse Marvel
Comics, 9ok Nederlandse verzamelnummers en div. andere strips

C. f9.

Boulevard Paulus Loot 39
2042 AD Zandvoort

STRIPBOEK SHOP
FREEART

Schrijf snel een brief (met CV en pasfoto) en
leg daarin uit waarom we jou moeten uitnodigen voor een gesprek.

Amsterdam:
Jan van de Graaf
Willy van de Graaf-Vriend

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 19 november in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst
11.45 uur.

C

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

Omdat Sylvia gepromoveerd is tot officemanager in ons nieuwe filiaal te Velserbroek
is er op korte termijn plaats voor een enthousiaste ambitieuze en ervaren

Willumpie v. d. Sloot

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 17 november en vrijdag 18 november van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.

Trees, Mai,
Anton en Martha

enz.

Wij zijn een deskundig, gezellig, goedlopend
reisburo in het drukke centrum van 'Zandvoort.

Zandvoort:
Betty van de Graaf-Luske

Lijnden:
Carola Hertzdahl
Rinus Tuin

14-11 -1994

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

HEB JIJ EEN KOFFER
VOL REISERVARING?

Ko
ons, na een korte ziekte, onverwacht verlaten.

Zandvoort:
Marianne van Holten-Mengedé
Ton van Holten
Riek, Ben

Geboren

Fa. Gansner & Co.

Het leven is te kort om je te behelpen.
Na een fijne vakantie heeft ons aller

GERRY WEBER
FASHION

J. L. van de Graaf
Accountants en
Belastingadviseurs B.V.

donderdag - vrijdag - zaterdag

J. L. van de Graaf Holding B.V.
J. L van de Graaf jr B.V.

alle

BLOUSES

Van wat ik ben, blijf jij een deel
waarvan het spoor steeds verdergaat.

óók uit de setprogramma's van
cotton club - gerry weber - hs fashion

Bedankt een ieder
voor de overweldigende
belangstelling,
getoond bij de opening
van de nieuwe praktijk.

Ko

Bedroefd geven wij u kennis, dat tengevolge van
een ongeval, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze vader, schoonvader en opa

30% KORTING

Een

Cornelis Koper

natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

in de leeftijd van 81 jaar.
Ans en Walther
Brenda
Carla en Nico
Karin

Grote Krocht 19, Zandvoort

Kees en Lida
Kees
Jaap en Ans
Robin
Sylvia

lieve Ally
We zeggen het niet
We vieren het niet
Maar we schrijven het wel.
Gefeliciteerd nietje

50 jaar
Laura, Annette

Evert en Sophia
Mark
Laura

Uitvaartcentrum
Haarlem

Zandvoort, 11 november 1994
Correspondentieadres;
J. Koper
De Genestetstraat 13
2041 PL Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
woensdag 16 november in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

Zoekt u een betaalbare
en betrouwbare
inruilauto?
Zie Kabelkrant Teletekst
PAG 326!

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uw gasbedrijf adviseert! '

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Kroon Mode

Poststraat 7
Voor uw blijk van medeleven ons betoond na het overlijden van onze moeder
Op 23 november a.s. zijn onze ouders,
groot- en overgrootouders

Hendrika Lucia Blom

Henk en Feikje Halderman
55 jaar getrouwd

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost

Dit heugelijke feit wordt gevierd op vrijdag
25 november in de „Gulle Toine", Boul.
Barnaart 14, Zandvoort, van 15.30 tot
18.00 uur.
U bent van harte welkom.
Namens kinderen
en kleinkinderen
Kostverlorenstr. 73
Zandvoort
•„

Richard, Ron,
Edmée Sperling
Zandvoort, november 1994

11 modekleuren,
Alle maten

69.95

,

In herinnering
17 november 1993

17 november 1994

DEZE WEEK

op onze DAMES MANTELS
Ik wil iedereen hartelijk danken voor
de belangstelling tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis.
Ben nu in Zuiderhout.

W. Drommel
Burg. Beeckmanstr. 9
2041 PM Zandvoort

uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 7- 1 1 t/m 13-11
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

KORTING

Elisabeth Versteeg

Correspondentieadres:
Bramenhof 71
7006PWDoetinchem
Haar wens haar lichaam ter beschikking te stellen van de medische wetenschap is in vervulling
gegaan.

>

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

Moedig tot het einde, is na een liefdevolle verzorging in „Huize A. G. Bodaan" heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Namens de familie:
A. P. van D ijk-Versteeg

De natuur kent de mens.

Damespantalons
elastische
band

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.^

Karel

voor velen tante Bep
weduwe van W. Veldhuizen
eerder weduwe van P. Wempe
•fr Haarlem,
t Bentveld,
30 juli 1907
9 november 1994

'

STOOKAKTIE '94/'95

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-132 78

^

^s,

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

VW

2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
0000
0500

- Week
streefverbruik*

15
19
22
26
30
34
37
41
45
48
52
56
61
67
73
78
84
93
102
112
121

Totaal vanaf
1 november **

J

28
35
41
48
55
63
69
76
83
89
96
104'
114
124
135
145
155
172
189
208
225

Kosten
deze week

ƒ 7,80
ƒ 9,88
ƒ11,44
ƒ13,52
ƒ15,60
ƒ17,68
ƒ19,24
ƒ21,32
ƒ 23,40
ƒ 24,96
ƒ 27,04
ƒ29,12
ƒ31,72
ƒ 34,84
ƒ 37,96
ƒ 40,56
ƒ 43,68
ƒ 48,36
ƒ 53,04
ƒ 58,24
ƒ 62,92

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Weekmedia 17

donderdag 17 november 1994

'Koningstroon op balkon' blijft gewoon staan
ZANDVOORT - Een toilet
op een balkon in de Oosterparkstraat houdt al bijna
twee jaar lang de gemoederen binnen de gemeente
Zandvoort bezig. Het object
is 'illegaal' gebouwd en
blijkt een buurman veel ergernis te bezorgen. Naar
aanleiding van zijn klachten
heeft de gemeente de eigenaar bevolen het toilet af te
breken. De wc staat echter
nog steeds op het balkon.
'Schandalig', aldus de VVD.
door Martha Burger
Op 30 januari 1993 begon de
bouwer aan zijn illegale avontuur. De buurman kon het
bouwsel, -'een heuse koningstroon op het balkon', niet bepaald waarderen. Hij tekende
bezwaar aan bij de gemeente.
Het kostte hem echter veel tijd
en moeite om tot de juiste afdeling door te dringen. Ettelijke
brieven en gesprekken later ondernam de gemeente eindelijk
actie: het college van Burgemeester en Wethouders sommeerde de illegale bouwer zijn
creatie af te breken óf een
bouwvergunning aan te vragen.
Die keuze was snel gemaakt.
De man benaderde een architect en diende daarna officieel
een keurige bouwtekening in
van zijn reeds bestaande toilet,
in de hoop het bouwwerk te
kunnen legaliseren. De vergunningaanvraag werd echter onmiddellijk afgewezen. De dure
tekening was waarschijnlijk

niet eens nodig geweest. De afwijzing bevatte echter wel één
lichtpuntje: tegen een officiële
afwijzing kan weer officieel bezwaar worden ingediend. En
dat deed de bouwer op grond
van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Maar daar zitten, zoals gebruikelijk, weer de nodige weken tussen. Het geduld van de
boze buurman werd ondertussen dus danig op de proef gesteld. Maanden later zat hij nog
steeds met de vraag: gaat dat
toilet nou wel of niet weg?
Na nóg een aantal briefwisselingen over en weer (wél weg,
niet weg) moet het toilet uiteindelijk alsnog (we zijn inmiddels
een jaar verder) verwijderd
worden. Het college schrijft de
man een 'dreigbrief', maar
daarmee is de zaak nog steeds
niet opgelost. Want wat gebeurt
er met het veel besproken en
beschreven toilet? Helemaal
niets.

Truc
De illegale bouwer spreekt
namelijk een ambtenaar en
vraagt hem of er geen andere
mogelijkheid is om het bouwwerk alsnog te legaliseren. Opnieuw vindt er een briefwisseling plaats en de - waarschijnlijk steeds bozer wordende buurman moet weer wachten
en wachten. Dan komt het uiteindelijk, bijna twee jaar later,
tot een compromis: 'Als er een
gedeelte van het bouwwerk
wordt verwijderd, mag de rest
van het toilet blijven staan'. De
truc is even simpel als doeltreffend: na een paar veranderin-

Sinterklaassfeer gered
met etalagewedstrijd
ZANDVOORT - In samenwerking met de Ondernemers Vereniging Zandvoort
heeft de gemeente Zandvoort een etalagewedstrijd
georganiseerd, met als titel
'Bekijk het maar'. Wie de
mooiste etalage of inrichting heeft, kan in de prijzen
vallen. Voorwaarde is wel,
dat de etalage niet eerder
wordt opgebroken dan: de
dag na 5 december.
Er worden tenminste drie
grote prijzen uitgeloofd. De
hoofdprijs bedraagt 750 gulden,
de tweede 500 en de derde 250
gulden. Daarnaast zijn er enkele kleinere prijzen beschikbaar
voor eervolle vermeldingen.'
Het idee om deze wedstrijd te
organiseren, is afkomstig van
burgemeester Van der Heijden.
Vorig jaar viel het hem op, dat

Verkoopdag
bij NPB

de Zandvoortse etalages nog
vóór 5 december veranderden
in 'Kerstsfeer'. De burgemeester wil echter het Sinterklaasfeest en de bijbehorende traditie in Zandvoort zoveel mogelijk in ere houden. Dat zei hij
vorig jaar onder'andere al bij de
ontvangst van de Sint op het
bordes van het Raadhuis.

Zichtbaar
Elke ondernemer in Zandvoort kan meedoen aan de etalagewedstrijd. Voorwaarde is
wel, dat de etalageversiering
voor het publiek op straat goed
zichtbaar moet zijn. Het hoeft
niet per,se een etalage te zijn.
Als er geen etalage is, kan eeri
hoop creativiteit toch voor een
verrassend alternatief (en mischien wel de hoofdprijs) zorgen. Bijvoorbeeld bij een café of
restaurant kan ook een raam of
ingang versierd worden. Het
thema 'Sinterklaas' moet in ieder geval duidelijk tot uiting
komen. Het liefst ziet de organisatie, dat de etalages vanaf 19
november (tijdens de intocht
van Sinterklaas) al zijn ingericht. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van burge. meester van der Heijden, zal de
etalages beoordelen.

ZANDVOORT
Oude,
nieuwe, mooie en leuke
spulletjes zijn zaterdag te
koop bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Aanmelden
Brugstraat 15.
De verkoopmiddag wordt zaterdag 19 november gehpuden
van 2 tot 4 uur. Iedereen is weikom. De NPB voorspelt tafels
vol boeken, grammofoonplaten, decemberpresentjes, kerstartikelen, kaarten, handwerken, sieraden, speelgoed en allerlei andere spulletjes. Bovendien is er als extraatje een kleine rommelmarkt om in te
'snuffelen'. Een deel van de opbrengst gaat traditiegetrouw
naar het Albert Schweizerfonds. Tijdens de openingsuren
is er gelegenheid om gezellige
een kopje thee of koffie te dr inken.

Iedereen die wil deelnemen
aan de wedstrijd kan zich vanaf
vandaag aanmelden bij de gemeente Zandvoort, bureau
voorlichting,
telefoon:
61492/61508. Hier kan men ook
terecht voor nadere informatie.
Een lijst met deelnemers zal zo
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt via de plaatselijke
media. Deze lijst wordt, indien
nodig, tussen 19 november en 5
december aangevuld. Op 6 december worden de winnaars bekend gemaakt. De prijsuitreiking zal op feestelijke wijze
plaatsvinden in het Raadhuis.

MENINGEN

*Gouden' kip legt straks alleen windeieren
Zandvoort wordt zo langzamerhand een 'kale kip' waarvan
niet meer te plukken valt. Zeker geen 'gouden eieren' meer.
Dat zegt Simon Paagman naar
aanleiding van de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. In het dagelijks leven is
hij directeur van de Stichting
Zandvoort Promotie (SZP).
Vandaag zet hij die SZP-'pet'
even af, om op persoonlijke titel, als geïnteresseerde in het
wel en wee van deze gemeente,
zijn mening te geven. Hij pleit
voor een nieuw platform, waarin bewoners, ondernemers, en
gemeente zijn vertegenwoordigd.
Toen het College de algemene
beschouwingen
uitstelde,
dacht ik even: Er is nog geen
paragraaf óver de economie
(lees toerisme) van Zandvoort
opgenomen.
Maar nee hoor, valse hoop.
Geen enkele partij heeft het
over toerisme gehad. De VVD
even door te zeggen: Wij moeten oppassen dat wij de kip met
de gouden eieren niet slachten.
Met andere woorden het toerisme teveel belasten. Wel, de kip
met de gouden eideren bestaat
niet meer. Zandvoort krijgt op
De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U
kunt uw brief opsturen naar
de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor,
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Te
lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp
uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste naam en/of adres worden
niet geplaatst. De redactie is
telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

(ADVERTENTIE)
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z'n hoogst te maken met 'windeieren'.
Zandvoort is een badplaats
met woonfunktie. Als dat zo is,
waarom wordt er dan zo weinig
aan de infrastruktuur en de
kwaliteit van het toerisme gedaan? 'De burger betaalt nog teveel mee aan het toerisme',
hoor je nog steeds zeggen. Wil
men dat eigenlijk wel veranderen? Zo ja: doe er dan wat aan.
Als Zandvoort een woonplaats
is, wat je ook nog hoort zeggen,
dan is er ook nog hoop. Demp
de zee en vraag die mensen te
helpen die roepen dat Zandvoort een woonplaats is.

Bestaansrecht
Hoe moet het dan wel?
Het bestaansrecht van Zandvoort was vroeger vissen, later
toerisme. De eigen identiteit
van Zandvoort als vissersdorp
is cultureel een groot goed en
moet positief ingezet worden.
De infrastruktuur (de inrichting van je huis) dient aangepast te worden, waarbij cultuur
bewaard dient te worden. De
kwaliteit van het toerisme
hangt nauw samen met de inrichting van de badplaats. Een
mooi dorp, schoon en modern
ingericht met behoud van
mooie panden, nodigt uit tot
een bezoek. De gast zal dan ook
meer komen en meer besteden.

„De kwaliteit van het toerisme hangt nauw samen met de inrichting van de badplaats," aldus
Simon Paagman
(Archieffoto Weekmedia)
zegd: gezamenlijk belang is ook
eigen belang. Eerst weer investeren en dan zal men ook oogsten. Alle neuzen een kant op in
een orgaan, noem het even
Tlatform'. De gemeente, alle
ondernemers tesamen en niet
versnippperd in allerlei verenigingen, dienen tesamen voor de
investering op te komen.
Verhoog de toeristenbelasting en gebruik die extra inkomsten voor betere infrastruktuur, met andere woorden: investeer ze opnieuw inbetere kwaliteit van het toerisme.
Als de kwaliteit wordt opgevoerd, zullen de inkomsten stijgen en kan de gemeente kostendekkend werken en aan de benodigde zaken voor de bewoners voldoen. Riolering, wegen,
woonwijken, subsidies en allerlei andere zaken die de toerist
per saldo betaalt en die het wonen in een Zandvoort met toeristen ook rechtvaardigt.

Hoe Zandvoort er uit moet
zien, daar zijn genoeg rapporten over bekend en daar wil ik
in dit verhaal niet op ingaan.
Niet omdat ik het niet durf,
maar daar wil ik op verzoek
apart nog wel eens op ingaan.
Een feit is echter wel, dat er
eigenlijk weinig tot niets gebeurt. Ja er gebeurt een hoop,
dat is waar, maar dat verdient
niet altijd de schoonheidsprijs.
Wij passen op de boerderij,
plukken steeds wat meer geld
van bewoners en ondernemers
en de rek (financiën) is er aardig uit. Bedenkers op het raad- Inkomstenpolitiek
De eenzijdige inkomstenpolihuis vinden nog wel wat bronnen, maar de kraan gaat drup- tiek die nu wordt gehanteerd,
zal snel opgedroogd zijn. Je
pelen in plaats van stromen.
kunt straks van een 'kale' kip
niet meer plukken. Overigens
Platform
is deze theorie niets nieuws, anHoe kan het huishoudboekje dere plaatsen zijn Zandvoort
van Zandvoort in de toekomst reeds voorgegaan. Wij hoeven
nog kloppen? Het antwoord is niet opnieuw het wiel uit te vineigenlijk niet zo moeilijk. Alles den. Wel moet de bereidheid
wat nu gedaan wordt, moet cen- aanwezig zijn om in een 'plattraler. Ik heb al eens eerder ge- form' de zaken te regelen.

'En dat noemen ze fijn
en gezond leven...'
Voor u geen tierelantijnen. Geen krullen, niches ra vahe sier. Maar 'n eerlijke bank.

Strak. Eenvoudig. Degelijk. Ziehier onzeopzienbarende optie. Nu bi; Mantel.
Voor 'n ongelofelijk lage prijs, die vast en jeker opïien ?al baren.

Mffôi

Tekening Mare de Boei

gen is voor het bouwwerk geen
vergunning
meer
nodig.
Slechts een 'melding', volgens
de meldingsplicht, is voldoende. Dus slim bedacht!
VVD-fractievoorzitter
Van
Caspel is het er echter niet mee
eens. Donderdag tijdens de
commissievergadering Ruimtelijke Ordening sprak hij zijn
verbazing en afkeur uit over de
gang van zaken. Hij had vernomen dat de buurman, die belang heeft bij de afbraak, uiteindelijk bij wethouder Versteege
terecht was gekomen. Deze zou
vervolgens op zijn vragen hebben geantwoord: 'Ja, ik weet
ook niet wat ik ermee moet!'
Volgens van Caspel is dat geen
antwoord voor een wethouder.
Volgens hem zijn er in deze
zaak drie dingen gebeurd, die
niet door de beugel kunnen.
Ten eerste is de bouwer op k<jsten gejaagd om een bouwtekening te laten maken, ofschoon
de aanvraag toch werd geweigerd. „Dat kunnen ze bij de gemeente zo ook wel zien en bedenken," aldus Van Caspel.
Ten tweede verbaast hij zich
over het feit, dat de procedure
bijna twee jaar heeft geduurd
en de aanschrijving van het college, waarin staat 'afbreken van
het toilet', nooit is uitgevoerd.
Ten derde vindt hij het 'schandalig' dat een ambtenaar een of
andere constructie bedenkt, en
dat het college daar vervolgens
mee instemt. „Dit getuigt van
onbehoorlijk bestuur."
Hoe het ook zij... het toilet
blijft dus staan. Het schijnt dat
de bewoner de meters dossiers
meteen maar heeft doorgetrokken.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Na bijna twee jaar geschrijf
met de gemeente staat de 'illegale' wc nog steeds op het balkon in de Oosterparkstraat

1420,21/2+2-zit<2995,-
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Montèlbij van Reeuwiik - Sniep 7 Mettbelboulêvard Diemen - Lel, 020-6 994111

De bewoners van de gemeentewoningen
verkeren nog
steeds in onzekerheid over hun
toekomst. De verkoop van de
hulzen aan woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
kan nog wel een paar maanden
op zich laten wachten. Zo ook
het onderhoud. Voor mevrouw
Van Duivenboden uit de Koningstraat wordt dat echt te
veel.
Veel beloven weinig geven,
doet een gek in vreugde leven.
Alleen, zó gek is mevrouw Van
Duivenboden uit de Koningstraat nou ook weer niet. Ze
pikt 't niet langer meer orn zo te
moeten blijven wonen. Nog
even en ze kunnen de woning
onbewoonbaar verklaren, zo
slecht wordt 't door de gemeente onderhouden. Aangezien er
geen douche aanwezig is, kan ik

douchen als 't regent. Zo lukt 't.
En het nieuwe behang komt zowat van de muren, zo vochtig is
het.
En dat noemen ze nou fijn en
gezond leven. Nou, vergeet 't
maar. Soms komt er iemand
kijken en die zegt dan: 'Sorry
mevrouw, dat kan ik niet maken, daar heb ik geen opdracht
voor'. En hup..., zijn er weer zes
weken om.
Van de EMM krijg ik wel alle
medewerking. Die mensen willen zo graag alles repareren.
Maar ja, er zit nog een gemeente tussen, dus lukt 't niet. Maar
misschien zijn er werklui onderweg... Of (dat is nog beter)
er is een kans op een betere
woning. Kan er eindelijk eens
gezond en fijn geleefd worden.
Vindt u ook niet?
Mevr. V. Duivenboden
Zandvoort

Hoe dat platform er uit moet
zien, laat dat maar aan de vakgenoten over. Een Stichting
Zandvoort VW Promotie,
waarin alle Zandvoortse ondernemers (verenigingen), een delegatie namens de bewoners
(raadsleden) en het College vertegenwoordigd moeten zijn. De
fondsen voor deze organisatie
moeten uit het toerisme worden betaald. 50% door de gemeente uit opbrengst verhoging toeristenbelasting en 50%
door de ondernemers en derden (sponsors).
Gezamenlijk werken aan de
kwaliteit van Zandvoort hoeft
niet meteen te betekenen 'meer
toeristen'. De toerist van morgen eist service en kwaliteit.
Mag het ook? Als je geld uitgeeft, wil je er ook wat voor
terug. Misschien kan Zandvoort in de toekost dan nog
eens zeggen: 'Zandvoort heeft
weer een kip, met gouden eie-

ren.' Een 'gouden' kip wil echter niet in een hok dat lekt.
Boerderij (Zandvoort) pas op je
kippen, voor het te laat is.

Persoonlijk
Bovenstaand ingezonden verhaal schrijf ik op persoonlijke
titel en niet in mijn functie als
directeur van de Stichting
Zandvoort Promotie. Ik ben nu
vijf jaar werkzaam voor Zandvoort en vindt het nog steeds de
moeite waard. Er zit alleen erg
weinig schot in. Alleen bereikt
men ook weinig, dus daarom
nog eens een beroep op een ieder die Zandvoort ook na aan
het hart ligt. Ik heb geen moeite
mijn nek uit te steken voor
Zandvoort. Zandvoort is meer
dan strand alleen en daar kom
ik graag voor uit. Reageert u
maar. Als u het schriftelijk
doet, krijgt u van mij antwoord.
S.P. Paagman
Zandvoort
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Wateroverlast
Vervolg van voorpagina
Tijdens het vorige college werd
de werkgroep regelmatig gemformeerd over ontwikkelingen
van technische aard. Daar is
echter mets meer van over. De
werkgroep zegt nog maar 'bitter weinig' te horen over oplossingen ten aanzien van de rioleringsprotalematiek. Tussenlijdse rapporten worden niet meer
doorgestuurd en uitnodigingen
voor besprekingen komen er
niet meer.
De werkgroep betwijfelt overigens of de gemeente de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden kan financieren. Die
twijfel klonk ook al door in de
gemeenteraad bij de oppositiepartijen. Het college moet nu al
gelden reserveren voor toekomstige werkzaamheden aan
het rioleringsstelsel, zeggen Jeannette van Westerloo, fractievoorzitter PvdA, en Han van
Leeuwen, D66. Deze hoge investeringen, geschat op zo'n 8,5
miljoen gulden, komen anders
ten laste van de burgers van
Zandvoort. Dat komt dan tot
uiting in forse belastingverhogingen.
Beiden voorzien grote protalemen, vooral voor mensen met
lagere inkomens. Daarom hebben zij het college van Burgemeester en Wethouders voorgesteld om een bedrag van zo'n
4 miljoen gulden te reserveren
voor de rioleringsproblematiek. Volgens beide partijen kan
dit geld worden gespaard, door
het structurele ('steeds terugkerende') voordeel van 1995, te
weten 353.000 gulden, in te zetten. Beide partijen dienden
hiervoor - tijdens de algemene
beschouwingen - een amendement in, maar kregen hiervoor
te weinig steun in de raad. Het
ammendement werd weggestemd.

Van der Heijden
moet verkeerde
indruk vermijden
ZANDVOORT - D66 en
PvdA hebben zich gestoord
aan de aanwezigheid van
burgemeester Van der Heijden vorige week maandag,
bij het overleg van de fractievoorzitters van de college-ondersteunende partijen.
De college-ondersteunende
partijen bogen zich op dat moment over de amendementen
die deze avond tijdens de algemene beschouwingen waren ingediend. Dat gebeurde tijdens
een schorsing van de raadsvergadering, voordat er gestemd
moest worden over de amendementen. Volgens D66-raadslid
Van Leeuwen zou Van der Heijden door zijn aanwezigheid
hierbij de indruk kunnen wekken, dat hij aan dit overleg deelnam. „Maar de rol van de voorzitter van de gemeenteraad is
die van een onafhankelijke partij die boven de politieke partijen staat," aldus Van Leeuwen,
die 'trachtte' de kwestie 'met
enige voorzichtigheid aan te
kaarten'.
Van der Heijden reageerde
verrast. „Ik zal daar nooit ongevraagd bij aanwezig zijn. Als
het gebeurt, dan is het op verzoek." Volgens hem is zijn 'betrokkenheid passief', al gaf hij
toe dat hij in een dergelijke situatie wel advies kan geven.
„Het is de taak van de voorzitter van de gemeenteraad, om
waar dat gevraagd wordt, advies te geven."

Claim
Vervolg van voorpagina
D66-raadslid Lou Koper
vindt het dreigement met de
schadeclaim 'onfatsoenlijk'.
„De gemeenteraad heeft nu onder druk moeten beslissen."
Ondanks die druk wil D66 nog
steeds dat er een volksreferendum komt over de hoteltoren.
„Wij zullen onze partijleden
vragen om te zorgen dat er een
referendum komt,"
aldus
raadslid Han van Leeuwen.
Een kleine duizend handtekenmgen blijkt genoeg om zo'n
volksraadpleging te kunnen afdwingen. Mocht de meerderheid van de bevolking tegen de
hoteltoren stemmen, dan kunnen college en gemeenteraad
dat oordeel alsnog naast zich
neerleggen. „Maar dan verliezen ze op een enorme manier
hun gezicht," aldus Koper.
Met het aangenomen raadsvoorstel kan ook gewerkt gaan
worden aan een nieuw bestemmingsplan. Dat moet vervolgens de inspraak in. Schale
vreest dat op dat moment zijn
plannen opnieuw gewijzigd
moeten worden. Daarom is hij
niet van plan om daarvóór weer
'kostbare windtunnelproeven
en architectontwerpen' te laten
uitvoeren. Zolang dat bestemmingsplan niet vaststaat, worden er geen nieuwe ontwikkelingen opgestart. Tevens dient
vooraf een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen gemeente en Eurotel te worden gesloten, aldus Schale.
In zijn kritiek is hij het verder - onder andere - niet eens
met de manier waarop het college met normen over windhinder omspringt. Daardoor wordt
er een onjuiste voorstelling van
zaken gegeven. Bovendien verwijt Schale het college dat het
zijn - door hem gefinancierde TNO-rapporten openbaar heeft
gemaakt, terwijl er copyright
op rust. Hij heeft verzocht de
rapporten 'direct' terug te sturen, 'zonder enige copie ervan
op na te houden'.
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KANS VOOR 20 ERVAREN MTS ERS OM TE WERKEN BIJ DE

begin van z'n mogelijkheden staat. Want in Europa behoort de airbag

UITVINDER VAN DE AIRBAG.

steeds meer tot de standaard-uitrusting van de nieuwe automodellen.

Niet elke dag krijg je als MTS-er de mogelijkheid om een fabriek 'from

Lead Operators

Een baan met toekomst, voor wie het groeitempo kan bijhouden:
zwaardere leidinggevende posities behoren tot de mogelijkheden.

scratch' te laten draaien. En zo mee te bouwen aan het Europese succes
van een company die zich in Amerika al

U

ruimschoots heeft bewezen.

termijn wellicht ook in de weekeinden) en

We hebben het dan ook niet over zomaar

kunt rekenen op een salaris van minimaal

een bedrijf, maar over Morton: de uitvinder

ƒ 3.300,- en maximaal ƒ 4.000,- bruto per

van de airbag. Vijf jaar geleden met 150 man

maand, inclusief ploegentoeslag. De secun-

gestart in Utah (Ogden), nu anno 1994 goed

daire arbeidsvoorwaarden zijn goed.

voor een omzet van $ 1 miljard en werk

Uw inwerkperiode start met een intensieve

biedend aan 4.500 mensen.

training van 1 week op onze hoofdvestiging

Morton Automotive Safety Products - een

in de VS. Als we tot zaken komen, zit u daar

onderdeel van een groter concern - start in

al medio januari volgend jaar.

april volgend jaar met de produktie van

Wat we u niet kunnen bieden is een asbak;

airbags in Amsterdam. Daar heeft Morton

in ons bedrijf mag namelijk beslist niet wor-

de leeggekomen fabriekshallen

den gerookt.

van IBM

gaat

werken

in

3-ploegendlenst

(op

Nederland overgenomen. 32.000m2 nu nog

100.000 airbags per maand uitrollen. En het

BENT U UIT HET JUISTE MORTON-HOUT
GESNEDEN?

personeelbestand zal binnen een paar jaar

Reageer dan snel. Stuur uw overtuigende

de grens van 1.000 passeren.

sollicitatiebrief - uiterlijk binnen 3 dagen en

kaal en werkloos. Maar straks moeten er'

met vermelding van TTP01 op de envelop naar Morton Automotive Safety Products,

DE START VAN MORTON IN EUROPA
We zitten bij Morton middenin de voorbe-

Human

o»

Resources

Department,

Postbus

90486, 1006 BL Amsterdam.

reiding van de start van de produktie. Het
management en de staf zijn aangetrokken.
Nu zoeken we een 20-tal MTS-ers, die straks

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats

leiding gaan geven aan de produktielijnen.

op 21, 22 of 23 november a.s.

Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel,

De selectieprocedure, inclusief

gevoel voor service, teamspirit, bewezen

keuring, wordt voor eind november afgerond.

leidinggevende capaciteiten, zelfstandigheid
en pioniersgeest.

WAT KAN MORTON U BIEDEN
Er wacht u geen gespreid bedje. Maar wel
een baan in een markt die nog maar aan het

De kernactiviteit van Morton m Amsterdam is het - in 3-ploegendienst - assem-

Wi| vragen van u een afgeronde opleiding MTS-Wtb of E en minimaal 5 |aar

bieren van inflators en modules voor de airbags Dit proces is voor een groot deel

werkervaring, bi|voorkeur in de metaalindustrie of bij een assemblagebednjf

machmegestuurd en er wordt grote aandacht geschonken aan kwaliteit- en vei-

U beschikt over ten minste 2 |aar leidinggevende ervaring en bent bekend met

hgheidscontrole Als Lead Operator heeft u zowel een meewerkende (assemble-

(gedeelteli|k) geautomatiseerde produktiesystemen Daarnaast beheerst u het

ren, meten en lassen) als leidinggevende rol Bovendien bedient u de hardware

Engels, heeft u een geldig paspoort, beschikt u over eigen vervoer, zal uw woon-

voor onder andere het barcode systeem, lost u problemen snel en adequaat op

werkverkeer niet meer dan l uur bedragen, ligt uw leeftijd tussen de 28 en

en heeft u een overall in- en overzicht over een deel van een produktiehjn

33 |aar en kan uw aanstelling op 1 januari a.s ingaan

Jllfofiwf

Weer meerprijzen bij de Postcode Loterij
BEKIJK HET MAAR!
WEDSTRIJD VOOR
SINTERKLAASETALAGES
Binnenkortzalhijweennonslandzijn SintNicolaas
En ook dit jaar slaat hij Zandvoort niet over Op
zaterdag 19 november arriveert hij in Zandvoort
met de trein, waarna hij een hele tocht zal maken
door het dorp onder begeleiding van muziek
en acrobatiek Sint Nicolaas zal om 14 00 uur
door Burgemeester van der Heijden worden ontvangen op het bordes van het Raadhuis
O, kom er eens kijken, wat ik m mijn
Er is waarschijnlijk niemand die niet weet hoe dit
liedje verder gaat
Het vieren v.an Sinterklaas is dan ook een heuse
traditie Helaas geraakt het Sinterklaasfeest de
laatste jaren echter steeds meer in verval
Tijd voor actie dus!
Daarom hebben de gemeente Zandvoort en de
Ondernemers Vereniging Zandvoort samen de
actie "December m Beweging" gestart De actie
is erop gericht om d m v verscheidere activiteiten alle aspecten van de decembermaand in het
"zonnetje" te zetten
Om het Sinterklaasfeest nu extra feestelijk te maken is er m Zandvoort een Sinterklaasetalagewedstrijd georganiseerd onder de naam "Bekijk
het maar" Deze wedstrijd is 1bedoeld voor alle
ondernemers m Zandvoort In het centrum,
buiten het centrum het maakt niet uit ledereen
wordt uitgenodigd meetedoen Enookalsugeen
etalage heeft kunt u meedoen Zo kunt u byvoorbeeld een ingang versieren of een venster
Wij laten dit geheel aan uw eigen creativiteit over
Hopelijk kunnen wij samen het Sinterklaasfeest
toch weer wat nieuw leven inblazen en Zandvoort
aantrekkelijk maken voor inwoner en bezoeker
Hoewel het natuurlijk niet het belangrijkste is,
willen we hierbij ook vermelden dat er met de
wedstrijd tenminste drie prijzen te winnen zijn
Dit zijn een hoofdprijs van f 750,--, een tweede prijs
van f 500,--, een derde prijs van f 250,-- en nog enkele kleinere prijzen voor de eervolle vermeldingen
Het spelreglement luidt m het kort als volgt de
"etalage" moet goed zichtbaar zijn voor het
publiek op strdat, het thema moet Sinterklaas
zijn, de "etalage" moet het liefst ingericht zijn
voor 19 november, de "etalage" mag niet eerder
worden afgebroken dan de dag na 5 december

VOORLICHTING BIJZONDERE
BIJSTAND
Er is een beleidsnota Bijzondere Bijstand vastgesteld
Over deze beleidsnota is reeds een folder verschenen, die o a verkrijgbaar is bij de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting
& PR (te bereiken via ingang Haltestraat), maar
ook bij openbare instellingen als de Openbare
Bibliotheek In deze folder wordt m het kort
uitgelegd wat nu eigenlijk Bijzondere Bijstand
is en wie ervoor in aanmerking komen
Ook wordt er over de Bijzondere Bijstand
nog een voorlichtingsbijeenkomst gehouden
op
- maandag 21 november 1994 in het Raadhuis in de Raadzaal (ingang bordes), aan,vang 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen
Degenen die iets meer informatie hierover wensen kunnen bellen naar bureau Voorlichting &
PR, tel 02507-61492/61508

TE KOOP AANGEBODEN
WONINGEN
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen
te koop aan de volgende woningen
- Dr. J.G. Mezgerstraat 38
eengezinswoning met de volgende indeling
beganegrond entree, gang, ruime woonkamer, toilet, keuken, plaats op het zuiden,
schuur, eerste verdieping badkamer, drie slaapkamers, tweede verdieping twee ruime zolderkamers
Koopsom f 200 000,- kk
- Marisstraat 15
eengezinswoning met de volgende indeling
beganegrond entree,woonkamer, toilet, keuken, eenvoudige douche, kelder, aangebouwde schuur, voortuin (noord-west),
achtertuin (zuid-oost) met een achterom, eerste verdieping overloop, twee slaapkamers,
bergzolder
Koopsom f 125 000,-kk

Een deskundige jury onder voorzitterschap van
Burgemeester van der Heijden zal de etalages
beoordelen De gemeente zoekt voor deze jury
nog twee enthousiaste inwoners van 7andvoort1
Op 6 december zullen dan de winnaars bekend
worden gemaakt De prijsuitreiking vindt op
feestelijke wijze plaats m het Raadhuis

- Secr. Bosmanstraat 28
eengezinswoning met de volgende indeling
beganegrond entree, woonkamer, bijkamer,
keuken, toilet/douche, kelder, voortuin (noordwest), achtertuin (zuid-oost) met een achterom,
eerste verdieping overloop, twee slaapkamers,
bergzolder
Koopsom f 12000,- kk

ledereen die mee wil doen aan de etalagewedstrijd
of wil plaatsnemen in dejury kan zich opgeven bij
de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting &
PR, tel 02507-61492/61508 Ook voor nadere
informatie kan men hier terecht De lijst met
deelnemers zal zo spoedig mogelijk, via de plaatselijke media, worden bekendgemaakt

- Potgieterstraat 28
eengezinswoning met de volgende indeling
beganegrond entree, woonkamer, keuken, toilet, bijkamer, berging, achtertuin (noord) met
een achterom, eerste verdieping overloop, twee
slaapkamers
Koopsom f 145 000,- kk

GEMEENTE

medische

Voor alle woningen geldt dat de koper de
woning zelf moet gaan bewonen!
Geïnteresseerden worden m de gelegenheid
gesteld de woningen te bezichtigen op de hieronder vermelde data
Dr J G Mezgerstraat 38
dinsdag 22 november van 09 00 - 1 2 00 uur
donderdag 24 november van 14 00 -17 00 uur
Mansstraat 15
maandag 21 november van 09 00-12 00 uur
woensdag23 novembervan 14 00-17 00uur
Secr Bosmanstraat 28
maandag21 novembervan 1400-17 00uur
woensdag 23 november van 09 00-12 00 uur
Potgieterstraat 28
maandag 5 december van 14 00 -17 00 uur
donderdag 8decembervan 09 00-12 00 uur
Aanmeldingen kunt u tot uiterlijk 14 dagen na
verschijning van dit blad sturen aan de gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeiing, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort BIJ
meerdere aanmeldingen zal worden qeselecteerd op basis van het doorstromingseffect en
de bewoningsduur

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 7 november 1994 een kapvergunnmg
verleend voor
- Treubstraat 5, 1 boom
- Duindoornlaan 20, 4 bomen
- Parnassialaan 27, 2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Orinesstraat 20
te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
94091B Thorbeckestraat 36

vergroten
woonhuis

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 1 2 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeestei en Wethouders Deze
bezwaren worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunnmg echter zonder meer te worden verleend,
ook al is bezwaar ingediend Dit is een wettelijke verplichting Verder kan er een verklaringvan-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Bingo Jackpot
nóg spannender

POSTCODE
MËGA
JACKPOT
7MILJÖEN!

Het Bingospel van de Postcode Loterij is en blijft een
succes. Honderdduizenden
deelnemers spelen op zondagavond mee met Martij n
Krabbé in het programma
Postcode Jackpot. En het
beste nieuws is wel dat het
aantal prijzen weer is verhoogd. U maakt nu dus nog
meer kans op een prijs.

StraatPrijs
13 november
f 3-OOO
3192

3192 IMG O5O

MMjönair
worden?
Vul de bon
inen doe
mee!

BINGO
JACK
POT

50.000 gulden...
Het leuke van de Bingo Jackpot
is dat hij blijft staan als niemand bij 21 cijfers wint. Want

De bingocijfers
van 13 november
29
25
43
35

36
1O
09
19

O6
34
45
17

4O
27
23
O7

O1
14
41
O8

Jackpot
jfzoo.ooo
Getal 22 t/m 36
03
12
37
26
O4
15
O2
2O

f 25.000
ƒ 10.000
ƒ5.000
ƒ2.500
ƒ1.000
ƒ500
ƒ100
ƒ50

44
31
38
32
24
28
11

ƒ40
ƒ30
ƒ25
ƒ20
ƒ15
ƒ10
ƒ5

De Bingo Jackpot van / 200.000
viel deze week bij een deelnemer in Heerlen. Maar als u na het
trekken van 22 tot zelfs 36 getallen een volle kaart heeft, wint u
ook een prijs. Zie het kader hierboven.

MG

Extra Prijs
f 25-OOO

POSTCODE

De Bingo Jackpot van minimaal ƒ 50.000 is voor u als u na
21 getrokken cijfers een volle
kaart heeft. En uw bingokaarten ontvangt u automatisch als
u meespeelt in de Postcode
Loterij.

Uw postcodelot is
uw GroenLot®

Mctrtijn Krabbé zorgt ervoor dat
de getallen vallen. En dus voor
duizenden prijzen per week.'
dan komt er een week later een
halve ton bij! En de winstkans
in het Bingospel is nu flink
hoger. Want wie bij 22 cijfers
een volle kaart heeft, wint
25.000 gulden. Terwijl een
volle kaart bij 23 cijfers u
10.000 gulden oplevert.

...en veel meer
De prijzenpot van het Bingospel loopt nog verder, met prijzen van 5000, 2500, 1000 en
500 gulden. En zo gaat het
door. Zelfs als u pas na het
trekken van 36 getallen een
volle kaart, wint u nog!
U ziet het zelf. De Postcode
Loterij maakt televisie kijken
tot een belevenis. Maar dan
moet u natuurlijk wel meespelen! Voor één tientje per maand
hoort u er al bij en maakt u ook
kans op meer dan honderdduizend andere prijzen. Bijvoorbeeld die andere Jackpot van de
Postcode Loterij: de Mega
Jackpot die deze maand op 7
miljoen staat en er dus gegarandeerd uitgaat.
Stuur dus vandaag nog de
W1N-7-MILJOEN-BON in en
speel mee! B

WIN-7-MILJOEN-BÖN
[jï Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.h. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

D dhr. G mevr.

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

Datum:
Handtekening:

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

Banknummer:

15094.11

• NATIONALE •

POSTCODE

• L O T E R I JB
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Horeca gaat dagje
zaalvoetballen

Prins Peter regeert weer over Scharregat

ZANDVOORT - De café's
La Bastille in de Haltestraat
en Bluijs op de Buureweg
organiseren voor zondag 27
november een Horeca Zaalvoetbaltoernóoi. Dit vindt
plaats van 12.00 tot 23.00 uur
in de Pellikaanhal.

ZANDVOORT - Prins Peter de Tweede en Prinses
Hennie mogen opnieuw de
scepter zwaaien over het
'Scharregat'. Carnavalsvereniging De Schuimkoppen
heeft hen vrijdag, de elfde
van de elfde, weer voor een
jaar lang aangesteld.

De entree tot het evenement
is gratis. De deelnemende
teams zijn van de horeca-zaken: La Bastille, De Harlekijn,
Neuf, Bluijs, Sam-Sam, Chin-Chin, Oasebar, The Bulldog en
Basta. Bovendien is er vanaf
16.00 uur een live-optreden van
de Zandvoortse groep Girl in
the Picture.
De prijs-uitreiking is rond
19.00 uur en er is voor iedereen
een prijs beschikbaar. Het
voorspelt een ludiek eveneraent te worden, met bijzondere spelregels. Zo moet elk team
minimaal een dame in het veld
hebben staan. Doelpunten die
door de dames worden gescoord, tellen overigens dubbel. Verder worden de wedstrijden gespeeld volgens officiële
KNVB-regels, zij staan ook onder leiding van KNVB scheidsrechters. Cpck Zwemmer en
Frans Draaijer zijn de toernooileiders.

Gewonde overleden
ZANDVOORT - De 81-jarige
Zandvoorter die op 24 oktober
op de Boulevard Barnaart werd
aangereden, is alsnog aan zijn
overwondingen overleden. Hij
werd destijds aangereden door
een 49-jarige automobiliste uit
Heemskerk, toen hij onverwacht overstak.
Hij liep daarbij hoofdletsel en
verschillende botbreuken op.

„Met strenge doch rechtvaardige hand zal ik regeren over
carnavalminnend Scharregat,
met dien verstande dat mijn
discipelen zich dienen te onderwerpen aan elf regelen," zo begon de proclamatie van Prins
Peter de Tweede, die zich ook
wel noemt: Graaf van de Watertoren, Hertog van de pennelikkers en Bewaarder van de vlakgqm. (De watertoren blijkt - in
zijn bestaan als ingezetene van
Zandvoort - zijn dagelijkse
werkplek.) „De elf 'regelen' zijn
de volgende. Er dient een collecte gehouden te worden voor
wethouder
Versteege,
het
streefbedrag ligt rond de 5,5
miljoen. In dien het streefbedrag wordt overschreden, zal
het meerdere worden aangewend om een nieuwe stoel te
kopen voor de Stichting
Strandkorrels. Mocht de opbrengst tegenvallen, kunnen we
altijd nog een stoel lenen in de
Verlengde Haltestraat. Indien
u een nieuw paspoort nodig
heeft, neem dan contact op met
de brandweer; met behulp van vuld met water, wij stellen voor
de ladderwagen kunt u de twee- de toren te vullen met een
de verdieping van het raadhuis geestrijk vocht, hetgeen ons
college zal inspireren tot grote
bereiken."
daden. Mocht de geest van het
„Ten vijfde: bij slecht weer college toch enigszins vertroezullen van gemeentewege para- belen, dan kan men altijd nog
plu's en laarzen worden ver- uitwaaien op het Badhuisplem.
strekt, indien u verwezen wordt Parkeren wordt duur in ons
naar de afdeling welke op het Scharregat; wij, Prins Peter de
Raadhuisplein hoek Oranje- Tweede, onderhandelen mostraat is gevestigd. De watertoren is sinds kort niet meer ge-

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
telnr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissmgsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening- Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
*naandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?

Vijf jaar geleden

Donderdag 15 november De komende raadsvergadenng wordt door diverse groeperingen
met spanning tegemoet gezien. De socialistische
fractievoorzitter Toonen heeft aangekondigd in
deze vergadering met een motie te komen die de
'circuit-kwestie' voor eens en voor altijd zal regelen. In het collegeprogram, wordt de opheffing
van het circuit een gewichtig beleidsuitgangspunt genoemd. „Zolang de opheffing met kan
worden gerealiseerd moet elke medewerking aan
uitbreiding of verbetenng worden afgewezen (uitgesonderd verbeteringen ten behoeve van de veiligheid) Verder zullen de investeringen achterwege blijven en dienen alle beschikbare middelen te
worden aangewend ter bestrijding van de overlast De kosten van deze maatregelen worden door
de exploitant van het circuit gedragen " „In Zandvoort ondervinden wij inderdaad veel moeilijkheden. Ik ben van mening dat wij binnen vier
jaar de geluidshinder van de races tot het aanvaardbare niveau van TNO hebben teruggebracht. Wanneer wij uit Zandvoort moeten verdwijnen, neem ik aan dat andere gemeenten ons
met gejuich binnen halen," aldus directeur Beerepoot van het circuit. Op 21 november heeft hij
op uitnodiging een gesprek met de Gedeputeerde van Sportzaken van de provincie Limburg. De
Stichting 'Vrienden van het Circuit' reageert geschrokken op dit voornemen.

Donderdag 16 november De gemeente gaat
vijftigduizend gulden besteden aan een verdere
invulling van het centrumplan. Een stedetaouwkundig bureau zal binnen enkele maanden een
compleet voorstel indienen voor een voetgangersgebied en verkeersmaatregelen. De voltooiing zal echter nog een aantal jaren op zich laten
wachten, de financiering is nog niet rond. De
daadwerkelijke uitvoering van het plan gaat
naar schatting zeker zo'n 4,5 miljoen gulden kosten. • Het komend seizoen zal het uitgaansleven
in Zandvoort 24 uur per dag mogelijk zijn. Voor
het eerst wordt een proef genomen met vrije
sluitingstijden voor alle horeca-ondernermngen
De vrije sluitingstijd is al jarenlang een wens van
de horeca, maar werd tot nu toe altijd door de
politiek tegengehouden. Met de invoering van de
vrije sluitingstijd sluit Zandvoort zich aan bij
zeventig andere gemeenten. • De operatie 'bom'
is geslaagd. Ruim twee uur duurde gisterochtend de demontage van een 500-ponder met schokontstekers, • die de dag ervoor in ZandvoortNoord achter de waterzuivering was ontdekt In
een straal van driehonderd meter moesten de
woningen worden ontruimd, het treinverkeer
werd enige uren stilgelegd en straten in de omgeving werden afgezet.

Foto André Liebe-

menteel met de Spoorwegen
om op hun terrein een parkeerterrein te exploiteren." „Ten
negende:
Schuimkoppen,
Woudlopers en Polderschuiyers organiseren net als vorig
jaar een groots carnavalsfeest
in 'De Krocht' en zullen de inwoners van Zandvoort vorstelijk onthalen. Ook het kindercarnaval zal niet op ons pro-

Wassenaar en B. Bleijs
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag verkoopmiddag 14-16
uur
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendhklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
19.00 uur: ds. A.W. Snijders

ANBO
De Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen afdeling
Zandvoort houdt vanmiddag
een
informatiebijeenkomst
over de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
De dames C. Halsema en C.
Tinga geven informatie en beantwoorden vragen. Dat gebeurt vanmiddag (donderdag
17 november) in het Gemeenschapshuis aan de L. Davids-

| Weekenddiensten
Weekend:
19/20 november 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbeschermmg
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

Vijftien jaar geleden

gramma ontbreken; dus kleine
Scharrekopjes en koppinnetjes, ga nu alvast bedenken wat
je aan zal trekken. Ten elfde:
wij, Prins Peter de Tweede,
mijn gemalin Prinses Hennie
en adjudant Ron, wensen eenieder een geweldig carnavalseizoen toe, en doe zoals de egeltjes zich voortplanten: heel
voorzichtig."

'Vrijheid is relatief'
K

Verenigingsnieuws

| Kerkdiensten
, Weekend:
* 19/20 november 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. fluit-ensemble
Gereformeerde Kerk, Jullanaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mw. drs. A.
Jilderda, Amsterdam
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames M.
Wassenaar en B. Bleijs
Zondag 10.30 uur: dames M.

Prins Peter
de
Tweede
met zijn gemalin Prinses
Hennie, herkozen voor
een nieuwe
ambtsperiode. Op de achtergrond adjudant Ron

de badplaats door

met

Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH) .
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

straat, aanvang 2 uur.
Ook ouderen kunnen met de
WVG te maken krijgen, bijvoorbeeld als zij vervoer nodig hebben, speciale aanpassingen in
huis, of een rolstoel. Per l april
van dit jaar is hieromtrent veel
veranderd.
Er wordt antwoord gegeven
op onder andere de volgende
vragen: wanneer komt u in aanmerking voor het Regionale
Vervoer, wat zijn de overige
mogelijkheden om vervoerd te

Vrouwen VanNu
De Zandvoortse vereniging
Vrouwen VanNu houdt vanmiddag in Bell-hotel een spelmiddag, met scrabbelen, rummycub of knobbelen, aanvang
14.30 uur.

(ADVERTENTIE)

Dimitri Gazan: „Je kunt eigenlijk alleen 'verlangen' naar vrijheid"
Foto Andre Lieberom

ZAJNTDVOORT - Vrij zijn
en toch pok weer niet vrij
zijn. Het is een thema dat op
verschillende manieren terug is te vinden in het werk
van de Zandvoortse Dimitri
Gazan. Voor het eerst te
zien in zijn eigen woonplaats, in de openbare bibliotheek.
„Vrijheid is relatief," zegt de
23-jarige beeldend kunstenaar.
„Je kunt er naar kijken of verlangen, maar als je eenmaal op
het verlangde punt bent aangekomen, blijkt dat het toch geen
vrijheid is. Het is ongrijpbaar."

De belemmeringen op de weg
naar de vrijheid worden in Gazans werk onder andere gesymboliseerd door het bedekken
van het - ogenschijnlijke hoofdthema van het doek of
kunstobject. Met andere kleuren, met rasters of andere vormen. Of met teksten. Op andere
werken worden teksten juist
onleesbaar gemaakt. Soms
plaatst hij zichzelf 'm een denkbeeldig wereldje met elementen die ik zelf heb gecreëerd'.
Gazan heeft - meer voor zichzelf - een uitgebreid verhaal bij
zijn werk. „Maar uiteindelijk
gaat het toch om wat je ziet!"
Te zien tot 26 novenïber.

SPEELWEEK VAN 17 Nov X/JM 23 Nov

Sinterklaastoneel naar april
Het traditionele Smterklaastoneel gespeeld door Zandvoortse
onderwijzers, dat al sinds 1952 m november m De Krocht wordt
uitgevoerd, is uitgesteld. Dit is veroorzaakt door 'organisatorische problemen'. Om de traditie van dit onderwijstoneel niet m
gevaar te brengen, is besloten het stuk niet af te gelasten maar
slechts 'uit te stellen'. De voorstellingen worden nu gespeeld op 6
en 7 april 1995, eveneens in De Krocht Omdat de Goedheihgman
dan al weer lang in Spanje zit, zal het toneelstuk niet als 'Sinterklaastoneel' worden aangekondigd, maar als 'onderwijstoneel'.

55 jaar getrouwd
DODEN is ZIJN BEROEP.
WRAAK is HAAR DOEL.
SAMEN VERKLAREN zu

Burgerlijke stand
Periode:
8 - 14 november 1994
Ondertrouwd:
Huijsers, Jacob, en Snabel, Annemarie
Van Duijn, Willem Dirk, en
Koelemeijer, Margaretha Anthonia
Gehuwd:
Van Duijn, Marco Dirk, en Halderman, Marina Helena
Van der Veer, Charles, en Van
der' Weijden, Joyce
Geboren:
Benjamin, zoon van: Paap,
Adriaan Johannes, en Vergers,
Monique
Pabiënne Danique, dochter
van: Kras, Eric Gerardus Petrus, en Sebregts, Sabine
Andy, zoon van: Mesman, Johannes Zacharias Maria, en
Bakker, Monique
Overleden:
Lambrechtsen, Constant Lodewijk Marinus, oud 85 jaar
Veldhuizen geta. Versteeg, Elisabeth, oud 87 jaar
Koper, Cornelis, oud 81 jaar
Boon geb. Berkhout, Maria Josephina, oud 63 jaar

worden, hoe moet een aanvraag
ingediend worden, wat zijn de
kosten, hoe kom ik in aanmerking voor aanpassingen in mijn
huis.

DE OORLOG AAN DE
ONDERWERELD VAN MlAMI.

THE
SPEGiALJBT

TEKENFILM
A.L.

AKTIE

DAGELIJKS

12 JAAR
DAGELIJKS

13.30

15.30/19.00

8
gulden

16 JAAR
DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

21.30

8
gulden

Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Op vrijdag 25 november hopen Henk en Feikje Halderman hun
55-jarige trouwdag te vieren. Het echtpaar viert het volgende week
vrijdagmiddag van half vier tot 6 uur bij Gulle Toine aan de
Boulevard Barnaart. Volgens de kinderen en kleinkinderen zijn
familie, vrienden en kennissen 'van harte welkom'.

OMT DE AAP uiteindelijk
toch nog uit de mouw.
Zandvoort wordt niet bestuurd door een gemeentebestuur, maar door projectontwikkelaars. Met name op het
gebied van ruimtelijke ordenmg. Laat ik nou al jaren dat
vermoeden hebben... Maar het
viel nooit hard te maken. En
nou komt ineens Eurotel met
het bewijs.
De gemeente hoeft maar even
met mee te werken aan de planontwikkeling, of ze krijgt al een
schadeclaim aan de broek. De
raadsleden verschieten van
kleur en de meerderheid kiest
maar gauw voor het veiligste
raadsvoorstel. In werkelijkheid
zit het natuurlijk iets ingewikkelder. Vandaar dat ik er waarschijnlijk geen touw meer aan
vast kan knopen, want wat gebeurt er?
Er zijn nog een paar mooie
plekjes in het dorp waar het
nog niet volgebouwd is, zoals
Paviljoen Zuid, het 'Juhanapark' achter de Gereformeerde
Kerk en het Badhuisplem. Projectontwikkelaars zien hier
mooie kansen om de buidel
eens goed te vullen. Er komen
gesprekken met het college van
Burgemeester en Wethouders
plus wat ambtenaren en de eerste plannetjes worden gemaakt.
Vervolgens wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht.
Daar klinkt de eerste kritiek
Natuurlijk spreekt het college
een en ander tegen: „Ja maar,
rapport zus en rapport zo.."
Het ziet immers wel wat in de
plannen van de projectontwikkelaar, anders was het toch
nooit met hem m zee gegaan'
Het college vertegenwoordigt
een meerderheid m de gemeenteraad en dus krijgt het groen
licht om door te gaan met de
planontwikkelmg. De oppositie
staat machteloos. Zo gaat het
tenminste meestal, al bevestigt
de uitzondering de regel.
Raadslid Brugman, van de college-ondersteunende
partij
GBZ, maakte hier onlangs een
uitzondering op: hij verzette
zich met hand en tand tegen de
voorgenomen bebouwing op
het Raadhuisplem.
Als ook omwonenden of andere Zandvoorters zich tegen
de plannen keren, brandt de
strijd tussen voor- en tegenstanders pas goed los Maar als
de tegenstanders aan de wmnende hand zijn, komt het verlossende antwoord: „We kunnen helaas niet meer terug,
want anders krijgen we een
schadeclaim aan onze broek "
Dan blijkt dus dat er iets goed
fout is gegaan tussen projectontwikkelaar en gemeentebestuur m feite zijn er te vroeg
toezeggingen gedaan Dat is pas
nog 'gebeurd bij 'Paviljoen
Zuid','nu is het Badhuisplem
aan de beurt Straks het 'Julianapark •' En daarna?
JOAN KURPERSHOEK

Duizend bollen geplant
Leerlingen van De Dumroos hebben donderdag in hun schooltuin zo'n duizend bollen geplant. De bollen zijn door de gemeente
Zandvoort aan de school geschonken. De leerlingen hopen dat de
tuin in het vroege voorjaar vol komt te staan met bloemen
Volgens (ome) Nico Luykx, was de schooltuin dit jaar een groot
succes. „De oogst was enorm. Dat is voornamelijk te danken aan
de inzet van onze leerlingen". Ieder kind kon dit jaar met een bos
radijs naar huis. Verder groeiden er 80 kroppen sla, 15 kilo uien,
40 kroppen andijvie en kwamen er 170 heerlijke tomaten uit de
tuin. En dat is maar een kleine greep uit de oogst van dit jaar.
Regelmatig werden ijverige kinderen beloond met een heerlijke
komkommer. De pompoenen heten het dit jaar afweten, waarschijnlijk was de grond te bemest. Ook de worteltjesoogst viel
nogal tegen: „Die eigenwijze krengen groeiden voor geen centimeter," aldus Nico. Daarentegen groeiden er enorm veel bloemen en
bereikte een van de zonnenbloemen een hoogte van ruim vier
meter. Volgend" jaar verwacht de school veel van de geplante
aardbeien, bramen, druiven en frambozenstruiken. De twee appelbomen, die m maart geplant zijn, zorgden ook voor een 'verrassing': totale oogst één appel! „Je begrijpt dat we die appel echt
gekoesterd hebben," aldus Nico lachend.

Sint naar het café
Op zondag 4 december om 16.00 uur bezoekt Sinterklaas café''la
Bastille' m de Haltestraat. Alle kleine Zandvoortse mwonertjes
zijn van harte welkom om dit feest mee te maken. Ouders die met
hun kinderen langs willen komen, worden verzocht even een
briefje af te geven voor het grote boek van Sinterklaas. De klemtjes kunnen rekenen op een hartelijke ontvangst, lekkere pepernoten van Piet.... en natuurlijk een presentje.

o Drie Zandvoortse kunstenaars houden momenteel een
expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort: Jeff Borkent
(foto's en beelden), Hillie Jansen (olieverfschilderijen) en
Marianne Rebel ('naïeve' olieverf schilderij en) De expositie
is te zien tot en met 20 november. Dat geldt ook voor de tentoonstelling 'We gaan naar
Zandvoort...', deze is 'wegens
enorm succes' geprolongeerd.
Er zijn onder andere modellen,
maquettes, foto's, schilderijen
en strandvoorstelhngen te zien
Bovendien draaien er oude
filmpjes op videoband.
• In galerie Paulus Loot exposeert momenteel een aantal
kunstenaars uit de regio Kennemerland. Strand en duin nemen een belangrijke plaats in
op deze expositie: er is gezocht
naar kunstwerken die betrekkmg hadden op de omgeving
van Zandvoort. Boulevard Paulus Loot 21, Zandvoort. Inl. tel.
14934.

donderdag 17 november 1994

Weekmedia 17

THEORIE IN EENWEEK
Zaterdag 26 november
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Spoedcursus:
30 lessen + ex.aanvraag
ƒ 1700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart
ƒ 1775,- incl. b.t.w.
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ON2£ GRANDIOSE PRIMEURS 1994
Ook dit par hebben de inkopers van Dirck III vele
primeurs naast elkaar beoordeeld Opnieuw werd
gekozen voor het kwaliteilshuis J Pellenn Eenloonaangevend wijnhuis m het hart van de Beaufolaisstreek. De keldermeesler van Joseph Pellenn is er
ook dit ]aar weer m geslaagd een uitstekende
Beau/olais Primeur en een Beauplais Villages
Primeur Ie vimlieren
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APPELLATION BEAUJOLAIB VIUAQES CONTHOlEE

/ Pellenn

Garantie: Elke lies Beau/o/a/s Primeur en Beau/olais
Villages Primeur van het huis Pellenn, is voorzien
van het enige echte 'garantie halslabel', dat alleen
wordt algegeven door de 'Union Interprofessionele
des Vins du Beauplais', dit geeft u de zekerheid dal
de wijn aan de hoogste eisen voldoet en afkomstig is
uil het Beauiolais-gebied Vlij garanderen u ook dit
jaar weer een uitstekende Beau/olais Primeur en
Beaujolais-Villages Primeur 1994
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DOOS
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DOOS

0,7 LITER
ELDERS

JOSEPH GUY

)SEPH<

FRANSE ***COGNAC
ELDERSJ&38T
~BAR.LE'DUC
LEMON
HELE LITER

3»

ELDERS

heeft alle dranken!

esaefijKj

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

HAIG GOLD LABEL
SCHOTSE WHISKY
ELDERS2&98T

35.00,

OSBORNE
SHERRY

BOOTZ
AMARETTO

Tjerk Hiddesstraat 139
Leuk driekam.app. (± 70 m2), thans in gebruik als tweekam.app. Balkon zuidoost.
Ind. hal; royale woonk. (± 35 m2), open
keuken met inb.app., toilet; badk. met wastafel en douche; slaapkamer.
Serv.k. ƒ 467,- p.m.
Vraagprijs ƒ 182.000,- k.k.

HELE LITER • 28% ALC.
PROBEERPRIJS

*»

AEtlNIGEOflGESDEHEHGINB II

Zandvoort Zuid
Sfeervolle vrijstaande, goed onderhouden
villa met garage op 448 m2 eigen grond.
Nabij strand en duinen, ruimtelijk gesitueerd. Beg. gr. vestibule; hal; L-vormige
woon-eetk. met open haard; keuken; bijkeuken; toilet. Eerste verd. 4 slaapk.; badk.
met ligbad; toilet. Vliering. C.V. 1994.
Vraagprijs ƒ 645.000,- k.k.

ZACHTE BORREL

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

VAN

SCHAÏK
MAKELAAR O.G.

Leo & Jan

Aankoop/Verkoopfi"axaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

üZ)e Qutte, Toine.

bedankt voor de

heeft nu
ook „WILD"
op het menu

super
gezellige avond
namens het personeel

Boul. Barnaart 14

Circus Zandvoort
Casino Royaal
Play In
Play In A-Dam

" (t/o ing'ang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

S'-ö

lOllEKKERP/lKKeT.
NU OP DE TW/NGO.

CXJ

ê
D)

Grapefruitcocktail
Célèstine Consommé
geserveerd met toast

OVERWOGEN OM HEM DE T^iNGO EXECUTIE TE NOEMEN- MAAR. DAT WERD

Dessert met vuurwerk
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KLEUREN: JAUNE C/TRON< ROUGE MAGENTA- BLEU CYAN EN VERT VANOS.

P.R. Auto Lease Aandeel

EEN EIGEN v\ANIER

HOOGSTE TIJO DUS VOOR EEN HOOGST COMFORTABELE PROEFRT.

_ VAN LEVEN

Hazepeper
Aardappelkroketjes en aardappelpuree
Diverse groenten en salade
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Op 26 december vaart het salonschip "Stad
Enkhuizen" om 17.00 uur uit voor een vaartocht
door de sfeervol verlichte haven van Amsterdam.
Aan boord wordt u ontvangen met Diamond
Cocktail, waarin één van de gasten een echte
briljant zal vinden. Vervolgens zal u het volgende
kerstdiner geserveerd wordens

n S -g "2 2

c o>

Vier uw tweede Kerstdag m stijl met een uitgebreid 5-gangen kerstdiner aan boord van het
luxe salonschip "Stad Enkhuizen".

.
Fl. 2820, per jaar belasting
Voordeel
130 dagen per aar een au
wegenbelasting.
PROFITEER NU NOG VAN DE Fl
Voor info
Azaleastraat 27
5 DB Duiv
ui

Avondcruise
in kerstsfeer

re
aandeel geeft
gebruik van een auto te maken.
hem komt afhalen,, bestellen. W
Fl. 100,= per ma nd heeft U 13
over een goede
ssi die U
ivé-a
dez rivé
kunt gebruiken. D
bijtelling van Uw lease of zaken au
Drt zijn bedragen vanaf Fl. 3.000,=
V.b. U heeft een auto van de zaak

geeft u meer!

DE

Ja

TWM60 MET CpMFoR-TP/lKKeT V/IMF F
ER /5 /U EEM TVv/lMGO V/IAJ/IF F Z l?4o/-.

Ik wil graag profiteren van het lease-aandeelplan waarmee ik gegarandeerd 130
dagen per jaar vruchtgebruik kan maken van een auto en waarmee tevens de
fiscale privé-bijtelling van de zakelijk gebruikte auto vervalt.

Naam:.

Dhr. / Mevr.

U heeft tevens de gelegenheid om een dansje te
maken op de sfeervolle kerstklanken van een
muzikant. Om ca. 20.30 uur zal de kapitein het
schip afmeren aan de Ruyterkade Steiger 7 te
Amsterdam.

Adres :-

Geb. dat.: -

Postcode:-

Plaats:

Tel. nr.: —

Datum:

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 0206262466 betaalt u slechts f 99,- p.p. in plaats
van f 125,-.

Gewenste contractduur:

O 36 maanden

Koffie met bonbon
BTW EN C/CL KOSTEW RiJKLflflR MflKGN PRijS- EfJ SPetiFit/lTieWiJiiGiMGCN VOORBEHOUDEN REMAULT flOViSEERT ELF oLiEW P JflflR pLflflTWERKGAR/lMTiE W

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

Bon voor onze lezers

Hierbij verleen ik u een MACHTIGING om gedurende de looptijd van het contract, maandelijks
het bedrag van Fl. 196,63 van het onderstaande rekeningnummer af te schrijven.
Bankrekening: l—l
HANDTEKENING:

Deelname aan dit Kerstdiner op tweede Kerstdag
is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel.
020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van
Rederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam. De kosten bedragen f99,- p.p.

O 60 maanden

Postbank:
2 weken nadat wij Uw machtiging ontvangen
hebben, ontvangt U een bevestiging in de vorm van
een persoonlijke kaart met informatie en het voor U
dichtstbijzijnde afhaaladres voor Uw auto.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Aantal personen:.

^ iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
i tl-J | ItgiJTT

geeft u meer!

D—"""SF—r

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

iedereen leest de krant altijd

donderdag 17 november 1994

Weekmedia 17

Programma
Sinterklaas

Snelheidscontroles
ZANDVOORT - Bij enkele
snelheidscontroles vrijdag zijn
diverse bekeuringen uitgedeeld. De eerste controle werd
tussen half acht en acht uur
gehouden in Heemstede op de
Cruqiusweg. Zeven bestuurders kregen daar een bekeuring
omdat ze over de busbaan reden. Tussen half negen en
kwart voor negen kregen negen
bestuurders een bekeuring,
omdat zij op de kruising Heemsteedse Dreef/Lanckhorstlaan
door het rode licht reden. In
Vogelenzang op de Bekslaan
zijn bij een snelheidscontrole
tussen 11 en een uur 94 van de
332 bestuurders bekeurd. De
hoogste snelheid was 96 kiloIn Theater Carré kan veel, maar over enkele weken zet
meter, terwijl er maar vijftig theatergroep
De Appel de boel helemaal op zijn kop. Dan
mag worden gereden. Op dezelfde dag werd er tussen kwart wordt de piste onder water gezet. Negentigduizend liter
voor twee en half vier in Aer- water, en een grote bak natuurlijk, stellen de theatergroep
in staat om drie weken lang het blijspel 'Trilogie van het
denhout op de LeeuwerikenZomerverblijf op te voeren.
laan gecontroleerd. Hier reden
64 van de 264 bestuurders te
hard. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilometer.

In Carré kun je
drie wekenlang het
water horen klotsen

Inbreker
ZANDVOORT - Een getuige
meldde de politie dat er vrijdagnacht om een uur was ingebroken in een winkel in de Passage
en dat de inbreker wegreed op
een fiets met in zijn hand een
vuilniszak. Na een achtervolging werd de inbreker aangehouden. Het bleek een 28-jarige
Haarlemmer te zijn. De vuilniszak bevatte gestolen kleding
met een waarde van ongeveer
tweeduizend gulden.

Gewonde
ZANDVOORT - Een 25-jarige
Zandvoortse
automobiliste
raakte vrijdag om kwart over
acht 's morgens gewond bij een
ongeluk op de Zeeweg. Zij reed
in oostelijke richting over de
linker rijstrook en haalde een
andere auto in. Zij schrok toen
deze auto een beweging naar
links maakte en stuurde naar
links. Haar voorwiel kwam in
de berm en vervolgens raakte
ze de macht over het stuur
kwijt en sloeg over de kop. Zij
liep een hoofdwond en gekneusde schouder op en werd
daarvoor behandeld in een ziekenhuis in Haarlem. De auto
raakte totaal vernield.

door Arnoud van Soest
MDAT DE TECHNEUTEN van De Appel
maar een paar dagen
de tijd hebben om de
steigers en decors te
bouwen, worden die op een industrieterrein in Den Haag alvast pp maat gezaagd. Cheftechniek Lex Caboort, die een
groepje van zeven technici aanvoert, verheugt zich al op Carré. „De theatertechnici van Carré stellen net als wij de voorstelling op de eerste plaats. De rest,
dus wie wét nou precies moet
betalen, komt later wel."
Caboort verwacht weinig problemen bij het onder water zetten van het koninklijke theater
aan de Amstel, omdat De Appel
het stuk vorig jaar al in het eigen theater heeft opgevoerd.
Aanvankelijk had regisseur
Erik Vos zelfs het plan om het
Appeltheater helemaal onder
water te zetten, maar daar is
uiteindelijk van afgezien. Caboort: „Dan hadden we het hele
theater moeten uitgraven en
van een laagje beton voorzien.
Maar niemand kon de garantie
geven dat het beton niet zou

O

lekken. Bovendien werd het
veel te duur."
En zo werd het' dus een bak
met zwart plastic. Caboort:
„We hebben voor zwart gekozen, omdat je daarmee de suggestie van diepte wekt. Nou ja,
mensen komen er toch achter
dat het maar veertig centimeter
diep is, want ze gaan er dubbeltjes en kwartjes ingooien. Die
hebben we overigens express
laten liggen, om andere mensen
op een idee te brengen. (Lachend) Daar hebben we dus een
paar kratjes bier aan overgehouden."

Stroom
Uiteraard werden de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen; je moét wel met al dat water. „We hebben het hele theater laten doormeten, om te
voorkomen dat er ook maar
iets onder stroom zou staan.
Met al dat ijzer en die spots
moet je daar wel rekening mee
houden. Daarnaast bleek er een
waterzuiveringsinstallatie nodig, anders zou het water bin-

ZANDVOORT - Rond hel
Sinterklaasfeest, aanstaande zaterdag, is ook dit jaai
een feestelijk programma
bedacht in Zandvoort. Dat
ziet er als volgt uit.
13.35 uur: Aankomst op het
NS-station, opgeluisterd met
vrolijk dartelende 'acrobaten-pieten en het fanfare-orkest St
Ceacilia uit Heemskerk. In
tocht m het dorp door Zee
straat en Haltestraat.
14.00 uur: Ontvangst op het
Raadhuis door burgemeester
Van der Heijden.
14.35 uur: Feestelijke rondrit
door het dorp via Kerkstraat,
Thorbeckestraat,
Hogeweg,
Grote Krocht en Haltestraat.

nen een week groen worden van
de algen."
De regenbui, die in het stuk
voorkomt, bleek echter eenvoudig te realiseren. „We hadden al
de vreselijkste dingen verzonnen," vertelt Caboort, „zoals
tuinslangen met gaatjes. Maar
het bleek dat je zo'n regeninstallatie ook gewoon kon kopen. In de tuinbouwkassen regent het namelijk elke dag. Het
enige dat we moesten regelen
was de waterdruk, want in de
kassen willen ze nevel en wij
willen regen."
Een andere collega kreeg de
dankbare taak om twee plastic
.lokeenden van een motortje te
voorzien, zodat ze van afstand
te besturen zijn. „Ik had op een
glad wateroppervlak geoefend,
maar bij de eerste repetitie waren er golven, dus de eerste
eend zonk en de tweede eend
ging er meteen achteraan. Nee
hoor, dat is helemaal niet erg,
want dan weet je tenminste
meteen wat er mis is. En in het
algemeen is het zo: hoe meer er
misgaat, hoe leuker."
Over misgaan gesproken: in
het Appeltheater vielen er drie
toeschouwers in het water, wat
erg weinig is op een totaal van
35 duizend toeschouwers. Lex
Caboort: „Een oud dametje van
tachtig viel plat voorover en
mocht met acteurs mee naar de
kleedkamer, waar ze droge kleren kreeg van de costumière.
Die mevrouw had dus de avond
van haar leven; ze heeft ons in
ieder geval al verschillende be-.
dankbriefjes gestuurd."
Het 'watertheater' van De Appel
Reserveren: telefoon
42004200 (Carré).

6225225

Stekkie
14.00 uur: Wijkcentrum 't Stekkie, Celsiusstraat 190, Zandvoort-Nieuw-Noord (naast Van
Pagée sporthal) opent de deuren voor de Sinterklaas Spektakeldag. Het middagprogramma
is voor kinderen tot 7 jaar en
duurt tot ongeveer half vijf. Het
programma luidt:
14.30 uur: Optreden Clown
Tony Prestolino met een duif,
een hond en een duiktoren.
15.30 uur: Sinterklaas brengt na
zijn rondrit door het dorp een
bezoek aan 't Stekkie.
19.00 uur: Deur Stekkie gaat
open voor de Sinterklaasdisco,
een avondprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit
duurt tot ongeveer 21.00 uur.
20.00 uur: Sinterklaas Play
Back Show met Pieten in de
jury. Verder wordt het een
groot discofeest met pakjes,
swingen en Pepernoten Housen.
Kaarten voor de middag én
de avond kosten 2,50 gulden per
persoon en zijn te koop in 't
Stekkie.
(InL: tel. 17113).
t

Inbraak

of

ZANDVOORT - In een woning aan de Hemingstraat is er
zaterdag tussen zeven en drie
uur 's nachts ingebroken. Men
kon via een bovenraampje het
grote raam openen en binnenklimmen. Er werden een televisie, een videorecorder en enkele gouden sieraden, waaronder
een dames- en herenhorloge gestolen.

Foto Bram de Hollander

J U WORDT BEDIEND DOOR DE KERSTMAN EN ZIJN VROUwT
Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

Kerstmenu
Huisgemaakte gevogelte paté
met Vféddorfealade en mandarijnsaus
*****
Dubbelgetrokken runderbouillon
met wintergroenten
*****
Lasagna van zalmforel
met een Rieslingsaus
*****
Verfrissende spoon
*****
Tburnedos van ossehaas met
"Bordelaise" saus, geglaceerde
groenten en amandel aardappeltjes
Met vruchten en room gevulde
marsepein timbaaltje
*****
Koffie met friandises
l e kerstdag
zijn wl] gesloten

l

n 85.-

reserveringen: 02507-13722 f

Vrijkomende woningen in de Gemeente Zandvoort
Voor starters
Keesomstraat 337, kale
huur ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,75,4-kamerwoning
op 3e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Keesomstraat 509, kale
huur ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,75,4-kamerwoning
op 5e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto maano'inkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Lorentzstraat 96, kale
huur ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05,4-kamerwoning
op 4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
J. G. Mezgerstraat 126,
kale huur ƒ 770,00, bruto
huur ƒ 817,15,
3-kamerwoning op 2e

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen
max. ƒ 5.535,-, en min.
gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, éénen tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
RECTIFICATIE
De Schelp 105, kale huur
ƒ 622,77, bruto huur
ƒ 805,67.2-kamerwoning
op beganegrond met cv,
eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.475,-, en min. bruto
maandinkomen ƒ 2.000,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

U behoort tot de volgende
categorie:
Starters, indien u niet beschikt over woonruimte van
een corporatie in de regio
danwei een HAT-eenheid of
een 1-kamerwoning bewoont, danwei beschikt over
woonruimte op basis van een
tijdelijk huurcontract.
Doorstromers, indien u
een huurwoning van een corporatie in de regio leeg achterlaat, met uitzondering
van degene die een HATeenheid of 1-kamerwoning
bewoont.
Vestigers, indien u geen
starter of doorstromer bent,
maar wel woonrechten heeft
in de regio. Bijv. u bent werkzaam in de regio, u heeft een
maatschappelijke verbinding
met de regio, of u bent hieraan gelijkgesteld (gepensioneerd, langdurig uit het arbeidsproces etc.).
Welke gemeenten vallen onder
de regio Zuid-Kennemerland
Dit zijn de gemeenten
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort.
Beroken u» inkomen op
bruto basis
U berekent uw inkomen op
bruto maandbasis. Hierbij
moet u de overhevelingstoeslag optellen. Indien u tweeverdiener bent, tellen beide
inkomens.
Wat moet u verder allemaal
mee tellen:
Onregelmatigheidstoeslag
die u elke maand onvangt.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

E M M

Woningbon
Bruto maandinkomen van
meeverhuizende kinderen
boven de 27 jaar.
Alimentatie die u voor uzelf
ontvangt (alimentatie voor
uw kinderen hoeft u niet mee
te tellen).

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is

Bepaling van uw ge/insgrootte
Meeverhuizende kinderen
boven de 18 jaar worden niet
meegeteld.
Indien u zes maanden zwanger bent en dit aan kan tonen
doormiddel van een verklaring van de arts, telt uw aanstaande kind wel mee.
Een éénouder gezin wordt
gelijkgesteld aan een gezin
met twee ouders.
Hoc moe; u reageren
Alleen reacties via een
volledig ingevulde woningbon (zie hiernaast) worden
meegenomen in de selectieronde. U kunt hierbij hulp
vragen van onze medewerkers. De ingevulde gegevens
worden gecontroleerd bij de
gemeente Zandvoort danwei
de regiogemeenten.

Naam

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Postcode
Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
D zelfstandig

j mv\onend

Woonsituatie
Indien zelfstandig

C huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ia vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u m hel bezit van een urgentie verklaring?
O nee

l zo }3, kopte hiervan bijvoegen

Alleen in te v u l l e n door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

j

l etage

D wel lift

D geen tift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Sluitingstcrmijn inschrijf ingen
Woensdag a.s. om 13.00 uur.
Inschrijvingen die bmnenkomen na de sluitingstermijn
worden niet m de selectieronde meegenomen.

D vestiger

D starter

Geboorte datum

G ja

Waar moeten de woningbonnen
naar toe
De woningbon kunt u alleen
opsturen naar of inleveren bij
Woningbouwvereniging EMM,
Thomsonstraat 1, Zandvoort.
Elders ingeleverde bonnen
worden niet in de selectieronde meegenomen.

D doorstromer

f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

~

l

i

i

i

i

i

1

1

1

1

j

(

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening
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Eén telefoontje is genoeg ...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent Je geeft je eigen cntena op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken

Zandvoorts Nieuwsblad
SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING
Alle merken TAPIJT, 5 of 7 \r
garantie
NOVILONen MARMOLEUM
Deskundig gelegd
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

l e klas binnen- en buitenwerk

DE WINTERSCHILDER
vanaf 7 november 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(mm 3 dagen)
Schilderwerk,
wandafwerkmg en
behangen
Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
Glasreparatie
(zo mogeh|k binnen 24 uur)

Cafe-Restaurant

1960

LAMINAAT

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia

Gasthuisplem12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort

1995

35 jaar

Diverse kleuren en kwaliteit
Off LUXAFLEX dealer

De aktie m het kader van ons jubileum is met
succes afgesloten
In de afgelopen drie weken zijn velen onder u
persoonlijk benaderd Er waren echter onder u,
bij wie onze aktie ongeloofwaardig of onduidelijk
is overgekomen of zij die de kaart achteraf cadeau willen doen aan familie of vrienden
Voor al deze mensen geven wij hier het telefoonnummer waar u alsnog inlichtingen kunt mwmnen of bestellen.

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen
Wi| hebben de nieuwste stalen

Bel nu voor een vn/fc>///venc/e offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v,d. Ml J E

Bel gratis 06-0225828

Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
(Supermarkt)

Hotel Gran Dorado
Shell Geeriing
De Vonk

Familie Van Houten
Kerkplein 8, Zandvoort

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook'
Probeer het maar eens en bel de

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort

Vondellaan 1A, Zandvoort

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (i oo cpm)
zeer fraaie KUNST;

-V^
_J.| \

™ "*1^ i b« ^^ ~~~.~~
met van echt te onderscheien

H

O

T

E

SQAPY

^&bs? «Si

Café 'Het Gedicht van ^e Zee"

•MB .^B*.

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor uuj receptie
of porti;
Westerparkstraat 5
tel. 02507-15541

BHi AHk

,i&

DV

*r-^rT^^te^ej5>1 KERSTSÉR^TEN
m
^ÏBJJKIg^ ^SSri
ff506STÜKS »

L

ZÓÉKÜVr

SOAPY VLOEIBARE
CREMEZEEP pompflacon
MET EXTRA NAVULFLACON

GRAPPIGE DECORATIEVE
KOOKWEKKER
60 minuten timer

^BBfevB l

. ELDERS

1

ATSY^-l'

J-

>

y"rr

W*

lobello
ES!
MfTFRMIE
l *verse
, *E"ST DECORATIES
soorten

GEVLOCHTEN

ll£AK£RpLLEN
- • • • - • •v/ui.civ i ZWARE
£wnrib-

«p

MANDJE ,
MET 8 KAARSEN
ELDERSA98T

DIV. SOORTEN W C.-EEND
o a luchtverfrissers, navulverpakkmg toiletblok duo of WC-blauw

LABELLO BLAUW
de verzorgende en beschermende
lippenpommade

ZOEK t$?2l
UIT:

ELDERS

&8r

ELDERS

2&r

geeft u meer!

\OTEI

Kerstmis
in

'"J

NIKS SPAARZEGELS of WAARDEBONNEN, MAAR

Maastricht
In samenwerking met het luxe 4
sterren hotel Golden Tulip Barbizon
Maastricht biedt Weekmedia haar lezers een
feestelijk arrangement
aan tijdens de
Kerstdagen In de/e tijd van het jaar is
Maastricht op haar mooist vanwege de schitterende versiersels en de prachtige etalages straalt
/ij een nog warmere sfeer uit Graag nodigen wij
u uit voor een 3 daags arrangement waarbij u op
24 of 25 december kunt arriveren
AANKOMST 24 DECEMBER

/ / '

1994

OUWEHAND

• 2x overnachting met uitgebreid kerstontbijt
• 4 gangen diner op kerstavond
• Bisschopwijn koffie kerstbrood en saucij/en
na de nachtmis
• feestelijk aperitief en 6 gangen diner op eerste
kerstdag
• kaarten voor het concert van de Maastrichter
Staar op 26 december (Theater aan het
Vrijthof aanvang 11 30 uur)
• informatiemap over Maastricht en een mooie
kerststallenroute
• Limburgse verrassing bij \ertrek
• 2x overnachting met uitgebreid kerstontbijt
• feestelijk aperitief en 6 gangen diner op eerste
kerstdag
• kaai ten voor het concert \an de Maastrichter
Staar op 26 december (Theater aan het
Vrijthof aanvang 11 30 uur)
• 4 gangen diner op 2e Kerstdag
• informatiemap over Maastricht en een mooie
kei ststallenroute
• Limburgse verrassing bij vertrek
De prijs jan dit kerstarrangement bedraagt
J 465 pci persoon op basis van een tvveeper
soonskamer De toeslag voor een eenpersoonska
mer bedraagt f 75
per nacht
Wanneer u uw arrangement een
nachtjc wilt \crlengcn of een
nachtje eerder wilt komen om
uw kerstinkopen te doen dan
kan dat ook voor f 97 50 per
/ persoon per nacht De/e pnj
/en /ijn inclusief service b t w
tocribtenbelasting en ontbijt

f/

Pobtbus2104

1000 CC AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van
uw resevenng

Bon voor onze lezers
Deelname aan het Kerstarrangement in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen
van de/c volledig ingevulde bon naar het m
bo\ enstaande tekst vermelde adi es

POT 300 GRAM-ELDERS 339"

KERST
TIP'

-RUSTWAFEIS

MAGERE YOGHURT
OVENVERS FRIES

MAX HAVELAAR KOFFIE
snellillermaling

PAK 250 GRAM

SAPIDO RONDE
ROOMIJSTAART "de luxe"
LIEFST 1000 ML.
goed voor ± 8 personen

ELDERS 4*95^

Zonnatura RIJSTWAFELS
lekker licht b ] het ontbijt, ideaal voor tussendoor

DUBBELROL 200 GRAM

DIAMANT FR1TUURVET
100% plantaardig
bakt droog en krokant
KILOPAK

ELDERSJLSfr

r

r~r^
) iisj

PRINCES PINKZALM
fancy kwaliteit, hele moot
DUBBELBLIK 418 GRAM

SUIKBRBKOOD
< 400 GRAM -ELDERSJMDANEROLLES

CROISSANTS
BLIK 6 STUKS-ELDERS&39-

•£•,/<*\

ROMIGEFRANSE

KMTfNKLAAK
DEEG VOOR
OVENVERSE
CROISSANTS

;

240 GRAM-ALTIJD LAAG GEPRIJSD
IN ONZE GROENTE/FRUIT AFDELING

^^

jBSSSB»

OVERHEERLIJKE
ÏLJ RIJSTDESSERT
BLIK 425 GRAM

op lichte siroop
p

Voor meer inlormatie Golden Tulip Barbi/on
Maastricht Forum 110 Maastncht tel 043
838281
Reserveren is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig mgevul
de bon naar
Secietanaat Weekmedia

HARINGRUG JES

Diamant

AANKOMST 25 DECEMBER 1994

ERS^

Ësisa.

AUGURKEN
FAMILIEPOT1700ML

l

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

C^^

MANDARIJNEN SHOARMAVLCE
NET HEEL KILO
HEEL KILO

CRACOTTES TOAST
NATUREL
PAK 250 GRAM

ELDERS

SAUS

ËLDER

pot 275 ml

ELDERSJ
LUTECE
GESNEDEN
CHAMPIGNONS
blik 200 gram

STRUIK
RAGOUTS
diverse smaken
blik WO gram

DIRK VAN DEN DROEK

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

felcloonnr

Aantal pers

PASTEIBAKJES
hMrtllkVrokanl
DOOS 4 STUKS
ELDERS J^T

''LUIlJJLH'1

Datum aankomst

WEE!

PER
STUK

geeft u meer!

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schartpleln -HOOFDDORP Markllaan (centrum) Toolenburg -NIEUW VENNEP Hoofdweg VOLENDAM Hyacintenslraal -ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraat -AMSTELVEEN NOORD Kostverlorenho!
EN NU OOK AMSTERDAM -Belglepleln 106 (Nieuw Sloten] • Molukkenstraat 131 (oos!|
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Simon Bosma riant op
kop bij Chess Society

Autorit van
Sandevoerde
ZANDVOORT
De Auto
sportvereniging Sandevoerde
houdt zaterdagavond de zogenaamde Maclu-rit over vijftig
kilometer door Bloemendaal
De rally is uitgezet door Jaap
van der Pol en Derek Visser

ZANDVOORT - In de mter
ne schaakcompetitie van
Chess Society heeft Simon
Bosma op overtuigende ma
nier zyn leidende koppositie verstevigd Bosma is na
zes ronden nog ongeslagen
en moest slechts eenmaal
een remise toestaan

De startplaats is bij de Beach
Bar van het Palace Hotel aan
het Burg Penemaplem2 Deor
ganisatie is aldaar aanwezig om
half acht, terwijl de eerste equi
pe om acht uur vertrekt Het
inschrijfgeld voor de kaartlees
rit bedraagt 12 gulden per equi
pe, terwijl leden van de AS VS
twee gulden korting per per
soon krijgen De finish wordt
verwacht om ongeveer half 11
Voor de winnaars, in de diverse
klassen, staan fraaie prijzen
klaar

In de vijfde ronde kreeg Si
mon Bosma het niet cadeau te
gen Ton van Kempen Van
Kempen wist een klem voor
deeltje te verkrijgen, doch Bos
ma ontfutselde met een zoge
naamd 'paardvorkje' een volle
toren De overwinning van Bos
ma was toen een feit Ook Den
nis van der Meijden kon in de
zesde ronde niet van Bosma
winnen In een zeer strategisch
gevecht gaven beide kempha
nen elkaar geen duimbreed toe,
waardoor tot remise werd be
sloten
De tweede plaats is nu m han
den van titelverdediger Mare
Kok Nadat hij in de vijfde ron
de en 'koningsgambiet' won, be
dwong hij in de zesde ronde Ca
rohne Stam de Jonge Ook
Hans Drost, die aan een sterk
seizoen bezig is, deed goede za
ken Na een zwaarbevochten re
mise tegen Boudewijn Eijsvo
gel behandelde Drost in de zes

Een aanval
van
The
Lions wordt
afgeslagen
Foto
André Lieberom

ZVM-zaterdag te
sterk voor BSM
ZANDVOORT - Door een
61 overwinning op BSM
blijft het zaterdagelftal van
Zandvoortmeeuwen meedraaien in de bovenste regionen De leider op de topscorerslijst, Barry Paap,
was met drie doelpunten de
gevierde man
Met knap voetbal heeft Zand
voortmeeuwen de gehele partij
beheerst Al sjnel kwam het
klasseverschil tot uitdrukking
Wim Buchel zette goed door
waarna zijn voorzet door Barry
Paap droog werd mgeknald, O l
De Zandvoorters dikteerden
het spel Ondanks zeer goed
voetbal moest tot de veertigste
minuut gewacht worden op het
tweede doelpunt Na een hoek
schop viel de bal voor de voeten
van Marco Antheumssen en die
bedacht zich met, 0-2

Enthousiast spelend Lions
behaalt eerste overwinning

ZANDVOORT - De lange af
standsloper Gerard Kuijper
behaalde tijdens de ultraloop 'De Ronde om de Haar
lemmermeer' een verdien
stelijke 17e plaats Het was
voor de Zandvoorter de tien
de keer dat hij aan deze loop
deelnam en bovendien was
het zijn 75e lange afstandsloop
Het deelnemersveld van hon
derd atleten vertrok om half
tien in de morgen aan de 61
kilometer lange loop De weers
omstandigheden waren zeer
goed Meteen na het startschot
werd het veld uit elkaar getrok
ken en ontstonden diverse
groepjes De Rus Tepovskoi,
die uiteindelijk eerste zou wor
den, ging er samen met de Belg
Vandendriessche en de Neder
lander Huygens vandoor
De koplopers werden gevolgd
door een tweede groep en ver
volgens door Gerard Kuijper,
die zich rustig in de derde

groep ophield Kuijper passeer
de de 20 kilometer in l 25 45 en
lag op dat moment op een 15e
plaats Met de lichte wind in de
rug en een paar aangesloten
achterblijvers ging de Zand
voorter gestaag verder Bij het
35 kilometerpunt voelde Kuijper zich nog zo sterk, dat hij
besloot te gaan aanvallen
Stuk voor stuk werden diver
se lopers ingehaald Het mara
thonpunt werd door de Zand
voortse atleet gepasseerd in
3 00 54 en hij liep toen op een
fraaie achtste plaats Kuijper
had echter te veel gegeven en
kreeg een enorme inzinking,
waarbij hij zelfs genoodzaakt
werd om even te wandelen en
wat te eten en te drinken
Kuijper zette door en na een
paar zware slotkilometers fi
mshte hij uiteindelijk op een
17e plaats (9e bij de veteranen)
in een tijd van 4 37 05 uur „Ik
heb bij deze loop duidelijk ge
gokt en verloren De volgende
keer beter," aldus Kuijper

Casino-ZVM niet af te stoppen

Van der Meijden neemt
leiding van Ayress over

Topscprers

Klaverjassen

de ronde een moeilijk emdspel
beter dan Nico Handgraaf
Drost staat nu derde vlak voor
Eijsvogel en Van der Meijden
Kees Koper, die aan het begin
van het seizoen wat londen
miste, heeft laten zien dat reke
nmg met hem moet worden ge
houden In ronde vijf versloeg
hij Peter van de Beek en vervol
gens was Ton van Kempen het
haasje Koper heeft nu samen
met Willem Brugman die de
meerdere was van Peter Kuhn,
de gedeelde zesde plaats m han
den
Het derde team van Chess So
ciety heeft zijn eerste externe
wedstrijd niet kunnen winnen
Bloemendaal taleek met 5,5 te
gen 2,5 te sterk Na twee vooruit
gespeelde wedstrijden keek
Chess al tegen een 1,5 tegen 0,5
achterstand aan Hugo Egger
ding speelde fraai remise, maar
Willem Brugman moest de eer
aan zijn tegenstrever laten De
twee resterende punten werden
door Simon Bosma en Caroline
Stam de Jonge gescoord Bos
ma overklaste zijn opponent en
Stam de Jonge liet zien dat
schaaktechmsch veel vooruit
gang is geboekt Ton Marque
me, Nico Handgraaf en Hetty
Sandbergen konden het niet
redden en verloren hun partij

Gerard Kuijper loopt voor
tiende keer 61 kilometer

In de tweede helft kwam de
Zandvoortse trein op het spoor
Met vlotte combinaties werd de
verdediging van BSM uiteen ge
speeld Barry Paap zorgde voor
O 3 en Pieter Brune kopte fraai
de vierde treffer in het doel De
Zandvoorters verslapten wat,
waardoor BSM een tegenaan ZANDVOORT - De basketTopscorers Taco Lenos 19, den meer aan Door een goed de wedstrijd en liep gemakke
val kon plaatsen, die doeltref- ballers van The Lions Arno Weidema 16, Martin van gesloten defensie wist Lions in lijk uit naar een riante overwin
fend bleek te zijn, l 4
het begin de schade beperkt te nmg, 29 91
smaakten het genoegen van der Aar 12, Jeroen Gaus 12
Ondanks de grote nederlagen
houden Het wel betere ExerciHet Zandvoortse overwicht een eerste seizoenoverwm- Dames
tia had moeite om de Zand hoopt coach Peter van Ko
nmg
Low
Life'90
was
niet
bleef echter zo groot dat meer
De taasketbalsters van The voortse defensie uiteen te spe mngsbruggen, dat Lions veel
ervaring opdoet „Ik heb er
dere doelpunten niet konden bestand tegen een enthou- Lions zijn eigenlijk te hoog m- len Ruststand 19 37
siast
en
goed
spelend
Lions,
uitblijven De trefzekere Barry
gedeeld Ook de wedstrijd tegen
In de tweede helft profiteerde geen spijt van dat we hoger op
Paap en j Rob van der Bergh 70-48 De dames van The Exercitia leverde een enorm Exercitia van veel balverlies zijn gaan spelen Alleen is het
zorgden voor een 1-6 eindstand Lions wachten nog steeds ruime nederlaag op In de eer- van Lions Bovendien was moeilijker dan ik dacht We ko
,We gaan steeds beter voetbal- op de eerste winstpartij Nu ste helft kon Lions nog emgs- Lions aanvallend te zwak om men in deze klasse te kort,
len," is de mening van tramer werd verloren van Exercitia zms partij geven, doch m de het de tegenpartij erg lastig te maar we leren er toch veel
John van der Zeijs „Het is ook met 29-91
tweede helft was er geen hou maken Exercitia controleerde van"
vreselijk leuk om met deze
De gehele wedstrijd heeft
groep te werken Tevreden ben Lions met een geweldige inzet
ik nog niet, dat ben ik pas als we gespeeld Vanaf het begmsig
boven aan staan "
naai liet Lions duidelijk zien
wat de bedoeling was De eerste
zege van dit seizoen moest er
maar eens komen Met drie
driepunters op rij zette Lions ZANDVOORT - Een bij vlazich meteen op een voorsprong, gen uitstekend handballend Berkhout vond het kennelijk
niet meer uit handen werd Holland Casino-ZVM heeft wel even genoeg, zodat ConcorZANDVOORT - De leden die
dia wat terug kon doen, 18 13
gegeven
door Lions gespeel
van de Zandvoortse Bridge- de zone De
werkte perfect Low Concordia eenvoudig opzij Goede aanvallen resulteerden
club speelden de tweede Life had daar grote moeite mee gezet, 29-17 Het sterke m knappe doelpunten waar
wedstrijd in de tweede com- en keek na tien minuten tegen Zandvoortse team lijkt in door de zege steeds meer ge
petitie Het nieuw gevormde een 22 16 achterstand aan
deze zaalhandbalcompetitie stalte kreeg, 29-17 Met tien en
koppel van mevrouw Klmkdoor niemand af te stoppen elf doelpunten hadden Jaap
De
door
Low
Life
gehanteer
houwers en de heer HeiBij de dames ging het er Loos en Cor van der Koekelt
de
man
to
man
werd
door
doorn zorgden meteen voor
spannender aan toe Hol een groot aandeel m de over
Lions, door een hoger tempo, land Casino-ZVM won ver- winning
een overwinning
eenvoudig omzeild Veel onder diend van het tweede team
„Het is met verkeerd als je zo
In de A lijn waren veel paren scheppingen, gevolgd door een van NEA met 9-7
wint," stelde coach Joost Berk
afwezig in verband met hun snelle break en bij de rust had
De
nieuwkomers
Jaap
Loos
hout „De eerste tien minuten
deelname aan wedstrijden m Lions de overwinning vrijwel
het district Het koppel Klink binnen, 38-21 Kende Lions in en Cor van de» Koekelt gaven van de eerste en tweede helft
houwers/Heldoorn sloeg toe de voorgaande wedstrijden in meteen na het beginsignaal waren heel erg goed Daarna is
door eerste te worden met 59,38 het begin van de tweede helft hun visitekaartje af met dende het begrijpelijk dat je wat te ge
procent Goede tweede werden een inzinking, die bleef dit keer rende rake schoten Holland makkelijk gaat spelen Met
de dames Heidoorn en De uit De Zandvoorters bouwden Casino ZVM startte flitsend, meer tegenstand krijg je mooiLeeuw en de dames Gotte en gestaag verder aan een fraaie hetgeen al snel een 5 l voor- er handbal Het is moeilijk voor
Koning werden op korte af- overwinning Met snel en fana- sprong opleverde Na de sterke ons om de concentratie vast te
stand derde Aan kop, na twee tiek spel werd Low Life op gro opening namen de Zandvoor houden, omdat het verschil
wedstrijden, staan Klmkhou tere achterstand gezet Uitslag ters gas terug, waardoor Con- veel te groot is Ik vraag me af
cordia de schade beperkt kon
wers en Heidoorn, tweede zijn 70-48
houden De Haarlemmers kwa wie ons nog af kan stoppen "
Heidoorn en De Leeuw en de
In een spannende partrj
Aanvoerder Arno Weidema men zelfs terug tot 9 7, maar handbal
derde plaats is voor Molenaar
waren Holland Casino
een
tempoversnelling
had
tot
was
goed
te
spreken
over
deze
en Koning
ZVM en NEA vooral in de eer
gevolg
dat
Holland
Casino
overwinning
„Met
onze
eigen
De dames Hoogendijk en
ste helft aan elkaar gewaagd
Snellens hadden m de B lijn de lijk te kleine basis ging het erg ZVM bij de rust een 13 9 voor Beide teams knokten voor de
smaak te pakken en werden goed Iedereen heeft zich voor sprong had
Het begin van de tweede helft punten en wensten met voor el
eerste met 63,93 procent Op de volle honderd procent inge
kaar onder te doen, ruststand 4
grote afstand werd het gelegen- zet We hopen nu weer wat was opnieuw imponerend Met 4 In de tweede helft voerde
heidspaar van mevrouw Ru- meer wedstrijden te winnen De speels gemak werd Concordia Holland Casino ZVM het tem een zeer verdiende 9 7 overwin
denko en de heer Overzier stemming is in ieder geval op grote achterstand gezet, 18 po op Dat tempo werd zo hoog, nmg „We hebben de goede lijn
10 Het team van coach Joost
tweede De derde plaats ging goed "
dat de Zandvoortsen veel bal te pakken," vond coach Jan van
naar de dames Polm en Stocverlies leden Doelvrouwe Am- Duijn „In deze klasse zijn de
ker De dames Van Ackooij en
ta Reurnann hield echter, met teams aan elkaar gewaagd Met
Drenth bezetten na twee wed
fraaie reddingen, Holland Casi goed handbal kunnen we ech
strijden de eerste positie, ge
no ZVM overeind
Bijtijds ter meekomen Dit niveau kun
volgd door de dames Hoogenkwam de rust terug m het team nen we zekei aan Gezien het
dijk/Snellens en Rudenko/Ruvan coach Jan van Duijn De vertoonde spelletje en de goede
dolphus
Zandvoortse
verdediging instellmg van de dames komt
In de C-lijn speelden de da
kwam weer op orde, zodat er het wel goed "
mes Mens en Santoro een regel- ZANDVOORT - In de mterDoelpunten heren Cor van
De leden van de jeugdafde vrijwel geen doorkomen meer
raatige wedstrijd met enkele ne competitie van de Zand- ling spelen vanavond hun vier aan was
der Koekelt 11, Jaap Loos 10,
uitschieters naar boven Het re- voortse Schaak Club werd de ronde van de interne compeMiddels goed opgezette aan Martrjn Hendriks 2, Nic Grija
sultaat was een eerste plaats Dennis van der Meijden de titie Na de derde ronde staat vallen nam Holland Casino kovic 2, Peter Pennings 2, Pa
toet 55,87 procent De dames
van der Moolen, met ZVM het heft in handen, pakte trick Terpstra 2, Goran Bogoje
Van der Nulft en Scipio Blume nieuwe ranglijstaanvoerder 'Plorian
een score van drie uit drie, nog een kleine voorsprong en die vic l, RonaldVos l Dames Mi
gaan ook steeds beter spelen en Hij won fraai van John Ay- steeds bovenaan Vanavond werd niet meer afgestaan De reille Martina 5, Damelle Blom
werden tweede Mevrouw Kive- ress, die naar de derde speelt hrj tegen Riek van der Zandvoortse dames boekten 2, Claudia Paap 2
ron en de heer Van der Horst plaats terugviel
Meij, die op de vierde plaats
raken aardig op elkaar ingeEr bestond veel belangstel staat Voor de tweede en derde
speeld en werden derde Van ling voor de partij tussen Van plaats
komen Bart Timmerder Nulft en Scipio Blume voe- der Meijden en Ayress, een mans en Remco de Roode m
ren de C-lijn aan, gevolgd door strijd om de toppositie Van der aanmerking
Brons/Koning en Van Duuren Meijden was beter tegen de
Barry Paap (ZVM-zat)
Voor de laddercompetitie © © © © ©
/Hoogland
druk bestand en won Door een werden onder leiding van NaInlichtingen over de bridge overwinning op Ter Bruggen nouk Marqueme en Remco de • ••JMI
Remy van Loon (TZB)
dub kan verkregen worden bij steeg Edward Geerts naar de Roode, vier partijen gespeeld
de wedstrijdleider de heer tweede positie Vanavond zal Er waren overwining voor
JHobm Qastien (ZVM-zon)
HEmmen, telefoon 18570, al vermoedelijk de partij Van der Remco de Roode, Bart Tim
Tnstan Brouwer (zvw-zat)
'een 's avonds
Meijden tegen Geerts uit de mermans, Flonan van der
Pieter Brune (ZVM-zat)
computer rollen, wat zal mhou- Moolen en Mare Habets Mare
den dat wcdeiom de nodige Habets is de enige met een hon10
15
zweetdruppeltjes zullen vallen derd procentscore
Barry Paap 11 doelpunten ZVM zat
De
vierstedencompetitie 21 Remy
ZANDVOORT - In de ont De plaatsen 4 tot en met 10 wor
van Loon 7 doelpunten TZB
den
ingenomen
door
Domvoor
de
jeugd
is
definitief
rond
[floetingsruimte
van
de
Agatha
3
Robm
Castien 6 doelpunten ZVM zon
k
meck,
Manshande,
Pranck,
Beverwijk,
Haarlem,
Hillegom
erk aan de Grote Krocht
Tnstan
Brouwer 6 doelpunten ZVM zat
w
Van
Eijk,
De
Oude,
Lindeman
en Zandvoort vaardigen een
ordt vrijdagavond de maandePieter
Brune
6 doelpunten ZVM zat
1
team af Begin februari zal deze
' Jkse klaverjasavond gehou- en Ter Bruggen
twee voetbalteams kwamen in actie, maar deden dat met
den
Uitslagen De Drijver Gorter in Zandvoort van start gaan Slechts
zeer veel treffers TZB won met 8-1 en het zaterdagteam van
Dit zrjn altijd bijzonder gezel 1-0, Vastenhouw - De Oude O l, Zo'n zestig jeugdige schakers Zandvoortmeeuwen zegevierde met 6 l Zo zorgde Barry Paap
''ge kaartavonden, waar het Van Elk Lindeman 0-1, Berk- verzamelen zich m het Ge (ZVM-zaterdag) er voor dat hij voorlopig onbedreigd aan de
Meedoen voorop staat Deelne- hout Atkinson l O, Van Esveld meenschapshuis De Zand leiding gaat door driemaal te scoren De TZB er Remy van Loon
Jtters hoeven geen inschrijfgeld - Verherjen 1-0, Franck - Dom- voortse Schaak Club zal het klom naar de tweede positie door eveneens driemaal raak te
te
betalen, desondanks zijn er meck O l, Manshande Gude l dan opnemen tegen Het Alter schieten Paap blijft echter riant, met een voorsprong van vier
ee
n
paar kleine prrjsjes De O, Ayress - Van der Meijden O l, natief, VHS, De Uil, Weenmk doelpunten, aan de leiding gaan
a
Geerts Ter Bruggen l O
en Pat Mat
vond begint om acht uur

Bridgeclub start
tweede competitie

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

O\\t k

lllll/JU

Jongeren leggen
ruiterproeven af
ZANDVOORT - In het Rui
tersportcentrum Ruckert wer
den in het weekeinde voor zo
wel senioren als jeugd ruiter
proeven georganiseerd Tijdens
dit sfeervolle gebeuren werden
m beide klassen prima oefenm
gen uitgevoerd
Bij de volwassenen vonden 35
starts, waarvan 15 privé paar
den, plaats, terwijl bij de jeugd
maar liefst 55 starts te zien wa
ren Voor de jeugdpnjzen wer
den door Holland Casino fraaie
prijzen beschikbaar gesteld De
vijftien kleinste kinderen leg
den een oefenproef af en de rest
ging voor het A en B diploma
en de proef BI
Uitslagen senioren Proef B2
en LI l Yvette Eelman Pas
cal, 2 Annemiek Schuiten Pas
cal, 3 Naomi van der Bunt
Surprice, 4 Nicolette Kol
Anoeska Proef BI l Chantal
Emans Banjer, 2 Alexandrina
Peters Tornado, 3 Ellen Loos
Katmka, 4 Patricia Eland
Anoeska, 5 Cilla Ekeima
Stranger, 65 Rob de Vries
Anoeska
Pensionpaarden, Proef BI l
Natascha Daniels GiGi, 2 M J
Goedmakers Kmg, 3 Rosa van
der Staay Robedoes, 4 Vanes
sa Swaab Anoeska, 5 Linda
Jabroer Narada Proef B2, LI
en L2 l Noelle Buyen Gold
star, 2 Manon Bras Harm, 3
Manja Bras Misty

Jeugd
Proef BI l Suzanne Lange
laar Anoeska, 2 Sharon de
Vries Pin üp, 3 Michelle de
Koning Banjer, 4 Astrid uit
den Boogaard
Tornado, 5
Peikje Bol Banjer B diploma
1 Irene Verstappen Stranger,
2 Elme de Weers Katmka, 3
Jonma Bartelse Stranger, 4
Imke Koe Tornado, 5 Manke
Koe Strike Proef BI l Daph
ne van Damme Surprice, 2
Demse Aarderwerk Belle, 3
Lmda Daas Surprice, 4 Clau
dia Paap - Banjer, 5 Rosmarije
Noordegraaf Strike A Diplo
ma l Jennifer Bloem Nero
Oefenproef l Serena Driehuis
Quiny, 2 Bibi Paap Surprice,
3 Kim Molenaar - Katmka, 4
Amber Penning Surprice, 5
Niki de Wolf Surprice

TZB haalt fors uit
ZANDVOORT - Na een paar
minder goede resultaten heeft
TZB m de wedstrijd tegen de
reserves van EHS flink uitge
haald Met sterk voetbal werd
EHS naar een 8 l nederlaag ge
schoten Remy van Loon was
met drie treffers goed op dreef

Een speler van Holland Casino-ZVM doet een doelpogmg
Foto Andre Lieberom

Het werd weer eens tijd dat
TZB voor een paar punten zorg
de Want de positie op de rang
lijst was behoorlijk zwak ge
worden In de eerste helft sloeg
TZB keihard toe door vijfmaal
te scoren Door twee doelpun
ten van Buland Ceyran nam
TZB een 2 O voorsprong Bij de
rust was het 5 O door treffers
van Edwin Duysterhof Arie
Drayer en Remy \an Loon
In de tweede helft \ onden de
Zandvoorters het \vel genoeg
Nadat Rem\ \ an Loon voor 6 O
had gezorgd mocht EHS de eer
redden Vervolgens speelde
TZB de strijd bekwaam uit
Rustig liet TZB de bal het werk
doen Marti Barkiy en Remy
van Loon bepaalden de eind
stand op 8 l
EHS \vas wel erg zwak,
maar we hebben toch redelijk
geioetbald ' aldus trainer Wil
Tem Koning Het was een te
i echte overwinning We speel
den de wedstrijd m de tweede
helft knap uit Zo moeten we
dooi gaan"

Willem Pijper
wereldtitel 'droogroeien'
ZANDVOORT - Willem Pijper heeft zijn zinnen gezet
op de wereldtitel ergometer
roeiwedstnjden
op de
World Police & Fn e Games
begin maait in Melbouine
„Ik denk dat ik in Austi alie
zeker een goede kans maak
om wereldkampioen te wor
den Ik kan ontzettend hard
gaan als de spanning er
maar is Maai vooi het zover is wil ik eei st hoge ogen
gooien bij de wedstrijden in
Zandvooit"

dam, waar toppers uit heel Ne derlandse titel prolongeren
derland aan deelnemen, staat Dat moet op 14 januari 1995 m
sinds enkele jaien op de wed Amsterdam gebeuren .Vervol
strijdkalender van AFAFA Niet gens, en daar wil ik echt pieken,
onverdienstelijk werden er in moet het m Melbourne gebeu
teamverband een eerste en ren," zegt Pijper
twee derde plaatsen behaald
Luttik, die reeds eerder aan
Dit jaar werd AFAFA er Willem de World Police & Fire Games
Pijper zelfs Nederlands kam heeft meegedaan, heeft zijn zin
pioen
nen gezet op verbetering van
zijn prestaties Hij haalde toen
Twee AFAFA leden, Willem tweemaal een tweede plaats en
Pijper en Ruud Luttik, hebben eenmaal een vijfde plaats Bei
de roeikoorts zo erg te pakken de sporters zijn druk bezig met
dat zij meedoen aan de World hun
trainingsprogramma's
Police & Fire Games, te vergp „We kunnen naar Australië
lijken met de Olympische Spe omdat de Zandvoortse bedrij
len De deelnemers zijn werk ven Ijzerhandel Zantvoort en
zaam bij de brandweer, politie Versteege, Veitex en Espresso
of douane Pijper, werkzaam bij Shalom en de Beverwijkse be
de Haarlemse brandweer, heeft drijven Wilo en Carpomt ons
zich ten doel gesteld om we financieel steunen," aldus Lut
reldkampioen te worden Op tik „Daardooi zijn we e\tia ge
het eeiste gezicht lijkt dit motiveerd bezig "
grootspraak, maar wie Pijper
zijn kwaliteiten op de Concept Inlichtingen over de APAFA en de
op zondag 2,1 november
II kent en zijn trammgsarbeid wedstrijden
zijn te verkrijgen bij Peter Koopman
ziet, weet dat hij zeker tot de (02507 13602) of Ruud Luttik (02507
19171) De aanvang van deze wedstnj
kanshebbeis hoort

Dat kan op zondagmiddag 27
november als de Zandvoortse
vereniging APAFA de jaarlijkse
Jaap Bloem ergometer roei
wedstrijden houdt De wedstnj
den'worden geroeid op de Con
cept II ergometer Dit fitnes
stoestel dient als traimngstoes
tel voor de periode dat roeien
op het water niet mogelijk is In
de roeiwereld is de Concept II
volledig geaccepteerd Wereld
wijd wolden zelfs individuele
en ploegenwedstrijden 'droog
Maar voor hij voor de wereld
roeien' gehouden
De wedstrijden m Amster titel gaat, wil hij eerst zijn Ne

den is één uur in het veremgmgbge
bouw a m de Brugstraat 15 Deelname
sta U vooi een ieder open en toeschou
wers zijn welkom
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Vanavond

leaujolais Primeur
\J

Deze feestelijke avond gevuld met
TROMPKAAS en LIVE MUZIEK gaat
vanstart rond de klok van 20.00 u in:

o

Gezellig uit voor ongebonden
mensen

Soc. De Manege Zandvoort
zorgt iedere zat.avond voor een topprogramma
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid.
Uitsluitend voor leden in bezit van
l idmaatschappasje
v.a. 30 jr. corr. kleding a.u.b.

ovz

entree f 15,info 02507-10023

Nieuwsblad
organiseren in de krant van:

24 november a.s.

L€T OP: Volgende week
TROPICRL SINGl€ NIGHT
€en grandioos programma
met Zuidamerikaanse Big Band (22 man)
Rrubaanse limboshouu
Caribean buffet enz., enz., enz.

een gezellige "SINT" puzzel

HOOFDPRIJS: waardebon 250,Beschikbaar gesteld door: V. Dam Magasin Kerkstraat Zandvoort
Troostprijzen best. uit chocoladeletters van Hema Zandvoort

ovz

en

Nieuwsblad
€en ijzersterke combinatie!

l

Het eerste glas beaujolais is GRATIS
U ZOU WEL GEK ZIJN OM
MEER TE B E T L E N Ö R
VOOR KENNERS:

LAMSBOUT

:;

•''

kilo

LAMSCOTEÏ-EÏ 2 KIPPEN

*IQ OQ

10.90 kilo

4C f\ö '*'••' - -•
10.30

voor

i

MAGER
LEKKER
RUNDER- GEHAKT
GEHAKT H.CXK

DRUMSTICKS

MOOI
PEKELVLEES

DAGELIJKS
VERSE

100 gr.

1.98

2e1pÓgr. ; • ' ••. • •

halve prijs

FILET
AMËRICA|N
/;

10ogr

/V -v.-. '•;-•/,•. . • • ' • -

1

POSTORDERBEDRIJF is door niet afgenomen bestellingen en geannuleerde orders
genoodzaakt
ONMIDDEUJJK
'
' nagenoeg' de Hele voorraad
'
' ' én' ZEER
' SNEL 1e gelde te
U
Alle artikelen \A/qrden verkocht voor E
en uiteraard alles met volledige GARANTIE!

;GRILLWORST

- . , . . -.•• ; ; > " : ;

VAN BETALING!

•'

r

1.50 ooö '

.
deldig tot nader order
Voor ƒ 100,- kassabonnen 250 gram ROOMBOTER GRATIS!

Prijzen geldig y/a 100 gr. en gelden t/m 23/11

SLAGERIJ KRÖONËNBURG

KUNSTKERST ITALIAANSE kou.
LEREN KLEDING
BOMEN
Leren Broeken/Rokken 59.90
Spencers/Hesjes 29.90
Leren Jacks 99.90
Leren Motoriacks 129.Suede Jacks 69.90
Suede Parka's 199.en nog veel meer!
Norm.van 279 .-tot 1299.Lederen Kinderjassen voor:

Prachtige kerstbomen in
alle soorten en maten.
Met GRATIS standaard en
KERSTVERLICHTING!
Normale winkelverkoopprijs
van 79 .-tot 299.-NU...
210 cm. 119.-* 190 cm. 79.160 cm. 59.- * 130 cm. 39.en 90 cm. voor:

Schoolstraat 3,Telefóon 12939
o.a. jumpertjes, rompertjes, kruippakjes,
vestjes, truitjes, kömplete winterpakjes l
met mutsjes etc etc. etc. Normale
wihkelpriizen 39.-59:-89.- NU ALLES x

•B^^^H^Hi^i^^BH^^i^^^^MiH^HnMHMBB*l^MPIH^iHHH^H^^^^^B^^^^HMHB^B^^^^^^^^B^BB*">^i^^^^~^B^^l^«^^^^^^^^^^^^^^~^^^~

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie B.V. Weekmedia geeft wekelijks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit met een totale oplage van ruim 511.000
exemplaren.
Weekmedia vraagt op korte termijn een

telefonische
advertentie-verkoper
(m/v)
Standplaats: Amsterdam
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden
de volgende functie-eisen:
• opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen
Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
Weekblad
Amstelveen
Post
Aalsmeerder
Courant
Uithoomse
Courant
de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

Enige praktische ervaring in een soortgelijk functie
strekt tot aanbeveling.
Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve
vaardigheden, in woord en geschrift en het vermogen
om markt- en klantgericht te denken en te handelen,
alsmede stressbestendigheid een vereiste.
Wij bieden:
• een part-time functie voor 19 uur per week
(verdeeld over woensdag, donderdag en vrijdag);
• een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 2.941,- en ƒ 3.674,- bruto per maand op
full-time basis;
• een uitstekend pakket van secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u
inwinnen bij de heer B.L. Berger, verkoopmanager,
telefoon 020-562.2618.
Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie B.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie
van mevrouw M. van Erp onder vermelding van
AS/93.08.
De sollicitatietermijn sluit op 25 november 1994.

" ' • '~ '

'

~

Alle kunstkerstbomen
Let
inclusief stevige standaard en

GRATIS
kerstboomverlichting!
HETE - LUCHT
OVENS
Bekend van Sky Channel, zeer snel koken,
bakken, grillen, ontdooien etc
zelfreinigend Norm. 799.- NU

PANNEN &
Mountainbikes,
Citybikès,
Sport r» ..
• v .' i • ' 'i .1
'
l
'i>.

fietsen en fietsen;
waarvan slechts '
l per soort
NU ALLES v.a.

I SCHEER
dekbedden, hpèsldkens, kussens,
overtrekken, badlakens etc NU v.a.

l£m
/ w \j\iiiy
/ t-~r
i<
iRoyal SLG Solingen, 7-12-70
delig,
24r\«krt.
l goud vergulde delen, ^HH ^fe. on
llO jaar garantie
^^F rnirn cJ U
l Normaal DM 2350.-NU

79ï

typeVRAUN"

APPARATEN
l OplaadbaarJ99> NU

Polo's, blouses, truien, kinderkleding, darnesshirts etc NU v.a.

De goederen zijn inmiddels overgebracht haar de verkooplokatie • ZANDVOORT

wrkoop *en op ZATERDAG19 NOVEMBER 11.00-18.30

"ElYSEE BEACH" Hote)
Burgemeester van Alphénstraat 63 - ZANDVOQRT

donderdag 17 november 1994

Vtfeekmedia 16-17

16-11

Auto's & Motoren

Weekmedia
VW en Ford
brengen MPV

Dedra SW heeft veel ijzers in het vuur
ment vrij sterk.
Duitsland zat vorig jaar'op
bijna 24 procent van 727 duizend auto's, Frankrijk op ruim
7 procent van 372 duizend auto's, Italië op 27 procent van
298 duizend auto's. In Nederland behaalden stationsversies
Consuin het D-segment zelfs een permenten
centage van 40 procent van in
kiezen de
totaal 160 duizend auto's.
station
Consumenten kiezen de staET BLIJKT dat autotraditiomerken die met een sta- tion traditioneel als een prakneel als
tionswagon in het D-seg- tisch werkpaard, maar vooral
een prakment actief zijn veel betere ver- in Duitsland en Italië beoortisch
koopresultaten behalen dan de deelt men ze in toenemende
werkmate als auto's met een eigen
merken met alleen een sedan
paard
imago die een bijdrage leveren
in het programma.
In vrijwel alle Europese lan- aan de status van hun berijder.
In deze twee landen speelt styden is de stationwagon sterk
vertegenwoordigd en op de be- ling dan ook een belangrijke
rol bij de aankoop, irrandere
langrijkste markten zijn de
ruimte en comfort heeft de Delanden kijkt men wat meer
meeste in het D-segment geconcentreerd waardoor sprake naar de ruimte en het comfort. dra SW aardig wat ijzers in het
De hoogste tijd derhalve voor vuur.
is van een zeer ruim aanbod.
Hij komt gelijk op de markt
een Lancia Dedra stationwaPer land varieert het vermet de vernieuwde Dedra sekoopaandeel binnen het D-seg- gon en wat betreft styling,

Lancia haakt met de introductic van de Dedra Stationwagon
in op een steeds belangrijkere
Europese trend. In Nederland
scoren dergelijke versies uitzonderlijk hoge ogen.

Wie geen Franse, Japanse of Italiaanse ruimtewagen wil, moet nog een paar
maanden geduld hebben
want dan brengen Volkswagen en Ford beide een
gezamenlijk . ontwikkelde
Multi Purpose Vehicle
(MPV) op de markt.
De technisch identieke
auto's krijgen de naam VW
Sharan en Ford Galaxy en
krijgen evenals de FransItaliaanse ruimtewagens
een eigen gezicht. De onlangs aan het Parijse publiek getoonde prototypes
wijken nauwelijks af van
de produktieversies, behalve dan dat de Sharan en
Galaxy speciaal voor de autosalon een vreugdevol jasje kregen.
Deze , zoveelste nieuwe
ruimtewagen heeft zoals
gebruikelijk een flexibel in
te delen interieur en biedt
plaats aan zeven volwassenen. Hij beschikt over
voorwielaandrijving en in
een later stadium komt
nog een versie met vierwielaandrijving op de markt.
Het motorenprogramma
omvat een 2.0 liter viercilinder,,2.8 liter V6 en een
1.9 liter turbodiesel.
Het Parijse prototype
van de Sharan was voorzien van een opgeklopte 2.8
V6-motor 'Powered by Porsche'. Dit houdt in: 252 pk
met uitlaatgasturbo, vierwielaandrijving, een verlaagd onderstel, een top
van 230 km/uur en een acceleratietijd van acht seconden naar 100 km/uur.
Het • Galaxy-prototype
was voorzien van een door
Ford -ontwikkeld auto-navigatiesysteem.

Het profiel omvat enkele stijlkenmerken om de elegantie en
klasse te accentueren. Aan de
achterzijde valt de vormgeving
van de klep op. Hij loopt niet

danreeks. De SW is, afgezien
van de begrijpelijke overeenkomsten in techniek, prod.uktie en strucutuur, onafhankelijk van de sedan ontwikkeld.

'Een Katterug is helemaal niet zo bijzonder'
Zwitserland te reizen omdat je
daar het risico liep dat kwaaie
boeren je zouden stenigen. Misschien dat die boeken zich
daarin onderscheiden van al
die andere, want er verschijnen
jaarlijks enorm veel boeken
over klassieke auto's."

Cuba

V

AN DE HAND van Amstelvener Frank H.M. van
der Heul (52) verschijnt
in januari het 15-e boek sinds
1986: 'Renault - De eerste vijftig
jaar.' Hij is gespecialiseerd in
de opkomst en ondergang van
het automobilisme en op een
enkel boek over reizen en klas-.
sieke motoren na - 'je moet tenslotte af en toe even iets anders
doen' - gaan al zijn boeken daarom over auto's van 25 jaar en
ouder.

Archief
Van der Heul's boeken zijn
gelardeerd met een opvallende
hoeveelheid foto's, vrijwel allemaal afkomstig uit zijn eigen
archief dat naar schatting zevenduizend negatieven en 15
honderd dia's telt. De eerste publicaties over Amerikaanse au-

Van der Heul: 'Als het even kan probeer ik toch wel de mythes
onderuit te halen'
to's waren niets anders dan fotoboeken. Sinds zijn overstap
vorig jaar naar uitgeverij Van
Soeren & Co vertelt hij veel
meer het verhaal achter de auto's die hij fotografeert.
Op die wijze bracht hij de geschiedenis van Citroen, de VW
Kever en nu dus Renault in
beeld. Het zijn rijk geïllustreerde lijvige boekwerken van rond
de vijftig gulden.
Van der Heul: „Ik wil in die

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Fiat Tipo 1.4. blauw, '90, 5-drs.
70.000 km, 3 mnd. Bovag.gar.
ƒ 10.750.- ECONOOM
Frederikspl. 6, 020-6232505.

boeken laten zien hoe het automobilisme zich heeft ontwikkeld en kijk wat afstandelijk
naar het merk. Als het even kan
probeer ik toch wel de mythes
onderuit te halen. Zo'n Citroen
Traction bij voorbeeld was in de
beginjaren nou echt niet zo geweldig. Soms ontdek je frappante dingen. Zo was er bijvoorbeeld voor de oorlog een automotaielclub die zijn leden adviseerde om niet per auto naar

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,205 1.1 XR, 7/91 53.000 km
ƒ 16.250
ALBERS AUTOBEDRIJF
Tel. 02963 - 1767.

Ford Escort 1.4 i CL Estate 5- Ford Sierra 2.3 diesel, 1990
drs„ 1990
ƒ 13.750.- ƒ15.500. Autoservice Wetter
Autobedrijf "De Meer"
Zwanenburgerdijk 503,
Rijsenhout 02977 - 22193.
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572,
Nissan Sunny, 1.4 HB. SLX,
Lada2105 1.5 '93/9.950
wit, '91, ƒ16.900
Lada Samara 3-drs '91/11.795
Lada Samara 5-drs '91/11.250 COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam 020 - 6121824.
Westdorp, tel.: 020 - 6825983.
Renault 19 TS, 10-1991, Ferrarirood, 'n plaatje!, Ipg, ƒ11.950.
Inruil mogelijk. 023-423906.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Subaru Mini Jumbo, wit,'26.000
km. '92, 3-drs. ƒ 13.500
1 jaar garant. HEERE.
Chrysler Voyagers 2.5 TD, SE,
Tel.: 020-6232505.
div. access. '93 ƒ 47.500.Autobedrijf "De Meer"
Rijsenhout 02977 • 22193.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Vectra 1.6 GL
4/92
Audi 80 1.8 S, bj. 10-'88, apk ƒ 20.500.12-'95, kleur blauw, perf. st.,
ALBERS AUTOBEDRIJF
ƒ 15.750. Tel. 02979 - 41025.
Tel. 02963 - 1767.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

'Klant moet
kosten betalen'

H

„Als ik over ongelimiteerde flnanciële middelen beschikte,
schafte ik een Pontiac Cabriolet
uit 1952 aan die ik in een ver
verleden voor 250 gulden op de
kop tikte. Maar het blijft een
stille droom, dus houd ik het er
maar bij om ze te fotograferen
en erover te schrijven."

ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ
8/50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

Audi

Alfa Romeo
Alfa Romeo 13 S, Stuurbekr.
elec. ramen, antraciet met.
48.000 km., 7/90, ƒ 18.500.GOLDCAR
Oranjebaan 2, Amstelveen,
Tel. 020-6433733.

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
Citroen Oithof biedt aan:
ZX Reflex 1.9, diesel Break,
metall, d.grijs, kent. 31-5-'94,
11.000 km, ƒ4000 onder de
nieuwpr., met fabr.garantie
Bestelwagen: Jumper 27C 1.9
Turbo diesel, kent. 26-5-'94,
4200 km, ƒ4500 onder de
nieuwpr., met fabr.garantie.
Isolatorweg 40, A'dam
Sloterdijk (afslag S 102).
Tel. 020 - 6823520.
Aangeb. verlengde HY met hydrol. systeem inger. als camper. Tel. 023-318047.
AX Firstcl. wit, aug. 92, km
23.000, glazen dak, ƒ14.850.
Tel. 020-6454733 na 18.30 uur.

Auto's te koop van
ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,-

Volvo 940 GL Sed. 2.3, Leder,
bekl. '91, antr.met, 79.000 km.
ƒ29.500.-Van Vloten B.V.
Volvo-dealer 020 • 6369222.

Chrysler

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Volvo 440, 1.8 inj. st.bekr., wit,
km 30.000, 8/92, ƒ21.750
VOLVO NIEROP, A'dam-W„
Tel. 020 - 6183951.

BXTRD Turbo 1e eig., 124.000
km, ƒ11.500,-, Mitsubishi
Dealer Jorritsma, Wagenweg
10 Purnierend. 02990 - 23741.

Citroen Acadiane. b.j. '82,
70.000 km, praktisch gereed
Citroen Oithof biedt aan:
Saab 9000 i, full. options voor APK, vraagpr. ƒ 800.
Mazda 323 1.5 GLX Hb, blauw
parelmoer wit
Tel. 030 • 717462.
Tiet. 2/86, Apk 11/95, ƒ 5.250.ƒ 8.250.Tel. 020 - 6823520.
CITROEN AX, 07-'91, 21.000
tel.: 03653 - 60677'
km, APK 07-'95, l.m. velgen,
LX 25 GTI Turbo 1987, d. grijs, Opel Kadett 1.3 S, 3-drs.,
ƒ10.750. Tel. 02972 ; 63721.
n
we band, 1e eigen, ƒ9950.- 1987
ƒ 7.950 Citroen BX 19 GTI 12-1988,
Visa Garage
Autobedrijf "De Meer"
keurige auto, pas gekeurd,
Tel. 020 • 6596264.
Rijsenhout 02977 - 22193.
ƒ6950. Inr. mog. 023-423906.

V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze -inruilers en aantr. rep. prijzen.
XMComf. break D.'93/38.500
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
XM20I, aut. '92
ƒ29.500
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
XM 20i Comf. '91
ƒ 22.500
XM Turbo D 92
ƒ 32.500
XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500
XM Turbo D ABS '90 ƒ 22.500
XM D Break Serv, '92/ 18.500
BX TGD Break '92
ƒ 20.500
BX 19 TGD Br. '9.1 ƒ 16.500
BX TZD Turbo '89
ƒ 10.900
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
BX TRD '88
ƒ 7.950
BX TRD '86
ƒ 4.950
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
BX 19 TZI LPG '92 ƒ 19.500
BX 16 Progress'92 ƒ17.500
BX 16 Progr. Lpg 91 ƒ13.500
BX 14 TE Deauville '92/ 14.900
ZX Diesel '93
ƒ 24.500
ZX Reflex 5d. '91
ƒ 14.900
Visa 11 RE '88
ƒ 3.950
C 15 D '93
ƒ 12.500
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410,

„Ik reis veel om oude auto's
op de plaat vast te leggen, mijn
vrouw maakt de notities erbij.
Kortgeleden zijn we 'twee weken in Cuba geweest, heb ik
vijfhonderd foto's van oude
Amerikanen gemaakt. Verder
bezoek ik heel veel automusea,
club- en merkdagen."
Zijn liefde voor oude auto's
dateert al vanaf begin jaren zestig, maar dat was meer noodgedwongen wegens geldgebrek.
Veel grote oude Amerikaanse
bakken en als hij de kans kreeg
reed hij een open Pontiac uit
1952. „Ik vind die oude wagens
nog steeds mooier van vorm en
bovendien kun je overal netjes
bij. In technisch opzicht zijn ze
vaak vrij simpel, als je handig
bent doe je alles zelf. Ik ben niet
technisch waardoor mijn Volvo
Katterug uit 1962 jaarlijks nog
zo'n tweeduizend gulden aan
onderdelen en onderhoud kost.
Motorisch heb ik niets te kla-

Voor een goede occasion:

Fiat

Autobedrijf
WIM van AALST

15 x Panda, '82 t/m '90, alle v.v.
Communicatieweg 6, Mijdrecht APK, v.a. ƒ850. ATD Rat
Occasions. 020 - 6330921.
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
FIAT
Citroen BX TE Toulouse, ' i. 87 Panda 750 College/ 6.950
400cc inj., zonder gebreken, bj. 89 Panda 1000 CL .ƒ 8.950
'91, 78700 km, ƒ13.500,
90 Panda 1000 CL .ƒ 10.500
tel. 030 - 623802.
91 Panda autom.. .ƒ 12.750
88 Ritmo 70 CL .. .ƒ 8.250
87 UNI 45 S
ƒ 6.950
OTO/ICI CITROEN
92 Uno Elegant .. .ƒ15.950
AX 1.4 TRS '87
ƒ 6.750 93 Uno 1.4 Suitte .ƒ21.500
AX 1.0 Escape '93 ..ƒ 15.250 94 Tipo 1.4 Demo .ƒ25.500
AX 11 TGE '92
ƒ15.950 93 Lancia Y 10 .. .ƒ 19.500
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750 90 Lancia Dedra 1.8 ƒ 19.750
BX 14 RE '88
ƒ 9.250 90 Alfa 33 Qv 1.7 ..ƒ19.900
BX 14 Toulouse '91 .ƒ16.900
Oto Plaza,- Herenstraat 40
BX 16TGESt.b. '90 .ƒ15.500
Hilversum
BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
Tel. 035 - 244244
ZX 1.9 Diesel '93 . . . . ƒ 23.500.
ZX l.h Reflex 10/91 ..ƒ17.500
Diverse FIAT OCCASIONS
XM 2.0 Comfort'91 ƒ25.750
reparatie & onderhoud
Hogeweyselaan 21
APK-keuringen
1380 AG WEESP
FIAT-SPECIALIST '
02940 - 16661
Bovag Autobedrijf
Ruime keuze in 2 CV occasions
VAN ETTEN
alle leeftijden. Citroen Centrum
Leende. Tel.: 04906-1528.
Timmerwerf 91, Heemskerk
Tel. 02510 • 33677.
Tegen handelspr.: BX 16 TGi.
zwart, 3-'91, ƒ11.500. BX 16 Fiat
CINQUECENTO
weg.
Montreux, blauw met., Lm. wie- omst.h.
t.k.
gloednieuw
len, LPG, 6-'89, ƒ9000. BX 16 ƒ14.500. Tel. 08356-31278.
TGi, LPG, wit, 11-'91, ƒ12.500.
BX 14 E, 11-'89, ƒ8250. BX 16 Fiat Uno 45, brons met., m. 89,
53.000 km, ƒ 7.950 incl. gar. en
RS Break, 10-'85, ƒ3950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 - apk, Zuidwijk, tel. 020-6629517.
6627777, do.av. op. tot 20.30.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
TlMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties: Tel. 02975-62020.
van BX, Visa en 2CV6.
Teg. handelsprijs: Fiat TEMAPK klaarmaken tegen gered, PRA 1.6 i.e., st.bekr., 1-'91,
prijz. Verk. van losse onderd. ƒ11.500. BEREBEIT, AmstelTel 020-6680820 en 075-219777 dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
T.k. Citroen BX TGE 1990, LPG T.k. Fiat Uno 1.1, b.j. 23-9-'93,
wegens lease-auto; APK 10/95, 18.000 km, ƒ 11.500, inruil mog.
ƒ 8900. Tel. 05788 - 73061.
020-6341618.
Citroen-dealer
Oithof biedt aan:
AX 11 E, 3-drs. 8/89,61.500 km.
ƒ 7.750.-AX 11 E, 5-drs. 6/89,
78.000 km ƒ 7.950.- AX Rrst 5
drs. 1/93, 45.000 km. ƒ 16.750.Visa 11 RE, 10/87, 65.500 km
ƒ 5.950.- BX 14, 4/86 111.500
km ƒ 4.250.- BX 14 E, 3/88,
95.500 km ƒ 7.250.3 mnd. BOVAG garantie
Isolatorweg 40, A'dam
Sloterdijk (afslag S 102).
Tel. 020 - 6823520.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

FIAT
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

Panda 750 CL .
Panda 1000 CL
Panda autom. .
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
Uno 1.4 Skyline
Uno 1.4 Suite ..
Ritmo 70 Cl
Croma 2.0 S ...
Croma 2.0 TDi .

gen want hij heeft me nog nooit
in de steek gelaten terwijl dat
klokje al zeker drie keer de
klok rond is geweest."

Gebruiksauto
„Het is voor mij een gebruiksauto die ik nodig heb
voor mijn reizen door Europa
en voor het bezoek aan clubdagen. Ik poets 'm eigenlijk nooit,
behalve de ramen. Gewoon af
en toe door de regen rijden,
daar wordt hij net zo schoon
van. Het is mijn 23-e auto en ik
heb hem al tien jaar maar ga
hem nu inruilen voor een Volvo
340 uit 1984. Een auto moet betrouwbaar zijn en als ik geld
had voor een million seller
kocht wel een oude Amerikaan.
Zo'n Katterug vind ik echt niet
zo bijzonder. Ik ben er tien jaar
geleden al achtergekomen dat
het een gefingeerde dagdroom
is dat de ene auto beter is dan
de ander. Sommige mensen
met een klassieker overdrijven
het weieens. Je moet ze niet te
lang zien want dan raak je besmet of geïrriteerd. Ik denk dat
ik me ga irriteren en ik zorg
daarom voor die tijd weg te zijn.
Het is een leuke gekte, maar
mensen die van klassiekers
houden zijn ongevaarlijk."
EVERHARD HEBLY

kaarsrecht omhoog en scharniert hoog in het dak. De achterruit bedekt het stalen frame
van de klep en strekt zich uit
tot de zijkanten.
De horizontale achterlichten
hebben dezelfde stijl als die
van de sedan. Het zijaanzicht
van de SW oogt harmonieus.
Het interieur van de Dedra
SW is ruim en comfortabel. De
bestuurdersstoel is op diverse
manieren instelbaar voor de
meest optimale zitpositie. Het
instrumentarium is gemakkelijk afleesbaar en overzichtelijk.
Voor de inzittenden zijn er
voldoende snufjes om het leven aangenaam te maken, zoals uitstekende zitplaatsen, een
airbag voor de bestuurder,
leeslampjes achterin, scharnierbare hoofdsteunen, een
grote bagageruimte met opvouwbare afdekhoes en een opbergvak onder de vloer van de
bagageruimte.
Vanaf de achterbank is de
bagageruimte overigens gemakkelijk bereikbaar.
Het motorenaanbod van de
gehele Dedra-reeks is gewijzigd. Alle moten kenmerken
zich door meer trekkracht bij
lage toerentallen, betere prestaties en minder tarandstofverbruik.
Twee benzinemotoren zijn
nieuw in de reeks: een 1.6 liter
multipoint injectiemotor met
90 pk en een 2.0 liter 16-kleppenmotor met 139 pk. Daarnaast zijn leverbaar een 1.8 liter, een 2.0 liter met twee kleppen per cilinder en een 2.0 liter
turbodiesel. De prijzen van de
Dedra Stationwagon variëren
van 41.450 gulden tot 66.950
sulden.

Kia

Ford
AUTOBEDRIJF "DE MEER"
Resta 1.1 i C, 3-drs.
1991
Fiesta 1.3 i Cheers, 3-drs. 1992
Escort 1.3 i CL, 3-drs.
1992
Escort 1.4 CL, 3-drs.
1989
Escort 1.4 i CL Est. 5-d 1990
Escort 1.4 i CLX, 5-drs. 1992
Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs. 1992
Orion 1.6 CLX, 4-drs.
1992
Sierra 1.8 Laser, 3-drs. 1986
Sierra 2.0 Ghia, 5-drs.
1986
Sierra 2.0 i CL Aut., 4-drs. 1989
Sierra 2.0 CL, 5-drs.
1989
Scorpio 2.0, 4-drs,
1990

WESTDORP

Kia dealer, occasions
Tel. 020-68 259 8^

Mazda
Voor een goede occasions:
BERKELAAR AUTO
Handelsweg 4
Mijdrecht

Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92
Sierra T. Diesel
91
Sierra 2.0 GT, 4-drs, wit .. .92
Escort 1.4 CL, 3 + 5 d. 90/91
Escort 1.6 CLX . . . . 89/90/91
Fiesta 1.1, rood, wit .. .89/90
Scorpio 2.4 CL, 5 drs
91
Peug. 405 1.9 GR '89/12.500
Volvo 340 DL '88 . . . .ƒ 3.500
Ren. 21 TL, Lpg '90 ./13.500
BOVAG GARANTIEBEWIJS
HOGEWEYSELAAN 97
Tel. 02940-15443

WEESP

.ƒ 6.950
.ƒ 7.950
.ƒ12.300
Ford Sierra 1.6 Laser, bj. '87,
.ƒ13.950
ANWB gek., met. blauw. Vr.pr.
.ƒ15.950
ƒ6200. Tel. 020- 6112252.
.ƒ18.750
.ƒ19.950
.ƒ21.500
.ƒ 8.250
.ƒ21.950 MINI 1000, bj. '81, APK 4/'95,
.ƒ31.500 ƒ750, moet opgeknapt worden. Tel. 020 • 6263994.
Autobedrijf CASPARUS
Weesp 02940-15108

Mini

Pomphouder Zonneveld
uit Zaandam kreeg voor dit
standpunt de loftrompet
uitgereikt omdat hij al geregeld actie heeft gevoerd
tegen
creditcardmaatschappijen over de doortaerekening van kosten. Zonneveld is van mening dat
de klant de extra kosten die
gepaard gaan met elektronisch betalen maar moet
opbrengen in plaats van de
pomphouder. De BOVAG
heeft zich hier al vaker
sterk voor gemaakt. Zonneveld's manier van doorberekenen van kosten aan
de klant was voor Eurocard aanleiding aan de bel
te trekken bij de commissie economische mededinging van het Minsterie van
Economische Zaken. De
commissie echter noemde
de handelswijze van Zonneveld legaal.
Eurocard heeft hier inmiddels bezwaar tegen
aangetekend.

'Jonge' Express
Renault heeft de derde
generatie Express op de
markt gebracht. De Express is uiterlijk herkenbaar aan het vernieuwde
front met andere grille en
koplampen en aan de grotere buitenspiegels. Ook
het dashboard en stuur
zijn nieuw vormgegeven.

Nissan

Peugeot

Tegen handelsprijzen: Sunny
1.61 SGX Coupé, stuurb., el. ramen, 8-'89, ƒ10.500: 300 ZX
2+2 Coupé, 7-'85, ƒ12.500.
Sunny 1.4 L 12 V 3 drs., 9-'91,
ƒ13.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020 - 6627777,
do.av. open tot 20.30 uur.

Opel

106
205
205
205
205
309
405
405
504

XN
92 72.000 km
A c c e n t . . . 8 8 58.000 km
Junior. ...90 100.000 km
XL
8/90 89.000 km
XR 1.4 2/93 32.000 km
Allure , 1/87 93.000 km
GR 1.9 10/90 80.000 km
9.000 km
SR 1.8 .8/93
Coupé 11/81 120.000 km

Escort 1.4 Cl 1/90

Omega.2.4i, bjr '91, st.bekr.,
abs, oentr. lock, el. spieg. enz,
inr. mog., ƒ 15.950.023-423906.

44.000 km

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.

Opel Corsa 1.5 D 1989, pas
*PEUGEOT ZUIDWIJK*
gekeurd, leuke auto, ƒ 7950. Inruil mogelijk. 023 - 423906.
Div. types 106 va. .. .ƒ 14.750
OPEL KADETT 1,2, APK tot juni Div. types 205 va. .. .ƒ 5.950
. OCCASIONS
Div. types 306 va. ...ƒ25.950
'95, z.g.st., trekhaak ƒ900.
MAZDA DEALER
205 GE 1.1./5d 1/90 .ƒ13.500
020 - 6634464.
205 GT 1.4./5d 4/87 .ƒ 8.950
VAN VLOTEN CAR
Opel Kadett 16i, bouwjaar 205 Rallye (95 pk) 7/88/11.950
Tel.: 020-6365052
1990. Telefoon: 020-6222713, 309 GTI 16V2/91 ...ƒ25.950
SED LX 1.8i-16v . . . ,1993 vragen naar Kus.
305 GR 1.6 Sed. 5/84 ƒ 3.500
Wagon LX 2.0i
1994
T.k. Opel Kadett b.j. '84, APK 305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
SED LX 1.3M6V .. .1992 gekeurd tot april '95. Vr.pr. 405 GR 1.8i 7/93 . . . . ƒ 32.950
Wat u zoekt hebben/krijgen wij!
HB LX 1.3
1987 ƒ 1250. Tel.: 02979 - 83739.
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
HB ENVOY 1.3
1988
HB GLX 1.3
1988 T.k. tegen handelsprijs: Astra Tel. 020-6629517/6791864.
1.61 GL, 5-drs., zwart met., 205 XRD '87, schuifd., spoiler,
323 HB 1.5 Ensign
1989 LPG,
3-'92, ƒ 18.500. Astra 1.6i grijs kenteken, ƒ3500, lichte
323 HB 1.5 aut. PS
1989 GL 5-drs.,
LPG, 6-'92, rood, park.schade. 020 - 6335757.
323HBLX 1.6i
1990
323 HB GLX 1.6i
1991 ƒ18.500. Kadett 1.61, LPG,
De beste Leeuwekeur
323 F GLX 1.6i
1990 5-'90, ƒ 10.250. Kadett 1.4i Segebruikte auto's
323 F GLX 1.8M6V
1991 dan, LPG, 5-'91, v.a. ƒ10.750.
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
vindt u bij:
626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988 ƒ 16.500. Corsa TR 2-drs„ LPG,
COBUSSEN
AMSTERDAM
626 HB LX 2.0 aut
1989 10-'87, ƒ4950. Kadett 1.3 LS,
626 HB GLX 2.0-12V .. .1989 3-drs., LPG, 6-'85, ƒ4950.
sinds 1930
626 HB ARES 2.2M2V . .1990 BEREBEIT, Amsteldijk25, AmPeugeot-dealer
626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992 sterdam, 020 • 6627777, do.av.
COBUSSEN
626 HB GLX Ipg 1.8M6V.1992 open tot 20.30 uur.
Baarsjesweg 249-253
626 Coupe GLX 2.2M2V.1990
Amsterdam 020 • 6121824.
Van part. Ascona 1.6 '88, HB,
Bij aankoop van één van de 4-d., 11 mnd APK, moet weg, Peugeot 405 GRi, 1990, keuriƒ4950. 020-6909790.
bovenstaande occasions:
ge auto, pas gekeurd, ƒ 10.950.
Inruil mogelijk. 023-423906.
een ALARM of
een STARTONDERBREKER of
een VOUWFIETS
Renault 5 GT Diesel, 5 drs, heKADO
melsblauw, 1986, leuke auto,
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Mazda 323 F, 18i GLX 16 V,
pas gekeurd, ƒ 4950. Inruil moStuurbekr. 38.000 km. 11/91
AMSTERDAM-NOORD
gelijk. 023-423906.
rood,
ƒ24.950.RENAULT AMSTERDAM
GOLDCAR
Top occasions met 1 jaar
Oranjebaan 2, Amstelveen,
garantie
Tel. 020-6433733.
Wibautstraat 224
Mercedes onderd. ook bestel
Rover 114 GTi, elec. ram., c.v.
020 - 561 96 11
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
lm, velgen, 31.000 km. 6/92,
Tevens inkoop sloop of schade T.k. Renault 19 TS 1.7, 5-drs, racing red. ƒ 22.950.'89, km.st. 125.000 GOLDCAR A'VEEN, OranjeWegens fam, omstandigheden LPG,
Mercedes 190D .'91, 121.000 ƒ8.750. Tel. 020 - 6175796.
baan 2, Tel. 020-6433733.
km, veel extra, z.g. onderhouden, ƒ 35000. Tel. 03402-36934.

ANDERE MERKEN
Crysler Voyager 2.5 TD SE,
div. accessoires
1993
Nissan'Bluebird 2.0Combi1985
Toyota Carina 2.0 GTSi 1994
Volvo 360 i LPG, 4-drs. 1987
Volvo 440 GL LPG, 5-drs. 1990
OCCASION TIP
626
Opel Kadett 1.3 S, 3-d. 1987
626
121
KONNETLAANTJE 8,
RIJSENHOUT
323
TEL.: 02977 - 22193.
323
323

FORD
VAN NES

„Klanten van pompstations kunnen op allerlei
manieren betalen. Als zij
zelf besluiten de creditcard
te gebruiken, is het niet
meer dan logisch en consequent dat zij ook de kosten
hiervan voor hun rekening
nemen." Dit zei BOVAGbondsvoorzitter Frans Jansen tijdens de jaarvergadering van de afdeling tankstations.

MAZDA-DEALER
Tel. 02979 - 82929.

Renault

Rover

Mercedes-Benz

Subaru

Mitsubishi

Daihatsu

Honda

Cuore CX (5-drs), zwart '91
Cuore TX, rood, '91, Applause
XI '89, Charade TX 1.3 inj. '91,
Charade TS 1.0 rood, '90,
Feroza SX Resintop '91
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel.: 020 • 6183951.

Honda JAZZ '84, APK tot april
'95, kl. d.blauw, 3 drs., ƒ2000.
Tel. 035 - 240382.

Hyundai
HYUNDAI-DEALER
AMSTERDAM

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

Voor nieuw en gebruikt

Daihatsu Charade TXI 1.3, bj.
'92, km 54.000, 4 cyl, 16v,
ƒ 14.300 tel. 035 - 232413.

TT. Vasumweg 32, A'dam-N
Afslag S 118 v.a. Ringweg
Tel. 020 - 6310615

AUTOKROOY

GOLDCAR MITSUBISHI

uw ^TER-DEALERS

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Mitsubishi Galant 1.6 GLX '87, T.k. Mitsub. Colt 66.000 km, bj.
keurige auto, l.m. velgen, wit, 9-87, apk t/m 3-95, nwe accu +
ƒ 4950,-. Inr. mog. 023-423906. bndn, ƒ 6500. Tel. 020-6694467
Tegen handelspr.: Galant 1.8 » Bewijsnummers van een
GLi, 4-drs., st. bekr., c.v.,
geplaatste advertentie in deze
grijs met, LPG, 2-'93, ƒ 15.500. rubriek krijgt u alleen
Lancer 1.8 GLD, groen met.,
toegezonden als u dat bij de
1-'90, ƒ 10.500. BEREBEIT,
opgave van de advertentie
Amsteldijk 25, 020 • 6627777, kenbaar maakt. De kosten
do.av. open tot 20.30 uur.
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Viyip - Justy - ImprezaiV i-ëgacyl
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf

Amrit
Heere
Mooy & Zn.
Aalsmeer

Legmeerplein 28-32

020-6153902

Ceintuurbaan 225

020-6622204

Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54

020-6623167
02977-30170

Subaru Mini Jumbo 1990, 1e
eig., zwart met., prima auto,
klein en zuinig, ƒ 8950. Inr. mog.
023 • 423906.
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Nieuwe biologische kuur stimuleert haargroei

Meer dan 20% van de bevolking heeft last
van overmatige haaruitval
Ongeveer 7O% van de
mannen zal in de loop
van zijn leven te maken
krijgen met een zekere
mate van haaruitval. Bij
4O% daarvan begint het
haarverlies al rondom
het 35ste levensjaar.

Deel opbrengst naar Artsen zonder Grenzen

Gloednieuw handboek:
de Gezondheids Almanak
Voor iedereen die zijn of haar gezondheid serieus
neemt en goed geïnformeerd wil zijn over gezondheidskwesties, is er sinds kort de Gezondheids
Almanak. In dit compacte boekwerkje worden uiteenlopende onderwerpen op heldere wijze beschreven. Opvallend is dat deze uitgebreide bron van
informatie voor een zeer vriendelijke prijs te koop
is.
Stel dat u even snel wilt kunnen opzoeken hoe het ook al
weer zat met bewaartermijnen van medicijnen of uit
welke vier groepen de Voedingswijzer bestaat. Misschien vraagt u zich wel af
wat er tegen aften en wintertenen te doen is. De kans is
groot dat u verschillende
boeken moet doorbladeren
om achter de gegevens te
komen. In de Gezondheids
Almanak staat dit soort informatie overzichtelijk bij elkaar en voorzien van vrolijke
illustraties.
Klein en handig
Ondanks het kleine formaat
bevat de Gezondheids Almanak veel wetenswaardigheden, die zijn ondergebracht
in vijf delen. In deel l worden 80 praktische adviezen
gegeven door een huisarts
over
veelvoorkomende
kwaaltjes en aandoeningen.
Daarbij worden ook een aantal sterk levende misvattingen uit de weg geruimd.
Deel 2 verstrekt achtergrondinformatie over veelbesproken onderwerpen. Aan
de orde komen o. a. verantwoord eten, omgaan met ge-

Dagelijks verliezen we normaal gesproken 50 - 80 haren. Voor de konditie van
ons haar is vooral de gezondheid van onze hoofdhuid
en van de haarwortel van
groot belang. Er zijn echter
veel faktoren, die een overmatige haaruitval veroorzaken of zelfs tot kaalheid leiden. Reeds lang zijn bekende
oorzaken: stress, slechte en
onregelmatige
voeding,
dieet, zwangerschap, menopauze, ziektes en het gebruik
van bepaalde geneesmiddelen.

Verlenging levensduur
neesmiddelen, gezondheid en haar
milieu, verslaving en eerste
hulp bij ongelukken. Deel 3 Nu is er een nieuwe komplebestaat uit honderd tips voor te biologische kuur tegen
een goede lichaamsverzorging. Ze variëren van het
onderhoud van uw gebit tot
het aanleren van de juiste
lichaamshouding. Wie geïnteresseerd is in alternatieve
geneeswijzen leest in deel 4
wat hij of zij bijvoorbeeld in
de homeopathie, natuurge- Een onregelmatige stoelneeskunde en paranormale gang of verstopping is
geneeskunde kan verwach- een veel voorkomend
ten. Deel 5 tenslotte geeft verschijnsel. Terwijl het
een uitgebreid overzicht van vaak de oorzaak is van
organisaties, stichtingen en
lichamelijke
verenigingen op het gebied allerlei
stoornissen en ongemakvan gezondheid.
ken. Een opgezette buik,
misselijkheid of migraiGoed doel
ne zijn in vele gevallen
het gevolg. Als onze
Wie de Gezondheids Alma- spijsvertering te langnak koopt, helpt niet alleen
zichzelf maar ook de stich- zaam werkt blijven onting Artsen zonder Grenzen. verteerbare resten van
Een deel van de opbrengst de voeding te lang in
komt namelijk ten goede aan ons lichaam. Hierdoor
deze organisatie. De Gezond- kunnen
afbraakstoffen
heids Almanak ligt voor alsnog in het bloed opgeƒ8,95 te koop bij de boek- nomen worden, hetgeen
handel, drogist, Etos, de zeer ongezond is. Een reTuinen
(infonummer
070-3192436), Dirx, reform- gelmatige darmwerking
is daarom belangrijk
huis en apotheek.

haaruitval: Pil-Pood. Pil-Food
bestaat uit capsules die een
uitgebalanceerde samenstelling bevatten van aminozuren, vitamines en gierstextract, welke voor de opbouw,
de groei en de gezondheid
van het haar van groot belang is.
Het verbetert de
structuur van het haar en
zorgt voor een langere groeifase ervan. Overmatige haaruitval wordt afgeremd en in
veel gevallen gestopt. Al na
een behandeling van drie

Neusverkoudheid
Als men besmet wordt door
het verkoudheidsvirus heeft

Stomen met Rhinocaps

dit vaak hinderlijke gevolgen. Zo gaat bijvoorbeeld het
neusslijmvlies zwellen. Het

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum

Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Hoewel besmetting met het
virus niet te voorkomen is,
zijn er gelukkig wel middelen die voor verlichting kunnen zorgen. Een van deze
middelen, gebaseerd op de
vertrouwde en veilige methode van het stomen, is Rhinocaps. De werking van Rhinocaps inhalatiecapsules is gebaseerd op natuurlijke stoffen zoals Camphor, Eucalyptus olie, Thijm olie en Menthol. Deze natuurlijke stoffen geven snel verlichting
doordat ze de zwelling van
de slijmvliezen verminderen
zonder hieraan schade toe te
brengen. Door enkele malen
per dag te stomen kan men
weer opgelucht ademhalen.

Een veilig, doeltreffend
74,7'!.,

• Voor de
bc'hiindelmK

G Na do
behandeling

Pil-food verhoogt aantal
haren in groeifase

Wetenschappelijk
onderzoek

voor de gezondheid en
om je goed en fit te voelen.
Bij een moeilijke stoelgang
of verstopping zult u waarschijnlijk eerst denken aan
een gewoon laxeermiddel. De
problemen lijken dan snel
opgelost en u kunt weer
'normaal' verder leven. Veel
laxeermiddelen werken echter vaak tijdelijk en wel eens
agressief. Vooral bij langdurig gebruik kunnen ze uiteindelijk schadelijke gevolgen geven.
Het lekkere
vruchtenblokje Ortisan
Een nieuwe oplossing voor
dit probleem biedt het vruchtenblokje Ortisan.

Het bevat vruchten en vezels
en is een geheel natuurlijk
produkt dat de darmen stimuleert. Het geeft volume
zonder
extra
calorieën,
maakt de darminhoud zacht
en smeert de dwarmwand,
geeft uw darmen een gezonde, natuurlijke stimulans.

gehele wereld gebruikt. Het
is een snelle en verantwoor-

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

K E R K S T R A A T 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

iedereen leest de krant altijd en overal

Spanning, stress.... het lijkt tegenwoordig zo gewoon. Uw leven is druk, druk, druk. Uw werk, uw
gezin, het verkeer en een continue stroom prikkels
in geluiden en beelden. Het valt niet mee om nog
'stress-bestendig' te zijn. Bent u erg nerveus? Een
beetje spanning kan geen kwaad, maar teveel is
niet gezond. Vaak heeft dan de nachtrust er onder te
lijden, waardoor u zich niet fit voelt. U presteert
dan minder of voelt u zelfs 'lamgeslagen' door nervositeit. Logisch dat u daar vanaf wilt. Neem daarom regelmatig tijd voor uzelf. Reageer spanning af
in hobbies of sport. Praat over problemen. Maar
soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een
andere oplossing vindt u in veilige, natuurlijke
rustgevers, zoals de homeopathische geneesmiddelen Nervival, Rustival en - voor kinderen - Kindival
van VSM.
Wat kan homeopathie
voor u betekenen?

Miljoenen tevreden
gebruikers
^
Het Ortisan vruchtenblokje
wordt al door miljoenen tevreden gebruikers over de

middel voor een goede nachtrust.

Nervositeit en slapeloosheid.
Dit kunt u er aan doen!

Pil-Food wordt met succes
door miljoenen gebruikt en
is in Europa het meest gebruikte middel bij haarproblemen en haaruitval. Het
wordt door vele internationale artsen, specialisten en academische ziekenhuizen geadviseerd. Pil-Food is dan ook
in de afgelopen 20 jaar uitgebreid klinisch onderzocht.

de manier voor een gemakkelijke en natuurlijke stoelgang. U krijgt geen last van
darmkramp, gas vorming of
een ongecontroleerde stoelgang. Ortisan is vriendelijk
geprijsd en is verkrijgbaar
bij drogist en reformhuis.

Homeopathische rustgevers
vergroten uw geestelijke
veerkracht. Nervival zorgt
ervoor dat u spanning beter
de baas kunt. Rustival zorgt
voor een gezonde nachtrust.
Beide werken licht kalmerend en zijn volstrekt veilig.
Het bijzondere van deze produkten is namelijk dat ze
niet versuffend werken en
ook geen verslaving of gewenning geven. Daarom
kunnen ze zonodig gedurende langere tijd gebruikt worden. Bijvoorbeeld in periodes
van spanning, overwerktheid of verdriet.

Voor meer informatie, verkoopadressen of aanvraag
van een gratis monster, bel Kinderen en stress
of schrijf naar: Compact Nutriënts, Postbus 59, 1380 AB Ook kinderen kunnen in
Weesp. Tel.: 02940-17162.
spannende tijden soms een

steuntje in de rug nodig hebben. Voor het eerst naar
school, een verhuizing, een
opwindend partijtje of de
spannende decembertijd; situaties die kunnen leiden tot
druk gedrag, prikkelbaarheid en slaapproblemen. In
die gevallen biedt Kindival
van VSM uitkomst. Dit is
een mild en natuurlijk geneesmiddel dat speciaal voor
kinderen is ontwikkeld. Kindival brengt uw kind op een
natuurlijke manier tot rust.
Net als bij Nervival en Rustival geldt ook hier: Kindival
werkt niet versuffend en niet
verslavend.
Deze geneesmiddelen zijn
zonder recept verkrijgbaar
bij drogist, apotheek of reformhuis. Met vragen kunt
u tevens terecht bij de VSM
Homeopathielijn.
Bel tijdens kantooruren gratis: 06 - 0996662.

Drogist adviseert Daro Thijmsiroop
Als Sacha voortaan moet
hoesten, heeft zijn moeder een prima middel in
huis. Want de drogist
adviseerde Daro Thijmsiroop, een milde, effectieve oplossing bij hoest.
Van oudsher bekend
ter
verlichting
van
hoestklachten en geïrriteerde keel.
Indien men niet in de gelegenheid is om vaker per dag
te stomen, kunnen de capsules ook op een zakdoek worden leeggedrukt. Door de
zakdoek voor de neus te nouden wordt hetzelfde verlichtende effect bereikt.
Rhinocaps is verkrijgbaar bij
drogist en apotheek. Voor
inlichtingen kunt u bellen
met: Vemedia B.V., 02940 65905.

Een flinke verkoudheid had
Sacha te pakken. Met vooral
veel hoestbuien. Ook 's
nachts werd het niet minder.
De hoestbuien hielden Sacha
(en zijn ouders) de halve
nacht wakker. Zijn keel zag
rood en slikken deed pijn.
Met dit soort hoest helpt een
'kusje, en dan is 't over' niet
meer, maar is een effectief
medicijn nodig.

Een kleuter van vier
Advies
jaar
Gelukkig voor Sacha kreeg
Zoals alle kleuters voelt Sa- zijn moeder van de drogist
cha zich al een hele kerel. de volgende dag een prima
Sinds kort naar de grote advies: Daro Thijmsiroop.
school, op zwemles, vooraan Dit is een van oudsher bein het kattekwaad. Kortom, kend produkt voor verlicheen kind als zo velen. Ook als ting van hoest en ter verhij ziek is. 's Nachts wakker zachting van de keel. Deze
worden en als een klein ver- verzachtende werking helpt
dietig hoopje mens tegen pa- kinderen en volwassenen
pa of mama aankruipen. Zo- van hun hoest en geïrriteerals onlangs ...
de keel af. Bovendien smaakt

de siroop heel aangenaam,
zodat ook kinderen zonder
problemen hun drankje slikken.
Geen bijwerkingen
Naast de originele variant is
Daro Thijmsiroop ook suikervrij leverbaar. Deze werkt
net zo goed en is bovendien
veüig voor het gebit. Juist
bij kindergebitten moet je
immers extra bedachtzaam
zijn op gaatjes. Belangrijk is
dat beide siropen bij gebruik
volgens de bijsluiter geen
bijwerkingen hebben. Daarmee is het een effectieve en
veilige oplossing voor vervelende hoestklachten.
Daro Thijmsiroop is verkrijgbaar bij de drogist.
SmithKline Beecham Consumer Healthcare,
Postbus
394, 1180 AJ Amstelveen.

Veelgehoord misverstand:

"Ik heb nu eenmaal last van teveel maagzuur...
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

Illlii'

Het bewijs van de werkzaamheid kwam naar voren in 10
wetenschappelijke
studies,
welke
o.a.
werden
uitgevoerd
Pil-Pood kan gebruikt worden bij: haaruitval door ver- in Zwitserland, Duitsland,
scheidene oorzaken, in het Denemarken en Spanje.
bijzonder diffuse haaruitval,
Pil-Food is er in verpakmannelijke haaruitval, haar- kingen van 40 en 100 capsuuitval als gevolg van een les. Verkrijgbaar zonder reziekte, haaruitval tijdens de cept bij drogist en apotheek.
zwangerschap, door hormonen en medicijnen veroor- Voor meer informatie en verzaakte haaruitval. Ook is het koopadressen kunt u bellen
zeer effektief bij bros en met Imgroma B.V.
breekbaar haar zonder glans tel.: 043 - 687581.
en broze nagels.

Verkoudheid: wie heeft er geen last van?
gevolg hiervan is dat de
neus "verstopt" raakt. De
ademhaling gaat moeilijk,
men voelt druk in het hoofd
en bovendien kunnen bacteriën niet meer afgevoerd
worden zodat de kans op een
ontsteking ontstaat. Al met
al bijzonder vervelend.
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maanden mag resultaat worden verwacht.

Natuurlijk middel voor een probleemloze
stoelgang

Bijna iedereen in Nederland wordt wel eens verkouden, sommigen zelfs meerdere keren per jaar. De
oorzaak van dit probleem is het hardnekkige verkoudheidsvirus. Besmetting hiermee is bijna niet te
voorkomen omdat de één het op de ander overdraagt.
Bovendien vindt besmetting vaak al plaats zonder
dat degene met het virus weet dat men verkouden
gaat worden.

GEZONDHEID

Een op de drie Nederlanders heeft een gestoorde
spijsvertering.
Soms
treedt die op na zwaar of
sterk gekruid eten. Vaak
is er echter geen aanwijsbare
reden voor.
Slechts zelden is een teveel aan maagzuur de
oorzaak.

probleem niet echt aan. Er is
iets anders nodig: de luie
maag moet weer aan het
werk worden gezet. Dat is
nou precies wat Gastrocure
doet. Een tabletje voor de
maaltijd of wanneer de
klachten zich voordoen is
meestal genoeg.
Het voedsel
wordt dan weer goed gekneed en vermengd met de
maagsappen (inclusief het
maagzuur). De spijsvertering krijgt dan weer zijn
normale loop. De klachten
verdwijnen, ook misselijkheid. Gastrocure krijgt dus
uw maag weer snel onder
controle.

Gastrocufë

Uit onderzoek is gebleken
dat mensen mét maagklachten in het algemeen niet
méér maagzuur produceren
dan
mensen
zonder
maagklachten. Meestal is
een vertraagde werking van
onze maag de boosdoener. De ten:
het maagzuur gaat
maag is dan als het ware te "branden" of andere symptolui om zijn werk te doen. men treden op als opgeblazen gevoel, oprispingen of
Ons voedsel én het maag- incidentele maagpijn. Er kan
zuur blijven dan te lang in ook wel eens sprake zijn van
onze maag. Dat geeft klach- misselijkheid.

Echte probleem
aanpakken

Gastrocure is een geregistreerd geneesmiddel. Het is
zonder recept verkrijgbaar
Er zijn veel middelen die het bij drogist en apotheek. Voor
maagzuur binden oi' neutra informatie kunt u bellen met
liseren. Maar die pakken het GabaB.V., 036-5491880.

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166
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Noch vlees noch vis, maar wel smakelijk

Suzuki verfijnt
GSX-R1100

AT DOE JE als je opmerkt dat de meeste
terreinwagens gebruikt worden om de show te
stelen langs boulevards en in
de stad of in de file en nauwelijks voor zwaar werk door
zand en modder. Dan bouw je
een-auto die anders is dan alle
traditionele terrein- en personenauto's.
Een met de technische eigenschappen en r ij kwaliteiten van
een personenauto maar met
een' terreinwagen-overjas. Een
die zich vooral in zijn element
voelt op gebaande wegen en als
het per se moet ook een drassig weiland of een bescheiden
rotspaadje niet schuwt. Zoiets
als Toyota's Recreational Active Vehicle 4WD, oftewel de
FunCruiser.
Toyota presenteert de auto
niet als trendvolger van bijvoorbeeld de Suzuki Vitara of
Daihatsu Feroza, maar als een
trendsetter op weg naar de
eeuwwisseling. Een zogenaamde lifestyle-auto voor extroverte, onafhankelijke, trendy en
dynamische 'no kids-types' met
een inkomen van twee keer
modaal.
Wie gezien wil worden,
schaffe zich een FunCruiser

020-665 86 86
Saab

Seat

SAAB SERVICE

SEAT AUTO KOHLER
v d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max

HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097
Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnelhngsbakken.

020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.; 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Lengte
Dankzij de bescheiden lengte
van 3,7 meter is de FunCruiser
een prettige auto voor in de
Foto: Bram de
stad. Het parkeren moet met
Hollander
dit soort hoge auto's altijd een
beetje op de tast gebeuren,
aan. Veel meer dan bijvoordown effecten. In de laatste
nice and slow' zodat iedereen
ble wishbone-systeem achter.
maar veel kan er niet fout
beeld de Vitara lokt deze stadstand reageren motor en bak
alle tijd heeft om de achter-, zij- Starre assen? Welnee, dat is al- gaan. De standaard stuurbesterreinwagen een reactie uit
direct op iedere beweging van
en voorkant in zich op te neleen prettig als je het terrein in- krachtiging is een plezierige
bij andere weggebruikers.
de rechtervoet. De FunCruiser men. Bovendien laat hij zich
gaat, maar niet in de stad of op parkeerhulp om de wielen met
is een rappe jongen. Sneller
op hogere snelheden aardig ho- de snelweg want dan stuiter je
een vinger gedraaid te krijgen.
dan alle soortgenoten, maar te- ren en dit geldt evenzeer voor
bij iedere hobbel tegen het dak. De uitrusting van de SR-versie
Zwaaien
Met de permanent vierwielaan- is vrij compleet met als aardigNa negenhonderd kilometer
gedreven FunCruiser is het
ste detail de twee zonnedaken.
luidt de eerste conclusie dat de
mogelijk flink de bocht in te
Verder onder meer elektrisch
FunCruiser een raar ding is om
sturen, hij lijkt alles te kunnen. bedienbare tauitenspiegels en
te zien maar achter het stuur
En daarbij veert hij comfortazijruiten, kaartleeslampjes en
gezeten lijkt het leven je toe te
bel gelijk een personenauto.
centrale deurvergrendeling.
lachen want iedereen kijkt en
De FunCruiser is zoals Toyo- Als opties zijn ABS, een airbag,
zwaait naar je. De tweede conta zelf al aangeeft bestemd
een Torsen Limited Slip Diffeclusie is dat de FunCruiser
gelijk ook zuiniger. Dat is te
de grote en brede Bridgestone- voor mensen die eigen kinderentieel voor de achteras en
zich beter gedraagt dan menig danken 'aan de kordate 2.0 liter banden.
ren niet hoog op de prioriteieen automatische versnellingspersonenauto. Door het grote
vier cilinder met 129 pk en 175
tenlijst hebben staan. Het is
bak verkrijgbaar. De handgekoppel vanaf lage toerentallen Nm die bekend is van de Caridan ook geen auto om als gezin schakelde 2.0i kost 46.990 gulVerbruik
heeft hij geen tussenbak of een na E. Voor de topsnelheid van
mee op vakantie te gaan want
den, een nette prijs want dat is
hoog/laag-reductie nodig. Toy- 170 km/uur hoef je je niet te
Bij een rustige rijstijl is het
de bagageruimte is beperkt,
ongeveer evenveel als de Suzuota is van mening dat wie een
schamen en voor de acceleratie brandstofleed nog te overzien.
173 liter. Hij heeft vier zitplaat- ki Vitara 1.6 liter 16V. Voor de
terreinwagen voor offroad noal helemaal niet want in iets
Met de eerste tank kwam hij
sen, maar achterin is het niet
SR-versie brengt Toyota nog
dig heeft maar een LandCruimeer dan tien seconden klimt
zowaar uit op'bijna 1:11, de
lekker toeven. Je krijgt dan
eens vijfduizend gulden in reser moet aanschaffen. En zo is de naald naar de 100 km/uur.
tweede tank dook onder de
weliswaar een bekerhouder
kening. De FunCruiser is geen
het maar net.
In de tussensprintjes van 80
1:10.
maar de achterstoelen bieden
terreinwagen en geen persoDe testwagen was voorzien
naar 120 km/uur is hij razendIn tegenstelling tot al die an- niet veel comfort en de instap
nenauto. Geen vlees en geen
van een elektronisch geregelde snel. Leuk om in je achterdere terreinauto's is de Funnaar achter houdt ook niet
vis dus, maar wel een appetijteviertraps automaat met twee
hoofd te houden, maar de Fun- Cruiser voorzien van onafhan- over.
lijk produkt op vier wielen.
standen, een voor zuinig rijden Cruiser is geen blazer.
kelijke wielhanging, MacPherVoor de inzittenden voorin is
en een voor de snellere kickHij is gemaakt voor 'cruising son veerpoten voor en een dou- het beter geregeld. Een goede
EVERHARD HEBLY

Volkswagen

Volvo

Van Vloten

James Bond zelf had het
kunnen bedenken: een opvouwtaaar reservewiel in de
kofferbak. Aston Martin
gaat deze vinding toepassen in de nieuwe DB7. De
band Space Master is afkomstig van de Nederlandse bandenfabrikant Vredestein.
De Space Master wordt
in de bagageruimte vervoerd en heeft in opgevouwen toestand een diameter
van vijftig centimeter. Als
de nood aan de man is kan
hij met behulp van een
meegeleverde compressor
in de vorm van een normale band worden 'gegoten'.
Zodra de oorspronkelijke band weer is aangebracht, kun je de Space
Master laten leeglopen en
opbergen voor volgend gebruik. Vredestein heeft de
band ontwikkeld voor gebruik in kleine sportwagens waarin het vaak woekeren is met de ruimte.

Toyota FunCruiser
2.0i SR Automaat

VOLVO 940 GL '91 autom ipg,
bord.rood-metalic, 175.000 km,
ƒ24500,-. Tel. 05968- 2065.

Algemeen
1

Kom bij ons maar eens kijken
Alle occasions in eigen
werkplaats nagezien
Onze monteurs repareren snel,
vakkundig en voordelig, ook
uw auto i Of je nu koopt of
bij ons laat repareren,
je bent altijd goed uit.
Wij ruilen in voor de hoogste
waarde. Alle keuringen
vinden wij goed. Onze
financieringen zijn snel rond
VW Golf 5-drs
'85
VW Golf GTD
'87
VW Golf Madison '90 en . '91
VW Passat CL 1 8
'91
VW Golf GTi 16V veel extr.'91
VW Jetta Dsl. 4 d
'87

Grote Opruiming
Door plaatsgebrek
Johan Boom, Zuider
Akerweg 83, A'dam Osdorp
Tel. 020 - 6105478
± 200 auto's v a. ƒ 600.- tot
ƒ20.000.- met nieuwe APK,
Geop van 9.00 tot 1900 uur.
Donderdag koopavond.

Clio 1 4 RN autom, '92/23500
Clio 1.9 RL Diesel, '91/ 17950
19 RL sportpakket, '92/24 250
21 N TL Station, '90 .ƒ18250
21 N GTS Symph , '90/ 19 250
25 TXE airco, '92. ..ƒ29950
Cho 1.2 RL 5-drs, '94/22250
Suzuki Swift 1.3, '91 ƒ17950
Golf 1.6 L, '89 . ƒ14250
Alfa 164 TS
'91 VW
Mitsubishi Colt GL
'89 VW Passat 2 O GT, '91 ƒ 21.950
Mitsubishi Gal 2.0 GLSi .. '91 Mazda 626 LX 18,'91/25950
Suzuki pers.bus Carry ... '89 MAFAIT, Nijverheidslaan 14,
Ford Sierra 1.6
'90 Weesp Tel. 02940 - 13044.
VW Polo Coupe
'91
VW Golf Cabrio
'89
AUTO SERVICE WETTER
Peugeot 106 XN
. .. '92
Audi 100 23 Autom. ... '86
Subaru en Lada dealer
Audi 80 1.8 S
'91 Lada Samara 1.5 5-d . .1990
Lada Samara 1 3 Flash 1989
Alle auto's APK gekeurd
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
met BOVAG garantie.
Subaru Mini Jumbo DL .1987
AUTO-WESTPOORT
Renault 11 TL
1987
Repar.- en Onderhoudsgarage Renault 11 GTX
1984
VW bus LT 28 Dsl
1987
Condensatorweg
1987
(langs de spoorlijn) A'dam- VW bus transp
Sloterdyk l. Tel. 020-6813410, Fiat Tempra 16 IE . . . 1991
Ford Sierra 2.3 diesel . .1990
b.g g. 06-52919992.
Nissan Sunny 1300 .. .1984
Opel Kadett 1 7 D caravan1988
± 50 auto's APK gek Den Opel Kadett 1 3 HB
1989
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Toyota Corolla 1.3 GL 1984
Haarlemmerweg bij molen.
Zwanenburgerdijk 503
020-6844079 Tevens Inkoop.
Zwanenburg, tel 02907-6572

Suzuki Alto GL, sept '88, apk
dec. '95, i.z.g.s., nwe banden
Aangeboden: VW Golf 1.3, '86;
55.000 km, prijs n.o.t.k., tel.
VW Golf 1.6, '81. Telefoon
030 - 723484 (na 15.00 uur.)
Suzuki busje met grijs kente- 020-6222713, vragen naar Kus.
ken, pas gekeurd, bj. 10-'91,1e T.k. VW-JETTA sept. '87,
APK '95, z.g.st. div. ace. Vr.pr.
eig. ƒ 8950 incl. 023-423906.
ƒ 7.000 Tel. 020-6173563
T.k.a. Volkswagen Passat CL
stationcar, tornadorood + trekhaak + rail + dakraam, bj.
Starlet 10/87, 80.000 km. 1991. Tei. 05750 - 24207.
i z g s t . APK 10/95/6400.VW JETTA 1600 benzine,
tel 020 - 6932289.
2 deurs, 1985, apk '95, blauw
Toyota Corolla 1.6i liftback, met, ƒ3500. Tel. 02979-86639.
1988, nieuw model, ƒ8950.
VW Polo Shopper, 1987, ko- Nee, géén occasion ' Maar de
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
van
"Auto
baltblauw, heel mooi, ƒ5950. huisillustrator
Week", René Nijhof biedt t.k.a
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
de originele tekeningen geplaatst in "Auto Week". Expo
thuis1 Of wellicht een prachtige
tekening van uw auto, boot,
huis of bedrijf!
VOLVO Occasions
Inl tel./fax 023 • 325372.
245 GL 2.3 Ipg
5/90
940 GL 2 3 autom
'91 940 GL, 2.0 60.000 km. . 3/92
Wilt u een prima auto
740 GL. Estate, Diesel .. '90 940 GL LPG, 2.3
met 1 JAAR garantie
9/91
740 GL 2.3, antr.m
'90 960 2.5 aut. 5000 km .. 10/94
i Alfa Romeo 33,
740 2.3. Sedan, blauw . . . '90 855 GLT 14.000 km ... 4/94 Bijzonder
1.5 IE 42 000 km. 91 ƒ15.900
480 Turbo zwart
'89 244 DL
6/81 Peug 405 SR Lpg 89 ƒ11.850
440 GLT ABS
'93 440 GLT 2.0 4.000 km . 10/94
Suzuki Swift 4-d .88 ƒ 8.950
440 DL Special
'93 440 Automaat 1.8
4/92
440 1 8 mj
'92 440 DL 1,8 22.000 km ..6/93 Scorpio 2.0 CL .. 88 ƒ 8.750
Komt u vrijblijvend kijken
440 Sunray
'91 340 DL 1,4 90.000 km .10/88
Wij leveren alle merken
440 Automaat
'91
gebruikte, maar ook nieuwe
440 GL, Autom
'91 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
autu's evt. op aanvraay340 Special Autom
'90
OFF. VOLVO DEALER
Onderhoud, reparaties.,
340 GL Autom
'89
Nijverheidslaan 1, WEESP
APK keuringen schade's enz.
340 DL Autom
'88
Tel. 02940
18200/18008
Kortom wij doen alles
240 GL Sedan
'89
Regelmatig goedkope mruil240 2.3 Station
12/92
Volvo 740 Estate, turbo inter- auto's met beperk, garantie
Wij zijn geopend van
cooler benzine, nov. 1987,
195.000 km, perfecte mech. ma. t/m vr. v. 8.00 tot 1700 u.
staat, kleine carrosserie deuk- Wilt u bu'ten deze uren naar
Amsterdam
een
jes, een beest van een auto,
Uw Volvo-dealer max. 230 km/uur, open dak, occasion komen kijken, bel dan
even voor een afspraak
cruisecontrol, electr. alarm +
met persoonlijke service
Van OSTADE GARAGE
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- central lock, afneembare trekv. Os'.adestr. 180/82 + 156
taan 128, Amsterdam-Noord, haak. Van particulier ƒ 12.500.
Tel.' 020 - 6796557.
Amsterdam, 020 - 6625428
uit de Utunnel 2x rechtsaf

Toyota

Opvouwbaar
reservewiel

instap, comfortabele stoelen en
voldoende beenruimte, diverse
opbergkastjes en de weibekende panoramische blik. Het
zicht naar achter en opzij is
slecht, vooral de enorm dikke
deurstijl is debet aan een grote
talmde hoek. Het enige voordeel is dat ze een goede bergplaats zijn voor de geluidsboxen. Bij de SR-versie is het
stuur in hoogte verstelbaar, de
bestuurdersstoel helaas niet.

OCCASION v.d. WEEK
460 GLE, inj. blauw/met,
km 90.000, b.j. '91 ƒ20.750,VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Tel 020 - 6183951.

MOLENAAR

Amsterdam.

Toyota heeft een bijzondere
auto op de markt gebracht. Hij
'smoelt' als een terreinwagen
maar is dat niet. Een personenauto is het ook al niet. De FunCruiser is een mengelmoes van
een beetje dit en een beetje dat.
Het wonder: een appetijtelijke
auto.

W

Suzuki heeft zijn ultrasportieve
vlaggeschip
GSX-R 1100 W verder verfijnd voor nog betere prestaties. Vooral op het gebied
van wegligging en rijgedrag
is de nodige winst geboekt.
Door gebruik te maken van
magnesium onderdelen is
het gewicht verlaagd tot
221 kilo. Verder heeft Suzuki een nieuw aluminium
wiegframe toegepast met
grote stijfheid. Ook de
voorvork is aangepast. Zo
is ook veel gebruik gemaakt van aluminium en is
de diameter van de voorpo' ten iets groter. Voor een lager toerental op de snelweg
heeft Suzuki de eindoverbrenging gewijzigd. Een
ander nieuwtje is nog het
anti-diefstal systeem en
zeer robuuste contactslot.
De 155 pk sterke viercilinder GSX-R 1100 staat voor
26 duizend gulden in de
prijslijst.

postbus 2104, 1000 CC

Automaten
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v a ƒ3.500-

SNELLER, 't snel-njbewijs
GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733. met SNELCURSUS 2-4 wkn.
bij Euro Drive Verkeersschool
in AMSTERDAM & UTRECHT
Basiscurs auto, motor & aut
va ƒ 895 , gespr bet 6 mnd.
Met Computer 1e -f herOnderdelen voor: Austin - Rover examen v a. 6 weken.
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
U bepaalt lesper./afnjdatum
KWALITEIT 60 mm pnvéles
KIMMAN HAARLEM
BIJ ons pnvéles in CBR gebied
in 24 uur GELEVERD
Incl theorie op video 2/3 dgn.
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
Directe indien, exam bij CBR
Vrijblijvend rijtest a ƒ 45 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. OKTOBERAANBIEDING
Noodservice
Klaar
terwijl
u
wacht
bij 2 pers ƒ 200 - korting
ONDERDEELVERKOOP
Ruilstarters en dynamo's.
Info 020 - 6840154/6828426
DOE-HET-ZELF ADVIES
Valkenburgerstraat
152.
of 030 - 624342/621670.
op zaterdag van
Tel.
020-6240748
10.00-1300 uur
Grote sortering ONDERDELEN
Kost B.V.
van schade-auto's, alle
Valschermkade 16, A'dam
merken, alle bouwjaren.
M A R S MOTORS
GEBR OPDAM B V
verkoop en reparatie van alle
Tel 02502-45435
motoren en verkoop van
Missot. specialist REM- en kleding, helmen en access DaALLE KLEUREN
FRICTIE-MATERIAAL
OOK IN SPUITBUSSEN
gelijks geopend ZONDAG kijkBosboom Toussaintstr
43 dag 11-17 u St Janslaan 52
otto nieuwenhulzen bv
A'dam
Tel
020-6180443
Overtoom 515, Amsterdam
Bussum, 02159-11866
(020)6129804
Motor-teleservice bemiddeling
bij koop en verkoop motoren
Voor GRATIS info 03200 81315

Accessoires en Onderdelen

Motoren/Scooters

autolak

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
.
De MITSUBISHI SPECIALIST
Voor grote beurt & onderhoud
voor schadeherstel en APK
Al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoerd
Gratis leenauto's beschikbaar
Uw BOVAG garagebedrijf
Fredenksplein 6, 020-6232505.
GARAGE ECONOOM
De MITSUBISHI SPECIALIST
al uw reparaties
snel & vakkundig uitgevoeid
Uw BOVAG Autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505.
Te koop: DAF-428, 9 pers. taxibus, 23-12-'92, nieuw, 6000 km, APK -f grote beurt v a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Edad 078 - 179777.
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht

Personenbusjes

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.
NISSAN Vanette '91, dubbele
cabine, benzine, 76.000 km,
ƒ11.250,-. 020-6924723.

Tel. 020-6980639

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u 'wacht.
Garage West-Center'
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.' 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. FOCWA-monteur voor
2e APELDOORNSE
alle voorkomende: laswerkOLDTIMERBEURS
zaamheden, reparaties, APK
9 t/m 11 dec. Amencahal,
en schades enz. ƒ37,50 exc.
L. van Erica. Info: Pro Mobiel BTW p/uur. Tel. 075 • 314618.
Totaal. Tel/fax. 070-3977210
Zelf sleutelen of auto spuiten
T.k. oude Mercedes Benz 350 doe je bij HEINING HOBBYSLC, moet weg wegens plaats- HAL 02907-6999 A'dam,
gebrek. Tel 01720 • 94844
Sloterdijk 3

Klassiekers
en Oldtimers

Bedrijfsleven

ontdekt Twingo
van Renault
De Renault Twingo begint langzaam maar zeker
voet aan de grond te krijgen als bedrijfsauto.
Veel bedrijven zien de
Twingo als een auto waarmee zich zich vooruitstrevend kunnen presenteren.
Unisys, specialist in informatieverwerking, uit Amsterdam-Zuidoost heeft onlangs zelfs tien Twingo's in
gebruik genomen omdat de
auto aansluit bij het 'moderne en dynamische karakter' van het bedrijf.

BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,- Het HOOGSTE BOD1" Bel
Theonecursus gratis Tel. 06- voor vrijblijvende prijsopgaaf. Opel Kadett ƒ 39 p d
52821994 b.g g 020-6932074 Loop-, sloop- en schadeauto's
All-m KM vrij
m vrijwaring. Tel. 020-6754193 RENT A BRIK 020-6922930

Auto's te koop
gevraagd

SLOOTHftAKl

l AMSTELVEEN BV; ;\\

Gevraagd jonge auto's v a
1991 Belt u voor informatie
I Tel.020-6431220; :; /
03410 - 19354 of 0652-977028
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
- Studenten 10% korting
bewijs Tel.. 020-6105478
- Speciale avondtarieven
Te koop gevraagd AUTO'S a - De goedkoopste in A'dam e o
contant met vnjwar bewijs
Koen van Oosterwijklaan 6
Tel. 02908 - 24640
AMSTELVEEN
Te koop gevraagd AUTO'S a ' Adverteren in deze rubriek
contant met vnjwar bewijs
Tel. 020- 6658686
Tel 02908 - 24640
FAX 020 - 6656321
Postbus 156, 1000 AD A'dam

AUTOVERHUUR

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!

Studenten 10 % korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag 888
D FAAS
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,per dag, ex BTW
Autoverzekering laagste bet
Grasweg 3, A 'dam-Noord
per md/kw. met schadegarant
Tel 020-6371826
Focwa Serv Celie 020-6416607
Grote sortering ONDERDELEN De Lugt luxe en bestel vanaf
van alle schade-auto's, alle ƒ 39,- per dag excl BTW
merken, alle bouwjaren
Te! 020-6161388 of 6890374
GEBR OPDAM B V
Twingo, Peug 106/306, Vectra,
Tel. 02502-45435
VW Combi, Transit Diesel
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperijen

Rijscholen

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5
Tel 020 - 6274001
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel 020-6755508

Campers
Zaterdag 12 november
bij A-POINT
NAJAARS CAMPER SHOW
met o a 30 occasions
Kollenbergweg, Amsterdam
(bij Ikea)
Tel 020 - 6964964

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Met een advertentie in SHOWROOMJTO l-

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent; . .

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Of u nu auto's verkoopt ais officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MIN1'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ 1 000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
-t- Examen voor
ƒ 775,00

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen, Hierbij mijn advertentie-tekst,

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 mm.

-/eurocneque.

AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS

Schrijf hierin bloklctters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw

Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk
R.de Beerenbrouckstr 157-159
Tel 020-6138473'
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 35 p u
Tel 020-6868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes mden is vanzelfsprekend

Aantal regels

Honda heeft het programma
custombike's
naar onder uitgebreid met
de compacte CA 125 Rebel.
Hij heeft zoals het een custom betaamt een brede en
lange voorvork, breed
'buckhorn' stuur, druppelvormige tank en getrapte
zadelvormige buddyseat.
De Rebel wordt aangedreven door een 125 cc
tweecilinder
viertakt.
Honda noemt de Rebel bij
uitstek geschikt voor de beginnende custom- of chopperliefhebber.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',

Een lifestyleauto voor extroverte, onafhankelijke,
trendy en dynamische 'no
kids-types'
met een inkomen van twee
keer modaal

advertentie kost

|

Compacte
Honda-custom

Naam:.

Prys incl.
B.T.W.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64,04
80,19
96,35
112.51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer:

Adres: Postcode + Plaats:
j

1994

Handtekening:

donderdag 17 november 1994
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Oproepen - Mededelingen
NEDERLANDS GROOTSE

VLOOIENMARKT
Schoonheid en verzorging
In Nederland HERBALIFE, een wereldwijd succesvol gewichtsbeheersings- en voedingskundigprogramma Geen
wondermiddel, maar goede voeding om |e gewicht zelf in de
hand te houden Alleen te koop bij onafhankelijke distributeurs Meer informatie 020-6443018, Jacqueline.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p w
02507-30183/06-52812146

Computerapparatuur
en software
* T k. MSX comp. m. spellen
MSX printer, prijs samen
f 200. Tel. 17361 na 20 00 uur

Lessen en clubs

Auto's en
auto-accessoires
Opel Kadett, 1984, benzine
APK, km stand 99.500. Prijs
ƒ 3450 Tel.. 02507 - 17441

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Veemarkthallen Utrecht
19-20 november, 9.00 - 1700 uur.
1200 stands Org. van Aerle 04920 - 25483.
15000 m2 Bomvol!
Attentie' Attentie' Zaterdag 4
december Henk Jansen "on
tour" bij dnnkrestaurant
"Molhe & Co" Verl. Haltestr.
75 Zandvoort.
* Bazar NPB, Brugstr. 15 a.s.
zaterdag 14-16 uur. Boeken,
LP's en nog véél meer'

f en pruik als het
nodig is!

Beste Han en Harro wanneer
gaan jullie weer open9 Ik heb
al 8 dagen niet gegeten.
Groetjes Jaap.
Borduurpakketten, bekende
merken.
Borduurkerstkaarten, kussens. Smger
Prmsenhofstraat 7 Zandvoort.
• Een goed contact komt
nooit ongelegen Zeker niet
via de CONTACTTELEFOON.
U kunt uw toestel af- en aansluiten wanneer u maar wilt.
Info9 06-35011171, 1 gpm.
Elke dinsdagavond gezellig
zingen bij het Zandvoorts
Mannenkoor in het Gemeenschapshuis aanvang 20.00
uur U bent van harte welkom.

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Muziekstudente heeft nog Vraag gratis en vrijblijvend
plaats voor dwarsfluitles te de folder aan 03451-11486
Haarlem Inl.tel 02507-19711 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 uur per dag,
PIANOLESSEN
7 dagen per week. Cupido,
door gedipl lerares.
erkend, voordelig en één van
Tel. 02507-18486.
Nederlands grootste relatie
GROTE VLOOIENMARKT
1
Wiskunde lastig '
organisaties.
Hotel Schiphol (v d. Valk) eveStud. wisk. univ.geeft bijles.
nementenhal, Rijksweg A4,
Tel 02507 - 12622.
afsl. de Ruijgenhoek, zo. 20
Huwelijk en
nov. 10-17 uur Midland BV
033 - 751167.
kennismaking
Rijwielen,
GROTE
VLOOIENMARKT
motoren,
• Brieven onder nummer en Amstelveen zo 27 nov. 10-17
bromfietsen
BELLEN ONDER NUMMER uur, 150 kramen. Sporthal de
Escapade (Escapade 1).
voor een maximale response
Midland BV: 033 - 751167.
* Damesfiets Gazelle, tromDE CONTACTTELEFOON
melrem, 3-versnel., kleur Voor info 06-35011170, 1gpm * Help de Polen. Stuur 'n
groen, ƒ 130, 15808 na 18 u.
voedselpakket1 Wij hebben
Zoek je een leuke vriend ol
evt. 'n adres 02907-5235.
9
* Mountainbike te koop ge- vriendin De Relatielijn
vraagd voor volwassenen. 06-350200.54 (100 cpm).
Maar Jaap, je kan 's middags
Tel. 19081.
toch ook lekker bij Harry en
Toos gaan eten? Donderdag
•*• Tk. meisjesfiets, rose opoeFelicitaties
24 november zijn we er weer.
model, prijs ƒ35. Tel. 19711
Groetjes Han/Harro.
* Brenda gefeliciteerd en * Oproep
Onderhoud,
tentoonstelling
nog een fijne dag
Maria school, oude schoolreparatie,
-x- Chantal.
spullen. Tel.: 02507 - 19106.
doe-het-zelf
* Hartelijk gefeliciteerd met Overigens, mijnheer de voorGepens. schilder heeft nog je 18e verjaardag,
zitter, zijn wij nog steeds
tijd voor binnen- of buiten- liefs Corrie, Kees.
van mening dat de Herman
werk Ook timmerwerk.
Heyermansweg moet worden
* Hiep Hiep Hiep Hoera
02507-18248/30339, na 19 u. Vandaag is onze buurman doorgetrokken.
Willem jarig.
Nieuw m Zandvoort
Rommelmarkt 23 nov. aanDE KLUSSEBUS
vang 12.00 uur op nieuw uni•*• Jacky Jacky Jacky
Echt voor alles van A tot Z, "tehciteerd Pan Nen"
cum Zandvoortselaan 165
klem of groot, gewoon even
Zandvoort. Geen kraamverh.
bellen, wij komen u-gratis de * Lieve pappa, zoveel water Sint en Piet bestellen? Als
kosten vertellen. Tel. 13780, als er in de zee zit. Gefehcivanouds even bellen. Nieuw
teerd. Kusjes Laura
Schilderen-Witten-Behangen.
nr 13780 of 13420
*
Willem
de
winterschilder
Vraag vrijblijvend offerte.
Sint en Piet op bezoek.
Vanstatendam
Woon- wordt vandaag 39 jaar.
Tel.: 02507 - 16059.
voorzienmgen: 020-6950716. Gefeliciteerd.
VOLLEDIGE GARANTIE.
*Woef, waf, lik, plassen, poe- Sint en Piet op bezoek
pen, lopen, rennen, dragen, als vanouds ƒ35,-.
poot, lik, woef, hoera. Clint. Tel.: 13310.
Boeken
THUISWERK(ST)ER: TevreTijdschriften
den met je loon? Verzekerd9
Baby-artikelen
Onkostenvergoeding9 Werkomstandigheden naar de zin?
* Gevr.: woontijdschriften Ei;
gen huis & Interieur en doe * Te koop ledikant compleet Nee? Ken je rechten! Bel
het zelf. Tel. 02507 - 16522. ƒ 150; commode tevens bad voor GRATIS info-pakket en
wit ƒ 150. Tel.: 02507 - 19039. advies de FNV. 075-810500
(werkd. 8.30-16.30 uur).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
* Verkoopdag
NH Kerk
redenen teksten te wijzigen
Hobby's en
Zandv. Winkeliers, bezoekers
of niet op te nemen.
en medewerkers hart. dank.
verzamelingen

14

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste v/oord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Har de's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: W, Titulaer, Weesp

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
hairstyler gewonnen door: K. Troost, Amsterdam
klokradio gewonnen door: Mell/ Zandvoort
walkman gewonnen door: A. M. Hofland/ Aalsmeer
4 E 180 videobanden gewonnen door: M. Verburg/ Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
*
*

aparte
pasruimte
ruime
sortering m
haarwerken
en pruiken

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga * Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

*

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren (maal} werken
Dinsdags gesloten
Heemstedeslraol 2I
b h. Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel.02W157107
* Volgend jaar ben je pas
echt een "ouwe" III

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Wie volgt HBO-opl., dit met
behoud van uitkering'' Wij
zoeken informatie i.v.m. problemen sociale dienst. Br. o.
nr. 701-46436 v.d. blad.
*Willem, nog precies
1 jaar dan ben je alweer 40!
Kolere hè, wat oud.

Verloren en
gevonden
*4 nov. verloren gouden
armband best. uit 3 kettingen
met plat slot. Tel. 18318.
*Tijdens St.Maarten in M.
Nijhoffstr. gouden oorring verloren. Tel. 14788, nr. 17.
Verloren gouden armband,
aandenken, omg. Zandvoort
Nrd tegen bel. ter. te bezorgen. Tel. 18832.

De Harde's Tours
Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S
Onroerend goed
te koop aangeboden

Nieuwkoop in het groene
hart van de randstad

\_/\_/ *M*M^l_^WÉ_M_^K_^C-X-3C_3

^ W \

Elke week het dagelijks nieuws!

\

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
^Jederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
<eizersgr. 357, 020-6232736.
Showr: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Veilinggebouw Amstelveen.
ANEMONENSTRAAT 15 - Noorden. Royaal geschakeld hè- Heden inbreng. Spinnerij 33,
renhuis met berging, inpandige garage en zonnige vrije tuin Tel. 020 - 6473004.
op het Zuiden met vrij uitzicht. Gel. a.d. rand van rustig
woonerf. Op loopafst. v.d. Nieuwk. Plassen en ca. 20 min.
Zalenverhuur
rijafstand van Schiphol', A'dam e.a. gr. steden in de Randstad. Speelse living met open haard, eetkeuken, studie- of
eetkmr. Boven 6 slaapkmrs., 2 badkmr., 2 balkons. Inhoud
Party-service
580 m3. Opp. 290 m2. Bj. '80. Kortom, interessant om te
PELIKAAN
bekijken. Vr.pr. ƒ 399 500 k.k.
Inl.: DRIEMAN MAKELAARDIJ 01725-71522.
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
Te koop aangeboden diversen
VERENIGINGSGEBOUW

06.98.58 Hoor 35 vrouwen hijgen. 1 minuut voor 'n hoogtepunt. Zappen 100 cpm
24 uur p.d. 06-320.320.65
Live! met 'n hete TIENER 18!
1 gpm. Heerlijk Livegesprek!

!••*•• a E« SM

Kies uit 180sex-story'
naar Rijp, Meiden, Hard, Lesbi, Black; l
Etfe Vlug,.Hoogtepunten enz. of kies uit |
500 vrouwen en meisjes' dié een af- ,
spraakje willen met joufslechts 75cpm, • '

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).
Anonieme sextelefoonnrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm

-Discreet Privé

Dikke Vrouwen Livegesprek
Mollige vrouwen met enorme
bollen. 1gpm, 06.98.70
Direct Live Box! Je komt in
een orgie terecht! 1gpm. Nu
24 uur per dag! 06.95.93
DIREKT apart met ondeugende vrouwen, die thuis op je
wachten. Bel 06-9757 75cpm

06,95,60

Nieuwe Rage • NIEUWJ 00 MET.
Uit Amerikal ! Vbluiregel
Nu al duizenden bellers 'per das! l
0*1 7ütinf>nr
Probeer het ook eens! Spreek een :.
'• .~*•*• *.«*pp Vil.
leuke boodschap in en luister dan
KlwuwUavwi
i? kunt mot At S on ie
Nl
w! Ja
•naar die van andere bellers. Vind jij .1' f"
™eliJe Kunt met fle S.op.je.,

Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880 (75cpm).
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm).
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! Bel 06-9661 100cpm.
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar met wie! 0695.06. Rijp & Jong. 1 gpm.

100 vrouwen en meisjes hebben hun
privé tel.nr. in onze computer zitten
waardoorwü je discreet kunnen doorverbinden. Ze hebben-allemaal hun visite-

een leuk iemand of iemand jou, dan i telefoon -het sexverhaal .harder en
wordt jj direct live doorverbonden. | zachter zetten! Uniek in Nederland! .
vrouwen.Meisjes « t «> -j-, . VolumeSex! Tijdens het luisteren kun je
bellen Gratis.

UO.10. 1 1

Hgf verhaa| mgt dg

.7 e„ g voor. gn

JIJ ALLEEN BEL DAN! ••'•, achteruitspoelen. Zo kom. snel naar
'•^jf
t%£. C'O i .het .lekkerste punt. Hot Story's 'en
VO+ ^T O+-3O i Daling! Igpm.LUISTER MEE OP:

I

SM.DOORSCHAKELSEX

Tientallen meesteressen en onderdanige vrouwen hebben hun privé
!
n 'onze computer zitten./Luister, l
• hun wensen en wij verbinden ' f

! MeidenThuis-Liver

Nieuw! Ruim '45 meiden
hebben een
'
'

'

Gebabbel,
gebabbel. 75
op SM
nummer zit in onze computer. Als je een ;
cpm. De BABBËLBOX de eni. lief meisje vinöt dan verbinden we-je di- i • * • • ' reet door naar haar slaapkamer (1 g.p.m.) '
ge echte! 06-320.330.02.
De Krocht
LIVE
l'''.' NIEUW! DISCREET!"' ' _ _ . , » »A
TE KOOP
Grote Krocht 41, Zandvoort, GRIEKS standje met ervaren .THUIS-SM
.
'
. '.-ÉCHTLIVE •.':••;••:'.•"• 06.96,52Winkelstelling ijzeren constructie. Afm. 3 m lang,
vrouwen,
35+.
Kies
maar
er
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
2.40 m hoog, 50 cm diep, compleet met metalen platen.
zijn
er
3!
1
gpm.
06-320.327.17
voor
Tegen elk aannemelijk bod. Na 18.00 uur tel. 6964710.
BRUILOFTEN - RECEPTIES GRIEKS: toe maar, schuif
KOFFIETAFELS
* Bauknecht koel-vneskast, 5
mijn slipje maar opzij schat!!
jaar oud, ƒ80,-. Tel.: 15253.
Weggelopen of
Personeel
Zoekt u ruimte voor vergade- Bel 06-9709 (100 cpm}.
Naar dames THUIS door het hele land
ïng, feest, club of partij? Heerlijk DISCREET apart met
gevonden dieren
*Radsom type ER 240 '83,
aangeboden
Komt u dan eens praten met hete vrouwen uit Amstecdam.
kat. v. temp. 110°C druk 4 bar
mij, A.J. v.d. Moolen,
Giveg gek. ƒ 250, tel. 18908.
06-320.322.11 (75cpm).
*Weggevlogen omg. Brugstr
AANGEBODEN
Gemeenschapshuis,
tel.:
grijze valkparkiet, gele kuif, Speciaal voor senioren en/of
hulp i.d. huishouding
02507-14085 of 19652. ? , Hete eenzame vrouwen 30+, -..-:•• i :.,.
-24 u/p.,d. .10.0 cpm
rode w. Koko. 16929/18185. gehandicapten' 1 witte wandzoeken 'ANONIEM sexcbn. 02507 - 19923.
stang 80 cm ƒ 50; 1 witte opta.ct.'Bel'nü 06-9511 (75cpm)i Bïvétêie.toorinrs _. van ,6ste
',K-,Direct contact
"• Onroerend goed ;
klapbare beugel 60 cm met
Hete ERVAREN vrouwen van vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Woningruil
Woninginrichting
met DAMES uit
bijbeh. vloerstatief ƒ 200. Alen woonruimte
40 jaar zoeken sexkontakt. Bel nu 06-9502 (100cpm).
heel Nederland.
les zeer solide: 02507-12413
te huur
06-350.290.53 (75 cpm).
Rijpe Negerin Live op haar
Geheel privé
750 Ruiladressen
* Te koop: gnw. Mickey Mou- FRANCIS nieuw in Noord en
aangeboden
Hete RIJPE VROUWEN (40+) privélijn thuis! Wij schakelen THUIS DOORGESCHAKELD
in A'dam. Inform. bij WBV Het se pop/beer, hoogte zittend nu al de goedkoopste in
je gratis door om haar te pakzoeken snel sexkontakt!
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
59 cm, ƒ7,50. Tel.: 17165.
gebruikte koelkasten, was06-96.80
ken. Ze houdt van Grieks!
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
GARAGE
machines,
drogers,
gasfor1gpm. 06.95.24 Echt Live!
24 u/p.d. 100 cpm.
Te koop open haard hout, ge3
TE
HUUR
AAGEBODEN
HETE
RIJPE
vrouwen
bellen
nuizen,
kachels
en
ktv's.
kloofd ƒ 95,- per m .
Rijles auto's
Uitgaan
Tel. 02507-14534
. voor een heerlijk sexkontakt. Rijpe Verpleegster. Ik zit op SEXGESPREK met vrouwer
Alles ± ƒ250,- of kom een
* Verzamelaar vr. plaatjesTel.: 02507 - 17296.
en motoren
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. die zich thuis vervelen!! Vooi
praatje maken. Dotterbloem- Te huur aangeb. gemeub, Bel nu 06-9780 (75cpm).
albums en strips b.v. VerkaPak 'm.' 1gpm. 06.97.44
*Te koop: rode kinderskel- straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Heren bel 06-9667 (100cpm)
de, Piggelmee: 02503-14727,
kam.
met
d.+.t,
gebr.
van
Hete
vrouwen
willen
echt
snel
ter, lang 80 cm, goede staat,
RIJPE
VROUWEN
Live (SEX-GESPREK) Zeker weten
keuken
voor
1
net
pers.
to'
SEXKONTAKT.
DoorschakelRADIATORDECORATIE
Alblas Verkeersscholen
ƒ20. Tel.: 02507 - 17165.
• Wij behouden ons het
06.96.09, 24 uur per dag kun dat er op jou 'n heerlijk meisje
lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
Wij maken voor u in alle kleu- eind april, 02507 - 12063.
Zondag 20 november, 10.00 -17.00 uur
in 5 dagen
recht voor zonder opgave van
je met ze dollen! Live! 1gpm. (18) wacht, bel 06-9701 75c/m
*T.k. allesdragers & zonne- ren en maten radiatorpaneTe
huur
mooi
kamer
in
Homo:
jongens
(18)
onder
elRai Randstadhal
UW RIJBEWIJS
redenen teksten te wijzigen
scherm voor een Opel Vectra. len/kastjes met riet (webcentrum, tel. 02507 -16017 o' kaar. Hoor ze heet TEKEER Sabnna's Sexpaleis. Je kunt SEXKONTAKT: De heetste
of niet op te nemen.
Nieuwkoop, 01724-8361
Tevens expositie Meteorieten.
Samen ƒ 175. 02507-20021.
bmg). Bel voor vrijblijvende 30538.
gaan 06-320*330*88 75cpm hier kiezen uit meer dan 180 vrouwen kun je thuis bellen
Toegangsprijs/4,-. 65+ en kinderen ƒ2,50.
info
en
prijsopgave:
02990
*T.k. handscanner Comtel
hotstories! Zappen van storie Bel nu 06-9602 (100cpm).
HOMOJONGERENKONTAKT naar storie. Je hoeft geen an49357
of
075
400387.
programmeert)., nw in doos.
Sex"0"foon. Kies 1: hete
hete
jongens
van
18
tot
30
jr.
Onroerend
goed
der meer te bellen, voor 1 stories 2: sexafspraakjes 3
Vr.pr. ƒ275,-. Tel.: 30355.
*Stapelbed ƒ50; 2 p. bed
06-320.330.95 (75cpm).
gpm
heb
je
alles!
06.96.06
en
woonruimte
f
50;
met
matrassen/kussens/
*T.k.a. 1 pers. opklapbed
striptease 4: hoogetpunten.
** HOMO-KONTAKTEN **
te huur gevraagd
SEX VOOR 2: snel een sex- 1 gpm. 06.350.299.67.
ƒ25,-, zwart leren tas, nieuw dekens/linnengoed. 14043.
Direkt
apart
met
een
hele
gesprek met 'n hete vrouw Sex"O"foon Sexbox Live'
ƒ25,-. Tel.: 02507 - 15148.
*Te koop 2 pers. bed,
hete knul uit Amsterdam!
06-320.330.82 (75cpm).
06.320.329.50 Rijp & Jong
*T.k.a. Barbie-camper, ƒ40,- 150x200 met matras en een MET SPOED t.h. gevr. vanai Bel nu 06-9613 (nu SOcpm).
SEX VOOR TWEE, direkt Iele- 1gpm. Direct live met haar!
balletpak, mt 140, nieuw, nachtkastje ƒ 75, 15830.
januari minimaal 3 kamerapp
**
HOMOKONTAKTEN
**
ƒ25,-. Tel.: 02507 - 15148.
*T.k. Benraad gaskachel, tot ƒ1200,- omg. Zandvoort Zoek je snel een hete boy? foonsex met hete vrouwen. ***SEXPLEZIER voor 2 * * *
06-320.330.46 (75cpm).
Vol.aut. elec. naaimach. Toxota grijs, weg. aanschaf CV, ƒ 75. Tel. 02507- 30911.
De Heetste vrouwen direkt
06-320*330*18 (75cpm).
5500 van ƒ1100,- voor ƒ350,-. Tel. 18536.
SEX-DIREKT.
Ondeugende aan de lijn: 06-9663 (100cpm)
LIVESEXMEISJES
06.96.36 vrouwen hebben een adv.
Tel.: 02507 - 13509.
Financiën en
T.k. massief eiken eettafel +
24 uur per dag kun je Live! ingesproken. Kies zelf de SM-KONTAKTLIJN: zoek je
GRATIS MICRO'S worden
6 stoelen ƒ 400. Massief eiken
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
een strenge afspraak?
handelszaken
1gpm, v.a. 18 jr. Livesex!
allerlekkerste, en laat je
tv-kast ƒ200. Massief eiken
Huishoudelijk
geplaatst onder de
06-320.325.80 (100cpm).
dient er rekening mee te houden dat bij uw opdoorverbinden
met
haar
huis.
LIVESEXNEGERIN 06.96.86
salontafel ƒ 300. 02975-63075.
personeel
navolgende voorwaarden:
SM-VOOR-2: direkt apart voor
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
Autoverzekering 24 uur per dag! Live sexen! Bel nu 06-9663.
T.k.a. 2 + 3 zitsbankstel, stof
'n streng sexkontakt.
gevraagd
e inzenden uitsluitend via
1gpm. Doorschakelsex!
bij uw tekst meegerekend wordt).
V.A.
ƒ
7
5
DORSMAN
SEX-DOORSCHAKELLIJN
ƒ550,- + salontafel wit b.d.f.
06-320.329.99 (75 cpm).
de bon (niet telefonisch) ® aan balie kantoor zijn
blijft
toch
goedkoper!
Luister
naar
hete
oproepen
MeidenGrieks!
06-320.320.62.
+ 1 laafm. 130x60x40/150,-.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worSNELSEX 9644
Bel nu: 02507-14534.
Ik sta voorover, voorzichtig van vrouwen. Maak je keuze
opgegeven « verloren/gevonden 9 weg/aan koGevr. hulp in de huishouding Tel. na 18.00 uur 14872.
den
opgegeven.
'met wat olie. Ga door! 1 gpm. en de computer schakelt je Geen wachttijd! Geen trucjes'
voor 3 uur per week. Tel.:
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels e alleen
T.k.a. bankbed ƒ 500; kleurenSnel livegesprek of korte sapDieren en
02507-17828 of 13204.
Meisjeskamertjes
18
jr direkt door naar haar huis. pige stories, 1gpm 06-9644.
voor particulier gebruik 0 het aangebodene mag
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
tv met afstandbed. ƒ350 en
Discreet! Bel 06-9668 75cpm
dieren06.96.08
Petra
en
vriendinneGevr. in Zandvoort huishoud, iiskast f 50. Tel. 023 - 295555.
niet boven ƒ 300 uitkomen.
brief) met vermelding van uw postcode naar:
06-320.320.22. Ik wil dat je me STEWARDESSENSEX
06
tje doen 'n sexspel. 1gpm.
hulp voor 2 of 3 dagen p. • ANNULERINGEN van uw
benodigdheden
in de lift masseert! Zachtjes 95.07. Schuif m'n rok omhoog
week. Tel.: 02507-17084.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
MEISJESVINGERTJES 18 jr. hoor! Ik ben net 18! 1 gpm. en laatje hand voelen. 1 gpm
advertentieopdrachten kunt u
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Postbus 156,'1000 AD Amsterdam.
Gevr. zelfst., iets oudere hulp UITSLUITEND SCHRIFTELIJK l.v.m. allergie goed tehuis ge- Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
06-320.320.91. Ik open mijn Straatgrieten! Ik snak naar 'n
m de huish. v.d. vrijdag-och- richten aan Centrale Orderaf- zocht voor lieve hond, 7 mnd. 06-320.320.66 Oh...wat fijn.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
deling Weekmedia, Postbus Tel. 02963 - 5500, na 18 uur. Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17. mond voor jou! Ik wil je tong hoogtepunt. Glij maar lekker
tend. Tel.: 02507 - 19100.
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettervoelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. 1gpm. 06.320.320.77.
156, 1000 AD Amsterdam.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Kweekenj Habo in- en ver- Sex in het openbaar! Lift,
06-95.09. Je krijgt sexles in
Gasthuisplein 12,
THUISBELSEX
toilet,
trein,
bus,
tram.
Technisch personeel
koop van Ara's, Kakatoes en
het gymlokaal, stop je hand
Kies nu zelf de heetste
Muziek2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
gevraagd
Papegaaien. Tevens alumini- Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- maar in m'n BH. 100 cpm.
vrouw en wij verbinden je
instrumenten
um volières en kooienbouw op RIJPE VROUWEN zoeken
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaaldirekt met haar door.
06-95.26. LESBISCHE buursexkontakt
06-9616
(100cpm)
033-951309
of
03425-1376.
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acCarrosserie Center Van Veen
vrouwtjes brengen elkaar Bel nu: 06-9755 (100cpm).
* T.k. 2 lieve dwergkonijntjes, Nieuw: ANONIEME sexdating naar 'n hoogtepunt. 1 gpm. THUIS-SEX-KONTAKT, hete
ceptgirokaart.
te Amsterdam vraagt wegens
Budget piano's
Snel sexkontakt m. eenzame
ƒ 10,-, vrouwtjes.
uitbreiding all-round
Grote keus gebruikte piano's
06-95.91. Het meisje (18 jr) vrouwen bij jou in de regio
vrouwen 06-9706 (.100cpm).
carrossenebouwer/construc- Nieuwe piano's v.a. ƒ3500,- Tel.: 02507 - 17903.
bukt en schuift haar rokje om- Bel nu 06-9811 (75cpm).
tiebankwerker t.b.v. nieuwNieuw discreet privé-gesprek hoog. Op z'n GRIEKS. 1 gprn. TIPPELLIJN: eenzame vrouvv
Kastschade piano's:
bouw en/of reparatie, allmet hete vrouwen. (ExtraSchimmel, Yamaha, Schulze
Verhuizingen
tjes zoeken een vluggertje''
round bedrijfswagen spuiter
snel.) Bel 06-9664 (100cpm). 06-95.92. GRIEKS lekker ach- Bel nu 06-9530 (75cpm). _
enz. met duizenden
en all-round bedrijfswagen
terom.
Blanke
of
donkere
guldens voordeel.
1 regel ƒ 4,76
Nieuw!
DOORSCHAKEL- vrouw staat gebukt! 1 gpm. •TOPSEX 06-320.325.25. Ik wil
monteur. Tel.: 020-6117797,
CLAVIS, Nwe Teertuinen 22 Grote en kleine verhuizingen, S&M, Hier wachten dominan2 regels ƒ 4,76
ml. dhr. van de Zeijden.
in bad met jou! Zeep me maai
overal
naartoe.
Goed,
goedk.
Amsterdam, tel. 020-6221404
te vrouwen thuis om jou 06*96*25 WINKELMEISJES
3 regels ƒ 4,76
KAV Autoverhuur B.V vraagt OPEN: donderdagavond van en vakkundig. 020-6114474. beestachtig aan te pakken! Bea wordt heet achter de lekker in lieverd! 1 gpm.
voor zijn motorfietsreparatie- 6-9 uur. Zaterdag van 10-5 u. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Hard en Soft SM. Luister naar kassa en verdwijnt het toilet VERPLEEGSTERS • LiveSex
4 regels ƒ 6,35
afdeling een all-round monkamerverhuizingen. Voll. verz. hun boodschap en kies 'n in. Jij loopt er achter. 1gpm Rijp & Jong! 24 uur per dag
5 regels ƒ 7,93
teur. Tel.: 020-6979746, vraDaq-nachtserv. 020-6424800. meesteres voor een echt
06*96*26
S&M-LIVE-BOX. 06.98.38 1gpm. We wachten_
oen naar dhr. H.K. Kerklingh.
SM-Livegesprek. 1 gpm.
Live met je meesteres op een VLUGGERTJE: hete vrouwen
06-320.322.55 Live!
6 regels ƒ 9,52
lijn. Straf...! 1gpm.
zoeken snel discrete sex!
06-Nummers
_
Divers personeel
Nieuw: hete meisjes van 18 06.96.40 MEISJESSEX 18 JR. Bel 06-9603 (100cpm).
7 regels ƒ 11,10
uit Groot Amsterdam!!
1gpm. Jij loopt achter mij de Vrouwen, 40, zoeken STOUgevraagd
8 regels ƒ 12,69
DISCREET Sexkontakt, nu 06-350.23.020 (100cpm).
trap op. Onder rn'n mini zie je TE jongens (18) voor hete
spec. met hete vrouwen van
9 regels ƒ14,28
U kunt bij ons al
m'n slipje strak trekken.
sex. Bel nu 06-9844 75cprri^
Nieuw!
Sex
op
SPANNENDE
40+.
06-320.330.42
(75cpm).
v.a. ƒ 270,- voor
Ben je avontuurlijk, vlot en
10 regels ƒ 15,86
plekken!
06.320.320.19
pmlg.
06*96*93
SECRETARESSE
!Vrouwen van 35 jaar en onhet eerste halfjaar
commercieel? Niet te beroerd
DOORSCHAKELLIJN
In de bios voel ik je hand.
Met open blouse en kort rokje der willen DIREKT-SEX. Bel
een goede piano
om hard te werken voor een
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
Nu kun je de vrouwen thuis
zit ze jou heet te maken. Ze ze thuis via 06-9604 (75cprn)_
Nieuw! UITBELPRIVELIJN!
huren.
riant inkomen"? Bel ons dan:
opbellen. Zoek de leukste ad
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
Ze zitten thuis te wachten op wil een wip maken. 1gpm.
Informeer NU al
023-296190 of
antw.app.
IVrouwen van 35 jr en ouds'
vertentie
van
een
vrouw
en
de
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
voor komende
Liefst omgeving Randstad^
computer verbindt je door jouw telefoontje. Luister naar 06.97.11 Sabrina houdt van willen DIREKT-SEX, bel ze nu
schoolseizoen bij:
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
met haar. 06-9892 (75cpm). Rijpe Vrouwen die jou willen! Grieks. 1gpm. Ik sta voorover! 06-9512 Sexsucces! 75cprr^
Nu alle studenten weer gaan
Toets de 3 en wij verbinden je Doe m'n slipje opzij!
beginnen, hebben wij weer
zakte door haar knieën,
Doorschakelsex! Live door! 1gpm. 06.98.40. 06-97.92. Nieuwe rage uit Ze
VAN KERKWIJK
Naam: .
plaats in onze verkoopteams.
op z'n Frans lieverd. Igpn1
Live
in
de
huiskamer
bij
de
Nu
Direkt-TELEFOONSEX Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel, 06.96.46 Rode Lippen!!!
Amsterdamseweg 202,
Voor hoge verdiensten en
lekkerste vrouwen en tieners! hete vrouwen wachten op spreek 'n boodschap in en
AMSTELVEEN
werktijden tussen 15.00-22.00
Adres: ..
Ze
zitten
thuis
te
wachten
tot
020-6413187
jou. 06-320.330.91 (75cpm).
uur, bel nu 020 - 6835416.
luister naar die van anderen
belt. Ze willen privé 'n sexDiverse clubs
Omgeving Amsterdam.
die bellen. Hoor je 'n lekkere
VERHUUR van PIANO'S
Postcode:
Plaats:
gesprek met jou! Niemand Privetelefoonnrs van hete boodschap dan word je live
al v.a. ƒ 50 per mnd
• Rubrieksadvertentie? Zie
'uistert mee! 24 u.p.dg. 1gpm. vrouwen thuis. SEXKONTAKT doorverbonden.
Vrouwen
Bel nu 06-9605 (100cpm).
BETTY'S ESCORT
voor adres en/of telefoonnr. Bel voor onze voorwaarden:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
gratis! 1 gpm.
02946-4292, Fa Holla & Zoon
020 - 6340507 dag. v.a. 19 u
de colofon in deze krant.

Privé doorschakelen
06-96.88

Mineralen/Fossielenbeurs

3 regels

voor de particulier
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Kamperen in de RAI
Wie alvast in de stemming wil komen voor een
kampeervakantie, moet zeker een kijkje nemen op de
komende Kampeer- en Carayan RAI. De beurs is met
driehonderd
exposanten
groter dan ooit. En er zijn
tal van nieuwe evenementen. Zo laat topkok - bekend van restaurant en tv Joop Braakhekke in het
kooktheater zien hoe je op
de camping lekker kunt koken. De Kampeer- en Caravan RAI 94 vindt plaats van
vrijdag 25 tot en met
woensdag 30 november in
de Amsterdamse RAI.
Openingstijden: vrijdag 25 november van tien uur 's morgens
tot negen uur 's avonds, zaterdag
tot en met woensdag van tien tot
zes uur. Entree 15 gulden. Kinderen van vier tot 11 jaar en houdcrs Pas 65 betalen 7,50 gulden.

'Country' Agenda
Woontijdschrift Ariadne
geeft voor het eerst de
Country Style Agenda van
Nederland uit. De agenda
is een prachtig vormgegeven boekje vol woonideeën,
groentips voor binnen en
buiten
en 'country cooking1 recepten. Behalve de
gebruikelijke ruimte voor
adressen en afspraken zit
er ook een overzicht bij van
beurzen, tentoonstellingen
en veilingen.
De Country Style Agenda
gaat' uit van het gebruik
van natuurlijke materialen
zoals hout, riet en terracotta. Landelijke kleuren zoals frescogeel, lindegroen,
dauwblauw en uiteraard
veel groen en fleurige bloemen. Om de tips en ideeën
toe te lichten, is er veelvuldig gebruik gemaakt van
kleurenfoto's.
De Country Style Agenda kost
19,95 gulden en is verkljgbaar in
boekhandel en warenhuizen.

Glazen van ijs
Borrels drinken uit glazen van ijs. Volgens de uitvinders is dit de nieuwe
manier van drinken. De
Nederlandse vinding wordt
onder de naam- 'Drink in
Ice' op de markt gebracht.
Het produkt bestaat uit
een diepvriesv'orm waarmee iedereen zelf borrelglazen van ijs kan maken.
De vorm wordt gevuld met
leidingwater en gaat enkele
uren in het vriesvak. De
glazen die zo in de vorm
ontstaan, passen vervolgens in een soort ring waarmee ze ' kunnen worden
beetgepakt zonder natte
handen te krijgen. Een
houdertje vangt tenslotte
het smeltwater op. Wanneer er een koude borrel in
het glas wordt geserveerd,
blijft het glas zo'n twintig
minuten goed.
Mallen en houders zijn
keer op kee,r bruikbaar.
Houders en ringen zijn in
vier kleuren uitgevoerd:
donkerblauw,
zwart,
blauwgroen en grijs.
'Drink In Ice' Is verkrijgbaar vla
diverse slijterijen. Prijs per set
van vier 19,95 gulden. Prijs set
van twee 9,95 gulden.

Kleur bekennen in sexy uitgaanskleding
„Mensen in Nederland
moeten zich eens wat meer
uitdossen," vindt ontwerper
Marcel Altenberg van
Wrapped. Wie graag gezien
wordt en van mooie en
gewaagde kleding houdt,
kan dan ook bij Wrapped
zijn hart ophalen. Vanuit
een hoekpandje aan de
Singel, vlakbij de
Leidsestraat in Amsterdam,
verkoopt de winkel
modieuze en erotische
kleding van aparte
materialen.

het mooi en natuurlijk, en
soms opwindend materiaal vinden. Maar zit een latex kledingstuk, dat niet ademt en strak op
de huid aansluit, wel zo prettig?
„Een hele hoop mensen vinden
rubber juist heel lekker, omdat
het als een tweede huid aan je
zit vastgeplakt. Het geeft een
heel speciaal gevoel. Het is wel
warm, maar op het moment dat
je het draagt heb je daar geen
last van," zegt Marcel laconiek.
Het aantrekken van latex kleding vergt wel de nodige inspanning. Marcel: „Je moet het
met talkpoeder aandoen en je
moet er echt even rustig voor
gaan zitten. Daarna spuitje het
in met siliconespray en dat
wrijf je in met een spons. Dan
glanst het als lak. Anders wordt
het een doffe boel."

door Berber Paarlberg

£ -pE GAAT HET stuk
l toch niet beginnen
^ met dat wij hier als
een stel giechelnichten zitten te lunchen," vraagt Marcel (of Marceila; 'wat je
maar wilt') licht verontrust.
Het zorgvuldig door Wrapped's reclamebureau begeleide uitnodigende imago
had al een deukje opgelopen; eigenares Betty Geerts
kwam niet op de afspraak
opdagen. Ze was onverwacht verhinderd. Maar
Marcel, een van de twee ontwerpers en verkopers van
Wrapped, weet pok alles
van de winkel. Licht opgemaakt en gekleed in een lycra broek en truitje met een
mpuwloos leren vest gaat
hij er uitgebreid voor zitten.
Toen Wrapped anderhalfjaar
geleden werd opgericht, lag de
nadruk vooral op sm-kleding
en sm-speeltjes. Maar sinds
Marcel een half jaar geleden
zijn intrede in de winkel deed,
is die koers gewijzigd. „We willen van die sm-achtige kant af
en wat meer draagbare uitgaanskleding aanbieden," vertelt hij. „Het mag best sexy zijn,
maar het moet niet echt seksgericht zijn. Dus zweepjes en leren speeltjes gaan we wat minder doen. Op die manier staan
we er zelf ook meer achter."
Hoewel er nog wel veel van
wordt verkocht, is de sm-hoek
daarom verbannen naar achterin de zaak. De rest van de winkel hangt vol met mooie kleding, vaak met erotische details. Niet alleen voor mannen,
waar voorheen de nadruk op
lag, maar ook steeds meer voor
vrouwen.
De winkel is een verademing
na het bruin, beige en grijs waar
de Nederlandse modeontwerpers zich al jaren tot lijken te
beperken. Wrapped durft kleur
te bekennen en hangt dan ook
vol met vrolijk gekleurde broeken, jurkjes, truitjes, en body's.
Maar er zijn natuurlijk ook
zwarte jassen, corsetten, tops,

shorts en slips. Vooral van leer ding," omschrijft Marcel de colen latex, maar ook van lycra of lectie.
stretchmaterialen.
De meeste leren- en latexkleding is van de hand van de ontwerpers van Wrapped. Verder
Avantgardistisch
zijn er ontwerpen van onder anDe kleding sluit meestal
nauw om het lichaam en is al dan niet voorzien van
openingen, ritsen en vetersluitingen op onverwachte
plekken. Accessoires hebben een opvallende uitvoe- ring, zoals een goudkleurige
leren tas, en de schoenen en dere Punny Skin, Undressed en
laarzen kennen uitsluitend 16 l'Homme Invisible te vinden.
centimeter hoge hakken. Het Zit het niet zoals gewenst, dan
geheel biedt een stijlvolle in- wordt de kleding gewoon op
druk, vol spannende accenten. maat gemaakt. Leren- en latex„Het is avantgardistische en ex- kleding komt steeds meer uit
hibitionistische uitgaanskle- de taboesfeer. Voor het grote

Versierde kerstboom
Zweden en Noorwegen worden de laatste tijd populairder
bij de Nederlanders. Om met
Zweden te beginnen: het aantal
toeristen steeg tot nu toe met 27
procent en dat was onder het
totale aantal toeristen de grootste stijging. Vooral de campings waren trekkers, niet zo
verwonderlijk in een land waar
de natuur overvloedig aanwezig is.
Ook Stockholm
scoorde
hoog. Wie goed is in versieren
en met name op het gebied van
verfraaien van kerstbomen zou
eigenlijk op 4 december in de
Zweedse hoofdstad moeten
zijn. Daar wordt gestreden om
het kampioenschap 'kerstboom versieren'. Alle versierde
bomen blijven tot 22 december
in de lobby van hotel Scandic
Crown staan.
Over Noorwegen gesproken:
daar trok het afgelopen seizoen
het plaatsje Trysil in de oostelijke provindie Hedmark opvallend veel Nederlanders. Ik heb
dit plaatsje in mijn hart gesloten sinds ik hier afgelopen zomer was. Niet alleen dat je er

(ADVERTENTIE)

Kerst aan de Moezel
Kerst met een romantisch tintje
5 dagen naar
i, sfeervol Lof
Breng uw Kerstdagen door in het sfeervolle plaats• je Lof aan de romantische Moezel. Een geweldige
S-daagse Kerstreis met een uitgebreid excursieprogramma, verblijf in het sfeervolle hotel
Kra'hennest, volpension verzorging, met 5-gangen
Kerstdiners en live muziek! Nu slechts fl. 578,-p.p.
Meer informatie over Kerst in Lof: Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antw.nr. 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

noemt. Deze loopt uiteen van 49
gulden voor een rubtaerslip, tot
zo'n duizend gulden voor een
leren jas. „Het is een hoop
geld," realiseert hij zich, „maar
dat is het wel waard. Het is geen
massaproduktie. Dat, en be— taalbaarheid, is juist onze
kracht."
Volgens Marcel is Wrappéd de enige winkel in zijn
soort. ,',Ik ken niet eenzelfde
- type zaak als dit. Anderen
zijn óf gericht op homo's, óf
berjurkjes in de bladen ver- op dames. Wij hebben voor ieschijnen en ineens vindt ieder- dereen wat, modieus en in een
beetje aparte materialen."
een het prachtig."
De collectie van Wrapped is
volgens Marcel heel redelijk geprijsd. De winkel hanteert 'een Tweede huid
Mensen kopen leer omdat ze
tussenprijsklasse,' zoals hij het

Vertrek:
23 december
Thuiskomst
27 december

578,Inclusief: y\. />
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in hotel Kra'hennest
• 2-persoonskamers do/to/ktv
•volpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
•fantastische S-gangen Kerstdiners
• live muziek op 2e Kerstavond
• begeleiding chauffeur

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Wie zich hult in de kleding
van Wrapped wordt onmiddellijk met zijn of haar figuur geconfronteerd. Een mooi lichaam vindt Marcel eigenlijk
de ideale basis voor de weinig
verhullende kledingstukken.
Maar dat heeft lang niet iedereen die de winkel binnenkomt,
voegt hij er geruststellend aan
toe. „Hier komt van alles. Niet
alleen jonge mensen met maatje 36, maar ook zakenmannen
die een rubberen slipje onder
hun pak aan willen. Of keurige
echtparen. En de helft van onze
klanten is homoseksueel,"
voegt hij eraan toe.
Wrapped mag volgens Marcel ook veel artiesten tot zijn
klantenkring rekenen. Zo is
Boy George wel eens binnen geweest en zijn Patty Brard en
Manuela Kemp vaste klant. Gemeenschappelijk kenmerk van
het publiek is volgens Marcel
dat het allemaal mensen zijn
die gezien willen worden en
veel uitgaan. En, erkent hij: „Je
moet best zelfverzekerd zijn
voor dit soort kleren."

Grieks skiën
nog wel eens een eland tegenkomt, een voor Nederlanders
niet alledaagse gebeurtenis,
maar ook wildwatervaren, beversafari's en kanotochten zijn
mogelijk.
In de winter oogt het dorpje
kerstboomachtig en er is volop
gelegenheid tot wandelen, langlaufen en ook alpine skiën. Informatie bij het Noors Verkeersbureau, telefoon 020671.0061 en Troll Travel, telefoon 078-195955.

Kerst op de boot
Ik meldde het al eerder, veel
Nederlanders zijn uitgekeken
op Sinterklaas en oliebollen
bakken. De reisindustrie haakt
daar op allerlei manieren op in.

Openingstijden: vrijdag van twee
uur 's middags tot tien uur 's
avonds, zaterdag van tien tot tien
uur en zondag van tien tot zes
uur. Toegangsprijs: 17,50 gulden
per persoon, l'as 65+15 gulden en
kinderen van tien tot 14 jaar 7,50
gulden.

Bollenplanter
Het lijkt nog zo ver weg:
het moment dat de winter
verdwijnt en de eerste bloemen hun kopjes boven de
koude aarde uitsteken. Het
betekent echter wel dat nu
de bollen geplant moeten
worden.
Gardena brengt een speciale bollenplanter op de
markt. Steek de bollenplanter in de grond, precies
zo diep als gewenst. De
praktische maatindeling
geeft aan hoever de bol de
grond ingaat: vijf, tien of 15
centimeter. Trek vervolgens de bollenplanter met
aarde en al uit de grond, leg
de bloembol in het gat en
laat de aarde weer uit de
bollenplanter komen door
heel simpel aan het handvat te trekken. Door deze
automatische loslating is
het bollen planten snel en
praktisch te doen. Nu even
aan de slag, om er straks
plezier van te hebben.
De bollenplanter is te koop vanaf
15,95 gulden bij de tuincentra.

Wrapped, Singel 434, Amsterdam.
Telefoon: 020 • 420.4022.

en in het verkeersvrije centrum
van het altijd voor oorlogsgeweld gebleven stadje Celle is
veel te zien. Tot diep in de
herfst zijn huifkartochten te
maken en kan er worden gefietst en gewandeld. Informatie: 00 49 5141 12350.

Reisjournaliste Leni Paul
doet een aantal suggesties
voor uitstapjes en korte
vakanties, zoals een
beversafari, alpine skiën of
inkopen doen in Londen.

Zweden en Noorwegen zijn de laatste tijd zeer populair bij de 'Griekenland -is meer dan zon,
Nederlanders
zee en sex,' zegt Sakis Loannidis, die na een verblijf van enkeP&O Perries (02503-21888) het restaurant. Er wordt gesla- le jaren weer op zijn post bij het
biedt voor nog geen honderd pen op de boot en het eerste Griekse Verkeersbureau teruggulden de gelegenheid tussen ontbijt van 1995 wordt Engels. gekeerde directeur. Hij is van
plan om de Nederlanders ook
nu en 23 december de gelegeneens te brengen op minder beheid te gaan winkelen in Lonkende plaatsen in zijn land zoden en dan ook nog één nacht Luneburger Heide
in een 4-sterrenhotel in MaidDe grote stille heide. Hij als bijvoorbeeld het vaste land
stone in kent te verblijven. De wordt steeds schaarser. Wie in het noorden en de skigebieeigen auto kan mee en er zijn even over de grens gaat, vindt den rondom de Peleponnesos.
Informatie over Griekenland,
vanuit Calais naar Dover (vaar- echter nog de grote en stille Lutijd 75 minuten) wel twintig af- neburger Heide waar nog veel telefoon: 020-625.2212/13/14.
te genieten valt. De begrazing
vaarten per dag.
North Sea Ferries (01819- wordt gedaan door het alleen
55729) heeft voor tweehonderd hier voorkomende schapesoort
gulden meer een flitsend oude- Heidschmucken. Het beroemjaarsfeest in de aanbieding met" de schaap is ook verwerkt in
romantische muziek op het diverse culinaire hoogstandjes
dek, een discotheek voor jonge- van deze streek. Ook voor culren en een eindejaarsdiner in tuur is het gebied interessant

Vrouwen in dienst
'Panties, pumps en lipstick' is de naam van een'
nieuwe tentoonstelling in
het Marinemuseum in Den'
Helder. De tentoonstelling
herdenkt het feit dat vijftig
jaar geleden voor het eerst
vrouwen in militaire dienst
bij de marine kwamen. Het
museum is te vinden aan
de Hoofdgracht 3.
De tentoonstelling loopt tot en
met 4 december. Het museum is
geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van tien uur tot kwart
voor vijf. Zaterdag, zondag en
feestdagen van één uur tot half
vijf.

geeft u meer!

Walt Disney-fïlms
in Tuschinski

Bedenk een griezelrijm
en maak kans op enge cd
CD MET GRIEZELIliedjes van VOF de
DEGE
Kunst begint, dat is de

VAN DE WEEK

publiek zijn bekende sterren
daarbij een belangrijke stimulans. Zodra zij iets van rubber
of leer dragen, wil het publiek
het ineens ook hebben. Marcel:
„Je ziet Sylvia Millecam in rub-

'Je ziet Sylvia Millecam in rubberjurkjes
en ineens vindt iedereen het prachtig'

Beversafari's
Deze vrlje-tljdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

Paard en Koets
Voor iedereen die van
paarden en rijtuigen houdt,
zijn de Brabanthallen in 'sHertogenbosch van vrijdag
25 tot en met zondag 27 november dé ontmoetingsplaats. Sinds 13 jaar is
'Paard en Koets' een begrip
in Europa. Een beurs met
antieke koetsen, nieuwe
rijtuigen, rijtuig-onderdelen en accessoires. Maar
ook op het gebied van restauratie,
boeken,
geschenkartikelen,
kleding, kunst en onderricht
kan men zich ruimschoots
oriënteren.
In een speciaal aangelegde piste kan men vrij toegankelijk op de tribunes
plaatsnemen om te genieten van shows en demonstraties. Op zaterdag en
zondag vanaf 11 uur zijn er
doorlopende voorstellingen voorzien van deskundig commentaar.

zijn ontboden om daar liedjes
van te maken.
Dat heeft een prachtige cd opgeleverd, want knappe kinderliedjes en pakkende popmelodietjes, dat kun je wel aan ze
overlaten. Dat bewezen ze al
met zilveren schijfjes rondom
Annie M.G. Schmidt en Sinterklaas.
Niet dat alles even sterk is
aan deze cd, want na een paar
nummers vergeet de band dat
ze midden in een hoorspel zit,
en plakt ze het ene liedjes aan
het andere, terwijl de luisteraar
intussen maar in spanning zit.
Maar het zij ze vergeven,
want de liedjes zijn van 'Het
Goede Doel'-allure en bevatten

grap, helemaal niet griezelig, maar juist vrolijk. Dat
gaat zó: 'Op een mooie zonnige woensdagmiddag liepen de mannen van VOF de
Kunst op een rustig paadje.
Ze floten een vrolijk wijsje
en hadden zojuist een heerlijk kopje kopje genuttigd,
mét een appelpunt.'
Maar ja, daar is natuurlijk
niks engs aan, dus wordt verteller Aart Staartjes door een
klein meisje aangespoord om
zijn presentatie wat aan te passen. Na enig gemopper, slaat hij
de juiste toon
aan: 'Op een
mistige, grauwe
avond in novernber, terwijl
een kille wind
door de treurwilgen fluit...'
En dan begint 1 het verhaal, want de
mannen
van
het VOF de
Kunst zijn op
weg naar het
'griezelgruizelslot',
met
trollen, heksen,
reuzen, monsters, spoken,
spinnen en krokodillen onder
bedden. De muzikanten van De enge mannen van VOF de Kunst
VOF de Kunst

veel humor, zoals dat over een
bang spookje, dat huilend naar
zijn spokenmoeder fladdert als
er iemand 'Boe' roept.
En muzikaal is het ook allemaal dik in orde, want VOF de
Kunst beheerst vrijwel alle stijlen: van kozakkendans tot ska
en van Schotse folk tot een
rock-duet tussen zanger Nol
Havens en collega Barry Hay
van Golden Earring.
Om deze cd warm in onze
aandacht aan te bevelen, heeft
de platenmaatschappij tien
exemplaren beschikbaar gesteld. Kinderen die daarvoor in
aanmerking willen komen,
kunnen een zelfgemaakt griezelrijmpje per briefkaart naar
de redactie
sturen: Redactie Weekmedia/Griezelrijm, Postbus
2104,
1000 CC, Amsterdam. De
inzendingen
moeten vóór
woensdag 23
november
binnen zijn
en vergeet
niet je naam,
leeftijd
en
adres te vermelden. De
inzenders
van het beste
rijm krijgen
dan de cd
toegestuurd.
'De Griezel-cd,
VOF de Kunst,
17,95 gulden.

In Tuschinski vindt zaterdagmorgen 26 november voor de
tweede keer het Walt Disney's Film-crèche Festival plaats.
Twee uur lang kunnen ouders onbezorgd winkelen in
Amsterdam terwijl kinderen, vanaf vier jaar, zich vermaken in
het theater. Van tien tot 12 uur 's middags worden korte
Disney-filmpjes gedraaid. Voor kinderen die niet zo lang stil
kunnen zitten, is er een grote leestafel met onder andere
Donald Duck en andere bladen en Ideurplaten van de
Leeuwekoning. Betrouwbare mensen van de oppascentrale
zorgen ervoor dat de kinderen twee uur lang vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen een leuke attentie mee
naar huis.
Het idee van de Film-crèche Festival is ontstaan uit een
samenwerking van MGM Cinemas, Buena Vista en
Weekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad).
Walt Disney's Film-crèche Festival kost zes gulden per kind.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het
Tuschinski-theater krijgen lezers van deze krant één gulden
korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om half één weer worden opgehaald
in verband met de aanvang van de middagvoorstellingen in
het theater. Telefonisch reserveren is verplicht: 020626.2633 (is pas mogelijk vanaf donderdag 17 november).
De volgende Walt Disney's Film-crèche Festivals vinden
plaats op 28 januari 1995, 25 februari 1995 en 25 maart
1995.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:

geen u meerf

PHILIPS 63 CM
GROOTBEELD KLEUREN-TV

SONYHWSTEADYSHOT

M PHILIPS 70 CM KTV Hi-8 videocamera, optische
m STEREO TELETEKST stabilisator, hi-fi stereo. '3890.$ö| 28ST2471;Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv." 1995.SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit! '3330.-

2399.-

1295.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviespnjs'2695.-

1995.-

63 CM IM-LINE KTV
63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld m beeld (P.I.P.),
Off Philips garantie. *2545.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Adviespnjs' 1795.-

ïïmv 1195-"

1899.-

SONYSTEREOTRAVELLER
TR323; HiFi-stereo camcorder,
10xzoom, gnoothoektens. '2550.-

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

SAMSUNG RE570
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

AKAI VIDEORECORDER
METTELETEKST/PDC

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

VSG24; New Intelligent-HQ voor perfekte beeldkwaliteit en optimale aanpassing aan elke videoband (ook oude banden); digitale tracking
controle, zelfreinigende videokoppen, perfekt
stilstaand beeld, slow-motion. Ingebouwd
Teletekst en PDC voor eenvoudig programmeren. Afstandbediening. Adviesprijs *878.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*749.-

BAUKNECHT1100TRN
TypeWA9510. Advtespffs"!899.-

1195.-

1549.-

LUXE 1400 TOEREN

SONY TRAVELLE
Lichtgewicht camcorder. '1650.-

1125.-

1049.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs*1499.-

TOPMERKCAMCORD"ER

F60;8mm,6xzoom.Adv.*2299.-

999.
1279.-

INDESIT 2-DEURS

lifiKf 445 •"

BAUKNECHT 2304

995.-

1549.

1499.-

ISONY63CMKVC2521
'STEREO TELETEKST

1299.-

ISONY55CMKVC2121
|STEREO TELETEKST

999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

949

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang 320 LITER SUPER
1 200trn/min., rvs trommel, KOEL/VRIES KOMBI
zeerzuinig.Adviesprijs*1 199.- Geen2-deurs koekast maareen
echte 320 Ster 2-deurs koel/vries
kombinatie. Adviespnjs. *1099.-

SONY T E L E T E K S T
l KVM1421;Adviesprijs*890.-

Sterf W*°»5£m«'°9 '
Sigevolg^SrtandXpW
^-^^g^SBSHBK

?i
BLUE AIR TL450 (BL)

pTjffi
IJrlfey

1099.-

699.-

799.-

PHILIPS /
WHIRLPOOL

SsflE^^a^MÉH!nJf@ulEl^Bairttil^AI

999.-

850

BCcW£M&a*V5ccW£

TOEREN
BOVENLADER
TypaAWG089:Advfespiis*1435.-

p""r ^'iBSHlBigBBPp"1-1
.^--JÏTfa"
Tüg^1^

beïdeck.

189.'

PHILIPS ;soTres-329, l EX52.Superv
l 6810:inK>.accessoire
^^«erse.!
">

..ilOïl-

1099.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden temperatuurregeling en 3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

578.-

LW 959.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis. Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.- l

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen, *1318.-

STUNTBOVENLADER

799.-

599.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360;IHQ, 3 koppen. *1098.-

**f 19 '

^
y
b
'Ifi

BLAUPUNKT 70 CM
IS7l>39;Stereoentsletetet*1999.-

1198.-

URUNDIG63CM
T63-630; Teletekst. Adv.*1579-

998.-

BLAUPUNKT 55 CM
PM55^0,TetetekstAdv.*1231.-

798.-

ARISTONA 52 CM
51 KV1 256; Adviesprijs*895.-

548.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540, Teletekst. Adv.'l 099.-

m
M 37

648.328.-

CM KLEUREN-TV

t^giu

1

'•

'
:,ereo-rad,o-cassett

449.-

599.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdrpger. Adviesprijs*495.-

hS^ 425."

'm? 399.-

901

"H^

PHILIPSVHS-HQ VIDEO
.qubbeldeck, re^

469.-

,AXE?Uttll890

4A.-1

u^; -

- • - - . -

JTURBOTEAM

MOULINEX
OVEN

ARISTONA HQ VIDEO
2SB12; LCD-afstandbed. *945.en

INDESITWASDROGER

m 429.m 449.-

«W

BCc

diverse

^Sü

_

ÏBCCPR^

tBgPÜ^P

ther.ttioskan.

599.-

^

B1N.gOPE

"49-95

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

649.-

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
Adviesprijs*1530.-

899- •

MIELE DROGER

tBCCPRÏÏS

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-l

~~

98.-

WHIRLPOOL AWG202

S2481. +

autom.oprolsnoer:

PHILIPS

545.-

m 349.-

BAUKN./BOSCH/AEG

55CM

178.BAUKNECHT160LTR

IGNIS DROGER AWF020

II:-]

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201;'Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afst bed. *799.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

gccPR^I
ÜCCP^R^
rrïaaaiö «*"v 0x121 vaxAo^att. »«., _ ; ^toren. do.by B*C,

499.-

1248.-

BOSCH KTF1540^

SIEMENS KT14N30

599.549.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro j
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

SONV CFS204

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. '1 245.-

KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inW. grill en kookwekker. *1510.-

\t]£

fs^PRjS

PHILIPSVHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld' *995.-

INDESIT 140 LITER

.
'

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;Tetetekst Adv.*1679.-

:k^
M

ZANUSSI ZF70BAR

spe^r-boxen.^^^-- ^

399.948.-

1 30 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

998.-

STUNT! VHS-HQ VID"EO
Inkl. afstandbediening. *699.-

p

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-eteklrofci(rusmetgril.*999.- j

498.-

AEG TURNAMAT

r:

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.- j

ETNA FORNUIS 14.00

HEf
899 . "
1000 TOEREN BOVENL.

199--

SÜNYVHS-HQVIDEO
V235;Afstandbedfening. *1220.-

ii/?JfAr

terzijde, BCC;wa
tijd voor u heelt!

MIELE STUNT K1321S
DD-toekastAdviespnjs*1499.-

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. '1448.-

jafMSBjpeMil^rTT

1099.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. V68-

Skdevotgendewerkdag.

999.-

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

529.-

omdat wil eer

BAUKNECHT KGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

CQQ
ü*K|B

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

SONY VHS HI-FI VID^O
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

799.-

WHIRLPOOL ARG280
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs'1235.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719;Adviespqs*1235.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240;'Bestekoop",VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

AKAI HI-FI VIDEO
VSG60; 4 koppen. Adv.'l 098.-

599.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E;Aclviespnïs*949.-

B

749,

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

699.-

549.-

699.-

1099.-

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaip!ateau.

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*999.-

1599.-

ISONY72CMKVC2921
l STEREO TELETEKST

399.-

M O U L I N E X KOMBI
FMA925C;Luxe3in1 kombi- l
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM920; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs*1299.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VF632;TURBOORIVE,4koppefi,
longplay, autostore. *1295.-

2799.-

249.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

PHILIPS GR1021 37CM

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, super flat en
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare moge| lijkheden.Adviesprijs*4000.-

199.PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. *769.-

SHARP 2 IN 1 KOMBI
Type R3G14; 1000 Watt grill.

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

495.395.-

229.-

SHARP R2V11 STUNT

SIEMENS 320 LITER
320üter2-deuiBkoef<asL*1396.-

SHARP VIEWCAM
VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

OH& TFQC 1
reïïftfffafÖB "

199.-

MOULINEX FM1115

ZANUSSIZ614/4D

CANON CAMCORDER

PHILIPS 63 CM MONO
25MN1350;Adviespnjs-1445.-

995.-

25CE6270; 63cm Black Matrix flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, groene toets voor persoonlijke
voorkeursinstelling, scart- en hoofdtelefoonaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviespnjs*1445.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskaslje. Adv.*595.-

120 LITER VRIESKAST

WHIRLPOOL AFB594

BAUKNECHT LUXE
BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 31 1 ; Adv. '848.- BOSCH VW SPS2102

1199-"
MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviesprijs*249.-

INDESlt D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
engeruisarm:Adviesprijs*999.-

BS^ 7QO

L:jfe? ff «|«|B

STUNT!! VRIESKIST!!

159.

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

MIELE VW G521

328.N

=SI

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag ....t
i ""<•-

1399.-

....l tot 5.30 uur l
9 tot 5.30 uur
KOOPAVQND:
7 tot 9 uur
3.
...7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

DeBoockchappenKrarit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad
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Toestemming
voor bouw
Suyderduyne
ZANDVOORT - De bouw
van het nieuwe appartementencomplex Suyderduyne
mag gestart worden. De president van de rechtbank
dee,d op vrijdag 18 november uitspraak naar aanleiding van de bezwaren tegen
het bouwplan 'Paviljoen
Zuid'. Voor projectontwikkelaar Thunnissen Heemstede BV betekent dit, na jaren, groen licht voor het uitvoeren van de bouwplannen
aan het meest zuidelijke
puntje van de Boulevard.
De bezwaren tegen de bouw
van het appartementencomplex waren ingediend door de
Stichting Zuid, de Stichting
Duinbehoud en verschillende
bewoners. Zij vonden de hoogte
van het gebouw onacceptabel.
De gemeente stelde echter dat
het gebouw juist door haar
hoogte een markant herkennmgspunt zou worden aan de
Zandvoortse kust. Maar de tegenstanders van het project
vinden het gebouw horizonvervuilend en eisten dat er van het
vijf etages tellende gebouw een
bouwlaag af moest. Bovendien
vreesden zij voor windhinder
en schaduwwerking.
Zij verzochten de rechtbank
om schorsing van het besluit en
via een bodemprocedure werd
de bouwvergunning aangevochten. Maar de rechter heeft
het verzoek om schorsing afgewezen en tegelijkertijd via een
einduitspraak, het beroep ongegrond verklaard. Daarmee kan
de bouw van appartementen-

Zandvoort
ontsnapt aan
schadeclaim
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort is ontsnapt aan een schadeclaim
van miljoenen guldens nu
de rechtbank toestemming
heeft gegeven voor de bouw
van het nieuwe appartementencomplex Suyderduyne
aan het zuidelijke puntje
van de boulevard. Eurotel
eist reeds van de gemeente
5,5 miljoen gulden in verband met de voprbereidinjen die deze projectontwikkelaar heeft gemaakt voor
de bouw van een hoteltoren
aan het badhuisplein.
ProJ3ctontwikkelaar Thunnissen Heemstede BV van Suyderduyne had in mei de gemeente Zandvoort hierover in
een brief aangeschreven. Dat
was één maand nadat, wegens
procedurefouten van de gemeente Zandvoort, de bouwvergunning werd geschorst.
Het zou gaan om een zogenaamde
'pro-forma'-schademelding, een zogenaamde
waarschuwing dat er weieens
een schadeclaim zou kunnen
volgen.
,
Volgens de projectontwikkelaar is er niet precies over een
bedrag gesproken. Wél is door:
de advocaat van de projectont
wikkelaar aan de gemeente
Zandvoort duidelijk gemaakt,
dat het bedrijf schade leed door
de procedurefouten die de getneente Zandvoort gemaakt
• had. Het betreft een bedrag van
Jtniljoenen guldens.
l Een woordvoerder van de
projectontwikkelaar liet, weten
'lij te zijn met de uitspraak van
ie rechter: „Hij heeft begrip geiad voor onze situatie. Er is
ïekeken naar de gehele zaak en
uet alleen naar kleine oneffenleden. Dat is ons geluk geWeest. Bovendien heeft de geneente Zandvoort aan de
rechtbank uitgebreid haar excuses uitgebracht vanwege de
schoonheidsfoutjes'."
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Raadhuisplein

complex Suyderduyne taeginnen en zal Paviljoen Zuid binnenkort tot het verleden behoren.
Het bouwplan, een project
van de in Heemstede gevestigde architect Piet Koster, heeft
de Zandvoortse gemoederen al
enkele jaren bezig gehouden:
Indertijd werd na diverse bezwaarprocedures, aanpassingen en herzieningen een plan
gemaakt, waaraan de Raad
haar medewerking wilde verlenen. Op 3 februari 1993 gaf het
college van Burgemeester en
Wethouders aan bouwbedrijf
Thunnissen een bouwvergunning af, voor de bouw van een
appartementencomplex op het
perceel Boulevard Paulus Loot/hoek Brederodestraat te Zandvoort. De provincie gaf een verklaring van geen bezwaar af.
In het bestemmingsplan paviljoen Zuid stond, dat het terrein bestemd was voor een Horecabedrijf in twee bouwlagen
met bijbehorend terrein. Het
huidige plan voor woningen
was dus in strijd daarmee. Dat
maakte een zogenaamde artikel-19-procedure noodzakelijk,
vooruitlopend op een definitieve wijziging van het bestemmingsplan.
Al eerder verzochten de
Stichting Zuid, de Stichting
Duinbehoud en een aantal bewoners al om een schorsing van
het bouwbesluit.
Toen werd het verzoek wél
door de rechter gehonoreerd
aangezien er procedurefouten
waren gemaakt.

Eurotel
Wie spreekt nu de
waarhe'id? Wethouder
%/
Versteege of de heer Schale
van EuroteP Volgens Schale is
de wethouder overigens niet
schuldig. „De ambtenaren die
er nu zitten maken sinds 1991
al de ene fout na de andere '

Vijver
Nergens ter wereld O -t
geeft men zoveel geld £• "
uit voor de tuin als in Nederland. Een van de tumtrends is
de vijver. Hovenier De Jong
'Op een vijver kun je al je lusten botvieren, hij vergt niet zoveel onderhoud en leeft constant'
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Voor deur overleden

ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag was het dan eindelijk zover: Sint Nicolaas
kwam vergezeld van zijn Pieten om 13.30 uur met de trein aan op het station van
Zandvoort. De spanning was op het station van Zandvoort al vroeg te snijden.
Opgewonden kinderen stonden te trappelen van ongeduld. Terwijl de goedheiligman langzaam en statig- de trein uitstapte, gilden kinderen het uit van opwinding,
zeker toen bleek dat een aantal Pieten zich op roller-skates voortbewoog. Een
Vervolg op pagina 3 en 9 acrobaten-Pietje hing ondeugend aan de dakspanten van het station.

ZANDVOORT - De gemeente en de Nederlandse
Spoorwegen gaan een dezer
dagen opnieuw rond de tafel
zitten om te praten over de
treinverbinding
tussen
Haarlem en Zandvoort. Het
vorige gesprek heeft nogal
wat stof doen opwaaien
doordat de NS van de gemeente zou hebben geëist,
de parkeertarieven drastisch te verhogen. In politiek Den Haag zijn inmiddels vragen gesteld over
deze 'chantage' van de Nederlandse Spoorwegen.
Als Zandvoort de parkeertarieven niet verhoogt, kan de
kwartiersdienst tussen Haarlem en Zandvoort wel eens op
de tocht komen te staan. De NS
hopen door hogere parkeertarieven in de badplaats meer toeristen per trein te kunnen vervoeren.

Kosten
Bij het
gemeentebestuur
heeft dat tot heftige reacties geleid. Ook in Den Haag zijn de
wensen van de NS niet onopgemerkt gebleven.

'Spoorwegen zetten
Zandvoort voor blok'
De drie WD-kamerleden
Blaauw, Verbugt en Vos hebben schriftelijke vragen gesteld
aan minister Jorritsma van
Verkeer. „Is het naar uw mening te billijken dat de Nederlandse Spoorwegen de gemeente Zandvoort in feite voor het
blok zetten en mogelijk zelfs op
hoge kosten jagen door het parkeertaeleid te betrekken bij
haar afwegingen?" zo luidt de
vraag van het drietal.

Die kwartiersdienst zou een
alternatief van de NS zijn in
verband met het opheffen van
de rechtstreekse intercity lijnen
naar Zandvoort. De intercity
uit Heerlen gaat volgend jaar
niet verder meer dan Haarlem,
de intercity uit Maastricht verdwijnt helemaal uit het zicht.
Die gaat dan richting Den
Haag.

Zij vragen zich af of de NS de
hoogte van de parkeertarieven
bij hun overwegingen mogen
betrekken als zij de noodzaak
van de kwartiersdienst proberen in te schatten. Want die
noodzaak staat nog niet vast,
ook daarover willen de kamerleden opheldering: zij willen
weten of er wel voldoende passagiers zijn voor een kwartiersdienst.

De NS lijken nog te twijfelen
aan het nut van de kwartiersdienst, die indruk wordt gewekt door de verlangde verhoging van de parkeertarieven.
Toch ontkent een woordvoerder dat er sprake is van 'chantage'. Er zou gesproken zijn over
een 'mogelijke verhoging' van
de tarieven. Verder kwamen
ideeën voor een gezamenlijke
reclamecampagne op tafel. Het

^aanstand/getij:
zal 26 nov. 08.04 uur
ij zond. 27 nov. 09.33 uur
zaterd. 1 dec. 00.54 uur

Reclame

De leden van de Harmonie-kapel uit Heemskerk speelden Sinterklaas-liedjes en
Paul Brugman (ex-raadslid van D66) gaf commentaar. Schimmel Americo stond voor
het station te trappelen. Twee prachtig geklede manege-Pieten begeleidden de Sint,
tesamen met de dartelende, scatende en jonglerende Pieten, op zijn tocht naar het
Raadhuis, waar burgemeester Van der Heijden de goedheiligman verwelkomde.
Foto. Andre Lieberom

vorige gesprek vond plaats tussen ambtenaren van de gemeente en medewerkers van de
NS. Wethouder Plieringa kondigde onlangs aan het bestuur
van de NS om opheldering te
vragen.
Hoewel de verontwaardiging
in de Zandvoortse gemeenteraad groot was, staat niet iedere
politicus even gek te kijken van
de eisen van de NS. Door de
privatisering zullen de Nederlandse Spoorwegen zich steeds
zakelijker gaan opstellen.
De stichting Zandvoort Promotie is niet paniekerig over de
komende veranderingen op de
spoorbaan tussen Zandvoort
en Haarlem. Volgens directeur
Paagman komt de mogelijkheid in zicht om tussen het
treinverkeer door de treinrails
te benutten voor een tramverbinding. Dat zou kunnen door
de rails te huren van de NS. Er
zijn trams in Grenoble en
Karlsruhe die ter plekke aangepast kunnen worden aan verschillende spoorbreedtes. Volgend jaar wordt daar mogelijk
een proef mee gedaan tussen
Zandvoort en Haarlem. Die
proef vindt plaats met een geleende tram uit Karlsruhe.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Eric Bartels en zijn
vrouw Lot bivakkeren al
sinds 2 augustus met hun
twee katten noodgedwongen in een kale garage te
Heemsteda Er is geen toilet
en geen douche, slechts een
kraantje bij een putje. In de
hoek staat een kleine radiator. Lot en Eric zijn dakloos
geworden. Slechts een tafeitje, wat tuinstqelen, een bed
en een televisie konden ze
meenemen. De situatie is
onhoudbaar en de spanning
stijgt met de dag.
Ondanks veelvuldig zoeken
en het schrijven van stapels
brieven kan het stel geen woon-

ruimte krijgen in Zandvoort.
Hun inkomen is te laag en ze
zijn niet urgent genoeg. De
EMM kan momenteel niets
voor ze doen. De vele gesprekken met de afdeling Bewonerszaken van de gemeente liepen
ook op niets uit. Er is geen
sprake van een 'levensbedreigende situatie'. Lot en Eric voelen zich letterlijk en figuurlijk
door de gemeente Zandvoort in
de kou gezet.
De moeder van Eric, Greet
Bartels, barst van de schuldgevoelens, hoewel iedereen die
haar kent, weet dat ze geen andere keus had. Haar zoon Eric
en zijn vrouw Lot woonden samen met nog een broer - in
het huis van Greet en haar man

(ADVERTENTIE)

Speciale
Sinterklaas
Blijmakertjes
Voor hem:
Gouden dasketting met
veel Sinterklaas voordeel
van 99,- voor 59,-

Zolang de voorraad strekt

nusselein
SIERADEN

DIE

BLIJ

MAKEN

Burg de Vlugtlaan 194-198
Tel. 020 - 6132371
Kinkerstraat 284-286
Tel. 020 - 61830 70
ma gesl /do koopavond

Siem Bartels aan de Marnix
van Sint Aldegondestraat te
Zandvoort. Begin april overleed Siera plotseling en het gezin moest toen denken aan de
toekomst.
Om moeder financieel te
kunnen ondersteunen moest
het huis verkocht worden.
Greet verhuisde vast naar een
flatje in de Lijsterstraat. Eric
en Lot begonnen meteen al zeer
intensief naar andere woonruimte te zoeken en schreven
alles aan. Helaas steeds zonder
succes. De broer van Eric kreeg
per l juli een woning aangeboden van de EMM en verhuisde
wél naar een nieuw adres.
Eric en Lot kregen op 26 juli
een brief van de EMM. Hierin
stond dat ze de eerste gegadigden waren voor een bepaalde
woning, maar die kregen ze uiteindelijk ook niet. Helaas... hun
inkomen was te laag, stond in
de brief.
Inmiddels was per l juli het
nieuwe woonruimteverdeelsysteem in werking getreden. Dat
betekende weer andere instanties aanschrijven, urgentie- en
puntensysteem veranderden.
Bovendien konden nu ook inwoners buiten de gemeente pp
Zandvoortse woningen inschrijven. Voor het stel een ingewikkelde zaak. Toch gesterkt
vanwege het feit, dat ze in de
brief van de EMM 'eerste gegadigde' genoemd werden, behielden zij hoop.
Op 2 augustus werd het ouderlijk huis verkocht en werden Lot en Eric dakloos. Op die
dag moesten zij noodgedwon-

ZANDVOORT - Een 58-jarige
Zandvoorter is maandagochtend door zijn buurman lévenloos voor zijn deur aangetroffen.
De man woonde in de Keesomstraat. De politie vermoedt
dat hij 's nachts een aanval van
astma heeft gehad. Daarop is
hij de galerij opgelopen, waar
hij is overleden. Van een misdrijf is niets gebleken.

Brandweer adviseert gemeente
sluiting van hotel en pension
ZANDVOORT - Hotel Zon
en Zee aan de Hogeweg, pension Sandbergen aan de
Metzgerstraat en het kamerverhuurbedrijf aan de
Pqststraat, staan op de nominatie om door de brandweer gesloten te worden. De
drie bedrijven zijn deze
week door het college van
Burgemeester en Wethouders van dit voornemen op
de hoogte gebracht.
Hotel Zon en Zee en pension
Sandbergen hebben dit jaar
geen gebruiksvergunning aangevraagd. Dat is op grond van
de Bouwverordening een vereiste om het gebouw te kunnen
exploiteren. Het kamerverhuurbedrijf aan de Poststraat
had wél een vergunning aangevraagd maar het gebouw bleek
niet te voldoen aan debrandveiligheidseisen.
„In een half jaar tijd zijn de

bedrijven verschillende malen
aangeschreven," aldus brandweercommandant Rob Schröder.
„Bovendien werden de exploitanten uitgenodigd voor
een gesprek. De afspraken die
toen zijn gemaakt zijn echter
niet nagekomen. Daarom heeft
de brandweer nu aan het college voorgesteld om de bedrijven
te sluiten." Volgens Schröder,
is het echter nog niet zover. Ze
zijn opnieuw aangeschreven en
op de hoogte gesteld van het

voornemen. „Indien zij echter
na twee weken niet gereageerd
hebben, dan zal de sluitingsprocedure gevolgd worden," aldus
de brandweercommandant.
In 1993 heeft de gemeente een
beleid vastgesteld ten aanzien
van de brandveiligheidseisen.
Hotels, pensions en kamerverhuurbedrijven moeten brandcompartimenten maken, waardoor het vuur bij brand een half
uur wordt opgehouden. Zij
moeten ook vluchtwegen aanbrengen.

(ADVERTENTIES)

V€RBOUWINGSUITV€RKOOP
tot 50% horting
bij Rosorito, Kerkplein l O

Eric en Lot zonder toilet en douche in garage

Voor haar:
Oorknoppen 3-kleuren goud.
Schitterend aan ieder oor.
voor 119,-

DEZE WEEK
Zandvoorter Harry Faa- <n
se wil op het RaadhuisO
plein in de stijl van het oude
Raadhuis een poffertjesrestaurant bouwen 'Als Graftdijk
niet meer met de gemeente
wil onderhandelen, dan kunnen ze altijd met mij in zee
gaan Mijn plan komt Zandvoort ten goede.'

LW

19.4515.45
20.4916.30
22.21 17.35
23.2518.50
-.-19.44
12.5620.44
13.4721.50
14.3722.37

Oplage: 5.250

Editie 17

Sinterklaas doet Zandvoort aan

24 nov 06.46 02.24 19.0014.55

25 nov 07.24
, 26 nov 08.25
>. 27 nov 09.33
;
28 nov 10.50
29 nov 11.55
30 nov 00.26
- 1 dec
01.25

Weekmedia

54-e jaargang nummer 47

B R OSS O l S Zand voort
speelt vpor^Sintërklaas
op dames- en herenpantoffels

TVIVl'H 1111*11 llf die krant moet ik hebben.
X K C* Ui* U.A M.Jj JVj omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,75

Nieuwsblad

De garage waar Eric en Lot Bartels proberen te wonen

Foto Luuk Gosewehr

gen verhuizen naar de garage
van een zus van Eric in Heemstede. De spullen staan allemaal opgeslagen. Wasmachine,
koelkast en vriezer staan bij de
moeder van Lot op het balkon.
Dozen, kleren en andere spullen staan bij de moeder van

Eric verspreid door haar hele
flat. Iedereen was zo langzamerhand óp van de zenuwen.
Opnieuw ging het stel naar de
afdeling Bewonerszaken van de
gemeente.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

Naam: (m/v) l l l l l l
Adres: l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l
l l l l l l
Telefoon: l l l l l
_J OLvm controle beztirging)
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D half jaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

B ROSSOIS Zandvoort
speelt voor Sinterklaas

2Ö%KORTING
op SNOWBOOTS en Waterdichte
SYMPATEX LAARSJES

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

l

l

donderdag 24 november 1994
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FAMILIEBERICHTEN

Fnts Lijnzaat

Um&ARTCE^TCUUM HAARLEM
KEGELT HET ZOALS U DAT WENST

P. van KLEEFF

HERENWEG 180,
2101

BEGRAFENIS OF CREMATIE

'Kwekerij

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

30 jaar

WINTERBEPLANTING

Zoals je ziet niet veel
veranderd.

De mtvaartleide
toonde veel begri

ZGC The Friendly Team

en W(t$ uiten

wenst haar golflid

behulpzaam

Peter Weyers

Dat heb je
ofzo'n momem
Geweldig dat e

FL 7,50 KORTING

Veel te vroeg heb ik afscheid moeten nemen van
mijn lieve broer

zulke mensen zijn

BIJ 3 SLOGGI DAMES SLIPS

Er was werkelij
niets op aan t

Loekie
Rust zacht
Tineke Kalk
Zandvoort, 21 november 1994

merken
We hebben e
eenjjoedgevot

aan ove
"gehouden.

Het verdriet is zo intens, de herinnering zo mooi.
Lieve

Pap
ik mis je zo.
Ik hou van je.
Je dochter Laura
VERKRIJGBAAR BIJ

Kroon Mode

een prettige 50 ste verjaardag!

Een laatste groet
Rust zacht

Loek
Annette en Al

Dag

Haltestraat 55 Zandvoort

'100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Loek
Je blijft onze maat.
We zullen je gezelligheid en humor missen.
Willem, Lia, Rinus,
Fred, Wil, Toon,
Bernadette, Harry,
Toos

Veilig in Jezus' armen
In volle overgave van het geloof is zacht ingeslapen mijn lieve man, onze lieve vader en schoonvader

Leendert Schuiten
geboren
overleden
18 november 1994
24 juli 1922
Zandvoort:
H. W. Schuiten-Wiegand
Valburg:
C. F. Knoester
M. A. Knoester-Schuiten
Annweiler:
L W. C. Rauland-Schuiten
Patrijzenstraat 13
2042 CL Zandvoort
De overledene ligt thuis opgebaard.
De gedachtenisdienst zal worden gehouden op
dinsdag 22 november om 13.00 uur in de Ned.
Herv. Kerk aan het Kerkplein te Zandvoort,
waarna de teraardebestelling om 14.00 uur zal
plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.

27-ll-'93
En toch telkens
zullen we je tegenkomen,
zeg niet het is voorbij,
we zullen nooit vergeten,
wie je was en watje zei

Je Teamgenoten: André, Bob,
Peter. Tot zaterdag!
En 2 dec. vrijhouden!

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

Café-Restaurant

1960

De aktie in het kader van ons jubileum is met
succes afgesloten.
In de afgelopen drie weken zijn velen onder u
persoonlijk benaderd. Er waren echter onder u,
bij wie onze aktie ongeloofwaardig of onduidelijk
is overgekomen of zij die de kaart achteraf cadeau willen doen aan familie of vrienden.
Voor al deze mensen geven wij hier het telefoonnummer waar u alsnog inlichtingen kunt inwinnen of bestellen.

Bedrijf:
Kamerlinqh OnnesstraatS
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

REKTIFIKATIE!
;,HENK JANSEN OP HERHALING"
Op zaterdag 3 december bij
.,
Drinkrestaürant „Mollie & Co"
(veri.) Haltestraat 75vZandvoort.
Aanvang 21.00 uur. Gratis toegang.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Gedroogd
openhaardhout

De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 november 1994 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal vanaf 20.00 uur.

Thuis bezorgd
02550-22107

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)'
- ceremoniële handeling,
- amendement PVDA m b t begroting 1995 en
meerjarenraming,
- krediet module L&T burgerlijke stand,
- vrijstelling art 2 en 7 van Winkelsluitingswet
t.b v kerstmarkt,
- voorstel R V.V P. en regeling vervoerregio
Haarlem/IJmond,
- Waarborgfonds Sociale Woningbouw,
- subsidie 1994 Stichting Openbare Bibliotheek,
-voorstel m.b t evaluatierapport VWG,
- voorstel voorbereidmgsbesluiten perceel B van
Alphenstraat 102, Zandvoortselaan 212,
Kamerlingh Onnesstraat 21

na 5 uur

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplare'n van de agenda beschikbaar

Anna van Duyn

en

Cor v. Poelgeest-Schaap
Emmaweg 20
DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts
afwezig
van 29 november tot 5 december
Waarneming de huisartsen:
C. Jagtenberg, tel. 13355
F.Weenink.tel. 12499
Spreekuren volgens afspraak
ADVERTENTIES

STOOKAKTIE '94/'95

Geniet ervan en veel succes.
Papa, mama en Raymon

020-6475449

Voor de week van 7 4 - 7 7 t/m 20- 7 7
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november **

1 000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

12
15
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
51
56
60
65
70
77
85'
93
101

40
50
60
70
80
91
100
110
120
129
139
150
164
180
195
210
225
249
274
300
325

ƒ 6,24
ƒ 7,80
ƒ 9,88
ƒ11,44

ƒ 1 3,00
ƒ14,56

ƒ 16J2
ƒ17,68

ƒ 1 9,24
ƒ 20,80
ƒ 22,36
ƒ 23,92
ƒ 26,52
ƒ29,12
ƒ31,20
ƒ 33,80
ƒ 36,40
ƒ 40,04
ƒ 44,20
ƒ 48,36
ƒ 52,52

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

'

straat 90

94028B Haarlemmerstraat 12

94030B Duindoornlaan 14 vergroten woon94071B Curiestraat 10
94074B Mr Troelstrastraat 17

94079B Zandvoortselaan 175

BEKIJK HET MAAR! WEDSTRIJD
VOOR SINTERKLAASETALAGES
De gemeente Zandvoort en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort hebben samen de actie
"December in Beweging" gestart De actie is
erop gericht om d.m v verscheidene activiteiten alle aspecten van de decembermaand m het
"zonnetje" te zetten
Om het sinterklaasfeest nu extra feestelijk te
maken is er een Sinterklaasetalagewedstrijd
georganiseerd voor alle ondernemers m Zandvoort onder de naam "Bekijk het maar".
Tot nu toe hebben de volgende ondernemers
zich ingeschreven

94080B Haltestraat 11
94081B Bramenlaan 3
94084B Bramenlaan 1

huis
plaatsen reklamemast
vergroten woonhuis
vergroten woonhuis
wijzigen voorpui
plaatsen dakkapel
vergroten woonhuis

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden nie+ gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtcezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Wij hopen natuurlijk dat er zich nog meer
deelnemers zullen melden Dit kan bij de
gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting &
PR, 02507-61492/61508 Ook voor nadere
informatie kan men hier terecht

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

Een deskundige jury onder voorzitterschap van
Burgemeester Van der Heijden zal de etalages
beoordelen Op 6 december zullen dan op
feestelijke wijze de prijzen worden uitgereikt

Door een ieder kunnen tot 27 december 1994
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij
het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het
ontwerp van. het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend

94092B M. Euwestraat 45 plaatsen dakkapel
94093B M Euwestraat 37 plaatsen dakkapel
94094B Parnassialaan 14 vergroten woonhuis
94095B Oosterparkstraat 5 plaatsen wmdhok
94096B M Euwestraat 75 plaatsen dakkapel
94097B Sav Lohmanstraat 4 vergroten woonhuis
94098B M Euwestraat 35 plaatsen dakkapel
94099B M Euwestraat 56 plaatsen dakkapel
94100BM Euwestraat 71 plaatsen dakkapel
U kunt deze aanvragen inzien by de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 12 30 uur gedurende een

GEMEENTE

Bloemsierkunst J Bluys, Haltestraat 65
Firma Versteege, Haltestraat 31
Echte Bakker Balk, Hogeweg 28
Confetti, Haltestraat 14a
Drugstore de Gaper, Kerkstraat 31
Bakkerij Paap, Potgieterstraat 24
Bakkerij Keur, Raadhuisplem 2
Kaashoek van der Maas, Haltestraat 38
Aart Veer, Grote Krocht 25
First Face, Haltestraat 14
Bloemenzaak Erica, Grote Krocht 24
Rosanto dameskledmg, Grote Krocht 20/b
Belli e Ribelli kmderkledmg, Haltestraat 45 •
Parfumerie Moerenburg, Haltestraat 1
Hema Zandvoort, Kerkplein 1
Vlug Fashion, Haltestraat 61A
J du Chatmier hairstyling, Achterweg 1
J van Campen & Zn, C Slegersstraat 2/c
PB Fashion, Haltestraat 10
drogisterij Goossens, Pasteurstraat 2
Van der Reijden Makelaardij, Passage 36-40

huis
plaatsen garage

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt,
kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend
by het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort of
mondeling bij de voornoemde afdeling R O.

- uitbreiden van de woning Zandvoortselaan 212

800

94026B Dr J G Mezger- vergroten woon-

Het bouwplan ligt met ingang van 25 november
1994 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplem4teZandvoort Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12 30 uur

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor

Kosten
deze week

week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaanndienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bii de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

-

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNING
(ART. 19 WRO PROCEDURE)

uitgerekend voor U!

Het is echt waar.

Debby gaat naar Amerika
voor één jaar.

Familie Van Houten
Kerkplein 8, Zandvoort

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

Te koop

Dirk, Edith en kinderen

Cor Davids

ADVERTEREN?
FAX-NUMMER

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

27-ll-'94

Beste mensen,
Voor de grote belangstelling die ik mocht ondervinden
op mijn 90ste verjaardag j.l. 8 november:
„Mijn hartelijke dank".
Ook dank aan het personeel van het Gemeenschapshuis
voor de goede verzorging.
Het was voor ons een fantastische dag

1995

35 jaar

Bel gratis 06-0225828

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Amstelveens Weekblad
de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant

88137B Burg Engelbertstraat 42
94012B Sec Bosmanstraat 25/27
94017B Westerdumweg 38
94025B Dr J G Mezgerstraat 88

plaatsen dakkapel
plaatsen dakopbouw
vergroten woonhuis
vergroten woonhuis

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
een warmte-krachtinstallatie gelegen aan de
Zandvoortselaan 165 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekkmg hebben liggen met ingang van 28 november 1994 tot 27 december 1994 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
0 9 0 0 - 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34

Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronderdegene die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep mstellen DIJ de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
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? parry Faase wil op Raadhuispleinpannenkoeken-poffertjesrestaurant

neerzetten

'Mijn plannen komen Zandvoort ten goede'
ZANDVOORT - Zandyoorter Harry Faase, eigenaar van de oliebollenkraam op het Raadhuis)lein, heeft zo zijn eigen
deeën over de nieuwbouw
op het Raadhuisplein. Hij
er een prachtig pand
bouwen, precies in de stijl
van het oude Raadhuis.
Daarin wil hij een panne.oeken/poff ertj esrestau•ant exploiteren, die de
feer van het dorp ten goede
:omt. „Als Graftdijk (de ei;enaar van het Italiaanse
•estaurant) niet meer met
e gemeente wil onderhanielen, dan kunnen ze altijd
met mij in zee gaan", meldt
de enthousiaste ondernemer.

prachtig Zandvoorts 'interieur'. Juist om het pand in de
sfeer van Zandvoort te behouden, zullen de bouwplannen
volgens zijn idee moeten worden afgestemd op de stijl van
het Raadhuis. Mooie gevel, een
gebroken kap met dezelfde
dakbedekking, dakkapellen en
natuurlijk niet te vergeten... geschilderde luiken in de kleuren
van die van het Raadhuis.
Het restaurant zal uit twee
verdiepingen kunnen bestaan.
De tweede etage zal ook voor
feesten en recepties gebruikt
kunnen worden. Beneden zal
het restaurant beschikken over
een glazen pui, die in de zomer
helemaal opengeklapt kan worden.*Gezellige inrichting, nouten vloer, knusse tafeltjes en
stoeltjes... echt in een oud-Hollandse stijl.

door Martha Burger

Openbaar toilet

Over 'het plein' en haar 'armoedige' uitstraling dóór de
cale muur is. heel Zandvoort
iet zo langzamerhand wel eens.
Er moet iets aan gedaan worden, want zo is het geen gezicht.
Over de manier van oplossen
zijn de meningen behoorlijk
verdeeld en raken de gemoederen steeds meer verhit. Het
wordt echter steeds duidelijcer. De meeste Zandvoorters
zijn niet onder de indruk van de
nieuwbouwplannen van de proectontwikkelaars en verzetten
zich daar heftig tegen.
Volgens Zandvoorter Harry
?aase, die er zijn oliebollentraam exploiteert, is er maar
een mooie oplossing voor het
jlein. Tegen de kale muur van
iet pand van Graftdijk zal, als
het aan hem ligt, een schitterend pannekoeken-poffertjesrestaurant in oud-Hollandse
stijl verrijzen. De kale muur zal
omgetoverd worden in een

In de winter zal hij er ook zijn
oliebollen verkopen. Aan de zijkant van het gebouw, bij de
kleine Krocht, wil hij een openbaar toilet laten bouwen. Boven
het restaurant zou een woning
kunnen komen, althans zo ziet
het plan van Faase eruit. Die
woning bevindt zich in het dak,
een gebroken kap met dezelfde
dakbedekking als het Raadhuis. Paase: „Ik loop al jaren
met deze plannen rond. In 1989
probeerde ik al om het stuk
grond van 6 bij 20 meter, waar
nu mijn oliebollenkraam staat,
te kopen. Graftdijk, die nieuwbouwplannen had ontwikkeld,
zag het plotseling niet meer zitten om daar te gaan bouwen. Er
zou een restaurant komen met
daarboven een aantal appartementen."
„Zijn plan ging niet door, omdat hij onder het pand een parkeerkelder van 5 ton moest laten bouwen. Die verplichting
kreeg hij opgelegd, omdat er
vanwege de appartementen

weigerde echter met mij te onderhandelen. Dus mij n plannen
gingen de ijskast in. Vervolgens
kwam er een nieuw plan", aldus Faase.
„Graftdijk zou zijn pand verkopen aan de gemeente en zou
het daarna beneden terughu-

parkeerruimte
gecreëerd
moest worden. Wegens ruimtegebrek zou hij met een autolift
moeten werken. Dat werd veel
te duur en Graftdijk haakte af.
Toen schreef ik onmiddellijk
de gemeente aan en ik legde ze
mijn ideeën voor. De gemeente

ZANDVOORT - De verzending van schoolbank) es
en -tafeltjes naar een lagere
school in Polen gaat niet
door. Van het overschot van
de Plesmanschool is na de
fusie en verhuizing naar De
Duinroos nauwelijks iets
over. Initiatiefnemer Rien
Couvreur vindt dat 'ronduit
teleurstellend'. Hij vermoedt dat een zestigtal
meubels met het grof vuil is
meegegeven.

ZANDVOORT - Directeur
Simon Paagman gaat de
stichting Zandvoort Promotie verlaten. Paagman heeft
vijf jaar voor de Stichting
gewerkt en zich ingezet voor
een verbetering van het toeristisch produkt van Zandvoort.
Met name de verhoging
van de kwaliteit van de evenementen kan als zijn verdienste worden gezien.

Vorige week nog sprak Paagman zich in het Zandvoorts
Nieuwsblad persoonlijk uit over
de Zandvoortse politiek. Hij
pleitte onder meer voor een
nieuw platform, waarin bewoners, ondernemers en gemeente zijn vertegenwoordigd.
De kinderen wachten hun beurt af.
Tevens opperde Paagman
ideeën over het verhogen van
de toeristenbelasting en een betere infrastructuur. Zijn kritiek
werd geuit op 'persoonlijke titel'.
.
'

Foto Andre Lieberom.

Sinterklaas in het Stekkie
de grootste lolbroek van Nederland. Een duif, een zwart konijntje en een echte hond assisteerden hem. De clown haalde
vele kinderen uit het publiekom hem te helpen met zijn gekke fratsen. Hij deed dit zo ontzettend leuk, dat menigeen vergat, dat de Sint ook nog in aantocht was.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
kreeg van Sinterklaas een
surprise ('de stoel' in het
klein) en zijn vrouw een bos
bloemen. „Hoera", riep
De organisatie van evene- Theo Hilbers die de ontmenten zal als vanouds gebeu- vangst van commentaar
ren vanuit het eigen kantoor. voorzag, „de stoel is weer
terug uit zee. Hij is wel ongelooflijk gekrompen."
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onderhoudt al vijfjaar contact
met de Vereniging van Kindervrienden TPD, een vrijwilligersorganisatie in Polen, plus
scholen in Chorzów en Swietochlowice, in het arme Opper-Silezië.

Overtollig
Hij is met name teleurgesteld
omdat hij al in juli 1993 bij de
gemeente heeft aangeklopt om
overtollige meubeltjes van de
Plesmanschool naar Polen te
mogen sturen. „Ik voel me aan
het lijntje gehouden," zegt hij.
De toenmalige wethouder Ingwersen was wel meteen voor
zijn verzoek te vinden en zei
alle medewerking toe.

„Ik voel me te pakken genomen," zegt Couvreur. „Maar
het gaat natuurlijk niet om mij.
Het is erg voor die mensen in
Polen. Dat schooltje heeft stoeltjes en tafeltjes van voor de oorlog. Die meubeltjes van de Plesmanschool waren juweeltjes,
Daarna was het wachten tot
daarmee vergeleken."
de fusie een feit was. Dat was
Couvreur is lid van de Stich- deze zomer. De Duinroos heeft
ting Een Hart voor Polen. Deze hem daarna 23 tafeltjes en acht

Om kosten-technische redenen zal de samenwerking met
de directeur moeten wordenbeemdigd per 15 januari 1995. Er
zal te zijner tijd op passende
wijze afscheid van de heer
Paagman worden genomen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

„Toen is de gemeente met
een projectontwikkelaar in zee
gegaan. Er werd wéér met
Graftdijk onderhandeld. Nu
zou Graftdijk niet alleen het
pand huren, maar het later ook
weer terugkopen. Toen de projectontwikkelaar zich terug-

Volgens de rechtbank had
het college van Burgemeester
en Wethouders in strijd met de
bepalingen van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening gehandeld. Het geldige voortaereiHet poffertjesreslaurant
dmgsbesluit was vervallen en
aan het Raadhuisplein
er was ten onrechte vrijstelling
TeküiunK M.uc de Boor
van het bestemmingsplan vertrok, omdat de onderhandehn- leend.
gen spaak liepen, ketste het
Ook was de gemeenteraad
plan opnieuw af. Graftdijk niet
ingelicht over het verzoek
kreeg een schadevergoeding van Thunnissen
om vrijstelling
uitgekeerd en was weer terug van die bepalingen.
Bovendien
bij af. De man heeft er volgens had het college, volgens
de premij geen cent aan overgehou- sident van de Rechtbank,
te
den, alleen maar ellende."
weinig
aandacht
besteed
aan
de
„De laatste ontwikkelingen
van omwonenden ten
rondom het Raadhuisplein zijn bezwaren
van windhinder en
bekend. Er zijn opnieuw aller- opzichte
Hij schorste
lei ideeën voor nieuwbouw- schaduwwerking.
die reden de beschikking
plannen, maar de bevolking om
en bouwververzet zich heftig. De plannen waarin vrijstelling
werd verleend. Hierpassen niet in de stijl van het gunning
werd de bouw van SuyderRaadhuisplein, zeggen duizen- door
den handtekeningen over het duyne opnieuw uitgesteld.
onlangs ingediende ontwerp geInmiddels zijn de procedurenaamd 'Kermis met Stijl.' Ook fouten
door de gemeente hereen aantal partijen verzet zich steld. Om
die reden heeft de
ertegen", aldus Faase.
nu het beroep ongeNu heeft de gemeenteraad be- rechter
verklaard en het verzoek
sloten om opnieuw de onder- grond
om schorsing afgewezen. De behandelingen met Graftdijk te woners
zijn zwaar teleurgeopenen. Faase: „Die zal er zo steld, aldus
Emmy Stobbelaar.
langzamerhand ook wel de ba- Zij is woordvoerder
van de
len van hebben. Het is nog Stichting Zandvoort Zuid,
die
maar de vraag of hij nog met ze gaat beraden of zij nog verdere
wil praten. Maar als hij niet stappen kunnen ondernemen.
meer wil, dan kunnen ze met Mevrouw de Vries, advocate
een bij mij aankloppen."
stichting Zuid: „De preFaase weet waarover hij van de van
de rechtbank heeft
praat. In de loop der jaren is hij sident
alleen het schorsingsvereen stabiel ondernemer geble- niet
zoek van mijn cliënten afgeweken. Behalve zijn oliebollen- zen
maar hij heeft tevens het
kraam is hij, samen met zijn beroep
ongegrond verklaard.
broer, ook eigenaar van strandDaarmee deed de rechter een
tent Maritiem. In Zandvoort einduitspraak
in deze zaak. Dat
Noord heeft hij een aantal jaren
niet weg dat er nog
terug 'bijna eigenhandig' een neemt
steeds een beroeps-procedure
prachtige loods gebouwd.
is. Ik vind het jammer
Faase: „Ik wil Graftdijk niet mogelijk
dat
we
verloren hebben. Ik
in zijn vaarwater zitten, maar denk namelijk
dat wij genoeg
als hij afhaakt, dan ben ik er goede argumenten
hadden
ook nog. Al die projectontwik- maar als mijn cliënten
keiaars, hebben zo hun eigen groen licht geven, dan gaan mij
we
ideeën over de nieuwbouw in in beroep bij de Raad van StaZandvoort. Ik denk echter dat te."
mijn bouwplannen het dorp en
de Zandvoorters alleen maar
ten goede kunnen komen."

Geen schoolmeubilair naar Polen

Paagman verlaat
Zandvoort Promotie

Volgens het bestuur verlaat
Paagman de Stichting in goede
harmonie. Met ingang van 1995
zullen de marketing en ontwikkelingszaken direct door het
bestuur worden aangepakt.

ren. Het gemeentehuis zou er
nu komen en er waren plannen
Burgerzaken daar te vestigen.
Er werd zelfs gesproken over
een loopbrug van het nieuwe
pand naar het Raadhuis toe.
Maar ook die plannen gingen
niet door."

Zandvoort een complimentje
voor de prachtige bloembakken, die overal in het dorp geplaatst zijn. De goedheiligman
kreeg op zijn beurt van de burgemeester een warme Zandvoortse shawl. De bode van het
Raadhuis kreeg eveneens een
cadeau. En kinderen mochten
via de microfoon vast wat wensen kenbaar maken. Dat varieerde van roller-scates tot
Sint Nicolaas was blij, dat er zelfs een heus paard.
zoveel kinderen gekomen waHierna steeg de goedheiligren om zijn intocht te vieren en
hij vond dat ze erg lief waren man weer op zijn paard en begegeweest dit jaar. Hij zou hun leid door de muziek reed hij
schoenen niet vergeten. Boven- door de Zandvoortse straten.
dien viel het hem op, dat de Om drie uur werd hij in het
etalages van de winkels al zo Stekkie in Noord verwacht.
mooi versierd waren. Later zal Daar zaten in de grote zaal allehij ze nog eens extra goedbekij- maal kinderen op zijn komst te
ken, want Sint zit immers in de wachten. Zij werden ontzettend
jury van de etalage-wedstrijd. leuk bezig gehouden door de
Ook maakte hij de Gemeente clown 'Toni Prestolino', terecht

Suyderduyne

Vervolg van voorpagina

stoeltjes aangeboden, maar volgens Couvreur is dat nog maar
een heel klein deel van het overtollige meubilair. „En het is
veel te weinig om te versturen.
Daarvoor is het transport veel
te duur." Er moet een vrachtwagen voor gehuurd worden,
verklaart hij. Een aanwijzing
dat er op de Gertenbach Mavo
nog kapot meubilair staat,
heeft hij in de wind geslagen.
„Daar zitten ze in Polen ook
niet op te wachten..."
Een ding zit Couvreur nog helemaal niet lekker: hij heeft de
'inside-information' gekregen
dat een zestigtal meubels vanuit De Duinroos met het grof
huisvuil is meegegeven. „Als
deze informatie inderdaad op
waarheid berust, dan kan ik alleen maar vaststellen dat wij
het in Nederland veel te goed
hebben!"

'Ik moet er toch echt bij zijn als
mijn zoon in de raadzaal trouwt'
^n—

Toen het eindelijk zover was,
verdween Toni plotseling op de
achtergrond en werd de rest
van de middag gewijd aan de
ontvangst van Sinterklaas. In
het groce boek stonden vele namen en bijzonderheden over de
kinderen vermeld. Zij mochten
één voor een naar voren komen
en kregen een presentje. De komende weken zullen veel kinderen wel weer een slapeloos
nachtje hebben, maar dat hoort Mevrouw Keur zweeft door de lucht
er nu eenmaal bij.
ZANDVOORT - Op een card gelegd, veilig vastgesnoerd tour. Terwijl mevrouw Keur
brancard, met twee sterke en aan de 'bak' van de ladder- door de lucht zweefde, vlogen
armen van een brandweer- wagen vastgemaakt. Begeleid de bruidsuikers in het rond en
iedereen enthousiast
man om haar heen, vloog de door brandweerman Gerard juichte
vloog ze hoog door de voor deze moedige dame. Zelf
Zandvoortse
mevrouw Borst,
lucht en kwam zij vervolgens bleef zij er nogal nuchter onder.
Keur (echtgenote van de be- veilig
en wel aan op het bordes „Ik heb tegen de bodes gezegd:
kende 'Jan Pret') donderdag van het
'Hoe jullie het doen maakt me
Raadhuis.
Het vertrek van Bleekemolen met behulp van een grote
met uit, maar ik móet erbij zijn
wordt enigermate betreurd, ladderwagen door de lucht.
Na de plechtigheid volgde als mijn zoon trouwt'," aldus
maar van een optimale samenMevrouw Keur werd donder- hetzelfde ritueel, maar dan re- mevrouw Keur.
werking was reeds enige tijd
dag, tesamen met vele andere
geen sprake meer.
Lourens Stuifbergen uit Am- gasten, in de raadzaal van het
stelveen is bereid gevonden als gemeentehuis verwacht. Op die
waarnemend dirigent op te tre- dag trouwde haar zoon Henk
den, totdat een nieuwe dirigent namelijk met zijn bruid AnneZAND VOORT/AMSTERDAM - De Stichting Thuiszorg Amsteris benoemd. Stuifbergen is als mieke en dat wilde zij beslist
hoofddocent verbonden aan meemaken. Maar mevrouw dam zoekt in de regio gastgezinnen, bij wie regelmatig een thuishet Sweelinck-Conservatorium Keur die zich normaal per rol- wonend kind met een lichamelijke of geestelijke handicap kan
te Amsterdam. Hij is tevens di- stoel voortbeweegt, kon geen komen logeren.
Kinderen met een handicap en hun ouders of verzorgers vinden
rigent van het kamerkoor Ca- gebruik maken van de lift van
pella Canzona' te Amstelveen. het Raadhuis door de verbou- het vaak prettig om samen thuis te wonen. De dagelijkse verzorging is echter vaak zwaar. Het is prettig voor de kinderen een
Al eerder was hij enige tijd diri- wingswerkzaamheden.
vertrouwd logeeradres te hebben en ook kunnen de ouders op
gent van Toonkunstkoor ZandZodoende werd de brandweer deze manier wat op adem komen. De bedoeling is dat het kind
voort.
Voor velen in het koor is hij gebeld en deze kwam ter plaat-, gemiddeld eens per maand bij het gastgezin logeert.
dan ook geen onbekende en zijn se bekijken, hoe de moeder van
De gastgezinnen worden zorgvuldig geselecteerd door gesprek- tijdelijke - komst wordt zeer de bruidegom zo snel mogelijk
gewaardeerd. Het koor repe- naar de Raadszaal verhuisd ken en een cursus. Ze worden begeleid door een coördinator,
teert elke maandag in gebouw kon worden. De grote ladder- hebben regelmatig overleg met de ouders en ontvangen een onde Krocht. Nieuwe leden zijn wagen bracht uitkomst. Me- kostenvergoeding. Informatie over Gastgezmnenhulp bij Carolivrouw Keur werd op een bran- ne Janssen, telefoon 020-5V32403 of 020-5732482.
nog steeds welkom.

Dakloos

Vervolg van voorpagina
Hier werd gesproken over het
verkrijgen van een urgentiebewijs. Door het nieuwe woonruimteverdeelsysteem
adviseert de GGD over urgentie aan
de gemeenten. Ook de huisarts
werd deze maanden veelvuldig
bezocht vanwege de enorme
spanningen. Vervolgens volgde
een gesprek met de GGD uit
Haarlem om een urgentiebewijs te verkrijgen.
Greet Bartels: „Mijn zoon is
geweest voor een gesprek. Hij
was toen behoorlijk emotioneel
en kon zich slecht verweren.
Hierna kwam er al snel een
brief van de GGD, die de gemeente adviseerde 'dat er geen
urgentieverklaring hoefde te
worden afgegeven, aangezien er
na onderzoek geconcludeerd
was, dat er geen 'levensbedreigende omstandigheden' waren'.
Toen brak mijn hart", aldus
Greet.
„Ik weet hoe zwaar mijn kind
en zijn vrouw het momenteel
hebben. Niemand heeft ter
plaatse gekeken, hoe ze erbij
zitten. Niemand heeft mij gesproken. Bovendien is er geen
contact opgenomen met de
huisarts. Heet dat dan 'onderzoek' bij de GGD?"
Ene en Lot hebben nu bezwaar aangetekend en zoals dat
gaat moet de gemeente dan de
'procedure volgen'. Afgelopen
maandag werden ze dan ook
door de gemeente 'gehoord'.
Maar dat daar niet echt naar
Ene en Lot geluisterd wordt,
blijkt volgens hen al uit de brief
die zij voor de hoorzitting ontvmgen. In die brief schreef de
gemeente: 'Wegens omstandigheden kunnen wij niet binnen
zes weken (de wettelijk gestelde termijn) op uw bezwaarschrift beslissen. Daarom hebben wij besloten om de beslissing met nóg eens vier weken te
verdagen'.
Bij navraag bleek de oorzaak:
te hoge werkdruk. Het ambtenarenapparaat blijkt overbelast, een héél probleem volgens
een medewerkster van de betreffende afdeling. Hoe het over
tien weken met de problemen
van Eric en Lot gaat? Daar
heeft niemand het meer over.

Dirigent Bleekemolen weg bij koor

Vechtpartij
in Haltestraat

ZANDVOORT - Aan een 13-jarige samenwerking tussen
het Toonkunstkoor Zandvoort en de dirigent Frans Bleekemolen is een einde gekomen. Verschil van inzicht tussen
bestuur en dirigent over een aantal zaken hebben geleid tot
het ontslag van Bleekemolen. Mede van invloed daarbij
was zijn mededeling dat de geplande uitvoering in december geen doorgang kon vinden.

ZANDVOORT - Zaterdag
is er in een café aan de Haltestraat een fikse vechtpartij geweest. Een groep heren
uit Vinkeveen was hierbij
betrokken.

Thuiszorg op zoek naar gastgezinnen

I

Weer auto-ongeluk op Zeeweg
ZANDVOORT - Opnieuw is er een auto-ongeluk op de Zeeweg
gebeurd. Zaterdagmiddag reed een automobilist uit Leimuiden
via de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee. De bestuurder slipte
in een bocht van de Zeeweg en raakte met zijn wiel de berm.
Hierna raakte hij de macht over het stuur kwijt en kwam via de
berm op de andere weghelft terecht. Daarna sloeg zijn wagen, een
Honda, over de kop.
Dé bestuurder kwam met de schrik vrij. „Mijn auto, dat is het
belangrijkst," was de eerste reactie van de bestuurder. Afgezien
van een lichte hoofdwond mankeerde hij verder niets. Ook zijn
passagier bleef ongedeerd. De auto was echter volkomen vernield.

De vechtpartij speelde zich
voornamelijk af m een straatje
naast het pand. Een van de jongens uit Vinkeveen liep een gescheurde lip op. De politie stelt
nog een onderzoek in.
Volgens de eigenaar van het
horeca-bedrijf waren er een
aantal zeer baldadige gasten in
zijn tent. Deze zijn door het personeel 'op gebruikelijke wijze',
meteen weer buiten de deur gezet.
Wat zich verder buiten zijn
bedrijf heeft afgespeeld, daar
weet hij niets over te melden.
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STRIJDER VERHUURSERVICE

tyottie

TEL 02507 - 14565

Haltestraat 75 Zandvoort. Tel. 18949

Vond vandaag weer geopend voor
een snelle hap of een rustig dineetje
- Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur
- Woensdag gesloten
- Maandag, dinsdag en donderdag is de keuken geopend tot 23.00 uur
- Vrijdag, zaterdag en zondag is de keuken geopend tot 1.00 uur 's nachts
- Dagelijks wisselende dagschotels voor ƒ 14,50
- ledere zaterdag „Knödel & Co.", lekkere (wild) gerechten uit de Duitse en Oostenrijkse keuken voor
een betaalbare prijs
- ledere zondag een 3-gangenmenu voor ƒ 29,50
- Nog steeds de lekkerste saté, de beste spareribsi <en
de sappigste rib-eye's en bief stukken.

üw Gastheren (& Koks)
Han & Harro

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

41,25

0,23

80,00

0,30

200,00

1/2 dag

Type

vanaf 28 over KM weekend

Allesdragers per dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dan 7 dagen per dag

ƒ 7,50
ƒ 5.00
ƒ 7,50
ƒ100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon excl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.
Inzittende verzekering per dag

ƒ 4,00
*

A

Polo

B

Golf B

*

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

C

Golf Cabr.

*

70.00

125,00

110,00

107,00

105,00

D

Golf Autom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00 .

65,50

0,27

135,00

H

Audi 80 B.

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

1

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro4x4DC *

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

54,00

50,50

0,32

'

HUURVOORWAARDEN
Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer aan te bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
De auto's zijn All-Risk verzekerd rnet een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a /10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen af 7,50 per dag

'1 1 0,00

= Stuurbekrachtiging
Borgsom vanaf/ 500,=.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.

Extra reinigmgskosten worden in rekening gebracht.

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.

Bij diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card.

Auto Strijder B.V.

Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565
Halve dagen huren is mogelijk.

118-11-'94

7-5-'85

•\\

fJX.

AAN ALBA
Tien lange jaren was jij onze vriend
En heel veel liefde heb je verdiend
Totdatje tot ons groot verdriet
Een leegte bij ons achterliet.

Nu extra voordelige topaanbiedingen bij uw Pour Vous
Parfumerie Speciaalzaak i
Lieve Alba

50 ml eau de toilette spray Femme
nu bi] Pour Vous slechts

JOOP!
100 ml eau de toilette spray Femme
nu bij Pour Vous slechts

Mijn trouwe Buil Mastiff, wat was je taai,
wat was je lief.
Alles om je te redden had ik over, maar je
leeftijd en die ziekte was de sloper.
Slapeloze nachten, helemaal van de kaart,
och, maar wat was jij dat waard!

VAN DE

TOPSLAGER
HÉÉL SMAKELIJK en
HÉÉL GEMAKKELIJK!
ALLÉÉN EVEN OPWARMEN

AANJANNIE

JOOP!

ERWTENSOEP

Tot ons grote verdriet is vrijdag j.1.
ingeslapen onze lieve ALBA.
Je vader, moeder en zuster
bedanken j e voor je niet
aflatende zorg, aan haar besteed.
We wensen je veel sterkte toe.

Natuurlijk maakt u zelf de lekkerste erwtensoep, het is
echter nogal bewerkelijk. Daarom hebben wij onze eigengemaakte

ERWTENSOEP
als u eens weinig tijd hebt. Gemakkelijk toch?
VERDER DIVERSE SOEPEN O.A.
BRUINE BONENSOEP
TOMATENSOEP
GROENTESOEP

Dokter Dekker bedankt voor uw hulp en
zorgen, vooral na die moeilijke beslissing
van vanmorgen.

Onze overheerlijke starnppotten zijn er weer!
BOERENKOOL, ZUURKOOL, HUTSPOT

Met een snik en een traan laat ik jou gaan.
Maar in mijn hart en geheugen zul je altijd
blijven bestaan.

Voor het „heerlijk avondje"
onze VLEESLETTERS en -STAVEN
Bestel s.v.p. tijdig

Je baasje
Jannie

Onze vleeswaren zijn meermaals bekroond

JOOP!
75 ml eau de toilettes pray Homme
nu bi] Pour Vous slechts
•':. v --GRATIS ;?•;
•; ':-20 'mi: EXTRA'S
AFTERSrijÉWH

H

SS

O

T

E

L

75 ml

Café "Het Gedicht van de Zee*'

eau de toilette
natural spray
nu bij Pour Vous
slechts

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party
UJesterparkstraat 5
tel. 02507-15541

4995

Sinterfëaas zet
de Btoemztjes
èuitenl

Grote
Krocht 24
Zandvoort

75 ml CoofWater
wfWate
eau de toilette natural
spray nu bij
Pour Vous
slechts

VREEBURG

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

^TQERKOOP Reisburo
KEKSïSHOPPÉN

O o

Een beetje vroeg
voor de boom,
aardig op tijd
voor de kaarten
Wicht niet met het bestellen van uw Kent- en Nieuwjaarskaarten
tot het laatste moment Kom nu alvast kijken en maak
keus uit onze zeer uitgebreide kollektie. U heeft nu nog
de eerste keus en wij kunnen alles tijdig en probleemloos
voor u regelen. Wilt u een Kerstgroet op maat, dan
ontwerpt u zelf uw kaart of u laat dat doen bij de Reprox
drukkers. Drukkers die daar nu nog de tijd voor hebben.

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon
Haltestraat 1 02507-16123

UW TOPSLAGER

MUNSTER
"HEY ROME VAN HET NOODDEN"
EEN OEKCfEZttLlGË AUTHENTIEK*

en dat
voor maar

FL. 29,50

Vertrekdata: zaterdag 10 en 17 december
l.s.rn. Beuk Touringcars
Dez» atnblcdlng Is alleen te boeken bij

DRUKKERIJ REPROX
Gasthuisplein 6 • Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

_

Q

Welkom van maandag t/m vrijdag
tussen 9.30 en 12.30 uur

en van 14.00 tot 17.00 uur.

O

drukt alles... goed, snel en betaalbaar !

Grote Krocht 20, Zandvoort
ER GAAT EEN WERELD VOOR U OPEN!
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'roef Zandvoort aan
let redelijk succes
ZANDVOORT - Deze
werd het Zandvoort
Zet-spel geëvalueerd.
'et spel is ontwikkeld om
et verblijfstoerisme in
;andvoort te bevorderen.
;et is de bedoeling dat dit
pel de komende jaren geipeeld gaat worden door de
oeristen die Zandvoort beoeken.
Van begin oktober tot en met
jalf november 1994 is al proef' edraaid. De proef is volgens de
rganisatoren redelijk gelaagd. De organisatie had wel
j nkele kritiekpunten: Zo vond
ij het jammer dat de 'Zandoortse straatjes' niet in de puzeltocht werden betrokken.
Bij 28 ondernemingen in
iandvoort heeft in deze proefferiode een spelbord gestaan
an de hand waarvan de toerisen een slogan konden vinden.
• ;en deelnemerskaart waarop
ij deze slogan én hun adres

i/oedselallergie
] ZANDVOORT - Het Kennener Gasthuis organiseert iedeïe maand samen met de Neder] andse Voedselallergie Stichling een spreekuur. Doel hierj an is een goede voorlichting
J ver deze allergie. Ook worden
l r ervaringen uitgewisseld,
j :rijgt men informatie over
i dressen waar speciaal voedsel
l e koop is en inlichtingen over
; iet bereiden van de voeding.
Iet spreekuur is iedere vierde
rij dag van half tien tot half
waalf in het Elisabeth Gastmis aan de Boerhavelaan. Het
erst volgende spreekuur is 25
lovember.

konden invullen, zat in de spelmappen die via de hoteliers,
pensionhouders en kamerverhuurders aan de toeristen werden overhandigd.
Het spel blijkt voornamelijk gespeeld te worden door gezinnen
en mensen die wat langer in
Zandvoort blijven. De reacties
van de toeristen die het spel
gespeeld hebben waren enthousiast. Behalve dat de deelnemers een leuk presentje krijgen, kunnen er met dit spel ook
prijzen gewonnen worden. Ook
voor deze proefperiode waren
er prijzen beschikbaar gesteld
door ondernemers uit Zandvoort.
De gelukkige prijswinnaars
zijn deze week bekend geworden: Ie prijs: Een weekend arrangement voor twee personen
(Hotelclub Zandvoort) gaat
naar H. Schneider uit Fuldabrück, Duitsland. 2e prijs: een
dinerbon ter waarde van 200
gulden (restaurant de Puur)
gaat naar H. Koch uit Dillenburg, Duitsland. 3e prijs: Een
beauty-behandeling ter waarde
van 135 gulden (Beauty Center
Koppenol) is voor A. de Vries
uit Dollart, Duitsland.
Het Zandvoort aan Zet-spel is
een onderdeel van het Frisse
Neuzen-project, een initiatief
van het ministerie van Economische Zaken. De organisatoren zijn de gemeente Zandvoort, VW Zuid-Kennemerland en de stichting Zandvoort
Promotie. Volgend jaar gaat het
spel definitief van start, al zijn
de financiën nog steeds niet
rond. De Provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort
en een twintigtal ondernemers
hebben meebetaald, maar er is
meer geld nodig, aldus de organisatoren.

Weekenddiensten
Veekend:
6/27 november 1994
OLITIE:
Alarmnummer
()6-ll. In andere gevallen: tel.
3043.
ÈRANDWEER: Alarmnummer
j 6-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overag - (02507) 61584.
.MBULANCE: Alarmnummer
6-11. Anders: tel. 023-319191
|ongevalllen), Centrale Post
mbulancevervoer (CPA) Kenemerland.
tUERENAMBULANCE:

Die-

fenbescherming
023-246899
gratis), Regionale Dierenammlance
alarmnummer
23-334323
HUISARTSEN:

De

volgende

huisartsen hebben een gezainenlijke
waarnemingsregeJing: J. Anderson, B. van Beren, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüfne, F. Weenink. Informatie
laarover tijdens weekend,
.vond/nacht vanaf 16.30 uur, én
1 ijdens feestdagen via telefoonrummer 30500. De spreekuren
an de dienstdoende arts zijn
owel op zaterdag als zondag
fan 11.30 tot 12.00 uur en van
7.00 tot 17.30 uur. Een af§praak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
landarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apofheek, H.B.A. Mulder, tel.
,3185. Openingstijden (alleen
' oor
recepten):
zaterdag
jl.OO-lS.OO en 17.00-18.00 uur,
jondag
11.30-12.30
en
7.00-18.00 uur. Buiten de opeïungstijden informatie over de
jegeling via tel.nr. 13185.
iVijkverpIeging: Voor spoedge. allen is het Kruiswerk Zuid;:£ennemerland 's avonds, 's
oachts en in het weekend te bej eiken via de doktersinformaftedienst: tel. 06-8460.
J'erloskundigen: Mevrouw E.A.
Ie Boer-Burgh en/of mevr.
LC.M. Gombert en/of P.J. van
er Deijl, Kochstraat 6A, Zandoort, tel. 02507-14437.
ierenarts: Mevrouw Dekker,
lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
5847.
jieren: (Overige diensten) Ver:
finiging v.h. welzijn der dieren
|02507) 14561, Vermissingsffienst 023-383361, Asiel Zand3 oort
(tevens
pension)
(2507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
dierenambulance: 023-363476
'f alarmnummer 023-334323 (24
ur per dag), ook voor melding
an zoekgeraakte of gevonden
lieren.
hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
'hulpverlening: Voor informaX advies en hulp tel. 17373, op
(He werkdagen van 10.30-12.30
Jur. Schriftelijk: Postbus 100,
J040 AC Zandvoort.
jtichting Welzijn Ouderen
•andvoort: Koninginneweg l,
'l- (02507) 19393. Open voor
.Ie vragen van ouderen op
™aandag 09.15 - 12.15 uur, en

dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op , werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode:
15 november-21 november 1994
Ondertrouwd:
Hoejenbos, Hendrikus Wïlhelmus en Boot, Petronella Francisca Maria
Gehuwd:
Van der Goes, Frank en Hebenaar, Annemieke
Geboren:
Dennis, zoon van Schuitenmaker, B ar t en Ramakers, Irene
Gerardine Theodora
Casper Olof, zoon van Göransson, Olof Theo en Van Kerkwijk, Belinda Jolanda
Kim Marije, dochter van Göransson, Olof Theo en Van Kerkwijk, Belinda Jolanda
Overleden:
Van de Graaf, Jacobus Lambertus, oud 72 jaar
Götte, Antje, oud 86 jaar
Schuiten, Leendert, oud 72 jaar
De Vries, geb. De Vos, Martha,
oud 77 jaar

Kerkdiensten
'eekend:
J/
27 november 1994
'ervormde Kerk, Kerkplein:
'°ndag 10.00 uur: ds. J.A. van
eeuwen
*-'reformeerde Kerk, Juliana'ce 15:
fndag 10.00 uur: Prof. dr. G.
anenschijn, Amstelveen
:°omskatholieke
Kerk, Grote
r
ocht 45:
•aterdag 19.00 uur: pastor D.
'uijves
(ud a g 10.30 uur: pastor D.
ijves, Eerste zondag v.d. Ad3nt
r
[ 'jzinnige
Geloofsgemeen-

schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. L.C.M.
Blomjous-Maillette de Buy
.Wenniger, Aerdenhout
Donderdag l december 15.00
uur: Leerhuis
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: drs. A.A. in 't
Veld, Rem., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: drs. Rob
Hondsmerk
19.00 uur: ds. A.W. Snijders
H.A.

met
Vijftien jaar geleden

de badplaats door
Vijf jaar geleden

Donderdag 29 november. Het terrein van de
Donderdag 30 november Een marketingstratevoormalige Julianaschool, plus in de toekomst gie gekoppeld aan een businessplan moet de
dat van de Agathakleuterschool, zal worden tae- basis vormen voor de verdere ontwikkeling van
stemd voor sociale woningbouw. De plaatskeuze Zandvoort. Daarbij dienen onder andere de movan het politiebureau is nog steeds met bepaald, gelijkheden voor een jachthaven en een eiland te
onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk worden onderzocht. Een en ander staat in het
is, het bureau te bouwen op de huidige locatie rapport 'Zandvoort Europese badplaats' van de
aan de Hogeweg. De politie moet dan tijdelijk Structuurcommissie Zandvoort na 1992. Het
gehuisvest worden in de voormalige Karel Door- doel is, een op de toekomst gerichte gemeente te
manschool. Tevens moet worden bekeken of het ontwikkelen met een goed evenwicht tussen
terrein van deze school in aanmerking kan ko- woon- en toenstenbelangen. Om het 'produkt
men als bouwterrein voor een nieuw politiebu- Zandvoort' beter te verkopen, dient de gemeente
reau. • Voor het eerst sinds 1912 zal m Zandvoort een netwerk van toeristische-recreatieve relaties
een openbare protestbijeenkomst plaatsvinden. op te bouwen en andere promotie-elementen te
De aangenomen motie m de gemeenteraadsver- ontwikkelen. Gedacht wordt onder andere aan
gadering van 19 november, dat opzegging van het een jachthaven en een eiland. • Zandvoort heeft
contract met de Cenav beoogt, is voor de Stich- geen plaats voor méér asielzoekers. Dat schrijft
ting Vrienden van het Circuit aanleiding tot het de gemeente aan de minister van WVC, als antuitroepen van een demonstratie tegen dit be- woord op het verzoek om meer plaatsen dan nu
sluit. • Het begint menens te worden met de te reserveren voor vluchtelingen. De gemeente is
aanleg van de kabeltelevisie. Men is gestart in de van mening dat, gelet op het aantal woningzoeNoordbuurt, waar huis-aan-huis een informatie- kenden, het onmogelijk is tegemoet te komen
De Beaujolais Primeur, die door Jan en Andries Filmer uit Frankrijk is gehaald Foto Andre Lieberom bulletin
is verstrekt met alle gegevens daarover. aan de norm van twee promille (32 asielzoekers).
Omdat er in deze buurt herbestratingswerk- • De commissie Ruimtelijke Ordening van de
zaamheden plaatsvinden, wil men de bewoners provincie is donderdag akkoord gegaan met fase
zo weinig mogelijk overlast bezorgen. Gevraagd 2 van het Gran Doradopark. De bezwaren van de
wordt om toestemming een aansluiting te reali- telers wogen niet zwaar genoeg. • Op de Bouleseren, zonder aanlegkosten. De beslissing om al vard Barnaart wordt binnenkort het eerste voetniet een aansluiting te nemen mag later gangers-oversteek-licht van Zandvoort geZANDVOORT - Het was Beaujolais Primeur." De Beau- Iedereen had het grootste ple- dan
worden genomen.
plaatst. Het 'zelfbediemngsoversteeklicht' komt
donderdagavond een gezel- jolais is het produktiefste ge- zier. Dat geldt op zo'n avond
te staan ter hoogte van het boulevardgebouw van
lige boel in café Neuf aan de bied in de Bourgogne en is de dan ook voor iedereen. Zelfs de
bungalowpark Gran Dorado.
'echte'
bierdrinkers
lieten
voor
streek
van
de
jonge
fruitige
wijHaltestraat. Daar kwamen
heel wat Zandvoorters bij- nen. Ieder jaar rond half no- één keertje hun pilsje staan en
een om er het jaarlijkse Tri- vember worden de primeurs kozen voor een glas Beaujolais
de Beaujolais vrijgegeven. Primeur. Maar dat wil soms
meurtje' te halen. De accor- van
(Normale
wijnen moeten tot nog wel eens tegenvallen. Het
deon zorgde voor dat heer- half december
wachten.) Het fruitige wijntje kan juist voor
lijke speciale Franse sfeer- bijzondere van dit
type wijn is diegenen, die het als bier drmtje en de gasten konden onder andere, dat het
maar één ken, nog wel eens 'koppig' uitproeven van de Beaujolais keer is gegist, waardoor
een vallen. Het feest in café Neuf
Primeur, die Jan en Andries zeer fruitige wijn ontstaat met was in ieder geval bijzonder geEZE WEEK was het rusFilmer speciaal uit Frank- maar weinig tannine. Hierdoor slaagd te noemen. Hoe later op
tig op het Raadhuis.
rijk hadden laten halen.
is deze wijn niet langer houd- de avond, hoe leger de vaten en
Geen commissie- en
baar dan een half jaar. „De tijd des te drukker het volk werd.
raadsvergaderingen, dus ook
Deze wijn zat niet in flessen, van de Beaujolais geeft de rusti- Het 'franse' mannetje met de
geen gekibbel. Wel de ontmaar zoals het eigenlijk hoort ge tijd voor de horeca weer een accordeon kon tegen een uurtje
vangst van een bijzonder
in grote houten vaten. Dat drukke impuls," aldus Filmer. of 11 absoluut niet meer boven
man... Sinterklaas. Zaterdag is
komt de smaak ten goede. De
En dat was snel te merken. de 'babbelende' massa uitkohij met de trein aangekomen
vaten werden via de Haltestraat De stemming zat er al snel in. men.
op het station' van Zandvoort.
met een grote houten kar naar
Gillende kinderen, veel Pieten
het café vervoerd. Een stukje
en een - goddank voor hem rustige schimmel, die de Sint
nostalgie, want zo ging dat
vroeger ook. Jan en Andries Fildwars tegen het verkeer in
mer, eigenaren van Café Neuf
naar het Raadhuis bracht.
hebben er ieder jaar veel plezier
Toch had de goedheiligman
hoogstwaarschijnlijk zijn bril
in om hun gasten als eersten
een glas Beaujolais Primeur
niet op. Tijdens zijn speech
aan te kunnen bieden. Daarbij
maakte hij de Zandvoortse
De
heer
en
mevrouw
Kirschbaum
houden
dinsdag
29
november
verzorgde 'Tromp Kaas' een een diapresentatie voor de Nederlandse Vereniging van Huiswinkeliers complimenten over
schitterend buffet met allerlei vrouwen Kring Zandvoort. Onderwerp is het 'Wilde Westen van
de prachtig versierde 'Sinterklaas-etalages'.
verschillende soorten kaashap- Amerika'. De presentatie vindt plaats in het Gemeenschapshuis,
jes. Dat lieten de gasten zich L. Davidsstraat 17, Zandvoort, aanvang 14.00 uur.
uiteraard goed smaken evenals
Daar klopt dus helemaal
Woensdag 30 november is er 'Rondom de Koffie' in het Eigen
geen laars van. Afgezien van
het kersverse primeurtje.
Huis van de vereniging aan de Boekenrodestraat 9 in Haarlem.
een enkeling laat onze midden„Steeds meer mensen drin- Onderwerp 'Creatieve kersttochten'. Onder leiding van Anneke
ken de laatste tijd wijn," aldus Quakkelaar-Mehlbaum kan men naar eigen keuze kerstdecora- Op de 'voorleesstoel' leest een van de winnaars haar verhaal stand het, tot nu toe, weer
VOOr
Foto Andre Lieberom mooi afweten met die etalageAndries Filmer. „Het is of ze ties maken.
wedstrijd. Hier en daar heeft
het meer ontdekt hebben. Dat
Op
l
december
spreekt
Tini
van
Winden
uit
Heemstede
voor
komt waarschijnlijk door de re- Kring Schalkwijk, Schalkererf, Bernadottelaan 9 Haarlem. Het
ZANDVOORT - Alle kin- winnaars, behalve de vermel- iemand een handje pepernoten
gelmatige aandacht voor de gaat over Oedipus, bekend uit de Griekse mythologie.
deren van de groepen vijf tot dingen, kregen bovendien een door zijn vitrine gesmeten!
en met acht van de openba- oorkonde uitgereikt. De jury Eentje in de Haltestraat heeft
re basisscholen in Zand- bestond uit: Joan Kurpershoek, er helemaal mets van begre(ADVERTENTIE)
voort deden mee aan de lan- redacteur van het Zandvoorts pen. Daar hangen nu al kerstdelijke verhalenwedstrijd, Nieuwsblad, Rita de Jong, wét- klokken en glitterige slingers
houder van de gemeente Zand- in de zaak. Brrrrr, jeetje... U
lokaal georganiseerd door voort,
de heer G. Loogman, ex- krijgt écht geen prijs hoor, mede Openbare Bibliotheek -schoolhoofd
en Sietske de vrouw!
Zandvoort. De deelnemers Jong, interim jeugdbibliothecaHet bijzondere van Sinterhadden de opdracht gekre- ris. Voordat zij de verhalen be- klaas
is dat hij altijd alles weet.
gen om een verhaal van de oordeelden, hadden de onder- Als kind
verbaasde ik mij altijd
jeugdboekenschrijfster Car- wijzers van de basisscholen al over de gave van deze oude
ry Slee, op hun eigen manier een eerste selectie gemaakt. De man. Al waren mijn smoezen
af te maken. De titel was: provinciale jury buigt zich nu ijzersterk, op de een of andere
'Als dat zou kunnen: De dis- over de inzendingen van alle manier kwam hij steeds overal
kette'. Het begin van het 'éérste-prijswinnaars' uit de achter. Nooit vergeet ik meer
verhaal was gegeven: via een Provincie
Noord-Holland. dat zakje zout in mijn schoen.
computer en een gevonden Daaruit wordt opnieuw geselec- Wel een afknapper als je 's
floppy belandt een aantal teerd. Op zaterdag 26 november morgens om vijf uur al in de
kinderen per ongeluk in het vindt er een feestelijke slotma- keuken staat. Geen gevulde
jaartal 3012. Daar stopte het nifestatie plaats in het Techno- kikker of chocoladesigaar,
verhaal plotseling. Het was logie-museum NINT te Amster- maar zo'n rottig zakkie zout.
de bedoeling dat de deelne- dam. Daar mogen de éérste- Keihard vond ik die man dan.
had ik respect voor zijn
mers het daar overnamen prijswinnaars van Zandvoort Toch
ook bij zijn. Hopelijk voor hen gave. Je kon liegen watje wou,
van Carry.
vallen ze opnieuw in de prijzen. maar hij had je meteen door.
Groep 5/6: eerste prijs: Diana
Opeens moet ik denken aan
In de bibliotheek van Zand- Achten (8 jaar Beatrixschool);
voort vond de feestelijke prijs- tweede prijs: Marcella Balk (9 de komende raadsvergadering
uitreiking plaats. Op een groot jaar, Nicolaasschool); derde op dinsdagavond. Komen jullie
podium stond een 'voorlees- prijs: Nima Ghambare (9 jaar, ook allemaal? Ik ben benieuwd
wat voor surprise de oppositiestoel'. De winnaars mochten Duinroos).
hun eigen verhaal voorlezen Groep 7/8: Eerste prijs: Johan partijen dit keer voor ons collevoor de vele belangstellenden Driehuizen (10 jaar Beatrix- ge in petto hebben. Volgens de
en trotse familieleden. Daar- school); Tweede prijs: Kim afluister-Pietjes gonst het zo
voor had de jury de winnaars Pronk (12 jaar Hannie Schaft- langzamerhand van de geruchtoegesproken waarom hun ver- school); Derde prijs : Jiang Li- ten... Er zou binnenkort wel
haal was uitverkoren.
ming (10 jaar, Hannie Schaft- eens een machtswisseling kunnen gaan plaatsvinden. Er
De verhalen zijn op twee ni- school);
veaus gejureerd. Op beide m- Eervolle vermeldingen: Nicky schijnt daar namelijk iemand
veaus was een eerste, tweede en Tichelaar (8 jaar, Duinrpos); behoorlijk te liegen. Sinterderde prijs te behalen. Daar- Rosemarije Challik (10 jaar, klaas weet het allang, maar zo
naast werden eervolle vermel- Oranje Nassauschool); Khalid langzamerhand komt nu echt
het hele dorp erachter. De opdingen uitgedeeld. Alle prijs- Idmalek (12 jaar, Duinroos).
positiepartijen zitten in gedachten al in de grote stoelen.
Ze moeten alleen nog even het
juiste moment afwachten.
Maar met een schadeclaim van
vijfeneenhalf miljoen gulden m
je nek kletst het óók allemaal
niet meer zo gemakkelijk. En
je weet hoe dat nu eenmaal
gaat in de politiek... Voor je het
weet krijg je de Zwarte Piet toeIn Cultureel Centrum Zand- geschenk van veler liefde' staat geschoven.
MARTHA BURGER
voort is een tentoonstelling er dan op, zoals bij de prachtige
over de Hervormde Kerk te schenkkan uit 1863. Bijdragen
zien. De kerk wordt momenteel konden indertijd ook gedaan
gerenoveerd, op het ogenblik is worden m de houten offerkismen druk bezig met het dak. tjes, zoals ze te zien zijn. Eén,
Ter gelegenheid daarvan is er uit 1875, is nog een aandenken
in het cultureel centrum een ex- aan predikant S.M.H, van Alpositie ingericht met allerlei derwereld, geschonken door
oude gebruiksvoorwerpen uit zijn zuster.
• Het Kraansvlak, het duingede kerk. Bijvoorbeeld een da- • De Zandvoortse Postzegel- bied tussen Zandvoort en Overmast servet uit 1850, met een cluta houdt vrijdagavond 25 no- veen, wordt op 30 november beafbeelding van het Laatste vember haar
maandelijkse perkt opengesteld. Onder leiAvondmaal, geschonken door clubavond in het Gemeen- ding van een deskundige kunI. Hodson uit Amsterdam.
schapshuis. Vanaf kwart over nen maximaal 25 personen een
zeven is de zaal open en zijn excursie maken. Aanvang 14.00
Er zijn ook zilveren voorwer- bestuursleden van de postze- uur. Start bij Manege De Bokpen te zien, zoals broodschotels gelclub aanwezig om informa- kedoorns, a.d. Zeeweg. Kaarten
en oude drinkbekers die nog tie te geven over diverse activi- a 2 gulden zijn te verkrijgen bij
steeds worden gebruikt. Op de teiten van de club. Elke cluba- het hoofdkantoor van de NV
broodschotels is een inscriptie vond wordt er een veiling ge- PWN
Waterleidingbedrijf
13.30
20.00
te lezen: Hervormde Gemeente houden, deze begint om negen Noord-Holland, Essenlaan 10
te Zandvoort, Do. C. Swalue, uur. Het Gemeenschapshuis Bloemendaal. Kinderen tot 6
1854, L.Z.V. C.C.H. En wat te bevindt zich aan de Louis Da- jaar kunnen gratis mee. Het
zeggen van de koperen doop- vidsstraat. Inlichtingen via te- Kraansvlak is een duinterrein
vont uit de 18e eeuw? Die zat in lefoonnummer 02507-13241.
van 342 ha waar duinvegetatie
een eikehouten preekstoel. Of
en vogels zich redelijk onge•
Activiteitencentrum
't
Stek8
8
de oude bijbel, geschonken aan kie aan de Flemingstraat houdt stoord kunnen blijven ontwikJan Zwemmer en Anna Paap zaterdag 3 december een rom- kelen.
'bij de inzegening van hun hu- melmarkt. Iedereen die van • Koffieconcert in het raadhuis
welijk op donderdag 7 april koopjes houdt, is welkom tus- van Bloemendaal, verzorgd
1924'.
sen tien en één uur. De toegang door kamermuziekgezelschap
Sommige zilveren voorwer- is gratis. Een tafel is te huren Wendingen, met een repertoir
pen zijn aangekocht met gelden via telefoonnummer 02507- voor klarinet, piano en strijkers.
'uit vrijwillige bijdragen'. 'Een 16456 (na 18 uur).

Trimeurtje' bij café Neuf

Leerlingen belanden
per ongeluk in 3012 D

Verenigingsnieuws

Huisvrouwen

SPEELWEEK VAN 24 T/M 30 NOVEMBER
Als je een dubbel Beven
leidt, is aSIes twee keer
zo gevaarlijk....

Tentoonstelling over Hervormde Kerk

TEKENFILM
A.L.
DAGELIJKS

gulden

AKTIE

16 JAAR
DAGELIJKS

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

gulden

Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

\
STRAND

_

BURG. ENGELBERTSSTRA^T

l

l

l

GRANDIOOS KOOPCE,NTRU
MET ALLES ONDER EEN DA

EEN MODERN KOOPCENTRUM MET O.A.: SLAGERIJ,
KAAS/POELIER, WARME BAKKER, GROENTE EN FRUIT,
ROOKWAREN EN EEN FOTO-SHOP.

ONDERSTAANDE AANBIEDINGEN ZIJN ALLEEN GELDIG IN ONS FILIAAL ZANDVOORT T/M ZATERDAG 26 NOVEli

ANDY
ALLESREINIGER
NORMAAL

FLES 750 ML

AM3TEL
HEERLIJKE
BIER BROCCOLI
KRAT

24 PIJPJES 250 GR. PER STUK
ELDERS 89

PERSSINAASAPPELS
vol vitamine C

Al"-

BAAL 2 KILO
ELDERS 2.89

ELDERS,2ï9#

GÓUDSEOON™

^j^fiSf-iS&ssi^^-

100* rundvlees

—

KAAS

_^ ^

PLUS WASMIDDEL

I
••^ï

GECONCENTREERD

ui

TciLOPAlT
"~'"

FRAAIE DECORATIEVE

"

f n*i

'

KERSTBOOM
inclusief sfeervolle
AARDEWERK KERSTMOK

sfeervolle dessins

KLEUREN FRISSEN OP. VUIL VERDWIJNT

versiering, ±40 cm groot

"iet vele mooie kerstfiguren

ELDERSjléïr

ELDERS/
t

••

MIN

„r

l

ELDERS

x

,

, •

,
ELDERS

NU EXTRAGOEDKOOP[

LUX
AFWAS
zacht voor uw handen

:^

f~e-\>\1. ~

cdb»
litfcnerf

ti^^i:;

CLASSIC^

FLACON 500 ML
ELDERS,£9fr'

»ïS^

—'t/"uioi juej

T«o

t

!

„j?

PER 2
VERPAKT

VOORDEELPAK

180STUKS

ZAK 200 STUKS
ELDERS

_

**•l

dessin

L

SPORTSCAR
COLLECTIOM

PARTY IOOKV.1

FLACON
300 ML
"'

^k /^^.
ELDERS

hillende uitvoeringen
""

TJS^DOEKJES

ELDERS
ELDERS

WIJ ZIJN
.WÉÉR KOPLOPER! m l

TOONTAAN;

ORANGE
ofLEMON

Ocean

[uftol

2 *tu

heerlijke vruchtenibru "."l'onade met
"'send mineraali water

uitoni
«M.

FLES
1.5JLITER
ELDERS

-i

I - KERST"

TIPJ

NOORSE ZALMFILEY
2 FLINKE MOTEN
DOOS 250 GRAM

ELDERS BrTT

YOFRESH YOGONAISE
GROTE POT 500 ML

BUITONI SPAGHETTI of
BOLOGNESESAUS
POT 350 GRAM

ZVUKKOQISPBC

t^f]^71 J i j/ v ^

' 'U
' /b;
\^J

L

COTE D'OR
LUXE BELGISCHE

BONBONS
rijk gesorteerd

don-n

PONDSBOX

BLUE
BAND
VRIESVERS
dus verser
bestaat
niet

'l B^I~F%/l\

:LDERS;

CROKY
GOLD
LABEL CHIPS
naturel/peper of parika/room
BAAL
90 GRAM
ELDERS

TAART

MARGARINE
PAK
250 GRAM

V.

PTL^S'CSpORTSCAR
^

ELDERS
tv.

ELDERS

Weekmedia 17

donderdag 24 november

U ZOU WEL GEK ZIJN OM
ER TE BEALEN VOOR:

Eetcafé Barrage
voor betaalbaar lekker eten en/of drankje in een gezellige,
ongedwongen sfeer.

C
KARBONADE

HAASKARBONADE

4 ; :

'';''*'''"'''l~" '

KIPFILET
AAkwaliteit

Garnalencocktail

**
Gebakken slibtongen of kogelbiefstuk met salade,
frites of gebakken aardappels

Nieuwe verwarmingsketel nodig. Doe het nu!!!

SUPER WIN

**
Flensje gevuld met ijs, vruchtjes, likeur en slagroom

:

hamburgers

Overheerlijk;-;

Verwarmingsketels met flinke korting!!

ZATERDAG 26 NOVEMBER

Wij leveren de meest verkochte HR-ketels met een korting
oplopend tot 22%.
(Tevens subsicliemogelijkheid van ƒ200,- bij uw gasbedrijf)

Boogie-Woogie-avond
Bij ons speelt die avond
De H.P. Boogie'Woogie Band
aanvang 21.00 uur

Reeds '25 jr. een
succes
v/: ,•••'

Ook voor installatie kunt u bij ons terecht.
Afhankelijk van de situatie, korting oplopend tot 20%.

Deze avond is de keuken v.a. 20.00 uur gesloten

:GÉKÓÖKTI

Rundersalami

•%,

Wij bieden u:
Herfstmenu ƒ 27,50

.r^lo^^jüi98^i^&:1-3^90:
•

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

Marjan en Wilco heten u van harte welkom

Eetcafé Barrage

nu250gr.fci

Rekenvoorbeeld:

meest verkocht HR-kombi ketel

(alle bedragen mcl. BTW)

KORTING 10%
SUBSIDIE

Passage 32-34 t/o grote ABN-Amro
Zandvoort, tel. 02507-16178

,-kassabönnen 250 gramROOMBOTER GRATIS!

bruto incl. BTW
TOTALE KORTING

Woensdagavond gesloten

Bij aankoop van een NEFIT HR-kombi ketel, krijgt u van Nefit ƒ100,retour.Telt u daarbij op de korting van het installeren, dan komt
u al gauw op een korting van boven de ƒ1.000,-.

Ie Kerstdag 's avonds gesloten v.a. 18.00 uur

t/m 30/1 1

ƒ 3.200,- +
ƒ 320,- ƒ 200,- ƒ 2.680,- +
ƒ 520,-

2e Kerstdag geopend tot 22.00 uur

Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek uw wins't op aanschaf-,
installatie- en stookkosten.

Firma:
Voor nadere informatie belt u met één
van onze Ovadia vestigingen:
Zandvoort 02507 -17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 - 288838 (W.A. Brussee)
Deze aanbieding geldt tot eind november "94. Dus bel snel!!!!!!
> mi»11 «a «ivom w ^•V««WMI

^^nwüiv

i^lieuweblad

WALL PLAQUES ^K
l STRCHC DURABU: WE/ttHBmtOOT •i,'/Cl_!g

NIEUW!

DOE MEE AAN ONZE

Voor het gezellig avondje
heerlijke eigen gemaakte

SINT NICOLAAS

ERWTENSOEP

-/

PUZZEL!

bij

Wat u doen moet: zoek in advertenties de sint nicolaasjes en plaats de letter op
de aangegeven plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 1 december in ons bezit te zijn.
6

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37

8

9

10 11 12

groente en fruit
Grote Krocht 25
tel. 14404

13 14 15 16 17

1 2 3 4 5

7

AART VEER

J. van Campen en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
2042 GP Zandvoort

38 39 40 41 42 43

43

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
tsl

Adres:
Postcode + woonplaats:
De prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:
HOOFDPRIJS: WAARDEBON AD ƒ 250,beschikbaar gesteld door: Van Dam Magasin, Kerkstraat te Zandvoort.

i
WV

N

TROOSTPRIJZEN: 1 5 CHOCOLADELETTERS
beschikbaar gesteld door Hema Zandvoort
Zaterdag 26 november a.s. zullen „Zwarte Pieten" u tijdens het winkelen
verrassen met pepernoten beschikbaar gesteld door O.V.Z.

Zandvoorts
Nieuwsblad

en
een ijzersterke combinatie

Wie de winter goed start,
start de hele winter goed.
De winterse kou stelt ook uw Volkswagen of Audi
extra op de proef Start deze winter gegarandeerd goed
met onze Winter Inspectie
Voor ƒ 35,- controleren wij 13 wmtergevoelige onderdelen van uw auto Op goedgekeurde onderdelen wordt
een vlekkeloze werking gegarandeerd t/m 31 maart 1995

Bovendien voeren we als extra service een veiligheidscontrole uit Met de Winter Inspectie start u deze
winter dus zeker, en gaat u probleemloos en veilig op weg
naar de lente
Een afspraak maken is niet nodig De koffie
staat klaar terwijl u wacht.

Wijzigingen voorbehouden Prijs is inclusief BTW

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102,2041 KP Zandvoort. Telefoon: 02507-14565
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'Eurotel zal zich niet aan
dictatuur onderwerpen'

ZANDVOORT Wie
spreekt de waarheid, wéthouder Versteege of de heer
Schale van Eurotel (ESSH
project Zandvoort BV)? Wie
is er verantwoordelijk voor
de ontstane misverstanden
die tussen Eurotel en de gemeente zijn ontstaan, en
wat is de rol geweest van de
ambtenaren bij de onderhandelingen tussen de gemeente Zandvoort en Eurotel?

Een indruk van het te bouwen appartementencomplex Suyderduyne

Storende puist' komt eraan
ZANDVOORT - 'Slagroomtaart',
'Storende Puist in de Duinen' en 'Bonbonniere met Deksel'. Dit zijn slechts
enkele scheldwoorden die het, nog te
bouwen appartementencomplex Suyderduyne, in de loop der jaren van
tegenstanders kreeg. Maar volgens
projectontwikkelaar
'Kuyperwijck'
zal in maart 1995 eindelijk gestart worden met de bouw van van het vijf verdiepingen tellende en cylindrisch gevormde gebouw Suyderduyne, een
project van architect Piet Koster.
Het gebouw zal komen op de plek waar
zich nu nog Paviljoen Zuid bevindt, op het
meest zuidelijke puntje van Boulevard
Paulus Loot/hoek Brederodestraat en zal
15 riante villa-appartementen bevatten.
Het wordt gebouwd door Bouwbedrijf
Thunnissen Heemstede BV (tevens mede
eigenaar van het project).
De waarde van de appartementen vaneert van 950.000 gulden tot 1,7 miljoen
gulden. De prijzen zijn afhankelijk van verdieping, ligging en grootte. Op de begane
grond komen twee appartementen met een
riant terras en een grote duintuin. Op de
eerste tot en met de derde verdieping komen appartementen met elk een opper-

vlakte van 240 vierkante meter. Boven ko- wikkelaar op veel tegenstand bij het premen twee penthouses. Het gebouw heeft senteren van zijn plannen. Dat was nog in
een oppervlakte van 300 vierkante meter de tijd dat wethouder van Caspel in het
en terrassen van 22, 50 en 82 vierkante college zat. Van Caspel is altijd een groot
meter op de hoogste etage. Ondergronds voorstander van de bouwplannen geweest.
wordt een parkeerkelder gebouwd.
Aanvankelijk werd het bouwplan in 1989
afgekeurd door de welstandscommissie en
de gemeenteraadsleden. In totaal kwamen
Sloop
er ook zo'n kleine 250 bezwaarschriften
Het perceel grenst aan de duinen. Het over Suyderduyne binnen. Later, na hergebouw wordt 12 meter hoog aan de kant ziemng van het plan kreeg de projectontvan de omliggende woningen en 18 meter wikkelaar opnieuw met krachtig verzet te
bij het hoogste punt. Tweederde van het maken.
gebouw beslaat zes bouwlagen, eenderde
van het gebouw uit vier bouwlagen. Het
Projectontwikkelaar Kuyperwijck: „Ik
bebouwbare oppervlak bedraagt 675 vier- ben zeer verheugd dat de rechter begrip
kante meter. Onderdeel van het bouwplan heeft gehad voor de zaak. We hadden er
vormt ook het opheffen van het openbare bijna niet meer op gerekend. Het was een
parkeerterrein en het slopen van de wo- lange weg, alles is gewikt en gewogen maar
ning Brederodestraat 207.
uiteindelijk is het in orde gekomen. In al
die jaren hebben we het regelmatig kunnen
Tijdens onderhandelingen met de pro- verhuren aan horeca. Wat dat betreft was
jectontwikkelaar heeft de gemeente Zand- er genoeg animo vanuit Amsterdam. Maar
voort bedongen dat zij een strandafgang we wilden geen olie op het vuur gooien of
terugkrijgt, voor de entree naar het naak- druk op de ketel zetten. Dat riekt naar
strand. Het project Suyderduyne moet vol- chantage.
gens het college als landmark gaan fungeren en de Zandvoortse sky-line bepalen.
Toch moeten de mensen beseffen dat ze
Maar daarover zijn de meningen in Zand- beter af zijn met dit gebouw. Het bestemvoort nog steeds behoorlijk verdeeld.
mingsplan was namelijk zó, dat er grootIn de loop der jaren stuitte de projectont- schahge horeca zou kunnen komen.."

dat het onzin was. Anders had
ik op 3 november toch ook geen
protestbrief hoeven sturen.
Een paar dagen voor de commissievergadermg van 17 oktober kregen we het concept in
twee delen opgestuurd. Op 14
oktober heb ik de gemeente
Zandvoort nog een brief geschreven dat we daar nog niet
op konden reageren. Ze hadden
iets in elkaar geknutseld maar
het was kolder wat ze erin hadden staan."
„Ze wilden gewoonweg geen
discussie met Eurotel. Ze dachten dat als de bestemmingsplanwijziging doorgaat, dan is
Schale blij. Ze dachten dat we
het wel zouden slikken omdat
we graag een keertje willen bouwen. We hebben anders gereageerd dan ze verwacht hadden.
Ik ben namelijk niet van plan
om mij aan deze dictatuur te
onderwerpen."

Deze vragen zullen de komende maanden centraal staan
in de politiek. Een ding is zeker, de mening van de heer
Schale en wethouder Versteege
staan loodrecht op elkaar en
dat zou nog wel eens politieke
gevolgen kunnen hebben. Eurotel heeft via een schadeclaim
van 5,5 miljoen gulden haar
protest reeds duidelijk laten
horen. Wethouder Versteege
blijft tot op de dag van vandaag
nog steeds bij zijn standpunt: Ambtenaren
de gemeente Zandvoort treft
Ergens heeft Schale begrip
geen enkele blaam, want het voor de situatie van Versteege.
college had op hoofdlijnen een Hij is er namelijk van overtuigd
overeenstemming bereikt met dat de ambtenaren de ware
Eurotel.
schuldigen zijn van de gang van
Maar waar zijn dan die notu- zaken en niet de wethouder.
len die dat schriftelijk bevesti- Volgens Schale kan Versteege
gen? Steeds meer notulen be- het vaak ook allemaal niet
weren het tegendeel. Zo blijkt meer volgen, zeker niet omdat
dat er zelfs al op 25 oktober hij al die jaren geen wethouder
genotuleerd is dat Schale aan was. „Een wethouder is polide gemeente heeft laten weten tiek verantwoordelijk, maar
'het op tal van punten niet eens elke politicus is overgeleverd
te zijn met de in genoemd aan zijn ambtenaren. De ambteraadsvoorstel c.q. concept-be- naren die er nu zitten maken
sluit gestelde voorwaarden'.
sinds 1991 al de ene fout na de
andere", aldus Schale.
„Zij hebben teweeggebracht
Protest
dat wij deze schadeclaim hebDit had hij wethouder Ver- ben ingediend. Dat is het ware
steege op 21 oktober ook al tele- verhaal. Ik heb een waslijst van
fomsch meegedeeld. Ook dat verwijtbare dingen: Niet nakostaat m deze notulen vastge- men van afspraken, mampulalegd. Later, op 3 november,
heeft Schale voor de derde
keer, nu via een uitgebreide
brief, het college zijn protest laten horen. En opnieuw laat
Schale via deze krant zijn comZANDVO9RT - Een 52-jarige
mentaar horen: „Ik was het er Duitse toerist is zaterdagochhelemaal niet mee eens, ook tend om vier uur van achteren
niet op de hoofdlijnen, behalve neergeslagen en bedreigd met
dan dat de hoogte van het ge- een klein (vermoedelijk keubouw 89 meter zou worden."
ken-) mesje Dit gebeurde op de
Wethouder Versteege blijft Kosterstraat. De dader was van
echter bij zijn standpunt: „Het plan hem te beroven.
raadsvoorstel is indertijd in
De Duitser was niet van plan
goed overleg tot stand geko- om zich zomaar gewonnen te
men. Beide partijen waren het geven. Hij gaf de dader een trap
wel in hoofdlijnen met elkaar in het kruis en zette het op een
eens."
schreeuwen. Op het hulpge„Dat is nonsens," zegt Scha- roep kwam een toevallige voorle. „Als ze de hoofdlijnen met bijganger aanlopen. De dader
ons besproken hadden, dan rende daarop weg richting
hadden we ze al meteen gezegd Dorpsplein.

ties, formuleringen zijn omgedraaid, brieven verkeerd geinterpreteerd, enz. Nu moeten we
opeens voor l december a.s. tekemngen volgens bouwbesluit
inleveren. Deze kosten maar
liefst circa 300.000 gulden en
die kunnen eventueel na de ter
visie legging van het ontwerpbestemmmgsplan wederom in
de prullenbak worden gegooid.
Bovendien wordt er binnen vier
weken om een nieuw duur
wmdtunnelonderzoek
gevraagd. Maar beide kunnen in
die periode helemaal met. Dat
heeft oud-wethouder Van Caspel terecht opgemerkt in de
raadsvergadering van 9 november."
„Zandvoort is de enige plaats
in Europa die in verband met
wmdhinder praat over 'bovengrenzen' en 'normen'. Zelfs een
deskundige van TNO zegt dat
het onjuist is wat hier gebeurt.
Alleen de ambtenaren hebben
het raadsvoorstel in deze vorm
kunnen gieten, niet de wethouder, dat weet ik zeker", zegt
Schale. „Hier wil iemand op
onze kosten geschiedenis gaan
schrijven."
Volgens wethouder Versteege is het wel duidelijk dat de
meningen sterk verschillen:
„Er wordt een norm voor windhmder aangehouden van 1,6
meter per seconde. Schale wil
daarentegen een richtlijn hebben maar dat betekent dat hij
boven de 1,6 uit kan gaan. Moet
ik onder druk van Schale de
richtlijn vergroten? Als ik zijn
zin doe, dan word je weggeblazen rond het hotel. Daarmee
heeft Schale problemen en misschien kan hij daarom niet bouwen. Maar ik als bestuurder bepaal wat daar gaat komen, niet
meneer Schale."

Duitse toerist neergeslagen
Hij is tussen de 25 en 35 en
heeft een donkere huidskleur.
Zijn lengte is ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een slank postuur,
zwart gekruld haar en een snor.
Tijdens de beroving droeg hij
donkere kleding en sportschoenen.
Eventuele getuigen wordt
verzocht contact op te nemen
met het basisteam Zandvoort
en wel agent H.J. Huijsmans,
telefoon 02507-13043. Hij zou
ook graag in contact komen
met de man die op het hulpgeroep heeft gereageerd.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Muzenforum
BLOEMENDAAL - Het kamermuziekgezelschap Wendingen geeft zondag 27 november een Muzenforum-koffieconcert in het gemeentehuis
van Bloemendaal. Op dit coneert staat onder andere het klarmetkwintet van Mozart en het
pianokwintet van Schmttke op
het programma. Het concert
begint om kwart voor twaalf.
De toegangsprijs is 16,50 gulden, CJP en kinderen tien gulden. Kaarten zijn voor aanvang
aan de zaal verkrijgbaar.

Vergadering D66
ZANDVOORT - D66, afdeling
Zandvoort, houdt donderdagavond 24 november een algemene afdelingsvergadermg in het
Gemeenschapshuis,
Schoolplein 1. Onder meer staat het
referendum met betrekking tot
het Eurotel op de agenda. Belangstellenden zijn van harte
welkom. Aanvang acht uur.

Autodiefstallen
ZANDVOORT - Maar liefst
zeven auto's zijn er deze week
m de regio Zandvoort gestolen.
Vanaf de Thorbeckestraat werd
een rode Mercedes, type 300 SL
met kenteken DS-XS-32 meegenomen; vanaf de Kamerlmgh
Onnesstraat een groene Ford
Piesta met kenteken GZ-61-GT;
vanaf de Emmaweg een blauwe
Volkswagen kever met kenteken KH-44-NH en vanaf de Flemingstraat een beige Opel Ascona met het kenteken JS-79ZZ.
In Heemstede stalen onbekenden een aan de Pelikaanlaan geparkeerde blauwgrijze
Opel Kadett met kenteken NJ39-PV. Vanaf de Prins Hendriklaan m Overveen werd een beige Mercedes 260 E met kenteken YL-23-SG meegenomen.
Een grijze Opel Kadett (SY-95LH) die aan de Cornelis Schulzlaan in Bloemendaal stond, is
ook ontvreemd.

Wielrijders gewond
ZANDVOORT - Drie wielrenners zijn donderdagmiddag om
kwart over drie gewond geraakt
op het fietspad door de duinen
van Zandvoort naar Noordwijk.
Zij maakten deel uit van een
groep wielrenners die door het
duingebied reed. Toen een van
hen raakte uit balans raakte,
onstqnd een botsing. Verschillende coureurs vielen over elkaar heen. Drie van hen raakten daardoor zodanig gewond,
dat ze behandeld moesten worden m een ziekenhuis in Haarlem. Alledrie waren zij afkomstig uit deze plaats.

7 miljoen winnen doe je bij de Postcode Loterij

De Mega Jackp
komt er aan!
Het is zover. De Mega Jackpot van de Postcode Loterij
gaat eruit op zyn maximum
van ZEVEN MILJOEN GULDEN. Iedereen die meespeelt
in de Postcode Loterij kan
hem winnen. U dus ook. Stelt
u zich eens voor hoe dat zal
zün. Een leven lang vakantie?
Of misschien...? Verzint u het
maar!
Old hippies never die, oftewel: Let the sunshine in

Foto Roy Beusker

Bloemenkinderenmusical Hair
niet alleen voor ouwe hippies
FSCHOON DE HIPPIEidealen van een wereld
vol 'love, peace and happiness', al heel snel in
rook op gingen en we het geloof
dat je oorlog en geweld met
bloemen kunt tegenhouden heden ten dage nogal naïef vinden, trekt de musical nog
steeds volle zalen. Voor het
vierde jaar in successie doet
een Amerikaanse gezelschap
Amsterdam en Amstelveen aan.
Producer Kees van Liempt,
die de Nederlandse tak van
deze Europese toernee regelt,
verbaast dat niets. „Natuurlijk
geeft Hair een tijdsbeeld, net
zoals de West Side Story dat
doet, maar daarnaast is het gewoon een fantastisch goede
musical. Toen we er vier jaar
geleden aan begonnen, vroeg ik
tne ook af of het wel aan zou
slaan. Maar tot nu toe zijn alle
voorstellingen uitverkocht. Het
Publiek is wild enthousiast, al
wordt dit waarschijnlijk de
laatste toernee, want na vier
jaar begint de markt een beetje
verzadigd te raken."
De musical wordt overigens
niet alleen door ouwe hippies
bezocht, wat heet, fiO procent
van het publiek bestaat uit jongeren, zo schat Van Liempt in.
••Er zijn veel mensen van 17,18
Jaar die die periode niet hebben
meegemaakt,
maar op de hits
e
n het enthousiasme van de
musical afkomen. Bij Hair
gaan de acteurs het publiek in
°m bloemetjes uit te delen en
dat
werkt aanstekelijk. Je gaat
a
ls het ware mee terug in de
tijd."
„Dat bloemetje wordt ook

O

25 jaar geleden sloeg de rock-musical Hair in als een
bom. Het was de eerste musical, waarin de hippleeultuur van lang haar, stickies roken en vrije liefde in volle
glorie werd getoond. De Wootscène, die overigens al
weer voorbij is voor je er erg in hebt, zorgde voor grote
opschudding, want in de jaren zestig kon er nog niet zo
veel. Maar het waren vooral de liedjes, zoals 'Aquarius',
'Good morning, starshïne' en de uitsmijter, 'Let the
sunshine', die zo aanstekelijk waren dat ze heden ten
dage nog steeds meegeneuried worden.

door Arnoud van Soest

niet weggegooid," vervolgt de
producer, „maar trots achter
het oor of tussen de haarband
gestoken. Heel geconcentreerd
volgen ze wat er op het podium
gebeurt, maar er wordt ook
heel wat afgeswingd. En da's
een leuk gezicht: al die kalende
heren m driedelig pak, die met
een bloemetje achter het oor
staan te dansen, temidden van
al die jongeren."
Want als Hair iets is, dan is
het wel swingend. Van Liempt:
„Het was de eerste musical
waarbij een rockband op het
podium stond. Die elektrische
gitaren en dat harde slagwerk,
dat was nieuw voor die tijd, zeker in het theater. Bovendien
waren de liedjes ijzersterk,
want nummers als Aquarius en
Let the Sunshine worden nog
steeds op de radio gedraaid. ledereen neuriet ze meteen mee."

Volgens de producer speelt
ook mee dat de thema's die in
de musical aan bod komen, oorlog en discriminatie, nog steeds
actueel zijn. „Over de oorlog in
Vietnam, die destijds woedde,
wordt in de musical trouwens
een fraaie opmerking gemaakt:
de blanken hebben het land van
de roden (Indianen) gejat om
oorlog tpgen de gelen (Vietnam) te kunnen voeren, waar
ze de zwarten voor inzetten. Of
het nou klopt of niet, ik vind
het wel mooi geformuleerd."

Stickies
Maar Hair gaat vooral over
een generatie, die vrij radicaal
met het leefpatroon van haar
ouders breekt, een generatie
die lang haar draagt, drugs gebruikt en de vrije liefde bedrijft. Van Liempt: „Eén van de

meisjes in de musical wordt
zwanger, alleen weet ze bij god
niet van wie. Het was immers
de tijd van vrije sex, van 'lang
leven de lol'."
In de musical figureert een
commune, waarbinnen een
conflict ontstaat tussen het karakter Berger, die stickies rokend de dag doorbrengt en
schijt aan de wereld heeft, en
Claude, die over meer realiteitszin beschikt en enzigszins
buiten de commune staat. Als
iedereen bij wijze van protest
zijn oproep voor militaire
dienst verbrandt, is hij de enige
die weigert. Uiteindelijk gaat
hij zelfs in dienst en sneuvelt
hij in de strijd.
Van Liempt: „Aan het slot
stuk staan de acteurs met machinegeweren op het toneel,
wat je ook symbolisch kunt opvatten als de dood van de commune. Toch eindigt de musical
heel optimistisch met 'Let the
Sunshine in'. Oftewel: laat je
niet kisten, wees niet triest en
laat het zonlicht maar bmnenstromen. Dat is dus het moment dat iedereen uit zijn bol
gaat."
Als de verslaggever opwerpt
dat hij het maar een slap verhaaltje vindt, zegt Van Liempt:
„Ach, je moet er niet al te veel
achter zoeken. Het is geen gesubsieerd toneel met praatgroepen na afloop, waarin
wordt uitgelegd waar je naar
hebt zitten kijken. Je moet het
gewoon over je heen laten komen!"
Hair staat 2 december In het HAI-Con(trcscentrum en 17 en 18 december
worden er uitvoeringen gegeven In het
Cultureel Centrum van Amstelveen

BINGO
JACK
POT
De bingocijfers
van 20 november
3O
18
19
28

31
20
O9
1O

O8
O6
O7
14

27
23
41
4O

17
O4
35
12

Jackpot
ƒ50.000

Getal 22 t/m 36
01
25
26
36
15
37
43

i 25.000
ƒ 10.000
ƒ 5.000
ƒ2.500
ƒ1.000
ƒ500

ƒ100
' ƒ50

ƒ40
ƒ30
ƒ25
11 ƒ 2 0
O3 ƒ 1 5
OS

21
45

'/'s

Omdat de Bingo Jackpot deze
week niet bij een deelnemer viel,
staat hij nu op ƒ 100.000! Maar
als u na het trekken van 22 tot
zelfs 36 getallen een volle kaart
heeft, wint u een prijs. Zie het
kader hierboven.

Uw postcodelot is
uw Groen Lot®
StraafPrijs
2O november
f 3.000
1O32

Prijs
f 25-OOO
1O3Z

Het is de derde keer sinds de
Postcode Loterij met de Mega
Jackpot begon dat hij de zeven
miljoen gulden bereikt. En u
weet: hoger dan ZEVEN MILJOEN kan hij niet worden.
Want dan gaat hij er gegarandeerd uit. Henny Huisman staat
dan ook al klaar om uit te rijden
en de nieuwste multimiljonair
te verrassen. Volgende week
kunt u in de Surpriseshow kijken naar de ontknoping.

POSTCODE

7 MILJOEN!

AL 011

lVtil|oriail

infillil
Zeven miljoen winnen bij de

Postcode Loterij: een leven
lang vakantie?

En wint u de Mega Jackpot
niet? Dan heeft u volgende
maand weer een kans bij een
beginstand van twee miljoen.
U hoeft alleen mee te spelen in
de Postcode Loterij om te kunnen winnen. Voor één tientje
per maand maakt u kans op de
rijkste prijs van Nederland. Vul
dus vandaag nog de bon in en
doe mee! U kunt ook meer
loten nemen om uw kansen te
vergroten. B

Op bezoek
bij Postcode
Jackpot?
Postcode Jackpot is het wekelijkse programma van de
Postcode Loterij met Martijn
Krabbé. Daarin maakt u kans
op de Bingo Jackpot van minstens 50.000 gulden en talloze
bingoprijzen!
Heeft u 12 (of meer) cijfers
goed? Bel dan 06 - 300707 (75
ct/min.), om kans te maken op
een plaats in de studio. Dat
levert u al meteen 150 gulden
op. En met een beetje geluk
speelt u als kandidaat mee in dit
spannende TV-spel! B

tÖ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgopnjzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar
/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ö / 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

G dhr. O mevr.

Adres
Postcode'.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening.

1509411

«at
Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag

LOTERIJ

PHILIPS HQ-VHS
VIDEORECORDER
INKL. TELETEKST
ENPDC

NEDERLANDS TOPMERK
ZONNEHEMELS

SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. *3890.-

2399.-

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, superflaten
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

2798.-

SONYHI-8TRAVELÜER
TopklassebeekJkwaliteit! '3330.-

1899.-

o

VR223;Simpel programmeren (TXT), opname
wordt exact op tijd gestart door de zender
(PDC), 2 videokoppen,
autom. koppenreiniger,
elektronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders, Spinner
Dial,
Easy
Logic
afstandbediening.
Adviesprijs*1245.-

INDESIT WASDROGER
Lucht afvoerdroger, maximaal 5kg vulgewicht, instelbare tijdklok tot 120 minuten, temperatuurregeling
voor kook- bonte en fijnwas, zowel links- als rechtsdraaiende trommel, anti-kreukprogramma en
kunststofbovenblad. Adviesprijs*694.-

SONY STEADY SHOT

^

1499.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1099.-

1799.-

599.-

SONYSTEREOTRAVELLER

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

1099.-

TR323; HiFi-stereocamcorder,
10xzoom,gnDothoeWens.*2550.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

1549.-

649.-

SONY T R A V E L L E R

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

1099.

Lichtgewicht camcorder. *1650.-

BAUKNECHT KGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

999.1249.-

799.-

CANONCAMCORDER

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.SHARP DV5403 KTV

STEREO TELETEKST

1499.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1995.-

1599.-

1149.-

28SL5800; Adviesprijs*2695.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

1995.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

499.-

MIELE 1100TQEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

1099.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs. *279.-

\3$ 445„bjff^ 545BlüüKy 545.-

1099.-

---.••.

~^^~^-^m\V/

3V-" •

l.1<;sette.«x2bMMa"-

•~~-: o*tï*'

ÏTXMV &UTO-VU

JVC HI-FI VIDEO

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

20literinhoud. Adviesprijs*649.-

IrjfjE? 249."

SIEMENS WASAUTOM.

SHARPR3G14KOMBI
1000 Watt quartz-grill.

895.-

399.-

BAUKNECHT 2304

999.-

l^fef
O^Klri
SIEMENS 320 LITER

VSG60; 4 koppen. Adv.* 1098.-

320LJter2-deurskoekast*1398.-

799.-

^^T^1:^^S^.

14AA3527; Adviesprijs*745.-

• f ; ' *•* - ~

DWA^ 1 ••

tz=

WHIRLPOOL 2-DEURS

prgïk cyic

AKAI HI-FI VIDEO

SHARP R2V1 4 STUNT

WHIRLPOOL AVM610
1
145-"
BOSCH 1000 TOEREN

ZANUSSIZ614/4P"

SLV615; TOPKLASSE! Buur
longplay, 4 koppen. *1990.-

795.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1 499.-

INDESIT 2-DEURS

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS TELETEKST

395.-

INDESIT PROMOTk
Typ^e_2596; Adv.*J99.-

AEG LAVAMAT RVS

749.-

63 CM TOPKLASSE

495.-

ROG

u£J«f.

LUXE 1400 TOEREN

£

Supersnel, hi-fi stereo. '1256.-

PHILIPS GR102137CM

L?!»?

BAUKNECHT1100TRN

949.-

1095.-

52N A2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs* 1345.-

pT?«fr

1399.

Type WA951 0. Adv. '1 899.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, torigplay,autostore.*1295.-

TURBO-DRIVE HI-FI

"j STEREO TELETEKST

BLUE AIR TL450 (BL)

PHILIPS HI-FI VIDEO

63TA4410;63cm,Off. Philips garantie. Adv.*1995.-

995.-

TypeAWG71 9; Adv. *1 235.- Type G521. Adv. *2099.-

999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

25MN1350; Adviesprijs*1445.-

TOD

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

1695.-

Fffi%

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

iy&
N
lw

PHILIPS 63 CM KTV

BOSCH VW SPS2102

f 3ÏJ.-f *Kf." l-flflf
PHILIPS/WHIRLPOOL MIELE VW G521

949.-

m

63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.l.P.),
Off Philips garantie. Adv.*2545.-

7/10

BAUKNECHT VW3PR

SIEMENS 310 LITER

KVM1421; Adviesprijs*890.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E;Adviesprijs*949.-

DD-koelkast.Adviesprijs*1499.-

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

SONY TELETEKST

M STEREO1295.
TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200tm/min., rvstrommel, zeer
zuinig. Adviesprijs*1199.-

MIELE STUNT K1321S

SHARP VIEWCAM

699.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT1200TOEREN 6 programma's, 1 2 cou verls
WASVOLAUTOMAAT en geruisarm: Adv. *999.-

TR6Q6; Metstabilisator! '3100.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

m

Met Philips Cleo lampen vooreen
effektief bruiningseffekt, KEMA-keur,
verstelbaar statief, ventilatie-systeem, timer
en beschermrooster.
Bij BCC beter en goedkoper!

995.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

WHIRLPOOL AVM914
3 in 1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BESTGETEST
en eenvoudige digitale bediening. Adviesprijs.*1049.-

549.-

.

MOULINEX

èS'if'-SQNY'' * --?!

V235;Afetandbeciening.*1220.-

-

rg^ dQQ -

».

499.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen. *1318.-

STUNTBOVENLADER

IÏÏM& 749.-

.CD-spèl.

er

.RX206-.2"*

599.-

130 LTR. KOELKAS

0

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

AKAIVIDEO+PDC/TXT
VSG24; IHQ, teletekst. *878.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R7V10; 1000 Watt en draaiplateau. Adviesprijs.*549.-

499.-

PANASONIC NN8550
Digitale superS in 1 kombi magnetron. Adviesprijs*999.-

•Stereo; ra

AKAI VHS-IHQ VIDEO

699.-

ZANUSSI ZF70BAR

IIGE ECHTE'.

VSG21; Afstandbediend. *768.-

KOMBI

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

1 1

SONY VHS-HQ VIDEO

ndbedjend.

WHIRLPOOL AVM920
Inkl. afstandbediening. *699.-

,

399.-

BLAUPUNKT 63 CM

PHILIPS/WHIRLPOOL
\

MM33-12; Teletekst Adv.*1679.-

948.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39; S t e r e o en
teletekst. Adviesprijs. *1999.-

1198.-

GRUNDIG 63 CM

599.-

0.

37 CM KLEUREN-TV

328.-

SIEMENS

TypeTDSO; Adviesprijs*649.boxen, atstan.

BAUKNECHT 160 LTR

545.-

Qll U V» 1 ' ~ " _ _ ^ _

;162; VBit. a u -

STUNT! GAS-ELEKTRO
IGNIS DROGER AWF020 Gas-eteklrofonx«smetgra.*999.-

IJ:JM

349."

GV201; "Beste koop-VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1099.-

599, ssssps
=-««- ""- 669,-

OPZETVRIESKASf"

M

VHS-HQ videorecorder. *759.-

o

&

499.-

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

; Luxe>k..acces

120 LITER VRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

ETNA FORNUIS 14.00

WHIRLPOOL AWG202

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

lüüilif
449ni"
BAUKN./BOSCH/AEG

410;Ga&«lektrofomuis.*1425.-

499.-

WHIRLPOOL AFB594

';

BAUKNECHT LUXE

SONY DRAADLOZE
STEREO HOOFDTELEFOON

Adviesprijs* 249.-

149.Vraag, opmerking, probleem?
§l
l
Bel de BCC INFO-LIJN

O2O - 6474939
Getn prili-Mo U.m. konkumnUe.

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

re-sets.

BOSCH VRIESKAST

DubbeldecK

P1N-CODE l

978.-

Adviesprijs*1530.-

MIELE DROGER

metuwPIN-code
• Winkelcentrum "Schalkwijk"
wriderextra kosten | Rivièradreef 37

i

i
l BEVERWIJK

SUPÉRSTORE 1100 m2
| Breestraat 65

'
l BADHOEVEDORP

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

998.-

ATAG TURBO-FORNUIS

STUNT!! VRIESKIST!!

2800 toeren. Adv. *249.-

328.-

159.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

DE ÜHUU
GROOTSTE
ONAFHANKELIJKE VAN
NEDERLAND
UC
l d l C •JIMMI-HMIMKCLIJIVt:
VHIM IMCUCriLMIMU

* "~
'
l
Electronisch betalen l HAARLEM

EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1575.-

WHIRLPOOL AWG91 2
KONDENSDROGER
ATAG GAS-ELEKTRO

MERKCENTRIFUGE
opvoige' --•
..v ;-500.- l FNWHiuii-«- - r / . .
M3O.CasSe«e-SVS»eem.A^|^
«Jden. A^viOTl»'»!»^ ;_

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

TypeGSDI 31 1 ; Adv. *848.-

tAlCB
111 ' »• •
.',. '330.^ - _ H f » ~ , 2 7 9 - " l :.»9lW««- 3° prE
-t'99."

498.578.-

INDESIT WASDROGER

GRUNDIG VIDEO + PDC

BETER EN GOEDKOPER!

Ma. t/mVf. 10.00 tot 16.00uur.

KT14N30

ZANUSSIWASDROGER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

T51-540; Tetetekst. Adv.' 1099.-

648."

pD101:1;B«-

"

BLAUPUNKT RTV2

mfw

Z49."

ran

679.469.-

PM55-10;Teletel<slAdv.*1231.-

GRUNDIG 51 CM KTV

Bfr^

PHILIPS VHS-HQVIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

VR223; TELETEKST. '1245.-

BLAUPUNKT 55 CM

M ARISTONA798.52 CM
Ed 51KV1256;
Adviesprijs*895.'$*$

BOSCH KTF1540

PHILIPS VIDEO + PDC

T63-630; Teletekst. Adv.*1579.-

998.-

Luxe32liter3in1 kömbimagnetron. Adviesprijs*!499.-

INDESIT 140 LITER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

i

1248.-

S»SÏ|=SS3s~::.f-ISÜSS",

i
-'—'-3 ° * - * c -•KOOPAVONO:
ALKMAAR l^MMH pi PKTRn Ql IDPRQ Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur

AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE *•~i fc-nSe D AÏvirnTe-rAn Maarssenbroek vrijdag
,7 tot 9 uur
| DEN HAAG
HILVERSUM | l / IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag
7 tot 9

Weekmedia 17

' donderdag 24 november 1994

Burg. van Alphenstraat 55/14, leuk
tweekam.app. op 5e et. nabij strand. Ind. hal;
keuken met-app.; woonkam. (± 24 m2) met
balkon op het zuidoosten; slaapkamer met
fraai uitgevoerde vaste kastenwand en aangrenzende badkamer met douche en toilet.
Serv.k. ƒ 260,-p.m. Vr.pr. ƒ 150.000-k.k.
Trompstraat 21/8, royaal driekam.app. (vh
4) met uitzicht over zee en strand. Ruime
berging en inpandige garage. Ind. marmeren
hal; toilet; badkamer met ligbad en wastafel;
woonkamer; eetkamer; 2 slaapkamers; keuken. Het app. is geheel v.v. kunststof kozijnen met thermopane beglazing.
Serv.k. ƒ 400,- p.m. Vr.pr. ƒ 290.000- k.k.

VOOR 'N
UPBWOORDEUGE SINTERKLAAS
OPLAADBARE
N
3-KOPS
>
PHILISHAVE v

TEFAL STEËNGRILL *

apparaat mét DUBBELE

[IJLINEXCHEF
**!""-.".>'™*™^'-\Ieren. Adviespri|S*235.
pte, komplete, krachtige
/l/keukenmachine.Met ;
e-stand en 2 snelheden.
cl'sapcentrifugeendiverse L U X E P H l L IS H A V E 'DnMnc rn..,
'cessoires. Adv/268.- 3 "90 Super 15" scheer- "<JNUt bUUl

109.-

§

Kostverlorenstraat 41, uitstekend gesitueerd vrijstaand, sfeervol woonhuis met
riante tuin en zomerwoning. Parkeergelegenheid voor 2 auto's. Grondopp. 619 m2. Ind.
ruime hal; woon/eetk. (± 60m2) met antieke
schouw; keuken met inbouwapp.; slaapkamer met wastafel. Ruime kelder. 1e et. 4
slaapk. met wastafel; balkon; badk. met
hydro-massagebad, wandcloset en wastafelmeubel. In de tuin zijn een fietsenberging,
schuur, wasserette en zomerwoning gesitueerd. Alarminstallatie aanwezig.
Vr.pr. ƒ 490.000,- k.k.

HJit\
hoofden met tondeuse. ppurmetten, rac
14 U •" 110/220 Volt. Advi'140.- ln^-6 pannetjes

IPERBRAUN "
0KENMACHINE

UÜA
\

jjnpakte alleskunner.

l

TO

65.-

_ W&rb

R!

TE HUUR
Schelpenplein 21, pittoresque gelegen
winkel/magazijnruimte. De ruimte ligt direct
achter de Kerkstraat en leent zich uitstekend
voor diverse, waaronder ambachtelijke, doeleinden. Ind. L-vormige ruimte ± 60 m2.
Huurprijs ƒ 850,- p.m. excl. g/l/w.

89.GRILL

f

AFMIXER
ren, mengen, hakken.

35.-

BRAUN OPLAADBAAR
Scheerapparaatmet snëllaadsysteem. 11 Ó/240Volt.
Inkl. tondeuse. Adv.'170.-

89.-*

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

99.-

VAN

BRAUNFLEXCONTRÖL NOVA l
4009; Bekend van TV: Braun FRITEUSE
:
scheerapparaat met dubbe- FR101 ,. N
le.zwenkendescheertechniek.
Inkl. tondeuse en etui.*238.-

Rechthoekige friteuse met
permanentfilter, thermostaat.

169.-

79.-

L|XE H A N D M I X E R
3 isjielheden handmixer +
cgrden en deeghaken.

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl.fondue vorken, l

BCa

25.-

SCHAÏK

79.-

PR/JS^

Aankoop/Verkoopfiaxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

873; 1,51, dubbelwandig.

PROFFESIONELE
TONDBUSE

l
L.......

Hop, Hop, Hop
Het paardje gaat
in galop naar:
De specialist in
al uw
bloemwerken.
BLOEMSIERKUNST

J öluïjS

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 12060

_ __
79.-

Haarknip-set.lnkl,4opzetkam- TEFAL FRITEUSE

Kantoor/bedrijfsruimte in
Zandvoort of directe omgeving,
voor zelfstandige (bestaande)
ondernemer.
Heeft u zo'n 30 tot 80 m2 tegen
een redelijke prijs, bel dan na
18.00 uur: 02507-31158.

Ladies

Fashion op niveau
Ejnde Ha|testraat 56
mode
en
accessoires

AütGENÏfNIAN SïEAKHOUSE

triton
***
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

Zuiderslroot 3
2042 GA Zandvoort
Tel.:02507-19105
Fax: 02507-l 8013

Al negen jaar een gedegen
rots in de Zandvoortse
branding.
Voor uw: - receptie
- feest
- vergadering

185.

i$ILIPS1 O-KOPS
[05176; Koff iezetter.'65.-

36.95

Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure- en
huidmassage in luxe opbergcassette. Adv. M SO.r

JKOPS STUNT

4.95

jaximaal 2 per klant.

Mechanische zuigkracht-1.
regeling en extra hulpstuk-1 '^ |
ken. Adviesprijs'240.r'

129.-

THEORIE IN EEN WEEK
Zaterdag 26 november
van 09.00 tot 17.00 uur.

Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk

Tel. 14946

Drogisterij "BOUWMAN"

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en

ELEGTROLUX 1100W

KERSTMENU II

KERSTMENU I
Voor 2 personen: f 75,- p.p.

f85.-p.]>.

Salade van verse zeevruchten
***
Kreeftesoep
***
Champagne spoon
**-*••
Zarzuela

Papaya mei spaanse ham
**-*
Gebonden kippesoep
***
Champagne spoon
***
Chateaubriand stroganoff

(visschotel nicl: langottxlincs,

(xcsen'cerd met:
kastanje puree, broccoli
& poninies parisiennea)

gamba's, alnttïjas, ccilaniures
& di\: vissoorten)

**#
Geflambeerde kersen met ijs

*•**

Spoedcursus:
30 lessen + ex.aanvraag
ƒ 1700,- incl. b.tw.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart
ƒ 1775,- incl. b.t.w.

PHILIPS 1000 WATT *

KAOESTCAAT 18
2042IM ZANDVOORT
02507-19571

Flensjes met roomijs

Autorijscholen:
AUJMNUM SCHUIFDEUIiSYSTEEM VAN \tMMSPKiaDEUREN

Zandvoort 02507-20086

de gehele week vanaf 12.00 uur geopend - maandag gesloten!

Inlichtingen:

Tfipe 97.10 J; Espresso en
Spiffiezetterineen. '297.-

40% KORTING

TE HUUR GEVRAAGD!

Gemeenschapshuis Zandvoort

69.%

Op de gehele winterkollektie

alles moet weg!!

• MAKELAAR QG.

iM*inil^l^!id:liË4iM

11

KINDERMENU

KERSTMENU III
f80--P-P-

f 30,-p.p.

r:1p|;

WUdpaté
*•*•*
Champignon crèmesoep
*•#*
Champagne spoon
*•#*
•Wildzwijnfilet
(geserveerd mei: kastanje puree,
gestoofde peertjes in rode port
& pommes parisietmes)

Fruitcocktail
#**
Gebonden kippesoep
-»*-*
Kipfilet met ananas
*#*
. Kinderverrassings dessert •
*\n~

Verse fruitcocktail
met museaal wijn

Beide Kerstdagen geopend
S.v.p. tijdig reserveren

Particulier

l

verzekerden
Uw adres voor:

| AEG STUNT TYPE 402

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

229.-

BRAUN'SILK-EPIL

PHILIPS 1 soo WATT

Ohtharings/epileerapparaat. Bekend van de TV.

HR6540; Superdraaitopen
autom. opr.olsnoer. *440.-

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.Een hang-en leg-indeling
f. 520.'

74.95 m 249.-

fJERMOS STUNT

46.95
GEZICHTS
SOLARIUM

MIELE
f*-B 44 UVA-TL-buizen.
UVA-TL-buizen. '135.'135.- STOFZUIGER

^79.95

'ULINEX

S227;; Absolute topklasse ^
10 jaar garantie mogelijk. -X-

1500 WATT TURBO
Elektronisch regélbaar.*365.- "K"

%lfréinigènde
Söjirbakoven' + règelbare
tfEerrhostaat. Adv. '259.-

_ 249.-

NILFISK STOFZUIGER

25M\*H£/ *

NEDERLANDSTOPMERK
ZONNEHEMELS
.
Met Philips CLEO-lampen, MOULINEX SUPER *
verstelbaarstatief, KEMA-këur. 9QOS; 1 000 Watt. Ad v.'229.- X
In diverse maten. Bij BCC beter
én goedkoper! • . . . ; ' . ' •
.
t

L* *f

*

-Jf

ELECTROLUX
LUX Z99 .:.;..?•

109.-*
lAUNTANDEBORSTEL
P.laadbaarmet wandhpu-

.

!en4borste,s^d£i21,

^^ ^.

SUPER KOOKPLAAT

Föhnmet handigediffusor.

4-pits gaskookplaat. '298.-

R

•

"r [^19.95 m 178..'••

ETNA K O O K P L A A T

f

1205JN;4-pits.Adv.*450.-

238.PIEK anti-kalkstaafje.
fflnkt gewoon uit de kraan.
M^esprijs.'99..
CC
r
"^B *^m •• •

il*!.-

^,
RIBBEN RADIATOREN '
_
Leverbaar in diverse maten. PELGRIM WASEMKAP
PTSTi^
•ff™
WA15; Adviesprijs'245.l ,*ALK/^'
M- V% ••

HAM v.a. l u*
RuimekeusïnPhilips,lnventum

25.-

45.-

Hei Randstedeljjl; Opleidingen
randstedelijk

19Q . *

tj'j

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tassen Osdorperban en Ooknwerweg)

O

c e n t r u-m

Centrum i%p^teg|voor ca. 9000

opleidingen ètjnëntaticschakelprograroma 's

Liever een boor dan
de geur van chloor?
Liever een V-snaar
dan je keuken waar?
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
organiseert specifiek voor vrouwen en
meisjes een oriëntatie-cursus voor

399,-

STOKMAN
FOURNITUREN
kledingreparatie

Uw kasHndeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Igkbps. Adviesprijs.*109.-

M•95

v/a

f. 1665.-

TOfifiezetter+thermoskan.

dubbelwandige warm§tjdkan.
Modern design.

RUGKLACHTEN?
lichtgewicht
\.
naaimachines
ƒ

Prinsenhofstr. 7 •
Zandvoort
Tel. 02507-20072
REPARATIE
ALLE MERKEN

Maandags gesloten

Vrijdag 25 en zaterdag 26
november is een Juvena,
schoonheidsspecialiste
in onze zaak aanwezig.
Kom langs voor een gratis
huidadvies.

Drog. Parf. "DE GAPER"
Kerkstraat 31
Zandvoort tel. 02507-12513

Eén telefoontje is genoeg . . .
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

technische beroepen.
Vooropleiding: geen specifieke eisen
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Tijd: twee dagen in de week van 9.00 uur tot 16.00 uur
Voorwaarden: werkzoekend, ingeschreven staan bij het
arbeidsbureau, gemotiveerd zijn voor de techniek
Plaats: Startbaan 26,1187 XR Amstelveen (bereikbaar met tram 51)

ATAG WASEMKAP

148.-

ISINTERKLAASKOOPAVQNDEN 19.00-21.00 uur

Woensdag 30 november: Alleen de filialen in Beverwijk, Leidschendam,
/|i- Tussenmeer, Amsterdam-Noord, Maarssenbroek, Hilversum, - :
Haarlem en Alkmaar •Donderdag 1, Vrijdag 2 december: Alle filialen.

Meer informatie:
R.O.C. Westerstraat 187,1015 MA Amsterdam,
telefoon: 020-62 43 259
vraag naar Els Dekker (di, woe, do)
Kom naarde informatiebijeenkomst op:
Dinsdag29novemberom 10.00 uur
Westerstraat 187,1015 MA Amsterdam

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (ioo cpm)

GRfiTIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
van uw kleurenfilm
en . .. .

m1

UUR

K,aar

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26 - Zandvoort

xéi

Jm

,s\

it1?-,-^

ïiiak

SINT-TIP

BOODSCHAPPI

De

u;

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Actie

SUGGESTIE

Vier
lekkernijen in
een doosje

win een
modieuze
oorwarmer bij
twenty f our

&

SMUL-TIP

En de

winnaars
zijn

Speculaas
uit eigen
keuken
Variatiesaus van Honig:
1000 sauzen in een keukenkastje

Hoe gemakkelijk.en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat hebben
mevrouw Wiersma, mevrouw Kranenburg en J.
Dijkstra inmiddels ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel is mevrouw O. Wiersma de nieuwe
eigenares van een fraaie Electrolux koelkast (t.w.v. f 1399,-!)
geworden.
De goede antwoorden van
mevrouw J. Kranenburg zijn
beloond met een kwaliteits
stofzuigeren ookJ. Dijkstra besloot een kansje te wagen en
won daarmee een handige
kruimelzuiger.

Zelf een lekkere saus maken is
een hele kunst. Daarom introduceert Honig Variatiesaus.
Een serie van drie basissauzen in
een voorraadpak waarmee in een
handomdraai talloze warme
sauzen bereid kunnen worden
voor bij vlees, kip, vis en groente.
Variatiesaus is verkrijgbaar in
een witte, rode en bruine variant.

Met behulp van Variatiesaus en
wat extra ingrediënten kunt u
eenvoudig en naar eigen smaak
elke gewenste saus bereiden. Om
u kennis te laten maken met de
vele toepassingsmogelijkheden
ontvangt u bij aankoop van Variatiesaus een gratis boekje
met ruim 50 verrassende
sausrecepten.

(75 c/ml

(U kunt uwantwoorden binnen
1 minuut inspreken!) Winnaars
krijgen schriftelijk bericht.

Om het stijgend aantal-een- en
tweepersoonshuishoudens van
dienst te zijn, introduceerde
Bonduelle destijds de een- en
tweepersoonblikken. Speciaal
voor kleinere huishoudens.
Maar tijden veranderen. Daarom
komt Bonduelle nu met een
nieuw gezinsblik. Bedoeld voor
drie echtefijnproevers die samen

willen genieten van de lekkere
groenten.
Natuurlijk zijn ook deze blikjes
voorzien van zo'n handige ritsrats sluiting. De nieuwe gezinsblikken van Bonduelle kunt u herkennen aan de opdruk 'nieuw,
voor drie personen'.
Bonduelle: voor een heerlijk gerecht op maat.
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1. Koffie, thee, cacao
2.Koffiemelk
3. Suiker & koffiezoetjes'
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vlees
8. Vis
9. Rijst
10. Pasta
11 Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17, Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22.Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Huidverzorging
26. Gezondheid & Cosmetica.
'27. Wasmiddelen
28.-Reinigingsmiddelen
29. Wasautomaten
30. Afwasautomaten
31. Stofzuigers
32. Diervoeding .

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdagen
donderdag op AT 5
17.45.0.15 uur

Menfc,
ROTTER

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50.19.50.

dag van deze kinden/r^ n°" ?" '
el de verjaaru f
k Menken van Grieken h ai iïï^"te proeven-

21.50. 23.00 uur
Snij het overtollige deeg weg
en klop de speculaasjes uit de
plank. Leg de deegfiguurtjes op
een beboterd bakblik en bak ze
in een matig warme oven in ca.
15 minuten lichtbruin en gaar.
Als u de speculaasjes vervolgens even laat afkoelen, laten
zij zich zonder problemen uit
het bakblik verwijderen en kan
het smullen beginnen!

Verwen uw stamppot met
Unox Magere rookworst

Hoewel een kopje thee.een
smaakvolle onderbreking van
de dagelijkse werkzaamheden
is, heeft thee ook een nadelig
effect op uw servies.
Thee laat namelijk een moeilijk te verwijderen aanslag achter.
Hoewel de verleiding groot is
om deze aanslag met 'grof geweld' te lijf te gaan, is het gebruik van schuurmiddelen niet
goed voor uw kopjes.
Samen met de aanslag verwijdert u namelijk ook het glazuur
van het servies. U kunt deze
aanslag beter verwijderen door
een beetje zout (zachtjes) over
de aangetaste plekken te wrijven.

bruikt in de af voer verdwijnt. Ook
is deze wasautomaat voorzien
van een Anti-schuim systeem,
waardoor er minder water nodig
is tijdens het spoelen. En dankzij
het Anti-kalk systeem behoort
kalkaanslag op hetverwarmingselement voortaan tot het verleden.
»
Voor meer informatie over
het Zanussi assortiment kunt
u contact opnemen met Zanussi Nederland, tel. 0172080333.

Bonduelle: een heerlijk
gerecht op maat
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De Boodschappenlijn

De Zanussi wasautomaat FJ 1206 H
Adviesprüsfl.399,-

- l

2. Wie is de fabrikant van Sinterklaasvla?

Nog makkelijker: bel nu!

Zout neemt
aanslag van thee
op de korrel

Zanussi houdt niet alleen rekening met het milieu, maar ook
met uw portemonnee. Zanussi
wasautomaten zjjn namelijk
voorzien van diverse technische
hoogstandjes die zorgen voor
minder water-, wasmiddel- en
energieverbruik en tevens de levensduur van het apparaat verlengen.
Model FJ 1206 H is uitgerust
met het Jetsystem, dat het sop
continu rondpompt en voorkomt dat het wasmiddel onge-

1. Hoeveel % minder vet zit er
Unox Magere rookworst?

Zet uw antwoorden op een
briefkaart en stuur deze, voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats, naar

HUISHOUD
TIP

Als u bij onverwacht bezoek
niet met lege handen wilt
staan, is het handig om een
traktatie in de diepvries te hebben. Maar het nieuwe assortigebak van Maltre Paul kan 't u
nog behoorlijk moeilijk maken.
Want probeer maar eens te
kiezen uit de perzïkpunt,
chocoladepunt, chipolatapunt en schwarzwalderkirschpunt. Met dit kwartet
lekkernijen kunt u tijdelijk extra
voordelig kennismaken. Stuur
de streepjescode (incl. uw
naam, adres en rekeningnummer) naar Postbus 1980, 3000
BZ Rotterdam en u krijgt f2,50
retour. Als u ook het gele
Maltre Paul-doosje uit deze pagina meestuurt, ontvangt u
zelfs f3.50! U vindt de produkten van Maltre Paul in het vriesvak van uw supermarkt.

Zanussi
denkt
aan milieu
en uw
portemonnee

Wie zoet is krijgt
Sinterwaasvla

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Schweppes is al meer dan 200
jaar een begrip op het gebied
van frisdranken. Vaak is al geprobeerd de dranken van deze
'uitvinder' van o.a. Tonic en Bitter Lemon na te maken. Tevergeefse pogingen, want het
'geheim' van Schweppes is
onnavolgbaar en staat garant
voor de smaak en kwaliteit van
het originele produkt.
Schweppes organiseert nu
een leuke actie rond de door
haar al in 1957 geïntroduceerde Bitter Lemon.
Wie de boodschappenlijn belt
06-350.260.05 en binnen 30
seconden zo vaak mogelijk
'Schweppes Bitter Lemmon'
weet te zeggen, maakt kans op
een van de vijf walkmans. De vijf
spraakwatervallen krijgen tevens een opname van de eigen
deelname meegestuurd.

Speculaas is onlosmakelijk
met het Sinterklaasfeest verbonden. Maar met deze traktatie wordt 't extra genieten als u
de speculaas zelf heeft gebakken! Hiervoor heeft u nodig:
300 g (rijste)bloem, 150 g
donkerbruine suiker, 75 g
boter of margarine, 7 g speculaaskruiden, 4 lepels melk
en een kwart theelepeltje
bakpoeder.
Kneedt van alle bestanddelen
een soepel deeg. Bestrooi de
speculaasplank met wat bloem
en druk het deeg in de figuren'.

Doe mee en win! Beantwoord
onderstaande vragen en maak
kans op een Electrolux koelkast
terwaardevanf 1399,-, een Electrolux stofzuiger (t. w. v. f 349,-) of
een Electrolux kruimelzuiger
(t. w. v. f 89,-)!

Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het Boodschappenspel op deze pagina!

Schweppes
zoekt spraakwaterval

•
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Hoofdprijswinares
Mevrouw Wiersma

© = Nieuw
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Traditioneel
drankje voor
heerlijk avondje
Het Sinterklaasfeest staat bol
van diverse tradities, zoals het
geven van cadeautjes (met gedicht) en allerlei soorten lekkernijen. Maar wist u dat er
ook een drankje naar de
goedheiligman is genoemd ?
Bisschopwijn is een warm gekruid drankje, waarvoor een rode, niet zoete wijn wordt gebruikt. Voeg hier citroen, sinaasappel, kruidnagel, kaneel
en suiker aan toe en laat dit
mengsel op een zachtvuurenige uren trekken.
U kunt de rode wijn ook vervangen door vruchtensap. Het
eindresultaat is net zo smakelijk en met deze samenstelling
kunnen ook uw kinderen van
dit traditionele Sinterklaasdrankje genieten!
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Menken van Grieken
Heeft u ook weer zo'n zin in
de winter? Gezellige lange
avonden, een gure wind om
het huis en ijsbloemen op de
ruiten. De periode om met z'n
allen lekker te genieten van
oer-Hollandse winterkost.
Ook Unox is daar helemaal
klaar voor. Unox heeft namelijk
een nieuwe rookworst: Unox
Magere rookworst. Lekker
gekruid, heerlijk sappig en bereid met mooi mager vlees.
Hierdoor is Unox Magere rookworst maar liefst 35% minder
vet dan een gewone rookworst.
Unox Magere rookworst:
de biefstuk onder de rookworsten!
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SUGGESTIE

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

Overwinteren met een
zachte huid

diepvries diervoedngDove

Gure wind, vrieskou en het grote verschil tussen de binnen- en
buitentemperatuur kunnen het
vochtgehalte in uw huid behoorlijk aantasten.
Een droge huid voelt niet alleen
onprettig aan, maar ook de natuurljjke bescherming wordt
minder. Het is daarom belangrijk
om vooral nu uw huid te reinigen
met uiterst milde produkten die
de natuurlijke vochtbalans niet
verstoren.
Daarom biedt Dove,een volledi-

ge reinigingsserie met een unieke, milde formule. Naast neutrale, reinigende ingrediënten bestaat Dove namelijk voor 25% uit
hydraterende crème. Hierdoor)
voelt uw huid opvallend zacht en
soepelaan.
Dove is dus een verantwoorde
keuze. Ook als cadeau. Dus met
de Dove douche-gel en twee Dove wastabletten in geschenksverpakking (f 9,95) kunt u t||dens de feestdagen zeker voor
de dag komen!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM'

.
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Bloemendaal en de wind
ouden ZVMin bedwang
ZAND VOORT - In de strijd, om de tweede positie in de
klasse KNVB, achter het torenhoge favoriete DIO,
:wamen Zandvoortmeeuwen en Bloemendaal niet tot scoen, 0-0. Door de van doel tot doel staande keiharde wind
jehoorde echt goed voetbal tot een onmogelijkheid.

rierde

Zandvoortmeeuwen begon
strijd met de straffe wind in
e rug. Ook in dit duel bleek dat
ind mee geen voordeel hoeft
e zijn. Robin Castien 'en Riek
e Haan stelden de doelman
|ran Bloemendaal wel op de
iroef maar uitgespeelde kan;en waren er niet. De Bloemenlaalse verdediging had in het
:erste bedrijf weinig problefnen met de Zandvbortse aan•allers.

Zandvoortse defensie met aan
het hoofd John Keur, goed ge:
assisteerd door Dirk Termaat,
kende weinig problemen. Eenmaal was Bloemendaal dicht
bij een treffer toen een schot
buiten bereik van doelman Serge van Lent op .de paal taelandde.

Hoekschoppen

tweede helft. Bloemendaal zette aan, wat een paar hoekschoppen opleverde. Uit een daarvan
werd de bal hard ingekopt,
maar Serge van Lent reageerde
bekwaam. Voor het overige
kwam Zandvoortmeeuwen niet
in de problemen. Tegen de wind
in werden de aanvallen van de
gasten regelmatig onderschept
en via Van Marum en Bas Heino werden de Zandvoortse aanvallers in stelling gebracht.
De badgasten kregen een
paar keer de gelegenheid de
strijd te beslissen. Echter de
voorwaartsen waren deze middag te zelfzuchtig.

In de tweede helft bleek de
geblesseerde Ferry van Rhee Lat
Tegen de storm in bouwde vervangen te zijn door junior De aanvallen hadden met wat
31oemendaal een paar knappe Michiel van de Marum. Deze meer overleg uitgespeeld moeAanvallen op. Echter- ook de junior speelde een zeer sterke ten worden. Desondanks moest

oelman Ab Bol
scoort voor TZB
ZANDVOORT.- In één aanrekkelijke partij voetbal hielien TZB en de . reserves .van
THB elkaar in evenwicht. Na
weemaal drie kwartier was de
stand 1-1. Doelman Ab Bol was
Ie doelpuntenmaker door de
ml vanuit een uittrap in het
Haarlemse doel te schieten.
• Ondanks de stormachtige
wind was het treffen, tussen
TZB en THB het aanzien volkotnen waard. De Zandvoorters
jegonnen met de stevige wind
n de rug en hadden daar al snel
voordeel van. Na een.kwartier
;pelen kwam TZB op 1-0. Doelman Ab Bol bracht de bal .in het
veld met een enorme uithaal.
De bal werd door de wind ge•agen, stuiterde voor de THBloelman en verdween prachtig
[in het doel, 1-0. TZB probeerde
[oor te drukken en zag een
loelpunt wegens vermeend
mitenspel afgekeurd worden.
In de tweede helft had.TZB
iet niet moeilijk ondanks wind
tegen. De bal ging goed rond in
het Zandvoortse team. en aanvallend werden goede kansen
gecreëerd. Wederom was er een
loofdrol voor de scheidsrech;er weggelegd. Nu keurde hij
twee doelpunten van TZB, om
duistere redenen, af.'THB, dat
weinig aan de bal was geweest,
Dlaatste vervolgens een coun;er, die succes opleverde, 1-1.
„Ondanks de wind was het
een leuke partij," aldus trainer
Willem Koning. „Jammer dat
de scheidsrechter een paar
doelpunten afkeurde. Gezien
het spel kregen we een punt te
weinig, maar toch ben ik tevréden. Het gaat goed met TZB."

Handbalteams zitten
op het juiste spoor
ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handbalteams
verkeren' in grootse vorm. Zowel de mannen als de vrouwen willen dit seizoen meestrijden om de hoogste plaatsen
in de zaalhandbalcompetitie. De mannen versloegen eenvoudig de-reserves van De Bunkert met 21-14 en de vrouwen klopten met 16-12 het tweede team van Aalsmeer.
De wedstrijd tussen Aalsmeer 2 en Holland Casino-ZVM
kende in de eerste helft nauwelijks krachtsverschil. Beide
teams slaagden er niet in grote
afstand van elkaar te nemen.
Een geconcentreerd handballend Holland Casino-ZVM bleef
echter in deze op hoog peil
staande partij Aalsmeer net iets
voor, ruststand 7-8.
In de tweede helft sloeg het
team van coach Jan vari Duijn
genadeloos toe. De bekende te-'
rugval van de Zandvoortse dames was er dit keer niet en in
hoog tempo werd Aalsmeer op
ruimere achterstand gezet. De
Zandvoortse defensie zat dicht
en aanvallend werden fraaie
staaltjes handbal getoond. De
Zandvoortsen wonnen eigenlijk nog gemakkelijk met 12-16.
„Het was een heel goede wedstrijd van ons," meende coach
Jan van Duijn. „Het gaat lopen
en als je van zo'n tegenstander
wint dan ben ik tevreden en
trots op mijn team."

Mannen
Het favoriete Zandvoortse
handbalteam heeft ook in de
wedstrijd tegen het tweede
team van De Bunkert een gemakk'elijke overwinning be-

haald: Alhoewel het niet echt
lekker liep, was er geen vuiltje
aan de lucht. Met de regelmaat
van de klok scoorde Holland
Casino-ZVM er op los. Vooral
Cor van der Koekelt wist het
doel Weer op de juiste plaats te
vinden en was goed voor twaalf
doelpunten, ruststand 6-10.
Ook in de tweede helft hebben de Zandvoorters de strijd
gecontroleerd. De Blinkert
bood dapper partij, maar in het
Zandvoortse doel was Johan
Molenaar voortreffelijk op
dreelHolland
Casino-ZVM
hoefde niet het onderste uit de
kan te halen om tot een 14-21
overwinnig te komen.
„Het was niet echt een mooie
wedstrijd," vond coach Joost
Berkhout. „Maar de punten
zijn binnen en bovendien ging
het weer zeer gemakkelijk. De
verwachtingen zijn hooggespannen en dat legt toch een
druk op de jongens."

de Bloemendaalse doelman een
paar keer gestrekt naar de
hoek.
In de slotfase kreeg de Bloemendaalse doelman de hulp
van de lat. Rotain Castien speelde zich vrij en zag zijn inzet via
een Bloemendaal-speler tegen
de lat ketsen. Aan de andere
kant moest de Zandvoortse
doelman Van Lent nog eenmaal
handelend optreden. De stand
bleef zoals het was, 0-0.
Trainer Pieter Keur betreurde het gelijkspel. „Het is jammer, want het hadden twee
punten moeten zijn," aldus
Keur. „Over de verdediging ben
ik best tevreden, die heeft geen
kans weggegeven. Aanvallend
moeten we echter met meer
overzicht spelen. Ik zeg niet dat
ze het expres doen, maar we
moeten het elkaar meer gunnen. In de slotfase heb ik nog
gedacht om met meer risico te
gaan spelen, dus achterin één
tegen één, maar heb dat niet
gedaan. Door dit gelijkspel blijf
je lekker bij en heb je alles nog
in eigen hand. Na de dip van
enige weken geleden gaat het
toch wel weer lekker, ondanks Een duel tussen een speler van Zandvoortmeeuwen en een van Bloemendaal
dat we wat wisselvallig spelen."
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Rapid-competitie bij Chess Society gestart
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society Zandvoort hebben een aanvang
gemaakt met een derde discipline in de schaaksport,
namelijk met de Rapid-competitie. Het Rapid-schaken
is een soort middenweg tussen de lange partijen van de
competities en de extreem
korte partijtjes van het snelschaken.

vond Hans Drost, die geen antwoord had op het zogenaamde
'Draken-variant' van het Siciliaans.
Boudewijn Eijsvogel zette
eerst Hetty Sandbergen gemakkelijk opzij en won vervolgens
van Hans Drost. Tegen Mare
Kok stond Eijsvogel met de rug
tegen de muur, maar trok uiteindelijk toch aan het langste
eind. Mare Kok heeft samen
met Caroline Stam de Jonge en

Simon Bosma de gedeelde derde plaats in handen. Kok versloeg met zeer aanvallend spel
Caroline Stam de Jonge en Ton
Marquenie. Stam de Jonge
vocht zich knap naar overwinningen op Peter van de Beek en
Hugo Eggerding.
Aan het eind van de avond
had ook Simon Bosma, onder
andere via een overwinning op
Ton Marquenie, twee punten

op zijn conto staan. De rest van
het deelnemersveld moet het
met één punt doen.
Voor de externe competitie
speelt het eerste team van
Chess Society deze week de
derde wedstrijd en wel tegen
Aalsmeer. In een voorafgespeelde partij heeft Chess reeds
een 1-0 voorsprong genomen.
Nico Huijboom zette zijn tegenstander uit Aalsmeer op achterstand.

Van der Meijden verstevigt
positie aan kop schaakclub

Moeizame strijd Zandvoort'75

ZANDVOORT -

Zand-

voortmeeuwen zal het ko-

mende zondag in de uitwedstrijd tegen Van Nispen

moeten doen zonder John
Keur, de ijzersterke laatste

man.
Keur is komend weekend

namelijk uitgenodigd voor
het spelen van een internationaal zaalvoetbaltoernooi

Bij het Rapid-schaken hebben de spelers en speelsters van
Chess elk 25 minuten tot hun of
haar beschikking om een beslissing te forceren. De totale
competitie zal over drie avonden, verspreid over het hele seizoen, gehouden worden. Aangezien er per avond drie partijen,
die via het zogenaamde 'Zwitserse systeem op rating' worZANDVOORT - Maar
den ingedeeld, op het program- liefst 34 leden van de Zandma staan; zal de uiteindelijke voortse Schaak Club waren
winnaar na negen partijen be- donderdagavond naar het
kend zijn.
Gemeenschapshuis geko-

Doelpunten vrouwen: MireilDennis van der Meijden en
le Martina 5, Margreet Bogojevic 5, Wendy van Straaten 3, Boudewijn Eijsvogel maken
Daniëlle Blom 2, Claudia Paap vooralsnog de meeste aan1. Mannen: Cor van der Koékelt spraak op de hoofdprijs. Beide
12, Coran Bögojevic 3, Nic Grij- spelers wisten namelijk drie
akovic 2, Jaap Loos l, Peter overwinningen te behalen. Het
Pennings l, Martijn Hendriks jeugdige talent Van der Meijden won met de witte stukken
l, Patrick Terpstra 1.
van Peter van de Beek en Hugo
Eggerding. Ook met de zwarte
stukken kan Dennis van der
Meijden overweg. Dat onder-

John Keur in
Nederlands
zaalvoetbalteam

in Spanje.
Het

"Nederlandse

zaal-

voetbalteam komt in Madrid uit tegen onder andere

Spanje en Italië.
De Zandvoorters zullen
hem node missen, maar
voor Keur betekent deze
zeer eervolle uitnodiging
een beloning voor zijn uitstekende spel in zowel zaalals veldvoetbalwedstrijden.

Den Drijver. John Ayress onUitslagen: Michael Kuijlderbrak de zegereeks van John Maarten Scholder 0-1, Rebecca
Dommeck, terwijl Gharry Willemse-Marc Habets 1-0, EdManshande en Walther Franck ward Hendrikse-Manon van Eldik 1-0, Thomas Hesse-Henk
tot remise besloten.
De volledige uitslagen uit de Willemse 0-1, Janneke Schefmen óni hun wedstrijd te
Verheij- fer-Rick van der Meij 1-0.
spelen voor de interne com- zevende ronde waren:
0-1, Schiltmeijpetitie. Dit keer rekende en-Vastenhpuw
Drijver 1-0, Atkinson- Voor de laddercompetitie bij
koploper Dennis van der er-Den
1-0, Van Esveld-Gude 0- de jeugd werden door wedMeijden af met concurrent Gorter
1, Lindeman-Ter Bruggen 0-1, strijdleidster Nanouk MarqueEdward Geerts.
Berkhout-Van Elk 1-0, Dom- nie vijf partijen ingedeeld. ReZANDVOORT - De vrouDoor deze overwinning is de meck-Ayress 0-1, Van Eijk-De becca Willemse won van Jannekoppositie nog steviger in han- Oude 1-0, Van der Meijden- ke Scheffer, Thomas Hesse wen van hockeyvereniging
den van Van der Meijden. Wed- Geerts 1-0, Manshande-Franck klopte Mare Habets, Maarten ZHC deden het goed door in
strijdleider Ruud Schiltmeijer remise.
Scholder zette Riek van der de uitwedstrijd tegen Castrikon tien partijen noteren, waarMeij opzij en Remco de Roode cum met 2-0 te winnen. De
hield Edward Hendrikse van mannen van ZHC waren gebij zijn eigen overwinning op
Jeugd
zich af. Remise was er in de lijkwaardig aan Terriërs
Bij de jeugdafdeling speelden partij tussen Manon van Eldik maar gingen toch ten onder
met 2-0.
veertien schakers 'hun wed-en Bart Timmermans.
strijd. Clubkampioen Florian
Volgende week dinsdagavan der Moolen moest het op- vond speelt het team van de
In de strijd tegen Castricum
nemen tegen Nanouk Marque- Zandvoortse Schaak Club de
nie, beiden waren tot dan toe derde competitiewedstrijd. De was het openingsoffensief van
nog ongeslagen. Florian liet Zandvoorters gaan op bezoek ZHC enorm. Na een halve miweer eens duidelijk zien dat hij bij het vijfde team van VHS in nuut was het al raak. Tanja van
zet. De verdiende gelijkmaker ook in dit seizoen de belangrijk- Haarlem. Beide teams hebben de Brink stond op de juiste
zou ook komen. Rob van der ste kandidaat voor de titel is en een wedstrijd gewonnen en een plaats om doeltreffend uit te
Bergh scoorde van heel ver de won zijn partij met grote over- verloren. Omdat Hans Jansen halen, 0-1.
Nog voor de rust was de strijd '
macht.
weer beschikbaar is, kan het
zeer fraaie gelijkmaker, 2-2.
Remco de Roode blijft hem team onder leiding van Edward beslist. ZHC hield'Castricum in
Bloemendaal probeerde met echter nauwlettend in de gaten Geerts in de sterkste opstelling een vaste greep en kwam door
Helen Plantenga op een 0-2
counters de druk te verlichten, houden en stuurde zijn belager uitkomen.
voorsprong.
doch de Zandvoortse defensie Bart Timmermans met een nehad nu beter kijk op de aanval- derlaag naar huis. Verrassend
Het offensief met daarbij een
len dan in het eerste gedeelte. in deze competitie is, dat de
hoog tempo uit de eerste helft
Met een slotoffensief poogde vrouwelijke deelneemsters het
Zandvoortmeeuwen de winst bijzonder goed doen. Janneke De wekelijkse schaakrubriek brak ZHC bijna op in het tweealsnog binnen te halen, de Scheffer en Rebecca Willemse wordt verzorgd door de Zand- de gedeelte van de wedstrijd.
stand onderging echter geen nemen respectievelijk een der- voortse Schaak Club. InformaCastricum drukte het moegede en vierde plaats in.
wijziging meer.
tie over het schaakproblecm is stredén
Zandvoartse team met
te krijgen op de wekelijkse de rug tegen
de muur. De ZHCclubavond, op donderdagavond defensie hield
(ADVERTENTIE)
echter stand en
in het Gemeenschapshuis, of nam terecht twee
via de telefoonnummers 15023, naar Zandvoort. punten mee
17272, of 14085.

Sterk hockey
ZHC-vrouwen

Kostbaar puntverlies
zaterdagteamZVM
ZANDVOORT - Het zaterdagteam' van Zandvoortmeeuwen heeft kostbaar
puntverlies geleden in de
strijd tegen Bloemendaal, 22. De Zandvoorters hebben
nu zes punten achterstand
op koploper SMS. Het
Zandvoortmeeuwen-Bloemendaal-weekend - ook het
zondagteam speelde tegen
de oranje-witten - bleef onbeslist. Het zondagse treffen eindigde in 0-0.

Een moment uit dé wedstrijd Zandvoort'75-SDC Putten

ZANDVOORT - In de
tweede klasse KNVB
an het zaterdagvoetbal
krijgt Zandvoort'75 het met
de week moeilijker. De.
strijd om lijfsbehoud - drie
teams degraderen - werd er
Wet lichter op na dé kansloze
0-4 nederlaag tegen het
v
eel betere SDC Putten.

dende scheidsrechter zorgde er
voor dat Zandvoort'75 op één 02 achterstand kwam. Een duel
in het zestienmetergebied beoordeelde de arbiter geheel verkeerd, waardoor de bal op de
stip kwam. LUC Krom was
kansloos, 0-2.
Overigens had de scheidsrechter zijn fout ingezien, want
nadien zag hij een paar overtreIn de eerste helft ging het nog dingen van Zandvoorters, die
Wel met Zandvoort'75. SDC wel degelijk rijp waren voor een
Putten
leverde wel het betere strafschop, door de vingers. De
v
°etbal, doch Zandvoórt'75: gasten uit Putten overklasten
kwam
met veel inzet enige ke de Zandvoorters en kregen vele
re
n gevaarlijk door. Paul Lon- mogelijkheden om de stand op
Sayroux en Tim Goossens wa- te voeren. In eerste instantie
I^n
echter niet scherp genoeg. kreeg doelman Krom nog de as^e bezoekers combineerden sistenüe van paal en lat, maar
"eter en schiepen zich enige twintig minuten voor het einde
poede
kansen. LUC Krom moest was hij ook kansloos bij een
111
de eerste helft eenmaal.de uitgespeelde aanval, 0-3.
Sang naar het net maken. De
Zandvoortse muur stond niet
S°ed opgesteld bij een vrije trap Technisch
van SDC Putten,' hetgeen 0-lbeZandvoort'75 was van goede
wille maar kon niet meer tot.
!n de tweede helft leek Zand- een knappe aanval komen. Met
v
°ort'75
leeggespeeld. SDC Put- technisch goed verzorgd voeten
bouwde* een gigantisch bal werd de ene na de andere
overwicht
op. Met kunst en aanval van SDC Putten opgeV1
'egwerk hield Zandvoort'75 bouwd. Een kwartier voor het
v
°orlopig stand. De matig lei- einde moest Zandvoort'75 met

vzware

Foto Arnold van der Zee

tien man verder toen Wim Paap
'na een zware overtreding de
kleedkamer mocht opzoeken.
In de slotfase was ook René
Paap de kluts kwijt. Zijn terugspeelbal werd onderschept,
waarna doelman LUC Krom
kansloos werd gelaten, 0-4. Zaterdag staat Zandvoort'75 voor
de volgende loodzware opgave.
Dan wordt een bezoek gebracht
aan het eveneens voor lijfsbehoud strijdende Lelystad.
Voor trainer Gerard Nijkamp
wordt het er niet gemakkelijker
op. „We kunnen het wel positief blijven benaderen, maar je
ziet dat je te kort komt," zegt
Nijkamp. „Als je door-de-weeks
niet genoeg doet, dan krijg je
zaterdag de rekening gepresenteerd. We hebben dan niets extra's. In voorgaande jaren hadden, we met gelijkwaardige tegenstanders geen probleem,
maar dat hebben we nu wel in
deze sterke klasse. Nu moet je
uit een heel ander vaatje tappen. Ik blijf het zeggen, meer
arbeid, dus meer trainen, maar
ik weet niet hoe ik iedereen
naar de training moet krijgen.
Er zijn er wel een paar, maar
dat zijn er te weinig."

Zandvoortmeeuwen moest
het in dit duel stellen zonder
topscorer Barry Paap en dat
was in aanvallend opzicht een
gemis. In de eerste helft waren
beide teams niet erg op dreef.
De Zandvoorters waren niet fel
genoeg om het Bloemendaal
erg lastig te maken. Slechts
Bob Brune steeg boven de middelmaat uit. Brune probeerde
zijn medespelers met goede
passes in stelling te brengen,
doch kreeg te weinig ondersteuning. Neef Pieter Brune kwam
na een één-tweetje vrij in het
strafschopgebied, maar de bal
ging over het doel.
Het geroutineerde Bloemendaal bouwde een enkele leuke
aanval op en had na twintig minuten succes. De Zandvoortse
verdediging greep onvoldoende
in en doelman Michel Winter
was kansloos, 0-1. Het rommelig spel hield aan tot dat tien
minuten voor rust laatste man
Remco van Lent zich meer met
het spel ging bemoeien. Van
Lent schoof in op het middenveld en kreeg ruimte om hard
uit te halen. Via de rug van een
Bloemendaal-speler verdween
de bal in het doel, 1-1. Vlak voor
rust kwam Bloemendaal toch
weer op voorsprong, toen nonchalant optreden in de Zandvoortse defensie werd afgestraft, 1-2.
In de tweede helft een agressiever Zandvoortmeeuwen, dat
een heel groot veldoverwicht
opbouwde. De Zandvoorters
toonden meer inzet en gingen
op jacht naar de gelijkmaker.
Onder de aanmoedigingen van
de fanatiek meelevende coach
John van der Zeijs werd Bloemendaal op eigen helft vastge-

Schaakprobleem

Mannen

Met trots presenteren wil U
DE KAZEN VAN HET HUIS

Nu ksj. 250 gr voor maar

NU. 100 gram voor maar

fcet //«w
NU 100 gram voor maar .

.

.

I/AH het jiuif

ZHC bood in de strijd met de
hockeyers uit Heiloo prima
partij. De Zandvoorters waren
geenszins de mindere, maar
troffen het niet met de arbitrageZo werd een duidelijk buitenspeldoelpunt van Terriërs
goedgekeurd, waardoor de
Zandvoorters op een 1-0 achterstand kwamen. De gastheren
profiteerden van de daarna onvstane desorganisatie in de ZHCen voerden de stand op
Opgave nummer 45: Mat in een defensie
naar 2-0.
zet, wit begint.
Oplossing van schaakdiagram
no. 44 (Mat in twee zetten, wit In de tweede helft een hardwerbegint): 1. De4 x h7 + - Kh8 x h7; kend ZHC dat echter geen kans
zag de nederlaag te ontlopen.
2. Tel - hl en mat.

T op_scjore_rs_

N U 1 00 gram voor maar

Barrv...Paap...(ZVM-zat)

Geselecteerd door uw kaasspeciaalzaak,speciaal voor U!
Barteljorisstraatll
Haarlem-centrum

Grote Krocht3-5
Zandvoort

Gen. CronjéstraatB?
Haarlem-noord

Robin Castien (ZVM-zon)
Tristan Brouwer (ZVM-zat)

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan155
Heejnstede

DE TROMP WINKEL
|N KAAS EN ZUIVEL

Remy.van.Loon (TZB)

Pieter Brune (ZVM-zat)
10

15

Geen beweging op de topscorerslijst dit keer. De spelers van de
vier voetbalteanis produceerden in totaal slechts drie treffers. Die
doelpunten werden bovendien gescoord door spelers die nog niet
op de lijst voorkwamen. Daardoor blijft Barry Paap, die niet in
actie kwam, onbcdreigd met elf doelpunten de koploper. Kemy van
Loon volgt op afstand met zeven treffers.

donderdag 24 november 1994
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u be cjekele kottektie tact
tiitueb uw 56 tot 90%
Kerkstraat 20,
zandvoort

St. Nicolaas inkopen doen bij „DE GAPER"
dat is altijd een
;ZoMag
27 NOVEMBER/1994

* Bij aankoop van een eau
de toilette of een aftershave van Gucci Nobile
ontvangt u de douchegel
(t.w.v. ƒ 47,-) kado
* Als u een eau de toilette
50 ml. of een aftershave
50 ml. van Cacharel pour
Homme met een badprodukt koopt, ligt er. een
schitterende paraplu van
Cacharel voor u klaar!

Café la Bastille
Café de Harlekijn
Café Nettf
CttfeBluys
Cajv Sam-Sam
Discotheek CMn-Chin
Oase bar
Chib 'Nnittiqtie
Café Basta

* Bij aankopen van Azzaro
vanaf ƒ 55,- krijgt u van
ons de douchegel (400
ml. t.w.v. ƒ 38,-) kado!
sg • '3

Mei e&i>i liue opfoedeei-

GIRL IN THE PICTURE
: f2.00 fat23.00 turt

ENTREE GRATIS !

! N I T l A T lV

* Voor de „rockers", u
krijgt een Rock-CD van
Drakkar Noir bij aankoop
van aftershave of eau de
toilette 50 ml.

NIEUW!
Diverse zepen

met een
gratis miniatuur.

* Sun Moon Stars van Karl
Lagerfeld vanaf ƒ 55,* Deci Dela van Nina Ricci
vanaf ƒ 90,-

* Bij aankoop van Oscar
de la Renta eau de toilette 30 ml. spray ontvangt u een geurkaars
* Als u 2 produkten . van
Volupte
(mur
zeep)
koopt, ontvangt u een
flesje bodymilk of badgel
(50 ml.)
-k Een mooie agenda van
1995 ontvangt u als u 50
ml. Anaïs Anaïs eau de
toilette of 50 ml. Lou Lou
eau de parfum koopt

* Oh La La van Azzaro
vanaf ƒ 45,* Laura van Laura Biagotti
vanaf ƒ 59,-

* Initiativ van Van Gils
vanaf ƒ 29,95
GROOT ASSORTIMENT
KADODOZEN V.A. 7,95
Luxe sch.eersets,
dasharen
scheerkwasten,

manicure sets etc.

En dit is nog maar een deel van ons assortiment
Tot ziens bij ons in de winkel, P. Olieslagers

Gesponsord door Sticker^up

te

'•.K-,;. •..«\ ,„, •*•.. "- """"•".-•--;ï':;ï*v
.. • .,-. •!•»"<•:..,•'>,(. \,. y;. j i.* • '«i- -\;,;: •••»:. .4^.»^..
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DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513 - Spaar onze kassabonnen
P. S. St Nicolaaskoopavonden donderdag 1 en vrijdag 2 december zijn wij tot 21.00 uur geopend.
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'Personeel neemt
taak heel serieus'
Loek Dijkman is adjunct-directeur en hoofd
Pedagogisch Beleid van
het Nieuwe Lloyd en
verantwoordelijk voor
zes units, waar in totaal
58 jongens van 12 tot 21
jaar hun straf uitzitten,
behandeld worden of
wachten op een veroordeling.
De personeelsformatie
(in totaal 108 full-time
plaatsen) is, zo horen wij
tijdens het bezoek aan unit
5, op deze'afdeling wat aan
de krappe kant.
„Het komt niet meer
voor dat jongens, zoals in
het verleden, op hun kamer moeten blijven, vanwege personeelstekort,"
zegt Dijkman. „Maar we
zouden best meer personeel toegewezen willen
hebben door het Rijk."
't Nieuwe Lloyd is een
jeugdinrichting waar de
meest zwaar-gestfaften terecht komen. Er zitten jongens voor aanranding tot
en met moord en diefstal
met geweld. Twee behandelafdelingen zijn speciaal ingericht voor jongens met
een buitengewone behandeling (b.b.). Hun crimineel gedrag heeft te maken
met een stoornis in de persoonlijkheid. Zij kunnen
daar tot hun 21-e voor behandeld worden. Voordat
zij op een behandelafdeling
terecht komen, brengen zij
een aantal weken door op
unit 5, waar de jongeren tegenwoordig op verzoek van
de rechter worden geobserveerd. De adjunct-directeur is trots op deze nieuwe
p.o.-unït. Vroeger vonden
de observaties op alle afdelingen plaats. Sinds unit 5
is aangewezen als speciale
observatie-afdeling krijgt 't
Nieuwe Lloyd vanuit Justitie complimenten over de
kwaliteit van de rapportages. „Iedereen is tevreden,"
aldus Dijkman. Hij vergelijkt het werk op unit 5 met
dat van het Pieter Baancentrum, dat - een naam
heeft pp het gebied van persoonlij kheidsonderzoek
bij volwassen delinquenten.
Dat het personeel van
unit 5 onder druk staat,
omdat de nieuwe-werkwijze een intensieve aanpak
vergt, is de adjunct niet onbekend. „De mensen nemen die taak heel serieus,
dat is een goed teken. Wij
zijn aan het kijken hoe we
daar wat verlichting aan
kunnen brengen, bijvoorbeeld door personeel van
andere afdeling in te laten
springen."

donderdag 24 november 1994
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'De nachten in je cel zijn het ergst'

O

M HALF TIEN parkeren
collega Petra en ik de
auto voor de, met felle
kleuren 'opgevrolijkte',
bunker die 't Nieuwe Lloyd van
buitenaf gezien is. De portier
heeft ons vermoedelijk al aan
zien komen, want de deur in het
hoge, stalen hek rondom de
'jongerengevangenis'
zwaait
uitnodigend open. Binnen meiden we ons.

't Nieuwe Lloyd kom je niet zomaar uit. Maar je komt er ook
niet zomaar in. Eerst moeten
we ons legitimeren. Vervolgens
worden we verzocht onze tassen één voor één door een speciaal detectieapparaat, dat er
van buiten uitziet als een soort
magnetron, te halen. Dan moet
al het ijzerwerk af, om vervolgens door een poortje dat op
metaal reageert te lopen. In
mijn kleding is zoveel ijzer verwerkt, dat afdoen en uitkleden
weinig zin heeft. Vooruit dan
maar, dan maar zo door het piepende poortje.
Petra moet er wel aan geloven. Horloge af, sleutels en ander ijzerwaar inleveren. Aldus
geschiedde. „Je kan er nu doorheen," constateert de portier.
„Ja, maar, ik heb nog een zakmes in mijn tas zitten," werpt
Petra onnadenkend tegen, „dat
is toch ook van ijzer?" De portier is met stomheid geslagen.
Het had weinig gescheeld of er
was, zonder dat hij het in de
gaten had, een mes 'binnengesmokkeld' in de jeugdinrichting, die zo goed beveiligd zou
zijn. Omdat hij ons vertrouwde,
had hij niet goed genoeg gekeken. Het mes mag niet mee
naar binnen, maar moet zolang
een kluis in.

Gerda
De deuren zwaaien open en in
een soort sluis moeten we
wachten. Na een paar minuten
komt inrichtingswerkster Gerda Silvester ons ophalen en
zwaait de sluis open. Langs de
vijver met goudkarper Bart lopen we naar boven. Gerda vertelt dat de jongens met spanning naar onze komst uitkijken. „Ze wilden weten of jullie
jong waren, lief of knap zijn. Ik
heb toen gezegd: „Als jullie zo
doorgaan, dan zeg ik tegen die
journalistes dat jullie seksueel
gefrustreerde kippen zijn. Toen
hielden ze daarmee op." Gerda
drukt ons op het hart dat de
jongens allemaal pubers zijn,
dus dat er wel eens een grof
woordje in de trant van: 'wat
een lekker wijf' kan vallen en
we daar geen aanstoot aan moeten nemen. We zijn wel wat gewend op de redactie.
Liefdevol vertelt Gerda over
haar 'kinderen', zoals ze zelf
noemt. „Ze hebben heel wat gedaan, maar dat blijven het

Tijdens het luchten spelen jongeren een partijtje basketbal, anderen praten met de inrichtingswerker
toch." Dat ze weieens wat uithalen, bijvoorbeeld een wapen
maken (in 't Nieuwe Lloyd is
alleen plastic bestek) door de
ijzeren asbak of de tandenborstel te slijpen, dat ze weieens
hasj in een plastic zakje inslikken en uit hun uitwerpselen
vissen, bananenschillen drogen
en roken, kortom dat ze weieens ondeugend zijn. Maar ook
hun goede kanten hebben.
Zo rond half 11 maken we
kennis met de jongeren in de
koffiepauze. De een gaat een
was doen, de ander gaat tafeltennissen en 'de volgende
drinkt koffie. Een jongen heeft
net een psychologisch onderzoek achter de rug. Hij loopt op
Gerda af: „En wat vinden jullie
nu van me?" vraagt hij haar
recht op de vrouw af. Gerda's
antwoord is even eerlijk en direct: „Wij vinden dat jij eenjongen bent met twee gezichten."
Hij is het daar niet mee eens.
Gerda legt uit: „Je bent soms zo
aardig, maar op een ander moment word je snel boos." „Ja,
maar iedereen is weieens
boos," werpt de jongen tegen.
„Dat is toch anders," probeert
Gerda uit te leggen. Maar de
jongen wil het niet begrijpen.
Aan het rapport dat de psycholoog opmaakt, dragen Gerda en haar collega's een hoop
bij. Zij observeren de jongeren
continu. En zetten soms iets

op, om een duidelijker beeld te
krijgen van de jongere. „We laten bijvoorbeeld twee jongeren
die elkaar niet liggen, tegen elkaar dammen en kijken hoe ze
reageren als ze verliezen."
„Ook met bingo wordt een

In tuchtschool 't Nieuwe Lloyd in de Bijlmer zitten
jongeren met leeftijden tussen de 12 en 21, vast. Het
gaat vooral om jongeren die behoorlijk wat op hun
kerfstok hebben, zoals (poging tot) moord,
verkrachting of geweldsdelicten. Maar er zijn ook
jongeren die 'slechts' een serie inbraken gepleegd
hebben. Unit 5 is de psychologische afdeling. Daar
worden de jongens geobserveerd. „Hoe iemand reageert
Petra
Hunsche en Marianne Timmer observeerden een dagje
mee.
door Petra Hunsche en Marianne Timmer

hoop duidelijk. Sommigen worden woest als een ander zijn
blaadje net eerder vol heeft. Bij
bingo zijn kleine prijsjes te winnen. En met name hele praktische dingen, zoals bakjes om
cassettes in op te bergen, zijn
populair. En luxe zaken, zoals
badschuim. Van het Rijk krijgen ze alleen goedkope zeep en
shampoo. En dan moeten ze
iets uitkiezen dat minder populair is. Niet iedereen kan daar
goed mee omgaan."
Een van de koffiedrinkende
jongens loopt te piepen als een
kuiken. Hij heeft geen stem
meer. Gerda heeft geen medelijden met hem: „Had je vannacht
maar niet zo moeten schreeuwen." Tegen ons: „'s Avonds om
half tien moeten de jongeren
naar hun kamer. Maar ze willen
dan nog wel met elkaar praten.
Zeker als ze willen praten met
een jongen die in een andere
unit zit, dan moeten ze keihard
schreeuwen, willen ze elkaar
verstaan.
Ali, veroordeeld tot b.b. (buitengewone behandeling), zegt
later tegen me: „Dat is ook het
ergst, de avonden en de nachten die je alleen in je cel zit. Dan
ga je nadenken over wat je ge-

nie-achtig gedrag bij de jongens. „Deze man zijn normen
zijn gestoord," zegt de een pesterig tegen Ali. „Nee," reageert
Ali: „Wij zijn slachtoffer," een
andere jongen valt halverwege
in en in koor maken ze af ^ „van
de maatschappij." „Niet maatschappij, maar omstandigheden," corrigeert een ander. Gerda maakt het af: „waar je zelf
een hoop aan kan veranderen."
Op Gerda zijn de jongeren
vreselijk gesteld. Ze hangen regelmatig om haar nek, aaien
haar door het haar of slaan een
arm om haar heen. Gerda verdeelt haar knuffels eerlijk,
maar niet tegen te houden valt
dat er af en toe weieens een
jaloers wordt. Het gebeurt ook
wel eens dat er een jongen verliefd wordt op haar. „En dat je
niet meer zo jong bent maakt
helemaal niets uit. Het zijn pubers hè," verduidelijkt ze.

Sportleraar Danilo Del Tin
(achter): „Me_t behulp van
sport leer je jongeren samenwerken en contacten maken"

Gerda Silvester: „Ze hebben
wel wat uitgehaald, maar het
blijven kinderen."

'

'Als ze opgefokt zijn,
laat ik ze boksen'

In de fitness-ruimte staat sportleraar Danilo Del Tin
tussen de apparaten en houdt door de glazen tussenwand
een oogje op de sportzaal waar twee teams voetballen.

Del Tin probeert op meerdere manieren de 'koffieshopconditie'
van zijn pupillen 'omhoog te vijzelen'. Maar voetbal en fitness zijn
de meest geliefde sporten.
De voormalig judoleraar heeft vorige week nog een jongen tegen
de grond gewerkt. Die beweerde dat judo een vrouwensport was,
bestemd voor mietjes. 'En ik sla je zo in elkaar,' had hij geroepen.
'Kom maar op,' zei Del Tin. „En op gegeven moment ligt-ie onder.
De jongens houden niet van judo. Ze hebben moeite met het
lichamelijke contact. Ze schamen zich daar een beetje voor. Ze
douchen bijvoorbeeld allemaal met hun onderbroek aan."
Unit 5 heeft drie keer per week een 'sportblok'. Het sporten is
Populair, omdat de sportleraar ze wat meer de vrije hand laat.
.,Met voetballen merk je dat het allemaal individualisten zijn. Ze
kunnen moeilijk samenwerken. Soms ga ik expres met ze boksen.
Dan zie je dat zo'n groep opgefokt is, dan mogen ze legaal op
elkaar in slaan." Naast het sportblok gaan de jongens ook 's
avonds met een groepsleider sporten.
„Met sport bereik je veel," vindt Danilo Del Tin. „De jongens
{eren samenwerken, je hebt lichamelijk contact, je kunt eens
'emand
lekker vastpakken." De sportleraar heeft met jongens die
£
èu buitengewone behandeling hebben ook individueel contact.
j.Dan werk je anders, je neemt ze apart. Je praat met ze over
buiten, wat ze gedaan hebben en hoe ze nu verder willen."
Hoewel het de bedoeling is dat ook de sportleraar verslagen
schrijft, is daar, aldus Del Tin, weinig tijd voor. „Ik doe het veel in
"ttijn pauze." Een punt van zorg vormen de zelfverdedigingsiessen
voor het personeel. „Bij het wegbrengen van een jongen,
w
aarbij je al dan niet gepast geweld moet gebruiken, gaat er wel
e
ens iets mis. Dan gaan er zes aan één been hangen."
De lessen voor het personeel vinden nu incidenteel plaats.
Volgens de sportleraar zou er vier keer per jaar een hele dag aan
besteed moeten worden.

é

daan hebt. Dan voel je je extra
eenzaam en wil je graag contact. Daarom schreeuwen we.
Er wordt hier elke nacht geschreeuwd."
De aanwezigheid van ons,
journalistes, leidt tot wat bra-

Foto Bram de Hollander

Foto Bram de Hollander

had. Ik zat er veilig en werd
lekker beschermd."
„Ik werd jong moeder en heb
mijn drie kinderen grotendeels
alleen moeten opvoeden. En
zelf de kost moeten verdienen."
Ze werkte onÜer andere als tolk
in een pension waar Surinamers werden opgevangen en 13
jaar in de Bijlmerbajes. Na een
arbeidsconflict ben ik daar
weggegaan en kwam ik bij 't
Nieuwe LLoyd terecht. Dat ging
niet zomaar, want ze namen alleen mensen tot 35 aan en ik
was toen al 39. Maar bij wijze
van uitzondering kon ik er terecht. En nu zeg ik: ik had hier
tien jaar eerder moeten beginnen. Dit is mijn roeping. Hier
ben je meer dan oppasser. Hier
kan je wat doen met die jongeren."
De jongeren gaan naar vorming, onderwijs of de bibliotheek. Wij gaan ondertussen
even kijken bij een andere
groep die aan het sporten is.
Om een uur of half een is iedereen weer terug. De maaltijd
wordt geserveerd. De jongen
die 'corvee' heeft, heeft de tafel
al gedekt. Borden en bestek
zijn van plastic. We krijgen een
echt gevangenismaal, de rats en
de kuch ontbreken, maar de bonen zijn er wel, met gehakt,
saus, aardapppelen en rijst. De
aardappelen zijn schaars en
dus populair. „Omdat de mees-

„Het is ook de laatste keer
dat ik in aanraking kom met
de politie," weet Ali (17) zeker.
Hij vertelt hoe hij tot zijn daad
is gekomen. „In een disco
kreeg ik ruzie met een 'vriend'.
Die jongen beledigde mijn
vriendin. Op een gegeven moment pakt hij een bierglas,
slaat dat stuk en duwt het in
mijn gezicht. Ik voelde niks.
Alle zenuwen waren kapot.
Het bloed stroomde over mijn
wangen. Maar ik had nog wel
de kracht om zijn ribben en
neus te breken en hem een
blauw oog te slaan.
In het ziekenhuis werd ik
behandeld. Behalve toen, ben
ik nog een paar keer geopereerd. Maar ondanks dat bleef
die jongen mij lastig vallen.
Hij bedreigde mijn moeder en
wist dingen over mijn zusje
die hij rond wilde bazuinen. Ik
was de enige zoon. Mijn vader
is ooit in Israël gedood. Ik
moest de familie-eer verdedi-

gen. Dus ik kocht een groot
Arabisch kapmes en liep daarmee rond. Pas na drie maanden zag ik hem weer, in een
bar. Ik zag hem zitten. Met
zijn rug naar me toe. Ik liep
naar binnen, pakte hem van
achteren en sneed hem open
van zijn strot tot en met zijn
hand. Het was een laffe daad,
maar wat hij mij had aangedaan, was minstens even laf."
„Nu weet ik dat ik bij de politie aangifte had moeten doen,
toen met dat bierglas, zoals
dat in jullie cultuur hoort.
Maar wij moslims zijn zo niet.
Wij nemen zelf wraak. Dat
moest ook wel. Het was hij of
ik. Als ik hem niet zou doden,
zou ik en mijn familie onveilig
zijn. Bovendien ben ik in mijn
geboorteland met geweld opgevoed. Ze sturen daar jongetjes van negen de mijnenvelden in en steken vrouwen
dood bij wie haar onder de
sluier vandaan komt."
Ali's slachtoffer had mazzel.
Hij leeft nog. Is er niet een
risico dat Ali alsnog met hem
afrekent als hij vrij komt?
„Nee.-Hij is nu invalide, en gevlucht naar een ander land."
Ali heeft het moeilijk in 't
Nieuwe Lloyd. „Ik ben heel anders dan de meeste anderen.

De tien jongens van
unit 5 krijgen geen moment de kans zich te
vervelen. „Ik vind het
hier heel leuk vergeleken met de binnenkpmst-unit. Daar zat je
bijna de hele dag op je
kamer," zegt een jongen, terwijl hij zorgvuldig een weerbarstig rastalokje met een knijper
vastzet. Wij dalen af
naar de bibliotheek.
Een ander deel van de
groep krijgt seksuele voorlichting in de vormingsles,
enkelen zitten met straf op
hun kamer of zijn naar de
rechtbank. In de lichte
ruimte van de bibliotheek
zet Regien Bloch haar pupillen een doos perpernoten voor. Een paar jongens
duiken achter de computer. Anderen zoeken een
boek uit de goed-voorziene
boekenkasten.
Wat lezen jonge gedetineerden het liefst? Stripboeken in de eerste plaats,
zegt de bibliothecaresse.
Daarnaast zijn boeken over
erotiek gewild en over de
misdaad. Zij beperkt deze
'vakliteratuur': „het moet
niet over één jongen gaan
bijvoorbeeld, dan wordt de
identificatie te makkelijk."
Bloch heeft een voortreffelijke samenwerking opgebouwd met de nabijgelegen
bibliotheek
Reigersbos,
waardoor ze veel extra materiaal voor de jongens kan
binnenhalen.
„Het zijn soms nog echt
kinderen,"
vertelt zij.
„Soms zie je, tijdens het
voorlezen, ineens een duim
in een mond verdwijnen."
In het schrift waar de jongens hun wensen kunnen
opschrijven staat ondermeer het verzoek voor een
boek over pittbulls.
In het vormingslokaal
zitten twee jongens geconcentreerd naar een video te
kijken. Op de tafel liggen
boekjes met veelzeggende
•titels als 'Klaar is Kees,
maar hoe zit het nou met
Marie?' Groepsleider Mohammed Abba heeft geen
enkele moeite, zegt hij, met
het geven van vrije seksuele voorlichting. „In Marokko was ik ook al Westers
georiënteerd. Ik vind de
Nederlandse manier prima." Groepsleidster Gerda
Silvester vertelt dat zij in
het begin wel heeft moeten
bijspringen. „Mohammed
heeft een hbo-opleiding.
Hij had het in het begin
over penetreren. Dat snappen die jongens niet. Die
kennen alleen taal van de
straat, dus nu hebben we
het gewoon over neuken."

Gerda is zelf door de wol geverfd. „Als ik de jongens corrigeer, proberen ze me wel eens
te pakken door te zeggen: wat
weet jij er nu van? Maar ik heb
zelf in kindertehuizen gezeten.
En ik zeg altijd: ik heb daar de
mooiste tijd van' mijn leven ge-

Foto Bram de Hollander

lk los de dingen nu anders op'

Ali verblijft drie maanden in 't Nieuwe Lloyd. Het
is voor de eerste keer dat
hij in aanraking komt met
de politie, maar het delict
is niet mis. Poging tot
moord. Zijn straf is buitengewone behandeling.

te gedetineerden allochtoon
zijn, gebruikt de keuken geen
varkensvlees," vertelt Gerda.
Het eten is meestal ook internationaal. „Laatst hadden we bijvoorbeeld erwtensoep. Dat was
een flop. Niemand lustte het.
„Het eten is hier niet vies, maar
er is altijd te weinig," vertelt
een van de jongens.
Dat lijkt te kloppen. Het eten
gaat vrijwel helemaal op. Gerda
houdt de jongens scherp in de
gaten. Wie iets opgeschept
heeft moet zijn bord leegeten,
ook al lust ie het niet.
Twee jongens die we nog niet
gezien hebben, komen elkaar in
de keuken tegen. Ze zitten opgesloten in hun kamer, omdat
ze met elkaar gevochten hebben. Als twee hanen die de hele
dag op stok hebben gezeten en
nu hun kans grijpen, vallen ze
elkaar aan. Gerda vliegt op om
ze uit elkaar te halen, maar het
is niet nodig, want de andere
jongens hebben dat al voor
haar gedaan. Ze worden opnieuw naar hun kamer gestuurd. Een van de jongens, Peter, vertelt later dat hij erg gespannen is: donderdag krijgt
hij te horen of hij al dan niet
naar een internaat moet. „Ik
wil gewoon bij mijn ouders wonen," huilt hij. De andere vechtersbaas heeft het op hem gemunt, omdat hij een stuk jonger en tengerder is. „Uit zelfbescherming doet ie dat," denkt
Gerda. „Om zich in te dekken
gaat hij maar vechten, zodat hij
zelf
geen
slachtoffersrol
krijgt."
De middag verloopt grotendeels als de morgen. De jongens
sporten, krijgen les, gaan naar
de bibliotheek of krijgen vorming. Rond vier uur worden ze
gelucht. Ook de jongens die in
hun kamers zitten mogen mee,
want luchten is een recht dat
iedere gedetineerde heeft. We
lopen naar de binnenplaats.
Sommigen oefenen wat in basketball, anderen lopen gezamenlijk rondjes. De jongen die
'kamerarrest' heeft, stapt op
Gerda af en zegt dat hij niet
agressief is: „Ik kan alleen niet
tegen die goser." Hij discussieert met haar over het psychologisch onderzoek: „Jullie
zeggen dat ik sexueel gefrustreerd ben en dat ik me drie
keer per dag aftrek." Gerda zegt
dat het er niet om gaat of hij dat
al dan niet doet, maar dat hij
het niet in de groep moet verkondigen. De jongen: „Maar ik
trek me helemaal nooit af."
Er staat een straffe wind op
het binnenplaatsje en na een
minuut of twintig gaan we weer
binnen. We nemen afscheid van
Gerda en de jongens. Overvoerd met informatie en een
emotionele ervaring rijker lopen we naar de portier. Petra
krijgt haar mes terug en de
poorten zwaaien open. Voor
ons wel.

'Soms verdwijnt
duim in de mond'

Ik maak niet iemand van kant
omdat ik geld nodig heb. Mijn
familie heeft twee shoarmazaken. Daar werkte ik. Ik had
gewoon een baan. Ik ben geen
crimineel. Die anderen wel.
Hier in de groep zit niemand
die mijn vriend zou kunnen
worden. Wie hier zit, kan je
niet vertrouwen."
Ali zegt dat hij in 't Nieuwe
Lloyd veel heeft geleerd. „Je
leert voor jezelf te zorgen, afwassen, kortom zelfstandig
worden. En je gaat om met
mensen. Ik los dingen nu ook
anders op. Ik kan mezelf beter
onder controle houden."
Peter zit ook drie maanden
in 't Nieuwe Lloyd. Hij heeft in
totaal een stuk of 15 inbraken
op zijn kerfstok. Hij is erg gespannen. Donderdag krijgt hij
te horen of hij als advies 'internaat' krijgt. En dat wil hij niet.
„Ik wil gewoon bij mijn ouders wonen. Ze zeggen hier dat
mijn ouders me niet goed opgevoed hebben, maar dat is
niet zo. Mijn ouders zeggen
heus niet: ga jij maar inbreken. En ik werd thuis ook opgesloten in mijn kamer als ik
wat uithaalde. Maar ik luisterde zelf niet."
Peter ging inbreken „voor
het geld en voor de kick." „Het

geld had ik nodig om weed te
kopen en pillen." Peter is eerder opgepakt. Toen zat hij tien
dagen vast in het politiebureau en kreeg hij zestig uur
dienstverlening. Stenen stapelen in de bouw. Zelf vindt hij
die straf te licht: „Het drong
niet goed tot me door wat ik
had gedaan." Dat is nu wel het
geval verzekert hij. „Ik doe het
echt nooit meer. Ik wil geen
crimineel worden. Ik wil gewoon naar huis en naar
school. En later treinmachinist worden." Peter mist zijn
ouders en broertje erg, maar
het allermeest mist hij zijn
hond. „Het was zo'n lieve
hond, een labrador. Een puppie. Nu zie ik hem niet opgroeien, want huisdieren mogen hier niet naar binnen, omdat sommigen pitbulls of andere gevaarlijke dieren hebben."
Het belangrijkste dat hij in 't
Nieuwe Lloyd geleerd heeft is
„te zeggen dat ik niet mee doe
met mijn vrienden. En als ze
dan zeggen dat ik een mietje
ben, zeg ik gewoon: 'de groeten'."
Op verzoek van de betrokkenen
zijn de namen van Peter en All jjeflnRecrd.

'Je hoort jongens vaak
zeggen: waarom ik?'
Als Gerda Silvester de kamerdeur opent, zit Peter met
zijn ellebogen op tafel hartverscheurend te snikken.
„Waarom krijg ik nu straf? Hij vloog mij aan. Ik krijg altijd
de schuld."
Silvester slaat een arm om de jongen heen en wijst hem op zijn
eigen aandeel. „Je hoort jongens heel vaak zeggen: waarom ikV.
Het is gedrag dat ze zelf niet in de hand hebben en dat buiten vaak
tot delicten leidt," zegt Ronald Visser.
De psycholoog probeert voor de rechtbank te achterhalen 'wat
zich tussen de oren heeft afgespeeld.' Hij maakt hierbij gebruik
van het proces-verbaal, soms met rapporten van de voogdij en de
kinderbescherming erbij. De problemen hebben meestal te maken met verslaving, psychiatrische problemen of migratie.
De psycholoog voert allerlei testen uit: intelligentie.'concentratie, persoonlijkheid en ook de hersenwerking worden onderzocht.
In persoonlijke gesprekken' probeert hij te ontdekken hoe de
gedetineerde tegen alles aankijkt. Soms wordt dat snel duidelijk.
Vooral problemen met migratie kunnen een jongen even tijdelijk
op het verkeerde spoor zetten.
„Juist in de puberteit komt zo'n jongen hier bij de verkeerde
vrienden terecht. Hij zet zijn, toch wel strakke, geweten opzij. En
binnen korte tijd is hij van probleemloos kind veranderd in een
gewelddadige straatrover." Visser heeft een soortgelijk geval nu
tussen de muren. „Wij adviseren een kleine straf. Er ligt al een
open ticket voorhem klaar om terug te vliegen. In zijn geboorteland krijgt hij bij zijn vader weer de nodige grenzen."'
Vaker liggen de problemen gecompliceerder. De categorie 'zware jongens' overheerst tenslotte. „Dat gaat ver terug in de jeugd.
Zo'n kind is zwaar verwaarloosd, alle kanten opgeschopt. Die
hebben dan het gevoel 'ik kan niks'. En op straat konden ze dan
nog iets, maar zelfs dat valt weg want dan komen ze hier."
Soms lukt het, aldus Visser, de jongen een spiegel voor te
houden. „Maar tegelijkertijd leren ze hier ook weer veel rottigheid. Zo'n verblijf is voor niemand echt gezond." Of zoals do
adjunct directeur later toevoegt: „Ze praten hier niet over de
Donald Duck."
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SchQenmakersvtferk is Vakwerk!
W 5?^V
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^He- .k'aar' n^.-k|aarterwijl u wacht.
Wij witten graag echt vakwerk leveren.
ƒ.• v. Campen en Zoon

Foto FOCUS l aar Service
KALENDER en
WENSKAARTEN

GRATIS FILM bij het ontwikkelen en
afdrukken van uw volle kleinbeeldfilm

met uw eigen foto

10 st.
20 st.
30 st.
40 st.
70 st.

in l uur

Dobbelprïnf
2e foto voor slechts

15

Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

cent

0,95
0,89
0,85
0,79
0,75

HERFSTAANBIEDING
Uw zuiver scheerwollen jersey pantalon,
volledig stretch, uit de 139,-prijsklasse
Kost bij ons 119,-

*VERGROTING AKTIE

Kodak Express

15x21

voor 2,50

20x30

voor 4 j 95

Alléén a.s.
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

in l uur klaar

98.-

KODAK EXPRESS
FOTO FOCUS

surprise

uur service
Haltestraat 37

1
Kwaliteitsfoto's in één uur

tel. 15810

Grote Krocht 19, Zandvoort

zondag ook open van 12.00 tot 17.00 uur

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

M

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 De Schelp 125, kale huur
ƒ 622,77, bruto huur
ƒ 806,71, 2-kamerwoning op
2e etage met cv en lift.
. Eigenaar: EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.475,- en min. bruto
maandinkomen ƒ 2.000,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

ƒ 40,- excl.
171/2%BTW

B

Uw
*Nj-emvjaarsgroe-t

in het

Nieuwsblad
van29deccmèzrl994
ƒ 65,- excl.

Ik kies model:

Voor doorstromers
2 P. Leffertsstraat13, kale huur
ƒ 856,68, bruto huur
ƒ 870,48,
5-kamereengezinswoning
met tuin en cv. Eigenaar:
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 6.200,- en min. bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
(onvolledig) gezin met
minimaal 2 kinderen.
Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is een
schaarse woning. Urgenten
hebben bij toewijzing geen
voorrang.
Voor vestigers
3 Flemingstraat 122, kale huur
ƒ 770,-, bruto huur ƒ 928,85,
4-kamerflat op 2e etage met
cv, zonder lift. Eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.535,- en min. bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoons-huishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Handtekening:
Mijn tekst luidt:

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, kan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741. Wij zijn u
gaarne van dienst.

M

Woningbon
Ondergetekende: heeft belangstelling voor de woning(en)

Toewijzigingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van de EMM.

adres

Gerealiseerde toewijzingen
pp eerdere advertenties
Keesomstraat 309:
toegewezen op leeftijd 34 jaar
Lorentzstraat 405:
toegewezen op leeftijd 33 jaar
+ 1 bonusjaar = 34 jaar
Flemingstraat 78:
toegewezen op leeftijd 28 jaar
+ 3 bonusjaren = 31 jaar
Keesomstraat 213:
toegewezen op leeftijd 26 jaar
+ 5 bonusjaren = 31 jaar
Lorentzstraat 92: toegewezen
op leeftijd 73 jaar + 5
bonusjaren = 78 jaar
Garage Sophiaweg T:
toegewezen op
lidmaatschapsnr. 89020104
uit voorkeursgroep

Ondergetekende is D doorstromer

Geboorte datum

1

Naam partner

l

Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

Adres
Postcode

_J-J_J

Plaats
Telefoon privé
Telofoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

G nee

Zo \a, vermeld de waarde van de overgangsregeling

C ja

D nee

jaar

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen .

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

O wel lift

' l etage

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

I

I

l

l

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

W O N I N G B O UW V E R E N I G I N G

l

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?

17

ƒ 100-excl.
171/2%BTW

D vestiger

D starter

Naam

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 30 november a.s.
om 13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Inzenden uiterlijk 15 december 1994 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l7741

EMM

V

dfb
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's £ Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Veelzijdige
1-cilinder Kawasaki

Kawasaki introduceert
een nieuwe l-cilinder allroad machine, de KLR 650.
Hij is geschikt voor de
stad, snelweg, buitenwegen
en het terrein.
Het 650 cc-blok is afkomstig van zijn voorganger
(Tengap maar verder geperfectioneerd. Hij reageert beter op het gas en
loopt mooier rond. Koppeling en versnellingstaak zijn
gemodificeerd en beter bedienbaar. De actieradius
bedraagt zo'n 200 kilometer.

Verrassende
custombike Honda

Liefhebbers van custombikes hebben sinds kort
een nieuw alternatief: de
Honda VT 1100C2 Shadow
ACE, een V-twin met eigentijdse techniek en vijftiger
jaren uitstraling die gebouwd wordt in Amerika.
De 260 kilo zware ACE is
gebaseerd op de bestaande
Shadow maar veel punten
gewijzigd. Zo is de krachtbron voorzien van een krukas zonder verzette kruktappen om de karakteristieke eigenschappen te accentueren.
De slangen en leidingen
zijn weggewerkt om het üjnenspel van het motorblok
niet te verstoren. Het topvermogen en koppel zijn
verlaagd om het karakter
in balans te brengen met de
aard van de machine.
Het vermogen zakte van
60 bij' 55 honderd toeren
naar 50 pk brj 45-honderd
toeren.

Peugeot en LPG

Vier cilinder turbomotor

Nissan 200 SX:
temperamentvol
De nieuwe Nissan 200 SX is in
alle opzichten temperamentvoller dan zijn voorganger. Een
sportwagen die het midden
houdt tussen een strakke coupé
en een luxueuze sedan. Met bovendien een flink brok energie
op de achterwielen. En: vaarwel derde deur.

N

ISSAN'S ONLANGS gepresenteerde nieuwe
200 SX behoort in elk
geval niet tot de vaak
zo grijze middenmoot en is dus
geen auto waarvan er 13 in een
dozijn passen. En gelukkig
maar, want daar rijden er al genoeg van rond en niemand zit
te wachten op het zoveelste onherkenbare exemplaar zonder
eigen gezicht of karakter.
De echte uitzonderingen zijn
veelal onbetaalbaar en daardoor onbereikbaar. Dan zijn er
natuurlijk nog wel een paar betaalbare maar voorwielaangedreven 'jochies' die net met
hun hoofd boven het maaiveld

uitkomen, maar dat zijn niet
de auto's om iemand in een
Porsche of Ferrari mee te tarten want zoveel paardekrachten hebben ze nu ook weer niet
in huis.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000 •
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Eldorado is
een eldorado

Het interieur is
zoals de
buitenkant doet
vermoeden: klasse
en
comfortabel

Oud

matige verdeling van de turbokracht en brengt de invloed
Mogelijk dat Nissan dit ook
van de 'turbo-lag' tot een minial eens was opgevallen want
mum terug.
het oude model van de 200 SX
De opbouw van het vermobehoorde namelijk met zijn 168 gen vangt al aan bij lage toerenpk tot die categorie met dit ver- tallen. Bij 64 honderd toeren
schil dat de 200 SX 'vanouds'
beschikt de 200 SX over een
via de achterwielen wordt aan- topvermogen van 200 pk. Zijn
gedreven. In de nieuwe versie
maximum koppel van 265 Nm
verlaat Nissan deze gedachte
(was 178 Nm!) bereikt hij bij 48
niet. Integendeel zelfs, de firhonderd toeren.
ma doet er een schepje bovenDat hier warmbloedige presop om het onderscheid met de taties bij passen die op niveau
rest van het gezelschap tot
liggen zal duidelijk zijn. In 7.5
tachtig mille (de 200 SX blijft
seconden rent hij naar 100
er 200 gulden onder) nog even
km/üur en de topsnelheid van
sterker te accentueren: 32 pk
de handgeschakelde versie ligt
en 87 Nm om precies te zijn.
op 235 km/uur. Voorzien van
een viertraps automaat doet hij
het allemaal wat rustiger aan
Turbokracht
maar komt hij toch nog altijd
tot een dikke 220 km/uur.
De oude 1.9 liter turbomotor
werd aan de kant gezet en
Onderstel
maakte plaats voor een beproefde tweeliter viercilinder
turbomotor zoals die ook geOm het vermogen veilig op
bruikt wordt in de succesvolle het asfalt te brengen koos NisSunny GTI-R rallywagen. Het
san voor een nieuw onderstel,
zogenaamde 'Linear Charge
waarvan de verstevigde conConcept' zorgt voor een gelijkstructie van de carrosserie de

Citroen Olthof biedt aan:
Mazda 323 1.5 GLX Hb, blauw
met. 2/86, APK 11/95, ƒ 5.250.Tel. 020 - 6823520.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Opel Kadett 1.7 Caravan, diesel 1988 ƒ 8.750.-. Autoservice Volvo 480 Turbo, alle accesoiWetter, Zwanenburgerdijk 503,
res, zeer exclusief, 1988, prijs
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572.
ƒ17.500. Auto Westpoort.
Saab 9000 i, f uil. options
020 - 6813410.
parelmoer wit
Opel Corsa 2:4i, b.j: 1991,
ƒ 8.250.stuurbekr., 5 versn. ABS, mooie
tel.: 03653 - 60677
auto ƒ 15.950. Inruil mogelijk.
VW Golf GL 5-deurs, heel mooi
en goed, 1985, prijs ƒ7.350,-.
Auto Westpoort, 020 - 6813410.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Daihatsu cuore, zwart '91, 3
mnd. Bovag garantie, ANWB
gekeurd ƒ 10.500. ECONOOM
Frederikspl. 6, 020-6232505.
Lada2105 1.5 '93 ƒ9.950
Lada Samara 3-drs '91 ƒ 11.795
Lada Samara 5-drs '91/11.250
Westdorp, tel.: 020 - 6825983.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiers en aantr. rep. prijzen.
XM TURBO D12 '90, APK 10/95
abs, tr.h. Gemini-alarm, centr.
deurvergr. etc. ƒ 19.500,-.
Tel.: 03458 - 2474.

ZX Aura 1.6, bj. 08/'91, 52.000
km, vele extra's, stuurbekr.,
mistlichten, licht met. velgen,
023 - 423906.
stereo, perfecte auto, vr.pr.
Peugeot 405 GR, 1.9 '89 km. ƒ18.000. Tel.:020-6172671.
105.600,
met
voll.
gar.
Citroen-dealer
ƒ 13.500.OLTHOF B.V.
COBUSSEN Baarsjesweg 249Evasion 2.0 X 8/94 ..ƒ53.000
Amsterdam 020 - 6121824.
ZX Reflex D break 5^ 32.000
Subaru Vivio GLI, 3-drs., groen, ZX Avantage 5/94 .. .ƒ24.500
23.000 km, 1 jaar garantie;
AX First 5 drs. 1/93 ..ƒ 16.750
nieuwe auto ƒ 17.250
AX Image 3-drs. 2/90 ƒ .9500
HEERE. Tel.: 020-6232505.
AX 11 E 5-drs. 6/89 .ƒ 7.950
AX 11 E 3-drs. 8/89 .ƒ 7.750
Visa 11 RE 10/87 .. .ƒ 5.950
BX 14 E 3/88
ƒ 7.250
BX 144/86
; . . . ƒ 5.250
Ford Resta 1.3 i Cheers 3-drs
Isolatorweg 40, A'dam
1992 div. accessoires ƒ 20.300.
Sloterdijk (afslag S 102).
Autobedrijf "De Meer"
Tel. 020 - 6823520.
Rijsenhout 02977 - 22193.
TIMO DE BRUYN
Volvo 940 GL Sed. 2.3, Leder,
bekl. '91, antr.met, 79.000 km. Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
ƒ29.500.-. Van Vloten B.V.
APK klaarmaken tegen gered,
Volvo-dealer: 020 - 6369222.
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

In 7.5 seconden rent de
wagen naar 100 km/uur

Begin volgend jaar komt
de nieuwe Cadillac Eldorado Touring Coupe op de
markt en het is ook dit keer
weer een regelrecht eldorado van zeer hoog niveau.
Belangrijke verbeteringen zijn de verfijningen aan
voor- en achterzijde met
gladdere contouren en een
nieuwe grille. In het interieur is het allemaal nog
wat comfortabeler gemaakt met onder meer een
armsteun met bekerhouders voor de achterstoelen.

klep en de derde deur voor dit
type derhalve in de wilgen
heeft gehangen.
Hiermee onderscheidt hij
zich niet alleen nadrukkelijk
van zijn voorganger, maar ook
van de meeste concurrenten.
Nissan slaagde erin de 200
SX vloeiende en tijdloze lijnen
mee te geven. Van opzij oogt
hij zeer stijlvol en houdt hij het
midden tussen een strakke
coupé en pretentievolle sedan.
Evenals Mazda met de 323P
zegt ook Nissan niet de nieuwe
200 SX vaarwel tegen de lelijke
klapkoplampen. Gewoon smalle koplampen en een beschéiden grille met Nissan-kenmerken.
.- -

basis vormt. De wielbasis is vijf ten remsysteem geïnstalleerd,
centimeter langer.
aangevuld met ABS.
De spoorbreedte voor nam
Een visco-sperdifferentieel
Comfortabel
met anderhalve centimeter toe, zorgt er nog voor dat het hoge
achter met een halve centimekoppel bij doorslippen van een
ter. Hierdoor is de stabiliteit
van de wielen automatisch
Het interieur is zoals de buiop rechte stukken en in bochnaar het andere wiel wordt ge- tenkant doet vermoeden: klasten toegenomen.
leid. Dit waarborgt de stabilise en comfortabel. Of smaakDe wielophanging bestaat uit .teit van de 200 SX onder extre- vol en efficiënt. Veel luxe, veel
MacPherson-veerpoten voor en me omstandigheden.
bedieningsgemak voor de beeen nieuwe multi-link constuurder en relatief veel ruimstructie achter. Niet alleen de
te. De achterbankleuning kan
Uiterlijk
wegligging maar ook het rijworden neergeklapt om de bacomfort en de actieve veiliggageruimte te vergroten.
heid zijn hierdoor verbeterd.
Het uiterlijk van de oude 200
Tot de standaarduitrusting
Standaard is hij voorzien van
SX zal snel in het vergeetboek behoren zaken als lederen beeen paar fraaie lichtmetalen
raken. Het meest opvallende
kleding, stoelverwarming, air16-inch velgen met 205/55 banaan het uiterlijk van de opvolco, gordelspanners, zes luidden en variabele stuurbekrach- ger is dat Nissan verrassend
sprekers en nog diverse elektritiging voor het beste wegcongenoeg gekozen heeft voor een sche foefjes. Kortom, een auto
tact. Verder is een fors bemetweedeurs concept met koffer- met alles erop en eraan.

FIAT
87 Panda 750 College/ 6.950
89 Panda 1000 CL .ƒ 8.950
90 Panda 1000 CL .ƒ10.500
91 Panda autom... .ƒ 12.750
88 Ritmo 70 Cl
ƒ 8.250
87 UNI 45 S
ƒ 6.950
92 Uno Elegant ....ƒ 15.950
93 Uno 1.4 Suitte ..ƒ21.500
94Tipo 1.4 Demo ..ƒ25.500
93 Lancia Y 10 ....ƒ19.500
90 Lancia Dedra 1.8 ƒ 19.750
Oto Plaza, Herenstraat 40
Hilversum
Tel. 035 - 244 244 .

FORD Sierra 2.0 GL, AUTOMAAT, 4-drs., 05/87, 95.000
km. 1e eigenaar, ƒ8.750.Minor Motorcars B.V
Rover Dealer
Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975
PROBE 1990 kent. '91, wit,
airco e.d., zeer mooi, desg.
met A.N.W.B.-gar., ƒ 19.000.
Telefoon: 02153 - 14367.
T.k. Ford Escort, bouwj. '84,
APK tot sept. '95, 5-drs, beige,
vr.pr. ƒ3000. 020-6832176

T.k. i.g.st. zijnde beige Ford
Rat Panda 10-1989, keurige Sierra, b.j. '83, 1 jr. APK, pr.
auto, pas gekeurd ƒ 6950. Inruil n.o.t.k. 01180-11057 of 33686.
mogelijk. 023 - 423906.
VOOR DE LIEFHEBBER
Fiat Uno 45, brons met., m. 89, FORD Granada, 6 cyl. 2,3 Itr.
53.000 km, ƒ 7.950 incl. gar. en 1983, in perfecte staat. 2 Luxe
apk, Zuidwijk, tel. 020-6629517. SAS stoelen, Radio 2 leeslampen, vaste prijs: ƒ2.500,-. Tel.:
Ritmo 70 CL, 1.3 L. b.j. '87 APK 020 - 6645183
3e mnd '95 m. onderh. boekje,
(tussen 18 en 19 uur).
rad. cass. ƒ 2450. 020-6956053.
Weg.
privéomstandigh. t.k.
T.k. weg. omst.: Fiat Tempra 21, Ford Escort Laser 1600 (16 V),
rood, b.j. 1/92, i.g.st., vr.pr. 3 drs., bj. sept. '94, 4500 km.,
ƒ18.000. Tel.:010-4661190.
kleur Cayman Blue met., zonnedak, radio/CD, vaste prijs:
ƒ27.500. Tel.: 079 - 425700.

Ford

AUTOBEDRIJF "DE MEER"

Resta 1.1 i C, 3-drs.
1991
Escort 1.3 i CL, 3-drs.
1992
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Escort 1.4 CL, 3-drs.
1989
Escort 1.4 i CL Est., 5-drs. 1990
AUTO l-IN-3 MINI'S?
T.k. BX 19 TRS Break '87, grijs Escort 1.4 i CLX, 5-drs. 1992
3 regels
ƒ 40,75
Escort 1.8 CLX 16V, 5-drs,1992
kent., ƒ2950. Alle opties.
voor elke extra regel
ƒ l 3,75
Chrysler - Amstelveen
Sierra 1.8 Laser, 3-drs. 1986
Tel. 020 - 6416322.
Sierra 2.0 Ghia, 5-drs.
1986
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
mm-prijs
•
ƒ
8,50
Citroen
AX
11TRE,
rood,
1987,
Sierra 2.0 i CL Aut„ 4-drs. 19.89
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
mm-prijs met vignet.
ƒ
8,50
APK
nov.
'95,
nieuwe
banden,
Sierra 2.0 CL, 5-drs.
1989
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ l O, l O
ƒ 5800. Tel. 02286 • 1599.
Scorpio 2.0, 4-drs.
1990
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Citroen BX 19 GTi, december
ANDERE MERKEN
niet breder dan twee kolommen).
1988, do. grijs metallic, ƒ 6950.
Crysler Voyager 2.5 TD SE,
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
div. accessoires
1993
Tegen handelspr.: BX 1.6 TGi,
Voor een goede occasion:
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
CX 20 RE '89 97000 km met Nissan Bluebird 2.0 Combi 1985
zw.,3-'91 l /11.500.BX1.6TGi,
div.
extra's
i.z.g.st.
ƒ11.750,-.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taOpel Kadett 1.3S, 3-drs. 1987
Autobedrijf
LPG, wit, 11-'91, ƒ12.500. BX
Tel. 023 - 385920.
Toyota Carina 2.0 GTSi 1994
WIM van AALST
rief op aanvraag.
1.4E, 11-'89, ƒ 8250. BX 1.6 RS
Volvo 360 i LPG, 4-drs. 1987
Communicatieweg 6, Mijdrecht Break, 10-'85, ƒ3950. BX 1.4
Voor meer informatie of advies, bel
Volvo 440 GL LPG, 5-drs. 1990
RE,' LPG, 6-'83, ƒ 1750.
CITROEN-DEALER
OCCASION TIP
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Tel.: 02979 - 84866
Daf
55
variomatic,
1971,
oldtiFord Resta 1.3 i Cheers,
020-6627777. Do. tot 20.30 u.
mer, keurige auto, pas gekeurd 3-drs.
1992
CHYPARSE, Soesterberg vult XM Comf. break D. '93/ 38.500 ƒ 1950. Inr. mog. 023 - 423906.
uw Citroên-veerbollen voor XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
KONNETLAANTJE 8,
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. XM 20i, aut. '92
ƒ 27.500
RIJSENHOUT
Tel.: 03463-51150.
XM 20i, aut. '90
ƒ 19.500
TEL.: 02977 - 22193.
XM
20i
Comf.
'91
ƒ
19.500
Citroen 2CV i.g.st., APK april
Daihatsu
1995, b.j. 4-'86, km 49.000, prijs XM Turbo D ABS '92 ƒ 32.500
't AMSTERDAMMERTJE
XM
Turbo
D
ABS
'92
ƒ
32.500
ƒ 3.000,-.-Tel.: 03448-2341.
Amstel 340-342
XM Turbo D ABS '91 ƒ27.500
tegenover Carré
BX
19
TGD
Break
'92
ƒ
19.500
Import: DS Super 5, '72, leer,
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
BX 19 TGD Break '91 ƒ 16.500
i.z.g.st. ƒ14.000. Ami 6, '74,
NIEROP-DAIHATSU
BX
19
TZD
'92
ƒ
19.500
opknapper ƒ3500. Frank v.d.
Voor nieuw en gebruikt
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500
Meulen, 040 - 520982.
BX 19 TZD '90 st.bekr. ƒ 14.500 Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92
Tel.:020-6183951.
OTO/ICI CITROEN
Sierra T. Diesel
91
BX 19 TRD '88
ƒ 7.950
Sierra 2.0 GT, 4-drs, wit .. .92
BX 19 TRD '87
ƒ 6.950
AX 1.4TRS '87
ƒ 6.750
Escort 1.4 CL, 3 -t- 5 d. 90/91
BX 19 TZI Br. LPG '92/ 19.500
AX 1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
Escort 1.6 CLX . . . . 89/90/91
BX. 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
AX 11 TGE '92
ƒ15.950
FIAT
Resta 1.1, rood, wit ...89/90
BX 16 Progress '92 ƒ 17.500
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
91
BX 16 Progr. Lpg '92 ƒ 18.500 87 Panda 750 CL . .ƒ 6.950 Scorpio 2.4 CL, 5 drs
BX URE '88
.ƒ 9.250
BX 16 Progr. Lpg '91 ƒ 13.500 89 Panda 1000 CL ƒ 7.950 Peug. 405 1.9 GR '89/12.500
BX 14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
Volvo'340
DL
'
8
8
.
.
.
.
ƒ
3.500
l.v.m. auto v. zaak
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500 91 Panda autom. . .ƒ12.300
BX 16'TGESt.b. '90 .ƒ15.500
Autobianchi A112, bj. '85
ƒ11.500 91 Uno 1.1 S
.ƒ13.950 Ren. 21 TL, Lpg '90 .ƒ13.500
Suzuki Carry
personenbus BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900 BX 16 TGI'90
BX
14
TE
Deauville
'92/
14.900
APK 7/95 a ƒ 3200,92
Uno
1.1
S
.ƒ15.950
1989, 50.000 km, prijs ƒ 7.750. ZX 1.9 Diesel '93 ... .ƒ23.500
BOVAG GARANTIEBEWIJS
Tel. werk: 036 - 5387833
ƒ 3.950 93 Uno 1.1 S
.ƒ.18.750
Auto Westpoort. 020 • 6813410. ZX I.9 Re!lex 10/91 . .ƒ 17.500 BX 14 RE '86
HOGEWEYSELAAN 97
v
ƒ 14.900 93 Uno 1.4 Skyline ƒ 19.950
°lvo 360, 2.0, 5-drs. APK. VW Jetta 1.6dsl, 4-deurs, 1987, XM 2.0 Comfort '91 ƒ 25.750 ZX Reflex 5d. '91
Tel. 02940-15443
AX
14
GTI'90
ƒ11.500
93
Uno
1.4
Suite
..
.ƒ21.500
11/95, bj. '84 ƒ 2250.zilver-grijs met., gaaf en goed.
Hogeweyselaan 21
V
Visa
11
RE
'88
ƒ
4.950
.ƒ
8.250
88
Ritmo
70
Cl
OLVO NIEROP, A'dam-W., Prijs ƒ 7.500,-. Auto Westpoort,
1380 AG WEESP
C 15 D bestel '93
ƒ 12.500 91 Croma 2.0 S . . . .ƒ21.950
Tel. 020 - 6183951.
02940 - 16661
020 - 6813410.
93 Croma 2.0 TDi . .ƒ31.500
VISA
GARAGE
BV
Ford ESCORT STATION, 1,4
Adverteren in
LX 25 GTI Turbo I11987,1e eig., Ruime keuze in 2 CV occasions
Autobedrijf CASPARUS
CL, b.j. '87, APK 11-'95, ƒ 6500.
Houtmankade 37, A'dam.
deze rubriek
nwe banden, d.grijs ƒ9950.alle leeftijden. Citroen Centrum
Weesp
02940-15108
Tel.: 020-6278410.
Tel. 020 - 6850410.
FAX: 020 - 665.63.21
Leende. Tel.: 04906-1528.
Tel. 020 - 6596264.

Chrysler

Citroen

DAF

020-665 86 86

Daihatsu

FORD

VAN NES

Fiat

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Peugeot levert sinds kort
voor de 405 1.6 en 1.8 een
speciale LPG-cilinderkop
om het stellen van de kleppen zoveel mogelijk te
voorkomen.
. Het aardigste is dat dit
geen meerkosten voor de
consument met zich meebrengt als de cilinderkop
bij aanschaf van een nieuwe 405 wordt gemonteerd.

Nissan:
een flink
brok
energie

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

WEESP

Op de -standaarduitrusting viel en valt niets aan te
merken dankzij zaken als
twee airbags, automatische
airco,
cruise
control,
boordcomputer, stoelverwarming, een elektronisch
kompas in de binnenspiegel en een CD-speler. Het
Northstar aandrijfsysteem
is ook onder handen genomen. De belangrijkste wijziging aan de 4,6 liter V8 is
de vermogenstoename (nu
305 pk) en het tot 405 Nm
verhoogde koppel, en de
verbeterde integratie van
ABS en traction control.

Mitsubishi

Rover

GOLDCAR MITSUBISHI

620 Si rac.green
620 i nightfire red
216 GSI rac.green
45.000 km LPG
213 S strata grey
827 Si leder airco
ABS 6/91
•825 Sterling autom.
sch.dak. 1/88

voor Amsterdam en omgeving
-Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi Gallant 1:8 turbo
diesel 1988, wit, nette auto,
APK gekeurd, 1995, ƒ4950,-.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.

Peugeot

04/94
03/94
06/93
04/88
ƒ26.00
ƒ11.750

Tevens Land Rover Discovery
*PEUGEOT ZUIDWIJK*
TDI, autom. 04/94, 46.000 km.
Div.
types
106
va.
..
.ƒ14.750
Mitsubishi L 300, benz., k.w.b.
nieuwste model. Verder div.
Div.
types
205
va.
..
.ƒ
5.950
10/85 ƒ 2950.- ex. btw.
andere occasions
Div.
types
306
va.
..
.ƒ25.950
Tel. 02902-61697/61981.
205 GE 1.1./5d 1/90 .ƒ13.500
MINOR MOTORCARS B.V.,
205 GT 1.4./5Ö 4/87 .ƒ 8.950
ROVER DEALER
205 Rallye (95 pk) 7/867 11.950 Sloterkade 40-44
309 GTI 16V2/91 ...ƒ25.950
Amsterdam 020 • 6177975
305 GR 1.6 Sed. 5/84 ƒ 3.500
305 GR Break 4/86 . .ƒ 2.950
305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
405 GR 1.817/93 ....ƒ32.950
Wat u zoekt hebben/krijgen wij! Renault 11, Broadway, '86,
Minervalaan 86, Amsterdam - Z LPG, APK 5/95, uitst. staat,
Tel. 020-6629517/6791864.
ƒ3500. Uithoorn, 02975-60215.

Opel

Kado-Tip

Renault

Stoplock

voorkomt
autodiefstal

Honda
T.k. Honda Integra 1.5 luxe,
bwj. '86, APK tot 11/'95, blauw
metall. Pr. ƒ 7.950.020-4201781

106
205
205
205
205
309
405
405
504

XN
92
Accent.. .88
Junior
90
XL . . . . 8/90
XR 1.4 .2/93
Allure .. 1/87
GR 1.9 10/90
SR 1.8 . 8/93
Coupé 11/81

72.000
58.000
100.000
89.000
32.000
93.000
80.000
9.000
120.000

km Renault 5 TR '88, 3-drs., blauw,
km APK febr. '95. i.g.st, vr.pr.
km ƒ5500. Tel. 020 - 6837583.
km
RENAULT AMSTERDAM
km
Top occasions met 1 jaar
km
garantie
km
Wibautstraat 224
km
020 - 561 96 11
km

Saab

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940- 15110.

Lada

Saab 96, 09-1976, rijdt prima,
net gekeurd ƒ 1450. Inruil moT.k. Lada 1200S, bj. 1986, in
405 GLS 1.9, van '89, d.grijs, gelijk. 023 - 423906.
goede staat van onderhoud,
veel extra's, ƒ13.900.
Saab 99, een v.d. allerlaatste,
slechts 65.000 km. gereden.
Tel. 072 • 640028.
'83, wit, 2-drs, uitz. mooi, gas,
Prijs ƒ3000. 020-6958410.
De beste Leeuwekeur
apk, schuifdak, nw motor,
gebruikte
auto's
WESTDORP
ƒ3500, tel. 071 - 152810.
vindt u bij:
LADA en KIA dealer
4x Lada 2105 1.5 '90, '92, '93
COBUSSEN AMSTERDAM
2x Samara 3 drs.
'91 '92
SAAB SERVICE
sinds 1930
6x Samara 5 drs.
'91 '93
Peugeot-dealer
2x Samara Diva
'92 '93
MOLENAAR
Aanbevolen door
COBUSSEN
1x Kia Sephia 1.6 4-drs. '94
Politie- en Verzekeringsmij.
HOOFDDORP
Baarsjesweg
249-253
Adm. de Ruijterweg 396-398
Geschikt voor alle auto's
Amsterdam 020 - 6121824.
A'dam. Tel.: 020 • 6825983.
Tel.: 02503-14097
IN SECONDEN GEPLAATST
Peugeot
405 break 1.6. '90,
NU te koop bij
Onderhoud, reparatie, APK.
V & D, Halfords, Brezan, Carlife donkerblauw, (van part.).
Diverse SAAB occasions
Automat VW/Audi & Citroen- Tel.: 04180 - 16092.
De Meteor, nieuw en gebruikt dealers, Bovag-garages en de
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
'eugeot
Break
405
GLX
1.9
Defender Discovery. Joh. Sie- betere autoshop. Prijs ƒ 149,Tevens revisie Saabmotoren
diesel, '92, rood, cv, ww, vergerstr 18, A'dam: 020-6945205.
en versnellingsbakken.
Info: 020-6846226
stelb. stuur, nw.st. 05783-1279.

Land/Rangerover

Mazda
Voor een goede occasions:
BERKELAAR AUTO
Handelsweg 4
Mijdrecht
MAZDA-DEALER
Tel. 02979 - 82929.
323 Estate 1.5 GLX 03/89
1e eigen. 88.000 km. ƒ 10.950.
Minor Motorcars B.V
Rover Dealer
Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975

Mercedes-Benz
Mercedes 190 benzine met
stuurbekrachteging,
keurige
auto, pas gekeurd, ƒ 10.950,-.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Opel Corsa van 1986; 1e eigenaar, in nieuwstaat ƒ 4950,-.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
Opel Kadett 1.2 S, 1984, rood,
leuke auto voor maar ƒ 2459,-.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
Opel Rekord caravan 6-86,
LPG, APK 9-95, trekhaak,
ƒ4500,-. 020- 6916502.

Seat
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

020 - 6686146.

Subaru

Opel Vectra 1:8 GL, '90, keurige auto, pas gekeurd, ƒ 13.950.
Inruil mog. 023 - 423906.
T.k. tegen
handelsprijzen:
Astra 1.4i GL, d. grijs met.,
LPG, 9-'92, ƒ18.500. Kadett
1.61, LPG, 5-'90, ƒ 10.250.
Kadett 1.4i Sedan, LPG, 5-'91,
v.a. ƒ10.750. Vectra 1.8i GL
Sedan, 3-'91, ƒ16.500. Corsa
TR, 2-drs, LPG, 10-'87, ƒ 4950.
Kadett 1.3 LS, 3-drs, LPG, 6'85, ƒ 4950. Kadett 1.6 D, 3-drs,
Station, 4-'86, ƒ4950.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
020-6627777. Do. tot 20.30 u.

SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max

Uw ^TER-DEALERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.
Autobedrijf Amrit
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer

Legmeerplein 28-32
Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54

020-6153902
020-6622204
020-6623167
02977-30170
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De winter(sport)vakantie komt met rasse schreden
nader en... wie past er op uw woning??
Dat doen wij voor u d. m. v. een

Aanbieding geldig tot 10 dec. 1994

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

Bij aankoop
van een overhemd
elke 2e hemd

incl. montage & BTW
Doe het zelf pakket vanaf

VERHUIZEN?

U W VERHUIZING, ONZE ZORG !

1/2 PRIJS
Wit Verhuizingen

f 2995,995,-

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

Sloten- & Beveiligingsservice

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

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
® Tel. 02507-15449

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort

|V]

„Winkel zonder naam"
Haltestraat 10, tel. 19215
De Sint heeft lopen denken
wat hij onze klanten dit jaar kon schenken.
Maar de Goedheiligheid die natuurlijk n iet a l les kan,
riep er een hulp-Piet bij
en die zei:
Wij geven kortingsbonnen weg.
Waarop Sinterklaas zegt:
Een goed idee 10 tot 30% van de prijs af,
als het van de Baas ook mag.
Even grabbelen bij de Winkel zonder naam
zonder in de rij te hoeven staan.
Deze aktie looptaf op de verjaardag van de Sint.
Wij hopen dat u dit allemaal een leuk idee vindt!

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

TftOPICni NIGHT FOft SINGLES
Programma zat.avond 26-11 In

SOC. D€ MflN€G€
ZANDVOOftT

til

Laat Sint eens
een kappersbon
kado geven.

21.00-22.00 welkoms cocktail en dansen met DJ
Rob Z terug uit flRUBfl en inschrijving nieuwe
leden.
22.00-03.00 in de nacht non-stop dans- en
eetfestijn met o.a.
Live Salsa orkest (22 mucisi)
grandioze limboshow met onze

M Coiffeurs

DJ Rob-Morco en ftoberto

Kerkstraat 22
Tel. 14040

Caribisch buffet en saté eten

E M M viert feest
Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer 75 jaar geleden dat
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht werd
opgericht. Een feestje waard, vinden wij. Maar een feest is
geen feest zonder gasten. Daarom nodigen wij onze
bewoners en leden graag uit in ons kantoor op:
donderdag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur
Tijdens deze middag draaien wij een film over 75 jaar wonen.
Verder hebben we een foto-expositie ingericht over
75 jaar E E M.

entree ƒ 25,00 all in

ERKENDE
VERHUIZERS

WONINGBOUWVERENIGING EMM

uitsluitend voor ongeb. mensen v.a. 30 jr.
corr. gekleed geen spijkerkleding
info 02507-16023

NIEUW BIJ TOTAL BEAUTY CARE *
HAIRWAVE

'7'

• DAMES- EN HERENKAPPER
VOOR ALLE HAARBEHANDELINGEN
" GESPECIALISEERD IN HAARVERLENGING
" WIMPERVERLENGING

geeft u meer!

C

de énige échte drukkerij in Zandvoort

'De Spaanse hoer'
Stadsschouwburg

vanPetegem

Amsterdam

Het rijke leeghoofd Calisto wordt verliefd op de
rebelse Melibea. Uit onzekerheid durft Calisto het
mooie meisje niet zelf te benaderen: hij schakelt
de koppelaarster Celestina in. Gedreven door
hebzucht probeert zij de twee tot elkaar te brengen met behulp van twee onbetrouwbare knechten. Het aldus bewerkstelligde geluk blijkt van
korte duur, de liefde raakt verstrikt in de hebzucht van de twee knechten. Dit sappige stuk is
gebaseerd op het 15e eeuwse "La Celestina" van
Fernando Rojas. Hugo Claus bewerkte het stuk
tot een humoristisch toneelstuk over lust en hebzucht, gierigheid en liefde.

InMtuA

| BQDY-TATTOOS *

Uw drukker voor
Huweljkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

PERMANENTE MAKE-UP *
Permanente make-up wordt •
toegepast bij het aanbrengen van
wenkbrauwen, het voller maken, resp.
corrigeren van lippen, het aanbrengen
van eyeliner, zowel onder als boven
het oog: Permanente make-up heeft
een houdbaarheid van 3 tot 5 jaar.

O

NEW NAILS
TOTALE NAGELEN HANDVERZORGING

Fa. Gansner & Co.

BRUIDSARRANGEMENT

* MANICURE
* PARAFFINEBEHANDELING
* GEL KUNSTNAGELS
VAN 100% ZUURVRIJE GEL
TAST EIGEN NAGELS NIET AAN
* ACRYLNAGELS, ZEER STERK
(ZOGENAAMDE FRENCH
MANICURE LOOK)
* NAGELDECORATIES

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
U kunt dit stuk, regie Frances Sanders, met
Jules Croiset, Vastert van Aardenne, David Assr,
Jim Berghout. Riek Engelkes, Ricky Koole, Sjoerd
Retel. Elsje Scherjon en Marianne Vloetgraven
zien in de Stadsschouwburg Amsterdam op donderdag l en vrijdag 2 december. Aanvang: 20.15
uur.

Cosmetische tatoeage.
De kleuren worden
gemaakt van plantaardige
kleurstoffen en de ontwerpen zijn zeer verfijnd.
De cosmetische tattoo
kunt u zien als een sieraad
met een houdbaarheid van
± 6 jaar.

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

NIEUW IN ASSORTIMENT:
ZWITSERS HAND- EN NAGEL
VERZORGINGSPROGRAMMA
VAN MAVALA.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting van
f 5.- op de normale toegangsprijzen van ƒ 33,- Ie
rang. ƒ 28.- 2e rang en ƒ 21,50- 3e rang.
Plaatskaarten kunnen gekocht worden bij de
KASSA van de Stadsschouwburg, Leidseplein 26,
Amsterdam. Openingstijden: ma. t/m za. van
10.00 - 18.00 uur of op de avond van de voorstelling tussen 18.00 - 19.45 uur aan de kassa.
Telefonisch reserveren kan ook met vermelding,
dat u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel.
020-6242311.

* GEZICHTSBEHANDELING * MAKE-UP
* MANICUREN * PARAFFINE BEHANDELING
* BRUIDSKAPSEL
TOTAAL f l. 150,=

DAGARRANGEMENT
* KOFFIE * GEZICHTSKANON * MANICURE
* PARAFFINE BEHANDELING * LUNCH
* GEZICHTSBEHANDELING * THEE
* WASSEN EN FÖHNEN
TOTAAL fI. 135,=

PER 1 JANUARI:
* PEDICUREBEHANDELING
* TOTALE VOETVERZORGING
* VOET- EN BEEN MASSAGE
* VOET WHIRLPOOL

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
ontvangt u een korting van ƒ 5.- voor "De
Spaanse Hoer". Maximaal 4 kaarten per bon.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Datum:

FACE FACTS
SCHOONHEIDSSALON VOOR DAMES EN HEREN

heeft nu
ook „WILD'
op het menu

GEZICHTS- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
HARSBEHANDELINGEN * MANICURE
VOETREFLEXZONE MASSAGE * MASSAGES
MAKE-UP -k MINI LIFT BEHANDELING

„J

Aantal kaarten:

Ie rang ƒ 28.- (.ip.v. ƒ 33,-) .

Aantal kaarten:

2e rang ƒ 23.- (i.p.v. ƒ 28.-)

Aantal kaarten:

3e rang ƒ 16.50 (i.p.v. ƒ 21,50)

geeft u meer!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

HAIRWAVE Tel:. 02507 - 30838
FACE FACTS Tel: 02507 - 12381
NEW NAILS Tel: 02507 - 12241

Prof. zonnekanon
voor gezicht en decoleté

Openingstijden: Total Beauty Care
Dinsdag t.m. vrijdag 9:00-17:30
Zaterdag 8:00-4:00 uur.
Zeestraat 56 2042 L.C. Zandvoort
Tel: 02507-30838
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Nieuw gezicht
Ford Scorpio

Nieuwe motoren
voor Pajero
Het belangrijkste nieuws
over de Pajero voor 1995 is
dat Mitsubishi zijn luxueuze terreinwagen levert met
een drietal nieuwe motoren: een 2.8 turbodiesel
(125 pk en 292 Nm), een 3.0
liter V6 (181 pk en 255 Nm)
en een 3.5 liter V6 (208 pk
en 300 Nm).
De beide V6-benzinemotoren beschikken over vier
kleppen per cilinder. De
.nieuwe 3.0 liter V6 is een
doorontwikkeling van de
bestaande motor.
Mede door de multikleppentechniek is het rendement aanmerkelijk verhpogd. De 3.5 liter is geheel
nieuw ontwikkeld en wordt
geleverd in combinatie met
de Long Body.
De bestaande 2.5 liter
turbodiesel is bestemd
voor de korte Pajero, de 2.8
turbodiesel vóór de Long
Body. Ten aanzien van het
comfort en de rijeigenschappen heeft Mitsubishi
de Pajero ook een herwaardering, gegeven zodat de
auto een nog grotere concurrent wordt voor luxueuze sedanmodellen. Aan het
exterieur verandert weinig.
De prijslijst van" de Pajero in personenuitvoering
varieert van ruim 75. duizend tot 120 duizend gulden.

De nieuwe generatie op
zijn minst
gewaagd
en vooruitstrevend

Ford heeft niet bepaald een oppervlakkige facelift voor de
Scorpio in gedachten gehad. De
niéuwste generatie.die eind dit
jaar in de showrooms verschijnt is op zijn minst gewaagd en vooruitstrevend.

De ANWB heeft haar
keurmerk gegeven aan de
onderhoudsvrije
Berga
start-accu's, die bedoeld
zijn voor het starten van
motoren van personenauto's.
De accu's hebben volgens de ANWB een goede
werking, kwaliteit en duurzaamheid. De aanschafprijs varieert van 150 tot
400 gulden. Ze zijn verkrrjgbaar bij autospeciaalzaken.

Thier State-Of-Art Motorcycleparts is specialist in 'customizing' van met name Harley's.
Het bedrijfje importeert exclusieve motoronderdelen vanuit
Amerika en ontwerpt en bouwt
zelf strak gelijnde motoren zonder overbodige franje.

Enkele jaren geleden kwam
zoon Marco thuis met de mededeling dat hij een Harley-blok
had aangeschaft en zelf een mo-

Subaru

Suzuki
Amsteistein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Volvo
VOLVO Occasions

Suzuki Alto GL, Antraciet,
bouwj. aug '88, als nieuw 940 GL. 2.3
'91
ƒ6500. Tel. 020- 6722086.
740 GL. Estate, Diesel .. '90
740 GL 2.3, antr.m
'90
740 2.3. Sedan, blauw . . . '90
480 Turbo zwart
'89
'93
Toyota Corolla 1.3hb, bj. 1988, 440 GLT ABS
440 DL Special
'93
sport uitvoering, ƒ 13.450,-.
440 1.8 inj
'92
Toyota Botman Medemblik
440 Sunray
'91
02274-1462
440 Automaat
'91
Toyota Corolla 1.6 Sedan, b.j. 440 GL, Autom
'91
1993,
LPG, stuurbekr. ectr.340 Special Autom
'90
ƒ26.950,-. Toyota Botman
340 GL Autom
'89
Medemblik 02274 - 1462.
340 DL Autom
'88
'89
Toyota Carina E 2.0 XLD b.j. 240 GL Sedan
1992
met
comfortpakket,
ƒ32.450,-. Toyota Botman
Medemblik 02274 - 1462.

Toyota

Van Vloten.

Volkswagen

Amsterdam
Uw Volvo-dealer

T.k. Golf CL, sep. '86, 5 vermet persoonlijke service
snel., sportv., getinte gl. vele Tel. 020 - 6369222, Meeuwenext. ƒ 7850,-. Tel.: 020-6960138. laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's

340 aut. 3/5 drs. 87 t/m 91
480 ES sch.dk'90; 460 GLE'91
70 BESTELAUTO'S en pers. 940 GL Sedan, automaat '91
busjes v.a. ƒ3500. Garage
VOLVO-NIEROP
Rijsenhout, lid Bovag.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel. 020 - 6183951.
Bennebroekerweg 17, RijsenMet
tranen
in de ogen, vanhout bij Aalsmeer, 02977wege lease auto (ook weer Vol24229. Ook t.k. gevraagd.
vo): prachtige Volvo 740 GL
NISSAN Vanette '91, dubbele station, rood, 76.000 km, leer,
cabine, benzine, 76.000 km, elektr. schuifdak, juli 1990
ƒ 10.950,-. 020 - 6924723.
ƒ27.500,-: 020-6646070.

Klassiekers
en Oldtimers

Volvo 244 GLE '79 l. bekl. o.d./
schuifd. Vr.pr. ƒ 600,-.
Tel. 01660 - 2899.

2e APELDOORNSE
OLDTIMERBEURS

Volvo 740 GL Combi 2.3L, '90,
LPG onderb. en nog vele extra's. In abs. nw.st. ƒ27.950.
Tel. 058 - 153636.

9 t/m 11 dec. Americahal,
L. van Erica. Info: Pro Mobiel
Totaal. Tel/fax. 070-3977210.

bolle kikkerogen, een 'lachende' grille en een ronde achterkant met relatief laag geplaatste lichten in gestrekte horizontale lijn.
Een uiterlijk om te veraf schuwen of om van te houden.
De stilering van de Scorpio is
enerzijds vooruitstrevend

D

maar haalt anderszijds toch de
familiebanden met andere
Pord-modellen aan. Hij is
voortaan leverbaar in twee carrosserie-varianten, een vierdeurs sedan en vijfdeurs wagon.
Beide profiteren van de technische verbeteringen, waaron-

tor ging bouwen. Dat bleek niet
zo eenvoudig. Er waren in Nederland nauwelijks onderdelen
verkrijgbaar zodat de twee besloten zelf te gaan importeren
en dan maar gelijk op grote
schaal.
Via het postorderbedrijf worden de motoronderdelen landelijk gedistribueerd. Daarnaast
ontwerpen en bouwen ze eigenhandig uiterst exclusieve motoren gebaseerd op Harley Davidson. Marco is verantwoordelijk Karel en Marco Thier ontwerpen en bouwen uiterst exclusieve
voor het ontwerp en de ver- motoren gebaseerd op Harley Davidson
Foto: Bram de Hollander
koop, het -technische gedeelte
doen ze samen.
we na ombouw een kapitaal aan bezoekers kwamen speciaal
Onderdelen die niet verkrijg- onderdelen overhouden. Över- voor Thier naar de RAI. En het
baar zijn, maken ze zelf. En de bodig? Wat dacht je van knip- waren niet alleen de Harley-rijprijs bewijst de exclusiviteit. perlichten, die lelijke obstakels ders die bleven stilstaan en
Voor een Thier-customfiets gaan er gelijk af. Wij werken ze kwijlen. „Wij kwamen naar de
waarvan geen tweede exem- minimaal weg in bijvoorbeeld berg, maar de berg kwam ook
plaar bestaat loopt de prijs, af- de spiegels en kentekenplaat. naar ons", zegt Marco. „Kun je
hankelijk van de wens en het Per l april volgend jaar zijn he- dat ook voor een Japanner boubudget van de klant, soms op laas verplicht voor nieuwe mo: wen, wilden sommige bezoetot een kleine, ton. Maar voor toren. Dan gaat ook de tachtig kers weten. Behalve voor de Inminder kan het ook, zeker als je decibel-grens in. Dat is niets, je truder is voor de meeste Japan-.
handig bent en de onderdelen hoort helemaal niets meer. De se motoren is nagenoeg niets
overheid voert wat dit aangaat verkrijgbaar."
zelf monteert.
„Ze zijn allemaal identiek
Marco Thier, grafisch ont- echt een ontmoedigingsbeleid."
Tijdens de laatste MotoEAI maar motorrijders willen zich
werper van huisuit: „We laten
de overbodige zaken het liefst trok de stand van Thier evenals toch onderscheiden van elkaar.
weg en het gebeurt dus wel dat vorig jaar heel wat bekijks. Veel Als je een Japanse customfiets

Grote Opruiming
Door plaatsgebrek
Johan Boom, Zuider
Akerweg 83, A'dam Osdorp Grote sortering ONDERDELEN
AUTO SERVICE WETTER
van alle schade-auto's, alle
Tel. 020 - 6105478.
SUBARU en LADA dealer
± 200 auto's v.a. ƒ 600.- tot merken, alle bouwjaren.
Lada Samara 1.3 Flash ."1989 ƒ20.000.- met nieuwe APK, GEBR. OPDAM B.V.
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991 Geop. van 9.00 tot 19.00 uur. Tel.: 02502-45435.
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Donderdag koopavond.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Renault 11 TL
1987
T.k. inruilauto's: Kadett 1.6 D voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Renault 11 GTX
'.1984
Station, 4-'86, ƒ4950. Kadett Loop-, sloop- en schadeauto's
VW bus LT 28 Dsl
1987
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
VW bus transp
1987 1.3 LS, LPG, 3-drs, 6-'85,
FiatTempra 16 IE
1991 ƒ4950. CorsaTR, LPG, 10-'87, Mercedes onderd. ook bestel
ƒ4950. BX 1.6 RS Break, 10Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Tevens inkoop sloop of schade
Opel Kadett 1.7 D caravan1988 '85, ƒ3950. BX 14 RE, LPG,
6-'83,
ƒ
1750.
BMW
316,
5-'85,
Opel Kadett 1.3 HB ....1989
ƒ4950; 316, zwart, 3-'84,
Toyota Corolla 1.3 GL 1984
ƒ3950. Passat CLD, 2-'86,
Zwanenburgerdijk 503
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk Peugeot Adria Tic. 650A, 2.5,
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
25, A'dam, 020-6627777. Don- TD 6 pers., div. opties 4/92
derd. geopend tot 20.30 u.
Tel. 02902 - 61697/61981.
Kom bij ons maar eens kijken!
Alle occasions in eigen
werkplaats nagezien.
Onze monteurs repareren snel,
vakkundig en voordelig,, ook
Onderdelen voor: Austin - Rover uw auto l Of je nu koopt of
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
bij ons laat repareren,
je bent altijd goed uit.
KIMMAN HAARLEM
Wij ruilen in voor de hoogste
in 24 uur GELEVERD
waarde. Alle keuringen
vinden wij goed. Onze
financieringen zijn snel rond
T.k. complete achterbank Nis- Missot. specialist REM- en
VW Golf 5-drs.
'85 san Patrol GR. Nieuw.
FRICTIE-MATERIAAL.
VW Golf GTD
'87 Tel.: 02987 - 4178.
Bosboom Toussaintstr. 43
VW Golf Madison '90 en . '91 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
VW Golf CL 1.6
'88
Klaar terwijl u wacht.
VW Golf GTi 16V veel extr.'91
Ruilstarters en dynamo's.
Noodservice
VW Jetta Dsl. 4 d.
'87
Valkenburgerstraat 152.
ONDERDEELVERKOOP
Alfa 164 TS
'91
Tel.: 020-6240748.
DOE-HET-ZELF ADVIES
Mitsubisni Colt GL
'89
op zaterdag van
Mitsubishi Gal. 2.0 GLSi .. '91 Grote sortering ONDERDELEN
10.00-13.00 uur
Suzuki pers.bus Carry ... '89 van schade-auto's, alle
Kost B.V.
Ford Sierra 1.6
'90 merken, alle bouwjaren.
VW Polo Coupe
'91 GEBR. OPDAM B.V.
Valschermkade 16, A'dam.
VW Golf Cabrio
'89 Tel.: 02502-45435.
Peugeot 106 XN
'92
Audi 100 2.3 Autom. . . . . ' 8 6
Volvo 480 Turbo
'88
M.A.R.S. MOTORS
ALLE KLEUREN
Alle auto's APK gekeurd
verkoop en reparatie van alle
OOK IN SPUITBUSSEN
met BOVAG garantie. motoren en verkoop van
otto nieuwenhuizen bv
kleding, helmen en access. DaAUTO-WESTPOORT
515, Amsterdam
Repar.- en Onderhoudsgarage gelijks geopend. ZONDAG kijk- Overtoom
(020)6129804
dag 11-17-u. St. Janslaan 52
Condensatorweg
Bussum. Tel.: 02159-11866.
(langs de spoorlijn) A'damSloterdijk l. Tel. 020 - 6813410,
b.g.g. 06-52919992.

Gratis winterbeurt
bij Kwik-Fit

Volvo 940 GL, Groen met. 1/92,
Bord.rode Citroen DS Special, 67.000 km, 1e. eig.
"•j. 1971, redelijke staat, mot. Tel.: 02902 - 61697/61981.
9°ed, APK tot eind '94, vr.pr.
/3500. Tel. 020 -6391802.
745 GL 2.3, Lpg
2'88
240 GL 2.3, Lpg
5/90
OLDTIMER/KLASSIEKER
w)kopen? Bel dan het data 940 GL, 2.0, 60.000 km. . 3/92
940 GL Lpg, 2.3
9/91
bestand v/h Ned. Oldtimer
960 2.5 aut. 5000 km .. 10/94
Bureau. Tel. 02990-34065.
855 GLT 14.000 km . . . . 4/94
.Peugeot 504 SR, 6-'82,165.000
244 DL
6/81
W1., APK tot 5-'95. Vr.pr.
440 GLT 2.0 4.000 km . 10/94
'3000. Tel. 01736-95353.
440 Automaat 1.8
4/92
* Bewijsnummers van een
440 DL 1.822.000 km ..6/93
Seplaatste advertentie in deze 440 DL 1.844.000 Lpg .. 6/93
jubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de AUTOBEDRIJF DiCK MUHL
°P9ave van de advertentie . OFF. VOLVO DEALER
Kenbaar maakt: De kosten
Nijverheidslaan 1, WEESP.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel. 02940
18200/18008

Wie niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan, doet er verstandig aan langs te gaan
bij een van de Kwik-Fit autocentres voor een gratis
winterinspectie.
De monteurs keuren de
auto op een aantal belangrijke punten en stellen een
rapport op aan de hand
waarvan eenvoudig kan
worden vastgesteld welke
onderdelen aan vervanging
of onderhoud toe zijn.

der een nieuwe voor- en achterDe keuze voor de aparte zowielophanging, nieuwe motogenaamde poly-ellipsoïde kopren en moderne toepassingen
lampen resulteert in beter en
van elektronica. Deze laatste
breder licht op de weg en dit
omvatten zowel het instrumen- komt vooral in bochten sterk
tarium als de automatische
tot zijn recht.
transmissie, tractie controle,
ABS en anti-diefstalbeveiliVersies
ging.

Kamperen op
een oplegger

De achterlichten strekken
zich bij de sedanversie over de
hele wagenbreedte uit. De kentekenplaat bevindt'zich in een
uitsparing in de bumper onder
de laagopende kofferklep.
Ford brengt de Scorpio met
vijf verschillende motoren op
de markt: de bekende maar
herziene 2.0 liter viercilinder 8klepsmotor met 115 pk, een 16klepsversie hiervan met 136
pk, een 2.9 liter V6 met 150 pk
en de 24-klepsversie met 207
pk. De 2.5 liter turbodiesel (115
pk) is eveneens door Ford verbeterd.

De firma JMR uit Ridderkerk presenteert tijdens de Kampeer en Caravan RAI van 25 tot 30 november de Shadoxv Cruiser
gekoppeld aan een Opel
Campo 3.1 TD.

bouwt is dat vaak weggegooid
geld omdat hij daardoor in
waarde daalt. Een Harley is
echter waardevast. Een 'full
project' is dermate uniek dat de
prijs van de motor zelfs stijgt.
Wij bouwen het hotste van het
hotste, tweeduizend procent en
minder niet. Of dit kunst is?
Laten we maar zeggen dat het
Op het gebied van veiligheid
een bepaalde mate van design
is. In Amerika staan dit soort is de Scorpio onder meer voorzien van een airbag voor de bemotoren in een museum."
stuurder, gordelklampen die
Het zijn serieuze projecten, de speling in de gordelautogeen gimmick's. Het design is maat elimineren, gordelspantot en met de bougiekabel door- ners en hebben de voorstoelen
dacht. Het zijn dan ook vaak een profiel dat voorkomt datje
langdurige projecten die van de bij een frontale botsing onder
de gordel doorglijdt.
klant veel geduld vragen.
„Niet iedereen heeft dat. Wij
hebben klanten gehad die voor
de levering hun motor al met Draagarm
winst verkocht hadden omdat
De belangrijkste wijzigingen
ze weer wat nieuws wilden. Een aan de voorwielophanging zijn
Harley Davidson in deze stijl de nieuwe laagste draagarm en
koop je niet om mee naar je een meer naar voren geplaatste
werk of Appie Heijn te gaan. Je stabilisatorstang. Het interieur
gebruikt hem om bij mooi weer is eveneens nieuw ontworpen
de show te stelen."
maar vertoont uiteraard nog
Voor informatie: telefoon steeds de Pord-trekjes. De prijzen van de Scorpio variëren
02206-7583.
van 53 duizend tot 91 duizend
EVERHABD HEBLY gulden.

De Shadow Cruiser (1840
kg) is een ruim kampeeronderkomen met badkamer, woonkamer en vijf
slaapplaatsen. De Campo
Crew Cab heeft een verhoogd dak en verlengde
laadbak' zodat hij voldoet
aan de nieuwe regeling
voor het grijs kenteken.
. In het verleden verkocht
JMR de Shadow Cruiser,
kostprijs 57 duizend gulden, altijd met een Amerikaanse auto ervoor. De
Campo past volgens JMR
beter bij de kampeeroplegger en bovendien is de wegligging van deze combinatie veel beter.

Autosloperijen

Algemeen

Subaru mini jumbo april 1990, Adverteren in deze rubriek
1e eigenaar, zwart metallic,
Tel. 020 - 665.86.86
zeer zuinig ƒ 8950. Inruil mogeFAX 020 - 665.63.21
lijk. Tel.: 023 - 423906.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Suzuki Alto GLX, automaat
5/89, wit, openkl. achterr. get.
glas. Een juweeltje! ƒ9250,-.
Tel.: 020 - 6416528.

'Een uiterlijk om
te verafschuwen
of om van
te houden'

'Wij bouwen 2000
procent, niet minder'

T17IJ HOUDEN niet zo van
99 TT kerstbomen.
Bijna
elke Harley-rijder probeert zijn
motor een eigen gezicht te geven en geen Harley is gelijk, dat
hoort bij het merk. Maar vaak
kleden ze de motor dan aan met
allerlei chromen kapjes, een
beetje Goldwing-achtig dus.
Dat doen wij niet. Wij bouwen
heel strak en met een doorlopende design zodat voor- en
achterkant met elkaar in overeenstemming zijn", zegt Karel
Thier van het gelijknamige bedrijf uit Egmond-Binnen.

Keurmerk voor
start-accu's

E NIEUWE NEUS en
achterkant waarmee de
Scorpio een nieuwe levenscyclus inslaat
wijkt duidelijk af van de weg
die de meeste autofabrikanten
de laatste jaren gezamenlijk
bewandelen als het gaat om
nieuwe ontwerpen." Een stel

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Veiligheid:
2 full size airbags
dwarsbalken
in de portieren
rondom schijfremmen

Campers

ABS (optioneel)
Comfort:

Accessoires en Onderdelen

stuurbekrachtiging
getint glas
elektrisch verstelbare
buitenspiegels

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

Motoren/Scooters

Power:
2,0 liter 16V motor

&CHRYSLER

autolak

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,CHRYSLER HEEMSTEDE

Autoverhuur

Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

Clio 1.4 RN autom, '92/23.500
Clio 1.9 RL Diesel, '91 ƒ 17.950
19 RL sportpakket, '92/24.250
21 N TL Station, '90 .ƒ 18.250
21 N GTS Symph., '90/19.250
25 TXE airco, '92 ... .ƒ29.950
Clio 1.2 RL 5-drs, '94 ƒ22.250
Suzuki Swift 1.3, '91 .ƒ17.950
VWGolf 1.6 L, '89 ..ƒ14.250
VW Passat 2.0 GT, '91 ƒ 21.950
Mazda 626 LX 1.8,'91/25.950
MAFAIT, Nijverheidslaan 14,
Weesp. Tel. 02940 - 13044.

niet duur!!!
Studenten 10% korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Chrysler Neon LE: f 41.995.-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf f 989,(excl. B.T.W. en brandstof; gebaseerd op 48'mnd., 20.000 km per jaar, full opcrational lease). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473-63 400.

Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID

QUKEBAAS

±- 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

Alfa 33 1.5. IE ..91 ƒ15.300
Unix-Autoverhuur
Peug. 405 GR Lpg89 ƒ11.850
Suzuki Swift 4-drs.88 ƒ 8.850
Nu, de goedkoopste
Saab 900 GL ....86 ƒ 6.800 Huren al vanaf 38.- p/d.
Ford Scorpio 2.0 CI88 ƒ 8.950
(ex. B.T.W.)
HyundPony1.5GL88 ƒ 6.950
Bel voor info: 020 - 6261962.
Nissan Bluebird. 2.0
GL autom. 85
ƒ 4.750
ma. t/m vr. v. 8.00 tot 17.00 u.
v.Ostade Garage 020- 6625428

C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Opel Kadett ƒ 39 p.d.

de Ronde
* Vener

~ Diemer
_ Courant =±=-

All-in KM vrij.
RENT A BRIK. 020-6922930.

Aalsmeerder
* Courant
Zand voorts
Nieuwsblad

SLOOTHAAK

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,i
per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.

l AMSTELVEEN BV. \\
Tel. 020-6431220

J

AUTOVERHUUR

De Lugt luxe en bestel vanaf •Studenten 10% korting
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
- Speciale avondtarieven
Tel.: 020-6161388 of 6890374. •De goedkoopste in A'dam e.c
Twingo, Peug. 106/306, Vectra,
Koen van Oosterwijklaan 6
VW Combi, Transit Diesel.
AMSTELVEEN

Amsterdams
Stadsblad. .
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BOUCLE TAPIJT!
Prachtig boude tapijt met zeer fijne nop. Verkrijgbaar in
drie fraaie kleuren. Jute-rug. ^,
~~
Breedte 400 cm. Per str. mtr. 7,

VAN

LUSSEN TAPIJT!
Boude tapijt met fijne lus. Geschikt voor huishoudelijk
gebruik Foamrug Breedte 4QQ£f°— _jer~
~~S
Per strekkende meter
~/

VAN

BOUCLE NELCA!
Smaakvol boude tapijt met fijne lussen. Woonkamergeschikt.
Verkrijgbaar in diverse kleuren. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

SS

GELEGD

VAN

75

HOOG-LAAG STRUCTUUR!

Prachtig tapijt met fraaie hoog-laag structuur Verkrijgbaarjn
drie mooie kleuren Foamrug ^- ~~
'
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

Wie jarig is deelt uit,
da's een traditie die
Carpet-land in ere
houdt! Carpetland viert zijn 11-jarig
succes met knallende
fexestkortingen op tapijt,
vinyl en karpetten. Dat
wordt smullen!
Vele bekende tapijtleveranciers delen mee in de
feestvreugde en gaven flinke
kortingen weg aan jarig Carpetland. En die kortingen zijn weer
voor ü. Voor iedereen iets
interessants, meteen uit voorraad leverbaar. Modern,
klassiek, ook in de
vele rolresten.
,-

f ,„

/ " r

BUDGET VINYL!
Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudejijk_gebrink
Meerdere dessins
"
'
Breedte 200 cm Per str mtr

BOUCLE TAP/JT/
*e kleuren groen, i
-oamrug. Breedte400cm'
j Per strekkende,

i de

GELEGD VA

SLAAPKAMER VINYL!

VOOR

Fraai slaapkamer vinyl van een zeer goede kwaliteit. In
^diverse kleuren. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter

r/

„

VAN

Sr

g

*S . Z

Exclusief kamerbreed vinyl met prachtig marmer dgssjn
Woonkamergeschikt
Breedte 400 cm Per str mtr

aanb Hl

Breedte 200 cm

°

p

\>%

er strekkende meter

VOOR

VAl

ffl

GELEGD]

VAN

*fff

, EXCLUSIEF VINYL!
Fantastisch marmervinyl. Exclusief van Forbo voor Carpetland. Diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

F* \:

GELEGD

VAN

GELEG

VAN

HOOGPOOL!
Meerkleurig shag tapijt. In verschillende prachtige kleuren
verkrijgbaar. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

AANBIEDING!

Vltë ?'*%WlK: .

GELEGD

VAN

Enorme partij Handgeknooptéi
Nepalese tapijten.
;
Maat 170 x 240 cm;
f

WOLLEN BOUCLE!
Zware boude met middel grove nop. 100% zuiverjcheer'S
wol produkt. Jute rug.
~"
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

„ •>»\ • «i, •

JMb

EENMALIGE
AANBIEDING!

LOUIS DE POORTERE!
Prachtig kortgezet gemêleerd velours. Geschikt vor;
gebruik. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
aa*r

i
|

VAN

GELEGD

VAN

FRISE TAPIJT!

^

!

Heerlijk zacht frise tapijt Keuze/
pasteltinten. Action-back rug. Brer
Per strekkende meter

^Perzisch Senneh tapijt. 100%
•„*J 00 cm

«V>£

GELEGD
VAN

^J *%•
^-1- ' *

WOLLEN TAPIJT!
Werkelijk prachtig wollen
Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD
VAN

s*f n

1

>
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ssins: Bahar, Kalsong,
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Aanbiedingen geldig t/m 4 december 1

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

EUROPA'S
LEIDEN
Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).
Tel. 07J - 32 23 00
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

HOOFDDORP

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

GROOTSTE TAP/JTSPÊC/AL/ST
HAARLEM

BEVERWIJK

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-l 15 89
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

1

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
e
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/d IJssel,
Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Dordrecht, Emmen,
Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Heerlen (2),
gouden gids Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zutphen.

T\
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werkers uit te
mesten.
Maar ach, je
moet wel een
hele
harde
zijn als je hart
niet smelt van
die
dartele
diertjes
en
koddige kereltjes.
Overigens, als de
dwergen
'Heho, heho,
je krijgt het
niet
cadeau'
zingen,
dan
doelen ze op
de prijs van
deze
video:
44,95 gulden.
De mooiste
Kerstfilm is
echter
die
waarin
The
Muppets op
geheel eigen
wijze het verhaal van de
vrek Scrooge,
Charles Dickens' meester-

Heho, heho:
de kindervideo

Om de kinderen op'de steeds
langer wordende avonden toch
aangenaam bezig te houden
lijkt de video een ideaal 'geréedschap.' Steeds meer verscliijnen er produktcn op de
markt, speciaal gericht op de
qua afmetingen kleinste doelgroep.

ET IS EEN leuk idee
geweest om geliefde
kinderboeken op de
video te zetten. De Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl,
waarin bekende sprookjes
op geestige wijze door de
molen worden gehaald, lenen zich daar bij uitstek
voor.

H

Michael
Gaine in
'The Muppets
Christmas
Carrol'

Foto:
Walt Disney
Company

ge, die de tekst afraffelt alsof hij van Hans de Beer is voor 24,95 verkrijgbaar. In dezelfde Drommie Videoreeks
nog met de trein mee moet. Ge- zijn
nog twee andere video's van Roald
lukkig leest Loes Luca ook wat Dahl verschenen, beneVens avonturen
sprookjes, waarbij ze kwistig van Pippi en Woeste Willem.
uit haar gereedschapskist met
stemmetjes put.
Nee, dan de avonturen die Suikerzoet
Lars de kleine ijsbeer op de
door Arnoud van Soest
Noordpool beleeft, dat is nog
Na Aladin en Jungletaook
eens een leuke video. De ijs- heeft het Disney-concern nu.
Om een indruk te geven: 'De schots van Lars breekt af, en ook haar eerste lange tekenfilm
arme Assepoes stond paf.. Mijn aldus belandt hij in de tropen. 'Sneeuwwitje en de zeven dwer:
prins, dacht ze, hakt hoofden af; Daarmee begint een serie aan- gen' op video uitgebracht. Wie
hoe kan ik trouwen met de man, doenlijke en spannende avon- door ogen van nu naar deze uit
turen, die op weldadige wijze 1937 daterende film kijkt, ziet
die zo een hobby hebben kan.'
Helaas valt de video tegen, door Aart Staartjes worden ver- een suikerzoet tutje ('Vogeltje,
omdat het geen echte tekenfilm teld. Daar kan Meneer Droge ben je gevallen? Oh ziel!'), dat
is, maar een serie bewegende nog een puntje aan zuigen.
zo maf is om de zwijnestal van
tekeningen. Maar het ergst van
een clubje bebaarde en iets te
'Gruwelijke Rijmen' van Roald Dahl klein uitgevallen diamantbeal is de stem van Gert-Jan Drö- kost
19,95 gulden. De Kleine Ijsbeer

BOES

Batterij koplamp
Er is voor een fiets zonder standaardverlichting
(racefietsen, ATB's enzovoort) een krachtige batterij-koplamp
ontwikkeld
die over twee lichtsterktes
beschikt. Eind november
komt dit produkt op de Nederlandse markt.
Het nieuwe type HL-1500
van het merk Cateye kent
een standaard lichtsterkte
en een tweede stand, waarbij maar liefst drie maal de
standaard lichtopbrengst
geproduceerd wordt. Bij de
standaard stand kan de
lamp zes uur branden, bij
de hoogste stand is dat drie
uur. De energiebron bestaat uit vier penlite batterijen.

werk, vertellen. Met veel sfeer,
te beginnen bij een indrukwekkende vlucht over besneeuwde
daken, maar vooral met veel
humor. Michael Gaine speelt
Scrooge; Rizzo the Rat en Gonzo vertellen het verhaal. Totdat
zelfs zij het te eng vinden en
zich uit de voeten maken, terwijl ze de kijkers toevoegen:
'Bekijk 't maar lui, tot bij de
slotscène!'.
'Sneeuwwitje en de zeven dwergen'
is al volop te koop is, terwijl 'The Muppet Christmas Carrol' begin december
op de markt komt (39,95 gulden). De
kerstavonturen van twee andere Disney-helden, Darkwlng Duck en Goofy,
volgens eveneens begin december
(29,95 gulden).

De Cateye HL-1500 Is voor 49,50
gulden te koop bij de fletsvakhandel.

4

Tuin moet
toegankelijk en
spannend zijn'
Nederland geeft meer uit voor
de tuin dan welk land ook. Zoveel mensen, zoveel tuinwensen. Een probleem is dat bij velen de kennis en het gereedschap ontbreken. Een grondig
voorbereid plan voorkomt teleurstelling en is kostenbesparend.

R KAN; HEEL VEEL
>: misgaan bij het aanleggen en onderhouden
''•van de tuin. Het schijnt dat
17 procent van de mensen
die een tuincentrum bezoekt niet weet wat ze daar
komen doen. Zij zien een
tuincentrum als een groenwarenhuis waar je vooral in
het voorjaar lekker gaat
shoppen, gewoon maar kopen wat je leuk vindt want
de zomer staat voor de deur.

E

door Everhard Hebly
„Maar van een tuin kun je, als
je het goed aanpakt, 12 maanden per jaar genieten en niet
alleen in het voorjaar en de zomer," zegt Jan de Jong van
Groengroep BV uit Boskoop.
Groengroep behoort tot het se'Vijvers komen als een golf over
ons heen. Op een vijver kun je al
je lusten botvieren, het vergt
niet zoveel onderhoud en leeft
constant'
Foto Groengroep

lecte gezelschap van tien Tophoveniers, Nederlands eerste
vereniging van kwaliteitshoveniers met eigen keurmerk. Tophoveniers is bedoeld voor tuinliefhetabers die uitsluitend genoegen nemen met perfectie als
het gaat om tuinarchitectuur.
Groengroep ontwerpt tuinen
ter grootte van een park tot een
'postzegel' van vijftig vierkante
meter.
......
De Jong: „Meestal schakelt
men ons in als men na acht jaar
over de eerste schok van de hypotheek heen is en als de tuin
niet beantwoord heeft aan de
verwachtingen. Wij maken
eerst een ontwerp inclusief beplantingsplan waarbij we rekening houden met de omgeving,
de mensen, het huis en natuurlijk het budget. Zo'n ontwerp
kost minimaal vijfhonderd gulden en men is niet verplicht
door ons de tuin aan te laten
leggen. Het ontwerp blijft van
de klant. Als wij de tuin aanleggen, blijven er overigens altijd
wel onderdelen die mensen zelf
kunnen uitvoeren."

Kersepittenkussen

vergt niet zoveel onderhoud en
leeft constant. Hij trekt leven
aan en is ook 's winters nog
leuk. Verder zijn losse bakken
en potten een duidelijke trend
en dat geldt ook voor teakhouten meubilair. Het witte kunststoffen meubilair is op zijn retour."
De grootste trend evenwel is
dat men 'iets' van de tuin wil
maken. Maar hoe en wat? Er is
niet altijd sprake van beleid,
constateert De Jong. In tegendeel zelfs. De tuin staat doorgaans veel te vol met verkeerde
planten, bomen en struiken op
verkeerde plaatsen in verkeerde grond. De Jong: „Mensen kopen iets in het voorjaar als het
er mooi uitziet zonder te weten
hoe die plant of struik er in het
najaar uitziet en of voor welke
grond geschikt is."
„Voor een tuin is geduld nodig en dat ontbreekt vaak. Na
de aanleg moetje eigenlijk twee

jaar je mond houden en het resultaat afwachten. Je kunt bijvoorbeeld een goedkope nouten afscheidingswand neerzetten zodat je de buren niet meer
ziet. Maar vaak zijn die schermen van een slechte kwaliteit
en worden ze met het jaar lelijker."
Hij vervolgt: „Er zijn ook andere oplossingen die meer geduld vragen maar veel mooier
zijn. Bijvoorbeeld klimop-gaashekken of een beukehaag waaraan je kunt zien welk jaargetijde het is. En voordat je naar een
tuincentrum gaat zou je eerst
een bodemonderzoek moeten
laten uitvoeren. Dat kost je inclusief een bemestingsadvies
per honderd vierkante meter
ongeveer 175 gulden maar voorkomt wel dat je de verkeerde
planten in de tuin zet."
Juist omdat tuinen zo trendy
zijn, vindt De Jong het onbegrijpelijk dat mensen een tuin (la-

(ADVERTENTIE)

De BoodschappenKrant

Vijvers
Nergens ter wereld geeft men
zoveel geld uit voor de tuin als
in Nederland en natuurlijk zijn
er trends. Bijna iedereen wil tegenwoordig een vijver in zijn
tuin en een folievijver biedt
hier meer mogelijkheden dan
de kant-en-klare bak. De Jong:
„Vijvers komen als een golf
over ons heen. Op een vijver
kun je al je lusten botvieren, hij

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

'Voor een tuin is geduld nodig
en dat ontbreekt vaak. Na de
aanleg moet je eigenlijk twee
jaar je mond houden en het resultaat afwachten'
Foto Groengroep

ten) ontwerpen en aanleggen
die niet bij hun huis past. „De
tuin is een ondergewaardeerd
onderdeel van het huis," zegt
hij.
„Ik heb de indruk dat mensen wel zelf een tuin kunnen
aanleggen, maar dat het gereedschap en vooral de kennis ontbreken. Een tuin moet toegankelijk en spannend zijn. Als je
ergens zit, moet je de neiging
krijgen om rond te lopen."
„Mensen beleven plezier aan
hun tuin en willen er veel tijd in
doorbrengen maar maken niet
vooraf een duidelijk plan."
„Over de inrichting van een
keuken denk je toch ook eerst
na en je gaat niet zomaar lukraak een paar kastjes kopen.
Tuin en huis moeten in evenwicht zijn en bij elkaar passen.
Een goed ontwerp is daarom
onontkoombaar."

Het kersepittenkussen
(22x26 cm) is een oeroud
Zwitsers
huismiddeltje.
Het is in feite een droge
warmwaterkruik, waarin
de geheel droge kersepitten warmte opnemen en
die weer afgeven. Het kussen koelt niet zo snel af als
de traditionele, met warm
water gevulde, kruik.
Het kussen kan h'et beste
in de oven bij een temperatuur van maximaal 150 graden gedurende circa twintig minuten opgewarmd
worden. .Verhitten in de
magnetron gedurende twee
minuten kan ook. Degene
die het kussen niet al te
warrn wil hebben, kan het
'gewoon op de verwarming
leggen.
In plaats van als warmwatarkruik kan het kussen
ook als koude compres
worden gebruikt.
Het kussen Is voor 19,95 gulden
verkrijgbaar bij de beddenspecïaalzaken van SlaapvoorUchter
Morpheus In Hilversum, Bilthoven. Mijdrecht en Utrecht.

Deze vrije-tljdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Voor informatie over Tophoveniers:
telefoon 01727-18236.

geeft u meer!
In de nacht van 30 november op l december starten de activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag met een speciale
filmvoorstelling. Om half één 's nachts draait in de grote zaal
van het MGM Tuschinski-theater een speciale voorstelling
van de Engelstalige versie van Walt Disney's nieuwste meesterwerk

The Lion King

Heksen spelen de hoofdrol
VAN DE WEEK
Kerst in het Westerwald >
*»x

Ongerept winters natuurschoon!
5 dagen naar
het Nistertal

Breng uw Kerstdagen door In Nisertal in hetongerepte Westerwald. Een geweldige 5-daagse Kerstreis
met vele, vele extra's! Een uitgebreid excursieprogramma, verblijf in het sfeervolle hotel Wisser,
volpension verzorging, zeer uitgebreide Kerstdiners
en live muziek! Nu slechts fl. 598,-p.p. •
Meer informatie over Kerst in Nistertal: Stuurt
u deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antw.nr. 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Vertrek:
23 december
Thuiskomst
27 december
nu

598,-

Inclusief: /\ j>
• vervoer per luxe touringcar
•verblijf In hoteWisser
• 2-persoonskamers do/to
•volpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
•fantastische Kerstdiners
•gezellige live muziekavond
• begeleiding chauffeur

De Harde's 79iirs
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00- 18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

Simone Ruitenbeek bespreekt met enige regelmaat op
deze vrijetijdspagina recent
verschenen kinderboeken. Zij
zou graag weten wat jouw favoriete kinderboek is. Wil je daar
iets over vertellen en ben je tussen de zes en 12 jaar, schrijf
dan een kaartje met je naam,
adres, telefoonnummer en natuurlijk de titel van het boek
naar: Redactie Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp, Postbus 2104,1000 CC Amsterdam.
Wie weet hoor je binnenkort
iets van haar en sta jij op deze
pagina.

keer waagt hij zich te dicht in
de buurt van de heks. Als hij
een tent wil bouwen, gebruikt
hij de bezem van de boze heks
als tentstok en als hij op een
dag besluit een goede daad te
doen, verknoeit hij een belangrijke toverdrank. Zo haalt hij
steeds meer de woede van de
heks op de hals. Zijn goede
vriend de haas is degene die
door Simone Ruitenbeek
hem keer op keer uit de puree
In haar nieuwste boek Bloe- helpt, al geeft hij soms geen bemen voor de boze heks be- tere oplossing dan: 'rennen!'
Ook als de heks een goed huschrijft deze auteur in 14 avonturen de belevenissen van de ineur heeft moet je oppassen.
bewoners van het bos: de eigen- Ze zit namelijk vol heksenstrewijze egel, de verstandige haas, ken. In het eerste verhaal van
de dichtende uil en natuurlijk dit boek is het meteen al raak:
de boze heks. De boze heks is de heks tovert fluisterkruid.
nogal prikkelbaar. Het minste Als de haas voorbij komt fluisof geringste doet haar uit de tert het kruid: 'rare haas'. De
slof schieten. In haar boze bui- egel vergaat het al niet veel been dreigt ze iedereen die in haar ter: 'stomme, egel, stekeltegel'
buurt komt te veranderen in krijgt hij te horen. Alleen de
heks wordt overspoeld met
een vreselijk insekt.
De meeste dieren zorgen er complimentjes door het kruid.
De egel en de haas hebben
dan -ook wel voor dat ze haar
niet voor de voeten lopen. Al- daar al gauw genoeg van. Een
leen de domme, eigenwijze egel oplossing is snel gevonden,
kan het maar niet leren. ledere want fluisteren kunnen zij ook.

ZIJN intrigeI—l rende wezens en vor•*• -*• men een populair onderwerp voor kinderboeken. Ook in de verhalen van
Hanna Kraan speelt een
heks de hoofdrol.

Bloemen voor de heks is een
luchtig geschreven boek, vol
milde humor, dat nooit griezelig wordt. Hoewel de boze heks
opvliegend is en vol streken zit,
is ze niet gemeen en de verhalen in het boeken lopen altijd
goed af.
Geschikt om voor te lezen
vanaf vijf jaar, zelf lezen vanaf
zeven jaar.
Bloemen voor de heks, Hanna
Kraan. Met illustraties van Annemarie
van Haeringen. ISBN HU GOB9 9X2 7.
Prijs 22,50 gulden. Eerder verschenen
in dezelfde serie: Verhalen van de boze
heks en De boze heks is weer bezig;.

T TEKSEN

Kruiden
Een boek dat op een hele andere manier over heksen gaat is
Heksenkind van Monica Furlong.
Leana groeit op in een middeleeuws dorpje op een eiland
bij Schotland. Als haar grootmoeder sterft is er niemand die
voor haar kan zorgen. De mensen in het dorp zijn arm en kunnen een extra mond niet voeden. Dan biedt Juniper aan Leana in huis te nemen. Juniper is
anders dan de mensen uit het
dorp. Ze woont alleen net buiten het dorp. Als er mensen
ziek zijn, wordt Juniper gehaald, die weet alles van geneeskrachtige kruiden. Er
wordt gefluisterd dat ze een
heks is. Leana is doodsbang,
maar ze heeft geen keus en gaat
toch bij Juniper wonen.
Heksenktnd, Monica Furlong. ISBN
!>0 B069 (i!IO 5. l'rljs 26,50. Voor tien jaar
en ouder.

Deze bijzondere avond wordt gepresenteerd door Serge Henri
Valckc (o.a bekend van "De Vlaamsche Pot'). De opbrengst
van deze speciale voorstelling komt ten goede aan het Aids
Fonds. Tijdens deze avond zal ook een unieke serieel, een originele tekening uit de film. geveild worden.
Voor het verhaal van The Lion King is inspiratie geput uit
Shakespeares Hamlet en uit het bijbelverhaal Mozes. Het gaat
over de volwassenwording van de jonge leeuw Simba. wiens
vader, koning Mufasa. wordt vermoord door zijn oom Scar. Na
tal van omzwervingen beseft Simba hoe zijn vaders geest in
hem voortleeft en hij zijn verantwoordelijkheid in het leven
moet nemen. Hij gaat vervolgens de strijd aan met Scar en
zijn hyena-leger.
Elton John en Tim Rice schreven de meeslepende liedjes voor
deze film.
Op vertoon van deze bon krijgen Weekmedia-lezers na
afloop van de voorstelling gratis de speciale titelsong (op
cd-single) "Circle of Life' van Elton John. In de foyer van
Tuschinski zal hiervoor een speciale tafel worden ingericht.
Kaarten voor deze voorstelling kosten 25 gulden en zijn vanaf
donderdag 24 november verkrijgbaar aan de kassa van het
Tuschinski-theater. Telefonisch reserveren is mogelijk vanaf
24 november op 020-626.2633.

geeft u meer!
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

premiere
videotheek

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: W. Titulaer, Weesp

VIDEOTHEEK

,l[fi<'\('ll//rllllrll .l.lli:

*

/„llliKiiolls Niriiw~lil.nl. ( „l-llllll-plclll 12.
2(112 l\l /..llldl.....1.

l'l.i.it-ln^ l- nuk nin^cli|k in (Ir uil^rmlr i innlun.llic:
/.. /.incKn.ilN \icuu-lll.lil. \lllslcKcill- \\ickhl.lil. l llhnolii-r (.MUI.llll. lll' Kimili' \ ..... . VlUltl' l'nll l Cillli.nit. .illi- i'ilnii-. >. ui lul \Mi-li-iil.ini- N.iil-lil.iil. ili'
•\iniwr \\i-i".[ii'i. / .">.:(:! pi'i iiiillliui'lri.
*illiilinp-tiiil: in. i. inil.it! l "i. IK] MUI.
*

litluiln.iUi' OM-I uu/r mrnnr .unilli'kkrll|ki' .iikrlli-tillri ullllnn.llli - lll (l) M K H''- /l|n u|> .l.lllM.i.lt: <>p on/r
k.llllollMI M'lkl ll^b.l.u

*

\IIIII

*

llltMCIl

Olllll'l

IIIIMini<.|

\\IJIlll

l

Iep-I

CMt.l

De Harde's Tours

til

Sportartikelen

\lli- pni/cii i-\d. l 7. .V, H l \ \
l knul de li'k-l \.ni u» Miiiii-.iiKi'ilPiilii'iimiliiiulii' /.
Irli'l.....-i li o|i;;i \i.|i:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
Mirro's Wcrkrncdia

Postbus 156 - 1OOO Al) Anisicrilum
De slLMtin^tt|i!i'ii.
!i'ii. "cldrii \MCII pl.i.itMiif: ni (livrli
(livrlidr v\ci-k.
in^ unt\;ui£t n een .u K'pljiiiuk.i.il
\tioi de l

Corp. Slegersstraat2b
Zandyoórt
TeL 02507-12070

* 30 jr is wel oud, maar niet te
oud voor een kussengevecht. Technisch personeel
Oproepen - Mededelingen
Gefeliciteerd, Sven.
gevraagd
* 30 jr is zo voorbij, zo ging
het ook met mij. Van harte en
Carrosserie Center Van Veen
maak er wat van, Papa.
te Amsterdam vraagt wegens
* 30 of 40 het maakt niets uit
uitbreiding all-round
Mooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren.
hoor Frits, van harte en geniet carrossenebouwer/construcKunstsparretakken, sparreslingers, adventskransen,
in België. Eva.
tiebankwerker t.b.v. nieuwhulst en kerstwanddecoraties met verlichting.
bouw en/of reparatie, allGrote showroom, ZIJDENBLOEMEN. Vanaf CS: bus 35E. * Hartelijk gefeliciteerd
met je 40-ste verjaardag.
round bedrijfswagen spuiter
Frits, Tonny (of was 't 30).
en all-round bedrijfswagen
CORALIN Kunstbloemen en planten ' * Hé broekie (Rogier), gefeli- monteur. Tel.: 020-6117797,
citeerd met je 26ste verjaar- ml. dhr. van de Zeijden.
Compressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam. dag. Buurvrouw Til.
HLS is meestal op zoek naar
Tel. 6313588. Showroom open van 9-17 uur. (Zat. gesloten.)
PROCESOPERATORS met
*
Hoi
Roos,
inhalen
kun
je
me
* 30 jr: Frits dat worden korte * Marjon onze golfvnendin
een afgeronde VAPRO A/B,
echt
niet!
Gefeliciteerd
wandelingen. Groetjes Bo.
weer terug, tot ziens op de xxx Peet.
MTS Procestechniek of MTS
AOT opleiding. Werk voor
* Aldo goed gedaan nu voor golfbaan Nico, Herman.
* Lieve Frits,
meester schilder er tegen * Oproep:
tentoonstelling nu word je tocht echt te oud zeer lange perioden. Bel voor
informatie: 020 - 6635830.
aan, van harte pa en ma.
Maria school, oude school- voor mij. Liefs, Iris.
spullen.
Tel.:
02507
19106.
KAV Autoverhuur B.V. vraagt
Borduurpakketten, bekende
merken. Borduurkerstkaar- Overigens, mijnheer de voor- * Met 30 jr. ben je echt te oudvoor zijn motorfietsreparatievoor de super-Nintendo. Frits, afdeling een all-round monten, kussens. Singer
zitter, zijn wij nog steeds
teur. Tel.: 020-6979746, vraPnnsenhofstraat 7 Zandvoort. van mening dat de Herman gefeliciteerd. Ivo.
gen naar dhr. H.K. Kerklingh.
*Rasta
wil
niet
met
je
uit
Heyermansweg
moet
worden
* De aftakeling is begonnen
maar
geeft
je
wel
een
poot.
doorgetrokken.
26 nov. is Frits 30 jr oud.
Hartelijk gefelicteerd. Ras.
Toch hou ik van je Blitz.
Huishoudelijk
* Rommelmarkt 3 dec. a.s. in
personeel
*Dromen zijn bedrog maar 't Stekkie van 10.00 tot 13.00 * Rogier, van harte gefeliciteerd met je 26e verjaardag.
als ik wakker word naast jou uur. Inl.: 02507 - 16456.
gevraagd
droom ik niet! M, l love you! Sint en Piet bestellen? Als Buurman Ron.
Elke dinsdagavond gezellig vanouds even bellen. Nieuw * Roos, gefeliciteerd en nog
vele goede en gezellige jaren. Gevr. hulp m de huishoud. 3
zingen bij het Zandvoorts nr. 13780 of 13420.
Flatgenoot Willem.
uur p. week. Tel.: 13041.
Mannenkoor m het Gemeen- Sint en Piet op bezoek
schapshuis aanvang 20.00 als vanouds ƒ 35,-.
uur. U bent van harte welkom. Tel.: 13310.
Commercieel en administratief
GROTE VLOOIENMARKT
* Susta, Denys, bedankt
personeel gevraagd
Amstelveen zo. 27 nov. 10-17 voor de gezellige uurtjes, liefs
uur, 150 kramen. Sporthal de Patnce, Bernard, Nico, Wim.
Escapade (Escapade 1).
VLOOIENMARKT
Midland BV- 033 - 751167.
10 en 11 dec. Sporthal Delta
GROTE VLOOIENMARKT
26 nov. Haarlem Schalkwijk, Lloyd in A'veen; 18 dec.
Groenendaal
in
't Schalkererf, 100 kramen, sporthal
volgeboekt, van 9-16 uur, toe- Heemstede; 24 dec. SpaarUITZENDBUREAU
gang ƒ 2,50 26 dec. Hillegom, nehal m Haarlem.
Org.
Hensen,
tel.
023-402334.
HEEFT T
Manege Hillegom, alleen 2e
hands. Inl.: 020-6140616.
Voor trouwfoto's COMBINEER EENS EEN DAGJE CENTRUM AMSTERDAM
MET KANS OP EEN LEUKE BAAN BIJ JOU IN DE BUURT!!!!

KUNSTKERSTBOMEN

Happy Days
Van Marsbergen

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Je houdt er niet van hè
Rosanna. Van die grove p....
Journalist zkt allerlei materiaal
over Amsterdamse BIOSCOPEN i.v.m. te verschijnen
boek Tel.: 020-6921226. Fax:
020-6634010. Adres: Postbus
14518 1001 LA Amsterdam.
* Lieve Aldo je hebt je gezel
diploma behaald. Ik ben trots
op je Lieske.
* Mare, 'n geweldige (gratis)
primeur bij jou, en de kaas.
Bedankt, 'n tevreden klant
*Marjon, Kathy, Floor, fijn
dat jullie terug zijn. Beso,
beso, Rmi Herman Nico Wim.

Een viertal prijzen aangeboden door de AMCO-vakzaken.
reis De Harde gewonnen door: H. Huygen, Zandvoort
hairstyler gewonnen door J. Alderding, Amsterdam
klokradio gewonnen door: J. Looier, Amsterdam
walkman gewonnen door: F. Jager, Mijdrecht
4 E 180 videobanden gewonnen door: N. S. Acheampong, Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
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GOLF-GOLF-GOLF-GOLF-GOLF-GOLF-GOLF-GOLF-GOLF
Totaal nieuw is het 'OPEN' professional clubfittmg centre.
In een compleet uitgeruste werkplaats kunt u o.l.v. ervaren
clubfitters uw eigen golfsej. assembleren. Na eerst een gedegen analyse (d.m.v. een computer) wordt u m de gelegenheid
gesteld zelf uw golfclubs samen te stellen.
Enige voordelen van deze opzet zijn:
Prijs (50%-7Q% voordeliger). Alleen de beste materialen worden gebruikt. Zelfkennis van de materie. Reparaties kunt u nu
zelf tegen kostprijs uitvoeren (o.a. regrippen). Aanpassingen
tegen kostprijs. Gratis overleg met diverse Pro's en clubfitters
t.b.v. uw spelevolutie. Steeds de nieuwste moddellen en
trends. 100% zekerheid t.o.v. personal clubfittmg.
Meer informatie tel.: 020 - 6335940 of 06 • 52839533.
Te koop voor Sinterklaas:
1 telescoophengel; 2 hengels
Woninginrichting
± 7 mtr, vaste stok; 2 werpmolens; 2 werphengels en
diversen. Alles m één koop. FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
Vraagprijs ƒ 375,-.
gebruikte koelkasten, wasTel: 020 - 645.08.37.
machines, drogers, gasfor* T.k. skeelers mt 35 en 36 nuizen, kachels en ktv's.
ƒ 20,- p.p.; kinderkunstsch. mt Alles + ƒ250,- of kom een
35 ƒ 15,-. Tel.: 02507 - 13310. praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
Kunst en antiek
KOLONIALE STIJL meubelen
Buro's-schrijftafels-kastentafels-stoelen-vitrinesKOLONIAALSTIJL theetafels-tuinmeubelen etc.
Nederlands-lndie,
antieke Show-room De Koloniaal
meubelen en antiek-look: 700 Amstelveenseweg 676,
stoelen, div. modellen tafels, weg tussen houthandel en
ook met marmer, kasten, Daihatsu dealer of bij de
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Schommelst. ƒ 15; 2'/2 z.bank,
Keizersgr. 357, 020-6232736. oud-rose lederl. ƒ300; eiken
Showr.: Mr. J. Takkade 30, sen. bed ƒ 75; eik. eeth. m. 4 st.
Aalsmeer, 020-6412137.
ƒ 100; eik. salont. m. plav. ƒ 50;
RVS pannenset ƒ75; 2 pers.
. TAFELS
bed wit, MDF m. nachtk. incl. nw
matras ƒ 600. Tel.: 02507-30979.
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.
*Stapelbed ƒ50; 2-p. bed
ƒ 50; met matrassen/kussens/
Jan Best
dekens/linneng.
14043/14007
Keizersgracht 357,
020-6232736.
*Te koop 2-pers. bed,
Showroom:
150x200, met matras en een
Mr. J. Takkade 30,
nachtkastje ƒ75. 15830.
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng voor veiling 12
en 13 dec. Spinnerij 33.
Tel. 020 - 6473004.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gepens. schilder heeft nog
tijd voor binnen- of buitenwerk. Ook timmerwerk.
02507-18248/30339, na 19 u.
Nieuw in Zandvoort
Wie heeft voor mij een 2e
DE KLUSSEBUS
hands computer te koop voor
Foto Boomgaard
WP 5.1? Tel.: 61241 na 18 u. Echt voor alles van A tot Z,
onze relaties in Amsterdam, Uithoorn, Vinkeveen,
klein of groot, gewoon even
Grote Krocht 26 Voor
Mijdrecht, Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp en
bellen, wij komen u gratis de
Nieuw Vennep zoeken wij
kosten vertellen. Tel. 13780.
Schilderen-Witten-Behangen.
* SECRETARESSES
Vraag vrijblijvend offerte.
Felicitaties
* KAS / BALIE MEDEWERKERS
Vanstatendam
WoonMET MINIMAAL HAVO-DIPLOMA
voorzieningen: 020-6950716.
* ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL MEDEWERKERS
* Aldo van harte gefelici
VOLLEDIGE GARANTIE.
MET ASSURATIE B
teerd met het behalen van je * DATATYPISTES VOOR DE MIDDAGEN IN T CENTRUM
• ANNULERINGEN van uw
diploma. Wander.
VAN AMSTERDAM
Van Terzani: halogeen
advertentieopdrachten kunt u
* De eerste 30 jaar en nog * ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS MET HEAO BE OF
vloerlamp met een metalen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
BV OPLEIDING
steeds niet klaar.
richten aan Centrale Orderafframe (in groen of bruin),
Van harte, Steven en Bert.
deling Weekmedia, Postbus
'Pietra Serena' stenen voet
Heb je interesse? Bel dan snel voor meer info 020-6273094
156, 1000 A'D Amsterdam.
* Frits 3Qi Gefeliciteerd.
en ambachtelijk geblazen
of kom langs met cv, diploma's en paspoort
Don en Agaath.
Murano glas.
N.Z. Voorburgwal 158 Amsterdam.
Schoonheid en
* Frits 3Qi Gefeliciteerd.
HLS Uitzendbureau is meestal op zoek naar automatiseerOma Appie Irma.
verzorging
ders op middelbaar niveau. Op dit moment zoeken wij OS2
* Frits 30 jaar, wat een leef- en netwerk specialisten (LAN, NOVELL), een sys.teembetijd11 Groetjes Michael.
heerder met ervaring op de meest gangbare Windows appliZONNEHEMELVERHUUR
* Frits 30 jaar"' Van harte. caties en de AS400. Bel voor meer info naar 020-6635830.
SUN RENT
Ruud, Tanja, Jearrel en
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Roxanne!
Verlenging ƒ75,- p.w.
Divers personeel gevraagd
02507-30183/06-52812146
* Frits, hartelijk gefeliciteerd
met je 30ste verjaardag.
Frieda en Gerard.
De Kerst komt!
Dieren en

Tel. 13529

a la\an derHorst

dierenbenodigdheden

Marketing- en promotiebedrijf heeft extra mensen
nodig in de drukste tijd van het jaar. Diverse functies.
Part- + full-time. Voor korte en lange termijn.
Geen ervaring vereist. Bel nu, vraag naar Sandra

* Wegens werkomst. t.o.
aangeb. Dalmatmer reu, 7
jaar ƒ 50. Inl.: 02507 - 13926.
Kweekerij Habo in- en verkoop van Ara's, Kakatoes en
Papegaaien. Tevens aluminium volières en kooienbouw
033-951309 of 03425-1376.

020 - 6000280

Personeel
aangeboden
B.z.a. moeder die thuis com
puterwerk voor u wilt doen
Tel. 02507 - 31141.
Jonge vrouw heeft nog tijc
over voor huishoudelijk werk
ƒ15 p.u. Tel. 02507 -31243.

Muziekinstrumenten
Budget piano's

^/erlicht
a laVan der Horst

Zalenverhuur
Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Een lamp moet ook sfeer creëren
als hij uit is. Daarom vindt u op
de verlichtingsafdeling van ons
wooncentrum een zeer gevarieerde
collectie lampen van eigenzinnige
ontwerpers.
Afgebeeld: de hanglamp Assez Soir.
Een ontwerp van J.F. Crochet voor
Terzani dat herinnert aan het
traditionele Italiaanse
ijzervlechten.

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
.
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Huwelijk en
kennismaking
Aantr. leraar, M.O., 49, si.,
1.84 m, paar jaar alleen, gevoelig, niet dominant, droge
humor, moet af en toe alleen
zijn, zkt vriendin tot 45, n. rokend, si. (voorl. LAT rel.), kind.
welkom. Antw. verz. Br. met
tel.nr. o.nr. 755-47430 blad.
Zoek je een leuke vriend of
vriendin? De Relatielijn
06-350.200.54 (100 cpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

vBJpderij

2 Amgelveen.
's Maandags tot 13.00 uur gesloten.
Donderdag koopavond. 020-6412505.

ld. horst
co vanlder

W
Ook m ons wooncentrum: Mare Smithuis
Keukenarchitectuur en Boley open haarden.
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CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis' en vrijblijvend
.de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het rechtvoer zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres' uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

* Te koop 2x poezentoilet, 1
roze, 1 bruin a ƒ 15,-.
Tel.: 02507 - 12698.

Grote keus gebruikte piano's
Nieuwe piano's v.a. ƒ3500,Kastschade piano's:
Schimmel, Yamaha, Schulze
enz. met duizenden
guldens voordeel.
CLAVIS, Nwe Teertuinen 22
Amsterdam
OPEN: donderdagavond van
18-21 u. zaterdag van 10-17 u.

* Weg. allergie Lakense Herder reu m. stamb. 4 mnd ing.
en ontw. ƒ300. 035-561301

Lessen en clubs
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Baby-artikelen
Beeld en geluid

Dans- en
balletlessen

Badstand. ƒ 10; verst.b. traph.
* Hobbyist zoekt defecte ƒ 10; Maxi Cosy opv. geruit
kleuren TV's evt. kleine ver ƒ75; 2 babyled, matr. ƒ10
goeding Tel.. 02507 - 30355 3.st.; wipstoeltje ƒ 10; Mc.
.aren buggy m. voetz. ƒ 100;
*T.k. ktv, kl.beeld, met af kmderw. ƒ75; wandelw. rostandbed. + teletekst. Vr.pr se/bl. gerstr. ƒ 25. Tel. 30979.
f250,-. Tel.- 02507 -31003.
*T.k. commode/bad/3 laden
n één ƒ150; eetstoel ƒ50;
traphek ƒ25. Tel.: 19039.
Verhuizingen

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Boeken
Tijdschriften

Grote en kleine verhuizingen
overal naartoe. Goed, goedk
en vakkundig. 020-6114474.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en * Gevr. woontijdschriften Eikamerverhuizingen. Voll. verz gen huis & Interieur en Doe
Dag-nachtserv. 020-6424800 Het Zelf. Tel. 02507 • 16522.

Elke week het dagelijks nieuws!

Computerapparatuur
en software

Lamp

Ben je avontuurlijk, vlot e
commercieel? Niet te beroerc
om hard te werken voor ee
riant inkomen'' Bel ons dan
023-296190 of
antw.app
Liefst omgeving Randstad.

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Financiën en
handelszaken

020-6412505
Bmderij 2 Amstelveen.

colvanlderlhoret

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
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4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helans niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

*

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

donderdag 24 november 1994

Veekmedia 17

Straatgrieten! Ik snak naar 'n
hoogtepunt. Glij maar lekker.
! 1gpm. 06.320.320.77.

Videotheek
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Te koop
aangeboden
diversen
Aang. kastje grootmoelerstijd gesl. glasdeurtjes,
oper beslag ƒ75. Tel. 15897.

Première
Films p. dag
:
Première
Films p. dag
Movie boxen p. dag

ƒ7,50

ƒ 5 en ƒ 7,50
ƒ 10,00

r

GARAGE
TE HUUR AAGEBODEN
Tel. 02507-14534

Candy wasautomaat ƒ 150.
2507-16793 na 18.00 uur.
Te huur per 1/12 gr. zit/slaapkam. met keukenblok, eigen
r Te koop ATAG gasfornuis
iet draaigrill in goede staat. douche + toilet, vrije ingang,
voor werkend persoon. Tel.:
75. Tel. 15923.
02507 - 15274.
'e koop voor Sinterklaas:
telescoophengel; 2 hengels
Onroerend goed
- 7 mtr, vaste stok; 2 werpiolens; 2 werphengels en
en woonruimte
hversen. Alles in één koop.
te
huur gevraagd
'raagpnjs ƒ375,-.
el.: 020 - 645.08.37.
Dringend gevr. woonruimte,
k. 2-zits zw. leren bank; Miegemeub. v. 2 pers. Tel.: 18167
; strijkmachine (brede waien); Singer naairnachine-on- Te huur gevraagd: kamer
lerstel; eikenhouten Mechel- voor student in Zandvoort.
,e theewagen; Droste winkel- Tel. 023 - 283407.
ilik. 02507 - 16456 's avonds.
r

Woningruil

rT.k. driewieler ƒ 50; manou
jmp, staand ƒ50; manou
loekenkast ƒ 75. Tel.: 19536.

750 Ruiladressen
tT.k. herenfiets, 3 versn.
in A'dam. Inform. bij WBV Het
g.st. ƒ150, centrifuge ƒ50 Oosten. Tel.: 020-5882.315.
el.: 02507 - 16426.

Vaar/surfsport

Te koop
gevraagd
diversen

T.k. b.b. motor Evinrude 35
PK, kortst, handstart ƒ 1750,-.
Tel.: 02507 - 15850.

r Gevr. gebr. rode tegels,
0x30, ongeveer 30 stuks
el.: 02507 - 17165.

INTERSECTION
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TRUE ROMANCE - HARD VIO• . -.
LENGE •.'" •., / ; • . ; • ;
' •'
.
•*** . ' . . • ' • •
••
FAREWELL TO MY CONCUBINE
SURVIViNG THE GAME
,

THE FEAR INSIDE
SNEEUWWITJE ','$SCHINDLER'S LIST i
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

Nieuw discreet privé-gesprek
met hete vrouwen. (Extrasnel.) Bel 06-9664 (100cpm).

Doorschakelsex!

Live in de huiskamer bij de
THUIS-SEX-KONTAKT, hete lekkerste vrouwen en tieners!
vrouwen bij jou in de regio. Ze zitten thuis te wachten tot
Bel nu 06-9811 (75cpm).
jij belt. Ze willen privé 'n sexTIPPELLIJN: eenzame vrouw- gesprek met jou! Niemand
tjes zoeken een vluggertje? luistert mee! 24 u.p.dg. 1gpm.
Bel nu 06-9530 (75cpm).

06.9779

VERPLEEGSTERS LiveSex!
Rijp & Jong! 24 uur per dag!
06.98.38 1gpm. We wachten.

De nieuwste
dagfilms ;
'

DOORSCHAKELLIJN
* * HOMO-KONTAKTEN **
Nu kun je de vrouwen thuis Direkt apart met een hele
opbellen. Zoek de leukste ad- hete knul uit Amsterdam!
vertentie van een vrouw en de Bel nu 06-9613 (nu 50cpm).
computer verbindt je door
**HOMOKONTAKTEN**
met haar. 06-9892 (75cpm).
Zoek je snel een hete boy?
06-320*330*18 (75cpm).

THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste
vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.
l Bel nu: 06-9755 (100cpm).

DOMBO

VLUGGERTJE: hete vrouwen
zoeken snel discrete sexi
Bel 06-9603 (100cpm).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX. Bel
ze thuis via 06-9604 (75cpm).
IVrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-9512 Sexsuccesi 75cpm.

23'

Diverse clubs
020 - 6328686. Amber Escort
charmante dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur
a.d. deur - geen extra kosten.)

Nieuw privé ƒ 75.- vol uur, luxe
kamers Romeinse orgie, de
gehele dag relaxen met alle
Hete eenzame vrouwen 30+ 12 geheel naakte meisjes,
zoeken ANONIEM sexcon- dus wel 24 keer uw hoogtetact. Bel nu 06-9511 (75cpm). punt. Geop. ma-vr 10-24.
Bestevaerstr. 215 hs. A'dam
Hete ERVAREN vrouwen van
Tel. 020 - 6869264.
40 jaar zoeken sexkontakt.
• Wij behouden ons het
'06-350.290.53 (75 cpm).
recht voor zonder opgave van
Hete RIJPE VROUWEN (40+)
redenen teksten te wijzigen
zoeken snel sexkontakt!
of niet op te nemen.
Bel nu 06-9705 (75 cpm).

EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! Bel 06-9661 100cpm.

Hete vrouwen willen echt snel
SEXKONTAKT. Doorschakellijn! Bel 06-9766 (75cpm).

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

EROX de madam verbindt je Homo: jongens (18) onder eldoor, zeg maar met wie! 06- kaar. Hoor ze heet TEKEER
95.06. Rijp & Jong. 1 gpm. gaan 06-320*330*88 75cpm
Gebabbel,
gebabbel. 75 HOMOJONGERENKONTAKT
cpm. De BABBELBOX de eni- hete jongens van 18 tot 30 jr.
ge echte! 06-320.330.02.
06-320.330.95 (75cpm).
GRIEKS: toe maar, schuif LIVESEXMEISJES
06.96.36
mijn slipje maar opzij schat!! 24 uur per dag kun je Live!
Bel 06-9709 (100 cpm).
1gpm, v.a. 18 jr. Livesex1

Naar dames
lames THUIS door het hele
hè land

06-96.88

200 restaurants in

non

Afwisselend werk
op wisselende tijden?
Dat kan - bij Restoplan!

gen ontvangt onze

*"

Wij zoeken voor de regio AMSTERDAM

Ui

en omgeving een

organisatie dagelijks

PART-TIME CATERINGMEDEWERKER m/v

zo'n 40.000 gasten.

Omdat u als part-time catenngmedewerker op
wisselende tijden kunt worden opgeroepen voor
het bereiden van de lunch volgens het self-service
systeem en het bedienen van onze gasten
verwacht Restoplan het volgende van u
een flexibele instelling, woonachtig in Amsterdam
of directe omgeving en efficiënt kunnen werken

Met de inzet van ruim
800 medewerkers levert
Restoplan haar
opdrachtgevers een
goed produkt: dienst-

Restoplan biedt u:
• een goed salaris,
• inschaling volgens de catering CAO in de
functie van regiomedewerker;
• afwisselend werk met leuke collega's;
• goede vakantieregeling

verlening met een glimlach, vakbekwame en
betrouwbare bediening
en catering op maat.

Heeft u interesse in deze baan dan kunt u uw
schriftelijke sollicitatie vóór 1 december a. s sturen
naar'
Restoplan B.V , Postbus 451,
2260 AL Leidschendam,
t. a. v Mw L Groote Woortmann.

a£sro/>£.<A* \/
BIl'jlftLIL'J "l"l

06-96.80

WE KUNNEN NIET ZONDER, GEEN MINUUT

RWANDA
ledere dag leveren hulpverleners van het Rode
Kruis strijd tegen het menselijke drama in Rwanda
en in de vluchtelingenkampen in de omringende
landen. Uit de giften en
reacties blijkt dat het
Nederlandse publiek meeleeft met één van de meest
omvangrijke hulpoperaties in de geschiedenis.

U N I EK! H O T !
Kies uit 180 sex-story's. Zappen van.SM '
'naar Rijp, Meiden. Hard. Lesbi, Black, Ette
100 vrouwen en meisjes hebben hun
Vlug, Hoogtepunten enz. ot kies uit 500 privé tel.hr. in ónze computer zitten
vrouwen en meisjes die een afspraakje
waardoorwii je discreet kunnen dóoryerwillenmetiou!
,
• .,• • binden. Ze hebben allemaal .hun visitt'
_,;., Y\ ^- nn S~r\
kaartje ingesproken. Luister en maak ie
keuM
DurfJll? ||/-« 1) X f t X
- ™i verbinden' je discreet door
•
\J\J* J \j %\J\3
voor een gesprek privé bij haar thuis.' '^^-^^
.
. - • Introduktieprijs»
'
.

-^DiscreetPrivé Aft.AC AA

i6-320.320.91. Ik open mijn 06-97.92. Nieuwe rage uit
nond voor jou! Ik wil je tong Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel,
oelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. spreek 'n boodschap in en
6-95.09. Je krijgt sexles in luister naar die van anderen
iet gymlokaal, stop je hand die bellen. Hoor je 'n lekkere
boodschap dan word je live
naar in m'n BH. 100 cpm.
doorverbonden.
Vrouwen
16-95.26. LESBISCHE buur- gratis! 1 gpm.
'rouwtjes brengen
elkaar
laar 'n hoogtepunt. 1 gpm. 06.98.58 Hoor 35 vrouwen hijgen. 1 minuut voor 'n hoogte16-95.91. Het meisje (18 jr) punt. Zappen 100 cpm
Nu aT duizenden bellers per das! |
>ukt en schuift haar rokje omProbeer hét ook eens! Spreek een |
100% Wilde Live Sex
snloog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm.
naar die van andere bellers. Vind lij " '•"•»;•• <""«ii* n»iu in«.i ™. - «HH.
een leuk iemand of iemand jou, dan i telefoon het sexyerhaal -harder en
16-95.92. GRIEKS lekker achwordt je direct live doorverbonden. | zachter zetten! Uniek in Nederland!
erom. Blanke of donkere Geen wachttijd
1gpm. Vrouwen,Meisjes , «* .j* 77 • .VoluméSexl'. Tijdens het luisteren kun ie
beileneratis
UO.TO.fl. .
TOUW staat gebukt! 1 gpm.
net Verhaal met de 7 en '8 voor- en
24 uur p.d. 06-320.320.65
, JIJ ALLEEN BEL DAN!
,'achteruitspoelén. Zo kom snel naar
16*96*25 WINKELMEISJES Live! met 'n hete TIENER 18!
'
i
het lekkerste punt. Hot Story's en
3ea wordt heet achter de 1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
, Daling! LUISTER MEE OP:
lassa en verdwijnt het toilet
sexafspraakjes
n. Jij loopt er achter. 1gpm ANONIEME
Sexkontaktlijn
Amsterdam | SM.DOORSCHAKELSÉX
16*96*26
S&M-LIVE-BOX. 06-320.330.79 (75cpm).
-•
onder.ive met je meesteres op een
Anonieme sextelefoonnrs van
ijn. Straf...! 1gpm.
. M-., • ~
: - .. . .
hete vrouwen, ze geven echt
36.96.40 MEISJESSEX 18 JR. hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
Igpm. Jij loopt achter mij de
rap op. Onder m'n mini zie je Dikke Vrouwen Livegesprek LIVE
Mollige vrouwen met enorme
n'n slipje strak trekken.
THUIS-SM
bollen. 1gpm. 06.98.70
36*96*93 SECRETARESSE
Vlet open blouse en kort rokje MEISJESVINGERTJES 18 jr.
;it ze jou heet te maken. Ze Ze glijdt in je slip. 1 gpm. Nu
Direkt-TELEFOONSEX SEX-DOORSCHAKELLIJN
wil een wip maken. 1gpm.
06-320.320.66 Oh...wat fijn.
hete vrouwen wachten op Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak je keuze
JVESEXNEGERIN 06.96.86 Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17. jou. 06-320.330.91 (75cpm).
n de computer schakelt je
Sex
in
het
openbaar!
Lift,
24 uur per dag! Live sexen!
Privetelefoonnrs van hete direkt door naar haar huis.
toilet,
trein,
bus,
tram.
1gpm. Doorschakelsex!
vrouwen thuis. SEXKONTAKT Discreet! Bel 06-9668 75cpm
MeidenGrieks! 06-320.320.62. Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- Bel nu 06-9605 (100cpm).
bEXGESPREK met vrouwen
Ik sta voorover, voorzichtig op RIJPE VROUWEN zoeken Privetelefoonnrs van hete die zich thuis vervelen!! Voor
met wat olie. Ga door! 1 gpm. sexkontakt 06-9616 (100cpm) vrouwen thuis. SEXKONTAKT Heren bel 06-9667 (100cpm).
Meisjeskamertjes
18
jr Nieuw: ANONIEME sexdating Bel nu 06-9502 (100cpm).
(SEX-GESPREK) Zeker weten
06.96.08 Petra en vriendinne- Snel sexkontakt m. eenzame Rijpe Negerin Live op haar dat er op jou 'n heerlijk meisje
vrouwen 06-9706 (100cpm). pnvélijn thuis! Wij schakelen (18) wacht, bel 06-9701 75c/m
tje doen 'n sexspel. 1gpm.
je gratis door om haar te pakken. Ze houdt van Grieks! SEXKONTAKT: De heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
1gpm. 06.95.24 Echt Live!
Bel nu 06-9602 (100cpm).
Rijpe Verpleegster. Ik zit op
m'n hurken. Inkijk, geen slipje. Sex"0"foon. Kies 1: hete
stories 2: sexafspraakjes 3:
Pak 'm. 1gpm. 06.97.44
striptease 4: hoogetpunten.
RIJPE
VROUWEN
Live 1 gpm. 06.350.299.67^
06.96.09, 24 uur per dag kun
je met ze dollen! Live! 1gpm. Sex"O"foon Sexbox Live!
06.320.329.50 Rijp & Jong.
Sabrina's Sexpaleis. Je kunt 1gpm. Direct live met haar!
• • '
'.
: ' . • • • ' • ' • ' •
.
'
. ..
'
hier
kiezen
uit
meer
dan
180
-'/•. ; ;..;:.,.-- Dij;-.- V-- • • ; ' ; . . .. hotstories1 Zappen van storie ***SEXPLEZIER voor 2 * * *
naar storie. Je hoeft geen an- De Heetste vrouwen direkt
der meer te bellen, voor 1 aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
gpm heb je aHes! 06.96.06
SM-KONTAKTLIJN: zoek
SEX VOOR 2: snel een sex- een strenge afspraak?
gesprek met 'n hete vrouw 06-320.325.80 (100cpm).
06-320.330.82 (75cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
SEX VOOR TWEE, direkt tele- 'n streng sexkontakt.
foonsex met hete vrouwen. 06-320.329.99 (75 cpm).
06-320.330.46 (75cpm).
SNELSEX 9644
SEX-DIREKT.
Ondeugende Geen wachttijd! Geen trucjes!
vrouwen hebben een adv. Snel livegesprek of korte sapingesproken. Kies zelf de pige stories, 1gpm 06-9644.
allerlekkerste, en laat je STEWARDESSENSEX
06doorverbinden met haar huis. 95.07. Schuif m'n rok omhoog
Bel nu 06-9663.
en laat je hand voelen. 1 gpm.

Niéuwe Rage • NiEuwioôMEr...
Uit Amerika! ! Volumeregeling

06-9715

'MEIDEN THUIS-LIVE!

06.95.08

06.96.52

In Zandvoort

JlUlJj^

zijn videofilms

^DEOTHEÉK

DOMBO
u ook?

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

v

*/
«

Geheel privé

24 u/p.d. 100 cpm

DOMBO

S*

Verdeeld over meer dan

0

met DAMES uit
heel Nederland.

in 5 dagen

Privé doorschakelen

*V

p. N V * * ,
'

Direct contact

Nieuw!
DOORSCHAKELS&M. Hier wachten dominante vrouwen thuis om jou THUIS DOORGESCHAKELD
beestachtig aan te pakken!
r Gevraagd beginners ski's
Hard en Soft SM. Luister naar
n skischoenen, m. 39 of 40,
24 u/p.d. 100 cpm.
hun boodschap en kies 'n
avia of konijnenkooi. 16017.
Direct
Live Box! Je komt in
3-versnellin- meesteres voor een echt
r Te koop gevr. (eenvoudig) •*• Damesfiets,
een orgie terecht! 1gpm. Nu
SM-Livegesprek.
1
gpm.
gen, handremmen, Ned. faeniorenbed. Tel.: 15527.
24 uur per dag! 06.95.93
brikaat ƒ 95,-. 15808 na 18 u. 06-320.322.55 Live!
DIREKT apart met ondeugenr Te koop gevr. Lego.
* Kleuterf. m. zij wielen rose/ Nieuw: hete meisjes van 18 de vrouwen, die thuis op je
el.: 02507 - 16681.
uit
Groot
Amsterdam!!
zw., ƒ 100; meisjesf. m. verl.,
wachten. Bel 06-9757 75cpm
r Te koop gevraagd moun- ± 7 jr, ƒ 75. Tel. 02507 - 30979. 06-350.23.020 (100cpm).
ain bike. Tel.: 02507-19081.
Nieuw! Sex op SPANNENDE Direkt een HETE vrouw (30+)
plekken!
06.320.320.19 pmlg. aan de telefoon die thuis belt.
Rijles auto's
06-9880 (75cpm).
In de bios voel ik je hand.
Auto's en
en motoren
DIREKT-PRIVE: snel apart
Nieuw! UITBELPRIVELIJN!
auto-accessoires
Ze zitten thuis te wachten op met de heetste vrouwen!
Alblas Verkeersscholen
jouw telefoontje. Luister naar Bel 06-9710 (75cpm).
(Aangeb.: nieuwe trekhaak
Rijpe Vrouwen die jou willen! DISCREET Sexkontakt, nu
:
Toets de 3 en wij verbinden je spec. met hete vrouwen van
ord-Fiesta
vanaf 1990,
UW RIJBEWIJS
Live door! 1gpm. 06.98.40.
ilechts ƒ89,-. Tel.: 15884.
40+. 06-320.330.42 (75cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

06-Nummers

landelijk cateringbedrijf.

bedrijven en instellin-

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).

Ze zakte door haar knieën,
HETE RIJPE vrouwen bellen
op z'n Frans lieverd. 1gpm. voor een heerlijk sexkontakt.
06.96.46 Rode Lippen!!!
Bel nu 06-9780 (75cpm).

Restoplan is een groot

MIJNEN

SARAJEVO

J.HENRYDUNANTIII

Een Afghaanse jongen vertelt: "Ik
was met een paar vriendjes aan het
spelen toen ik iets op de grond zag
liggen dat op speelgoed leek. Ik
pakte het op en het explodeerde.
Mijn benen waren zwaar verwond,
en overal had ik pijn."
Er liggen meer dan 100 miljoen
mijnen verspreid over 62 landen in
de wereld. En maandelijks sterven
800 onschuldige mensen als gevolg
van mijnexplosies. Daarom voert
het Rode Kruis al geruime tijd actie
tegen het gebruik van landmijnen.

Het Nederlandse Rode Kruis startte
in december 1992 een hulpproject
om Sarajevo te voorzien van gasgeneratoren, kachels, kooktöestellen
en branders voor de centrale bakkerij. Ook afgelopen winter werd
op grote schaal hulp geboden.
Zonder dit project zouden 176
gemeenschappelijke keukens niet
kunnen draaien, ziekenhuizen zonder
energie zitten,
was de broodproduktie 40
ton per dag
minder, zouden tehuizen
en openbare
instellingen
zonder wormte zitten en
veel mensen
zonder water.

Honderdduizenden mensen speelden
dit jaar mee in de Geluksloterij van
Ron Brandsteder en wie geen prijs won,
won toch. Want met het geld dat het
Rode Kruis kreeg van de Geluksloterij
gaan vanaf 1996 ieder jaar duizenden
zieke en gehandicapte mensen op
vakantie op een nieuwe Henry Dunant,
het vakantieschip van het Rode Kruis.

FAMILIEBERICHTEN
Het is misschien moeilijk voor te stellen
dat u uw familie en vrienden bent kwijtgeraakt. Dat de post niet meer wordt
bezorgd en de telefoon het niet meer
doet. Toch is dat in conflicten en oorlogen voor veel mensen de harde realiteit.
Rode Kruis-familieberichten vormen
dan vaak de enige verbinding tussen
dierbaren. Een
internationaal
tracing-netiverk
zorgt ervoor dat
de berichten hun
bestemming
bereiken.

Het Nederlandse
Rode Kruis
Ik heb bijamder ivcl waardering voor hel werk win het Neilerlanilse Itotle
Kniis. Ikwordliden belaal jaarlijks een iloor mijzelf te bepalen beiiragl*).

Ik betaal nog geen geld, maar wacht op de
acceptgiro die mij wordt toegezonden.
Naam:

Voorletters:
Adres:
Postcode:

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

M/V

Plaats:

Telefoon:
Handtekening:
U kunt deze bon in een enveloppe (zonder postzegel) sturen naar:
liet Nederlandse Rode Kruis
Antwoordnummer 10553
2500 WB Den Haag
* Het gemiddelde contributiebedrag is f 25,=.

aürpndë^
£ V.,

t > •~• t «

volgende komfortabele spiralen:
-VLAK : als niet verstelbare uitvoering.
-HANDVERSTELBAAR : rug- en voetendeel zijn
afzonderljik met de hand m hoogte verstelbaar.
-AUTOMAT : rugdeel is met een trekkoordje m
hoogte verstelbaar, het voetendeel is met de hand
m hoogte verstelbaar
-EXTRAMAT : rugdeel is electnsch m hoogte verstelbaar,
het voetendeel is met de hand m hoogte verstelbaar.
-ELECTROMAT : rug- en voetendeel zijn electrisch m
elke gewenste stand te brengen met comfort, knieknik.
Maat: Vlak
Handv. Automat Extramat
80x200
910,1165,1035,1565950,1075,90x200
1205,1605,1170120x200
1300,1560,160x200' 1310,1820,2620180x200' 1365,1615,1875,2675,97090x210
109512251625,160x210' 13401590,1850,180x210' 1395,1645,1905,2705,990,90x220
1115,1245,1645,180x220' 1425,1675,1935,2735,'= voorz.en van 2 eenpersoons spiralen,
te completeren met 2 eenpersoons matrassen

| \^l:\''[j\'r,mr 29 uw Fupsne-OEALER hoeft vele
\ ' n^.U-n en i lujren iliivct uit voorraad ieveroaar
l
~S:;FÈ n.EVERiïic -GRAVJS'IHUISDEZORGD

Bed en accessoires zijn van gelaagd beukenhout m'de kleuren1
alpine wit, sable wit(licht beige), parelgnjs, zwart, ferrit,
bleu, evergreen, marsala, mais, agaat, papaver, violet,
blank- beuken*, naturel beuken*, kersen', kastanje*, mahonie*
*= voor de 5 houttmten geldt een toeslag.

-GR - riS MONTAGE

'< |

«^Sf^t^i

ï':~»*<~

w.
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v
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Electromat
2165,2205,2300,3820,3875,2225,3905,2245,3935,-

auping MATRASSEN:
hoogte 16cm
AURONDE HEELEX
speciale binncnvering
•
soepel/stevig
80x200
655,90x200
690,120x200
925,80x210
690,90x210
725,90x220
790,-

W . •. .
-^ÖZSJ^j

auronde ACHTERWAND
bedmaat

auronde matras

90 br. 1 570,120br. 1580,140br. '1585,160br. 1590,180br. 1595,200 br 1600,bi eed bedmaat + 106 cm
hoog 48 cm
diep paneel- 20 cm

aanhaaktafeltje

175,-

[a u ronde 1000

AURONDEiAIEX,
hoogwaardig schuimrubber
soepel/stevig
925,975,-

1315,975,-

1025,1120,-

HET AURONDE BED 5
iS
OOK LEVERBAAR \
iSOC
IN EE
EEN VERHOOGDE*
U
UITVOERING
f
AURONDE 2000
! DE
DE/!
MEE
MEERPRIJS:
145.- j
•

naiaarsknallers-nai
IBOXSPRINGCOMBINATIE •'it M D F achterwand i

SLAAPKAMER

NU 35% KORTING

iHEËMSTEDE

slaapkamer HEEMSTEDE
compleet met 2 nachtkastjes 140x200 229&T- nu voor 1898,+ 2 verstelbare lattenbodems 160x200 2696r nu voor 1998,+ 2 sg.40 matrassen
180x200 2425r nu voor 1998,-

DE VOORDELEN VAN BOXSPRING
-geruisloos.geen gepiep of gekraak
-door de "zachte",lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen
(zwenkwieltjes
of meubelglijders, vooral handig bij het
schoonmaken en stofzuigen)
-geen pijnlijke harde sta-in-de-weg
bij b.v stofzuigen
-past perfect m elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen.die hun
"oude bed" willen vervangen maar de
rest van het slaapkamer-interieur
willen behouden)
•is zeer duurzaam en vergroot de
duurzaamheid van uw matras aanzienlijk

BEDBAK MET LADEN

nu 30 %
korting!!

- 2 kastje;; nu 39S,- ,
CS—;~=:

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN
leverbaar in de maten:
2 van: 70x200, 80x200, 90x200
deze combinatie is normaal 1008-,nu is deze combinatie compleet voor

IPRIJSKNALLER

ledikant met mooie
afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofden voeteneinde
verstelbare
lattenbodems + 2
kwaliteits polyether
matrassen S.G. 40

y

MASSIEF HOUT
.. LEDIKANT IN DE MAAT
80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
; 90x200 + 2 LADEN

Ledikant ook verkrijgbaar met
dwarsqespannen handverstelbare
aupmq SPIRALEN

onteerd

140x200 *389r nu voor OO9,"

+ 2 kwaliteits polyether
matrassen sg. 40
160x200 compleet nu voor 1429,- '\ s>i i
180x200 compleet nu voor 1499,-

160x2001498^ nu voor 989,180X200 1-4987 nu voor 989,-

HOUTENLEDiKANTi IELECTRISCH VERSTELBARE
AMERSFOORT

ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR
SLAAPSYSTEEM?

II r: LATTENBODEM ^

SENIORENLEDIKANT

•

past ook in
uw iedika :l!

1

van 40&r
ongemonteerd

ongemonteerd
WIT M.D.F. LEDIKANT
ILEDIKANT IN DE MAAT
Oerdegelijk blank houten ledikant inclusief een stevige
;80x190 + 2LADEN
houten lattenbodem, leverbaar in de maten:
'80x200 + 2 LADEN
FDit ledikant is ook j
140x200 526r
nu voor 469,90x200 + 2 LADEN
j
in extra
|
160x200 599r
nu voor 498,j lengte leverbaar,
van
' 2'O of 220 lenate
180x200 649;nu voor 529,nu voor

298,-

TIENERLEDIKANT

POLYDAUN THERMO-DEKBEDDEN

synthetisch vulling,
anti-allergisch ,wasbaar
1 persoons
200x200
240x200

vlot blank houten tienerledikant
ongemonteerd

90x200 26Sr nu voor
inclusief een
stevige houten
lattenbodem

90x210 S4Or nu voor

leverbaar in de kleuren:
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT -KERSEN

298,-

nu voor

90x220-849r- nu voor 275,"

498r- nu voor *.r'P-V"
208,- nu voor ::c9r
350,- nu voor l ^£"5"

ook in extra lengte leverbaar:
230,- nu voor
330,- nu voor
300,- nu voor

135x220
200x220
240x220

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft
^rtft
van 1189,nu voor 698,SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
handverstelbare auping spiraal +
80x2004ö86r nu f / O5"90x2004e96r nu f / D." een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft
nu voor 925,SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
TWIJFELAAR
electrisch verstelbare lattenbodem
met een comfortabele knie-ondersteuning +
een kwaliteits schuimrubber matras
van gIGQ,nu voor

Een verstelbare lattenbodem; zowel hoofd- als voeteneide zijn
onafhankelijk door middel van twee electro-motoren traploos
instelbaar. Het hoofdeinde is voorzien van een extra hoofdsteun
welke automatisch meegaat. Het voeteneinde heeft een extra
scharnierpunt op kniehoogte.

ongemonteerd

binnenveringmatras

nu voor 698,-

Deze combinatie is ook leverbaar in de
maat 120x200 /130x200 nu voor 798,-

slaapkamer London. alpine wit, met achterwand
+ 2 nachtkastjes compleet met 2 handverstelbare
lattenbodems + 2 polyether matrassen sg. 40
140x200
2005, nu voor 1698,160x200
212-5, nu voor 1698,180x200
2165, nu voor 1698,-

2 wit metalen ledikanten inclusief 2 spiralen,
het onderschuifbed is voorzien van wieltjes.
80x190 nu voor 460,90x200 nu voor 495,HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

nu
nu
nu
nu
nu
nu

160x200
180x200

^
-'

kwaliteits polyether matras, sg. 44, ±16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele
stramheid, beiden slaapzijden doorgestikt.
80x190
80x200
90x190
90x200
90x210

388,- nu
nu
3307- nu
339r nu
3607- nu

;j;59

,

120x190 439;- nu
130x190
130x190 46074687- nu
nu
140x190 6687- nu
140x200 608,- nu
160x200 6687- nu
180x200 608;- nu

nu voor 1179,nu voor 1229,-

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD 2 DAGEN

een hoogwaardige polyether matras, sg. 40, ±14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel,
beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 &7&r
130x1908©^
140x190 43&r
140x200 AS&r160x200 46Pr
180x200 &4Oj-

wit ledikant JAZZ compleet met
2 handverstelbare lattenbodems +
2 polyether matrassen sg. 40 soft
140x200 1608, nu voor 1139,-

v SUPER POLYETHER MATRASSEN

speciale maten ook leverbaar, \
:-A
LEVERTIJD 2 DAGEN

nu
-nu
nu "
nu
nu ' "

LEDIKANT
ALPHA

53
1)

kleuren -zwart
-grijs met -blauw
-groen -rood -wit
-ahorn (+toeslag)

Ledikant ALPHA
ZOEKTU EEN
een mooi betaalbaar designbed,
VERSTELBAAR
compleet met: 2 handverstelbarespiralen
SLAAPSYSTEEM?!
+ 2 soft polyether matrassen s.g. 40

ongemonteerd

3êOrSSÖreSOr
S8Ö;33Qr-

2

[achterwand vanaf 345,-1

wit M.D.F, ledikant in de speciale maat
vanl20x190 / 130x190 incl. een stevige
lattenbodem compleet met een kwaliteits

DUBBELDIVANBED

80x190
80x200
90x190
90x200
•90x210

s.

l' SSl

379,-'09,-

'49,'*98.-

549,-

SPECIALE
AANBIEDING

speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD 2 DAGEN

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beiden slaapzijden voorzien van een slijtvaste
afdekking. ± 17 cm dik.
120x190 4807- nu 339,80x190 3ê8r nu 219,130x190 640r nu 369,239,80x200 3?êr- nu
140x190 ë&8r nu 419,90x190 8887- nu 259,140x200 6887- nu 419,160x200 648r- nu 459,90x200 388r nu 259,90x210
180x200 ?38r- nu 5!9,nu 298,-

160x200 t§257

nu voor

180x200 2010,-

nu voor

180x210 2165,-

nu voor

1698,1798,1950,-

^ALLËs"" ss 'DIRECT üli VOORRAAD
LEVERBAAR EN WORDT GRATIS
Bü U THUISBEZORGD!!
VOOR INFO: 023-313039

-•DNSDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT 18.00 ÜÜR

HAVENSTRAM 43
fFELÏ 035-218975

AMERSFOORT

ÜTFlECRT

15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende
slapers, soepele, duurzame comfortabe volschuimrubber
matras geschikt voor verstelbare bedbodems.
100% katoenen overtrek.
80x190 §887- nu 429'80x200 638r- nu 439>'
90x190 6887- nu 489'90x200 8887- nu 489.'
90x210 738;- nu 549>'

VOOR.ZETFOUTEN ZIJN wij

KAMP 44
;
MAR l APLA/VTS 3 NIET AANSPRAKELIJK EN
TEL. 033-721295 TEL. 030-310248 :• PRUSWJJZINGEM ONDER ^

3 j»

'!l
erj

S'r
O-ï
! 'i 57

speciale maten ook leverbaar
LEVERTIJD 2 DAGEN

QQCi
120x190 \J\JVf
t
130x190 QQQ
140x190 QQQ
140x200 96&r
160x200180x200 44e8r-

nu
nu
nu
nu
nu
nu

HAARLEM
HliaERSUMI

, 5"'!
jlQ L

at,

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
SPECIALE
AANBIEDING

"i;

HOUTPLËJN6
TEL.023-313039

729,749,759,759,869,989,-

§u
Q-Jj

rö"
o.

ïl

s

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 511.800 BRIEVENBUSSEN
54-e jaargang nummer 48

Los nummer r 1.85

Ministerie trekt deel subsidie voor geluidswallen in; komst Grand-Prix in 1996 onzeker

'Eindeloze geëikel over circuit moet afgelopen zijn'
ZANDVOORT - „Het eindeloze
geëikel over het circuit moet
maar eens afgelopen zijn." Met
deze niet mis te verstane woorden liet VVD-er Frits van Caspel
dinsdagavond in de gemeenteraad blijken dat de overheid zijn
toezeggingen moet nakomen.
Het ministerie van VROM zou ter
voorkoming van geluidsoverlast de
helft van de kosten, vier miljoen gulden, voor aanleg van geluidswallen
bij het circuit voor haar rekening nemen. In totaal komt het bedrag uit op
acht miljoen gulden. Volgens de Leidraad Sanering Industrielawaai wil
het ministerie echter maar een tot
anderhalf miljoen gulden beschik-

baar stellen. Over deze beperkte bijdrage is gedeputeerde Geert de Boer
reeds in woede ontstoken. Van Caspel wil dat burgemeester Van der
Heijden samen met De Boer naar het
ministerie gaat om van zijn ontstemmmg blijk te geven. In elk geval moet
er een boze brief naar het ministerie
van VROM.
Van der Heijden antwoordde Van
Caspel dat hij het circuit de toezegging had gedaan het standpunt van
Zandvoort bij het departement hard
te maken. „Men is op de hoogte van
onze betrokkenheid en bereidheid,"
aldus Van der Heijden.

geluidswallen wordt de komst van de
formule l race in 1996 naar Zandvoort erg onzeker. „Indien het plaatje financieel niet rond komt, voelen
wij ons niet geroepen om de circuitbaan te verlengen," aldus Dirk Buwalda, persvoorlichter van het Circuit Park Zandvoort. Geen verlenging betekent echter geen Grand-Prix.
De geluidswallen moeten volgens
de Wet op de Geluidshinder worden
aangelegd als de circuitbaan verlengd wordt. De kosten hiervoor bedragen zo'n acht miljoen gulden. De
helft van dit bedrag zou. door de circuitexploitant betaald worden, de anGrand Prix
dere helft door het ministerie van
Door de beperkte bijdrage vuur de VROM.

Buwalda: „Officieel weten we nog
niets van het intrekken van de subsidie, en zijn we nog steeds in onderhandeling. Toch kunnen we er wel
een beetje vanuit gaan dat de geruchten waar zijn en het ministerie van
VROM hooguit anderhalf miljoen
gulden wil bijdragen aan de geluidswallen."
Volgens Buwalda kan het Circuit
Park Zandvoort met akkoord gaan
met een subsidiebijdrage van slechts
25 procent. „In dat geval voelen wij
ons ook niet geroepen om het circuit
te verlengen en zal de Grand-Prix met
naar Zandvoort kunnen komen. De
overheid legt ons namelijk al die eisen op naar aanleiding van de Wet op
de Geluidshinder. In dit geval mag zij

dan ook best haar steentje bijdragen
in de vorm van subsidie." Destijds
heeft het circuit daarover een taegrotmg gemaakt in het Plan van Aanpak.
Twee weken geleden had het Circuit Park Zandvoort over de fmancienng nog een vergadering in Den
Haag. Buwalda: „Met het ministerie
en de provincie hebben we toen gesproken over de benodigde subsidie
van 50 procent. Toen hadden we al
via geruchten gehoord dat het waarschijnlijk maar 25 procent zou worden. Toen we hiernaar vroegen, kon
men ons nog geen duidelijkheid geven. Het moest nog worden besloten,
werd ons medegedeeld."
Maar naar het zich nu laat aanzien,
zou die mededeling weieens negatief

EMM
Womngbouwverenin
ging EMM viert op 8 de
t5
cember haar 75-jarig jubileum
Directeur Peter Kramer 'Toen
ik achttien werd stond mijn 1
moeder 's morgens om negen
uur op het raadhuis Een EMM
lidmaatschap was een verze
kering voor de toekomst

kunnen uitvallen voor de circuit-exploitant. Buwalda: „Als die geruchten waar zijn, zijn we best wel teleurgesteld. Het lijkt wel alsof we, nadat
de provincie in juli akkoord is gegaan, nu vanuit Den Haag bewust
worden tegengewerkt. Ik heb het gevoel dat ze opnieuw proberen om de
boel te vertragen. Ook de A-status is
nog steeds niet door de minister afgegeven. Zoals het zich nu laat aanzien
blijven we nog wel even zo 'rondhobbelen' op de baan. Financieel is dat
voor het circuit geen ramp, maar
voor de autosport is het noodzakelijk
dat de baanverlenging er komt. Bovendien zal het voor Zandvoort jammer zijn als we de Grand-Prix niet
terugkrijgen."

Burenruzie
Na 35 politierapporten
-7
maken twee huisgezin- ' t
nen elkaar nog steeds het Ie
ven zuur 'Zeven dagen m de
week niet kunnen slapen, omdat de buren je wakker nouden,'zegt de ene buur 'Ik durf
mijn ramen van buiten niet
eens meer te lappen,' zegt de
andere partij

Speelgoed

'Eenzijdig dictaat
Spoorwegen kan niet'

'Op Zandvoort benne de garnael het lekkerst'

Avonden lengen, Sint is «i «f
m het land, tijd van l
spelletjes is aangebroken Miljoenen guldens gaan op aan
speelgoed voor jong en oud
Maar, waarschuwt mevr Van
Rijn van de Stichting Speel
Goed Nederland, computerspellen alleen zijn te eenzijdig
De computer en videospelletjes dragen een risico van ver
slaving met zich mee

ZANDVOORT - Het college van B en W heeft de Nederlandse Spoorwegen laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen de eenzijdige wijze van aanpassingen van de
treinverbindingen naar en van Zandvoort. Burgemeester
Van der Heijden liet dinsdag tijdens de raadsvergadering
weten dat „een eenzijdig dictaat van de Spoorwegen niet
kan".
De wrijving tussen de gemeente Zandvoort en de NS is
vooral ontstaan door een uitspraak van de Spoorwegen de
parkeertaneven in de badplaats te verhogen, zodat meer
mensen gebruik maken van de
trein. Momenteel vindt 'zakelijk' overleg plaatst tussen het
college en de NS. Van der Heijden zei dinsdag dat het college
samen met de NS zoekt naar
een oplossing meer mensen de
trein in te krijgen. „Maar het is
natuurlijk niet zo dat de gemeente Zandvoort actie moet
gaan voeren voor de Spoorwegen. Dat is geen taak van de
gemeente," aldus Van der Heijden. „Wij houden vast aan de
situatie van dit moment en dat
betekent geen veranderingen
aanbrengen in de halfuurdienst
Amsterdam-Zandvoort. Econo-

Zandvoort treft
geen blaam
jegens Eurotel
ZANDVOORT - 'De Gemeente
Zandvoort is in haar relatie met
Eurotel niet tekort geschoten,
heeft niet onrechtmatig gehandeld en is dus niet schadeplichtmg.' Dat is de mening van een
advocaat die in opdracht van
het college van Burgemeester
en Wethouders advies heeft uitgebracht over de vraag of de
gemeente Zandvoort jegens Eurotel aansprakelijk is.
In een vertrouwelijke rapport, dat is uitgelekt, wordt een
samenvatting van de voorgeschiedenis gegeven. Vanaf 5
september 1988 (het begin van
de onderhandelingen tussen de
moedermaatschappij
van
ESHH Project Zandvoort BV
(Eurotel) en de gemeente) zijn
de contacten punt voor punt
onderzocht. Er is gekeken of er
wellicht sprake is geweest van
wanprestatie van de zijde van
de gemeente, of dat Zandvoort
zich schuldig heeft gemaakt
aan een onrechtmatigheid.
De gemeente is sinds voorjaar 1991 met ESHH in onderhandeling over de bouw van
een appartementenhotel aan
het Badhuisplein door Eurotel.
Eurotel heeft de gemeente in
een brief van 8 november aansprakeüjk gesteld en 5,5 miljoen schadevergoeding geëist.
Volgens de advocaat 'hebben
beide partijen op een soms niet
al te efficiënte wijze geprobeerd
- te goeder trouw - met elkaar
tot overeenstemming te kornen. Dat is (nog) niet gelukt
omdat zij diverse aanzienlijke
problemen aantroffen, het
windhinder-probleem voorop'.
De fractievoorzitters zullen
zich in een bespreking buigen
over het rapport.

i Waterstanden B
Datum
1
dec
2dec
3 dec
4
dec

HW
01.25
02.16
03.06
03.56

LW
09.45
10.05
11.00
11.46

HW LW
13.472150
14.372237
15.2623.34
16.08 --.--

Raadsvragen over
nieuwe schadeclaim
ZANDVOORT - PvdA-er
Jeannette van Westerloo
wilde dinsdagavond naar
aanleiding van een artikel in
Zandvoorts Nieuwsblad van
het college informatie hebben over een schadeclaim
van
projectontwikkelaar
Thunnissen Heemstede BV.

Begrip

ZANDVOORT - Op Zandvoort benne de
garnael het lekkerst, zeggen de Zandvoorters.
Vooral als je ze thuis zelf klaarmaakt.
Vandaar dat de echte liefhebbers er regelmatig op uit trekken om deze lekker-
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mische waarde van deze treinverbinding is voor de gemeente
erg hoog. De intercity-verbinding Maastricht-Zandvoort is
daarbij van ondergeschikt belang. Zandvoort is de enige badplaats in Nederland die via het
spoor is te bereiken," aldus Van
der Heijden.

Het college heeft begrip voor
de commerciële aanpak van de
Spoorwegen. Van der Heijden:
„Maar het kan natuurlijk niet
zo zijn dat het ministerie van
Verkeer en Waterstaat de automobiliteit probeert terug te
dringen, terwijl het aan de andere kant moeilijker wordt met
het openbaar vervoer naar
Zandvoort te komen." De burgemeester voegde daaraan toe
dat een brief over deze kwestie
naar het ministerie is gestuurd.
PvdA-raadslid Jeannette van
Westerloo meldde dat de NS
momenteel de mogelijkheid pnderzoekt voor een verbinding
Zandvoort-Amsterdam-Amersfoort. Van der Heijden liet weten dat deze optie tijdens de gesprekken van het college met
de Spoorwegen niet aan de orde
is geweest.
De kwestie kwam later in de
vergadering nogmaals aan de
orde tijdens de bespreking van
het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Van der
Heijden benadrukte nogmaals
dat het terugdringen van de automobiliteit in de regio Haarlem en Umond kan botsen met
de economische belangen van
Zandvoort. „Wij moeten ons
openstellen voor de regio, maar
mogen onze eigen belangen
nooit uit het oog verliezen."

l

nij zelf bij elkaar te 'scharrelen'. Met een
sleepnet of een Kro (duwnet), worden ze
bij 'laag tij', uit het voorste 'gaatje' (swinnetje) gehaald.

zijn de garnalen altijd het grootst, maar
dat viel dit jaar een beetje tegen. Desondanks smaakt de vangst er niet minder
om.

naar huls genomen. Vervolgens worden
ze drie maal gespoeld in zoet water, met
een beetje zout gekookt, gepeld... en de
rest laat zich raden

In de maanden september en november

De garnalen worden in een mand mee

Foto André Lietaerom

Schröder mag Hema niet meer in
ZANDVOORT - „Belachelijk. Er klopt niets van hetgeen Schröder in de krant
zegt. Hoe ze hier in Zandvoort met mensen omspringen, daar lusten de honden
geen brood van." Aldus Van
der Laan senior, directeur
van de Hema, die zich al
twee jaar getiranniseerd
voelt door brandweercommandant Rob Schröder.
Van der Laan is eigenaar
van het pand aan de Poststraat, dat zo'n 15 kamers
verhuurt aan personeel en
studenten. Het pand yoldoet niet aan de brandveiligheiciseisen,
verklaarde
Schröder vorige week in
deze krant. Volgens de
brandweercommandant
komt de exploitant de afspraken niet na, zodat het
pand waarschijnlijk dicht
moet.
„'Mister Rambo' gaat zijn
tompoucen maar ergens anders halen," zegt van der Laan
cynisch. Hij heeft de brandweercommandant deze zomer
al een officiële brief geschreven. Daarin staat dat Schröder
de HEMA niet meer in mag,
tenzij hij in functie is. Maar
daarvóór moet hij zich wél

eerst melden bij de bednjfsleider.
Al een paar jaar liggen beide
heren regelmatig met elkaar
overhoop. Volgens van der
Laan ligt dat aan de houding
van de brandweercommandant. Deze zou onnodig autoritair en onredelijk zijn en dat
ergert hem al jaren. „Op een
keer kreeg ik een conflict over
de verbouwing in mijn zaak.

VVD bezorgd
over pensions
ZANDVOORT - De VVDfractie maakt zich ernstig zorgen over de pensions in de badplaats. Tijdens de rondvraag
merkte VVD-er Van Vilsteren
op dat kleine pensions met aan
alle brandveiligheidseisen kunnen voldoen, omdat dat veel te
veel geld kost.
Van Vilsteren stelde zijn
vraag naar aanleiding van het
voornemen van de brandweer
hotel Zon en Zee, pension Sandbergen en het kamerverhuurbedrij f aan de Poststraat te sluiten. Hrj vreest dat er in de zomer te weinig bedden voor toeristen zullen zijn.

Schroder kwam die avond
'tompoucen' kopen en volgens
hem zag hij iets wat met klopte,
maar daar had ik toevallig wél
een bouwvergunning voor aangevraagd."
„Hij zei autoritair tegen iemand van het personeel: 'Van
der Laan moet morgen om 8.30
uur bij mij op kantoor komen.
Als hij niet komt, dan laat ik de
Hema sluiten.' De volgende dag
moest ik om acht uur naar de
notaris voor een belangrijk
koopcontract," aldus van der
Laan. „Ik kon absoluut niet.
Toen ik belde werd ik niet eens
door hem te woord gestaan, terwijl hij er wel was. Volgens
Schroder was ik verplicht die
ochtend op zijn kantoor te komen. De secretaresse gaf die
boodschap vervolgens aan mij
door. Een schoftenge behandeling, vind ik dat."
„Vervolgens heb ik een fax
naar de burgemeester gestuurd, want hij is uiteindelijk
het hoofd van de brandweer.
Als hij de Hema zou laten sluiten, dan zou ik hem voor alle
kosten aansprakelijk stellen,
was mijn schriftelijke boodschap. Tijdens het gesprek, dat
enkele dagen later volgde, zei
de burgemeester tegen mij: 'U
hebt problemen meneer van
der Laan'. Vervolg op pagina 3

In deze krant stond vorige
week dat de gemeente was ontsnapt aan een schadevergoeding van ettelijke miljoenen
guldens. De claim werd niet mgediend omdat de rechter toestemming had gegeven voor de
bouw van het appartementencomplex Suyderduyne aan de
Zuid-Boulevard.
Van Westerloo vond het
vreemd dat de raad nooit informatie had gekregen over deze
kwestie, te meer daar de schadeclaim van Eurotel, 5,5 miljoen gulden, wel is gemeld. Zij
vroeg zich af of het verzwijgen
van deze claim te maken heeft
met het feit dat Thunnissen
ook de opdracht voor het nieuwe raadhuis heeft gekregen.
Burgemeester Van der Heijden antwoordde dat er wel
meer schadeclaims binnenkomen, maar dat deze zaak nooit
actueel is geworden. Wethouder Versteeg voegde daaraan
toe dat de claim was doorgestuurd naar de verzekering,
maar dat de kwestie zich zelf
heeft opgelost.

(ADVERTENTIE)
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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donderdag 1 december 1994

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kénnemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

TE HUUR

BEKIJK HET MAAR! WEDSTRIJD
VOOR SINTERKLAASETALAGES

KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE
ZANDVOORT

De gemeente Zandvoort en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort hebben samen de actie "December in Beweging" gestart. De actie is erop gericht om d.m.v. verscheidene activiteiten alle aspecten van de decembermaand in
het "zonnetje" te zetten.

OOK IN GEDEELTES TE HUUR
In het pand is zowel airconditioning als
klimaatbeheersing aanwezig.

Om het sinterklaasfeest nu extra feestelijk te maken is er
een Sinterklaasetalagewedstrijd georganiseerd voor
alle ondernemers in Zandvoort onder de naam "Bekijk het
maar". Tot nu toe hebben de volgende ondernemers zich
ingeschreven:

02507-20120

Dolblij zijn wij met ons eerste
kleinkind
H

Opa en oma Schoon
Opa en oma Wardenier

O

T

E

L

De Gulle Toine
zoekt per 2 januari '95 een

Coftf "Het Gedicht van de Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
Voor u uu receptie
of party

Lieve Ju 611
Het is en blijft een wonder.
En altijd weer bijzonder!
Zo'n lief klein kindje.
Het is direct je beste vrindje!
Geniet er maar van, zoveel als je kan,
van die fijne, kleine man.
Hartelijk gefeliciteerd
en veel geluk.
S

- Bloemsierkunst J. Bluys, Haltestraat 65
- Firma Versteege, Haltestraat 31
- Echter Bakker Balk, Hogeweg 28
- Confetti, Haltestraat 14a
- Drugstore de Gaper, Kerkstraat 31
- Bakkerij Paap, Potgieterstraat 24
- Bakkerij Keur, Raadhuisplein 2
- Kaashoek van der Maas, Haltestraat 38
- Aart Veer, Grote Krocht 25
- First Face, Haltestraat 14
- Bloemenzaal Erica, Grote Krocht 24
- Rosanto darneskleding, Grote Krocht 20/b
- Belli e Ribelli kinderkledmg, Haltestraat 45
- Parfumerie Moerenburg, Haltestraat 1
- Hema Zandvoort, Kerkplein 1
- Vlug Fashion, Haltestraat 61A
- J du Chatmier hairstylmg, Achterweg 1
- J. van Campen & Zn , C. Slegersstraat 2/c
- PB Fashion, Haltestraat 10
- drogisterij Goossens, Pasteurstraat 2
- Van der Reijden Makelaardij, Passage 36-40
- Vader en Zoon, Bloem & Plant, Kerkstraat 38

•

keukenhulp
niet ouder dan 20 jaar.
Enige ervaring geniet voorkeur.

Tel. 12932, na 15.00 uur.
Di. - wo. gesloten.

UJesterparkstraat 5
tel. 02507-15541

maakt. In tegenstelling tot wat in de advertentie d.d.
24/11/1994 vermeld stond zullen de prijzen in de
week van 12 december uitgereikt worden.

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE
MONUMENTENCOMMISSIE 1994
TERINZAGE
Op 9 november 1994 heeft de Raad gezien het voorstel
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, d.d
18 oktober 1994, nr. 141, sector Grondgebied besloten tot:
- het intrekken van de Verordening op de gemeentelijke
Monumentencommissievan 1991
- het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke
Monumentencommissie 1994
De verordening op de gemeentelijke Monumentencommissie 1994 ligt ter inzage bij bureau Voorlichting &
PR, 02507-61492/61508. Het bureau is bereikbaar via de
ingang aan de Haltestraat.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende week m het
Raadhuis'
- dinsdag 6 december 1994, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 7 december 1994, 20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 8 december 1994,20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening

Een deskundige jury onder voorzitterschap van Burgemeester Van der Heijden zal de etalages beoordelen. Rond
6 december zullen de prijswinnaars bekend worden ge-

GiMEENTË

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

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Sandra en Kees Jan
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie prachtige dochter

Ristaurante Pizzeria

FRANCIS
Oma en opa Kok
Oma en opa Blaauboer

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Uitvaartcentrum
Haarlem

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Monique Rijnders

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-132 78

-x

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons
betekend heeft, geven wij U kennis dat na een
vervuld leven vredig van ons is heengegaan mijn
dierbare man, onze lieve vader en opa

Arnoldus Werkhoven
Ank

* l januari 1920
f 27 november 1994
Zandvoort
Sonja Werkhoven-Westenborg
Nederhorst den Berg:
Chris Werkhoven
Ineke Werkhoven-Osinga
Andrea, Maurits
Dr. C. A Gerkestraat 137
2042 ER Zandvoort
Arnold is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort. Zowel thuis als
in het uitvaartcentrum geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op yrijdag 2 december om 11.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 24 te DriehuisWesterveld.
N_a afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

Zijn leven was werken
28 -11 -1914
22 -11 -1994
Op 22 november is zacht en kalm overleden mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Duivenvoorden
W. Duivenvoorden-Suykerbuyk
Peter en Nora
Mattijs, Djoeke
Boudewijn en Yvonne
Boudewijn, Jurriaan
Maritha en Hans
Rowan
Jan en Kitty
De plechtige uitvaart en crematie hebben inmiddels plaats gevonden.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor hun medeleven.
A. J. v.d. Moolenstr. 36
2041 NE Zandvoort

ADVERTENTIES

Hoera Rob Witte heeft
eindelijk het pand van
Autobedrijf Zandvoort
gekocht.
Succes en van
harte gefeliciteerd.
Ab - Lies - Carola - Jessica

Wegens omstandigheden aangeboden partijtje mooie

TEXTIEL
o.a. piké polo's, Fleece jacks,
sweaters en truien, badstof poio's
en sweaters,-joggingpakken etc.
Snel bellen is geld verdienen!

Heeft u problemen met uw
gezondheid,
vraag het eens aan
Gerard de homeopaat,
misschien weet hij een oplossing
voor u.
Het is nooit te laat
om aan te kloppen.
Hij is tel. bereikbaar onder het nummer 02507-18733, ook fax.
Het spreekuur is van
10 uur tot 17.00 uur.

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

Stationsplein 13/12
Uitstekend gesitueerd, riant vierkamerhoekappartement op de 4e verdieping met inpandige garageplaats, uitzicht op zee en zonnige
ligging. Ruime L-woonkamer met balkon en
zitkamer, 2 sl.kamers, open luxe keuken, bijkeuken, badkamer met ligbad, apart 2e toilet.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.
Ir. Friedhoffplein 10
Sfeervolle vrijstaande villa met garage op
448 m2 eigen grond. De villa, gebouwd in
1952, heeft een speelse, prettige indeling en
door zijn ruimtelijke ligging fraai uitzicht over
de duinen en zee. Beg.grond: ruime hal; Lvormige woonkamer met aangrenzende keuken en bijkeuken. Eerste verd.: 4 slaapkamers. Vliering. Tuin rondom C.V. combi
1994.
Vr.pr. ƒ 645.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/VerkoopATaxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Thomsonstraat l,
2041 TA Zandvoort
Postbus 505,
2040 EA Zandvoort
\
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M
M

•

AANBIEDING
VOSSEN
BADJASSEN

VA.

99.=

L'Amistraat 11
Zandvoort. Fax/tel. 02507-18733

Thorbeckestraat 3/4
Luxe verbouwde vierkamermaisonnette aan
de rand van het centrum. Dit appartement,
met de ruimte van een eengezinswoning, is
geheel voorzien van thermopane beglazing,
groot balkon, luxe keuken en badkamer en
zodanig afgewerkt dat het direkt betrokken
kan worden.
Servicekosten ƒ 180,- per maand.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

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

qs.voor
e <.:.
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.-.<• :> . >J>;.
• -SSSït'siï '

L. G. Lever, Homeopaat

Tel. 17032

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

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

S^itWeenJ/eukeTaffenf/erGRAT/S/

6 december
19 jaar
Alain, Sandra, Bianca, Jeroen

Fa. Gansner & Co.

„La Rondine"

Uw gasbedrijf adviseert!

E M M viert feest
Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer 75 jaar geleden dat
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht werd
opgericht. Een feestje waard, vinden wij. Maar een feest is
geen feest zonder gasten. Daarom nodigen wij onze bewoners
en leden graag uit in ons kantoor op:
donderdag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur
Tijdens deze middag draaien wij een film over 75 jaar wonen.
Verder hebben we een foto-expositie ingericht over
75 jaar E E M.
Gesloten
Op onze verjaardag op 8 december zijn we vanaf 10.00 uur
gesloten. Vrijdag 9 december bent u vanaf 8.30 uur weer van
harte welkom.
WONINGBOUWVERENIGING EMM

STOOKAKTIE '94/'95
uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 21-11 t/m 27-11
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

16
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
62
68
74
80
86
92
103
113
123
133

Totaal vanaf
1 novem ber"

56
71
85
99
113
128
141
155
169
182
196
212
232
254
275
296
317
352
387
423
458

Kosten
deze week

8,32
10,92
13,00
15,08
17,16
19,24
21,32
23,40
25,48
27,56
29,64
32,24
35,36
38,48
41,60
44,72
47,84
53,56
58,76
63,96
69,16

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

SINT NICOLAAS
GEEFT GRAAG
IETS HARTIGS
VAN DE

TOPSLAGER
Maak pakjes-avond extra gezellig met een

FONDUE/GOURMET of
STEENGRILL-FEESTJE
wij hebben al een mooie schotel vanaf

r n
jT of" P-P-

Kant en klaar specialiteiten - SAUCIJZENBROODJES EN
STAVEN - ZEEUWS SPEK - GRILLWORST - SLAATJES KROKETTEN - DIVERSE WORSTSOORTEN

EN NOG VEEL MEER!
Idee St. Avond

Pork Texicano
Mexicaanse reepjes vlees voor roerhakken
incl. Pita-broodjes of rijst
|

-"
/

Onze worstsoorten zijn meermaals bekroond

UW TOPSLAGER

VREEBURG

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

|
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Zandvoort krijgt museum
ZANDVOORT - Er bestaan vergevorderde plannen het Cultureel Centrum
Zandvoort om te vormen tot
een cultuur-historisch museum. De naam zou dan veranderd worden in 'Zandvoorts Museum'. Bezoekers
zouden hiervoor entreegeld
moeten betalen.
Het idee voor een nieuw beleidsplan voor het Cultureel
Centrum heeft het college vastgelegd in een nota, die reeds
aan de gemeenteraad is voorge-

legd. Volgens B en W is het
noodzakelijk om de functie van
het Cultureel Centrum defimtief te veranderen in die van een
museum. De naam 'Zandvoorts
Museum' zal de activiteiten en
doelstellingen beter weergeven.
Het museum zal de cultuur-historie van Zandvoort tentoonstellen. Dit brengt met zich
mee, dat er ook een grote opknapbeurt voor het pand nodig
is. Slechts het in goede staat
brengen van het gebouw garandeert dat er op verantwoorde
wijze museumstukken kunnen

worden getoond en bewaard.
Hiervoor zal 'noodzakelijk onderhoud' moeten worden uitgevo'erd. Een krediet hiervoor
moet nog worden vastgesteld.
Ook de raad moet zijn fiat nog
aan het plan geven.
Wethouder De Jong van
maatschappelijk werk, welzijn
en cultuur heeft vrijdag in het
Cultureel Centrum een poppententoonstelling geopend en een
expositie van oude elektrische
voorwerpen. Openingstijden:
woensdag tot en met zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Imca en André pikken 635
gulden huur voor krot niet
Het oude kantoor van de van oorsprong socialistische EMM aan de Noorderstraat 5

Foto André Lieberom

'Lidmaatschap EMMhoorde
vroeger bij volwassen worden'
ZANDVOORT - Wie nu
rijlessen krijgt of een scooter, kreeg vroeger een lidmaatschap van EMM. Directeur Peter Kramer, geboren en getogen Zandvoorter,
weet het zich nog te herinneren. „Toen ik achttien
werd stond mijn moeder 's
morgens om negen uur pp
het raadhuis. Want je lidmaatschapsnummer was je
nummer van binnenkomst
op die dag. EMM hoorde bij
volwassen worden. En een
lidmaatschap van EMM
was een verzekering voor de
toekomst."
door Paul van Gageldonk
Tegenwoordig betekent een
lidmaatschap van EMM niet
meer dat men automatisch
recht heeft op een woning.
Maar de rol van EMM in het
huisvestingsbeleid van Zandvoort is nog groter dan vroeger.
Op 8 december bestaat EMM
vijfenzeventig jaar. Een jubileum met louter hoogtepunten.
EMM is een van oorsprong
socialistische woningbouwvereniging, opgericht om voor de
woonbelangen van de werkende klasse op te komen. Om een
vuist te maken voor de arbeiders, zoals dat vroeger zo mooi
heette. Het eerste complex woningen dat EMM opleverde, dateert uit het midden van de jaren twintig en dat betrof 68 huizen aan de Van Lennepweg, de
Tollensstraat en de Burgemeester Beeckmanstraat. Toen
de crisisjaren aanbraken, kónden de bewoners van deze huizen hun huur niet meer betalen
en nam EMM het unieke besluit om de huren te verlagen.
Dat droeg natuurlijk in belangrijke mate bij aan het positieve
imago dat EMM al had.

Gasthuishofje
Het duurde tot 1947 voordat
EMM haar tweede project presenteerde: de bouw van bejaardenwoningen aan het Gasthuis-

hofje. In die tijd was EMM nog
steeds de enige woningbouwvereniging in Zandvoort. Er
was wel een initiatief tot de oprichting van een christelijke
woningbouwvereniging, maar
die poging leed schipbreuk.
Men wilde geen versnippering
van woonbelangen in een kleine gemeenschap als die van
Zandvoort. En bovendien had ,
EMM er blijk van gegeven haar
draagvlak te willen vergroten.
EMM was niet langer puur socialistisch van inslag en wierf
ook bestuursleden aan uit andere politieke en kerkelijke bewegingen.
De grote sprong voorwaarts
vond plaats in de jaren zeventig
met de bouw van woningen en,
flats in Nieuw Noord. Die
nieuwbouw was hard nodig,
want als gevolg van de geboortegolf van vlak na de oorlog was
er een flinke woningnood ontstaan. Marijke Hermeling, bestuursvoorzitter van EMM en
beroepshalve werkzaam als
manager Netwerk Operations
bij de PTT heeft net als Kramer
ook zo'n vroege EMM-herinnering. „In die tijd kwam je pas
aan de beurt als je twaalf jaar
lid was, zo hoog was de nood.
Wij kregen toen één van de eerste woningen in de Keesomstraat. Een prachtige woning
met vier kamers. We waren er
godsgelukkig mee."
Vooral door de nieuwbouw in
Nieuw Noord heeft EMM een
flinke groei doorgemaakt. Momenteel heeft EMM 6200 leden,
beschikt het over 2237 woningen in Zandvoort en voert daarnaast ook het beheer over 230
woningen van het gemeentelijk
woningbedrijf. Wat niet veranderd is, is dat de leden het nog
steeds voor het zeggen hebben
bij EMM, ondanks de invoering
van de BBSH (Besluit Beheer
Sociale Huursector), de nieuwe
grondwet voor de volkshuisvesting.

Zakelijker
„Die wet heeft de wereld van
de volkshuisvesting op zijn kop
gezet," vindt Kramer. Het
BBSH maakt het mogelijk om
als woningbouwcorporatie te

kiezen voor een stichting als be- niet in de regio zal begeven.
stuursvorm. „Als stichting kun Een interessante kluif voor juje sneller en zakelijker reage- risten, zo lijkt het.
Zandvoort voor de Zandvoorren," legt de EMM-directeur
uit, „vooral als het gaat om gro- ters luidt voorlopig het devies
te bouwprojecten. Een paar van EMM. Er zijn weliswaar
jaar geleden was de verhouding grenzen aan de groei van EMM,
nog: tweederde vereniging, een- maar toch blij ven er nog genoeg
derde stichting. Nu is dat al om- ambities over. EMM wil nog
gedraaid. Dat heeft vooral ook wat 'witte plekken' in Zandte maken met de bezuinigingen voort vullen en heeft onder anop subsidies. Iedereen moet deren een plan voor twintig wodaardoor veel bedrijfsmatiger ningen bij de Celsiusstraatgaan werken. Maar wij hebben -Fahrenheistraat. En voor de
ervoor gekozen om geen stich- rest wil men zich vooral gaan
ting te worden, maar een vere- concentreren op het verbeteren
niging te blijven. Dat vinden wij van de bestaande woningen en
veel democratischer."
het vergroten van'de leefbaarOok in een ander opzicht heid in met name Nieuw Noord.
heeft de nieuwe volkshuisvesEen mijlpaal heeft EMM dit
tingswet een revolutie veroor- jaar al bereikt met de opening
zaakt in woningbouwland. van het gloednieuwe bedrijfs„Aan de rechten van een lid- pand aan de Thomsonstraat.
maatschap van een woning- Door alle festiviteiten daarombouwvereniging kun je geen heen zal het 75-jarig jubileum
woning meer ontlenen," zegt sober zijn van opzet. Op acht
december houdt EMM tussen
Kramer.
„Er mag niet meer gediscri- 13.00 en 16.00 uur open huis
mineerd worden. Niet positief voor bewoners. Er zal een videen ook niet negatief," verklaart ofilm te zien zijn over 75 jaar
Hermeling. '„Iemand uit Tiei-' volkshuisvesting in Zandvoort.
jerkstradeel mag hier in prini% En tussen 16.30 en 18.00 uur
pe ook komen wonen. Ware he% vindt er een informele bijeenniet dat er in de nieuwe wet^ komst plaats voor genodigden
uitzonderingen worden ge- en relaties van EMM.
maakt voor regionale verordeningen."
In zo'n regionaal verband Imago
Het zal wel druk worden op
wordt een verdeling van de
woonruimte
afgesproken. de receptie, want EMM had en
Zandvoort heeft zich aangeslo- heeft nog steeds een goed imaten bij het Regionaal Woon- go bij de Zandvoortse bevolruimteverdelingssysteem Zuid- king. Hermeling: „Ik denk zelfs
-Kennémerland. „Zie het maar dat we een gunstiger beeld hebals een soort zelfbescherming", ben dan in het verleden. EMM
aldus Kramer, „Zuid-Kenne- was tamelijk paternalistisch. Je
merland is een uiterst aan- kreeg een hele lijst met regels
trekkkelijk gebied om te wo- en voor de rest moest je je
nen. Door dit samenwerkings- mond houden."
Kramer: „Vroeger moest je
verband gaan we een te grote
druk op de markt tegen. Ieder- een bewijsje van de gemeente
een uit Zuid-Kennemerland meenemen, dat je je woning
mag zich nu in Zandvoort vesti- netjes bewoonde en dat het vrij
was van ongedierte. Als je aan
gen."
de balie kwam, maakte men
duidelijk dat je blij mocht zijn
Juristen
dat je een woning had. Voor de
Maar voorlopig is daar nog rest moest je je kop houden. Nu
geen sprake van. Een paar is de klant koning bij EMM en
maanden geleden stelde de le- dat is terecht. EMM moet juist
denraad van EMM nadrukke- blij zijn dat de klant er is. Wij
lijk vast dat de woningbouwver- moeten blij zijn dat we een woeniging er uitsluitend is voor ning aan hen kunnen verhuZandvoort en zich vooralsnog ren."
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Vervolg van voorpagina
Maar ik zei tegen hem: 'ïk
heb geen problemen meneer de
burgemeester... Ü heeft ze.' 'U
hoort nog van mij', zei de burgemeester ten slotte. Daarna heb
ik nooit meer iets van hem vernomen. Vervolgens heb ik bij
de Ombudsman een klacht ingediend. Zo ga je toch niet met
mensen om?"
„Over de Poststraat kreeg ik
van de brandweer een aanschrijving, dat ik moest komen
voor een gesprek over debrandveiligheidseisen. Ik had een
hoop van de noodzakelijke dingen aangelegd, maar er waren
nog 'conflictpunten'. Zo eiste
de brandweer bijvoorbeeld het
aanleggen van brandhaspels.
Volgens mijn verzekeringsadviseurs konden dat beter brandblussers zijn."
„Maar er waren nog enkele
discussiepunten. Tijdens een
gesprek op het kantoor van de
brandweer legde ik een dictafoon op tafel en zei: 'Heren, u
bent met z'n tweeën, ik ben alleen. Ik wil het gesprek graag
opnemen. Het is handig voor
mij, dat ik later nog eens kan
nagaan wat nu wél en niet is
gezegd en beloofd.' 'II doet dat
ding uit, of u verdwijnt!', zei
Schröder vervolgens. Toen ben
ik gewoon weer weggegaan."
„Later kreeg ik een aangetekende brief van de brandweercommandant: er werd mij gesommeerd een aantal dingen te
doen in verband met de brandveiligheidseisen. Daarover verschilden mijn verzekering en

de brandweercommandant van
mening, dus tekende ik beroep
aan. Op 2 juni heb ik een AROB-procedure aangespannen. Die
is uiteraard nog niet afgehandeld. Maar nu kreeg ik vorige
week opnieuw een brief binnen.
Als ik niet binnen 14 dagen
maatregelen neem, dan wordt
het pand door de brandweer gesloten. Dat zou over een week
gebeuren. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Mijn bezwaarschrift is nog niet eens
behandeld, maar de brandweercommandant gaat gewoon
door. Het is ambtelijk gezien
gewoon waanzin wat hier gebeurt. Ik ben echt niet te beroerd om te investeren, maar
dan moeten er wel duidelijke
afspraken over gemaakt worden."

Koopavond
Brandweercommandant
Schröder geeft toe dat hem de
toegang tot de Hema ontzegd is.
De beschuldigingen wijst hij
echter van de hand. Schröder:
„Na een privé-inkoop bij de
Hema, op koopavond, nam ik
een verbouwing waar. Ik constateerde dat er op dat moment
geen vluchtwegen bereikbaar
waren. In verband met de veiligheid van het publiek moesten er maatregelen genomen
worden. Met van der Laan junior sprak ik daar over, niet
met het personeel. Ik zei: 'Het
lijkt me het beste dat we daar
morgen in een gesprek over
praten. U bent verplicht om de
mensen goede vluchtwegen te

geven, als u dat niet doet dan
moeten we .maatregelen nemen.'"
„Dit gesprek escaleerde. Hij
is ook niet op kantoor geweest.
Hierna kreeg ik een boze brief
waarin de toegang tot de Hema
mij werd ontzegd. Toen van der
Laan bij de burgemeester was,
heeft hij daar ter plekke van
hem een aanschrijving gekregen. Daarin stond dat van der
Laan binnen een paar uur de
zaak in orde moest maken. Dat
heeft hij toen gedaan," aldus de
brandweercommandant.

Aanschrijving
Schröder over de Poststraat:
„Van der Laan bleek niet te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Hij heeft daarover een aanschrijving van ons
gekregen. Daarin stond precies
waaraan het pand moest voldoen om een vergunning te krijgen. Hierna volgt altijd een gesprek met de exploitant, eventueel lopen we ook het hele
pand door. Dat is een service
die de brandweer altijd verleend."
„Van der Laan kwam met een
plastic tasje aanzetten en legde
dat op tafel. Toen ik hem vroeg
wat erin zat, vertelde hij dat hij
het gesprek opnam. Ik zei daarop: 'Ik wens zo niet te werken.'
Er was best met elkaar te praten geweest, maar niet op deze
manier."
Het bezwaarschrift wat door
van der Laan is ingediend?
„Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft nooit een
officieel bezwaarschrift ontvangen, dat weet ik echt zeker."

ZANDVOORT - Imca en
André Hakhof uit de Koningstraat kregen deze
week bezoek van de kantonrechter en een griffier. Dit
gebeurde naar aanleiding
van een rechtzaak, die beide
bewoners tegen de gemeente hebben aangespannen.
Imca en André maken al
twee jaar ernstig bezwaar tegen de huurverhoging, die
de gemeente hen heeft opgelegd. Zij vinden dat hun huis
zo veel achterstallig onderhoud vertoont dat de huurverhoging niet mag plaatsvinden.
In oktober kregen de twee
ook al 'hoog bezoek'. Toen kwamen burgemeester van der
Heijden en wethouder Versteege een kijkje nemen in hun
huis. Zij werden vergezeld door
de heer Beekhuizen, een ambtenaar die bij de technische
dienst van de gemeente werkt.
Dat was nadat Imca en André
bezwaar hadden gemaakt tegen
de huurverhoging van hun huis
aan de Koningstraat nummer
81, die op l juli 1993 met 6 procent is. In 1994 werd de huur
nóg eens met 4 procent verhoogd. ,;We betalen momenteel
een huur van 635 gulden voor
dat krot," aldus Imca.

'Goed genoeg'
Naar aanleiding van de ingediende bezwaren kwam eerst
de huurcommissie het huis aan
de Koningstraat onderzoeken.
De instantie maakte een rapport op en verklaarde het huis
nog 'goed genoeg' te vinden.

Maar dat nam het stel niet. Ze
stapten naar een advocaat en
lieten de zaak voorkomen bij de
kantonrechter. Deze kwam afgelopen week - in hoogst eigen
persoon - kijken om zich nauwkeurig van alle feiten op de
hoogte te stellen. Hij had een
griffier van de rechtbank meegenomen.
Imca: „De rechter had het
rapport van de huurcommissie
én onze bezwaren goed doorgenomen. Dat bleek meteen, toen
hij bij ons thuis was. Hij vond
dat de huurcommissie niet al
onze klachten in het rapport
had opgeschreven en zei dat de
commissie dat wél hoort te
doen. Het viel hem op dat er
niet één keer het woord schimmei in de eindconclusie stond.
Ons huis zit er namelijk vol
mee."
Volgens Imca heeft de rechter tevens gezegd, dat hij het
'een heel ongezond huis' vond.
„Daar waren wij, de griffier,
twee ambtenaren van de gemeente en onze advocaat bij.
Verder zei hij tegen de ambtenaren dat hij andere gemeentes
kent, waar - als de woningen
tussen renovatie en sloop inzitten - de huurverhoging op nul
wordt gesteld. Volgens de rechter mag ieder gemeente dat zelf
bepalen."
Na de visite van de rechter volgde opnieuw 'hoog bezoek'. Nu
kwamen wethouder Versteege
en Peter Kramer (directeur van
de EMM) langs. „Kramer vond
het allemaal wel meevallen," aldus Imca. „Versteege zei, dat
als we interesse hadden, we wel
een huis van de gemeente kónden kopen, maar dat was waar-

schijnlijk een geintje. Die huizen worden inderdaad te koop
aangeboden. Het gaat om één
huis m de Marisstraat, twee in
de Dr. Metzgerstraat en één in
de Potgieterstraat, maar die
prijzen variëren van 120.000
gulden tot 200.000 gulden. Dat
kunnen wij echt niet betalen."

Levensbedreigend
De GGD is ook nog bij Imca
en André thuis geweest. „Ik ben
op dit moment zwanger en binnenkort moet mijn pasgeboren
baby in een vochtige en tochtige kamer liggen, waarvan het
hout doorgerot is. Die instantie
vindt het ook een heel ongezond huis. Gisteren kreeg ik namelijk bericht: De GGD heeft
ons een medische urgentie verleend," zegt Imca verheugd.
De GGD heeft vastgesteld
'dat er sprake is van een dringende noodzaak tot herhuisvesting op korte termijn'. Men
heeft geconstateerd dat er sprake is van een 'levensbedreigende situatie'. Imca: „De gemeente heeft ons steeds laatdunkend
behandeld, maar de GGD heeft
onze problemen erkend."
De GGD schrijft verder in
haar brief: 'De vastgestelde problemen zijn uitsluitend te verminderen of op te heffen door
(her) huisvesting. Volgende
week krijgen André en Imca
uitslag van de rechter. Eéri ding
weet Imca zeker: „Als we dit
winnen, eisen we een fikse
schadevergoeding en ze krijgen
hoogstwaarschijnlijk ook nog
de rest van de Koningstraat op
hun dak."
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Zuidduinen
aan Amsterdam
ZANDVOORT - Op woensdag
7 december vindt de officiële
overdracht van de Zuidduinen door de gemeente Zandvoort
aan de gemeente Amsterdam
plaats. De koopakte zal worden
ondertekend in de raadzaal in
het Raadhuis te Zandvoort.
Voor Zandvoort tekent burgemeester M.R. van der Heijden
en voor Amsterdam de wethouder Nutsbedrijven dr. G. ter
Horst..
Het gebied van de Zuidduinen beslaat 36 hectare en wordt
voor een bedrag van 450.000 gulden verkocht. De Zuidduinen
zullen open blijven voor wandelaars.
Met deze overdracht, komt
het gehele duingebied aan de
zuidzijde van Zandvoort onder
het beheer van de Gemeentewaterleidmgen Amsterdam. Voor
de teellandjes, die zich in deze
duinen bevinden is door de gemeente een zogenaamde 'uitstervingsprocedure' bedongen:
Zij mogen blijven bestaan, alleen kan het landje niet meer
worden overdragen aan anderen.

Twee abri's bij
spoorovergang
ZANDVOORT - Bij de spoorwegovergang aan de Van Lennepweg-Sophialaan
worden
twee abri's geplaatst. Een
meerderheid van de gemeenteraad is hier dinsdagavond mee
akkoord gegaan. Voetgangers
die moeten wachten voor gesloten spoorbomen kunnen nu bij
slecht weer in een abri schuilen. De financiering voor de/
hokjes is echter nog niet rond.
Wethouder Plieringa zal voor
dit project de nodige gelden
zoeken.

Val van dak
BENTVELD - Een Haarlemse glazenwasser is donderdag
om tien over half tien gewond
geraakt bij een val van een dak.
De man viel van het dak van
een paardenbox van een manege in Bentveld. De in de box
staande paarden, die net voer
hadden gehad, schrokken van
hem en trapten achteruit. Daarbij kreeg het slachtoffer een
trap in zijn gezicht. Hij werd
overgebracht naar een ziekenhuis m Haarlem, waar hij werd
opgenomen met een hersenfractuur.

Honden doen het in een andere wijk
ZANDVOORT - Yolanda en Michel van Andel
zijn het zat, 'stront-zat'
zoals ze het zelf uitdrukken. Zij wonen samen
met hun twee kinderen
in de Westerstraat. Deze
buurt ligt voortdurend
vol hondedrollen. Die
worden daar niet gedeponeerd door de honden uit
hun buurt, want alle buren (ook die van het
Schelpenplein) balen net
zo hard als zij.

naar ons zin, maar met die.,,
overlast valt echt niet te leven. Ik heb zelf ook een"^
hond, maar ik laat hem
nooit zomaar op straat poe- •
pen. Het is opvallend, dat •"•
het steeds dezelfde vaste'^
klanten zijn die hun hond ',
daar uitlaten. Als 'drolloloog' herken ik die hopen
meteen. De mensen bij ons -.
in de buurt lopen met hun
hond naar de Boulevard of"'
naar de duinen. Het zijn de •
mensen van verderop, die ••
naar onze buurt toelopen." •

„Het is verschrikkelijk,"
zegt Yolanda. „Je kunt hier
in de straat niet met je
hoofd omhoog lopen, want
je stapt geheid in de poep.
Vooral het steegje van de
Thorbeckestraat naar de
Westerstraat is favoriet terrein voor de 'stiekeme poepers'."

Stickers

„We hebben al van alles -.
geprobeerd. Mensen aanspreken, stickers en posters ,
op het raam, stiekem posten en kijken wie de daders ;
zijn... We zijn er niks mee'
opgeschoten Laatst zei ie- •
mand: 'Pijn voor je als ze
straks die hondepoep-zakJuist aan dat steegje ligt
jes erdoor hebben.' Onderde voordeur van het gezin
tussen liet hij zijn hond ge- ~
van Andel. „Gemiddeld een
woon voor mijn voordeur
keer per week ligt -er een
poepen. Daar begrijp ik dan,,
drol bovenop mijn deurmat
echt helemaal niks van. Ook'
en om de twee dagen liggen
met de kinderwagen rijden '
ze links en rechts van mijn
is géén doen meer. Als ik
voordeur. Ik ben zo langzamet mijn zoon Jurrien van_
merhand een 'drolloloog'
zes maanden thuis kom, zet
geworden, want ik herken
ik de kinderwagen op het
ze meteen," aldus Yolanda.
speciale 'strontmatje', dat.'
in mijn gang ligt. Want elke
Dierendokter
dag opnieuw zitten de wie-len helemaal onder."
„Toen ik hier pas woonde
„Mijn dochter Yoélle is,
zei men dat het door de dietweeëneenhalf jaar. Laatst,
rendokter kwam. Maar die
is inmiddels verhuisd en de Yolanda van Andel: „Ik ben zo langzamerhand een 'drolloloog' gewor- viel ze voorover op straat.
Foto André Lieberom Ze zat helemaal onder de
drollen liggen er nog steeds. den"
poep. Mijn dochter had het.
Niet alleen in de Westerzelf ook door en was helemaal'
stra'at, maar de gehele buurt het een week niet regent, dan jaar ook al 'naar de haaien'".
Toch denkt Yolanda met aan van streek. Ik heb toen echt
ligt er vol mee. Het ergste is, dat stinkt het hier meteen vreselijk
er vrijwel meteen auto's o ver- naar de poep. Ongemerkt neem verhuizen. „Het is echt een ont- staan huilen. Dat was voor mij
heen rijden. Alles zit hier tus- je ook veel mee naar binnen. zettend leuke en gezellige de druppel. Vandaar mijn
sen de straattegels geplet. Als Mijn vloerbedekking is na twee buurt. We hebben het hier erg noodkreet via de krant."

'Meubilair gaat eerst naar andere scholen'
ZANDVOORT - Het verhaal van Rien Couvreur
klopt niet, zegt Gerard van
der Laar, directeur van de
Duinroos. In het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week sprak Couvreur, lid
van de Stichting Een Hart
voor,Polen, zijn teleurstelling uit over het niet doorgaan van een zending
schooltaankjes en- tafeltjes
naar een lagere school in
Polen. Hij vermoedde dat
een zestigtal meubels met
het grof huisvuil is meegegeven.

lair bij elkaar aan te vullen. Als
een school kleiner wordt en een
andere groeit, neemt de groeiende school (kosteloos) meubilair af bij de school die kleiner
wordt. Zo hebben de voormalige Plesmanschool en de voormalige Van Heuven Goedhartschool de afgelopen jaren veel
meubilair aan andere scholen
afgestaan'."
Door de leeftijdsopbouw van
de Zandvoortse leerlingen gaan
de kleine tafeltjes en stoeltjes
het eerst naar de collega-scholen. Wat overblijft is een onevenwichtige voorraad. Daarnaast is het materiaal, vooral
Van der Laar: „Het lijkt zo de stoelen, aan behoorlijke shjmooi. Er wordt een school op- tage onderhevig.
geheven, dus automatisch denk
je dat het meubilair vrijkomt.
De praktijk ligt even anders. Depot
Volgens van der Laar moet de
Scholen zijn verplicht, tekorten met betrekking tot meubi- school tevens een reserve-voor-

raad hebben. Maar niet alle
scholen hebben genoeg opslagruimte. Hij pleit daarom voor
bovenschoolse administratie,
waarbij de gemeente van elke
school de voorraden en tekorten kent en deze per kwartaal
bijwerkt. Volgens de schooldirecteur kan er dan ook onmiddellijk antwoord gegeven worden op hulpvragen van organisaties.
Een van zijn ideeën is het oprichten van een centraal depot,
waar de nodige reparatiewerkzaamheden zouden kunnen
worden verricht. „Natuurlijk
helpen wij graag scholen in Polen," zegt Van der Laar. „De actie van Rien Couvreur is wat
mij betreft een prima actie. Ik
heb inmiddels met Haarlem
contact opgenomen. Daar heeft
men mij toegezegd de actie van
Couvreur onder de aandacht

van de scholen te zullen brengen. Tevens heeft men m het
Haarlems centrale depot gekeken of er nog meubels waren."
Dat leverde zo'n twintig tafeltjes op," aldus van der Laar.

Setjes
„De Gertenbach-mavo had
ook nog negen stoelen over. Tevens blijken er nog zeventig, in
redelijke staat verkerende setjes te staan in de kelder van de
voormalige
Plesmanschool.
Grappige bijkomstigheid: de
gemeente zat er bovenop, maar
wist het niet. Zoiets pleit zeker
voor een vorm van bovenschoolse administratie. Samen
met de setjes van de Duinroos,
schommelt het totale aantal
rond de 110. Ik denk dat we
daar een Poolse school gelukkig mee kunnen maken."

J
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Sloten- & Beveiligingsservice

BALLET
STUDIO 118

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Tel. 02507-15449

CONNY LODEWUK

Rookmelders

FEESTELIJK

toegewijd aan de
danskunst

MODEVOORDEEL

voorkinderen v.a. 6jaar
Inschrijving v.a. NU.
Tel. 12598-17789.
Studioadres: Corn. Slegersstraat 2fl, Zandvoort

van ƒ 34,95
Nu voor
WIJ SPEtEN VOOR

BEPAAL ZELF UW FEESTKORTING!

SINTERKLAAS

Bij aankoop t.w/v. ƒ 500,- en meer:

MAAR DOEN GEEN CONCESSIES AAN ONZE

De natuur kent de mens.

ƒ 100-korting

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld jn moderne, Nederlandse recepturen.
|É)ter natuurlijke zelfmedicatie.
™ Nu verkrijgbaar bij-

HOGE KWALITEIT

KIPFILET
AA. kwaliteit

, Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
\Oranjehtrjjt 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327./

Bij aankoop t.w.v. ƒ 250,- tot ƒ 500,-:

ƒ 50,- korting

kilo

GEPANEERDE VERSE
SCHNITZELS WORSTINETVE

i £8

17QÖ
10,yO

100 gr. 1.00
OF u JJET ZELF

SHOARMA PAKKET

erg

dr

500

vlees, Suis '

Bij aankoop tw.v. ƒ 150,- tot ƒ 250r;

OOM
Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort

24,95

DEZE WEEK

:

VLEESSTAAF
VUttOwInnr
ERG GOED!

GRATIS

GELDIG VANAF DONDERDAG 1 T/M WOENSDAG 7 DECEMBER

SINT NICOLAAS-AANBIEDING
Broodje Van Dobbenkroket

'

7/ .

ERWTENSOEP

f 255- korting

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

GEMAAKT
HEEFT

7ar

kilo

GALABAÜ
GEHAKT
alleen opwarmen

ONZE
A'DAMSE
GOUDEN
LEVERWORST OSSEWORST;

'•«««
5fl
1QQgr, 1
liOU

ƒ3,-

nu 100 gr.

Geldig tot nader order
Voor ƒ 100,- kassabonnen 250 gram ROOMBÖTER GRATIS!

Tevens verzorgen wij voor uw heerlijk avondje
koud buffet, salades, hapjes (foto's aanwezig),
Van Dobben kroketten en bitterballen

Prijzen geldig v/a 100 gr. en gelden t/m 30/11

Grote Krocht 19, Zandvoort

Tel. 16836
Fax 19025

SLAGERIJ KROONENBURG
Schoolstraat 3, Telefoon 12939

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Keesomstraat 471, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,74.4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Nieuwstraat 76, kale huur
ƒ 537,75, bruto huur
ƒ 575,25. 2-kamerwoning op
2e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.865,-, éénpersoonshuishouden. Selectiecriteria:
hoogste leeftijd.
Voor doorstromers,
starters, vestigers
3 Flemingstraat 274, kale huur
ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 726,20. 4-kamerwoning op
1 e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.095,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en veertigers: hoogste
leeftijd. Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag 7 december a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

M

Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.

Woningbon

ƒ 40,- excl.
171/2% BTW

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

B

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van de EMM.

Ondergetekende is

D doorstromer

Naam

L

D starter

D vestiger

Geboorte datum

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Keesomstraat 337: toegewezen
op leeftijd 43 jaar + 1 bonusjaar
= 44 jaar.
De Schelp 105: toegewezen op
leeftijd 50 jaar + 2 bonusjaren =
52 jaar.

Naam partner
Geboorte datum

Nieuwsblad

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

van 29 decemèeT 1994
Adres
Postcode

ƒ 65,- excl.
171/2% BTW

Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

D ja

Ik kies model:
Naam:

:_.

Adres:

_

Postcode:

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D nee

Plaats:

Zo ja. vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D (a

D nee

Handtekening:

l zo ia, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

Mijn tekst luidt:

Huidige type woning

Voor vestigers
4 Lorentzstraat 171, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05.4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Indien flat

etage

D wel lift

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

f

Kale huurprijs per maand

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

l

i

l

i

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

17

Handtekening

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

EMM

dto

ƒ 100,-excl.
171/2%BTW

Inzenden uiterlijk 15 december 1994 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen

Tel.:
Fax:

020-6475393
020-6475449
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Nooit zelf gaan dokteren met olievogels'

ZANDVOORT - Roei
)raijer heeft een bijzondere
iand met vogels. Ze zijn een
lelangrijk onderdeel van
iijn leven. Door zijn werk
ieeft Draijer veel te maken
piet 'zilveren vogels' (hij
perkt in vierploegendienst
de KLM), maar buiten
werktijd om zorgt hij voor
[iet opvangen en verzorgen
'olievogels', die Draijer
ijdens zijn patrouilles op
et strand vindt.

'klots' ik met het water in mijn
laarzen gewoon door."
In het Vogelhospitaal in
Haarlem worden de vogels verder behandeld. Ook daar is
Draijer regelmatig aan het
werk. De behandeling moet
zeer zorgvuldig gebeuren.
Daarom heeft het Vogelhospitaal liever met dat mensen zelf
gaan dokteren met een 'olievogel'. „Ze worden dan ook niet
meteen gewassen, eerst moeten
ze rusten. De olievogels krijgen
wél meteen een pillenkuur met
tarwekiemolie. De ingewanden
moeten zo snel mogelijk die
olie kwijt."

Boor Martha Burger

Vooral jonge zeevogels uit
•Scandinavië worden slachtofer van ronddrijvende olievleken op zee. Zij overwinteren in
|rote groepen voor de Nederdse kust. Regelmatig worlen deze prachtige beesten
loor illegale lozingen met olie
lesmeurd. Zonder de inzet van
Ie vrijwilligers van het Vogellospitaal te Haarlem zijn de
leesten gedoemd om op een afchuwelijke manier te sterven.
Vooral wanneer het 's nachts
ïlmk gestormd heeft, is de kans
jp het vinden van olievogels
--oot, zegt Draijer, vrijwilliger
in het Vogelhospitaal aan de
;aarlemse Kweektuinstraat.
Ze liggen al aan de vloedlijn of
proberen wanhopig het strand
[e bereiken. Hun verenpak is
folledig waterdoorlatend ge^orden, het lijkt wel of de vo[els 'lekgeslagen' zijn. Daarbij
iijn de dieren vermagerd en
erzwakt. Het is daarom erg bemgrijk, dat ze zo snel mogelijk
irden gevonden.

Roei Draijer: „Soms ben ik zo

schoenen en grote kratten voor
vogelvervoer.
Draijer: „De met olie besmeurde vogels die ik vind, zijn
voornamelijk alken, jan-van-genten en zeekoeten. Soms zit
er een papegaaien- of een roodkeelduiker tussen. Meeuwen
vind ik weinig. Zij komen minder met het zeewater in aanraking, hooguit om een visje te
pakken en even neer te strijken.
De andere vogels drijven tijdens de winterperiode in groepen voor de kust. Hierdoor zijn
Van half november tot begin ze erg kwetsbaar voor de 'rommaart rijdt zijn Daihatsu Roc- mel' in de Noordzee."
':y over het strand van Zandoort. Van Langevelderslag tot
,an de Zuidpier van IJmuiden Verenpak
iatrouilleert hij langs de vloed„Een normale zeevogel is
n. Achter in zijn auto heeft hij aangepast aan het leven aan
iet benodigde materiaal bij de zee. Hij heeft een verenpak dat
and: laarzen, schepnet, hand- volledig waterafstotend is. De

Weekenddiensten
'eekend:
i/4 december 1994
'OLITIE: Alarmnummer 06-11.
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
16-11. In andere gevallen
123-159500 of - voor info over.g - (02507) 61584.
MBULANCE: Alarmnummer
16-11. Anders: tel. 023-319191
jongevalllen), Centrale Post
mbulancevervoer (CPA) Kenemerland.
IERENAMBULANCE: Die
jenbescherming
023-246899
•atis), Regionale Dierenammlance
alarmnummer
123-334323.

UISARTSEN: De volgende
lUisartsen hebben een geza.enlijke
waarnemingsregeing: J. Anderson, B. van Ber;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
^ardekooper, H. Scipio-Blü-ie, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
|vond/nacht vanaf 16.30 uur, én
Ijijdens feestdagen via telefoon^ummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
Van 11.30 tot 12.00 uur en van
J700 tot 17.30 uur. Een afSpraak is niet nodig.
landarts: Hiervoor de eigen
landarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
|.W. Neutel, tel. 13073, opeingstijden (alleen voor receppn): zaterdag 11.00-13.00 en
,7 00-18.00
uur,
zondag
,1.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden inforlatie over de regeling via
Inr. 13185.
'ijkverpleging: Voor spoedgefallen is het Kruiswerk ZuidSennemerland 's avonds, 's
i achts en in het weekend te be(eiken via de doktersinformaL
edienst: tel. 06-8460.
'erloskundigen: Mevrouw E.A.
e Boer-Burgh en/of mevr.
.C.M. Gombert en/of P.J. van
er Deijl, Kochstraat 6A, Zand[oort, tel. 02507-14437.
'ierenarts: Mevrouw Dekker,
'ijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
.

ieren: (Overige diensten) Ver[niging v.h. welzijn der dieren
2507) 14561, Vermissingslenst 023-383361, Asiel Zand|oort
(tevens
pension)
507-13888, Asiel Haarlem
'3-244443. Stichting Regionale
lerenambulance: 023-363476
£ alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

„Het is heel frappant, maar
een zeevogel die zich gevangen
voelt, poetst zichzelf ook niet
meer. Na drie dagen krijgen de
beesten een nieuwe pillenkuur.
Die duurt vijf dagen. Daarmee
proberen we de vogels weer op
krachten te krijgen. Pas daarna
worden de vogels schoongewassen. Dat doen we met warm water en Teepol, een middel dat
men vroeger gebruikte voor het
reinigen van olieruimen. Na het
verwijderen van de olie wordt
de vogel zeer intensief gedruk bezig, dat mijn laarzen vollopen met zeewater"
spoeld. De beesten lijken dan
»
Foto André Lieberom wel op een uitgeperste sinaasappel. Toch is deze behandeveren liggen allemaal dakpans- nen aan werkt het niet zo ge- ling hun redding."
gewijs over elkaar heen. Op het makkelijk. De jan-van-genten
moment dat er olie op de vogel zijn sterk en groot en hebben
„Pas als we het water op de
komt, gaan de veren aan elkaar een soort tandjes in de bek. Die veren zien 'parelen', weten we
plakken. Het verenvet lost op zijn zo scherp als scheermes- dat alle zeepresten weg zijn.
en er ontstaat een gat in het jes. Als er eentje je vinger te Hierna gaan ze de 'droogkooi'
verenpak. Het is als het ware pakken heeft, dan moet je hem in. Een constante warme lucht
hetzelfde effect als een surfpak natuurlijk niet terugtrekken... wordt in deze kooi langs het
met een gat erin. Het water maar ja, dat is dan vaak mijn dier geblazen. Uiteindelijk mokomt opeens bij de vogel tot op intuïtieve reactie."
gen de beesten dan naar het
de kale huid. Het beest krijgt
bassin en moeten ze de rest zelf
meestal snel longontsteking."
„Soms ben ik zo druk bezig, doen. En dat betekent: poetsen.
dat mijn laarzen vollopen met Frappant genoeg doen ze dat in
„Bovendien probeert het met zeewater. Dan denk ik bij me- dat bassin weer zeer intensief."
alle macht om zich te 'poetsen'. zelf: doorgaan Roei! Die natte Gevonden vogels kunnen worden afgeDat betekent dat het dier ook sokken heb je nu toch al. Ik ga geven aan het Vogelhospitaal aan de
nog met 'inwendige oheschade' ze dan ook echt niet eerst staan Kweektuinstraat in Haarlem Men
te maken krijgt. De olie gaat in omwisselen voor droge. Dus kan ook de dierenambulance bellen
023 246899
de maag en de andere ingewanden zitten. En waar olie zit, kan
geen vis zitten. De lever probeert de giftige stoffen af te breken en wordt ziek. Daarbij is
ZANDVOORT - Burgemees- cent bij de EHBO-cursussen
ook het maag-darmstelsel van ter M.R. van der Heijden heeft van het Rode Kruis, is voorzitde dieren volkomen ontregeld. dinsdagavond de ere-pennmg ter van de plaatselijke afdeling
De beesten vermageren snel en van de gemeente Zandvoort uit- 'Vrienden van de Hartstichting'
gedoemd te sterven."
gereikt aan de heer R. Drenth. en bestuurslid van de 'Stichting
„Voor mij is het dus zaakdeze Als huisarts heeft Drenth zich Leefbaar Zandvoort'.
zieke beesten zo snel mogelijk met niet aflatende toewijding
Sinds 1962 vervult hij de
te vangen. Maar als zij mij zien en zorg voor zijn patiënten m- functie van commandant van
aankomen, proberen ze van gezet. Naast zijn werkzaamhe- de kolonne van het Nederlandangst weer de zee in te komen. den als arts heeft Drenth vele se Rode Kruis, afdeling ZandHun intuïtie zegt dat alles wat taken vervuld, die betrekking voort. De kolonne bestaat uit
groter is en op ze afkomt, hen hebben op de verbetering en ongeveer dertig personen en
op wil vreten. Daarom probeer uitbreiding van de gezond- treedt op bij tal van evenemenik om tussen de vogel en de zee heidszorg. Zo is hij sinds sep- ten, in het bijzonder op het cirin te komen. Met handschoe- tember 1962 werkzaam als do- cuit.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 23 november Het Nederlands Verbond van Huurders afdeling Zandvoort heeft
dinsdag in zijn vergadering forse kritiek geleverd op het gemeentebeleid ten aanzien van haar
huurwoningen. „Wederom blijkt, dat overleg
met de gemeente heel moeilijk is en dat zij als
sociale verhuurder de belangen en wensen van
haar huurders snel uit het oog verliest," aldus
waarnemend voorzitter Rie Ewoldt. De kritiek
betreft vooral de kwestie van de rug-aan-rugwomngen aan de Prinsesseweg en Koningstraat.
Afgelopen juni heeft de gemeenteraad besloten
de woningen niet te gaan slopen, maar van de
toezegging van wethouder Van Caspel om dan
renovatie na te streven is nog niets terechtgekomen. • Voordat in Zandvoort vrije sluitingstijden voor horeca-ondernemingen op proef worden ingevoerd, zal er overleg gevoerd worden
met de naburige gemeenten Heemstede en Haarlem. Dit om te voorkomen dat er veel nachtelijk
verkeer richting Zandvoort ontstaat, waardoor
openbare orde m het geding zou kunnen komen.
Het overleg heeft tot doel de sluitingstijden op
elkaar af te stemmen. • Voor de woningbouw op
de plaats van Paviljoen Zuid liggen de technische tekeningen al klaar. De projectontwikkelaar en het aannemersbedrijf verwachten begin
volgend jaar te kunnen gaan bouwen. Het college
moet zich echter nog over de vergunnmgaanvraag buigen.

Donderdag 22 november Het circuit moet weg.
Dat is het enige dat als een paal taoven water
stond op de maandag gehouden begrotingsver gadering. Wannéér men het contract met de Cenav wil opzeggen, daar zijn de collegeprogram
ondersteunende raadsfracties het nog niet over
eens, want de ingediende motie door de liberaal
Van Erp wordt door iedere fractievoorzitter anders geïnterpreteerd. Voor de aanwezige circuitdirecteur Beerepoot, die verwacht had deze
avond eindelijk een eerlijke uitspraak te ontvangen, was deze motie meer dan teleurstellend.
„Er is nog steeds geen echte termijn gesteld,
men draait weer om de hete brij heen. Waarom
vragen ze niet aan de Cenav de exploitatie te
stoppen?" • Het bedrijfsleven trekt ten strijde
tegen het beleid van het gemeentebestuur. Het
bedrijfsleven heeft m 1979 diverse klappen te
verwerken gehad. Daar was ten eerste het door
de raad aangenomen voorstel toeristentaelasting
in te voeren; ten tweede de slechte zomer; ten
derde de houding van de raad ten aanzien van de
VVV. Wat het laatste betreft: de begroting voor
1980 geeft aan dat de WV op de huidige financiele basis geen voortgang kan vinden Is het bedrijfsleven van mening. • Door de flatcommissie
van het eerste flatgebouw in de Keesomstraat is
het verzoek gedaan rijwielklemmen bij te plaatsen, wegmarkermgen aan te brengen en waar
mogelijk de straatbreedte te verbreden en diagonale parkeermarkermgen aan te brengen.

D

EZE WEEK LEEK het
wel of iedereen ruzie had
met elkaar. Dat moest
dan blijkbaar via de krant
maar eens effe uitgesproken
worden. Vandaar dat de telefoon op de redactie een beetje
'roodglooiend' stond. Enfin,
jullie zullen het allemaal wel
lezen; Zo is van der Laan razend op brandweercommandant Schroder. Ook zijn er buren, die elkaar al driejaar lang
het leven zuur maken. Graftdijk is pissig op Haary Faase
en tussen het Toonkunstkoor
en dirigent Bleekemolen is het
ook met bepaald 'koek en ei'.
Daarnaast kunt u, zoals gebruikelijk, weer een waslijst
aan incidenten lezen, die ik
meestal omschrijf als 'Bewoners versus gemeente Zandvoort'. De taak van de journalist is zo'n beetje het midden te
bewaren, niet bepaald een van
mijn sterkste kanten. Als kind
had ik daar ook al vaak problemen mee. Ik kom uit een groot
gezin, en we waren alle acht
nogal gek op discussieren De
meesten van ons bezaten ook
nog eens de eigenschap 'behoorlijk eigenwijs' te zijn. Als
ik als kind het midden met kon
bewaren, vertrok ik naar mijn
'eigen wereldje'.

(ADVERTENTIE)

Michel van Osenbruggen met zijn ouders voor het vliegtuigvan
de Flying Doctors: „Nederland is veel onpersoonlijker"

'In Australië ga je
niet zomaar op visite'

THE MASK

ZANDVOORT - Hij zou
zo weer terug willen. Maar
een wensdroom komt maar
eenmaal uit. De 16-jarige
Zandvoorter Michel van
Osenbruggen heeft met zijn
vader en moeder een 'fantastische' trip gemaakt naar
Australië, het land van de
kangoeroe, de schapen en
'Flying Doctors'.

TEKENFILM

HUMOR

Michel heeft spierdystrofie
en is gekluisterd aan zijn elektrische rolstoel. Daarom is vhegen en zeker ruim twintig uur
naar het vijfde continent eigenlijk uitgesloten. Maar de 'Doe
een Wens Stichting Nederland'
bracht uitkomst. Deze club van
Amerikaanse origine wil kinderen tot 18 jaar die een levensbedreigende zieKte hebben, een
onvergetelijke tijd bezorgen
'vol blijdschap en plezier'.
Dat is gelukt. Michel die hélemaal wow is van de Flying Doctors kwam elf dagen lang zintuigen tekort. „We hebben acteur Robert Grubb van Flying
Doctors ontmoet. Die vond het
erg leuk om Hollanders te spreken. Maar dat vliegtuig vliegt
natuurlijk niet echt. Dat staat
gewoon op de grond. Als het
noodweer is, drukken ze op een
knopje en gaat het vliegtuig
schudden."
„We zijn ook naar Broken
Hill in de woestijn geweest, de
basis van de echte Flying Doctors. Maar m werkelijkheid is
het niet zo romantisch. Veel
kantoorwerk. Ze halen niet al-

A.L
Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

12 Jaar
Dagelijks 19.00
Do/Vr/Ma/Di 15.30

1994

B Burgerlijke stand

de badplaats door

Erepenning voor huisarts Drenth

Kerkdiensten
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
üiö, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijServormde Kerk, Kerkplein:
ders, 2e Advent
^ondag 10.00 uur: ds. J.A. van 19.00 uur: ds. A.W. Snijders
fleeuwen
gereformeerde Kerk, JulianaJeg 15:
|pndag 10.00 uur: ds. J. Seele^an, Rozenburg
oomskatholieke Kerk, Grote Periode:
rocht 45:
22 november-28 november 1994.
Zaterdag 19.00 uur: mevr. A. Overleden: Louis Harm Kalk,
"Seijnes en dhr. P. v.d. Smaal
58 jr.; Wilhelm van der Meulen,
«ondag
in 30 uur- mevr. A. Berj 89 jr.; Maria Cornelia Adriana
e
$ s en dhr. P. v.d. Smaal, den Teuling, geb. Brekelmans,
SP-rn.v. kinderkoor. Tweede 79 jr.; Leentje de Klein, geb.
jondag v.d. Advent
Wijnschenk, 93 jr.; Jan Duiven^"Uzinnige
Geioofsgemeen- voorden, 79 jr.
NPB, Brugstraat 15:
Ondertrouwd: Lourens Gerar10.30 uur: dienst ver- dus Lever en Vickiline Kurniati
door eigen leden
Kardia.
ïuze Kring Aerdenhout- Getrouwd: Sietze Hielkema en
entvcld, Oscar Mendliklaan Maria Cornelia Sikkens; Maar0
Aerdenhout:
ten Joseph Keur en Jpsefa Ma'nöag geen dienst
ria Cecilia Johanna Til.

met l il If II TT en

leen gewonden of zieken op,
maar ook gewoon mensen die
naar het doktersspreekuur
moeten. En vaak vliegen de artsen uit voor automobilisten die
de woestijn ingaan met te weinig drinken en voedsel."
Michel vindt vooral het Australische landschap mooi. „In
het vliegtuig zie je geen bomen,
maar rode, droge grond door de
warmte. Het klimaat is ook
heel anders. Erg afwisselend,
de ene dag 30 graden, de andere
dag 17."
„De mensen zijn bovendien
aardiger dan in Nederland. Veel
gastvrijer. Ze noemen je meteen bij de voornaam. Van Osenbruggen is natuurlijk erg moeihjk uit te spreken voor een Australier. Maar ook een taxichauffeur zegt direct zijn voornaam. En tegen de acteu.! van
Flying Doctors mochten ve onmiddellijk Robert zeggen. Nederland is veel onpersoonlijker."
„Het land is een stuk groter.
Je zit niet zo dicht op elkaar, je
kunt hier lekker op jezelf wonen. We hebben een farm bezocht met zesduizend schapen.
De eerstvolgende boerderij lag
25 kilometer verderop. In Nederland loop je deur uit en deur
in. In Australië ga je niet zomaar even bij elkaar op visite."
Maar natuurlijk was met echt
alles perfect. „Patat kennen ze
niet zo. En mayonaise, waar ik
dol op ben, helemaal met. Jammer, maar voor de rest onvergetehjk."

16 Jaar
Dagelijks 21.30

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Ons huis stond aan de Zuiddumen, precies pal voor het
'Zwanenmeertje'. Daar tussen
de hagedissen, de salamanders
en de kikkers verstomden de
discussies, en had opeens ledereen gelijk. Elk plekje heeft
wel een herinnering voor mij
en voor vele Zandvoorters onder ons.
Er gebeurden ook altijd
spannende dingen in die duinen. Toen bijvoorbeeld de
Nutsspaarbank overvallen
was, zocht de politie daar het
eerst naar 'bewijsmateriaal'.
Vooral het Zwanenmeer, zo
langs de 'vluchtroute' Franszwaanstraat, bleek namelijk
een ideale dumpplaats voor
koffers, tassen, geweren en pistolen. Vaak kwam de politie
met duikers, rubberbootjes en
haken om te dreggen naar
'waardevol bewijsmateriaal'.
Mijn zus en ik hadden ook een
rubberbootje en we mochten
dan meehelpen. Veel plezier
natuurlijk, want meestal sloeg
de politie alleen maar oude
fietsen aan de haak. Het was
leuk om de autoritaire 'kip'
opeens te zien veranderen in
een stel giechelende schooljongens. Maar als er plotseling een
tas met pistolen gevonden
werd, was de spanning te snijden en werd het ernst.
Die Zuidduinen zijn voor mij
altijd het mooiste stuk van
Zandvoort geweest. Door de jaren heen heeft de gemeente al
vele keren geprobeerd om deze
grond te bebouwen en er wegen
aan te leggen. De plannen verdwenen, mede door verzet van
goed georganiseerde bewoners,
steeds weer opnieuw in de
prullenbak. Nu bebouwing er
echt niet meer in zit, is de
grond voor de gemeente Zandvoort zo'n beetje waardeloos
geworden. Ze hebben er alleen
nog maar 'lasten' aan, is hun
visie. Dus hebben ze de grond
en 'mijn jeugdherinneringen'
voor een appel en een ei aan de
gemeente Amsterdam verkocht. Op 7 december gaan ze
het nog vieren ook .. Dat we zo
langzamerhand alle 'schoonheid' van Zandvoort voor een
habbekrats 'verkwanseld' hebben.
MARTHA BURGER

Sinterklaas-intocht blamage
Over de Sinterklaas-intocht blijken veel Zandvoorters de nodige kritiek te hebben. Veel moeders vonden de intocht een blamage. Ze vonden dat Sinterklaas te weinig aandacht had besteed aan
hun 'kroost', de goedheiligman te weinig handjes schudde en de
pieten te weinig pepernoten hadden gestrooid. De ontvangst op
het raadhuis vonden ze een volwassen-aangelegenheid. De burgemeester raakte zelfs even zijn tekst kwijt. Er werd trouwens veel
te weinig gezongen, terwijl de kinderen speciaal op school hadden
geoefend.
Toen de Sint wegging, werd er niet eens 'Dag, Sinterklaasje'
gezongen. Aldus de moeders.

ZANDVOORT - Kunstenares
Zandidio exposeert van l december tot 29 januari haar kandelaars m galerie Modern Matters, Galerij 22 aan de Kerkstraat. De openingstijden zijn:
donderdag tot en met zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.

donderdag 1 december 1994

Weekmedia 17

SPECTACULAIRE MAGAZIJNOPRUIMING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!!!
Wij zijn tevens
dealer van:

AUPING AURNDE CMBINAIES
AUPING COMPLEET

PULLMAN

(bed + spiraal)
Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag
140x200 handverstelbaar ƒ1550,
automaat
ƒ 1695,
160x200 handverstelbaar ƒ 1850,
automaat
ƒ 2095,-

DUnlapillO

PfflBBECO
norma

180x200 handverstelbaar
automaat

/ 1895,
ƒ2150,

180x210 handverstelbaar
automaat

ƒ2050,
ƒ2150,

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras
Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim
schuim SG
SG40 soft
Damast: katoen stretch doorgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.
handverstelbaar

ƒ 1950,-

handverstelÉaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

ƒ 2595,ƒ2595,ƒ 2795,-

160x200

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

matrassen en
bedbodems

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

EENMALIGE
SUPERSTUNT!
2 PERSOONS DICO BED
140 x 200 incl. spiraal + 16 cm dik polyether matras. Bed verkrijgbaar in: rood/wit/zwart

ƒ 398,-

normaal: ƒ 650,- Nu alles Compleet
zolang de voorraad strekt!

POLYETHER

NOG NOOIT VERTOOND!!!

15 CM DIK

Polyether SG 40 matras
van bekend Hollands fabrikaat

EENZIJDIG
DOORGESTIKT
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

ƒ 139,ƒ 149,ƒ 159,ƒ 169,ƒ 189,ƒ 198,ƒ 189,ƒ 189,ƒ 198,ƒ298,ƒ349,-

OP = OP
80x190
80x200
90x200
90x210
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

TEXTIELHANDEL ..PIA

ƒ 169,ƒ 179,ƒ 189,ƒ239,ƒ239,ƒ269,ƒ 279,ƒ279,ƒ289,ƒ298,ƒ 349,ƒ 398,-

ROYALDON OXFORD 5-SLAG5
BONELl BINNENVERING
20 CM DIK!!!
WOLLEN AFDEKLAAG
10 JMR GARANTIE!!.'
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

DE 7 MILJOEN IS
ERUIT!
Hoe brenq je aan een deelnemer van de
Postcode Loterij over dat-ie eventjes zeven
miljoen gulden heeft gewonnen? Het team
van Henny Huismans Surprise Show had er
wat op gevonden. In Haarlem vond Henny de
heer des huizes, maar zijn echtgenote was
nog aan het sporten. Nadat de winnaar van
de eerste schrik is bekomen (je wordt per
slot niet elke dag in één klap multi-miljonair),
smeedt Henny het plan: het echtpaar zal in
het Circustheater de Platina Plaat aan de
spelers van 'Phantom of the Opera' uitreiken.

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON
iïlMEL OP VOOR VEE. KANSEN OP
lZTOTf MILJOEN GULDEN!

L] / 40,- (vier lotnummers)
H / 30,- (drie lotnummers)

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

Naam

H dhr. H mev

Adres

Platina miljonair!

Postcode: .
Plaats Bel mi) bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel
Postbanknummer

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.94 12

s

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
. Nationale Postcode Loterij,
I Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZVDen Haag.

Alleen... het sporten loopt zó
ver uit dat het echtpaar uiteindelijk onder politie-escorte
met loeiende sirenes naar Den
Haag wordt gereden.
Onderweg bedenkt mevrouw
dat Henny Huisman niet
alleen 'Mister Surprise' is,
maar ook de ambassadeur
van de Postcode Loterij. Hé,
zouden we... zouden we de
TON hebben gewonnen? Haar
echtgenoot houdt z'n glimlach in en z'n tanden op
elkaar.

^o.." ^«w,,,,^.^'^

En daar staan ze dan, onder
de spotlampen, snorrende
camera's, flitsende fotografen
en een volle zaal. De uitreiking
van de Platina Plaat. En dan...
nee, het is geen ton. Het is
zeventig keer zoveel. Het is de
Mega Jackpot van 7 miljoen!
Kortom: surprise!
Ook een 'surprise' en onze
gelukwensen aan de winnaar
van de ton, de winnaars van
de Extra Prijzen van 15.000 en

Verbijsterd en lachend tegelijk staan
de zevenvoudige miljonairs op het
podium van het Circustheater.
Het is nooit te laat voor een prijs van
de Postcode Loterij!

10.000 gulden, en alle andere
128.000 winnaars.
U houdt ook wel van een
'surprise'? En u bent nog geen
deelnemer? Vul dan gauw de
WIN-TOT-ZEVEN MILJOENBON van deze pagina in.
Want volgende maand start
alweer de zesde Mega Jackpot, met een inzet van 2 miljoen. Plus elke maand de
hoofdprijs van een ton en elk
kwartaal het Seizoenmiljoen.
Doe mee met de spannendste
loterij van Nederland en stuur
de bon nog vandaag op! •

NATIONALE •
LOTERIJ

Crown Bedding:
Leverancier aan o.a. Hilton, Holiday-lnn,
Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

CROWN
BOXSPRING
+ Royaldon

ƒ269,ƒ289,ƒ 298,ƒ349,ƒ389,ƒ398,ƒ398,ƒ469,ƒ498,ƒ598,ƒ698,-

Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van november verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode
wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

Nu compleet
80x200 ƒ 650,-

Oxf

°rd
binnenvering
matras met
schapewollen
afdeklaag 20 cm
dik en l O jaar
garantie

90x200

t
J Ó70,'

140x200 ƒ 1095,'
160x200 ƒ \Ll5f

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD

Albert Quypstraat 203b, tel. 020-676.04.Q9 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.30-17.00 uur

|| Mega Jackpot is gevalten^

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.

SLAAP THUIS
ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

ONZE MATRASSENHOEK

Aupingbed met Norma
Combispring matras!!
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ1995,160x200 handverstelbaar ƒ2195,automaat
ƒ 2395,180x200 handverstelbaar ƒ 2295,automaat
ƒ 2550,180x210 handverstelbaar ƒ 2495,automaat
ƒ 2695,-

Geen
koopavond

UITSLAG TREKKING NOVEMBER:
KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
2361 XC 50,- 3144 BB 25,- 4033 BD 25,- 5441 AP 25,- 6155 LP 50,- 7475 EK 50,- 8411 XS 500,
2371 PC 25,- 3144 BM 50,- 4337 AW 50,- 5461 CG7000,- 6165 SJ 500,- 7478 RB 50,- 8426 DC 25,
5463 RK 50,- 6217 XG 25,- 7481 SC 700,- 8441 PL 25,
5503 EW 25,- 6228 GS 25,- 7491 BA 50,- 8444 AP 700,
2015 KR 033
5506 CM 25,- 6231 BM 50,- 751 2 ZG 50,- 8447 BP 25,
5512 NE 700,- 6245 AH 700,- 7521 GX 25,- 8471 JH 50,
5554 RH 25,- 6411 LV 700,- 7553 WG 25,- 8471 ZM 25,
5571 NL 25,- 6416 TP 25,- 7554 PJ 25,- 8501 MP 25,
5581 CM 50,- 6418 JA 50,- 7557 HE 25,- 8531 HB 50,
5595 CH 25,- 6431 AV 700,- 7575 AC 50,5595 EA 25,- 6431 GB 50,- 7595 BD 700,Gran
5622 JJ 25,- 6464 XX 25,- 7601 XL 25,- Dorado
5632 RP 50,- 6525 XW 25,- 7607 KP 50,- Prijzen
5653 MJ 25,- 6542 RS 25,- 7621 ER 25,5654 AG 700,- 6701 BX7000,- 7772 DN 25,- 3042 PM 034
5667 RS 25,- 6717 DT 25,- 7824 LC 700,- 3438 AW016
5671 EZ 25,- 6732 BK 50,- 7833 ER 50,- 3835 PH 013
8922 GX 011
5672 BK 700,- 6833 HX 25,- 7881 EZ 700,- 9606 RE 035
2404 BV 500,- 3145 CJ 50,- 4341 GH 50,- 5673 NA 50,- 6843 ZH 50,- 7891 EM 25,2406 EN 25,- 3225 GH 50,- 4351 AT 50,- 5701 CH 700,- 6845 BB 7000,- 7902 BL 50,2513 CS 25,- 3231 BJ 25,6862 CC 700,- 7902 CG 25,2522 SC 50,- 3235 LD 25,6871 KL 25,- 7908 RE 500,2525 VC 50,- 3241 LB 50,6981 EN 50,- 8011 MC 25,- 8748 BN 500,2531 W 50,- 3245 TV 25,7003 BT 50,- 8017 PE 500,- 8911 KH 25,2545 PH 25,- 3253 XJ 7000,7006 MC 25,- 8021 VW 25,- 8923 BH 50,2572 XK 25,- 3291 GD7000,7021 ZW 25,- 8032 LM 50,- 8925 AR 50,2585 VT 700,- 3313 EV 25,7038 AA 700,- 8033 CZ 50,- 9204 KE 25,2593 PH 50,- 3329 AG 700,AK 500,- 8033 DJ 700,- 9221 SE 50,1761 AL O36 7106
2596 TN 25,- 3331 VD 700,7151 VA 50,- 8051 CR 25,- 9243 SL 700,2611 VW 50,- 3334 ED 50,- 3O85 VA 154
7161 BA 25,- 8072 HR 25,- 9263 PB 25,2628 EE 25,- 3401 TN 50,- 5642 HC O42
721 8 AL 25,- 8102 SH 25,- 9298 JZ 25,2631 PV 50,- 3451 DA 25,7227 DB 25,- 8171 LC 25,- 9402 HD 25,2651 BM 50,- 3454 JW 50,7311 CN 50,- 8226 DK 50,- 9406 RB 700,2661 JN 7000,- 3512 NM 50,7311 ED 25,- 8232 KK 700,- 9603 AJ 25,271 3 VM 7000,- 3523 EC7000,731 2 JW 700,- 8232 VE 50,- 9645 CA 50,271 6 DW 700,- 3523 KA 50,- 4381 BN 50,- 5702 JL 50,- 7331 RE 700,- 8242 EP 500,- 9677 PD 25,2727 HT 700,- 3524 HJ 50,- 4413 EK 25,- 5703 GN 700,- 7333 NL 50,- 8251 XZ 25,- 9677 PD 25,2761 GV 50,- 3525 EP 50,- 4414 AA 25,- 571 2 AG 25,- 7411 AB 25,- 8265 LT 25,- 9715 KH 25,2771 DW 25,- 3526 CJ 50,- 4456 AV 25,- 5751 JW 25,9715 NP 700,9728 GT 25,2803 GB 25,- 3526 HE 50,- 4461 ZL 700,- 5861 AC 700,9771 AD 25,2804 WL 25,- 3531 TE 25,- 4527 AW 50,- 5961 KJ 500,9921 PJ 50,2811 SR 50,- 3532 CD 25,- 4564 CE 50,- 5971 VZ 700,9934 PL 500,2911 PA 7000,- 3573 BT 25,- 4566 AC 25,- 5986 AM 25,9981 AN 700,4621 EJ 50,- 6001 CM 7000,4634 PV 50,- 6001 XC 25,• ••
4708 EH 25,- 6026 BR 700,- 3137 DC OO3
4741 DR 25,- 6041 ER 50,4791 JL 25,- 6041 PA 25,- 55O8 DN O26
4818 JM 25,- 6043 AN 25,- 9281 LB O31
4827 EN 50,- 6051 HD 50,En ƒ 15.000 voor
4844 CT 25,- 6083 AM 25,het goede doel!
4861 SE 25,- 6085 AR 25,En voor iedere deelnemer
4907 RA 50,- 6091 NN 700,in de postcode 2678 LD
4931 DG 50,- 6121 HV 25,- 741 7 VK 25,- 8303 HM 50,een troostprijs van ƒ 1.000
5011 AG 25,- 61 27 AT 50,- 7431 CL 500,- 8321 ES 25,5021 VG 25,- 6131 CS 50,- 7447 PH 25,- 8331 KB 25,1851 TD 50,- 2914 BL 700,- 3648 HS 50,- 5041 JR 25,- 6151 BC 700,- 7461 CN 700,- 8375 GV 50,~*
1852 SM 25,- 2951 EG 500,- 3704 VL 500,- 5104 ED 25.1935 BH 700,- 2959 BK 25,- 3731 HK 25,- KffBfff8!- EXTRA PRIJZEN IN DEZE REGIO:
1935 CE 50,- 2986 VR 50,- 3771 XW 50,- Sülo KU1UUU,1942AE 25,- 3014 SH 700,- 381 2 ET 7000,- 5224 EZ 25,1018 CS 100,- 1075 RS 100,- 1186 HM 25,- 1432 BB 25,1018 RA 50,- 1079 AL 25,- 1186 XL 50,- 1433 LW 25,1973 XP 700,- 3042 CR 700,- 3812 MV 50,- 5247 SH 50,1024 NS 100,- 1090 LB 50.- 1188 KW 25,- 1441 HS 25,1991 JT 25,- 3043 AV 700,- 3816 LX 25,- 5301 DD 25,1025 JR 25,- 1092 XS 25,- 1315 LJ 25,- 1443 EV 25,1033 EC 25,- 1097 AN 50,- 1325 GR 25,- 1444 EX 25,2162AK 25,- 3054 CA7000,- 3832 GT 700,- 5331 GS 25,1034 CR 25,- 1104 JG 25,- 1333 BL 50,- 1505 BB 25,2201 XC 25,- 3068 LC 50,- 3881 JT 25,- 5342 BW 50,1052 RJ 50,- 1104 PJ 50,- 1343 AH 25,- 1511 GJ 25,2204 AH 500,- 3081 KC 25,- 3904 LJ 25,- 5348 HB 700,1053 JX 25,- 1107 VE 25,- 1381 GZ 25,- 1551 TG 100,1056 DT 100,- 1131 H2 50,- 1383 ES 50,- 2134 EN 25,2224 HV 25,- 3082 DL 25,- 3904 ZP 25,- 5391 AP 25,1058 XV 25,- 1151 BP 50,- 1401 SP 25,- 2135 PX 25,2271 GP 700,- 3112ZG 500,- 3993 GM 25,- 5401 CK 25,1072 U 50,- 1153 PE 50,- 1403 PC 100,- 2151 DJ 50,2331 BJ 50,- 3122XC 500,- 4001 HD 50,- 5421 JP 25,1073 TE 50,- 1181 XA 25,- 1423 NC 25,1073 XX 100,- 1185 SV 50,- 1424 PT 50,2343 MS 25,- 3132 BR 50,- 4005 VL 50,- 5431 RD 25,1016 LP 25,1023 ST 50,1034 GP 25,'1059 VB 25,1066 ME 50,1071 RK 25,1074 AC 25,1074JK 50,1082 EL 25,1091 WS 25,1098 BM 700,11 12 BW 50,1115VT 25,1187AB 25,11 87 RH 50,1211 HD 50,1243 KT 25,1324 AH 50,1333 NL 50,1333 VP 25,1355 AS 25,1383 AK 50,1398 BD 25,1402 RT 50,1411 HA 700,1412 GS 25,1421 XJ 25,1447 PH 50,1448 MA 700,1483 EB 700,1521 MB 500,1541 NN 25,1561 VL 500,1606 BL 50,1606 CS 500,1611 ET 700,1622JM 25,1788 EJ 7000,1796 MR 500,1825DW700,1825 JM 25,1829AN 25,1851 KJ 7000,-
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olf en Country
lub krijgt ton
ihadevergoeding

'Buren houden ons zeven dagen in de week wakker

ZANDVOORT - Het zal je maar gebeuren. Je woont naast
buren, die je zeven dagen in de week 's nachts wakker
houden. Als je de politie belt, wordt er gezegd: „Gooi maar
ZANDVOORT - De Ken- een briefje in de bus, wij kunnen er verder ook niets meer
emer Golf en Cquntry Club aan doen". En dat gaat dan jaren en jaren achter elkaar
•ijgt een schadevergoeding door.
tgekeerd van 117.086,38
Volgens de familie Van Leeu- ten ze dan met een knal dicht.
ilden. Dit is door Gedepuerde Staten van Noord- wen uit de L'amistraat 17 zijn Dan horen we geschreeuw en
Rolland bepaald. Met dit
3drag

zal de golfclub maat.gelen kunnen financieren
ie haar door de Overheid
rden opgelegd inzake de
fet Bodembescherming'.

jsmds het gebied van de golfdoor de provincie als
rondwaterbeschermingsge)ed is aangewezen, moet het
ibgebouw worden aangeslo[n op de riolering. Ook wat beift het parkeerterrein zal de
ilfclub voorzieningen moein treffen. „Er zijn via de wet
euwe regels gekomen om het
jondwater in de duinen te behermen," aldus Ben Kersns Voorlichter van Gedepuirde Zaken. „In de loop der
ren kreeg ook de Kennemer
olf en Country Club te maken
et deze strakkere regelgeng."
De overheid heeft het gebied
in de Golfclub aangewezen als
-aterwingebied'. „Opeens mo;n er een aantal zaken niet
ieer en moeten er nieuwe re»ls toegepast worden op een
bstaand bedrijf. In het geval
jn de Golfclub moeten er
iaatregelen getroffen worden
'm aanzien van het parkeerter;in, toiletten, afwasbakken,
nz."
Volgens Ben Kerssens kan er
n schadeloossstelling worm geregeld voor bedrijven die
vóór deze nieuwe wet beston:n. Er is namelijk een regeling
igenomen in de wet, dat een
iestaand bedrijf' beschermt
ior al te scherpe overheids.aatregelen. Dit wordt per beijf door een onafhankelijke
jmmissie onderzocht. In het
;val van de Kennemer Golf en
ountry Club, heeft een onafinkelijke commissie bepaald
it de schadeloosstelling kan
orden uitgekeerd.

lan Pret ziek

zij al drie jaar lang ernstig.
slachtoffer van burenoverlast.
Hun buren denken daar echter
anders over en wijzen de beschuldiging van de hand. Zij
zijn van mening dat de familie
de zaak behoorlijk overdrijft,
omdat ze het huisje waar zij
wonen liever zagen toegewezen
aan hun dochter.
Al drie jaar lang probeert de
familie Van Leeuwen een andere woning te krijgen. Volgens
hen richten de problemen met
de buren het gezin ten gronde.
Niemand kan ze echter helpen.
35 politierapporten zijn er gemaakt, verder rest hen nog
maar één optie. „Hun laatste
troef is het starten van een uitzettingsprocedure voor hun buren," aldus de advovaat. Maar
dat gaat veel geld kosten.
„Mijn vader en moeder houden het echt niet meer vol",
zegt de 24-jarige Rob van Leeuwen. „Dit jaar zijn ze 25 jaar
getrouwd, maar als dit zo doorgaat, dan wordt het wel het laatste jaar. Soms ben ik gewoon
bang dat een van de twee er
onderdoor gaat. Mensen hebben geen idee hoe erg het is.
Zeven dagen in de week niet
kunnen slapen, omdat de buren
je wakker houden. Het zijn gewoon gigantische a-socialen, ik
kan het echt niet anders omschrijven, 's Middags stappen
ze pas om vier pas hun bed uit.
Daarna gaan'ze naar de kroeg
en pas tegen sluitingstijd kom'en ze stomdronken thuis."
„Vervolgens komt de een
door de voordeur en de ander
door de achterdeur. Die smij-

L'amistraat 17: allesbehalve vrienden
den ze: 'Het enige wat we kunnen doen is punten geven.'
Opeens kregen we er dan ook 50
punten bij. Maar zes weken later, was het puntensysteem
plotseling afgeschaft. Weg punten... Toen voelden we ons hélemaal genomen.
„Vervolgens vertelde men
ons dat de GGD eventueel een
urgentieverklaring zou kunnen
verstrekken. Moesten we eerst
honderd gulden betalen, maar
als we de urgentie niet zouden
krijgen, waren we ons geld
kwijt. Maar bij bewonerszaken
gaven ze ons maar weinig kans.
Ze laten ons in feite gewoon
barsten. Dit houdt het gezin

De grote liefde van Floris
Faber voor 'zijn' Zandvoort

j ZANDVOORT - Veel Zandoorters missen hem: Jan Keur
ut de Willemstraat, beter bend als'Jan Pret'. Onze beken; Zandvoorter kreeg twee ween geleden een zware hersen|oeding. Hij heeft een ernstige
alfzijdige verlamming, aan de
Achterkant van zijn lichaam.
|ok zijn gehoor en gezichtsvernogen én zijn slokdarm zijn
por de verlamming aangetast.

ZANDVOORT - „Ik houd
van Zandvoort, van het dorp,
van de zee. Het is mijn Zandvoort en eigenlijk heb ik, als
ik langs het strand loop, een
soort eeuwigheidsgeyoel."
Moge de liefde van Floris Faber, de opvolger van Simon
Paagman en dus de nieuwe
directeur van de Stichting
Zandvoort Promotie, voor
de badplaats duidelijk zijn.

Jan Pret staat erom bekend
it hij in Sinterklaastijd altijd
•el een stukje borstplaat voor
mand over had. Dat maakte
namelijk zelf met veel pleer. Ook staat Jan Pret altijd
or andere mensen klaar. Miihien kunnen de Zandvoor:rs, die hem een warm hart
ledragen, een kaartje sturen
het ziekenhuis. Dat zal de
mdvoorter hopelijk wat steun
iven in deze moeilijke perioi. Adres: Spaarne-ziekenhuis
Haarlem, van Heythuizenweg
kamer 109.

Faber is 'toeristisch vakman':
afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Maastricht en in
het bezit van het diploma van
het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme in
Breda. Van 1975 tot eind 1992
was hij directeur van het Nederlands Reserveringscentrum in
Leidschendam. Nu al weer twee
jaar is hij hotelier in zijn geboorteplaats Zandvoort.
Waarom terug naar Zandvoort? „Zandvoort is fascinerend door de combinatie van
het intieme dorp en een strand-

Lerdenhouts
leisje wint prijs
iet verhaal

gebonk en gaat steevast de muziek keihard aan. Om zeven uur
's morgens gaan ze eindelijk
naar bed."
Een keer heeft de familie van
Leeuwen uit wanhoop de ramen aan diggelen gegooid. „Ik
geeft het eerlijk toe," aldus
Rob. „Dat kan natuurlijk niet,
maar we waren helemaal over
de rooie."
De stapel politierapporten
wordt groter en groter. Volgens
moeder van Leeuwen zijn het er
zo'n 35. Maar ook door de politie voelt de familie zich in de
steek gelaten. „Gooi maar een
briefje in de bus," is het enige
wat ze nog weten te zeggen, aldus mevrouw van Leeuwen.
Ze slaapt tegenwoordig ook 's
middags. „Anders kom ik niet
meer aan mijn slaap toe," zegt
de vrouw met vermoeide stem.
Slaaptabletten eet ze als snoepjes. „Mijn zoon van 16 gaat ook
niet meer naar school. Hij
komt niet meer aan zijn nachtrust toe. Verleden jaar april heb
ik hem van school gehaald. Hij
is leerplichtig, dus we kunnen
een boete krijgen, maar ik heb
met iemand van Burgerzaken
gepraat. Die begreep me gelukkig."
Het gezin van Leeuwen wil
een andere woning hebben. Ze
weten dat ze er anders allemaal
onderdoor gaan. Volgens hen
zijn ze constant van het kastje
naar de muur gestuurd. „Bij
EMM zeiden ze: 'U moet bij de
gemeente wezen.' Bij taewonerszaken lieten ze ons vervolgens inschrijven voor woningzoekenden en betalen. Daar zei-

leven dat echt, uniek is. Zandvoort is daarbij erg interessant
voor een startend ondernemer:
de basis is fantastisch en er kan
nog veel worden ontwikkeld."
Dat laatste is duidelijk, maar
de manier waaróp, leidt in de
meeste gevallen tot hevige discussies. De Stichting Zandvoort
Promotie lijkt het ook nogal
moeilijk te hebben? Faber: „Natuurlijk wordt alle plannenmakerij kritisch bekeken en dat is
maar goed ook. De Stichting
heeft in het verleden nogal wat
kritiek te verduren gekregen,
die terug te leiden is tot een
slechte communicatie. Als je
niet zo duidelijk uitlegt waar je
mee bezig bent, mag je ook niet
verwachten dat iedereen staat
te juichen. Bovendien moet je
door je optreden en je argumenten het vertrouwen winnen van
in principe alle Zandvoorters;
de ondernemers en de niet-ondernemende bewoners. En het
allerbelangrijkste. Er moet een
visie zijn op Zandvoort en op
het toerisme, waar Zandvoort

een haat-liefdeverhouding mee
heeft."
Wat is uw visie op Zandvoort?
„Een heerlijke badplaats waar
we zuinig op moeten zijn, omdat het voor ons allemaal ook
een plezierige woonplaats moet
blijven."
Hoe ziet u het toerisme in
Zandvoort? „Zandvoort kan
zonder toerisme niet bestaan en
gaat zonder de economie van
het toerisme pijlsnel in kwaliteit achteruit. Overigens moet
je onderscheid maken tussen
het verblijfstoerisme en het
dagbezoek. Vrijwel alle problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden veroorzaakt door het massale dagbezoek. En door de kwaliteit van
het publiek. Het laatste heeft
naar mijn mening direct te maken met de kwaliteit van het
aanbod; inderdaad het verhaal
van de kip en het ei. In een paar
woorden mijn visie op het toerisme in Zandvoort: Niet meer,
wel beter en beter gespreid over
het jaar."

Nog vier nachtjes slapen

niet lang meer vol," aldus moeder Van Leeuwen.
Jos Kroon van het bureau
Slachtofferhulp heeft het gezin
geadviseerd om een advocaat in
de arm te nemen. Samen hebben ze berekend dat het wel een
hoop geld gaat kosten. In ieder
geval moet er al zeshonderd
gulden betaald worden, voor de
eerste stappen van het starten
van een uitzettingsprocedure
voor de buren.
De buurvrouw is zeer vertaaasd over de klachten. Met
rustige stem antwoordt zij op
alle beschuldigingen, die zij van
de familie te horen krijgt. „Oh,
wat vreselijk, hebben ze dat ge-

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt
svp uw telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste - naam
en/of adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Bouwplannen
De vereniging Vrienden van
Zandvoort waarschuwt Zandvoorters voor de bouwplannen
van het gemeentebestuur.
De vereniging Vrienden van
Zandvoort heeft een brief afgegeven bij het gemeentebestuur.
Daarin staat duidelijk onze mening beschreven. Er is gepraat
met politieke partijen, verenigingen en er zijn handtekeningen opgehaald. Tachtig procent
van de Zandvoorters is tegen de
kolossale bouwplannen van de
Gemeenteraad. Of zij voor hun
kiezers opkomen zullen we nadrukkelijk volgen! Dan kunt u
zien wie Zandvoort vol wil bouwen en wie niet! Wij hebben in
ieder geval ons best gedaan.
Vereniging Vrienden
van Zandvoort

ZANDVOORT - De negenja(ge Merel Swanink uit Aerden>ut heeft de derde prijs van de
mdelijke verhalenwedstrijd
wonnen. Aan de wedstrijd de•n ook alle kinderen van de
«pen vijf tot en met acht van
openbare basischolen in
|andvoort mee. Het onderwerp
n het verhaal was 'Als dat zou
nnen: De diskette'. Het begin
n het verhaal was geschreven
ir Carry Slee.

Verpaupering

emeente Belangen
ZANDVOORT - Gemeente
•slangen Zandvoort houdt vrij2 december om half negen
{ avonds haar vergadering in
et Gemeenschapshuis. Wétouder Flieringa informeert
Ver Eurotel, Centrumplan,
adhuis en bebouwing Raaduisplein. Na de pauze beantoorden aanwezige raadsleden
'agen over onder andere de
'litie.
Daarna volgt een toe;
hting over de toekomstige
ructuur GBZ.

^erstviering
ZANDVOORT - In het kader
n de 'Vrouw tot Vrouw'-ochnden wordt woensdag 14 dember het kerstfeest gehou*• Het thema is 'Het grote
rjaardagsfeest'. De toegang is
atis.
ochtend begint om half In plaats van het OVZ/Zandvoorts-Nieuwsblad Promotieteam deelde een viertal Pieten pepernoten
e
n en eindigt om half twaalf in uit aan het winkelend publiek dat dit optreden hooglijk waardeerde. Nog' vier nachtjes slapen voor het
• Kerk van de Nazarener, Zijl- heerlijk avondje is gekomen
Foto André Lieberom
eg 218, hoek Westelijke Randgehaald. De opbrengst is verZANDVOORT - Het dterenadeeld over tachtig asielen.
siel aan de Keesomstraat krijgt
Op 17 december wordt er in
een cheque ter waarde van
Zandvoort Centrum- en Zuid
8.750 gulden aangeboden. Het
ZANDVOORT
De
zand3
een acceptgiro-actie gestart,
.ortse toneelvereniging 'Wim geld is afkomstig van de Dieering' brengt in december renbebcherming afdeling Zand- renbescherming Zandvoort. le- een vervolg op de succesvolle
mailing in Zandvoord-Noord.
blijspel 'Suja, Suja, Zee- voort en zal gebruikt worden dereen is van harte welkom.
De gift voor het asiel maakt Stichting Nieuwbouw Dieren' van P. King en P. Cary op voor renovatie.
deel uit van de totale opbrengst huis Zandvoort hoopt op een
Planken. De uitvoeringen
Op donderdag 8 december van een landelijke asielactie goed resultaat. De opvang van
vrijdag 16 december om
rt over acht, zaterdag 17 de- om 16.00 uur zal de heer Ben van de Dierenbescherming, die dieren in Nederland is een kostpenningmeester eind vorig jaar van start ging. bare zaak. De totale kosten van
tnber om kwart over acht en Meulbroek,
ndag 18 december om half Stichting Nieuwbouw Dieren- Via allerlei puzzelacties, een lu- voeding, medische voorzieninhuis Zandvoort, het bedrag n diek benefietdiner voor honden gen en hygiëne bedragen landeee.
ontvangst nemen. Dit wordt in Utrecht en vooral veel gulle lijk gezien jaarlijks vele miljoeAsielen kampen met forse
toneelstuk is een vervolg hem via een 'symbolische giften van leden van de Dieren- nen.
cheque' aangeboden door Take bescherming is in totaal een be- tekorten. Er blijft dus altijd
net
vorig
jaar
met
succes
s
Huberts, voorzitter van de Die- drag van zo'n 700.000 gulden op- geld nodig.
Peelde 'Zeeman pas op'.

Hjspel

Foto André Lieberom

Ruim acht mille
voor dierenasiel

Ook de heer J. v.d. Werff lijkt
het niet geheel eens te zijn met
het gemeentebestuur.
Wie is de Gemeente? Wie laat
het gemeentelijk woningbezit
verwaarlozen? Iemand is verantwoordelijk. Wie stopt hoe
langer hoe meer rioolpijpen in
de grond zodat het dorp steeds
verder onder water loopt. Ingenieurs? Wie laat onze straten
verpauperen? (Er staat geld
voor in de begroting). Wie geeft
Graftdijk 67 duizend gulden gemeenschapsgeld? (het is de
hem van harte gegund). Wie
laat een flat bijna bovenop een
rioolpijp bouwen? (Ga maar
kijken in de Plemingstraat).
Wie zet het dorp vol palen,
waarvan een deel iedere dag
rechtgezet moet worden? En
wat kost dat wel niet? Wie laat
een nieuw politiebureau bouwen, dat nu bijna leeg is. Wie
zegt dat het slecht gaat met
Zandvoort? Dat valt wel mee.
Er komt namelijk genoeg geld
binnen op pacht en belastingen.
Maar waar Idat men nu toch al
dat geld? Wie is die nieuwsgierige Zandvoorter? Dat is ondergetekende

zegd? Daar is helemaal niets
van waar. Ik leef ernaar om
geen overlast te veroorzaken."
Volgens haar visie ging het al
vanaf de eerste dag mis met
haar buren. Toen ze de tuin van
het huisje trots aan een kennis
liet zien, waren ze meteen naar
buiten gekomen en gedroegen
zich agressief tegen haar. Ze
vertelt dat de familie Van Leeuwen geprobeerd heeft om een
dochter in het huisje te krijgen.
Omdat dit niet gelukt is, moet
zij het nu bezuren. „Ik heb ze
nooit wat aangedaan, maar ze
moeten ons gewoon niet. Wij
zijn ook bij de EMM geweest.
Daar is nooit meer wat van ver-

nomen," aldus de buurvrouw.
„Ik houd best van een drankje maar ben beslist geen alcoholiste. Elke dag in de kroeg?
Daar heb ik helemaal geen geld
voor. Wat denk je dat dat kost?
We zijn niet elke nacht op stap.
Mijn man werkt de hele week
heel erg hard. De huizen hier
zijn vreselijk gehong en mijn
man snurkt. Dat is natuurlijk
best vervelend, maar daar kan
fk toch niets aan doen? Ik heb
al van de hele buurt gehoord,
dat het vreselijke mensen zijn
om naast te wonen. Het zijn
herrieschoppers en agressief.
Met deze mensen valt niet te
praten. Ik durf niet eens meer
mijn ramen van buiten te lappen."
Volgens Jaap Hage, politiewoordvoerder, zijn de problemen tussen deze mensen bij de
politie bekend. Hij bevestigt
het aantal aangiftes. Het is echter in dit soort zaken heel moeilijk voor de politie om op te
treden. „De bewijsvoering in dit
soort zaken is altijd lastig. Op
het moment dat de politie arriveert, houdt de overlast meestal op. De politie heeft geen tijd
om te gaan posten. Wij protaeren echter zoveel mogelijk een
bemiddelende rol te spelen."
„Maar het lijkt ons in dit geval heel moeilijk om de partijen
tot elkaar te brengen. Dan blijft
er niets anders over, dan dat
een van de bewoners een civiele
procedure begint. Eventueel is
ook een huisbaas verplicht om
zijn huurder woongenot te garanderen. Ook die zou je eventueel via een civiele procedure
kunnen dwingen om stappen te
ondernemen."
Volgens Rob van Leeuwen zal
zo'n rechtzaak minimaal drie
tot vier jaar kunnen duren.
„Daarvoor heeft de advocaat
ons reeds gewaarschuwd. Maar
tegen die tijd liggen mijn ouders al 'onder de grond'."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verrassend spel
ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - De ZHC-

hockeysters behaalden te-

gen koploper Myra een uitstekend resultaat door met
1-1 gelijk te spelen. De Zandvoortse mannen boden het
bezoekende VVV prima tegenspel, doch gingen toch
ten onder, 1-2.
In de eerste helft gaven de
ZHC-dames de toon aan in het
treffen met Myra. Het overwicht resulteerde in een fraai
doelpunt van Miranda Schilpzand, 1-0. Ook na deze voorsprong behield ZHC een groot
overwicht. Toen had ZHC moeten toeslaan omdat de kansen
daarvoor aanwezig waren. Goede mogelijkheden werden echter niet benut.
Ook in de tweede helft deed
ZHC niet onder voor Myra.
Myra drong wat meer aan,
maar een met veel inzet strijdend ZHC wenste zich niet over
te geven. In de slotfase kwam
Myra heel gelukkig aan een
doelpunt, waardoor de strijd
alsnog in een gelijk spel eindigde, 1-1.
De Zandvoortse mannen waren enigszins verzwakt door
een drietal blessures. De vervangers deden het zeker niet
slecht en een gelijk spel had de
verhouding beter weer gegeven.
Nu nam VVV in de eerste helft
een 0-1 voorsprong. Nadat de
score in de tweede helft verdubbeid was, kwam ZHC terug
door een doelpunt van Michel
Landman. De Zandvoorters
vochten verbeten voor de gehjkmaker. VVV stond met de
rug tegen de muur, maar hield
stand, 1-2.

DEM 4 is geen
partij voor TZB
ZANDVOORT

- TZB

sprokkelt de laatste weken
aardig wat punten bij el-

kaar. Ook zondag werden
twee punten aan het totaal
toegevoegd door een keurigeheel te stemmen op de bruik- lege van Burgemeester en Wét- ge 4-0 zege op DEM 4.

baarheid van het aanwezige
stemmenmateriaal voor de totale koorklank. Het Toonkunstkoor streeft immers naar
uitvoeringen met een beroepsorkest en beroepssolisten. Dit
is een nobel streven, maar het
houdt tevens in dat je als amateurkoor toch aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze stemming heeft toen plaatsgevonden. Hierbij bleek dat een aantal leden al niet meer aan de
minimum eisen voldeed. Ook
dit jaar zijn, na goedkeuring
van de ledenvergadering, de
koorleden opnieuw gestemd.
Hoewel ik bij de beoordeling zo
mild mogelijk ben, geweest heb
ik het bestuur niettemin moeten adviseren met een aantal
leden te gaan praten over een
mogelijk beëindigen van hun
lidmaatschap. Het bestuur en
de leden hadden vooraf geaccepteerd dat dit het gevolg zou
kunnen zijn.
Nu het moment daar was,
bleek het bestuur deze stap
echter niet te durven nemen. Al
mijn inspanningen bleken voor
niets te zijn geweest. De koorklank was inmiddels dermate
achteruit gegaan dat naar mijn
mening een concert met beroepsorkest en -solisten onverantwoord zou zijn geweest. De
uitvoering van 3 december zou
een teleurstelling zijn geworden voor zowel bezoekers als
koorleden.
Genoemde ontwikkelingen
en de beschuldiging als zou sedert mijn dirigentschap bij het
Vrouwen- en Mannenkoor van
Zandvoort mijn inzet en aandacht voor het Toonkunstkoor
verminderd zijn, hebben mij
uiteindelijk genoopt na 13 jaar
mijn ontslag in te dienen.
Frans Bleekemolen

Raadhuisplein

N.A. Graftdijk wil het een en
ander rechtzetten naar aan leiding; van het interview met Harry Faase over de nieuwbouw
van het Raadlmisplein.
In het artikel 'Mijn plannen
komen Zandvoort ten goede' in
Zandvoorts Nieuwsblad van 24
november
betreffende de
nieuwbouw van het Raadhuisplein noemt Faase voortdurend
mijn naam. Dat zou de indruk
kunnen wekken, dat zijn woorden betreffende mijn plannen
en ook betreffende mijn onderhandelingen met de Gemeente
Zandvoort, juist zijn.

Met klem distantieer ik me
van Faase's woorden, zij zijn
wat mij betreft gebaseerd op
halve waarheden en geruchten.
De heer J. v.d. Werff Verder wil ik mededelen, tot nu
Zandvoort toe geen 'ellende' te hebben
overgehouden aan het overleg
met de gemeente Zandvoort.
Ook ben ik nog steeds bereid
mijn medewerking te verlenen
aan de upgrading van het RaadDirigent Frans Bleekemolen re- huisplein.
ageert op een artikel dat vorige
week in het Zandvoorts NieuwsBetreffende de heer Faase
blad stond.
kan ik alleen maar zeggen: hij
heeft de klok horen luiden,
Naar aanleiding van het vori- maar weet niet waar de klepel
ge week in dit blad verschenen hangt.
bericht over mijn vertrek als
N.A. Graftdijk
Zandvoort
dirigent van het Toonkunstkoor Zandvoort, hierbij een
korte toelichting mijnerzijds.
Reeds twee jaar geleden heb
ik het bestuur van bovengenoemd koor er op attent ge- Mevrouw Stuy roept Zandvoormaakt dat er op artistiek gebied ters en het gemeentebestuur op
iets moest gebeuren om het ni- om protest aan te tekenen tegen
veau van de te geven concerten de plannen van de NS.
in de toekomst te waarborgen.
Ik doe een beroep op het colMijn advies was het koor in zijn

Toonkunstkoor

Spoorwegen

houders. Het was heel wat plezieriger geweest wanneer de
Zandvoortse vroede vaderen
wat meer medeleven hadden
betoond met de Zandvoorters,
die in het voorjaar van 1995, om
te beginnen, in Haarlem moeten overstappen wanneer ze per
trein naar Amsterdam willen.
Nu was hun enige reactie 'Gelukkig, dan hoeven wij perron
Zandvoort niet meer te verlengen'.

Dat Haarlems Station mag er
best wezen met zijn markante
bouwstijl en zijn-uit het begin
van deze eeuw aangebrachte
versieringen. Om te zien ja ...
maar de Zandvoorters met
oude benen kijken meer uit
naar een roltrap of een lift op
het achtste perron. Nu moet je
dus in Haarlem trap af, trap op
voor je verbindende trein, terwijl je veelal in Amsterdam nog
een tweede keer moet overstappen.

In deze aardige partij voetbal
was TZB een klasse beter. De
gehele wedstrijd hebben de
Zandvoorters een groot overwicht gehad. Het hooggeklasseerde DEM werd op alle fronten afgetroefd en kon die hoge
positie niet waarmaken. Bij de
rust had TZB al een 0-2 voorsprong in het bezit. Schutter
Remy van Loon zorgde met
twee treffers voor die voorsprong.
Op het eerste kwartier na gaf
de tweede helft eenzelfde beeld
te zien. In dat eerste kwartier
zette DEM aan voor een licht
offensief, doch de TZB defensie
zorgde er voor dat de Beverwijkers geen vuist konden maken.
Daarna gaf de wedstrijd weer
een overheersend TZB te zien.
De bal ging goed rond in de
ploeg en meerdere doelpunten
konden niet uitblijven.
Kansen waren er zat maar
het duurde toch nog lang voordat TZB de genadeklap had uitgedeeld. Buiend Ceryn scoorde
fraai de derde treffer en even
later voerde deze speler de
stand op naar 4-0. DEM gaf zich
gewonnen waardoor TZB de
strijd rustig uitspeelde en twee
belangrijke punten mee naar
Zandvoort nam.

Ik heb de NS geschreven en
gevraagd of daar geen oplossing voor te bedenken is. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan verlenging van het achtste perron,
zodat de trein die uit Zandvoort
komt daar zou kunnen aankomen. Dat vergemakkelijkt het
overstappen beduidend. Of zou
men daar misschien een roltrap kunnen plaatsen? Waarschijnlijk zal ik wel een roepenZANDVOORT - Een burende in de woestijn blijven.
ruzie, die al geruime tijd duurde, is zondagmorgen geescaDaarom doe ik een beroep op leerd. Een 56-jarige heeft van
de Zandvoortse Gemeenteraad een winkel waar hij boven
om een stevig protest te laten woont alle ruiten ingeslagen.
horen. Zijn er nog Zandvoor- Zowel de etalagermt als de ruit
ters die ook bij de NS willen van de voordeur werden door
protesteren? Hoe meer, hoe be- hem in grote woede met een
ter. Een inwoonster die er al hamer stukgeslagen. Hij werd
bijna vijftig jaar woont.
aangehouden. De 27-jarige eigeMevrouw M.E. Stuy nares van de winkel deed aanZandvoort gifte van vernieling.

Burenruzie

(ADVERTENTIE)

tip

Agfa H DC
kleurenfilm

De nieime Agfa 200 ISO kleurenfilm \oor scherpe, kleurrijke
foto's ook bij minder gunstige lichtomstandigheden.

De/e film is uitermate geschikt
voor camera's met /oom- of
tclc-objccticvcn.

Bij 2 films nu

7.50

fotovoordeel

CAPI

Haarlem Winkelcentrum Sclialkuijk, Ri\ieta<lrcL'l 32,
Hoofddorp Kruisweg 656, Heemstede Binnenweg 151.

Dove aanbieding is geldig t / n i 31 cleiembei 1994
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ARGENTINIAN STEAKHOUSE

ESJPABLO

HALTESTRAAT18
2042 LM ZANDVCOKT
02507-19571

MELE KALIKIMAKA

LNLUF

Salade van verse zeevrachten
*#*
Kreeftesoep
•*»*
Champagne spoon
***•
Zarzuela

Papayc>a met spaanse ham
**-#
Gebonden kippesoep
*•**
Champagne spoon
#**
Chateaubriand stroganoff

(\-isschoicl mal: langoialines,
gamba 's, alincjas, calauiarcs

(geserveerd niet:
kastanje puree, broccoli

& di\: vissoorten)

& poninies pansicnncs)

*•##
Flensjes met roomijs

***
Geflambeerde kersen met ijs

Wildpaté
***
Champignon crèmesoep
*##
Champagne spoon
*•#*
Wildzwijnfilet

Restaurant Djempol

Kerstmenu

U heeft keuze uit:
Hawaiian menu:

Indonesisch
menu:
Hoofdgerecht:
onze welbekende
nasi-koening rijsttafel
Voorgerecht en
nagerecht:
met uitzondering van het
hoofdgerecht willen wij U
om in de sfeer te blijven
graag laten meegenieten
van de Hawaiaanse
keuken.

MAI TAI

Huisgemaakte gevogelte paté
met Waldorfsalade en mandarijnsaus

welkomst cocktail
PUPU
appetizers
Hawaiian
hors
d'oeuvre

Dubbelgetrokken runderbouillon
met wintergroenten
*****

Na mea ai
Lasagna van zalmforel
met een Rieslingsaus

hoofdgerecht bestaande

uit:
diverse soorten exotische
vlees- en visgerechten,
verpakt in pisangblad,
geserveerd met gele rijst
en overheerlijke sauzen.
Tropical Honoluke
vers fruit van 't eiland
Oahu.

Verfrissende spoon
*****

KINDERMENU
f 30,-p.p.

III

MERRY CHRISTMAS

biedt U op Ie Kerstdag een Hawaiian
feest, met live optredens van „Mesa
Ohana", Polynesian dance and music.

KERSTMENU II
f 85,-p.p.

KERSTMENU I
Voor 2 personen: f 75, - p.p.

KERSTMENU
fSO,-p.p.

Christmas in Hawaiian Style

J U WORDT BEDIEND DOOR DE KERSTMAN EN ZIJN VROUW l

Tournedos van ossehaas met
"Bordelaise" saus, geglaceerde
groenten en amandel aardappeltjes
*****

Fruitcocktail
#**•
Gebonden kippesoep
***
Kipfilet met ananas
*#*
. Kinderverrassings dessert -

kinderen tot 12 jr.
ƒ 27,50
Reserveren gewenst
Tel. 02507-19538

Koffie met fnandises

& ponunes parisiennes)

l e kerstdag
zijn wl| gesloten

*#*

Verse fruitcocklail
met museaal wijn

ƒ35,-

f 55,- p.p.,

Met vruchten en room gevulde
marsepein timbaaltje

(geserveerd met: kastanje puree,
gesloofde peertjes in rade part

f 65,50 p.p.,
kinderen tot 12 ir.

* Tevens de gehele winter door elke zaterdag een Indonesische rijsttafelbuffet met live muziek v.a. 17.00 u.

Fl 85,

Hawaii closer than you think... lovelier than you dreamed
Passage 6-8-10 - Zandvoort

l

Beide Kerstdagen geopend
S.v.p. tijdig reserveren

reserveringen: 02507-13722 f

l
• i»i;

HomeChicken J~
ROMY'S

faj
[ES
Bi
p]
3

Tel. 30378

(De (jutte,

DECEMBER-PRESENT

NU bezorgd

U kunt bij ons
d la carte dineren.
Boui. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

.-.----'

^...i^-* •,.,-•'-:"

•,.--: -7"

Amsterdams >^.
StadsbBad —

., Diemer
± Courant
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Bijlmer
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Diemer
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Nieuwsblad
Ganspcrdamiï."

de Nieuwe
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';: Weekblad
Uithoornse
H Courant

Amstelveens
» Weekblad
^ •• _.......
•.,'>\ ft.
'
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Wij zijn eerste
ki Kerstdag gesloten.

i Tweede Kerstdag

Zandx/oorts
Nieuwsblad

KERST
Keuze uit:

pi
il»:

Lüj

19 voorgerechten

*

7 soepen

*

32 vlees-, vis-, wild- en
vegetarische gerechten

*

14 soorten dessert

en meer dan 24 diverse wijnen

Kortom A LA CARTE

Menu a la carte

i "i

*

l

geopend.

Eerste Kerstdag gesloten

l
Ook
l wildspecialiteiten,
verkrijgbaar.

.Beleef het bij de ALBATROS"

J5J U bent van harte
m welkom.
15131e] Bl£ifiUe3 ElEflEEifcl BlfeMaBÜ
1

r"^ ?

de Ronde
" Vener
Aalsmeerder*
•v Courant

,
'

w-jtttT

Zeestraat 38, tel. 13758

II
l

n^*'f

tii*!'-'ïT

C^:JlI Tv3? irtS'JST

T'^S"

Diemer
Courant E
l
r, l

\i» r<l
ill
rail
r> IIl

de Nieuwe
Bijlmer :-~
'. -, -~;' «^JTsiSkJjj <:"'". ,;'"'^l"itu'*""ul'in""il"jijj^' !-•-•• ••

Amsterdams
<*%,
StadsbCad. _ <•<

M
Amsterdams5
sbBad..
Stadsh
•

Amstelveens
:: Weekblad

Uithoornse
S8 Courant

lluiirilii-Vo.inlMi.tKll
'tryiil n urniiilliir-lillir

»*",•.*-':'

Amsterdams
StadsbEad

deNleuuue
jWecsperAmstelveens
:: Weekblad

-,^-\?

hl

Nieuwsblad
Gaasperdam i-*-.--~
Uith
«C

•,-•:.:"'

„SYMPOSION"

fa
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restaurant

!»]

-n
voor O,DU
Bezorging tot 20.00 uur
alleen in Zandvoort
Maandag en
dinsdag gesloten
Bij min. bestelling
ƒ 15,00 gratis thuis
Kerkstraat 22, Zandvoort

Wij zijn beide
Kerstdagen geopend.

specialiteiten

jlrj

1/2 KIP GEGRILD
(500 gr.) van 8,50

Voor een gezellige
sfeervolle kerst.

Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort
Telefoon: 02507 -12524
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Lions basketballers
weer op dreef
ZANDVOORT - Met de basketbalteams van The Lions
gaat het steeds beter. Na vier nederlagen boekten de mannen van The Lions de tweede zege op rij. De reserves van
Onze Gezellen werden in een aantrekkelijk partij basketbal met 83-68 verslagen.
De vrouwen van The Lions staan nog met lege handen,
doch in de met 96-55 verloren wedstrijd tegen Akrides werd
zeer aanvaardbaar gespeeld. Vooral aanvallend is er een
stijgende lijn te bespeuren.
De Zandvoortse basketbalIers hadden in de confrontatie
met Onze Gezellen een "slowstart". Daardoor konden de
Haarlemmers tien minuten
lang aardig in de buurt blijven:
14-11. The Lions kreeg echter
vat op het spel.- De afstandsschoten waren zuiver en onder
het bord werd veel balbezit verkregen, waaruit gescoord werd.
Zo liep een hardwerkend Lions
uit naar een 41-25 voorsprong
bij de rust.
Onze Gezellen veranderde in
de tweede helft van tactiek en
ging over op een pressverdediging. De Zandvoorters raakten
wat van slag en zagen Onze Gezellen naderbij komen, halverwege was het nog maar 61-52.
Bijtijds zag Lions het gevaar en
het gehele team zette er de
schouders onder. De rebounds

werden weer gepakt en ook liet
Lions een paar fraaie en sterke
bloks zien. De Zandvoorters,
met aan het hoofd schutters
Martin van der Aar en Taco Lenos, scoorden er weer lustig op
los en behaalden nog een vrij
gemakkelijke en zeer verdiende
overwinning, 83-68.
"We hebben de gehele wedstrijd hard moeten werken",
stelde aanvoerder Arno Weidema. "In deze wedstrijd kon je
niet even verslappen, wat we
ook niet deden. Omdat vrijwel
iedereen heeft gescoord, kan je
zien dat het een team wordt. Ik
hoop dat we dit zo door kunnen
zetten".
Vrouwen: ook de vrouwen
van The Lions speelden een leuke partij basketbal. Het sterke
en geroutineerde Akrides bezat
echter meer klasse. Na een

ZANDVOORT - Na een
bijzonder enerverende partij voetbal bleven Zandvoort'75 en Lelystad op een
2-2 gelijk spel steken. Gezien het veldspel was dit een
juiste uitslag. De Zandvoorters legden in deze wedstrijd een enorme vechtlust de werk knap af: 0-1.
aan de dag.
In het eerste kwartier had in-

stroeve start, die een 10-30 achterstand opleverde, kwam
Lions beter in het spel. Aanvallend verliep het wat beter, alleen de vrije worpen werden
nog wel eens gemist. Bij de pauze keek Lions tegen een 27-55
achterstand aan.
De tweede helft was zeer bevredigend voor The Lions. Met
een uitstekende inzet werd Akrides bestreden. De goed opgezette aanvallen werden keurig
afgerond, waardoor de achterstand redelijk bleef. Vooral
Roos Bruijnzeel schoot met
scherp en scoorde achttien
punten. Ondanks het felle verweer had Akrides geen moeite
de voorsprong vast te houden.
Eindstand 55-96.
"We hebben goed partij gegeven," vond coach Peter van Koningsbruggen. "Er zit echt
groei in dit team. Akrides was
natuurlijk beter, maar we bieden steeds meer tegenstand.
We zien wel wanneer we een
puntje pakken. Ik vind echter
dat we vandaag goed gepresteerd hebben".

valler doelman Enesto Vonsee
nog niet veel te doen gehad. Lelystad kwam echter beter in het
spel en bouwde een overwicht
op. Vele hoekschoppen daalden
in het zestienmeter gebied neer
maar Zandvoort'75 bleef overeind en leek de rust in te gaan
met een voorsprong. Op slag
van rust strafte Lelystad echter

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft in de uitwedstrijd tegen Waterlpo
een overtuigende overwinning behaald, 1-4. De eerste
helft speelden de Zandvoorters matig, maar in de tweede helft stelde het de overwinning veilig.
Het begin van de wedstrijd
werd even bepaald door Zandvoortmeeuwen. Wim Buchel
zette fraai voor, waarna Barry
Paap ter plekke was om doeltreffend uit te halen: 0-1. Na
deze vlotte opening zakte het
Zandvoortse spelpeil naar een
bedenkelijk niveau. Het initiatief was voor Waterloo dat dan
ook terecht op gelijke hoogte
kwam: 1-1.

Scores vrouwen: Roos Bruijnzeel
18, Elles van der Ende 12. Mannen:
Martin van der Aar 21, Taco Lenos 19,
Jeroen Gaus 10, Robert Drayer 10,
Arno Weidema 9. Peter Bos 7, Rokus
Driehuizen 7.

In de tweede helft verliep de
beter voor ZandvoortEen lay up in de wedstrijd van de Lions-heren tegen de reserves van Onze Gezellen. Lions-aanvoerder Arno Weidema. "In deze strijd
meeuwen.
Enige omzettingen
wedstrijd kon je niet even verslappen, wat we ook niet deden. Omdat vrijwel iedereen heeft gescoord, kan je zien dat het een team in de opstelling
wierpen vruchWOrdt."."
'
'
Foto: André Lieberom
ten af. De bal ging goed rond en
Waterloo móést toekijken. Barry Paap bracht de Zandvoorters
toen de mogelijkheid om door
weer op voorsprong door een
te drukken. Lelystad bleef met
dieptepass sterk af te ronden: 1moeite overeind.
2.
Waterloo was niet bij machte
Het laatste kwartier was echom
iets terug te doen. Een geter weer voor de gastheren.
concentreerd
voetballend
Zandvoort'75 moest terug in de
Zandvoortmeeuwen dicteerde
verdediging, maar de verdigers
de strijd.
wensten niet te wijken. Veel
sensatie voor de doelen, maar
De ene na de andere aanval
verkeerd uitverdedigen af: 1-1. de stand onderging geen wijzigolfde over de Waterloo-vestin.s
Meteen in de tweede helft ging meer: 2-2. Met het gelijke
heen.. Op het middenveld blonk
probeerde Lelystad door te spel waren beide teams best teZANDVOORT - Het eerste team van. Chess Society toverde zowaar een glimlach op vooral Tristan Brouwer uit.
drukken. Na vijftien minuten vreden. Zaterdag staat voor Zandvoort heeft ook de derde competitiewedstrijd gewon- het gezicht van de pechvogel. Met gave passes zette hij de
Ook Fred van de Klashorst voorwaartsen aan het werk.
leverde het overwicht van Lely- Zandvoort'75 de uitwedstrijd in nen. In en tegen Aalsmeer haalden de Zandvoorters verniestad de tweede treffer op: 2-1. Veenendaal tegen VRC op het tigend uit: 1,5 tegen 6,5. Hoewel .de uitslag anders doet had zijn avond niet en moest Garreth Davis zorgde met twee
Arend Toonen werd toen ver- programma.
vermoeden kwamen de schakers uit Aalsmeer met deze tegen Harting, die circa drie- schitterende kopballen voor
duizend plaatsen lager op de een 1-4 einduitslag. Zaterdag
vangen door Alex Verhoeven en
Huizen 11-19, Vlug en Vaar- cijfers nog goed weg.
nationale ranglijst staat, alle brengt Zandvoortmeeuwen een
dat bleek een gouden wissel te digStand:
11-15,
Sparta
N.
10-14,
SDVB
11-14,
De hoofdmacht van Aalsmeer ongelukkig in zijn spel en dit zeilen bijzetten om niet te ver- bezoek bij koploper SMS.
zijn. Verhoeven kopte namelijk SDC Putten 11-14, NSC 9-11, Ajax 9-11,
een voorzet meteen in de bo- HCSC 11-9, VRC 11-8, Zandvoort'75 11- keek als een berg op tegen de bereikte in Aalsmeer ongetwij- liezen. Ondanks een pion ach- Stand: SMS 11-21, Zandvoortmeeu11-15, De Kennemers 10-14, Bloevenhoek: 2-2. Zandvoort'75 had 6, Lelystad 10-5, Candia 11-0.
confrontatie met Chess Socie- feld het hoogtepunt. Van Kem- terstand kon Van de Klashorst wen
9-10, Overbos 9-10, SVJ/Enerty. De Zandvoorters voeren in pen overspeelde zijn tegenstan- die blamage voorkomen en mendaal
gie 9-9, Jong Hercules-10-8, EDO 9-7,
de tweede klasse D, samen met der volledig, stond gewonnen, deelde het punt. Bij een stand Stormvogels 9-6, Waterloo 9-6, BSM
Heemstede l en Bloemendaal 2 doch'overschreed bij de uitvoe- van 1,5-5,5 voerde Ben de Vries 10-5, Halfweg 8-3.
een schrikbewind uit. Ook te- ring van zijn laatste zet de be- zijn partij, onder toeziend oog
gen Aalsmeer liet Chess er geen denktijd. Even zat de sympa- van veel publiek tot winst,
gras over groeien. Nico Huij- thieke Van Kempen er volledig waardoor de eindstand op 1,5boom had de week voor de wed- doorheen, doch de opmerking 6,5 werd gebracht en teamleistrijd zijn ploeg al aan een 1-0 van buurman Olaf Cliteur dat der Hans Drost zijn derde winst
voorsprong geholpen en ook nu het gelukkig geen 3,5-3,5 stond op rij kon bijschrijven.
kregen diverse Chess-spelers
ZANDVOORT - Bij de
spoedig zeer goed spel tegen de
Zandvoortse
Bridgeclub
zwakke opponenten.
werd in de A-iijn op hoog
De uitstekend in vorm zijnde
niveau gebridged. De daDennis van der Meijden dwong
mes Van der Meulen en
met een schitterende aanval de
Spiers werden in de vierde
clubkampioen van Aalsmeer op
wedstrijd van de tweede
de knieën en ook Jako Otte gaf
competitie fraai eerste.
zijn tegenstander geen schijn
De dames Paap en Verburg
van kans. Jacob de Boer, die
goed stand en werden
pas zijn eerste wedstrijd van dit
ZANDVOORT - Jack van Edward Geerts consolideerden hielden
seizoen speelde, leek moeite te Eijk was hoofdrolspeler bij hun plaatsen door knappe ze- op korte afstand tweede terwijl
de derde plaats verrassend
hebben met het pion-offer van de Zandvoortse Schaak ges.
ging naar het gelegenheidzijn opponent. 'De Boer kwam Club. Eerst won hij zijn
spaar van mevrouw Slegers en
wat gedrukt te staan, doch vooruitgespeelde
partij
de heer Koning. Na vier wedoverleefde dit zonder protale- voor de externe competitie Verlies
Jons Dommeck snoept voor- strijden blijven mevrouw
men. Hij bleef daardoor een ge- tegen het Haarlemse VHS,
zonde pion voor, die hij in een maar daarna werd Van Eijk zitter Jan Berkhout de nodige Klinkhouwers en de heer Heitoreneindspel bekwaam verzil- in de interne competitie punten af en kon daardoor zijn doorn aan kop. De dames Heiverde, waardoor Chess op een door koploper Dennis van verlies van vorige week aardig doorn en De Leeuw volgen met
zetten en steeg bovendien een kleine zeven procent ach4-0 voorsprong kwam.
der Meijden teruggewezen. recht
drie plaatsen op de ranglijst. terstand en de heren Emmen
Een zeer belangrijk punt Vanavond zal hij het vermoede- en Van der Meulen werden
De winnaar van het duel was
op dat moment natuurlijk al scoorde Jack van Eijk voor zijn lijk moeten opnemen tegen de naar de derde plek verwezen.
De dames Jurriaans en Meijlang bekend, de enige vraag was team van de Zandvoortse nummer één op de ranglijst,
er hadden in de B-lijn een goenog hoe hoog de score uit zou Schaak Club. Met de zwarte Dennis van der Meijden.
(ADVERTENTIE)
de avond met een eerste plaats
gaan pakken. Teamleider Hans stukken klopte hij zijn tegenUitslagen 8e ronde: De Drijver-Vas- met maar liefst 68,91 procent.
Drost kon Olaf Cliteur in ieder strever van VHS. Zijn zeven tenhouw
0-1, Atkinson-Schiltmeijer 1- De rest van het veld bleef daar
geval feliciteren met het win- teamgenoten hebben door deze 0, Berkhout-Dommeck
0-1, Lindemannende punt. Geheel in zijn ge- zege een behoorlijke rugge- Van Esveld 1-0, Van der Meijden-Van ver bij achter. De tweede plaats
bruikelijke stijl zette Cliteur steun gekregen in de deze week Eijk 1-0, Ayress-Manshande 1-0, ging naar de dames HoogenOude 1-0. Ter Bruggen- dijk en Snellens en derde werzijn tegenstander Holla onder af te werken confrontatie met Geerts-De
Franck remise, Van Eik-Gorter remi- den de dames Rudenko en Ruenorme druk. Toen de, in pri- VHS.
se.
dolphus. De dames Groenema vorm verkerende, Zanden Smit voerden de BIn
de
interne
competitie
stonvoorter werkelijk het hele bord
Jeugd: bij de jeugdafdeling woud
beheerste, konden de stukken den negen partijen op het pro- werden na afloop van de lijn aan, terwijl de dames Rugramma. Ranglijstaanvoerder schaaklessen, onder leiding denko en Rudolphus tweede
spoedig in de doos.
Dennis van der Meijden zette van John Ayress en Dennis van staan. De derde plaats wordt
nu ingenomen door de dames
Bij een stand van 0-5 kreeg zijn zegereeks voort door eerste der Meijden, nog drie partijen Hoogendijk
en Snellens.
Chess Society Zandvoort de teamspeler Jack van Eijk mat ingedeeld. Rebecca Willemse
In de C-lijn was het echtpaar
enige echte tegenvaller te ver- te zetten. De positie op de rang- versloeg Maarten Scholder, Ovaa
bijzonder goed op dreef
werken.' Droevig was het zon- lijst van Van der Meijden was al Manon van Eldik schoof Na- met een
score van maar liefst
dermeer dat dit juist wederom goed, maar werd er nog beter nouk Marquenie opzij en Henk 66,40 procent.
echtpaar
op.
De
nummers
twee
en
drie
Ton van Kempen betrof. Van
Willemse klopte
Janneke Hendriks kwam Het
eveneens goed
Kempen is de laatste tijd zeer op de ranglijst, John Ayress en Scheffer. In die laddercompeti- voor
met een tweede
tie blijven met vijf punten uit plaats deendag
de. derde plek was
vier wedstrijden bovenaan
de dames Mens en Santostaan Florian van der Moolen, voor
ro. Het echtpaar Hendriks is
Remco de Roode en Mare Ha- vastbesloten
de C-lijn te verlabets.
ten en dit moet lukken met de
resultaten. Na vier
Rapidtocrnooi:
volgende huidige
wedstrijden
staat dit paar bofensief.
Zandvoortmeeuwen
week
zaterdagmiddag
10
deZANDVOORT - In een bij
met een gemiddelde
vlagen uitstekend'gespeelde moest terug maar hield stand. cember, om één uur, organi- venaan
bijna 57 procent per wedwedstrijd heeft Zandvoort- Op het moment dat de Zand- seert Café de Harlekijn voor de van
strijd. De heren Van Duuren
meeuwen een overtuigende voorters onder de druk van- tweede keer in successie een en Hoogland staan nu tweede
kwamen slipte de bal door Rapidtoernooi. Met een be1-5 zege behaald op Van Nis- daan
Zandvoortse defensie en was perkt speeltempo van 2 x 15 mi- en de dames Van den Nulft en
pen. Robin Castien, goed de
raak: 1-2. Even kwam Zand- nuten per persoon zullen er per Scipio Blume maken eveneens
voor drie doelpunten en het
voortmeeuwen
de proble- speler ongeveer zeven partijen nog kans op promotie.
Riek de Haan, die tweemaal men, maar een ingoed
Inlichtingen over de bridgeworden gespeeld. Deelnemers
scoorde, waren het middel- tende Robin Castien doorzetzorgde kunnen zich iedere dag melden club kan men verkrijgen bij de
punt van de feestvreugde. met zijn derde treffer voor op- op het Kerkpad 3-5. Men moet wedstrijdleider de heer H. Èmmen, telefoon 18570, alleen 's
diverse
Zandvoortmeeuwen voetbal- luchting. Dit doelpunt kwam er snel bij zijn omdat er een avonds.
deursystemen
de in De Zilk zonder de gebles- mede tot stand door een zeer beperkte speelruimte is.
seerde Ferry van Rhee en zon- eerlijke grensrechter van Van
'lü
der John Keur, die zaalvoetbal Nispen. De scheidsrechter had
Uw Slaapvoorlichter heeft een uitgebreide collectie
verplichtingen in Spanje had. niet gezien dat de bal de doelInvaller Chris Kuin, speelde, na lijn was gepasseerd, maar op
linnenkasten en accessoires om voor u de meest ideale kast
een wat onwennig begin, een advies van de grensrechter
samen te stellen. Passend in uw slaapkamer en in uw budget.
uitstekende partij. Ook de ju- werd het doelpunt toch toegenior Michel van Marm liet een kend.
Dat kan een kast zijn met b.v. draai-, vouw- of schuifdeuren,
Barry Paap (ZVM:zat)
uitstekende
indruk achter.
met of zonder spiegels. Wilt u verlichting aan of in de kast?
Van Nispen was verslagen en
De start was flitsend van
Remy van Loon (TZB)
U kiest maar. Net zoals de kleur en de houtsoort waarin u de
Zandvoortmeeuwen.
Robin Zandvoortmeeuwen voetbalde
de
wedstrijd
uitstekend
uit.
Castien
opende
al
snel
de
score
kast wilt hebben. En bij aflevering zorgt uw Slaapvoorlichter
Robin Castien (ZVM-zon)
en dat was voor Van Nispen het Riek de Haan liet toen zien het
voor vakkundige plaatsing en montage zodat alles perfect
sein om ten aanval te trekken. scoren nog niet verleerd te zijn.
Tristan Brouwer (ZVM-zat)
Doelman Serge van Lent moest Met twee, werkelijk schitterenfunctioneert. Dat laatste uiteraard gratis.
f)
Pieter Brune (ZVM-zat)
enige keren in actie komen, wat de doelpunten voerde hij de
hem goed afging. Na twintig mi- stand op naar 1-5 in het voor10
15
nuten voetballen was het op- deel van Zandvoortmeeuwen.
nieuw Robin Castien die toe- De Meeuwen gaan zondag bij
sloeg na een snel uitgevoerde hekkesluiter Spaarnestad op
Geen beweging op de topscorerslijst dit keer. De spelers van de
counter: 0-2. Nog voor de pauze bezoek.
kreeg ' Zandvoortmeeuwen
Stand: DIO 10-15, Bloemendaal 11- vier voetbalteams produceerden in totaal slechts drie treffers. Die
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
meerdere kansen, maar het 15, Zandvoortmeeuwen 10-14, SV Uni- doelpunten werden bovendien gescoord door spelers die nog niet
ted 11-13, DSOV 10-12, Alliance 10-11, op de lijst voorkwamen. Daardoor blijft Barry Paap, die niet in
bleef voorlopig 0-2.
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
Nispen 10-10, TYBB 11-10, DIOS
In de tweede helft zette Van Van
11-10, Hoofddorp 10-9, HPC Haarlem actie kwam, onbedreigd met elf doelpunten de koploper. Remy
van Loon volgt op afstand met zeven treffers.
10-5,
Spaarnestad 10-0.
Nispen aan voor een sterk of-

Zwaar bevochten
gelijkspel Z'75

De Zandvoorters openden
met een offensief, waaruit Edwin Ariesen en Tim Goossens
het doel onder vuur namen zonder ^dat dat succes opleverde.
Na tien minuten voetballen was
het raak. Na een schitterende
combinatie tussen Dennis Keuning en Ivar Steen maakte Edwin Ariesen het voorbereiden-

ZVM-zaterdag
overtuigend in
tweede helft

Chess Society Zandvoort
geeft Aalsmeer schaakles

Bridgeclub speelt
op hoog niveau

Winst en verlies voor
schaker Jack van Eijk

Een aanvalster van KDO vindt een gat in de verdediging van de
ZVM-dames, die een teleurstellende nederlaag leden. Foto: Luuk
Gosewehr

Verlies ZVM-dames

ZANDVOORT - De handbalsters van Holland CasinoZVM hebben in de uitwedstrijd tegen KDO een teleurstellende 12-8 nederlaag geleden. Vooral in de eerste helft
maakte het team van coach Jan van Düijn een matte
indruk en liep toen een 5-1 achterstand op.

In de tweede helft was er meer tegenstand van de Zandvoortsen,
maar KDO liep enige malen een snelle break en het gat bleef
groot. Kwam ZVM een paar doelpunten dichterbij, dan zorgde
KDO er vervolgens voor dat de marge weer werd opgevoerd: 10-4.
De Zandvoortse handbalsters probeerden het nog wel maar slaagden er niet in de dreigende nederlaag te ontlopen. KDO hield
keurig stand tegen een te laat op gang gekomen Zandvoorts team,

Van der Peet en Pijper
sterksten opergometer
ZANDVOORT - Voor de
derde maal organiseerde
APAFA in samenwerking
met Jaap Bloem Intersport
de Zandvoortse kampioenschappen ergometer-roeien.
Bij de dames ging de overwinning naar Ingrid van der
Peet en bij de heren was Willem Pijper de sterkste.
Zo'n 25 deelnemers, en niet
alleen uit Zandvoort, schreven
in voor deze wedstrijden, die
geroeid werden over 1000 en
2500 meter. Bij de dames ging
de overwinning op beide afstanden naar Ingrid van der Peet.
De strijd om de tweede en derde
plaats was bijzonder spannend.
Miriam van Schijndel hield
Hanneke Pijper-Zwemmer nipt
achter zich. Ingrid van der Peet
was te sterk. Op de korte afstand roeide zij 13 seconden
sneller, dat is ruim tachtig meter en op de langere afstand bedroeg haar voorsprong 25 seconden. Van der Peet is geen
onbekende in de ergometer
roeiwereld. Zo staat zij als zevende
genoteerd in haar categor
ie op de wereldranglijst van
19
94. Gezien haar indrukwek-

kende prestatielijst in deze
sport, blijkt zij beter uit de voeten te kunnen in het duurwerk
dah in het korte sprintwerk. Op
het halfuur roeien'heeft Van
der Peet de beste prestatie neergezet met 6816 meter.
Bij de heren was er voor de
67-jarige Frans Rutgers geen tegenstander te vinden. Hij diende daarom zijn wedstrijd tegen
allemaal jonge binken te roeien. Voor Rutgers geen probleem omdat hij telkens met
alle inzet de wedstrijden ingaat.
Ook voor Willem Pijper was
geen tegenstander te vinden,
die met hem de strijd om de
winst kon aangaan. Pijper is
van het niveau Nederlandse
toproeiers. ,De winst in een tijd
van 2 minuten en 56 seconden
op de 1000 meter was geen verrassing. Er was meer strijd om
de tweede en derde plaats tussen Martin van Berge Henegouwen en Ruud Luttik. Van Berge
Henegouwen won na een flitsende eindsprint. Hij pakte de
eerste plaats op de 2500 meter.
De prijzen waren ter beschikking gesteld door het Beverwijkse bedrijf Wilo en uitgereikt door de voorzitter van AFAFA.

ZVM haalt flink uit

ropscorers

het Westen
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Een pruik als het
nodig is!

* Te koop super Nes spellen
Wrestlemania + Turtles IV p.
st. ƒ65,-. Tel.:02507- 15622.

M (Tii-iulviTtrniii'K vour Ziiki.'iiniüii en piirtirulirr kunnen
»( nlfii (•c/cl over l uf '2 kolommen hrccillc in diverse

Schoonheid en
verzorging

rlirnliriï'ii vrrwij/rii uij naar <li- speciale hou op de
|»({ilia ..MIC.UO'S".
l'laat-.in^ i* mogelijk in de volgende rdilie:
/ANDVOOHTS MKH\VSItl.AI) /' 0.15 per millimeter.
SliiiliiijiMijcl: (|iNMliiK 15.00 „in.
U kimt cm leksl telefonische opKeven: 02507-17160 of
al^even//endeii aan:
* /amlvoorls'Nieuwsblad. (;nstliuis])li>iii 12.
20-12 JM /.iwluiorl:
* hiionmilir uvcr IMI/C overig' iiatilrt'kkclijkc advcrlcnticcnmhinalics in <k- Micro's /ijn op aanvrnii^ op on/r
kantoren vrrkrij^lwar.
if VIMJI' hrifvi'ii onder NIIIIHIKT \vordl t rc^cl c\lra in
rckiMiin^ ^chrachl. nlsmrtlr / 7.50 adm.koslcn.
* Itij plaatsing in dr Micro's worden grrn bt'wijsnurnrm'rs
u-rslutird. ()|) vrr/ork word l aan iidvcrlrcnJc-rs huilen
liet v(irs|)n'uliii£s£t'hii'<l ÖCMI krant verstuurd, Hiervoor
wordl / 5.- in rekening j-rliraclit.
All<- prij/cn cxcl. 17.59? lïTW
U knul do tc'ksl van mv Mirw-advrrliMilk'combimitir 7.
Iclcloniscli opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit ruimnuT is niet voor bc/.ur^klarliten) o i' /eiulen aan:

Micro's Wrekiiu'dia
I'oslhns 156 - 1000 AD Ainslerdum
Dr sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfdc weck.
Voor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Verloren en gevonden

VERLOREN
Bij station WTC op woensdag 23-11
gouden armband met 2 dolfijnenkoppen
Heeft emotionele waarde.
Beloning voor de eerlijke vinder.
Tel. 020 - 6368290.
* Vermist: grote babypop. Wie heeft mijn BATMAN
Leonie, Brederodestr. 33 is gevonden? Ik kreeg hem van
erg verdrietig. Tel.: 18801.
de Sint. Omgeving Nicolaas
• Zie de colofon voor opga- school-Nijhoffstraat.
ve van uw rubieksadvertentie. Niels: 02507 - 13160.

Oproepen - IV ededelingen
Overigens, mijnheer de voorSint en Piet bestellen? Als zitter, zijn wij nog steeds
vanouds even bellen. Nieuw van mening dat de Herman
nr. 13780 of 13420.
Heyermansweg moet worden
*Studio 118, Conny + di.av. doorgetrokken.
groep, wenst Christina veel * Pap en mam, wat duren 7
geluk in nieuwe huis.
wkn lang. Gelukkig 'zijn jullie
*Veel geluk Christina in je er morgen weer. Ab en Lies.
•nwe huis. Je Sauna vrienden. Rommelmarkt in 't Stekkie za* Veel geluk in jullie nieuwe terdag 3 dec. van 10 tot 1 uur.
huis. Marius, Christina, kids Inl. 02507 - 16456.
van Louise en Wilco.
Ouders mis dat niet!
* Veel geluk Marius,
Henk Jansen brengt zaterChristina en de kinderen.
dagavond vanaf 21.00 uur
Rolanda, Chantal, Mariëlle.
een ode aan Sint en Piet bij
* Veel geluk Marius en Chris- drinkrestaurant Moliie & Co.
tina en kids in je nieuwe Toegang gratis.
'droomhuis, Anna en Walter. Zeg Peter, als jij zondag 4
december weer die beruchte
Voor trouwfoto's
knoflook-soep bij Moliie & Co.
eten, trek ik echt weer bij
Foto Boomgaard gaat
m'n moeder in. Groetjes Hilda

Computerapparatuur
en software

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Oofe gespecialiseerd in
heren (mgof)werken

Dinsdags gesloten

Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel.02M157107
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Hoera, morgen komen
Oma en Opa terug uit Jakarta. Kusjes, Carola en Jessica.
Kinderen mis dat niet!
Zaterdagmiddag 3 dec. 14.30
uur gaan Sint en Piet op hun
trouwe viervoeter vanaf Harry
en Toos (busstation) naar
drinkrestaurant Moliie & Co.
* Kinders, heel véél geluk in
jullie nieuwe huis, pa en ma
Gerritsen.
* Marius, Christina en de kinderen, veel geluk in jullie bungalow. Maaike.

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Verhuizingen
Grote en kleine verhuizingen,
overal naartoe. Goed, goedk.
en vakkundig. 020-6114474.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Daq-nachtserv. 020-6424800.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Nieuw in Zandvoort

Weggelopen of
gevonden dieren

Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen. Tel. 13780.
Schilderen-Witten-Behangen.
Vraag vrijblijvend offerte.
Vanstatendam
Woonvoorzieningen: 020-6950716.
VOLLEDIGE GARANTIE.

Woninginrichting

PIANO
SPELEN

Keizersgracht 357, .
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng voor veiling 12
en 13 dec. Spinnerij 33.
Tel. 020 - 6473004.

Zandvoorts Nieuwsblad

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

hairstyler gewonnen door: M. Steenhetz/ Mijdrecht
klokradio gewonnen door: M. Brouwer, Weesp
walkman gewonnen door: De Baars/ Zandvoort
videobanden gewonnen door: Hyfte, Amsterdam

Gewonnen door: A. Berends, Diemen

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours
LET OP ST. NICOLAAS-OPENINGSTIJDEN:

Do. 1 dec.
Vrij. 2 dec.
Ma. 5 dec.

varv09.0Ö-21.00uur
09.00-21.00 uur
.09.00-18.00 uur

ALTIJD VOOR U OPEN
Lessen en clubs
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38" A'dam
(bij Olympiapl.) 020-6751664.
* Zamor zkt tenor/bassen.
Rep.' ma.av. 20.00-22.30 uur.
Belanast.? Bel: 02507 -15690.

Divers personeel
gevraagd

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.

Financiën en
handelszaken
Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel? Niet te beroerd
om hard te werken voor een Gezocht STUDIERUIMTE, ±
riant inkomen? Bel ons dan: 30 m2 in A'dam of omg.
023-296190
of antw.app. Br. o. nr. 771-48388 v.d. blad.
Liefst omgeving Randstad.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Sportartikelen
*T.k. skeelers mt 35 ƒ15,-;
kinderkunstschaatsen 2 x mt
33, 1xmt 35 ƒ 10. Tel.: 13310.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Technisch personeel
gevraagd

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrosseriebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuwbouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
en all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797,
inl. dhr. van de Zeijden.
KAV Autoverhuur B.V. vraagt
voor zijn motorfietsreparatieafdeling een all-round monteur. Tel.: 020-6979746, vragen naar dhr. H.K. Kerklingh.

Personeel
aangeboden
Werk
gezocht
ma.-di.wo.ocht., ƒ50,- v. 3 uur.
Tel.: 02507 - 19253.

Huwelijk en
kennismaking

Te koop herenkleding mt 5(
in perfecte staat. Tel.:
02507 - 31260.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

06-Nummers
06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.

06-95.09. Je krijgt sexles in
het gymlokaal, stop je hand
maar in m'n BH. 100 cpm.
CUPIDO brengt u bij elkaar
Indien gewenst reeds binnen 06-95.26. LESBISCHE buur1 week uw eerste contact vrouwtjes brengen elkaar
naar 'n hoogtepunt. 1 gpm.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
06-95.91. Het meisje (18 jr)
(automatisch) of 03451-31364 bukt en schuift haar rokje om(telefoniste). 24 uur per dag hoog. Op z'n GRIEKS. 1 gpm.
7 dagen per week. Cupido, 06-95.92. GRIEKS lekker acherkend, voordelig en één van terom. Blanke of donkere
Nederlands grootste relatie vrouw staat gebukt! 1 gpm.
organisaties.
06*96*25 WINKELMEISJES
Bea wordt heet achter de
Te koop
kassa en verdwijnt het toilet
aangeboden
in. Jij loopt er achter. 1gpm

diversen

* Kunstkerstboom nieuw in
doos merk V&D 1.80 h. Prijs
ƒ65,-. Tel.: 02507- 19559.
*Te koop Black en Decker
heggeschaar ƒ 50,- als nieuw
caviakooi ƒ 10,-. Tel.: 15817.
*T.k. 1-pers. bed ƒ 25; kl.-t.v,
ƒ75. Tel.: 02507 - 15982.

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ
7 regels/
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Te koop
gevraagd
diversen

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Elke week het dagelijks nieuws!

06*96*26
S&M-LIVE-BOX.
Live met je meesteres op een
lijn. Straf...! 1gpm.

06*96*93 SECRETARESSE
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze
wil een wip maken. 1gpm.
«
PRETTIGE kerstdagen
VAN KERKWIJK
06-97.92. Nieuwe rage uit
en 'n GELUKKIG nieuwjaar
Amsterdamseweg 202,
Amerika. SEXPRIVELIJN. Bel,
DE
CONTACTTELEFOON
AMSTELVEEN
spreek 'n boodschap in en
T.k.
Ajax
brandhaspels
in
vanzelfsprekend
020 - 6413187
Info? 06-35011173, 1 gpm. nw.staat ƒ 350 p.st. nw meer luister naar die van anderen
VERHUUR van PIANO'S
dan ƒ 1000. Tel. na 17.00 uur die bellen. Hoor je 'n lekkere
Zoek je een leuke vriend of 02507 - 18949.
boodschap dan word je live
al v.a. ƒ50 per mnd
doorverbonden.
Vrouwen
Bel voor onze voorwaarden: vriendin? De Relatielijn
* T.k. grote, mooie Etna
gratis! 1 gpm.
02946-4292, Fa. Holla & Zoon. 06-350.200.54 (100 cpm).
gashaard ƒ 60,-. Tel.: 02507
06.98.58 Hoor 35 vrouwen hij14058.
gen. 1 minuut voor 'n hoogteZalenverhuur
punt. Zappen 100 cpm

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

Prijswinnaars Microactie particulieren

Snorfiets Peugeot t.k.a. i.z.g.st.
Tel.: 02507-30490 na 19.00 uur.
UITZENDBUREAU
HEEFT 'T
*Te koop gevraagd mountainbike voor volwassenen.
COMBINEER EENS EEN DAGJE CENTRUM AMSTERDAM Tel. 02507-19081.
MET KANS OP EEN LEUKE BAAN BIJ JOU IN DE BUURT!!!!
*T.k.: damesfiets 3 versn.
Tel. 020 - 617.75.58.
ƒ125. Tel.: 02507 - 12531.
Voor onze relaties in Amsterdam, Uithoorn, Vinkeveen,
T.k. 1 leuke, ronde, rooie Etna Mijdrecht, Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp en
gaskachel en een gevelkach- Nieuw Vennep zoeken wij
Auto's en
teltje ƒ 25,-. Tel.: 14058.
auto-accessoires
*T.k. slaapbank, twijfelaar, * SECRETARESSES
z.g.a.n. ƒ 100,14007 of 14043. * KAS / BALIE MEDEWERKERS
MET MINIMAAL HAVO-DIPLOMA
*Aangeb.: nieuwe trekhaak
* T.k.: wollen vloerkleed,
Fórd-Rësta
vanaf
1990,
160x230 cm, rose/grijs/zwart/ *ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL MEDEWERKERS .
MET ASSURATIE B
slechts ƒ89,-. Tel.: 15884.
crème. Prijs ƒ 175. Tel.: 19968.
* DATATYPISTES VOOR DE MIDDAGEN IN 'T CENTRUM
T.k.a.
centrifuge,
Philips
VAN AMSTERDAM
Rijles auto's
boxen 60 W, 3-weg; zw. leren * ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS MET HEAO BE OF
2-zitsbank; spiegel 60x240.
en motoren
BV OPLEIDING
02507 - 16456 ('s avonds).
Heb je interesse? Bel dan snel voor meer info 020-6273094
Alblas Verkeersscholen
of kom langs met cv, diploma's en paspoort
Muziekin 5 dagen
N.Z. Voorburgwal 158 Amsterdam.
instrumenten
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Kleding

Sinds bijna 2 weken MISSEN
WIJ ONZE ZWARTE POES
Asterix. Paar witte haren •
Grote Krocht 26
* Marius, Christina,
veel geluk in je nieuwe huis. onder kin, mager en kalend
Tel. 13529
aan achterpoten. Heeft u
Ton en Elly.
haar gezien? Fam. van Nes
*Wie heeft gouden hartje *Marius, Christina en kids,
Mart. Nijhoffstr. 49.
gevonden? Heel erg aan
heel veel geluk in jullie droom- Tel.: 02507 - 19555.
gehecht. 02507 - 13193.
kasteeltje. Sint & Piet.
*Wie wil corresponderen in * Marius, Christina en kindeAangeb. Jamaha electr. orgel
Oppas gevraagd/
het Spaans met ingenieur in ren, veel'geluk in jullie nieuwe
m. muziekinstrumenten +
aangeboden
Cuba? Tel. 02507 - 19166.
huis, Jaap en Rita.
rithm. box. Afsluitbaar t.e.a.b.
Tel.: 02507 - 17332.
*Wij gunnen het jullie van * Oproep:
tentoonstelling
harte, veel geluk. Marius, Maria school, oude school- Zorgzame, gezellige, niet-roBudget piano's
Christine en kids, Ron & Thea. spullen. Tel.: 02507 - 19106. kende oppas v. Sebastiaan
Grote keus gebruikte piano's
Borduurpakketten, bekende * Christina, veel geluk met je 11 mnd. gez. + licht huish.
met garanties.
werkzaamheden. Tel.: 16286. Nieuwe piano's v.a. ƒ3500,merken.
Borduurkerstkaar- gezin in je nieuwe huis.
ten, kussens. Singer
Truus Paridon.
Kastschade piano's met vele
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort.
Kunst en antiek
honderden guldens korting.
Elke dinsdagavond gezellig
CLAVIS, Nwe Teertuinen 22
• Brieven onder nummer en zingen bij het Zandvoorts
A'dam. Tijdens openingsBELLEN ONDER NUMMER Mannenkoor in het Gemeen- *4 zilv. ant. theel. ƒ75,-; 12
tijden tel. 020-6221406
voor een maximale response schapshuis aanvang 20.00 ant. theel. ƒ60,-; 4 gemberOPEN: dond.av. van 18-21 uur
DE CONTACTTELEFOON uur. U bent van harte welkom. pott. a ƒ7,50. Tel.: 13509.
zaterdag van 10-17 uur.
Voor info 06-35011172, 1gpm
GROTE VLOOIENMARKT
KOLONIAALSTIJL
* Christina, Marius en de 26 dec. Hillegom, Manege
Nederlands-lndiê,
antieke
kids, veel geluk in je nieuwe Hillegom, alleen 2e-hands.
meubelen en antiek-look: 700
huis. Alois, Mary, Fred.
Inl.: 020-6140616.
stoelen, div. modellen tafels,
* Christina, Marius en de kin- * Heeft u haar al in deze ook met marmer," kasten,
deren, veel geluk in jullie
krant gezien? Monique Rijn- sanken, vitrines, bureaus,
nieuwe huis.
Ineke. ders 6 december 19! A-S-J-B decoratie enz. JAN BEST
U kunt bij ons al
* Christina, Marius en kinde- * Heel veel geluk in jullie <eizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30
v.a. ƒ 270,- voor
ren heel veel geluk in jullie nieuwe huis. Marius en
het eerste halfjaar
Aalsmeer, 020-6412137.
nieuwe huis, Jan + Marjan.
'hristina, Judith.
een goede piano
TAFELS
huren.
antiek, kopie, klein,
Informeer NU al
.LET OP ST. NICOLAAS-OPENINGSTIÜDEN:
groot, dik, dun.
voor komende
schoolseizoen bij:
Jan Best

;Dp. 1\dec.
• van 09.00-21 ;00 uur
Vrij. 2,deC:/ ; 09.00-21.00 üuf : .
Ma; 5 dec. ;: 09.00 -18,00 üuf

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

DE KLUSSEBUS

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al dé goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Felicitaties
Alles + ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloem* Christina, gefeliciteerd met straat 2. Bel: 020 - 6370845.
je kasteeltje. Kitty.
RADIATORDECORATIE
* Rona Volkers wordt zater- Wij maken voor u in alle kleudag 20 jaar. Van harte lieverd. ren en maten radiatorpanelen/kastjes met riet (webKus pappa en mamma.
bing). Bel voor vrijblijvende
* Het is raar maar ... waar, info en prijsopgave: 02990 •
Sandra, wordt over 15 dagen 49357 of 075 - 400387.
... geen 30 maar 40 jaar.
*Te koop 2-pers. bed,
* Jolanda & Sander, we zijn 150x200, met matras en een
blij met Ichelle. Gefeliciteerd. nachtkastje ƒ75. 15830.
Jeroen + Irene.
Te koop: mooie notehouten
* Jolanda & Sander, gefelicr
teerd met jullie dochter
EETHOEK
Ichelle. Mandy & Peter.
Tafel 120 x 80,
* Oesimoesise poessie prin
is uitschuif baar tot 160x80.
sessie van mij, hartelijk
Prijs ƒ350,-.
gefeliciteerd. Moer. moer.
* Ook jij bent nu 50 jr Rien
maar het is je niet aan te zien
Van harte Ciska.
*SaVma, nog maar 15 nachtjes, je wordt dan veertig. Is
dat nu heerlijk of niet.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

100% Wilde Live Sex

06-9715
Geen wachttijd

Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880 (75cpm).

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm).
DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste advertentie van een vrouw en de
computer verbindt je door
met haar. 06-9892 (75cpm).

Doorschakelsex!
Live in de huiskamer bij de
lekkerste vrouwen en tieners!
Ze zitten thuis te wachten tot
jij belt. Ze willen privé 'n sexgesprek met jou! Niemand
luistert mee! 24 u.p.dg. 1gpm.

MiCRO's

•».?•• «

SEXPALEISÜ

Kies uit 180 sex-s
naar Rijp, Meiden. Hard, Lesbi, Black. Etfe l .l 00 vrouwen en meisjes hebben hun
Vlug. Hoogtepunten enz. of kies uit 500 j privé, tel.nrv in onze computer'zitten
vrouwen.en meisjes die.een afspraakje .waardoorwiijedtscreetkunhéndoorver-•
i.. Luister en maak je
ie. Wij verbinderi'je discreet door
' - voor een gesprek privé bij haar-'thuts.
Introduktieprijsü

06.9779
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! Bel 06-9661 100cpm.
EROX de madam verbindt je
door, zeg maar met wie! 0695.06. Rijp & Jong. 1 gpm.
Gebabbel,
gebabbel. 75
cpm. De BABBELBOX de enige echte! 06-320.330.02.
GRIEKS: toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat!!
Bel 06-9709 (100 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).
Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcontact. Bel nu 06-9511 (75cpm).

06,95,60

Nieuwe Rage i NIEUW! 06 MET../
Uit Amerika! ! Vplumeregeling
'| en Zappen!

Nu al.duizenden. bellers per dag!
-Probeer het ook eens!' Spreek-.een
leuke boodschap in en luister dan
•naar die van andere bellers. -Vind jij' l
een leuk iemand of iemand jou, dan 'l
wordt je direct live doorverbonden. • l
Vrouwen.Meisjes /\* K r, -n i
bellen gratis
'• UO.fO.//. l •
•'.

JU ALLEEN BEL DAN!

Nieuw!'Jawel, je kunt met de 5 'pp je :•
telefoon het sexvefhaal harder en
zachter zetten!. Uniek in Nederland!
VolumeSex! Tijdens het luisteren kun je.
het verhaal met de. 7 en. 8 voor- én
l achteruitspoelen. Zó kom snel naar
• het lekkerste punt. Hot Story's en

Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
. Datins! LUISTER MEE OP:
06-350.290.53 (75 cpm). Hete RIJPE VROUWEN (40+) SM.DOORSCHAKELSEX
zoeken snel sexkontakt!
'.teressen en onder- .
2n hebben hun privé
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
e computer zitten. Luister ! MEIDEN THÜIS-LIVE!
bind
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
Bel nu 06-9780 (75cpm).
Hete vrouwen willen echt snel l LIVE
SEXKONTAKT. Doorschakel-! THUIS-SM
lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
Homo: jongens (18) onder elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320*330*88 75cpm
Naar dames
hele land
ames THUIS door het hel
HOMOJONGERENKONTAKT
hete jongens van 18 tot 30 jr.
06-320.330.95 (75cpm).
**HOMO-KONTAKTEN**
24 u/p.d. 100 cpm
Direkt apart met een hele
Rijpe Verpleegster. Ik zit op 06.96.40 MEISJESSËX 18 JR.
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm). m'n hurken. Inkijk, geen slipje. 1gpm. Jij loopt achter mij de
Pak 'm. 1gpm. 06.97.44
trap op. Onder m'n mini zie je
** HOMOKONTAKTEN **
VROUWEN
Live m'n slipje strak trekken.
Zoek je snel een hete boy? RIJPE
06.96.09, 24 uur per dag kun
06-320*330*18 (75cpm).
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
LIVESEXMEISJES
06.96.36 ;e met ze dollen! Live! 1gpm. een strenge afspraak?
24 uur per dag kun je Live! Sabrina's Sexpaleis. Je kunt 06-320.325.80 (100cpm).
nier kiezen uit meer dan 180
1gpm, v.a. 18 jr. Livesex!
SM-VOOR-2: direkt apart voor
LIVESEXNEGERIN 06.96.86 hotstories! Zappen van storie 'n streng sexkontakt.
naar storie. Je hoeft geen an24 uur per dag! Live sexen!
der meer te bellen, voor 1 06-320.329.99 (75 cpm).
1gpm. Doorschakelsex!
gpm heb je alles! 06.96.06
STEWARDESSENSEX
06MeidenGrieks! 06-320.320.62.
SEX VOOR 2: snel een sex- 95.07. Schuif m'n rok omhoog
Ik sta voorover, voorzichtig
en laatje hand voelen. 1 gpm.
met wat olie. Ga door! 1 gpm. gesprek met 'n hete vrouw
06-320.330.82 (75cpm).
Straatgrieten! Ik snak naar 'n
Meisjeskamertjes
18
jr
SEX VOOR TWEE, direkt tele- hoogtepunt. Glij maar lekker.
06.96.08 Petra' en vriendinne- foonsex met hete vrouwen. Igpm. 06.320.320.77.
tje doen 'n sexspel. 1gpm. 06-320.330.46 (75cpm).
THUISBELSEX
MEISJESyiNGERTJES 18 jr. SEX-DIREKT.
Kies nu zelf de heetste
Ondeugende
Ze glijdt in je slip. 1 gpm.
vrouwen hebben een adv. vrouw en wij verbinden je
06-320.320.66 Oh...wat fijn.
direkt met haar door.
ingesproken. Kies zelf de
Nieuw! 1 gpm 06-320.326.17. allerlekkerste, en laat je Bel nu: 06-9755 (100cpm).
Sex in het openbaar! Lift,
doorverbinden met haar huis. THUIS-SEX-KONTAKT, hete
toilet, trein, bus, tram.
Bel nu 06-9663.
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75cpm).
Nieuw: 35 plus sexdating. Vol- SEX-DOORSCHAKELLIJN
op RIJPE VROUWEN zoeken Luister naar hete oproepen TIPPELLIJN: eenzame vrouwsexkontakt 06-9616 (100cpm) van vrouwen. Maak je keuze tjes zoeken een vluggertje?
Nieuw: ANONIEME sexdating en de computer schakelt je Bel nu 06-9530 (75cpm).
Snel sexkontakt m. eenzame direkt door' naar haar huis. VERPLEEGSTERS LiveSex!
vrouwen 06-9706 (100cpm). Discreet! Bel 06-9668 75cpm Rijp & Jong! 24 uur per dag!
Nieuw discreet privé-gesprék SEXGESPREK met vrouwen 06.98.38 1gpm. We wachten.
met hete vrouwen. (Extra- die zich thuis vervelen!! Voor VLUGGERTJE: hete vrouwen
snel.) Bel 06-9664 (100cpm). Heren bel 06-9667 (100cpm). zoeken snel discrete sex!
Nieuw!
DOORSCHAKEL- (SEX-GESPREK) Zeker weten Bel 06-9603 (100cpm).
S&M. Hier wachten dominan- dat er op jou 'n heerlijk meisje IVrouwen van 35 jaar en oute vrouwen thuis om jou (18) wacht, bel 06-9701 75c/m der willen DIREKT-SEX. Bel
beestachtig aan te pakken! SEXKONTAKT: De heetste ze thuis via 06-9604 (75cpm).
Hard en Soft SM. Luister naar vrouwen kun je thuis bellen.
IVrouwen van 35 jr en ouder
hun boodschap en kies 'n Bel nu 06-9602 (100cpm).
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
meesteres voor een echt
Sex"0"foon.
Kies
1:
hete
06-9512 Sexsucces! 75cpm.
SM-Livegesprek. 1 gpm.
stories 2: sexafspraakjes 3:
06-320.322.55 Live!
striptease 4: hoogetpunten. Ze zakte door haar knieën,
op z'n Frans lieverd. 1gpm.
Nieuw: hete meisjes van 18 1 gpm. 06.350.299.67.
06.96.46 Rode Lippen!!!
uit Groot Amsterdam!!
Sex"0"foon Sexbox Live!
06-350.23.020 (100cpm).
06.320.329.50 Rijp & Jong.
Diverse clubs
Nieuw! Sex op SPANNENDE 1gpm. Direct live met haar!
plekken! 06.320.320.19 pmlg.
***SEXPLEZIER voor 2 * * *
in de bios voel ik je hand.
BETTY'S ESCORT
De Heetste vrouwen direkt
Nieuw! UITBELPRIVELIJN! aan de lijn: 06-9663 (100cpm). 020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
Ze zitten thuis te wachten op
jouw telefoontje. Luister naar
Diversen
Rijpe Vrouwen die jou willen!
Toets de 3 en wij verbinden je
Live door! 1gpm. 06.98.40.

"Igpm.
* Klok defect? Hobbyis' 24 uur p.d. 06-320.320.65
helpt u ook schoonmaken Live! met 'n hete TIENER 18!
Tel. 17357.
1 gpm. Heerlijk Livegesprek!
De Krocht
ANONIEME sexafspraakjes
Onroerende
Sexkontaktlijn
Amsterdam
Grote Krocht 41, Zandvoort,
06-320.330.79 (75cpm).
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
goederen te koop
voor
Anonieme sextelefoonnrs van
gevraagd
BRUILOFTEN - RECEPTIES
hete vrouwen, ze geven echt
KOFFIETAFELS
hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
GARAGE
Zoekt u ruimte voor vergadeDikke Vrouwen Livegesprek
TE KOOP GEVRAAGD
ring, feest, club of partij?
Mollige vrouwen met enorme
Tel.
02507-14534
Komt u dan eens praten met
bollen. 1gpm. 06.98.70
mij, A.J. v.d. Moolen,
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
Gemeenschapshuis,
tel.:
Direct contact
Onroerend goed
hete vrouwen wachten op
02507-14085 of 19652.
met
DAMES
uit
en woonruimte
jou. 06-320.330.91 (75cpm).
heel Nederland.
te huur
Privetelefoonnrs van hete
Geheel privé
aangeboden
Dieren en
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
THUIS DOORGESCHAKELD Bel nu 06-9605 (100cpm).
dieren 06-96.80
Tijd. te huur tot 1-6-'95 2
Privetelefoonnrs van hete
benodigdheden
24 u/p.d. 100 cpm.
k.app. a. boul. alles incl
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
ƒ1500,- p.m. Tel.: 02507
Direct Live Box! Je komt in Bel nu 06-9502 (100cpm).
30047 na 18.00 uur.
een orgie terecht! 1gpm. Nu Rijpe Negerin Live op haar
Kweekerij Habo in- en verprivélijn thuis! Wij schakelen
koop van Ara's, Kakatoes en Tijdelijk te huur aangeboden 24 uur per dag! 06.95.93
zomerhuis DIREKT apart met ondeugen- je gratis door om haar te pakPapegaaien. Tevens alumini- gemeubileerd'
um voliéres en kooienbouw ƒ650,- p.m. all-in. Tel. 15531 de vrouwen, die thuis op je ken. Ze houdt van Grieks!
vragen naar Nadine.
wachten. Bel 06-9757 75cpm 1gpm. 06.95.24 Echt Live!
033-951309 of 03425-1376.

06.96.53

^06.96.92^

06.95.08

06.96.52

Privé doorschakelen

06-96.88

KUNSTKERSTBOMEN

Mooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren.
Kunstsparretakken, sparreslingers, adventskransen,
hulst en kerstwanddecoraties met verlichting.
Grote showroom, ZIJDENBLOEMEN. Vanaf CS: bus 35E.

CORALIN Kunstbloemen en planten
Compressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam.
Tel. 6313588. Showroom open van 9-17 uur. (Zat, gesloten.)
* Gratis af te halen:
groot stalen buro, 6 laden.
Tel. 02507 - 30819.

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
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Veertigste HISWA

Kip met 5-kruiden
Peter van Klaveren is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen

suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt

kijken. Vandaag: Kip met 5-

'Goed speelgoed prikkelt de fantasie'

kruiden.

O, IK BEN WEER eens
naar een Surinaams
tropisch warenhuis geweest en kwam met tassen
vol met allerlei exotische

Z

produkten thuis.
Bakbananen,
kouseband,
Madame Jeanette peper (heerlijke frisse en toch scherpe pepertjes), verschillende soorten
kardamons, oestersaus, surinaamse pindakaas (mmm) en
een hele voorraad uitheemse
kruiden en specerijen waar ik
terzijnertijd leuk mee kan experimenteren. En dan te bedenken dat ik er eigenlijk allen
heenging om 5-kruidenpoeder
te kopen.

In deze tijd van het jaar worden weer vele miljoenen
guldens uitgegeven voor de aanschaf van speelgoed voor
jong en oud. Goed voor de branche maar, adviseert de
Stichting Speel Goed Nederland, overstelp elkaar niet met
spelletjes en bedenk: waar is-ie aan toe en voor welke
leeftijd is dit speelgoed gemaakt?

door Everhard Hebly

LIJKT LEUK om
1ET
een kind voor Sin-

'H

terklaas een driewieler te geven. Maar als het
kind in maart jarig is, kun je
dat cadeau beter tot die tijd
uitstellen, want in de winter
valt er toch weinig plezier te

beleven aan een driewieler,"

zegt mevrouw M. Chr. van
Rijn, secretaris van de
5-kruidenpoeder is een geraf- Stichting Speel Goed Nederfineerd mengsel van anijs, ven- land (SGN), die de aanbiekei, peper, kaneel en gember. ders van speelgoed verteHet wordt meestal in blikjes
van vijftig gram verkocht waar
in het Prand, Duits, Engels, Nederlands en Chinees opstaat
dat er 5-kruidenpoeder in zit.
We moeten er maar eens wat
lekkers mee koken.

Benodigheden
Flinke kip,' 5-kruidenpoeder,
paar teentjes knoflook, sojasaus (kikkoman), peppersteak
peper, olie, zout, bosje verse koriander.
Knip of snij de kip in het midden van het borstbeen open,
trek deze aan beide kanten naar
buiten, draai de kip om en druk
hem plat, als idt goed gebeurt is
de kip nu een soort schijf met
twee poten en twee vleugels
erop. Wrijf hem in met het 5kruidenpoeder en de knoflook.
Leg de kip op een schaal en giet
er wat .olie over en'laat het geheel een uurtje of langer in de
koelkast marineren.

Stijgende vraag
van volwassenen
naar bouwpakketten,
computerspelletjes
en treintjes

„Voordat je een spelletje
koopt, is het verstandig eerst
eens na te denken over de vraag
waar iemand aan toe is. Het
heeft geen zin iemand te overstelpen met spelletjes want dat
resulteert misschien in weerstand. Zelf kijk ik na de Sinterklaas samen met mijn kinderen
wat ze gehad hebben en daarna
verdwijnt een deel van de spelletjes in de kast zodat ze met
Kerst ook nog wat nieuws hebben."

genwoordigt en voorlich-

ting geeft over goed en veilig Prikkelend
speelgoed. Ze is ook nauw

Het Instituut Midden- en
Kleinbedrijf (IMK) schat de
jaarlijkse omzet in de speel-

betrokken bij de verkiezing
Speelgoed van het Jaar.

Uitslag van de
griezelwedstrijd

goedbranche op een miljard
gulden en daar zijn de uitgaven
voor videospelletjes niet eens
bijgeteld. Een belangrijk deel
van de omzet is afkomstig van
speelgoed voor kinderen, maar
Van Rijn constateert een duidelijke groei in de vraag naar
speelgoed voor volwassenen,
zoals bouwpakketten, computerspelletjes en treintjes.
Van Rijn: „Sommige treintjes
zijn enorm duur, maar er zijn
ook zeer betaalbare. Het is echt
niet zo dat pa een treintje koopt
voor zijn kinderen om er zelf
mee te kunnen spelen. De grote
vraag naar speelgoed voor volwassenen heeft te maken met
de vergrijzing en de toename
van vrije tijd. In plaats van
urenlang voor de buis te hangen, kun je best een hobby ontwikkelen."
Goed speelgoed, luidt de stelregel van de SGN, prikkelt de
fantasie, is leuk om mee te spelen en stimuleert de ontwikkeling van het kind.
„Maar het leuke moet voorop
staan, het leeraspect is punt

Een grapjas, die zich achter
het pseudoniem Hein de Maaier verschool, stuurde een eng,
bloederig en eigenlijk ook wel
een beetje smerig gedicht. We
kunnen er helaas niet uit cite.ren, maar we hebben een cd
Aldus dichtte de 8-jarige naar Publieke Begraafplaats,
Coen voor de griezelrijmwed- graf 11,1111 ZZ in Dooienweert
strijd ter gelegenheid van de gezonden. Speelt u hem niet te
nieuwe girezel-cd van VOF de hard af, a.u.b., in verband met
Kunst. We vonden het héél ge- de buren.
durfd, en eigentijds, om 'him'
Rianna uit Weesp dacht even
op 'pin' te laten rijmen.
slim te zijn en stuurde drie
briefkaarten op. Maar dat-ene
Leg de kip hierna op een bakMargót Holtmah maakte niet gedicht deed 't hem: 'Het engste
plaat en strooi er royaal de peppersteak peper over i Ga'daar- 'alleen een''" griezelig gedicht is een'spinin een web; ik ben blij
entegen spaarzaam met zout ('Toch krijg je mij niet naar de dat mijn moeder een ragebol
Amsterdam in november.
om, de sojasaus is al vrij zout. draculadisco, want die engerd hebt!'. Wij ook, net zoals we blij
Braad de kip in een klein uurtje zit me na tot in San Fransisco'), zijn voor de volgende prijswin- Koud, regenachtig, winderig
in de oven gaar en mooi bruin. maar brandde ook gaatjes in naars:
en vol vogels; mussen,
Bestrooi hem vlak voor het op- het briefpapier. De postbode Rianna Draaijer uit Weesp, Sanna
meeuwen, duiven. En
dienen met grof gehakte verse heeft zijn handen wel vijf minu- Bakker uit Abcoude en Angle-B-Sharspreeuwen. Veel
ten onder de koude kraan moe- ma, Slgrid Postema, Coen Bergman,
koriander.
spreeuwen. Wolthoorn en
ten houden, maar we vonden je Niels Grimmlnck, Margót Holtman en
De Groot berichten over
een groep van basisschool De ZilverPETER VAN KLAVEREN brief behoorlijk eng.
deze babbelzieke vogels en
meeuw, allen uit Amsterdam.
de mogelijk hun
uitwerpselen als
(ADVERTENTIE)
compostversneller te
gebruiken.
E SPREEUW IS een vogel
die zich in het late najaar
uitstekend thuisvoelt in
de stad. Net als de mens is de
spreeuw een groepsdier. Hij
heeft ook beslist menselijke
trekken: zijn gedrag wordt vaak
omschreven als monter en babbelziek. Een gezellige vogel
Vertrek:
dus, als je d'r van houdt.
22 december
De spreeuw is een alleseter
•en omdat gemak de spreeuw
Thuiskomst
dient, zoekt hij het gezelschap
C
28december
van de mens. Want waar mensen zijn, is eten en de spreeuw
lust het allemaal. Mensen op
7 nu oVo/"
het platteland hebben boomVier uw Kerstdagen in sfeervol
gaarden met lekker fruit en akkers met tarwe en graan. BoInclusief: S\. />
Oostenrijk
vendien zijn er op het platte• vervoer per luxe touringcar
land veel polders met daarin de
•
verblijf
in
hotel
Eggerbrau***
7 dagen Imst
bijbehorende wormen en insek• 2-persoonskamers do/to
ten. En als die ontbreken, dan
• halfpension verzorging
zorgen de door de mens neergeBreng uw Kerstdagen door in het sfeervolle plaatszette koeien en schapen er wel
• lunches op heen- en terugreis
je Imst in het vredige Gurgldag.Een geweldige 7voor dat er insekten komen.
•winters excursieprogramma
Maar ook in de stad is het
daagse Kerstreis met een uitgebreid excursie•fantastische Kerstdiners
voor de spreeuw goed toeven:
'. *begeleiding chauffeur
programma, verblijf in het sfeervolle hotel
de mensen daar laten genoeg
eten in de open lucht achter om
Eggerbrau***, halfpension-Plus* verzorging met vier
als spreeuw ruimschoots aan je
en vijf gangen Kerstdiners ! Nu fl. 898,- p.p.
trekken te komen. Behalve de
stedelijke
groenvoorziening
produceert de stadsmens ook
Meer informatie over Kerst in Imst? Stuurt u
erg veel - eetbaar - afval. Samen
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
met de meeuw schuimt hij massaal de vuilstortplaatsen af op
Antw.nr. 308, 2130 VB Hoofddorp
zoek naar eetbare zaken.
Naam:
—
Reserveren, even bellen:
Adres:
—
Groepsgevoel
Postcode:
020-6541100
De spreeuw profiteert duideWoonplaats:.
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
lijk van de menselijke activiteiten. Het gaat de spreeuw dan
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur
Telefoon:
ook erg voor de wind en hij is
waarschijnlijk de meest talrijke vogel ter wereld: geschat
wordt dat er wereldwijd ruim

'Er stond een vampier op

het dek. Hij beet iedereen in
zen nek. Maar één bleef op de
been. Dat was een slim één.
Die had een houte pin. Daarmee doorboorde hij him.'

twee. Door het doen van spelletjes leert een kind om te gaan
met winnen en verliezen, te
wachten op zijn beurt, zijn fantasie en creativiteit te gebruiken en zich te concentreren.
Maar je koopt natuurlijk geen
spel omdat je het kind wil leren
om te gaan met winnen of verliezen, dat komt vanzelf wel,"
aldus Van Rijn.

Eenzijdig
Goed speelgoed is ook afgestemd op. de leeftijd van het
kind. Voor het kind in de box is
een activity-center een ideaal
stuk speelgoed, voor de peuter
moet speelgoed niet te gedetail-

leerd zijn zodat hij zijn oribegrensde fantasie kan gebruiken, de kleuter is toe aan gezelschapsspelletjes en het maken
van puzzels, het schoolgaande
kind neigt naar de realiteit en is
toe aan materiaal om mee te
knutselen en aan experimenteerdozen. Een werktafel is
voor deze categorie geen overbodige luxe.
Film, televisie en computerspelletjes overheersen op deze
leeftijd. Maar, waarschuwt Van
Rijn, computerspellen alleen
zijn te eenzijdig. De computer
en videospelletjes dragen een
risico van verslaving met zich
mee. Een videospelletje dat
met twee personen gespeeld

Spreeuwenwolken
trekken over de stad

kan worden, noemt zij minder
bezwaarlijk. Van Rijn: „Urenlang en helemaal alleen met een
computer spelen is niet goed,
maar dit geldt evenzeer voor lezen. Eenzijdig spelen is slecht
voor een kind. De wereld is
meer dan lezen of de computer.
Het is te gemakkelijk om je
kind voor de computer of televisie te parkeren. Elk gezin zou
een basispakket in huis moeten
hebben, afhankelijk van de leeftijd van. het kind. Het is waar
dat spelletjes in het algemeen
niet goedkoop zijn, maar ze zijn
wel van steeds betere kwaliteit
en voor meerdere doeleinden
geschikt."
Hij vervolgt: „Bovendien vergeten we weieens dat sommige
spelletjes een voorbereiding
vragen van twee jaar voordat ze
op de markt komen, er gaat
veel onderzoek aan vooraf.
Maar ook voor een tientje koop
je al leuke spelletjes, al is het
een illusie te veronderstellen
dat iedereen een bepaald spelletje leuk vindt, dat kan gewoon
niet."

Kerst in Imst, Tirol!

De Harders Tours

BOES

De HISWA vindt plaats in liet
Europacomplex van de Amsterdatnse RAI van 10 tot en met 18
december. De tentoonstelling is
dagelijks open van tien tot vijf
uur; op donderdag en vrijdag
doorlopend van tien tot tien uur.
De toegang Is 15 gulden per persoon, kinderen van vier tot 12 jaar
en houders van Pas 65 betalen
7,50 gulden.

Bij de Stichting Speel Goed Nederland
zijn verschillende folders verkrijgbaar
over goed en veilig speelgoed voor de
verschillende leeftijdsgroepen. Telefoon: 020-610.0820

En wat doen
we na de film?
Uit in Amsterdam? Kijk elke week voor uitvoerige
informatie in het speciale uitgaanskatern van deze krant.
Adverteren? Bel 020-562 28 28 of 5622440.

D

VAN DE WEEK

Echte watersportliefhebbers kunnen van 10 tot en
met 18 december in de Amsterdamse RAI vooruitblikken op het komende
vaar- en watersportseizoen
tijdens de veertigste HISWA. Beginnende watersporters mogen hun eerste
zeilpoging wagen met een
heuse 'zeilles op 't droge',men kan verder ideeën opdoen voor een vaarvakantie op de Watersport-Vakantiemarkt, de Kameleontaoot uit de gelijknamige
kinderboeken bewonderen
of in de Hiswa Yacht Club
luisteren naar de spannende avonturen van coryfeeën uit de zeilerswereld.
Zo'n 425 exposanten tonen tijdens de HISWA de
laatste ontwikkelingen op
het gebied van zeil- en motorboten,
catamarans,
sportboten, vis- en taijboten. Maar bezoekers maken ook kennis met de
nieuwe trends in kleding,
zeilen, masten en dekbeslag,
waterski-artikelen,
motoren, accessoires en
onderhoudsprodukten. De
allerlaatste snufjes op navigatiegebied zijn te bewonderen in het Navigatiepaviljoen. In het winkelcentrum met een oud-Hollands dorpsplein kan men
terecht voor nautische
kerstcadeaus. In een speciale duikstraat laat de
duiksportwéreld de aantrekelijke kanten van deze tak
van watersport zien.
Hoe ziet Nederland er in
de volgende eeuw uit? Zijn
er meer of minder vaarwegen? En bestaan er dan nog
brugwachters? Op deze
vragen krijgt de bezoeker
antwoord in het 'Watersport in de Tpekomst'-paviljoen. Hier zijn ook de allernieuwste produkten van
de HISWA-deelnemers te
bewonderen.

Massaal kiezen de spreeuwen het luchtruim om hun slaapplaats in de grote stad op te zoeken
Foto Natura/wu Meinderts
honderdmiljoen
spreeuwen
rond vliegen.
Het groepsgevoel van de
spreeuw zit ingewikkeld in elkaar. In het broedseizoen in het
voorjaar ontbreekt het, en hebben de vogels iets van ieder
voor zich en de mens voor ons
allen. Ze trekken de provincie
in en nestelen verspreid over
het platteland. Dichtbeboste
streken en erg open terrein
worden vermeden, ze bouwen
hun slordige nesten in bomen
en op gebouwen. Tegen de
herfst steekt het groepsgevoel
de kop op en zoeken ze elkaar
op. Ze verzamelen zich op een
comfortabele afstand van hun
vaste stek in de stad en vertrekken in enorme groepen richting
mens.
Langs de A 9 bijvoorbeeld, ter
hoogte van Akersloot, zijn ze in
deze tijd van het jaar te vinden.
Grote zwermen tekenen zich af
tegen de heldere herfstlucht.
Op zo'n verzamelstek wordt
ook gegeten. Een honderdduizend spreeuwen duikt de weilanden in en eet alles op wat
maar enigszins door een
spreeuwemaag verteerd kan
worden.

Pleisterplaatsen
Voldaan gaan ze dan met z'n
allen op Amsterdam aan. Naar
de omgeving van het Amstelstation bijvoorbeeld, waar ze in de
hoge bomen onder veel gekwetter een slaapplaats vinden. Of
ze gaan zoals de rest van de
toeristen naar het Leidseplein;
in deze tijd van het jaar kun je
honderden spreeuwen op de richels van de hotels, bioscopen
en andere hoge gebouwen zien
zitten. Ook andere steden kennen hun spreeuwen-pleisterplaatsen: in Utrecht is het Centraal Station favoriet en in Den
Haag de omgeving van de Tweede Kamer.
Spreeuwenbezoek blijft niet
onopgemerkt; 's nachts wordt
het voedsel verteerd en 's morgens voordat ze groepsgewijs
weer het platteland opzoeken,
poepen de spreeuwen dat het

een lieve lust is. Vogelpoep is
erg vruchtbaar, maar vogelmagen zijn slordig wat betreft de
vertering, en zodoende zouden
bij gebruik van verse spreeuwepoep in de tuin de wortels en
het blad van de met zorg neergezette planten levend verbranden.
Omdat er zoveel spreeuwen
zijn, is er ook erg veel spreeuwe-poep. Genoeg om het te verzamelen en voor de bemesting
van de tuin te gebruiken, maar
dan moet het wel goed droog
zijn. Verse spreeuwepoep kan
dus niet direct worden aangewend door de economische
volkstuinier.
Wie echter een composthoop
of compostbak heeft, kan met
verse spreeuwestront goed uit
de voeten. Het werkt namelijk
prima als compostversneller.
Een paar scheppen verse vogelmest in het compostvat doet
wonderen. Reeds in de vroege
zomer is de inhoud volledig
verteerd en is van hetgeen de
spreeuwen zo achteloos hebben achtergelaten een uitmuntende compost overgebleven.
Met de inval van de eerste
winterse kou, meestal in de eerste week van december, trekt
het grootste deel van de spreeuwen weg. Op naar het zuiden.
Ze gaan niet allemaal, sommige
overwinteren in de stadse omgeving. Soms krijgen de stedelijke spreeuwen nog bezoek van
familieleden uit het hoge Noorden, want als daar door dikke
pakken sneeuw het voedsel onbereikbaar is geworden, zakken deze spreeuwen naar het
zuiden af. Deze tijdelijke gasten
zien we dan met hun Nederlandse familieleden hun maaltje bij elkaar scharrelen.

geeft u meer!
Regisseur Brian Henson maakte in 1993 een film rond het
bekende kerstverhaal van Charles Dickens over een gierige
baas die verandert in een gulle gever. Hij deed dit uiteraard
met de cast van The Muppets Show.
In de Meervaart op zondag 11 december om half 12 kan
men eerst gezellig brunchen om vervolgens te kijken naar

The Muppet Christmas Carol

Kerrnit is Rob Cratchit. de klerk van Scrooge, en is getrouwd
met Emily (Miss Piggy). Michael Caine vertolkt de enige rol
van vlees en bloed: Scrooge de humeurige vrek die zijn personeel slecht behandelt. Op kerstnacht krijgt hij bezoek van
drie geesten die hem confronteren met zijn verleden, heden
en toekomst. Op slag verandert Scrooge van vrek in een gulle
gever met een vrolijke natuur.
De film is geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
en na telefonische reservering* bij de kassa van de
Meervaart, telefoon (02O) 610.7393 betalen volwassenen
in plaats van 25 gulden slechts 22,50 en kinderen tot en
met 12 jaar 7,50 in plaats van tien gulden voor de
Brunchbios op zondag 11 december om half 12.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):

Deze vrlje-ttjdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmcdla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

In de Meervaart (Osdorpplein) liggen zogenaamde knipkaartcn van The
Muppets waarmee een leuke kijkdoos gemaakt kan worden. Op 11 dcccmbcr kunnen deze do/cn worden ingeleverd. De makers van de drie mooiste
dozen ontvangen een prijs.

WEE

geeft u meer!
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PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
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SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. *3890.-
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INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT 1200TOER EN 6 programma's, 12 couverts
WASVOLAUTOMAAT en geruisarm: Adv. *999.-
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320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1799.-

.rnle redactie: Studiocomple

SONYSTEREOTRAVELLJER
TR323; HiFi-stereo camcorder,
10xzoom, groothoeklens. *2550.-

WHIRLPOOL ARG647

1549.-

PHILIPS MINI CD-COMPO

SONY TRAVELLER
SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

1099.-

999.-

STEREO TELETEKST

M

M

1499.-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviesprijs*890.-

#

m
K

buis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1995.-

1599.-

H 28ST2471; Flat square beeld-

BLUE AIR TL450 (BL)

1399.-

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, longplay, autostore. *1295.-

63TA4410; 63cm, Off. Philips garantie. Adv.*1995.-

949.-

STEREO TELETEKST

1045.-

WHIRLPOOL MAGNETRON

SIEMENS 310 LITER

Type AVM610; Inhoud 20 liter,
750 Watt nuttig vermogen, roterende energieverdeler, tijdklok tot
60 minuten, traploos regelbaar en
aparte ontdooistand.
Adviesprijs*649.-

KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. *1448.-

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

1149.-

BAUKNECHT1100TRN

V
LUXE 1400 TOEREN

:((
AEG LAVAMAT RVS
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

729.-

63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
Off Philips garantie. Adv.*2545.-

1595.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviesprijs"! 445.-

945,-

STEREO TELETEKST*
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

m 445.m 545.-

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

1099.-

TE-CHHlC^gAW
Do.bv >u"?Ua^tbr^O*.r-

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

999.-

QBP

1ro0.2x40W..acm ner

MQ49.

pH ., lpS

SIEMENS WASAUTOM.

'oyP,ïn^easseUc<«ecK,
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"^J^en/Adv/BOO,
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799.AKAIVIDEO+PDC/TXT

et,dub-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
SIEMENS 320 LITER BOVEN320Lter2-deuiskoe(kast.-1398.LADER

995.-

.2x60 Wat'

m
WHIRLPOOL AVM914

3 in 1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale beTypeAWG089; Adv. *1435.- diening.Adviesprijs.*1049.-

549.-

MOULINEX
KOMBI
:

289.-

SONY VHS-HQ VIDEO

MA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-Iuchtoven en grill. Adv.*849.-

499.-

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

F495; 4 koppen. *1318.-

749.AKAIVIDEO+PDC/TXT

000 Watt quartz-grill.

BAUKNECHT 2304

VSG60; 4 koppen. Adv.*1098.-

395.-

249.399.-

895.-

14AA3527; Adviespnjs*745.-

PHILIPS GR102137CM

itiM
219."
WHIRLPOOL AVM610

CD-C»? ^-^

PH

AKAI HI-FI VIDEO

V235;Afstandbedening.*1220.-

199.-

5HARPR2V14 STUNT

WHIRLPOOL 2-DEURS

JVC HI-FI VIDEO

495.-

23EP

SHARPR3G14 KOMBI

ZANUSSI Z614/4D

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS TELETEKST

Supersnel verwarmen en ontlooien. Uitneembaardraaiilateau. Adviesprijs. *279.-

20 liter inhoud. Adviespnjs*649.-

INDESIT 2-DEURS

1099.-

795.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

SAMSUNG M6135
1AGNETRON OVEN

BOSCH 1000 TOEREN

GV240; 'Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

63 CM TOPKLASSE

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

Type WA951 0. Adv. '1 899.-

28SL5800; Adviespnjs*2695.- GRUNDIG HI-FI VIDEO

1995.

469.-

DD-koelkast. Adviespnjs*1499.-

TURBO-DRIVE HI-FI

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv. *799.-

MIELE STUNTK1321S

PHILIPS HI-FI VIDEO

1295.-

B

PHILIPS/WHIRLPOOL MIELE VW G521

649,
BAUKNECHTKGC2511

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

TypeZE400E; Adviesprijs*949.-

Type G521. Adv. *2099.-

KGS3201; Gescheiden
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

pTgai CQQ
Ü3B& O*)«f.-

799.
949.-

SHARP VIEWCAM

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

BAUKNECHTVW3PR

TypeAWG719; Adv. *1235.-

ÏBw

1249.-

CQQ

V W m"

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

CANON CAMCORDER

TX1988; Stereo en teletekst.

999,
SHARP DV5403 KTV

Versterker 20 Watt; AM/FM stereo tuner;
Cassettedeck; CD-speler, shuffle play;
2-weg bassreflex boxen. Adviesprijs*600.-

Lichlgewichtcarncorder. *1650.-

PANASONIC 63 CM

Voorlader, centrifugegang pTgifr
1200 tm/min.,rvs trommel, zeer
zuinig. Adviesprijs*! 199.- ïllllW

CQQ „
'm 749.- pTgii
Lafcf U«KJ.
BOSCH VW SPS2102
FTgik "JQQ _
599.- 'm 749.- iJ'JIrJLf f 5J5f -

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1099.-

1
310 VARA 320 KRO 330
ty,S 350 VOO 360 EO
370
ON 391 Educatief
392-399

TR606; Metstabilisatori *3100.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

' • lanlsto ' .
Informatie:
.
101

20O programma
300 Omroep
. 4OO Vrije Tijd. Teletekst
SOO Consument, financier

K SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
SONYHI-8TRAVELLER
tè wereldklasse, super flat en TocMassebeeldkwaliteitl'3330.square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespri]s*4000.-

Type 21ST2430; 55cm flat square beeldbuis, monitorlook,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
stereo, teletekst met geheugen en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1345..-•<\

STUNTBOVENLADER R7V10; 1000 Watt en draai•

-

»

'Kl

: CD-speler

RX206.2*

369.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Otficiëlegarantie.

VSG24; IHQ, teletekst. *878.-

599.479.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

plateau. Adviesprijs.*549.-

499.-

PANASONIC NN8550
Digitale super3in1 kombi magnetron. Adviesprijs*999.-

^•^^Tli » i i/

CO'. 01 V.

699.-

ZANUSSI ZF70BAR

u..

VSG21; Afstandbeofend. *768.-

599.-

130 LTR. KOELKAS

autoreverse,

WHIRLPOOL AVM920
Luxe32liter3in1 kombi magnetron. Adviesprijs*1499.-

INDESIT 140 LITER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

829.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

399.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;TeteteksLAoV.*1679.-

898.
BLAUPUNKT 70 CM

^~ *. r. (-*^>Kiir* \^
DUA^i'" ~V

ü

l^.*°°< ^

1198.-

BOSCH KTF1540

I^TTr

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

425.-

alsa

pp10li1:B«-

ran

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

495.B AU KNECHT 160 LTR

,00 «

545.-

direcï/retl

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

162.

n-Bi.

BLAUPUNKT 55 CM
EMy

f£9O.

ARISTONA 52 CM

GRUNDIG VIDEO + PDC

GRUNDIG 51 CM KTV

37 CM KLEUREN-TV

328.-

Hadio-casse
Adviespri|S

599.-

Ott. pni»H--.=-

OPZETVRIESKASf"

BLAUPUNKT RTV2
VHS-HQ videorecorder. *759.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

669."

120 LITER VRIESKAST

'UM 358.-

. 9K .korte go"•110^-

timer. ^"-riZediening.'l»'f-".
'SO.N
ale
boxen, a1s»andbe
s
_
TAF4V

WHIRLPOOL AFB594

PHIUP
V.

•

l nuu'*-"" . .

• ~^

BAUKNECHT LUXE

399.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC 1NFO-LIJN

Q2O - 6474939
Ceen |ti|i-)nt» Un. kinkumntli.

Ml. Vm Vr. 10.00 tol IS.OOuur.

ZANUSSIWASDROGER Type KN5402WO; Adv. *849.TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

IGNIS DROGER AWF020 Gas-etektro fornuis met gri.*999.-

498.578.-

WHIRLPOOL AWG202 PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

UI 449.-

„t dvPam'sc

h

BOSCH VRIESKAST

va

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

taaltv

^^rrti» 279«"

Di ilaa 30 p

9 ''

PIM-CODE l

C

a

s

s

e

-

_

t ( J e

STUNT!! VRIESKIST!!

_

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis,
nkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1575.-

649.-

978.-

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
ATAG GAS-ELEKTRO
Adviesprijs'1 530.-

FK055/52A; Elektrische oven,
nkl. grill en kookwekker. *1510.-

998.-

MELE DROGER

Type GSD1 311; Adv. *848.-

548.328.-

410; Gas-etektrofomuis. *1425.-

BAUKN./BOSCH/AEG

pffii QQQ
l^fe? O«l«l.

-

infrarood afstandbediening. Adv.* 695.1

PRIJS

NDESIT
FORNUIS

HET 328."

499.-

ARISTONA 37CI
KLEURENJV
40 kanalen en

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

; L u x e v .

499.-

T51 -540; Teletekst. Adv.*1099.-

648.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

setterecorder.

GV201 ;'Bestekoop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

51KV1256; Adviesprijs*895.-

nrgafc K/IQ
unM «IKvO.

TOPMERKWASDROGER

INDESITWASDROGER ETNA FORNUIS 14.00

PM55-40, Teletekst Adv.*1231.-

prsrai "7QQ

\

SIEMENS KT14N30

99.-

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

763^30; Teletekst. Adv.*1 579.-

998.-

375.-

^ ^ ^

IS70-39; S t e r e o en
teletekst. Adviespnjs. '1999.-

GRUNDIG 63 CM

PHILIPS/WHIRLPOOL

-l-fOQ
| B«fïf •

ATAG TURBO-FORNUIS
<FF452; Luxe gas-elek!ro
fornuis met hete-luchtoven,

MERKCENTRIFUGE
NTRIFU
grill, kookwekker en gratis

2800 toeren.
n. Adv.
Adv.*249.*24

159.-

«rakboek. Adviesprijs*1735.-

1248.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen |HAARLEM
.
IBEVERWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten | Rivièradteef 37
..
l Breestraat 65
...

BAUHUfcVEDORP

AMSTELVEEN
DEN HAAG

ALKMAAR l

ZOETERWOUDE
HILVERSUM

I

zaterdag .9 tot S uur.
Badhoevedorp vrijdag
Maarssenbroek vrijdag
overige filialen donderdag

KOOPAVOIMD7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur

donderdag 1 december 1994

Weekmedia 17

geeft u meer!

WEE!

Gastronomisch genieten
aan de Zeeuwse Rivièra
Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is sinds
jaren een bekend vakantiegebied. De uitgestrekte
natuurgebieden alsmede de schitterende duinen en
stranden ademen een sfeer uit van rust en ruimte.
Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse rivira aan de zuidkant van
Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle. In de
omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o.a.
de Deltawerken, Veere, Middelburg en Brugge in
België. De receptioniste van het hotel is u graag
behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes.

UPBWOORDELIGE SINTERKLAAS

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

13

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

1 e klas binnen- en buitenwerk

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILOhTen MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

DE WINTERSCHILDER
vanaf 7 november l 994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.
Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wii hebben de nieuwste stalen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKiNGSBEDRIJF AUG, v,d, MIJE
OPLAAD- N
BARE
N
3-KOPS
••
PHILISHAVE
jtiQULINEX CHEF
Grote, komplete, krachtige
500 W keukenmachine. Met
nulsë-standen2snelheden.
^i;sapcentrifugeendiverse
acpessoirës. Adv. '268.-

Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

leren. Adviesprijs*235.-l

06-350.222.21 (ioo cPm)

__
P an n et ' es - 109--|

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE
Kornpakte alleskunrier.

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen,
rust en gastronomie in de periode van 28 oktober
t/m 18 december 1994 gastronomische weekenden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na het
ontbijtbuffet. Op vrijdag krijgt u een uitstekend
4-gangen diner geserveerd en op zaterdag een
gastronomisch buffet met diverse wild-, vis- en
Zeeuwse specialiteiten.

65 "
UU.

17

"M^

TEFAL,
GRILLE

^_

Kontaktgrill, uitneembarelK'
PHILIPS

BRAUNOPLAADBAAR
STAAFMIXER
: . Scheerapparaat met snelPureren, mengen, hakken. laadsysteem. 110/240Volt
Inkl. tondeuse. Adv.*170.-

89.-*

99.-

Rechthoekige f riteuse met l
permanent filter, thermostaat. |

le.zwenkende schee rtechniek.
Inkl. tondeuse en etui.*238.-

25.-

169.-

Het arrangement begint op vrijdag en u bent welkom
vanaf ca. 13.00 uur. Het arrangement is inclusief:
• kamer met douche en toilet
• 2 x ontbijt
• l x 4-gangen diner
• l x gastronomisch buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199,- p.p.
Toeslagen: l pers. kamer ƒ 10,- per dag.
Voor nadere
informatie:
Hotel Willebrord,
Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, tel. 011861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104. 1000 CC AMSTERDAM

BRAUNFLEXCONTROL NOVA
4009; Bekend van TV: Braun FRITEUSE
scheerapparaat met dubbe- FR101 .\

IJUXE HANDMIXER
3snelhedenhandmixer +
ggrden en deeghaken.

e&

CONTACTLIJN

•- . . ._ _ _
LUXE P H I L I S H A V E
3 "90 Super 15" scheer-

Adv. '140.-

35.-

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

TEFAL STEENGRILL *

•UMJJ.il.Wlr'
- -HHjffffffl3-'
a aa
' ^'":\^°°^^

79.- Bon voor onze lezers
79.-

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken: l

Deelname aan dit gastronomisch weekend in de
periode van 28 oktober t/m 18 december 1994 is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres:

873^1,51, dubbelwandig.
PROFFESIONELE
EH^ : TO
TONDEUSE
E3EJ
I5J.
Haarknip-set.lnkl.4öpzetkam- TEFAL FRITEUSE

Postcode:

69.-i

Zand voorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar
Gasthuisplein12, Zandvoort
Weekmedia
Haltestr. 9, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
AKO
Grote
Krocht 18, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
(Supermarkt)
Trompstraat 2, Zandvoort
Hotel Gran Dorado
Hogeweg 2, Zandvoort
Shell Geerling
Vondellaan 1 A, Zandvoort
De Vonk

Haltestraat 75 Zandvoort. Tel. 18949

Zaterdagmiddag 3 december bezoekt
Sinterklaas WoMu & &. De Sint
vertrekt om 14.30 uur bij het busstation
van Harry & Toos.
Zaterdagavond 3 december brengt

HENK JANSEN
Fragmenten uit zijn succesvolle theatershow "12 Ambachten, B Ongelukken"
Zondag 4 december: *Tfot&e^ beroemde
mosselmenu.
ij zijn beide kerstdagen geopend,
dus reserveer nu vast !

Woonplaats:

& e* Net even anders !

Telefoonnnummer:
Aantal personen
Ie keuze datum;
2e keu/e datum:

Type 971 OJ; Espresso en
kpffiezetter in één. '297.-

185.-

PHILIPS 10-KOPS
HD5176; Koff iezetter. *65.nfyïk O C
AC
9 <M U*^
.. . " W W-•.**%*

fcKOPS STUNT
Ma'ximaal 2 per. klant.

Luxe LADYSHAVE met Mechanische 2Uigkrachtdiverse hulpstukken voor regeling en extra hulpstukP ed ! cure ' .-Wanicure en ken. Adviespnjs*240>
huidmassage in luxe op- . - , .
\. W*4
beracassette.Adv.*150.- LÜ2L3k
I'JD • • • ' • _

4.95

geeft u meer!

ELECTROLUX 1100W

| AEG STUNT TYPE 402

BRAÜN SILK-EPIL

229.-

HR6540; Super draaitop en
autom. oprolsnoer. *440.-

74.95

249.-

46.95
Met dubbel wandige yvarmtioüdkan. Modern design.

GEZICHTS ^__illl
.SOLARIUM^^SS!!!/

~~69.95

4UVA-TL-buizen. '135.- STOFZUIGER\
t:Jsftf^ 7Q QK .3227; Absolute topklasse!
• %J • 5* 3 10 'aar garantie mogelijk, l

ipULINEX
if^y*Y r* 11 • ' ' '

•

NEDERLANDSTOPMERK
ZONNEHEMELS:
Met.Phijips CLÉO-lanipen, MOULINEX SUPER *
verstelbaar statief, KEM A-keur. 900S; 10.00 Watt. Adv.*229.-1 *
In diverse maten. BijBCC beter
en goedkoper!
'
;

449,*
BftAUNTANDEBORSTEL
Oplaadbaar met wandhou*rën 4 borstels. Ad v. *121.- •

65.-

129.-

ELECTROLUX
Z99
)LyXZ99

.

109.-*

CARMEN 15"OÓ WATT. SUPER KOOKPLAAT!
Föhn met handige diffuser.

19.95

4rpits gaskookplaat. '298.-1

ETNA K O O K P L A A T '

U kunt dit stuk. regie Frances Sanders, met
Jules Croiset, Vastert van Aardenne, David Assr,
Jim Berghout, Riek Engelkes, Ricky Koole, Sjoerd
Retel, Elsje Scherjon en Marianne Vloetgraven
zien in de Stadsschouwburg Amsterdam op donderdag l en vrijdag 2 december. Aanvang: 20.15
uur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen 'onze lezers een korting van
f 5,- op de normale toegangsprijzen van ƒ 33,- Ie
rang, ƒ 28,- 2e rang en ƒ 21,50- 3e rang.
Plaatskaarten kunnen gekocht worden bij de
KASSA van de Stadsschouwburg, Leidseplein 26,
Amsterdam. Openingstijden: ma. t/m za. van
10.00 - 18.00 uur of op de avond van de voorstelling tussen 18.00 - 19.45 uur aan de kassa.
Telefonisch reserveren kan ook met vermelding,
dat u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel.
020-6242311.

238,- Bon voor onze lezers

1205JN;4-pits.Adv.*450.- 2

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
ontvangt u een korting van ƒ 5,- voor "De
Spaanse Hoer". Maximaal 4 kaarten per bon.

WAL STOOM BOUT
IJNIEK anti-kalkstaafje.
Mfjnkt gewoon uit de kraan.
A
oyiesprijs. *99.-

55.-

RIBBEN RADIATOREN i

-

Leverbaar in diverse maten. PELGRIM WASEMKAP l
:
l-1*^*4
WA15; Adviesprijs*245.-|s>

Naam:
Adres:
Postcode:

25,-

en Martex onderdekens. WH155E;3standen.Adv.*280.-|s

45.-

148,-

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00-21.00 uur

jWoensdag 30 november: Alleen de filialen in Beverwijk, Leïdschendam,
£•:'. Tussenmeer, Amsterdam-Noord, Maarssenbroek, Hilversum, ':".

i

Woonplaats:

Datum:
Aantal kaarten:

Ie rang ƒ 28,- (.ip.v. ƒ 33,-)

Aantal kaarten:

2e rang ƒ 23,- (i.p.v. ƒ 28,-)

Aantal kaarten:

3e rang ƒ 16,50 (i.p.v. ƒ 21,50)

geeft u meer!

J

~

Uw werkzaamheden als senior wegenwacht:
U rijdt als sr. wegenwacht in een wegenwachtvoertuig in een aan u toegewezen werkgebied. U biedt een optimale service
aan klanten en leden op de weg. Automobilisten met pech onderweg helpt u zo verantwoord en zo snel mogelijk weer op weg.
Daarnaast biedt u in allerlei (nood)situaties een helpende hand. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het verstrekken van inlichtingen over
de ANWB diensten, het wijzen van de weg, maar ook het verlenen van hulp bij ongevallen.
Wat vragen wij?
minimaal een diploma monteur motorvoertuigen;
recente praktijkervaring in een garage bij voorkeur met verschillende auto-merken;
rijbewijs BE, motorrijbewijs is een prae;
leeftijd tussen de 21-38 jaar;
bij voorkeur woonachtig in het werkgebied of bereid hier te
gaan wonen.

Elektronisch regelbaar.*365.- TNT

NILFISK STOFZUIGER

r

De Wegenwacht levert aan 2,8 miljoen leden en circa 400.000 zakelijke klanten technische hulpverlening
in Nederland. Verhoging van kwaliteitvan deze dienstverlening is een dagelijkse uitdaging van de circa
1000 medewerkers van de Wegenwacht. De Wegenwacht beschikt over 4 meldkamers in Nederland, die
elk verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de hulpverlening in de betreffende regio.

IVIIELE

„249.- J

•

^

krijgen de ruimte bij de wegenwacht

'De Spaanse hoer'
Stadsschouwburg
Amsterdam

1500 WATT TURBO

Jvj T CT^^ T ' * * *-t-1

Zelfreinigende
grill-bakpven + regelbare
[hermostaat. Adv, *259."

1

\

Het rijke leeghoofd Calisto wordt verliefd op de
rebelse Melibea.'Uit onzekerheid durft Calisto het
mooie meisje niet zelf te benaderen; hij schakelt
de koppelaarster Celestina in. Gedreven door
hebzucht probeert zij de twee tot elkaar te brengen met behulp Van twee onbetrouwbare knechten. Het aldus bewerkstelligde geluk blijkt van
korte duur, de liefde raakt verstrikt in de hebzucht van de twee knechten. Dit sappige stuk is
gebaseerd op het 15e eeuwse "La Celestina" van
Fernando Rojas. Hugo Claus bewerkte het stuk
tot een humoristisch toneelstuk over lust en hebzucht, gierigheid en liefde.

PHILIPS 1300 WATT

'Ontharirigs/epilèerapparaat. Bekend van de TV.

automont

geeft u meer!

PHILIPS 1000 WATT *

|

THERMOS STUNT
Köff iezetter+thermoskan.
10-kops. Adviesprijs.'i 09.-

Vacaturenummer: 941727-42

•
•
•
•
•

De volgende persoonskenmerken zijn van belang:
servicegerichte instelling;
zelfstandigheid en improvisatievermogen;
goede contactuele eigenschappen;
tact en inlevingsvermogen;
flexibele houding.

Op dit moment zoeken wij kandidaten
voor (de regio): Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden:
L) begint met een opleiding van zes of negen maanden
waarin praktijk en theorie elkaar afwisselen. De duur is
afhankelijk van uw technisch niveau en ervaring. Uw salaris kan doorgroeien tot maximaal ƒ 5100,- bruto per maand
inclusief onregelmatigheidstoeslag. U werkt volgens rooster, gemiddeld 38 uur per week in vroeg-laat diensten met
eventueel nachtdiensten. Om de week heeft u een
weekenddienst
Uw sollicitatie:
Hebben wij uw interesse gewekt? Reageer dan uiterlijk
voor 10 december a.s.
Een sollicitatiebrief schrijven is niet nodig. Wel ontvangen
wij graag een overzicht waarop uw persoonlijke gegevens
staan vermeld: naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
geslacht, opleidingen, diploma's, werkervaring, huidige
functie, hobbies en eventuele opzegtermijn bij uw huidige
werkgever. Geeft u daarbij ook aan naar welke plaats/regio
u solliciteert.

Dit overzicht kunt u sturen naar: ANWB, afdeling WW/PZ, Postbus 93200,2509 BA Den Haag onder vermelding van het
vacaturenummer op brief en envelop.
Voor meer informatie kunt u bellen met Personeelszaken van de afdeling Wegenwacht. 070-3146330/3146677
Aan de hand van de persoonlijke gegevens op het overzicht wordt een eerste selectie gemaakt. Als u door deze selectie heen
komt, wordt u uitgenodigd„voor het afleggen van een test. Deze vindt plaats op vrijdag 30 december a.s.
Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda?

30 november/1 december 1994

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

donderdag 1 december 1994

Auto's & Motoren

Weekmedia

Opel Tigra start
veelbelovend
Opel betreedt met de Tigra als
een van de eerste fabrikanten
een autoklasse die de komende
jaren een steeds belangrijkere
rol gaat spelen en neemt daarmee een voorsprong op de concurrentie.
Het Nederlandse autopubliek voelt zich sterk aangetrokken tot de in februari Ieverbare Tigra. Opel noteerde al
vijfhonderd orders.

Hertz gaat
de tunnel in
Autoverhuurder Hertz
werkt sinds kort samen
met Eurotunnel. Het eerste produkt heet Le Swap
en deze service combineert
de autoverhuur aan beide
zijden van het Kanaal met
een retourticket voor Le
Shuttle.
Reizigers die gebruik
maken van Le Swap wisselen bij aankomst op de terminal in Calais hun huurauto om voor een huurauto
met het stuur aan de rechterkant. Bij terugkomst
wordt deze in Calais weer
geruild tegen een huurauto
met stuur aan de linkerkant.
Eurotunnel en Hertz
trachten hiermee het reizen veiliger te maken en
het publiek te voorzien van
een flexibele manier van
reizen. De treintickets, uitgegeven via de Hertz-vestigingen, kunnen gebruikt
worden voor elke pendeltrein zodat iedereen reist
wanneer het hem uitkomt.
Uiteraard is het ook mogelijk om het eerste deel
over te slaan en met de eigen auto naar Calais te rijden waar Hertz over eigen
en gratis parkeergelegenheid beschikt. Le Swap
heeft pakketten vanaf 628
gulden, inclusief het weekeinde, „een, ongelimiteerd
aantal kilometers aan beide zijden van het kanaal enretourtickets voor Le
Shuttle ongeacht het aantal inzittenden.

O

Autojaarboek
dikker dan ooit

Autosalon

en een alarmsysteem.

Denk maar even aan de enthousiaste ontvangst van de
Fiat coupé, Alfa GTV, Mazda
323 P en Hatchback. De Tigra is
een ouderwetse 2+2 al biedt hij
wel twee zitplaatsen met driepuntsgordels achterin. De
hoofdruimte is uiteraard beperkt maar voor personen tot
een lengte van 1.60 meter is het
achterin nog net uit te houden.

Een ontwerp als
vandeTi-

Doelgroep

in het gezin. Zo nadrukkelijk op 7 oktober verkochten de
zelfs, dat Opel voorspelt dat het dealers al vijfhonderd exemplatypische bereik van het coupe- ren, terwijl voor heel 1995 maar
segment met de introductie van 35 honderd Tigra's voor de Nede Tigra aanmerkelijk uit- derlandse beschikbaar zijn. De
breidt.
totale produktie moet jaarlijks
De eerste berichten duiden 50 duizend bedragen. De meesook in die richting want sinds te belangstelling gaat uit naar
de start van de voorintekening de uitvoering met l .41 16V-mo-

Opel mikt met de Tigra op
een doelgroep die bestaat uit
werkende vrijgezellen tot veertig jaar en echtparen zonder
kinderen of met heel jong
kroost. Daarnaast meent men
bij Opel dat de auto een plaats
zal verwerven als tweede auto
Een occasion koop je bij een
dealer, handelaar of via een advertentie. Maar in een winkel?
In Haarlem opende kortgeleden de eerste occasionwinkel
die vraag en aanbod bij elkaar
brengt.

gerd, in Nederland is het een
volkomen nieuw fenomeen. Begin dit jaar besloot een eigenaar
van een Haarlemse autowasplaats om voor een lege wand
bij een van de wasstraten advertenties te verkopen.
Een leuke vondst die echter
mislukte omdat het niet in de
loop zat, er geen aanspreekpunt was, de capaciteit te wensen overliet en de gang vochtig
en tochtig was. Bovendien waren autodealers niet bepaald
gecharmeerd van de representativiteit.
E d Veldman, tevens eigenaar
van een kleine leasemaatschappij voor particulieren en kleine
zelfstandigen, liep al langer
met een gelijksoortig idee in
zijn hoofd met dit verschil dat
hij de advertenties via een
beeldscherm wilde aanbieden.

P

LM OCCASION-PARADIJS vertoont uiterlijk
sterke
overeenkomst
met een makelaar in huizen. De wanden zijn bekleed
met ongeveer vierhonderd fotoadvertenties zoals je die ook bij
een makelaar treft. Keurig gesorteerd in diverse prijscategorieën.
Wie geïnteresseerd is in een
of meer auto's van de wand
wandelt met de copietjes de
deur uit en gaat de boer op.
„Nee, wij zijn geen makelaar en
bemiddelen dus niet. Wij brengen in de winkel alleen vraag en
aanbod bij elkaar," zegt directeur Ed Veldman van het kersverse Occasion-Paradijs.
In Amerika is deze manier
van adverteren meer ingebur-

tor die met een prijs van 35 duizend gulden meer dan concurrerend is. De vijfduizend gulden duurdere versie betreft een
Tigra met 1.61 16V-motor.

wel identiek en hebben. een
complete standaarduitrusting.
De Tigra 1.61 onderscheidt zich
door zijn velgen, breedstralers,
lederen stuurwiel, elektrisch
bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels, ABS, een airbag
Standaard
aan passagierszijde (het dashDe twee zijn van binnen vrij- boardkastje blijft beschikbaar)

'Mensen lopen
als reclamezuilen
de deur uit'
In de zomer nam hij het initia- geworden en natuurlijk was het
tief over met als resultaat een mooier geweest om in het centrum te zitten, maar hier kun je
heuse occasionwinkel.
voor de deur parkeren. Het
heet Occasion-Paradijs maar
Hoofddorp
veel mensen spreken al over oc„We hebben geleerd van zijn casionwinkel, daar lijkt het ook
fouten. In eerste instantie het meeste op," aldus Veldman.
Het grootste aanbod betreft
richtten we onze blik op Hoofddorp, maar de enige betaalbare auto's in de categorie tot 15 duiruimte die we daar konden krij- zend gulden. Zo'n 95 procent
gen zat niet in de loop. In de van de aanbieders betreft nu
nabije toekomst willen we wel nog autodealers en handelaren
graag een tweede vestiging ope- uit de wijde regio maar Veldnen in Hoofddorp en daarmee man hoopt dat binnen enkele
gelijk de mogelijkheid bieden maanden 40 procent van de adom advertenties in beide plaat- vertenties bij particulieren vandaan komt.
sen op te hangen."
„Het is nu Haarlem-Noord
De capaciteit van het Occa-

' sion-Paradijs is ongeveer 12
honderd foto-advertenties. Of
het systeem goed verkoopt
moet nog blijken, maar betaalbaar is het wel. Voor 57,50 gulden blijft de foto-advertentie in
principe zes weken aan de
wand hangen.
Veldman maakt eventueel
zelf de foto. Voor een eenmalige
kleine advertentie in de zaterdagkrant moet ongeveer hetzelfde bedrag worden neergeteld.

Positief
De eerste reacties van passanten en autobranche zijn positief, maar Veldman is. nog njet
helemaal tevreden. „De mensen die hier binnenkomen gaan
als wandelende reclamezuilen
de deur weer uit. Maar er ko-

Een ontwerp als van
de
Tigra
vraagt om een
beetje sportivraagt
om een
viteit en om
beetje
prestaties die
sportiviboven de middelmaat uitteit.
' stijgen.
De
kleine 1.4i-motor haalt een
top van 190 km/uur en de 1.6imotor gaat over de magische
grens van 200 km/uur. De tussensprint van 80 naar 120
km/uur vraagt respectievelijk
17,5 en 13,5 seconden zonder de
vijfde versnelling te verlaten.
Beide Ecotec-motoren munten
bovendien uit in zuinigheid.

men er te weinig binnen, tot nu
toe zo'n tachtig bezoekers per
dag. Om meer passanten binnen te krijgen hebben we achter in de zaak eenzelfde systeem van adverteren voor meubels."
„Het succes van de formule
hangt af van het aanbod aan de
wand. Daar moet beweging in
zitten. Zodra een auto verkocht
is, moet de advertentie van de
wand. Desnoods bel ik na een
paar weken op om te vragen
hoe het met de verkoop staat.
Mijn doel is dat binnen nu en
eenjaar een op de vier aspirantautokopers voordat ze op zaterdag in de krant of bij dealers
gaan zoeken eerst op vrijdagavond hier binnenstappen en
zaterdag met een stapeltje advertenties op pad gaat."
PLM Occasion-Paradijs Is te vinden In
de Floresstraat 7 te Haarlem. De openlngstljden zijn op maandag, dinsdag
en woensdag van 15.00 tot 20.00 uur, op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 21.00
uur, op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
Voor telefonische Informatie: 023263652.-

Op 9,10 en 11 december
vindt in de Frieslandhal te
Leeuwarden voor het zevende jaar de Friese Autoen Motorensalon plaats.
Dit grootste auto- en motorevenement van Noord-Nederland beslaat een oppervlakte van twintigduizend
vierkante meter en telt
ruim tweehonderd deelnemers. Er is weer voldoende
te zien om een tocht naar
Leeuwarden te rechtyaardigen. Zoals gebruikelijk is
er Veel ruimte toebedeeld
aan stands met miniaturen, folders, boeken en onderdelen. De beurs is op
vrijdag 9 december geopend van twee tot tien uur
uur, op 10 december van
tien tot tien uur tot en op 11
december van tien tot zes
uur.

Auto's & Motoren

éekmedia

Actuele informatie over
•auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

PELS NIEUWE klassiek
gelijnde Tigra doet al
van zich spreken voordat hij in de showroom
staat. De coupémarkt lijkt uit
te groeien tot de klasse die in de
toekomst veel brood op de
plank geeft.

De komst van merken als
SsangYong, Proton, Kia en
Daewoo hebben de samensteller van het jaarboek
Auto '95 heel wat hoofdbrekens gekost. Het streven
om naast nieuwe merken
ook alle recent verschenen
coupes, ruimtewagens en
cabriolets aan bod te laten
komen, resulteerde in een
uitbreiding van de omvang
tot 434 pagina's.
Zelfs het nieuws van de
autoshows die in oktober
gehouden werden is opgenomen in het jaarboek.
Auto '95 biedt evenals voorgaande jaren een blik op
het verleden, heden en de
toekomst van de automobielbranche.
Naast het catalogusgedeelte wordt elk merk geïntroduceerd aan de hand
van een algemene pagina,
komen er 34 prototypen
aan bod en wordt in een
apart hoofdstuk melding
gemaakt van de plannen
die elk merk in petto heeft.
Auto '95 ligt voor een bedrag van 22 gulden 95 in de
winkel.

Citroen krijgt
Allure

Zo goed
als nieuw

Citroen gaat het koude
jaargetijde in met drie speciale series: de AX, ZX en
Xantia Allure. Het zijn
combinaties van chiq en
sportief en ze vallen op
door de complete uitrusting. De AX is gebaseerd op
de 1.1 liter en heeft onder
meer zonwerend glas en
een dashboardkastje. De
ZX heeft een 1.4 motor en
is voorzien van extra's als
een toerenteller, breedstralérs en zonwerend glas. De
Xantia heeft een 1.8 motor
en kreeg onder meer een
anti-startcode en speciale
mattenset. Alledrie zijn bovendien uitgerust met een
driespaaks sportstuur.

Peugeot introduceert naast
de Leeuwekeur, een selectie van goede auto's van
alle merken, de Selecte:
een keurmerk voor jonge
gebruikte Peugeot's die
niet ouder zijn dan drie
jaar en minimaal 12.500
gulden kosten.
ledere Selecte is voorzien van- een Nationale
Auto Pas en Leeuwekeur/WN-checklist
of
ANWB-keuringsrapport.
De koper krijgt van Peugeot de zekerheid van het
Selecte Garantplan: boven
de
Leeuwekeur-garantie
van drie maanden'geldt een
aanvullende garantie van
21 maanden.

Chrysler Neon
laat stem horen
Amerikanen bouwen grote auto's, Japanners en Europeanen
kleine auto's. Zo was het vanouds, maar zo zal het niet meer
zijn. Chrysler brengt sinds kort
de voor traditioneel Amerlkaanse begrippen klein bemeten Neon op de Nederlandse
markt.
HRYSLER TIMMERT
flink aan de Europese
.^^ weg en Nederland speelt
eenbelangrijke rol. Vorige week maakte het bedrijf taekend dat het Europese hoofdkwartier van Frankfurt naar
Amsterdam verhuist.
Daarnaast voert Chrysler Import Holland een actief beleid
om het dealernet uit te breiden.
In Amsterdam startte om deze
reden op 16 november langs de
autoboulevard aan de Van der
Madeweg Chrysler Jeep Am-

C

stel, dealer voor het zuidoostelijk deel van Amsterdam en
omliggende plaatsen.
De opening van de nieuwe
dealer valt samen met de intrpductie met een opmerkelijk
Amerikaans produkt op vier
wielen: de compacte Neon. Opmerkelijk omdat hij terechtkomt in een voor Chrysler
apart segment, namelijk de
middenklasse.
Het is op zijn minst een moedig besluit van Chrysler om het
geluk te beproeven in de wereld
van middelgrote auto's. In de
thuismarkt groeit de Neon de
laatste maanden uit tot een regelrecht kassucces.
Zijn de superlatieven inderdaad van toepassing en is' dit
dan de 'top of the American
bill?' Uiterlijk heeft hij weinig
weg van de zoveelste middenklasser. Hij heeft een paar

Wie van mening is dat het
prototype van de Ford Ghia
Arioso niet op de nu al legendarische Fiat coupé lijkt, moet
zijn hoed opeten. Evenals de gelijktijdig gepresenteerde Ford
Ghia Vivace Is hij gebaseerd op
de bodemplaat van de Mondeo
met nieuwe V6-motor.

Kwik-Fit heeft meer dan 100.000 banden In alle maten en merken op voorraad.
Voorkom een gevaarlijke slip en profiteer direkti Kwik-Fit monteert
uw banden snel en vakkundig. Welkom zonder
afspraak. Natuurlijk ook voor 'n
^-^^gÉ
gratis bandenkontrole.
^^^tf^fl^^^^HH _ l •)

Ijl G STJI? UITLATEN

!VOOl

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 02CW65.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

ACHTERDEMPER
Voor Opel Kadett D, E
1.2,1.3 N/S
INKLUSIEF MONTAGE EN BTW.
Citroen Visa HE/RE
6/78-7/88

Ford Fiesta 900/1100
76-7/-8S

Ford Sierra 1.6
10/82,-8/'8S
Volvo 340 1.4

76 -m

Fiat Panda 45
5/80 -12/85

Citroen BX14E/RE

79.79.-

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

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Ford Escort 1.1 en 1.3
S/'83 -Sf8B

Fiat Una 45,45S
3/"S3 - 8/'89

E Corsa 1.0 en 1.2

VW Gotf Diesel
- '88
79.- <9/'83
79.- 75 - IWS2
89.-

BMW 316.318,318!

99.-

Opel Ascona C 1.6/1.8 <

7/83 - 7/88
ALLE PRIJZEN INKLUSIEF MONTAGE, 2 |AAR GARANTIE EN BTW.

4 BANDEN HALEN >
ÜLENf^'
Nieuw

maat

135R13S

per stuk

4 stuks

59.-

65, JMf 195.165/70 R 13 S 75.- 3Q&:- 225.-N
R13T

145 R 13 S

135 R 13 S

145 R 13 T
155 R 13 T
165 R 13 T
165/70 R 13 T
l l 175/70 R 13 T
II 1175/70 R 14 T
M 1185/65 R 14 T

mm

««•••• l!

H5^,

KONTROLEER UW
ECOBAND
BANDENMAAT

W.-3M?237-

| 1185/60 R 14 H

Kwik-Fit

195/50 R 15 H/V

•j [205/55

49.55.59.65.65.69.85.-

99.99.-

Nieuw WDESTEIN—D
Radiaal

59.69.-

75.75.79.-

119,129.129.199.-

69.
75.79.-

85.-

79.89.119.129.149.159.-

11R E l_l_l MICHELIN

75.79.85.89.89.95.129.139.159.179.219.-

85.-

89.-

l

Voor o.a. Rat Panda,
Uno, Peugeot 205,
Renault 5
en Opel Corsa.
(exkl diescluitvocnng)

PIS MONTAGE
JAAR GARANTIE

Kwik-Fit

•L/li

OP ALLE ONDERDELEN BETER
Jfc Zaterdags tot 16.00 uur geopend.

per week

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. *Amstelveen (R) Bouweri] 48, 020-6414022. Amsterdam-O Beyersweg 12, 020-6931596.
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133, 020-6259559. Amsterdam-Osdorp (A/R)
Jan Rebelstraat 26. 020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 0206907768. *Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5, 020-6325478. *Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666.
Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211. *Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. *Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88/90. 020-6188561. *Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. *Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
Montrealstraat 31,036-5329260. *Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2, 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 02503-15784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet '
AUTO/MAXI'S per mm

VoorRatRanda45,5/'80-12/'85
en FbitiResta 900/1100 76 -7/'83 IINKLUSIEFMONTAGEENBTW. j

89.KOMPLETE UITLAATSYSTEMEN
95.Citroen BX WE/RE
RatUno45 45S
249.7^83-7/88
99.- 109.- l Citroen Visa 11E/RE 15*- Opel
Kadett E 1.2/1.3
199.- N/S
(niet voor Combi) 269,6/7S-7/1&
99.- 109.- Opel
Renault 5'87Corsa 1.0 «n 17
269.6TX en Turbo
199.- Exk?.
105.- 115.- l VoJvo3«OL4
Ford Escort 1.1 en 1.3
289,»
199.- Daihatsu
S/-83 -srss
139.- 159.- i 76»'S9
Cuore
fiat Panda 780/1000
149.- 16?.~ l '86-.
229.- 8/85-2/^0
299.BMW 316, 318,318i
VW Golf Diesel
169.229.- Ford
'75-10^82
299.Sierra 1.6
Fïesta 1000/1100
169.- 189.- 4 Ford
299.8/83-I/-86
249.- Nissan
W82-8/'85
Sunny 1.3
Kadett 01J S,
259.- J???fLI Opd
299.13 N/S
, Nte voor Combi 249.- 10/*86 -10/'88

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

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?

KOMPLEET
UITLMTSYSTEEM

GARANTIES
• 2 jaar garantie op uitlaatdelen en op
alle komplete systemen • extra de
unieke Kwik-Fit "geen gekibbel garantie".
• garantiebepalingen zi|n tot stand
gekomen in

100% TEVREDEN MET DE KWIK-FIT
KONSUMENTENKODE
De unieke, waterdichte tevredenheidsgarantie die u nergens anders aantreft
Vraag erom bij uw Kwik-Fit Autocenter.
PRIJZEN ALTIJD INKLUSIER
Vooraf krijgt u altijd een vaste prijsopgave. Inklusief BTW en montage.
Verrassingen achteraf zijn dus uitgesloten
6 DAGEN GEOPEND
ma. t/m vr.: 8 00-17.30 u. zaterdag
8 45-13.00 u.

Betalen met Creditcards
of Pm-code. Een extra
service van Kwik-Fit
VISA

Alle prijzen inkl. montage, schriftelijke
garanties en btw. Exkl. balanceren en
ventielen. Aanbiedingen geldig
t/m 31 dec. 1994. Hiermede
vervallen de voorgaande aanbiedingen.

LUISTER NAAR KWIK-FIT
OP RADIO NOORDZEE
Zuid+West Nederland 102.7 FM
Noord Nederland
100.4 FM
Groot Amsterdam
90.7 FM
Alkmaar
91.1 FM
Utrecht
89.5 FM

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

40,75
13,75
8,50
8,50
10,10

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

r

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

020-665 86 86
245 GL 2.3, Lpg
5/90
940 GL, 2.0, 60.000 km. . 3/9P
940 GL Lpg, 2.3
9/91
960 2.5 aut. 5000 km .. 10/94
VOLVO Occasions 855 GLT 14.000 km . . . . 4/94
440 GLT 2.0 4.000 km . 10/94
440 Automaat 1.8
4/92
j$40 GL 2.3
'91
440 DL 1.8 22.000 km ..6/93
(tO GL. Estate, Diesel .. '90
440 DL 1.8 44.000 Lpg.. 6/93
,40 GL 2.3, antr.m
'90
«40 2.3. Sedan, blauw . . . '90
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
:ï°0 Turbo zwart
'89
OFF. VOLVO DEALER
S40GLTABS
'93
Nijverheidslaan 1, WEESP
•O DL Special
'93
Tel. 02940
18200/18008
-O 1 8 inj
'92

Volvo

'91 340 aut. 3/5 drs. 87 t/m 91
'91 480 ES sch.dk '90; 460 GLE '9
'91 940 GL Sedan, automaal '91
'90
VOLVO-NIEROP
'89 Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Tel.: 020 - 6183951.
'88
'89
430 1.4 GL aut. 11/90 ƒ 8.900
440 DL 12/91
ƒ11.900
440 DL 2/92
ƒ12.700
440 GL 10/90
ƒ 12.400
440 1.81 DL 9/92 ...ƒ14.900
460 GL 2/91
ƒ14.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
. Tiet persoonlijke service
,el 020 - 6369222, Meeuwen- Volvo 940 GL, Groen met. 1/92
'aan 128, Amsterdam-Noord, 67.000 km, 1e. eig.
Ult
de IJtunnel 2x rechtsaf. Tel.: 02902 - 61697/61981.
'O
'O
!ö
'"

Sunray
Automaat
GL, Autom
Special Autom
GL Autom
DL Autom
Sedan

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

grappige ronde ogen, hoge
kont, vooruitstaande snuit en
geen deurstijlen. Het is dus zeker geen saaie auto om te zien.
De Neon staat met een prijs van
38 duizend gulden voor de instapper SE en 42 duizend gulden voor de luxere LE in de
showroom.

Een woordvoerder van Ford
meldde bij de presentatie van
de twee prototypes in Birmingham: „Het is Ford ernst waar
het gaat om het bouwen en verkopen van opwindende auto's
met een sterk eigen karakter.

AUTO SERVICE WETTER

SUBARU en LADA dealer
Lada Samara 1.3 Flash .1989
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Renault 11 TL
1987
Renault 11 GTX
1984
VW bus LT 28 Dsl 1987
VW bus transp
1987
AUTO WESTPOORT
Rat Tempra 16 IE
1991'
'n echte (LE) GARAGE
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Opel Kadett 1.7 D caravan1988
Deze week vele specialiteiten Opel Kadett 1.3 HB ....1989
Toyota Corolla 1.3 GL ..1984
* ONDERHOUDSBEURTEN
Zwanenburgerdijk 503
snel en goed(koop)
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Algemeen

Haal- en brengservice
Condensatorweg
Sloterdijk l.
(Hoek Schakelstraat)
Tel. 020-6813410
b.g.g. 06 - 52919992
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Grote Opruiming
Door plaatsgebrek
Johan Boom, Zuider
Akerweg 83, A'dam Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
+ 200 auto's v.a. ƒ 600.- tot
ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Donderdag koopavond.

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL

Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor

ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS

T.k. inruilauto's: Kadett 1.6 D
Station, 4-'86, ƒ3950. Kadett
Speciale spoedcursussen
1.3 LS, LPG, 3-drs, 6-'85,
theorie -i- praktijk.
ƒ 3950. Kadett 1.2 LS, LPG, Sedan, 3-'86, ƒ5000,-. Corsa TR, R.de Beerenbrouckstr. 157-159
LPG, 10-'87, ƒ 4950. BX 1.6 RS
Tel. 020-6138473.
Break, 10-'85, ƒ3950. BX 14
AUTORIJSCHOOL
ZECHNER
RE, LPG, 6-'83, ƒ 1750. BMW
316,5-'85, ƒ 4950; 316, zwart, 3- Betaalbaar beter m
'84, ƒ3950. 315, 6-'83, ƒ3950. Amsterdam, ƒ35 per heel uur.
Gratis theoneleerboek. Les m
Passat CLD, 2-'86, ƒ4950.
BEREBEIT, Arnsteldijk
25, Mercedes. Info. 06-52875125.
A'dam, 020-6627777. Donderd. BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
geopend tot 20.30 u.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
VAN OSTADE GARAGE
RIJSCHOOL ROLF
Alfa 33 1.5. IE ...91 ƒ15.800 Rijden bij Rolf is een begrip in
Peug. 405 GR LPG89 ƒ11850 Amsterdam. Met een goed
Ford Scorpio 2.0 CI88 ƒ 8.950 team instructeurs geven wij op
Suzuki Swift 4-drs 88 ƒ 8.850 een psychologische manier inHyundPony1.5GL88 ƒ 6.950 tensief les en nog leuk ook!
Saab 900 Gl
86 ƒ 6800 Hoog slagingspercentage en
Nissan Blueb. aut. 85 ƒ 4.750 toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Ma. t/m vr. v. 8 tot 17 u. en Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
buiten deze uren op afspraak
cursussen en examenroutes rijVAN OSTADESTRAAT 180 den is vanzelfsprekend.
182, 1072 TH Amsterdam
TOPTEAM
Auto- en motor-rijschool.
Zonder omwegen naar je rijClio 1.4 RN autom, '92/23.500 examen. Pakketten v.a. ƒ 745,Clio 1.9 RL Diesel, '91 ƒ 17.950 Dr. H. Cohjnstr, 170-172 (t.o.
19 RL sportpakket,'92/ 24.250 het CBR) Tel.:020-6119059.
21 N TL Station, '90 ƒ 18.250
21 N GTS Symph., '90/ 19.250
25 TXE airco, '92
ƒ 29.950
Clio 1.2RL5-drs, '94 ƒ22.250
Suzuki Swifi 1.3, '91 ƒ17.950 M.A.R.S. MOTORS
VW Golf 1.8 L, '89 . .ƒ 14.250 verkoop en reparatie van alle
VW Passat 2.0 GT,'91 ƒ 21.950 motoren en verkoop van
Mazda 626 LX 1.8, '91 ƒ 25.950 kleding, helmen en access. DaTel.

020- 6625428

Motoren/Scooters

MAFAIT Nijverheidslaan 14,
Weesp. Tel. 02940 - 13044.

Er zijn maar weinig auto's
met een krachtige 2.0M6V mbtor (133 pk) die je voor dit geld
in bezit krijgt. De motor voldoet in ruime mate aan de eisen die je kunt stellen. Over
topsnelheid, acceleratie en zuinigheid maken we geen andere
woorden vuil dan prima. Over
Deze twee prototypes tonen
aan wat dat kan inhouden.
Fords nieuwe wereldstructuur
biedt een potentieel voor alle
mogelijke soorten auto's en
deze twee Ghia's zijn een voorproefje van de mogelijkheden."
De Arioso is een slanke vierpersoons coupé en heeft een
aluminium spaceframe dat in
de stilering past en daarom niet
aan het oog is onttrokken. De
carrosseriepanelen zijn van fiberglas gemaakt hetgeen het
gewicht beperkt en eenvoudige
vervanging mogelijk maakt.
Geheel nieuw is de dakconstructie met een zonnedak en
achterruit die via twee rails volledig in de kofferruimte kunnen verdwijnen. Dat maakt de
Arioso
dus
een cabriolet
en
gesloten
coupé tegelijk.
De Vivace is
een 2+2-versie
en toont een
ander karakter. Ook -hij
heeft een spaceframe maar
in dit geval gaat het schuil onder carrosseriepanelen van een
composietmateriaal. Hij oogt
zeer synamisch en sportief.
Beide prototypes zijn voorzien
van de nieuwe 2.5 liter V6-motor (170 pk en 220 Nm).

Voor een coupé
moet je in
Italië zijn

D

* UITLATEN
klaar terwijl u wacht

Zuinige
automaat
Met de introductie van
de Daihatsu Applause 1995modellen werd bij de LI- en
Xl-versies tevens de komst
van een nieuwe viertraps
automatische transmissie
ingeluid.
De modernste technieken van deze automaat
brengen comfort en bedieningsgemak op een hoger
niveau. Hij is voorzien van
een lock-up koppeling die
een positieve invloed heeft
op het brandstofverbruik.
Hij kan worden ingeschakeld in de derde en vierde
versnelling en levert een
besparing op van vijf procent ten opzichte van een
gelijke bak zonder lock-up.
De meerprijs van deze
nieuwe versnellingsbak bedraagt 32 honderd gulden

Foto: Bram
de Hollander

E COUPE-VERSIES die
Italië momenteel produceert mogen er zijn.
De Fiat coupé en Alfa
GTV ontlokte al menige oh's en
ah's en nu verrast Ford de wereld met twee gelijksoortige
produkten van de Ghia Studio
in Turijn.
De Arioso en Vivace zijn karakteristiek gestileerde coupes
op de bodemplaats van de Mondeo. Vooral de Arioso vertoont
eeliikenis met de nieuwe Fiat.

* BANDEN
nergens goedkoper

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Het is op
zijn minst
een moedig
besluit van
Chrysler
om
het
geluk te
beproeven in de
wereld
van middelgrote
auto's

Vooral de
Arioso
vertoont
gelijkenis
met de
nieuwe
Fiat

'e koop aangeboden van 1ste
ngenaar: prima onderhouden
Volvo 240 GLI stationcar, '88,
40.000 km, anthraciet met., 5
•ersn., katal., trekh., zonnedak,
RDS radio. Vraagprijs inkl. BTW
" 17.500. Te bevr. 020-6237453.

,00.000 BANDEN OP VOORRAAD

15

gelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u St. Janslaan 52
Bussum. Tel.: 02159-11866.

Automaten
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v a ƒ 3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM
m 24 uur GELEVERD

Tel.'023 - 339069; Fax 023 - 362381
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

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

irote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
~ EBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

de trekkracht een enkel woord
meer: zijn maximum koppel
bedraagt 175 Nm bij vijfduizend toeren en 90 procent hiervan is al bij 23 honderd toeren
beschikbaar.
Het enige waar je je aan kunt
storen is het geluid. Hij is bij
hogere toerentallen wat rumoerig en klinkt bijna als een turbo. De Neon stuurt heel direct
en licht en het kost geen enkele moeite hem door het verkeer te loodsen.
Op de schakelmechaniek
valt weinig aan te merken. De
handgeschakelde vijfbak is eigenlijk wat on-Amerikaans en
tegen een meerprijs van 13
honderd gulden monteert
Chrysler een vertrouwde automaat.

Middenklasse
Chrysler's nieuwe middenklasse is voorlopig in twee uitvoeringen leverbaar, SE en
LE. De SE is een wat 'kale'
uitvoering: geen klokje, geen
elektrische ramen, geen opbergvakken in de portieren,
geen centrale vergrendeling,
geen volledig beklede bagageruimte en geen hoogteverstelling van stuur of stoel. Stuk
voor stuk zaken die je in een
auto wilt aantreffen als je 38
duizend gulden neertelt.
De LE is een paar duizend
gulden duurder meer en daarvoor krijg je net even meer
luxe en bovendien ziet hij er
fraaier uit met in de carrosseriekleur gespoten bumpers.

Comfort

automobiel verwacht. De stoelen bieden op het eerste gevoel
weinig zijdelingse steun maar
dat is bedrog.
De beenruimte voorin is
haast overweldigend door de
ver naar voren geplaatste voorste raamstijl (cab jorward) zoals we dit van de Chrysler Vision kennen. Zelfs achterin
blijft net voldoende beenruimte vrij als de voorsteel in de
achterste stand staat.
Dankzij de grote portieren is
de instap voor en achter gemakkelijk.
Om het gerief te vergroten
zijn in het dashboard twee bekerhouders gemonteerd. Gebruikt iemand ze weieens voor
een beker? Waarom geen klokje of een paar extra opbergvakken daarvoor in de plaats,
Chrysler?
De afwerking van de Neon
kan op sommige punten beter.
De bekleding van het plafond
peuter je bijvoorbeeld aan rand
zo los en de aan de zijkanten
niet beklede bagageruimte van
de SE ziet er gewoon lelijk uit.

Chrysler gaat in het meest
harde autosegment concurreren met een groot aantal gerenommeerde merken met succesvolle modellen. De Neon
profiteert hierbij van de naam
die Chrysler maakte met vooral de Voyager. De techniek, motor en prestaties van de Neon
zijn het geld beslist waard, de
standaarduitrusting
stijgt
daarentegen niet boven het gemiddelde in deze klasse.

Campers

Opel Kadett/39 p.d.

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,All-in KM vrij.
per dag, ex. BTW
RENT A BRIK. 020-6922930.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826

Autoverhuur

VSLOOTHAAK
V AMSTELVEEN BV. U
M 020-6431250

OUKE BAAS
niet duur!!!

Hij krijgt een nieuw ladderchassis met onafhankelijke voorwielophanging en
een variabele achtervering.
De achteras is voorzien
van een automatisch limited-slip differentieel.

EVERHARD HEBLY

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
De Lugt luxe en bestel vanaf
Feenstra & Jimmink
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Asterweg 24A A'dam 6364702 Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug. 106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.

Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

Begin volgend jaar komt
de nieuwe Chevrolet Blazer naar Europa. Hij wordt
leverbaar met een vierdeurs koetswerk, 4.3 liter
V6 (193 pk en 345 Nm) en
elektronisch inschakelbare vierwielaandrijving.
Voorzieningen als ABS,
airbag,
airconditioning,
cruise-cpntrol en stuurbekrachtiging completeren
de Blazer.

Hard

Het comfort van de Neon is
zoals je van een Amerikaanse

APK keuringen van ƒ 92.50
nu voor ƒ 59.50
Autobedrijf Jan Wals
Tel.: 02902 - 61697/61981.

Blazer
op komst

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

J

AUTOVERHUUR

Peugeot Adna Tic. 650A, 25,
TD 6 pers., div. opties 4/92
Tel. 02902 - 61697/61981.
Ummog 416 NS uitv. '78, camper, diesel, 2800 rij-uren, vr.pr.
ƒ20000 Tel 043 - 252803.

Auto's te koop
gevraagd

Gevraagd jonge auto's v.a.
• Studenten 10% korting
1991
Belt u voor informatie
• Speciale avondtarieven
03410 - 19354 of 0652-977028
De goedkoopste m A'dam e o
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Koen van Oosterwijklaan 6
merk auto a cont met-vrijwar.
AMSTELVEEN
bewijs Tel • 020-6105478.
Adverteren in
Te koop gevraagd AUTO'S a
deze rubriek
contant met vnjwar.bewiis
Tel. 020-6658686
Tel: 02908 - 24640

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussamtstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Veiligheid:

Noodservice
2 full size airbags

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
10.00-13.00 uur

dwarsbalken
in de portieren

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

autolak

rondom schijfremmen

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

ABS (optioneel)
Comfort:
stuurbekrachtiging

Service en
Reparatie

getint glas

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU M
Uw Bovag-Autospeciahst
Fredenksplein 6, 020-6232505.

elektrisch verstelbare
buitenspiegels
Power:
2,0 liter 16V motor

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

&CHRYSLER

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Gedipl. FOCWA-monteur voor
alle voorkomende laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz. ƒ37,50 exc.
BTW p/uur. Tel. 075 • 314618.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL.
02907-6999 A'dam
Sloterdijk 3.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Neon vanaf f 37.995,- Afgebeeld de Chrysler Neon LE f41995,- Prijzen incl. B TW, af importeur, excl kosten rljklaar maken Leaseprijs vanaf f 989.(exd B T W en brandstof, gebaseerd op 48 mnd , 20 000 km per jaar, full operational lease) Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland B V Telefoon 03473-63 400
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Citroen
Voor een goede occasion:

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 40,75
J 13//5
ƒ
8,50
ƒ
8,50
ƒ 10,10

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

-665 86 86

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 • 84866
BX 1.4TGE 9/90 . .. .ƒ 8.900
BX 1.49/89
/ 6.700BX 1.6 Progress 4/92 ƒ 13.500
BX 1.6 TGI 2/91
/ 9.600
BX 1.6TRS 6/85 . . . .ƒ 2.700
BX 1.9 TZI 4/90
/ 11.900
BX 1.9 TD 4/92
/ 13.200
BX 1.9TRD 1/87 .. ../ 4.800
BX 1.9TZD8/91 ..../12.800
BX 1.9 D 5/88
ƒ 5.900
BX 1.9TD 10/90 .. . . ƒ 9.800
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
BX 14RE 102.000 km, b.j. sept.
""!, i.z.g.st., ANWB gek., met
NAP, / 7700,-. 02977-45474.
Citroen BX 19 TRi. 06-1989,
stuurbekrachtiging,
LPG,
/ 7.950. 023 - 423906.
Citroen Ami 8-break 1975 rood.
APK t/m juni 1995. Alleen voor
liefhebbers. Vr.pr. ƒ 1750,-.
Tel. 020 - 6939586.
Citroen ZX 1.4 l Adventage 5drs. b.j. '92. Vr.pr. ƒ 17.000.
Tel. 055 - 220835.
OTO/ICI CITROEN
AX
AX
AX
AX
BX

1.4 TRS '87
ƒ 6.750
1.0'Escape '93 ../15.250
11 TGE '92
ƒ15.950
14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
14 RE '88
ƒ 9.250

BX 14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
BX 16 TGE St.b. '90 ./ 15.500
BX Turbo Diesel '91 . ƒ 23.900
ZX 1.9 Diesel '93 . . . . ƒ 23.500
ZX I.9 Reflex 10/91 . .ƒ 17.500
XM 2.0 Comfort '91 ƒ25.750
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel 04906-1528.

Tegen handelspr.: BX 1.6 TGi,
zw., 3-'91, ƒ 11.500. BX 1.6 TGi,
LPG, wit, 11-'91, ƒ12.500. BX
1.4E, 11 -'89, ƒ8250. BX 1.6 RS
Break, 10-'85, ƒ3950. BX 1,4
RE, LPG, 6-'83, ƒ1750.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
020-6627777. Do. tot 20.30 u.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-219777

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

T.k. Citroen Visa '83, APK 4/95,
mot. goed en nw. banden,
ƒ1.000. Tel.: 02995 - 3744.

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
Fiat Regata 85 S, nieuw staat
RENE SPAAN, 075-281193.
'88
ƒ4.750.VOLVO NIEROP, A'dam-W„ FIAT Uno 45, brons met., 88, Vraag tevens naar onze inrui53.000
km,
ƒ6.950.-;
lers en aantr. rep. prijzen.
Tel. 020 - 6183951.
OPEL Corsa 1.2 Swing, S.drs.,
Opel Kadett, stationw., 6 pers., blauw '87, 44.000 km ƒ 8.950.- XM Comf. break D. '93/ 38.500
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
diesel, '88, nieuwstaat, ƒ 7.950. Zuidwijk, tel. 020-6629517.
XM 20i ABS LPG '92 ƒ 27.500
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
FORD Sierra 2.0 GL, aut.
XM20i,aut. '92
ƒ27.500
05/87, 1e eig. ƒ8.750.XM 20i, aut. '90
ƒ 19.500
Minor Motorcars B.V
XM 20i Comf.'91
ƒ19.500
Amsterdam 020 - 6177975
XM Turbo D ABS '92 ƒ 32.500
Hyundai Pony GS, nw. model, XM D Airco nov. '91 ƒ22.500
4/90
~.-ƒ 8.000. BX 19TGD Break '92/19.500
BX 19TGD Break '91 ƒ 16.500
E.S.S. B.V.
Toyota Corolla 1.3hb, bj. 1988,
BX19TZD'92
ƒ19.500
035-564444/561842.
sport uitvoering, ƒ 13.450,-.
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500
Toyota Botman Medemblik
Opel Kadett 1.7 Caravan, dieBX 19 TZD '90 st.bekr. ƒ 14.500
02274-1462
sel1988ƒ 8.750.-. Autoservice BX 19 TRD '88
ƒ 7.950
Daihatsu Charade TSD Turbo Wetter, Zwanenburgerdijk 503, BX 19 TRD '87
ƒ 6.950
Zwanenburg.
Tel.:
02907-6572.
2/89
ƒ 8.900.
BX 19 TZI Br. LPG'92/.19.500
E.S.S. B.V.
BX 16 TGI Br.'92
ƒ19.900
035-564444/561842.
BX 16 Progress '92 ƒ 17.500
BX 16 Progr. Lpg '92 ƒ 18.500
Lada2105 1,5 '93 ƒ9.950
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
Lada Samara 3-drs '92 ƒ 10.995
BX16REMontreux^ 8.950
Lada Samara 5-drs '91 ƒ 11.250
BX 14 TE Deauville '92/ 14.900
Westdorp, tel.: 020 - 6825983.
Subaru Vivio GLI, 3-drs., groen, BX 14 RE '86
ƒ 3.950
Opel Omega station, '90, LPG 23.000 km, 1 jaar garantie;
ZX 14i Reflex 5d. '91 ƒ 14.900
onderb., donkergrijs, ƒ 13.500. nieuwe auto ƒ 17.250
AX 14 GTI '90
ƒ 10.500
VISA Garage
HEERE. Tel.: 020-6719154
Visa 11 RE '88
ƒ 4.950
Tel. 020 - 6596264.
Alfa
Romeo
1.6
IE,
VISA GARAGE BV
Peugeot 405 GL 1.6, 6/90, antr. 4/91
ƒ11.700.
Houtmankade 37, A'dam.
grijs 106.000 km. ƒ 13.900.E.S.S. B.V.
Tel.: 020-6278410.
COBUSSEN Baarsjesweg 249035-564444/561842.
Amsterdam 020 - 6121824.
Citroen-dealer
Mazda 121 13i LX, 58.000 km,
OLTHOF B.V.
Subaru Coupé 1.6 '90,
!0-'92, rood, ƒ 17.950,-.
ƒ 13.750.GOLDCAR
Evasion 2.0 X 8/94 . .ƒ53.000
Autobedrijf AMRIT
Oranjebaan 2, Amstelveen, ZX Reflex D break 5/94/ 32.000
Tel. 020 - 6153902.
Tel. 020-6433733.
ZX Avantage 5/94 . . . ƒ 24.500
Toyota
Carina
II
1.6XLI Nissan Primera 2.0 l HB, 5-drs., AX First 5 drs. 1/93 . .ƒ 16.750
1/91
ƒ 12.500. 3/92
ƒ19.200. AX Image 3-drs. 2/90 ƒ 9.500
AX 11 E 5-drs. 6/89 .ƒ 7.950
E.S.S. B.V.
E.S.S. B.V.
AX 11 E 3-drs. 8/89 .ƒ 7.750
035-564444/561842.
035-564444/56184?
Visa 11 RE 10/87 .. .ƒ 5.950
BX 14 E 3/88
ƒ 7.250
BX 14 4/86
ƒ 5.250

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Rover 620 Si 2/94
rac. green
ƒ44.000.Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975

Fiat panda '92, blauw, voorz. v.
dubb. cabrio top, 32.000 km,
vr.pr. ƒ 9.995,-, tel. 020-6321995
Fiat Panda Selecta autom., 10'92, 48.000 km, ƒ 15.950,-.
GOLDCAR
Oranjebaan 2, Amstelveen,
Tel. 020-6433733.
T.k.: Fiat Uno 45 SE, 03-'90,
53.000 km, i.z.g.st., nw. uitl.,
ƒ9.000. Tel.:020-6830539.

NIEROP-DAIHATSU
Subaru Justy aut. 1.2
Voor nieuw en gebruikt
1992
ƒ 18.250.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Autobedrijf AMRIT
Tel.: 020 - 6183951.
Tel. 020 - 6153902.

Alfa Romeo
Officiële Alfa Romeo dealer
Spring in 't Veld te Aalsmeer:
Te koop aangeboden namens particulier een

Alfa Romeo 164 S
Alfarood, bwjr. 1991, km 104.000, APK-gekeurd en
in perfecte staat. Vr.pr. ƒ 20.950,-.
Tel.nr. 02977 - 24969. Vrijdagavond koopavond
(Verkoop i.v.m. aanschaf leaseauto).

GOLDCAR MITSUBISHI

Lancia

Mazda

Peugeot

FORD
VAN NES

Isolatorweg 40, A'dam
Sloterdijk (afslag S 102).
Tel. 020 - 6823520.

Kado-Tip

Stoplock

voorkomt
autodiefstal

WEESP
Honda

Mercedes-Benz

Peugeot 205, 1.1 Accent SAAB 900 GLi, 1982, 5 speed,
Bouwj.'87, APK t/m 08-'95. zwart, exc. conditie binnen en
ƒ 5900,- Tel. 020 - 6953402.
buiten, mechan. perfect. APK
Peugeot 205 Automaat, 53000 12/'95. ƒ2950. 020-4207510.
km, 10-'88, rood, open dak.
GOLDCAR
Oranjebaan 2, Amstelveen,
Tel. 020-6433733.

Grote sortering ONDERDELEN
020 - 6686146.
Peugeot 205, XE 1.4, 9-'89, 3 van alle schade-auto's, alle
drs. rood, 1e eig., 102.000 km, merken, alle bouwjaren.
Seat Malaga 1.5 GL, 4-deurs,
APK, ƒ 9.750,-. 020 • 6692856. GEBR. OPDAM B.V.
3/'89, 1e eig., in nieuwstaat,
ƒ7.950. Inr. mog. 023-423906.
Tel.: 02502-45435.
205 Accent
58.000 km
SEAT Autocentrum APC
Het HOOGSTE BOD?? Bel
205 Junior. ..90 100.000 km
Jarmuiden 43
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
205 XL ... 8/90
89.000 km
Amsterdam-Sloterdijk
Loop-, sloop- en schadeauto's
205 XR 1.4 2/93
32.000 km
Tel. 020-6133333
309 Allure
1/87
93.000 km m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
405 GR 1.9 10/90 80.000 km
405 SR 1.8 .8/93 9.000 km

Subaru

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.

Uw S
JTER-DEAI.ERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Renault

18GTX 11/83
ƒ 1.200
19 GTR 3-drs 8/90 . .ƒ 10.700
19 TS 7/89
ƒ 9.500
19GTD9/91
ƒ13.700
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
020-6623167
19 TR 3/91
ƒ10.900
Autobedrijf
Aalsmeer
LakenWekerstraat
54
02977-30170
21 TL Sedan 11/90 ..ƒ 9.800
Autobedrijf Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
21 GTL Sedan 11/89 ƒ 8.900
21 GTLHB 6/90 . . . . ƒ 9.800
21 TL HB4/92
ƒ13.700
21 GTS Nev. 10/91 . .ƒ 15.400
21 TD Nev. 1/92 ....ƒ17.800
Amstelstein - Suzuki
21 GTS Nev. 3/87 . . . ƒ 5.900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
21 TL Sedan 11/91 ..ƒ10.600
25 TX 8/90
ƒ12.000 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
25 TS 1/88
ƒ 7.200
(Op afspraak gratis halen en brengen)
25 V6 inj. 1/90
ƒ 14.400
25 TX 6/89
ƒ 9.800
TE KOOP
25 TX 7/92
ƒ 18.500
25 V6 inj. aut. 4/90 . .ƒ 16.800
Pekelvretertje voor de winter
25GTX 10/89
ƒ10.400
25 Turbo D 11/91 ...ƒ19.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.

Suzuki

SUZUKI 400 GN

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Te koop: z.g.o.h. Renault RX
21, LPG, bouwj. '86, met trekh.
ƒ3400,-. 020-6946547.

Bouwjaar 1982, Custom model
VRAAGPRIJS ƒ500,-

Tel. 02990-27473
Suzuki Allo GL, 5-d., '88, 1e Suzuki Alto GL, Antraciet,
eig., rad./cass., onderh. pap. bouwj. aug '88, als nieuw
aanw., ƒ5.500. 02972- 62035. ƒ 6000. Tel. 020 - 6722086.

620 Si rac.green
620 i nightfire red
216 GSI rac.green
45.000 km LPG
213 S strata grey
827 Si leder airco
ABS 6/91
825 Sterling autom.
sch.dak. 1/88

Klassiekers
en Oldtimers

Volkswagen

Rover
04/94
03/94
06/93
04/88

VW Passat Turbo diesel,
10/'87, pas gek., goede auto,
ƒ7.950. Inr. mog. 023-423906.

Div. VW Golf reeds v.a. ƒ 5000.
Ruska Automobielen,
ƒ26.000 Lauriergracht 115-127, A'dam.
Tel. 020 - 6244327.
ƒ11.750
Tevens Land Rover Discovery Golf 1.6 CL 7/90 ....ƒ 12.900
TDI, autom. 04/94, 46.000 km. Golf 1.6 D CL 11/91 .ƒ11.200
Jetta 1.3 C 3/87 ....f 6.800
nieuwste model. Verder div.
Passat 1.6 CL Turbo Df 21.400
andere occasions
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
MINOR MOTORCARS B.V.,
VW Golf Diesel, b.j. '87, 5 verROVER DEALER
snell., puntgaaf, hwe. APK,
Sloterkade 40-44
ƒ6.950. Tel. 020-6105478.
Amsterdam 020 - 6177975
Prachtige, 221/2 jarige

Saab
900 GL Coupe 1/84 .ƒ 3.400
900 Turbo Sedan 5/81 ƒ 1.500
9000 l 5/90
ƒ 16.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097
Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.

VW-KEVER, in perfecte staat.
Tel. 03412 - 53571.

.

2e APELDOORNSE
OLDTIMERBEURS

9 t/m 11 dec. Americahal,
L. van Erica. Info: Pro Mobiel
Totaal. Tel/fax. 070-3977210..
VW Kever 1835e kl. zw. izgst
vele extra's apk 11/95 ƒ 11000.
020-6114614 of 6156679 na 18u

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Ford Escort 1.8 D.
Van Clipper 8/92 ....ƒ12.800
T.k. Golf GL Turbo Diesel, m. Peugeot 205 1.8 XAD
kat., nov. '92, 60.000 km, Van 11/91
ƒ10.400
d.rood, alarm, 3-drs, ƒ 28.000,- VW Golf 1.6 D CL, Van
tel. 02207 - 17272 (na 18 u.). 5-bak 10/90
ƒ 9.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
T.k.a. tegen handelsprijs:
Minibusje Subaru E10, rondom
VW Passat CL D 1.9, 4-drs, 10'90, ƒ 19.500. Passat 1.8 CL 4- glas, bj. .1992, 32.000 km,
ƒ 28.150 excl. BTW. Autobedrijf
drs, 3-'91, ƒ16.500. Passat 1.8
CL, 10-'90 ƒ 14.950. BEREBEIT, 't Amsterdarnmertje, Amstel
340-342, A'dam. 020-B236491.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Autofinanciering
en verzekering

VW buggie rood, leuke auto,
Autobedrijf Jan Wals
Tel.: 02902 - 61697/61981.

VW Passat Diesel, zeer zeer
Autoverzekering laagste bet.
mooi, veel extra's, sch.kant.
per md/kw. met schadegarant
dak, '82, ƒ 1975, 020-6246487.
Focwa Serv. Celie 020-6416607

••- '

, ' ~ ' " -

«7 . , ; • / .

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
,
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor ëén voordelige prijs!
A

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(SU r()Cn<SC[Ue.
Prijs incl.
B.T.W.

1
Schrijf hier in blokletters
2
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen - 4
voor l letter. Minstens 3 bO
5
£
regels beschrijven. Aan
3 6
"c
de hand van de daarnaast <ra 7
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.
10

Oto Plaza, Herenstraat 40
Hilversum
Tel. 035 - 244244

Chrysler

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn
Tel. 02975-62020

SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.

FIAT
87 Panda 750 College/ 6.950
89 Panda 1000 CL .ƒ 8.950
90 Panda 1000 CL .ƒ 10.500
91 Panda autom... .ƒ 12,750
88 Ritmo 70 Cl
ƒ 8.250
87 UNI 45 S
ƒ 6.950
92 Uno Elegant . . . .ƒ 15.950
93 Uno 1.4 Suitte . .ƒ21.500
94 Tipo 1.4 Demo . .ƒ25.500
93 Lancia Y 10
ƒ19,500
90 Lancia Dedra 1.8 ƒ 19.750

« De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Fiat Tipo 1.6, okt. '91, 54.000
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
km, blauw, vr.pr. ƒ 15.750 Tel
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
020 - 6633353.

•

Autosloperijen

Fiat

Timmerwerf 91, Heemskerk
Tel. 02510 - 33677.

Seat

Met een advertentie in

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

Nissan

Opel

Ford

Croma 1.9 Turbo 3/90 ƒ 10.400
Regata 70 10/88 . . . .ƒ 3.900
Tempra 1.6 S 10/91 .ƒ15.900
Tempra 1.6 I.E. 6/92 .ƒ14.800
Tempra 1.6 SX 8/91 .ƒ15.400
Tempra 2.0 D 1/92 ..ƒ16.900
Tempra 2.0 I.E. 1/91 .ƒ 13.900
Tempra 2.0 Turbo 6/92/ 18.400
Chrysler - Amstelveen
Tipo 1.4 I.E. 11/89 . . . ƒ 7.900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen Tipo 1.9 Turbo DS 2/91 ƒ 13.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Diverse FIAT OCCASIONS
(Op afspraak gratis halen en brengen,)
reparatie & onderhoud
Chrysler Voyager 2.5 TD SE
APK-keuringen
Adverteren in deze rubriek
div. accessoires 10/1993
FIAT-SPECIALIST
/ 47.000.Tel. 020 - 665.86.86
Autobedrijf "De Meer"
FAX 020 - 665.63.21
Bovag Autobedrijf
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Rijsenhout 02977-22193.
VAN ETTEN

Alfa 33. november '88, LPG,,
Lm. velgen, ƒ6.950. Inruil mogelijk. 023 • 423906.

T.k. tegen handelsprijzen:
Kadett
1.6i, LPG, 5-'90,
ƒ 10,250. Vectra 1.8i GL Sedan,
3-'91, ƒ 16.500. Corsa TR 2-drs,
LPG, 10-'87, ƒ 4950. Kadett 1.3
LS, 3-drs, LPG, 6-'85, ƒ3950.
voor Amsterdam en omgeving
Kadett 1.6 D, 3-d. Station, 4'86, ƒ 3950. Kadett 1.2 LS LPG,
Oranjebaan 4, Amstelveen
Sedan, 3-'86, ƒ5000.
Tel, 020 - 6433733.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
Galant 1.8 GL 3/88 , .ƒ 7.900 Mitsubishi Colt 12 GL 11-'87, 020-6627777. Do. tot 20.30 u.
Galant 1.8 GLSI 9/90 ƒ13.900 zilver met., ƒ8950,-.
Opel Kadett, 5-deurs, diesel,
Galant 1.8 GLI 11/91 .ƒ 13.600
GOLDCAR
1986, prima staat'v. onderh.,
Galant 1.8 GLI 11/90 . ƒ 12.400 Oranjebaan 2, Amstelveen, ƒ5.950. Inr. mog. 023-423906.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Tel. 020-6433733.
KORS AUTOMOBIELBEDRIJF

Mitsubishi

.ƒ 6.950
ƒ 7.950
.ƒ 12.300
OFFICIËLE OPEL-DEALER
.ƒ 13.950
HOGEWEYSELAAN 151
.ƒ 15.950
1382 JK WEESP
.ƒ 18.750 Delta 1.3 2/91
ƒ 9.400
02940 • 14277.
ƒ 19.950 Thema 2.0 IE 16V 3/9^ 16.900 Nissan Sunny 1.4 LX, 76.000
km, d.groen APK + Bovag t/m Kadett 4-drs. 13 N '89 ƒ 14.750
.ƒ21.500
E.S.S. B.V.
mei 95 ƒ 10.000,-: 020-6680774. Corsa 3-drs. 13 N '89 ƒ 13.750
.ƒ 8.250
035-564444/561842.
Katiett 3-drs 14 l'90 ƒ 15.750
.ƒ21.950
Corsa 3-drs. 14 SE'93 ƒ23.750
.ƒ31.500 Lancia DELTA 1.6 GT i.e '90,
rood, 36.000 km, apk, extra's!
Kadett 3-drs. 13 N'88 ƒ11.750
ƒ 12.500, tel. 020 - 6646029.
Autobedrijf CASPARUS
Vectra 5-drs,. 18 l '92 ƒ24.750
Ascona
1.6
D
H
B
6/84
ƒ
1.900
Weesp 02940-15108
Astra 3-drs. 16 l '91 ƒ21.750
Astra 1.4 l 1/92
ƒ17.900
Vectra 5-drs., 16 l '89 ƒ 16.750
Astra 1.7 D stat. 3/92 ƒ 19.800
Kadett 5-drs . 14 l '91 ƒ 16.750
Kadett 1.3 HB 5/88 . .ƒ 7.400
Voor een goede occasions:
Kadett 1.4 l HB 4/90 ƒ10.900 Opel Senator 3.0 i, m. '89, airFORD Sierra 2.0 GL, AUTOBERKELAAR AUTO
Kadett 1.6 D HB 6/84 ƒ 1.900 co, duurste uitv., in nw. staat,
MAAT, 4-drs., 05/87, 95.000
Handelsweg 4
Kadett 1.6 l Expr. 6/90/ 13.900 ƒ 13.950. Inruil/financ.
km. 1e eigenaar, ƒ8.750.Mijdrecht
kadett 1.7 D stat. 6/90/11.600 Tel. 020-6105478.
Kadett 1.7 D 6/89 ...f 7.800
MAZDA-DEALER
Minor Motorcars B.V
Kadett 1.7 D 2/90 ...f 8.900
Tel. 02979 - 82929.
Rover Dealer
Kadett 1.7 D 6/91 .. .ƒ11.900
Sloterkade 40-44
323 1.3 16V LX 10/90 ƒ 10.600 Omega 2.0 l GL 8/91 ƒ 15.900
Amsterdam 020 - 6177975
626 1.6 Sedan 5/87.. .ƒ5.400 Omega 2.3 GLD 11/90/ 17.800
Escort 1.4 C, 2/89 .. .ƒ 7.900 626 1.8 l 16V LX 8/92 ƒ 21.500 Record 2.3 D 3/83 . .ƒ 1.400 205 1.6 GTI 1/86 ....ƒ 7.900
ƒ 14.800 Vectra 1.6 l GL 7/91 .ƒ15.400 309 1.4XR 10/90....ƒ 9.400
Escort 1.8 D CL 9/90 ƒ 9.000 626 1.8 LX 5/91
ƒ 8.900
Escort 1.8 D CLX, 6/93/ 17.200 626 1.8 GLX 11/90 ..ƒ11.600 Vectra 1.6 GL 5/90 ..ƒ14.700 309 1.4 XE 1/90
ƒ 8.400
Escort 1.8 CLD 10/91 ƒ 14.200 626 1.8 GLX 7/91 .. .ƒ 13.900 Vectra 1.61 Sedan 2/93/ 22.800 309 1.6 XL 1/89
Escort 1.8 D CL 7/89 ƒ 7.900 626 1.8 l 16V GLX 8/92/ 22.600 Vectra 1.7 D GLS 3/90/14.800 405 1.6 GLXI 10/91 ..ƒ14.000
Scorpio 2.0 l CL 10/9^ 14.200 6262.0 l LX 4 / 9 0 . . . . ƒ 11.800 Vectra 1.7 D 1/89 ...ƒ12.400 405 1.6GL 2/88 .. ..ƒ 7.900
ƒ 8.900 Vectra 1.7 D 11/91 ..ƒ15.400 405 1.6 GLI 1/91 ....ƒ12.400
Scorpio 2.0 CL 1/92 .ƒ 16.900 626 2.0 LX 5/88
Scorpio 2.0 l CLX 4/92/ 17.900 626 2.0 GLXD 1/91 . .ƒ 13.900 Vectra 1.8 l 3/91 ....ƒ15.400 405 1.6 GLI 4/90 ....f 9.800
Sierra 1.6 l CL 7/92.. ƒ 11.900 E.S.S. B.V. 035-564444/561842. E.S.S B.V. 035-564444/561842. 405 1.6 GRI 8/90 ....ƒ10.400
405 1.6 GLXI 5/92 ...ƒ14.800
Sierra 1.6 CL 11/91 ..ƒ11.900 323 F sport, 1.8i GLX, '92,
Opel Corsa 12 S, 10-1986, antr. 405 1.6 GRI 1/92 ....ƒ15.200
Sierra 1.6 CL 1/90 ...f 8.900 49.000 km incl. alm. en stbk. Pr.
metallic, in goede konditie, 405 1.6 GRI 1/93 ....ƒ19.800
Sierra 2.0 Laser 5/86 ƒ 4.900 sch. ƒ 23.900. 020 - 6752274.
ƒ4.950. Inr. mog. 023-423906. 405 1.9 GRI br. 2/90 .ƒ.13.900
Sierra 2.0 CL HB 1/92ƒ 15.900
Sierra 2.0 CL 10/91 . .ƒ 12.900 Mazda 323 GLX Sedan 1.6i, bj. Opel Omega 2:4i, b.j. 1991,405 1.9 GLD 10/90 ..ƒ13.200
Sierra 2.0 GHIA 3/84 .ƒ 3.600 okt. '92, metal. blauw, trek- stuurbekr., ABS, schuifkantel- 405 1.9 SRI 6/91 ....ƒ14.900
Sierra 2.0 IS 12/87...ƒ 7.800 haak, nog 1 jr fabr. gar. dak, keurige auto ƒ15.950. In- 405 1.9 GR br. 3/89 .ƒ13.900
405 1.9 GRD 2/91 ...ƒ14.400
Sierra 2.0 CL 1/89 .. .ƒ 7.900 ƒ 17.900. Tel. 020 - 6966575.
ruil mogelijk. 023 - 423906.
405 1.9 GLD 2/89 ...ƒ10.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
OCCASIONS
T.k. grijze Opel Kadett 1.3 S, 405 1.9 GLD br. 6/91 ƒ17.200
MAZDA DEALER
b.j. '86, APK tot 10-95, vr.pr. 405 1.9SRD9/91 ...ƒ17.800
VAN VLOTEN CAR
ƒ5.500,-. Tel.: 072-119586.
405 1.9 D br. 1/92 ...ƒ 19.700
ƒ15.900
Tel.: 020-6365052
T.k. Opel Kadett 1.3N b.j. '79,405 1.9 l 5/92
405 1.9 GRD 9/90 . ..ƒ14.200
626 SED LX 1.8i-16v . . . .1993 APK 02-'95, vr.pr ƒ 900,-.
405 1.9 GRD br. 4/90/14.800
626 Wagon LX 2.0I
1994 Tel.: 02975 - 30559.
505 2.0 6/88
ƒ 6.900
121
SED
LX
1.3M6V
..
.1992
Sierra 2.0 CLX 88/89/90/91/92
605 2.0 SLI 4/92 ....ƒ 19.700
Sierra T. Diesel
91 323 HB LX 1.3
605 2.1 SLD 2/92 ...f 19.200
1987
Sierra 2.0 GT, 4-drs, wit .. .92 323 HB ENVOY 1.3
E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
1988
Escort 1.4 CL, 3 -f 5 d. 90/91 323 HB GLX 1.3
1988
De beste Leeuwekeur
Escort 1.6 CLX . . . . 89/90/91 323 HB 1.5 aut. PS
1989
gebruikte auto's
Fiesta 1.1, rood, wit .. .89/90 323 HB 1.5 Ensign
1989
vindt u bij:
Scorpio 2.4 CL, 5 drs
91 323 HB LX 1.6i
1990
COBUSSEN -AMSTERDAM
Peug. 405 1.9 GR '89 ƒ 12.500 323 HB GLX 1.6i
1991
Volvo 340 DL ' 8 8 . . . . ƒ 3.500 323 F GLX 1.6i
1990
sinds 1930
Ren. 21 TL, Lpg '90 .ƒ 13.500 323 F GLX 1.6I-16V . • . . . .1993
Peugeot-dealer
323 F GLX 1.8M6V
1991
BOVAG GARANTIEBEWIJS
COBUSSEN
626 SED GLX aut. 2.0-12V.1988
HOGEWEYSELAAN 97
Baarsjesweg 249-253
626 SED Xeno Ipg 2.0i . .1991
Tel. 02940-15443
Amsterdam 020 - 6121824.
626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
Peugeot 405 GRi 1.9, juni 1990,
626 HB LX aut. 2.0
1989
keurige auto, ƒ 10.950. Inruil
626 HB GLX 2.0-12V .. .1989
mogelijk. 023-423906.
626 HB ARES 2.21-12V PS.1990
626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992
Peugeot 205 GL Diesel, bouwj.
Ford Escort 1.6 diesel 9/'87, 1e 626 Coupe GLX 2.2M2V
'88, perfecte staat, 5-drs. nwe.
eigenaar, mooie auto, ƒ 6.950. PS
'.1990
APK. Inruil mogel., ƒ 7.950.
Inruil mogelijk. 023-423906.
Tel. 020-6105478.
Andere occasions:
Mitsub. Colt GL 1.2 .. ..1988
Peugeot 309 Porf. 1.4i . .1990
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Peugeot 405 GL 1.6i... .1990
Honda Accord 2.0 EX sedan, Opel Kadett LS 1.8
Div.
types 106 va. ... ƒ 14.750
1987
7/'87, stuurbekr., pas gekeurd,
Div. types 205 va. .. .ƒ 5.950
ƒ6.950. Inr. mog. 023-423906.
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Div. types 306 va. ...ƒ25.950
205 GE 1.1./5d 1/90 .ƒ13.500
AMSTERDAM-NOORD
T.k.: Honda Accord 20 EX, bj.
Aanbevolen door
205 GT 1.4./5d 4/87 .ƒ 8.950
'88, APK 7-'95 + veel extra's,
Politie- en Verzekeringsmij.
205 Rallye (95 pk) 7/8&f 11.950
vr.pr. ƒ 9.000. 03474 - 1732.
Geschikt voor alle auto's
309X3TI 16V 2/91 . ..ƒ25.950
IN SECONDEN GEPLAATST 305 GR 1.6 Sed. 5/84 ƒ 3.500
Mercedes onderd. ook bestel
NU'te koop bij
305 GR Break 4/86 . .ƒ 2.950
Bel. 02157 - 1586 ('t Gooi)
V & D, Halfords, Brezan, Carlife 305 GR Break 2/87 ..ƒ 8.950
Tevens inkoop sloop of schade Automat VW/Audi & CitroenAdm. de Ruiiterwég
Mercedes 280 TE Combi, b.j. dealers, Bovag-garages en de Wat u zoekt hebben/krijgen wij!
396^398. A'dam
tel. O20- 68 259'83 , '84, i.z.g.st., nwe. APK, ƒ 6.950. betere autoshop. Prijs ƒ 149,- Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Info: 020-6846226
Tel. 020-6629517/6791864.
Tel. 020-6105478.
87
89
91
91
92
93
93
93
88
91
93

Daihatsu

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

FIAT
Panda 750 CL .
Panda 1000 CL
Panda autom. .
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
Uno 1.1 S
Uno 1.4 Skyline
Uno 1.4 Suite ..
Ritmo 70 Cl
Croma 2.0 S . . .
Croma 2.0 TDi .

1-26

Naam:

•

47,88
64,04
80,19

96,35
112,51
128,66
144,82
160,98

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:
•

Handtekening:

l KM

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

DeBoodschappeiiKcant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
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Geweld in Zandvoort met l O procent toegenomen
ZANDVOORT - Het aantal geweldsdelicten in Zandvoort is dit jaar met meer
dan tien procent toegenomen. Het aantal 'bedreigingen' met geweld komt zelfs
boven het regionale en landelijke gemiddelde uit. Daarentegen wordt het aantal
keren dat de dader gepakt wordt, minder. Volgens de politie moet er daarom
volgend jaar een 'extra inspanning' verricht worden om het aantal geweldsdelicten terug te dringen.

Dat zegt de regionale politie in haar districtsjaarplan 1995 voor Kennemerland-Zuid, betreffende Zandvoort. Het plan wordt deze
maand aan de gemeenteraad gepresenteerd.
De politie vindt het aantal gevallen van geweldscriminaliteit 'in absolute zin niet onrustbarend hoog'.
In 1993 was er in 44 gevallen sprake van een
geweldsmisdrijf, waarbij 47 personen het
slachtoffer werden.

totaal zo'n 55 incidenten hebben plaatsgevonden, met 70 benadeelden.
Vooral in het aantal bedreigingen met geweld is in 1994 een toename te zien. 'Deze
vorm van geweldscriminaliteit scoort in
Zandvoort hoger dan het regionaal en landelijk gemiddelde,' zegt de regionale politie in
haar beleidsplan voor Zandvoort voor 1995.
De aanpak van geweldsdelicten speelt hierin
een belangrijke rol. 'Juist door de ver strekkende gevolgen voor de slachtoffers en de
enorme inwerking van een onveiligheidsgeBedreigingen
voel op de inwoners, het publiek en de toeris'Deze gevallen van criminaliteit hebben
De cijfers voor 1994 tot en met 20 septem- ten, dient deze vorm van criminaliteit een
voor het slachtoffer veelal ver strekkende ber waren: 50 incidenten en 62 benadeelden. hoge prioriteit te krijgen.' Vandaar dat de
gevolgen, soms ook van traumatische aard.' De verwachting is dat er eind van dit jaar in politie van plan is, hier meer tijd aan te gaan

besteden: de aanpak hiervan moet een hoge
prioriteit krijgen.
Vorig jaar werden 17 verdachten aangehouden. Het oplossingspercentage kwam daarmee op 35 procent. De bedoeling was, dat dat
dit jaar verhoogd zou worden met 5 procent,
maar het ziet er naar uit dat het 2 procent
minder wordt. Op 20 september waren er pas
15 verdachten aangehouden, een oplossingspercentage van 33 procent. De verwachting is
dat het dit percentage zal blijven tot eind
december.
Volgend jaar moet er een 'extra inspanning' worden verricht om het aantal incidenten te verlagen en het oplossingspercentage
te verhogen, zegt de korpsleiding. Met bijzon-

DEZE WEEK
Palermo

dere aandacht voor bedreiging met geweld, in
de repressieve sfeer. Met andere woorden:
zoveel mogelijk proberen de daders te pakken zodat zij hun straf niet ontlopen. Maar er
zal ook 'preventief' worden gesurveilleerd: in
1995 zullen de politiesurveillanten daadwerkelijk met het toezicht op deze vorm van
criminaliteit worden ingezet.

Palermo aan zee is
Q:;
Zandvoort nog niet, en
O ;;
van een mafia kun je ook nog i;:
niet spreken, al vindt er binnen de horeca wel afpersing >;
plaats. Dat zegt Fred Paap, lid;":
van de horecacommissie Cri->;
minaliteit. Volgens hem moet J
de gemeente wel harder op-i;
treden tegen drugsverkoop..„Een bordeel weten ze welf
met succes tegen te houden. ?
Met drugs moet dat ook kun-J!
nen."
•
l

Horeca
Samen met de gemeente wordt gestreefd
naar een integrale aanpak en bovendien zal
het regionale project Bestrijding Criminaliteit in de Horeca een belangrijke rol spelen.
Zie ook pagina 3

Mummie

Bewoners Schuitengat woedend over parkeermeter

4

hadden. We waren niet gewaarschuwd." De meter viel nauwelijks op, doordat deze vlak
naast een glasbak en een papierbak is geplaatst.

Mevrouw Stuij heef t bij de gemeente bezwaar ingediend tegen de bekeuring. Zij moet het
bedrag gewoon betalen, is haar
verteld, en vervolgens maar afwachten of zij het nog terugkrijgt. „Ik vind de gang van zaken ook onbehoorlijk, omdat
de bewoners zelf geen bericht
hebben gekregen. Bij de gemeente zeggen ze dat het in de
krant is aangekondigd, maar ik
„We zijn allemaal woedend," heb daar niets van gezien." Dat
zegt mevrouw Stuij. Zij is een geldt ook voor andere taewovan de bewoners van het Schui- ners.
tengat die onverwacht met een
bekeuring van 67,50 gulden
werden
geconfronteerd. Verkeerde bus
„Opeens stond die- meter er,
Voorzitter Van Staveren van
zonder dat we het in de gaten de vereniging van flateigenaren

D66 eist voortaan 'nadere zekerheden'

'College komt aantal
toezeggingen niet na'
ZANDVOORT - D66 zal
toezeggingen van het college van Burgemeester en
Wethouders voortaan niet
meer zonder meer accepteren. Dat zegt de D66-fractie
van de Zandvoortse gemeenteraad. Volgens de
fractie komt het college een
groot aantal toezeggingen
niet na.
'Wij hebben sinds het aantreden van dit college ervaren dat
het ruimschoots toezeggingen
doet, zodra de raad aandringt,'
schrijft de D66-fractie deze
week in een brief aan het college. De fractie vindt dat wel een
doelmatige manier van werken,
mits het college zich hier aan
houdt. 'We krijgen echter de indruk dat die toezeggingen als
zoethoudertje voor de raad hebben gediend. Daarmee wordt
onzes inziens het vertrouwen
van de raad in (de werkwijze
van) het college ondergraven.
Onze fractie zal in ieder geval in
de toekomst eventuele toezeggingen door het college niet
zonder meer accepteren en nadere zekerheden eisen.'
De fractie noemt in haar brief
zeven toezeggingen die niet zijn
nagekomen en verzoekt het college om 'duidelijke verklarin-

Verdachte meldt
zich vrijwillig

gen'. Daarnaast wil zij 'bindende afspraken' over wanneer een
en ander alsnog gebeurt. Er
moet een lange-termijnagenda
worden opgesteld voor de
raads- en commissievergaderingen, waarin de toezeggingen
van 1994 en 1995 worden verwerkt.
De toezeggingen hadden taetrekking 'op het Gemeentelijk
Woningbedrijf en woningen
daarvan, nieuw beleid inzake
reserves en voorzieningen, projectleiding woonwagenstandplaatsen, steunpunt ouderen,
terrein Pool (Prinsesseweg) en
bouwplannen
stationsomgeving.

heeft al veel bewoners met
klachten aan de deur gekregen.
„Er wordt ontzettend veel gemopperd," zegt hij.
Volgens een woordvoerder
van de gemeente zijn er wel bewonersbrieven verspreid. Deze
blijken echter, volgens Van Staveren, bij de verkeerde brievenbussen, om de hoek, te zijn bezorgd. Enkele dagen geleden
zouden nieuwe brieven zijn verstuurd, maar mevrouw Stuij
had gisteren nog niets ontvangen.
De parkeermeter is op 31 oktober geplaatst, de gemeente
heeft dat op 3 november in twee
kranten via een advertentie medegedeeld. De meeste bewoners
hebben dat echter niet gezien.
„Maar de parkeerwachters hebben de eerste twee weken ook
niet bekeurd," zegt een woordvoerster van de gemeente. De
bekeuringen zijn inderdaad
van de periode erna. Een aantal
bewoners had de meter toen
nog niet in de gaten, omdat zij
over een garage beschikken,
waar zij normaliter hun auto
weg zetten.

Kelderdeur
Zij gebruiken het parkeerterreintje achter hun flat meestal
alleen voor kort parkeren of het
uitladen en naar boven brengen
van boodschappen en andere,
zwaardere spullen. Er komen
namelijk twee kelderdeuren op
uit. De hoofdingang van de flat
ligt aan de Passage, het is niet
mogelijk om daar met de auto
te komen. Vandaar dat de bewoners er zwaar aan tillen, dat
juist op dit parkeerterreintje
een meter is geplaatst. „We
moeten nu dus parkeergeld
gaan betalen om spullen uit de
auto voor de deur uit te kunnen
laden." In de straat achter het
Van Fenemaplein kan nog' vrij
geparkeerd worden, maar dat is
te ver weg om met zwaardere
dingen te gaan sjouwen.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)
MEDEDELING AAN DE ABONNEES
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een aanpassing
van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1995 als
volgt vastgesteld:

ƒ 6,15 per maand

08.05 03.45 20.25 16.00
08.5504.3421.2917.00
10.05 05.56 22.3518.00
11.16 06.50 -.-19.05
00.06 07.50 12.2620.05
00.54 09.00 13.1521.14
01.5009.5614.0622.14
02.35 10.46 14.41 23.05

Maanstand/getij:
EK vrijd. 9 dec. 22.06 uur
P°odtij maand. 12 dec. 11.16 uur
NAP+76cm
V
M zaterd. 18 dec. 03.07 uur

(alleen bij automatische incasso)
ƒ 18.00 per kwartaal
ƒ 32.55 per halfjaar
ƒ 56,90 per jaar
Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeid via giro of bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u
wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische overschrijving
van het abonnementsgeld, dan nemen
wij graag aan dat met de eerstvolgende
overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Hoold commercie
Weekmedia

Het parkeerterreintje aan het Schuitengat, ook veel gebruikt door klanten van de ernaast .gelegen supermarkt, is tegenwoordig
bijna leeg

Foto André Lieberom

Verzet tegen kappen bomen particulieren
ZANDVOORT - De werkgroep Boombehoud maakt
ernstig bezwaar tegen het
handhaven van de kapvergunning voor 11 bomen in
de Haarlemmerstraat en
voor twee -particuliere - bomen aan de Kostverlorenstraat nummer 106. „Als er
bomen gekapt moeten worden, dan dient de afdeling
Groenvoorziening opnieuw
een kapvergunning aan te
vindt de werkgroep.'

De heer Boekelman (hoofd
afdeling
Groenvoorziening)
schreef de werkgroep onlangs
in een brief dat zoveel mogelijk
getracht zal worden de bomen
te laten staan. Dit naar aanleiding van het ingenomen standpunt van de commissieleden
Ruimtelijke Ordening. Zij vonden dat de gezonde bomen in
zowel de Zandvoortselaan als
de Haarlemmerstraat behouden dienen te worden. Hierdoor ging het plan om op de
Haarlemmerstraat gezonde bo-

Comité Haarlemmerstraat wacht nog op aanpak verkeersdrukte

(ADVERTENTIE)

men te kappen of te verplaat- meteen maar kunnen gaan kapsten en een nieuwe bomenlaan pen als ze dat willen." Liever
te creeëren, niet door.
ziet de werkgroep dat de kapvergunning voor de 11 bomen
De afdeling Groenvoorzie- onmiddellijk vervalt. „Zonodig
ning schreef echter in een brief, kan een kapvergunning altijd
dat de kapvergunning die eer- opnieuw worden aangevraagd
der wél door de gemeente werd en beoordeeld," aldus Keislair.
verleend, gehandhaafd blijft.
De werkgroep heeft haar standpunt in een brief medegedeeld
Mevrouw Keislair, woord- aan het college van Burgemeesvoerder van de werkgroep ter en Wethouders.
Boombehoud, gaat hier niet
mee akkoord. „In dat geval zou
de afdeling groenvoorziening Beeldbepalend
Ook heeft de werkgroep bezwaar gemaakt tegen het kappen van twee bomen aan de
Kostverlorenstraat
nummer
106. De bomen staan op particuliere grond. „Het zijn gezonde mooie bomen, aldus mevrouw Keislair. De werkgroep
is van mening dat deze bomen
beeldbepalend zijn voor de
wegen naar Noord zijn name- driesprong, waaraan nummer
lijk veel te klein gemaakt. Maar 106 is gelegen. Ze maken het
ze gaan echt niet met kleinere pleintje en het aanzien van de
straat juist heel erg leuk en zijn
vrachtwagens rijden..."
dus voor Zandvoort van belang."

GRATIS
IJSTAART
zolang de voorraad strekt

bij aankoop van een

KERSTBOOM
v.a. ƒ 20,00
Grote sortering
blauwsparren
kerstgroen
kerststukjes
Tevens verzorgen wij ook
kerstgroen voor bedrijven.

'Het is de laatste jaren niet meer te harden'
ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort
mag zich zo langzamerhand
wel eens wat duidelijker uitspreken over de hele verkeersproblematiek in Zandvoort. Dat zegt het Comité
Haarlemmerstraat, opgericht in verband met de verkeersdruk in deze straat.
Het comité heeft daarvoor
bij het college van Burgemeester en Wethouders opnieuw aandacht gevraagd.
„Het college heeft het laatste jaar om de problemen
heen
gedraaid,"
aldus
woordvoerder René van
Liemt, ondanks de 'vele verzoeken en brieven' richting
Raadhuis.

Schudden
Bewoners van de Haarlemmerstraat hebben veel last van
het zware vrachtverkeer dat in sterk -'toenemende mate door
hun straat raast, vaak met grpte snelheid. Van Liemt: „Het is
de laaste jaren niet meer te harden. Tientallen tonnen tegelijk
dreunen maar over die putdeksels heen. Dat geeft vibraties
onder de grond, gewoon niet

Marcel Schporl's
bloemenkiosk
Hogeweg 1, tel. 14320
Vondellaan 1ctel. 15712
Met dank aan Snackbar
„De Oude Halt"

Tientonners

Waterstanden B

dec
10dfic
1
1 dec
1
2dec
1
3dec
H dec1
5dec
1
6 dec

P

Vragen over bezorging?
fj
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 171661
Advertenties:
tel. 17166 3
Redactie:
tel. 18648 rl

ZANDVOORT - De 23-jarige
Amsterdammer die ervan werd
verdacht op zondag 27 november in het casino een toerist te
hebben bedreigd met een mes
en deze daarbij te hebben gestpken, heeft zich woensdag vrijwillig gemeld bij de politie. Hij
is voor nader onderzoek inge„Dat vind ik een kwalijke
sloten. Bij het eerste verhoor
verklaarde hij door een black- zaak," zegt Van Liemt. „Als 95
out niet meer te weten wat er procent van de Haarlemmerstraat-bewoners een verzoek inwas gebeurd.
dient om te praten' over de problemen in hun straat, dan verwacht je op zijn minst toch een
bevredigend antwoord of een
uitnodiging voor een gesprek.
Datum
HW
LW HW LW Maar dat laat al een jaar op zich
8
dec
07.05 02.45 19.21 15.06 wachten."
9

|

Katinka Bartels doet -l O P
verslag uit een kuur- IOj^
oord: 'Van top tot teen smeert;;
ze me onder de groene smur-jj
rie, die ruikt naar de Noordzee?:
op een dag met westenwind.|
Als een soort mummie moet ikfl
twintig minuten blijven liggen.'p
Eigenares Constans Looman:'-!
'Algen zorgen ervoor dat jej)
vitaal blijft. De bedoeling vanii
een algenpakking is ook datfj
het lichaam zichzelf herstelt.;;
Dat is wel nodig, want stress,?
milieuvervuiling en slechte';!'
voeding zijn flinke aanslagen!
op je lichaam en geest.'
>S

We moeten betalen om de
auto uit te kunnen laden'
ZANDVOORT - Bewoners
van de flat Schuitengat, aan
de kop van de passage aan
de dr. Engelbertstraat, zijn
kwaad over een parkeermeter op 'hun' parkeerterrein.
Zij wensen een regeling
waardoor zij toch gratis hun
auto kunnen neerzetten.
Sommigen zijn 'woedend'
omdat zij een bekeuring
hebben gekregen: de meter
is onverwacht neergezet
zonder dat de bewoners ervan op de hoogte zijn gesteld.

i

normaal meer. De bewoners
zitten te schudden in hun huizen. Voor zo'n prachtige monumentale straat als de Haarlemmerstraat, is dat gewoon doodzonde."
Volgens Van Liemt wordt de

aanvoer van zwaar vrachtverkeer de laatste jaren steeds erger. „Er zijn steeds grotere bedrijven in Zandvoort gekomen," zegt hij, wijzend op onder andere Gran Dorado en
McDonalds. „Heb je die bevoor-

De route voor de grote 'tientonners' loopt via de Haarlemmerstraat en de Hogeweg naar
richting Boulevard Barnaart.
Vandaar gaan ze pas Zandvoort-Noord in. „Gewoonweg
waanzin," vindt van Liemt. Volgens het comité mag de Haarlemmerstraat geen verkeershoofdader blijven. Toen de
straat afgelopen maand afgesloten was voor het verkeer, ten
behoeve van het verplanten van
de bomen, beseften velen het
verschil. Van Liemt: „We wisten niet wat we meemaakten,
wat een rust."
Het comité Haarlemmerstraat heeft het laatste jaar al
vele brieven aan het college van
Burgemeester en Wethouders
geschreven. Niet alleen met kritiek, ook met vragen en suggesties. „We willen graag meedenken en meepraten. Het is ook
absoluut niet onze bedoeling
om al het verkeer uit de straat
te weren. Het gaat ons er voornamelijk om, dat de Haarlemmerstraat ontlast wordt van
dat zware vrachtverkeer. Daar
is de brede Prinsesseweg uiteindelijk ideaal voor," aldus
Van Liemt. De Haarlemmerradingsauto's wel eens gezien? straat zou kunnen worden verBakbeesten zijn het, en het smald en de toegestane snelraast met een enorme snelheid heid worden aangepast. Zo ziet
over de Haarlemmerstraat. Bo- het comité het liefst dat er een
vendien rijdt het vrachtverkeer snelheidszone van dertig kilodat naar Noord moet ook via meter wordt ingesteld.
deze straat. De bochten in de
Vervolg op pagina. 3

r
Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,50 D halfjaar ƒ 31,75 D jaar ƒ 55,50
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U lioeft geen postzegel te plakken.

L

710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

De overweldigende belangstelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het heengaan van

.uitvaartverzorging
kennemerland bv

Joop Bisenberger
hebben ons diep getroffen.

Hoera!
ons nichtje

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wij zijn u zeer dankbaar voor de vele mooie bloemen,
lieve brieven en kaarten en uw aanwezigheid op de begrafenis.

coco
is vandaag
l jaar
Boy en Billy

6.00

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

DOKTERSBERICHTEN

gevestigd

Trudi Duin
praktijk adres:
gezondheidscentrum Zandvoort
Beatrixplantsoen l, tel. 18880

Zandvoorts Nieuwsblad

beh. volgens afspraak
Houding correktie, beweging instruktie,
adem therapie, senso motoriek

Fa. P. Klein

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
wat zij voor ons en anderen heeft betekend, geven wij u kennis dat toch geheel onverwacht is
overleden onze tante

Maria Bluijs-Blom

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geeriing

ADVERTENTIES

weduwe van Anton Bluijs

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

in de maatschap Fysiotherapie
Willernse
Burg. Nawijnlaan 4
2042 PM Zandvoort
tel. 02507-13333

enz.

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

lichtgewicht
naaimachines

3 december 1994
Secr. Bosmanstraat 31
2041KS Zandvoort

ovz

Correspondentieadres:
Tolweg 9
2042 EJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 9
december 1994 van 10.00 tot 10.45 uur achter in
de Agatha kerk, Grote Krocht 43 te Zandvoort.

en

15 december a.s.
een KERSTPUZZEL
2 HOOFDPRIJZEN

Hendrik Cornelis de Jong
weduwnaar van Elisabeth Wilhelmina Campagne
* 19 augustus 1921
f 3 december 1994
Brigitte en Jos
Martijn, Elisabeth, Lucia

©ovz

Burg. Engelbertsstraat 58
2042 KP Zandvoort

.

Nieuwsblad®
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Bedroefd delen wij u mede dat op 3 december is
overleden

Henk de Jong
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Uw gasbedrijf adviseert!

Bestuur en leden
van het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort

STOOKAKTIE '94/'95
uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

Na een welbesteed leven ging van ons heen mijn
lieve man, fijne vader en schoonvader

Frits Slagveld
5 december 1994
W. Slagveld-Bouwman
Josette en Wilfred
Jacob Catsstraat 16
2041BG Zandvoort
Frits is overgebracht naar het Uitvaartcentrum,
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
9 december in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 10.45

uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.

1994

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

Week
streefverbruik*

22
28
34
39
45
50
56
62
67
73
78
84
93
101
109
118
126
140
154
168
182

Totaal vanaf
l november **

78
99
119
138
158
178
197
217
236
255
274
296
325
355
384
414
443
492
541
591
640

Kosten
deze week
ƒ11,44
ƒ14,56
ƒ17,68
ƒ 20,28
ƒ 23,40
ƒ 26,00
ƒ29,12
ƒ 32,24
ƒ 34,84
ƒ 37,96
ƒ 40,56
ƒ 43,68
ƒ 48,36
ƒ52,52
ƒ 56,68
ƒ61,36
ƒ 65,52
ƒ 72,80
ƒ 80,08
ƒ 87,36
ƒ 94,64

In memoriam

Wim Schoo
Het lijkt nog zo kort, maar het is toch weer een hele
tijd.
Ondertussen is mijn kind alweer een grote meid.
Ze heeft je niet gekend maar ze weet wie je bent.
Ook zij zal weten, dat niemand je ooit mag verge-

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

STOKMAN
REPARATIE
ALLE MERKEN

Om het Sinterklaasfeest nu extra feestelijk te
maken was er een Sinterklaasetalagewedstrijd
georganiseerd voor alle ondernemers in Zandvoort onder de naam "Bekijk het maar".
De volgende ondernemers hebben eraan meegedaan:
- Bloemsierkunst J. Bluys, Haltestraat 65
- Firma Versteege, Haltestraat 31
- Echte Bakker Balk, Hogeweg 28
- Confetti, Haltestraat 14a
- Drugstpre de Gaper, Kerkstraat 31
- Bakkerij Paap, Potgieterstraat 24
- Bakkerij Keur, Raadhuisplein 2
- Kaashoek van der Maas, Haltestraat 38
- Aart Veer, Grote Krocht 25
- First Face, Haltestraat 14
- Bloemenzaak Erica, Grote Krocht 24
- Rosarito dameskleding, Grote Krocht 20/b
- Belli e Ribelli kinderkleding, Haltestraat 45
- Parfumerie Moerenburg, Haltestraat 1
- Hema Zandvoort, Kerkplein 1
- Vlug Fashion, Haltestraat 61A
- J. du Chatinier hairstyling, Achterweg 1
- J. van Campen & Zn., C. Slegersstraat 2/c
- PB Fashion, Haltestraat 10
- drogisterij Goossens, Pasteurstraat 2
- Van der Reijden Makelaardij, Passage 36-40 •
- Vader & Zoon, Bloem en Plant, Kerkstraat 38
Een deskundige jury onder voorzitterschap van
Burgemeester Van der Heijden heeft op donderdag 1 december jl. de etalages beoordeeld. Op
woensdag 14 december, aanvang 13.00 uur
zullen, in de raadzaal van het Raadhuis de
prijswinnaars bekend worden gemaakt en de
prijzen door burgemeester M.R. Van der Heijden
uitgereikt worden.

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis:
- maandag 12 december 1994, 20.00 uur,
commissie Financiën
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatiepverdepunten die op deagenda staan.
Tijdens de'vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
15 december 1994 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13 december 1994.

GEMEENTE

DMC-garen
borduurpakketten
hobby-artikelen

FOURNITUREN
kledingreparatie

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

Voor de week van 28-11 t/m 04-12
Strooi uit mijn as
voor alle winden,
Naar duin of zee
daar, wat ik zo beminde.

399,-

De gemeente Zandvqprt en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort zijn samen deactie" December in Beweging" gestart. De actie is erop gericht
om d.m.v. verscheidene activiteiten alle aspecten
van dedecembermaand in het "zonnetje" te zetten.

De crematie heeft op donderdag 8 december
plaatsgevonden.

onze gewaardeerde oud-penningmeester van Het
Nederlandse Rode Kruis afd. Zandvoort.

v/a

BEKIJK HET MAAR!;
WEDSTRIJD VOOR
SINTERKLAASETALAGES

Moaruïmenu voor 2 personen
met een fles wijn
aangeboden door CAFÉ NEL7F
Haltestraat
La Bonbonnière geeft
l O heerlijke dozen bonbons
als troostprijs
Onze promotiedames
delen op 17 december
weer een leuke attentie uit.

Bedroefd delen wij U mede, dat van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, fijne opa
en mijn goede vriend

Elly

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

organiseren in de krant van:

Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot
condoleren in één der ontvangkamers.

Rita en Maas
Sylvia, Ivo

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

H Nieuwsblad

De uitvaartdienst zal in bovengenoemde kerk
plaatsvinden op vrijdag om 11.00 uur, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
om 12.45 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

j

Vondellaan 1A, Zandvoort

Uit aller naam:
Loli Offerman-Ohms

1989

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

op de leeftijd van 89 jaar.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kametlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Tel. 02507-14160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 02507-14168

Fa. Gansner & Co. 444444444*444444
4 KERSTDINER OP HET WATER
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
4
Ook voor uw sanitair.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

fysiotherapeute

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND -, DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

A. H. M. Immens

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

tel. 14764-14090

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Gevestigd

13 juli 1922

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

oefentherapeute CESAR

Feikje en Henk Halderman

ten.

/2 IX l D gegrild (500 gr.)
van 8.50 NU bezorgd voor
Bezorging tot 20.00 uur
alleen in Zandvoort
Maandag en Dinsdag gesloten.
Bij min. bestelling ƒ 15,- gratis thuis.

Zandvoort, november 1994
KanaalwegSl

Hierbij willen wij iedereen héél
hartelijk bedanken voor de
bloemen, kado's, en belangstelling bij ons 55-jarig huwelijk.

A. LAVERTU

DECEMBER-PRESENT

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Namens de familie
Marja Manders

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

„Home Chicken";
ROAAV's
Tel. 30378

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

FLOATING
RESTAURANT
HEERLIJK GENIETEN VAN UW KERSTDINER
IN EEN EXOTISCHE OMGEVING MET
MUZIKALE OMLIJSTING.
RESERVERING GEWENST
U bent welkom op 25 en 26 dec. rond 17.00,
18.00,19.30 en 20.30 uur.

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

SEAPAIACE
Oosterdokskade 8,1011 AE Amsterdam
Tel. 020-6264777, fax 020-6204266

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Corn. Slegersstraat
09.15-10.00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45-13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
13.45-14.30uur
J.P. Thijsseweg
14.45-15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
15.45-16.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)

ter en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening
en een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

•De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Duindoornlaan, 1 boom
- Haarlemmerstraat, 2 bomen

VENTOVEREENKOMST EN
STANDPLAATSVERGUNNING
VRIJGEKOMEN
Wegens beëindiging zijn de volgende ventovereenkomst en standplaatsvergunning vrijgekomen:
1. overeenkomst tot het venten van vis en viswaren op een gedeelte van het strand, gelegen tussen de Rotonde en de grens met de
gemeente Bloemendaal;
2. vergunning tot het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van vis en
viswaren, lokatie Boulevard Paulus Loot ter
hoogte van de Mauritsstraat, of de Boulevard
Barnaart nabij de grens met de gemeente
Bloemendaal.
Zowel de overeenkomst als de vergunning gelden voor het jaar 1995. Een eventuele verlenging is mogelijk.
Aan de overeenkomst en de vergunning is een
vergoeding verbonden. Voor de overeenkomst
bedraagt deze f 8.165,-. De vergoeding voor
de vergunning bedraagt f 8.895,-.
Geïnteresseerden kunnen zich binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie
schriftelijk aanmelden bij het College van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degenen die reeds in het bezit zijn van een ventof standplaatsvergunning/-overeenkomst komen, gelet op de persoonsgebondenheid daarvan, niet in aanmerking.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
mw. E.S. de Jong, medewerkster van de af deling
Algemeen Bestuur, Sector Grondgebied, bereikbaar onder telefoonnummer 02507-61472.
CATAMARAN AANGEBODEN
CATAMARAN zonder toebehoren wel inclusief
trailer met opbergbak
Type carrier: Hobbie Cat 16;
Lengte: ongeveer 5 en een halve meter;
Kleur: Wit met rood/blauw strepen.
Het object zal aan de hoogste bieder verkocht
worden.
Geïnteresseerden kunnen de catamaran bezichtigen op woensdag 14 december a.s. (of
na telefonische afspraak: 02507-61510) tussen 13.00 en 16.00 uur. Afdeling Reiniging:
Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort, contactpersoon J. Westen.
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
vanpesluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burge• meester en Wethouders besloten tot:
- het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte van de
Koninginneweg 35, te Zandvoort.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schrif •
telijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemees-

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad terïnzage bij de
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenén, Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort.
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en-Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 28 november 1994 een kapvergunning verleend voor:
- Kostverlorenstraat 106, 2 bomen
- Wilhelminaweg 68, 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20
te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
94101B M. Euwestraat 33
94102B Frans Zwaanstraat 64
94103B Sec. Bosmanstraat 35
94104B M. Euwestraat 66
94105B Duindoornlaan 29

plaatsen dakkapel
bouwen garage/
berging
plaatsen dakkapel

plaatsen dakkapel
bouwen garage/
uitbouw
94106B Kennemerweg 78 vernieuwen driving
range

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag: en vrijdagmorgen van 09.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
94075B Brederodenieuwbouw 13
straat 6 t/m 10 appartementen
94077B Burg. Nawijn- veranderen zorgcentrum in seniorenlaan 1
won./zorgcentrum
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel
via net Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein4.

VVeekmedia 17

donderdag 8 december 1994

Zandvoort is nog niet het Palermo aan de Noordzee
ZANDVOORT - Mafia-achtige toestanden spelen zich in
Zandvoort vooralsnog niet af, zegt horeca-voorzitter Fred
Paap. „Maar ik weet wel dat er afgeperst wordt in het dorp.
We hebben signalen gekregen dat er een aantal bedrijven
is, dat daar last van heeft. Er is er eentje bij, die in de
drugsscene zit. Het lijkt niet zo ernstig, maar als je een
paar keer-het slachtoffer bent geworden van een overval,
dan piep je wel anders. Zelf heb ik ooit ook eens een pistool
in mijn buik gehad. Zulke dingen vergeet je niet."

:;*===

i *-vs

door Paul van Gageldonk

Mede voor zijn gemoedsrust,
maar óók voor die van de andere ondernemers in Zandvoort,
komt er een groot onderzoek
naar criminaliteit in de horeca.
Dit is een initiatief van Horeca
Nederland. Een speciale commissie kreeg hiervoor van het
Bedrijfsschap Horeca, dat ook
voor de belangen van de niet-georganiseerden opkomt, een
subsidie van anderhalve ton.
Het doel is die criminaliteit nu
eens goed in kaart te brengen,
maar óók om er in overleg met
de plaatselijke autoriteiten iets
aan te gaan doen.
Men krijgt vooral ' steeds
meer te maken met criminaliteit die nauw samenhangt met
de verkoop van drugs. Afgezien
dan van de gebruikelijke overlastsituaties. Dit blijkt uit 'de
voorlopige resultaten en een
NIPO-enquête onder horeca-ondernemers. Dat zegt ook
Fred Paap, eigenaar van Café
Koper aan het Kerkplein en
voorzitter van de horeca-afdeling Haarlem én omgeving. Hij
is lid van de Commissie Criminaliteit en dus uitstekend op de
hoogte van wat er zich in de
horeca afspeelt. „Onze organisatie zegt nog steeds: geen
drugs in horeca-taedrijven, of
dat nou maatschappelijk aanvaard is of niet," aldus Paap.

verkoop van drugs voor je deur
plaatsvinden, dan blijven de
klanten óók weg." De criminele
acties variëren van een pistool
naar je hoofd krijgen door iemand die naar binnen loopt, tot
aan telefonische bedreigingen:
„Zo van: jij hebt toch zo'n leuk
dochtertje en zij heeft toch zo'n
leuk rood mutsje op...?"
Een nieuw fenomeen zijn organisaties die via de horeca hun
illegaal verkregen geld willen
witwassen. Daar zullen weinig
mensen iets van merken. Paap
zegt dan ook: „Daar kunnen we
op zich weinig tegen doen.
Maar het betekent wel dat je
een aantal collega's krijgt,
waarvan je je moet afvragen of
ze eerlijk kunnen zijn. Dat is
een bedreigende ontwikkeling,
want dan ben je als gesprekspartner naar de overheid, als
belangenbehartiger, op een gegeven moment niet meer weikom aan tafel. Dan ben je min
of meer gelieerd aan een criminele organisatie en dat is natuurlijk het laatste wat we willen."
Voor het onderzoek van de
commissie criminaliteit zijn
drie regio's uitgezocht: Friesland, Gooi- en Vechtstreek én
Kennemerland. In laatstgenoemde regio zal de commissie
nauw samenwerken met Rini
Cappel, makelaar integraal veiligheidsbeleid van de politie
Bedreigingen
Kennemerland en in Zandvoort
Behalve over interne spreekt vooral bekend vanwege zijn
hij ook over externe criminali- projecten met Parking- eh Beteit: „Als er vechtpartijen en ach Watchers. Vanuit politie-

Busweg
Vervolg van voorpagina

Het
taestemmingsverkeer
centrum zou via de 'busweg' en
de Prinsesseweg moeten worden geregeld. Het comité stelt
voor om de busweg te asfalteren met Zoab, een produkt dat
bekend staat als geluidsarm en
goed water-regulerend. . Daarnaast wordt voorgesteld om
vanaf de Zandvoortselaan geleidingen te maken naar de Prinsesseweg, met een goede wegaanduiding. Volgens het comité is daarvoor genoeg ruimte
aanwezig.
„Eerlijk gezegd was het Comité Haarlemmerstraat blij
met de nieuwe verkeersplannen, die indertijd in het kader
van de hoofdwegenstructuur
werden gepresenteerd," zegt
Van. Liemt. „Maar toen bewonersgroepen hiertegen in opstand kwamen, is het hele plan
gewoonweg in de ijstkast gezet.
Het lijkt of het college niet
meer weet wat het ermee aarr
moet. Niemand wil er nog over
praten. Toch zijn er al verschillende onderzoeken geweest,
praat men over woningbouw in
de Prinsesseweg-buurt en zijn
er onderhandelingen geweest
met de NZH. Wethouder Flieringa heeft bovendien vorig
jaar nog in een commissievergadering gezegd, dat er onderzocht werd of men het vrachtverkeer via de busbaan kon laten lopen. Ook daar hebben we
niets méér van gehoord."
Ondanks brieven, voorstellen
en suggesties, heeft het comité
nog geen bevredigend antwoord gekregen. Ook geen uitnodiging voor een gesprek, aldus Van Liemt. „Het laatste
antwoord dat we kregen? Wéthouder Versteege zal kijken of
het probleem belangrijk genoeg
is om te bespreken.
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Verloedering

Drugskoeriers zijn ook in Zandvoort actief. Fred Paap: „Ik wil echt niet dat de jeugd van ons dorp
daarvoor gebruikt •wordt"
Foto André Lieberom

bureau Hogeweg zullen de onderzoekers de situatie in Zandvoort nauwgezet gaan bestuderen en aanbevelingen doen voor
de zogeheten Plannen van Aanpak. In mei volgend jaar hoopt
de commissie de eerste resultaten te kunnen presenteren. Is
het oordeel positief, dan wordt
het model in alle politieregio's
geïntroduceerd.

Zandvoort is maar een dorp,
maar volgens Fred Paap herbergt het alle vormen van criminaliteit, die men kan bedenken: „Van autodiefstal tot
straatroof,
parkeeroverlast,
vechtpartijen, illegale wapenhandel en drugsoverlast. Er
zijn hier bedrijven die softdrugs verkopen, maar we weten
dat er ook bedrijven zijn die
harddrugs verkopen. Als je in
het dorp rondloopt en je houdt
Harddrugs
je ogen open, dan kun je geDe bevindingen in Zandvoort woon zien wat er gebeurt. Dan
kunnen een belangrijke rol is de vraag: doe je je oogkleppen
gaan spelen in het onderzoek. dicht of pak je je maatschappe-

Oud-secretaris
Bosman (86)
overleden

lijke verantwoordelijkheid?"
Paap maakt zich vooral zorgen om het imago-probleem,
dat wil zeggen: de beeldvorming die het buitenland heeft
over ons land en ons dorp. „Dat
imago is er niet meer eentje van
klompen en molentjes, maar
van hasj en coke. Dat zorgt ervoor dat je een bepaalde vorm
van toerisme krijgt, maar de
vraag mag gesteld worden of
dat het gewenste toerisme is."
Het drugstoerisme, waar Paap
op doelt, is de laatste jaren ook
aan Zandvoort niet voorbij gegaan. Ook Zandvoort heeft het

Het gaat Paap en de zijnen
daarbij niet eens zozeer om het
consumeren van drugs, maar
om de overlast ('de verloedering', zoals hij zegt) die het met
zich meebrengt. Dat leidt ook
tot een iets andere houding tegenover toeristen. Pensionhouclers in Zandvoort kijken steeds
langer hun potentiële klanten
aan, voordat ze een kamer verstrekken. Paap: „Die kamer
krijgen ze vaak niet meer, als
het vermoeden bestaat dat hun
klant voor de drugs hier naar
toe is gekomen. Het is een vorm
van discriminatie, die eigenlijk
niet kan, maar die wel begrijpelijk is."
De drugsgerelateerde criminaliteit in Zandvoort kan volgens de caféhouder op eenvoudige manier ingedamd worden.
„De gemeenteraad heeft ooit
een motie aangenomen, waarin
men toezegt de drugsverkoop
in Zandvoort tegen te houden.
In de praktijk komt er geen
donder van terecht. Af en toe
dreigen ze wat, maar ik vind dat
met name de burgemeester,
verantwoordelijk voor het
drugsbeleid, harder moet optreden. Hij hoort het radicaal
aan te pakken. Al vele jaren
houden we in Zandvoort met
succes tegen dat hier een bordeel komt. Het is verschillende
keren geprobeerd, maar de gemeente houdt het tegen. Nou,

dat kunnen ze met de drugsverkoop ook, als ze willen. Maar
het gebeurt niet. Ik heb daar
geen begrip voor. Het is ja ot'
nee. Ik kan met alle twee leven.
Maar nu weet ik niet waar ik
aan toe ben."

Houseparty
Paap wil niet roomser zijn
dfin de paus. Hij heeft geen enkel probleem met de regelmatig
plaatsvindende houseparty's in
gebouw De Krocht, ondanks
het slechte imago dat tegenwoordig aan houseparty's
kleeft. Hij vertrouwt de exploitant. Die heeft toegezegd dat
zijn personeel geïnstrueerd
wordt op de bestrijding van
handel in drugs. En van klachten van buurtbewoners, over
overlast, heeft hij ook nog niet
gehoord.
Criminaliteit in de horeca
kan zeer ernstige, schokkende
vormen aannemen. „Een collega van mij hebben ze zo een
mes in z'n rug geduwd, toen 'ie
z'n zaak verliet. Die hadden ze
niet eens gevraagd of hij z'n
geld wilde afgeven." En er zijn
de lichtere vormen van criminaliteit, waar bijna elke horeca-ondernemer last van heeft.
„Jongens die je opbellen en zeggen: ik heb nog een partijtje van
de wagen gevallen rotzooi. Is
dat wat voor je?"
Paap hoopt hoe dan ook dat
het onderzoek ertoe leidt dat de
overheid wakker wordt en iets
tegen de criminaliteit in de horeca gaat doen. Ooit werd in een
landelijk ochtendblad beweerd
dat Zandvoort het Palermo van
de Noordzeekust was geworden. Zover is het nog steeds
niet, vinden Paap en zijn collega's. „Maar er moet nu wel eindelijk iets gaan gebeuren. De
ondernemers moeten ook meer
bereid zijn om aangifte te doen.
Nu laten ze het vaak na, omdat
ze denken dat hun zaak toch
geseponeerd wordt. Het is de
overheid, die ze het vertrouwen
moet gaan teruggeven."

Wethouder door
ongeval gewond
ZANDVOORT - GBZ-wethouder Plieringa is vrijdagmiddag danig gewond geraakt. Door een voetbal die
over de weg rolde, kwam hij
ten val met zijn snorfiets.
Flieringa liep onder meer een
gebroken jukbeen op, taeschadi-;
gingen aan zijn gebit plus diverse kneuzingen. Ziekenhuis-opname bleek echter niet nodig, al
moest de wethouder voorlopig
wel thuisblijven. Wanneer hij
weer aan het werk kan, was gistermiddag nog niet bekend.
Burgemeester Van der Heijden
neemt voorlopig zijn taken
over. Vermoedelijk zal deze de
raadscommissie van Finan-'
ciën, aanstaande maandagavond, voorzitten.
Door zijn val heeft Flieringa
de GBZ-ledenvergadering van
vrijdagavond gemist. In deze
vergadering, bezocht door zo'n'
40 belangstellenden, is uitgebreid gediscussieerd over onder andere Eurotel, het Centrnmplan en de hoofdwegenstructuur.

Westdijk verlaat
Gran Dorado
ZANDVOORT - Conny
Westdijk-Wilkes, general
manager van Gran Dorado
Zandvoort, heeft per l janu:
ari een andere functie aanvaard.

Zij wordt Operationeel Directeur van CSU Total Care b.vj
Tevens gaat zij leding geven
aan de werkmaatschappij CSU
Efficiency b.v. Dat betekent dat
zij na exact 4 jaar afscheid
neemt van Gran Dorado Zandvoort. „In de afgelopen vier jaar
heeft zij op inspirerende wijze
leiding gegeven aan ons park in
Zandvoort," zegt Th.H.J. Benschop, directeur exploitatie.
„Op voortvarende wijze en op
kwalitatief hoogstaand niveau
heeft zij - samen met het managementteam - ontzettend goede
ontwikkelingen in Gran Dorado Zandvoort gerealiseerd. Ook
aan de organisatie Gran dorado
Leisure in zijn algemeenheid
heeft zij een grote bijdrage geleDaartoe moet zij beschikken verd." Op 15 december neemt
over veel vrije tijd. Er staat zij officieel afscheid.
geen vergoeding tegenover.
Voor het komende seizoen
staan er onder andere vele optredens gepland rondom 'Haar- EMM bestrijdt
lem 750 jaar stad'.
opmerking artikel

VVV zoekt bloemenmeisjes
ZANDVOORT - De regionale WV Zuid-Kennemerland is op zoek naar bloemenmeisjes voor het seizoen 1995-1996. Het promotieteam bestaat uit twaalf
meisjes van rond de achttien jaar, die gedurende een
jaar het visitekaartje van de
regio zijn.

ZANDVOORT - Op 2 december is op 86-jarige leeftijd W.M.B. Bosman overleden. Hij was van 1940 tot
1968
gemeentesecretaris
van Zandvoort.
Bosman heeft tal van belangrijke functies bekleed. Hij begon zijn loopbaan in 1923 op de
secretarie van de gemeente Alkmaar. Hij werkte ook op de secretarieën van Haarlemmermeer en vervolgens Zandvoort.
Van 1962 tot 1966 en van 1957tot 19VO lid van Provinciale Staten (KVP-fractie) en van 1968
tot 1970 lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland. Na
zijn aftreden als statenlid en gedeputeerde was hij van 1970 tot
1972 waarnemend burgemeester van Velsen, toen die gemeente betrokken was bij de
herindelingsplannen voor de
Umond. In 1973 werd hij voorzitter van de commissie Bangertgemeente en van 1973 tot
1976 trad hij op als bemiddelaar
tussen Egmond aan Zee en Egmond-Binnen.
In Zandvoort herinnert een
straatnaam aan de verdiensten
van Bosman voor deze gemeente. Bosman werd in Zandvoort
eerst aangesteld als plaatsvervangend gemeentesecretaris, in
de rang van hoofdcommies.
Eind 1940 volgde hij secretaris
Jellema op. Tijdens de oorlogsjaren gaf hij steun aan tal van
inwoners. Zijn inzet na de oorlog, samen met burgemeester
Van Alphen, is van grote betekenis geweest voor de wederopbouw van de gemeente. Daar-

protaleem van de drugskoeriers
gehad.
Paap: „En ik wil echt niet dat'
de jeugd van ons dorp daarvoor
gebruikt wordt. Het wordt tegenwoordig ook al als normaal
ervaren dat ze mijn café binnenkomen, meteen vragen of ik
het verkoop en oi' ik anders
adressen kan geven van zaken
waar ze het wel verkopen. Men
gaat er vanuit, dat dit in de Nederlandse horeca allemaal kan.
Maar dat is niet het geval en het
is ook nooit zo geweest. Softdrugs, ondanks het gedoogbeleid, zijn nog steeds verboden."

Zandvoorts
Nieuwsblad

De Haarlemse Bloemenmeisjes zijn al veertig jaar een belangrijk 'promotiemiddel' voor
Haarlem en omstreken. Zij
worden uitgezonden naar vele

activiteiten, die een grote uitstraling hebben in Nederland,
maar ook in het buitenland.
Dat zijn onder meer congressen, feestelijke evenementen en
ontvangsten van belangrijke
personen.
Van een bloemenmeisje
wordt verwacht, dat zij een representatief voorkomen heeft,
over een goede talenkennis beschikt en in staat is om op enthousiaste wijze iets over de
vele aspecten van de regio ZuidKennemerland te vertellen.

Geïnteresseerden
kunnen
voor 10 december een kort
briefje met pasfoto sturen naar
VVV Zuid-Kenneme'rland, afdeling Promotie. Vermeld moeten worden gegevens zoals geboortedatum, maat, opleiding
en motivatie.

Ouderen vieren Kerstmis
ZANDVOORT - Voor ouderen worden er diverse activiteiten georganiseerd om
gezamenlijk op sfeervolle
wijze Kerstmis te vieren.
Oud-gemeentesecretaris Bosman tijdens een interview in
1987(ArchiefIbto Weekmedia)

naast heeft hij naam gemaakt
als geschiedschrijver: 'Zandvoort in de jaren 1945-1965', van
zijn hand, werd een bestseller
en is nu hoogstens nog bij een
antiquariaat op de kop te tikken.
In 1972 werd de heer Bosman
bij zijn afscheid als burgemeester van Velsen genoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, een onderscheiding die hij
kreeg uit handen van de toenmalige commissaris mr. F.J.
Kranenburg. In 19,78 werden
zijn verdiensten voor de provincie Noord-Holland onder-

streept door de toekenning van
de zilveren erepenning, die hij
ontving uit handen van de toenmalige commissaris drs. R.J. de
Wit.
Van pastoor Celophas van de
St. Agathakerk ontving hij indertijd het ereteken van de
Orde van Sylvester, als erkenning voor zijn dertigjarig lidmaatschap van het E.K. kerkbestuur. Enige jaren terug, in
een interview in het Zandvoorts
Nieuwsblad zei hij bescheiden:
„Ik weet eigenlijk niet waar ik
dat allemaal aan te danken
heb." '

Rotary Zandvoort ondersteunt
twee projecten in arme landen

Zo is er op Eerste Kerstdag
evenals voorgaande jaren in
Huis in het Kostverloren een
open eettafel. Het maximale
aantal deelnemers is gesteld op
zeventig. Aan het diner kunnen
bewoners van Huis in het Kostverloren en de aanleunwoningen deelnemen, maar ook andere geïnteresseerden die ouder
zijn dan 65 jaar. De kosten zijn
25 gulden. Men kan zich telefonisch opgeven onder nummer
16945.
Op Tweede Kerstdag is er een
kerstinstuif in 't Stekkie. Vanaf
twaalf uur is men welkom. Tot

het diner/buffet om half twee
wordt er gerummicubd, geklaverjast en gebridged. Na de
maaltijd is er een diavoorstelling over 'het land van de kangoeroes' Australië. De afsluiting is om zes uur. De kosten
zijn 35 gulden. Belangstellenden moeten zich voor 15 december aanmelden bij 't Stekkie telefoon 17113.

Diensten

mis, zondag 25 december om
half elf kerkdienst en op zaterdag 31 december om zeven uur
avondwake.
De gereformeerde kerk aan
de Emmaweg heeft op donderdag 15 december van een tot
drie uur een kerstviering voor
ouderen. Samen met de Hervormde Gemeente in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein is op zondag 25 december
om tien uur een kerkdienst zaterdag 31 december om half
acht een Oudejaarsdienst en op
l januari om tien uur een
Nieuwjaarsdienst.

In de rooms-katholieke parochie aan Grote Krocht zijn de
volgende diensten: zondag 18
december om half elf een kerkdienst ter voorbereiding op
Kerstmis vrijdag 23 december
De kerstdienst bij de Vrijzinom tien uur kerstviering voor nige Geloofsgemeenschap NPB
ouderen zaterdag 24 december aan de Brugstraat 11 is zondag
om elf uur 's avonds de nacht- 25 december om half elf.

ZANDVOORT' -"EMM-dir
recteur Peter Kramer beistrijdt een opmerking in eeri
artikel in de krant van vori^
ge week, van een bewoonster uit de Koningstraat.
Het ging om de gemeentewöning van de familie Hakhof.
Deze wenst geen huurverhoging te betalen in verband met
het achterstallig onderhoud.
Wethouder Versteege en Kramer waren hier op bezoek geweest.' Volgens Imca Hakhof
had Kramer gezegd dat het allemaal wel 'meeviel'. 'De tekst in
het artikel is niet correct,' zegt
Kramer in een reactie. 'Er is
gezegd dat er snel een oplossing
moet worden gezocht voor de
problemen.' Volgens hem heeft
hij aangegeven 'dat het vinden
van een oplossing geen probleem hoeft te zijn, mits de gemeente voldoende financiële
middelen beschikbaar stelt'.
Volgens Kramer was mevrouw
Hakhof niet aanwezig bij dat
gesprek.
In een ander artikel is een
vervelende fout geslopen in verband met EMM. De bestuursvoorzitter is hierin per abuis
Marijke Hermeling genoemd.
Uiteraard moet dat zijn Marijke Herben.

ZAKELIJK BEKEKEN

Veel lingerie bij Bizarro aan de Passage

ZANDVOORT - Voor Anita Klaassen is een wens in
vervulling gegaan. AfgeloZANDVOORT - Rotary voort geen grootscheepse zen- ziet,' schrijft Korver in een ver- pen zaterdag opende zij aan
Club Zandvoort heeft afge- dingen meer hoeft te verrich- slag. 'Perfect tegelwerk en pla- de Passage 18 haar lingerielopen weken twee projecten ten, maar kan volstaan met het vuizen, een kolossaal kookei- -zaak Bizarro.
ondersteund, een in Karlo- sturen van een financiële bij- land met alle denkbare apparaBij Bizarro zijn badmode,
vac (Kroatië) en een in Ado- drage. De plaatselijke rotary- tuur'. Het besef dat duizend luxe
kousen en panty's, bijoux,
club zorgt dat dit goed besteed kinderen hiervandaan dageny, Hongarije.
wordt, terwijl hun Zandvoortse lijks een warme maaltijd krij- vrije tijdskleding en nachtkleKarlovac werd bezocht door
de leden Hans Lampier, Zvonko Steiner, Joop Berendsen,
Covert Slota en Hardy Korver.
Zij werden daar ontvangen
door de Rotary Club Karlovac,
die op initiatief van de Zandvoorters is opgericht. Dat laatste betekent dat Rotary Zand-

'collegae' een controlerend oog;
je in het zeil houden.
In Karlovac werd een ziekenhuis bezocht, zwaar getroffen
door raket-inslagen, plus een
school die al eerder hulp ont.ving uit Zandvoort. Onder andere om een keuken in te richten. 'De vreugde is compleet als
we zien hoe perfect hij eruit
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in 1941.

Het woningbouw-project in Adony, Hongarije

gen, veroorzaakt 'vochtige ding te vinden, maar het hoofdogen' bij enkele delegatieleden. accent ligt op lingerie. Zowel
voor vrouwen als voor mannen,
Op weg naar Turanj moet de voor oud en voor jong, van sexy
auto achtergelaten worden bij tot heel 'degelijk'. Een en ander
de eerste wegversperring. Met is te koop in allerlei prijsklaseen jeep van de politie komt sen, zo zijn er bijvoorbeeld
men verder, maar men treft on- broekjes van 4 tot 100 gulden.
derweg een triest dorp aan met Voor mannen die een kerstcaeen schrijnend gebrek aan van deau voor hun vrouwen willen
alles. 'We besluiten ons volle- kopen, worden er vanaf volgendig in te zetten de club tot aktie de week speciale koopavonden
te bewegen,' aldus Korver. Bij gehouden, op de vrijdagavond.
een ander, eerder ondersteund Dan is er tijd voor uitgebreid
project blijkt het werk tot tevre- advies.
Er zijn artikelen van veel bedenheid te vorderen. Een project voor gehandicapten in het kende merken, waaronder enoorlogsgebied. Tijdens de kele hele luxueuze. Van GOSlunch wordt 30 duizend gulden sard zijn er onder ander push-ups (al razend populair in
overhandigd aan de directie.
Daarna vertrekt het vijftal Amerika), er is zelfs een luxe
naar Budapest. In Hongarije, in kerstserie. Van Ten Cate is er
Adony, wordt een woningbouw o.a. de 'multifunctionele' serie
project gesteund. Dat vindt Free and Easy, voor mannen en
plaats onder de slogan 'bouwen vrouwen, van uitstekende kwamet mensen vóór mensen'. In liteit. In een andere serie van
ruil voor eigen inzet en een ren- dit merk komen weer onder anteloze terugbetaling van de lage dere hoge katoenen slips voor,
bouwkosten worden mensen in of bijvoorbeeld hempjes.
Van Beiter zijn er tal van koustaat gesteld een eigen woning
sen en panty's. „Hele mooie!"
in eigendom te verwerven.

Anita Klaassen verkoopt veel lingerie, maar ook nacht- en vrije-tijdskledingKuto André
zegt Anita. Dat geldt ook voor
het merk Dim & Rosi, dat ook
panty's met ingezet broekje
heeft. Nieuw van Reiter zijn
kousen met een elastieke band
plus daaraan vast een sjarretelgordel. „Die waren al meteen
uitverkocht, maar er is weer

nieuwe voorraad," aldus de eigenaresse. De naam Pierre Gardin, van een aantal fantasiepanty's, spreekt voor zicht. Van
Corssard zijn er sexy torseletjes en bodystockings. Er zijn
ook dichte bodystockings, die
als bovenkleding gedragen kun-

nen worden. Naast nachtkleding als lange flanellen hemden
en pyama's verkoopt Anita ook
jumpsuits: een soort 'overall'
als huispak. Verder is er ook
het merk Margriet Nannings,
met betaalbare vrije-tijdskleding.
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Openingstijden;
,
donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
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Autobedrijven Rinko
(sinds 1926 off. Renaultdealer)
Curiestraat 8-10 Zandvoort Nieuw-Noord
tel. 02507-12424

Henme de Jong

van; eeuwljk

DONDERDAG : 8 DECEMBER VAN 9.30 - 17.30 UUR
VRIJDAG
: 9 DECEMBER VAN 9.30 - 21.00 UUR
ZATERDAG
: 10 DECEMBER VAN 9.30 - 17.00 UUR
EENMALIGE MAGAZIJNVERKOOP VAN MEER DAN 100
MONSTERMODELLEN VAN TOONAANGEVENDE
DESIGNMEUBELEN.
FABRIEKSNIEUWE, PUNTGAVE MEUBELEN
MET VELE DUIZENDEN GULDENS KORTING.

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S 113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881

FL. 7,50 KORTING

Wil je zondags wat bijverdienen?

'BIJ 3 SLOGGI DAMES SLIPS

Ben je leuk, spontaan en kan je met mensen
omgaan
Dan is hier je kans1

Drog. part speciaalzaak De Gaper
heeft plaats voor

2 medewerksters
Voor een gezellige
sfeervolle kerst.
Wij zijn beide
Kerstdagen geopend.

Leeftijd tussen 16 en 18 jaar
Werktijden zondags van 13 00 tot 17 00 uur

VOORRAAD INRUIL AUTO'S:.
bj.
Fiat Uno 605 3 drs
Ford Escort 1.3 Laser 3 drs
Mazda 626 2.0 GLXi br. velgen 1e eig.
Mercedes 350 SCL coupé
Mitsubishi Space Wagon 1.8 GLX
Opel Kadett GSi 2.0 3 drs 1 e eig.
Renault 5 SL Van 3 drs grijsk.
Renault 5 TL 1.1 5 drs 1e eig.
Renault 5 TL 5 drs open dak
Renault 5 TR 5 drs open dak
Renault 11 GTL 5 drs
Renault 11 GTX 1.7 5 drs
Renault 19 RN 5 drs 1 e eig.
Renault 21 GTS 5 drs 1.7
Renault 5 GTL 3 drs 1 e eig.
Renault Clio RL l .2 3 drs 1 e eig.
Renault Cho S 1.4 3 drs 1 eig.
Renault Express 1.4 Kombi (kent. geel)
Renault Express 1.9 Diesel + ace.
Renault Safrane 3. OV6I autom.
Renault Twmgo rood
Renault Twmgo geel demo
Subaru Justy 1.2 5 drs
Subaru Justy 1.2 3 drs
Suzuki Samoerai Blue Lagoon
Volvo 340 4 drs

P.Reus „Uisen Specialiteiten"
*

Haltestraat 55 Zandvoort

geeft u meer!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten
lffij^

Regisseur Bnan Henson maakte m 1993 een
fllm rond het bekende kerstverhaal van Charles
Dickens over een gierige baas die verandert m
een gulle gever Hij deed dit uiteraard met de
cast van The Muppets Show

Ook met de feestdagen bieden wij u
weer een keur van visspecialiteiten
vers uit onze keuken.
* Zalmschotel
speciaal rijk
gegarneerd met:

|É^^

(«EI GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Passage 20.

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard"

Uw boom wordt
gratis thuis
afgeleverd.

'

* ten kompleet \ei/oigde begiatems ot eiematie \ooi een eenmalige'
afkoopsom \ an f 3 145, ( N B een \eigelijkbaic uinaart kost momenteel
/o'n f 5 000, )
* Geen le'ehijdsgiens, ledeieen \\oidt geaeeepteeid
* Yooi de betaling van de itkoopsom kunt u besta inde1 polissen \ in
le\ens\ei/ekenng aanbieden (tot maximaal t l 000, )
* De afkoopsom is ondei bepaalde \ooi\\aaiden attiekbaai \ooi de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten)

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

JDag cïi rtachtbciicikbaar voor
vhèt-ycrzörgcn varteen begrafenis
'
'
"
'
'
' '
: .
..
UITVAARTCENTRUM HAARLEM )Dirdct;hülp bij. cch
[sterfgeval.
EN OMSTREKEN

f

Paiklaan 36, 2011 KW Haailem Tel 023

328750

•* Z Ja, i k \ \ i l \ n j b l i ) \ e n d meei mfoimitie o\ei de mtuia umaamei/e'keiing
^ O onnangen Ik heb de gil intie dat ik nog neigens nn gebonden ben

^ W imm
r I-H

4 H st, ut

Crabsalade
Gevulde tomaat
Ger palmgfilet
Ger zalm
Holl garnaaltjes
Gevuld ei
Zalmmousse
Hollandse nieuwe
Makreelfilet
Flondasalade
Tonijnsalade

Kerstbomen
Verkoop

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Uw kind
met de kerstman op de foto?
Kom dan naar

.

^ 2 posteode/\\oonplaUs
S 3 telefoon
Q leeftijd(en)
Bon m envelop /ondei post/egel /enden aan
Uu\aaiteenmnn Haulem, Anmooidnummei 318, 2000 WC Ha\ilem

Romy's ijs- en kippaleis
Van 13 00 uur tot 17.00 uur op
woensdag 14 december
zaterdag 17 december
zondag 18 december
woensdag 21 december
Kerkstraat 22 te Zandvoort

19,50 pp v/a 4 personen

The Muppet Christmas
Carol
Kermit is Rob Cratchit de klerk van Scrooge en
is getrouwd met Ermly (Miss Piggy) Michael
Gaine vertolkt de enige rol van vlees en bloed
Scrooge de humeunge vrek die ^lJn personeel
slecht behandelt Op kerstnacht knjgt hij
be/oek van dne geesten die hem confronteren
met zijn verleden heden en toekomst Op slag
verandert Scrooge van vrek m een gulle gever
met een vrolijke natuur
De film is geschikt voor kinderen vanaf zeveti
jaar
Tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en na telefonische reservering*
bij de kassa van de Meervaart, telefoon (02O)
610.7393 betalen volwassenen in plaats van
25 gulden slechts 22,50 en kinderen tot en
met 12 jaar 7,50 in plaats van tien gulden
vooi de Brunchbios op zondag 11 december
om half 12.

Bon voor onze lezers
Naam

VMV
alc hot
tat po#d
oMrf niovt
nwMT zijn
ylm
'ow ttt

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204

In de Meervaart op zondag 11 december om
half 12 kan men eerst ge7elhg brunchen om
vervolgens te kijken naar

-H^K^UUHWB^^-^H^^^H^^^^^BHV^^HIBIHM^^^^^Ma^MMWBMII^^BWWBmBBHPBBHB^^H^^H^^Hi^^HHM^BHB^^MBHMH

8950,3950,19950,22950,9950,19950,8950,7950,7500,12950,8950,3950,22950,15950,6950,14950,23950,6950,20950,59500,17950,17950,9950,6950,17950,6950,-

Alle APK goedgekeurd en met BOVAG- of
Renault topoccasion garantie, naar keuze!

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op
met mevr G Olieslagers, tel 02507-12513
De Gapers Drugstore
Kerkstraat 31
2042 JD Zandvoort

U kunt bij ons
a la carte dineren.

VERKRIJGBAAR BIJ

89
85
91
78
86
90
89
87
86
90
88
84
93
90
86
91
93
86
93
93
93
93
89
87
92
85

prijs

* Hors d'oeuvre de luxe
een het oog
strelende schaal
rijk gegarneerd met:
Caviaar zalmpate
Ger zalmforel
Ger palmgfilet
Ger zalm
Zalmmousse
Gevulde sinaasappel
Gevulde meloen
Gambasalade
Gevulde tomaat
Crabsalade
Zalmsalade
Zweedse haring in dilleroom
Gevulde tongrolletjes
Flondasalade
Holl kreeftgarnalen

34,50 pp v/a 3 personen
MAAK HET U GEMAKKELIJK MET ONZE KANT
EN KLARE VISSPECIALITEITEN
Zalmpate met echte caviaar
Kreeft f)até
Zalmpate met echte caviaar m laagjes met cakevulling
Gevulde tongrolletjes met druiven m kreeftensaus
Gepocheerde zalmmoot m hollandaise saus met
amandeltjes
Verse kreeftensoep 1/2 liter
Vissoep bouillabaisse 1 liter
Dagverse salades Crabsalade, Flondasalade,
Zalmmouse, Zalmsalade, Tonijnsalade, Gambasalade,
Garnalensalade.
Gekookte kreeft en oesters op bestelling

*
*
*
*
*
*

Maand DECEMBER ook 's maandags geopend
2e Kerstdag geopend van 13.00 -16.00 uur
Schalen en bestellingen kunnen eventueel
bezorgd worden.

V

Woonplaats
Aantal personen (max 4 per bon)
In de Mcervaart (Osdorpplein) liggen /oguiaamde knipkaar
ten van l hè Muppets waarmee een leuke kijkdoos gemaakt
kan worden Op 11 december kunnen de/e do/en worden
Ingeleverd De makers van de dl Ie mooiste clo/tn ontvan
gen et n prijs

geeft u meer!

P. Reus en medewerkers
wensen u prettige feestdagen
en vooral een gezond 1995!

j

donderdag 8 deember 1994

Weekmedia 17

Bomschuitenclub eindelijk onder eigen dak
ZANDVOORT - De Bomschuiten Bouwclub is byzonder tevreden over haar
nieuwe onderkomen Na zes
noodgedwongen verhuizmgen tijdens haar 17-jarig toestaan, is zij, na drie jaar onderhandelen, uiteindelijk
neergestreken in het voormahge gas- en waterbedrijf
aan de Tolweg De 17 leden
zijn van plan om er nooit
meer weg te gaan. „Dat verhuizen zijn we zo langzamerhand zat," aldus voorzitter Bluys Half januari
vindt de officiële opening
plaats en houdt men 'open
dag' m het nieuwe clubhuis
Door Martha Burger

Er heerst een gezellige sfeer
in het gebouw aan de Tolweg
Het invallende zonlicht, doet
de werkstukken van deze 'vakmensen' nog mooier uitkomen
„Alles wat historisch met Zand
voort te maken heeft en wat er
niet meer is, maken wij na,"
zegt voorzitter Bluys En dat de
Bomschuiten Bouwclub dat
kan, bewijzen de werkstukken
op de tafels wel Momenteel
staan er prachtige ouderwetse
schepen op stapel en wordt een
oud Zandvoorts woonhuis precies volgens de bouwtekenm
gen nagemaakt
Dat is geen onbekend ver-

schijnsel
De Bomschuiten
Bouwclub heeft namelijk ook
al het hele Raadhuisplein in de
oude staat nagemaakt het oude
postkantoor, het tramemplace
ment, het oude badhuis en het
Raadhuis Alles is natuurge
trouw weergegeven tot in de
kleinste details Op dit moment
wordt ook het voormalige AB
N AMRO gebouw zo nauwkeu
ng mogelijk, m de authenthie
ke staat, nagemaakt Bluys „Al
onze werkstukken worden ge
maakt van oud eikenhout Dat
is belangrijk, want dat hout is
namelijk uitgewerkt Met onze
cirkel, lint en figuurzagen
kunnen we dat prachtig snij
den Ook bezitten we slijpschijven en een houtdraaibank Die
machines hebben we allemaal
via onze eigen club bekostigd "
„Aan materiaal hebben we
nooit gebrek Als we weer eens
wat nodig hebben, dan struinen
we gewoon het oud-vuil af Dan
zoeken we naar een oud ledikant of een oud 'kassie' Dat
hakken we dan gewoon in stuk
ken Hier en daar vinden we
dan ook wel weer een stuk koperen pijp Daarmee kunnen De leden van de Bomschuiten Bouwclub zijn blij met hun definitieve clubgebouw aan de
we dan m ieder geval weer een Tolweg. „Dat verhuizen zijn we zo langzamerhand zat"
I oto Andrc L leberom
lange tijd voort," aldus Bluys

Precisiewerk
Het namaken van bouwwerken en schepen is en blijft precisiewerk voor de heren Veel
onderdelen zijn namelijk be
hoorlijk klein van formaat en
dat maakt het karwei er niet
altijd gemakkelijker op Bij

Weekenddiensten

U

of alarmnummer 023 334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
POLITIE
Alarmnummer dieren
06 11 In andere gevallen tel Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
13043
BRANDWEER Alarmnummer Hulpverlening Voor mforma
0611 In andere gevallen tie, advies en hulp tel 17373, op
023-159500 of voor info over alle werkdagen van 10 30-12 30
dag (02507) 61584
uur Schriftelijk Postbus 100,
AMBULANCE Alarmnummer 2040 AC Zandvoort
06 11 Anders tel 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: Koninginneweg l,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
nemerland
DIERENAMBULANCE: Die maandag 09 15 12 15 uur, en
renbeschermmg
023 246899 dinsdag t/m vrijdag van 09 00
(gratis), Regionale Dierenam- tot 17 00 uur Wilt u zekerheid
bulance
alarmnummer dat de coördinator aanwezig is
Of bent u zelf met in staat om
023-334323
HUISARTSEN: De volgende langs te komen' Bel dan voor
huisartsen hebben een geza een afspraak tel 19393
menlijke
waarnemingsrege- Belbus Om van de belbus (voor
Img J Anderson,' B van Ber bewoners van 55 jaar en ouder)
gen, C Jagtenberg, G Mol, P gebruik te kunnen maken,
Paardekooper, H Scipio Blu dient men zich 24 uur van te
me, F Weenmk Informatie voren op te geven bij Huis in de
daarover tijdens
weekend, Duinen, tel 13141, tussen 11 00
avond/nacht vanaf 16 30 uur, én en 17 00 uur De kosten per per
tijdens feestdagen via telefoon soon bedragen vanaf l juli 1991
nummer 30500 De spreekuren ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,
van de dienstdoende arts zijn voor een retour
zowel op zaterdag als zondag Alg. Maatschappelijk Werk
van 11 30 tot 12 00 uur en van Zandvoort: Noorderstraat l, tel
1700 tot 1730 uur Een af 13459 bgg 023 320464 Spreek
uur
op werkdagen
van
spraak is met nodig
Tandarts Hiervoor de eigen 9 00-10 00 uur Verder volgens
afspraak Deze hulpverlening,
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apo- beschikbaar voor iedere inwo
theek, H B A Mulder, tel ner van Zandvoort, is gratis
13185
Openingstijden (alleen Telef. Meldpunt Sexueel Gevoor
recepten)
zaterdag weld tel 023-329393 op werkda
11001300 en 17001800 uur, gen 12 00 14 00 uur en ma a
zondag
11 30 12 30
en vond 19 00-21 00 uur
17 00-18 00 uur Buiten de ope Telef. meldpunt Ouderen Misningstyden informatie over de handeling: 023-159700, van 08 30
tot 17 00 uur
regeling via tel nr 13185
Wijkverpleging Voor spoedge- Zandvoortse Vereniging van
vallen is het Kruiswerk Zuid Huurders Gratis advies voor
Kennemerland 's avonds, 's leden Telefonisch spreekuur
nachts en m het weekend te tae- elke dinsdagavond 19 00 21 00
reiken via de doktersmforma uur 19562 (Secretariaat ZVH)
Schriftelijk Postbus 287, 2040
tiedienst tel 068460
Verloskundigen: Mevrouw E A AG Zandvoort
de Boer Burgh en/of mevr Woningbouwvereniging EMM:
A C M Gombert en/of P J van Klachtentelefoonnummer
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- technische dienst 17577 Be
stuurlijk spreekuur iedere eervoort, tel 02507-14437
Dierenarts: Mevrouw Dekker, ste dinsdag van de maand van
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel 19 30 tot 20 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel
15847
Dieren: (Overige diensten) Ver 61500
eniging v h welzijn der dieren Taxi: tel 12600
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinses
dienst 023 383361, Asiel Zand- seweg 34, tel 14131 Open ma
voort
(tevens
pension) 14 17 30/18 30 20 30 uur, dl
02507 13888, Asiel Haarlem 14 17 30, woe 10 17 30, vrij
023 244443 Stichting Regionale 10 12/14 17 30/18 30 20 30 u , zat
Dierenambulance
023-363476 10-14 uur
Weekend
10/11 december 1994

voorbeeld het dak van dat ABN AMRO gebouw Daar is de
heer Menks momenteel zeer in
tensief mee bezig Zorgvuldig
heeft hij de smalle lamellen van
een oude zwarte jaloezie gebo
gen en daarna m honderden
kleine stukjes geknipt Het resultaat twee sigarendozen ge
vuld met schitterende zwarte
dakpannetjes Het dak is met
potloodlijnen al helemaal inge
tekend „Nu moet ik ze nog één
voor één op het dak plakken,"
zegt hij met een diepe zucht
Het is duidelijk dat dit preci
siewerkje het geduld van
Menks de komende weken nog
wel even op de proef zal stellen
Maar het resultaat zal ongetwij
feld prachtig zijn Ook repara
ties en opdrachten wil de club
nog weieens verrichten „Maar
niets voor niets en je moet de
tijd hebben," wordt erbij ge
zegd

Onafhankelijk
De 17 leden van de Bom
schuiten Bouwcluta kunnen het
allemaal prima vinden met el
kaar De meesten zijn al wat
ouder, maar er zijn ook zo'n vijf
jongere leden bij de club Ze
krijgen geen subsidie maar dat

hoeft van hen ook niet Liever
blijven ze onafhankelijk De Ie
den hebben met echt de indruk,
dat de gemeente het werk dat
zij verrichten, echt waardeert
„Dat is jammer, maar zo gaat
dat nu eenmaal in Zandvoort,"
zeggen ze eensgezind Daaren
tegen is de clutageest sterk De
clubleden betalen contributie
en ze betalen voor de drankjes
die ze drinken Bovendien heb
ben ze ook nog een aantal trou
we donateurs „Dat zijn men
sen die de historie en cultuur
van Zandvoort nog een warm
hart toedragen", aldus Bluys
„Op die manier kunnen we het
allemaal net zo'n beetje rege
len"
De eerste jaren had de verem
ging zich in het Cultureel Cen
trum gevestigd Bluys „Daar
hadden we een mooie plek,
maar ze gingen bezuinigen en
daar vielen wij blijkbaar ook
onder" Vervolgens verhuisde
de club naar school 'De Klim
op' maar toen deze werd afge
broken zat men opnieuw zon
der ruimte De spullen werden
noodgedwongen opgeslagen in
Noord (de loods van Jaap
Paap) Na vier maanden kon
den ze tijdelijk naar de Maria
school en daar vandaan ver
huisden ze naar de Josephma v
(ADVERTENTIE)

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 7 december De brandweer zal tam
nenkort alle hotels, pensiont. en kamerverhuur
bedrijven op brandveiligheid conti oleren De re
sultaten per bedn ] f woi den vei werkt m een rap
port, dat met de belrokken ondet nemer wordt
doorgenomen Ook zal een prioriteitenlijst voor
verbeteringen opgesteld wozden • Meer zelf
standigheid, meer samenwerking met de ge
meente en meer service naar de leden Dat zijn
zaken die de komende jaren een belangrijk stre
ven vormen voor de Zandvoortse woningbouw
vereniging Eendracht Maakt Macht De woning
oouwveremgmg bestaat dit jaar zeventig jaar •
Een aantal omwonenden van manege Ruckert
en de Heimansstraat is tegen de aanleg van een
skateboard baan Zij hebben bij de gemeente ge
protesteerd tegen dit voornemen De commissie
voor maatschappelijk wPlzijn ging echter wel
akkoord met de aanleg De omwonenden vrezen
de nodige geluidsoverlast van een skateboard
baan naast hun deur Wat hen betreft zou voor
de Zandvoortse jeugd, al jaren op zoek naar een
goede locatie die dan ook nog de goedkeuring
van de gemeente moet hebben een baan aange
legd kunnen worden in het stukje duin achter de
Algemene Begraafplaats De j ongeren zelf voelen
daar weinig voor o De kerstboom op het Raad
huisplem wordt een stuk kleiner dan die van
vorig j aar Toen was de boom 13 meter, nu wordt
het acht meter

Donderdag 6 december Een woordvoerder van
het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt
mee dat de staatssecretaris van dit departement
Gedeputeerde Staten van Noord Holland heeft
geadviseerd het raadsbesluit van de gemeente
Zandvoort, dat betrekking heeft op de invoering
van de toeristentaelastmg (oppervlaktebelas
ting), niet goed te keuren Dit omdat toenstentae
lasting betrekking heeft op nachtlogies en niet
kan worden aangetoond dat horecabezoekers
onder deze norm vallen • 'Het Gasthuisplem
autovrij' deze gedachte lag ten grondslag aan de
sloop van verschillende panden m de directe
omgeving van het Gasthuisplein m de jaren
1976/1977, onder voorwaarde dat het plein dan
autovrij zou worden gemaakt Een raadsvoor
stel werd aangenomen Er volgden voorstellen
tot reconstructieschetsen van de toekomstige
inrichting, voorstellen het andeis te doen be
sprekingen met bewoners en gebruikers van de
panden aan het Gasthuisplem, Gasthuisstraat
en v m Kruisweg en er kwamen bezwaren Nu
ligt er opnieuw een plan dat gemaakt is door
college ondersteunende partijen Het laatste
woord is er nog niet over gezegd Dat het nog
jaren zal gaan duren, daar is iedereen het over
eens Het autovrij maken van het Gasthuisplem
wordt een lange, lange lijdensweg • Duizenden
handtekeningen zijn inmiddels door het actieco
mite, dat zich bezighoudt met de demonstratie
voor behoud van het circuit, verzameld Men
verwacht een grote drukte zaterdag als de de
monstratie gehouden wordt

Hoge onderscheiding > Farkeermeter
voor Gerhard ter Veer I
JM

„.

/•
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K BEHOOR TOT de geluk
kige (half )Zandvoorters
die nog geen parkeermeter
voor de deur hebben Maar dat
worden er met de dag minder,
lijkt wel De parkeermeter rukt
steeds verder op in Zandvoort
Na het winkelcentrum waren
een tijdje geleden de Zeestraat
en de Engelbertstraat aan de
beurt, nu ook het parkeerplem
tje achter de flat aan de Passa
ge (die officieel Schuitengat
blijkt te heten) En wie weet
welke straten binnenkort vol
gen Van een 'parkeermeterbe
leid' bij de gemeente is name
lijk nog mets te merken
De omwonenden kunnen
niets anders doen dan hun au
to's maar een paar straten ver
derop neerzetten Lekker mak
kelijk als je een paar keer weg
moet op een dag of als je 's
avonds na je werk thuiskomt
maar hopen dat er een plek is
om te parkeren
De meters zijn er neem ik
aan vooral om geld te plukken
van de toerist Op zich valt er
wel mee te leven, ook met een
meter voor je eigen deur Maar
dan moet er wel een goede re
geling zijn voor de omwonen
den Bijvoorbeeld een vignet
onder de autoruit waardoor je
je auto zonder te betalen bij de
meter in jouw straat kunt neer
zetten En dan natuurlijk in an
dere straten een parkeerver
bod met eveneens een vignet
voor de bewoners zodat zij er
wel kunnen parkeren Dat laat
ste om te voorkomen dat de
toeristen alle gratis parkeer
plaatsen die we zelf nog nodig
hebben, overspoelen
In allerlei andere steden in
de regio kom je dit soort rege
lingen allang tegen, behalve m
Zandvoort Toch heeft ons ge
meentebestuur er wel eens van
gehoord, want in de tijd van de
vorige verantwoordelijke wet
houder werden deze mogelijk
heden al genoemd Maar dat is
nu al weer zo'n vier jaar gele
den en sindsdien is er nog niets
gebeurd (Ook dat is geen on
bekend verschijnsel in onze ge
meente)
Ik maak me niet erg gauw
druk maar langzamerhand be
gin ik toch een beetje ongerust
te worden de parkeermetei
rukt steeds verder op, terwijl
er voor de omwonenden mets
wordt gedaan Die komen mis.
over een paai jaar pas
Een gescheurde achillespees is de oorzaak van dat de toneel schien
bod En volgens mij is dat
voorstelling van Wim Hildering van deze maand uitgesteld moet aan
worden naar begin volgend jaar Het optreden is nu gepland op 27, toch niet helemaal de juiste
28 en 29 januari, op woensdag 11 januari is er van 7 tot 8 uur volgorde
JOAN KURPERSHOEK
voorverkoop in het Gemeenschapshuls Daarna kunnen de reste
rende kaarten gekocht worden bij drogisterij De Gaper m de
Kerkstraat en Foto Boomgaard op de Grote Krocht Slachtoffer is
Paul Olieslagers (van De Gaper) Hij speelt een belangrijke rol in
het geplande toneelstuk Maar een partijtje badminton een paar
dagen geleden, werd hem noodlottig hij scheurde zijn achilles
pees, waardoor hij voor een aantal weken m het gips moet De
verwachting is dat hij m januari wel weer kan optreden met
ZANDVOORT
Leerlingen
krukken op het podium
van het Noordzee college, loca
tie Gertenbach Mavo, zijn aan
staande zaterdag tussen 10 en
De 'Sinterklaas stunt' van Kroon vis heeft deze week heel wat 12 uui op Radio Noord Holland
Zandvoorters op de been gebracht Door een uitgeknipte adver te horen De derde klassers
tentie uit het Zandvoorts Nieuwsblad in te leveren, kon men een doen mee aan De Blauwbilgor
gratis vismenu halen bij een van de drie karren aan de Boulevard gel, een literatuurprogramma,
en het strand Dat het menigeen niet aan z'n neus voorbijgaan Er compleet met quiz, dat m sa
werden, dooi de tiouwe lezers van onze krant, heel wat bonnen menwerking met de provincia
ingeleverd gisteren waren het ei al bijna 500 De bordjes met vis Ie bibliotheekcentrale wordt
en salades smaakten de Zandvoortsers natuurlijk heerlijk Want georgamseei d Daarnaast ge
laten we eerlijk zijn zo n gratis maaltje krijg je ook niet elke dag ven Annelies Attema en Saskia
aangeboden Iedereen vond het een leuke en uiteraard smakelijke Paap live hun mening over twee
boeken
verrassing van Jaap
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Voorstelling Hildering uitgesteld

Leerlingen
op de radio

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10 30 uur mevr ds A A
m 't Veld, Haarlem
Woensdag 15 00 uur advents
bijeenkomst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout
Zondag 15 30 uur
Vesper
dienst, ds S v d Meer (Dg),
Haarlem
Kerk v.d. Nazarener Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 10 30 uur ds A W. Snij
ders, 3e Advent
19 00 uur ds A W Snijders

j Burgerlijke stand
Periode:
29/ll/'94 - 5/12/'94
Ondertrouwd:
Verbeek, Jacob Willem, en Sanchez Valera, Yolanda
Geboren:
Gerard Anton Maarten, zoon
van Van Gennip, Pranciscus
Petrus Antomus Jacobus, en
Keislair, Bernardina Catharma
Daphne Antonia Gerdina, dochter van Egas, Wouter Gerard,
en Schelvis, Hendnka Petra
Prancis, dochter van Blaauboer, Cornelis Dirk Johannes,

de badplaatsdoor

d Endeschool
Bluys „Die school was eigen
dom van de Gemeente Ze had
den ons beloofd dat we hier
voor altijd konden blijven
Toen het gebouw echter aan het
Rode Kruis werd verkocht, tae
gon 'de narigheid' voor ons op
nieuw We moesten daar weg,
want ze hadden de ruimte
opeens zelf nodig Dat maakte
de sfeer tussen onze club en het
Rode Kruis er niet bepaald ge
zelhger op, moet ik zeggen"
Volgens Bluys hadden ze hun
poot best strak kunnen hou
den, maai uiteindelijk zijn ze
zelf maar weg gegaan „Dat was
eerlijk gezegd om van het ge
zeur af te komen," zeggen de
clubleden eensgezind
Na drie jaar praten en onder
handelen zit de Bomschuiten
Bouwclub dan eindelijk op de
nieuwe stek Elke dmsdaga
vond komen ze gezellig bijeen
m hun nieuwe kantine „We
drinken dan gezellig een glaasje
spüitwater," zeggen de leden
olijk „Goed voor de sociale
contacten ' Boven hun hoofd
hangt een stuk hout van een
oude Bomschuit In de hoek
liggen de tekeningen, de foto's De heer Ter Veer ontving de koninklijke onderscheiding uit
en de eerste stukjes hout voor handen van burgemeester Van der Heijden
het volgende 'project' alweer
klaar
Paviljoen Zuid
ZANDVOORT
Zand- zitter van het dagelijks bestuur
voorts ingezetene drs G ter van Huis in de Duinen en het
Veer kreeg eind vorige Huis m het Kostverloren
Ter Veer, geboren in Veen
maand van burgemeester
een koninklijke onderschei dam, was aanvankelijk werk
ding uitgereikt Hij werd be zaam bij de Twentsche Bank
in 1965, trad hij m dienst
noemd tot officier m de orde Later,
van het GAK, waar hij nu dit
van Oranje Nassau
jaar vervroegd is uitgetreden
Ter Veer (63) kreeg de onder Hier werd hij in 1980 werd bescheiding om verschillende re noemd tot hoofd afdeling fman
denen, onder andere zijn maat cien Daar was hij een stuwende
schappelijke activiteiten Zo kiacht in de professionalise
was hij gemeenteraadslid van ring van het vermogensbeheer
Zandvoort voor de KVP in de van de aangesloten bednjfsver
periode 1970 1974 en voor het enigingen en pensioenen In
CDA van 1978 tot 1982, met als 1991 werd hij benoemd tot dl
specialiteiten financiën en recteur vermogensbeheer van
maatschappelijk werk Boven het directoraat bedrijfspensioe
dien was hij lid van de advies nen en beleggingen Met de ver
commissie van de Oecumem zelfstandigmg hiervan werd hij
sche Raad, die een aantal zorg m 1993 benoemd tot statutair
disciplines in Zandvoort tot directeur van PVP Nederland
stand moest brengen Mede n v Van daaruit ging hij diverse
door toedoen van deze commis commissariaten en adviseur
sie is het Gezondheidscentrum schappen bekleden, onder an
Zandvoort ontstaan
dere sinds 1988 lid van de Raad
Verder is Ter Veer van 1970 van Commissarissen van Gran
tot 1978 bestuurslid geweest Dorado Leisure NV Bij Kluwer
van de St Agathaparochie, en m Deventer verscheen m 1972
daardoor ook betrokken bij de een boek van zijn hand onder
Stichting Kennemersportpark de titel 'Beleggingsbeleid in
Van 1970 tot 1982 was hij voor verleden en heden'

j Kerkdiensten
Weekend:
10/11 december 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds J A van
Leeuwen, SOW-dienst m Gereformeerde Kerk, m m v Her
vormd Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur ds J A van
Leeuwen, SOW-dienst in Gere
formeerde Kerk, m m.v Her
vormd Kerkkoor
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19 00 uur geen opgave
Zondag 10 30 uur geen opgave

met

en Kok, Sandra Marlis
Joey Ditmer, zoon van Paneyt,
Carlo, en Lijnzaat, Jolanda
Magdalena
Gabnella, dochter van Cakir,
Hovsep, en Hooning, Maria
Marquerita
Overleden:
Werkhoven, Arnoldus, oud 74
jaar
Bakker, Dirk, oud 63 jaar
Bosman, Willem Marianus
Bernardus, oud 88 jaar
De Jong, Hendrik Cornelis, oud
73 jaar

Sinterklaasstunt met vis

TEKENFILM

HUMOR

AKTIE

A.L
Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

12 Jaar
Dagelijks 19.00
Do/Vr/Ma/Di 15.30

16 Jaar
Dagelijks 21.30

3
gulden

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

l Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Geen gas om te bakken
Een andere vishandelaar Piet Reus uit de Haltestraat, had het
afgelopen da°en niet makkelijk Bij hem voor de deur waren Optreden voor 50+
weikzaamheden geueest aan het gas leidingnet Dat was al lastig,
ZANDVOORT De open eet
omdat hij zijn % it, niet kon bakken, maai uiteindelijk was de klus tafel voor 50 plussers in het
dan uiteindelijk toch geklaaid Althans dat dacht men Toen Stekkie aanstaande zondag
Reut. zijn appaiatuui begin deze week weer wilde aanzetten, was wordt opgevrolijkt door De Ko
dat tevoi s>eefb men w as veigeten zijn zaak opnieuw op hel gasnet meten uit Purmei end Op pro
aan te bluiten
fessioneel niveau wordt mu
ziek gemaakt door vier enthou
siaste muzikanten Het repei
toir loopt uiteen van Latijnsa
Ei ib weer een Kerstsamenzang gepland in de Hervormde Kerk merikaanse swing, tango
en wel op zondagmiddag 18 december (aanvang 14 30 uur) Na het smartlap en pop uit de jaren
enoime bucces van voiig jaar wordt er opnieuw een enorme vijftig Aanvang optreden om
belangstelling verwacht Kaarten zijn verkrijgbaar a 5 gulden bij 14 00 uui, kaarten hiervoor 6
alle kooi leden en bij de AKO op het Kerkplein Er verschijnt een gulden mcl koffie Het 3 gan
koor van zo'n 70 vrouwen en 25 mannen Medewerkenden zijn het genmenu begint om 12 30 uur,
Zandvooits Vrouwenkool, het Zandvoorts Herderskoor, sopraan kosten eten plus optreden m
Manjke Bleekemolen, Tiuus Stokman (declamatie), Gerard van de voorverkoop 12,50 of voor
Swieten de Blom (oigel) en Fians Bleekemolen, die de algehele aanvang 10 gulden
leiding van de Keibtbamenzang op zich neemt

Kerstsamenzang

PHILIPS VIDEORECORDbH
MET TELETEKST EN PDC

BAUKNECHT
WASDROGER

VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel; TURBO-DRIVE
met ABS. 3 koppen voor perfekte beeldkwaliteit,
gebruiksvriendelijk, programmeren met teletekst/PDC.
Inkl. scartkabel.
Adviesprijs*1095.-

Type
TRA961;
Reverserende 4,5kg
drogen, tijdklok en
geluidsarm.
SONYHWSTEADYSHOT Adviesprijs*899.Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. '3890.-

2399.

!.^SONY72CMKVS2921
•';, i-j Symphony design, absolute
••'?'.'.• l wereldklasse, super (lat en SONYHI-8TRAVELLER
..• v j square beeldbuis en verder Topklasse beeldkwaliteit! '3330.CA| bijna alle denkbare moge• \i lijkheden. Adviesprijs'4000.SONY STEADY SHOT
TR606; Met stabilisator! *3100.;.•
n t i a

1899.-

i7?a-

MSONY72CMKVC2921
\'A STEREO TELETEKST

BAUKNECHT
1000 TOEREN
WASAUTOMAAT

Type WA541; Luxe
1000 toeren wasautomaat, 14 basis
programma's waarvan 1 kort en 1 wolwas programma.
Adviesprijs*1829.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1099.-

;;|SONY63CMKVM2531
•§ SUPER TELETEKST

v• SONY55CMKVC2121
-i STEREO TELETEKST

ULTRAKOMPAKTE
CAMCORDER
HI-8 MET LCDKLEURENSCHERM

1549.-

SONY TRAVELLER
Lichtgewichtcamcorder. '1650.-

Gewicht slechts 900
gram! Topklasse HI-8,
Hi-Fi stereo. Beelden
direkt bekijken, inkl.
luidspreker, veel automatische funkties, eenvoudige bediening. Inkl.
afstandbediening en
accessoires.
Adviesprijs*2999.-

CANONCAMCORDER
<;;lj PANASONIC 63 CM
•.' C TX1988; Stereo en teletekst.

—

f-11
•~;'J SHARP

DV5403 KTV
?^\ STEREO TELETEKST

599.-

TURBO

SONYSTEREOTRAVELLER

TR323; HiFi-stereo camcorder,
10xzoom, groothoeklens. "2550.-

SHARP VIEWCAM
VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

649.-

BAUKNECHT KGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

799.949.-

1149.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

m

63 CM TOPKLASSE
63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
Off Philips garantie. Adv.*2545.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviespriis*1445.-

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

1399A-

LUXE 800 TOEREN

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv. *799.-

489.-

1599.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, kxigplay, autostore. *1295.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *749.-

729.-

GRUNDIGHI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraai>lateau. Adviesprijs. *279.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC SHARP R2V14STUNT
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1 499.-

199»219.-

1145 « "

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adviesprijs*649.-

SIEMENS WASAUTOM.

SHARPR3G14 KOMBI
1000 Watt quartz-grill.

395.-

399.-

249.-

BOSCH 1000 TOEREN
INDESIT 2-DEURS

1099.-

ZANUSSIZ614/4D

SONY VHS HI-FI VIDEO
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

1099.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

W

pw

BAUKNECHT 2304

999.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

850

AKAI HI-FI VIDEO
VSG60; 4 koppen. Adv.*1098.-

SIEMENS 320 LITER
320üter2-deurskoelkast*1398.-

799.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

LUXE 1400 TOEREN

TURBO-DRIVE HI-FI
Supersnel, hi-fi stereo. *1256.PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviesprijs*2695.-

749.

PHILIPS/WHIRLPOOL MIELEVWG521
TypeAWG719; Adv. *1 235.- Type G521. Adv. '2099.

BAUKNECHT 11 00 TRN
Type WA951 0. Adv. *1 899.-

63TA4410;63cm,Off. Phi''•&. lips garantie. Adv.*1995.-

.jfü

BOSCH VW SPS2102

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

Zé

BAUKNECHT VW 3PR

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met 3 diepvriesladen. * 1448.-

«;,!SONY TELETEKST

STEREO TELETEKST

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adviesprijs'949.-

MIELESTUNTK1321S
DD-koelkast.Adviesprijs*1499.-

>^j KVM1421;Adviesprijs*890.-

;•:;'! PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Flat square beeld:
buis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.M 995.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200 tm/min., rvs trommel, zeer
zuinig. Adviesprijs*! 1 99.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. "999.-

995.'

TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. *1 435.-

549.-

1000TOERENBOVENL
SONY VHS-HQ VIDEO
V235; Afstandbedening. *1220.-

•/aiaV"""

. •

nwi TQQ
Lrtfef ff & \fm~

_^. -•'

WHIRLPOOL AVM914
3 in 1. kombi (magnetron,
grill en crisp). BESTGETEST
en eenvoudige digitale bediening. Adviesprijs.*1049.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 komai magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

AEG TURNAMAT
AKAIVIDEOH-PDCrrXTl
F495; 4 koppen. '1318.-

STUNTBOVENLADER

AKAIVIDEO+PDC/TXT : dubbëlcass;
VSG24; IHQ, teletekst. *878.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21;Afetandbediend. *768.-

499.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adviesprijs*999.-

245.-

•radvo^cas

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. *699.-

599.-

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

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R7V10; 1000 Watt en draaialateau. Adviesprijs.*549.-

ZANUSSI ZF70BAR

345.325.375.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 Iiter3 in 1 kombi magnetron. Adviesprijs*1499.-

INDESIT 140 LITER

^» *®*€««:

829.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
^„U-nootdtei^

MM63-12; Teletekst. Adv.*1679.-

•31 BLAUPUNKT 70 CM
'K|iS70-39; S t e r e o en
•?^] teletekst. Adviesprijs. *1999.-

lll

GRUNDIG 63 CM
T63-630; Teletekst. Adv.*1579.-

-

PHILIPSVIDEO^PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

»99.

BOSCH KTF1540

425.-

»
«
'*Cs.ÖOClOO

\

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

X. N^;

SIEMENS KT14N30

495.545.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
Skoppen, perfektbeeld! *995.-

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

BAUKNECHT 160LTR

s''lS!3rf"

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

IGNIS DROGER AWF020

STUNT! GAS-ELEKTRO
muismetgfl.'ggg.-

INDESIT WASDROGER

ETNA FORNUIS 14.00

WHIRLPOOL AWG202

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
41 0; Gas-etektrofomuis. *1 425.-

flBLAUPUNKT 55 CM
PM55^0;Tetetet<st.Adv.-1231 .-

ARISTONA52CM
51KV1256; Adviesprijs*895.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540; Teletekst. Adv.*1099.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV201; 'Beste koop'VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

599.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

BLAUPUNKT RTV2
VHS-HQvideorecorder. *759.-

328.358.458.548.-

.^•*•i«;^

s

120 LITER VRIESKAST

m

37 CM KLEUREN-TV

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

K*

! "l*!ï

m

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

Saai,;3a:pV"e-:se«%

55cm kleuren-tv stereo teletekst

548.-

STUNT!! VRIESKIST!!

63cm kleuren-tv stereo teletekst
ag^ opmerking, probleem?
Berde BCC INFO-LIJN
M»Vt/mVtMO.OOtof1B.OOuur.

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

649.-

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
Adviesprijs'1530.-

:

tien prili-lirti Ltn. konbntintlt.

p,N.CODE |

lürtfcy 1199."
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. '249.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
R t fiè &drèef 37

rCrlL.rl%l\ILS
"~
~~:

BEVERWIJK 7 i
SUPËRSTORE Ï100m2
Breestraat 65
'-7
i

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed.
grill-set. AdviesprijsM 575.- uit

978.- nnil

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven, ÜS
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

MIELE DROGER

298.-

-

498.-

BAUKN./BOSCH/AEG

WHIRLPOOL AFB594

499.SHQW

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-

159.-

998.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

1248.-

OPENINGSTIJDEN:

l maandagmiddag
..1 tot 5:30 uur
(dinsdag t/m vrijdag ..;...
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVONDadh ev d
ELEKTRO-SUPERS l B
° e °rP vrijdag .............. 7 tot 9 uur
IVIaa ssei broek Wri da
ÏKi nVDAMnCTAnl
ï
l.
i 9
--7 tot 9 uur
ll\l Ut KAlMUblAU l overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

Ir

Weekmedia 17

donderdag 8 december 1994

OPEN DAG: Zonnecentrum Haarlem
A.s. zondag 11 december hebben wij een
open dag van 10.00 tot 18.00 uur. U bent
van harte welkom voor informatie en rondleiding, een hapje en een drankje. Tevens liggen er gratis info brochures voor u klaar

ILeidse vaart;

Sctturdciy night single party
ledere za.avond in

Soc. "De Manege"
ZandvoorÊ

tof 11 december

.muziek, dansen, sfeer en een hapje eten.
Deze week als thema:
BttCK TO TH€ SlXTItt
LIV€! The Dakota's UV€!
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaar, corr. gekleed
Cntree 15,Info 16023

OPLAADBARE '
>
3-KOPS
PHILISHAVE -

TEFA-,

sTEENGRILLl*

Imbema
sportcomplex

10 x LICHAAMSKANON met 2 gezichtsbruiners
85,Tot ziens bij Hilda en Yvonne
7 dagen per week geopend: ma. t/m vr. 09.00-22.00 uur
za. en zo. 10.00-18.00 uur
Pijlslaan 110 - tel. 023 - 240 210

l Gasten nog niet i.b.v. lidmaabschapspasje l
|
a.u.b. voor 22.00 uur aanwezig.
]

apparaat m e t DUBBELE „ . - . ,
MLINEX; CHEF ;vr Scheertechniek.Adv'215.- o39420; Gourmetten, gril|Siite, komplete, krachtige IT«r<4
^tflfï
leren. Adviesprijs'235.:
MOWkeukenrnachine.Met
Jjlse-jstand en 2 snelheden.
Jkl/sapcentrif uge en diverse'; LUXE PHILISHAVE: ..«•«»•
• •«*•

"PIJLSNEL BRUIN OP DE PIJLSLAAN"

MET lD9v~ HSfifr 115 -

hoofden met tondeuse. Gourmetten, racletten.
110/220 Volt Adv.'140- Inkl. 6 pannetjes. '109;-

1149*jprnpakte alleskunner.

ïcciiiïiTr
ujsjuir

BRAUN OPLAADBAAR
»^^r-W"Acn
. - • : • Scheerapparaatmetsnel^eren, mengen; hakken., iaadsystéem.11Ö/240Volt;
Inki. tondeuse. Adv;*170.-

89.4*

35.1

BRAUNFLEXCONTROL; NOVA. j
:4Q09; Bekend van TV: Braun

F RIT E U S E^
scheerapparaat met dubbe- FR1;01 --:XT~
le,zwenkendescheertechniek. Rechthoekige friteuse met l
: Inkl. tondeuse en etui.*238.- - pèrmanehtfilter.thermostaat l

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl.fondue vorken, l

,
^ejhedert tia ndm i xer *
J$£d e ritjef n?d e e g h a k e n^

;;/: :873; T,5li dubbelwandig1:

^RÜFFÉSIONÉLÊ
^
;TONDEUSE ;i ,>;: :•: &;
Haarknip-set:lrikl.4ópzetkam-

Trompstraat 21/6: royaal driekamerhoekapp. op de 4e et. met uniek uitzicht over
zee. Inpandige garage en berging. Ind: hal,
toilet, badk. met ligbad en wastafel,
woonk., eetk., 2 si.k., keuken, balkon zuidwest. Serv.k. ƒ 400 - p.m.
Vr.pr. ƒ 290.000,- k.k.
Hogeweg 112: luxe vierkam.hoekapp. met
inpandige garagepl. in app.complex Residence Sterre der Zee. Ind.: ruime hal,
riante woonk. met aangrenzende eetkam.,
moderne keuken met inb.app., toilet, 3
ruime slaapkamers, 2 badkamers met wastafel en toilet, waarvan 1 met ligbad en 1
met douche. Opp. app. 170 m2. Zonneterras,op het zuiden. Serv.k. ƒ 395,- p.m. Beveiliging middels videofooninstallatie.
Vr.pr. ƒ 550.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

TEFAL FRITEUSE 'ï

La Bonbonnière jf
opent
haar nieuwe deur
Vanaf woensdag 14 december
bent u van harte welkom op ons
nieuwe adres:
Haltcstraat 33

De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 18/19 januari en op 15/16 februari aandacht voor scholen en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één
of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële)
leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met Marjo Reuver of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

-" Met een lekkere tractatie
ontvangen wij u graag op
woensdag 14 december
Thea, Ap en Diane Lammcrs
Tel. 15584

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

VAN

SCHAIK
pïe97lpj; Espresso .erf.
jgftiè'zetterm een. *297:-

LADYSHAVE met

PHILIPS 1000 WATTl*
M 741J M 4 :• i l tfócTi
Mechaniche zuigkracW.3.
....l

; . . . , . .

JpPS'STUNTv v

huidmassage in luxe op;:befgcassëttè/Adv:*i50.S

H^i rïiaa \Ï2 J-per•',.: kl ari tï

190 »

Uli>£J
t&jjm
ELECTROLUX 1100W

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

geeft u meer!
ÏBRAITN SILK-EPIL? UPHILIPSV1 aöp^^t
•: pntharings/epileërappa-. HR6540; Superdraaitöpen
ïraat:- Bèkërid: van de TVÏ.' aütom: oprölsnoer. *440;-

74.95» 249^

§
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ëzetterïthermpskan:. :
ips:ftdv jespVijs.*;! Q9:~:

Hotel Willebrord Is gelegen in
het dorpje Zoutelande aan de
Zeeuwse rivlèra aan de zuidkant van Walcheren tussen
Vlissingen en Westkapelle. Deze
streek staat erom bekend de meeste
zonuren van Nederland hebben. Het hotel ligt
slechts 75 meter van duinen en stand.

fi

?"tti
l^übbelwahdigevyarm-ï • GEZICHTS

^~ MIËLÊV
^
*W.- J:STOFZUIGER

69

Q C S227; Absolute topklasse l
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1500 WATT TURBO

249Ï-

«Jfreiriigeride
. 3|ll;bakoyën 4- regelba'rë'

NILFISK STOFZUIGER
ÏZONNEHEMELS
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5-daags
kerstarrangement
op Walcheren

:

Met;PhilipsCLEp:iamPen, MOULINEX SUPER
'-verstelbaarsta^ KEMA-keür. • .:i900S; 1 p.OOWatt. Ad v/229.iridiyersernateriiBijBecbeter l :r«C«i HO f\ '
' ;en goedkopéH h. V; :^',^ :'' ; ^ ' u - : * "*'.

Het arrangement is op basis van half-pension en
inclusief:
kamer met douche en toilet
2 x drie gangen menu
Ie Kerstdag zes gangen diner
2e Kerstdag uitgebreid gastronomisch
koud en warm kerstbuffet

~^ " ' '
,
^^ .
. , _ . . _ _ _ ,,^„.,„. . ._
^ARMEN:1500 WATT, -SUPER KOOKPLAAT
Föhn met handige diffüsor. 4^pjts gaskookplaat. '298.-

ETNA KOOKPLAAT ''
.1205JN;4-pits.Adv,*450.- 2

238.lEAlf';STOOMBOUT: -

MIEK anti-kalkstaafje. |ri|öiéwbonujtdekraan:; ;R|BBËN RADIATOREN
Wvife?prijs;;*99.^ l :;;::•* LLèverbaarirvdiversematemV PELGRIM WASEMKAPi

van 29 december 1994
ƒ 65,- excl.
171/2%BTW

Ik kies model:
Naam:
Adres:

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers van de kranten
van Weekmedia f 449,00 p.p.
. Toeslagen: l pers. kamer f 10,per dag, kamer met balkon
ƒ 5,- p.p. per dag.

ilpTANDÉBORSTEL
jgjaadbaar met wandhoü%ln4bórstels;Adv.*121.-:

B

In samenwerking met Weekmedia organiseert
Hotel Willebrord een 5-daags Kerstarrangement
met de aankomst op 23 december en het vertrek
op 27 december 1994. Tijdens uw verblijf kunt u
genieten van schitterend gelegen wandel- en
fietspaden en een bezoek brengen aan het pittoreske dorpje Veere, Middelburg met zijn schitterende stadhuis, de beroemde boulevard van
Vlissingen en de imposante Delta Expo.

lÖÖ*

_

ƒ 40,- excl.

Postcode:
Plaats:

Voor nadere informatie: Hotel
Willebrord. Smidsstraat 17, 4374
AT Zoutelande. tel. 01186-1215.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar: Secretariaat Weekmedia, Postbus
2104, 1000 CC AMSTERDAM

Handtekening:
Mijn tekst luidt:

Bon voor onze lezers
Deelname .aan het 5-daags Kerstarrangement in
Zoutelande van 23 tot 27 december is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres.
Naam:
Adres:

Sllibout/Uiitrashel warm. • en Martex onderdekens. . WH155E;3standen.Adv:*280.-1

Postcode:
Telefoonnummer:

RËR$T-KO;pFJAVONDEN 19;qO-21:00 uur
v\ ;
Dinsdag 2Ü);december: Alleen de filialen in •; ^
-;:; iv; -• '•'..';.'
^ Beverwijk, A m sterdam-Noord,: -^'.';' :';ly.',. -•' ' ' •

Aantal personen:

17
Woonplaats
Kinderen:

geeft u meer!

ƒ 100,-excl.
171/2% BTW i

Inzenden uiterlijk 15 december 1994 aan:
Weekmedia, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

FieSd SnSec Kiarspg'er Is de stuwende kracht van een salestcam, bestaande
uit 8 representatives m/v, dat met een hotel als thuisbasis een bepaalde regio
in een aantal weken bewerkt. Maakt daarvoor planningen, formuleert samen
met de Senior Field Sales Manager de sales targets en formeert zijn of haar
team op de meest efficiënte wijze. Controleert contracten, geeft trainingen en
beoordeelt de in-dividuele prestaties van de medewerkers. Zorgt voor motivatie en teamspirit en is uiteindelijk verantwoordelijk voor omzet en winst.
Beschikt over een opleiding op MBO/HBO-niveau en minimaal 4 jaar
verkoopervaring. Is een gedreven persoonlijkheid die zich ruimschoots (min.
2 jaar) heeft bewezen in een leidinggevende salcsfunctie. Kan motiveren, inspireren en coachen, is eerlijk en heeft een 'hands-on' mentaliteit en werkwijze.
Is bekend met geautomatiseerde systemen en beheerst het Engels.
Voelt zich niet thuis in een 9 tot 5 baan en ziet er niet tegenop om 50%
van de tijd de nachten in hotels door te brengen. Leeftijd 28 tot 35 jaar.

TeSe Sales SVSanager Leidt een team van gemiddeld 15 tele sales representativcs. Stelt samen met de Senior Tclc Sales Manager de regio's vast die
door het team telefonisch worden benaderd.
Bepaalt de samenstelling van het team, legt targets vast, stuurt waar
nodig bij en controleert de kwaliteit van contracten en lay-outs. Rapporteert de resultaten snel en duidelijk, traint en beoordeelt de medewerkers.
Draagt om/.ct- en winstvcrantwoordelijkheid.
Heeft een opleiding op MBO/HBO-niveau en minimaal 3 jaar - liefst
telefonische - verkoopervaring en ten minste 2 jaar leidinggevende ervaring.
Is een inspirerende persoonlijkheid, die fair en open het team leidt.
Kan coachen en trainen, is resultaatgericht en bereid om zelf ook de
telefoon te pakken en verkopen te realiseren. Woont binnen een straal van
50 km. rond Amsterdam, beheerst het Engels en is gewend om met computers te werken. Leeftijd: vanaf 28 jaar.

,sè&nizJJvi£. Is het 'gezicht' van TeleMedia. Bezoekt klan- Te5e Saües RepresentaSsve Is de 'stem' van TeleMedia naar de buitenten. Benadert prospects. Sluit contracten af voor het plaatsen van advertenwacht. Benadert klanten en prospccts telefonisch uiterst actief, inventarities. Signaleert en grijpt kansen. Adviseert over advertentiemogelijkheden en seert wensen/kansen, sluit advertentie-contracten af en adviseert over invullay-out en zorgt voor een nauwkeurige administratieve afhandeling, o. a.
ling van onder meer de vormgeving.
Heeft naast een HAVO-opleiding - of hoger - minimaal 2 jaar (tele)samet behulp van een PC.
Beschikt minimaal over een afgeronde HAVO-opleiding en drie jaar
leservaring. Is een enthousiaste doorzetter met uithoudingsvermogen en
commerciële buitendienstervaring. Is een verkoper pur sang. Is gemotiveerd, overtuigingskracht. Werkt graag in een team, heeft ervaring met beeldscherresultaatgericht en voelt zich uitgedaagd door forse targets. Toont grote inzet,
mapparatuur en beschikt uiteraard over een klinkende telefoonstem en uitkan organiseren, is vlot en overtuigend. Is bereid om veel te reizen en regelmuntendc commerciële kwaliteiten.
matig de nacht in hotels door te brengen. Beheerst het Engels. Leeftijd: 23
Beheerst het Engels en woont binnen een straal van 50 km. rond

Customer Services Manager Zorgt ervoor dat klanten tevreden zijn én
blijven. Geeft leiding aan 15 medewerkers, verzorgt de operationele planning en geeft instructie en training. Rapporteert direct aan de Senior Customer
Services Manager. Informeert klanten over het produkt, de administratieve
afhandeling van orders, prijzen etc. Behandelt klachten. •
Heeft een afgeronde opleiding op MBO/HBO-niveau en ten minste
4 jaar ervaring in een commerciële binnendienstfunctie. Heeft minimaal 2
jaar leidinggevende ervaring, kan delegeren, organiseren en anderen motiveren. Durft beslissingen te nemen, is een stevige onderhandelaar en is zeer
service- en klantgericht. Is gewend met computers te werken, beheerst het
Engels en woont binnen een straal van 50 km. rond Amsterdam. Leeftijd:
vanaf 28 jaar.
Customer Services Employee Geeft op klantgerichte wijze inhoud aan
after-sales. Informeert klanten over produkten, prijzen e.d., verwerkt klantgegevens in de database, behandelt allerlei vragen en handelt klachten
voortvarend af. Redigeert advertentie-teksten, zorgt in samenwerking met
de grafische afdeling voor lay-outs en controleert zetproeven. Verricht ook
verkoop- en telemarketingactiviteiten.
Bezit minimaal een HAVO-opleiding, ten minste 2 jaar commerciële
binnendienstervaring, is vertrouwd met het werken met computers en een
overtuigende informant(e) aan de telefoon. Is zeer servicegericht, kan beslissingen nemen en gaat op een prettige, correcte wijze om met klanten.
Woont binnen een straal van 50 km. rond Amsterdam. Drukt zich ook vlot
uit in het Engels. Leeftijd vanaf 22 jaar.

Amsterdam. Leeftijd: 22 tot 40 jaar.

tot 35 jaar.
T^r?7r2"Tyj ETVvs75-!„
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De TeleMedia Group is een toonaangevend Zweeds bedrijf in de exploitatie
van telefoonboeken, andere gidsen en
elektronische informatiediensten.
TeleMedia - onderdeel van Telia,
het Zweedse Telecombedrijf - is actief in
Noord- en Oost-Europa en de Verenigde
Staten.
Begin 1994 is TeleMedia ook in
Nederland van start gegaan, als de officiële vertegenwoordiger van PTT Telecom
voor de verkoop van advertentieruimte
in de Telefoongids.
100

ERVAREN OPERATORS

Het moderne pand van TeleMedia
ligt direct aan de A-10 in Amsterdam en
is daarmee makkelijk bereikbaar. Bij
TeleMedia Nederland werken inmiddels
ruim 180 mensen.
En dat moeten er nog veel meer
worden: TeleMedia zoekt 70 nieuwe verkooptalenten.
Die kunnen rekenen op een afwisselende baan, een prima werksfeer en alle
kansen om door te groeien.
Wij vragen van hen een forse inzet,
doorzettingsvermogen en een klantgerich-

Als u belt volgt allereerst een korte
te instelling. Zulk commercieel talent
krijgt een intensieve training; niet voor telefonische selectie waaruit voor u en
niets bestaat er zoiets als de TeleMedia voor ons meteen duidelijk wordt of het
Academy. Wie daar doorheen komt is zinvol is de sollicitatieprocedure voort te
een nog betere manager of verkoper ge- • zetten. Als dat laatste zo is, krijgt u onworden. En krijgt de volledige support middellijk een uitnodiging voor een test
van een dynamisch, enthousiast en open die binnen enkele weken gehouden zal
worden. Voor de managers die deze test
bedrijf.
glansrijk doorstaan, volgt dan binnen
enkele dagen ook nog een praktijksimulaJoin the TeïeïVïedia team en bel: 06-0550
Solliciteren kan maar op één ma- tie. ledere sollicitant kan dus rekenen op
nier:, door tussen 9.00 en 18.00 uur te een snelle, maar zeer gedegen en vertrouwelijke procedure.
bellen (ook dit weekend).

TeleMedia streeft naar 'n evenwichtige personeelsamenstelling; daarom zijn
reacties van zowel mannen als vrouwen
welkom. Wij verzoeken u uitsluitend te
reageren op één van de vacatures wanneer u denkt daarvoor echt in aanmerking te komen.

TeleMedia
TeleMedia is een onderdeel van de Telia Groep.

OPERATORS

OP LBO- EN

MAVO-NIVEAU VOOR DE UITVINDER VAN DE

U bedient diverse machines aan één van de assem-

AIRBAG.

blagelijnen, waarbij u regelmatig wisselt van werk-

Niet elke dag krijg je de mogelijkheid op

station. U verricht ook handmatige handelingen en

een baan bij een compleet nieuw bedrijf.

u controleert uw werk onder meer met behulp van

En de uitdaging om mee te werken aan
het Europese succes van een bedrijf dat

apparatuur. Kleine storingen lost u zelf snel op en u

in Amerika al heel succesvol is. We hebben

zorgt ervoor dat op uw werkplek voldoende mate-

het niet over zomaar een bedrijf, maar

riaal aanwezig is. U werkt in een groep van onge-

over Morton: de uitvinder van de airbag.

veer 25 mensen. Zo'n team is verantwoordelijk voor

Vijf jaar geleden zijn we met 150 man ge-

de kwaliteit van het eindprodukt. ledere mede-

start in Utah (Ogden). Nu werken er 4.500

werker zal actief moeten meedenken, meepraten en

mensen en bedraagt de omzet $ l miljard.

meewerken om de zeer hoge kwaliteit die we eisen

Morton Automotive Safety Products - een
onderdeel van een grotere onderneming -

waar te maken. De airbag is per slot van rekening

start in maart volgend jaar met de pro-

een veiligheidsprodukt.

duktie van airbags in Amsterdam-Slotervaart. Daar heeft Morton de leeggekomen

Wij vragen een afgeronde LBO- of MAVO-opleiding

fabriekshallen van IBM Nederland over-

en minimaal een half jaar ervaring als operator/pro-

genomen. Straks moeten er 100.000 airbags

duktiemedewerker, liefst bij een assemblagebedrijf.

per maand uitrollen. En over een aantal
jaren zullen we meer dan 1.000 mede-

U beschikt over basiskennis van de Nederlandse

werkers in dienst hebben.

taal, kunt hoofdrekenen en bent minimaal 18 jaar.
U bent een prettige collega die graag in een team

DE START VAN MORTON IN EUROPA

werkt, bereid om flink aan te pakken en niet op uw

We zitten bij Morton middenin de voor-

mondje gevallen als uw mening wordt gevraagd. In

bereiding om de produktie op te starten.

verband met het werken in 3-ploegendienst, moet

De managers en de staf zijn aangetrokken

u niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

en getraind. Nu zoeken we zo'n 100 operators, die - in 3-ploegendienst - voor een
perfecte produktie gaan zorgen. Mannen
en vrouwen met verantwoordelijkheids-

WILT U SNEL AAN DE SLAG?

gevoel, gevoel voor service en teamspirit,

Reageer dan ook snel. Wanneer u de vragen

die zich voor de volle 100% willen inzetten.

in de coupon met "ja" hebt beantwoord,
stuur deze dan - uiterlijk binnen 8 dagen en

WAT KAN MORTON U BIEDEN

met vermelding van Tempo-Team Projecten

Er wacht u geen gespreid bedje. Maar wel

op de envelop - naar Morton Automotive

een baan bij een bedrijf met grote toe-

Safety Products, Human Resources Depart-

komstplannen. Want in Europa behoort de
airbag steeds meer tot

Naam:

de standaardAdres:

uitrusting van de nieuwe automodellen.
Een baan met toekomst dus.

Heeft u een afgeronde opleiding op minimaal
1 RO/MAVO- of vprgplijkhiw ni"pfn>?

ja/nee*

werkweek bestaat uit vijf aaneengesloten
Woonplaats:

werkdagen in de periode van maandag tot
en met zaterdag. Wat we u niet kunnen

Telefoon:

--bieden is een asbak; in ons bedrijf mag
L

ment, Postbus 90486, 1006 BL Amsterdam.
De selectiedagen vinden plaats tussen 19
en 30 december a.s. De selectie zal worden

Heeft u minimaal een halfjaar ervaring
als prndukt'PmpHpwprkpr/nppratnr?

ja/npe*

uitgevoerd door gespecialiseerde mede-

pph°prst hft NfrlfrlfinHs g^pd?

ja/npp*

werkers van Tempo-Team Projecten.

Bpnt U 1 8 jfflr rif onHpr?

ja/npp*

Bent u bpreid in 3-plopgpndionst tp wprkpn7

ja/npp*

Postcode:

U gaat werken in 3-ploegendienst: de

namelijk beslist niet worden gerookt.

m/v*

* doorhalen wat niet van toepassing is i

ÜHfortoff

donderdag 8 december 1994

tfeekmedia 17
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Ata

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-.ulvrrlrnlH's umi /.ikcninaii rti p.irlu ulici kunnen
\Mtidrn &{'/('\ D\CI l nf 2 kolommen bn-c-dtc in diu'isr
Icttc'igrnuUrn.
l'iiiliriilu'irn vcruij/rii \\i| n.i.u dr ^\n'i l.ilc bon op dt>
l'l.ulsnitx is mogelijk in de uil^rndr c-dilic

Sluitingstijd: dinsd.i^ 15.OU HUI.
U kunt uu Icksl irlcfnnisdu' np^ru-n. 02507-1 71Od of
(if^r\rn//i'iid<'n .1.111:
* X.iii<lvoorN NimwshUI, („isilmismVm 12.
2012 JM X.nuKonii.
l'Kulsiiiji; is ook mogelijk in de volgende lomhinalie:
/, X,ind\ooits NirimsM.id. AmslHvmis \Vrckhl.id. UilhooriiM' Cour,ml, de [tonde \etier. AaUtneeidei (!ouranl, alle edilies \an hel Ainsleidanis St.idslil.td. de
[Nieuwe \Veespei. / 5JÜÏ pei iiulliniclei.
Sluitingstijd: maandag l 5.00 uiii,
*

* MBO-ers met Assurantie A bij
voorkeur ervaring met Hypotheken/Levensverzekeringen
* MEAO-ers met Assurantie B
* HEAO-ers Bank & Verzekeringen
* SECRETARESSES met VWO en Schoevers
en ruime werkervaring.
* DUITSTALIGE TELEMARKETEERS PT voor project van 1 jr

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

ir

Alle pnj/en e\el.

l 7,5Cf

020-5626271
(dit numnier is niet umi be/nrgkl.u lilen) of /enden aan:

Microns Weekmediu
Postbus 156 - 1000 AD AmsU-rdam
De sluitingstijden, gelden \oor plaatsing m de/elfde \\eek.
Voor de betaling ontvangt u ren aeieplguokaart.

Oproepen - Mededelingen
INTIEME / SFEERVOLLE

•

Personeel
aangeboden

De Harde's ifcurs

Culturele Kerstbazaar

IN HARTJE AMSTERDAMZAT. 10 DEC. (11.00-21.00)
ZON. 11 DEC (1000-1800)
VARIATIE AAN STANDHOUDERS
MUSICALE ATTRAKTIES EN DE KERSTMAN!
SPIELERY COMPLEX ROZENGRACHT 69
AMSTERDAM TEL. 020 - 6383115
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
10-11 dec., 9.00- 17.00 uur.
1200 stands. Org. van Aerle 04920 - 25483.
15000 m2 Bomvol'
*Andy: 1x gevoetbald en
gevr. voor Haarlem selectie in
een woord klasse. Z'75.
3orduurpakketten, bekende
merken.
Borduurkerstkaarten, kussens. Singer
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort
* Dank je wel Sintermoon'
En alle andere Klaassen.
xxx-jes Maarten.
Eindelijk een feit, onze oude
achternaam zijn we kwijt,
edereen mag het weten,
dat wij nu officieel
Niels en Simone van Keulen
mogen heten.

Lief Vlindertje, ja het is waar,
wij samen 1 jaar, niemand
had het verwacht, maar samen hebben wij de kracht.
Ik hou van je, jouw Nijnie.

'echnisch personeel
gevraagd

'

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
;arrosseriebouwer/construchebankwerker t.b.v. nieuwbouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
n all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797,
ml. dhr. van de Zeijden.
<AV Autoverhuur B.V. vraagt
voor zijn motorfietsreparatieafdeling een all-round monteur. Tel.: 020-6979746, vragen naar dhr. H.K. Kerklingh.

Kerstparty
a la Van der Horst
Zondag 11 december bent u
tussen 11.00 en 17.00 uur
weer van harte welkom op
onze Kerstparty.
Een mooie gelegenheid om
onze nieuwe samtairstudio
B.A.D. op de eerste
verdieping te bekijken.
Met ondermeer een wastafel
en bubbelbad van Philippe
Starck. Tevens is er een
expositie van kunstschilder
Peter Meijer. En terwijl u
zich laat inspireren door
alle nouveauté's, zorgt onze
swingende band voor een
feestelijke ambiance.
Tot'll december!

Divers personeel
gevraagd
Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel? Niet te beroerd
om hard te werken voor een
riant inkomen? Bel ons dan:
023-296190 of antw.app.
Liefst omgeving Randstad.

Lessen en clubs

Bindenj 2 Amstelveen
's Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 0206412505
Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis

PIANOLESSEN
KeukenarchitPctuur, SanitairStudio B A D
en Boley open haarden
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.
* Nico, Wim, prettige vak. en
ca vanlderlhorst
feestdagen op de Can. Eil. Lf, * Zamor zkt tenor/bassen,
O O N C E N T R U M
moeder, Bets, Beso, Beso.
rep. maandagav. 20.00/22.30
uur.
Belangst,
bel
15690.
•* Oproep.
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel: 02507 - 19106.
Zalenverhuur
Vaar- en surfsport
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Party-service
Heyermansweg moet worden
PELIKAAN
doorgetrokken.
uw adres voor koud buffet
bootaccessoires Wika
* Pappa en mamma,
Elke dinsdagavond gezellig
bittergarnituur.
jullie zijn kanjers. Rachel
zingen bij het Zandvoorts
voor al uw inbreng, inkoop en verkoop Tel.:en 02507-18812/15619.
vlannenkoor m het Gemeenopeningstijden van dl. t/m za. 10.00-17.00 uur
VLOOIENMARKT
schapshuis aanvang 20.00
VERENIGINGSGEBOUW
ZONDAG KIJKDAG
uur. U bent van harte welkom. 10 en 11 dec Sporthal Delta U kunt ons vinden m de Zamenhof 110 b.g. A'dam Noord.
Lloyd, Langs de Akker 1,
De Krocht
GROTE VLOOIENMARKT
Tel. 020-6340241
A'veen, 18 dec. Sporthal
Grote Krocht 41, Zandvoort,
AALSMEER
Groenendaal in Heemstede;
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Sporthal de Bloemhof,
24 dec. Spaarnehal in HaarKunst en antiek
voor
zo. 11 dec. 10-17 uur.
lem Org. Hensen 023-402334
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Midland BV: 033 - 751167
KOFFIETAFELS
Voor trouwfoto's
GROTE VLOOIENMARKT
* Veilinggebouw Amstelveen *
Zoekt u ruimte voor vergade26 dec. Hillegom, Manege
Foto Boomgaard
~~ veilt weer
ring, feest, club of partij?
Hillegom, alleen 2e-hands.
veel echte inboedels o.a. antieke Willem III vitrinekast, kuif- Komt u dan eens praten met
nl 020-6140616. 130 kramen.
Grote Krocht 26 kast, rolluikbureau, div. grenen meubelen, kussenkast, speel- mij, A.J. v.d. Moolen,
* Help de Polen. Stuur eens
goed, klokken, schilderijen, oude perzen, veel kleingoed, enz. Gemeenschapshuis,
tel.:
een voedselpakket! Geen
enz. Op maandag 12 en dinsdag 13 december, aanvang 02507-14085 of 19652.
adres' Dat hebben wij voor u!
19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 9 december, 14-21 uur, zaterdag
' tel. 02907-5235.
10 en zondag 11 december 10-16 uur. SPINNERIJ 33,
Felicitaties
MuziekIndustrieterrein Legmeer, Amstelveen' 020-6473004.
•* Josette en Bart,
instrumenten
ik ben trots op jullie. Oma
KOLONIAALSTIJL
Onderhoud,
*Josette en Bart, heel veel *• Hiep Hiep Hoera, Maarten Nederlands-lndie,
antieke
Weber
vandaag
65
jaar.
succes met jullie nieuwe
reparatie,
meubelen en antiek-look: 700
Budget Piano's
winkel. Moeders
stoelen, div. modellen tafels,
doe-het-zelf
Grote keus gebruikte piano's
Kleding
ook met marmer, kasten,
Met garanties!
*Manon, Kathy, Nico, sucbanken, vitrines, bureaus,
Nieuwe piano's v.a. ƒ 3500,:es vr.avond m. slowing ball.
Klein schildersbedrijf doet Ook huurmogelijkheden met
decoratie
enz.
JAN
BEST,
Rini, Herman, Wim, toi toi.
Te koop 1 zwarte Persianer,
Keizersgr. 357, 020-6232736. gaarne vrijblijvend prijshet Piano Maatplan.
* Nel, dit jaar samen 91 jaar. maat 42/44 en 1 badjas. Prijs Showr.: Mr. J. Takkade 30, opgave. Tel.: 020 - 6948197. CLAVIS, Nwe Teertumen 22
ƒ350,-. Tel.02507- 12141.
Aalsmeer, 020-6412137.
Nieuw m Zandvoort
Amsterdam.
Tijdens openingstijden:
DE KLUSSEBUS
TAFELS
telef. 020-6221406.
Echt voor alles van A tot Z,
antiek, kopie, klein,
klein of groot, gewoon even OPEN: dond.avond 18-21 uur
groot, dik, dun.
en zaterdag 10-17 uur.
bellen, wij tomen u gratis de
Jan Best
kosten vertellen. Tel. 13780. Piano Lehmann te koop
Keizersgracht 357,
aangeboden, heel mooie klank,
Schilderen-Witten-Behangen. ƒ3000,-. Tel. 02507-17063.
020-6232736
Vraag vrijblijvend offerte.
Showroom:
Creëer bijzondere accenten
Vanstatendam
WoonMr. J. Takkade 30,
Huwelijk en
m uw interieur met fraaie
voorzienmgen: 020-6950716.
Aalsmeer, 020-6412137.
VOLLEDIGE GARANTIE.
accessoires. In ons woonkennismaking
centrum vindt u een royale
Woninginrichting
Schoonheid en
collectie met accessoires
Zoek je een leuke vriend of
vriendin' De Relatielijn
verzorging
van bekende namen als
06-350.200.54 (100 cpm).
FRANCIS nieuw in Noord en
Philippe Starck, Borek Sipek,
nu
al
de
goedkoopste
in
Rosenthal en Alessi.
KOAN FLOAT
gebruikte koelkasten, wasErkende relatie/
Dus als u nog originele
machines, drogers, gasfor- Prinsengracht 662, A'dam
bemiddelingbureaus
kado's voor de Kerst
nuizen, kachels en ktv's.
- drijven op zoutwater Alles ± ƒ250,- of kom een
Decemberaanbiedmg
zoekt, weet u waar u
praatje maken. Dotterbloem2 floats van 1 uur: ƒ 100
ze kunt vinden.
CUPIDO brengt u bij elkaar!
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Ook kadobonnen
Indien gewenst reeds binnen
Bel:
(020)
6254970
KOLONIALE STIJL meubelen
1 week uw eerste contact.
Alessi's
Buro's-schrijftafels-kastenVraag gratis en vrijblijvend
ZONNEHEMELVERHUUR
roestvrijstalen
tafels-stoelen-vitrinesde folder aan. 03451-11486
SUN RENT
voorraadbus
theetafels-ujinmeubelen etc.
(automatisch) of 03451-31364
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Show-room De Koloniaal
(telefoniste). 24 uur per dag,
Verlenging ƒ 75,- p.w.
'Ovo'.
Amstelveenseweg 676,
7 dagen per week. Cupido:
02507-30183/06-52812146
weg tussen houthandel en
erkend, voordelig en één van
Daihatsu dealer of bij de
Nederlands grootste relatieHobby's
en
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
organisaties.
verzamelingen
•*•T.k. witte eettafel + vier
St. Ontmoeting komt graag in
stoelen met naturel rotan zitcontact met dames op vertmg ƒ 150. Tel.: 02507-16522. Op verzamelbeurs Zandvoort zoek van enkele aantrekkelij•*T.k.: wollen vloerkleed, zond. 11 dec. kerstaanbie- ke heren tussen de 40 en 54
160x230 cm, rose/grijs/zwart/ ding stockb. met postz en jr. Tel.: 02979 - 73733.
crème. Prijs ƒ 175. Tel.: 19968. verzamelingen v.a. ƒ 20,-.
Frankrijk v.a. 5 c. p. YV Fr.
Te koop
Europa v.a. 20% zonnebloem.
gevraagd
Verhuizingen
O-Europa v.a. 15 c. p. M.MK.
Info. 02507 - 14234.
diversen

mmiiiimiiimiiiii

Nieuw in Amsterdam

Tel. 13529

Accessoire

a la Van der Horst

Grote en kleine verhuizingen,
overal naartoe. Goed, goedk.
en vakkundig. 020-6114474.

"'"*"! 2 Amstelwen
^Maandags tot 13 00 uut gesloten
"**dag koopavond 0206412505
J/*ln ons wooncentrum Mare Smithuib
n „ rcna":hi'tectuur SanitairStudio B A D
| 'B"ley open haarden

CO
n o

vanlderlhorst

iimmimimiimmi

hairstyler gewonnen door: J. G. Gehring, Amsterdam
klokradio gewonnen door: B. Driessen, Amsterdam
walkman gewonnen door: S. V. d. Klei, Amsterdam
videobanden gewonnen door: V. d. Linde/ Zandvoort

(optcöi

- look van *wtrouwvoy

Elke week het dagelijks nieuws!

W'

Werk
gezocht
ma.-di.Gevr. huish. hulp, 1x p.w., wo.ocht. ƒ50,- v. 3 uur.
ƒ 12,50 p.u., in modern app. in Tel.: 02507 - 19553.
Z'vrt-Centr. Tel. 02507-31260

lï'l \\

U kunt de tekst \an uu MK io-a(K( ilentu-t oinbinatie /
telefoniseh opgeven:

Prijswinnaars Microactie particulieren

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Heb je interesse' Bel dan snel voor meer info 020-6273094
of kom langs met c.v., diploma's en paspoort,
N.Z. Voorburgwal 158, Amsterdam.

InfomiatK' ovei on/c oscnge aanliekki lijke adu'itentieeonilriiialirs in de Mu io"s /ijn op aanua.ig op on/e

kanloien xt'iknjgha.u.
Voor blieven onder nummer vsoidl l tegel e \ t i a in
tekening grhiarhl. .ilsmt dt / 7.30 adm.kosten.
if Bij plaatsing in de Mu 10 s vxoidcn geen heuijsninunuMs
U'istimrd, Op \ei/oek \\oidl aan aiKeileeideis buiten
hel verspreidingsgebied een kunt verstuurd. Hiemmr
uordl j S.-- m tekening gein.u hl.

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste v/oord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: W. Wolfs, Vinkeveen

^^ U I T Z E N D B U R E A U
zoekt met spoed voor relaties in Amsterdam

p.ifrin.1 „MK'.ltO'S".

MNDvooirrs NIKUWSHI.M) / o.r> Pn miiiim.-in.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE

Te koop
aangeboden
diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800. * Dam langlauf ski -f schoen,
mt 38 ƒ50, div. legpuzzels
v.a. ƒ0,50-/4,50 p st. 13509.
Baby-artikelen
*Tk. 2x poezentoilet, kl.
bruin/roze a ƒ 15; Jezus beeld
* T.k. los bedrekje, uw kindje licht l eschadigd ƒ 50. 12698.
kan niet meer uit bed vallen
*T.k. aluminium schuifpui,
ƒ25,-. Tel.. 02507 - 19408.
br. 350 cm x 210 cm hoog
• Wij behouden ons het ƒ 150. Tel.: 02507 - 17032.
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen *T.k.a. 2 PAVRO vlak matr.,
mt 190x80, ƒ 30. 02507-17225.
of niet op te nemen.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Gestoffeerd app. te huur m
centrum Zandvoort. Tel. na
18.00 uur: 02507 - 30838.
Te huur v.a. 1-1-'95 tot 1-4-'95
vak.appartement. Tel.. 16122,
Te huur zomerhuis
ƒ 650,- p.m.
Tel.: 19534

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten Tel.. 020-5882.315.

Financiën en
handelszaken

Direct contact
met DAMES uit
heel Nederland.

Geheel privé
THUIS DOORGESCHAKELD

06-96.80
24 u/p.d 100 cpm.

DIREKT apart met ondeugende vrouwen, die thuis op je
wachten. Bel 06-9757 75cpm
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die thuis belt.
06-9880 (75cpm).
DIREKT-PRIVE: snel apart
met de heetste vrouwen!
Bel 06-9710 (75cpm).
DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN .
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste advertentie van een vrouw en de
computer verbindt je door
met haar. 06-9892 (75cpm).

Inspreek PRIVELIJN' Voor
mannen/vrouwen1 Spreek 'n
kaartje m. Hoe oud je bent,
naam, sexe, wat je zoekt etc
Luister dan naar anderen een
leuk kaartje? Toets "O" en
je wordt live in contact gebracht. 1 gpm 06-97.33
Vrouwen 06-46.99.
KEIHARDE Sex 06-9794. Ik
wil je vingers in mijn slip1
1 gpm Ruige Sexi
Nieuw 35 plus sexdatmg Volop RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-9616 (100cpm)
Nieuw ANONIEME sexdatmg
Snel sexkontakt m. eenzame
vrouwen 06-9706 (100cpm).
Nieuw discreet privé-gesprek
met hete vrouwen. (Extrasnel.) Bel 06-9664 (100cpm).
Nieuw: hete meisjes van 18
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100cpm)
NIEUWE
RAGE 06-96.53
Spreek 'n leuke boodschap
m. Luister naar die van
anderen. Vind jij 'n leuk
iemand of iemand jou, dan
direct 'n live gesprek. 1gpm.
Vrouwen gratis1
Nu
Direkt-TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten 'op
jou. 06-320.330.91 (75cpm)
*Onze Box* Met z'n tienen
babbelen. Je kunt ook apart
voor intiem. 75 cpm. 06.96 07.
Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9605 (100cpm).
Privételefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT
Bel nu 06-9502 (100cpm).
Rijpe vrouwen stories...
1 gpm. 06-320.322.27.
Ruige straatsex! In de trein
pak je me onder m'n rokje
1 gpm. 06-320320.77.

DOORSCHAKELSEX-SM!
Hier wachten
dominante
vrouwen thuis om jou beestachtig aan te pakken' Hard
en Soft SM. Luister naar hun
boodschap en kies 'n meesRijwielen,
teres voor 'n echt Live
SM-gesprek!
motoren,
1 gpm 06 - 320.321.66.
bromfietsen
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
* Racefiets, framehoogte 56 thuis is! Bel 06-9661 100cpm.
cm, kleur rood, als nieuw
GRIEKS' toe maar, schuif
ƒ 125,-. 15808 na 18 u.
mijn slipje maar opzij schat1!
Bel 06-9709 (100 cpm).
Rijles auto's
Griekse porno. Hier kun je lekker vrouwen en meisjes (18)
en motoren
achterlangs nemen. Kies uit
rijp of jong. Nieuw! Toets "3"
Alblas Verkeersscholen
en je kunt Live Grieks doen!
Wil je bij haar thuis 'n afin 5 dagen
spraak maken, kies dan "2"
UW RIJBEWIJS
1 gpm. 06.320.327.17.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Heerlijk DISCREET apart met SEX VOOR 2 snel een sexhete vrouwen uit Amsterdam. gesprek met 'n hete vrouw
06-Nummers
06-320.330.82 (75cpm).
06-320.322.11 (75cpm).

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Luister naar hete oproepen
van vrouwen Maak je keuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis
Discreet' Bel 06-9668 75cpm
SEXGESPREK met vrouwen
die zich thuis vervelen" Voor
Heren bel 06-9667 (100cpm)
(SEX-GESPREK) Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht, bel 06-9701 75c/m

SEX VOOR TWEE, direkt Iele
foonsex met hete vrouwen
06-320 330 46 (75cpm)
SEX-DIREKT
Ondeugende
vrouwen hebben een adv
ingesproken Kies zelf de
allerlekkerste, en laat je
doorverbinden met haar huis
Bel nu 06 9663
SEXKONTAKT De heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 069602 (100cpm)
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LIVE
THUIS-SM

06.95.08

06.96.52

06-320.320.38 Rijpe Dan
Kom met je hand onder m'n
rok, trek m'n slipje uit. 1 gpm
06-320.320.65 TIENERTJES
18. 24 u. p/d Live met jou! 1
gm. Ook datmg en hot stories
06-9521. Thuis Privé Sex
LIVE1 Direct Privé met vrouwen, meisjes (18) thuis'
24 u.p/d. Hun privé tel.nr.
zit m onze computer met 'n
lekkere boodschap' Vind je 'n
leuke dan schakelen wij je
door. Geheel discreet en
privé' 1 gpm 06-95.21.
06-95.91 Ze staat voorover,
schuift d'r rokje omhoog,
MEISJESGRIEKS! 18 jr 1gpm,
06-97.92 Rage uit Amerika
SEXPRIVELIJN .Spreek 'r
boodschap in en luister naar
anderen. Hoor je 'n lekkere
boodschap dan word je live
doorverbonden
Vrouwen
gratis! 1 gpm
100% Wilde Live Sex

06-9715
1gpm
Geen wachttijd
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).
Anonieme sextelefoonnrs van
hete vrouwen, ze geven ech
hun tel.nr. Bel 06-9737 75cpm
Babbel DOORSCHAKEL Pn
véBox! Meer dan 100 vrou
wen zoeken mannen voor 'r
gezellige spannende babbel
Luister wat hun wensen zijn
Vind je 'n leuke dan draai'
onze computer hun privé
tel nr. Geheel discreet kun je
van alles doen! 1gm 06-95.22

Hete eenzame vrouwen 30+
zoeken ANONIEM sexcon
tact. Bel nu 06-9511 (75cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06-350.290.53 (75 cpm).
Hete RIJPE VROUWEN (40+
zoeken snel sexkontakt'
Bel nu 06-9705 (75 cpm).
HETE RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-9780 (75cpm).
Hete vrouwen willen echt sne
SEXKONTAKT. Doorschakel
lijn! Bel 06-9766 (75cpm).
Homo: jongens (18) onder el
kaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320*330*88 75cpm
* Gevraagd, electnsch
HOMOJONGERENKONTAKT
theelichtje (met lampje).
hete jongens van 18 tot 30 jr
Tel: 02507 - 15884.
06-320.330.95 (75cpm).
** HOMO-KONTAKTEN **
Onroerende
Direkt apart met een hele
goederen te koop hete knul uit Amsterdam1
Bel nu 06-9613 (nu 50cpm).
gevraagd
**HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete boy'
GARAGE
06-320*330*18 (75,cpm).
TE KOOP GEVRAAGD
Sabrina's
Sexpaleis. Hier
Tel. 02507-14534
kiezen uit 180 HOTSTORIES
• Rubrieksadvertentie'' Zie Zappen van storie naar stone
voor adres en/of telefoonnr. Je hoeft geen ander nummer
te bellen. 1gpm 06-96.06
de colofon in deze krant.

:Zjt|»!j;

voor de particulier
regels

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradrcs uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

4,76
4,76
4,76
6,35
7,93

6 regels ƒ 9,52
7 regels ƒ 11,10
8 regels ƒ 12,69
9 regels ƒ 14,28
10 regels ƒ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

STUNT

-

STUNT

-

• Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.en
folder met waardevoile tips.

P. van KLEEFF
VanStolbergwegl-Tel. 17093

^

. . .

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

K€RSTBOM€N

- AKTIE - AKTIE
op = op weg = weg

Wt

444444444444444444444444444444444444444

DE GOEDKOOPSTE

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS TEL. 18794

;S

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen critcria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Kwekerij

STUNT

KERSTBOMEN
AKTIE
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ROBO HANDIGE
MESSENSLIJPER
maakt al uw messen weer
zo scherp als nle

COSMETISCHE
WATTENSCHIJFJES

V

"Classic" scheuren niet,
pluizen niet

VN*

ELDERS 23$'*

PAK 80 STUKS
CALGONIT
AFWASMIDDEL
voor vaatwasmachines

ï4;j,f,7:.',i '>•]

-Kfaii...! -, .-i

*üwiiit**

ERKENDE
VERHUIZERS

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

[HUÏSHÖUD-TIP1

DEMAK UP

[_••*• 'm i»»

Verhuizingen

LIEFST 1,3 KILO
ELDERSjMiT

'*****ra'fyi,•*

BETAAL MINDER!

KUNSTSTOF
FOTOLIJSTJE

FRAAIE SJAALS

in zwart cl wit, met staan ol
hangbevestiging
formaat 10 «15

diverse modieuze kleuren,
100 %acryl, 160x30 cm.

FIBRA FLAME HAARDBLOKKEN
een kompleet
vuur voor uw
open haard

"•"ivir»*'^

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

PACLAN TWEEZIJDIG
OVENBAKPAP1ER
ROL 8 METER
-ELDERS.Zrôff'

PER BLOK,
1,1 KILO

PAKKEN
VOOR
ELDERS

ELDERSjZ^
HUISHOUDFOLIE
hoort in elke keuken thuis
ROL LIEFST 30 METER

ELDERS:

CONTACTLUN
06-350.222.21 (ioo cpm)
Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

FEESTMAAND DECEMBER WORDT

MiCRO's
06-Nummers
TAKEÏTEASY.TAKEA

Privé doorschakelen
06-96.88

SISISINAS
zonder prik
GROTE FLES

Naar dames
iames THUIS door het hè
hele land

24 u/p.d. 100 cpm
***SEXPLEZIER voor 2 * * *
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn: 06-9663 (100cpm).
S&M DOORSCHAKELLIJN!
Meesteressen willen dat je
belt en laat doorschakelen
naar hun domein. Beleef 't
genot. 1 gpm. Ook dating en
SM-verhalen. Dag en Nacht.
06-95.08.
SM-KONTAKTLIJN: zoek je
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (100cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
'n streng sexkontakt. •
06-320.329.99 (75 cpm).

TOP S&M Je kiest voor de
meest beestachtige meesteressen verhalen. Ook als je
onderdanig bent. Live met 'n
meesteres of onderdanig
toets "3" en wij verbinden
je door naar een van de
SM-kelders!
1 gpm. 06-320.332.32.
Topsex met Live keuze!
Topsexverhalen van o.a.
Sabrina en Chantal! En nog
meer. Kies 1 v. Topsex-verhalen. K. 2 v. topdating!
K. 3 v. Live doorverbonden
naar 'n vrouw of tiener (18)
thuis. 1 gpm. 06-320.325.25.
SNELSEX 9644 (06) UITBELPRIVELIJN! Ze zitten
Simpelweg snel strikt 1gm thuis te wachten op jou!
privécontact met hete vrwn. Luister naar Rijpe Vrouwen
die jou willen! Toets de 3
SNELSEX 9644 (06) en wij verbinden je Live door!
Simpelweg snel strikt privé- 1 gpm 06-98.40.
contact met hete vrwn. 1gm. Vanessa's
PRIVELIJN!
THUIS PRIVÉ SEX 06.96.52 Spreek net als alle anderen
Lekker meisjes (18) hebben 'n boodschap in. Vind jij iebehoefte aan sex, maar wel mand, toets de "O" om mee
discreet. Hun tel.nr. in onze te babbelen. 1 gpm. 06-98.66.
computer. Ze stellen zich "VERSIERLIJN"
06-98.48.
eerst voor. Toets dan de 3 Kies uit de ingesproken boodvoor 'n Livegesprek.
schappen 'n man of 'n vrouw
1 gpm. 06.96.52.
voor privé met z'n twee! Sex
of 'n date, alles mag! 1 gpm.
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste
VLUGGERTJE: hete vrouwen
vrouw en wij verbinden je zoeken snel discrete sex!
direkt met haar door.
Bel 06-9603 (100cpm).
Bel nu: 06-9755 (100cpm).
Voor paren en hete vrwn: lustTHU1SPRIVELIJN Vrouwen en box, reality-tapes, stiekem afmeisjes (18) hebben hun pri- luisteren. 1 gm. 06-320.330.22
vé tel.nr. in onze computer
IVrouwen van 35 jaar en ou'zitten. Hun visitekaartjes
hebben ze ingesproken. Luis- der willen DIREKT-SEX. Bel
ter en kies! Wij verbinden je ze thuis via 06-9604 (75cpm).
door voor 'n Live gesprek!
IVrouwen van 35 jr en ouder
1 gpm 06-95.60.
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
THUIS-SEX-KONTAKT, hete 06-9512 Sexsucces! 75cpm.
vrouwen bij jou in de regio.
Bel nu 06-9811 (75cpm).
Diverse clubs
TIPPELLIJN: eenzame vrouwtjes zoeken een vluggertje?
BETTY'S ESCORT
Bel nu 06-9530 (75cpm).
020 6340507 dag. v.a. 19. u.
Ze zakte door haar knieën."
Op z'n Frans lieverd. 1gpm Open sexfeest met alle 12,
geheel naakte studentes voor
06-96.46. Rode Lippen!!!
ƒ150 all-in, dus wel 24 keer
• Rubrieksadvertentie? Zieuw hoogtepunt. Geop. ma-vr
voor adres en/of telefoonnr. 10-24 u., 020 - 6869264.
de colofon in deze krant.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

HEERLIJKE MALSE

HONIG ZELFRIJZEND
BAKMEEL

NESCAFÉ CAPPUCCINO

alleen heet water opqieten, en genieten

uci pan

80

ruw*""- -*'

K'.f'i,. —SS,

slechts:

1,5 LITER
ELDERS JUKT

ZEEUWS MEISJE
HALVARINE - KUIP 500 GR.

KONIJNEN
DELEN
SCHAAL 1 KILO

PAK
500
GRAM
ELDERS

fe-AMSra^^
EEL POND - ELDERS

-

B*

HEERIJK ITALIAANS
DESSERT

tomatenlgroeme
olossestaartsoep

met rornfge
mascarpone, range
vingers en verrukkelijke

S^

PITTIG BELEGEN

HEEL POND - ELDERS&99___

WITLOF

Diversen

DIRK VAN DEN DROEK

KUNSTKERSTBOMEN
Mooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren.
Kunstsparretakken, sparreslingers, adventskransen,
hulst en kerstwanddecoraties met verlichting.
Grote showroom, ZIJDENBLOEMEN. Vanaf CS: bus 35E.

ELDERS

CORALIN Kunstbloemen en planten
Compressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam.
Tel: 6313588. Showroom open van 9-17 uur. (Zat. gesloten.)

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum], Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD' Kostverlorenhol
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëpleln 106 (Nieuw Slotenl • Molukkenstraat 131 (oost)
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Zelf racen op circuit
ZANDVÖORT - Liefhebbers
junnen 27 en 30 december op
)et circuit zelf eens uitprobe•en wat het is om een raceware'n te besturen. De Dutch Rac'ing School organiseert dan
speciale racedagen voor de
eek.
Gereden kan worden in een
'ormulewagen, in een Go-Kart
.cecompetitie, raceronden in
:en Sportscar, Slip-Slalom;ompetitie, een Quad en een
orsche Cup-auto. Deelnemers
•orden in verschillende groe,en ingedeeld en gaan rijden
nder begeleiding van ervaren
[instructeurs, waarbij ze vele
iiitodisciplines moeten ondertaan.
In de slip-slalomcompetitie
wordt met eeri auto van de
school een parcours tegen de
dok afgelegd. ledere groepsvinnaar krijgt een fraaie beker.
Zr staat ook een aantal Formuewagens klaar. De deelnemer
rijdt zelf een aantal ronden
over het circuit. De karts van de
Go-karts-competitie, zijn eigenijk kleine Formule-racewagens, ook wel skelters geloemd. pok hier worden de
snelste tijden gehonoreerd met
een beker.
In het sportscar-racen neemt'
nen naast een bekende cou•eur plaats als co-driver. Deze
aat zien wat race-, rem-, schacel- en bochtsnelheid is. Een
spectaculair onderdeel. In een
speciaal geprepareerde Porsche 944 wordt een aantal ronden over het circuit gereden.
Informatie is verkrijgbaar bij
de Dutch Racing School, postbus 14, 2040 AA in Zandvoort of
onder nummer 15034.

STANDEN
Tweede klasse C
KNVB zaterdag
Huizen
Vlug en Vaardig
Sparta Nijkerk
SDVB
SDC Putten
Ajax
NSC
HCSC
VRC
Zandvoort'75
Lelystad
iandia
Vierde klasse C
KNVB zondag
DIO'
Zandvoortmeeuwen
Bloemendaal
SV United
DSOV
Alliance
DIOS
Hoofddorp
'
Van Nispen
TYBB
HFC Haarlem
Spaarnestad
Eerste klasse
HVB zaterdag
SMS
De Kennemers •
Zandvoortmeeuwen
Bloemendaal
Overbos
SVJ/Energie
EDO
Waterloo
Jong Hercules
Stormvogels
Halfweg
BSM
'
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12-21
12-17
11-15
12-14
12-14
10-13
10-12
12-11
12-10
.
12- 6
11-5
12- O

11-16
11-16
12-16
12-14
11-13
11-13
12-12
11-10
11-10
12-10
11- 6
11-0

12-22
11-16
12-16
10-12
10-10
10- 9

10- 9
10- 8
11-8
10-6
9- 5
11- 5

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de kantine van TZB aan de Kennemerweg wordt vrijdag 9 december
vanaf acht uur een koppelklaverjasavond gehouden. Het is
de derde avond in een serie van
zeven, waarvan de vijf beste resultaten meetellen voor het
eindklassement. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 gulden per
koppel. Nadere inlichtingen
zijn verkrijgbaar bij H. Paap,
Celsiusstraat 189, telefoon
02507-17397.

Bridge-drive
ZANDVOORT - Zonta Kennemerland Zuid houdt zondag
22 januari een bridge-drive,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vernieuwing
van de muziekinstallatie in de
ontspanningsruimte van het
verzorgingstehuis Reinalda in
Haarlem.

De wekelijkse schaakrubriek wordt verzorgd
door de Zandvoortse
Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is te krijgen op de
wekelijkse clubavond,
op donderdagavond in
het Gemeenschapshuis,
of via de telefoonnummers 15023, 17272, of
14085.

Opgave nummer 46: Mat in
één zet, dankzij penning.
Wit begint.
Oplossing van schaakdiagram no. 45 (Mat in een zet,
dankzij Penning, wit beglnt): 1. Dg4 x d7 en mat.

ZHC onderuit tegen Haarlem

Zandvoorts
Nieuwsblad

scorers
Barry Paap (ZVM-zat)
Robin Castien (2VM-zon)...
Remy. van Loon. (TZB)
Tristan.Brouwer. (ZVM-zat)
Riek de Haan (ZVM-zat)
10

15

De spanning op de topscorerslijst is volledig terug. Koploper
Barry Paap slaagde er niet in te scoren en bleef op dertien
treffers. Aangezien van de achtervolgers Robin Castien driemaal de bal in het doel plaatste, is zijn achterstand nog slechts
één treffer. De winnaar van vorig seizoen, Riek de Haan, raakt
beter op dreef en door zijn twee doelpunten is hij de top vijf
binnengekomen. Remy van Loon pikte zijn wekelijkse doelpunt mee en is met tien treffers nog volledig in de race.

Schaakwinst voor
sterke Olaf Cliteur
ZANDVOORT - Chess Society-speler Olaf Cliteur
heeft een vierkampentoernooi in Anna Paulowna in
de hoofdklasse B op zijn
naam geschreven. De Zandvoortse schaker, die als der<le geplaatst stond in zijn
groep, scoorde twee punten
uit drie partijen, hetgeen
voldoende was voor de eindzege. Het tweede team van
Chess was minder succesvol en verloor met 6-2 van de
reserves van de schaakclub
Heemstede.

Het bezoekende Haarlem had voortdurend een veldoverwicht tegen ZHC Foto André Lieberom

ZANDVOORT - In het laatste duel voor de winterstop
gingen de vrouwen van ZHC
met 2-1 onderuit tegen
Haarlem. De Zandvoortse
hockeyers kwamen tegen
Xenios uit kansloze positie
'terug en wisten alsnog een
verdienstelijk 2-2 gelijkspel
uit het vuur te slepen.
De derby tussen ZHC en
Haarlem werd voornamelijk
bepaald door de bezoeksters.
Haarlem was technisch de betere ploeg en had daardoor constant een veldoverwicht. De
Haarlemsen wisten echter de
kansen niet te verzilveren. De
strafcorners bleven eveneens
onbenut. ZHC kon slechts zelden onder de druk vandaan komen. Het samenspel was te onnauwkeurig om de voorwaartsen in stelling te brengen.

Halverwege de eerste helft
kwam Haarlem toch op een 0-1
voorsprong toen twee Zandvoortse speelsters tegen elkaar
opbotsten en een Haarlemse de
bal in het lege doel kon pushen.
Ook na dit doelpunt bleef Haarlem • aandringen en meerdere
doelpunten hingen in de lucht.
De Zandvoortse defensie kon
echter vooralsnog erger voorkomen.
De tweede helft was nog maar
nauwelijks begonnen of ZHC
keek tegen een 0-2 achterstand
aan. Een aanval van Haarlem
stichtte zoveel verwarring in de
Zandvoortse defensie, waarna
de bal onhoudbaar tegen de
plank werd geslagen. De Zand•voortse hockeysters probeerden het wel maar schoten in dit
duel te kort.
Haarlem bleef in de aanval en
forceerde een paar strafcorners, die niets opleverden. Met

nog een kwartier te gaan leek heil bleef ZHC bespaard.
Het herstel kwam snel onder
ZHC.aan te zetten voor een offensief. Dat offensief leverde leiding van Wouter Slotenmaeen paar strafcorners op doch ker. Met een prima inzet verechter geen doelpunten. In de plaatsten de Zandvoorters het
25e minuut werd Miranda spel naar de helft van Xenios.
Schilpzand goed vrij gespeeld Nog voor de rust was de spanen zij had geen probleem om de ning volledig terug. Wouter Slobal in te slaan, 2-1. Dat had het tenmaker zorgde, met een keusein moeten zijn tot een enorm rige treffer, voor de aansluiting.
slotoffensief. Helaas voor ZHC
In de tweede helft ging het
zat het er niet in. De Haarlemse initiatief meteen naar ZHC.
doelvrouw kwam niet meer in Met volle overgave werd Xede problemen. Het bleef 1-2.
nios bestreden. De gasten werden op eigen helft vastgezet en
een doelpunt kon eigenlijk niet
Mannen
uitblijven. De Zandvoorters
JJet begin van de wedstrijd kregen goede mogelijkheden en
was weinig hoopgevend voor uit één daarvan was het Wouter
ZHC. Binnen een kwartier ke- Slotenmaker die met zijn tweeken de Zandvoorters tegen een de treffer voor de gelijkmaker
0-2 achterstand aan. Xenios zorgde, 2-2. In de slotfase proprofiteerde bekwaam van de beerden beide teams tevergeefs
onsamenhangend spelende ver- de winnende treffer te forceren.
dediging. 'De fouten werden Het gelijke spel gaf de verhoumeteen afgestraft. Verder on- ding goed weer.

ZANDVOORT - Met 46 man
met 2 meter en 91 centimeter
ging de Zandvoortse Zeevisvervis. De grootste gul, 54 centimeeniging op pad voor een wedter, werd gevangen door Ton
strijd wrakvissen op de NoordGoóssens, terwijl de grootste
steenbolk, 36 centimeter, aan
zee. De vangsten waren redelijk
te noemen.
de haak van Arnold Bluijs zat.
Het weer werkte niet echt
Ondanks het slechte weer, met
mee. Een windkracht die van
enige zeezieke vissers, was het
vier naar acht opliep, was niet zoeken. Diverse wrakken wer- een zeer geslaagde en gezellige
ZANDVOORT - In een uitaevordelijk voor het vangen den aangedaan, doch de vang- visdag.
terst spannende partij voetvan de vissen. De echte vissers, sten liepen wat terug.
bal, met kansen voor beide
Na vier wedstrijden Noord- teams, heeft Zandvoqrt'75
die zich niet door tegenslagen
Toch slaagde winnaar Prits
laten weerhouden waren ook Stiekel erin om vier meter vis zee-vissen gaat Klaas Langereis de belangrijke wedstrijden
nu present en probeerden er boven water te halen. Met iets aan kop in het totaal klasse- tegen VRC met 1-0 verloren.
wat van te maken. Het eerste meer dan een meter minder ment. Prits Stiekel is tweede en Door deze nederlaag is de
uur vissen leverde de beste re- werd Rob van Zantvoort twee- Peer Warmerdam deelt met afstand met VRC gegroeid
sultaten op. Daarna was het de, gevolgd door Ton Goóssens Ton Goóssens de derde plaats. tot vier punten, dus zal za-

Redelijke
visvangsten
op Noordzee

Zandvoort'75 raakt
verder in het nauw

Fors verlies Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Voor de
interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
werden zeven partijen gespeeld. Leider Dennis van
der Meijden verstevigde zijn
positie door winst op Jons
Dommeck. Het Zandvportse schaakteam verloor in de
externe competitie ruim
van het Haarlemse VHS, 5,5
tegen 2,5.
Vermoedelijk had de eerste
venijnige kou van het winterseizoen gevolgen voor de ppkomst. Slechts zeven partijen
werden gespeeld wat inhield
dat maar veertien schakers
aanwezig waren. Ter Bruggen
behaalde een fraai resultaat
door zijn partij tegen Gude winnénd af te sluiten en steeg daardoor maar liefst vier plaatsen
op de ranglijst. Ook Rob den
Drijver kon een positieve uitslag doorgeven aan wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer en
ook hij steeg de nodige plaatsen.

Opponent
Dennis van der Meijden had
in zijn partij tegen Jons Dommeck van zijn eigen speeltijd
slechts een half uur nodig, terwijl zijn opponent de volle negentig minuten nodig had. Van
der Meijden boekte een overwinning en staat nog steviger
aan kop. Van der Meijden
wordt op de tweede plaats gevolgd door John Ayress terwijl
Edward Geerts de derde plaats
bezet.

Slechts Ter Bruggen behaalde
nog een overwinning en John
Ayress speelde remise, terwijl
de overige spelers met een nederlaag genoegen moesten nemen. De Zandvoortse schaakjeugd kreeg de negende schaakles en daarna werden nog vier
partijen gespeeld voor de laddercompetitie. De resultaten:
Edward Hendrikse-Rick van
der Mey 1-0, Michael Kuijl-Manon van Eldik 0-1, Rebecca Willemse-Janneke Scheffer 1-0,
Remco de Roode-Maarten
Scholder 0-1. Na deze resultaten bleek dat Remco de Rpode
zijn tweede plaats is kwijtgeraakt aan Rebecca Willemse.
Maarten Scholder steeg maar
liefst vier plaatsen. Mare Habets, Manon van Eldik, Maar-

„We hebben te weinig gekregen," stelde een zeer onthutste
trainer John van der Zeijs, die
zichtbaar aangeslagen was n'a
het incident met Angelo Koning. „Het is vreselijk wat er
Uitslagen: Den Drijver-Es- gebeurde. De speler van SMS
Veld 1-0, Gude-Ter Bruggen 0-1, mocht gewoon door spelen, ter- Vastenhouw-Atkinson
1-0, wijl rood nog te weinig was geFranck-Ayress 0-1, Dommeck- weest."
Van der Meijden 0-1, GeertsDe Zandvoorters hebben de
Manshande 1-0, Gorter-Berk- gehele wedstrijd gedicteerd.
John van der Zeijs zag een uihout remise.
terst gemotiveerd Zandvoorts
team aan het werk. In deze harTeamleider
de maar sportieve wedstrijd
De derde gespeelde wedstrijd waren de beste kansen voor
voor de externe competitie heb- Zandvoortmeeuwen. Zo kopte
ben de leden van de Zandvoort- Pieter Brune prachtig in, maar
se Schaak Club niet in winst de SMS-doelman tikte met zijn
kunnen omzetten. Ondanks de vingertoppen de bal uit de
0-1 voorsprong, die Jack van hoek. Ook Tristan Brouwer
Eijk wist op te bouwen, verlo- kreeg een goede kans, maar
ren de mannen onder leiding ging te gehaast te werk. SMS
van teamleider Edward Geerts, moest het hebben van snelle
met de cijfers 5,5 tegen 2,5. counters via topscorer Van IJ-

terdag gewonnen moeten
worden van het op bezoek
komende NRC.

Zowel VRC als Zandvoort'75
ten Scholder, Henk Willemse, waren het veld ingekomen om
Nanouk Marquenie, Thomas te winnen. Daardoor ontstond
Hesse en Bart Timmermans een open wedstrijd met wissenemen de vierde tot en met de lende kansen. Het begin was
voor VRC dat middels een paar
tiende plaats in.
vrije trappen gevaar stichtte in
het Zandvoortse doelgebied.
Rapidtoernooi
Doelman LUC Krom stak echter
Komende
zaterdagmiddag in een geweldige vorm en hield
organiseert Café de Harlekijn Zandvoort'75 op de been. Zandvoor de tweede keer een rapid- voort'75 zag alleen Dennis Keutoernooi. Met een beperkt ning een keer gevaarlijk uithaspeeltempo van 2x15 minuten len, maar ook de VRC-doelman
per persoon, het zogenaamde wist van wanten.
rapidsysteem, zullen er per speler ongeveer zeven partijen
worden gespeeld.
Aanmelden voor dit toernooi
kan iedere dag op het Kerkpad
3-5. De aanvang van de schaakwedstrijd is om één uur.

ZVM bedwingt SMS
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft de ongeslagen koploper SMS weten te
bedwingen. SMS kwam met
het 1-1 gelijkspel heel goed
weg. Dat de Zandvoorters
een punt verspeelden was
niet zo erg. Erger was de
driedubbele beenbreuk die
Angelo Koning opliep na
een onbestrafte, zeer grove
charge van een SMS-speler.

In Anna Paulowna streed
Olaf Cliteur met drie regionale
toppers om de hoogste eer in de
hoofdklasse B. In de eerste ronde speelde de Zandvoorter tegen Konijn uit Heerhugowaard. Toen Konijn iets te gretig aanviel, blies Cliteur met
een goed geplaatste aanval de
witte stelling in één keer op.
Ook in de tweede ronde speelde
de Chess-speler met de zwarte
stukken tegen de sterke Beerens uit Den Helder. Op sluwe
wijze won Cliteur een stuk,
doch offerde een zet later geheel in stijl een toren terug. De
aanval die de Zandvoorter voor
het geofferde materiaal kreeg,
zal de Helderse schaker nog
lang heugen. Op de 32e zet
wierp Beerens de handdoek in
de ring.
Door een merkwaardig verloop van de andere partijen was

zendoorn. Deze kreeg echter
geen enkele kans van een sterk
voetballende Remco Nigtevecht.Zandvoortmeeuwen
bleef
ook in de tweede helft beter
voetballen. De spanning steeg
met de minuut. De Zandvoorters kregen eindelijk loon naar
werken. Barry Paap werd in het
strafschopgebied gevloerd en
de toegekende strafschop werd
door Pieter Brune verzilverd, 01. SMS slaagde er ook toen niet
in een vuist te maken. De Zandvoorters gingen op zoek naar de
tweede treffer, maar schoten en
koptaallen gingen naast of werden een prooi van de SMS-doelman. Vlak voor het einde sloeg
het noodlot toe voor Zandvoortmeeuwen. Na het reeds
vermelde incident met Koning
raakten de gemoederen erg verhit en besloot de scheidsrechter tot een afkoelingsperiode.
De Zandvoorters hadden al
twee spelers gewisseld en
moesten met tien man verder.
De gedachten waren echter niet
meer bij het voetbal en SMS
profiteerde daarvan door alsnog op gelijke hoogte te komen,
1-1. „Van te voren was ik blij
geweest met een gelijkspel,"
ging Van der Zeijs verder.
„Maar nu ben ik niet alleen ziek
van het gelijkspel maar ook van
het voorval. We waren erg aangeslagen."

Het spel golfde op en neer.
Halverwege de eerste helft
stond een VRC-aanvaller ge'heel vrij en toen was ook Krom
kansloos, 1-0. Meteen daarna
ontstond bijna de gelijkmaker
maar op de doellijn voorkwam
een VRC-verdediger een doelpunt. VRC bleef toen de betere
ploeg maar doelman Krom was
niet te passeren. Vlak voor het
rustsignaal had Zandvoort'75
pech, toen een fraaie koptaal
van Edwin Ariesen via de onderkant van de lat het'veld weer
instuiterde.
Ook in de tweede helft was er
geen sprake van een overwicht
voor één van de teams. Zowel
VRC als Zandvoort'75 zochten
de aanval. Daardoor bleef de
strijd voor het publiek aantrekkelijk. Zandvoort'75 wist toch
een veldoverwicht op te bouwen en schiep zich enige kansen. De zuiverheid ontbrak echter zodat VRC de voorsprong
vasthield.

Cliteur al bijna verzekerd van
de eerste plaats. Zelfs de nederlaag in de laatste ronde tegen
Karreman uit Enkhuizen, kon
daar geen verandering meer in
brengen. De wijze waarop Cliteur in het lopereindspel van
het bord werd gezet, toonde de
kracht van Karreman. De eerste prijs in de groep ging echter
mee naar Zandvoort.
Helaas had de winnaar van
de parallelgroep, de hoofdklasse A, een score van drie uit drie
waardoor Olaf Cliteur niet
mocht snelschaken om de algehele eindzege. Een tweede
plaats van in het totaal 52 spelers tellende deelnemersveld
was echter voor Chess weer een
resultaat dat klinkt als een
klok.
Het tweede team van Chess
Society leed een verwachte nederlaag tegen de reserves van
Heemstede. Door verlies van
Mare Kok keken de Zandvoorters al tegen een 1-0 achterstand aan. Teamleider Cliteur
werd bovendien geconfronteerd met afzeggingen van Peter Kühn en Hans van Brakel.
Toen ook invaller Simon Bosma wegens rugklachten verstek moest laten gaan, leek de
strijd vooraf reeds beslist.
De routiniers Kees Koper en
Hans Drost wisten ieder een
half punt te scoren en ook Boudewijn Eijsvogel deelde het
punt. Willem Brugman speelde
een zeer sterke partij en leek op
een overwinning af te gaan. Zijn
aanval zette jammer genoeg
niet door waardoor eveneens
remise werd gespeeld.
Peter .van de Beek, Jean Paul
Westerveld en Ton Marquenie
streden moedig, doch kwamen
geen van allen tot scoren. De
eindstand werd op 6-2 bepaald
waardoor de Chess-reserves, na
drie wedstrijden met drie punten en twaalf bordpunten precies op vijftig procent staan en
derhalve in de veilige middenmoot vertoeven.

ZANDVOORT - Door erg
eenvoudig met 8-0 te winnen
van Spaarnestad bezet
Zandvoortmeeuwen een gedeelde koppositie in de vierde klasse KNVB. Die positie
moet gedeeld worden met
DIO dat een punt verloor
aan Haarlem.

Het wel zeer zwakke Spaarnestad, dat met nul punten uit
elf wedstrijden vast onderaan
de ranglijst staat, was geen partij voor Zandvoortmeeuwen.
De Zandvoorters speelden zeker niet de beste wedstrijd van
het seizoen, maar dat was tegen
deze tegenstander ook niet
noodzakelijk. Met een beetje
meer zuiverheid had de score
nog veel hoger kunnen uitvallen.
Nu bleef het tot aan de pauze
slechts 2-0. Robin Castien en
Bas Heino zorgde voor deze
ruststand. In de tweede helft
trok Zandvoortmeeuwen het
tempo op en was Spaarnestad
een gewillig slachtoffer. De ene
na de andere kans ontstond.
John Keur en tweemaal Riek de
Haan waren verantwoordelijk
voor een 5-0-stand.
De Zandvoorters leefden zich
heerlijk uit en voerden regelmatig de score op. Robin Castien zorgde voor nummer zes,
John Keur maakte de zevende
en het was opnieuw Castien, die
raak schot waarmee de eindstand op 0-8 bepaald werd.
Toen vonden de Zandvoorters
het wel genoeg en kwam Spaarnestad tot enige aanvallen. De
concentratie bij de badgasten
was allang verdwenen, maar
Spaarnestad
was
dermate
zwak, dat zelfs enige kansjes
aan hen niet besteed waren.
Een zeer eenvoudige winst
dus voor De Meeuwen, die
naast een gedeelde eerste
plaats, ook de strijd om de
tweede periode aanvoeren.
Zondag komt SV United op taezoek.

Inbrekers gepakt
ZANDVOORT - Na een meiding van een getuige werden in
de nacht van zondag op maandag twee mannen uit Haarlem
aangehouden op verdenking
van inbraak in een auto aan de
Schelpstraat. Uit de auto waren
een bodywarmer en een jas
weggenomen. De daders, 18 en
twintig jaar oud, hebben inmiddels bekend. De goederen zijn
weer terug bij de eigenaar.

TZB zet opgaande
lijn nog steeds voort
ZANDVOORT - TZB blijft goed
presteren. Ook in de uitwedstrijd tegen koploper Alliance 2
werd een verdienstelijk resultaat behaald. Met het 1-1 gelijkespel mogen de Haarlemmers
nog van geluk spreken.
De Zandvoorters beheersten
tweemaal drie kwartier de
strijd. Het was wel een romme-.
lige partij voetbal, maar de
manschappen van trainer Willem Koning kwamen in het geheel niet in de problemen. De

Handballers Casino-ZVM
zijn opnieuw klasse apart

ZANDVOORT - Wederom
boekten de mannen van
Holland Casino-ZVM een
gemakkelijke overwinning.
Ook medekoploper Break
Out was niet opgewassen tegen de sterke handbalploeg
uit Zandvoort, 22-15. De
Holland Casino-ZVM handbalsters waren daarentegen
niet opgewassen tegen TOG
en verloren kansloos met
17-5.

ZVM pakt
koppositie

bij een grote voorsprong wat trick Terpstra 2, Goran Bogojemoeite om geconcentreerd te vic 2, Martijn Hendriks l, Riblijven, maar toch zijn we niet chard Vos 1. Vrouwen: Mireille
in gevaar geweest. In de tweede Martina 3, Janna ter Wolbeek l,
helft was de wedstrijd al snel Claudia Paap 1.
gelopen."

Zandvoortse aanvaller Arie
Drayer was tweemaal dicht bij
een doelpunt. De ruststand
brak aan met een 0-0 stand.
Ook in de tweede helft waren
de badgasten heer en meester.
Het betere spel werd uitgedrukt in een doelpunt van
Remy van Loon, 0-1. TZB probeerde meteen door te drukken. In aanvallend opzicht ging
TZB toen iets te gehaast te
werk waardoor meerdere doelpunten achterwege bleven.
Toch leek de winst naar
Zandvoort te gaan. De scheidsrechter liet echter zeer lang
doorspelen zodat Alliance ver
in blessuretijd alsnog langszij
kon komen. Vanaf de aftrap
trok John Schilder nog ten aanval maar werd op het nippertje
gestuit door de Alliance-doelmaii. „Vooraf was ik blij geweest met een gelijkspel," stelde Koning. „Maar nu is het jammer dat je nog ver in blessuretijd een punt laat liggen. Terwijl
er maar heel weinig oponthoud
is geweest."

(ADVERTENTIE)

Vrouwen
De Zandvoortse vrouwen waren kansloos tegen TOG. Dat
was vooral in de eerste helft
toen de Zandvoortsen de sterke
TOG-verdediging niet uiteen
wist te spelen. Het liep niet bij
Holland Casino-ZVM. De aanvallen van TOG waren vaak te
snel en daardoor keek het team
van coach Jan van Duijn bij de
rust al tegen een 11-1 achterstand aan.
In de tweede helft verweerde
Holland Casino-ZVM zich beter. Defensief speelden de
Zandvoortse vrouwen een klasse beter, maar de achterstand
was dermate groot dat de nederlaag niet meer af te wenden
was..Koploper TOG speelde de
tweede helft rustig uit naar een
17-5 overwinning.
„We werden in het begin meteen overdonderd," stelde coach
Jan van Duijn. „TOG was vooral in de eerste helft een klasse
beter. In de tweede helft waren
we gelijkwaardig, maar de achterstand was al veel te groot.
Het lukte vandaag gewoon
niet."

In een heel goede partij handbal heeft Holland Casino-ZVM
tegenstander Break Out teruggewezen. De Zandvoorters
staan nu alleen aan kop en lijken door niemand van de titel
af te houden. De Zandvoorters
waren duidelijk sterker en namen vlot een 6-11 voorsprong.
Daarna sloop er wat nonchalance in het Zandvoortse team en
kon Break Out terugkomen tot
9-11.
Een tempoverhoging in de
tweede helft was er de oorzaak
van dat Holland Casino-ZVM
snel wegliep naar een beslissende 9-16 voorsprong. Deze topper, op papier, was niet echt
spannend, omdat de Zandvoorters veel te sterk waren. De badgasten hadden geen enkel probleem om de voorsprong vast te
houden en wonnen zoals zij wilden met 15-22.
„We waren duidelijk beter
Doelpunten mannen: Cor van
dan Break Out," vond coach
Joost Berkhout. „We hebben der Koekelt 13, Jaap Loos 3, Pa-
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GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE.
Voor de opruiming begint, nog even
snel de mooiste dingen eruit halen!
Sterk gereduceerde prijzen ook op de
bekende merken:
* Gerry Weber
* Cotton Club
* Joye + Funn
* HS Fashion

zedka

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassende oplossing.
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen.
De deuren zijn verkrijgbaar in
allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd,
etc. Bovendien worden de kast-systemen op maat geleverd. Makkelijker en
mooier kan het niet!

*Tra
Finn Karelia
* Zerres
* Lindon

Graag tot ziens,

geeft u meer!

Met de Zedka kastwandcn van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing In huls voor elk tekort aan bergruimte.
Inclusief de slimme Interieurs met legio mogelijkheden.

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling. Warm en gezellig of zelfs
dromerig - koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec. U kunt alle kanten uit!
Maar ook als het gaat om panelen voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand... De Graaf biedt
in haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen.
U bent hartelijk welkom!

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel. 020-6134775, open maandag t/m
vrijdag 9 -17 u. en zaterdag 10 -16 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, telefoon: 0104347111; open maandag t/m vrijdag
8.30 -17 u. en zaterdag 9 -12.30 u.
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EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL.

Bloemenhuis
W. Bluys
Winkelcentrum
„Nieuw Noord"

Avondcruise
in kerstsfeer

Ze zijn er weer, zoals u vari ons
gewend bent, prachtige •

Vier uw tweede Kerstdag in stijl met een uitgebreid 5-gangen kerstdiner aan boord van het
luxe salonschip "Stad Enkhuizen".

KERSTBOMEN

Clothing Company

gratis thuisbezorgd.

Op zaterdag l O december opent
de gloednieuwe

Pasteurstraat 6, Zandvoort, tel. 15025

feestblouses
nu ook... 39,95

„Confetti"
Zaterdag
10 december
wat ons betreft eet iedereen die dag patat
Op 26 december vaart het salonschip "Stad
Enkhuizen" om 17.00 uur uit voor een vaartocht
door de sfeervol verlichte haven van Amsterdam.
Aan boord wordt u ontvangen met Diamond
Cocktail, waarin één van de gasten een echte
briljant zal vinden. Vervolgens zal u het volgende
kerstdiner geserveerd worden:
Grapefruitcocktail

Rennes Snackhouse
is 7 jaar open
Vanaf die dag met nog meer service.
Bel, bestel en wij bezorgen.
Zie de folder zaterdag bij u in de bus

Célèstine Consommé
geserveerd met toast
Hazepeper
Aardappelkroketjes en aardappelpuree
Diverse groenten en salade
Dessert met vuurwerk
Koffie met bonbon
U heeft tevens de gelegenheid om een dansje te
maken op de sfeervolle kerstklanken van een
muzikant. Om ca. 20.30 uur zal dé kapitein het
schip afmeren aan de Ruyterkade Steiger 7 te
Amsterdam.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij vertrek aan de kassa van Rederij
NACO en na telefonische reservering, tel. 0206262466 betaalt u slechts f 99.- p.p. in plaats
van f 125.-.

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit Kerstdiner op tweede Kerstdag
is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel.
020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van
Rederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam. De kosten bedragen f 99,- p.p.

SNACKHOUSE
Winkelcentrum - Nieuw Noord
Tel. 20109

Rennes Snackhouse
7 jaar open
LET OP!

Zaterdag
10 december
portie frites 7 dubbeltjes
v. Dobbenkroket 7 VOOR
(ƒ1-PER STUK)

ƒ 7,-

DECEMBERMAAND
Bij besteding van ƒ 25,GRATIS IJSTAART VAN 1 LTR.

Naam:

Woonplaats:

Datum:

Aantal personen:.

geeft u meer!

HALTESTRAAT 11
Alle dagen geopend van 10.00-18.30 uur
Zondag van 12.00-17.00 uur
Koopavond vrijdag tot 21.00 uur

Adres:
Postcode:

witte feestblouse
vanaf 39,95

in de Haltestraat 11 te
. Zandvoort.
Confet'ti heeft een jong imago
maar richt zich tot een heel breed
publiek
en
BETAALBARE PRIJZEN
Door de grotere ruimte bieden
wij u vanzelfsprekend een
GROTER ASSORTIMENT
en gloednieuw, dat geldt ook
voor u; steek u op l O december
helemaal in 't nieuw in de
typische
CQNFET'TI stijl
die staat voor . . .
MOOIE MODE, GROTE KEUZE EN SCHERPE PRIJZEN.
Allen naar de Haltestraat 11 waar u kunt genieten van de
fantastische openingsaanbiedingen.

Winkelcentrum - Nieuw Noord
Tel. 20109

* ups • vrije
7/8 december 1994
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'De Kerstwereld'
Onder een feeërieke verlichting, in een sfeervol
park, omringd door een
sprookjesachtig
kerstdecor staat 'De Kerstwereld'
van Kees en Marja Braas in
Scharwoude. In 'De Kerstwereld' treft men winkeltjes aan boordevol decoraties en kerstgeschenken.
Het echtpaar Braas heeft
vele noviteiten en originele
produkten uit binnen- en
buitenland gehaald om die
in Scharwoude te présenteren.
„Van de ene verrassing
naar de andere verrassing,
dat is ons streven met daar
tussenin een stukje entertainment, show en cultuur.
We hebben een levende
stal met jonge Bambi-hertjes en rendieren, et is een
heus sparrenbos en een
kinderbios met oppas," aldus Gerard Baars.
De openingstijden zijn'
van maandag tot en met
donderdag van negen tot
zes uur, vrijdag van negen
tot negen uur 's avonds en
zaterdag en zondag van negen tot vijf uur. De toegangsprijzen
zijn van
maandag tot en met vrijdag
gratis en zaterdag en zondag vanaf 12 jaar vijf gulden.

'Na behandeling met algen voel je je prima'

Veel mannen

door Katinka Bartels
uren

s

ets

i i heerlijks.
In Nederland is het
nog niet zo bekend,
maar het wordt steeds populairder. En dat is ook wel
begrijpelijk, want van een
dagje kuren bloeit een mens
echt op. Het is geen overbodige luxe. Je moet je hele
leven met je lichaam doen,
verzorg het dan ook maar
goed," zegt Constans Looman.

Deze vrije-tljdspaffina
verschot wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

B

kende werelden en cul-

turen. 'De mislukte moorde-

naar ofwel De kinderredder'
is zo'n boek.
door Simone Ruitenbeek
Het vertelt het verhaal van
Jorge, een straatjongen die opgroeit in een krottenbuurt. Zijn
vader heeft hij nooit gekend en
als zijn moeder vertrekt om
geld te gaan verdienen, verlaat
Jorge het golfplaten huisje,
waar hij tot dan toe gewoond
heeft, om zich aan te sluiten bij
een bende straatjongens. Hij
wordt tamelijk goed in zakkenrollen en soms wast hij autoruiten om aan de kost te komen.
Het leven op straat is gevaarlijk. Vooral de ordebewakers en
de politie vormen een bedreiging. Als je als straatjongen in.
hun handen valt, is het nog
maar de vraag of je het er levend van af zult brengen. Als

VAN DE WEEK

Kerstinkopen?
Nu 3 Dagen Valkenburg met
Maastricht
en Aken! NU

179:-

Uw verblijfplaats is Valkenburg, waar u de eerste
dag de Kerstmarkt in de Gemeentegrotten kunt
bezoeken. De tweede dag naar de Kerstmarkt in
Aken, vele in kerstsfeer versierde winkelstraten,
warme glühwein en volop Kerstadeaus! De laatste dag naar sfeervol Maastricht! Slechts fl. 179,Meer informatie over 3-dagen Valkenburg
Stuurt u deze bon ingevuld retour; De Harde's
Tours, Antw.nr. 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:

Postcode:

BOES

Maar bij Jacqon gebeurt
meer. Want voor mensen met
klachten als reuma en artritis
biedt het kuuroord speciale behandelingen, en die blijken
goed aan te slaan. „Voor reumapatiënten maken we een individueel programma. Reuma is
geen ziekte die je kan genezen,
maar door de behandelingen
komen de cliënten op een niveau dat hun klachten niet

meer achteruitgaan en dat is al
heel wat."

Zeewier
Jacqon doet veel aan zogenaamde thalasso-behandelingen. Thalasso is gebaseerd op
de genezende werking van de
zee. Van koudwaterzeewier is
poeder gemaakt en dat gebruikt men bij de behandelin-

eenvoudige levenswijze van de
Amish.
Er zijn mensen die echter
ook een hekel hebben aan de
Amish. De pesterijen van een
groepje onruststokers worden
steeds gemener en gevaarlijker,
lan begrijpt er niets van: Waarom vechten de Amish niet terug?
'Bij de Amish' geeft een goed
vrije bestaan van straatkinde- beeld van de manier waarop de
ren levensecht beschrijft.
Amish leven. Dat dit leven met
z'n strenge gebruiken zowel
Titel: De mislukte moordenaar of- voor- als nadelen heeft wordt al
wel De kinderredder, geschreven door snel duidelijk.
Thea Dubelaar met illustraties van Els

Jorge op een dag auto's staat te
wassen, biedt een rijke man
hem veel geld om een karweitje
op te knappen. Hoewel hij in
het begin niet helemaal vertrouwt, gaat Jorge toch met de
man mee. Zo raakt Jorge verzeild in een wonderlijk avonOEKEN KUNNEN je tuur dat zijn leven ingrijpend
meevoeren naar onbe- zal veranderen.
Al snel komt Jorge erachter,
dat de rijke man, Ferdinand
heet hij, diep in de problemen
zit. Hij moet een moord plegen
om het leven van zijn zoontje te
redden. Perdinand is veel te
vriendelijk om een moord te begaan en weet eigenlijk niet hoe
hij zoiets aan moet pakken. Jorge besluit Ferdinand te helpen
en verzint een paar eenvoudige
plannen. Ferdinand kan het
echter niet over zijn hart verkrijgen om iemand kwaad te
doen en laat hét ene plan na het
andere mislukken. Dan raakt
Jorge in moeilijkheden en redt
Ferdinand met een heldhaftige
daad zijn leven. Zo verandert
Ferdinand van een mislukte
moordenaar in een kinderredder.
Thea Dubelaar zegt over haar
werk: 'ik geef geen kant-en-klare oplossingen, maar wil dat de
lezer aan het denken wordt gezet.' Met het verhaal 'De mis-

.

van Egeraat. Vitgeven door Ploegsma.
Titel: Bij de Amish. geschreven door
ISBN: (10 216 1345 X. Prijs 26,95 gulden. Barbara Smucker. Uitgegeven door
Leeftijd vanaf 12 jaar.
Uitgeverij Altiora. ISBN !IO 317 1010 5.
Prijs 23,35 gulden. Leeftijd vanaf tien
jaar.

Bij de Amish
Ook het boek 'Bij de Amish'
van Barbara Smucker gaat
over een manier van leven die je
in je eigen omgeving niet snel
zult tegenkomen.
Als lan McDonald na een
auto-ongeluk op een Amishboerderij belandt, heeft hij het
gevoel dat hij is teruggegaan in
de tijd. Op de boerderij is geen
elektrisch licht en er wordt op
een houtoven gekookt. Ook de
mensen zien er in hun zelfgemaakte kleren uit als pioniers
uit de 18-e eeuw.

lukte moordenaar' zal ze veel
mensen aan het denken zetten.
De situatie van Ferdinand en
Jorge is zó nijpend dat een
moord de enige uitweg lijkt.
Uiteindelijk blijkt Ferdinand
als moordenaar volkomen ongeschikt en is het zijn behulpHet werk op de boerderij
zame houding die hem uit de wordt op de traditionele mamoeilijke situatie redt.
nier gedaan, zonder moderne
hulpmiddelen, dus met paard
'De mislukte moordenaar of- en wagen in plaats van met de
wel De kinderredder' is een tractor. Als lan langer op de
meeslepend boek, dat tegelij- boerderij verblijft, begint hij
kertijd het harde, maar ook waardering te krijgen voor de

Wat is jouw
favoriete
boek?
Recent-verschenen boeken bespreekt Simone Ruitenbeek met enige regelmaat op deze vrijetijdspaglna. Ze is benieuwd naar de
favoriete boeken van kinderen. Wie tussen de zes en 12
jaar is en daar iets over wil
vertellen, moet een kaartje
met naam, adres, telefoonnummer en de titel van het
meest-geliefde boek sturen
naar: Redactie Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. Simone Ruitenbeek neemt dan misschien
contact met je op.

Ton van Erp vormt met zijn
pandemonium een heel orkest

(ADVERTENTIE)

Woonplaats:
Telefoon:

er aan vrouwen in deze
maatschappij
ook zware eisen worden
gesteld. Met
een gezin en
vaak ook nog
een baan buitenshuis hebben veel vrouwen ook een
druk leven."
De meeste bezoekers horen
volgens Constans Looman
thuis in de 'recreatieve groep,'
zij komen uitsluitend voor ontspannende behandelingen.

Mislukte moordenaar'
is meeslepend boek

Bike-show'95

Voor "meer Informatie: Stlchting Groninger Tweewieler SaIon, telefoon 050-133737/133778.

Constans heeft samen met
haar man een klein jaar geleden
een kuuroord geopend in Bergen. In kuuroord Jacqon worden allerlei spannende behandelingen aangeboden zoals 'hydrostreammassage' en 'thalasso-therapie.'
Maar voor een schoonheidsbehandeling of een bezoekje
. aan sauna of zonnebank draaien ze bij het kuuroord ook hun

„Wij willen de mensen die
hier komen iets extra's bieden.
Onze bezoekers zijn vaak hele
harde werkers, en als je hard
werkt, moetje zo nu en dan pas
op de plaats maken, want de
boog kan niet altijd gespannen
zijn. Er komen hier veel mannen, zeker 40 procent. Dat is
veel meer dan je in een gev/one
schoonheidssalon ziet. Voor
veel vrouwen is een bezoekje
aan ons kuuroord ook een verademing. Want reken maar dat

4

Het adres van 'De Kerstwereld'
is Scharwoude 23 In Scharwoude,
telefoon 02294-1577/3515.

Pietsenthousiasten kunnen vast de data van de
'Bike-show 1995' • in hun
agenda noteren. Op 3,4 en 5
februari nam'elijk wordt dit
grote fietsevenement in de
Martinihal gehouden.
Bike-show 1995 is een
drie dagen durend evenement waarin alle aandacht
gericht is op de tweewieler
en alles wat daar bij hoort.
Naast nieuwe modellen
zullen er op deze show ook >
onderdelen, accessoires,
kleding en informatie over
fietsvervoer en fietstoerisme te vinden zijn. :
Speciaal voor de liefhebbers van mountain-bikes
en ATB's' is een testbaan
ingericht om dit type fietsen zelf uitgebreid aan een
proef te onderwerpen..

hand niet om.
Bij
een
knappend
haardvuurtje
in de Bergen• se villa kunnen de bezoekers uitrusten
en voor de
mensen die er
echt 'een dagje' van maken,
worden er gezonde maaltijden geserveerd.

'Van top tot teen smeert ze
me onder de groene smurrie, die ruikt naar de Noordzee op een dag met westenwind. Dan vouwt ze de plastic folie dicht, doet er een
dikke thermische deken
overheen en daar gaan nog
eens dikke handdoeken
over. Als een soort mummie
moet ik twintig minuten
blijven liggen.' Katinka Bartels doet verslag van een
dagje kuren.

Vertrekdata:

Dec.: 12, 14

nu 179 r
De laatste plaatsen

h

Inclusief: S\ X
• vervoer per luxe touringcar
•verblijf in hotel Lennards
• 2-persoonskamers douche /toilet
• ontbijten diner ter plaatse
• uitgebreid excursieprogramma
• gezellige dans-en muziekavond
• begeleiding chauffeur

DeHanle'sTtours

Hij stond er al mee in
Bologna, Leuven en op de
TJitmarkt en brengt er
stomme films en
theaterstukken mee tot
leven. Met uitsluitend
zichzelf en zijn
'pandemonium' vormt Ton
van Erp al een compleet
orkest. Samen met pianist
Frank Mol en afwisselend
de contrabas en het
pandemonium bespelend,
begeleidt hij zondag 11
december de film
'Suhmarine' in Tuschinski
in Amsterdam.

020-6541 i 00
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Zij'n 'klankdecor', zoals hij
het zelf liever noemt, is een
mooi woord voor een soort kledingrek waaraan een hoop
schroot en andere metalen
voorwerpen zijn gehangen.
Kort gezegd is het een geluidseffecteninstallatie, waar Ton
zo'n dertig geluiden uit kan to-

Daarna brengt ze een maskertje aan op m'n gezicht. „Als
het opdroogt, voelt het rubberachtig aan," waarschuwt ze. En
inderdaad, als ik even later
langs een spiegel loop, schrik ik
me dood als ik een rubberen
masker zie terugkijken. Maar
de -stoffen die erin zitten werken wel, want als Constans het
rubber van m'n gezicht afhaalt,
zit er een blozend en zacht vel
onder. Langzamerhand begin
ik te begrijpen wat ze bedoelt
met 'kuren is heerlijk.'
Constans Looman: „In het
buitenland is men er al aan gewend, maar hier moet men er
echt aan wennen om te genieten van een dagje kuren. Nederlanders zeggen al snel: waarom
ga je niet gewoon in bad, dan
ben je toch ook schoon? Ze geven er ook niet zo snel geld aan
uit, daar moeten ze ook aan
wennen. Maar als ze een paar
keer naar een kuuroord zijn geweest, voelen ze zelf wel dat het
een prima investering is."
Voor meer informatie: Kuuroord
Jacqon, Breelaan 78 in Bergen. Telefoon: 02208-99000.

I let VVcstt'riKsmuseuni is te vinden aan de Rode Steen l in
Hoorn, telefoon 029ÜO-14783. Het
museum is geopend van maandag tot en met vrijdag van M tot
vijf uur. Zaterdag en zondag van
twee tot vijl' uur.

Chocolade figuren
In het Bakkerij museum
in Huizen vindt op 28 en 29
december en op 3, 4, 5 en 7
januari een tentoonstelling
plaats over chocoladefiguren rond de kerst. Deze tentoonstelling is vooral gericht op kinderen, want behalve het bezichtigen van
de chocoladefiguren wordt
de kinderen verteld hoe de
figuren vroeger gemaakt
werden. Ook wordt veel
aandacht besteed aan de
tradities rondom de chocolade.
Het
Bakkerij museum
ligt in de.oude vissersbuurt
van Huizen. Om bezoekers
de gelegenheid te geven
deze authentieke omgeving van het IJsselmeerplaatsje nader te leren kennen, heeft het museum een
wandeling en een speurtocht uitgezet. Beiden zijn
bij het museum verkrijgbaar.
Het Bakkerijmuseum, aan de
Schlppcrsslraat 5 is op genoemde
data geopend van halt' twee tot
half vijf. Telefoon: 03152-54591.

Modelspoorbeurs
In Haarlem wordt op 'zaterdag 10 december een
grote modelspoorruilbeurs
gehouden. De bezoeker
kan er terecht voor allerlei
informatie en technische
adviezen. De openingstijd
is van tien tot drie uur. De
beurs wordt gehouden in
de HTS aan de Veldzigtlaan in Haarlem.
Voor meer Informatie: telefoon
080-444412.

De BoodschappenICrant
•

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

geeft u meer!

WEEÏ

Twee gezworen marinekameraden beconcurreren elkaar hevig
op het minnepad, maar als een van hen in een gezonken
duikboot vastzit, blijkt wat ware vriendschap waard is. Dat is
in het kort de inhoud van de film

Submarine (1928)

A

door Berber Paarlberg
Reserveren, even bellen:

Rubber

In het Westfriesmuseum
in Hoorn vindt van 23 december tot en met 12 februari de tentoonstelling 'Als
de Ooivaar komt' plaats.
De tentoonstelling laat
zien wat er zich afspeelde
tijdens en rond een getaoorte, door de eeuwen heen.
Medische kanten worden
belicht, waarbij onder andere geboorte-apparatuur
en de verschillende behandelmethodes getoond worden. Verder is er veel aandacht voor gebruiken en
tradities die vroeger rond
een geboorte golden.

_<£>_

LS TON VAN ERP
over de klank van metaal praat, wordt hij
helemaal lyrisch: „Ik hoor
ijzer klinken. Dan denk ik:
verdomme wat mooi. Metaal heeft hele mooie klankkleuren, het galmt zo
mooi." Geïnspireerd door
de klank van metaal heeft
Ton van Erp eigenhandig
een instrument ontworpen
en samengesteld: het pandemonium.

gen. „Algen zorgen ervoor datje
vitaal blijft. De bedoeling van
een algenpakking is ook dat het
lichaam zichzelf herstelt. Dat is
in deze tijd ook wel nodig, want
stress, milieuvervuiling en
slechte voeding zijn flinke aanslagen op je lichaam en geest.
Na een behandeling met algen
zie je er een stuk beter uit en
voel je je prima. Probeer het
maar," zegt Constans Looman.
Moet ik me in de algenprut
laten draaien? Dat is nog eens
wat anders dan met schrijfblok
en een pen een interview doen.
Constans gaat me voor in het
sfeervolle pand van Jacqon.
„Ga maar op die plastic folie
liggen," zegt ze terwijl ze in een
bakje algenpoeder met water
mengt. Van top tot teen smeert
ze me onder de groene smurrie,
die ruikt naar de Noordzee op
een dag met westenwind. Dan
vouwt ze de plastic folie dicht,
doet er een dikke thermische
deken overheen en daar gaan
nog eens dikke handdoeken
over. Als een soort mummie
moet ik twintig minuten blijven
liggen. Na een minuut of vijf
wordt de algenbrij bloedheet en
even vraag ik me af of dit nou
onderzoeksjournalistiek
is.
Maar eenmaal onder de douche
is het algenspul snel verdwenen
en merk ik dat Constans gelijk
heeft. Van zo'n algenpakking
krijg je een ontspannen gevoel
m'n vel voelt heel zacht en
schoon.

'Rond de geboorte'

Fotc Claudia Kamergorodski

veren; Het 2'/2 meter brede en
1,80 meter hoge instrument bestaat uit een metalen balk die
op twee standaarden is gemonteerd. Aan de balk hangen, aan
een snaar of een veer, uiteenlopende metalen voorwerpen.
Door manipulatie van die onderdelen met een strijkstok,
met wattenstokken of door te
plukken of trekken aan een
veer ontstaan allerlei galmende, sissende, tikkende en fluitende klanken. De metalen balk
vangt de geluiden op en een
pick-up element dat op de balk
is bevestigd, draagt zorg voor
de versterking. Zo tovert Ton
vele ontroerende, maar ook
oorverdovende geluiden tevoorschijn.

Sloperijen
Alles wat mooi klinkt, is weikom aan het klankdecor. De onderdelen komen dan ook overal
vandaan: van sloperijen, uit de
ijzerwinkel of van de straat. Zo
hangt er een autoveer aan een
lange veer van een conditietrainingsapparaat en een oude, ratelende rekenmachine imiteert
het gestamp van een boot. Een
dikke, ronde metalen plaat aan
een contrabassnaar staat ga'rant voor een scheepsklokgeluid en een climaxgeluid wordt
bereikt door een metalen plaat

heen en weer te golven. Ruimtelijkheid creëert Ton door de
trillingen van een 'didjeridu'
(Aboriginal-instrument) te laten doorklinken op een metalen plaat.
„Het zijn allemaal andere geluiden met allerlei klankkleuren die heel erg toepasselijk
zijn voor het begeleiden van
zwijgende films," zegt Ton. „Je
geeft vorm aan de omgevingsgeluiden. Je hoort niet alleen
een zinkend schip, je kunt ook
een spanning opwekken met de
metaalgeluiden van de onderzeeboot. Bijvoorbeeld door
druppelend water te laten horen."
Afhankelijk van de film die
hij begeleidt, componeert Ton
bijpassende geluiden en stelt
hij zijn klank decor samen. Ton:
„Als het een spannende film is,
hang ik er andere geluiden in
dan bijvoorbeeld bij een natuurfilm." Voor Submarine
heeft hij zijn pandemonium
volgehangen met klanken die
spanning oproepen. Het belooft
dus een enerverende zondagochtend te worden in Tuschinski.
In de serie Nostalgie In Tuscliinskt
draalt zondagmorgen 11 december om
half 11 de film Submarine uit 1928 van
de beroemde regisseur Krank Capra.
Elders op deze vrljetljdspagina staat
een bon waarmee lezers met korting
dit meesterwerk kunnen bezoeken.

die op zondagochtend 11
december om
half 11 in de
serie "Nostalgie
in Tuschinski'
wordt gedraaid.
Het is de eerste
grote film van de
beroemde regisseur Frank
Capra. In dit
"melodrama
onder zee' zien
we hoe de regisseur zich vaoaoi
de populistische,
sentimentele
komedies uit de
jaren dertig en
veertig ook succesvol op het terrein van de actiefilm heeft begeven. De film toont indrukwek- j
kende onderwalerscaenes en beklemmende momenten.
i
Om de verschillende klanken rond de verwikkelingen onder
zee 7.0 goed mogelijk weer te geven, staat er een pandemoniumjn de zaal. Dit door Ton van Erp vervaardigde instrument
met metalen slagvoorwerpen, sirenes en andere hulpstukken
zorgt voor een even verrassend als overweldigend gcluidsdecor. Frank Mol en Ton van Erp tekenen voor deze muzikale
begeleiding.
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde
bon bij de kassa van Tuschinski, betalen Weekmedialezers in plaats van 12,50 gulden, slechts 9,50 gulden per
persoon voor de film "Submarine' op zondagochtend 11
december om half 11. Telefonisch reserveren is mogelijk
via telefoon 020-626.2633.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (max. vier):

geeft u meer!
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prijzen

Kado met toegevoegde waarde

ij 1994
SENS (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij) organiseert dit
jaar voor de derde maal de Oudejaarsloterij. En dit jaar met een
ongekend hoog prijzenpakket van
maar liefst 48 miljoen gulden. En als
klap op de vuurpijl een hoofdprijs
Op 3 l december a.s. zal tijdens een speciale
OudejaarslolerijShow die
gepresenteerd' wordt door
Mare Klein Essink op RTL
4, de trekking plaatsvinden
van deze loterij.
De trekkingsuitslag zal op
maandag 2 januari 1 995
worden gepubliceerd in de
landelijke dagbladen.
Tevens kan Teletekst pasina
525/526 of RTL Text pagina 323/234 worden geraadpleegd voor de trekkings-

Aantal
prijzen
350.000
350.000
350.000
35.000
35.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
350
35,
35,
35,
35,
l
34

van 4 miljoen gulden netto. De loten
kosten ƒ 25,- per stuk. Tot en met 30
december a.s. zijn de Oudejaarsloten
verkrijgbaar bij de verkooppunten
van de Staatsloterij, V & D, de
GWK's, VVV-bespreekbureaus en
bij de postkantoren.

•IJ "U'
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De Staatsloterij keert

Illlllllillll OUDEJAARSLOTERIJ
EEN

H E E L

AA 012345

LOT

Deze geluksenvelop is gratis verkrijgbaar bij de verkooppunten
van Oudejaarsloten - zolang de
voorraad strekt.

Het schitterende Oudejaarslot in de sfeer van de feestdagen.

Spetterende Oudejaars
. loterijShow
In het programma wordt teruggekeken naar opmerkelijke gebeurtenissen uit 1994. Wat waren de sportmomenten van 1994? Welke tv-programma's hielden ons aan de buis

06-300 495
(50 CT. PER MINUUT)

De presentator van de OiidejaarsloterijSliow, Mare Klein Kssink, neemt alvast een
voorproefje op de uitzending van 31 december aanstaande.

De Staatsloterij heeft een speciaal
telefoonnummer (50 et per
minuut) dat kan worden gebeld:
06-300 495. Op deze lijn krijgt
men informatie over de trekkingsuitslagen, de diverse spelvormen
en de dichtstbijzijnde verkoopadressen van Staatsloten en Oudejaarsloten.

uitslag. En .via het telefoonnummer van de Staatsloterij
06-300 495 (50 et per
minuut) wordt eerst informatie verstrekt over de verkoopadressen van de Oudejaarsloten en na afloop zal
de trekkingsuitslag bekend
worden gemaakt.

Wie belt met dit telefoonnummer,
weet direkt of er een prijs is gevallen op het gekochte lot. Nadat het
telefoonnummer is gedraaid, kan
men een aantal keuzes maken via
het telefoontoestel. Eén van de
keuze-mogelijkheden is het intoetsen van de laatste drie cijfers van
het lotnummer. Er wordt dan direkt
geantwoord of er een prijs is gevallen op het lotnummer of niet.

Het Kurhaiis, de lokatie van waaruit de
OudejaarsIoterijShow wordt uitgezonden.

Op 31 december a.s. zal op
RTL 4 een groots opgezette OudejaarsIoterijShow
worden uitgezonden, die
gepresenteerd wordt door
Mare Klein Essink. Hierin
vindt de trekking plaats
van de derde Oudejaarsloterij. Het programma
wordt uitgezonden vanuit
het Kurhaus in Scheveningen. In deze lokatie zal
1995 feestelijk worden
ingeluid.

- zal zingen. En in een show als deze
mogen optredens van Anita Meijer
en René Froger natuurlijk niet ontbreken.
Tussen al dit spektakel door vindt de
trekking plaats van de Oudejaarsloterij met als hoogtepunt - tegen middernacht - de trekking van de hoofdprijs van 4 miljoen gulden netto. En
die hoofdprijs is gegarandeerd. Dus
er wordt getrokken uit de verkochte
lotnummers. En dan zal iemand in
Nederland 1995 heel feestelijk
beginnen...

gekluisterd? Dit soort vragen wordt
in de OudejaarsIoterijShow beantwoord. Zo mag er gelachen worden
als de 'Moppentoppers' weer voor de
camera staan. En meezingen mag
met Marco Borsato die natuurlijk de
hit van het jaar - Dromen zijn bedrog

porisor uwyéreniging
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Speel Sponsorloterij en Win

Mr. J.B. van Nieuwland,
notaris te Rotterdam, trekt
maandelijks uit alle beschikbare lotnummers
net zoveel:
DAGPRIJZEN van
ƒ 25.000,-als er werkdagen in een maand zijn,
WEEKPRÜZEN van
ƒ 100.000,- als er
weken in een maand zijn.
MAANDELIJKS trekt hij
de winnende 5, 4 en
3 cijfers, respectievelijk
goed voor ƒ l .000,ƒ 100,-en ƒ 10,-,
JAARLIJKS trekt hij de
jaarhoofdprijs van
l MIUOEN GULDEN.
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l MIUOEN
MAANDELIJKS VELE PRUZiN VAN ƒ 1000,- ƒ 100,- EN ƒ 10,-.
INLEG ÉÉN T1EMTJE PER MAAND PER LOTNUMMER
Zes gulden van dat tientje gaat naar uw vereniging.
Zend deze bon aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266, 3000 XJ Rotterdam.

VUHN
INWIN!
U SPONSORT
TOCH OOK
LIEVIRUW
IIGÈN

VERENIGING
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in clc gaten. Want als u die leuke rclicitaticadveitcnrie
van uw geliefde, uw echtgenote ot -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eb... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

Vergunning wefd verleend door het
Ministerie van Justitie onder nr.
l.O. 730.002.21.93 d.d. 28.12.'93.

in deze krant
tel: 020-5626271
fax:020-6656321

H

'netto' uit

Alle prijzen die de Staatsloterij
uitkeert zijn netto prijzen. Dit
betekent dat er geen kansspelbelasting over het gewonnen bedrag
verschuldigd is. Dat heeft de
Staatsloterij al gedaan.
Evenmin hoeven de prijswinnaars
inkomstenbelasting te betalen over
het bedrag.
Wel is het zo, dat als het bedrag op
de bank wordt gezet, men te maken
krijgt met de belastbare renteinkomsten. Ook voor wat betreft de
vermogensbelasting gelden de
gebruikelijke
vrijstellingen
en
regels. Uiteraard afhankelijk van
hoe het vermogen wordt aangewend
of belegd. Vragen over bijvoorbeeld
de vermogensbelasting worden
beantwoord in de brochure 'Belastingen in Nederland' op aanvraag
verkrijgbaar bij de Belasting Telefbon 06-0543.

Be!

Netto prijs

10.25.30.40.50.100.100.250.250.500.ƒ
•1.000.1.000.2.000..
5.000.10.000.50.000.100.000.4.000.000.40.000.Het prijzenpakket is gebaseerd op
35 series van 100.000 loten.
Alle prijzen worden netto uitgekeerd. Dit betekent dat er geen
kansspelbelasting over het gewonnen bedrag verschuldigd is. De
kansspelbelasting wordt door de
Staatsloterij voor haar rekejiing
genomen.

Tijdens de verkoopperiode van de Oudejaarsloterij is er bij de verkooppunten van de
loten een speciale, gratis Geluksenvelop verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).
Hierin past het feestelijk geïllustreerde Oudejaarslot. Leuk om iemand kado te geven, bijvoorbeeld met de komende feestdagen. En wie weet blijkt
uw kado ineens meer waarde te hebben.

Sponsorloterij
Heemraadssingel 164
3021 DL Rotterdam
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voor 't Goede Doel en 't Grote Gelm
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U kunt maandelijks, tot wederopzegging van mijn giro/bankrekening afschrijven:
Q l tientje, ü 2 tientjes, Q 3 tientjes, Q 4 tientjes.
n ~l O
Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één lotnummer.
U U <_
Ik sponsor:
adres

plaats
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Auto's & Motoren

Weekmediö
Fiat Punto
Auto van het Jaar
De Fiat Punto is met een.*
straatlengte
voorsprong
verkozen tot Auto van het
jaar 1995. Het is de 36e
Iceer dat de prijs is uitgereikt en de zesde keer dat
Fiat de titel behaalde. De
prijs is een initiatief van
het blad Autovisie. In de
jury hebben ruim vijftig
Europese autojournalisten
zitting. De plaatsen twee
tot en met vijf werden respectievelijk
ingenomen
door de Volkswagen Polo,
Opel Omega, Audi A8 en
Renault Laguna.

Neon nu al
onderscheiden
De Chrysler Neon is door
een internationale jury gekozen tot World Car 1994.
De Ford Mondeo en Toyota
Celica werden respectievelijk tweede en derde. De
World Car
verkiezing
wordt jaarlijks georganiseerd door het Italiaanse
autotalad Motor. De jury
roemde met name het internationale karakter van
de Neon. „Het is de eerste
volledig in Amerika ontwikkelde en geproduceerde auto die werkelijk geschikt is voor de Europese
en ' Amerikaanse markt.
Naast zijn compacte voorkomen, ruime interieur,
tweeliter motor, prettige
rij-eigenschappen en hoge
mate van veiligheid, biedt
de Neon vooral een styling
die automobilisten op elk
continent zal aanspreken",
liet de jury tijdens de prijsuitreiking weten.

Prijs voor
Omega
De Opel Omega heeft de
prestigieuze Duitse onderscheiding Goldenes Lenkrad in de wacht gesleept
als beste nieuwe model in
zijn marktsegment. De
Omega' liet alle concurrenten ver achter zich en kreeg
hoge kwalificaties op het
gebied van interieur, ruimte, bedieningsgemak en wegligging. Sinds de introductie in januari zijn er al ruim
100 duizend exemplaren
geproduceerd. In Nederland zijn dit jaar 47 honderd Omega's verkocht.

Tatra: zeldzaam maar weinig liefhebbers
Tatra is de naam van twee
prachtige bergmassieven en
van een automerk dat vanaf de
jaren dertig veel van zich deed
horen. Met zijn sterke luchtgekocldc V8 achterin, het comfort, de staarlvin en vooral de
druppelvormige stroomlijn
oogstte hij roem.

Repareer autoruit
voor de winter

Zeldzaam
De Tatra is zeldzaam, Nederland telt 82 exemplaren bij 65
eigenaren, maar volgens Smit
zijn er niet veel liefhebbers. Na
de val van het Uzeren Gordijn
was er even sprake van een opleving. Smit: „De avontuurzucht van de meeste mensen is
nu wel voorbij en tegenwoordig
vind je in Nederland goedkopere Tatra's dan in Tsjechië, daar
zijn ze ook heel schaars. In ons
land is de 603 het meest populair, daarvan zijn er 55 stuks.
De produktie van de 603 werd
in 1975 stilgelegd. Het was een
goedkope en imposante auto
die gemaakt werd voor overheidsfunctionarissen.
Privé
kon je die auto niet eens kopen
en voor de meeste Tsjechen
was de 603 een ideaal zoals wij

Cees
Smit bij
een Tatra
77Auit
1937: 'Dit
is mijn
ideaal'
Foto: Bram •
de Hollan-

der

een dikke Mercedes willen."
15 jaar geleden haalde hij zijn
eerste Tatra vanuit het toenmalige Tsjechoslowakije naar Nederland. Een 87 uit 1939. Op dit
moment is hij met recht de trotse eigenaar van twee ongerestaureerde types 77A waarvan er
maar 150 gebouwd werden.
Waarschijnlijk zijn het de enige
twee ter wereld die niet gesloopt zijn of in een museum
Smit: „De 77A heeft een 3,4
liter V8-motor en is mijn ideaal.
In tegenstelling tot een oude
Amerikaan heeft hij zijn
schoonheid te danken aan de
gestroomlijnde vorm en niet
aan de hoeveelheid chroom. De
restauratie is niet zo eenvoudig
omdat er nauwelijks onderdelen te vinden zijn en het chassis
geheel van hout is."
Voorloper 77 debuteerde in

1934 te Praag en had een druppelvormige stroomlijn die menigeen de adem benam. Juist
om de stroomlijn te maximaliseren kreeg de luchtgekoelde
drieliter V8 een plaats achter de
achteras. Aan de zijkant en op
de rug grote luchtinlaten en op
de schuin aflopende rug een
een heuse staartving om de zijwindgevoeligheid te beperken.
Ondanks dat het ontwerp van
Hans Ledwinka in dat jaar bekroond werd als meest complete vierwieler bracht Tatra
slechts 250 exemplaren aan de
man.

Bakbeest
De 77A kreeg een 3,4 liter V8
onder de staart en een derde
koplamp. Een bakbeest van
zo'n 18 honderd kilogram maar
met een zee van ruimte en voor

die jaren indrukwekkende
prestaties. In 1936 volgde de 87
en met een topsnelheid van 160
km/uur was het een van de
snelste produktiewagens. Een
jaar later kwam de kleinere 97
met een viercilinder tweeliter
boxermotpr waarmee Tatra de
veertiger jaren had willen veroveren maar daar stak Hitler:
een stokje voor nadat hij Sude
tenland inlijfde.

Volkswagen
De 97 leek volgens de Oostenrij kse Nazi teveel op de toekomstige Volkswagen en de
auto mocht mede daarom in
1939 niet getoond worden op de
autosalon in Berlijn. Overigens
toonde Tatra al in 1932 een prototype van een eigen volkswagen; de Tatra V570. In datzelfde
jaar liet Ferdinand Porsche een

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

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ 13/75
ƒ O/5O
ƒ
8/5O
ƒ 10,10

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

prototype zien dat verdacht
veel overkomst vertoonde met
Ledwinka's gedachtenspinsels.
In 1948 introduceerde Tatra
nog de Tatraplan met viercilinder boxermotor en deze is zelfs
naar Nederland gexporteerd.
De teller haalde nog geen 130
verkochte exemplaren. Korte
tijd later ging het bergafwaarts
met Tatra dat van de Tsjechische partijbonzen opdracht
kreeg alleen nog maar militaire
voertuigen te bouwen. De produktie van personenauto's was
een gesloten boek totdat ze er
achter kwamen dat Skoda geen
sjieke limousines bouwde. Het
resulteerde in de 1957 in de Tatra 603 die bijna twintig jaar in
produktie bleef.
Van zijn opvolger 613 verschijnt binnenkort een zoveelste generatie met nog altijd een
zeer krachtige luchtgekoelde

V8 achterin. Sinds het verdwijnen van de 603 is het voorbij
met de zo karakterisktieke
stroomlijn.
Smit: „Tatra was de eerste
autofabrikant die consequent
en zonder compromissen de
stroomlijn doorvoerde in de serieproduktie. Op het gebied van
de stroomlijn was Tatra vooruitstrevend. Andere automerken kwamen wel met prototypen maar gingen nooit over tot
serieproduktie. Tatra bouwde
revolutionaire auto's met onafhankelijke wielophanging en
goed zicht rondom. En zeer
comfortabel. Ik ben 15 jaar geleden bewust naar Tsjechoslowakije afgereisd om een Tatra
te kopen. Ik ben een van de weinige liefhebbers want voor de
meesten blijft het toch een
Oosteuropese auto."
EVERHARD HEBLY

Adverteren in
Landrover 109D pick-up bj. 78,
OTO/ICI CITROEN
Sierra, 4-drs, sedan, Ipg, 9deze rubriek
APK 7/'95, gr. kenteken, tax.
1988, in nieuwstaat, inruil mo- AX 1.4 TRS '87
ƒ 6.750 rapp., pr. ƒ 6000.020 - 6474770.
FAX: 020 - 665.63.21
gelijk,
ƒ3950.
023
423906.
AX 1.0 Escape '93 ..ƒ15.250
Austin Metro 1.3, g.o.h., grijs Alfa 164, 3.0 V6, 1989, v. part.,
AX 11 TGE'92
ƒ15.950
met., 3-drs, 4-'89, APK 4-'95, 103.000 km, veel extra's,
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
prijs/ 9000. Tel.: 02975 - 30269. ƒ 15.500,-. 04781 -31615.
BX 14 RE '88
ƒ 9.250
OTOPLAZA Hilversum FIAT
LANCIA
FIAT UNO 70 S.i.e skyline, b.j. BX 14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
mei '92, v.v. alarm en acces., BX 16TGESt.b. '90 .ƒ15.500 86Y10
ƒ 5.850 Ypsilon Y10 Jr. 10/93 ƒ 19.500
weg. privé omst. ƒ 17.500,-, BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900 93 Y10 Junior
ƒ 19.500
km.st.
36.000,
zw.
met. ZX 1.9 Diesel '93 ... .ƒ23.500 94 Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950 Ypsilon Y10 Fire 2/86 ƒ 5.850
Chrysler - Amstelveen
Ypsilon Y10 Fire 11/85 ƒ 5.950
ZX
I.9
Reflex
10/91
..ƒ17.500
020-6184507/6383440.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
93Dedra 1.6 DEMO ƒ 33.500 Dedra 1.8 i.e. . 10/90/19.750
XM
2.0
Comfort'91
/
25.750
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen T.k. weg. omst.: Rat 1.4 DGT
94Dedra 1.8 DEMO ƒ 38.950 Dedra 1.6 i.e. Demo94 ƒ 31.950
Hogeweyselaan 21
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Tipo, b.j. 1-'91, i.g.st., ƒ 13.000.
Dedra 1.8 i.e. Demo94 ƒ 38.500
Autobedrijf CAS'PARUS
1380 AG WEESP
(Op afspraak gratis ha'en en brengen.)
Telefoon: 02977 - 23786.
Dedra 2.0 TD Demo94 ƒ 38.750
Amstellandlaan
1,
Weesp
02940 - 16661
Thema 2.0 16V 2/93/41.750
Tel.
02940-15108
FIAT
Ruime keuze in 2 CV occasions
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
Nu ook in Hilversum
87 Panda 750 CL . .ƒ 6.950 alle leeftijden. De Eendenspeachter hotel Hof van Holland
Oto Plaza, Herenstraat 40
89 Panda 1000 CL ƒ 7.950 cialist Leende. Tel 04906-1528.
035 - 244244. Dond.koopavond
Tel. 035 - 244 244
91 Panda autom. . . ƒ 12.300
.ƒ13.950 Tegen handelspr.: BX 1.4 TE,
91 Uno 1.1 S
.ƒ15.950 rood, 3-'92, ƒ11.750. BX 1.6
92 Uno 1.1 S
.ƒ18.750 Montreux, blauw met., open
93 Uno 1.1 S
93 Uno 1.4 Skyline ƒ 19.950 dak, centr. vergr., elektr. ra- Te koop
91 Croma 2.0 S ... .ƒ21.950 men, LPG, 6-'89, ƒ 9000. BX 1.6
93 Croma 2.0 TDi . .ƒ31.500 TGi, zwart, 3-'91, ƒ11.500. BX
1.4 E, 11-'89, ƒ 8250. BX1.6RS
Break, 10-'85, ƒ 3950. BX14RE,
Autobedrijf CASPARUS
LPG, 6-'83, ƒ 1650. BEREBEIT,
Weesp 02940-15108
Amsteldijk 25, 020-6627777. wit met schuif dak, bouwjaar 1990, km.stand 68.000,
APK tot 25-10-'95. Wegens auto van de 7a.al\. In perfecte staat.
Do. geopend tot 20.30 u.
OTOPLAZA Hilversum FIAT
/15.000,
Panda 750 Coll. 12/87ƒ 6.950 T.K. 2 CV CLUB '86, GRIJS,
Tel. privé 02907 - 3409. i el. zaak 020 - 5623075.
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950 IN GOEDE STAAT, ƒ 1500.
Panda 1000 CL 03/^0 ƒ 10.500 Tel. 020 - 6734397.
Voor een goede occasions:
Chrysler Jeep Motormeyer B,V.
Panda Autom. 07/91 .ƒ 12.750 T.k. BX, 14RE. Bouwjaar 1987,
BERKELAAR AUTO
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950 in goede staat verkerend,
Nissan 100NX, bj. '93, 8000 krr
Handelsweg 4
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
Uno 45 S Hobby 05/87 ƒ 6.950 ƒ 3950,-. Tel. 02503 - 20535.
weg.omst. pr. n.o.t.k. Tel. za/zc
Mijdrecht
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94 Uno Elegant 60, 05/92/ 15.950
6913578 / ma 6929622, Theo.
VOYAGER 3.0i SE A/T
7-'91 Uno Suite 1.4 SX 10/93/21.500 CHYPARSE, Soesterberg vult
MAZDA-DEALER
Tegen handelsprijzen: 300 ZX
VOYAGER 3.0i SE A/T
9-'91 Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500 uw Citroên-veerbollen voor
Tel. 02979 - 82929.
2+2 Coupé, 7-'85, ƒ10.500
VOYAGER 3.3 i SE Comm
7-'92 Coupé Rat 16V/Turbo
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
626 GLX, .automaat, 1985, Ipg, Sunny 1.4 L 12V 3-drs., 9-'91.
GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92 9/94
op aanvraag Tel.:03463-31150.
keurige auto, inruil mogelijk, pr. ƒ13.500. Vanette 1.5,
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.p. Punto 75 EL 10/94 op aanvraag
NIEUW O KILOMETER
ƒ3950. 023-423906.
8-perS:
bus,
6-'88, prijs
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig!
Herenstraat 40 - 73, Hilversum De laatste BX break diesel bij Mazda 626 GLX hatchb., LFG, ƒ10.500. Sunny 1.4 L, 3-drs.,
OOK OP AT 5 TE ZIEN
achter hotel Hof van Holland Ordas Diemen. 020-6903847.
'
stuurbekr., el. ramen, trekh., 4-'91, ƒ 12.500. BEREBEIT,
035 - 244244. Dond.koopavond
Amsteldijk 25, A'dam,
alarminst.,
bl.
met.,
bj.
'88,
APK
Voor een goede occasion:
1-11-'95,/8.750.02990-21015. telef. 020 - 6627777.

Lancia

Chrysler

Mazda

Mazda 323 1.6 GLX HB

Nissan

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Daihatsu Charade TS, aut. (div.
Parkeerschade) '86 .ƒ2.000.Subaru Legacy 1800 GL, wit,
NIEROP DAIHATSU
'90, 87.000 km. Bovaggarantie
Tel.:020-6183951.
en ANWB-keurd. ƒ 13.950
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
HEERE. Tel.: 020-6719154
Betaalbaar beter in
Suzuki Alto GLX, zilv. 16.000 Amsterdam, ƒ35 per heel uur.
km. '91, Bovag gar., ANWB ge- Gratis theorieleerboek. Les in
keurd ƒ12.500. ...ECONOOM Mercedes. Info. 06-52875125.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

J

Pel Corsa-1.5 GL Diesel van
1
989, 1e eigenaar, ƒ6950 incl.
>tw. Tel.: 023 - 423906.
3

Pel Kadett 1.7 Caravan, diesl1988/ 8.750.-. Autoservice
"Vetter, Zwanenburgerdijk 503,
^vanenburg. Tel.: 02907-6572.
S

V

W Golf C '86, prima auto, aanjrekkelijke prijs ƒ 6.350.SjtoWestpoort, 020 - 6813410.
„eugeot. 205 Aut., wit, '87,
H>en dak, elec. ram. en centr.
d
eurv. Bovaggarantie ƒ 8.250
. Tel.: 020-6719154
FIAT Uno 45, brons met.,
53.000 km, ƒ6.950.-;
*EL Corsa 1.2 Swing, S.drs.
blauw '87, 44.000 km ƒ8.950.
£*wijk, tel. 020-6629517.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,'
R

| over 620 Si 2/94
KC. green
ƒ43.500.fplolerkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975

Rijscholen

Frederikspl. 6, 020-6232505.

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 06Lada2105 1.5 '93/9.950
Lada Samara 3-drs '92 ƒ 10.995 52821994 b.g.g. 020-6932074.
Lada Samara 5-drs '91 ƒ 11.750
RIJSCHOOL ROLF
Westdorp. Tel.: 020 - 6825983.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Opel Omega station, '90, stuur- Amsterdam. Met een goed
bekr., LPG onderb., donker- team instructeurs geven wij op
grijs, ƒ 13.500. VISA Garage een psychologische manier inTel. 020 • 6596264.
tensief les en nog leuk ook!
Peugeot 505 Break GLD, Hoog slagingspercentage en
licht.bl. met. 193.000 km, '87, toch 1e 10 lessen f35 p.u.
ƒ 6500COBUSSEN Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Amsterdam 020 - 6121824. Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijVW Transporter m. ram. LPG. den is vanzelfsprekend.
'90, als nieuw. ! Voll. gar.
TOPTEAM
ƒ11.750.-. Ford Sierra 1.6 CL
Sed. '90 Bovaggar. ƒ 10.950.- Auto- en motor-rijschool.
Auto Westpoort, 020 - 6813410. Zonder omwegen naar je rijexamen. Pakketten v.a. ƒ 745,Adverteren in deze rubriek
Dr. H. Colijnstr. 170-172 (t.o.
Tel. 020 - 665.86.86
het CBR). Tel.: 020- 6119059.
FAX 020 - 665.63.21
Adverteren in
Postbus 156, 1000 AD A'dam
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

BMW

BMW 318 i, bjr 1985, in nieuwstaat, inruil mogelijk, ƒ5950.
Telefoon: 023 - 423906.

vo 940 GL Sed. 2.3, Leder.
l. nov '91, 80.000 km, BMW 318i, '91, licht bl. metalic
29
schuifdak, i.z.g.st. ƒ32.000
1{, -750.-. Van Vloten B.V.
Tel. 05907 - 91762.
Folvo-dealer: 020 • 6369222.

Hyundai

Citroen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep, prijzen.

XM Comf. break D. '93/ 37.500
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
XM 20i ABS LPG '92 ƒ 27.500
XM 20i, aut. '92
ƒ 27.500
XM 20i, aut. '90
ƒ 19.500
20 AUTORIJLESSEN
XM 20i Comf. '91
ƒ 19.500
en Examen voor
XM Turbo D ABS '92 ƒ 32.500
, ƒ1.000,00
XM D Airco nov. '91 ƒ 22.500
of
BX 19 TGD Break '92 ƒ 19.500
10 MOTORRIJLESSEN
BX 19 TGD Break '91/16.500
+ Examen voor
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
ƒ775,00
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500
BX 19 TZD '90 st.bekr./9.950
MOTORRIJLESSEN
BX 19 TRD '88
ƒ 7.500
ƒ50,00 per 60 min.
BX 19 TRD '87
ƒ 6.500
BX 19 GTI T 93 leer ƒ 27.500
AUTORIJLESSEN
BX 19 GTI LPG Airco
ƒ 37,50 per les
'92
ƒ 19.500
THEORIE OP VIDEO GRATIS
BX 19 TZI LPG '91 ƒ 14.750
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 19.900
Speciale spoedcursussen
BX 16 Progress'92 ƒ17.
theorie + praktijk.
BX 16Progr. Lpg ' 9 2 / 1 7 . _ _ _
BX 16 TZI '90
ƒ 14.500
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
BX 16 RE Montreux '89/ 8.950
Tel. 020-6138473.
BX 14 TE Deauville '92/ 14.900
BX 14 RE '86 v.a.
ƒ 2.000
ZX 14i Reflex 5d. '91 ƒ 14.900
Visa 11 RE '88
ƒ 4.950
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Ford

Ford Sierra 1.8 CL, 11/87,
Pony XP, 3-drs, model Opel Ka- 3-drs, grijs, APK 6/95, fijne
dett, bjr 4-1990, Ipg, inruil mo- auto,
ƒ5950.
Tel,:
020
gelijk, ƒ 5950. 023 - 423906.
6813435, na 20.00 u.

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel'.: 020-6278410.

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht

Mitsubishi

CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866

GOLDCAR MITSUBISHI

BX TRD Diesel, 10-1989, centr,
lock, el. ramen enz., inruil mogelijk, ƒ 7950. 023 - 423906.

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

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

Opel

Corsa 1.2S, 7-1986, prima auto, Omega 2.0i stationwagen, '88,
keurige auto, in nieuwstaat, inr.
inruil mogelijk, ƒ4950.
mog., ƒ9950. 023-423906.
Telefoon: 023 - 423906.
Te koop:
Kadett, '81, i.z.g.st, APK gek.,
OPEL CORSA hatchback
NIEROP-DAIHATSU
nieuwe
koppelingsplaten,
1.5 diesel, b.j. juni '90,
Cuore CX (5-drs)
91 ƒ1100, 020-6954519 na 22 u
in perfecte staat,
Cuore TX (3-drs.)
91 KORS AUTOMOBIELBEDRIJF
APK tot juli '95, kleur wit.
Charade 1.3 inj. Shiga .. .91
OFFICIËLE OPEL-DEALER
Vraagprijs ƒ 9.995.
NIEROP DAIHATSU
HOGEWEYSELAAN 151
Tel.: 075 - 703932.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
1382 JK WEESP
Tel.: 020 - 6183951.
T.k. Opel KADETT maart '84.
02940 - 14277.
APK mrt. '95. 2 drs. Vr.pr.
Kadett 4-drs. 13 N '89/ 14.750 ƒ1150. Tel.: 020-6152690.
Corsa 3-drs. 13 N '89/13.750
Kadett 3-drs. 14 l '90 ƒ 15.750 T.k. tegen handelsprijs:
1.6i,
LPG, 5-'90,
Vectra 4-drs. 20 l '91 ƒ 18.750 Kadett
Corsa 4-drs. 12 N '90/13.750 ƒ 10.250. Vectra 1.8i GL Sedan,
Vectra 5-drs. 18 l '92/24.750 3-'91, ƒ 16.500. Corsa TR 2-drs,
Astra 3-drs. 16 l '91 .ƒ21.750 LPG, 10-'87, ƒ 4950. Kadett 1.6
396-398.,
Vectra 5-drs. 16 l '89 ƒ 16.750 D, 3-d. Station, 4-'86, ƒ3950.
Tel. 020 - 68 259 83
Vectra 4-drs. 16 l '90 ƒ17.250 Kadett 1.2 LS LPG, Sedan,
3-'86, / 4950. BEREBEIT,
Vectra 4-drs. 20 ( GLS aut.
janauari 1994
/ 42.750 Amsteldijk 25, 020-6627777.
do. geopend tot 20.30 u.
De Meteor, nieuw en gebruikt Omega 2.0i, bjr 1987, prima T.k.a. Opel Astra GLS 1.8i,
Defender Discovery. Joh. Sie- auto, net gekeurd, inruil moge- 4-drs, zeer scherp geprijsd,
lijk, ƒ 7950. 023 • 423906.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
sept. '93. Tel. 03200 - 26272.

Volvo heeft als een van
de eerste merken besloten
om voortaan alle modellen
standaard te voorzien van
een verhoogd derde remlicht. De 850 Estate is de
enige uitzondering vanwege de hoge plaatsing van de
normale remlichten. Volgens wettelijke eisen mogen de drie remlichten namelijk niet op een lijn zitten.

106 XR 1.1. 11/91 73.000 km
205 XR Diesel 4/92 102.000 km
205 GL 1.1. 5/89 103.000 km
205 Accent.. .88 58.000 km
205 XL .... 8/90 89.000 km
205 XR 1.4 .2/93 32.000 km
405 GR 1.9 10/90 80.000 km
9.000 km
405 SR 1.8 . 8/93
605 SV 3.0 . 9/92 20.000 km
PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940- 15110.
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
205
309
405
306
enz.

**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Div. types 106 va. . ..ƒ14.750
Div. types 205 va. . . . ƒ 5.950
Div. types 306 va. .. .ƒ25.950
205 GE 1.1./5d 1/90 .ƒ13.500
205 GT 1.4./5d 4/87 .ƒ 8.950
205 Rallye (95 pk) 7/88/ 11.950
309 GTI 16V 2/91 . ..ƒ25.950
305 GR 1.6 Sed. 5/84ƒ 3.500
305 GR Break 4/86 . .ƒ 2.950
305 GR Break 2/87 . . ƒ 8.950
405 GR 1.9 Break 2/89/ 15.750
Wat u zoekt hebben/krijgen wij!
Minervalaan 86, Amsterdam • Z
Tel. 020 - 6629517/6791864.

205 Accent '88, rood, uiterlijk v.
1.1. Accent 12/86/ 7.500 GTI, APK tot nov. '95, vr.pr.
XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500 ƒ7.250,-. Tel. 020 - 6414291.
GL 1.6 i 6/90 ...ƒ13.500
XR 1.4 i 9/93 ...ƒ26.000
enz. ook vreemde merken

Rover

COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

620 Si rac.green
04/94
620 i nightfire red
03/94
216 GSI rac.green
45.000 km LPG
06/93
213 S strata grey
04/88
827 Si leder airco
ABS 6/91
ƒ26.000
CLIO 1.9 D blauw, juni '92 825 Sterling autom.
ƒ11.750
94.000 km. ƒ21.000 als nieuw. sch.dak. 1/88
Tel. 020-6137793.
Tevens Land Rover Discovery
Renault 21 GTS 1986 van part. TDI, autom. 04/94, 46.000 km.
in zeer goede staat, met APK nieuwste model. Verder div.
en LPG ƒ 4.340,-. 02159-38063. andere occasions

Renault

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96'11

MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 • 6177975

Saab

.Renault Espace T.D., nov. '89,
6 stoelen, i.g.st., gereviseerde
motor, ƒ28.500, 02984-3545

SAAB SERVICE

T.k. Renault 5 GT Turbo '85,
parelm.wit, met spoilers, gerev.
mot., rijdt als nw. 02908-25514.

MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097

Seat
SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max
020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Subaru
Uw «^TER-DEAIERS
voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Kia

WESTDORP

Land/Rangerover

Volvo met
derde remlicht

Peugeot

Alfa Romeo

Fiat

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Een wintertip voor automobilisten die nu nog
rondrijden met een kleine
ster of pit in de autoruit:
zolang de schade niet groter is dan een rijksdaalder
is het nog te repareren
door autoglasspecialisten.
De verzekeraars vergoeden
deze kosten veelal volledig.
Bij vervanging van de ruit
daarentegen geldt altijd
een eigen risico.
In verband met de temperatuurswisselingen is het
belangrijk de reparatie
voor de winter te regelen.
Bij nachtvorst is het risico
dat een kleine beschadiging verandert in een flinke
scheur extra groot. Vocht
dringt door in de beschadiging en bevriest. Us vergroot de beschadiging en
wanneer het smelt komt er
meer vocht in de breuk.
Voordat de motor wordt
gestart en de blower aangaat heeft het glas een temperatuur van enkele graden onder nul. De hete
lucht die tegen de voorruit
blaast kan oplopen tot
tachtig graden Celcius.
Door het grote en plptselinge spanningsverschil op de
ruit kan de ster in een enkel ogenblik veranderen in
een paar scheuren. Ook het
schrapen met de ijskrabber geeft druk op de ster
die hierdoor kan 'uitschieten'.

D

E AMSTERDAMSE psychotherapeut
Cees
Smit is een van de zeer
weinige echte liefhebbers van Tatra in Nederland en
stond in 1986 aan de basis van
hét Tatra Register Nederland.
Het is onder meer bedoeld voor
het bevorderen van onderlinge
contacten tussen Tatra-eigenaren en het bundelen van informatie over het Tsjechische
merk.
Smit reist gemiddeld twee
keer per jaar naar de fabriek in
Koprivnice voor onderdelen en
voor .het verzamelen van informatie voor een boek over gestroomlijnde auto's dat hij ooit
hoopt te schrijven. Dat Tatra in
het boek een centrale plaats inneemt mag duidelijk zijn, Smit:
„Het Tatra Register is geen vereniging niet een bestuur en dat
soort gedoe, maar functioneert
wel als zodanig. We geven een
clubblad uit en doen mee aan
de jaarlijkse internationale rit."

Austin

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Viviq - Justy- Impfëza •• ;l_egèipy
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn.
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Amrit

Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplein 28-32

Rode Subaru bus 4 jr.,
ANWB rapp., ƒ8500.
Tel. 020 - 6642888.

020-6622204
020-6623167
02977-30170
020-6153902

• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
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DE GRAND LUXE WEKEN BIJ RENAULT

DESKUNDIG
Luxe hoekopstelling.
Kunststof front met houten lipt
Kompleet met koelkast oven
kookplaat, sthouw, werkblad
en spoelbak. si M 01

Moderne luxe vormgegeven
keuken met fraaie greepliisten.
Met schouw en ladenkast. Kom
pleet met koelkast, kookplaat,
oven, werkblad en spoelbak.
51 Sta 02
Luxe hoekopstelling
Kunststol keuken in vele
kleuren leverboor Kompleet
metkoelkosl.kookplool,
kombi magnetron, sthouw,
werkblod en spoelbak

Moderne keuken mei
doorgaande greeplijst.
In diverse kleuren leverbaar
Kompleet mei koelkast,
kookplaat, oven, afzuigkop
werkblad en spoelbak.

Si AH l»

luxe opstelling met moderne
strakke vormgeving Kompleet
metkoel/vnes-kombmotie,
kookplaat, oven, sthouw,
werkblad en spoelbak

B OV E isrmEMJCRtÊïJEJ^r^KO P ER
VAN EEN NIEUWE RENAULT
EEN LUXE CLUB MED VlTTEL-ARRANGEMENT.
In de Franse Vogezen ligt hel schitterende Club Med
Vittel. Dit luxueuze complex is behalve een oase van
rust ook een uitdaging voor de
sportieve mens. Ook op gas-

tronomisch gebied kunt u uw hart ophalen. U zult
\vorden verrast door de goed verzorgde en bijzonder
uitgebreide buffetten met heerlijke gerechten. Vittel is
een verademing...

Elke dag prijsuitreiking op RTL/I door Jack van Gelder.
Renault pakt uit met de Grand Luxe Weken. Tussen 8 december en 3 januari
ontvangen 21 kersverse Renault-rijders dagelijks in het commercialblok om
19.55 uur op R.TLA hun geld terug uit handen van presentator Jack van
Gelder. Als u in de actieperiode een nieuwe Renault koopt, kunt ü het transactiebedrag van de auto terugkrijgen'"'. Stap daarom even binnen bij de
Renault-dealer. Die vertelt u graag meer over de actie.

Ambachtelijk houten fronl
in funktionele opstelling
Kompleet met koelkast,
kookplaat, solo-oven,
ofiuigkop, werkblad en
spoelbak. si Ren 01

Dit kunt u in de Grand Luxe Weken verwachten.
Iedereen die nu een nieuwe Renault koopt, krijgt een 4-daags midweek- of
3-daags weekend-arrangement voor twee personen in Club Med Vittel.
Dit aanbod van Renault vertegenwoordigt een waarde van maar liefst ± ƒ 1.500,-.
Iedere bezoeker is bij ons direct in de race voor
één van de luxe prijzen.
Als u nu bij de Renault-dealer binnenstapt, bent u automatisch in de race voor de prijzen. En die liegen er niet om:
_ een Renault Clio Club Med, 250 Club Med Vittel arrangementen en een heleboel pluche verrassingen. Kortom, alle reden om langs te komen.
Want wie weet...

EULEN

HoornpiujS: Cuo Ll.i'HAlni.

**

RENAULT PRESENTEERT
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

'Winnen doe je bij de Postcode Loterij

PiSTCÖDE

MEGA
JACKPOT

DETwiNco 'NOUVELLE COLLECTION'.
De Renault Tvvingo is nu nog mooier geworden. Renault presenteert allerlei nieuwe kleuren en Iraaie bekledingen. Nieuw is ook
het Comfortpakket waarmee u geniet van elektrisch bedienbare
ramen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
en elektrisch bedienbare buitenspiegels. Wereldprimeur: de
Twingo Easy. Wel schakelen, niet koppelen. Er is al een Twingo
voor ƒ 21.340,-°". Voor de Twingo mét Comfortpakket betaalt u
ƒ 22.340,-". De Twingo Easy is verkrijgbaar voor ƒ 23.940,-".

DE RENAULT LAGUNA: KOPLOPER IN Z'N KLASSE.
De fraaie Laguna is de nieuwste ster aan het Renaultfirmament. Elke Laguna is voorzien van centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, zonwerend glas,
verstevigingsbalken in de portieren, van binnenuit
verstelbare
buitenspiegels en stuurbekrachtigmg.
De Renault Laguna is verkrijgbaar yanaf ƒ 3Z490,-".
En voor iedere koper een Club Med Vittel-arrangement
t.w.v. ± ƒ 1.500,-.

En voor iedere koper een
Club Med Vittel-arrangement t.w.v. ± ƒ 1.500,-.

2 MILJOEN!
Uw postcodelot is
uw G r oen Lot®
StraatPrijs

4 december
f 3-OOO
2969

Extra Prijs
ƒ25.000
2989 AJ 138

/«ic////4i/s//f/w;?//viï/fA7ï//rr/f u/t i/s Kc/ssy//(/
" Alel oen auto cadeau bedoelen \\e de mogelijkheid dat u u\\ geld terugkrijgt aU u binnen de acticpenode een nicu\\e Renault heelt gekocht Dat ml /eggen het transactiebcdrag
Hieronder \erjstaan ^ij het aankoopbedrag minus e\enluei_l inruilbedrag Op du transactiebedrag moet \\ettcll) k kansspelbelasting \vorden ingehouden De vooru aarden van de?e
actie liggen ter in?age bij de Renault-dealei Pnjsumnaais \eiphi. h Kn /ich hun mede\\erkmg te \eilenen aan de public Heit rondom de/e actie Deelname sta.u vrij \ oor personen van
1 8 jaar en ouder Lcasccontiacten /ijn uitge/onderd \an de/e actie ' Alle pi ij/en /i)n incl BTW en excl kosten njklaar maken. Wij/igmgen \oorbehouden Renault Nederland N V.
Postbus 94160, 1090 GD Amsltidam Renault atKlscei t Eli Oliën o^^o*. WLLJAMS RENAUIT WOULO CHAMPION FOBMULEI-WSJ
f-j

c.„bMed

KOM NAAR RENAULT'S GRAND LUXE WEKEN:
VAN 8 DECEMBER TOT EN MET 2 JANUARI BIJ DE RENAULT-DEALER.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CDZandvoort. Tel. 02507-13360/12424.

POSTCODE

Bel voor de
bingocijfers
de uitslagenlijn
O6 - 97 99
(50 ct/min.)

gaat zeker het Seizoenmiljoen
eruit, plus de hoofdprijs van
een ton en de extra prijzen
var, 10.000 en 15.000 gulden.

Extra prijzen

In 1995 gaat de Postcode
Loterij nog eens extra uitpakken. Met enorme prijzen,
bovenop alles wat er al
getrokken wordt. En dan praten we niet alleen over de
Bingo Jackpot van minimaal
50.000 gulden. En ook niet
alleen over de tienduizenden
andere bingoprijzen waar u
elke week voor meespeelt.
Maar ook over extra prijzen
met zes nullen vóór de
komma. Daarover hoort u
binnenkort meer.
Riante prijzen
U hoeft echt geen jaren mee te
spelen in de Postcode Loterij
om een riante prijs te winnen.
Iedereen heeft elke week en
elke maand weer evenveel
kans! Grijp die kans dus! Als
u de bon nu invult en opstuurt, bent u nog op tijd voor
de volgende trekking. •

Met een advertentie m SHOWROOIAÜTO l-IN-3

ffi'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
D / 40,- (vier lotnummers)
[U ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

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

Naam-

Q dhr. D mevr.

Adres:

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Postcode

•/eurocneque.

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

Datum:
Handtekening.

Schrijf hierin bloklctters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost

Banknummer:

15094.12

Aantal regels

Er gaan deze maand weer veel
vette prijzen vallen in de
Postcode Loterij. De Mega
Jackpot staat om te beginnen
op 2 MILJOEN GULDEN.
En bij de komende trekking

Reinout Oerlemans verrast de
winnares van de ton in de Geld
Maakt Gelukkig Show. Een ton,
een miljoen, twee miljoen.,
wat wint ü deze maand?

|

Op deze pagina staat een
bon. Als u die direct invult
sn opstuurt kunt u nog voor
het eind van deze maand
multi-miljonair zijn. Echt
waar. U zag het toch ook?
De laatste winnaars van de
Mega Jackpot van de Postcode Loterij speelden pas
één maand mee. En zy wonnen zeven miljoen gulden
voor één tientje. Dat kan u
ook overkomen!

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

Naam:.

NATIONALE

Pnjs incl.
B.T.W.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47,88
64.04

80,19
96.35
112.51
128,66
144.82
160.98

Telefoonnummer .

Adres:.

LOTERIJ

Postcode + Plaats:.
•

1994

Handtekening:

17
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Audi A4 overklast
voorganger

Astra Polen
van start
In de Opel-assemblagefabriek te Warschau is de
eerste Astra van de band
gekomen. De fabriek is het
resultaat van de vorig jaar
gesloten
samenwerking
tussen Opel en PSO. Opel
investeerde dertig miljoen
Mark in de fabriek en wil er
volgend jaar 10 duizend
Astra's voor de Poolse
markt produceren. De
maximum capaciteit van
de fabriek ligt op 33 duizend auto's per jaar. In
Warschau ontvangt men
de compleet gespoten carrosserieën van de Astra Sedan vanuit Antwerpen.

Begin volgend jaar introduceert Audi in Nederland de A4.
De opvolger van de Audi 80
heeft alles in zich om het succes van de oude serie te vcrbeteren. Hij onderscheidt zich
door een dynamischer uiterlijk,
uitgebreide standaarduitrusting en een uitmuntend onderstel.
De Audi: een opvallende uitstraling

De DB 7 is nu ook in Nederland
ie eerste Aston Martin DB7 is
fgeleverd. Ook de Nederlandklanten die een 322 duizend
uiden kostbare DB7 bestelden
unnen hun auto binnenkort
ij Kroymans in Hilversum opalen.

A EEN Intensief testprogramma van bijna
een miljoen kilometers
en een ontwikkelingsjrogramma waarbij 170 technii en dertig auto's betrokken
aren is in Bloxham, Oxfordsire, de produktie van de DB7
efinitief van start gegaan. As>n Martin wil nog dit jaar 150
templaren bouwen.
In 1995 staat een produktieantal van 700 stuks op het proramma. En dat is nog maar
et begin want Aston Martin is
eer helemaal terug als sportagenfabrikant, meldt men
anuit Engeland.
Ten opzichte van andere AMlodellen als de Vantage en Vointe is de DB7 vooral een auto
i een lagere prijsklasse. De
st van het programma zit ver
oven de vijf ton. Door zijn
rijs, aansprekende uiterlijk,
nponerende prestaties en fa-

Aston
Martin
wil nog
dit jaar
150
exemplaren bouwen

meuze merknaam hoopt AM is inmiddels alles aanwezig om
dat de DB7 resulteert in een toekomstige DB7-rijders een
vervijfvoudiging van de AM- maximum aan plezier van hun
produktie.
nieuwe speeltuig te bieden.
Overigens werkt Aston Martin ook nog aan een competitieDealernet
uitvoering van de DB7 die 300
Daarom is recent het dealer- kilo lichter is en in plaats van
net wereldwijd verdubbeld en 335 pk een vermogen van ruim
zijn grote bedragen geïnves- 400 pk heeft. Van deze wedteerd in een Customer Care- strijdauto staan er vooralsnog
programma en in speciale elek- 25 van in de planning.
tronische apparatuur voor de
dealers.
Dankzij een nieuw verzend- Compressor
systeem kunnen onderdelen
Er is nog meer nieuws voor
binnen twaalf uur vanuit het de liefhebbers. De superlatieve
AM-magazijn in Newport Pag- Aston Martin Vantage is evennell wereldwijd verstuurd wor- eens in produktie genomen. De
den. Bij importeur Kroymans geheel met de hand gebouwde

H

ET CARROSSERIEONTWERP van de A4
kenmerkt zich door
een brede frontpartij
met een ver naar beneden doorlopende motorkap, smalle koplampen en een 'gespierde' overgang van het dak naar de karakteristieke achterkant. De grótere spoorbreedte en wielbasis,
de 15 inch-velgen en in de carrosserie geïntegreerde bumpers verlenen hem een opvallende uitstraling.

Buitenmaten

Vantage heeft een 5.3 liter V8
met twee compressors, een vermogen van 557 pk en een koppel van 745 Nm bij 4000 toeren.
Dit enorme vermogen wordt
via een zesversnellingsbak
overgebracht op banden met
een maat van 285/45 18. In 4,6
seconden stormt hij naar 100
km/uur en in 10 seconden naar
160 km/uur. De topsnelheid ligt
uiteraard een stuk boven de 300
km-grens. De kans datje er ooit
een in levende lijve door het
Nederlandse verkeer ziet zwoegen is vrij klein, want zijn prijs
is net zo indrukwekkend als
zijn prestaties: ruim zeven ton.
Niet
bepaald
een
boodschappenautootje dus.

Audi heeft afgezien van een
vergroting van de buitenmaten,
maar door de gewijzigde spoorbreedte en wielbasis is toch
sprake van beduidend ruimere
binnenmaten. Volop zit- en leefcomfort dus in een prettig ingericht interieur. De voorstoelen
zijn enigszins naar buiten geplaatst voor een beter zitcomfort. De bestuurdersstoel is in
hoogte verstelbaar en het
stuurwiel in zowel lengte als
hoogte.
De achterbank is voorzien
van twee gesloten hoofdsteunen. Om de achterpassagiers
tegemoet te komen zijn voor
hen via de vloer twee extra kanalen aangebracht voor het
transport van warme lucht.
Aan bestuurderszijde is een airbag standaard aangebracht.
Voor de bijrijder is deze voorziening tegen meerprijs leverbaar. Het dashboardkastje

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Vredestein
winterband scoort
De Stiftung Warentest
heeft de Snowstar winterband van Vredestein als
'goed' beoordeeld. De prestaties op sneeuw neigen
naar 'zeer goed'. De Duitse
consumentenorganisatie
kwam tot dit oordeel na
uitgebreide tests van een
twintigtal winterbanden.
Het rijden op deze banden
heeft volgens Vredestein
wel degelijk nut, ook in de
Westeuropese
contreien
zonder bergen en heuvels.
Ten onrechte denkt men
bij winterbanden alleen
aan ijs en sneeuw. Net zo
belangrijk voor de veiligheid en het rijcomfort zijn
optimale prestaties bij
gladheid, sneeuwpulp en
regen. Het zelfreinigend
profiel van winterbanden
zorgt voor een constante
tractie onder dergelijke
omstandigheden. De toepassing van een speciale lamellentechniek garandeert
de beste grip en de brede
dwars- en lengtegroeven
voeren het water en de
sneeuw uit het loopvlak af.
Hierdoor neemt de kans op
aquaplanning af. De brede
en 'snelle' banden die tegenwoordig onder veel auto's gemonteerd worden
zijn veelal typische zomerbanden met een loopvlak
dat niet geschikt is voor
het rijden onder winterse
omstandigheden. Een ander belangrijk verschil tussen zomer- en winterbanden is het rubbermengsel
waaruit de band is samengesteld. Bandentests wijzen uit dat het mengsel dat
bij zomerbanden onder
hoge temperaturen goede
rij eigenschappen
garandeert, bij een temperatuur
lager dan tien graden boven nul minder goed presteert op het gebied van
tractie, wegligging, stabiliteit en remvermogen. Het
rubbermengsel van winterbanden is speciaal ontworpen om soepel en flexibel te
blijven.

blijft volgens Audi dan nog met respectievelijk 150 en 174
groot genoeg voor normaal ge- pk. Volledig nieuw zijn de beide
bruik.
1.8 liter motoren met vijf kleppen per cilinder. Dankzij deze
Overigens beschikt de A4 ook techniek is het mogelijk motoover bergruimte in de portieren ren aan te bieden die een hoog
en in de uitklapbare mid.de- rendement leveren bij een relanarmsteun van de achterban- tief kleine cilinderinhoud, laag
kleuning. De goed ingerichte verbruik, gunstig koppelverkofferruimte heeft een inhoud loop en laag gewicht. De sterkvan 440 liter.
ste 20-klepper is voorzien van
De A4 is voorzien van een een turbo en levert 150 pk. Hij
nieuwe viermaal gelede vooras. heeft vooral een indrukwekAudi spreekt van een rijcom- kend koppelverloop: van 1750
fort en koersvastheid die toebe- tot 46 honderd toeren per mihoort aan de topklasse. Met het nuut is een koppel van 210 Nm
nieuwe onderstel steekt Audi in beschikbaar.
deze klasse in elk geval boven
Hierdoor is het mogelijk eerhet maaiveld. Een belangrijke der en langer in een hoge verrol in de rijdynamiek is wegge- snelling te rijden wat weer gunlegd voor de beschikbare moto- stig is voor het verbruik.
ren waarvan de cilinderinhoud
varieert van 1.6 tot 2.8 liter en
Behalve zes voorwielaangehet vermogen van 90 pk tot 174 dreven versies heeft Audi vier
pk.
quattroversies m het leveringsprogramma opgenomen. Voorlopig is de A4
Brandstof
alleen als sedan leverbaar.
Met de verschillende versies In de loop van
is een gemiddeld brandstofver- volgend jaar
bruik van 5.1 tot 8.8 liter per komt er ook
De Audi
honderd kilometer mogelijk. een opvolger
A41.8
De zuinigste van het stel is de voor de 80
(boven)
1.9 TDI met een vermogen van Avant. Tot die
en de
.90 pk, gevolgd door de 1.6 liter tijd blijft deze
Audi A4 2
met 101 pk. Voor een aangena- stationversie
me krachtsontplooiing is de A4 gewoon leverleverbaar met twee V6-motoren baar.

Opel Kadett ƒ 39 p d
Adverteren m deze rubriek
Zelf sleutelen of auto spuiten
All-in KM vrij
Tel 020 - 665 86 86
oe je bi] HEINING HOBBYRENT A BRIK 020-6922930
FAX 020 - 665.63 21
SUBARU en LADA dealer
HAL 02907-6999 A'dam,
Postbus 156, 1000 AD A'dam
T.K.
Lada Samara 1.3 Rash .1989 'O BESTELAUTO'S en pers. iloterdijk 3
niet duur!!!
De Lugt luxe en bestel vanaf
Subaru Legacy 22 4-wd 1991 lusjes v.a. ƒ3500. Garage
VW-CAMPER TR.SPORTER
ƒ 39,- per dag excl BTW
Studenten 10% korting.
iubaru Mini Jumbo DL .1987 tysenhout, lid Bovag.
BENZ MET VERHOOGD DAK
Tel 020-6161388 of 6890374
bestel-, vracht- en
Renault 11 TL
. . . .1987 «leer dan 50 jaar gevestigd.
BJ '84/INBOUW86
Twingo, Peug 106/306, Vectra,
personenauto's, -bussen
Renault 11 GTX
1984 Bennebroekerweg 17, RijsenMET OMNISTOOR LUIFEL/
VW Combi, Transit Diesel
020-6794342, 020-6908683
Onderdelen voor: Austin - Rover VW bus LT 28 Dsl .. .1987 lout bij Aalsmeer, 02977KOELKAST / 3 PITSGASSTEL/
Zie ATS telet pag 888
VW bus transp
1987 24229. Ook t k. gevraagd.
Jaguar - MG - Triumph - Landrover
60 LITER SCHOONWATERTANK
Rat Tempra 16 IE . . . 1991
EN 2e ACCU
KIMMAN HAARLEM
Ford Sierra 23 diesel . 1990
DRIVE YOURSELF .
P.N.O.T.K.
Opel Kadett 1 7 D caravan1988
in 24 uur GELEVERD
AUTOVERHUUR
AMSTELVEEN BV,
Opel Kadett 1.3 HB .. 1989
Tel.: 02290 - 37448.
~oyota Corolla 1.3 GL .1984
Voor
alle vracht, bestel- en
Td. 020-6431220 .
Peugeot Adna Tic 650A, 2 5,
Zwanenburgerdijk 503
personenauto's, bussen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
2e APELDOORNSE
Noodservice
Autoverhuur
TD 6 pers , div opties 4/92
Amstelstein - Suzuki
Zwanenburg, tel 02907-6572
Klaar terwijl u wacht
OLDTIMERBEURS
ONDERDEELVERKOOP
Cruquiuskade 5
Tel 02902 - 61697/61981
Ruilstarters en dynamo's.
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Tel. 020 - 6274001
AUTO WESTPOORT
D FAAS
• Studenten 10% korting
9 t/m 11 dec. Americahal,
Valkenburgerstraat 152
ealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
op zaterdag van
Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38, • Speciale avondtarieven
'n echte garage
Adverteren m deze rubriek
L. van Erica. Info: Pro Mobiel
Tel. 020-6240748
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 02975 - 62055
NU OOK IN A'DAM-ZUID
1000-1300 uur
Als je bij ons vrijblijvend
per dag, ex BTW
Tel 020- 6658686
• De goedkoopste m A'dam e o
btaa[ Tel/fax. 070-3977210.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
fote sortering ONDERDELEN
Grasweg 3, A 'dam-Noord
rondkijkt, zie je mooie 1e klas
FAX 020 - 665 63 21
Koen van Oosterwijklaan 6
Kost
B.V.
C
KRUSEMANSTRAAT 62,
OLDTIMER/KLASSIEKER
/an schade-auto's, alle
occasions, veelal van eerste
Tel 020-6371826
Postbus 156, 1000 AD A'dam
AMSTELVEEN
Tel 020-6755508
Valschermkade 16, A'dam
yerjkopen?
Bel
dan
het
data
UZUKI ALTO GL, bj. 2/88,
merken,
alle
bouwjaren
eigenaar. Onze monteurs zijn
3000 km, APK 12/'95. Vr.pr. Weg overlijden Carina II 1.6 vakmensen, die uw toekomsti- bestand v/h Ned Oldtimer
GEBR OPDAM B V
Bureau. Te! 02990-34065.
6250. Tel.: 02979 - 87848
el.. 02502-45435
autom , '89, 4 drs., wit, 37.000 ge auto perfect afleveren.
Wij geven Bovag-garantie.
Unieke Ford CAPRI 2 l. GL, 6 vlissot. specialist REM- en
km, ƒ 14.500, 02205-3778
Met ons is. het altijd goed
cil. autom, bj '81, iz.gst.,
FRICTIE-MATERIAAL.
Veiligheid:
zaken doen Deze week vele ƒ16.500. Tel. 020 - 6942141.
Bosboom Toussamtstr. 43
specialiteiten
A'dam Tel 020-6180443
Alfa Romeo 164, 2 0 T S . . 91
2 full size airbags
assat 1.8, bjr 10-1990, Ipg, VW Polo 3d. bj 9/86, benz., Audi 80 1.8 St bekr
91
nieuwstaat, inruil mogelijk, APK 6/95, grijs kent., geen ge- Ford Sierra 1 6 CL
90
blind ramen, nwe banden, Mitsubishi Galant 2.0 4 WD91
14.950 Tel 023 - 423906.
dwarsbalken
goed -onderh. vr.pnjs ƒ 3 000 Mitsubishi Colt 1.3 GL
ALLE KLEUREN
..89
k a. handelsprijs VW Passat 020 - 6939478.
OOK IN SPUITBUSSEN
GARAGE ECONOOM
in de portieren
Mitsubishi Colt 1.2 GL ...82
L D 1.9, 4-drs., 10-'90, VW T4 D Iw m blauw 26 mnd -ord Escort 1.6 Diesel .. 84
otto nieuwenhuizen bv
Repareert
19500 Passat 1.8 CL, 4-drs., 42.000 km v part. aann uitv. v VW Jetta 1 6 Diesel
87 uw Koppeling en Remsysteem Overtoom 515, Amsterdam
od, 10-'90,/14950. VW Pas(020) 6129804
rondom schijfremmen
VW Golf 1.6
84
snel & vakkundig
at CL 5-drs. diesel, 2-'86, mruilpnjs Tel. 08338-53810
VW Golf 1.6 CL
88 Informeer naar onze prijzen
4250. BEREBEIT, Amsteldijk Golf autom. b j '85 i z.g st., pr VWGolf 1.3 Madison .. . .90
AARZEL NIET, BEL NU »
5, A'dam Telef. 020-6627777. ƒ5.750, nwe APK, 03443 -1613 VW Golf 1 8 Manhatten . .91
ABS (optioneel)
o geopend tot 20.30 uur.
Uw Bovag-Autospecialist
b'g.g. 2087.
Suzuki Carry, personenbus 8£
VW Transporten L P G
. .90 Fredenksplein 6, 020-6232505
W Buggy rood, leuke auto, Golf Diesel, 10-1987, keurige
Comfort:
VW Polo 1 3 Coupé ... 90
auto, inruil mogelijk, ƒ 7950
Autoverzekering laagste bet.
Autobedrijf Jan Wals
Telefoon
023
423906
APK
+
grote
beurt
v
a
ƒ
299•
per
rid/kw
met
schadegarant
Condensatorweg
el 02902 - 61697/61981.
DIESELSERVICE
Focwa Serv. Celie 020-6416607
Sloterdijk l
stuurbekrachtiging
brandstofpompen; verstuivers
(Hoek Schakelstraat)
cil
koppen
vlakken
Garage/
Tel. 020 - 6813410
motorenrevisie FEENSTRA
getint glas
440 GLE, airco .
. . 7/90 ± 50 auto's APK gek Den
VOLVO Occasions 245 GL 2.3. L P.G .... 5/90 Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat Industneweg 27, Duivendrecht Grote sortering ONDERDELEN
Tel.
020-6980639
van alle schade-auto's, alle
940 GL, 2.0, 60 000 km. .3/92 Haarlemmerweg bij molen
merken, alle bouwjaren
elektrisch verstelbare
40 GL 2.3
'91 940GLLpg, 23
9/91 020-6844079. Tevens Inkoop
APK KEURINGEN ƒ 70,
GEBR OPDAM B V
40 GL. Estate, Diesel . '90 960 2.5 aut 5000 km .. 10/94
klaar terwijl u wacht.
buitenspiegels
Grote Opruiming
Tel: 02502-45435
40 GL 2.3, antr.m
'90 855 GLT 14000 km .. 4/94
Garage West-Center.
Door plaatsgebrek
40 2 3 Sedan, blauw .. '90 440 GLT 2 O 4000 km .10/94
020-6122476 (zonder afspraak) Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
Johan Boom, Zuider
Turbo zwart . . . . '89 440 Automaat 1 8 . . .. 4/92
2e Helmersstraat 15, A'dam.
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Power:
440 GLT ABS
'93 440 DL 1 8 22.000 km . 6/93 Akerweg 83, A'dam Osdorp
Loop-, sloop- en schadeauto's
APK keuringen van ƒ 92 50
Tel 020 - 6105478
40 DL Special
'93 440 DL 1.8 44.000 Lpg. 6/93
m vrijwaring Tel. 020-6754193
nu voor ƒ 59 50
± 200 auto's v.a ƒ 600 - tot
140 1 8 mj
'92
Autobedrijf Jan Wals
2,0 liter 16V motor
Mercedes onderd. ook bestel
ƒ 20 000 - met nieuwe APK,
40 Sunray
'91 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Bel. 02157 • 1586 ('t Gooi)
Geop van 900 tot 19.00 uur Tel.' 02902 - 61697/61981.
440 Automaat
'91
Donderdag koopavond.
A P.K. KEURINGSSTATION Tevens inkoop sloop of schade
40 GL, Autom
'91
Nijverheidslaan 1, WEESP
Keuren zonder afspraak
40 Special Autom
'90
Tel. 02940
18200/18008
T k. inruilauto's Ford Sierra 1 8
Feenstra & Jimmmk
340 GL Autom
'89
GL 5-drs. Lpg., 7/88 ƒ7250.
Te
koop.
Volvo
1986,
perfect
«O DL Autom
'88
Kadett 16 D Station, 4-'86 Asterweg 24A A'dam 6364702
onderhouden,
ƒ
3000,-,
40 GL Sedan
'89
ƒ3950 Kadett 1 3 LS, LPG, 3
Autobedrijf CRYNSSEN
40 GL Sedan
'92 Telefoon 020 - 6797597.
drs, 6-'85, ƒ3950 Kadett 1.'
Crynssenstraat 10-14
Volvo 940 GL, Groen met. 1/92, LS, LPG, Sedan, 3-'86, ƒ 5000,
Gevraagd jonge auto's v a
Tel.. 020-6184402.
67.000 km, 1e eig
1991. Belt u voor informatie
APK-keurstation, reparaties
CorsaTR, LPG, 10-'87,/4950
Tel.: 02902 - 61697/61981.
03410 - 19354 of 0652-977028
BX
16
RS
Break,
10-'85
alle
merken
en
schaderegeling.
Amsterdam
ƒ3950. BX 14 RE, LPG, 6-'83 Gedipl. FOCWA-monteur voor DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Uw Volvo-dealer
ƒ 1750. BMW 316,5-'85, ƒ 4750 alle voorkomende' laswerk- merk auto a cont. met vnjwar
met persoonlijke service
316,zwart,3-'84,/3500 315,6 zaamheden, reparaties, APK
bewijs Tel.' 020-6105478
VAN OSTADE GARAGE
l 020 - 6369222, Meeuwen'83, ƒ3950. Passat CLD, 2-'86 en schades enz. ƒ37,50 exc
a
Te
koop gevraagd AUTO'S a
an 128, Amsterdam-Noord,
Alta33 15 IE ..91 ƒ15800 ƒ4250 Nissan Laurel 2.4 Aut. BTW p/uur. Tel. 075 - 314618
contant met vnjwar bewijs
de Utunnel 2x rechtsaf.
stuurbekr
4/83
ƒ
1500-Alfa
Peug. 405 GR LPG89 ƒ11850
Tel 02908 - 24640
GARAGE ECONOOM
GL Sedan aut. . . . '91 Ford Scorpio 2 O CI88 ƒ 8 950 Giuhetta 2 O, 4/82/4950- VW
Golf,
Van
11/81
ƒ950**O 5 drs. spec. aut ... '91 Suzuki Swift 4-drs. 88 ƒ 8850
CHRYSLER HEEMSTEDE *
BEREBEIT, Amsteldijk 25 Voor al uw SERVICE BEURTEN
*°20mj. 3-drs ........ '88 HyündPony1.5GL88 ƒ 6950
en ONDERHOUD
A'dam,
020-6627777 Donderd
ES sch dak. airco
. '90 Saab 900 GL . ..86 ƒ 6800
Schadetaxatie en -herstel
Cruquiusweg
29,
Heemstede.
Telefoon
023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
DL 5-drs 1 7 sch dak '90 Nissan Blueb. aut. 85 ƒ 4 750 geopend tot 20.30 u
Gratis leenauto's beschikbaar M A.R.S. MOTORS
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
aut. 86 t/'m 90
APK-KEURING,
verkoop en reparatie van alle
Ma t/m vr. v. 8 tot 17 u en • De advertentie-afdeling be
VOLVO-NIEROP
klaar terwijl u wacht
motoren en verkoop van
v
buiten
deze
uren
op
afspraak
houdt zich het recht voor ad Advies voor 'n goede Occasion
ancouverstr 2-12, A'dam-W.
kleding, helmen en access. Da
vertenties eventueel zonde
Tel.: 020 -6183951.
Wij bieden u een snelle
Chrysler Neon vanaf f 37995,- Afgebeeld de Chrysler Neon LE 141995, Prijzen md B T W, af importeur, excl kosten rijklaar maken Ll_easepri|s vanaf f 989,gelijks geopend ZONDAG kijk
VAN OSTADESTRAAT 180 opgaaf van redenen te weige
(excl B T W en brandstof, gebaseerd op 48 mnd 20 000 km por |0ar, full operationol lease) Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Hollan\d B V Telefoon 03473 63 400
en
vakkundige
service
dag 11-17 u St Janslaan 52
182, 1072 TH Amsterdam
Volvo 340 DL diesel
ren. (Art 16 regelen voor hè
ïe<0r
*m, b). '87, APK 02-'95
Fredenksplein 6, 020 6232505 Bussum Tel 0215911866
advertentiewezen)
Tel. 020- 6625428
> T„I noonn /n7KC
AUTO SERVICE WETTER

QUKEBAAS

Campers

Bedrijfsauto's

Accessoires en Onderdelen

020-665 86 86

Klassiekers
en Oldtimers

Suzuki

SLOOTHAAK

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

AUTOVERHUUR

Toyota

Volkswagen

Service en
Reparatie

autolak

Autofinanciering
en verzekering

Volvo

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Van Vloten

CHRYSLER

Algemeen

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,-

Motoren /Scooters

Het Boodschappenspel

iff
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En de
winnaars
zijn...

De

BOODSCHAPPEN

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en hulshoud-suggesties.
26

Electrolux
heeft haar
stofzuigers mooi
klein gekregen

! s;ssE'£S~-

i

Pharmaton Capsules: alles wat
u elke dag extra nodig heeft

27

Juiste
temperatuur
geeft wijn
küakter

'Ss*

ue siimfastdieeir'"pnlvlrora'?vailen'

Pharmaton Capsules bevat
een uitgebalanceerde combinatie van alle noodzakelijke
vitaminen, mineralen en sporenelementen. Bovendien is
Pharmaton Caspules aangevuld

;'^Tv*55a^

Bijna elke twee uur
een maaltijd
en toch afvallen

Hoofdprüswlnnaar
De heer A.C. Timmers

Voor een goede geestelijke en
lichamelijke gezondheid is het
belangrijk dat uw lichaam alle benodigde bouwstoffen krijgt.
Maar om elke dag alie bouwstof fen in de juiste hoeveelheden
binnen te krijgen is niet zo eenvoudig. Het gebruik van Pharmaton Capsules maakt het u gemakkelijk.

@ = Nieuw

SERVEER-TIP

SUGGESTIE

"««naton ':'
Capsules

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat.hebben de
heer A.C. Timmers, Jeanette
Meurink en Linda Derksen
inmiddels ontdekt!
Dankzij zijn deelname aan het
Boodschappenspel is de heer
Timmers de nieuwe eigenaar
van een fraaie Electrolux koelkast (t.w.v. f 1399,-!) geworden.
De goede antwoorden van
Jeanette Meurink zijn beloond
met een kwaliteits stofzuiger
en ook Linda Derksen besloot
een kansje te wagen en won
daarmee een handige kruimelzuiger.
Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het Boodschappenspel op deze pagina!

= Actie O = Suggestie

^«t*^*?,

'n Versch"-

,'ende frisse smaken eïTeer,?h

SUGGESTIE

Om optimaal van uw glas wijn
te kunnen genieten, is het belangrjjk dat deze drank op de
juiste temperatuur wordt geserveerd. De meest bekende
methode is chambreren.
Maar voor sommige wijnen is
de gemiddelde kamertemperatuur (20) teveel van het goede.

Overwinteren met
een zachte huid

met Cinseng, bekend om de actieve werking op lichaam en
geest.

Gure wind, vrieskou en het grote verschil tussen de
binnen- en buitentemperatuur kunnen het vochtgehalte in uw huid behoorlijk aantasten. Een droge huid
voelt niet alleen onprettig aan, maar ook de natuurlijke bescherming wordt minder. Het is daarom belangrijk om vooral nu uw huid te reinigen met uiterst
milde produkten die de natuurlijke vochtbalans niet
verstoren. Daarom biedt Dove een volledige reinigingsserie met een unieke, milde formule. Naast neutrale, reinigende ingrediënten bestaat Dove namelijk
voor 25% uit hydraterende crème. Hierdoor voelt uw
huid opvallend zacht en soepel aan. Dove is dus een
verantwoorde keuze, ook als cadeau. Dus met de Dove douche-gel en twee Dove wastabletten in geschenksverpakking (f 9.95) kunt u tijdens de feestdagen zeker voor de dag komen!

Dagelijks gebruik van één capsule verhoogt uw weerstand en
vitaliteit, helpt bij vermoeidheid
en lusteloosheid, versnelt herstel
na ziekte en zorgt voor de juiste
algemene conditie.
Pharmaton Capsules is verkrijgbaar in verpakkingen van 30 en
ioo stuks bij drogist, apotheeken
reformzaak.
Pharmaton capsules: alles
wat u elke dag extra nodig heeft.

Een paar jaar oude bourgogne komt het meest tot z'n
recht bü een temperatuur van
zo'nl3 tot 16. Jonge rode wijnen kunnen het bestgeschonken worden op 11 a 14 en echt
oude rode wijnen op 15 a 18.
Witte desertwünen smaken het
best op 5 è 8, droge witte wjjnen op 7 è 9 en rose wijnen op
7 è 10 C.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2.Kcffiemelk
O 3, Suiker & koffiezoetjes
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
© 7. Vlees
O 8.Vis
O 9. Rijst
® 10, Maaltijdmix
O 11. Soep en bouillon
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine, olie
O 16. Kaas
O 17. Topping en room
O 18.- Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
O 21. Frisdranken
@ 22. Sauzen
O 23. Gebak, koekjes
© 24. Babyverzorgingsprodukter
© 25. Afslankmiddelen
O 26. Gezondheid
O 27. Cosmetica
O 28. Reinigingsmiddelen
O 29. Wasautomaten
O 30. Afwasautomaten
© 31. Stofzuigers
© 32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Honig maaW 't lekker oosters in huis
nwi»>9

Beantwoord onderstaande vragen en maak kans op een Electrolux koelkast ter waarde van
f 1399,-, een Electrolux stofzuiger (t. w.v. f 349,-) of een Electrolux kruimelzuiger (tw.v. f 89,-)!

Zwitsal
beschermt
waf
kwetsbaar
is

1. Hoeveel sausjes heeft
Maggi vernieuwd?
2. Welke capsules geven u elke dag wat extra's?

woensdagen
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

Spreek uw antwoorden in op de

De Boodschappenlijn
TBOF~ \\ vu *j? t »»>>
y i.i5;'-M-3xJ_Kt-^~mj1*-'——
~
L.JI 4s3ai««jr-aot~" *• '

^"
iviaaf dat is nog niet ai-
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Of zet uw antwoorden op een
briefkaart en stuur deze,, voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats, naar

Afgebeeld: model Z 2570
AdviespriiS: f 349,-

Even voorstellen: de nieuwe stofzuigers van Electrolux.
Stofzuigers van formaat. Niet
in afmetingen -de stofzuigers
zijn namelijk compact-, maar
wel in prestaties.
Deze stofzuigers zijn uitgerust met een uniek filtersysteem, waarmee elk stofdeeltje wordt gevangen. De
lucht blijft daardoor schoon.
Aangezien het oog ook wat
wil, zijn deze stofzuigers in een
modern jasje gestoken en verkrijgbaar in drie opvallende
kleuren:fel rood, violeten smaragd groen.

rinade- ^.^S^bereilcen. De mixen

toun

MaaJtlidmlxen:

ROTTER

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

het pro-

De drie winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

donderdag op
Stads-TV Rotterda m
om 17.50.19.50,
21.50, 23.00 uur

SCHOONMAAK
TIP

Bluf

kaarsvet
de baas

Voor meer informatie over
het Electrolux assortiment
en/of
verkoopadressen
kunt u contact opnemen
met de verkoopafdeling,
tel. (51720 - 80555.

HUISHOUD
TIP

(75 c/m)
(Inspreken mogelijk binnen 1 minuut)

nieuwe rookworst: Unox Magere rookworst. Lekker gekruid,
heerlijk sappig en bereid met
mooi mager vlees. Hierdoor is
Unox Magere rookworst maar
Iiefst35% minder vet dan een gewone rookworst
Unox Magere rookworst: de
biefstuk onder de rookworsten!

Zwitsal bu'dehandjes zün er in
, twee soorten: de extra dikke
zachte doekjes met Zwitsal lotion en zinkzalf bestanddeel
en zachte doekjes met Zwitsal
babyolie en vitamine E..

^

.

Luieruitslag is een van de
meest voorkomende aandoeningen bij zuigelingen en kleine kinderen.
Deze uitslag kan ontstaan
doordat agressieve stoffen in
urine en ontlasting de natuurlijke bescherming van de huid
aantasten.
De geheel vernieuwde
Zwitsal bijdehandjes zijn
speciaal ontwikkeld om de huid
zacht te reinigen en tegelükertijd te helpen bü het voorkomen van rode billetjes of luieruitslag.

Verwen uw stamppot met
Unox Magere rookworst
Heeft u ook weer zo'n zin in de
winter? Gezellige lange avonden,
een gure wind om het huis en ijsbloemen op de ruiten. De periode om met z'n allen lekker te genieten van oer-Hollandse winterkost.
Ook Unox is daar helemaal klaar
voor. Unox heeft namelijk een

r
STADSOMROEP
V_U

'

T

.

t

t
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woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Gratis kennismaking vernieuwde Maggi sausjes
ledere maaltijd wordt een klein
feest als u uw gerecht voorziet
van een .lekker sausje. Om u te
verzekeren van een smaakvol
eindresultaat heeft Maggi haar
twaalf sausjes vernieuwd. Ze zijn
nu nog romiger, nog voller van
smaak en ze hebben extra garnituur gekregen. Sausjes die u gewoon eens moet proeven. En dat
kan tot 31 januari 1995 zelfs gratis! Stuur een gefrankeerde brief-

kaart met de streepjescode van
een vernieuwd Maggi sausje en
uw naam, adres, bank- of gironummer (geen spaarrekening)
naar Maggi sausactie, postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.
U krijgt dan binnen 6 weken
f 2,30 (f 1,60 plus porto) op u w
rekening. Deze aanbieding is alleen bestemd voor inwoners van
Nederland en per adres is één inzending toegestaan.

A

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00.
21.00 uur

Kaarsen zün onlosmakelijk
verbonden met Kerst. Maar
kaarsvetresten zün lastig te verwüderen. We hebben daarom
enkele kaarsvetrestprobteempjes voor u op een rijtje gezet.

Houtskool
houdt bloemenwater schoon
Wordt u een beetje somber
van het grauwe weer en de kaIe bomen? Trakteer uzelf dan
eens op een bosje bloemen.
Hiermee vrolijkt u niet alleeij
uzelf, maar ook het interieur
zeker op!
Om te voorkomen dat het
bloemenwater gaat stinken,
kunt u een stukje houtskool op
de bodem van de vaas leggen.
• Hierdoor blijft het water tevens
helder.
Als uw boeket een beetje slap
is geworden, kunt u de bloemen weer oppeppen door 1
cm. van de steel af te snijden.
Daarna meteen even in kokend
water houden en uw boeket
kan er weer even tegen.

Textiel: eerst afkrabben, dan
uitstrijken. Linnen en katoen
vervolgens in de wasmachine
doen.
. Tapijt: eerst afkrabben, dan
onder vloeipapier strüken.

30

SUGGESTIE

afWasautomaat
•» zuinig met water

^

toepassing TSmSlraclltero^- Door
bruikt bü een mayim^ K ode( °SA 4630 ge-

Meubels: stevig afwrüven ,
met een in olie gedrenkt stuk
crêpepapier.

Rodi Vriesvers in een nieuw jasje
Bü de laatste Wereldhondententoonstelling in Bern bleek
70% van de 'Besten van het Ras'
dagelijks Rodi diepvries diervoeding op het menu te hebben
staan. Dat u met Rodi Vriesvers
kwaliteit in handen heeft, is dus
duidelu'k.
Duidelijk is ook de nieuwe ver-

pakking van Rodi. De rode balk
(linksboven) geeft aan dat het om
volledige voeding gaat. En de
aanvullende voeding Rodi Vriesvers is in een oogopslag te herkennen aan de-blauwe balk.
Rodi Vriesvers: voor elke
hond, voor elke dag)

Kaarshouders: kandelaars
of houders in een leeg conservenblik op de kookplaat zetten.
De lucht om de kandelaar
wordt heet; waardoor het achtergebleven kaarsvet zal smelten. U kunt het kaarsvet daarna zonder krassen verwüderen.

*anken, op en top getest!

Nederland, tai2anterafwaSautornaatcSA4630'

Advtespr|/s:f899,-

'•

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvo

fUZZELMEE
elders in uw krant vindt u de
"informatie over de grote kerstpuzzel van Ondernemers Vereniging Zandvoort en het
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'onceptbeleidsplan over betaald parkeren in centrum met gemengde gevoelens ontvangen

Parkeerbeleid lijkt wel bezi

ZANDVOORT - In een groot geied in en rond het centrum moet
etaald parkeren ingevoerd woren. Dat staat in een conceptbeeidsplan over parkeren in Zandoort, naar advies van het bureau
oudappel en Coffeng (BGC). In
epaalde straten moeten par:eerplaatsen voor bewoners gereserveerd worden. Het plan zou
in 1996 uitgevoerd moeten worclen. Maandag ontving de raads:ommissie het plan echter met
gemengde gevoelens.

neweg en de Vohdellaan. Daar zou ten hoger zijn dan die in het achterbetaald parkeren moeten worden in- liggende gebied: de automobilist kan
gevoerd. BGC wil daarmee de par- daardoor kiezen voor een plek dichtkeerdruk op de boulevards versprei- bij het strand of verder weg, afhankeden over een groter deel van het dorp, lijk of hij meer of minder wil betalen.
waardoor de overlast in de drukste Waar de verschillende tarieven woren het dichtst bij het strand gelegen den berekend, moet tevoren, langs de
aanvoerroutes, worden aangegeven.
straten vermindert.
Voor het centrum geldt een iets
ander systeem. Op de Prinsesseweg
Keuze
moeten lagere tarieven gehanteerd
Daarnaast pleit het bureau ervoor worden, zodat dit gebied eerder vol-,
de parkeerterreinen in gemeentelijk loopt dan de winkelstraten en aanpabeheer te nemen. Hierdoor zou het lende woongebieden. Ook daar moet
verkeersaanbod beter 'gestuurd' of de overlast verminderen.
Het gaat om het gebied tussen het 'gedoseerd' kunnen worden.
In het desbetreffende gebied, dat
strand, de Lijsterstraat, de KoninginDe tarieven aan de boulevard moe- verdeeld is in acht sectoren, moeten

ijkswaterstaat betaalt 28
mille voor opruimen gif
ZANDVOOBT - Rijkswa.erstaat heeft de gemeente
Zandvoort onlangs een bedrag van 28 duizend gulden
Detaald. Dit bedrag dekt de
kosten van het opruimen
van de zakjes gif die eind
!januari op het strand aan[spoelden. Gemeente-ambte-r
jnaren besteedden daar bijna'
tweehonderd uur aan.

ten de kosten van de opruimingswerkzaamheden
bij
Rijkswaterstaat kunnen declareren.
De gemeente Zandvoort heeft
deze declaratie inmiddels ingediend. Het betrof de inzetting
van mensen .van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, de afdeling Civiel Techniek en Bouwkunde en de Algemene Gemeentelijke Dienst. Met elkaar
zijn er 190 manuren op het
Het gif, een schimmelbestrij- strand doorgebracht voor op[dingsmiddel, spoelde eind ja- ruimingswerkzaamheden. De
nuari op het strand aan. Het kosten daarvan, 28 duizend gulwas afkomstig van een Frans den, zijn inmiddels door Rijks[vrachtschip die in de Golf van waterstaat op de gemeentelijke
Biskaje een container met de rekening gestort.
zakjes verloor. Het strand werd
|ruim een week voor publiek ge'sloten. Afgelopen maandag Rampenplan
jheeft
statenlid Le Belle vragen
Van een echte ramp was in
:
gesteld aan dé commissaris van januari 'volgens burgemeester
Ide koningin Van :. Kemenade Van der Heijden geen sprake.
[over rampenplannen in relatie Dat zou het zomers, als de
met de aangespoelde gifzakjes. stranden vol mensen zijn, wél
lUIt de antwoorden blijkt onder geweest zijn. Toch was een en
meer, dat Rijkswaterstaat ver- ander voor raadslid Methorst
jantwoordelijk is voor het oprui- aanleiding aan te dringen op
;ner van de" zakjes. Dat bete- het' voltooien van het ZandIkent dat de betrokken gemeen- voortse rampenplan. De burge-

Schooltuin

ook maatregelen voor bewoners ge- woners en een aantal verblijfsrecretroffen worden. In het 'echte cen- anten.
trum' kunnen het Zwarteveld en het
Gasthuisplein voor bewoners gereDe Oosterparkbuurt Iran worden
serveerd worden.
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met voor bewoners/belanghebr
benden een betaalde ontheffing. Dat
Oosterparkbuurt
geldt ook voor de Noord- en ZuidVerder rept het plan over abonne- buurt, maar aan deze mensen zouden
mentenregelingen voor het gebied bovendien abonnementen verstrekt
langs de zeereep, de stationsomge- kunnen worden voor de parkeer'velving en de 'randzone' van het gebied. den' Swaluëstraat en PrinsenhofDaar moeten alle plaatsen 'bemeterd' straat. Winkelend publiek kan de
worden. Dat geldt ook voor 'woon- auto daar ook kwijt, voor maximaal
buurten' als omgeving Brugstraat en vier uur. De meters in de winkelstraVan Ostadestraat. Daar zouden ver- ten zouden worden afgesteld op
gunningen verstrekt worden voor be- maximaal een half uur.

Een en ander is maandag met gemengde gevoelens in de commissie
voor Financiën (en verkeer) ontvangen. Volgens wethouder Versteege,
die collega Plieringa verving, kan het
college er mee aan de gang. „Er ligt
hier een duidelijk stuk, hiermee kun
je van start gaan." Uit de commissie
kwamen echter geluiden als 'te vaag'
en 'onduidelijk'. „Het is zo vaag'dat
ik er hier niet over ga discussiëren,"
reageerde Van Westerloo (PvdA).

En dat zou niet nodig moeten
!ijn,
zegt
OVZ-secretaris
Tromp. „Tijdens het halfjaar'ijks overleg met de burgemeeser is afgesproken dat de politie
Ie
toegang tot het Kerkplein
r
' anaf het Raadhuisplein af>luit, als het druk lijkt te gaan
morden. Maar daar komt vaak
n'ets van terecht. We moeten
egelmatig aan de bel trekken,
>mdat de paaltjes er 'weer niet
taan. Daardoor krijg je weer
iet beeld van bijvoorbeeld
Touwen die met hun kindervagen de stoep op moeten
'luchten."
„Eigenlijk had OVZ gewild
'at Kerkplein en Kerkstraat 's
vinters elke zondagmiddag af-

Waterstanden B
HW
LW HW LW
01.50 09.56 14.0622.14
02.35 10.46 14.41 23.05
03.09 11.04 15.1523.30
03.46 11.46 15.4923.50
04.15 ~.-- 16.2612.05
;
; 04.49 00.14 16.5812.40
; 05.21 00.45 17.2813.20
: 05.55 01.35 18.0614.01
_ j 06.31 02.16 18.4514.46
^aanstand/getij:
"" zond. 18 dec. 03.17 uur
ffPringtij dinsd. 20 dec. 16.58 uur

;
;
;
:

zond. 25 dec. 20.06 uur

Dik
Dikke vrouwen kruipen uit het
verdomhoekje. Grote-matenmode is tegenwoordig niet
meer alleen tentenmode; elegante en modieuze kleding is
er nu volop. 44-plus heeft de
keuze uit diverse winkels en
stijlen. Berber Paarlberg doet
verslag van een bezoek aan
enkele gespecialiseerde modezaken. 'Het is prettig voor
de klanten dat ze onder gelijkgestemden zijn.'
Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
Redactie:

meester was die mening niet
toegedaan, daar de coördinatie
van een ramp, zoals het aanspoelen van gif, in handen is
van Rijkswaterstaat.
De aanpak ging echter zeer
traag en niet iedere betrokken
kustgemeente werd tijdig van
de situatie op de hoogte gebracht. Naar aanleiding van de
trage informatieverstrekking
zijn er nu enkele afspraken gemaakt om in toekomstige gevallen de rampenbestrijdingbeter aan te kunnen pakken. Zo is
er een werkgroep ingesteld met
vertegenwoordigers van de provincie, Rijkswaterstaat (directie Noordzee) en gemeenten,
die in een calamiteitenplan duidelijkheid moet scheppen in de
verschillende verantwoorde-'
lijkheden en bevoegdheden.
Daarbij wordt getracht de verschillende plannen op elkaar af
te stemmen.
Verder komen er afspraken
over de wijze van informatieuitwisseling en publieksvoorlichtinff. Kot laatste blijft overigens ue vc.ar_;;woordelijkheid
van de lokale overheid.

gaat: volgens de restauranthouders kost het hen klanten, als
dat niet gebeurt."
OVZ heeft deze week in een
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders dringend verzocht 'in het vervolg
Willekeur
passende maatregelen te neVolgens ondernemer Paul men.' Bovendien wil zij weten
Olieslagers, van De Gaper, welke maatregelen dat worden
moet de Kerkstraat op zondag en hoe die worden uitgevoerd.

hebben er begrip voor dat de
politie hier niet constant twee
man kan laten rondlopen, al zagen we dat natuurlijk liever
wel."

ZANDVOORT- De ANBO
heeft in een brief aan het
gemeentebestuur
aangedrongen op het realiseren
van een seniorenraad.

van goud en zilver in een sfeer
van fonkelend kaarslicht en
geurende dennetakken.

Als kerstattentie krijgt u bij
een besteding vanaf ƒ75.- een
sfeervolle kerstverrassing kaclo!

husselein
SIERADEN

DIE BLIJ

MAKEN

Burg. de Vlugtln.in W-19S
Tel. 020- 613 23 71

Kinkerstrnat 2S4-2S6
Tel. 020 -61S 30 70

ma. gesl./do. koopavond

(ADVERTENTIE)

te en OVZ 'm niet kunnen betalen, krijgen de bewoners 'm wel
van ons."
De tien meter hoge kerstspar
(Picea Abiës) komt uit Noorwegen. De laatste kilometers, vanuit Boskoop, is het gevaarte
gratis vervoerd op een dieplader van de firma Zuidhoek. „Je
stopt zo'n boom natuurlijk niet
zomaar even in het achterbakkie van je auto," aldus Van
Kleeff. „Daarom waren we blij
dat dit bedrijf ons kosteloos
wilde helpen." De boom wordt
komende dagen nog verder versierd en rond de feestdagen zal
de verlichting branden.
Ook de afdeling Groenvoorziening van de gemeente heeft
niet stilgezeten. In het dorp
worden overal kerstbomen met
versiering aan de lantaarnpalen
geplaatst. Bovenin de lantaarnpalen komen nog eens guirlandes, houten stokken waarop
kerstgroen is gedraaid. Ze hangen in een hoek van 45 graden
naast de verlichtingselementen
en zijn feestelijk versierd. Ook
het Raadhuis is niet overgeslagen. Voor dit jaar zijn strengen
kerstgroen bedacht, voor langs
de trapleuning en boven de

Welkom op onze

KERST
KAAS SHOW

tel. 17166
tel. 18648

ANBO pleit voor
seniorenraad

ZANDVOORT - Op het alleen een kleine boom betaRaadhuisplein is weer de len-" aldus Van Kleeff.
traditionele kerstboom ge„Dan is zo'n idee al snel geboplaatst, zij dat het dit keer
een geschenk is van kweke- ren," zegt de Zandvoortse kwerij Van Kleeff. „Ik hoorde ker. „Een flinke badplaats
dat de gemeente geen geld moet een flinke boom hebben.
ZANDVOORT - De Kerk- gesloten zouden worden," zegt 'gewoon dicht zijn' tussen 12 en voor een flinke boom had Geen ielig exemplaar, want dat
straat moet voortaan op Tromp. „Want 'dan is het over 6 uur. „'Dat moet gewoon een uitgetrokken en OVZ kon is geen gezicht. Dus als gemeen;ondag op tijd afgesloten het algemeen veel te druk om vaste regel woi den. Het is altijd
worden voor het verkeer. het open te houden. Maar bur- druk! Nu hangt het af van de
(ADVERTENTIE)
Ondernemers
Vereniging gemeester Van der Heijden wil- politieman die toevallig dienst
de
per
se
dat
de
politie
dat
per
heeft.
De
een
heeft
er
wel
oog
Zandvoort dringt daar deze
zou bekijken en beslis'sen. voor, de ander -niet. Het wordt
Sfeervolle Kers
veek op aan in een brief aan keer
Maar zoals het nu gaat, dat is de dus een kwestie van willekeur.
het gemeentebestuur. On- goden
verzoeken. Er blijven En bij de voetgangers roept het
Bewonder de uitbundi
danks eerdere afspraken rij- misschien
wel brommers door- veel irritatie op, als er weer verden er nog regelmatig auto's heen scheuren,
schittering
van briljant
als die au- keer door de straat rijdt. Maar
ussen de dikke drommen to's er maar uit maar
diamant en de stralende glans
zijn, dan ben je er moet ook op gelet worden
toeristen door.
al een heel eind op dreef. We dat de straat weer op tijd open

Vluchten

9

'Flinke badplaats moet flinke boom hebben'

Kerkstraat op zondagmiddag
vaak gevaarlijk voor publiek

t

Parkeren
De bewoners van de
Schuitengatflat wensen een speciale regeling voor
'hun' parkeerterreintje.

„Het lijkt wel een soort bezigheidstherapie." De raadsleden willen er op
een later tijdstip nog eens uitgebreid
over verder praten.

De kerstboom op het Raadhuisplein is dit jaar een geschenk van één enkele ondernemer

in de Kerkstraat ontstaan op
ondagmiddag regelmatig leensgevaarlijke situaties. Dat
seggen enkele ondernemers uit
deze straat. Het wandelend publiek wordt vaak verrast door
auto's, motoren en bromfietsers die er door moeten. „Het
;ebeurt regelmatig dat kinde'en voor een auto weg getrok«n moeten worden," zegt een
medewerker van Magasin Van
Dam. „Op die middagen loopt
er te veel publiek om er ook nog
auto's door te laten, vooral bij
Iroog weer. We moeten zelf re-jelmatig bellen om de straat af
e laten sluiten."

De scholieren van de
o
Nicolaasschool wachw
ten met spanning op toestemming voor hun schooltuin. Vermoedelijk krijgen zij die ook.

'EMM is een krasse oude dame'

De ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen,
verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders hierover een principebesluit te nemen en om binnen zes maanden een werkgroep te formeren. Deze moet de doelstelling,
de bevoegdheden en de samenstelling van een seniorenraad
op papier zetten. De ANBO afdeling Zandvoort heeft aangeboden in deze werkgroep zitting te nemen.
De ANBO heeft dit voorjaar
geconstateerd, dat een meerderheid van de plaatselijke politieke partijen voorstander is
van een seniorenraad. . Dat
bleek op een voorlichtingsmiddag voor de leden, waarop de
politieke partijen de geiegenheid kregen om hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen te presenteren.
Duidelijk werd toen, dat een
meerderheid van de partijen de
instelling van zo'n raad zou ondersteunen.

Foto André Lieberom

deur. Samen met de plantenbakken die al in het centrum
staan, is de versiering van het
dorp compleet.
(ADVERTENTIES)

4
4

GRATIS
IJSTAART

4

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week vijf Amsterdamse meisjes van 12 tot 16 jaar
aangehouden wegens winkeldiefstal. Terwijl in twee winkels
op het Kerkplein enkele meisjes het winkelpersoneel afleidden, verwijderde een paar anderen tijdens het passen de beveiligingsplaatjes. Zij stalen op
deze manier voor ongeveer
vierhonderd gulden aan keding. De meisjes werden later
in een NZH-bus aangehouden.

4

zolang de voorraad
strekt
bij aankoop van een

4

KERSTBOOM

4
4

v.a. ƒ 20,00

4
4

Grote sortering
blauwsparren
kerstgroen
kerststukjes

4

Tevens verzorgen wij
ook kerstgroen voor bedrijven.

4

Winkeldievegges

Marcel

Het is zover!

Schoorl's

Onze feestkleding is '
binnen

bloemenkiosk

94

Hogeweg 1, tel. 14320
Vondellaan 1c, tel. 15712
Met dank aan Snackbar
„De Oude Halt"

Confetti
Haltestraat 11, Zandvoort

4

Zie onze adv.
elders in dit blad

4444444444444;

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

Kom de lekleërste kazen
nu keuren en proeven!

13 weken voor maar f 13,00

BOEREN KERST KAAS

NU 9,45

500 wam

PONT L'EVEQUE

Levasseur 100 gram

Naam: (m/v) l

NU 2,95

Adres: l

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

W.C.Bevethof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

Gen. Oranjestraat 87
Haarlem-noord

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN ZUIVEL

l

L

J

L_L

J

l

l

i

l

l l

l

l

Postcode/Plaats:L

en nog veel meer lekkere aanbiedingen bij...
Barteljorisstraal U
Haarlem-centrum

l

J

Telefoon: L

l

Giro/Banknr.:

„EMM heeft soms een haat-liefdeverhouding met de gemeente aldus bestuursvoorzitter
Foto André Lieberom
Marijke Herben
ZANDVOORT - „Woningbouwvereniging Samen met de gemeente. „Daar hebben we een
Eendracht Maakt Macht is een krasse oude goede verstandhouding mee, al is het soms een
dame,, met beide benen stevig in de yolks- haat-liefdeverhouding. Het is soms wat ambivalent." Volgens haar is dat niet zo'n ramp, zolang
huisvesting."
er maar openheid is naar elkaar, met als doel het
gezamenlijk belang: de volkshuisvesting.
EMM hield donderdagmiddag open dag voor
Zo omschreef bestuursvoorzitter Marijke Herben donderdag de Zandvoortse woningbouwver- belangstellenden en 's middags een receptie voor
eniging EMM, nu 75 jaar oud. EMM heeft haar genodigden. Op bescheiden schaal, omdat er al
belang voor de Zandvoortse gemeenschap in- eerder dit jaar uitgebreid feest gevierd was, vanmiddels duidelijk bewezen, aldus de voorzitter. wege de opening van het nieuwe kantoor.

l

l
J

l

l

l

l

l

l

i

i i

l

L

l

l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l
L

l

J

l

l

l
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Te koop

FAMILIEBERICHTEN

DROOG OPEN

IrdERCEN, MCT NAME

Na een lang en goed leven, waarvan alleen de
laatste jaren moeilijk voor haar zijn geweest, is in
de nacht van zaterdag 10 december 1994 overleden onze lieve zorgzame moeder en schoonmoe-

Opi, KEES, CERRJT EN Micl-iiEl,

HAARDHOUT

ENORM bEdANla VOOR jullie hulp njdENS dr
vrRbouwiNq VAN ONS huis!

Tel. 02550-22107
na 17.00 uur

der

Wiegerdina Willemse-de Nobel
in de ouderdom van 91 jaar.

S/MO/V & SlMONC

Veel dank zijn wij verschuldigd aan directie, doktoren en verplegend personeel van Verpleeghuis
Boerhaave.

Om het Sinterklaasfeest nu extra feestelijk te
maken was er dit jaar voor het eerst een
Sinterklaasetalagewedstrijd georganiseerd
voor alle ondernemers m Zandvoort onder de
naam "Bekijk het maar"
Woensdag 14 december jl vond de feestelijke
prijsuitreiking plaats De winnaars waren:

•«3

D. Vliek-Willemse
G. Vliek
Correspondentieadres:
Burg. van Fenemaplein 19, flat 12
2042 TG Zandvoort

'

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 14
december te Velsen plaatsgevonden.

De natuur kent de mens. ^

I lomeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar hi):

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
Rust mt maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan?

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327/

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krSitenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Hendrik van Leeuwen
weduwnaar van
G. J. C. van Leeuwen-Fraij

Heerlen:
C. van Leeuwen
J. van Leeuwen-Riepen

^

Aartswoud:
D. A. van Leeuwen
R. C. van Leeuwen-Kiefer

—'•*

uitgerekend voor U!

\. ',

Voor c/e week von 05- 1 2 t/m 11-12

Zandvoort:
L. N. C. van Leeuwen
S. J. van Leeuwen-Bonnet
en verdere familieleden

Normaal

Week

Totaal vanaf

Kosten

jaarverbruik

streefverbruik*

1 november **

deze week

Haarlem, 12 december 1994
Willem Kloosstraat 3
2041 BK Zandvoort

800
1000
1200
1400
1600
1800

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 15 december van 18.30 uur tot
19.00 uur in het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200 •
4500
5000
5500
6000
6500

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben
op vrijdag 16 december om 11.00 uur op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan
126 te Amsterdam.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.
Vertrek vanaf het woonhuis, Willem Kloosstraat 3
te Zandvoort omstreeks 9.45 uur.

In diepe rouw gedompeld en met onvoorstelbare
droefenis geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze innig geliefde,
altijd vrolijke dochter, zuster, schoonzuster en
tante

Willy Klazina
Sebregts-v.d. Geer

18
23
28
32
37
41
46
50
55
60
64
69
76
83
89
96
103
115
126
138
149

96
122
147
170
195
219
243
267
291
315
338
365
401
438
473
510
546
607
,667
729
789

.

- perceel Zandvoortselaan 212
- perceeLKamerlmgh Onnesstraat 21

.

ƒ21.32
ƒ 23.92
ƒ 26.00
ƒ 28.60

ƒ 31 .20
ƒ 33.28
ƒ 35.88
ƒ 39.52
ƒ43.16
ƒ 46.28
ƒ 49.92
ƒ 53.56
ƒ 59.80
ƒ 65.52

ƒ 71 .76
ƒ 77.48

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

Een kompleet A^zorgde begrafeiüs
qfcreniatfc
Sluit een natufa-uitv^
bq Üitvaa^^

Wij wensen de familie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.
Personeel, ouderraad, MR
voormalige Plesmanschool

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Lieve

Willy

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".

We zullen je missen.
Je ex-collega's:
Anneliese, Patricia en John

Rustig is van ons heengegaan onze lieve moeder
en grootmoeder

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 - 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In som-'
mige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

94068B

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
Flemingstraat
nieuwbouw 20 woningen

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen'
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Een
natura-uitvaartverzekering
van f 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Opnieuw een goed
rapport voor Weekmedia

ƒ 19.24

WEËRGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Wil Sebregts

Dagelijks worden we overstroomd met nieuws uit alle uithoeken van de
wereld. Toch is er een groeiende belangstellms voor het nieuws uit buurt,
dorp en stad Voor Amsterdam en omstreken wordt hierin voorzien door
de 13 huis-aan-huisbladen en 3 betaalde nieuwsbladen van Weekmedia.
Goed gelezen kranten, met nieuws uit de directe omgeving waarbij de
lezer zich direct betrokken voelt

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel.: 023-32 87 50

Uit het NIPO Appreciatie Onderzoek 1994 blijkt opnieuw het grote bereik
en de waardering voor deze plaatselijke kranten

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren m Amsterdam en
omgeving met ons kantoor m Amsterdam, tel. 020-562.2618 of
ons kantoor in Amstelveen, tel 020-647.5393 of ons kantoor m
Zandvoort, tel 02507-17166

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-132 78

rDrukwerk
Ontwerpen
Reklame
Advertenties

Stickers
Zeefdrukwerk
Stempelmakerij
Fotocopieën

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveen* Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Ulthoomse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
ia B V is onderdeel van Perscombinatie, uilseefster van Het Parool, Trouw en de Volkskrant

oooooooooooooooooooooooo

reprox
Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).

Maria Petronella
Booker-de Weert
sedert 1965 weduwe
van Willem Booker

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

Zij nam op 85-jarige leeftijd afscheid van ons.
Amsterdam:
Wim en Willy Booker

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Wim Jr.
Amsterdam:
Rudolf en Petra Booker
Rudolf Willem

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie.
.
••
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

Zandvoort:
Doekle en Marja Booker
Ralph, Daphne

Moeder hield van witte bloemen

(ART. 22 LID 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 29 november 1994
besloten dat op grond van artikel 21 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

94107B

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
Dr J G. Mezgerstraat 54
plaatsen dakkapel

ƒ14.56
ƒ16.64

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

denken wij in dankbaarheid terug aan haar jarenlange inzet als voorzitter van de ouderraad en als
MR-lid van onze voormalige Plesmanschool.

Na afloop is aldaar gelegenheid tot condoleren.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00- 12.30.uur.

ƒ 9.36
ƒ 11 .96

Geschokt door het plotselinge overlijden van

De bijzetting in het Familiegraf zal plaatsvinden
op de R.K. Begraafplaats „St. Barbara", Spaarndammerdijk 312 te Amsterdam op vrijdag 16 december 1994 om 13.00 uur.

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert maandag 19 december 1994 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur

NB. 1 Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijdexemplaren van de agenda beschikbaar.

^ STOOKAKTIE '94/'95

Haarlem:
J. G. H. van Leeuwen
E. van Leeuwen-Holleman

12 december 1994
Correspondentieadres:
v. Oldenbarneveldtplein 5
1052 J K Amsterdam

prijs: Bloemerjzaak Erica, Grote Krocht 24
prijs. Hema Zandvoort, Raadhuisplein 1
prijs: Bloemsierkunst J Bluys, Haltestraat 65
prijs: Van der Reijden Makelaardij,
Passage 36-40
S" prijs J du Chatinier hairstylmg. Achterweg l

GEMEENTE

op de leeftijd van 94 jaar.

Zandvoort:
Peter en Dixie Booker
Bas, Lisa

1"
2e
3e
4e

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)'
- intrekking huidige en vaststellen gewijzigde
Drank- en Horecaverordening
- renovatie en/of vervanging kantoormeubilair
- vaststelling Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling, Uitwerkingsovereenkomst, overgangsbepalmgen en de Bezoldigingsregeling 1994

In volle overgave is vredig van ons heengegaan
onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader
en overgrootvader

Zandvoort:
P. v.d. Geer
W. v.d. Geer-Koper
J. J. Greeff-v.d. Geer
F. Greeff
Pauline en Kees
Jurriaan - Anke

BEKIJK HET MAAR!
WEDSTRIJD VOOR
SINTERKLAASETALAGES
De gemeente Zandvoort en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort hebben samen de actie
"December m Beweging" gestart De actie is
erop gericht om d m v . verscheidene activiteiten
alle aspecten van de decembermaand m het
"zonnetje" te zetten

- beschikbaarstelling krediet t b.v. onderzoek
integraal veiligheidsbeleid
- wijzigingen gemeenschappelijke regeling bij
rampen Zuid- en Midden Kennemerland
- Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (vertrouwehjk)
- 1 e wijziging verordening Voorziening Gehandicapten
- beleidsplan Cultureel Centrum
- verkoop gemeentegrond gelegen achter perceel Kerkdwarspad 7
- beschikbaarstelling krediet voor complex
"Schaepmanstraat 1"
- beschikbaarstelling krediet t b.v. vervanging
gedeelte riolering m Kostverlorenstraat
- Beschikbaarstelling krediet voor vervanging
rioolhogedrukreinigingsmachine
- vaststelling voorbereidingsbesluit perceel aan
de Burgemeester van Alphenstraat
- wateroverlast parkeergarage Burgemeester
Fenemaplein
- aangaan overeenkomst tot bodemsanering
met Subat en A M. Barnhoorn-Roosenhart
- jaarverslag 1993 in het kader van het BUGM
enFUN

,

O

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

:PQ

W naam:.
I-H

straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:

RICHC SPCCffllS:
KERST 1994, BRUNCH (ƒ 39,50)
€N DINCR (f 125,00 zeven gangen)
(Ie Kerstdag nog enkele plaatsen,
2e Kerstdag iets meer)
SVIV6STCRPRRTV (ƒ 119,95)
(fll bijna vol gereserveerd)
NI6UWJRRRSDRG RKTIC:
RLU HOOFDG€R€CHT€N
VOOR ƒ 19,95

Bij ontwikkelen en afdrukken
van uw kleurenfilm
en . . . .

(UJèl graag reserveren)
D<E UU€LB€K€ND6

flKTI6

INKOKEN VRN D€ NI€UW€
M€NUKRRRT: 5 JRNURRI

in

klaar

3 FGBRURRI: KRRS €N WIJNRVOND

Foto Boomgaard

VOOR !NFORMRTI€ €N R€S6RV€R1NG€N:
Grand Café Restaurant RICH6 02507-12553

Grote Krocht 26 - Zandvoort

alle gerechten, voor de halve prijs

Q leeftijd(en):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

GRATIS FILM
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donderdag 15 december 1994

Overvallers van Nicolaasschool mag vrijwel zeker groenstrook in gebruik nemen
benzinestations

School krijgt 'prachtig brok natuuronderwijs

ZANDVOORT - De politie
Kennemerland verspreidt
momenteel 'schandpaalposters' door de regio. Op de
posters staan de hoofden
ZANDVOORT - De Nicovan drie mannen die taenzi- laasschool in Zandvoortnestations in Kennemer- -Nieuw-Noord kan waarland hebben overvallen. De schijnlijk toch haar schoolposters komen dan ook bij tuin krijgen. Dat blijkt uit
pompstations te hangen.
een mondelinge reactie van
In de eerste helf van 1994 wer- wethouder Versteege, afgeden in deze regio zes overvallen lopen woensdagochtend. De
op benzinestations gepleegd, schooldirectie heeft drie
waarna drie daders zijn opge- maanden geleden een verpakt. De drie mannen staan op zoek ingediend om hiervoor
de poster - enigszins onherken- een groenstrook naast de
baar gemaakt - afgebeeld. Daar- school in gebruik te mogen
onder zijn er twee die in Zand- nemen, maar kreeg tot deze
voort op het PK Station aan de week nog geen antwoord. De
Van Heemskerckstraat een ge- zaak lijkt nu in een stroomwapende overval hebben ge- versnelling te zijn gekomen
pleegd. 'Pompstation werd door vragen van D66 in de
eindstation' zo luidt de kop op commissie Ruimtelijke Orde poster, want de twee heren
zijn opgepakt en veroordeeld dening van vorige week dontot drie jaar gevangenisstraf. derdag.

De buit bedroeg destijds 300
gulden. De derde is een Haarlemmer die tot 2,5 jaar is veroordeeld, buit 500 gulden. Vandaar ook de tekst onder de foto's: 'Met het plegen van een
overval op een pompstation in
de regio Kennemerland loopt
de overvaller een zeer groot risico.'
De schandpaalposter is bedacht door 'overvallencoördinator' Jan de Jong van de politie Kennemerland. Doel is,
mensen die overwegen een
overval te plegen, af te schrikken. De postermaatregel werd
voorgesteld in een werkgroep
die dit jaar is ingesteld, uitpolitiemensen en pomphouders.
Doel van deze groep was het
opstellen van een plan van aanpak om gewapende overvallen
op pompstations zoveel mogelijk tegen te gaan. Een andere
maatregel is extra surveillance
van de politie in de omgeving
van deze stations, vooral in de
uren waarin overvallen kennelijk het meest voorkomen: 's
avonds tussen 6 en 9. Overvallen die toch gepleegd worden,
worden met voorrang onderzocht.
Daarnaast
moeten
slechtverlichte benzinestations
extra verlichting krijgen, en zal
de politie meer toezien op het
naleven van landelijke veiligheidsregels.

Werkgelegenheid
kan niet toenemen
ZANDVOORT - De werkgelegenheid in Zuid-Kennemerland
neemt niet toe, omdat er een
gebrek is aan bedrijfsterreinen.
Daardoor is het onmogelijk om
nieuwe en groeiende bedrijven
te vestigen. De regio Haarlem
behoort, met IJmond en Schiphol, tot het RBA-gebied (Regionaai Bestuur voor de Arbeidsvoorziening)
Kennemerland/Amstelland/Meerlanden,
waarin 277.000 mensen wonen.
Daarvan werkt 26 procent buiten de regio. In het RBA-gebied
is 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In vergelijking met de gehele provincie
Noord-Holland is de werkloosheid in twee jaar met twee procent gestegen.

Waardering
bloembakken
ZANDVOORT - De bloembakken die onlangs door de afdeling Groenvoorziening van
de Gemeente zijn geplaatst,
blijken een groot succes. Veel
Zandvoorters hebben hier enthousiast op gereageerd, omdat
de bakken het dorp een 'schitterend aanzien' geven.
De bloembakken zijn een initiatief van Gemeente en Ondernemers Vereniging Zandvoort.
De bedoeling was, het dorp te
versieren in verband met de naderende Kerst. Niet iedereen
blijkt ze te waarderen: hier en
daar heeft het vandalisme al
toegeslagen. Sommige boompjes waren na het eerste weekend hardhandig 'omgetrapt'.

door Joan Kurpershoek
Die vragen werden gesteld
door D66-raadslid Lou Koper.
Hij verwonderde zich over het
feit dat de schooltuin nog niet
op de commissie-agenda was
gezet. „We zijn momenteel
druk in onderhandeling met de
school, dat hééft even tijd nodig," zei Versteege. Koper
moest het daarmee doen, maar
achteraf ontdekte hij dat die informatie niet klopte: van onderhandelingen was nog geen sprake. Schooldirecteur Maarten
Bothe bevestigde dat maandag:
„We hebben nog geen bevestiging van onze brief gekregen."
Bothe heeft direct daarop naar
de gemeente gebeld, waarna
met een gemeente-ambtenaar
een afspraak voor vandaag is
gemaakt.
„Ik wist niet beter dan dat er
al contacten waren geweest,"
zegt Versteege achteraf. „Een
week of zes geleden heb ik gevraagd hoe het ermee stond. Ik
heb toen begrepen dat er op
ambtelijk niveau contact was

gelegd." Ondertussen is er wel
een 'memo' op zijn bureau beland, over de zaken die onderzocht moeten worden. „Er
komt bij een gemeente veel bij
kijken," zegt Versteege, „het
duurt altijd langer dan in het
bedrijfsleven. Maar het college
staat er welwillend tegenover,
we vinden het een hele positieve benadering van de school.
Onze doelstelling is, dat zij gebruik kunnen maken van die
grond." Alleen over de uitvoering ervan moeten met de
school nog 'diepgaande afspraken gemaakt worden', zegt hij.

deze strook een betere taestem- lingen zinloos zijn en dat herming te geven', schreef hij des- stel tijd, arbeid en geld kost.
tijds aan het college.
„Wij proberen een grote
groep kinderen hiermee te confronteren," zegt Bothe. „Niet
Groeiproces
voor een enkele keer, maar
Volgens Bothe is de educatie- meerdere jaren, zodat die eduve waarde die schooltuinen catieve waarde hechter is."
hebben groot, met name de Leerlingen van groep 8 zullen
waardering van de natuur die de jongste tuinders begeleiden.
de kinderen er door krijgen. Zij „Hiervoor worden de sociale
kunnen groeiprocessen op de vaardigheden en het leren overvoet volgen, ondervinden wat tarengen van kennis verder onthier wel of niet groeit én erva- wikkeld," aldus Bothe.
ren wat het allemaal inhoudt
om een tuin goed te onderhouVolgens hem heeft het ook
den. Daarnaast zullen zij gaan voor de gemeente zelf voordebegrijpen dat plantsoenvernie- len: zij is af van het onderhoud.

Machtig
De leerlingen en onderwijskrachten willen het liefst in het
voorjaar al gebruik kunnen maken van de nieuwe schooltuin:
voor de zomervakantie zaaien
en erna oogsten. Volgens Bothe
is iedereen razend enthousiast:
„Het zou machtig zijn als we
die tuin kunnen realiseren. Dan
krijgt de school er een 'prachtig
brok natuuronderwijs' bij. De
kinderen, we hebben 210 leerlingen, de ouders en de buurtbewoners zien het plan hélemaal zitten. Dat blijkt ook uit
een enquête die we hebben gehouden. Alleen één buurtbewoner wil er eerst nog wat meer
over weten. Maar een aantal ouders heeft zelfs hulp aangeboden bij het realiseren ervan."
Het gaat om een stukje grond
naast de school, dat in het verlengde ligt van de professor
Zeemanstraat. De Nicolaasschool wil hiervan een gedeelte
in bruikleen nemen als schooltuin voor groep 4 tot en met 8,
de rest moet veranderd worden
in parkeerhavens. De huidige
groenstrook is nu officieel in
gebruik als plantsoen maar
wordt in de praktijk meer 'ge(mis)bruikt' als poepstrook,
zegt Bothe. En dat is niet nodig,
vindt hij: 'Het team van de Nicolaasschool heeft de wil om

MENINGEN

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
ZANDVOORT - Zo'n 175
Zandvoortse vrijwilligers zijn
vorige week uitgebreid in het
zonnetje gezet tijdens een feestelijke avond in de Van Pagéehal. Dat gebeurde in het kader
van de Nationale Vrijwilligersdag, die voor de vierde keer in
Zandvoort werd gevierd. Deze
gemeente telt enkele honderden vrijwilligers in allerlei sectoren van de maatschappij: in
de welzijnssector maar bijvoorbeeld ook bij politie, brandweer
en het reddingswezen.
Een deel van hen (organisatorisch is niet iedereen uit te
nodigen) was woensdagavond
te gast in de sporthal, met name
mensen van instanties uit de
zorgsector: SWOZ, CVVH,
Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Zonnebloem, Nieuw Unicum, Ontmoetingsdag, Zorgcentrum Zandvoort, Bodaan,
de verschillende kerken én enkele andere. Wethouder Rita de
Jong had lovende woorden voor
de vrijwilligers, die volgens
Het gezelschap werd ont- de Wolf, coördinator van het
haar een belangrijke rol spelen haald op een feestelijk pro- Centrum voor Vrijwillige Hulpin de Zandvoortse samenle- gramma, met theater en mu- verlening.
ving.
ziek, aaneengepraat door Mini
Na afloop kreeg ieder als attentie een pentekening van
Zandvoort-Zuid, van wijlen
Emmy Vrijberghe de Coningh.

Een tram kan voordelen hebben
Met een tramverbinding tussen Zandvoort en het achterland zijn verschillende voordelen te behalen. Dat zegt lezer R.
Croese in een reactie op een artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad. Daarin werd melding gemaakt van een proef met een
tram, volgend jaar gedurende
een week, tussen Zandvoort en
Haarlem. De tram zou over het
spoor van de Nederlandse
Spoorwegen moeten rijden.
Ik wil mij geen 'openbaar vervoersdeskundige'
noemen,
maar het lezen van uw berichten over de tram naar Zandvoort, op basis van de door de
projectgroepen verstrekte informatie, doet mij twijfelen aan
de deskundigheid van deze dames en heren.
De tramtrein waarom het
gaat, heeft geen 'verstelbare
wielen voor
verschillende
spoorbreedten'. De ontwikkelaar (ABB, Duitsland) van dit
type Stadtbahntram levert de
tramstellen naar de wens van
de koper voor verschillende
spoorbreedten en in verschil-

lende lengten. Hierin kan
slechts door de fabriek zelf of
door de werkplaats van de vervoersonderneming
verandering worden gebracht. Er wordt
dus niet, zoals bij de Talgo-treinen, langzaam over een 'spoorversmaller/verbreder' gereden.
Ter informatie: de stadstram
Amsterdam rijdt op normaal,
de blauwe NZH-tram naar
Zandvoort reed op smalspoor.
Het bijzondere van deze
tramtreinen is dus niet dat ze
op het normaal spoor van de
spoorwegen en de trambedrijven in Nederland kunnen rijden, maar door de snelle schakeling onder verschillende netspanningen. Bij de stadstram is
600/750 volt gelijkstroom in gebruik, de Nederlandse spoorwegen rijden onder 3000 volt gelijkstroom, de Duitse spoorwegen onder 15 kilovolt wisselstroom. Dat omschakelen naar
de gewenste stroomleverantie
is voor deze tramtreinen een'
kwestie van op de knop drukken. Op verzoek van de Albtal
Bahn Gesellschaft en de Stadsverkehrsbetriebe Karlsruhe is

dit nieuwe type tram vanaf 1985
ontwikkeld. Het kan zowel in
de stad zelf als op (weinig gebruikte) spoorlijnen in de omgeving rijden. Niet meer rendabele spoorlijnen in de omgeving
van Karlsruhe worden nu door
deze duo-Stadtbahn-wagens bereden. Het voordeel: zonder
overstappen kan de reiziger
van hart tot hart worden gebracht.
Enkele van deze 'multi voltage' trams hebben demonstratieritten gereden bij vervoerbedrijven in andere Duitse steden/deelstaten en in Noorwegen en Zwitserland. Doordat gebruik kan worden gemaakt van
bestaande spoorlijnen is het
leggen van nieuwe sporen voor
trambedrijven niet
nodig.
Slechts de beveiliging van de
spoorbaan moet bij medegebruik worden aangepast.
Een kleine reactie over de mij
verder onbekende plannen van
de 'project groep'. Wat kan de
nieuwe tram voor Zandvoort
betekenen. Weinig als het
slechts een aansluiting wordt
voor de in Haarlem stoppende
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De 'blauwe tram' die halverwege de jaren vijftig werd opgeheven. Maar het is 'nooit te laat om
fouten te erkennen', aldus Croese
Een aantal schoolbankjes dat
na de fusie van de Plcsmanschool en Van Heuven Goedhartschool is overgebleven, is
wel met het grof vuil meegegevcn. Dat schrijft N. Luykx in
een open brief aan schooldirecteur Van de Laar van fusieschool De Duinroos. Van de
Laar had dat tegengesproken na
uitlatingen in deze krant van R.
Couvreur uit Zandvoort, die de
bankjes naar een school in Polen had willen sturen.
In het Zandvoorts Nieuwsblad van 24 november 1994
stond een stukje van de heer R.
Couvreur over de problematiek
om overtollig schoolmeubiiair
naar een school in Polen verzonden te krijgen. In dat stukje
stond onder andere dat de heer

Dat komt dan voor rekening schages, verzekert Bothe.
van ouders, leerlingen en onDe nieuwe parkeerhavens,
derwijsteatn van de Nicolaas- aan de kant van de prof. Zeeschool. Van de ouders wordt manstraat, kunnen het parjaarlijks een 'bescheiden bij- keerprobleem gedeeltelijk opdrage' gevraagd. Het onder- lossen. Dat probleem is onthoud geldt ook voor de bomen staan doordat de laatste tijd
en struiken die momenteel op meer leerlingen - uit het dorp het plantsoen staan. 'Verder met de auto naar school worzullen wij, ter bescherming te- den gebracht. Door de ongungen vandalibme in welke vorm stige ligging van de school, in
dan ook, een hek om de groen- een hoek, geeft dat overlast.
Een aantal ouders van leerlinstrook plaatsen.'
gen is stratenmaker, zij zijn bereid om de parkeerhavens aan
Parkeerhavens
te leggen. Zand, tegels en kimDe omwonenden blijven kers moeten uit de gemeentezicht houden op de groene bos- pot komen.

'Bankjes wel
naar grof vuil'
Couvreur over zeer vertrouwelij ke informatie beschikte, dat
pen zestigtal meubeltjes van de
Van Heuven Goedhartschool
via het grof huisvuil was vernietigd.
In uw reactie in het Zandvoorts Nieuwsblad van l december 1994 schrijft u ten eerste: het verhaal van Rien Couvreur klopt niet. Ten tweede:
Hij (Rien Couvreur) vermoedde dat een zestigtal meubels
met het grof huisvuil is meegegeven.
In uw citaten suggereert u

dat de heer Couvreur en zijn
bron N. Luykx niet de waarheid
spreken. Ondergetekende is
aanwezig geweest bij het vernietigen van zestig in goede
staat zijnde meubeltjes in mei
1994. De meubeltjes waren ppgeslagen in de fietsenstalling
van de 'Van Heuven Goedhartschool'. Het transport van de
meubeltjes naar de vuilniswagen, waar zij ter plekke vernietigd werden, is gedaan door 21
leerlingen van groep 7 en 8 onder leiding van een leerkracht.
Uw citaten vatten R. Couvreur en N. Luykx op als aijnde
een vorm van 'smaad'. Het lijkt
mij verstandig dat u dit via een
advertentie in de krant rechtzet.
N. Luykx
Zundvoort

NS Intercity-treinen. Want er
moet worden overgestapt en
mensen die een dagje strand
willen, zullen niet met hun hele
hebben en houwen in de minimale overstaptijd te Haarlem
trap af-trap op willen. Die blijven dus de auto verkiezen, ook
al verhoogt Zandvoort de parkeertarieven.
Er zijn enkele voordelen te
behalen: de tram heeft een hoge
aanzetsnelheid en langs de bestaande spoorlijn kunnen nieuwe haltes komen bij 'de atlantikwal' (voor de oostelijke wijk
van Zandvoort Nieuw Noord)
en de Van Lennepweg (Kostverloren buurt/Zandvoort oud-Noord). En Zandvoort wordt
van het NS-opstelterrein verlost en kan er woningen bouwen.
Zandvoort heeft drie trekpleisters: het strand, het circuit
en Gran Dorado. Circuit en
Gran Dorado zouden met een
doortrekken van de baan naar
Noord bereikt kunnen worden.
Maar de grote stroom strandbezoekers trekt naar Zuid. Hoe
wil je die mensen daar brengen.
Onze vroede vaderen (of hun
ambtenaren) hebben in hun
drift Zandvoort op te stoten in
de vaart der volkeren alle beschikbare grond voor eventuele
tramtracés verkwanseld.
Regiovervoerder NZH speelt
ook, is onlangs gebleken, weer
met tramgedachten. Nooit te
laat om zijn fouten te erkennen.
Van IJmuiden via Haarlem,
Hoofddorp, Schiphol, Aalsmeer, Uithoorn moet Weesp bereikt worden. Aansluiting met
de sneltrams van Amsterdam
ligt voorhanden. De provincie
werkt er aan mee. Hoe wil
Zandvoort daarop inspelen?
Overstappen in Haarlem?
Het is een bout maar verstandig plan aan de tram te denken
als oplossing voor de vervoerproblemen waarin Zandvoort
dreigt te stikken. Maar de
kracht van de tram (zie de blauwe tram, zie Karlsruhe) is de
verbinding van hart tot hart.
En daarover zullen de projectgroepen nog lang en veel moeten vergaderen vrees ik.
Ik ben te allen tijde bereid u
of andere geïnteresseerden
meer informatie te verschaffen
over de tramleinen van Karlsruhe, die door het Duitse tijdschrift 'DM' in 1993 werd onderscheiden met het predikaat
'produkt van het jaar'.
R. Croese
Zandvoort

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de
redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het

redactiekantoor,
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort.
Vermeldt svp uw
telefoonnummer.
Inzendingen zonder-juiste
- naam en/of adres worden
niet geplaatst.

Bloemenzaak wint
etalagewedstrijd
ZANDVOORT - Bloemenzaak Erica heeft de Sinterklaas-etalagewedstrijd gewonnen. Burgemeester Van der
Heijden maakte op 14 december de gelukkige winnaars taekend. De eerste prijs was een
geldbedrag van 1750 gulden.
De etalagewedstrijd werd dit
jaar voor de eerste maal gehouden en is een initiatief van de
gemeente en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort. Het
motto van de wedstrijd, waaraan 22 ondernemers deelnamen, was 'Bekijk het maar'.
De andere prijswinnaars zijn
de Hema Zandvoort, Bloembierkunst J. Bluys, Van der
Reijden Makelaardij en J. du
Chatimer. De tweede en derde
prijs bedroeg 500 en 250 gulden.
Nummers vier en vijf kregen
een aanmoedigingsprijs.

Collecte voor
straatkinderen
ZANDVOORT - Leerlingen
van de Umond-MTS van het IJmond College in Santpoort zullen op woensdag 21 december
in Zandvoort huis aan huis collecteren voor een project van
het Nederlandse Rode Kruis.
De opbrengst is bestemd voor
Colombiaanse straatkinderen,
de zogenaamde gamines. De
kinderen komen van het platteland en vertrekken met hun ouders, broers en zussen onder
druk van de economische omstandigheden naar de grote steden, waar ze in de krotten wijken terechtkomen. Hier vallen
de gezinnen meestal uit elkaar
en gaan de kinderen zwerven.
Het Rode Kruis in Bogota, die
haar zusterorganisatie in Nederland financiële bijstand
heeft gevraagd, heeft een speciaal hulpprogramma voor de
gamines opgezet.

Theater en muziek in de Van
Pagéehal voor zo'n 175 vrijwilligers

Foto André Lieberom

maakt dankzij een tiental sponsors uit deze gemeente. Bij de
Stichting Welzijn Ouderon
Zandvoort (SWOZ), Koninginneweg, zijn boekjes te krijgen
Sponsors
over het vrijwilligerswerk in de
De avond werd mogeliik ee- zorgsector.

Glas in gezicht
ZANDVOORT - Een 31-jarige
Haarlemmer heeft zondag in
een manege aan de Blinkertweg
een 22-jarige man uit Vogelenzang een glas in het gezicht gedrukt. De man liep een wond in
zijn wang op. De dader heeft
zich later bij de politie gemeld.
De zaak is nog in onderzoek.

Slordigheid of strategie?
ZANDVOORT - Is het houder Versteege die avond
slordigheid, onnozelheid, niet afsteken. Dat belette de
of misschien pure strate- PvdA-fractievoorzitter echter
gie van het college, dat de niet om flink haar afkeuring
'schadeclaim' van bouw- over de gang van zaken te laten
„Ik denk dat u bestuurbedrijf Thunnissen en de blijken:
niet weet hoe het hoort,"
ontwikkelingen rondom lijk
Eurotel niet op de agenda aldus Van Westerloo.
van de commissie Ruimtelijke Ordening zijn ge- Verbolgen
zet? Of heeft het college
Zij was verbolgen aangezien
het recht om zélf uit te de PvdA deze belangrijke agenmaken of iets wel of niet dapunten al aan de vorige
als agendapunt behandeld raadsvergadering toegevoegd
wordt? Jeannette van had willen zien. De meerderWesterloo (PvdA) en Frits heid van de raad besloot toen
van Caspel (VVD) waren echter dat de twee onderwerpen in de commissie Ruimtelijin ieder geval 'laaiend'.
door Martha Burger
Volgens de twee raadsleden
is het college van Burgemeester en Wethouders dwars tegen de beslissing van de gemeenteraad ingegaan. Met
name door afgelopen donderdag deze twee belangrijke onderwerpen 'slechts ter kennisgeving aan de commissieleden aan te bieden'.
Of er nu sprake was van
pure strategie of niet, één
ding werd die avond meteen
duidelijk: doordat Eurotel
(de hoteltoren op het Badhuisplein) en Thunnissen
(Suyderduyne op locatie Paviljoen Zuid) geen agendapunten waren, kon Van Westerloo haar gebruikelijke 'kritische vragenvuur' op wét-

ke Ordening behandeld moesten worden. Daar was van Westerloo toen akkoord mee gegaan. Maar nu dat niet door
ging, voelde zij zich behoorlijk
'in het ootje genomen'. „De
raad is het hoogste orgaan
maar daar bent u en het college
dwars tegen m gegaan," aldus
een briesende Van Westerloo
tegen voorzitter Versteege.
Frits van Caspel (VVD) was
niet minder kritisch over de gehele en - volgens hem - vreemde
gang van zaken. Met geëmotioneerde stem sprak hij: „Het is
toch te gek voor woorden dat
als de gemeenteraad deze dringende punten op de agenda toegevoegd wil zien, de voorzitter
van de commissie of het college
bepaalt dat het er niet opkomt."
Versteege bleek echter niet
bijzonder onder de indruk van
de twee fractievoorzitters, die
al vanaf de eerste minuut van

de vergadering het vuur op
hem hadden geopend. Volgens hem mag het college het
zo doen. „Wij bepalen zélf
wel in welke commissie het
behandeld wordt. In 1995
hebben we ook nog een commissie RO. We hebben toch
niet gezegd wannéér het behandeld wordt," zei Versteege laconiek. „Oh, gaan we nu
op die toer," siste Van Westerloo woedend.

Standvastig
Volgens Versteege zijn er
nog niet genoeg gegevens
voor handen om over 'Eurotel' en 'Thunnissen' te kunnen discussiëren. Dus moesten de commissieleden momenteel maar met een 'ter
kennisneming' genoegen nemen. Die mening bleef hij
dan ook standvastig verdedigen.
Of het nu een bewuste of
misschien wat onhandige zet
van het college was geweest,
de kritische vragenstellers
van de commissie Ruimtelijke Ordening waren in ieder
geval voorlopig de wind uit
de zeilen genomen. Dat
neemt niet weg dat de zeilen
van de PvdA waarschijnlijk
nu boller staan dan ooit. „U
vindt ons nog wel op uw weg,
daar kunt u op wachten," aldus Van Westerloo, dreigend
tegen Versteege. Hierna verdween zij voor een lange pauze naar de gang om van de
verhitte discussie af te koelen.

(ADVERTENTIE)
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KNAL SURPRISE KEUZEMENU'S ?
Geldig vanaf 21 dec. t/m l januari a.s.

Voorgerecht:

Fazant Paté of
Noorse gemarineerde zalm

Hoofdgerecht:

Kabeljauwfilet met
mosterdsaus of Hazepeper

Nagerecht:

Ijscoupe Wapen naar
keuze
slechts J
Restaurant Ie Kerstdag en 31 december gesloten.
Tevens willen wij ome cliënten prettige kerstdagen en een voorspoedig 1995 toewensen.
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Fa. Gansner & Co.
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Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

l

Onze feestkleding is binnen

een feest
van licht

De f eeststijlen van

Café "Het Gedicht van de Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
OUDEJAARSAVOND 1994
VANAF 20.30 UUR ONTVANGST GASTEN
MET EEN WELKOMSTDRANKJE
VANAF 21.30 UUR WARM
EN KOUD BUFFET
EEN GLAS METHODE CHAMPAGNOISE
BIJ HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR
PER PERSOON ƒ60.-

zie onze
etalage,
«J een prachtig gezicht.

Clothing Company

Ze zijn er, de
f eestcollecties.
Pittig en origineel!

mooi opgemaakte
KERSTSTUKJES

Reserveren: 02507-15541

Dagelijks worden ze
nog aangevuld met
de nieuwste snufjes
in verschillende
stijlen.

9*'
9
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

WEES WELKOM
UUesterporkstroot 5

Kom nu snuffelen en
passen.
Zo kom je al in de
Kerstsfeer, een tijd
waarin iedereen
graag „mooi" en
„aantrekkelijk" is.

JIJ TOCH OOK?!

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

KERST-PUZZEL

Uni-print - ruit
wikkelrok of broek
met bijbehorende blouse

2 Hoofdprijzen:
EEN MAANDMENU

KERSTKNALLER

voor 2 personen
nu

inclusief een fles wijn

25,-

HALTESTRAAT 11
Alle dagen geopend van 10.00-18.30 uur
Zondag van 12.00-17.00 uur
Koopavond vrijdag tot 21.00 uur

per stuk

beschikbaar gesteld door

Café Neuf, Haltestraat,
Zandvoort

10 TROOSTPRIJZEN:
Heerlijke doos bonbons
beschikbaar gesteld door

La Bonbonnière
Haltestraat, Zandvoort

WA T U DOEN MOET:
Zoek in de advertenties
de kerstbal met het cijfer en de letter.
Zet de gevonden letter op de juiste plaats en breng of stuur uw oplossing naar
kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort,
maar wel vóór 22 december a.s.

LOHAS Christmas in Hawaiian Style
MELE KALIKIMAKA

MERRY CHRISTMAS

Restaurant Djempol
1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12 13 14 15 16

17 !

© © © © o
18

19 20

©

e

21 22 23 24 25 26 27 28

Hawaiian menu:
MAI TAI
welkomst cocktail '
PUPU appetizers
Hawaiian hors
d'oeuvre
Na mea ai

©

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Deze oplossing is ingeleverd door:
Naam:
Postcode + plaats

Adres:

:j

L

DE PRIJZEN WORDEN ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOOT.
DE WINNAARS KRIJGEN PERSOONLIJK BERICHT
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S. ZAL ONS PROMOTIETEAM HET WINKELEND PUBLIEK „GEZOND"
VERRASSEN, MOGELIJK GEMAAKT DOOR AART VEER, UW GROENTE- EN FRUITSPECIAALZAAK.

ovz

ts
Nieuwsblad

en
een ijzersterke combinatie

biedt U op Ie Kerstdag een Hawaiian
feest, met live optredens van „Mesa
Ohana", Polynesian dance and music.
U heeft keuze uit:

hoofdgerecht
bestaande uit:
diverse soorten exotische
vlees- en visgerechten,
verpakt in pisangblad,
geserveerd met gele rijst
en overheerlijke sauzen.
Tropical Honoluke
vers fruit van 't eiland
Oahu.

ƒ 55,- p.p.,
kinderen tot 12 jr.
ƒ 27,50

Indonesisch
menu:
Hoofdgerecht:
onze welbekende

nasi-koening rijsttafel

Voorgerecht en
nagerecht:
met uitzondering van het
hoofdgerecht willen wij U
om in de sfeer te blijven
graag laten meegenieten
van de Hawaiaanse
keuken.

ƒ 65,50 p.p.,
kinderen tot 12 jr.
ƒ35,Reserveren gewenst
Tel. 02507-19538
* Tevens de gehele
winter door elke zaterdag een Indonesische
rijsttafelbuffet
met live muziek v.a.
17.00 u.

Hawaii closer than you think... lovelier than you dreamed
Passage 6-8-10 - Zandvoort
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Scholieren hebben 'pech' bij Bibliospel
ZANDVOORT - Een reisje
naar Texel zit er voor de derde-klassers van het Noordzeecollege/
Gertenbach
Mavo niet meer in. Afgelopen donderdag grepen zij
net naast de finale van het
Bibliospel
van
Radio
Noord-Holland en de Provinciale Bibliotheek Centrale. Dat was zaterdag te horen in het programma 'De
Blauwbilgorgel, lezen en
schrijven met Jan Meng'.
Het was vooral een kwestie
van 'pech'. Door - in verhouding
met andere keren - hele moeilijke vragen, kwamen de Zandvoorlse deelnemers een paar
punten tekort om door te stoten naar de finale van het Bibhospel. Dit is een wekelijks terugkerend onderdeal van De
Blauwbilgorgel, een radioprogramma op de zaterdagochtend, gepresenteerd door Bart
Breukel van Radio Noord-Holland en Agnes Klitsie van de
Provinciale Bibliotheek Centrale Noord-Holland.

tand gevoeld over boeken, moeten een gedicht inleveren en
voorlezen, én worden gedwonJongeren van de middelbare gen tot een speurtocht door de
school worden hierin aan de bibliotheek. Het doel van een

Computer

Weekenddiensten
Weekend:
17/18 december 1994
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevallleri), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openmgstijden (alleen voor rece'pteri): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437r
Dierenarts: Me-vrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15_847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

en ander is, het lezen te bevorderen en de verschillende mogelijkheden van de "bibliotheek
te benadrukken.
Door het Bibliospel worden
jongeren met allerlei facetten
van boeken en schrijven in contact gebracht, met als doel het
lezen te bevorderen. Het bestaat onder andere uit een
speurtocht via de computer en
de boekenrekken, waardoor de
verschillende
mogelijkheden
van de bibliotheek duidelijk
worden. Verder zijn er een boekenquiz en het 'Gedicht van de
week'. Het spel wordt in de hele
provincie gespeeld, verdeeld
over vier periodes, elk afgesloten met een finale tussen de
twee besten. Texel staat momenteel bovenaan. De periodewinnaars komen tegen elkaar
uit in een eindfinale.
Daarnaast is het ook nog bijzonder spannend voor de deelnemers. Dat gold ook voor de
leerlingen van de Gertenbach
Mavo die vorige week wat zenuwachtig aan de beproefing
begonnen. De derde klassers
waren verdeeld in twee groe-

pen, net als hun klassen A en B, Leerlingen van het Noordzeedie het tegen elkaar moesten college/ Gertenbach Mavo
opnemen. Zij moesten zoveel worden in de openbare bibliopunten zien te vergaren, dat zij theek 'aan de tand gevoeld'
de finale zouden bereiken. Een
Foto André Lieberom
en ander moest natuurlijk gepaard met het nodige gejoel en
gejuich, waarvoor ieder vooraf gedicht, Denise Maas, van
de nodige instructies kreeg.
groep B, zes. Hun gedichten
zijn komende dagen in de openbare bibliotheek te lezen. Zij
Flitsend
maakten ook deel uit van de
Tijdens de speurtocht was groepjes lezers, die op moesten
het rennen tegen de klok in, komen voor de boekenquiz.
door de bibliotheek, waar het al Naast Judith waren dat ook
aardig begon te schemeren. In Jaymie Heesemans en Liesbeth
groepjes van drie flitsten de Flinterman voor groep A en
deelnemers tussen de boeken- Tim Gooijer en Angehne van de
rekken door. Dit onderdeel Haak voor groep B. Zij werden
werd gewonnen door groep A, onder vuur genomen over het
met als deelnemers Yassin El- boek 'Toen de duivel op het
bakkali, Martijn Lagendijk, zuidpunt kwam', van Bies van
Christien Snijder, Iris van Ede, dat ze - samen met andere
Wijk, Richard Beekhuys en boeken - tevoren hadden moeErik van Poeke. Zij verzamel- ten doornemen.
den 56 punten, tegen 51 van
groep B, die bestond uit Mark
De leerlingen leverden onvan Staveren, Roger Jansen, Je- danks de zwaarte van het proroen Koper, Alex Koper, Den- gramma goede prestaties, maar
nis Meijer en Hanneke Vosse. helaas werd de finale net niet
Judith Hoff, van groep A, gehaald. Volgend jaar komt er
kreeg zeven punten voor haar een nieuwe kans.

Burgerlijke.stand B
I'eriode:
G - 12 december 1994
Ondertrouwd:
Van der Sluis, Arjen, en Small,
Cheryl
Pieters, Willy Ferdinand Petrus, en Baars, Renée Marty
Cornely
Gehuwd:
Wagemaker, Timotheus Johannes Nicolaas, en Hamers, Henricka Anita
Lever, Lourens Gerardus, en
Kardia, Vickiline Kurniati
Geboren:
Sabine, dochter van: Van den
Heuvel, Roei, en De Jong, Brigitte
J
esse, zoon van: Schuurman,
Serge Bastiaan, en Neerincx,
Barbara Louise
Overleden:
De Jong, Hendrik Cornelis, oud
'3 jaar
Slagveld, Frits, oud 72 jaar
Dekker, Adrianus Jacobus, oud
76 jaar
Bluijs geb. Blom, Maria, oud 89
laar
Sebregts geb. Van de Geer, Wil'y Klazina, oud 46 jaar
Abspoel geb. Kool, Ingrid, oud
^2
jaar
v
an Soest, Hendrik Johannes,
°ud 74 jaar

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 18.00 uur: dienst in St.
Antonius-kerk, Sparrenlaan 9,
Aerdenhout, past. F. Meijer
Zondag 10.30 uur: 4e Zondag
v.d. Advent, C. van Polvliet en
D. Duijves, gezamenlijke viering parochies Agatha, Antonius en Paulus, van boete en verzoening, m.m.v. de gezamenlijke koren en kinderkoren.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 17.00 uur: Agapè-maaltijd
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: Fred Lodder,
Agapè-maaltijd, 4e Advent
19.00 uur: ds. A.W. Snijders

Mensen in nood
ZANDVOORT - De opbrengst van de halfjaarlijkse actie kleding ophalen voor mensen in nood, heeft minder opgebracht dan voorgaande keren.
De actie vond 25 en 26 november plaats en was bestemd voor
oorlogsslachtoffers in Ruanda.
Er is in totaal drie ton kleding
opgehaald.
• In galerie Paulus Loot exposeert momenteel een aantal
kunstenaars uit de regio Kennemerland. Strand en duin nemen een belangrijke plaats in
op deze expositie: er is gezocht
naar kunstwerken die betrekking hadden op de omgeving
van Zandvoort. Boulevard Paulus Loot 21, Zandvoort. Inl. tel.
14934.

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 14 december. De brandweer kan
voortaan twee keer zo snel in Zandvoort-Noord
paraat zijn. Dat is het gevolg van haar nieuwe
'stalhngsplaats' bij de gemeente-remise in
Noord. Het nieuwe onderkomen - waaraan menig vrijwillig klusuurtje is besteed waardoor het
binnen de bestaande begroting kon worden gerealiseerd - is uiterst simpel gehouden. Het is niet
de bedoeling dat het een tweede kazerne wordt.
Vandaar ook de naam 'Stallingsplaats'. In Noord
staat continu een tankauto-spuit gestationeerd.
• Binnen verschillende raadsfracties heerst grote verdeeldheid over de beperkte horeca-vergunning voor de surfschool van de familie Klijn.
Deze maand komt het voorstel om deze te verlenen opnieuw ter goedkeuring in de gemeenteraad. De verdeeldheid doet zich voor binnen
VVD, PvdA en GZB, zo taleek tijdens de verschillende commissievergaderingen. Daarin werd opnieuw gediscussieerd over het voorstel om de
vergunning te verlenen, dat enige maanden geleden werd ingetrokken. Toen wenste met name
het CDA eerst inzage' in de bepalingen van de
vergunning. Afgelopen week lagen die op tafel.

Donderdag 13 december "Het circuit moet bhjvenü!" Het schalde zaterdag over het Raadhuisplein en weerkaatste tegen de huizen, voortgebracht door ruim achtduizend demonstranten,
zo bracht dit spreekkoor tot uiting, dat Zandvoort zonder circuit, in ieder geval voor hen, een
ondenkbare zaak is. De reden van de protestmars was het besluit van de gemeenteraad over
de sluiting van het circuit. • Het eigen inkomen
van de VVV bedroeg het afgelopen jaar 53 duizend gulden, gerekend bij de circa 70 duizend
gulden bijdragen van belanghebbenden, zou dit
een subsidiebedrag van 131 duizend gulden taetekenen. Oorspronkelijk werd voorgesteld slechts
de fifty/fifty regeling te hanteren en geen cent
meer. Dit werd door het merendeel van de raad
verworpen. Men besloot een subsidie toe te kennen van minimaal 117.500 gulden. Waardooi de
VVV in ernstige financiële moeilijkheden zou
komen te verkeren. Tijdens een bijeenkomst tussen gemeente en VVV bleek de bereidheid te
bestaan een verdeelsleutel te vinden waardoor
de financiën van de VVV met m het geding komt.
• Gedeputeerde Staten zien het liefst dat grote
panden, die niet meer geschikt zijn voor bewoning dooi één gezin gesplitst worden m kleine
wooneenheden, zodat er meer gezinnen m kunnen wonen. Als dit niet mogelijk is zou de villa
vervangen moeten worden door een moderne
woning. GS menen dat de behoefte aan nieuwbouw door een dergelijke verruiming van bouwmogelijkheden wordt opgeroepen.

Zandvoorters in concert

Van links naar rechts: Ton van der Voort, Jan Peter Versteege,
Erika Mekel en Carla Vermeer

VAN 15 x/ivi 21 DECEMBER

ZANDVOORT/OVERVEEN - Vier goed in Zandvoort bekende zangers geven zondag 18 december het
tweede koffieconcert in
Orangerie Elswout in Overveen. Aanvang 12 uur, entree vijf gulden.

gezet onder het motto Orangerie Classique Populaire," zegt
Jan Peter Versteege. „Dat betekent dat wordt uitgegaan van
een mix van klassieke en populaire melodieën." Het programma wordt afgesloten met kerstmelodieën.

Het gaat om twee Zandvoorters, 'gastheer' Jan Peter Versteege (bariton) en de vaste pianist Ton van der Voort, plus als
gasten mezzo-sopraan Carla
Vermeer en sopraan Erika Mekel. Hun programma staat in
het teken van de naderende
kerst, min of meer, want het
aanbod is breder. Onder andere
met liederen van Schumann,
Brahms, aria's en duetten uit
opera's van Mozart en Rossini,
het Ave Maria van Gounod en
het Panis Angelicus van
Franck. Bijna alle genres komen aan bod. Naast zijn begeleidende rol zal Ton van der
Voort zondag ook als solist optreden.
„De koffieconcerten zijn op-

De helft van de opbrengst
gaat naar een goed doel: de
stichting Comité Bijzondere
Hulp
Zuid-Kennemerland.
Deze probeert sinds jaar en dag
de riood te lenigen van met
name 'stille armen', die vergeefs aankloppen bij reguliere
instanties of te trots zijn om
hulp te vragen. De stichting
wordt op deze mensen opmerkzaam gemaakt door pastores,
maatschappelijk werkers en
anderen.
Los van het concert kunnen
ook donaties overgemaakt worden op gironummer 1309047
ten name van Stichting Comité
Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland m Haarlem, of via
ABN AMRO rekeningnummer
56.01.37.990.

Jack Nicholson
iMichelle Pfeiffer
Kerstman alweer gesignaleerd
THE ANIMAL
IS OUT

De Kerstman is deze week alweer gesignaleerd in Zandvoort,
met name in de Kerkstraat. Hij is met een grote zak mandarijnen
neergestreken bij Romy's IJs- en Kippaleis, Kerkstraat 22. De
kinderen kunnen hem daar een handje gaan geven en mogen
samen met hem op de foto. De Kerstman, met wie contact is
gelegd via dorpsomroeper Klaas Koper, is nog aanwezig op komende zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van l tot 5 uur.
Eigenaar Bluijs voert de f eestsfeer in de Kerkstraat nog verder op
door het draaien van kerstmuziek.

Gratis maaltje 'achter het behang'

TEKENFILM

HUMOR

THRILLER

A.L
Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

12 Jaar
Dagelijks 19.00
Do/Vf/Ma/Di 15.30

16 Jaar
Dagelijks 21.30

8
gulden

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

Gasthuispein 5. 2042

gulden

The Bold

D

(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
Weekend:
17/18 december 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap
uit Almelo
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate

met

Jaap Kroon heeft in zijn drie viskramen (op de boulevard en op
strand) deze maand, in acht dagen tijd. 1746 visschotels cadeau
gedaan aan lezers van deze krant. Een uitgeknipte advertentie
leverde een gratis schotel op, want Kroon speelde voor 'Sinterklaas'. De kranten in de winkels waren dan ook binnen de kortste
keren uitverkocht. „We hebben hele dankbare reacties gehad,"
zegt Kroon. „De mensen vonden het fantastisch." Vaste klanten
hadden enige schroom om van het aanbod te komen profiteren,
merkte hij, maar uiteindelijk kwamen ook zij langs. Een vrouw
die zonder advertentie kwam, kreeg eveneens een gratis maaltje.
Zij was door weer en wind naar de boulevard gekomen en vertelde
daar dat zij haar krant achter het - nieuwe - behang had geplakt.
Gelukkig kon zij nog een krant van vrienden krijgen. „Maar
daar was de advertentie al uit geknipt...!"

Tiende eigen kerstboom voor Sophiaflat
De bewoners van de Sophiaflat kunnen dezer dagen weer genieten van een eigen kerstboom, in het plantsoen voor hun flat. Het
is een hele grote, te vergelijken met die op het Raadhuisplem.
Het is voor de tiende keer dat zij een eigen boom hebben, sinds
een bewoner zijn medebewoners destijds een kerstboom cadeau
had gegeven. Dat was uit dankbaarheid omdat hij hier een woning
had gekregen. Dat sloeg zo aan, dat het een traditie werd. „Maar
dat hebben we vooral te danken aan Rietje Waterdrinker en Jan
Danneburg," zegt een bewoner. „Rietje zorgt ervoor dat er geld
binnenkomt (de meeste bewoners betalen wel mee) en Jan zorgt
ervoor dat de boom opgezet wordt."

E COMMISSIE Rmmtehjke Ordening begint zo
langzamerhand steeds
meer op een soap te lijken. En
zoals dat gaat met een goeie...
op een gegeven moment merk
je datje 'm met meer kunt missen.
Dat komt wel mooi uit, want
een goede soap hebben we al
een tijd met meer op de buis
gehad. En sinds Brooke weer 's
niet weet wat ze wil, en Ridge
niet eens twee maandjes op
haar kan wachten, begint 'The
Bold en the Beautiful' me ook
steeds meer te irriteren. Dat
neemt niet weg dat ik het nog
wel volg, want je kunt maar
nooit weten of er weer eens lemand opstaat uit de dood, of
achteraf blijkt dat we twintig
afleveringen gedroomd hebben.
Het gegeven is steeds hetzelfde: iedereen uit de serie draait
voortdurend om de hete brei
heen en wij, de kijkers, weten
natuurlijk allang hoe het 'echt'
zit. Dat gedribbel duurt gemiddeld zo'n twintig afleveringen.
Tegen aflevering 19 word je het
gedrag zo spuugzat en is de
agressie zo hoog gestegen, dat
er niet veel meer moet gebeurenof de knop...
Jeetje, dan te bedenken dat
ik bijna niet naar de commissievergadering Ruimtelijke Ordening was gegaan. Ik had een
licht hoofdpijntje en er stond
eigenlijk niet zoveel bijzonders
op de agenda. Maar ik had deze
Zandvoortse 'Bold en The
Ugly' toch echt niet willen missen. Het ging die avond over
'van alles en nog wat' behalve
dan over... waar we het nu écht
over moesten hebben. En dat
irriteerde toch weer zo 'lekker'! Dat moet niet te gek worden, want ik voel m'n verslaving al weer opspelen.
Het onderwerp 'Eurotel' ging
niet door. Ondanks het dossier, dat zo langzamerhand al
een meter dik is, was er naar
de mening van de voorzitter
toch nog niet genoeg stof om te
discussieren. De commissieleden die een beetje al te pittige
vragen stelden werden afgepoeierd. En de 'schadeclaim
van Thunnissen' werd door de
voorzitter zonder schaamte
doorgebonjourd naar 'ergens
in 1995'. Hoogstwaarschijnlijk
zal het ook hier wel 19 vergaderingen duren voor er echt weer
iets gebeurt. Dat neemt niet
weg, dat er die avond een knap
stukje 'spektakel' aan het publiek is weggegeven.
Echt jammer dat Joop van
de Ende er niet bij was: hij had
vast en zeker de gehele 'cast'
gecontracteerd.
MARTHA BURGER

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplem. Exposities 'Herkenbaar gemaakt', met
poppen van Miep Felix-Perqum, natuurgetrouwe immitatie van personen als clown Popov, Rembrandt, en een groep
personen van De Nachtwacht.
Tevens 'Allemaal electnsch',
een tentoonstelling van o.a. allerlei oude elektrische voorwerpen, samengesteld met de
conservator van het P.E.N.-museum in Haarlem. Het cultureel centrum is elke middag geopend, behalve op maandag en
dinsdag.
• Expositie Galerie Aeckerstijn,
Grote Krocht 49, van de beeldende kunstenaars Franscz
Witte en Sias Fanoembi. Te
zien tot en met 31 december.
• Expositie in bezoekerscentrum De Oranjekom van Gemeentewaterleidingen, onderwerp: de herfst in het duin. Te
zien tot eind 1994. Medewerkers geven tekst en uitleg. Te
vinden: Eerste Lelyweg 4, ingang De Oase, in Vogelenzang.
Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.30 tot 4 uur, zaterdag en zondag 9-5 uur.
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Huwelijk en kennismaking
GEZOCHT VOOR HET NIEUWE
TV-PROGRAMMA HARTEDIEVEN:
Alleenstaande mannen en vrouwen tussen 30 en 45 jaar. De
kinderen van een alleenstaande ouder maken voor hun vader
of moeder een afspraakje. Zij kiezen uit drie kandidaten de
allerleukste, waar hij/zij mee uit eten gaat. Ben jij de kandidaat
die hier voor gaat, bel ons tussen 9-18 uur: 020-5282160.
PRETTIGE kerstdagen
en 'n GELUKKIG nieuwjaar
Verhuizingen
DE CONTACTTELEFOON
vanzelfsprekend
Info? 06-35011174, 1 gpm. Grote en kleine verhuizingen,
overal naartoe. Goed, goedk.
Zoek je een leuke vriend of en vakkundig. 020-6114474.
vriendin? De Relatielijn
X.Y.Z. B.V, verhuizingen en
06-350.290.15 (100 cpm)
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MH to-,i(|\i'i Irnlii"- vnm /jkcnin.iti ni |><uliciihci kunnen
unnlrii ^r/i-t o\ri l <il '2 kolommen bii-rdtc tn dnrisr
Irllci-mnll.-tiP.nlimlirii'ii u'ivtij/rn \\]\ na.u ilc s|Hiri,ilr hou n|> de
IMKIIM ..MICKO'S".
l'l.i.iMnji i-ï riiu»rlifk ui de vnl^rnrlc rdilic:
X\M»\0()HTS NIKl'\\Sm.\l) / O.i:> pn millmirtn.
Slmliii»s|i|(l: diiisil.if; l .">.00 u u t .
( knul uu Irkst iclrtunisc-lic up^-\n,: 02507-1 T l fif> nf
.it^<'\rii//ciidcn a.ui:
* /aiitlvMiut» Nieuwsblad. (;;is||iuis|ili'iii 12.
2012 JM /.mdvomt:

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

1'l.i.iNin^ is nnk Minnelijk in dr \ol^riidi' cninhiiiiilir:
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Sluiliii^iijd; iiMHiul.iK 15.00 IIIM.

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

*

litlni ni.ilH- mi-i tui/r nu-ri^i' .laiitirkkrligkr .icknlcnnhi
dr Mi.
"l" "l' iimiuuapuiMHi/r
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liel u-rspM'idin^s^ebied een kunit \eislllind. llJeixont
wordl / f).- in rekening ^ebt.ietil.
\lle pi ij/en e\el. 17..")^ !ï'l'\\

Stichting Ontmoeting komt
graag in contact met dames
op verzoek van enkele aantrekkelijke heren tussen de 40
en 54 jaar. Tel.: 02979 - 73733.

l' kunt de leksi \an u\\ Micio-.uKeitenliec-oinbiiiatie /

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dil niinniKM is niet voor Ixv.ni^klaclihTi
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Dieren en
dierenbenodigdheden

INihlIiiix 156 - 1000 Al) Amttrrdum
Dr stuilm£siijdrn. ^rldrn \unr plaatsing in ilr/rlfdr urrk.
\ ( m r dr brlalin» imlwin»! u rrn nm'ptgirnkaiul.

Te koop: Maltezer Leeuwtjes
en Yorkshire Terriërs. Tel.:
08385-11966, evt. bezorgd.

Oproepen - Mededelingen
GEZOCHT VOOR HET NIEUWE
TV-PROGRAMMA HARTEDIEVEN:
Enthousiaste één-oudergezinnen met kinderen tussen de 8
en 17 jaar. De kinderen kiezen uit drie kandidaten, de leukste
ynend(in) voor hun vader of moeder. Die twee gaan samen uit
en wie weet volgt er meer! Bel tussen 9-18 uur 020-5282162.

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs
te Almere-Stad op zon. 18 DECEMBER aanstaande van
, 10-15 uur in Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1,
ruim 1250 m2 treinen, automodellen, toebeh. en literatuur
.'•'.'. Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen? Inl. 02990 - 40354.

Zondag 18 december
inboedelverkoop
wegens verhuizing
VANAF 11.00 UUR
QUARL. v. UFFORDLAAN 14, ZANDVOORT
•*2 dames, 55+, zoeken
koppel voor middag bridge.
Tel.: 02507 - 19523.
* Begonia goed gedaan,
ook jij een leuke baan,
de gangmakers.
•Borduurpakketten, bekende
merken.
Borduurkerstkaarten, kussens. Singer
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort.

Een pruik als het
nodig is!

• Brieven onder nummer en
BELLEN ONDER NUMMER
voor een maximale response
oparte
bezoek aan
pasruimte
DE CONTACTTELEFOON
huis of in
ruime
het
Voor info 06-35011174, 1gpm
sortering in
ziekenhuis
haarwerken
ziekenfondsElke dinsdagavond gezellig
en pruiken
leverancier
zingen bij het Zandvoorts
Dus ... maaArt u voor
Mannenkoor in het Gemeenoptimaal advies even
schapshuis aanvang 20.00
een afspraak1.
uur. U bent van harte welkom.
CHARLOTTE COIFFURES
GROTE VLOOIENMARKT
26 dec. Hillegom, Manege
EN HAARWERKEN
Hillegom, alleen 2e-hands.
Ook gespecialiseerd in
Inl. 020-6140616. 130 kramen.
herenfmgotjwerken

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529 •

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

ZANDVOORT Spotgoedkoop weg. verh. te koop:
Party-service
FL 55,- Keukenbuffet afm. 50x100x170 kan ook apart als
PELIKAAN
dubbele onder en dubbele bovenkast gebr. worden.
uw adres voor koud buffet
FL 65,- ETNA Keukenkachel óp gas
en bittergarnituur.
FL 55,- Twee pers. bed incl. lat.bodems / matras
Tel.: 02507-18812/15619.
FL 245,- INDESIT wasautomaat, wit (1V4 jr oud)
Wilhelminaweg 29, alléén vrijdag 16 dec. 13.00 - 18.00 uur. VERENIGINGSGEBOUW
* 1 prlanglaufski's + sch., mt
De Krocht
38, ƒ,50; 1 zw. bontmantel, mt
Lessen en clubs
Grote Krocht 41, Zandvoort,
42, zgan, ƒ 150. Tel. 13509.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Pianoles in het nieuwe jaar?
voor
Te koop
Privéles klassie!-, jazz, po_p, BRUILOFTEN - RECEPTIES
lichte muziek. Dico van PutKOFFIETAFELS
gevraagd
ten. Tel.: 02507'- 14551.
diversen
Zoekt u ruimte voor vergadePIANOLESSEN
ring, feest, club of partij?
door gedipl. lerares.
Komt u dan eens praten met
*Te koop gevr. grote lijst
Tel.: 02507-18486.
mij, A.J. v.d. Moolen,
met of'zonder spiegel, liefst
Gemeenschapshuis,
tel.:
*
Zamor
zkt
tenor/bassen
oud. Tel.: 02507 - 16262.
•rep. maandagav. 20.00-22.30 02507-14085 of 19652.
*T.k. gevr.: houten stapel- uur. Belangst, bel 15096.
bed voor mij en mijn broertje.
Onroerende
Mitch Franke: 02507 - 12792.
Onroerend goed

Klein schildersbedrijf doet
gaarne vrijblijvend prijsopgave. Tel: 020 - 6948197.
Nieuw in Zandvoort

Wie heeft Jerry gezien? Omg.
Therapieën
Oud-N. Onze Cyp. kat is
zoek. Heeft 4 w. sokjes en 3
hoekig witte vlekjes op neus ONTSPANNINGSMASSAGE
Tel.: 02507 - 16544.
Gedipl. masseur. 6391061

DE KLUSSEBUS

KOAN FLOAT
Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even Prinsengracht 662, A'dam
- drijven op zoutwater bellen, wij komen u gratis de
Decemberaanbieding
kosten vertellen. Tel. 13780.
2 floats van 1 uur: ƒ 100
Schilderen-Witten-Behangen.
Ook kadobonnen
Vraag vrijblijvend offerte.
Bel: (020) 6254970
Vanstatendam
WoonZONNEHEMELVERHUUR
voorzieningen: 020-6950716.
SUN RENT
VOLLEDIGE GARANTIE.
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
• ANNULERINGEN van uw Verlenging ƒ75,- p.w.
advertentieopdrachten kunt u
02507-30183/06-52812146
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf- • Rubrieksadvertentie? Zie
deling Weekmedia, Postbus voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
156, 1000 AD Amsterdam.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Te huur v.a. 1-V95 tot 1-4-'95
Tel. 02507-14534
vak.appartement. Tel.: 16122.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
Onroerend goed
de colofon in deze krant.

en woonruimte.
te huur gevraagd

Verpleegster, 30 jr, zoekt zelfstandige woonr. tot ƒ 800 inkl.
in Z'voort/H'stede/H'lem. Br.
o. nr. 763-50403 v.d. blad.
Werkende jongeman + werkend meisje zoeken per
1/1/'95 woonruimte tot ƒ 1400
p.m. Tel.: 02507 -30911.

"

1

'

Distributie- en promotiebedrijf heeft mensen nodig voor
diverse functies. Ervaring niet vereist.

<jgc-,&~^

is a.s. zondag open van 11.00-16.00 uur.
Grote collectie gebruikte, nieuwe en kastschade piano's
voor spectaculaire kerstprijzen.
CLAVIS, Nieuwe Teertuinen 22, Amsterdam tel. 020-6221406.

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 • 6370845.
T.k.: 2-zitsbank, eiken Italiaans, leren losse kussens,
ƒ450. Tel.: 02507- 13868.
Wit dressoir en salont. m.
glasplaat, steunen op 2 Chin.
poppen. Tel.: 06 - 52621410.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop Peugeot Brommer
i.z.g.st., helm, slot, verz. tot 1
mei. T.e.a.b. Tel. 16687.

Auto's en
auto-accessoires

l BOUR41
•05ÖB
&»\

Kunst en antiek

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Beeld en geluid

ELDERS <

SMNTE.CROIX-DU-MOHDE
OESSERTVIUN

r-...

_

titWraoimlrJip
"SJfelyrij

' GRAND MARNIER
_._^-

ROUGE
0,5 LITER

PISANG AMBON
cream
0,5 LITER

SmV\ELDERSjJ2S8

Itt
SPONTIN
VRUCHTENUMONADE

SIROPEN
DIVERSE SMAKEN

SAFARI LIKEUR
African drink
0,5 LITER
ELDERSJ&98

ZWARTE KIP
advocaat
0,5 LITER

COINTREAU
likeur
0,7 LITER
ELDERSJJ538

SANDEMAN
SHERRY
um dry ol

Dl SARONNO
amarefto originale
0,5 LITER

ElDERS

IK» 52'

of white

HELE L/TER
,

NU SLECHTS'

SISI SINAS
HELE LITER
OP=OP!
ELDERS-

i «*l

MAXIME
D'ANSELME

jCRODINO,
APERITIVO
NON ALCOHOLICO

l SIXPACK
ELDERS

BRUTOFDEMI-SEC

ELDERS

5*/#3SPEGIAAL BIEREN VOOR DE LAAGSTE FEEST-PRIJS!,
DE KONINCK BIER
PALM DOBBEL BIER
DUVEL MOORTGAT BIER
GULPENERDORT
HOEGAARDEN WITBIER

.A"^ vaUIIMNCoo, smaakt als uit het vat
m IIMMCCO

donker moutbier in blik

SOCL
SOCL
33 CL
30 CL
30 CL

MONTAUDON
BRUTOFDEMI-SEC

ELDERS\3$ 1.09
ELDERS^ 0.99
ELDERS^ 1.89
ELDERSjUST 1.19
ELDERS töT 1.29

l ELDERS

MOET ET
|NfAONE ' ' CHANDON
L l CHANDON.

BRUTOFDEMI-SEC

1.99

'NORMAAL!

Computerapparatuur
en software

GRATIS toegang! Za. 17/12
10.00
- 16.00 u. in UtrechtZuid, Europalaan 89, landelijke Applegebruikers bijeenkomst. Veel aanbiedingen.
Bel vooi info 015 - 620059.

0,5 LITER

ELDERS!

*T.k. zw. port. TV 31 cm, 1
jaar van ƒ 149,- voor ƒ50,-.
Tel. 02507 - 16516.

APPLE

REMY MARTIN
***COGNAC

CLAERYN
JONGE JENEVER
I V HELE l

| WSARONNOl,
.AMAROTO

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

VERGELIJK- >
BARE PRIJS

.. y

CHATEAU
PEYROTMARGES

:\?'

Ook de Budget Pianohal

Woninginrichting

Istanbul 4 dgn ***hotel l/o,
ƒ390. Bel voor meer info:
KIK-Reizen, 020 - 6635269,
„Turkije Specialist".

BUKENBUll

COURD'ARGENT

Happy Days

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Vakantie
buitenland

BEERENBURG

ELDERS2&98

Bel voor afspraak 020 - 6000280

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

HELE LITER • 30% ALC.

0,7 LITER

O*
-

fliigore, v" •-• "„if.pprd u toe «uguiw»" "
de Bourgogne, 8™™»^™ u^
Rouge
Uit helzeltóe geft»w,«"
» , uit Beaune.

Nieuwe locaties te openen

VAN KERKWIJK

Autoverzekering

Panda 1000 CLX te koop, type
sky-line '92, zw. dubb. opendak,
28.000 km ƒ9.750,-.
Telefoon: 02507 - 20111.
Peugeot 505 GRD Break DieWoningruil
sel, 1984, APK aug. '95,
ƒ2150. Tel.: 020-6416303
('s avonds/weekend).
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het * Sportvelgen E1.6 4-gaats,
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
steek 10 cm 205x60 R13 Alfa
Aang. 4 kam.flat 1e et. Lo- Romeo a ƒ 25. 15808 na 18 u.
rentzstraat t/o winkelcentrum. • Rubrieksadvertentie? Zie
Lift aanw. Gevr. eengezins- voor adres en/of telefoonnr.'
won. in nw Noord. Tel.: 13213. de colofon in deze krant.

JOHNNIE WALKER
RED LABEL
WHISKY

"sSffiS l «j* |S£c ft9^

Divers personeel gevraagd

U kunt bij ons al
v.a. ƒ270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

goederen te koop
gevraagd

en woonruimte
te huur
aangeboden

Schoonheid en
verzorging

40 jaar is nu een kleine stap
en dat ben je nu wel rap.
Gelukkig voel jij je nog reuze
jong. Dus is het voor jou niet
zo'n sprong.
Verloren en
Gefeliciteerd Kojak en com.
gevonden
* Glowing-ball-prijswinnaar:
Nico-Cathy-Marjon,
* Gevonden: damesfiets inl. van harte, Wim, Rini, Herman.
02507 - 14744.
Ja Hennie, het is waar.
Morgen word je 39 jaar. Je
wilt het wel niet weten maar
Weggelopen of
Kojak is het niet vergeten.
gevonden dieren
GEFELICITEERD.
* Patricia, heel veel geluk
* Gevonden in flat Cyp. rood/ met je huisje, papa, mama.
witte kat, Remingstraat 284,
na 14 uur.

PIANO
SPELEN

Financiën en
handelszaken

Zalenverhuur

Felicitaties

Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel? Niet te beroerd Technisch personeel
om hard te werken voor een
gevraagd
riant inkomen? Bel ons dan:
023-296190 of
antw.app.
Liefst omgeving Randstad.
Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
Dinsdags gesloten
Huishoudelijk
carrosseriebouwer/construcpersoneel
tiebankwerker t.b.v. nieuw28
Van Marsbergen Heemsledestroal
bouw en/of reparatie, allgevraagd
b.h. Hoofddorpplein.
round bedrijfswagen spuiter
Trouwauto's
Amsterdam.
en all-round bedrijfswagen
Video trouwreportage
Gevr.: flinke werkster voor
Tel. 0206157107
monteur. Tel.: 020-6117797,
Luxe personenvervoer
het schoonhouden van een inl. dhr, van de Zeijden.
Tel./fax: 020 - 6904667 '
Overigens, mijnheer de voor- galerij en trappenhuis v.e.
* Help de Polen. Stuur eens zitter, zijn wij nog steeds
flatgebouw, bij voorkeur op KAV Autoverhuur B.V. vraagt
een voedselpakket! Geen van mening dat de Herman dinsdag. Bel voor info: 13802. voor zijn motorfietsreparatieafdeling een all-round monadres? Dat hebben wij voor u! Heyermansweg moet worden
• Zie de colofon voor opga- teur. Tel.: 020-6979746, vraInl.: tel. 02907-5235.
doorgetrokken.
ve van uw rubieksadvertentie. gen naar dhr. H.K. Kerklingh.
* Hoera,
VLOOIENMARKT
mama dit jaar 40 jaar.
18 dec. Sporthal GroenenShiela, Jaimy.
Muziekinstrumenten
daal in Heemstede; 24 dec.
* Nel dit jaar nog samen? 81 Spaarnehal in Haarlem;
jaar G.
21 jan. P.W.A.-hal in ZoeterMet Clavis van oud naar nieuw
* Nog 10 nachtjes slapen meer; 29 jan. Sporthal TresRuil nog voor het nieuwe jaar uw oude piano of vleugel in!
dan ziet ons kerstkind 40 long in Hillegom.
Vanaf ZONDAG 18 DECEMBER (open van 11.00-16.00 uur)
Org. Hensen 023-402334.
lichtjes.
profiteert u van grandioze aanbiedingen met veel extra's
* Nog maar net weg, Nico en VLOOIENMARKT UITHOORN
* prijsvoordeel tot ƒ 8.000,-.
SPORTHAL DE SCHEG
Wim, missen jullie nu al. Cat* gratis thuisbezorgd vó.ór de kerst
za. 17 en zo. 18 dec. 10-17 u.
hy, Marson, Riny, Herman.
* alle leveringen met Clavis Groei-Certifikaat
Midland BV: 033 - 751167.
en kerstpakket...!
•*• Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude school- • Zie de colofon voor opgaCLAVIS, Marnixstraat 252, Amsterdam tel. 020-6221404
spullen. Tel.: 02507 - 19106. ve van uw rubieksadvertentie.

Cprn. Slegersstrdat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

Te koop aangeboden diversen

OL^Hr f

heeft alle
dranken

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVQORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

donderdag 15 december 1994
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Leven in de Graansilo

:

'%'.''&

m

Open portretten van mensen zonder grimas of geforceerde houding. Zo omschrijft fotograaf Céline van Balen de serie portretten die vanaf 10 november in de Zuiderkerk te
zien is. Als achtergrond voor de foto's koos ze de Graansilo aan het IJ. Driejaar geleden
kwam ze er via een vriend voor het eerst en dat was meteen liefde op het eerste gezicht.
„Het is een apart wereldje dat helemaal op zichzelf lijkt te staan. De mensen leven op
een eigen manier, een beetje los van de maatschappij. Maar wel heel gepassioneerd." Ik
ga ze alle veertig fotograferen, nam ze zich voor. „Ik dacht: dat willen ze nooit, maar dat
viel erg mee. Slechts vier zagen er niets in."

r^Hrav
: <*. '/

yr^fHIft

door Eduard Hcrkcs te Amsterdam

',

Het fotograferen ging pp afspraak, vertelt ze. „Ik bleef vaak wel even hangen. Iedereen was heel open, dat zie je ook aan de portretten. Niemand trekt een grimas of neemt
een geforceerde houding aan. Echt één-seconde-foto's. En ze kijken allemaal in de camera." Alles bij elkaar heeft Céline een jaar rondgelopen in de Graansilo voor ze de bewoners had vastgelegd. „Mensen waren aan de ene kant heel meegaand, vonden het ook
leuk. Maar sommigen waren gewoon moeilijk bereikbaar. Je praat wel met ze, maar het
gaat natuurlijk om de foto."
Met iets bezig zijn, dat hebben de bewoners van de Graansilo met elkaar gemeen, is
haar opgevallen tijdens het fotograferen. „Het zijn geen vandalen op zo, maar allemaal
creatieve mensen. De een maakt muziek op het Rembrandtplein, de ander heeft in de
Graansilo een restaurantje, de ander een galerie. Er is ook een musicoloog die avonden
organiseert rond Ierse folk of klesmez, joodse muziek. Het is daar echt leuk en gezellig.
De portretten hebben iets ouderwets, iets nostalgisch vind ik."
Een andere bewoner is Arend, een vriend van Céline door wie ze in de Graansilo terecht kwam. „Hij is bakker. Begint om zes uur 's ochtends te bakken voor wie bij hem
bestelt. Hij gebruikt er allemaal hout voor dat ie voor niets krijgt."

&

De portretten van bewoners van de Graansilo aan het IJ van Céline van Balen zijn van 10 november tot en met 31 decembcr in de Zuiderkerk te zien. Deze Is geopend van maandag; lot en met vrijdag van 12 tot vijf uur 's middags en op
donderdag van 12 tot acht uur 's avonds.

IV

Hans met Bonzo, die helemaal
boven in de Graansilo wonen

Har«, Antoya en hun kindje Zoé.
üéliie: „Zij hadden precies in ,
i un hoof d welke kleren ze zou- ',„
deniaandoen en hoe het eruit •* •
moebt zien"

v
,*\~/ A^;'t
.>t..*!, t

Muzikant Mare in zijn badkuip.' Céline: „Hij wilde niet
gek op de foto en kwam zelf
met het idee voor die badtiuip!"
Bakker Arend bij het hout dat
hij gebruikt voor zijn zelfgemaakte oven

Meubelmaker en
Maik (foto rechts)

muzikant

Weekmedia 17
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0632032038 Rijpe Dame
Kom met je hand onder m'n
rok, trek m'n slipje uit 1 gpm
06 320 320 65 TIENERTJES
18 24 u p/d Live met jou' 1
gm Ook datmg en hot stones
069792 Rage uit Amerika
SEXPRIVELIJN Spreek 'n
Rijles auto's en motoren
boodschap in en luister naar
anderen Hoor je 'n lekkere
Alblas Verkeersscholen
• Wij behouden ons hetboodschap dan word je live
recht voor zonder opgave van doorverbonden
Vrouwen
m 5 dagen
redenen teksten te wijzigen gratis' 1 gpm
UW RIJBEWIJS
of niet op to nemen
Nieuwkoop, 017248361
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)
06-Nummers
ANONIEME sextel nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel nr 06 97 37 (75 cpm)

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p d 100 c p m

HOMOJONGERENKONTAKT
Hete jongens van 18 tot 30 jr'
06 320 330 95 (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy9
06320330 18 (75 cpm)
HOMO KONTAKTEN
direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam'
Bel nu 06 96 13 (Nu 50 cpm)
Inspreek PRIVELIJN' Voor
mannen/vrouwen' Spreek 'n
kaartje m Hoe oud je bent,
naam, sexe, wat je zoekt etc
Luister dan. naar anderen een
leuk kaartje7 Toets "O" en
je wordt live in contact gebracht 1 gpm 06 97 33
Vrouwen 06-46 77
KEIHARDE Sex 069794 Ik
Bel Dames Thuis wil
je vingers m mijn slip'
uit heel Nederland
1 qpm Ruiae Sex'
GEHEEL PRIVÉ
Privetel nrs van hete vrouwen
thuis doorgeschakeld
thuis SEXKONTAKT Bel nu
069605 (100 cpm)
Privetel nrs van hete vrouwen
24 u/p d 100 c p m
thuis SEXKONTAKT Bel nu
De computer kan jou doorver- 069502 (100 cpm)
binden met de hete vrouw Rijpe vrouwen stones
van jou keuze 06 97 10 75pm 1 gpm 0632032227
DIREKT APART met ondeu
gende vrouwen, die thuis op
je wachten 06-97 57 (75 cpm)
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die jij thuis
belt 06-98 80 (75 cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
krijg je haar thuis aan de
lijn Bel 06-9667 (100 cpm)
DISCREET Sexkontakt, nu
spec met hete vrouwen van
40+ 06-320 330 42 (75 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbind je door
met haar 06 98 92 (75 cpm)
DOORSCHAKELSEX-SMi
Hier wachten
dominante
vrouwen thuis om jou beestachtig aan te pakken' Hard
en Soft SM Luister naar hun
boodschap en kies 'n meesteres voor 'n echt Live
SM-gesprek1
1 gpm 06 - 320 321 66
Dborschakelsex1 Laat je naar
'n vrouw of meisje (18) thuis
doorverbinden' 1 gm 06-97 79
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is' 06-9661 (100 cpm)
GRATIS naar bed vele getrouwde vrouwen thuis Sexcontacten 06-95 30 (75 cpm)
GRIEKS toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat'
Bel 06-9709 (100 cpm)
Griekse porno Hier kun je lekker vrouwen en meisjes (18)
achterlangs nemen Kies uit
rijp of jong Nieuw' Toets "3"
en je kunt Live Grieks doen'
Wil je bij haar thuis 'n afspraak maken, kies dan "2"
Ruige straatsex' In de trein
1 gpm 0632032717
pak je me onder m'n rokje
Heerlijk DISCREET apart met 1 gpm 0632032077
hete vrouwen uit Amsterdam
Sabnna's Sexpaleis Hier
0632032211 (75 cpm)
kiezen uit 180 HOTSTORIES'
*Onze Box* Met z'n tienen Zappen van stone naar stone
babbelen Je kunt ook apart Je hoeft geen ander nummer
voor intiem 75 cpm 06 96 07 te bellen 1gpm 06-9606

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke v/eek
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: J. Schouten, Weesp

Prijswinnaars Microactie particulieren
hairstyler gewonnen door: Y. Schoorl, Zandvoort
klokradio gewonnen door: R. Splint, Wilnis
walkman gewonnen door: Eijk, Amsterdam
videobanden gewonnen door: N. P. Demoitie, Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

06-98.50

•Iwr kun je kmicn voor de me«!t b«»t
ochtige meesterenen verhalen. Ook alt
nderdanig bent kun |e |e lol op ^
Zwepen kettingtn rubber etc Wil |e eehl ,
ive mei een mee t te re J of onderdanig
och dan d* "3" en wi| verbinde

mve do<

n van de SM kelder:
n Nederland Ook voor beginners

GRIEKSE PORNO!
DIT li O! WIE1T mimi LIIN WAAR JE UKMR
VROUWEN EN «(HIK ACHTlRUNCi KUNT
NEMEN l! KUNT KIIÜN UIT All! lilFTIIPiN WIP
EN lOW NIIUWII DAT JE OOK UVE PRIVÉ MET ZE
KUNT (EXEN TOET! DAN CEWOON DE l Wil II
BI) HAARTHUltE EU AFSPRAAK MAKEN KIE! DAN
! VOOKCRIEKIIIEXDATWG

06310,527,17
Vannessa's
Pri velijn!

Als jij nel nis alle andere die Bcllen.een hele
s ex wens Inspreekt kan ledereen daar naar
luisteren Vind jij iemand anders mei een
lekkere wens en je toets de O dan kun je
met elkaar discreet Ie keer gaan Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06 4699

06.98.66

DESBESTGEDRAAIDÜEXLIJNtNBElZE 1
l SEX M P SCHOOLIUF
l HETE STEWARDESS
3LESBI-TIENERTIES
4VERPIEECSTERS
5HARDPORNO

06 95 09

06.95 07
06.96.08

0697.44
O6.97 94

\ppTHEK

ftUPf
De enige waar echte
vrouwen sex willen.
Je kunt direct Ifve met ze! Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-ofe. Masseer die grote bollen
van me schatjel Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op Jou.

LIVESEX!

06.96.52 06.96.86
Nieuw 35+ sexdatmg Volop
RIJPE VROUWEN zoeken
sexkontakt 06-96 16100 cpm
Nieuw ANONIEME sexdatmg
Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06 97 06 100 cpm
NIEUW discreet pnvé-ge
sprek met hete vrouwen, ook
's nachts 069664 100 cpm
Nieuw hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam"
06-35023-020 (100 cpm)
NIEUWE RAGE 06 96 53
Spreek 'n leuke boodschap
in Luister naar die van
anderen Vind jij 'n leuk
iemand of iemand jou, dan
direct 'n live gesprek 1gpm
Vrouwen gratis'
Nu Direkt TELEFOONSEX
hete vrouwen wachten thuis
op |ou 06-320 330 91 75 cpm

De Harde'sTours

huurt iedereeii

06-SEXHININTOP5!

Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact Bel 06 95 11 75 cpm
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jr zoeken sexkontakt Bel
nu 06-350 290 53 (75 cpm)
Hete meisjes (18 jr) Live

06-9715
1gpm
Geen wachttijd
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt'
Bel nu 06 97 05 (75 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen
SEXKONTAKT Direkt doorverbonden' 06-97 66 75 cpm
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-97 80 (75 cpm)
Homo jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320 330 88 (75 cpm)

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! o inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

9,52
11,10
12,69
14,28
15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

'

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Diverse clubs
020 - 6328686 Amber Escort
charmante dames, dagelijks
na 19 uur (Geen chauffeur
ad deur-geen extra kosten)

MICRO'S

Hedenavond TIENERSEX v a
18, paren en alleenstaander
welkom, 18-24 u ƒ 100 all-in
Bestevaerstr 215 hs, A'dam

erg

Mooie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren
Kunstsparretakken, sparreslingers, adventskransen,
hulst en kerstwanddecoraties met verlichting
Grote showroom, ZIJDENBLOEMEN Vanaf CS bus 35E

oon

SEX VOOR 2 snel een gesprek met 'n hete vrouw
06-320 330 82 (75 cpm)
SEX VOOR TWEE, nu direkt
telefoonsex met hete vrouwen 06-320 330 46 (75 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Luister naar hete oproepen
van vrouwen' Maak je keuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis
Discreet' 06-96 68 (75 cpm)
SEX-GESPREK Zeker weten
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht 06-97 01 (75 cpm)
SEXKONTAKT de heetste
vrouwen kun je thuis bellen
Bel nu 06-9602 (100 cpm)
SEXPLEZIER voor 2
De Heetste vrouwen aan de
lijn 06-96 63 (100 cpm)
'SM KONTAKTEN Anonieme strenge kontakten
0632032217 (75 cpm)
SM-KONTAKTLIJN Zoek
je
een strenge afspraak"7
06-32032580 (100 cpm)
SM-VOOR-2 direkt apart
voor 'n streng sexkontakt
06 320 329 99 (75 cpm)

Compressorstraat 16, Bedrijventerrein Noord-2, Amsterdam
Tel 6313588 Showroom open van 9-17 uur (Zat gesloten.)
AANBIEDINGEN Gay- en he- • Wij behouden ons het
terofilms al vanaf ƒ 45,recht voor zonder opgave van
van teensex tot fitness Info redenen teksten te wijzigen
Postbus 242, 3940 AE, Doorn of niet op te nemen

DEZE WEEK

KERSTAANBIEDING
Broodje Van Dobbenkroket

ƒ3,-

Tevens verzorgen wij voor uw feestelijke avonden koud buffet,
salades, hapjes (foto's aanwezig).
Van Dobben kroketten en bitterballen

Tel. 16836

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Gasthuisplein12, Zandvoort

l e klas binnen- en buitenwerk

Haltestr. 9, Zandvoort

DE WINTERSCHILDER

Sig.mag. Lissenberg

AKO

SCHILDERWERK

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

vanaf 7 november 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geeriing
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

WONINGSTOFFERING
Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie
NOVILOr-fen MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

8e/ nu voor een vrijblijvende offerte + of meer informatie

Vondellaan 1A, Zandvoort

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v.d, MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

v. Campen sloten en beveiliging

SNELSEX 9644 (06)

Simpelweg snel strikt pnvecontact met hete vrwn 1gm
THUIS PRIVÉ SEX 06 96 52
Lekker meisjes (18) hebben
behoefte aan sex, maar wel
discreet Hun tel nr in onze
computer Ze stellen zich
eerst voor Toets dan de 3
voor 'n üvegesprek
1 gpm 069652
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste
vrouw en via de computer
krijg je haar thuis aan de
lijn Bel 06-97 55 (100 cpm)
THUIS SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio
Bel nu 06-98 11 (75 cpm)
TOP S&M Je kiest voor de
meest beestachtige meesteressen verhalen Ook als je
onderdanig bent Live met 'n
meesteres of onderdanig
toets "3" en wij verbinden
je door naar een van de
SM-kelders'
1 gpm 06-32033232
Topsex met Live keuze1
Topsexverhalen van o a
Sabnna en Chantal' En nog
meer Kies 1 v Topsex-verhalen K 2 v topdatmg'
K 3 v Live doorverbonden
naar 'n vrouw of tiener (18)
thuis 1 gpm 06-32032525
UITBELPRIVELIJN' Ze zitten
thuis te wachten op jou1
Luister naar Rijpe Vrouwen
die jou willen' Toets de 3
en wij verbinden je Live door'
1 gpm 06-98 40
Vanessa's
PRIVELIJNi
Spreek net als alle anderen
'n boodschap in Vind jij lemand, toets de "O" om mee
te babbelen 1 gpm 06-98 66
"VERSIERLIJN"
06-98 48
Kies uit de ingesproken boodschappen 'n man of 'n vrouw
voor privé met z'n twee1 Sex
of 'n date, alles mag1 1 gpm

Fax 19025

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Simpelweg snel strikt 1gm
pnvecontact met hete vrwn

SNELSEX 9644 (06)

Tel. 02507-16836
Fax 02507-19025

Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort

CORALIN Kunstbloemen en planten

TeL 02507-2Ö7Ö

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

VROUWEN-THUIS-LIJN
Luister naar hete oproepen
van vrouwen Maak je keuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis
Discreet' 06-9663 (100 cpm)

KUNSTKERSTBOMEN

Gorn. Sïegersstraat 2b

Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

VLUGGERTJES hete vrouwen zoeken snel discrete
sex' Bel 06-96 03 (100 cpm)
'Vrouwen van 35 jaar en ouder willen DIREKT-SEX Bel
ze thuis via 06 96 04 (75 cpm)
'Vrouwen van 35 jr en ouder
willen DIREKT-SEX, bel ze nu
06-95 12Sexsucces(75 cpm)
Vrouwen van 40 jr zoeken
STOUTE jongens (18) voor
hete sex 06-98 44 (75 cpm)
Ze zakte door haar knieën
Op z'n Frans lieverd 1gpm
06-9646 Rode Lippen"'
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

rak roi, vMron*

W

Elke week het dagelijks nieuws!

Diversen

u bok?

voor de particulier

amcö

1

Hassina, - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Karin en Peter v. Campen

Nic. Beetslaan 42, leuke tussenwoning in
kindvriendelijke omgeving. Ind. hal; toilet;
doorzonkamer met eetbar; open keuken;
1e et. overloop; badkam. met wastafel,
douche en 2e toilet; 2 ruime slaapk. met
kast en wastafel; kl. slaapk. met wastafel;
2e et.: slaapkam.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

zijn geslaagd voor hun V.E.B.
(Vereniging Europese
Beveiligingbedrijven) diploma.

Het adres voor al uw alarminstallaties
Sloten- & Beveiligingsservice

OPEN HUIS
Hogeweg 112, zat. 17/12 van 12.00-14.00
uur. Luxe vierkam. hoekapp. met een
woonopp. van ± 170 m2, gelegen in
Residence Sterre der Zee. Inpandige garageplaats. Videofoonbeveiliging. Ind.
ruime hal; riante woonkam. met aangrenzende eetkam.; riant zonneterras op het
zuiden; moderne witte keuken met
inb.app.; toilet; 3 ruime slaapk.; 2 badkam.,
waarvan 1 met ligbad en een met douche.
Serv.k. ƒ 395,- p.m.
Vr.pr. ƒ 550.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAARO.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Corn. Sïegersstraat 2
Zandvoort
® Tel. 02507-15449

té.
té.

té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.

Tussen Kerst en Nieuwjaar
moet u zonder ons, dat is waar
maar daarna zijn wij er weer
en zeggen wij keer op keer
Goede morgen, goede middag
Wij gaan weer aan de slag
Maar nu voor alle mensen
onze beste wensen

Henny, Miriam, Suna

Henny's Hairline
Tolweg 20
2042 EL Zandvoort
Tel. 02507-12772

i
i
i
i
i
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(opstoot
ZANDVOORT - Een 27-jarige
itienkaan heeft zondag op de
oulevard Barnaart een 18-jariZandvoorter een kopstoot
igeven. De Zandvoorter raapeen vlieger op, omdat hij
,cht dat deze was wegge•aaid, en liep ermee weg. De
Irnerikaan vermoedde echter
,t zijn vlieger werd gestolen
' i gaf daarop een kopstoot. De
;
,j >ngen liep vermoedelijk een
e jbroken neus op en is taehan'l eld in het ziekenhuis. De Ame'J kaan is na verhoor heenge, ?nden.

Tarkeerabonnement voor schappelijk prijsje' Centrum wordt

lood-lichtcontrole
t

ZANDVOORT - De bewoners van flat Schuitengat
1-55 willen een parkeervignèt en/of een parkeerabonnement. Dat zegt het bestuur van hun vereniging in
een brief aan de gemeente.
Aanleiding is de eind oktober geplaatste parkeermeter op het terreintje onder
aan hun flat. De bewoners
moeten hier terecht kunnen
ten behoeve van invaliden,
maar bijvoorbeeld ook verhuizingen en zware boodschappen.

HEEMSTEDE - Op de kruing Herenweg-Zandvoortsean is vorige week een roodchtcontrole gehouden. De potie constateerde 15 overtremgen.

„Ik heb heel veel vragen gekregen omtrent mogelijkheden
om er toch te kunnen parkeren," zegt voorzitter C.J. van
Staveren, van de 'Vereniging
van Eigenaren van Plats Schui-

tengat l t/m 55.' „Liefst zonder
te betalen natuurlijk, of bijvoortaeeld met een abonnement
voor een schappelijk prijsje."
De parkeerplaats geeft toegang
tot de kelderdeuren en die vormen de enige entree van de flat
die met de auto te bereiken is.
Bij de hoofdingang, Passage 3,
kan geen auto komen.

nement uitsluitend voor de flatbewoners, 'desnoods tegen een
u redelijk lijkend tarief, ten tae,hoeve van langdurig gebruik
van de parkeerplaats.
Ook voor de opbrengst van de
parkeermeter heeft de vereniging een suggestie. Het bestuur
wijst daarbij op de 'desolate
toestand' van de bestrating van
de parkeerplaats, met 'kuilen
en gaten'. 'Het lijkt ons niet onAbonnement
mogehjk dat hierdoor probleDe wensen van de bewoners men kunnen ontstaan, incluzijn deze week ook schriftelijk sief schadeclaims bij de geaan het college van Burgemees- meente bij eventuele ongevalter en Wethouders voorgelegd. len. Daarop hebben wij de geAls suggestie wordt een par- meente reeds herhaaldelijk
keervignet voor de eigen bewo- telefonisch geattendeerd, maar
ners genoemd, dat bij kortston- ondanks gedane toezeggingen
dig gebruik van de parkeer- is er nog steeds niets aan de
plaats Schuitengat vrijstelling parkeerplaats gedaan. Kennevan betaling biedt. Een tweede lijk wegens het ontbreken van
suggestie is een parkeerabon- de nodige financiële middelen.

Mngend vrijwilligers nodig voor
isielzoekersopvang in Interlaken
ZANDVOORT - In Hotel
Jiterlaken aan de Van
peijkstraat wonen sinds
nd oktober 27 asielzoeers/vluchtelingen. Zij zijn
|ier voor vijf maanden onergebracht. Hun verblijf
erloopt tot nu toe zonder
iroblemen, maar de CentraOpyang Asielzoekers
eeft dringend vrijwilligers
ig om deze mensen te
«geleiden met een aantal
.ctiviteiten.

Uitvoering
muziekschool
ZANDVOORT - In het Ge-neenschapshuis aan de
Louis Davidstraat 17 geven
eerlingen van de Stichting
New Wave zaterdagavond
p december een uitvoering.
Er wordt gemusiceerd op onder andere de instrumenten
)iano, keyboard, blokfluit, gi:aar, saxofoon en accordeon.
Ook het kinderkoor geeft een
uitvoering. Na afloop wordt er
nformatie verstrekt over het
cursusaanbod van de muziek:chool. Zo zijn er kindercursusien, instrumentale lessen en
.angiessen. Muziekstijlen zijn
nder meer klassiek, jazz en
ipmuziek. De uitvoering in
.et Gemeenschapshuis is van
;even tot negen uur.

ledere gemeente m Nederland is verplicht een aantal
vluchtelingen en asielzoekers
te huisvesten. Hoeveel, dat
hangt af van de grootte van de
gemeente en van wat het ministerie bepaalt. Het gaat in Zandvoort om een noodproject.
Deze mensen wachten op een
beslissing over hun asielaanvraag in Nederland. Zij zijn afkomstig uit onder andere voormalig Joegoslavië en Rusland,
uit Noord-Irak, Iran, Bosnië en
Somalië.
Lou Visser is maatschappelijk werker van de Centrale Opvang Asielzoekers en bezoekt
de bewoners van Hotel Interlaken twee keer per week. Hij
doet een dringend beroep op de
Zandvoortse bevolking. „Ter
ondersteuning van hun verblijf
in Zandvoort is het wenselijk,
dat er sociaal culturele activiteiten worden georganiseerd en
aangeboden," aldus Visser. Te
denken valt aan sportactiviteiten, een handwerkclub, het opzetten/beheren van een winkeltje van gebruikte kleding, Nederlandse lessen, teken- en muzieklessen, recreatie en speciale kinderactiviteiten.
Daar zijn vrijwilligers voor
nodig. Volgens Visser worden
die niet in het 'diepe' gegooid,
maar staan zij onder directe begeleiding van een medewerker
van de Centrale Opvang Asielzoekers. „Iedereen die zich wil
opgeven is welkom, maar het
spreekt vanzelf dat men wel
een positief gevoel voor de doelgroep moet hebben. En men
moet liefhebberij hebben in de
activiteiten die men met deze
mensen wil doen." Voor meer
informatie kan men op de

woensdagen telefoonnummer"
12966 bellen en vragen naar Lou
Visser.
Een van de vrijwilligers is de
Zandvoortse Wil Hilbers. Zij
geeft Nederlandse les aan de
vluchtelingen en asielzoekers.
Dat doet zij al voor een periode
van drie jaar. „Hoewel er veel
werk in gaat zitten, vind ik het
ontzettend leuk om te doen,"
zegt zij. „Als je ziet hoe snel
deze mensen iets aanleren, dat
is onvoorstelbaar. Na vijf lessen merk ik dat ze al een redelijke woordenschat hebben:
kleuren, staan, lopen, kijken,
aanraken, lepel, vork, mes, kopje beker...."
„De cursus is als het ware gebaseerd op bevelen geven. Het
is eigenlijk net zoals je een kind
leert praten. Je moet je voorstellen, dat deze mensen geen
woord Nederlands kennen. De
eerste lessen hoeven ze alleen
maar te luisteren. Na een paar
lessen merk je dat ze gewoon
graag willen praten. Velen zijn
analfabeet, het is best moeilijk
voor ze. Vaak begint het met
gebaren en handen- en voetenwerk. Sommigen spreken Engels, maar ik dwing ze toch om
Nederlands te spreken."
„Het werk is echt grandioos,"
aldus Wil Hilbers. „In betrekkelijk korte tijd hoor ik deze
buitenlandse mensen opeens
Nederlands spreken. Dat geeft
me altijd een heerlijk gevoel.
Ook het contact tussen de
groep onderling is hier heel
goed. Ik kan het werken met de
asielzoekers en de vluchtelingen in Zandvoort aan iedereen
aanbevelen. Het is met alleen
dankbaar werk, het is gewoon
heel erg leuk".

Die verwachting is gebaseerd
op de ervaring van vorig jaar.
Toen puilde de kerk werkelijk
uit, zo groot was de belangstelhng voor de Kerstsamenzang.
Een aantal belangstellenden
fcon toen zelfs niet meer worden toegelaten. Het enthousiasme was niet voor niets: het
werd een bijeenkomst met een
sfeer die door menigeen als fantastisch werd ervaren.
Gezien de bezetting van dit

Cense krijgt
onderscheiding
ZANDVOORT - Zandvoorter
W Cense, landelijk vooral bekend als directeur van het Nederlandse Rode Kruis, heeft
een onderscheiding gekregen.
Wegens zijn verdiensten voor
de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering
van de Geneeskunst is hij benoemd tot erelid.

door Bertus Voets

Het was een vreselijke mistige novembernacht toen
Bram v.d. Meije naar de dokter moest voor een van zijn
kinderen. De jongen was
-doodziek, had hoge koorts en
had dringend medicijnen nodig. Bram was een eind buiten Zandvoort met het planten van aardappelen begonnen en had daar voor hem en
,2ijn gezin een huisje bij ge^bouwd. Toen hij van de open
*vplek in het bos kwam, was
j alles potdicht en op gevoel
.rustig lopend kwam hij na
'- een uur in Zandvoort en klopte bij de dokter aan.

eigen handen, als hij ze voor
zijn neus hield, niet kon zien.
Hij gaf de moed met op. Kmelend op de zandgrond begon hij
te bidden en toen verscheen er
vlak voor hem een gedaante die
aanvoelde als een monnik. En
hij hoorde hem toen zeggen,
volg mij. Hij greep de arm van
de monnik en vol vertrouwen
ging hij verder. En de monnik
zeide: „Ik weet waar u heen
moet en welke daad u moet stellen om uw kind te redden. Hoewel het moeilijk is in deze
nacht alles te onthouden, beloof ik u dat ik niet alleen de
duisternis buiten zal pverwinToen hij buiten het dorp ge- nen maar ook die van binnen. U
komen was, was het zo duister zult uw zoon goed helpen."
dat hij lopend door het bos, zijn
Bram was diep onder de mspoor bijster raakte. Op het
laatste stuk van de duinen waar druk. De monnik geleide hem
hij na veel moeite was geko- naar zijn huis en daar nam hij
men, wist hij niet meer hoe hij afscheid van de schim m de duiverder moest komen. De nevel nen. Hij hielp zijn zoon en verwas zo dicht dat hij zelf zijn telde toen zijn ervaring aan zijn

kerstmarkt

het uivoeren van diverse, juist
voor de overheid kostenbesparende maatregelen, bijvoorZANDVOORT - Zondag
beeld het gescheiden inleveren verandert het centrum m
van huisvuil'.
één grote kerstmarkt. Tus-

sen een en tien uur zijn alle
winkels geopend. Tevens
staan er over diverse straten
De parkeermeter is op 31 ok- verspreid zo'n tweehonderd
tober m gebruik gesteld, maar kramen.
de advertenties waarin dat

Bewonersbrief

werd aangekondigd, zijn pas
drie dage,n later, op 3 november
geplaatst. De bewonersbrief
met informatie hierover, gleed
pas op vrijdag 9 december in de
bus. 'De omgekeerde volgorde
van de gebeurtenissen zou u en
ons wellicht minder problemen
opgeleverd hebben,' schrijft het
bestuur aan het college. 'Misschien kunt u dat 'meenemen'
bij het plaatsen van de volgende
parkeerautomaat.'

De voorbereidingen van de
kerstmarkt beginnen in de
nacht van zaterdag op zondag
om drie uur. Dan wordt de rotonde Raadhuisplein, het begin
van de Haltestraat en het begin
van de Kerkstraat afgesloten.
De dorpskern is de hele dag autovrij. Men wordt aangeraden
van het openbaar vervoer getaruik te maken.
De kramen staan op het traject
Haltestraat-Raadhuisplem-Kerkplem en de Kerkstraat en de Kleine-Krocht. De
kramen worden met alleen bemand door de plaatselijke ondernemers, er komen ook handelaren van buitenaf. Alle kramen zijn verlicht Op het Gasthuisplem staat een verlichte
kerstboom. Ook is er een lévende kerststal Op het bordes van
het raadhuis is onder meer een
optreden van de Buddy's en Zamor, een kinderkoor Met
name vanaf zeven uur is er een
groot aantal optredens

ZANDVOORT - I n de
Openbare Bibliotheek is tot
14 januari een tentoonstelling te zien van de Heemskerkse kunstenares Irene
Gevaert.
Van Irene Gevaert zijn hier
vooral werken te zien vanaf
1993. Met thema's waarin de
mens centraal staat, die vor-men immers haar grootste mspiratiebron. Irene werkt momenteel vooral abstract. De
schilderijen kenmerken zich
volgens haar door 'kleurexplosies en een krachtige lijnvoering'. Bepaalde onderwerpen
zouden te kort gedaan worden
door figuratief te werken.
De tentoonstelling werd vrijdag onder grote belangstelling
geopend door oud-CDA-raadslid Marijke Bosman.
Paul van Wierst vertelt zijn jonge bezoekers niet alleen over schilderen of druktechnieken, maar ook over het maken van
SChilderijlijsten

ZANDVOORT - Tientallen scholieren van de Zandvoortse basisscholen brengen deze week een bezoekje
aan het kunstenaarscentrum in de oude Mariaschool. Zij krijgen een kijkje
in de keuken van enkele
kunstenaars.

jaar, is een zelfde sfeer voor-de-hand-liggend. Opnieuw is er de
medewerking van het Zandvoorts Vrouwenkoor, het Zandvoorts Herderskoor (grotendeels samengesteld uit zangers
van andere koren in deze gemeente), sopraan Marijke
Bleekemolen, Truus Stokman
(declamatie), Gerard van Zwieten de Blom (orgel). Frans
Bleekemolen heeft wederom de
muzikale leiding van het geheel. Er staat een koor van m
totaal zo'n 70 vrouwen en 25
mannen.
Naast de diverse kerstliederen die samen gezongen worden, meldt het programma de
liederen: Go teil it on the mountain, Mary had a baby, Toen
God m Bethlehem geboren lag,
Ding dong! merrily on high,
Away in a manger, The first Nowell, O Tannenbaum, O du
fröhliche o du selige, Maria
Wiegenlied, Mary's boy child, II
est né Ie divin Enfant, Cantique
de Noël, Joy to the World. De
middag wordt afgesloten met
We wish you a merry Christmas.
De entreekaarten voor de
Kerstsamenzang kosten 5 gulden per stuk en zijn te verkrij- De Hervormde Kerk wacht zondagmiddag een sfeervolle
gen bij alle koorleden en bij de Kerstsamenzang, zo is de verwachting
(Archieffoto G van Zwieten de Blom)
AKO aan het Kerkplein.

De dokter kon zelf niet met
hem meegaan, want er waren
door het ruwe herfstweer veel
zieken in het dorp. Hij vroeg
aan Bram of hij de toestand van
zijn zoon nauwkeurig kon beschrijven en toen hij dat gedaan
had, zei de dokter: „Ge hebt een
duidelijk ziektebeeld geschetst,
zodat ik duidelijk weet wat
voor medicijnen ik u kan geven.
Geef deze aan uw zoon en morgen kom ik naar u toe om de
uitwerking te zien". Hij dankte
de dokter voor 7,ijn duidelijke
boodschap en met een groet
ging hij weer op pad.

hun 'eigen parkeerterrein' beschouwd, maar officieel is dat
natuurlijk met het geval, zegt
Van Staveren „Wel heeft het
bestuur vanaf het allereerste
begin geprobeerd het terrein
Supermarkt
exclusief voor de flat te krijgen,
Die opbrengsten
stellen maar dat is niet gelukt."
waarschijnlijk nog niet zo veel
voor. Het pleintje, dat voorheen
In de brief aan de gemeente
ook veelvuldig gebruikt werd aan de gemeente spreken hij en
door klanten van Dirk van den secretaris E.A.J. Burke hun
Broek, ligt er tegenwoordig stil verbazing uit over de maatrebij: de supermarkt heeft ook gel. Met name over 'het gemak
een eigen, gratis parkeerter- waarmee het gemeentebestuur
rem. Er wordt met de parkeer- maatregelen neemt als het opmeter dus niets verdiend, con- heffen wan meer dan twintig
cludeert Van Staveren. „Je jaar vrij parkeren bij een flatgekunt er maximaal een uur par- taouw, zonder de betrokken
keren, dus toeristen zullen hun burgers ook maar enigszins te
auto er ook met neerzetten."
betrekken bi] die besluitvorDoor het noodzakelijk ge- ming. Daarmee stimuleert men
bruik hebben de meeste bewo- toch de bereidheid van de burners het terreintje wel altijd als gers niet om mee te werken aan

Expositie
in bibliotheek

'Een boodschapper uit de hemel
Pastor Bertus Voets, oud-medewerker van het archief van het bisdom
Haarlem, heeft een aantal Zand^oortse legendes opgetekend. Het
eerste deel van een serie.

Wellicht kunnen die thans gevonden worden m de opbrengsten van de geïnde parkeergelden en boetes.'

'Ben je gelukkig als je iets af hebt?'

Bijna honderd koorleden
tijdens Kerstsamenzang
ZANDVOORT - De Hervormde Kerk aan het Kerkilein zal aanstaande zoniagmiddag weer 'op z'n kop
staan'. Dat is tenminste de
verwachting van de Kerstsamenzang, die om half drie
begint.

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

donderdag 15 december 1994

vrouw. „Dat is geen man uit
deze omgeving geweest, neen
het is een boodschapper uit
de hemel die genadig is geweest voor ons kind. Je kan
gerust slapen want ik heb
hem op gezag van deze schim
in de duinen de juiste medicijnen gegeven en hij komt er
weer bovenop."
Ze sliepen vol vrede. De
volgende morgen was de mist
weg en alles kon men weer
zien.
In de loop van de morgen
kwam de dokter nog aan. Het
zieke kind was heel wat beter
en vader en moeder waren
diep gelukkig.
Deze 'legende' zoals hier is
verteld, dateert van ongeveer
honderd jaar geleden Toen
pas was er een vaste geneesheer met apotheek in Zandvoort

Postzegelclub

Foto Andre Lieberom

verdient mets te maken heeft
Beeldhouwster Henny J. So- met hoe serieus je ermee omlaro en schilder/graficus Paul gaat."
van Wierst houden deze dagen
graag hun deuren geopend voor
„We vinden het heel leuk om
de scholieren. „Zij zullen wel de kinderen een en ander te laeens in een museum komen, ten zien," zegt Van Wierst. „Dat
maar dat is toch heel wat an- een van de belangrijkste rededers dan wanneer je het atelier nen waarom we dit doen. Maar
van een kunstenaar bezoekt." daarnaast kunnen we laten
„We krijgen ook honderden zien, dat hier heel serieus gevragen," zegt Henny J. Solaro. werkt wordt en -wat voor waar„Zoals: hoelang ben je er mee de deze ateliers voor de Zandbezig, ben je altijd gelukkig als voortse kunstenaars hebben.
je iets af hebt, of wat verdien je De gemeente heeft het wel eens
ermee. Die laatste vraag komt over afbreken van het pand,
regelmatig terug. In ieder geval maar voor het kunstenaarsbeleg ik wel uit, dat hetgeen je

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelclub
houdt morgenavond, vrijdag 16 december, haar
De kinderen krijgen deze maandelijkse clubavond in
week ook de kans om zelf wat het Gemeenschapshuis.

stand m Zandvoort zou dat een
ramp zijn."

dingen uit te proberen. En om
te zien hoe kunst ontstaat Of
ook wel eens 'mislukt', want
sommige jongeren viel het ook
op dat een enkel kunstwerk
niet af was „Jij hebt toch ook
wel eens," zo luidde het antwoord, „dat een ander van je
tekening zegt 'heel mooi', maar
dat je zelf niet tevreden bent.
Dan legje het opzij en kijkje er
later nog eens naar."

De zaal gaat om 19.15 uur
open. Vanaf dat moment zijn
bestuursleden aanwezig om belangstellenden te informeren
over de diverse activiteiten van
de postzegelclub. Zoals gebruikelijk op elke clubavond wordt
er ook morgen een veiling gehouden Deze begint om ongeveer 9 uur. Voor inlichtingen:
tel. 13241.

geeft u meer!

UW TV DRAAIBAAR
Een unieke uitvinding maakt het voortaan mogelijk
om uw TV automatisch te laten draaien naar uw
kijkrichting Uw bestaande afstandbediening kunt u
hiervoor gebruiken. Uw TV, groot of klein wordt op
een durme draaitafel geplaatst. Er zijn ook glazen
draaitafels voor deze of andere doeleinden1

Het Badhuis
Theater neemt
het verhaal

Prijzen voor onder kleine TVs vanaf f 199,= Voor
grote zware TVs tot 250 kilo f 599,=.

Eén telefoontje is genoeg ...

als uitgangspunt
voor een in het
Engels gespeelde
geestige familievoorstelling. Het
verhaal voltrekt
zich m een penode dat het
HongaarsOostennjkse kei^errijk door oorlogen werd verscheurd. Terwijl
de grote heren aan tafel Europa verdeelden,
werd de kleine man naar het slachtveld
gestuurd
Dat overkomt ook Svejk. maar door zijn gespeelde naïviteit en onschuld is hij iedereen te slim
af. De roman, waarop het stuk is gebaseerd,
was in die tijd dan ook razend populair bij het
gewone volk. Eindelijk mocht de kleine man ook
eens de heldr spelen
"Svejk now \\ordt in eenvoudig te verstaan
Engels opgevoerd, is /ceer beeldend en door het
gebruik van fraaie cartoons gemakkelijk te volgen.

om m contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen cntcna op en achter elkaar stellen een aantal pcrsoncn zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

De voorstellingen vinden plaats van donderdag
15 december tot 7 januari 1995. Op 19. 20. 26,
27. 31 december en 2 en 3 januari is het
Badhuistheater gesloten. De voorstellingen
beginnen om half negen 's avonds Op sommige
dagen is er een matinee. Voor inlichtingen en
reserveringen: telefoon 020-627.2149.

DEMONSTRATIES
DIT WEEKENDBIJ VAN DER MEER VIDEO aan

de Passage 14-16 te Zandvoort tegenover het NS
STATION. Tegen meerprijs installatie bij u thuis.
Tevens het enige adres m Nederland voor cursussen
over VIDEOFILMEN, unieke ACCESSOIRES,
VTDEOREIZEN en PC & VIDEO Graag wel eerst
even een afspraak maken op Tel. 02507-17701

'Svejk
now'

Tegen inlevering van onderstaande volledig mgevulde bon ontvangt u vijf gulden korting per
persoon op de normale toegangsprijzen van
twintig gulden voor volwassenen en 17,50 CJP
en Pas 65. Kinderen betalen vijf gulden (normaal tien gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN

. ..

Woonplaats.
Het Badhuislhcater De Bochel is Ie vinden aan de A
üonnstraat 28 (vlakbij hei riopi-nmuhcum) Vanaf het
CS met de metro lot halte \\Vespciplcin en vanal het
Lciclseplcm tram 6/7 ol 10 (halte Woc&pcrplcin) Train
3 stopt voot de deur .

06-350.222.21 (ioocpm)

geeft u meer!

SONY 63 CM GROOTBEELU
KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

teletekst

SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo '3890-

SONY72CMKVS2921
Symphony design, absolute
wereldklasse, superflaten
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs'4000.-

Type KVX2541; 63cm Flat en Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, programmeerbaar via
infrarood afstandbediening, teletekst met geheugens,
Hi-Fi stereo met 30 -Watt totaal vermogen, automatisch
zenderzoeksysteem, 2 euro-scart aansluitingen, stereo
camcorder aansluiting aan de voorzijde. Adviesprijs*1999.-

2199.-

laatste
Informatie:

Indeling
1O2VNIÓUWS

'•

•.:>

200 programma
,
30O Omroep
.
400 Vrile Tijd. Teletekst

SONYHI-8TRAVELLER

Topklasse beekJkwaliterti '3330.-

1749-

-Publieks.
i
Iriformbtle:
.
2O1 035-778025'
l
(allen In
.
kantoor- ' : • • • ' • . '

INDESITD3000WI
LUXE VAATWASSER

INDESIT1200TOEREN 6 programma's, 1 2 couverts
WASVOLAUTOMAAT en geruisarm: Adv. *999.-

•tijd ' •: - . ' • • ' •:•••-.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

600 Sport ,
•
700 Weer en verkeer

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. '1099.-

SONY STEADY SHOT
TR606; Metstabilisatort '3100.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

1499.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

1099.

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

1099.-

PANASONIC 63 CM
TX1988, Stereo en teletekst.

999.-

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

M
i»
m&

1749.SONYSTEREOTRAVELLER

SS^MVRO 310 VARA 320 KRO |3a
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO _370
JÜTeio 130 IKON 391 Educatie»
392r399

599.-

: Studiocomple

TR323;HiFi-stereo camcorder,
10xzoom,groothoeMens '2550.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1235.-

1549.-

STEREO TELETEKST
63TA4410;63cm,Off. Philips garantie. Adv.*1995.-

1045.-

PHILIPS TOPKLASSE
170 CM MATCHLINE

999.-

PANASONIC 3 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

CANONCAMCORDER

1199.-

SHARP VIEWCAM

VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. '2299.-

1499.-

BAUKNECHTKGC2511
Koel/vries kombinatie.
Adviespnjs*1149.-

Type NN8550; Magnetron met
3 volwaardige kookfunkties: bakken
(hete-lucht), grillen en magnetron,
29 liter inhoud, 1300 Watt quartzgrill,
vele automatische kookprogramma's,
digitale eenvoudige bediening en
uitneembaar glazen draaiplateau.
Adviesprijs*1263.-

SONY MINI-SYSTEEM
MET 5-CD WISSELAAR
EN BOXEN
MHC-C50; Unieke audioset, slechts 22,5cm breed!
Versterker 2x30 Watt,
5-bands Equalizer met
Spectrum Analyzer; Digitale
tuner; Dubbel-autoreversecassettedeck; CD-wisselaar
voor 5 CD's; Boxen 3-weg
basreflex. Afstandbediening.
Adviesprijs*1780.-

799.-

l 25MN1350;Adviespnjs*1445.-

945.-

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off . Philips
garantie. Adviespnjs*1345.-

PHILIPS TELETEKST

U«l«l.

M$
RQQ taüm vvv.

INDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adv.*799.-

469.-

S

^.^

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen. Adv.*1649,-

1149.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

BAUKNECHT1100TRN
TypeWA951 0. Adv. *1 899.-

SAMSUNG M6135
LUXE 1400 TOEREN MAGNETRON OVEN

Supersnel verwannen en ontdooien. Uitneembaar draaiplateau. Adviesprijs. *279.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, longplay, autostore. *1295-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
z«gt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs* 1499.-

929.-

TURBO-DRIVE

HI-FI

Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

729.-

20lrterinhoud.Adviesprijs*649.-

BOSCH 1000 TOEREN

jnaralle andere
, artikelen

1099.-

895.-

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

999.-

VSG60; 4 koppen. Adv.*1098.er. : duü-/;l..2x60>
r,..-

Controt. "«--r;

CQ.

j

en
WHIRLPOOL AVM914

3 in 1 kombi (magnetron,'
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale be-i
Type AWG089; Adv. '1435.- diening. Adviesprijs.*1049.-'

AKAI HI-FI VIDEO

799.-

Sol

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

tronV2x40Wv
:4ÖW.cente>.

549.-

xen.a1stan<

1000 TOER EN BOVEN L. MOULINEX KOMBI
V235;Afstanobedening.*1220.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv. *849.-

'wisselaar! box'

499.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen. *1318.-

AEG TURNAMAT

përANalkrnan;.'

749.-

^

^<^

STUNTBOVENLADER

599.-

130 LTR. KOELKAST

369^

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering
oenngmeiTormica
met formica
bovenblad.
j. Officiële garantie.

599.-

• •:

i t-jm-f

AKAI VHS-IHQ VIDEO

245."

_.:

5 JAAR.

X

479.-

399,-

• OBSÉ^^^I^P^

'

... rB->«^\MifS^f

A

• Li*. . ,r^« » k i -;

PHILIPS VIDEO + PDC
r W * Y *•

bJB^ 495."

PHILIPSVHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

,

259,-

BLAUPUNKT 55 CM

599.-

BLAUPUNKT RTV2

6

2-Wegvboxen. AÖV.

• ^

410; Gas-elektrofomuis. *1425.-1-UA**'." ' . . • ' . -

,'-.• '

499.-

N5000; Geen afvoer nodig

ndbeaiening-.

1049.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC INFO-LIJN

II O2O <- 6474939

M». Vm Vt 10.00 Ut li-OOuur.

6«n JtfU-lili irn kinkirortli,

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GA&ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set.Adviesprijs*1575.-

978.-

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
ATAG GAS-ELEKTRO

BETER EN GOEDKOPER!

\PRIJS

BAUKN./BOSCH/AEG
ua
KONDENSDROGER

499.-

SONY 55CM
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
TYPE KVX2141

«jL^^jj| »

498.578.-

ETNA FORNUIS 14.00

WHIRLPOOL AWG202 PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

;

189^-

VHS-HQ videorecorder. *759.-

HRD770E; LCD-afstandbedienmg. Adviesprijs. *799.-

478.-

IGNIS DROGER AWF020 Gas-eteWnDfcimuismetgri.*999.-

t-fijL^f

GV201;'Beste koop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1099.-

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

545.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO,

INDESIT WASDROGER
GRUNDIG VIDEO + PDC

37 CM KLEUREN-TV

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

•^•"••v-^

PM55-40;TetetekstAdv*1231.-

l T51-540;Tetetekst.Adv.*1099.-

INDESIT K—^-1
FORNUIS I.N
N

l BAUKNECHT160LTR

llBBa

PHILIPSVHS-HQVIDEO

548.-

VVasdroger. Adviesprijs*495.-

SIEMENS KT14N30

. •• • • -U . ' .

XSj T63-630,Tetetekst.Adv.*1579.-

GRUNDIG 51 CM KTV

TOPMERKWASDROGER

Bldteleloon.

VR223; TELETEKST. *1 245.-

I S 7 0 - 3 9 ; S t e r e o en
'^ teletekst. Adviespnjs. *1999.-

51KV1256; Adviespnjs*895.-

699.-

WHIRLPOOL AVM920

^.:*ootdtele<

MM63-12;TeteteksLActv.*1679.-

| ARISTONA 52 CM

Digitale super3in1 kombi magnetron. Adviesprijs*999.-

829.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

1198.-

499.-

Luxe32 Iiter3 in 1 kombi magnetron Adviesprijs*1499.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

GRUNOIG63CM

R7V1 0; 1 000 Watt en dra'aiplateau. Adviesprijs. *549.-

PANASONIC NN8550

ZANUSSI ZF70BAR

VSG21; Afstandbecüend. V68.-

BLAUPUNKT 70 CM

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

" ^_^^-rrr

VSG24; IHQ,teletekst.*878.-

BLAUPUNKT 63 CM

399.-

1099.-

JVC HI-FI VIDEO

AKAIVIDEO+PDC/TXT
^GARANTIE

|j?39 249B"

SHARP R3G14 KOMBI
SIEMENSWASAUTOM. 1000 Watt quartz-grill.

SONY VHS-HQ VIDEO

395.-

SHARP R2V1 4 STUNT

WHIRLPOOL AVM61 0

SONY VHS HI-FI VIDEO

14AA3527; Adviesprijs*745.-

PHILIPS GR102137CM

1399.-

KG31V01; Koel/vries reus
metSdiepvnesladen. *1448.-

1599.-

1995.-

1595

nrg^ CQQ _

PHILIPS HI-FI VIDEO

GV240; "Beste koop', VHSHQ.TELETEKST/PDC. '1709.-

PHILIPS 63 CM KTV

MIELE VW G521
Type G521. Adv. *2099. -."

SIEMENS 310 LITER

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

j 28SL5800;Adviespnjs*2695.-

j 63QW7619;16:9breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
l OffFtiilipsgarantie.Adv.*2545.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

MIELE STUNT K1321S
DD-koelkast.Aoviespnjs*1499.-

949.-

BOSCH VW SPS2102

Type AWG719; Adv. *1235.-

LUXE 800 TOEREN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

l 63 CM TOPKLASSE

TypeZE400E; Adviesprijs*949.-

talm?

PHILIPS HI-FI VIDEO

1295.-

749.-

Lichtgewicht camcorder.'1650.-

KVM1421; Adviespnjs'890.-

28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1 995.-

BAUKNECHTVW3PR
pTgik CQQ _
(KKf.
ZANUSSIWASAUTOMAAT Lafef

SONY T R A V E L L E R

SONY T E L E T E K S T

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
1200 tm/min., n/strommel, zeer
zuinig. Adviesprijs*1199.

Adviesprijs*1530.-

MIELE DROGER

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
.icassene-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

159.PIN-CODE

jDEGRQOTS^

S
len
l^^trurn "Schamp'' 115^^
m|?ri. ,S}lS
™ndwextr*&n Rivicradreef 37
|Breestraat 63

KFF452; Luxegas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

1198.r^WK-'

;

JDENHAAG:

^^^SSf^l^K
HILVERSUM| l / IN DE RANDSTAD ovéri|l^"Hïatón do»ag^: 7^ lüür

11

donderdag 15 december 1994

Weekmedia 17

Drnieuwe zomergidsen
*«t

Kerkstraat 21
OPLAAD-"
BARE
N
3-KOPS
N
PHILISHAVE v
fpULINEX CHEF
j'rpte, komplete, krachtige
500 Wkeukenmachine. Met
ïiiise-standen 2 snelheden,
jfikl/sapcentrifugeen diverse
fc"cèssoires. Adv.*268.-

*~ 149.-

apparaat met DUBBELE

mmsm

TEFAL STEENGRILL

*

Ieren. Adviespnjs*235.-l

115,-

Ja hoor!
De eerste nieuwe zomergidsen voor 1995 liggen
weer gratis voor u klaar.

Bel 02507-12121!
Wij geven u graag alle informatie over ons
gecombineerde „VleesVis" kerstmenu.

Prettige feestdagen
en tot ziens in ons sfeervolle restaurant.

TEFAL i
GRILL V ^_
Kontaktgrill, uitneembarel'K'
BRAUN OPLAADBAAR
Scheerapparaat met snellaadsysteem. 110/240Volt.
Inkl. tondeuse. Adv.*170.-

99.-

89.-*

169.IIJXE H A N D M I X E R
Ssnelheden handmixer +
garden en deeghaken.

TOERKOOP ReisburoZonvaart

79.-

Heeft u nog niet alles in huis voor de feestdagen? Bezoekt U dan
eens onze winkels op het

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken, l

Castricum
Burg Mooyslraal 2 l a
Tel 02518 55071

79.-

25,-

Heiloo
Raadhuisweg 14
Tel 072 3321 14

873;_1,5I, dubbelwandig;
PROFFESIONELE
FI^
7Q _
TONDEUSE
: U5M
• 'i-JJm
Haarknip-set.lnkl.4ppzetkam- TEFAL FRITEUSE

69.-*
|j|ype971OJ; Espresso en
iKoffiezetter inéén. '297.-

185.P
36.95
p|<OPSSTUNT

S.v.p. tijdig
reserveren

NOVA

BRAUN FLEXCONTROL
4009; Bekend van TV: Braun FRITEUSE
scheerapparaat met dubbe- FR101 \]
le.zwenkendescheertechniek. Rechthoekige friteuse met l
Inkl. tondeuse en étui;*238.- permanent filter, thermostaat. l

HILIPS1 O-KOPS
DSITejKpffiezettèr.'es.-

Restaurant Schut

65.-

fcEUKENMACHINE
Kompakte alleskunner.

35>

Visspecialiteiten

L U X E 'PHlUSH A V E
3 "90 Super' 15" scheer-' R O N D E G O U R M E T *
hoofden met tondeuse. Gourmetten, racletten.IJL.
110/220 Volt. Adv. "140." Inkl. 6 pannetjes. *109.J,

ÜPER BRAUN

PHILIPS
SJAAFMIXER
Pureren, mengen, hakken.

2e Kerstdag
weer zalig en verrassend
dineren bij

Heemskerk
G van Assendelflstr l 8a
Tel 02510 3 1 4 4 1
Uitgeest
Middelweg 6
Tel 02513 15050

Velserbroek
Galle Promenade 6
Tel 023 392223

Luxe LADYSHAVE met
^'^«ejiul^stuKken voor J

4.95

*

Mechanische

züigkrachtregeling en extra hulpstuk-1

huidmassage in luxe opbërgcassette. Ady..*150.-

pMaximaal 2 per klant.

WATT

129.-

ELECTROLUX 1100W

Zandvoort
Grote Krocht 20
Tel 02507 12560

Alkmaar
Euiopaboulevard l 8 l
Tel 072 622424
Beverwijk
Breeslraal 4
Tel 02510 12450

Er gaat een wereld voor u open.
OPEN HUIS

PHILIPS 1000

Heerhugowaard
Middenwaard 20
Tel 02207 16744

Bezoek onder het ge?ot vaP.ueen k°PJ'e koffie vrijblijvend onze
kerstmarkt.
Geheel
vervaardigd
door
creatieve handen.
v. Zwaan en Annie
Ge

°Pend 9-00 - 16.00
uur. Brederostraat 87,
tel

'

AEG STUNT TYPE 4 0 2 *

„Home Chkken"
ROMV's
Tel. 30378

Gran Place
Wij zijn zeven dagen per week geopend en ook de beide kerstdagen. In deze periode kunt u genieten van fantastische aanbiedingen in al onze winkels..
Bijvoorbeeld:
Vrijdag 23 december is er een make-up demonstratie en bij
aanschaf van make-up ontvangt u een zeepje gratis (12.00 16.00 uur). Bij aankoop van badkleding krijgt u badslippers
kado. Gourmet- en steengrillapparaten te huur in de supermarkt
voor ƒ 10,00 en tevens kunt u daar een overheerlijke vlees- en
saladeschotel bestellen (informeer in de supermarkt, tel. 20000
tst. 2011/2034).
Laatste kerstaanbiedingen (alles met 50% korting) op onze gezellige kerstmarkt op vrijdag 23 december en beide kerstdagen

van 12.00 tot 16.00 uur.

Gezellig winkelen ook bij Gran Dorado!!!

DECEMBER-PRESENT
/2 KIP
gegrild (500 gr.)
f /\/\
van 8.50 NU bezorgd voor
V• UU
Bezorging tot 20.00 uur
alleen in Zandvoort
Maandag en Dinsdag gesloten.
Bij min. bestelling ƒ 15,- gratis thuis.

QKtiaus „Uisen Specialiteiten"
wf^

;BRAUN SILK-EPIL
Ontharings/epileerapparaat. Bekend van de TV.

PHILIPS 1300 WATT
HR6540; Super draaitop en
autonn. oprolsnoer. '440.-

Ook met de feestdagen bieden wij u
weer een keur van Visspecialiteiten
vers uit onze keuken.

46.95
Ipét dubbelwandige warmïhóüdkan. Modern design.
f*f\ f>C

GEZICHTS ;
SOLARIUM =
4 UVA-TL-buizen. 1.135.^.135.4UVA-TL-buizen.

69.95 rjiiyg 95

OULINEX

MIELE v
STOFZUIGER
S227; Absolute topklasse
10 jaar garantie mogelijk.

__
249 . NILFISKSTQFZUIG'ER
NEDERLANDSTOPMERK
70NNEHEMELS
Met Philips CLEO-lampen,
verstelbaarstatièf, KEMA-keur.
In diverse maten. Bij BCC beter
en goedkoper! ,
. :

449.-

fJaRAUNTANDEBORSTEL
l Oplaadbaar mét wandhou'ï <tóren4borstels.Adv.*121.-^
/* i>
H1! •
WW»

k

,
' l
' ,
itw
CARMEN 15.00 WATT.
Föhnmethandigediffusor.
rrr=r=>. ^ «K
** .

MOULINEX SUPER
900S; 1000 Watt. Adv.*229.-

129.-*
17;
109v«*

ELECTROLUX
ILUXZ99':'.
Z99

„,.„.._„T^T^,,-., . .^i
SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat; '298.-1
ITTA
^^f\
l

178.-

ETNA K O O K P L A A T r;
1205JN; 4-pits. Adv.'450.-123

238,-

EFAL STOOM B o ut
'

l Drinkt gewoon uit dé kraan. RIBBEN RADIATOREN ^
, _
ll^viesprijs. '99.Leverbaar in diverse maten. PELGRIM WASEMKAP mü
mjf*-,'. .
W.A15; Adviesprijs*245.-|S>

l f |^iÜ!i^°ut;.ultrasnelwarm-

enMartex onderdekens.

Crabsalade
Gevulde tomaat
Ger. palingfilet
Ger. zalm
Holl. garnaaltjes
Gevuld ei
Zalmmousse
Hollandse nieuwe
Makreelfilet
Floridasalade
Tonijnsalade

'

Voor de opruiming begint, nog even
snel de mooiste dingen eruit halen!
Sterk gereduceerde prijzen ook op de
bekende merken:
* Gerry Weber
* Cotton Club
* Joye + Funn
* HS Fashion

*Tru
* Finn Karelia
* Zerres
* Lindon

Graag tot ziens,

l4-O»"|

Caviaar zalmpaté
Ger. zalmforel
Ger. palingfilet
Ger. zalm
Zalmmousse
Gevulde sinaasappel
Gevulde meloen
Gambasalade
Gevulde tomaat
Crabsalade
Zalmsalade
Zweedse haring in dilleroom
Gevulde tongrolletjes
Floridasalade
Holl. kreeftgarnalen

34,50 pp v/a 3 personen
MAAK HET U GEMAKKELIJK MET ONZE KANT
EN KLARE VISSPECIALITEITEN
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Zalmpaté met echte caviaar
Kreeftpaté
Zalmpaté met echte caviaar in laagjes met cakevulling
Gevulde tongrolletjes met druiven m kreeftensaus
Gepocheerde zalmmoot in hollandaise saus met
amandeltjes
Verse kreeftensoep 1/2 liter
Vissoep bouillabaisse 1 liter
Dagverse salades Crabsalade, Floridasalade,
Zalmmouse, Zalmsalade, Tonijnsalade, Gambasalade,
Garnalensalade.
Gekookte kreeft en oesters op bestelling
Maand DECEMBER ook 's maandags geopend
2e Kerstdag geopend van 13.00-16.00 uur
Schalen en bestellingen kunnen eventueel
bezorgd worden.

Gebakken schar

KERST KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 uur

IK
Dinsdag 20 december: Alleen de filialen in
|||';:
Beverwijk, Amsterdam-Noord,
;v Woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 december: Alle filialen. .

19,50 pp v/a 4 personen

-Ar Hors d'oeuvre de luxe
een het oog
strelende schaal
rijk gegarneerd met:

P. Reus en medewerkers
wensen u prettige feestdagen
en vooral een gezond 1995!
Vrijdag en zaterdag

WH1S5E;3standen. Adv.'28Q.-

va; 45• " I^JKr
llf

ir Zalmschotel
speciaal rijk
gegarneerd met:

1500 WATT TURBO
Elektronisch regelbaar.*365.-

l Zelf reinigen de
|lgnll-bakóveh + regelbare
ttlérmostaat. Adv. '259.-

Voor als h*t oo*d mo«t zijn

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204

74.95^249.-

IpERMOS STUNT
|Koff ièzetter+thermoskan.
|0!p-kdpSi Adviesprijs.'l 09.-

*

Grote Krocht 19, Zandvoort

5 halen 4 betalen
Pelgarnalen

soogr. 5,75

WOONHUIZEN

NOORDERDUINWEG 52

KOSTVERLORENSTRAAT 98
Vrijstaande royale villa met rondom tuin
INDELING soul garage hobbykamer binnenzwembad
sauna waskamer stookruimte
Beg gr entree/hal royale L vormige woonkamer m open
haard l ra v e rl in vloer woonkeuken 2 slaapkamers
1e verd overloop balkon studeerkamer op de vide slaapkamer met modern sanitair
" garage voor 3 auto s
* gelegen in groene deel Zandvoort
" bouwjaar 1973
" gas c v en ged vloerverwarming
* inhoud van de woning 1200 m3
" grondopp 860 m2
ƒ 1 150 000 -

SMEDESTRAAT 2

DR. C, A. GERKESTRAAT 30 RD

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/14

TROMPSTRAAT 3 FLAT 7

In het centrum van het dorp en rustig gelegen royale wonmg op loopafstand van winkels en strand
INDELING beg gr entree/hal, douche/toilet, inpandige
garage (thans sip kamer) mei schuifpui naar plaatsje hobbyruimte biljartkamer met kastenwand, sauna bijkeuken
Ie verd U-vormige woonkamer met open haard, houten
vloer en luxe open keuken met mbouwapp balkon
2e verd 2 ruime slaapkamers met kasten badkamer met
hgbad 2e toilet, dubb wastafel ketelhok
3e verd Onbevloerde zolder stahoogte Bouwjaar 1977
Goed van onderhoud ƒ 395 000 -

ZEER RUIME DUBBELE bovenwoning met ruim* balkon op
het ZUIDEN op loopafstand van centrum en strand gelegen
INDELING Entree trap
1e verd Ruime hal, kamer en suite met openslaande deuren naar balkon zijkamer, slaapkamer keuken, badkamer
metligbad toilet
2e verd Zeer ruime zolderbergmg ruime slaapkamer mei
dakkapel mog voor meer kamers
Verwarming via c v -combiketel en gaskachels
Bouwiaar 1935

Royaal 4-kamerappartement m gebouw „De Sterflat" Schitterend uitzicht over strand, zee en duinen Gelegen op 5e
(hoogste) verdieping
INDELING Entree, toilet, hal, moderne keuken m appar, Lvormige living met 2 balkons, open haard, 2 slaapkamers,
badkamer met hgbad dubbele wastafel en 2e toilet
Berging & garage o d begane grond
' fraai panoramisch uitzicht
' kunststof kozijnen m dubb glas
* servicekosten ƒ 450,- per maand mcl voorschot verwarmmg
* Gebouw voorzien van lift
* Oppervlakte ca 120m2
ƒ 449 000,-

4-kamerflat hoek zeezijde op 4e verdieping Perfect uitzicht
over strand en zee
INDELING entree/hal, vaste kast, L-vormige living met parketvloer, balkon, 1 ruime slaapkamer met balkon, 1 kleine
slaapkamer, keuken, badkamer met liabad pn toilet
* gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met dubbel
glas
* schitterend uitzicht over zee
* gelegen vlakbij openbaar vervoer
* servicekosten ƒ 340,- per maand inclusief voorschot verwarming
ƒ 220 000,-

/ 189 000-

Te huur royale bedrijfs-tanloorruimte in Zandvoort Noord,
begane grond
Vloeropp. circa 200 m2
Verlichting aanwezig
Voorzien van keukenblok en toilet
• Uitermate geschikt als kantoor, showroom en/ol studio
' Ruime parkeermogelijkheden
' Snel te aanvaarden
Huurprijs ƒ 25 000,- per jaar

HALTESTRAAT 23A
WESTERPARKSTRAAT 21

KOSTVERLORENSTRAAT 117
Zeer ruime vrijstaande villa uit 1916 karakteristiek en goed
onderhouden inhoud 950 m3
INDELING beg gr entree hal toilet kelder, grote living
met corner serre voor en achter open haard halfopen keuken met eetbar
1e verd overloop 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers
waarvan een met ligbad 2e toilet 2 ruime balkons
2e verd 4 slaapkamers
" garage
' grote tuin voor en achter
" zonnige ligging

Hoekwoning met voor- en achtertuin gelegen nabij zee en
op loopafstand van het dorp
INDELING beg gr entree/gang toilet, trapkast, kameren-suite met parket en voorzethaard, moderne witte keuken
1e verd 2 slaapkamers, badkamer met douche en 2e toilet
2e verd 1 met keukenblok met koelkast en gastoestel 1
kamer met wasmach aansluiting inbouwkasten
3e verd vliermg met c v -ketel
" stenen schuur in achtertuin
* goed onderhouden
" c v gas combiketel
" grondopp 91 m2
ƒ 295 000 -

BURG. V. ALPHENSTR. 61/43
PRINSENHOFSTRAAT 1 D
Woonhuis gelegen in centrum van Zandvoort
INDELING beg gr entree, hal, woonkamer, keuken,
bijkeuken/berging gang, toilet/douche, 1 slaapkamer
' op loopafstand van zee gelegen
' vlakbij het N S station
" grondopp circa 100 m2
ƒ 165 000,-

FLATS

STATIONSPLEIN15/7
Royaal, luxe 3-kamerappartement met ruim terras m het
flatgebouw „Residence Monopole'
INDELING entree/hal, toilet L-vormige woonkamer, open
keuken met apparatuur, 2 slaapkamers, toilet, badkamer
met bad, douche en 2 wastafels
* flat voorzien van eiken vloeren
* balkon oost met uitzicht station en duinen, balkon west
m zeezicht
* eigen parkeerplaats m garage
' aparte berging
* dubbele beglazing
' goed beveiligd video-door-entry-system, liftcode etc
" eigen c v gas
ƒ 429 000,-

4-kamermaisonette op 8e en 9e verdieping met schitterend
uitzicht over zee
INDELING 9e verd entree/hal, toilet, keuken woonkamer
met balkon
8e verd 3 slaapkamers badkamer met ligbad, douche en
toilet balkon
* berging o d beg grond
* ev garage te huur
" woonkamer met witte plavuizen
* warm water via electr boiler
* servicekosten ƒ 526,- per* mnd, mcl voorschot verwarming
ƒ219000,-

Ter overname aangeboden goodwill en inventaris van het
„VLAAMS FRIETHUIS" gelegen op A-1 lokatie in centrum
dorp
De winkel bestaat uit een verkoopruimte met toilet en een
ruime kelder voor opslag
Alle aanwezige inventaris is inbegrepen m u v de speelautomaat en somjsmachine
* Huurprijs ƒ 3000,- p m ex b t w
* Bankgarantie i o m verhuurder
* Aanvaarding m overleg met de verhuurder van het pand
* Vraagprijs goodwill en inventaris ƒ 160 000,-

* c v gas

" warm water via gasboiler
* grondopp 707 m2
ƒ 795 000 -

Namens Me me fo
PARADIJSWEG11A

PRETTIGE l^RSTDAGEN
^^VOORSPOEDIG 1995!

OOSTERPARKSTRAAT 5

MR.TROELSTRASTRAAT 60
Goed onderhouden comfortabele VRIJSTAANDE BUNGALOW in ZUID
INDELING entree hal garderobe en toilet, 2 slaapkamers
stookruimte ruime woonkeuken met kookeiland en natuurstenen vloer woonkamer met balkon en uitzicht op de duinen royale ouderslaapkamer met schuifpui naar grote achtertuin badk met ligbad douche en 2e toilet
" Vrijstaande stenen schuur
' Parkeren onder grote carport
* Cv oliestook
* Siematic keuken met mbouwapp
* Airconditioning open haard
" excl overname roerende zaken
" grondopp 826 m2 ƒ 695 000 -

Vrijstaand woonhuis met zomerhuis Op loopafstand van
zee gelegen
INDELING beg gr entree, toilet L-vormige woonkamer
met open haard open moderne keuken, kelder
1e verd 3 slaapkamers badkamer m bad en douche,
apart toilet
2e verd losse trap naar vliermg
Zomerhuis entree, toilet, woonkamer, zijkamer, douchekamer
Ie verd 2 slaapkamers
Het zomerhuis is bewoond
Het woonhuis is v v cv gas
Grondopp 223 m2
VERKOOP ONDER VOORBEHOUD AANKOOP ANDERE
WONING
ƒ 275 000 -

ZADELMAKERSLAAN 28 *
HAARLEM - Luxe 3-kamerflat op 2e et met lift en balkon
zuid Nabij binnenstad op rustige lokatie
INDELING entree, hal, ruime living met halfopen keuken
met apparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad
apart toilet
Berging o d begane grond
* parkeergelegenheid voor de deur
* op loopafstand v d Haarlemmerhout en van busstation
Tempelier
' voorzien van dubbele beglazing
* m goed onderhouden complex
' bouwjaar 1991
* gebouw is rolstoel vriendelijk
" c v gas combiketel
* servicekosten ƒ 160,- p mnd
ƒ 298 000,-

ACHTERWEG 1
HOGEWEG 76/1
Zeer LUXE 3-kamerappartement, m kleinschalig complex,
centraal m het dorp gelegen
INDELING entree/hal, ruime L-vormige living m serre aan
tumzijde, openslaande deuren naar zonneterras en aansluitend de tuin, luxe open keuken met veel mbouwapparatuur,
2 slaapkamers, badkamer met douche en ligbad, apart toi-

let
*
*
*
*
*

DR J. G. MEZGERSTRAAT 98

KONINGINNEWEG 30
Gerenoveerde halfvrijstaande villa op gezellig punt m het
dorp gelegen
INDELING beg gr entree/royale hal toilet luxe Franse
landhuiskeuken kelder ruime L-vormige woonkamer met
serre en open haard schuifpui naar terras en tuin
1e verd overloop 2 ruime slaapkamers beide met een
balkon torenkamer c q studeerkamer luxe badkamer met
bad aparte douche en 2e toilet
• ruime parkeermogelijkheid
' stenen schuur m tuin
* cv gas {Nefit HR) combiketel
' grondopp 356 m2

Woonhuis vlakbij zee en dorp gelegen in kindvnendelijke
buurt
INDELING beg gr entree/hal, toilet woonkamer met open
keuken
1e verd 3 slaapkamers badkamer met douche en 2e toilet
2e verd zolder met 2 dakramen, mogelijkheid voor een
kamer
" bouwjaar 1988
* zonnige achtertuin o h oosten
" stenen schuur met achterom
" c v g a s combiketel
" grondopp 111 m2
ƒ 269 000,-

Kantoorpandje met woonstudio/opslag, rustig en gezellig
gelegen
-'-gen
INDELING
gai
=LING beg gr entree, gang,
kantoorruimte, archiefruimte, keuken, toilet/douche Totaal ca 65 m2
1e verd woonstudio 28 m2
gaskachelverwarming
nuurtermijn 5 + 5 jaar
gelegen nabij centrum dorp m karakteristiek pandje
Huurprijs ƒ 18 000,- per jaar

tuin op het zuiden
inpandige garageplaats & berging
eigen c v -installatie
bouwjaar 1992
servicekosten ƒ 175.- per mnd
ƒ 429 000,-

TROMPSTRAAT 7/8

Winkel- of kantoorruimte Totaal ca 20 m2 Voorzien van
c v gas en een toilet Huurprijs per maand, exclusief verbruik ƒ 650,- per maand

3-kamerflat (vh 4 kamers) op 4e verdieping Schitterend
uitzicht over zee en strand
INDELING entree/hal, doorzonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer met bad, toilet, balkon aan voor- en achterzijde Berging o d begane grond
" geheel gerenoveerd appartement
* nieuwe keuken en nieuwe badkamer
* schitterend uitzicht overzee
* servicekosten ƒ 340,- per mnd
ƒ219000,-

BURG. V. ALPHENSTRAAT 63

PASSAGE 18

Hotelsuites geheel gestoffeerd en gemeubileerd (w o KTV,
radio, etc)
nr 205 1 kamersuite op 2e verd ƒ119 000.nr 443 1 kamersuite met serre op 4e verd ƒ 119 000,nr 339 1 kamersuite met serre op 3e verd ƒ 129 000,nr 4153 kamersuite met serre op 4e verd ƒ 259 000,nr 226 3 kamersuite met 2 serres op 2e verd ƒ 259 000.* badkamer m ligbad wastaf toilet
' aan zee gelegen
' bouwjaar 1988
' hotel heeft eigen parkeerterrein
* de suites zijn beleggingsobjecten
zelfbewonmg enkele weken p jaar
* nr 443 hele jaar voor eigenaar

Dagwmkel, gelegen m centrum dorp vlakbij zee en vlakbij
NS station
INDELING beg gr winkelruimte 35 m2, luxe verbouwd
met marmer
Sousterram kelderruimte 35 m2 met toilet en keukenblok
" Erfpachtscanon bedraagt ƒ 180,- per jaar
• DE WINKEL IS VERflUURD VOOR ƒ 19500,- PER
MAAND
ƒ169000,-

VAN GALENSTRAAT 158
BURG. V. FENEMAPLEIN 19/1

/ 539 000 -

Ruim 4-kamerappartement op 1e verd uitzicht op zee Gelegen m centrum dorp
INDELING entree/hal, woonkamer, 3 slaapkamers, keuken,
toilet badkamer met ligbad en wastafel
1 balkon o h westen en 1 balkon o h oosten
' berging op de begane grond
" servicekosten ƒ 465,- p mnd
mcl voorschot verwarming
' erfpachtscanon ƒ 196,-per jaar

TE HUUR

2-kamerflat op 1e verdieping aan zee gelegen
INDELING entree/hal, woonkamer, 1 slaapkamer, keuken,
badkamer met ligbad, apart toilet, balkon o/h zuidwesten
mpt fraai zeezicht Beraino OD de beaane arond
* het flatgebouw is v v een lift
* uitzicht boulevard en zee
* cv gas blokverwarming
" servicekosten ƒ 315,- per maand mcl verwarming
ƒ149000.-

ƒ 269 000,-

STATIONSSTRAAT 2

BREDERODESTRAAT 65
Vrijstaande villa op loopafstand gelegen van zee duinen en
centrum dorp
INDELING beg grond entree/hal kamer-en-suite met serre, keuken toilel
Uitbouw achterzijde 2 kamers luxe badkamer met bad
douche en toilet en m souterrain onder de uitbouw 1 slaapkameren bijkeuken
1e verd 4 slaapkamers toilet en aparte douche Vliermg
' kamer en suite v v open haard en vloerverwarming
* ondergrondse schuur in achtertuin
* luxe sanitair
kunststof kozijnen
§ed
c v ketels grondopp 389 m2

Woonhuis gelegen in het centrum van Zandvoort
INDELING
beg gr
entree/gang woonkamer, gang,
toilet/douche keuken
2e verd overloop 2e toilet 2 slaapkamers balkon o h
westen
' garage aan zijkant van het huis
' binnenplaats o h oosten
" gelegen vlakbij zee
* op loopafstand van N S station
" grondopp circa 115 m2
ƒ 245 000 -

PAKVELDSTRAAT 6
Tijdelijk te huur.
Halfvrijstaand woonhuis vlakbij centrum dorp en zee
INDELING beg gr entree, toilet, woonkamer, keuken, tuin
o h zuiden met schuur
1e verd overloop, 3 slaapkamers, balkon, badkamer met
douche en 2e toilet
Losse trap naar 2e verd met zolderkamer met dakkapel
Huurprijs exclusief gas, water en electra
ƒ 1950,- per maand

DE FAVAUGEPLEIN 61 HS
Luxe royale 4-kamerflat thans verbouwd tot 2 kamers, op
begane grond met terras op westen
INDELING Royale living met schuifpui naar terras op het
westen 1 slaapkamer, luxe ruime keuken met veel apparatuur ruime moderne badkamer met douche bidet en toilet,
de v m inpandige garage is thans een extra
werk/wasruimle, betegeld en met wasmachine-aansluiting
' In 1990 totaal luxe gerenoveerd
* direkt aan zee gelegen m het centrum van het dorp
' mcl extra garage Fenemaplem
* warmwater via 120 L electr boiler
" c v gas blok verwarm mg
ƒ 475 000 -

TJERK HIDDESSTRAAT 22
DE FAVAUGEPLEIN 15 II
4-kamerflat (thans verbouwd tot 3 kamers) aan zee gele-

gen

fNDELING entree/gang, toilet, ruime L-vormige woonkamer
(v h twee kamers) met balkon op het zuiden, keuken, 2
slaapkamers, douche
inpandige GARAGE
* gelegen op gezellig punt m het dorp
* c v blokverwarming
* servicekosten ƒ 225.- per maand mcl voorschot verwarmmg
ƒ 259 000.- mcl garage

v

Aan de boulevard gelegen verbouwde 2-kamerflat met fraai
uitzicht op zee Het appartement ligt op de 2e verdieping
(hoogste) van kleinschalig flatgebouw
INDELING entree/hal, toilet, ruime woonkamer met tegelvloer en balkon, keuken, kleine slaapkamer, badkamer met
douche en wastafel
* balkon op het westen
* «/oor en achter voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas
* servicekosten ƒ 274,- p m inclusief voorschot c v
ƒ125000,-

BURG: V. FENEMAPLEIN 7/7
TE HUUR Royaal 4-kamerappartement (thans 3 kamers)
met uitzicht over zee
INDELING' entree, ruime hal met bergruimte, ruime Lvormige living (60 m2) met open haard, balkon oost en balkon west, 2 ruime slaapkamers, keuken met atle apparatuur, badkamer met ligbad, apart toilet
Berging op de begane grond
* De flat wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden
* Huurprijs mcl servicekosten en voorschot verwarming
' ' Huurpenode 1/2 jaar
ƒ 2 000,- p m

,\
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loopt uit de hand
ZANDVOORT - Slechts een
uur heeft de wedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en
United geduurd. Toen werd
het de scheidsrechter te
machtig en staakte hij de
strijd. Een strijd die dreigde
uit de hand te lopen toen
United met tien man kwam
te spelen en de irritaties
over en weer toenamen.
Zandvoortmeeuwen leidde
op dat moment met 1-0 door
een treffer van Robin Castien.

Wijk aan Zee
had
geen
schijn
van
kans tegen de
dames
van
Holland Casino-ZVM. „Alles lukte vandaag," aldus
coach Jan van
Duijn
Foto
André Lieberom

andbalteams halen stevig uit
ZANDVOORT - De handbalteams van Holland Casino'M waren zondag erg goed op dreef. Zo wonnen de
•ouwen, na een geweldig goede eerste helft, met 13-7 van
'ijk aan Zee en maakten de mannen gehakt van HVL. De
landvoorters wonnen in een schuttersfestijn met maar
efst 42-5 hetgeen nog net geen wereldrecord betekende.
j Een bijzonder fel en gecontntreerd Zandvoorts vroufenteam heeft in de eerste helft
overwinning veilig gesteld.
Be dadendrang van Holland
iasino-ZVM was dermate groot
pt Wijk aan Zee geen kans
lad. In een geweldig hoog temo, ondersteund door een stevii defensie werd de strijd aanbpakt. Wijk aan Zee heeft in de

lions-teams
(krijgen klop
ZANDVOORT - Voor
j de basketbalteams van
j The Lions viel er niet
veel eer te behalen. De
j mannen verloren met
160-83 van Fl.Heiloo en
j de vrouwen werden wegI gespeeld door U.S. met
|25-69.
De Lions-basketballers
speelden tegen Fl.Heiloo in
de eerste helft een goede
partij. De Zandvoorters
schoten goed van afstand
en bleven constant op een
kleine voorsprong. Lions
wist goed raad met de manto-man-press van Fl.Heiloo
en leidde vlak voor de pauze met 27-26. Een paar keer
balverlies in de laatste minuut en Fl.Heiloo liep snel
weg naar een 28-32 ruststand.
In de tweede helft was
het snel gedaan met het
Zandvoortse
verweer.
Fl.Heiloo kreeg greep op de
wedstrijd en heerste onder
het bord en ook het schot
werd zuiver. De Zandvoorters konden aanvallend
nog wel wat terugdoen
maar lieten verdedigend te
;veel steken vallen. Eindjstand 60-83 voor Fl.Heiloo.

Vrouwen
Het nog puntloze vrouwenteam bleef ook na de
wedstrijd tegen het zwakke
U.S. op nul staan. De eerste
helft verliep nog vrij aardig. Lions kon bijblijven en
leek op weg naar een goed
resultaat. De 18-25 achterbtand bij de rust gaf hoop
voor de tweede helft. Die
hoop verdween echter snel
toen Lions aanvallend faalde. Slechts acht punten
[werden in de tweede helft
gescoord. U.S. had geen en,kele moeite om Lions weg
|te spelen naar een 25-69 ne.derlaag.

eerste helft alle hoeken van de
zaal gezien.

Zandvoortsen hielden echter
de strijd geheel onder controle
en wonnen knap met 13-7.
„Ik ben ongelooflijk blij met
deze overwinning," stelde
coach Jan van Duijn. „Alles lukte vandaag. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt. Het is
jammer dat we een paar wedstrijden verloren hebben, die
we met hadden hoeven te verliezen. Als we dit spel kunnen
vasthouden dan kunnen we
best nog hoog eindigen."

De Zandvoortsen zaten fel op
de bal, en voerden bij balbezit
vele fraaie aanvallen op. De score liep snel op en voordat Wijk
aan Zee het in de gaten had
stond er een 10-2 ruststand op
het scorebord. In de tweede Mannen
helft speelde Holland CasinoDe Zandvoortse mannen zijn,
ZVM op zeker en hanteerde een en dat is al vaker vastgesteld,
meer behoudende taktiek.
veel te sterk voor deze klasse.
Promotie naar een hoger niIn het eerste kwartier werkte veau staat halverwege de zaaldat prima, mede door uitste- handbalcompetitie al vast en is
kend keeperswerk van Anita ook noodzakelijk. Ook tegen
Reumann. In het tweede kwar- het wel heel erg zwakke HVL
tier, toen de zege vast stond, heeft Holland Casino-ZVM lanam Holland Casino-ZVM ten zien hoe handbal gespeeld
meer risico waardoor Wijk aan moet worden. Na een kwartier
Zee wat terug kon doen. De handballen was het reeds 16-2.

Brugman op dreef in snelschaakronde
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society speelden
de afgelopen weken twee
ronden om het officieuze
snelschaakkampioenschap
van Zandvoort. De derde
speelavond was voor Fred
van de Klashorst terwijl op
de vierde avond Willem
Brugman zijn snelschaakklasse liet zien en won.
Op de derde avond ging de
strijd om de dagzege vooral tussen de leden van het eerste
schaakteam van Chess. Hans
Drost, die de tussenstand aanvoerde, kreeg geduchte tegenstand in de vorm van Fred van
de Klashorst en Ben de Vries.
Beide Chess-toppers behaalden
een score van 9,5 punt uit elf
wedstrijden. Aangezien Van de
Klashorst meer weerstandspunten had verdiend dan De
Vries, ging hij er met de tien
punten, die een dagzege oplevert, vandoor. Hans Drost voegde met zijn derde plaats acht
punten aan zijn totaal toe en
verstevigde zijn koppositie.
Op de vierde avond was het
de .beurt aan Willem Brugman
om zijn schaakkwaliteiten te laten zien. Brugman, die zijn tegenstanders overrompelde met
zijn rappe en accurate spel, had
na elf ronden 9,5 punt op zijn
conto staan. Hierdoor steeg hij
van een tiende naar een zesde
plaats. Peter van de Beek deed

nauwelijks onder voor Brugman. De sympathieke Van de
Beek bemachtigde na subliem
spel een tweede plaats. Hij
steeg daardoor naar de derde
plaats in het totaalklassement.
Hans Drost bleef door een gedeelde derde plaats met Kees
Koper aan de kop van het klassement.

Externe competitie
Het derde team van Chess Society heeft in de externe competitie de tweede nederlaag geleden. Het recreatieteam van
Chess bood lang tegenstand,
maar moest uiteindelijk de eer
aan het derde team van Heemstede laten. Tot 2,5 tegen 2,5
hielden de teams elkaar in
evenwicht, doch daarna volgde

(ADVERTENTIE)

Opnieuw
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goed
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drie nederlagen. Heemstede
won zodoende met 2,5 tegen 5,5.
Het beker-viertal van Chess
Society heeft opnieuw zeer ongunstig geloot. In de eerste ronde van de strijd om de Noordhollandse beker moeten de
Zandvoorters aantreden tegen
het als eerste geplaatste Purmerend. Een geluk bij een ongeluk is dat de wedstrijd in het
'eigen' Gemeenschapshuis zal
worden gespeeld. Olaf Cliteur,
die in ieder geval samen met
Nico Huijboom en Fred van de
Klashorst deel uit maakt van
het team, acht de kans tegen de
sterke promotieklasser niet
groot. Echter de vorm is er bij
de Zandvoorters, dus misschien is Chess in staat voor
een grote stunt te zorgen.

Ondanks laag tempo toch zege ZVM
ZANDVOORT - Zaterdag
was het slecht weer en de wedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en Overbos was niet veel
beter. Door een sterke fase ver
in de tweede helft bleef de winst
in Zandvoort, 4-2.
Door blessures en schorsingen miste Zandvoortmeeuwen
een groot aantal spelers. Mede
daardoor en ook door de barre
omstandigheden werd het een
matige partij voetbal. Zandvoortmeeuwen kwam, ondanks
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chaakprobleem
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Daselijks worden we overstroomd met nieuws dltalle uithoeken van de
wereld Toch is er een-groeiende belangstelling voor-het nieuws uit buurt,
dorp en stad Voof/vrnsterdam en omstreken wor9f~hienn voorzien door
de.}3ihuiS'-aarUliëisbladen en 3 betaalde nieuwsbladen van Weekmedia
Goed gelezen kranten, met nieuws uit de directe omgeving waarbij de
lezer zich direct betrokken voelt
Uit het NIPO Appreciatie Onderzoek 1994 blijkt opnieuw het grote bereik
en de waardering voor deze plaatselijke kranten

de goede bedoelingen van Leva
Lock en Tristan Brouwer niet
in het ritme. Het was te tam
waardoor het matige Overbos
lang in de strijd bleef.
Nadat Barry Paap de score
opende forceerde Zandvoortmeeuwen kansen waaruit een
tweede of zelfs een derde treffer
had moeten ontstaan. Helaas
misten de Zandvoortse voorwaartsen scherpte. Geheel onverwachts kwam Overbos
langszij. Daarvan schrok Zandvoortmeeuwen wakker en Tristan Brouwer maakte er op slag
van rust 2-1 van.
Na een korte opleving verviel
Zandvoortmeeuwen toch weer
m een veel te laag tempo. Overbos bleef gemakkelijk overeind
en kwam zelfs door onoplettendheid in de Zandvoortse defensie pp gelijke hoogte, 2-2.
Eindelijk zagen de Zandvoorters het gevaar van dreigend
puntverlies en ging het tempo
omhoog. Het nut van zo'n tempoverhoging kwam snel aan het
licht. Overbos kon dat tempo
niet bijhouden en Zandyoortmeeuwen besliste de strijd alsnog in haar voordeel door treffers van Tristan Brouwer en
Leva Lock, 4-2.

De Zandvoorters stonden op
scherp in de strijd tegen NSC.
Een nederlaag zou Zandvoort'75 op grote achterstand
zetten. Om dan nog aan de drie
degradatieplaatsen te ontkoDe strijd werd harder. Edwin
men zou wel heel erg moeilijk
worden. Het zag er van het be- Ariesen bleef echter razend gegin af aan goed uit bij Zand- vaarlijk en moest onderuit gevoort'75. De spelers waren naald worden om een doelpunt
doordrongen van het belang
van de strijd en speelden vol op
de aanval.
Nadat beide teams in de eerste minuten al dichtbij een treffer waren geweest was het na
tien minuten raak. Edwin Ariesen kwam aan de bal - en dan is
het gevaarlijk - omspeelde zijn
tegenstrever en doelpuntte erg
fraai, 1-0. Dat bleek een geweldige opsteker. De Zandvoorters
drukten het Nijkerkse NSC vervolgens ver terug. Hans Hartkamp was dicht bij de tweede
treffer, maar kopte net naast.

doen doch de Zandvoortse achterhoede speelde zeer geconcentreerd. De strijd golfde op
en neer. Veel spannende momenten maar een slagvaardiger
Zandvoort'75. Na een half uur
spelen plaatste Edwin Ariesen
de bal op het hoofd van Alex
Verhoeven, die fraai en on-

Het gaat de laatste wedstrijd
goed met TZB. Ook m de wedstrijd tegen Terrasvogels werd
het goede spel gecontinueerd.
De overwinning betekende dat
TZB uit de laatste vijf wedstiijden acht punten verzamelde.
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Robin Castien (ZVM-zon)
Riek de Haan (ZVM-zat)
Remy van Loon (TZB)
Barry Paap (ZVM-zat)

(Mat
l "nat.

van schaakdiagram
in een zet, dankzij
wit aan zet): Pd5 - bG

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe BIJImer, Nieuwsblad Caasperdam,
Bultenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad
Weekniedia B V ij onderdeel v i i Pt j-ombinat e uitgecKlpr van Het Parool T'Ouw en de Voltsktai l

Voor de interne competitie
bij de senioren kwamen, door
het slechte weer, slechts twaalf
schakers opdagen. Dennis van
der Meijden blijft, na zijn zege
op Ter Bruggen, ongeslagen de
ranglijst aanvoeren. John Ayress verstevigde zijn tweede
plaats door in de eindfase van

TZB gaat winterstop
iitmet fraaie zege
ZANDVOORT - De laatste
wedstrijd voor de winterstop werd door TZB besloten met een klinkende overwinning. De reserves van
Terrasvogels hadden geen
schijn van kans tegen een
ontketend TZB, 5-1.

15

De schutters in de top van de topscorersranglijst geven
.elkaar niets toe. Zowel koploper Barry Paap als de nummer
twee Robin Castien wisten eenmaal het doel op de juiste plaats
te vinden. Van de achtervolgers was Tristan Brouwer met
twee doelpunten goed op dreef, maar het verschil met Paap en
Castien blijft groot.

te voorkomen. De NSC-speler
kon naar de kleedkamer maar
de toegekende strafschop werd
door Jan Willem Luiten gemist.
Van deze misser raakte Zandvoort'75 niet onder de indruk.
De Zandvoorters zaten dermate goed in de wedstrijd waardoor met overtuigend voetbal
de slotfase werd ingegaan. Paul
Longayroux liet even zien waar
toe hij nog in staat is. Vanaf de
middenlijn zette Longayroux
aan voor een rush, die hij bekwaam afrondde, 4-1. De vreugde was groot en dat NSC in de
slotminuut nog 4-2 scoorde kon
de pret niet drukken.
Stand Huizen 13-23, Vlug en Vaardig 13-18, Sparta N 12-16, SDVB 13-16,
SDC Putten 13-16, Ajax 11-15, NSC 1112, HCSC 13-11, VRC 13-10, Zandvoort'75 13-8, Lelystad 12-5, Candia 130

Dennis van der Meijden
blijft ongeslagen aan kop

ZANDVOORT - Dennis van
der Meijden bleef, in de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club,
ongeslagen aan kop. Bij de
jeugdafdeling profiteerde
Remco de Roode van de afwezigheid van Florian van
der Moolen, door met een
overwinning de koppositie
Slagvaardig
NSC.
poogde wat terug te over te nemen.

Tristan Brouwer (ZVM-zat)

10

houdbaar inkopte, 2-0. Na de
rust leek er een offensief te komen van NSC. Doelman LUC
Krom moest gestrekt naar ds
hoek om een inzet onschadelijk
te maken. De Zandvoorters
counterde vervolgens ijzersterk en Alex Verhoeven stelde
met een prachtig doelpunt (3-0)
de zege veilig.
Ook toen NSC de stand terugbracht naar 3-1, raakte Zandvoort'75 niet in paniek. Het zeer
slechte weer maakte voetbal
bijna onmogelijk, maar Zandvoort'75 had er het minste last
van.

Top s c o r e r s

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in Amsterdam en
omgeving met ons kantoor m Amsterdam, tel 020-562 2618 of
ons kantoor m Amstelveen, tel 020-647 5393 of ons kantoor m
Zandvoort, tel 0250M7166

fSave nummer 48: Mat in één
dankzij penning:. Wit aan

Het hek was van de dam en
bij elke overtreding stonden de
spelers woedend tegenover elkaar. Na een klein kwartiertje
voetballen vond de scheidsrechter het wel genoeg en besloot een einde te maken aan de
strijd. De bond kan aan het
werk, maar het half uur dat nog
te voetballen is, zal zeker moeten worden uitgespeeld.
Stand: DIO 12-18, Bloemendaal 13-17, Zandvoortmeeuwen
11-16, Alliance 12-15, United 1214, DSOV 12-14, DIOS 13-13,
Van Nispen 12-11, Hoofddorp
12-10, TYBB 13-10, HFC Haarlem 12-8, Spaarnestad 12-0.

Z'75 wint gedecideerd
ten.

JL

wekelijkse schaakrubriek
>rdt verzorgd door de Zand«rtse Schaak Club. Informaover liet schaakprobleem is
krijgen op de wekelijkse
bavond, op donderdagavond
het Gemeenschapshuis, of
de telefoonnummers 15023,
"2, of 14085.

In het laatste kwartier van de
Doelpunten vrouwen:
eerste helft speelden de ZandMireille Martina 8, Wendy
voorters drie versnellingen la- van Straten 2, Margreet Bogojeger waardoor de score bij de vic l, Daniëlle Blom l, Mariëlle
rust 'slechts' 18-3 was.
Peet 1.
Mannen: Jaap Loos 15, Cor
De tweede helft was een for- van der Koekelt 12, Martijn
mahteit. De Zandvoorters wa- Hendriks 5, Peter Pennings 3,
ren niet geconcentreerd, maar Ronald Vos 2, Nic Grijakovic 2,
hadden van HVL niets te vre- Goran Bogojevic l, Patrick
zen. Regelmatig werd de score Terpstra l, Gerard Damhoff 1.
opgevoerd, terwijl lang niet tot
het uiterste werd gegaan. Het
Zandvoortse team leefde zich
heerlijk uit. De breaks en de
daaruit gescoorde doelpunten
waren van grote klasse, waardoor het talrijke publiek toch
genoeg waardevols te zien
kreeg. Eindstand 42-5.
ZANDVOORT - Door gede„We hebben geprobeerd er cideerd met 4-2 te winnen
wat van te maken," meende van NSC heeft Zandvoort'75
coach Joost Berkhout. „Maar de concurrentie in de strijd
eigenlijk heeft dit niets met om degradatie weer in het
handbal te maken. We zijn veel vizier gekregen. Nu is het
te sterk voor deze klasse en ook taak voor de badgasten het
HVL kwam er niet aan te pas. goede spel van deze wedHet verschil is veel te groot dus strijd vast te houden en na
moeten we promoveren."
de winterstop door te zet-

Het was een belangrijke wedstrijd.
Zandvoortmeeuwen
moest winnen om in ieder geval
op gelijke hoogte te blijven met
DIO en United mocht niet verliezen om definitief de aansluiting te verliezen met de koplopers. Vanaf het eerste fluitsignaal was het United dat met een
stevige wind in de rug de aanval
zocht. Het spel van de Haarlemmers was echter niet bijster
sterk.
Door te mat optreden in de
defensie leek Zandvoortmeeuwen in problemen te komen. De
ballen werden onnauwkeurig
geplaatst en toen Mischa Tibboel keihard doorhaalde blesseerde hij zich dermate, dat
vervanging noodzakelijk werd.
Chris Kuin nam de plaats van
Tibboel in. De Zandvoorters
waren even wat actiever maar
de overtuiging ontbrak in het
spel.
Ondanks het matige optreden waren de betere mogelijkheden voor Zandvoortmeeuwen. Zo kopte Riek de Haan de
bal te zacht in en schoot Robin
Castien net naast. Toch zouden
de Zandvoorters op voorsprong

komen, toen Castien een fout in
de Umted-defensie keurig afstrafte, 1-0. De strijd kreeg toen
al een grimmig karakter. De
scheidsrechter floot wel voor
de vele overtredingen, maar
trad toch te zwak op.
Vlak voor rust had .Zandvoortmeeuwen geluk toen een
inzet van United op de lat belandde. De Haarlemmers forceerden nog wat hoekschoppen, maar doelman Serge van
Lent was paraat. De tweede
helft startte meteen erg rommelig. Over en weer overtredmgen en veel vrije trappen. Dat
bevorderde het spelmveau
geenszins.
Besloot Zandvoortmeeuwen
het eerste treffen in Haarlem
tegen United met negen spelers, nu leek United op weg de
strijd te beëindigen met negen
man. Na vijf minuten werd een
United-speler naar de kleedkamer gezonden wegens natrappen. Meerdere spelers hadden
zeker kunnen volgen maar de
arbiter zag daar vanaf.

Met de wind tegen legde TZB
een fijn spelletje voetbal op de
mat.
Terrasvogels was een
maatje te klem en werd met de
rug tegen de muur gezet.
Het "overwicht werd halverwege de eerste helft in een doelpunt uitgedrukt. Henk de Reus
plaatste zich achter een vrije
trap, en diens knalharde inzet
verdween in het doel, 1-0. Het
was lang wachten maar vlak
voor de rust bouwde TZB de
voorsprong uit. Arie Drayer
kapte twee man uit waarna de
bal snoeihard in het doel verdween, 2-0.
Met de straffe wind in de rug
had TZB het in de tweede helft
erg gemakkelijk. Het was Bülent Ceyran, die aan alle onzekerheid een einde maakte door
3-0 te scoren. De Zandvoorters
deden het toen rustiger aan en
de concentratie verdween. Legio kansen werden daardoor gemist. Stein Metzelaar deed aan
het missen van kansen niet
mee en maakte er 4-0 van.
Doordat TZB het wel genoeg
vond, kon Terrasvogels wat terug doen. Uit één van de spaarzame aanvallen redde Terrasvogels de eer, 4-1. Het slotoffensief was weer voor TZB, dat de
eerste helft van de competitie
op waardige wijze wilde afsluiten. Bülent Ceyran zorgde voor
5-1 waarmee de overwinning
een juiste weergave gaf van de
krachtsverhouding.

Meerkamp voor
ploegenteams
ZANDVOORT - Jaap Bloem
Intersport heeft wederom het
voortouw genomen om in samenwerking met de Zandvoortse sportvereniging AFAFA een
ploegenmeerkamp te orgams>eren m de Pellikaansporthal aan
de A J. van der Moolenstraat.
De meerkamp wordt gehouden op dinsdagavond 27 decemtaer. Voetbal, badminton en volleytaal staan op het programma.
Ieder team, bestaande uit mmimaal zes vrouwen en of mannen,
komen op elk onderdeel
tegen elkaar uit. De ploeg die de
meeste punten verzamelt, bestaat dus uit de beste allroundsporters.
Voor deze wedstrijdvorm van
recreatief-sporten is veel belangstellmg. De in april gehouden meerkampen waren een
groot succes. Daarom wordt
elke vrijdagavond in april 1995
wederom een ploegenmeerkamp afgewerkt.
Voor de avond van 27 december hebben zich reeds twee
teams van de Zandvoortse
brandweer en de gemeente aangemeld. Bovendien doen er
twee teams mee, die samengesteld zijn uit bewoners van een
straat. Inschrijving of mhchtingen bij Ruud Luttik, 0250719171.

Volop strijd
bij bridgeclub
ZANDVOORT - De strijd om
promotie of degradatie is bij de
Zandvoortse Bridge Club in
volle gang. Na de zesde wedstrijd in de tweede competitie
zijn er nog vele kandidaten, die
in aanmerking komen voor
promotie of degradatie.
In de A-lijn verschalkte het
echtpaar Smink iedere tegenstander en won met de mooie
score van 59,69 procent. De dames Paap en Verburg emdigden kort daarna op de tweede
plaats en de derde plaats ging
naar de dames Heidoorn en De
Leeuw. Na zes wedstrijden blijven de heren Emmen en Van
der Meulen de A-lijn aanvoeren,
gevolgd door mevrouw Klinkhouwers en de heer Heidoorn
en de dames Heidoorn en De
Leeuw.
De dames Van Ackooy en
Drenth speelden een regeimatige wedstrijd hetgeen goed genoeg was voor een zege in de Blijn. Het echtpaar Van der
Werff had eindelijk ook weer
een goede avond en zorgde met
een score van 58,04 procent dat
de degradatiezone werd verlaten. Goede derde werden de dames Rudenko en Rudolphus.
Aan kop staan nog immer de
dames Groenewoud en Smit.
De dames Rudenko en Rudolphus bezetten de tweede plaats,
terwijl de dames Van Ackooy
en Drenth opklommen naar de
derde positie.

zijn partij tegen Dick Vastenhouw genadeloos toe te slaan.
Willem van Esveld rekende
zeer knap af met voorzitter Jan
Berkhout en steeg twee plaatsen. De partijen tussen GeertsLindeman, Gude-Pranck en
Gorter tegen Manshande eindigden in remise. Op de ranglijst kwamen er bij de eerste
In de C-hjn behaalden de datien geen verschuivingen voor. mes
Mens en Santoro 59,58 procent en dat was goed voor de
eerste plaats. Tweede werd het
Jeugd
Hendrikse en de derDe Roode won zijn partij van echtpaar
de plaats ging naar de heren
Edward Hendrikse en ging Van Van
Duuren en Hoogland. De
der Moolen voorbij op de rang- koppositie
de C-lijn wordt
lijst. Maarten Scholder, amper nog steeds iningenomen
een paar maanden lid van de Mens/Santoro gevolgd door
door
Zandvoortse Schaak Club steeg
en Van Duurendoor zijn winst op Janneke Hendrikse
Scheffer vier plaatsen en bezet /Hoogland.
Inlichtingen over de bridgenu een riante derde plaats. De club
zijn te verkrijgen bij de
grootste klapper maakte Na- wedstrijdleider,
H. Emmen, tenouk Marquenie door een over- lefoon 18570, alleen
's avonds
wmning op Bart Timmermans
wat, na verwerking van alle uitslagen, een stijging van vijf
plaatsen inhield.
ZANDVOORT - ZandvoortVoor de laddercompetitie
organiseert vrijdag
werden zes partijen gespeeld. meeuwen
een klaverjasavond m de
Ook hier profiteerde Remco de avond
aan de DumtjebveldRoode van de afwezigheid van kantine
Deze koppelklaverjaswedFlorian van der Moolen. Met weg.
begint om acht uur en om
twee overwinningen op rij heeft strijd
deel
te
kunnen nemen moet zehij ook hier de eerste plaats ven gulden
en vijftig cent wor
overgenomen. Ook in deze lad- den betaald.
Elke deelnemer
dercompetitie is Maarten wint op deze avond
een prijs.
Scholder goed op dreef. Dat
bleek uit zijn partij tegen Mare
Ook wordt vrijdagavond een
Habets, die hij in winst omzet- klaverjasavond
gehouden in de
te. Rebecca Willemse won van ontmoetingsruimte
de
Edward Hendrikse en Riek van Agatha Kerk aan devanGrote
der Mey boekte zijn eerste over- Krocht. Aanvang acht uur, toewinning door Michael Kuijl te gang gratis
verslaan.

Klaverjasavond

Rapidtoernooi
Het tweede Harlekijn Rapidtoernooi werd glansrijk gewonnen door Willem Brugman.
Aan dit gezellige evenement namen twaalf schakers deel. Wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer
had geen enkel probleem met
dit geanimeerde schaakgebeuren en zo rond de klok van zes
uur konden de fraaie bekers
uitgereikt worden.
Daarbij was Willem Brugman met een score van tien
punten uit tien wedstrijden de
onbetwiste topper en kwam m
het bezit van de Harlekijn-wisseltrofee. Wim de Oude, de vorige winnaar van dit toernooi,
werd nu slechts vijfde. De tweede plaats ging naar Edward
Geerts. In januari 1995 zal het
volgende toernooi gehouden
worden.

Sandevoerde
houdt autorit
ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde
organiseert op zaterdagavond
17 december haar traditionele
jubileumrit. Ditmaal is de rit
uitgezet door W. Rappange en
R. de Beer, die er iets speciaals
van hebben gemaakt. De start
vindt plaats bij de Beachbar,
Palacehotel aan het B. van Fenemaplem 2 te Zandvoort, waar
ook de finish is.
Het inschrijfgeld bedraagt
twaalf gulden per koppel, terwijl leden van de Autosportvereniging Sandevoerde twee gulden korting per persoon krijgen. Inschrijving is mogelijk
vanaf half acht op vermeld
adres en de start is om acht
uur.
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GEEN MOOIER KERSTVERSIERING
DAN EEN BLIJ GEZICHT!
JOOP!

50 ml Femme eau de toilelte

9 95

'

Voor originele topgeuren betaalt u
bij Parfumerie Moerenburg superlage
prijzen*. Te veel om op te noemen.
Kom en overtuig uzelf van onze
unieke kerstcollectie.
En... natuurlijk wordt uw kado door
ons super feestelijk ingepakt en
adviseren wij u graag en vakkundig!

të.
& * onze aktie loopt t/m 24 dec. 1994
&
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt
JSf.
B

°ueheron

Haltestraat 1, tel. 16123

21-22-23 december koopavond

i

BIZARRO
Ruik het groen, proefde sfeer van de
Kerst en geniet van onze mooie
Kerstarrangementen
De specialist in al uw
bloemwerken
BLOEMSIERKUNST

JöluijS

'

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 12060

m

KERSTDINER OP HET WATER

9tt«ec[eiicwck

Mode in dameskleding
en lingerie

Speciale
kerstaanbieding

Fantasie panty ' ^2
en kousen
van Pierre Cardin
van 34,95

Voor een gezellige
sfeervolle kerst.

nu voor

tel. 02507-31196

Rosarito

10

Wij zijn beide
Kerstdagen geopend.

U kunt bij ons
a la carte dineren.
Boul. Barnaart 14

de énige échte drukkerij iri Zandvoort

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag

FLOATING
RESTAURANT
HEERLIJK GENIETEN VAN UW KERSTDINER
IN EEN EXOTISCHE OMGEVING MET
MUZIKALE OMLIJSTING.
RESERVERING GEWENST
U bent welkom op 25 en 26 dec. rond 17.00,
18.00,19.30 en 20.30 uur.

Opgelet!
U kunt nog steeds

SKIKLEDING

O J £&

Passage 18, Zandvoort

Op de Grote Krocht is kerstsfeer!
We hebben een leuke kerstcollectie
zowel kleding als lingerie
ook veel kadotips!
Op het Kerkplein 10 hebben wij

Tutti Frutti

té
té

té
bij ons inbrengen!
Tevens kunnen wij nog kinderkleding gebruiken in de maten 92 t/m 128.
Liefst merkkleding
l
eb
Met deze bon krijgt u op
/»
l alle kleding Z0%1torting.
T
i Deze bon uitknippen «n meenemen!!! i té
té
Openingstijden
woe. t/m zat. 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2/2
Zandvoort

L

SEAPAIACE

^

Oosterdokskade 8,1011 AE Amsterdam
Tel. 020-6264777, fax 020-6204266

té
té

té
té

geeft u mee

5-daags
kerstarrangement
op Walcheren

èYé £&:"£& £fe •£& '^ ^.fe £fe £fe £fe jf^i

'--'-----'^-'^ "'a.ï

UITVERKOOP
20% tot 50% op de hele collectie
Pepe jeans div. modellen nu Dv3 ,~
Dus snel naar de Rosarito's
voor koopjes en kado's

Uw drukker voor l kerkpad 6;
Hüweljkskaarten Tei;/Fax: 02507-12793
geboortekaartjes en Postbus 54-J v
handelsdrukwerk 2040 AB Zandvoort

WEE!

geeft u meer!

In het Keizer Karel College in Amstelveen vindt
op zaterdag 24 december en Eerste en Tweede
Kerstdag (25 en 26 december) plaats de traditionele

Café "Het Gedicht vandc Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
OP €€RST€ K6RSTDRG TflF€L€N UJIJ IN €€N
ONTSPRNN6N SF66R, W€€S UU€LKOM
K€RSTDIN€R:
Q»-v

mm
m
mm

Z6€VRUCHT€N-SflLRDe
HetD6R€ OSS€STRRRTSO6P
KfllfSMéDRILLON
div. groenten/aardappeltjes
D6SS€RT6UFF€T
KOFFI6/TH66 SURPRISE
PRIJS PCR COUVCRT: ƒ52,50

3 dagen

reserveren: 02507-15541
tt

iRSTMARKTPRIJZEN

i vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 december
fiè

Dames afd. 30-50% korting
Heren afd. 20% korting
f

KerstAntiekbeurs
Deze beurs in Amstelveen staat onder auspiciën
van de Verenigde Antlekbeurs Exposanten (VEA)
die bij de aankoop een garantiecertificaat waarborgen. Dit jaar zijn er deelnemers die zich
gespecialiseerd hebben in klokken, zilver, kristal, juwelen, porselein, aardew erk, koper en
nautische instrumenten. Verder slaan er stands
met meubels in diverse stijlen en houtsoorten.
Het Keizer Karel College is te vinden aan de
Elegast 5 (bij de Ouderkerkerlaan) in
Amstelveen. De beurs is op zaterdag 24 december geopend van één tot vijf uur. Eerste en '
Tweede Kerstdag van 11 tot vijf uur. Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon
bij de kassa van de Kerst-Antiekbeurs in het
Keizer Karel College betaalt u in plaats van
zeven gulden slechts vijf gulden per persoon.

i
m
II

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

Bon voor onze lezers
Woonplaats:
Aantal personen (max. twee per bon):

geeft u meer!

In samenwerking met Weekmedia organiseer
Hotel Willebrord een 5-daags Kerstarrangemen
met de aankomst op 23 december en het vertrel
op 27 december 1994. Tijdens uw verblijf kunt i
enieten van schitterend gelegen wandel- e
etspaden en een bezoek brengen aan het pitto
reske dorpje Veere, Middelburg met zijn schittt
rende stadhuis, de beroemde boulevard va
Vlissingen en de imposante Delta Expo.

t

Het arrangement is op basis van half-pension c
inclusief:
kamer met douche en toilet
2 x drie gangen menu
Ie Kerstdag zes gangen diner
2e Kerstdag uitgebreid gastronomisch
koud en warm kerstbuffet
Dé kosten voor dil arrangement bedrï
gen voor de lezers van de krantc
van Weekmedia f 449,00 p.\
Toeslagen: l pers. kamer f 10
per dag, kamer met balkon
ƒ 5,- p.p. per dag.

Ulesterporkstrciot 5

Voor nadere informatie: HoU
Willebrord, Smidsstraat 17, 437
AT Zoutelande, tel. 01186-121?
Boeken is alleen mogelijk door middel van h'
insturen van onderstaande volledig ingevuld
bon naar: Secretariaat Weekmedia, Postbw
2104, 1000 CC AMSTERDAM

Wilt u voor de feestdagen
iets speciaals met uw haar?
Vertel het ons, wij doen ons
best en maken het waar.

Kerkstraat 22
Tel. 14040

Bon voor onze lez
Deelname aan het 5-daags Kerstarrangement
Zoutelande van 23 tot 27 december is alle<
mogelijk door het insturen van deze vollec
ingevulde bon naar het in de bovenstaande lek
vermelde adres.
Naam:

JM COIFFEURS

Adres:

wenst al haar klanten prettige feestdagen en een verzorgd nieuwjaar.

Naam:

Hotel Willebrord is gelegen in
het dorpje Zoutelande aan de
Zeeuwse rivièra aan de zuidkant van Walcheren tussen
Vlissingen en Westkapelle. Deze
streek staat erom bekend de meeste
zonuren van Nederland hebben. Het hotel lig
slechts 75 meter van duinen en stand.

Postcode:

Woonplaats

Telefoonnummer:
Aantal personen:

Kinderen:

( "j?
Vh

geeft u
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Slaapkamerblad
Voor de tweede keer verschijnt dit jaar een (geactualiseerde) informatiegids
met als titel 'Alles over
slaapkamers'. Het tijdschrift' is overzichtelijk ingedeeld met verschillende
hoofdstukken over de technische aspecten van verschillende soorten bedden,
matrassen, bedbodems en
systeemmeubelen. Om zeker te zijn van een juiste
matraskeuze staat in het
tijdschrift een test beschreven. En omdat waterbedden erg populair zijn, is
hieraan een speciaal artikel gewijd, met alle vooren nadelen van dit bed.
Ook de modieuze kant
van het slapen wordt besproken. Tal van inrichtingsvoorbeelden zijn te
zien op de vele foto's.

Ook dikke vrouwen dragen een 'catsuit'

Dikke vrouwen kruipen uit het verdomhoekje. Grote-matenmode is tegenwoordig niet meer alleen maar tenlenmode; elegante en modieuze kleding behoort de laatste jaren
steeds meer tot de mogelijkheden. 44-plus heeft de keuze
uit diverse winkels en stijlen.
OOR DE ETALAGE
haald met koffie en thee, koek
van Mateloos doet een en chocolaatjes. „Het doet geverlate wesp verwoede moedelijk aan," verklaart verpogingen om bij de verleide-" koopster Nettie Tichelaar van
lijk lonkende nepgetaakjes Mode Tineke deze, voor een geaan de andere van de ruit te middelde damesmodezaak onkomen. Maar hoe aantrek- gebruikelijke geste.
kelijk de winkel aan de buiAngelique ter Voort, die in de
tenkant ook lijkt, bezitters winkel
van Marina Rinaldi
van een slanke taille hebben staat, moet
echter niets hebben
er weinig te zoeken. Dikke van „al dat snaaiwerk.
Onze ervrouwen echter kunnen er
varing is dat de klanten daar
hun hart ophalen.
juist geen behoefte aan hebben.
Ze eten geen taartjes en choco-'
door Berber Paarlberg
la. Maar Mateloos is op een ander publiek gericht. Zij verkoAlles aan Mateloos, van de pen bijvoorbeeld ook 'leggings'.
naam tot en met de ronde vor- Die zal je hier nooit vinden."
Beugelslot
men van de wanden, komt er
Beugelsloten zijn al niets
onverhuld voor uit voor dikke
Marina Rinaldi heeft damesbijzonders meer, maar een
vrouwen te zijn. De collectie be- mode in de maten 42 tot en met
beugelslot dat is voorzien
gint bij maat 44 en loopt tot en 52. Patrizia' S verkoopt de grovan een alarm is toch wel
met maat 60. „Het is overduide- te-matencollectie (maat 44 tot
weer iets anders.
lijk prettig voor de klanten dat en met 54) van Mondi. Bij beide
De Japanse fabrikant
ze onder gelijkgestemden zijn winkels valt het nauwelijks op
Saiko heeft nu een gehard
en dat ze niet naast maatje 36 dat ze alleen grote maten verkostalen beugelslot in zijn
staan te passen," zegt mede-ei- pen. Evenals Mode Tineke zegcollectie dat voorzien is
genares Betty van Wessel.
gen beide winkels voor alle leefvan
een
elektronisch
Niet alleen de klanten, ook de tijden wat wils te hebben en
alarm. Wordt er langer dan
meeste verkoopsters hebben voeren ze een collectie van klasvijf seconden geprobeerd
grote maten. Betty: „Daar her- siek tot en met sportief, incluom het slot te forceren, dan
kennen de klanten zich in. Ze sief een spijkerstofcollectie.
gaat. er een snerpend alarm
hebben dezelfde heupen en
Vooral bij Patrizia' S en Marirnet een sterkte van maar
kunnen laten zien wat je als na Rinaldi zijn de kleuren
liefst negentig decibel af.
dikke vrouw allemaal aan kunt blauw, bruin, rood en groen
Het alarmgedeelte wordt
trekken." Hetzelfde geldt voor goed vertegenwoordigd in de
gevoed door een negen volt
de verkoopsters van Mode Ti- kleding. Het aanbod is heel
batterij die ongeveer drie
neke, de winkel 'voor het maat- klassiek, maar van mooie kwamaanden meegaat.
je meer.' Ook hier kan tot maat liteit. Over het geheel genomen
60 worden gekocht, beginnend is Patrizia' S wat keuriger en
Meer Informatie: JVM Import, telefoon 04130-42833.
bij maat 42. Mateloos en Mode Marina Rinaldi iets vlotter.
Tineke zijn in Amsterdam de Mode Tineke is minder exclumeest gespecialiseerde dames- sief. De collectie doet aan het
modezaken voor grote maten. aanbod van 'Zij' denken. „Niet
erg uitbundig, het neigt een
Deze yrlje-ttjdspagina
beetje naar klassiek," beverschijnt wekelijks in alle
Gemoedelijk
schrijft Nettie de stijl.
edities van Weekmedta.
Gezelligheid, een woord dat
Coördinatie: Trucly Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
altijd opduikt als het over dikAmsterdam, telefoon 020 ke mensen gaat, speelt een be- Sportief
562.2840 (niet op vrijdag).
langrijke rol bij beide winkels.
Mateloos is.de meest modieuDe klanten worden gastvrij ont- ze van het rijtje en trekt daardoor een jonger publiek dan de
andere drie winkels. „Wij heb(ADVERTENTIE)
ben alles wat 'in' is," aldus Betty van Wessel. De ruime keuze
aan kleding vindt ze eerder
sportief dan chique en is gericht op de 'vlotte dikkerds.'
Een bescheiden assortiment
aan lingerie, de liefhebberij van
mede-eigenares Wilma Kwast,
De complete gids voor aanstaande bruidsparen behoort
ook tot de collectie. Zo
zijn er beha's verkrijgbaar van• Alles over de organisatie van je huwelijk
Voor bestellingen of meer informatie:
af maat 85C tot en met 130G. De
• Meer dan 300 pagina's informatie
laatste maat zit er meer voor de
• Peest-, receptie- en trouwlokaties
lol dan voor de verkoop bij.
• De mooiste kastelen en landhuizen
„We stoppen er altijd ons hoofd
• Speciaal adrcssenkatern Noord'Fr v Micnutraat 50 A, 1071 RV Amsterdam
in," grinnikt Wilma.
lax 1)20 - 675 62 84
en Zuid-Holland
Behalve de genoemde speciaalzaken voeren winkels als

Zilverexpositie
In de Vleeshal, op de
Grote Markt van Haarlem,
is momenteel een tentoonstelling te bezichtigen van
Fries zilver. Deze zilverschatten komen uit het
Fries Museum in Leeuwarden dat momenteel een
grootscheepse verbouwing
ondergaat. Haarlem zag
daarin een mogelijkheid de
Friese zilvercollectie te laten overkomen. Drie eeuwen economische welvaart
hebben deze Friese zilvercollectie, die een internationale faam geniet, doen
ontstaan. Een van de hoogtepunten is het zogeheten
'Poptazilver'.

V

020-6717794

De tentoonstelling In üe Vleeshal
duurt tut en met 22 januari. Openlngstljdcn zijn: maandag tot en
met zaterdag van 11 tot vijf uur,
zon- en feestdagen van één tot vijf
uur. Op Eerste Kerstdag en
nieuwjaarsdag Is de tentoonstellint; gesloten. Elke zondag vinden
om half drie rondleidingen
plaats.

Kerststallen

Wilma Kwast mede-eigenaresse van de de gróte-maten winkel Mateloos.
H&M, Marca, C&A, Vroom &
Dreesmann en de Hema ook
een beperkte grote-matencol.lectie. Vrouwen met grote maten zijn niet duurder uit dan
vrouwen met gangbare maten,
vinden de grote-matenspecialisten. Wat kwaliteit en prijs betreft zit Mateloos volgens Betty

te richten op vrouwen die wat
te besteden hebben. Ze zijn,
met andere woorden, tamelijk
prijzig. Maar daar. krijg je volgens de verkoopsters wel kleding van goede kwaliteit voor,
die lang mooi blijft. „Dat moet
ook wel," zegt Ina Galavazi van
Patrizia' S, „want bij mensen

Modieuze kleding in
plaats van Tentenmode
op het niveau van de Bijenkorf.
Mode Tineke is iets goedkoper, maar dat komt, zegt Netty
Tichelaar, omdat alle kleding
in het eigen atelier wordt ontworpen en gemaakt. De prijs
wordt ook gedrukt doordat in
de meeste kledingstukken polyester is verwerkt. Dat gaat
kreuken tegen en valt soepel.
Bij Patrizia' S en Marina Rinaldi wordt dit effect met wat
duurdere stoffen, zoals zijde,
bereikt. Marina Rinaldi tekent
daarbij nadrukkelijk aan geen
'synthetische rommel' te verkopen. Beide winkels zeggen zich

die dik zijn, slijt de kleding
sneller. Alles zit dicht tegen je
aan en ze transpireren veel."

Over de knie
Dikke vrouwen dragen tegenwoordig bijna alles, volgens
Betty van Mateloos. Zelfs heel
strakke en getailleerde kleding,
hoewel dat niet vaak voorkomt.
Het enige dat ze niet aantrekken zijn korte kleren. Betty:
„Voor de meeste mensen is het
belangrijk dat de kleren over de
heup vallen." En de rokken reiken meestal tot over de knie,

Win een bezoek aan 'echte Leeuwekoning'
ET KAN eigenlijk

DE

LEEUWEKONING

H

niemand ontgaan

zijn. Sinds eind

november is de nieuw-

ste animatiefilm van
Walt Disney, De Leeuwekoning, in heel Nederland in de bioscoop

te zien.

De Leeuwekoning vertelt
het verhaal van de jonge
leeuw Simba die, nadat zijn
vader is dood gegaan, het
koninkrijk verlaat. Geholpen door zijn vrienden Timon (een stokstaartje) en
Pumbaa (een wrattenzwijn) besluit Simba echter om terug te keren en
koning te worden.
De dieren in 'De Leeuwekoning' zijn prachtig getekend. Ruim zeshonderd tekenaars werkten drie jaar
lang aan deze film en bezochten ook 'echte' dieren
in hun eigen leefomgeving.
Maar wist je al dat deze dieren ook in Amsterdam wonen? Je kan ze namelijk het
hele jaar door in Artis bezoeken.
Speciaal voor de jonge lezers van deze krant organiseert Artis een kleurwedstrijd met als hoofdprijs
een speciale wandeling
'achter de schermen' van
de dierentuin.

Bezoek Artis
Wat moetje doen? Kleur
de plaat zo mooi mogelijk
in en stuur hem voor donderdag 29 december naar:
Buena Vista International,
Artis-actie, Postbus 349,
1170 AH Badhoevedorp. De
inzenders van de tien mooiste kleurplaten worden beloond met een fantastische
middag (zondagmiddag 8
januari) voor drie personen die een wandeling 'achter de schermen' in Artis
krijgen aangeboden.
Verder zijn er vijftig posters te winnen van 'De
Leeuwekoning'. Vergeet
niet je naam, adres en leeftijd bij de kleurplaat te vermelden. De prijswinnaars
krijgen zo spoedig mogelijk bericht thuis. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

want, zoals Ina Galavazi van
Patrizia' S het nogal plastisch
verwoordt: „Ze hebben natuurlijk vreselijke knieën."
Zwart overheerst dit jaar in
de feestkleding bij allevier de
winkels. Bij Mateloos wordt dit
aangevuld met wat zilveren,
witte, gouden en rode accenten.
Marina Rinaldi en Patrizia' S
wisselen de zwarte basis af
door hier en daar wat wit of
grijs toe te voegen en Mode Tineke -combineert met crème
streepjes en vlekjes.
De feestcollectie van Mode
Tineke bestaat voornamelijk
uit lange blouses, blouse-jassen
of gilets tot op de enkels, die
kunnen worden gecombineerd
met een pantalon. Voor 450 gulden heb je volgens Nettie iets
heel moois voor de feestdagen.
Kreukstof en 'velours d'antique' geven de gilets, blouses,
jasjes en rokken van Patrizia' S
een feestelijk accent. Wie, behalve een rok en een blouse,
ook nog een colbert erbij koopt,
is al gauw duizend gulden
kwijt. Voor Marina Rinaldi
geldt hetzelfde, maar voor 600
gulden kan je er ook, zij het wat
eenvoudiger, slagen voor de
feestdagen. De, net als bij Patrizia' S tamelijk klassieke feestcollectie, bevat veel zwarte
truitjes met (handmatig opgestikte) epiletten, witte blouses,
al dan niet voorzien van roesjes, en donkere rokken. Een
zwarte skibroek maakt een
vlotte combinatie met een jasje
met 'pied-de-poule' motief mogelijk.

Foto Bram de Hollander

woordigd. Ze zijn uitstekend te
combineren met een sexy 'catsuit' of een strak zwart rokje.
De dikke vrouw die mooi uitgedost de feestdagen wil doorbrengen, hoeft zich geen zorgen
te maken. Welke stijl of prijsklasse je maar wenst, er is een
ruim aanbod aan mooie kleding in grote maten.

Het Goois Museum is te vinden
aan de Kerkbrink 6 in Hilversum. De tentoonstelling Is geopend van dinsdag tot en met zondag van half één tol half vier. Beide kerstdagen geopend, l januari
gesloten. Voor meer Informatie:
telefoon 035-292.826.

Marina Klnaldi: (02») (i7!).811S: Mateloos: (020) 683.2384; Mode Tineke: (02(1)
612.3604; Patrizia' S: (020) <!~:i.2:!21

(ADVERTENTIE)

Y.a'n bank waar pa, ma, kleine Jan, tante Ria, oom Karet, Loesje,
de baby Snzanne, Rndv van hiernaast, kortom...70 'n komfortahele vaar iedereen
70 ontlenend -jan kan genieten. 2o 'n bank dm.

Pantermotief
Voor een complete ieestoutfit
ben je bij Mateloos volgens Betty zeker 500 gulden kwijt. Hier
kenmerkt de feestkleding zich
door soepele stoffen die vaak
van 'stretehmateriaal zijn gemaakt en een hoog draagcomfort hebben. Ook hangt er veel
kleding van fluweel, glans- en
doorschijnende stoffen in het
feestrek. Soms bedrukt met
een opvallende print, zoals een
pantermotief. Ook de tuniekblouses, vaak van doorschijnende stof, zijn goed vertegen-

Het Goois Museum in
Hilversum heeft tot en met
8 januari 1995 een echte
kerstexpositie in huis genaald: 'Rond de kerstkribbe'. De tentoonstelling is
samengesteld uit de collectie historische kerststallen
die uit verschillende landen afkomstig zijn. De verzamelaar van de kerststallen, Clemens Merkelbach
van Enkhuizen, heeft bij
het verzamelen er met
name op gelet dat het esthétische element van de
kerststallen
behouden
blijft; kitsch dient vermeden te worden, om het devote karakter te bewaren.

2-?.its uitgevoerd in stof
AI ooi

Voor

935,-

De Bank van Nederland

Het gratis Handboekje i\ui
Mnntèl, boordevol met
exclusieve m betaalbare
zitmeubelen, ligt iwr u
klaar. F.ven bellen t'n u
krijgt 'in stiel in de bus.

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 MeubelboulevardDiemen - Tel 020-6 99 4111

(ADVERTENTIE)

Data: Jan.: 27
Feb.:4,l 1,18,25

Feestaanbieding Tsjechië
8-Dagen Marianske Lazne,
Kasteel hotel
Monty, nu
wars door het heuvelachtige landschap van
het Boheemse Woud maakt u de mooiste winterse
natuurexcursies.Tevens maakt u kennis met Praag!
8 Dagen met vele extra's! Een fantastische dansavond, een folklore avond, een culinaire avond met
vele Tsjechische specialiteiten! Nu slechts 648,-!
Meer informatie over Marianske Lazne Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:

Mrt.: 4,1 1,18,25
April: O l

nu
Inclusief:
Overvoer per luxe touringcar
• logies in kasteelhotel Monty
® 2-persoonskamers met do/to
O halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• gidsservice in Praag
• vele extra feestelijkheden
• subliem afscheidsdiner
O uitstekende reisbegeleiding

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur
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KERSTBOMEN
AKTIE - AKTIE - AKTIE

op = op weg = weg
verkoop Louis Davidsstraat 13

DE GOEDKOOPSTE

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de dag van
bezorging vers worden gemaakt, ook op feestdagen.
LUXE
SALADESCHOTEL ƒ 27,50 p.p.

AARDAPPEL OF
HUZARENSALADESCHOTEL

Keuze uit: zalm, tonijn, krab, garnalen of haringdille salade met gerookte zalm, paling, fantasiemakreel, gevuld en zoute haring, krabvlees, hol
garnalen, surimi garnaal.

17,50 p.p.

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS TEL. 18794
33D3,

Met: aardappel of huzarensalade, krabvlees, paling, zoute haring, rolmops, gevuld ei, makreel,
spekbokking, brado.

Visspecialiteitenrestaurant en winkel

GEBAKKEN
VISSCHOTEL

HORS
D'OEUVRE
27,50 p.p.

DUWENVOORDEN
Haltestraat 49, Zandvoort

17,50 p.p.

Met: gerookte zalm, paling, sprotfilet, fantasiemakreel, brado, hol. garnalen, zoute haring, gevuld ei, krabvlees, rolmops.

Met: calamaris, visnuggets, kibbeling, mosselen,
scampj's, surimigarnaal,
4 sausjes, aardappelsalade.

Tel. 02507-12261
Plaats nu uw bestellingen voor de feestdagen
Wij kunnen al onze dagverse produkten voor u uit voorraad leveren.
Enkele suggesties:

mode
en
accessoires

* Voor de voorgerechten

Ladies Fashion op niveau
Einde Haltestraat 56
Zandvoort 02507-20086

GEROOKTE
VISSCHOTEL
27,50 p.p.
Met: gerookte zalm, paling, zalmforel, heilbot,
makreel, sprotfilet, spekbokking, brado.

HARINGSCHOTEL
19,50
Met: 6 zoute haringen

gerookte noorse zalm
avocado's met holl garnalen
zalm met meloen
gerookte palingfilet
div. dagverse salades
verse Zeeuwse oesters 6°

Maandag gesloten
di. t/m vrij. 11.00-18.00 uur
zat. 11.00-17.00 uur zondag 12.00-17.00 uur

Voor informatie of bestellingen:
- Kroon, tel.nr. 02507-17619
- Van Dam, tel.nr. 02507-16500
- ledere dag zijn wij tevens
bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder tel.nr. 02507-30166.

Voor starters
1 Keesomstraat 471, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,74. 4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Nieuwstraat 76, kale huur
ƒ 537,75, bruto huur
ƒ 575,25. 2-kamerwoning op
2e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.865,-, éénpersoonshuishouden. Selectiecriteria:
hoogste leeftijd.
Voor doorstromers,
starters, vestigers
3 Flemingstraat 274, kale huur
ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 726,20. 4-kamerwoning op
1 e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.095,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en veertigers: hoogste
leeftijd. Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag 7 december a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Zalmmoten of Zalmfilet
Tarbotmoot of Tarbotfilet
Tong of Tongfilet
Grote Gamba's no l
Levende Kreeft voor u ge_kookt
Tongrolletjes gevuld niet zalm

Confetti wil iedereen
langs deze weg hartelijk
bedanken voor de enorme
belangstelling en het
enthousiasme welke wij mochten
ondervinden bij de opening van
onze nieuwe winkel.

Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.

Woningbon

Ondergetekende 15

D doorstromer

D starter

* Hors d'peuvres v.a. ƒ 17,50 p.p
* Het is bij ons mogelijk 4 eigen hors
d'oeuvres samen te stellen
* Schaal met 40 luxe borrelhapjes ƒ 75,-

U kunt met Uw bestellingen*tot*22.00 uur bij ons terecht.
Grote kerstbestellingen kunnen eventueel bezorgd worden.

l' KERSTDAG GESLOTEN

Postcode Loterij steunt Natuurmonumenten

Pony's zetten
heide in bloei

D vestiger

thuishoren weer alle ruimte. En
zo kan iedereen blijven genieten van een mooi stukje
Nederland.
Door mee te spelen in de
Postcode Loterij helpt u Natuurmonumenten bij het behoud van uniek Nederlands
natuurgebied. U helpt ook nog
heel veel andere goede doelen.
En u weet het: u maakt tegelijk
kans op meer dan honderdduizend prijzen per maand. Van
vijf gulden tot ZEVEN MILJOEN! Om mee toe doen hoeft
u alleen de WIN-TOT-7-MILJOEN-BON in te vullen en op
te sturen. Doe dat. Want net als
de natuur is de Postcode
Loterij er voor ons allemaal!
Pony's in het Planken Wambuis.
De Postcode Loterij helpt Natuurmonumenten bij het behoud en de
ontwikkeling van onze natuur.

Geboorte datum

Gerealiseerde toewijzir gen op
eerdere advertenties
Keesomstraat 337: toegewezen
op leeftijd 43 jaar + 1 bonusjaar
= 4,4 jaar.
De Schelp' 105: toegewezen op
leeftijd 50 jaar + 2 bonusjaren =
52 jaar.

* Diversen

Alle medewerkers van
Visrestaurant/winkel
DUIVENVOORDEN
wensen U prettige feestdagen
en een gezond 1995

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Toewijzingscriteria
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van de EMM.

Naam partner

Miljonair
worden?
Vul de bon
in en doe
mee!

Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Postcode

Vlak b\j Ede ligt het natuurmonument Planken Wambuis. het is een prachtig
natuurgebied. Rustige bossen en uitgestrekte heidevelden maken het tot een heerlijk wandelterrein. Sinds
kort heeft het Planken VVambuis er een nieuw element
by: een kudde New-Forest
Pony's. De Vereniging Natuurmonumenten gebruikt

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
D |a

D nee

l

POSTCODE
l etage

D wel lift

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

j

l

i

i

j

BINGO
JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

26 24 45 38 33 06 28
05 19 14 17 36 32 07
08 13 40 41 04 22 37
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Handtekening

EMM
OTb

Natuurmonumenten zet de
pony's in als natuurlijk wapen
voor het behoud van bos en
heide. De pony's grazen het
teveel aan gras in het gebied
weg. Daardoor krijgen de andere planten en dieren die er

DE UITSLAGEN VAN 11 DECEMBER

Huidige type woning
Indien flat

de pony's bij het behoud van
de natuur, en de Postcode
Loterij steunt het werk van
de Vereniging.

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

Voor vestigers
4 Lorentzstraat 171, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05.4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

Thomsonstruat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-17741

M

Kreeftsoep .
Vissoep
Garnalensoep
Mosselsoep

* Voor de Hoofdgerechten

Bart, Joset, Christa
Bea, Irma, Joep en Betty
en Rachel

Vrijkomende woningen

* Verse soepen

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen:

25
23
10
18
35
15
16
42

getal 22 t/m 36
ƒ 25.000,- 43 ƒ40,ƒ 10.000,- 12 ƒ30,/ 5.000,- 02 ƒ25,ƒ 2.500,- 09 ƒ20,/ 1.000,- 30 ƒ15,ƒ 500,- 03 ƒ10,/ 100,- 20 ƒ5,ƒ50.-

ÖkfJa, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.94.12

Straatprijs / 3.000
5632 DJ

Bingo Jackpot

Extra Prijs / 25.000
ƒ150.000,5632 DJ 015
Stand Mega Jackpot: 2 miljoen

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

NATIONALE
LOTERIJ
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Gevaar vitamine tekort steeds
meer aanwezig

Regla pH

Effektief geneesmiddel Vegelt'
brandend maagzuur beter
Onze maag krijgt op een gemiddelde dag heel wat te
verwerken. Van ontbijt, lunch, diner, koffie en thee,
tot en met allerlei drankjes en versnaperingen tussendoor. Zoet, zuur, zout, warm en koud, het lijkt de
gewoonste zaak van de wereld. Om dit alles te
kunnen verwerken moet de maag dagelijks meer
dan 3 liter maagsap produceren.
Het komt bij iedereen, jong zwangerschap kunnen een
of oud, wel eens voor dat de rol spelen.
maag gaat protesteren tegen
al dat lekkere voedsel. Er pH-waarde maagzuur
wordt dan teveel maagzuur Be klachten van brandend
geproduceerd of de inhoud maagzuur kunnen worden
van de maag vloeit terug in voorkomen door een ander
de slokdarm, soms zelfs tot leef- of eetpatroon. Lukt dit
achter in de keel. Brandend niet, dan kan een geneesmaagzuur of maagpij n door middel, dat de zuur graad
overtollig maagzuur wordt (=pH waarde) van het maagvaak veroorzaakt doordat er zuur regelt, een oplossing
te sterk gekruid voedsel of te zijn. Regla pH (spreek:
snel wordt gegeten, of door- reeg-laa pee-haa) van Darci
dat er onvoldoende wordt ge- is zo'n geneesmiddel dat
kauwd. Niet bij iedereen is door zijn samenstelling een
dit de oorzaak, want ook te- sterk zuurgraad regelende
veel koffie, alcohol, roken of werking heeft, waardoor de

pH-waarde van het maagzuur gedurende een lange
tijd optimaal blijft, zonder
vervelende bijwerkingen. Het
is bovendien suikervrij, dus
niet schadelijk voor de tanden en geschikt voor diabetici. Wanneer de klachten na
gebruik van Regla pH niet
verdwijnen is het verstandig
naar de huisarts te gaan.
Gratis informatie
Regla pH kunt u kopen bij
apotheker en drogist en is er
in verpakkingen van 60 en
30 tabletten (ƒ 6,95). Het is
ook verkrijgbaar in een goed
smakende drank. Wilt u uitgebreide informatie over
Regla pH schrijf dan een
briefje met naam en adres
aan Darci Pharma, antwoordnummer 12007, 4802
HW Breda (postzegel is niet
nodig).

Gewrichtspijn is te voorkomen

Een soepele oude dag dankzij
homeopathie
Genieten van de oude dag, een ideaal dat veel
mensen voor ogen hebben. Wandelen, fietsen, reizen,
knutselen: van alles staat op het programma. Maar
wanneer die tijd echt, aanbreekt, komt er vaak niets
van terecht. Het lichaam wil niet meer, de gewrichten zijn versleten. Gelukkig zijn er natuurlijke
geneesmiddelen die ervoor zorgen dat de beweeglijkheid toe- en de pijn afneemt.
Veel mensen denken dat slijtage een ouderdomskwaal is,
waar weinig aan valt te
doen. De inmiddels 92-jarige
wereldberoemde Alfred Vogel ontwikkelde echter een
geneesmiddel dat de stofwisseling van het gewricht verbetert, de pijn doet afnemen
en beweeglijkheid doet toenemen. A. Vogel's Alchemilla
complex is dan ook een succesvol middel in de strijd tegen gewrichtsaandoeningen.
Het wordt gebruikt bij gewrichtsklachten die berusten
op een degeneratie van het
kraakbeen dat de gewrichten
bekleedt (bijvoorbeeld bij artrose).

Slijtage
Volgens sommige reumatologen krijgt iedereen boven
het veertigste levensjaar in
meer of mindere mate te maken met slijtage. De eerste
symptomen zijn stijfheid en
pijn. Men kan moeilijk uit de
stoel komen, ook het opstaan
geeft problemen en wandelingen worden steeds korter.Bij het voortschrijden van de
jaren worden de klachten
ernstiger en kunnen in het
ergste geval leiden tot gehele
of gedeeltelijke invaliditeit.
Behandeling is niet eenvoudig. Pijnbestrijders en fysiotherapie zijn de meest gebruikelijke methoden. De natuurgeneeskunde
probeert
het probleem bij de wortel'
aan te pakken en heeft goede
resultaten bereikt met Alchemilla complex.
A. Vogel's Alchemilla complex is verkrijgbaar bij apotheek, drogist en reformhuis
met drogisterij-erkenning.

In de tijd dat niemand wist wat vitaminen en
mineralen waren, had de mens te kampen met
verschillende ziekten die tegenwoordig ondenkbaar
zijn. De bekendste hiervan is scheurbuik, een ziekte
die met name zeelieden opliepen, als gevolg van een
enorm tekort aan vitamine C.
Vandaag de dag zorgen we onmisbaar zijn voor onder
plichtsgetrouw dat ons li- andere een goede weerstand,
chaam voldoende vitaminen normale groei en een goed
en mineralen binnenkrijgt. gezichtsvermogen. MineraOndanks die goede zorgen len regelen allerlei lichaamskan er toch een vitamine te- processen (met name de
kort optreden. Rokers bijvoorbeeld, breken met elke
gerookte sigaret vitamine C
af in hun lichaam en veel
alcohol kan een tekort aan
vitamine BI, B6 en foliumzuur in de hand werken.
Ook mensen die een actief
leven vol spanningen leiden,
lopen de kans te weinig vitaminen en mineralen binnen
te krijgen. Uw lichaam verbruikt dan veel vitaminen en
mineralen, maar krijgt door
de haastige levensstijl niet
op tijd een nieuwe 'voorraad'
aangeleverd. Daarnaast vragen een aantal uitzonderlijke
omstandigheden om meer vitaminen en mineralen. Een stofwisseling) en helpen vitazwangerschap bijvoorbeeld, minen hun werk te doen.
maar ook het leveren van Het lichaam maakt zelf geen
zware geestelijke of lichame- enkel mineraal en maar heel
weinig vitaminen aan. Het is
lijke prestaties.
dus belangrijk elke dag opOnmisbaar
nieuw zeker te zijn dat u
Het is bekend dat vitaminen voldoende binnenkrijgt.

Nieuw:

Nancy Smulders (28) uit Almere ziet eindelijk, na
jaren niet meer tegen haar menstruatie op.
„Een jaar of drie geleden be- Dat was voor mij reden om
gon ik ruim een week voor naar een natuurlijk middel
mijn ongesteldheid klachten te- zoeken. Bij de drogist
te krijgen. In die periode hoorde ik voor het eerst over
was ik moe, prikkelbaar en Efamol PMP, een natuurlijk
ik irriteerde me aan alles. Ik produkt op basis van teunishad ook vaak hoofdpijn en bloemolie. Tien dagen voor
was volkomen lusteloos. Bij de ongesteldheid begon ik
een bezoek aan de huisarts met het innemen. De eerste
kreeg ik te horen dat die keer merkte ik er niet veel
klachten veelvuldig voorko- van, behalve dat de menmen. Hij zei me dat de anti - struatie van korte duur was.
conceptiepil weieens verlich- Bij de tweede cyclus begon me fitter en minder prikkelting kon geven. In mijn ge- ik echter al duidelijk het ver- baar. Nu is het zelfs zo dat
schil te merken. Ik voelde de hoofdpijn wegblijft en
val echter niet.
daar had ik het meeste last
van. Ik wil zeker niet terug
naar een jaar geleden. Elke
maand was ik een week lang
niet te genieten. Efamol PMP
maakt nu mijn hele maand
goed".
Teunisbloemolie niet
vitamines
Efamol PMP is een combinatie van Efamol teunisbloemoliecapsules en Efavite tabletten. Teunisbloemolie bevat
speciale vetzuren die de menstruatiecyclus weer in balans
brengen. De Efavite tabletten
bevatten o.a. zink, vitamine
B6 en magnesium, die de
werking van de capsules versterken. Efamol PMP is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis en zit
sinds kort in een nieuwe verpakking.
Informatiepakket
U kunt gratis voor een informatiepakket met kortingsbon de afdeling voorlichting
van Pharmafood B.V. bellen:
06-0995522 of schrijf naar
Pharmafood B.V., Antwoordnummer 9, 3860 XA Putten
(postzegel is niet nodig).

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t

02507-17166

Bij de samenstelling van Roter Multi Vitaminen + Mineralen zijn de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse
Voedingsraad aangehouden.
Het bevat daarom 23 vitaminen en mineralen, uiteraard
in de juiste verhoudingen.
Deze tabletten kunt u het
hele jaar door gebruiken.

Dan weet u elke dag zeker
dat u niets te kort komt. Eén
tablet per dag is voldoende.
Roter Multi Vitaminen + Mineralen is te koop bij drogist
en apotheker. Voor meer informatie: Boots Healthcare,
035-853851.

Elke 2 uur een maaltijd en toch
afvallen
Er is nu een nieuwe afslankkuur voor iedereen die
wil lijnen, zonder een knagende honger tussendoor:
de Slimfast-dieet- en reinigingskuur. Een kuur die
voor elke dag maar liefst 7 gerechten bevat en wel 6
smakelijke, vezelverrijkte maal tij drepen in verschillende frisse smaken en een hartige bouillon.
Dat betekent bijna elke 2 uur een maaltijd. Het
aantal calorieën? Nog geen 8OO. Na een paar dagen
zijn er dus al snel enkele kilo's af.
Het Slimfast-dieet is ook heel
geschikt voor mensen die
veel onderweg zijn. De repen
zijn compact en handig verpakt. Niemand heeft in de
gaten dat je aan het lijnen

en mineralen die je elke dag
nodig hebt. Elke reep bevat
ook een flinke dosis extra
vezels, dus van een slechte
stoelgang is eveneens geen
sprake meer. Het bijhouden
van ingewikkelde lijsten en
calorietabellen is evenmin
nodig, want elke verpakking
geeft precies aan hoeveel calorieën je binnen krijgt.
Kortom, lijnen zonder gezondheidsrisico's.
Afvallen én reinigen

bent. Wat zeker zo belangrijk is, is de veilige manier
van afvallen. Je hoeft je geen
zorgen te maken over de voedingsstoffen. Slimfast bevat
letterlijk alles aan vitaminen Afvallen met uitsluitend het
Slimfast pakket gaat snel.
Kombineer je het met een
lichte warme maaltijd, dan
bereik je het gestelde ideaalgewicht ook wel, maar dan
duurt het gewoon wat langer. Een bakje rauwkost bij
het dieet is overigens geen
enkel probleem. Wanneer je
ervoor zorgt elke dag minstens twee liter vocht te
drinken, wordt ook het lichaam gereinigd. Ideaal
toch!
Slimfast is verkrijgbaar bij
drogist, Etos, Kruidvat, reformzaak en apotheek. Voor
meer informatie is er een
dieet-infolijn:
04928-3012
(tijdens kantooruren).

Anti-oxydanten van groot belang
bij gezond ouder worden
Een goede gezondheid bij het klimmen van de jaren
is een wens van iedereen. Voor het behoud van onze
gezondheid is het goed functioneren van het menselijke afweersysteem van wezenlijk belang. Een antioxydant preparaat kan hierbij helpen.
Natuurlijk
afweersysteem
Het natuurlijke afweersysteem van ons lichaam beschermt de cellen tegen beschadiging van buitenaf. Deze beschadiging wordt ook
wel oxydatie genoemd en is
te vergelijken met een doorgesneden appel die bruin
wordt. Oxydatie wordt veroorzaakt door zgn. vrije radicalen die worden gevormd
onder invloed van zuurstof.

Vrije radicalen kunnen o.a.
de cel v/and en de celkern
(DNA) beschadigen en veranderingen in de celstruktuur
veroorzaken. Ze zijn de voornaamste veroorzakers van
het verouderingsproces in de
cellen. Verhoogde aanwezigheid van vrije radicalen
komt o.a. door luchtvervuiling, UV-stralen, stress, roken, chemische stoffen in de
voeding en het gebruik van
vet. De natuurlijke afweer
tegen vrije radicalen bestaat
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Met natuurlijke
Rinileen krijgt
uw neus weer lucht

Slimfast-afslankkuur

Positieve ervaringen met Efamol PMP

Eindelijk geen menstruatie
problemen meer

Volledig

GEZONDHEID

uit enzymen die ,in het lichaam worden aangemaakt
en uit anti-oxydanten (stoffen 'tegen' oxydatie) die via
onze voeding worden opgenomen. Wanneer er te veel
vrije radicalen zijn, kan het
natuurlijke
afweersysteem
de bescherming van onze cellen onvoldoende aan.
Vanaf 40
Met het ouder worden neemt
het beschermend vermogen
van het afweersysteem van
ons lichaam af. Vaak groeit
het besef dat we ons afweersysteem zouden moeten helpen; vooral vanaf het veertigste levensjaar speelt dit
een belangrijke rol. Aanvulling met extra anti-oxydanten kan dan nuttig zijn.
Kedoxon Protector
Dan is het goed te weten dat
er Redoxon Protector is. Dit
is een anti-oxydant-preparaat dat met het afweersysteem van de lichaamscellen
samenwerkt tegen beschadiging en te snelle veroudering door vrije radicalen. We
kunnen ons afweersysteem
versterken door dagelijkse
aanvulling met de belangrij ke anti-oxydanten welke Redoxon Protector bevat. Dit
zijn Bèta-caroteen. vitamine
E en vitamine C. Redoxon
Protector is verkrijgbaar bij
apotheker en drogist in verpakkingen met 30 capsules.
Voor meer informatie: Roche
Nicholas, tel.: 04977-81833.

Verkouden zijn we allemaal wel eens. Niets bijzonders dus, maar wel heel vervelend. Door een simpele
verkoudheid kunt u zich een aantal dagen flink
beroerd voelen: keelpijn, hoofdpijn, rillerigheid, een
lusteloos gevoel en natuurlijk een lopende of juist
verstopte neus. In zo'n situatie kunt u het beste
maar rustig aan doen, gezond eten en veel drinken.
Daarnaast kunt u een homeopathisch geneesmiddel
gebruiken. Zo is er onder de merknaam Rinileen
van VSM een homeopathische neusspray verkrijgbaar die veilig en effectief is bij een ontstoken,
gezwollen neusslijmvlies.
Homeopathische
neusspray
Bij neusverkoudheid zwelt
het ontstoken neusslijmvlies
op, zodat de neusholte verstopt raakt. Een homeopathische neusspray, zoals Rinileen, zorgt dat de zwelling
afneemt, waardoor normaal
ademhalen weer mogelijk
wordt. Het voordeel ten opzichte van veel andere neussprays is, dat de zwelling
van het nèusslijmvlies niet
meteen terugkomt als u
stopt met het gebruik. Rinileen werkt veilig en er treedt
geen gewenning op. Zelfs
door baby's en kleine kinderen (kies dan voor Rinileen
neusdruppels) kan het gebruikt worden. Door de homeopathische samenstelling
werkt Rinileen niet klachtonderdrukkend, maar wordt
het genezingsproces gestimuleerd.

steking van de neus zich
snel uitbreiden. Dit heeft uiterst onplezierige gevolgen.

Bijholte-ontsteking

Hoofdpijn, pijnlijke jukbeenderen en koorts kunnen u
behoorlijk ziek maken. Heeft
u wel eens een bijholte-ontsteking gehad, dan is het
raadzaam om bij een volgende verkoudheid direct Rinileen tabletten in te nemen.
Deze homeopathische tabletten helpen bijholte-ontsteking te voorkomen. De tabletten werken ontstekingsremmend, en zullen ook uw
vatbaarheid voor een bijholte-ontsteking verminderen.

Soms kan neusverkoudheid
ontaarden in een bij hol teontsteking. Dit komt doordat
de neusholte in verbinding
staat met de bij hol ten (o. a.
de voorhoofdsholte) in het
hoofd. Hierdoor kan de ont-

Rinileen is zonder recept
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek. Met vragen kunt u
tevens terecht bij de VSM
Homeopathielijn. Bel tijdens
kantooruren:
06-0996662
(gratis).

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513
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Haltestraat 37, '
Tel. 02507-15810^
Zandvoort
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Foto FOCUS 1 aar Service
GRATIS KODAK FILM
bij het ontwikkelen en afdrukken van uw
volle kleinbeeld kleurenfilm in l uur
KODAK, een film die alle anderen verslaat

Dcibbelprïnf
HET MOET TOCH RAAR LOPEN ALS ER NIET EEN
VOOR ONS BIJ LIGT"
DB ER-PLEZIER
Grote Krocht 28 - tel. 19345 - Zandvoort

Kerst in 't Familierestaurantü
Wij zijn beide dagen geopend
en bieden u een keus uit diverse

2e foto voor slechts

19

in 1 uur

Waardebon voor een gratis
vergroting.
cent

l
'

20 x 30
'
•In 1• UUT bij het' ontw. en !|
afdrukken van uw kleinbeeld
kleurenfilm

l

ONTDEK HOE MOOI KLEUREN KUNNEN ZIJN
BIJ KODAK EXPRESS ZANDVOORT

l.
k
J
A

HOUTSKOOL GRILL/WILD EN
A LA CARTE SPECIALITEITEN
Voor reservering tel. 12537
Wij wensen ook iedereen
smakelijke feestdagen en een gezond '95
Kerkstraat 27, Zandvoort

^3£>.3^j^.^&.^^^£.^£. ^^.^^^^^^.^^^^^^^^^^^^.^^.^^.^^^^•^^.^^^^•^^^^^^•^^•^^•^^•^^•^^ fi£

Voor u w altijd al
vertrouwde Kerstvlees
en vers afgesneden vlèeswaren
naar slagerij

KRÓÖNENBURG
Schoolstraat 3, tel. 12939
Bestel tijdig om teleurstelling te
voorkomen aa. uw rollades,
ossehaas, éntrecôte, kalfspèstërs,
varkenshaas, fondue-, gourmet- óf
steen g rï l Ischotel s.

Vlees de hoofdschotel voor een feestelijk kerstdiner, o.a. keus
uit twee heerlijke ROLLADES, varkensfilet of runderlende,
Verder nog FRIKANDO, ROSBIEF, BIEFSTUK,
VARKENSHAAS, CORDON BLEU, KALFSOESTERS enz
GEEN KEUKENWERK EN TOCH GEZELLIG TAFELEN
met onze feestelijk

^^^i::-'^;^/--^
:
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Kwekerij
^
m
:
;:•
^iil:P.i vah; KLEËFF • '$
Vari Stolbergweg 1: - Tel, 17093

CRSTROAA6N

OOK ALLE SOORTEN VERS WILD TE BESTELLEN,
'•:•'_

EXTRA ATTENTIE

bij 150 gram zalmsalade
een glazen waxine kerstster gratis

Wij wensen u prettige feestdagen

FONDUE- GOURMETof STEENGRILLVLEESSCHOTELS
DAT SMAAKT '
ZO.N HEERLIJK TOPSLAGER

FEESTSALADE
?|Een extra rijk gevulde
salade 100 gram

LUXE ONTBIJTEN MET FEESTELIJKE
VLEESWAREN ZOALS SAPPIGE GEBRADEN ROSBIEF, echte ACHTERHAM, SCHWAKTZWALDERSCHINKEN.GEBRADEN LAMSROLLADE
EN NOG VEEL MEER

ÓI?
KERSÏSPECIALITEITEN
(R OVENVERSE HARTIGE HAPJES - FRISSE SALADES - SAUZEN
$P KERST PATE'S - FILET AMERICAIN - QUICHE LORRAINE ,o LUXE LAMS - KALFS - KIP EN KALKOENVLEES
VERWEN UZELF EN UW GASTEN MET DE SPECIALITEITEN VAN

fejMstald^

filpèient of |r^^^
^i^tli^|ea^

UW TOPSLAGER

VREEBURG

Zondag 18 december geopend van 10.00-18.00 uur.

Haltestraat 54, tel. 12451, Zandvoort

Neui Vcor Gala Night
for Singles

TOTftL€ OPH€FFINGSUITVCR KOOP
UNi€K<

P€RZ1SCH€ €N OOST€ftS€ TAPIJT6N
UJij gaan stoppen, alles moet weg tegen bodemprijzen, duizenden m8 originele hondgeknoopte
tapijten, alle voorzien van certificaat van
echtheid

TOT 80 %
KORTING

enkele voorbeelden
India
Nepal
Chino5/8
Perz Beluch
Ind tufted

300x200 _-4495~~ nu 890,240x170 -WS" nu 499,240x170 _-t959' nu 1095,120 x 80 ^-425^ nu
99,200x130 ^-^95^ nu 195,-

DfiVOUD OOSTCftSC TflPIJTeN
flmsterdam, fldm de fluvteruueg 50, 020-6161776
Llsse, de Ruuterstraat 6, 02521-18845
Open maandag t/m zaterdag, do koopavond

Geen zin in uieer zo'n saaie
Oudejaarsavond thuis?

Soc. De manege Zandvoort is
dit jaar geopend van 22.00 tot
05.00 uur in de morgen.
€en Feestprogramma met optredens,
artiesten dansen op muziek van onze DJ's.
V.a. 24.00 uur net zoveel champagne,
champagnecocktails, kreeft, ger. zalm,
salades en oliebollen als u ujilt.
6ntree ƒ 47,50. Reserveren 16023.
ledere zaterdagavond geopend
voor ongeb. mensen.
Ook Kerstnacht 24/12 met een
60er jaren programma.

LEERLINGEN WERVEN?

De nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
hebben op 18/19 januari en op 15/16 februari aandacht voor scholen en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari één
of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële)
leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met Marjo Reuver of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant. Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

woensdag 14 december 1994
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Auto's & Motoren
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Hyundai's Excel eindelijk van deze tijd

[/p'eugeot schittert

BH
Peugeot heeft een drietal
jifystal-uitvoermgen uitgejracht die door het prijs
"irdeel een schitterende
ibieding heten te zijn
106 Crystal, vanaf 26
zend gulden, is verkrijg
5aar met 11 benzinemotor
l 5 dieselmotor en is ge
iiiseerd op de drie en vijfleurs XR
'*De extra's betreffen onIe^- meer kuipstoelen,
hoofdsteunen achter, elek;ch taedientaare voorrui:eïi en centrale deurvermdeling met afstandsbe
liètiing
Het voordeel voor de
[klant loopt op tot 16 hon[erd gulden Brj de 306 is
lit zelfs l 870 gulden. De
|dne- of vijfdeurs 306 Crys
ital, vanaf 32 duizend gul[den, is verkrijgbaar met l 4
lenzinemotor of l 9 dieseljmotor en eveneens geba'seerd op de XR Deze heeft
'extra's als centrale deur'vergrendehng met
afIstandsbedienmg en elektrische bedienbare voorruiten
De 405 Crystal is lever!baar als sedan en stationwagon „Aan de basis staat
de GLX'met l 6 benzine- of
l 9 dieselmotor en de GRX
met een drietal motoren
Prijzen vanaf 36500 gul
den

Chrysler reist
naar China

Hyundai zegt met de nieuwe
Excel na twintig jaar vaarwel
tegen de Pony. Het Koreaanse
merk gaat niet over een nacht
ijs en introduceert direct drie
geheel nieuw ontworpen modellen. De verwachtingen zijn
hooggespannen.

H

YUNDAI'S PONY en
oude vierdeurs Excel
moesten het hebben
van de prijs want het
uiterlijk was zo langzamerhand
niet meer om over naar huis te
schrijven Saai en achterhaald
door de moderne auto indus
tne
Dat kon dus niet langer zo
doorgaan en zeker niet als we
de Pony en Excel naast de ande
re Hyundai modellen zagen
staan De Lantra en Sonata on
dergingen recent een forse face
hft die heel wat nieuwe kopers
over de streep
trok
De Pony en
Excel vielen
duidelijk uit
de toon maar
de nieuwe mo
dellen zijn ge
heel in lijn
met de grotere
*
Lantra en Sonata Sinds kort
zingen de Excel modellen weer
mee en het hoeft geen verba
zing te wekken als ze m de na
bije toekomst de boventoon
gaan bespelen bij Hyundai

zichtelijk De knop voor de ach
tei ruitverwai ming is echter
vrijwel onzichtbaai en de laag
geplaatste knopjes voor de
dashboardverlichtmg en hoog
teverstelhng van de koplampen
zijn niet verlicht en zeker 's
avonds bijna onvindbaar

Alpha

Raadsel

Hyundai levert de Excel met
een tweetal Alpha motoren met
drie kleppen per cilinder Naast
de l 5 liter is een l 3 liter aan
het programma toegevoegd
Deze is afgeleid van de l 5 liter
en levert maar vier pk minder,
84 pk om precies te zijn en dat
is niet slecht voor een motor
met deze cilinderinhoud
De testauto betrof een Excel
sedan l 5i GS en met deze versie kom je heel goed uit de voe
ten als het om prestaties gaat
Hij heeft veel trekkracht in de
lage toerentalgebieden en als je
een beetje flink op het gaspe
daal trapt bij het wegrijden trek
je het rubber van de banden
Wie ervan houdt krijgt de
voorwielen ook m de tweede
versnelling nog wel aan het
spinnen Het
enige manco
dat je over de
motor kunt
aanvoeren is
dat hij bij ho
gere toerental
len wat ru
moerig bromt
Hyundai geeft
een gemiddeld brandstofverbruik van ruim l 16 op maar in
de testperiode haalden we dit
bij lange na niet

Volgens Hyundai kunnen m
een Excel 'twee grote kerels
goed achter elkaar zitten maar
hoe dat m zijn werk gaat is een
raadsel Mogelijk dat groot in
Korea een andere betekenis
heeft maar voor de Europese
markt kunnen we dat woordje
goed maar beter weglaten
Hij biedt plaats aan een met
te groot gezin maar achterin is
zeker geen zee van ruimte En
dan durft Hyundai m de pers
documentatie zelfs te beweren
dat de liftback met gemak het
hele kleuterklasje vervoert Dat
heet persdocumentatie
De vierdeurs sedan heeft wel
een goede instap naar achter
De Excel is ook netjes afge
werkt Zo vertoont de bagage
ruimte nogal wat uitsteeksels
(speakers) maar is hij wel volle
dig bekleed In een ruim tien
mille duurdere Chrysler Neon
bijvoorbeeld ontbreekt een der
gelijke afwerking

De liftback is
een praktische
gebruikswagen

Nieuw

Chrysler heeft voor de
derde keer een reuzenorder vanuit China m de
wacht gesleept De autofa
bnkant werd het met de
Chinese regering eens over
de levering van zevenhonderd Voyagers
Speciaal voor de Chme
zen worden de auto's alle
voorzien van een automatische transmissie, twee achterbanken, airconditioning
en een stereo installatie

In Amerika heet zo'n auto de
suburban hfe style' te vertegen
woordigen
De sedan beet het spits af in
Nederland en is wat behouden
der en klassieker vormgegeven
Hij lijkt sterk op de nieuwe
Lantra en Sonata

Een oppervlakkige herwaar
dering van de Pony en Excel
was niet mogelijk en nog mm
der zinvol Er is letterlijk geen
schroef overgenomen van de
oude modellen Drie nieuwe au
to's voor de kleine middenklas
se met een eigen carrosserie
Het front van de drie Excels
laat duidelijk zien van welke
Koreaanse familie ze afstam
men De driedeurs hatchback
is de goedkoopste van het stel
en oogt het meest sportief De
vijfdeurs liftback daarentegen
is een praktische gebruikswa
gen en volgens importeur Gree
nib Car een tikkeltje exclusief

Standaard
De l 5 versies zijn standaard
voorzien van een snelheidsaf
hankelijke stuurbekrachtiging
Heel prettig m het krappe
stadsverkeer en tijdens het in
parkeren, maar soms zou je
wensen dat je zo'n ding sneller
en helemaal kon uitschakelen
Bij hard insturen van bochten
en op de snelweg lijkt het net of
je het gevoel met de weg kwijt
raakt De stuurtaekrachtiging
van de Excel is dan weliswaar
snelheidsafhankelijk maar af
en toe 'dweil' je over het asfalt
Overigens is dit niet kenmer
kend voor Hyundai want we
constateren het wel vaker bij
dergelijke typen auto's Afgezien hiervan gedraagt de Excel

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
iOOOuur Tel 0206658686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huisplem 12 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis-aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Prijs

Mitsubishi Lancer GLX Alle
opt 88 77 000 km Bovag gar
Nwe Auto ƒ 8 750 ECONOOM
Fredenkspl 6 0206232505
FIAT Uno 45 brons met 88
53 000 km ƒ6950
OPEL Corsa 1 2 Swing 5 drs
blauw 87 44000 km ƒ8950
Zuidwijk tel 0206629517
Opel Kadett 1 7 Caravan die
se!1988/ 8750 Autoservice
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

zit verder goed
Voor de demping koos Hyun
dai een prettige tussensweg en
het schakelen ging geen enkele
keer mis en dat is weieens an
ders Een prima transmissie
De Excel is leverbaar met een
drietal uitrustingsniveaus De
GS is het meest luxueus en

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Fiat Regata 85 S div extra s
i z g s t 88/4500
NIEROP DAIHATSU
Tel 020 6183951

BMW

BMW316i autom /brokaatrood
met / 92/63 000 ABS stuur
bekr rad c v /afst bed /alarm
mistla voor schuifkanteldak
klassei Vraagprijs ƒ 35 000
078 150830
BMW 318i origineel 1985 in
nieuwstaat
inruil mogelijk
ƒ5950 Tel 023 423906
Te koop overcompl BMW 745I
bouwj 81 nw gesp nwe
breed banden nwe velgen m
Tevens Land Rover Discovery concours staat tax rap Te
TDI autom 04/94 19 000 km vens te koop veel onderdelen
o a plaatwerk 020 6227204
nieuwste model Tel 020
6177975
T k 100% gave BMW 525i b j
Vectra 16 GL 4/92 78000 82 150 000 km APK dec 95
met stereo en trekhaak Prijs
km ƒ21400 Albers
ƒ4950 Tel 02984 3475
Ouderkerk 02963 1767

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

XM Comf break D 93/ 37 500
XM V6 leer airco 90 ƒ 22 500
XM 20i ABS LPG 92 ƒ 27 500
XM 20i aut 92
ƒ27500
XM 20i aut 90
ƒ19500
XM 20i Comf 91
ƒ19500
XM Turbo D ABS 92 ƒ 32 500
XM D Airco nov 91 ƒ22500
BX 19 TGD Break 92/17500
BX 19 TGD Break 91 ƒ 14500
BX 19TZD 92
ƒ19500
BX 19 TZD 91
ƒ 15 500
BX 19 TZD 90 st bekr ƒ 9 950
BX 19 TRD 88
ƒ 7 500
BX 19 TRD 87
ƒ 6500
BX 19 GTI T 93 leer ƒ 27 500
BX 19 GTI LPG Airco electr
schuifdak 92
ƒ19500
BX 19 TZI LPG 91 ƒ14750
BX 16 TGI Br 92
ƒ19900
BX 16 Progress 92 ƒ17500
BX 16 Progr Lpg 92/17500
BX 16 TZI 90
ƒ14500
BX 14 TE Deauville 92/ 14 900
BX 14 RE 86 v a
ƒ 2 000
ZX 14i Reflex 5d 91 ƒ14900
Visa 11 RE 88
ƒ 4950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37 A dam
Tel 0206278410

biedt veel van wat je hart kan
begeren voor dit geld opberg
vakken in de portieren, hoogte
verstelling van stuur en be
stuurdersstoel, een lendesteun,
elektrisch bedienbare zijruiten,
een derde remlicht, een toeren
teller, een m ongelijke delen
neerklapbare achterbank en

CX 20 1984 met groen
i z g s t 150000km LPG APK
4 95 schuifd rad /cass
Vraagpr ƒ3950
0703335419/0206257260
OTO/ICI CITROEN
AX 14 TRS 87
ƒ 6750
AX 10 Escape 93 ƒ15250
AX 11 TGE 92
ƒ15950
AX 1 4 T Z X 5 drs 92 ƒ19750
BX 14 RE 88
ƒ 9250
BX 14 Toulouse 91 ƒ16900
BX 16 TGE Stb 90 ƒ15500
BX Turbo Diesel 91 ƒ 23 900
ZX 19 Diesel 93
ƒ23500
ZX l 9 Reflex 10/91 ƒ17500
XM 20 Comfort 91 ƒ25750
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 16661
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende Tel 04906 1528
T k Citroen AX 91 APK 3 95
3 drs rood Vrpr ƒ9900
Tel 02990 31065

Fiat

In tegenstelling tot zijn voor
ganger misstaat de Excel met
m het hedendaagse straatbeeld
Zijn rij eigenschappen en com
fort laten bovendien een pretti
ge indruk achter Het grootste
Van
onderscheid is vooral zijn prijs
boven
waarmee hij de meeste concur
naar
renten de loef afsteekt
beneden:
De prijslijst begint al bij 23
de Excel
duizend gulden voor de l 3i L
Sedan, de
hatchback De duurste Excel
Excel
kost ongeveer net zoveel als de
Hatchgoedkoopste concurrent en dan
kun je op je vingers natellen
back
en de Exel
welke een betere standaarduit
Liftback
rusting heeft
Greenib Car denkt met de Ex
cel de verkoopcijfers fors om
hoog te brengen en heeft hoog
gespannen verwachtingen m
speakers achterin
Stuk voor stuk zaken waar 1995 wil het vijfduizend nieuwe
het in andere auto's tot 30 dui exemplaren aan de man bren
zend gulden vaak aan ont gen en dat is meer dan een ver
breekt Airbag en ABS zijn te dubbeling ten opzichte van de
Pony De concurrentie heeft
gen meerprijs leverbaar
Voorin is hij redelijk ruim weer wat om zich zorgen over
De stoelen bieden voldoende te maken
EVERHARD HEBLY
steun en het dashboard is over

Ford
TE KOOP

Ford Orion 1.8 Diesel
bouwjaar 1989 km stand 165000
APK tot juni 1995 kleur zwart
»
i z g st rijdt 1 18 5

Vraagprijs ƒ 7.950,Tel na 18 00 uur 036

5367060

Ford escort 1 4 CL 5 drs 10
ALBERS
86 mooie goede auto inruil
Ford Service Dealer
mogelijk ƒ5950 023 423906
Fiesta 1 1 Rnesse
6/94 Ford Escort bjr 1983 APK
Escort 1 6 Laser
4/94 300195 vrpr ƒ1050
Escort 1 6 CLX
10/93 Tel 020 6472428 na 18 uur
Sierra 20 i CL Sedan
3/90
Mondeo 1 8 CLX 5 drs 2/94 Adverteren in deze rubriek
Tel 020 6658686
Mondeo 1 8 CLX 5 drs 11/93
FAX 020 665 63 21
Scorpio 2 O CLX Wagon 6/92
Postbus 156 1000 AD A dam
BOVAG GARANTIEBEWIJS
Ouderkerk tel 02963 1767
AUTOBEDRIJF DE MEER

Lancia

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

Nieuw topmodel
Golf

Volkswagen komt in ja
nuari met een nieuw top
model voor de Golf, de VR6
Synchro, dat de kiacht van
een zescilmder koppelt aan
de voordelen van permanente vierwielaandrijvmg
Het nieuwe model m de
synchro familie is voorzien
van de bekende VR6 motor
uit de Corrado Deze 2 9 li
ter motor levert bij 58 hon
derd toeren per minuut een
vermogen van 190 pk en
heeft een maximum koppel
van 245 Nm vij 42 honderd
toeren
Zijn top ligt rond de 225
km/uur en voor de beken
de sprint naar 100 km/uur
heeft hij 7,5 seconden no
dig De vierwielaandnj
ving, bekend van Golf en
Passat, staan borg voor een
uitstekende wegliggmg De
VR6 Synchro is standaard
voorzien van ABS, gordel
spanners en twee airbags

Mazda Capella
De Mazda 626, die onlangs
werd uitgeroepen tot Za
kenauto van het Jaar, is tij
delijk beschikbaar in een
iets representatiever uitvoermg, de Capella
De standaarduitrusting
van de Cronos is in de Ca
pella uitgebreid met vijf s
paaks hchtmetalen 15 inch
velgen met 195/55 banden
en een verchroomde grille
Normaal kosten deze ac
cessoires zo'n 25 honderd
gulden, maar de meerprijs
van de Capella bedraagt
slechts duizend gulden

Opel Omega 24i origineel
1991 ABS stbekr inruil mo
gelijk ƒ15950 023 423906
T k tegen handelspnjs Kadett
16i LPG 5 90 ƒ10250
Vectra 1 8i GL Sedan 3 91
ƒ16500 Corsa TR 2 drs LPG
10 87 ƒ4950 Kadett 16D
3 d Stat groen met l m win
4 86/3950 4 86 ƒ3950
Kadett 1 2 LS LPG Sedan 3
86 ƒ4950 BEREBEIT
Amsteldijk 25 0206627777
do geopend tot 20 30 u

Rover

Peugeot
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Div types 106 va
ƒ14750
Div types 205 va
ƒ 5 950
Div types 306 va
ƒ 25 950
205 GE 1 1/5d 1/90 ƒ13500
205 GT 1 4 /5d 4/87 ƒ 8 950
205 Rallye (95 pk) 7/88/ 11 950
309 GTI 16V 2/91
ƒ25950
305 GR 1 6 S e d 5/84 ƒ 3500
305 GR Break 4/86 ƒ 2 950
305 GR Break 2/87 ƒ 8 950
405 GR 1 9 Break 2/89/15750
504 Cpe 6 cyl 77
ƒ 21 500

04 94 Wat u zoekt hebben/krijgen wijl
03 94 Mmervalaan 86 Amsterdam Z
Tel 020 6629517/6791864
06 93
8/91 106 XR 1 1 11/91 73 000 km
04/88 205 XR Diesel 4/92 102 000 km
205 GL 1 1 5/89 103000 km
88 58000 km
ƒ 26 000 205 Accent
205 XL
8/90 89000 km
ƒ11 750 205 XR 1 4 2/93 32000 km
405 GR 1 9 10/90 80 000 km
Tevens Land Rover Discovery 405 SR 1 8 8/93 9 000 km
TDI autom 04/94 19000 km 605 SV 3 O 9 92 20 000 km
nieuwste model Verder div
PEUGEOT v d POUW
andere occasions
Amstellandlaan 1
MINOR MOTORCARS B V
Weesp 02940 15110
ROVER DEALER
COBUSSEN AMSTERDAM
Sloterkade 40 44
sinds 1930
Amsterdam 020 6177975
Peugeot dealer
Mazda 323 F 1 6 GLX i 66 000
205 1 1 Accent 12 86/ 7 500
km 1/91 wit ƒ22450
306 XR 1 4 i 9/93
ƒ 26 000
GOLDCAR Oranjebaan 2
306 XR 14i3drs5/94/26850
Amstelveen 0206433733
309 XR 14 i 4/92
ƒ18500
405GL16i6/90
ƒ13500
405 GLX 16 i 3/94 ƒ30750
enz enz ook vreemde merken
Tk SAAB900GL3drsizgst
COBUSSEN
82 d blauw apk 12 95 ƒ2750
Baarsjesweg 249 253
Tel 0206428528 6450193
Amsterdam 020 6121824
SAAB SERVICE
Weg emigr t k Peugeot 106
XSI 1 4 sept 93 ong sportv
MOLENAAR
zw met lak CD audio 40000
HOOFDDORP
km ƒ 21 500 020 6420629
620 Si rac green
620 i nightfire red
216 GSI rac green
45 000 km LPG
214 SI steel grey
213 S strata grey
827 Si leder airco
ABS 6 91
825 Sterling autom
sch dak 1 88

Fiat Uno 45 i e 8 91 APK 8
LANCIA
nieuw
95 kl zwart 55 000 km vr pr Probe 25 24V
86Y10
ƒ 5850
Fiesta
1
1
i
C
3
drs
1991
ƒ10000 Tel 020 6337343
ƒ19500
Escort 1 3 i CL 3 drs
1992 93 Y10 Junior
RAT
VERMEY
B
V
Autobedrijf
Escort 1 3 i CL 3 drs
1992 94 Delta 1 6 DEMO ƒ31 950
Chevrolet Impala (V8) voorm
Keuze uit ruim 35 occasions Escort 1 4 i C L E s t 5 drs 1990 93 Dedra 16 DEMO ƒ33500
WIM van AALST
Audi 100 5cyl 11 90 dkrgnjs rouwauto i z g st b j 80 APK
A
Philipsweg
13
Uithoorn
Escort 1 4 i CLX 5 drs 1992 94 Dedra 18 DEMO ƒ38950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
metall 1e eigenaar inruil mo t/m aug 95 t e a b Info
Communicatieweg 6 Mijdrecht
Tel 0297562020
Escort 16 3 drs
1985
gelijk ƒ15950 023 423906 020 6245654 b g g 6164521
AUTO l -IN-3 MINI'S?
CITROEN DEALER
Autobedrijf CASPARUS
Escort 1 8 CLX 16V 5 drs 1992
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel
02979
84866
OTOPLAZA Hilversum FIAT Sierra 1 S Laser 3 drs
3 regels
ƒ 40,75
1986
Tel 0294015108
1986
Panda 750 Coll 12 87ƒ 6850 3ierr= 20 Ghia 5 drs
voor elke extra regel
ƒ l 3,75
Nu ook m Hilversum
Sie
ra
2
0
i
CL
Aut
4
drs
1989
Panda
1000
CL
08
89
ƒ
89bO
mm prijs
ƒ
8,50
Oio Plaza Herenstraat 40
1989
Panda 1000 CL 0390 ' 0500 Serra 20 CL 5 drs
mm prijs met vignet
ƒ
8,50
Tel 035 244244
Panda Autom 0791
:~;0
Daihatsu
a
ANDERE MERKEN
AUTO/MAXI S per mm
ƒ l O, l O
Ritmo 70 CL 03 SS
' oö
Lancia Delta 1 6 GT origineel
t AMSTERDAMMERTJE
Uno 45 S Hobb\ O? S~ 6950 Chr\=;rer Vo>ager 2 5 TD 1993 19S6 keurige auto inruil moge
(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
Amstel 340 342
Uno Eleo^n 60 059- 15950 Nissan Bluebird 2 O Combi 1985 lijk ƒ5950 Tel 023 423906
tegenover Carré
niet breder dan twee kolommen)
Uno Suite 1-4 S\ iO Q 3 21500 Opel Kadett 1 3S 3 drs 1987
A dam C Tel 0206236491
Tipo 1 4 S De no 2 94; 25 500 Toyota Carma 20 GTSi 1994 OTOPLAZA Hilversum FIAT
.Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
Feroza SX Resm top (geel Coupe Fia Ii5\
VoKo 360 i LPG 4 drs 1987
ïpbiioi Y10 Jr 1093/19500
OCCASION TIP
kent) km 39 000 91 Charade Turbo 994
op aam raag
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
>0bilon Y10 Rre 2/86 ƒ 5850
Ford
Scorpio
20
4
drs
1990
1
3
irj
Shiga
91
Applause
XI
Punto
7^
EL
10
94
op
aam
raag
rief op aanvraag
"i DM on Y10 Rre11/85 ƒ 5950
89 Cuore 5 drs (CX) 91
Tel 0250314097
Dedra 18 i e 10/90/19750
Voor meer informatie of advies bel
Herenstraat 40 73 Hilversum
KONNETLAANTJE 8
NIEROP DAIHATSU
• De advertentie afdeling be
Dedra 1 61 e Demo94 ƒ 31 950
RIJSENHOUT
Vancouverstr 2 12 A dam W achter hotel Hof van Holland
houdt zich het recht voor ad
Onderhoud reparatie APK
Dedra
1
8
i
e
Demo94
ƒ
38
500
035 244244 Dond koopavond
TEL 02977 22193
Tel 020 6183951
vertenties eventueel zonder
Diverse SAAB occasions
Dedra 2 O TD Demo94 ƒ 38 750
Chrysier Jeep Motormeyer B V
Eigenaresse ba Ford Sierra Thema 2 O 16V 2/93/41 750 Waaronder Saab 90 99 & 900 opgaaf van redenen te weige
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Tevens revisie Saabmotoren ren (Art 16 regelen voor het
2 O CL de luxe nov 87 z g st
advertentiewezen)
Overtoom 116126 Amsterdam 0206124876
en versnellinqsbakken
APK gek centr deurvergr Herenstraat 40 73 Hilversum
ES 2 5 l
8 90
elke keur toegest altijd in gar achter hotel Hof van Holland
Te koop Mazda 626 HB 1 8 GLX
VISION 3 5 V6 24 LE directiewagen
1 94
gest ƒ 5350 Tel 035 855777 035 244244 Dond koopavond
Subaru
VOYAGER 3 Oi SE A/T
7 91
VOYAGER 33 l SE Comm
7 92
85 000 km prima staat eind 88
Mitsubishi
GRAND VOYAGER 3 3i SE A/T Comm
4 92
JEEP Cherokee 40 l LTD AUT Demo
3 94
Uw ^TER-DEALERS
vraagprijs
ƒ
11
500,DE OUDSTE CHRYSLER DEALER VOOR AMSTERDAM E O
1
Donderdag tot 21 u geopend Parkeergelegenheid aanwezig
voor
Tel 020 6401925
OOK OP AT 5 tekst TE ZIEN
voor Amsterdam en omgeving

Chevrolet

Audi

Voor een goede occasion

Chrysler

Daihatsu

020-665 86 86

Saab

Mazda

GOLDCAR MITSUBISHI

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

san Sunny 1 6 SLX Lpg
Sovag garantie Keurige
ƒ 18950
HEERE Tel 0206719154
Passat november 1990
Fsolute nieuwstaat 1e eige
aar>
f
inruil mogelijk ƒ15950
J 0| efoon 023 423906

Opel Omega 20! Station Ipg
onderbouw donkergrijs als
nieuw 1990 ƒ12500 VISA
GARAGE tel 020 6278410
Peugeot 505 Break GLD
licht bl met 193000 km 87
ƒ 6500
COBUSSEN
Amsterdam 020 6121824

Citroen
BX 1 4 inj 4 91 LPG 1e eig
1e lak i s t v n w get gl GTI
spoiler nwe bnd grote beurt
ƒ11750 Tel 020 6659590
BX 19 TRD D 89 achterspoi
Ier centr lock st bekr mr
mog ƒ7950 Tel 023423906
Citroen Visa t k bj 82 APK
t/m juni 95 i z g st prijs
ƒ1500 Tel 020 6751115

Voor een goede occasions
BERKELAAR AUTO
Handelsweg 4
Mijdrecht
MAZDA DEALER
Tel 02979 82929

Mercedes-Benz

V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage Mercedes onderd ook bestel
RENE SPAAN 075281193
Bel 02157 1586 ( t Gooi)
Vraag tevens naar onze inrui Tevens inkoop sloop of schade
Iers en aantr rep prijzen
Te koop Mercedes 260E
1990 grijs m zeer goede staat
Visa Leader 11RE Jubileum uit vele opt ABS autom airco
gave pas gek keurige auto cruise contr etc Vraagprijs
mr mog ƒ2450 023423906 ƒ38500 Tel 01720 76288

Mazda JU F 1 6 GLX i 66000
km 1/91 wit ƒ22450
GOLDCAR Oranjebaan 2
Amstelveen 0206433733

Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel 020 - 6433733

Mitsubishi Galant 20 GL TD
61000 km 5/93 rood met
centr vergr ƒ36500
GOLDCAR Oranjebaan 2
Opel Corsa 12S ong 1986 1e
Amstelveen 0206433733
Blue Bird 20 LX 1987 apk
eigenaar prima auto inruil mo
1/96 155000 km grijs met
gelijk ƒ4950 023 423906
nw banden/uitlaat/accu vrpr
Opel Kadett 1 2 SC 4 85 nw
ƒ6000 tel 020 6712677
mod APK 4 95 gr met goe
19
GTD(iesel)
okt
91
apk
10
Tegen handelspnjzen Sunny
d e s t ƒ3950 023 340850
95
92000
km
bl
met
get
gl
1 4 L 1 2 V 3 d r s 9 91 ƒ13500
Sunny 14 L 3 drs 4 91 trh ƒ15500 Tel 023 264904 Opel Kadett 1 3 Stationwagen
ong 1987 keurige auto mr
ƒ12500 300 ZX 2+2 Coupe 7
RENAULT AMSTERDAM
mog ƒ6950 023 423906
8 5 / 1 0 500 Vanette 1 5 8
Top occasions met 1 jaar
Opel Kadett 16D 10 86 APK
pers bus 6 88 ƒ10500
garantie
6 95 i z g s t trekh ƒ4500
BEREBEIT
Amsteldijk 25
Wibautstraat 224
Tel 020 6321691
Adam 020 6627777
020 561 96 11

Opel

Nissan

Renault

GROOT-AMSTERDAM E.O.

viyio - Justy - Impreza r:Le<jac]j/|
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf
Autobedrijf

Heere
Mooy & Zn
Aalsmeer
Amrit

Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Lakenblekerstraat 54
Legmeerplein 28-32

020-6622204
020-6623167
02977 30170
020-6153902

Subaru Mini Jumbo 5 drs de •Auto te koop? Plaats m deze
luxe 1985 85 000 km APK vr rubriek U zult verbaasd staan
prijs ƒ 2200 tel 020 6758468 over het resultaat

Suzuki
Amstelstem

Suzuki

Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer on de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
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ERVAREN MTS ERS VOOR ONS TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

De managers en de staf zijn aangetrokken en getraind. Nu zoeken we

Niet elke dag krijg je de mogelijkheid op een baan bij een compleet

ruim 10 ervaren MTS-ers voor ons Technical Services Department. Mannen

nieuw bedrijf. En de uitdaging om mee te werken aan het Europese

en vrouwen die ervoor zorgen dat straks onze produktie ongestoord

succes van een bedrijf dat zich in Amerika al ruimschoots heeft bewezen.

kan blijven draaien; perfect onderhoud, aanwezigheid van onderdelen

We hebben het dan ook niet over zomaar

en het verzorgen van modificaties.

een bedrijf, maar over Morton: de uit-

Technici met verantwoordelijkheidsgevoel,

••• i

vinder van de airbag. Vijf jaar geleden zijn

gevoel voor service en teamspirit, dié'

we met 150 man gestart in Utah (Ogden).

zich voor de volle 100% willen inzetten;

Nu werken er 4.500 mensen en bedraagt

zich thuisvoelen in een uiterst moderne

de omzet S 1 miljard.

produktie-omgeving en bij 'voorkeur het

Morton Automotive Safety Products - een

Engels beheersen.

.

'"

onderdeel van een groter concern - start in
maart volgend jaar met de produktie van

WAT KAN MORTON U BIEDEN

airbags in Amsterdam-Slotervaart. Daar

Er wacht u geen gespreid bedje. Maar wel

heeft Morton de leeggekomen fabrieks-

een baan bij een bedrijf met grote toe-

hallen van IBM Nederland overgenomen.

komstplannen. Want in Europa behoort!

Straks moeten er 100.000 airbags per

de airbag steeds meer tot de standaard-;'

i'

r'~'

maand uitrollen. En over een aantal jaren

uitrusting van de nieuwe automodellen.

zullen we meer dan 1.000 medewerkers in

Een baan met toekomst voor wie ons

dienst hebben.

(groei)tempo kan bijhouden. De arbeidsvoorwaarden - zowel primair als secundair

m

m

DE START VAN MORTON IN EUROPA

- zijn concurrerend. Wat we u niet kunnen

We zitten bij Morton middenin de voor-

bieden is een asbak; in ons bedrijf mag

bereiding om de produktie op te starten.

namelijk beslist niet worden gerookt.

EERSTE ONDERHOUDSMONTEUR/ONDERHOUDSMONTEURS

BEHEERDER SPARE PARTS

MECHANICAL EN AUTOMATION ENCINEERS

U verricht periodiek, preventief onderhoud en lost storingen aan de geavan-

U verzorgt de bestellingen, ontvangsten en uitgiften van onderdelen van

U bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen en optimaliseren van het

ceerde, geautomatiseerde produktielijnen snel en adequaat op. Daarnaast bent

lager tot printplaat. U beheert voorraadniveaus op een zodanige wijze dat er

produktieproces. Voor de modificaties ontwerpt u de constructies c.q.

u betrokken bij het realiseren van modificaties. De eerste onderhoudsmonteur

geen tekort maar ook geen onnodig overschot is. U heeft naast uw "interne

besturingen en u begeleidt de uitvoering daarvan. Daarnaast bent u belast

stuurt de monteurs aan en zorgt voor de preventieve onderhoudsschema's.

klanten", veel contacten met leveranciers. U werkt in dagdienst.

met het opstellen, up-te-date houden en beheren van de documentatie

Wij vragen een afgeronde MTS-opleiding Werktuigbouwkunde (hydrauliek

Deze functie vraagt om een technische opleiding op MTS-niveau en kennis

(tekeningen, schema's, machine- en bewerkingsinstructies). Om problemen

en pneumatiek) of Elektro/Elektronica (besturingstechniek en PLC's). U heeft

van elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische onderdelen.

die de onderhoudsmonteurs (ook 's avonds en 's nachts) tegenkomen op te

een gedegen, meerjarige ervaring in het onderhoud van geautomatiseerde

U heeft ruime ervaring in het beheer van deze reserve-onderdelen in een

vangen, werkt u in een consignatiedienst.

produktielijnen en bent bereid om in ploegendienst of consignatiedienst te

produktiebedrijf en kunt uitstekend zelfstandig werken.

Wij vragen minimaal een afgeronde MTS-opleiding

Werktuigbouwkunde,

werken. Van de eerste onderhoudsmonteur vragen wij minimaal 5 jaar leiding-

respectievelijk Elektro/Elektronica en ervaring met CAD (AUTOCAD), die u

gevende ervaring. U bent niet afhankelijk van het openbaar vervoer.

heeft opgedaan bij het opzetten van geautomatiseerde produktiesystemen.
U beschikt in verband met de consignatiediensten over eigen vervoer.

BENT U UIT HET JUISTE MORTON-HOUT GESNEDEN?

Reageer dan snel. Stuur uw overtuigende sollicitatiebrief - binnen 1O dagen en met vermelding van TS op de envelop - naar Morton
Automotive Safety Products, Human Resources Department, Postbus 90486, 1006 B L Amsterdam.
Voor meer informatie vooraf kunt u bellen met Eduard Bergmans, Technical Services Supervisor, telefoon 020-4088400.

DE GAPER DRÜGSÏÖRiMÖQ!

vanaf ƒ 24^^
';,divérae.dessinsi;bp.een;Wnn^

.
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19 deb. t/m 1 febK795. Iridien dringend kunt u bellen 02963-1236.
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KERSTDAGEN BIJ GRAN DORADO
ZIJN ALTIJD IN WINTERSFEER!
In de restaurants van Gran Dorado worden de beide feestdagen heerlijke diners geserveerd.
Een greep uit de mogelijkheden: een steengrillbuffet voor
slechts ƒ 45,00, een vijfgangendiner voor ƒ 75,00 in het
Time Out restaurant of
een vijfgangendiner voor ƒ 69,50 in het
Boulevard restaurant.
Ons overheerlijk Noël Brunch buffet voor ƒ 42,50
is ook zeker de moeite waard.

.
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Op 31 december een spectaculaire Silvesterparty in het
Boulevard restaurant.
Vanaf 20.00 uur serveren wij u een fantastisch buffet.
Vervolgens barst het feest echt los en kunt u swingen tot
02.00 uur op de muziek van een unieke zeven-mansformatie.
Uiteraard verwelkomen wij het nieuwe jaar weer met een
fantastisch vuurwerk.
De prijs van deze party is slechts
ƒ 95,00 per persoon
(exclusief drankjes)
De nieuwjaarsbrunch onder muzikale begeleiding van Dico van Putten is
ook zeker de moeite waard. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom in
het Boulevard restaurant. De brunch kost slechts ƒ 42,50 per persoon.

Reserveer nu! Gran Dorado Zandvoort,
tel. 02507-20 000 toestel 1026.

37,15

50,65

TRESOK, DILYS, OSCAR DE LA RENTE en vele andere
-*^,

Bel nu voor meer informatie en reserveer snel, want er zijn
nog maar enkele plaatsen beschikbaar.
Tel. 02507-20 000 toestel 1026.

4'
4
op de geuren
KORTING
4
4
van vele merken:
4
4 Armani, Laura Ashley, Benetton, Van Gils, Cackarel, Hugo j
4
4 Boss, Quorum, Van Cleefen Arpels, Diamonds, Nina Ricci, J
4 Oscar de la Rente, Ungaro, Lagerfeld, Dilys, Lou Lou, Tsar, f
4
Tresor.
4
LAGERFELD
4 LOU LOU
CACHAREL
TSAR, 100 ml
DILYS
4 100 ml 115,
PHOTO
homme
after shave 67,50
30 ml
4
after shave 50 ml 60 ml eau de toilette
bij ons
49,50 bij ons
nu bij ons
4
52,50 bij ons
72,00 bij ons
4
4 86,25
4
4
4 H vele exclusieve aanbiedingen voor dames H vele exclusieve aanbiedingen voor heren |
|
|
Ü
^Jfe.
bij aankoop van 50 ml eau de toilette of after'shave
4
diverse ZEPEN met luxe miniatuur, o.a.

39,40

54,00

van CACHAREL én een ander CACHAREL
produkt ontvangt u
GRATIS GROTE HERENPARAPLUIE
bij aankoop van 50 ml eau de toilette of after shave
van MARBERT MAN ontvangt u nu GRATIS een
fles MARBERT MAN DOUCHEGEL
bij aankoop van 50 ml eau de toilette of after shave
van DRAKKAR NpIR ontvangt u GRATIS een
exclusieve ROCK-CD.
^ sJJ^ "5il^. ^'4* "^f^, ^f^, *S>'^ *M£» ^lf
^IjC' ^'i' *Nfr .S^£. jJ '^' ^5*'4i. Jy^S.

bij aankoop van 50 ml eau de toilette van de merken ANAIS,
4
LOU LOU, EDEN een GRATIS zeer luxe
4
CACHAREL AGENDA
4
bij aankoop van 50 ml eau de parfum van DIVA ontvangt u GRATIS
een UNGARO SHAWL
4 4
^>i((.
bij aankoop van 2 VOLUPTÉ produkten nu GRATIS een
4 4
BADSCHUIM oFBODYMILK
4 ^!^ zeer grote keuze GÏFTSETS voor dames, van bekende merken, NINAt-^HajglB^sii^4fe^^§^fe^^?.^?«i§^fegfe«§-«B j
4 4
RICI, FIRST, TRESOR, BIOTHERM, FIDJY en vele andere
^ ZOALS U MAG VERWACHTEN PAKKEN WIJ A
4 4
M ALLE KADOOS FEESTELIJK VOOR U IN!!
^
4 4
4 4
;.!
4- 4
Tot ziens bij ons in de winkel, P. Olieslagers
4 4
* aanbiedingen gelden t/m 24-12-1994
4 4
en zolang de voorraad strekt.
4 4
* geldt niet voor extra aktie artikelen
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
4 4
KERSTKOOPAVONDEN MET EEN
LEKKER
KOPJE KOFFIE
4 4
22 en 23 december tot 21.00 uur
4
4444444444444444444444444444444444444444444444444
1

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513 - Spaar onze kassabonnen
P. S. St. Nicolaaskoopavonden donderdag 1 en vrijdag 2 december zijn wij tot 21.00 uur geopend.
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Winkel voor Kever 'oude stijl'
Volkswagen treedt het jaar
2000 definitief tegemoet met de
Concept l, een Kever nieuwe
stijl die technisch voldoet aan
toekomstige normen. In Aalsineer opent in januari een ontlcrdelenwinkel die zich vooral
richt op de Kever oude stijl. In
cle showroom staan Volkswagens van 25 jaar en ouder te
Icoop.

de toekomstige Kever vertoont
geen enkele overeenkomst
meer met het oude model dat
wat betreft verkoopcijfers nauwelijks te evenaren is. Een
nieuwe auto dus in een bestaand idee. Dit houdt onder
meer in dat de motor naar vo-'
ren verhuist en dat zaken als
airbags, ABS, airconditioning
en een automatische versnellingsbak tot de mogelijkheden
behoren.
Het ligt voor de hand dat de
auto leverbaar is met zowel een
benzine- als een zuinige dieselmotor. Tijdens de eerder dit
jaar gehouden Autoshow in Detroit toonde VW overigens ook
een versie met
EHEEL IN overeenstem- een hybride| -«• ming met de hedendaag- aandrijving:
^-" se trend van auto's die een elektrozich vooral uiterlijk onder- motor in comscheiden van de massa heeft binatie met
Volkswagen besloten de pro- een dieselmoduktie van de Kever weer ter tor.
hand te nemen.
Op het moDan hebben we het niet over ment
dat
--_-_
de Kever zoals wij hem kennen Volkswagen
en die nog steeds wordt gepro- wereldkundig
duceerd in, en voor, Mexico. De maakte nog voor de eeuwwisseConcept l die eind negentiger ling de Concept l op de markt
jaren op de markt komt heeft te brengen, zijn in Aalsmeer vaalleen nog de vorm die herin- der en zoon J. Eshuis en
nert aan de oude glorie.
schoonzoon H. Erkens druk
Het technisch gedeelte van bezig met het inrichten van hun
nieuwe winkel en showroom.
Ze verkopen VW-onderdelen en
in elk geval alle onderdelen die
je nodig kunt hebben om een
Kever op de weg te houden.
AudiAS
In de showroom staan klasgoed ontvangen
sieke Volkswagens te koop.
De nieuwe Audi A8 met
Niet alleen Kevers, ook oude
zijn bijzondere aluminium
busjes, Karmann Ghia's of de
carrosserie is goed ontvan181 zoals die in het leger gegen. Dat kan wel worden
afgeleid uit de toekenning
van diverse belangrijke inDe Koreaanse Kia Sportage is
ternationale prijzen. In" een aardig gelijnde nieuwkoDuitsland kreeg de A8 2;8
mer in het terrelnwagensegde. onderscheiding Gouden
ment dat de laatste maanden
Stuurwiel voor auto's in de
flink in beroering is. De Sportatopklasse. Hij overtrof auge heeft voldoende in huis voor
to's als de BMW 7301,
een serieuze concurrentieLexus GS300 Volvo 760 en
strijd.
Chrysler Vision.
In Engeland kreeg hij
door een internationale
jury de titel Auto Design
Award en het Amerikaanse
blad Popular Science onderscheidde de produktietechniek van de A8 als de
E MARKT voor terrein' meest bijzondere innovatie
wagens staat onder zwa:van 1994 in de automobielre druk door de nieuwe
industrie.
'
eisen op het gebied van
grijze kentekens. Dealers van
personenauto's en terreinwagens in de vorm van een be-.
drijfswagens hebben dit jaar

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

bruikt werd. Voor restauratie
en zeker onderhoud ben je bij
hen aan het verkeerde adres
omdat dit weer speciale vergunningen vereist.

Hobby

Produktie Carina E
Diesel naar Europa

Eshuis Junior: „Het komt
voort uit onze gezamenlijke
hobby en dat blijft het waarschijnlijk ook. We exploiteren
pompstations en die houden we
gewoon aan. We zijn al jaren
aangesloten bij de clubs en
merken dat er steeds meer
vraag is naar Keveronderdelen.
In deze regio rijden vrij veel
Kevers rond maar er is geen
adres
waar
alle onderdelen verkrijgbaar zijn. Dat
willen wij nu
eens
groot
aanpakken."
„We hadden
zelf toch al
enorm
veel
oude onderdelen in voorraad want we sloo'pten zeker
honderd Kevers. In de winkel
verkopen we straks alles wat
met Kever te maken heeft."

'Er is in de
regio geen ander
adres voor
onderdelen'

D

De hobby van het verzamelen
van antieke voertuigen zit ze in
het bloed. Eshuis Senior bezit
pantservoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog die hij ooit
nog eens hoopt te exposeren.
Verder verzamelde hij veel
Amerikaanse klassiekers tot en
met de vijftiger jaren en vooral
ook de Tsjechische Tatra die
nog steeds hem het meeste

Koreaanse Kia Sportage kan de strijd aan
een flinke opdonder gehad door
de nieuwe regeling.
De verkoopcijfers zijn tot een
dieptepunt gedaald want de
markt voor bedrijfswagens
dreef in aantallen grotendeels
op geblindeerde en van de achterbank ontdane personenauto's en op kleine terreinwagens.
De Vitara is bijvoorbeeld niet
meer verkrijgbaar met grijs
kenteken terwijl Suzuki juist
daarmee de winsten behaald
werden.
Desondanks is het terreinwagensegment nog steeds zeer populair en lijkt de consument bereid om de meerprijs die de
achterbank met zich mee-

T.k. inruilauto's: Ford Sierra 1.8
GL 5-drs. Lpg., 7/88 ƒ7250.Kadett 1.6 D Station, 4-'86,
ƒ 3950: Kadett 1.2 LS, LPG,
Sedan, 3-'86, ƒ5000,-. Corsa
TR, LPG, 10-'87,/4950.BX1.6
RS Break, 10-'85, ƒ 3950. BX 14
RE, LPG, 6-'83, ƒ 1750. BMW
316, 5-'85, ƒ4750; 316, zwart,
3-'84J3500. 316, zwart, 3-'84,

Uiterlijk
Hij heeft evenals zijn soortgenoten het uiterlijk van een terreinwagen, maar vertoont verder grotendeels de eigenschap-

AUTO SERVICE WETTER

Automaten

Accessoires en Onderdelen

Toyota

Rijscholen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

Toyota Corolla 1.8 station diesel, wit, bj. 1988, 120.000 km,
ƒ9.000,-. Tel.: 085-461467.

Vplvo
480
940
340
340

ES sch.dak. airco ... '90
GL Sedan, autom. ... '91
DL 5-drs. 1.7
'90
autom. 86 t/m 91
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.

960 2.5 aut. 5000 km .. 10/94
940 GL, 2.0, 60.000 km. . 3/92
940 GL Lpg, 2.3
9/91
855 GLT 14.000 km . . . . 4/94
245 GL 2.3. L.P.G
5/90
440 GLE, airco
7/90
440 GLT 2.0 4.000 km . 10/94
440 Automaat 1.8
4/92
440 DL 1.8 22.000 km ..6/93
440 DL 1.8 L.P.G
6/90
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
T.k. Volvo 440GL, '91, centr.
lock + a.b. + alarm, ƒ 15.000,-.
Tel.: 02963 • 3768 na 18 uur.
T.k. Volvo 66 stationcar, b.j.
1976, red. staat, APK-waardig.
Tel. 02550 - 36051.
Van'bedrijf: 740 diesel, stat.'86,
zilv.met., trekh., l.m. velg.
ƒ8.500...Tel. 033 551187.

Algemeen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

AUTO WESTPOORT
'n echte garage
Kom bij ons maar eens kijken!
Onze occasions zijn niet alleen
mooi, maar ook goed.
Alle auto's APK gekeurd en nagezien in eigen werkplaats!
Wij ruilen in voor de hoogste
waarde. Bij ons ben je altijc
beter uit. BOVAG garantie!
Alfa Romeo 164 TS
91
Audi 100 Avant, met airco .9C
BMW 316 rood, strakke auto90
Noodservice
Ford Escort 1.6 D koopje . .84
ONDERDEELVERKOOP
Ford Sierra 1.6 CL Sedan .90
DOE-HET-ZELF ADVIES
Mits, Galant 2.0 GLSi 4 WD91
op zaterdag van
Suzuki Carry, personenbus
10.00-13.00 uur
Saab 900 schuifdak, prima 87
Kost B.V.
VW Golf 1.6 CL, 5 drs, met.88
VW Golf 1.3 wit, goedkoop 86 Valschermkade 16, A'dam.
VWGolf 1.3Madison
90
VW Golf 1.8 Manhatten .. .91
VW Polo 3 drs, 1e eig
86
VW Polo 1.3 Coupe, bl.met.90
VW Polo 1.0 Coupe, rood .91
ALLE KLEUREN
VW Transporter, als nw
90
OOK IN SPUITBUSSEN
-Div, auto's onder de ƒ 1.000
otto nieuwenhuizen bv
Condensatorweg
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
Sloterdijk l. ,
(Hoek Schakelstraat)
Tel. 020 - 6813410
b.g.g. 06-52919992

autolak

Volkswagen

Bedrijfsauto's

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Autofinanciering
en verzekering

onderstel mag je meer rijcomfort en een betere wegligging
verwachten dan van een echte
terreinwagen.

Portieren
Een pluspunt ten opzichte
van de concurrentie zijn de vier
portieren die een gemakkelijk
instap naar de achterbank garanderen. Bij de Vitara en FunCruiser moet je genoegen nemen met twee portieren en dat
blijft toch behelpen.
De Sportage is vrij compleet
uitgerust met een in hoogte verstelbaar stuurwiel, stuurbekrachting, elektrisch bedienba-

TOPTEAM
Auto- en motor-rijschool.
Zonder omwegen naar je rijexamen. Pakketten v.a. ƒ 745,Dr. H. Colijnstr. 170-172 (t.o. Gevraagd jonge auto's v.a.
het CBR). Tel.:020-6119059. 1991. Belt u voor informatie:
03410 - 19354 of 0652-977028
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
HARLEY's, de mens en zijn
bewijs. Tel.: 020-6105478.
motor, bij boekh. en warenhuis
van ƒ 49,90 voor ƒ 19,90 (Aktie- Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
prijs t/m 6 jan.).
Tel.: 02908 - 24640
Klassieke Jawa 1960, 175 cc,
motor prima, zwart, nieuwe
accu, ƒ 950, 08340-42869.
M.A.R.S. MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding, helmen enaccess. Da\ AMSTELVEEN BV. U
gelijks geopend. ZONDAG kijkdag 11-17 u. St. Janslaan 52
Tel. 020-6431220
J}
Bussum. Tel.: 02159-11866.

Auto's te koop
gevraagd

Motoren/Scooters

Autoverhuur

SLOOTHAAK

Autosloperijen

AUTOVERHUUR

re portierruiten en buitenspiegels, centrale portiervergrendeling, getint glas en een toerenteller. De bagageruimte is bijna
twee keer zo groot als van naaste concurrent FunCruiser.
Airconditioning, ABS op de
achterwielen en een automatische transmissie (vanaf begin
volgend jaar) zijn tegen meerprijs leverbaar. Het reservewiel
is standaard op de achterdeur
gemonteerd. De bijna 15 honderd kg zware Sportage heeft
geen gebrek aan vermogen. Hij
is leverbaar met een 2.0 litermotor (95 pk en 157 Nm) met
twee kleppen per cilinder en
een 2.0 16V (128 pk en 175 Nm).
Met de laatste versie haalt de
Sportage een top van 166
km/uur. De Kia Sportage is verkrijgbaar vanaf .49.900 gulden.

Open Celica direct
in de prijzen

Toyota heeft in Birmingham met de Celica Cabriolet en FunCruiser twee
Gold Metal Awards in de
wacht gesleept. Voor de Celica Cabriolet was de prijs
een succes omdat de auto
in Birmingham zijn premiere beleefde en direct
winnaar werd van de carbioletklasse. Volgens de
vakjury blinken de auto's
uit op het gebied van design, comfort en veiligheid.

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

MEER IN
Hlflll

De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.

SHOWROOM

NU OOK IN A'DAM-ZUID

C. KRUSEMANSTRAAT 62,
- Studenten 10% korting
Tel. 020-6755508
Speciale
avondtarieven
Grote sortering ONDERDELEN
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
van alle schade-auto's, alle - De goedkoopste in A'dam e.o Opel Kadett ƒ 39 p.d.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
All-in KM vrij.
Koen van Oosterwijklaan 6
merken, alle bouwjaren.
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
RENT A BRIK. 020-6922930.
AMSTELVEEN
GEBR. OPDAM B.V.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
Tel.: 02502-45435.
D. FAAS
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Het HOOGSTE BOD?? Bel Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Het Parool • Trouw • de Volkskrant
voor vrijblijvende prijsopgaaf. per dag, ex. BTW
Peugeot Adria Tic. 650A, 2.5,
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
Loop-, sloop- en schadeauto's
Grasweg 3, A.'dam-Noord
TD 6 pers., div. opties 4/92
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel.: 020-6371826.
Tel. 02902 - 61697/61981.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Amsterdam
Bennebroekerweg 17, RijsenAlmere
hout bij Aalsmeer, 02977en Zaanstreek
24229. Ook t.k. gevraagd.
Citroen-dealer Olthof. C 15 Die20 AUTORIJLESSEN
sel, nov. '90, slechts 14.500
en Examen voor
échte km's, 1e eig., ƒ 13.500.
ƒ1.000,00
Isolatorweg 40, afslag S 102,
of
A'dam-Sloterdijk, 020-6823520
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
Mazda 323 F 1.6 GLX '89,
ƒ775,00
Zwart, als nieuw ƒ 13.500.Mazda 121, 10/92, groen met.,
MOTORRIJLESSEN
45.000 km. ƒ 15.500.ƒ50,00 per 60 min.
Autobedrijf
't Amsterdammertje, Amstel
AUTORIJLESSEN
nr. 340-342, t.o. Carré
ƒ 37,50 per les
A'dam. 020 • 6236491.
THEORIE OP VIDEO GRATIS
NISSAN Vanette '91, dubbele
cabine, benzine, 76.000 km,
Speciale spoedcursussen
ƒ 10.000,-: 020 - 6924723.
theorie + praktijk.
«
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Betaalbaar beter in
Autoverzekering laagste bet. Amsterdam, ƒ 35 per heel uur.
per md/kw. met schadegarant Gratis theorieleerboek. Les in
Focwa Serv. Celie 020-6416607 Mercedes. Info. 06-52875125.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.RIJSCHOOL ROLF
. DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers Rijden bij Rolf is een begrip in
cil.koppen vlakken. Garage/ Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrechl een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Tel. 020-6980639
Hoog slagingspercentage en
APK' KEURINGEN ƒ 70,
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
klaar terwijl u wacht.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S
Garage West-Center:
Wij verzorgen ook 8-weekse
020-6122476 (zonder afspraak) cursussen en examenroutes rij2e Helmersstraat 15, A'dam.
den is vanzelfsprekend.

' Service en Reparatie

Grote Opruiming
Dooi plaatsgebrek
Johan Boom; Zuider
GARAGE ECONOOM
Volvo 940 GL, Groen met. 1/92, Akerweg 83, A'dam Osdorp
Voor al uw SERVICE BEURTEN
67.000 km, 1ë. eig.
Tel. 020 - 6105478.
en ONDERHOUD
Tel.: 02902 - 61697/61981.
± 200 auto's v.a. ƒ 600.- tot
Schadetaxatie en -herstel
ƒ 20.000.- met nieuwe APK,
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur. Gratis leenauto's beschikbaar
AFK-KEURING,
Donderdag koopavond.
klaar terwijl u wacht.
Passat 1.8 (66KW) met. zwart,
Advies voor 'n goede Occasion
T-spoiler LPG-onderb. m. 93
v.d. Peijl B.V. Haarlem
Wij bieden u een snelle
(BJ. 92) 150.000 km. Perf. ± 180 GEBRUIKTE AUTO'S
en vakkundige service
staat: 100% ANWB goedgek.
VANAF ƒ 750,Vr.pr. ƒ 21.000,-. 070 - 3905712.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
• Telefoon: 023 - 423906

pen van een personenauto. Het
koetswerk met de afgeronde
vormen geeft al een beetje aan
dat het accent niet op het zware
terreinwerk ligt. Hij zal zich
met zijn hoge en lage gearing en
inschakelbare vierwielaandrijving best thuisvoelen op ongebaande en onverharde wegen,
maar deelname aan de Camel
Trophy is onverstandig.
Het onderstel is aan de voorzijde voorzien van onafhankelijke wielophanging en achter
van een starre as. Rondom
heeft hij schroefveren. Een stabilisatorstang voor moet ervoor zorgen dat de wagen in
bochten niet teveel helt. Met dit

brengt te betalen. Wat dat betreft is er geen reden tot paniek.
Behalve dan misschien voor
Suzuki en Daihatsu die in korte
tijd zomaar even twee nieuwe
concurrenten
krijgen. Zo
kwam rond de zomer Toyota
met zijn FunCruiser en nu is er
dan de Kia Sportage uit Korea
die best weieens kan uitgroeien
tot een blijvertje op de Nederlandse markt.

GARAGE ECONOOM
Repareert
SUBARU en LADA dealer
uw Koppeling en Remsysteem
Lada Samara 1.3 Flash .1989
snel & vakkundig
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991 Informeer naar onze prijzen
Subaru Mini Jumbo DL .1987
AARZEL NIET, BEL NU !!
Renault 11 TL
1987
Uw Bovag-Autospecialist
Renault 11 GTX
1984
VW bus LT 28 Dsl
1987 Frederiksplein 6, 020-6232505.
VW bus transp
1987
APK keuringen van ƒ 92.50
Rat Tempra 16 IE
1991
nu voor ƒ 59.50
Ford
Sierra
2.3
diesel
..
.1990
Passat CLD, 2-'86, ƒ 4250.Autobedrijf Jan Wals
VW Buggy rood, leuke auto, Nissan Laurel 2.4 Aut., stuur- Opel Kadett 1.7 D caravan1988 Tel.: 02902 - 61697/61981.
Seat
Opel Kadett 1.3 HB .. ..1989
Autobedrijf Jan Wals
bekr. 4/83 ƒ 1500.- Alfa
A.P.K. KEURINGSSTATION
Toyota Corolla 1.3 GL . .1984
Tel.: 02902 - 61697/61981.
Giulietta 2.0, 4/82 ƒ 4950.Keuren zonder afspraak
Zwanenburgerdijk 503
SEAT AUTO KÖHLER
VW
Golf,
Van
11/81
ƒ950.VW Golf 1.6 Diesel, bj 1987,
Feenstra & Jimmink •
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
v.d. Madeweg 23,
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
keurige auto, pas gekeurd, inr.
Asterweg 24A A'dam 6364702
Amsterdam.
A'dam,
020-6627777.
Dondèrd.
± 50 auto's APK gek. Den
mog., ƒ 7950. 023 - 423906.
Tussen Makro en K. Max
geopend tot 20.30 u.
Autobedrijf CRYNSSEN
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
VW Kever '82 APK aug. '95, 2e
Crynssenstraat 10-14
Haarlemmerweg bij molen.
020 - 6686146.
eigenaar km.stand 110.000,
Tel.: 020-6184402.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Ibiza 1.2i XL '91, wit, slechts technisch 100%. 02984-5243.
APK-keurstation, reparaties
1'/2 jr. gebr., zeer veel extra's, T.k. GOLF 1.6, 9-'86, i.z.g.st.,
alle merken en schaderegeling.
koopje ƒ12.750 (Bovag gar.) prijs ƒ 6250, sportvelgen, getint
Gedipl. FOCWA-monteur voor
020-6365067, of auto Pieter- glas. Tel. 020 - 6960138.
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.- alle voorkomende: laswerksen: 6367916.
T.k. hemelsbl. VW kever '71 GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733, zaamheden, reparaties, APK
SEAT Autocentrum APC
en schades enz. ƒ37,50 exc.
i.z.g.st. ƒ7500,- Tel. 03200Jarmuiden 43
BTW p/uur. Tel. 075 • 314618.
81249 na 18.00 uur.
Amsterdam-Sloterdijk
Zelf sleutelen of auto spuiten
T.k.a. handelsprijs: VW Passat
Tel. 020-6133333
doe je bij HEINING HOBBYCL D 1.9, 4-drs., 10-'90,
Onderdelen voor: Austin - Rover HAL. 02907-6999 A'dam,
ƒ 19.500. Passat 1.8 CL, 4-drs.,
Sloterdijk 3.
rood, 10-'90, ƒ 14.950. VW PasJaguar - MG - Triumph - Landrover
1.6 GL COROLLA HB 7-'84. sat CL 5-drs. diesel, 2-'86,
KIMMAN HAARLEM
APK dec. '95. 125.000 km zil- ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk
in 24 uur GELEVERD
vergr. Zeer zuinig 1:15, i.pr.st. 25, A'dam. Telef. 020-6627777.
Do. aeooend tot 20.30 uur.
ƒ3500. Tel.:020-6813470.

020-665 86 86

Van links naar rechts: Eshuis Junior en Senior: ondernemers in omdat de prijs dan veel te hoog
oude Volkswagen-onderdelen
wordt."
Foto: Bram de Hollander „Een Kever van 25 jaar of ouder
is heel aantrekkelijk als tweede
autootje. Hij is motorisch beniet teveel als dit een van de willen wij Volkswagens te koop trouwbaar, je betaalt geen weweinige, zoniet het enige exem- aanbieden. We verkopen onze genbelasting meer en de verzeeigen auto's maar ook in con- keringspremie is ook vrij laag."
plaar ter wereld is.
De Keverwinkel is gelegen
Zo exclusief zijn de auto's in signatie. Zowel gerestaureerd
de showroom niet. Junior: als ongerestaureerd. Restaure- aan de Uiterweg 120 te Aals„Voor een schappelijke prijs ren doen we in principe niet mecr.

boeit.
Weggestopt onder het stof
van een loods bezit hij verder
nog twee authentieke Steyr's
uit 1940. Gebouwd in opdracht
van het Duitse leger en beide
een soort voorloper van de Kever. De een met de motor voorin, de ander, nota bene een
Steyr Porsche, met de 20 pkmotor achterin en we zeggen

Om sneller aan de Europese vraag naar de Carina
E Diesel te kunnen voldoen, is Toyota eerder dan
gepland van start gegaan
met de produktie in Engeland.
Behalve de diesel sedan
en liftback produceert men
in het Engelse Burnastpn
eveneens de vier- en vijfdeurs versies met. 1.6 en 2.0
motor. Alleen de Carina E
Station komt nog uit de fabriek in Japan. De dieselversie doet het goed in Europa. 14 procent van alle
Carina's E is een dieselversie en in sommige landen,
waaronder Frankrijk en
België, ligt zijn aandeel
zelfs op 50 procent.

Campers

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs incl. :
B.T.W.

Sclirij[hiiT in bloklelters
tiw tekst, l letter JX.T
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Ann
de hand van (Ie daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Naam:

•l („SS
(U .(M
80, l i)
!Xi.35
112.51
128.W)
1-M.ffi

Telefoonnummer:

Adres:

Postctle + Plaats:

HiimUckoniiiK:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen'in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,i||;
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren:

Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.

Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

De aupmgauronde 1000 is leverbaar met de

voor in(orma''ie bef:

SsïMAS;: l volgende komfortabele spiralen:';-.:•.:;. -V.; ,•' •''.•
-VLAK : als niet verstelbare uitvoering.
-HANDVERSTELBAAR : rug- en voetendeel zijn
afzonderljik met de hand in hoogte verstelbaar.
-AUTOMAT : rugdeel is met een trekkoordje in
hoogte verstelbaar, het voetendeel is met de hand
m hoogte verstelbaar
-EXTRAMAT : rugdeel is electrisch m hoogte verstelbaar,
het voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar.
-ELECTROMAT : rug- en voetendeel zijn electrisch m
elke gewenste stand te brengen met comfort knieknik.
Maat:
Vlak
Handv. Automat Extramat Electromat
1035,80x200
910116590x200
950,1075,1205,1170120x200
1300
160x200'
13101820,1560,180x200'
1365,1615,1875,90x210
970,1095,1225,160x210'
1340,15901850,180x210' 1395,1645,1905,90x220
9901115,1245,180x220'
14251675,1935,'= voorzien van 2 eenpersoons spiralen,
Ie completeren met 2 eenpersoons matrassen

Slaapkamer 22 uw aupsng-DEALER heeft vele

Bed en accessoires zijn van gelaagd beukenhout m de kleuren:
alpine wit, sable wit(licht beige), parelgrijs, zwart, ferrit,
bleu, evergreen, marsala, mais, agaat, papaver, violet,
blank beuken*, naturel beuken*, kersen*, kastanje*, mahonie*
*= voor de 5 houttinten geldt een toeslag.

maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar
-SNELLE LEVERING -GRATISTHUISBEZORGD
-GRATIS MONTAGE

auping MATRASSEN:
hoogte 16cm

AURONDE BEELEX
speciale binnenvering
soepel/stevig

655,-

80x200
90x200
120x200
80x210
90x210
90x220

1565.
1605,-

690,925,690,725,790,-

AURONDE.LA1EX
hoogwaardig schuimrubber
soepel/Stevig
925,975,1315,975,1025,1120,-

HET AURONDE BED
iS OOK LEVERBAAR
IN EEN VERHOOGDEfl
UITVOERING

auronde ACHTERWAND
90 br. 1570,120br. 1580,140br. 1585,160br. 1590,180br. 1595,200 br. 1600,hoog 48 cm
bieed bedmaat + 106 cm
bedmaat

26202675,1625-

2705,1645,2735,-

[auronde matras

DE AURONDE 2000
MEERPRIJS: 145,-. !|

diep paneel 20 cm

SLAAPKAMER
HEEMSTEDE

IBOXSPRINGCOMBINATIE
NU 35% KORTING

slaapkamer HEEMSTEDE
compleet met 2 nachtkastjes 140x200 2296r nu voor 1898,+ 2 verstelbare lattenbodems 160x200 2e96r nu voor 1998,180x200 2425r nu voor 1998,+ 2 sg.40 matrassen
BEDBAK MET LADEN

DE VOORDELEN VAN BOXSPRING
-geruisloos,geen gepiep of gekraak
-door de "zachte",hchte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen
(zwenkwieltjes
of meubelglijders, vooral handig bij het
schoonmaken en stofzuigen)
-geen pijnlijke harde sta-in-de-weg
bij b.v stofzuigen
-past perfect in elk slaapkamer-interieur
(ook practisch voor hen,die hun
"oude bed" willen vervangen maar de
rest van het slaapkamer-interieur
willen behouden)
-is zeer duurzaam en vergroot de
duurzaamheid van uw matras aanzienlijk

wit M D F achterwand
i4 2 .«stjeonu 590,-

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN
leverbaar m de maten:
2 van: 70x200, 80x200, 90x200
deze combinatie is normaal 1008,

nu 30 %
korting!!

ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR
SLAAPSYSTEEM?

ledikant met mooie
afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofden voeteneinde
verstelbare
lattenbodems + 2
kwaliteits polyether
matrassen S.G. 40

Ledikant ook verkrijgbaar met
dwarsgespannen handverstelbare

aupmg SPIRALEN

140x200 4339r nu voor wtr y

+ 2 kwaliteits polyether
f[K
3!
matrassen sg. 40
160x200 compleet nu voor 1429,180x200 compleet nu voor 1499,- L ™i;

160x2001498^ nu voor 989,-

nu is deze combinatie compleet voor l £«7Oj*" 180x200 f4987 nu voor 989,"

\!cr.

SENIORENLEDIKANT

HOUTENLEDIKANTIIELECTRISCH VERSTELBARE
AMERSFOORT II
LATTENBODEM
'"'.

MASSIEF HOUT
LEDIKANT IN DE MAAT

80x190 + 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN
van4OÖ7nu voor

ongemonteerd

298 -

^ ^W 5

ongemonteerd

WIT IM.D.F. LEDIKANT
LEDIKANT IN DE MAAT

80x190+ 2 LADEN
'80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

van 410,'
nu voor

leverbaar in de kleuren:
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT
-KERSEN

298,-

TIENERLEDIKANT

Oerdegelijk blank houten ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem, leverbaar m de maten:
Dit ledikant is ook
140x200 6257nu voor
469,in extra
160x200 6967nu voor
498,lengte leverbaar,
210 of 220 lengte
180x200 6*87nu voor 529,-

POLYDAUN THERMO-DEKBEDDEN

synthetisch vulling,
anti-allergisch ,wasbaar

i .

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
Een verstelbare lattenbodem; zowel hoofd- als voeteneide zijn
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
onafhankelijk door middel van twee electro-motoren traploos
een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft
instelbaar. Het hoofdeinde is voorzien van een extra hoofdsteun
van 1189,nu voor
698,"
welke automatisch meegaat. Het voeteneinde heeft een extra
SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
scharnierpunt op kniehoogte.
handverstelbare aupihCj spiraal +
80x200 -1006,. nu
'90x200
nu f f O j™ een kwaliteits polyether matras sg. 40 soft
nu voor
SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
TWIJFELAAR

90x200 Që&r nu voorl 9ö3™

ongemonteerd

inclusief een
90x210 &43r nu voor 249,- stevige houten
lattenbodem 200x220
240x220
90x220-849r- nu voor 275,"

een kwaliteits schuimrubber matras
coo
van 2150,nu voor 1598,"

f--.

O.f ,

330,' nu voor
300, • nu voor

ongemonteerd

wit M.D.F, ledikant in de speciale maat
vanl20x190/130x190 incl. een stevige
lattenbodem compleet met een kwaliteits
binnenveringmatras
nu voor 698,Deze combinatie is ook leverbaar in de
maat 120x200 /130x200 nu voor 798,ZOEKT U EEK
VERSTELBAAR

DUBBELDIVANBED

ongemonteerd
^ ^' *~- *~

2 wit metalen ledikanten inclusief 2 spiralen,
het onderschuifbed is voorzien van wieltjes.
80x190 nu voor 460,90x200 nu voor 495,HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD 2 DAGEN

een hoogwaardige polyether matras, sg. 40, ±14 cm. dik.
hoog soortelijk gewicht, extra duurzaam, comfortabel
beiden slaapzyden doorgestikt
120x190 3?ör- nu
80x190 3e©,- nu <" r
130x190 38&r nu
80x200 369r nu
',
140x190 4307- nu
90x190 SSSr nu >9l 140x200 4Sör nu
90x200 3SÖ;- nu O-160x200 4£&r nu
•90x210 33Ör nu <•'."180x200
nu

^

i O l'

electrisch verstelbare lattenbodem
met een comfortabele knie-ondersteuning +

1 persoons
4-98r- nu voor
200x200
208,- nu voor 2 £ o
240x200
350, nu voor
ook in extra lengte leverbaar:
135x220
230,- nu voor 2"!5,.

es s

775,-

&* Vi1 W

vlot blank houten tienerledikant

EI 0 [i
r o. -

slaapkamer London. alpine wit, met achterwand
+ 2 nachtkastjes compleet met 2 handverstelbare
lattenbodems + 2 polyether matrassen sg. 40
140x200
2005, nu voor
160x200
2125, nu voor
180x200
2165, nu voor
SUPER POLYETHER MATRASSEN
speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD 2 DAGEN

kwaliteits polyether matras, sg. 44, ±16 cm dik. hoog
soortelijk gewicht dus extra duurzame, comfortabele
stramheid, beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190
nu 379,80x190 3807- nu 259,130x190 468r nu 409,140x190 600, nu 449,80x200 34Sr nu 270,90x190 339r nu 290,140x200 6687- nu 449,90x200 339r nu 298,160x200
nu 498,180x200
90x210 360r nu 329.nu 549,-

wit ledikant JAZZ compleet met
2 handverstelbare lattenbodems +
2 polyether matrassen sg. 40 soft
140x200 4£9Sr nu voor 1139,nu voor 1179,160x200
180x200 17697- nu voor 1229,LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

SPECIALE
AANBIEDING

speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD 2 DAGEN

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnenvering
matras, beiden slaapzijden voorzien van een slijtvaste
afdekking. ± 17 cm dik.
120x190 488r- nu 339,130x190 6407- nu 369,80x190 8687- nu 219,140x190 6887- nu 419,80x200 Sf&r nu 239,140x200 6887- nu 419,90x190 308, nu 259,160x200 648p nu 459,90x200 308, nu 259,180x200 7387- nu 519,90x210 4487- nu 298,-

LEDIKANT
ALPHA

'ta'

, -

!' &"•\
f- a.;

'i 3 1

[achterwand vanaf 345,-1

•=£•*"

kleuren -zwart
-grijs met -blauw
-groen -rood -wit
•ahorn (+toeslag)

Ledikant ALPHA.
een mooi betaalbaar designbed,
compleet met: 2 handverstelbare spiralen
+ 2 soft polyether matrassen s.g. 40

160x200 1925,180x200 2010,180x210 2165,-

nu voor
nu voor
nu voor

1698,1798,1950,

ALLES IS D3RECT DIT VOORRAAD

LEVERBAAR EN WORDT GRATtS
Bil U THUISBEZORGD!!
VOOR tMFO: 023-313039
KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN

speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD: 2 DAGEN.

15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende
slapers, soepele, duurzame comfortabe volschuimrubber
matras geschikt voor verstelbare bedbodems.
nu
120x190
100% katoenen overtrek.
130x190
nu
80x190 6887- nu 429,140x190 8687- nu
80x200 6S8r nu 439,140x200 8S8r nu
90x190 6887- nu 489,160x200 4488r nu
90x200 6887- nu 489,180x200 44-88r nu
90x210 738r nu 549,-

HAARLEM

s-

DeB<x)dschappeiiKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT ! . . • " - .
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Grote bijeenkomst in februari

'Integrale
aanpak van
onveiligheid'

ZANDVOORT - Het 'onveiligheidsgevoel' dat in
Zandvoort leeft, moet gezamenlijk worden aangepakt:
samen met politie, gemeente en allerlei andere maatschappelijke instellingen.
Dat is een van de voornemens van het gemeentebestuur voor het nieuwe jaar.
In februari wordt een grote
bijeenkomst op het raadhuis georganiseerd met die
instanties en een aantal inwoners. Zij moeten aangeven in hoeverre de burger
zich onveilig voelt, en waar
het aan schort in deze gemeente.
Een en ander is maandagavond in de gemeenteraad afgesproken. Daar lag een raadsvoorstel op tafel, in verband
met een 'integraal veiligheidsbeleid'. De strekking van zo'n
beleid is: de veiligheid in Zandvoort is niet alleen een zaak van
de politie, maar van de hele samenleving. Die gedachte ligt
ook ten grondslag aan de toekomstige bijeenkomst op het
raadhuis, waarvoor allerlei
maatschappelijke
instanties
worden uitgenodigd. Behalve
politie en gemeente valt onder
andere te denken aan de womngbouwveremging, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, instanties uit de zorgsector, scholen err-zo nog veel
meer.
„Instanties en instellingen
die vanuit hun functie een bijdrage zouden kunnen leveren,
om een stukje extra veiligheid
te creëren," aldus burgemeester Van der Heijden. „We moeten proberen dat te bundelen,
m de hoop en verwachting dat

Halsketting
ZANDVOORT - Bij een inbraak in een woning aan de
Kostverlorenstraat zondag tussen elf uur 's morgens en elf
uur 's avonds zijn sieraden
buitgemaakt. Er werden een
gouden halsketting met een
hangertje in de vorm van een
strikje met daarop een diamantje, een antiek gouden polshorloge en een halsketting met een
edelsteentje gestolen. Dieven
kwamen binnen door met grof
geweld de achterdeur open te
breken.

Ouderpartijen
ZANDVOORT - De ledenvergadering van de kieskringen in
de provincie Noord-Holland
van de Ouderen Unie 55+ en die
van het Algemeen Ouderen
Verbond hebben besloten voor
de verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Holland
uit te komen met één kandidatenlijst. Zij zullen met één fractie in de Staten zitting nemen.
De gecombineerde fractie wil
inbreng geven op alle beleidsterreinen. Daarbij zal echter
steeds het directe of indirecte
belang van ouderen voorop
staan.

Verbranding
kerstbomen
ZANDVOORT - De kerstboomverbranding wordt dit
keer gehouden op woensdagavond 4 januari om zes uur, op
het strand voor de Rotonde. Ze
kunnen die dag tussen 13.30 en
16.00 uur worden ingeleverd bij
Publieke Werken, Kamerlingh
Onnesstraat,20, of op de Rotonde. Elke boom levert een bon
op ter waarde van een kwartje.
Die bonnen kunnen zaterdag 7
Januari tussen 10 en 12 uur woröen ingeleverd bij de Brandweerkazerne aan de Duinstraat
5.
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'Winkeliers willen in 1995 weer kerstmarkt

DEZEiMÈEKï
Harmonie
De belangstelling voor
n
muzieklessen is overO
weldigend in Zandvoort Van
daar dat er al gedachten op
komen over ensembles en
dergelijke Het is nog toekomstmuziek, maar
een eigen harmonie''

Indrukwekkend
Het verblijf m Brazilië
-7
was heel indrukwek/
kend Dat zeggen enkele jongeren over hun reis naar dit
verre land, om kennis te maken met cultuur en armoe

we gezamenlijk in staat zijn dat
onveihgheidsgevoel bij de burger terug te brengen. De politie
alleen zal nooit in staat zijn op
alle onveiligheidsgevoelens van
de burger een antwoord te geven. Dat is ook niet de taak van
de politie."

Puzzel
Traditiegetrouw staat -< <f
aan de vooravond van l I
de feestdagen op de vnjetijdspagma een grote kruiswoordpuzzel Het denkwerk moet resulteren in een slagzin, die
kans biedt op een aardig pnjsje Verder op de vrijetijdspagina aandacht voor 'het kerstgebeuren'
Peter van Klaveren schotelt
gemarineerde zalm met vanille-noten dressing, kalfsoesters met zwezerik en een saus
van marsala, met ter afronding
rode en witte stoofpeertjes
voor

Aangifte
Het gaat om 'gevoelens' zoals
die in 'elke gemeente' leven, bijvoorbeeld onveiligheid op
straat door slechte verlichting
en dergelijke. Het omvat meer
dan enkel de zaken die bij de
politie komen, zoals inbraken
of diefstal en dergelijke. Dat
blijkt onder andere uit politiecijfers: van de 'inbreuken op de
openbare orde en veiligheid' in
Zandvoort wordt slechts in 25
procent van de gevallen aangifte gedaan.
Op voorstel van raadslid
Keur (GBZ) beperkt de bijeenkomst in februari zich tot een
inventarisatie: kijken wat er tot
nu toe aan schort. Het is een
eerste stap in de richting van
het integraal veiligheidsbeleid.
Hoe dat verder ontwikkeld
moet worden, wordt daarna bekeken. Van der Eist (GBZ) had
maandag wel zijn bedenkingen
over de mogelijkheden van een
beter beleid. De politie blijft
volgens hem een belangrijke
rol spelen maar heeft daarvoor
te weinig mankracht. „Als alles
op een rij is gezet, zal dit de
oorzaak zijn dat de zaak niet
effectief kan worden uitgevoerd."

Vragen over bezorging?
\•
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166 p
Advertenties:
tel. 17166 L'
Redactie:
tel. 18648

Zandvoorts eerste kerstmarkt, afgelopen zondag,
moest het vooral van de kerstman hebben om de sfeer
wat op te vrolijken. Veel medewerking van de weergoden was er immers niet: het festijn werd eind van de
middag en 's avonds geteisterd door langdurige regenval. De belangstelling, aanvankelijk nog groot, werd al
ras minder.
Desondanks waren er positieve geluiden te horen,

onder andere van winkeliers. „Een aantal wil de Kerstmarkt volgend jaar beslist terug," zegt Floris Faber,
bestuursvoorzitter van de Stichting Zandvoort Promotie. „Maar dan een week eerder, vanwege de concurrentie met andere gemeenten. Bovendien is het dan nog
vroeg genoeg om meer kerstdingetjes te verkopen, zoals bijvoorbeeld kerstboomversiering."
In totaal waren er zo'n 200 kramen verhuurd, een

Kerstconcert
Bavo

aantal aan winkeliers die zich nog op het laatste moment hadden aangemeld. „We hebben kunnen concluderen dat het heel leuk is, een markt in de winkelstraten," zegt Faber. „Een aantal winkeliers wil dat nu
zomers ook, eens in de zoveel weken." Die zou in de
plaats kunnen komen van de markt op de Prinsesseweg.

ZANDVOORT/HAARLEM - Klaas Jan Mulder,
concert-organist,
geeft
Tweede Kerstdag om drie
uur een kerst-recitel op het
Müller-orgel van de Grote
Of St. Bavokerk.

Foto André Lieberom

Merkwaardig
Het raadsvoorstel betrof een
krediet van 55 duizend gulden
om een 'onderzoek te doen naar
de noodzaak' voor een integraal
veiligheidsbeleid. Dat voorstel
is teruggetrokken tot na de geplande bijeenkomst in februari.
De meeste partijen hadden op
de inhoud of het 'ontbreken
daaraan' de nodige kritiek.
Burgemeester Van der Heijden
noemde de houding van de college-ondersteunende partijen
CDA, GBZ en WD 'merkwaardig" omdat zij een dergelijk veiligheidsbeleid ook in het collegeprogramma hadden opgenomen. Maar volgens Bluijs
(CDA) en Van Caspel (WD)
hield dat niet in dat er voor elk
willekeurig voorstel geld beschikbaar gesteld zou worden.

ZANDVOORT - Het royement van drie WD-leden is
opnieuw voorgelegd aan het
hoofdbestuur. Het gaat om
Ad Hendriks, Elly de Vries
en Joop Berends. Als zij de
partij worden uitgezet, zullen een hoop leden met hen
meegaan, zo is de verwachting.
gen over deze kwestie zijn be- Vries en Joop Berends. Zij heb- In de desbetreffende folder

Royementskwestie dreigt
VVD in tweeën te splijten

De onrust binnen de WD
heeft al een aantal partijleden
doen weglopen. Pogingen van
'vredesengel' Kroskinsky om
de rust terug te brengen, zijn
mislukt. Tijdens de ledenvergadering van de WD, afgelopen
donderdagavond, werd besproken of de royementsaanvraag
van drie partijleden doorgezet
moest worden. Maar de menin-

hoorlijk verdeeld binnen de
VVD. Het onderwerp zorgt al
maanden voor heftige discussies tussen voor- en tegenstanders van 'de groep van drie'.
Sommige WD-leden zijn zelfs
bang, dat de royementskwestie
de partij wel eens in tweeën zou
kunnen scheuren.
De drie WD-leden waar het
om draait: Ad Hendriks, Elly de

ben tijdens de verkiezingscampagne van de WD een folder
verspreid, met een tekst die tegen het plan 'Hoofdwegenstructuur' was gericht. Die
Hoofdwegenstructuur was echter wel in het verkiezingsprogramma van de WD opgenomen. Dit tot grote ergernis van
de drie, want zij waren lid van
de 'Stichting Zandvoort-Zuid'.

werden kiezers erop attent gemaakt dat, indien zij voor de
WD stemden, zij mede voor de
uitvoering van het plan 'Hoofdwegenstructuur' zouden kiezen.
De handelswijze van deze
drie partijleden was voor het
toenmalige bestuur reden om
bij het hoofdbestuur in Den

Haag een royementsaanvraag
in te dienen. In diezelfde tijd
stapte het bestuur ook op, nadat veel WD-leden kritiek op
de bestuursleden hadden geuit.
Tussen de fractieleden onderling 'boterde' het ook niet bepaald. De partij leek ten onder
te gaan aan meningsverschillen
en interne ruzies en was als het
ware 'stuurloos' geworden. Dat
was het moment, dat het hoofdbestuur vanuit Den Haag ingreep. Zij zonden 'vredesengel'
Kroskinsky naar Zandvoort, lid
van de Kamercentrale. Hij
werd interim-voorzitter van
een demissionair bestuur van
de VVD Zandvoort en zou orde
op zaken stellen.

ZANDVOORT - De kans is
klein dat er ooit nog Zandvoortse kunstenaars worden uitgenodigd om voor de
gemeente een kerstkaart te
ontwerpen. Dat bleek maandag in de raadsvergadering
uit een antwoord van burgemeester Van der Heijden.
Verder wilde hij op de kwestie rond de huidige kerstkaart absoluut niet ingaan.
door Joan Kurpershoek
Jaarlijks een schilderij plus
kerstkaart van een Zandvoprtse kunstenaar. De schilderijen
zouden worden opgehangen in
het Raadhuis, waar zo op den
duur een ware galerij van Zandvoortse kunst zou ontstaan.

Dat was de mooie gedachte die
in november leidde tot de opdracht aan schilderes Marianne Rebel. Zij zou de eerste zijn
die een bijdrage leverde. Het resultaat, na goedkeuring van een
eerste schets, was een schilderij van het raadhuis met een
kerstboom en er voor twee 'kuierende mensen'.
Maar dat leidde vorige week
tot enorm tumult, toen burgemeester Van der Heijden begon
te vermoeden dat hij en zijn
vrouw waren afgebeeld als twee
kleine dikke mensjes, met hun
rug naar de toeschouwer. Dat
laatste klopt ook wel, geeft Rebel toe.
„Ik vind ook dat deze burgemeester met zijn rug naar de
samenleving stadt. Dat is ook
verwerkt in het schilderij, maar
dat hoefde voor mij niet bekend

ZANDVOORT - In de Genestetstraat is donderdag om
twaalf uur een man aangehouden die overspannen bleek te
zijn. Hij had op het dak van een
voorbijrijdende auto geslagen.
Eerst vluchtte hij voor de politieagenten, daarna vloog hij een
van hen aan.

(ADVERTENTIE)

Jouw geslaagd
„Oud en Nieuw"
begint bij

te worden. ledere kunstenaar
verwerkt wel een boodschap in
zijn werk, zonder daarbij tekst
en uitleg te geven. Als de burgemeester er zelf niet over begonnen was, was er niets aan de
hand geweest: ik heb gewoon
twee kuierende mensen geschilderd. En wel in mijn stijl,
die blijf ik trouw. Ik schilder
nou eenmaal dikke mensen."

Na enkele improvisaties over
kerstliederen volgt een samenzang. De deuren van de Bavo
gaan om kwart over twee open,
toegangsbewijzen uitsluitend
aan de kerk verkrijgbaar.

Overspannen

Zie ook pagina 3

Kunstenaars kunnen 'kerstopdrachten' wel vergeten

Voor dit jaarlijks terugkerende optreden is een programma
met orgelcomposities samengesteld, die een breed publiek
aanspreken. Er worden onder
meer werken gebracht van Johan Sebastian Bach, Georg
Priednch Handel en Jan Zwart.
Van de Canadese Cordon
Young klinken een vijftal aan
Mulder opgedragen Noels
(kerstliederen).

Confet'ti

Hij werd geboeid overgebracht naar het politiebureau,
waar hij dusdanig overspannen
bleek, dat de hulp van het Riagg
werd ingenomen. Later op de
middag werd de man vrijwillig
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Haltestraat 11,
Zandvoort
Zie onze adv.
elders in dit blad

Vernietigen
De rel ontstond toen Rebel te
horen kreeg dat de 600 kerstkaarten vernietigd zouden worden. Een dag later werd dat besluit weer ingetrokken. Burgemeester Van der Heijden wilde
alleen via Radio Noordholland
een reactie geven:
„Bij een kerstkaart stel ik mij
een bepaalde gedachte voor die
ik niet zo snel terugvind in deze
kaart. Dat viel ons erg tegen, de
herkenbaarheid is niet aanwezig.
Plus het feit dat je gebruik
maakt van een bepaalde karikatuur op een kerstkaart waarbij
ik de relatie tot kerst en nieuwjaar niet zo snel zie." Of hij voor
gek gezet was? Dat moesten anderen maar beoordelen.
Van een kunstgalerij zal het
dus niet snel komen. Zelfs de
opdrachten voor de komende
jaren aan Zandvoortse kunstetiQQT'c cfaar» r\-n r\a fr»nV\f
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DOKTERSBERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

Kroon Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding

P. A. H. Wijnands
Tandarts
afwezig
dinsdag 27 december
t/m maandag 2 januari
voor dringende spoedgevallen
tel.: 15832

nu

NIEUWJAARSRECEPTIE
op maandag 2 januari 1995

Herenslips

De receptie wordt gehouden in de Raadzaal
van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein, van
1900-2030 uur

en singlets - 2 stuks

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS/
OPHALEN HUISVUIL

21,95

In verband met de komende feestdagen zal de
gemeente op maandag 26 december 1994 de
hele dag en op maandag 2 januari 1995 vanaf
16 00 uur gesloten zijn
Omdat tweede kerstdag op een maandag valt,
wordt het G F T -afval van de maandagwijk
1 dag later, namelijk samen met de dinsdagwijk
op 27 december opgehaald Dit geldt ook voor
de containers van de flats en de gele huisvuilzakken van de maandagwijk

wit en blue

ADVERTENTIES

Vijfenzeventig jiiur en nog niel oiitl,
jong van geest »>n een hart van goud.
Lieve Mama/Oma Wit,
van harte gefeliciteerd!

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit
voor de gebruikelijke

Nieuwe kerstspecialiteit
Caramelbroodtaart

Muike & Huns
Hilleke & Edwin
Janneke & Wouter

6,95

Jan

Licht en donker zijn eeuwig en daar is mee
te leven, te sterven en opnieuw te beginnen.
Het Bekende Onbekende, Jaap Spruyt
Dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor velen heeft betekend en gedaan, geven wij u kennis
van het onverwachte overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, opa en broer

GEMEENTEGIDS 1995
De nieuwe gemeentegids is klaar Alle bewoners
van de gemeente Zandvoort kunnen rond
6 januari 1995 een exemplaar van de gids in hun
bus verwachten Als dit niet gebeurt en u toch
een gemeentegids wilt ontvangen kunt u contact
opnemen met bureau Voorlichting & PR, tel
61492/61508

Echte Bakker

BALK

WINKELSLUITING ZANDVOORT
Er blijkt enige onduidelijkheid te bestaan met
betrekking tot de sluitingstijden op zondag in
Zandvoort Het bestuur van de gemeente Zandvoort wil laten weten dat ondanks de landelijke
discussie de situatie in Zandvoort vooralsnog
ongewijzigd is Dit houdt in dat de winkels op

Hogeweg 28 - Tel. 12989

Niels en Simone
feliciteren
GERDA VAN KEULEN

trim

Cor - René
Mieke en Ed

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel. 02507-l 9105
Fax 02507-18613

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

RUUD JONKER
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van

DE ZANDVOORTSE VERENIGING VAN HUURDERS
WENST AL HAAR LEDEN EN |
TOEKOMSTIGE LEDEN
^
IN ZANDVOORT EN BENTVELD |_
PRETTIGE FEESTDAGEN EN
jMfc
VEELWOONPLEZIER IN 1995

Jaap Spruyt
Jaap heeft ons de laatste jaren vol enthousiasme
bijgestaan bij het ontwikkelen van diverse folders
en brochures. Wij zullen zijn betrokkenheid en
vakmanschap, maar vooral Jaap zelf, node missen.
Ons medeleven gaat in deze moeilijke tijd uit
naar zijn vrouw en de familie.
Namens Weekmedia b.v.:
Han Sas
Elseline van den Berg

Café "Het Gedicht van de Zee"

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland
OUDEJAARSAVOND 1994

J. J. Hameünkstraat 111
2033 LK Haarlem
Tel. 023-330944
Tel 02507-30663

Rinus

Reserveren: 02507-15541

WEES WELKOM
UJesterparkstraat 5

wenst u gezellige
Kerstdagen

Uw gasbedrijf adviseert!

Rinus
Nan, Patricia en Michel
wenst u
allen
een
zaaaaaaa/lg

Mac

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65,
JöluiJS Zandvoort,
tel. 12060

lichtgewicht
naaimachines

v/a

s.

l DIACONIEHUISSTRAAT 24

399,-

QF O
jW/i

l

«j

Kerstfeest

In memoriam

l Henk van der Feer
l Haarverzorging
J^'fc

CS1NGER
REPARATIE
ALLE MERKEN

DMC-garen
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie
STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

-$'£.
^tf.

Wenst u allen fijne kerst- M
|
|
| dagen en een voorspoedig -ï fc
^ en goed geknipt 1995

3fe

wij zijn van
27 december tot
2 januari gesloten

^

93075B
94082B

Circuit
Spoorbuurt
straat 20

94086B

Boul P Loot 69

94087B

Dr. J G Mezgerstraat 70

plaatsen poort
uitbreiding
woning met
kelder
uitbreiding
woonhuis
plaatsen
dakkapel.

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang nemen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

JtfwL

;
^

Jaap, John, Maarten
Nicole en Simone

T
TT

• '

Bedankt voor een ontzettend leuk

~£

L
;

weekend namens het hele team van

4±

:"

Kroon Vis

^

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

Al 2 jaar ben je weg, maar in onze gedachten ben
je er nog altijd.
Liefs
Richard, Brenda
Nathalie en Macha

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

enz.

We zagen elkaar te weinig
we missen je des te meer
Rust zacht lieve

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondcjebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00-12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebben'den kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

4444444444444444

VANAF 20.30 UUR ONTVANGST GASTEN
MET EEN WELKOMSTDRANKFE
VANAF 21.30 UUR WARM
EN KOUD BUFFET
EEN GLAS METHODE CHAMPAGNOISE
BD HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR
PERPERSOON ƒ 60.-

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

Vince, Claud en Daan

vergroten
woonhuis
M Euwestraat 52 plaatsen
dakkapel
M Euwestraat 7 uitbouw
woonhuis
Kerkstraat 34
vernieuwen
voorpui

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Fa. Gansner & Co.
Je blijft altijd in onze gedachten

94111B

Lijsterstraat 7 •

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

***

Mumcootmgs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

94110B

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

schilders- en ofwerkingsbedrijf

94109B

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Groot Bentveld, 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van

t

Al negen jaar een gedegen rots
in de Zandvoortse branding.
Voor uw: . - receptie
- feest
-vergadering

94108B

1600 uur

GEMEENTE

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

NIEUWE DRANK- EN
HORECA VERORDENING
De gemeenteraad heeft op 19 december 1994
een nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld De bestaande drank- en horecaverordenmg wordt dan ook per 23 december 1994
ingetrokken m u v de hoofdstukkeni( 5 en 6
Deze hoofdstukken worden pas ingetrokken
nadat de hoofdstukken 2,4 en 5 van de nieuwe
verordening zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en in werking treden De hoofdstukken 1, 3, 6 en 7 van de nieuwe drank- en
horecaverordening zijn reeds op 23 december
1994 van kracht
De desbetreffende verordening ligt vanaf heden gedurende drie maanden vooreen lederter
inzage op het Raadhuis, bureau Voorlichting
Bureau Voorlichting is geopend van 09 00 tot

09 00 tot 12 00 uur

Jaap Spruyt
in de leeftijd van 55 jaar.
Dory Spruyt-Zwartepoorte
Wellin Havermans-Spruyt
Marcel Havermans
Bas
Sanne
Patrick
Remco
Rob Spruyt
Marjo van der Linden
Sharon
Corinne Duvarci-Spruyt
Nihat Duvarci
Arif
Nihal
Stephanie Spruyt
Jesüs Munoz Luis
E. Redeker-Spruyt
R. J. Redeker
19 december 1994
Dr. Willem Dreesweg 19
1188 KA Amstelveen
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag van 19.00-20.00 uur in Uitvaartcentrum
Bouwens, Startbaan 7 hoek Van der Hooplaan,
Amstelveen.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal
plaatsvinden op donderdag 22 december om
12.00 uur in het crematorium Westerveld te Driehuis, gemeente Velsen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

zondag om 17 00 uur moeten sluiten volgens
de wmkelsluitingsverordening

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en al het goede voor
1995 ,
Remy & Yvonne Draaijer
(Fitness Paradise)
MfejSJfcjJJfc^lfc"
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STOOKAKTIE '94/'95

800

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

Week
streefverbruik*

23
29
35
40
46
52
58
63
69
75
81
87
95
104
112
121
130
144
159
173
187

Totaal vanaf
1 november **

119
151
182
210
241
271
301
330
360
390
419
452
496
542
585
631
676
751
826
902
976

Kosten
deze week

f 1 1 „96
f 15,08
f 1 8,20
f 20,80
f 23,92
f 27,04
ƒ30,16
ƒ 32,76
ƒ 35,88
ƒ 39,00
ƒ42,12
ƒ 45,24
ƒ 49,40
ƒ 54,08
ƒ 58,24
ƒ 62,92
ƒ 67,60
ƒ 74,88
ƒ 82,68
ƒ 89,96
ƒ 97,24

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Een kompleet verzorgde begrafenisj
of crematie voor slechts f -3.l4S£i|
Sluit ëeri natura^
bij Uitvaartcentrum Haarlem; j
(BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

Voor de week van 12-12 t/m 18-12

Normaal
jaarverbruik

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14168

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
ma a r net zo belangrijk was de hulp en steun
. van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar vóór ïf
het verzorgen van een begrafenis,
of crematie,
'
^
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval. ;||
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
! Q leeftijd(cn):
i f£|

h» Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
f_j Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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D66 in
gemeenteraad:

'Misschien krijgt Zandvoort weer harmonie of fanfare'

'Woningen nu
opknappen'

ZANDVOORT - Extra
stoelen moesten er zaterdag
in het Gemeenschapshuis
worden aangerukt. Het allereerste optreden van de
leerlingen van muziekschool Stichting New Wave
trok een bomvolle zaal met
ouders en andere belangstellenden. Gezien de belangstelling droomt docent
Sanders al van een harmonie-orkest of een fanfare in
Zandvoort.

ZANDVOpRT - De gemeentewoningen die te
kampen hebben met achterstallig onderhoud, moeten
in januari aangepakt worden. Het college heeft dat in
mei beloofd, die belofte
moet nagekomen worden.
Dat zei D66-raadslid Han van
Leeuwen maandagavond in de
raadsvergadering. Hij vindt dat
er nu wat moet gebeuren, los
van de onderhandelingen met
Eendracht Maakt Macht over
de overdracht van de woningen.
De gemeente kan van de bewoners niet langer vergen dat zij
blijven wachten op het groot
onderhoud. „Je kunt de schimrnelvorming op de muren toch
niet stilzetten, om te vragen of
dat met terugwerkende kracht
kan worden hersteld?" Volgens
Van Leeuwen gaat het om 118
woningen, ongeveer de helft
van het gemeentelijk woningbezit.
„Voordat de gemeente een
voorstel heeft (voor de overdracht aan EMM, red.) waar de
raad mee akkoord gaat, zijn we
al een paar maanden verder,"
zegt Van Leeuwen. „Dan moet
EMM nog een besluit nemen en
voor je het weet is het al augustus of september. Als dan de
plannen voor het grootschalig
onderhoud dan nog moeten
worden uitgewerkt, dan wordt
het werk echt niet voor de zomer in 1996 uitgevoerd. Zo lang
mag je die mensen niet laten
wachten. Die voelen zich toch
van God en alles verlaten, als
wij daar met z'n zeventienen op
het raadhuis sigaren gaan zitten roken en verder niets van
ons laten horen?"

Boetekleed
De onderhandelingen tussen
EMM en gemeente zijn nog
maar net aan de gang. Dat zou
blijken uit een brief van het college die op 16 december aan de
raadsleden is verstuurd. Tot
verbazing van sommigen: „Er
is al die tijd gezegd dat ze al aan
het onderhandelen waren."
Wethouder Versteege trok
maandag het 'boetekleed' aan.
„Ik heb het onderschat, toen ik
aantrad als wethouder. Ik had
gedacht dat januari wel haalbaar zou zijn."
Volgens het schrijven van het
college is 'de intentie' dat de
onderhandelingen tussen gemeente en EMM 'voortvarend'
worden voortgezet. In januari
moet er een stappenplan op tafel liggen. Sommige raadsleden
hebben zo hun twijfels bij die
voortvarendheid. Zij hebben er
eerder bij het college op aangedrongen eerst samen met de gemeenteraad
uitgangspunten
voor die onderhandelingen vast
te leggen. Dat is niet gebeurd.

'beter een keyboard dan een
slechte piano', zo luidt het devies.
Verder zijn er lessen op saxofoon en accordeon. In feite kan
er les gevolgd worden op alle
instrumenten, maar een aantal
voorlopig nog even in Haarlem:
tot er voldoende leerlingen
voor een bepaald instrument in
Zandvoort zijn. Volgend jaar
komt er in deze gemeente wel al
dwarsfluitles bij. Muziekstijlen
zijn onder meer klassiek, jazz
en popmuziek.

door Joan Kurpershoek

? Gepensioneerden
Sanders ziet de toekomst
zeer optimistisch tegemoet.
„De gemeenteraad heeft een bedrag van 9600 gulden beschikbaar gesteld voor lesgeldvermindering. De bedoeling is dat
het lesgeld afhankelijk wordt
van het inkomen van de ouders,
dat zal vermoedelijk volgend
lesjaar ingaan." Daarnaast
voorziet hij dat ook gepensioneerden voor lesgeldvermindering in aanmerking zullen komen.

„Ben je zenuwachtig," vraagt
een jonge knaap aan zijn
vriendje. Die staat klaar om
met zijn gitaar wat te laten horen. „Gaat wel," is het antwoord. „Oh, dat is wel goed,"
luidt de wijze reactie. De aandacht richt zich weer op de andere studenten op het podium.
Familie, broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes, ze
leefden allemaal mee met de
muzikanten, vooral het jonge
'grut' van voor de pauze. Meisjes die met z'n drieën met een
vinger Jingle Bells spelen op
electrische piano's, of - apart het riedeltje van de Plintstones
en de Vlooienmars. „Ik raakte
de toon helemaal kwijt," zegt
de jongste als zij zich evenlater
langs het publiek wurmt om de Docent Leo Sanders dirigeert
zaal uit te komen. „Het ene
meisje speelde te snel en de andere te langzaam."
enkele saxofonist. Sommigen
t
worden begeleid door Leo Sanders, gitaarleraar en een van de
Saxofoon
initiatiefnemers
van New
Jonge gitaristen verschijnen Wave. Hij is blij met de muziekop het podium voor gezamenlij- avond. „Het is ontzettend leuk.
ke optredens, gevolgd door een Vooral als je bedenkt dat de

ZANDVOORT - Een verzoening tussen de verschillende partijen binnen de
VVD. Dat was de grondgedachte waarvoor Kroskinsky van de Kamercentrale
naar Zandvoort was gekomen. Eigenlijk had hij goede hoop dat zijn pogingen
vruchten zouden afwerpen.
Hij had namelijk aan het
hoofdbestuur in Den Haag
gevraagd om de royementskwestie te laten rusten, totdat zijn verzoeningspoging
geslaagd zou zijn. Maar de
verdeeldheid bleek groter
dan ooit. Na negen maanden
onderhandelen was ook hij
een illusie armer.
„Het is me niet gelukt om de
groep van Zandvoort bij elkaar
te brengen en dat vind ik behoorlijk spijtig," aldus een teleurgestelde Kroskinsky tijdens de ledenvergadering van
afgelopen donderdag.

De verdeeldheid onder de
WD-leden kwam die avond opnieuw tot een hoogtepunt.
Rondom de royementskwestie
waren partijen gevormd, met
verschillende opvattingen. Zij
Surfers gered
lieten tijdens de ledenver gadeZANDVOORT - Twee surfers ring dan ook duidelijk van zich
die zaterdag in moeilijkheden horen.
waren geraakt zijn door de
KNRM gered. Om twee uur
De voorstanders van het roywerd de reddingboot Forel, tij- ement vinden dat de drie
delijk in Zandvoort gestatio- WD-leden met hun handelsneerd in afwachting van de red- wijze de partij veel schade hebdingboot Annie Poulisse, die ben berokkend. Om hun visie
eind januari in dienst wordt ge- nog eens extra te benadrukken,
steld, gealarmeerd. Twee sur- heeft een groep van zeven perfers waren ter hoogte van het sonen een brief gestuurd naar
Ellysee Beach Hotel in nood ge- het hoofdbestuur, met het verraakt. Gezien de omstandighe- zoek de zaak zo spoedig mogeden, Eoude wind en de temperatuur van het water, is bij dit
sport meldingen snelheid vereist. De surfers werden al gauw
door de bemanning van de wippertruck uit het water gehaald.
In afwachting van de ambulance werd eerste hulp tegen onderkoeling verleend. Een surfer werd met lichte onderkoelingsverschijnselen naar het
ziekenhuis gebracht.

De docent denkt ook aan gezamenlijke activiteiten, zoals in
ensembles. Als het aan hem ligt
komt er zelfs weer een harmonie-orkest of een fanfare. „Om
aan een dirigent te komen,
hoeft in ieder geval geen probleem te zijn.
voor de bomvolle zaal in het Gemeenschapshuis een groepje jonge gitaristen
Foto André Lieberom

meesten nog maar net begonnen zijn. De lessen zijn zo'n drie
maanden geleden begonnen.
Bovendien krijgen we nog wekelijks nieuwe leerlingen. In totaal zijn er nu ongeveer honderd."

Verdeeldheid binnen
VVD groter dan ooit
door Martha Burger
lijk af te wikkelen. 'Royeren als kleed aan te doen en hun excupartijlid en wel zo snel moge- ses aan de partij aan te bieden.
lijk,' is hun mening!
Volgens mevrouw de Vries, die
tijdens de vergadering als enige
van 'de drie' aanwezig was, hoeSchoonheidsprijs
ven er wat haar betreft ook niet
Volgens tegenstanders van veel woorden meer aan de
het royement hebben Hen- kwestie te worden vuilgedriks, De Vries en Berends met maakt. „Ik ben absoluut niet
hun handelwijze niet de haatdragend," meldde zij nog
schoonheidsprijs
verdiend, even in de pauze, terwijl ze
maar een royement vinden zij scheutig drankjes weggaf aan
absoluut te ver gaan. Zij zien haar 'tegenstanders'.
namelijk ook andere schuldigen in deze kwestie: onder andere het bestuur zelf plus een Advocaat
aantal andere partijleden. Ook
Kroskinsky is na zijn mislukhun visie verdween in een brief te verzoeningspoging van merichting Den Haag. De brief ning, dat een royement van de
werd ondertekend door maar drie leden, niet de oplossing is.
liefst 28 personen.
Misschien omdat hij door een
advocaat alle feiten eens op een
Maar er zijn niet alleen voor- rijtje heeft laten zetten. Toen
en tegenstanders in deze kwes- bleek namelijk, dat er geen entie. Een flink aantal 'teleurge- kele juridische grondslag bestelden' is inmiddels al vertrok- staat om de leden te royeren, zo
ken en heeft het lidmaatschap deelde hij donderdag mede. In
(sommigen van tientallen ja- die context gezien stelde Krosren) opgezegd. Daarnaast is er kinsky dan ook aan de VVD-leook nog een groot aantal 'twijfe- den voor, om de royementsaanlaars', die niet precies weten vraag terug te trekken. „Liever
wat zij nu eigenlijk met deze kijk ik naar een ontwikkelingsvisie om tot een betere samenkwestie aan moeten.
En dan is er natuurlijk ook werking te komen, want ik acht
nog 'de groep van drie'. Zij zijn de inzet van de drie betreffende
niet van plan om het boete- WD-leden daarvoor genoeg

Dat kan via New Wave of via
het muziekcentrum in Haarlem. Maar zover zijn we nog
niet. We moeten eerst eens kijken in hoeverre er interesse
voor bestaat en het haalbaar is.
De tijd moet er rijp voor zijn. In
ieder geval hebben we met de
muziekschool nu wel alvast een
basis."

Ook de leerkrachten Marga
van der Pot en Anton Treffers
waren zaterdag aanwezig. De
eerste geeft blokfluitles, muziek-op-schoot, lessen voor kinderen om muziek te 'ontdekken',
en ze begeleidt een koortje van

kinderen van 5 tot 8 jaar. Treffers geeft les op de 'toetsen'.
Vanuit volwassenen is hier ook
veel belangstelling voor. Het
keyboard blijkt 'ideaal voor
mensen die op een flatje wonen
en geen piano kwijtkunnen'. En

aanwezig," sprak hij de
WD-vergadering optimistisch
toe. 'Toen barstte de bom'...
Veel partij-leden verzetten
zich heftig tegen zijn voorstel
en bleven doorhameren op een
uitspraak van het hoofdbestuur. Na nieuwe discussies en
flinke sneren over en weer kwamen de gemoederen in de zaal
langzaam maar zeker weer tot
rust. Het was overduidelijk: de
leden onderling zouden hier
nooit zelfstandig uitkomen. Er
werd gestemd, met als uitslag:
de meerderheid van de aanwezigen wil dat het hoofdbestuur
in Den Haag zich uitspreekt
over de royementskwestie. De
WD-leden zullen zich neerleggen bij die uitspraak en de zaak
laten rusten, besloten zij eensgezind.

VVV is bang dat plan NS
minder toeristen brengt

Werkgroep Boombehoud:

'Gemeente wil
iepen kappen'
ZANDVOORT - De gemeen
te probeert weer oude ieper
op de Haarlemmerstraat te
kappen. Dat zegt de Werk
groep Boombehoud in eer
brief aan het gemeentebe
stuur. Zij heeft bezwaar aan
getekend.
Het gaat om twee bomen op de
Haarlemmerstraat, tegenover de
nummers 46 en 52. 'Het zal u niet
ontgaan zijn dat er nog al wal
commotie geweest is rond de ou
dere monumentale iepen in dezi
straat,' schrijft de werkgroep aar
het college van Burgemeester er
Wethouders. 'Kennelijk is nu de
even-zijde van de Haarlemmer
straat aan de beurt en wordt ei
wederom geprobeerd oudere bo
men te kappen. Wij verwachter
van het college dat het wat hè'
groentaeleid betreft nu toch on
dubbelzinnig het eigen stand
punt: alléén kap als het om wer
kehjk zieke bomen gaat, zal blij
ven volgen.' Om dezelfde redener
wordt ook bezwaar gemaakt te
gen het kappen van een oudi
beuk aan de Dumdoornlaan/hoel
Teunisbloemlaan in Bentveld.
Het bezwaar tegen de kap var
een particuliere boom op het per
ceel Kostverlorenstraat
10(
wordt ingetrokken. „De reden i;
de toezegging van de bewoners er
de heer Boekelman (gemeentelij
ke plantsoenendienst, red.) da
de grote den zal blijven staan er
allen de kleine den wordt ge
kapt," aldus de werkgroep. „Ir
vertrouwen dat deze afspraak za
worden nagekomen, zien wij a
van verdere actie."

Lik-op-stuk-beleid
bij vroegtijdig
afsteken vuurweri

ZANDVOORT - De pakkans bij het illegaal afsteken van vuurwerk is dit jaar
extra groot. Dat zegt het bureau Halt, dat alternatieve
straffen regelt voor jongeren die hiervoor opgepakt
„Als promotor van het toeris- worden.

ZANDVOORT - De VVV
Zuid-Kennemerland is bang tisch produkt, bekend met de
dat door het plan van de NS motieven die tot een bezoek
de directe treinverbinding aan Zandvoort leiden, stellen
Amsterdam-Zandvoort op wij dat de naam en het imago
te heffen, ten koste gaat van van onze badplaats niet positief
het toerisme. De treinver- beïnvloed worden," schrijft de
binding blijft bij grote druk- VW.
te, maar reizigers moeten in
Niet alleen het 'gedeeltelijk'
Haarlem overstappen.
opheffen van de lijn Amster-

De nieuwe maatregel moet
per l april ingaan. Vanaf die
datum willen NS alleen bij grote drukte treinen vanuit Amsterdam inzetten. Maar de
rechtstreekse lijn verdwijnt.
Gefrustreerd
Ook zijn NS van plan de lijn
Maar zover is het echter nog Maastricht-Haarlem een overniet. Volgens Kroskinsky is het stap in Haarlem te geven.
zo goed als zeker, dat het hoofdbestuur zich een dergelijke uitspraak niet permitteert. Het zal Protest
de vraag terzijde leggen of de
De VVV heeft de hulp ingekwestie doorverwijzen naar de roepen van burgemeester M.R.
'Commissie voor Royementen'. van der Heijden. In een brief
bepleit zij om samen bij de NeAls de beslissing daar nega- derlandse Spoorwegen een protief uitvalt en de drie als partij- test tegen de voorgenomen
-lid worden geroyeerd, zal maatregelen in te dienen. De
Kroskinsky zich terugtrekken VW vreest grote druk van toeuit de WD Zandvoort, deelde nemend autoverkeer in de badhij de aanwezigen al van te vo- plaats. Met name de parkeeroren mede. Maar hij zal hoogst- verlast zal toenemen en Zandwaarschijnlijk niet de enige zijn voort een slechte naam bij de
die dan 'gefrustreerd' vertrekt. toerist bezorgen, zo is de vrees.

dam-Zandvoort zal een negatief
effect hebben. Ook de keuze
van Nederlanders uit de omgeving van Utrecht, Den Bosch en
Maastricht voor een dag- en
verblijfsbezoek aan Zandvoort
zal door de maatregelen van de
NS negatief worden beïnvloed.

Mensen
Volgens de VVV valt die keuze juist op Zandvoort doordat
er een snelle treinverbinding is.
Bij een 'doorknippen' van de
lijn in Haarlem zal dat vooral
ten koste gaan van mensen die
voor langere tijd naar Zandvoort komen.
„Die zoals bekend een vele
malen hoger uitgavepatroon
hebben dan dagtoeristen/recreanten," aldus de brief van VVVdirecteur Sips aan de burgemeester.

Eén ding is nu al te voorspellen: hoe de beslissing van het
hoofdbestuur ook zal uitvallen..., het zal de WD een hoop
leden gaan kosten.

Dit jaar loopt er veel politie in
burger rond, om het afsteken
van vuurwerk in de gaten te
houden. De pakkans bij overtredmgen is daardoor extra
groot. Voor jongeren die opgepakt worden, geldt een 'lik-op-stuk-beleid': 's ochtends gepakt, 's middags aan het werk.
De politie zal jongeren die de
fout ingaan 'als klap op de
vuurpijl' direct doorverwijzen
naar het bureau Halt. Hier kunnen overtreders een flinke boete van justitie voorkomen door
het verrichten van werkzaamheden bij bijvoorbeeld een bejaardenhuis of de afdeling reiniging van de gemeente. Als er
door het vuurwerk schade is
aangericht, zal deze ook vergoed moeten worden.
De politie krijgt jaarlijks vele
klachten binnen over het vroegtijdig afsteken van vuurwerk.
Sommige ouderen durven dagen lang de deur niet uit. Halt
wijst ook op het gevaar, als er
onverwacht vuurwerk wordt afgestoken. Het vuurwerk is te
koop vanaf donderdag 29 november, maar het mag pas afgestoken worden vanaf zaterdag
31 december 10 uur, tot zondag
l januari 02.00 uur.

(ADVERTENTIE)

MENINGEN

'Geen geheimen rond schoolmeubeltjes'
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Er zijn inderdaad wat 'betere
tweedehands tafeltjes' afgevoerd, maar dat is geen geheim.
Dat zegt Gerard van de Laar,
directeur van de openbare basisschool De Duinroos, naar
aanleiding van de 'open brief
van Nico Luykx, vorige week gepubliceerd in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Van de Laar reageert eveneens met een open
brief.
Beste Nico. Ik houd niet echt
van open brieven. De schrijver
probeert zo beknopt mogelijk
zijn mening te geven. De lezer
mist meestal de achtergrond en
probeert tussen twee edities

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U
kunt uw brief opsturen
naar de redactie van deze
krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op
het redactiekantoor,
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange
brieven kunnen worden
ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer.
Inzendingen zonder - juiste
- naam en/of adres worden
niet geplaatst. De redactie
is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

door het verhaal te volgen.
Toch zal ik een poging wagen,
omdat je om een reactie vraagt.
.En ook omdat het lijkt of ik iets
te verbergen heb.
Jij stelt in je open brief van 15
december in het 'Zandvoorts
Nieuwsblad' dat er een grote
hoeveelheid goede schooltafeltjes in mei met het grof vuil zijn
meegegaan. Je schrijft dat ik dit
ontken, en ervaart dat als
smaad. Zeker, er zijn een groot
aantal tafeltjes in mei bij de
voormalige Van Heuven Goedhartschool afgevoerd. Dat is
geen geheim. Wat dat betreft,
heb je gelijk. Er moest immers
ruimte gecreëerd worden voor
de fusie met de Plesmanschool.
Deze oude tafeltjes waren in
mijn ogen echter van dermate
slechte kwaliteit dat ik hiertoe
besloot. Door de lange opslagtijd in de vochtige ruimte was
zelfs een aantal kunststof taf elbladen behoorlijk beschadigd.
Deze beoordeling viel onder
mijn verantwoordelijkheid. Helaas zijn hierbij wat betere
tweedehands tafeltjes,, die apart
stonden, ook afgevoerd.
Ik heb Rien Couvreur (actie
Polen) en mijn bestuur op 17
november geschreven, dat ik
het vervelend vond dat er ook
wat betere tweedehands tafeltjes meegegaan waren. Ook
hier dus niets te verbergen.
Deze brief van mij kwam bij de
redactie van het 'Zandvoorts
Nieuwsblad'. Helaas is uit mijn
verhaal geen weerwoord gedestilleerd, dan was deze discussie

wellicht voorkomen.
In een reactie die ik daarna
voor het 'Zandvoorts Nieuwsblad' schreef, kwam het bovenstaande niet duidelijk naar voren. Daar heb je gelijk in, met je
schrijven.
Inmiddels hebben we ons
best gedaan het tekort aan
bruikbaar tweedehands meubilair op te lossen. We hebben nu
genoeg materiaal om een kleine
Poolse school in te richten.
Beste Nico, mocht je verder
nog vragen hebben, kom gerust
langs, ik beantwoord ze graag.

Ik wens je fijne feestdagen toe.
Gerard van de Laar
Zandvoort
Naschrift redactie- De memngen van de betrokkenen over de
'staat' van de meubeltjes liggen
ver uiteen, zo is afgelopen weken
gebleken En dat zal wel zo blijven, het valt verder niet meer na
te gaan. Vandaar ons voorstel,
einde discussie daarover. Couvreur bevestigt op dit ogenblik
dat er inmiddels weer de nodige
meubeltjes zim, alleen is nu het
vervoer naar Polen het grote
probleem

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de
dag van bezorging vers worden gemaakt, ook op feestdagen.
LUXE SALADESCHOTEL
ƒ 27,50 p.p.
Keuze uit: zalm, tonijn, krab, garnalen of

g
g
ip|

haringdille salade met gerookte zalm, pa- Met: aardappel of huzarensalade, krabImg, fantasiemakreel, gevuld en zoute ha- vlees, paling, zoute haring, rolmops, ge- li3
rmg, krabvlees, hol. garnalen, surimi gar- vuld ei, makreel, spekbokking, brado.
t^i
naai.

£3

Meer kerstspulletjes op markt

AARDAPPEL OF
HUZARENSALADESCHOTEL
17,50 p.p.

Bef

Volgens mevrouw Vonsee ziek, kerstplantjes, maar....
moeten er op een kerstmarkt geen kerstballen, kerstslingers
meer kerstspullen te koop zijn, en kerstklokken.
in plaats van zoveel kleding als
We liepen verder, een grote E i
afgelopen zondag.
markt... meer kansen... gelukNajaren zilveren ballen in de kig een kraam met kerstchoco- EË*
kerstboom, dit jaar eens tija laatjes. En nóg meer truien,
voor vernieuwing. Goud moest blouses, riemen, boxershorts,
het worden. De oude kerstspul- parfum... maar nog steeds geen
len bleven op zolder en alles versiering voor mijn boom.
Joke van de oliebollenkraam
nieuw.
Ik las in het Zandvoorts had een gouden idee: goudbruiNieuwsblad dat er een kerst- ne oliebollen in de boom! Wel
markt kwam. Een gouden lekker Joke, maar niet de bekans, dacht ik. Met goed gevul- doeling.
Toch maar gewoon naar de
de portemonnaie gingen we ondanks de regen op pad. Vanon- winkel om ballen en slingers te
der de paraplu gluurden we alle kopen, want as het aan de kerstkramen af. Truien, riemen, markt lag, hing mijn boom vol
glühwein, heerlijk ruikende truien en onderbroeken.
José Vonsee
etenswaren en natuurlijk kerstZandvoort
stukjes, kerstkaarten, kerstmu-

HORS D'OEUVRE
27,50 p.p.

GEBAKKEN VISSCHOTEL

Met: gerookte zalm, paling, sprotfilet, fan-

17,50 p.p.

tasiemakreel, brado, hol. garnalen, zoute

Met:

haring, gevuld ei, krabvlees, rolmops.

calamaris, visnuggets, kibbeling,

mosselen, scampi's, surimi garnaal,
4 sausjes, aardappelsalade.

GEROOKTE VISSCHOTEL
27,50 p.p.
Met:

gerookte zalm, paling, zalmforel,

heilbot, makreel, sprotfilet, spekbokking,

brado.

HARINGSCHOTEL

19,50
Met: 6 zoute haringen

Voor informatie of bestellingen:
- Kroon, tel.nr. 02507-17619
- Van Dam, tel.nr. 02507-16500
- ledere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder tel.nr. 02507-30166.

donderdag 22 december 1994
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

H Prettige Kerstdagen
J||
IÜ en een gelukkig 1995
3}?e.

°

°

jMfc jM&.'jMfe' ^Jfc. jMfc
-sMfc•
-

Visspecialiteitenrestaurant en winkel

D UIVENVOORDEN
. Denkt u er nog aan?

25%
korting
;

.

Haltestraat 49, Zandvoort
Tel. 02507-12261

:

. ' ; óp vele geuren bij de

,

•••

Plaats nu uw bestellingen voor de feestdagen
Wij kunnen al onze dagverse produkten voor u uit voorraad leveren.
Enkele suggesties:

GAPER drugstore^
Irog. en parfumerie Speciaalzaak^ÊL
:

Kerkstraat 31, Zandvoort
. .• ^^
Vanavond en morgenavond ..
^^^
;tot 21.00 uur koopavorid
è^

Maandag 26 december,

schoonheidssalon

TWEEDE KERSTDAG

Lorentzstraat 162
2041 SH Zandvoort
tel: 02507-14669

* Voor de voorgerechten
gerookte noorsc zalm
avocado's met holl garnalcn
zalm met meloen
gerookte palingfilet
div. dagverse salades
verse zeeuwse oesters 6°

" Elisabeth "

zijn wij vanaf 15.00 uur geopend.
Het om 21.00 uur, live music van entertainer B. fi.

Zalmmotcn of Zalmfilct
Tarbotmoot of Tarbotfilet
Tong of Tongfilet
Grote Gamba's no l
Levende Kreeft voor u gekookt
Tongrollctjes gevuld met zalm

SXANDAARDBEHANDELING
VOOR MAAR FL. 40,00.
FL. 47,50 \

/>

reiniging van gezicht & hots
> dieptereiniging
> verwijderen van comedonen & milia
> epileren
> gezichtsmassage
> masker & dagcreme

Geven wij vanaf 23.00 uur een

NIEUWJAARS-PARTY
Met om 00.30 uur een live optreden van Rob Ronalds
entree vijftien gulden.
Het personeel van Sesto Senso wenst u een FEESTelijke
kerst en een dorstig 1995

A.KNÉ-BEIISUVDEMNG

FL. 42,50

VERVEN

FL. 10,00

> wimpers
> wenkbrauwen
FL. 30,00
> onderbenen
HsLRSJEM
> bovenlip

FL. 10,00

\ > Idn

U kunt met Uw bestellingen
tot*
22.00 uur bij ons terecht.
**
Grote kerstbestellingen kunnen eventueel bezorgd worden.

Gasthuisplein 9a, tel. 19205

l' KERSTDAG GESLOTEN

Vrijkomende woningen

2 Lorentzstraat 545, kale
huur ƒ 552,09, bruto huur
ƒ 730,39, 2-kamerwoning
op 1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. '
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.970,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Lorentzstraat 101, kale
huur ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 895,05. 4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Garage voor leden
Garage Keesomstraat N,
huur ƒ 82,37 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Keesomstraat 25
t/m 511.
Garage Celsiusstraat F, huur
ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Celsiusstraat 201
t/m 247.

Thomsonstraut l
2041 TA Zandvoort

Toewijzing van de garages
vindt plaats op basis van het
lidmaatschapsnummer.

Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Fax 02507-l4924

H ALTESTRAAT 11

CD

Woningbon

Nog op zoek naar
schitterende
feestkleding?
Dan ben je zeker
nog niet langs
geweest bij
„Confet'ti" in het
hart van 't dorp.
Kom eens kijken,
kiezen en passen
en het feest kan f
beginnen.

O

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer

D starter

S
' d

D vestiger

l

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.

Geboorte datum

l

Naam partner

j

Geboorte datum

l

Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Keesomstraat 509:
toegewezen op leeftijd 25
jaar + 5 bonusjaren = 30 jaar.
Lorentzstraat 96: toegewezen
op leeftijd 25 jaar + 5
bonusjaren = 30 jaar.
Dr. Mezgerstraat 126:
toegewezen op leeftijd 40
jaar.
P. Leffertsstraat 13:
toegewezen op 9
doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 14 jaar.
Flemingstraat 122:
toegewezen op leeftijd 47
jaar.
Keesomstraat 471:
toegewezen op leeftijd 25
jaar + 5 bonusjaren = 30 jaar.
Nieuwstraat 76: 52 jaar + 5
bonusjaren = 57 jaar.
Flemingstraat 274:
toegewezen op 24
doorstroomjaren.
Lorentzstraat 171:
toegewezen op 27 jaar + 4
bonusjaren.

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

d
o»

Postcode

C/3

d

Telefoon privé

l

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

G nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling

l

l
BLOUSE
O

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

69,95

bijpassende PANTALON 69,95

Huidige type woning
Indien flat

l

D wel lift

l etage

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

j

Kale huurprijs per maand

2-DELIG
nu voor ƒ 99,95
o.a. zwart en zilverkleurig

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

j

l

I

I

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING EMM

10

Oi
O

Telefoon 02507-l 77 41

Naam

Garage Sophiaweg X, huur
ƒ 82,37 per maand. Voorkeur
bij de toewijzing hebben
huurders van de woningen
aan de Sophiaweg.

•*r Hors. d'ocuvres v.a. ƒ 17,50 p.p
•k Het is bij ons mogelijk uw eigen
hors d'ocuvres samen te stellen
•*: Schaal met 40 luxe borrelhapjes
ƒ75,-

Alle medewerkers van
Visrestaurant/winkel
DUIVENVOORDEN
wensen U prettige feestdagen
en een gezond 1995

SESTO SENSO,

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741. Wij zijn u
gaarne van dienst.

Diversen

NU OPENINGS-VOORDEEL !!!

OüpJAARSDfiG

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 28 december a.s.
om 13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Krccftsoep
Vissocp
Garnalensoep
Mosselsoep

* Voor de hoofdgerechten

DECEMBER IS DE FEESTMAANP,

Zaterdag 31 december,

Voor starters
1 Lorentzstraat 37, kale huur
ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 895,05. 4-kamerwoning
op 1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijke bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Verse soepen

HALTESTRAAT 11
Alle dagen geopend van 10.00-18.30 uur
Zondag van 12.00-17.00 uur
Koopavond vrijdag tot 21.00 uur
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Kerstsamenzang bereikt hoogtepunt
ZANDVOORT - De voorspellingen voor afgelopen
zondag werden waarheid.
Net als vorig jaar liep de
Hervormde Kerk aan het
Kerkplein die middag compleet vol voor de Kerstsamenzang. De belangstelling
was opnieuw overweldigend, de sfeer niet minder.
Zo'n 360 kaarten waren er dit
jaar voor de Kerstsamenzang
beschikbaar, en die zijn zondag
allemaal benut. Achter in de
kerk waren zelfs extra stoelen
neergezet. De bezoekers zullen
er geen spijt van gehad hebben.
Zij werden onthaald op een
stemmige gebeurtenis, met een
warme sfeer en een goed klinkend vrouwen- en herderskoor.
Het Zandvoorts Vrouwenkoor
presenteerde zich hier in de
nieuwe paarse kledij. Rond de
90 zangers moeten er vóór in de
kerk gestaan hebben, iets minder dan voorspeld, doordat een
aantal door de griep was geveld.
Voor sommigen bleef dat gelukkig beperkt tot het niet kunnen zingen, zij konden wel aanwezig zijn maar dan in de kerkbanken.

met

de badplaats door

Vijftien jaar geleden

Vijf j aar geleden

Donderdag 20 december: Het ieder jaar opnieuw vaststellen van eenzelfde voorbereidingsbesluit door de gemeenteraad is door mr. A.N.
Gielen (VVD) in de*laatstgehouden raadsvergadering gehekeld. „Hoeveel jaar achtereen dit gezelschapsspel nu al loopt weet ik niet precies,
maar ik dacht vier keer. Niet alleen dat ik niet zo
op dit gezelschapsspel gesteld ben is het ook
juridisch klinkklare onzin." Volgens de redenering van Gielen ligt de procedure eenvoudig: GS
hebben hun goedkeuring onthouden voor de
aanleg van een bocht in het circuitgebied. Een
gebied dat valt onder het voorbereidingsbesluit
'Natuurgebieden'.
De circuitdirectie, na verneming van de afwijzing ziet het niet meer zitten en voorziet een
faillissement. „Hoera," zeggen enkelen, „Nee
toch" zegt de overgrote meerderheid van onze
inwoners „dat kan toch zo maar niet." „Jawel, in
de politiek kan alles," aldus Gielen.

De Stichting Zandvoort Promotie wordt vandaag een feit. Vanmiddag vindt in het Elysee
Beach Hotel de oprichting plaats en wordt tevens de directeur bekendgemaakt. De stichting
krijgt tot taak de coördinatie en organisatie van
de promotie van de badplaats. Het doel is te
zorgen voor een toeristisch-recreatieve kwaliteit
of kwaliteitssverbetering. • Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) wil duidelijker een vinger in de pap waar het 'gemeenschappelijke taken' betreft van de gemeente en
EMM. Dat betreft niet alleen woningtoewijzing
maar bijvoorbeeld ook planvorming van do
ruimtelijke ordening en de aanpak van dorpsvurnieuwing. • De Zandvoortse jeugd krijgt van de
ge'meente tienduizend gulden voor een skateboardbaan. Waar deze komt te staan is nog niet
duidelijk. Een zestal jonge skateboarders kon
dinsdagavond in de raadszaal horen dat de raad
akkoord gaat met het krediet.

Bezoek van kerstmarM0%
E KOOP aangeboden: schilT
derij van twee kuierende
mensen, gesigneerd door de

Declamaties
Daarnaast was er de medewerking van sopraan Marijke
Bleekemolen en organist, Gerard van Zwieten de Blom. De
muzikale leiding was in handen
van Frans Bleekemolen. Truus
Stokman verzorgde de declamaties.
. „Is het niet fantastisch dat
dit kan in Zandvoort," zei na

Kerstsamenzang in de Hervormde Kerk: stemmige muziek in een stemmige omgeving

afloop Minke van der Meulen, Minke deed zelf de presentatie.
wijzend op alle medewerkers. Zij is een van de twee organisa„We mogen hier trots op zijn." toren, samen met Hanneke
Jongsma, voorzitter van het
Zandvoorts Vrouwenkoor. Het
tweetal kijkt met veel tevredenheid terug op de Kerstsamenzang. „Het is een heel speciaal
Weekend:
02507-13888, Asiel Haarlem gebeuren,"
zegt
Hanneke
24/25/26 december 1994
023-244443. Stichting Regionale Jongsma, „dat bewijst wel de
POLITIE:
Alarmnummer Dierenambulance: 023-363476 grote belangstelling."
06-11. In andere gevallen: tel. of alarmnummer 023-334323 (24
De Kerstsamenzang geniet
13043.
uur per dag), ook voor melding inderdaad meer belangstelling
BRANDWEER: Alarmnummer van zoekgeraakte of gevonden dan ooit, in haar bestaan. Dat is
06-11. In andere gevallen dieren.
vanaf 1979. Toen organiseerden
023-159500 of - voor info over- Hulpverlening: Centrum Voor de dames Van Maris en Aukedag - (02507) 61584.
Vrijwillige
Hulpverlening: ma een eerste samenzang in de
AMBULANCE: Alarmnummer 'Voor' info, advies en hulp tel. Van Pagéehal. „Omdat voor die
06-11. Anders: tel. 023-319191 17373, op alle werkdagen van tijd iedereen altijd naar Haar(ongevallen), Centrale Post 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Pb. lem moest voor een kerstsaAmbulancevervoer (CPA) Ken- 100, 2040 AC Zandvoort.
menzang," zo verklaart meStichting Welzijn Ouderen vrouw Van Maris, zondag evennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die- Zandvoort: Koninginneweg l, eens onder de aanwezigen in de
renbescherming
023-246899 tel. (02507) 19393. Open voor kerk. De organisatie-gebeurde
(gratis), Regionale Dierenam- alle vragen van ouderen op
bulance
alarmnummer maandag 09.15 - 12.15 uur, en
023-334323.
dinsdag t/m vrijdag van 09.00,
HUISARTSEN: De volgende ' tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
huisartsen hebben een geza- dat de coördinator aanwezig is.
menlijke
waarnemingsrege- Of bent u zelf niet in staat om
ling: J: Anderson, B. van Ber- langs te komen? Bel dan voor
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. een afspraak tel. 19393.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Belbus: Om van de belbus (voor
me, F. Weenink. Informatie bewoners van 55 jaar en ouder)
daarover tijdens
weekend, gebruik te kunnen maken,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dient men zich 24 uur van te
tijdens feestdagen via telefoon- voren op te geven bij Huis in de
nummer 30500. De spreekuren Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
van de dienstdoende arts zijn en 17.00 uur. De kosten per perzowel op zaterdag als zondag soon bedragen vanaf l juli 1991:
van 11.30 tot 12.00 uur en van ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,17.00 tot 17.30 uur. Een af- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tandarts bellen.
13459 bgg 023-320464. Spreekop ' werkdagen van
Apotheek: Zaterdag: Zand- uur
voortse Apotheek, H.B.A. Mui- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
der, tel. 13185. Openingstijden afspraak. Deze hulpverlening,
(alleen
voor
recepten): beschikbaar voor iedere inwo11.00-13.00 en 17.0p-18.00 uur, ner van Zandvoort, is gratis.
zondag
11.30-12.30
en Telef. Meldpunt Sexueel Ge17.00-18.00 uur. Zondag en weld: tel. 023-329393 op werkdamaandag: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.aJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- vpnd 19.00-21.00 uur.
ningstijden (alleen voor recep- Telef. meldpunt Ouderen Misten): 11.30-12.30 en 17.00-18.00 handeling: 023-159700, van 08.30
uur. Buiten de openingstijden: tot 17.00 uur.
Elswout Apotheek, Bloemen- Zandvoortse Vereniging van
daalseweg 238, Overveen, tel. Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
023-277447.
Wijkverpleging: Voor spoedge- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
vallen is het Kruiswerk Zuid- uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
-Kennemerland 's avonds, 's Schriftelijk: Postbus 287, 2040
nachts en in het weekend te be- AG Zandvoort.
reiken via de doktersinforma- Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. technische dienst: 17577. Bede Boer-Burgh en/of mevr. stuurlijk spreekuur: iedere eerA.C.M. Gombert en/of P.J. van ste dinsdag van de maand van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinses15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
•402507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

toen echter min of meer tegen
de verdrukking in: koren die
wilden meewerken, waren in
die tijd nauwelijks te vinden.
„Wij hebben ons er toen wel
enorm voor ingespannen. Daar-'
om bem ik blij dat het nu in
deze vorm van de grond gekomen is. Dit is fantastisch, zo
hadden wij het nou ook gewild."
De Kerstsamenzang was ondanks alle inspanningen een
aantal jaren in het vergeethoekje geraakt, tot Hanneke Jongs-

Foto André Lieberom

ma en Minke van der Meulen
het vorig jaar weer oppakten.
Met 'vreselijk veel moeite' hebben zij er een aantrekkelijke gebeurtenis van kunnen maken,
vooral dankzij de medewerking
van alle zangers en andere deelnemers. Met een verlichte
kerstboom op de achtergrond
en liederen als Go teil it on the
mountain, Mary had a baby en
Toen God in Bethlehem geboren lag, heeft het publiek alvast
in kerststemming kunnen komen.

Hennepkwekerij ontdekt
ZANDVOORT - In de Max
Planckstraat is vorige week
donderdag een hennepkwekerij
ontdekt. De planten werden gekweekt op een bovenverdieping
in een van de loodsen. Deze was

voorzien van verwarming en
speciale lampen. Het spoor van
de 'kwekers' leidde naar de IJmond en de Haarlemmermeer.
De kwekerij is leeggehaald
door agenten van het district

(ADVERTENTIE)

De Zandvoortse ouderen in Huis in de Duinen en Huis in het
Kostverloren werden zaterdag aangenaam verrast door maar
liefst vier kerstmannen. Deze liepen voor ondernemersvereniging OVZ door het dorp. „OVZ doet vaak wat voor kinderen,"
zegt Wil Brand, activiteitenbegeleidster van het HiD. „Dus ik
dacht: misschien willen ze nu wel eens iets doen voor onze
ouderen." Haar verzoek was niet tot dovemansoren gericht.
Zaterdagochtend kwam het gezelschap, gewapend met een
lading mandarijnen, de kerstkoffïe in de bejaardenhuizen opluisteren.

Teddyberen voor kinderen
De wereld zal nooit meer
hetzelfde zijn als je deze
door de ogen van
Forrest Gump
hebt gezien.

Scouting haalt zeven mille op
De Zandvoortse scouting groepen Stella-Maris, St. Willïbrordus en The Buffalo's hebben een bedrag van 7020 gulden opgehaald voor het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. De helft van de
opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk van de plaatselijke,
deelnemende verenigingen. De andere helft wordt besteed voor de
realisering van zinvolle jeugdprojecten in het hele land. De scouts
zijn hiervoor in de maand november in actie geweest. „We danken
alle gulle gevers voor hun gift," zegt een woordvoerder.

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zaterdag 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. A.W: Snijders
Zondag 10.30 uur: Kerstdienst,
ds. A.W. Snijders

Forrest
Gump

B Burgerlijke stand H
Periode:
13 - 19 december 1994
Ondertrouwd:
Out, Nicolaas, en Van der Lem,
Jacoba Johanna Maria
Wierth, Hendrik, en Drost,
Klaske
De Visscher, Frank, en Blankenstein, Else
Gehuwd:
Simmers, Johannes, en Pas,
Sandrina Lucienne
Geboren:
Ricardo, zoon van: Bijl, Robert,
en Hoogkamer, Diana Lydia
Overleden:
Van Leeuwen, Hendrik, 94 jaar
Abspoel geb. Kool, Ingrid, oud
52 jaar
Koster, Pieter, oud 68 jaar
Bergman, Marinus, oud 39 jaar
Keur, Jan Hendrik, oud 63 jaar
Kronenburg geb. Dolman, Hendrika Sophia, oud 82 jaar

(ADVERTENTIE)

Torn
Hanks ;s

Kerkdiensten
Kerstweekend:
24/25 december 1994
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zaterdag 23.00 uur: Kerstmusical 'Afscheid van Bethlehem',
m.m.v. jongerenkoor The New
Choir Singers. Collecte Solidaridad. Kerstnachtdienst.
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en muziekgroep
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Eerste Kerstdag, ds. C. van de Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: Kerstnachtviering voor kinderen, pastor
D. Duijves
Zaterdag 23.00 uur: Nachtmis,
pastor D. Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
Polvliet
Zondag 15.00 uur: Kindjewiegen
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: Prof. dr. E.J.
Kuiper (Rem.), Oegstgeest

De kinderen van het Plantinghuis zijn dinsdag verrast met een
aantal speelgoedberen. Dat was een geschenk van directie en
medewerkers van C&A Amsterdam. De directie van C&A Nederland reserveert een bedrag voor een goed doel, de medewerkers
bepalen waar het geld voor besteed wordt. Zo mag ieder filiaal een
of meer projecten in de directe omgeving aanwijzen, projecten in
het kader van de 'hulpbehoevende mens'. De medewerkers van
een aantal administratieve afdelingen in Amsterdam hebben er
gezamenlijk voor gekozen om via het project 'Good Bears of the
World', van de gelijknamige stichting, alle kinderen van het Plantinghuis een speelgoedbeer te geven.

TEKENFILM

HUMOR

HUMOR

A.L
Daselijks 13.30
Za/ZoAVo 15.30

|9 Jaar
Do/Vr/Ma/Di 15.30

12 Jaar
Dagelijks 20.00

8
sulden

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld, waarmee de
bezorg(st)ers van onze distributeur u deze week een voorspoedig nieuwjaar willen wensen. Het blokje in de bovenhoek is in kleur uitgevoerd,
Wilt u het aangeboden kaartje ook daadwerkelijk in ontvangst nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen voor
het goede verloop van dit jaarlijks gebruik.
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
Directie Weekmedia
BHHaBBBBBBEItKSnnB

Maandag en Dinsdaj
ATTFFTTMS-

LntGrLanden
sprelgroep
8
gulden

De
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Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel:02507-18686

Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel. Tevens 600 kerstkaarten. Tegen elk aannemelijk bod.
Reken maar dat de aangeboden stukken als broodjes over
de toonbank vliegen, zodra de
gemeente Zandvoort zo'n advertentie zet. Een goeie oplossing om nog wat gaatjes in de
begroting op te vullen, want de
kerstkaart is inmiddels een
collectors-item geworden. Die
wordt straks een fortuin
waard. Ik word overal al aangeschoten met de opmerking:
heb jij niet zo'n kaart voor me?
Ook ver buiten Zandvoort is er
vraag naar. Een bedrijf in den
lande schijnt zelfs een fors bedrag te hebben geboden voor
de kaarten.
In ieder geval heeft Zand- .
voort afgelopen week weer
even flink in de landelijke belangstelling gestaan. Over
naamsbekendheid niet te klagen. Burgemeester Van der
Heijden werd aan de schandpaal genageld, nadat hij ook al
als een dik mannetje op een
schilderij van Rebel was vereeuwigd. Ten minste, dat vermoedde hij zelf. Van der Heijden voelde zich belachelijk gemaakt, hetgeen leidde tot het
besluit om de gemeentelijke
kerstkaarten met deze afbeelding te vernietigen. Daarna gingen de poppetjes aan het dansen, net als de ambtenaren achter de ramen op het schilderij.
Van der Heijden was er niet
gelukkig mee, maar lijkt in dit
geval toch zelf de oorzaak van
alle tumult rond de wenskaart.
Het is heel mooi als je als burgemeester je kunstenaars zo'n
kerstopdracht geeft, maar dan
moetje ze verder alle vrijheid
geven. Anders is er natuurlijk
geen sprake meer van kunst.
Of het resultaat je persoonlijk
wel of niet bevalt, daar moet je
boven staan.
Delandelijke pers is over de
burgemeester heen gevallen,
na zijn besluit die kerstkaarten
te laten vernietigen. Dat heeft
hem genoopt toch maar eieren
voor zijn geld te kiezen. Om
zijn gezicht nog enigszins te
redden, heeft hij uiteindelijk
toegestaan dat de kaarten alsnog verstuurd werden. Een
wijs besluit. Maar of hij echt
wijs is in deze kwestie, blijkt
pas binnenkort. Er moet immers nog een beslissing genomen worden over de vraag of
het college doorgaat met ieder
jaar opdrachten te verstrekken
aan Zandvoortse kunstenaars,
om een kunstwerk te maken
voor een gemeentelijke kerst-/nieuwjaarskaart.
Een prachtige regeling die de
grootste lof verdient: als gemeentebestuur stimuleer je de
plaatselijke cultuur... Hélemaal als je dan ook nog een galerij in het raadhuis maakt met
werken van Zandvoortse kunstenaars. Ruimdenkende!' kun
je je niet presenteren als gemeente.
Het college moet zich er nog
over uitspreken, liet gemeentewoordvoerder Snelders gisteren weten. Maar veel hoop dat
het doorgaat, is er niet: de officiële ontvangst van Rebel met
het schilderij ging al niet door.
en vermoedelijk zal haar werk
wel ergens in de kelder komen
te hangen. Maar als de regeling
tot het maken van wenskaarten met de kunstenaars ongedaan wordt gemaakt, laat het
college een enorme kans liggen. Sterker nog: dan wordt
heel Zandvoort - voor het oog
van de rest van Nederland • belachelijk gemaakt.
JOAN KURPERSHOEK

wenst u een voorspoedig 1995

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein. Exposities 'Herkenbaar gemaakt', met
poppen van Miep Felix-Perquin, natuurgetrouwe iminita
tie van personen als clown Popov, Rembrandt, en een groep
personen van De Nachtwacht.
Tevens 'Allemaal electrisch'.
een tentoonstelling van o.a. allerlei oude elektrische voorwerpen, samengesteld met de
conservator van het P.E.N.-museum in Haarlem. Het cultureel centrum is elke middag ge
opend, behalve op maandag en
dinsdag.

donderdag 22 december 1994

Weekmedia 17
Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor «Ie zakenman en particulier
Mirru-mlvrrtrnlirs voor /akfiiiiian en pnrlifulicr kunnen
uiprilrn ^r/.rl uvrr ! of' '2 kolommen Im'i.'dte in divcrsi'
li'llrrpiootlcn.
Kuïu'iilii.'i-rti vcrwij/cn wij naar de s|H'<:iak' hou op ile
pupiiii ..MICRO'S".

UITZENDBUREAU

wenst al haar cliënten en
uitzendkrachten

Plaatsing is mogelijk in de volgende edilie:
ZANI1VOOHTS NIKUWSBI.AI) ƒ0.54 per millinielcr.
Sluitingstijd: maandag l 5.00 uur.

Een Bruisende Kerst
en
Een sprankelend Nieuwjaar

U kunt uw leksi lelefonisehe o|igeven: 02507-17166 of
algeven//enden aan:
t
* /andvimrls Nicuwslilud. Gaslhuisplein 12,
20 12.|M /andvm.rt:

ARTO, hét uitzendbureau voor kantoorpersoneel

IMaalsinp is ook mogelijk in de volgende combinatie:
/.. Ximdvtinrls Nieuwsblad. Ainstelveens Weekblad, Uillioornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant. alle edilies van bel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Vi'eesper. ƒ 5.33 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 15.00 uur.

Ons adres: N.2. Voorburgwal 158, Amsterdam, 020-6273094.
Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel? Niet te beroerd
om hard te werken voor een
riant inkomen? Bel ons dan:
023-296190 of
antw.app.
Liefst omgeving Randstad.

*

Inlormatie over on/e overige aantrekkelijke adverte.nlieeombinaties in de Miero's /ijn op aanvraag op on/e
kanloren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebraelit. alsmede ƒ 7.50 adm.kosten.
* Bij plaatsing in (ie Micro's worden geen bewijsnumincrs
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
hel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ S.— in rekening gebracbt.
Alle prijxen exel. 17.59'r BTW
U kunt de tekst van uw Miero-adverlentieeombinatie Z
telefoniscb opgeven:

020-562 62 71
(dit nuniiiH-r is uk-i voor bc/orgklacliten) of zenden aan:
Micro's Wcckmediu
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
!)<• sluitingstijden, gelden vour plaatsing in dezelfde weck.
Voor d t? heialing ontvangt u een acceptgirokaart.

l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden
Oproepen - Mededelingen
*Abraham-Jacques wanneer
kunnen we komen eten? Toekomst, bew. gasthuishofje
Borduurpakk., hobby art.,
DMC, naaimach.reparaties,
scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort.
« Brieven onder nummer en
BELLEN ONDER NUMMER
voor een maximale response
DE CONTACTTELEFOON
Voor info 06-35011174, 1gpm

* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worden
doorgetrokken.

VLOOIENMARKT

24 dec. Spaarnehal in Haarlem; 21 jan. P.W.A.-hal in Zoetermeer; 29 jan. Sporthal
Elke dinsdagavond gezellig Treslong in Hillegom.
zingen bij het Zandvoorts Org. Hensen 023-402334.
Mannenkoor in het GemeenVoor trouwfoto's
schapshuis aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.
Foto Boomgaard
GROTE VLOOIENMARKT
14 jan. Haarlem Schalkwijk
Grote Krocht 26
't Schalkererf 9.00-16.00 uur.
Toegang ƒ 2,50. 100 kramen.
Inl.: 020-6156856.
* Help de Polen. Stuur eens
Weggelopen of
een voedselpakket! Geen
gevonden dieren
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* HO, HO, HO. Wie gaan er *Aankomen lopen: donkere
cyperse poes zonder wit
vrijdag in ondertrouw?
omg. Oud-Noord. Tel.: 17240,
Irene en Marco. A + B.

Tel. 13529

* Marco en Irene wat doen
jullie nou, gaan jullie in ondertrouw? N en M xxxjes.
* Nu heeft Geert lol. Nelleke
maakt nu ook de 40 vol.
Nu nieuw in Nrd, Elisabeth's
schoonheidssalon, veel succes! Oma, Gerry, Corrie.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr. huish. hulp voor 2 of 3
dagen p.w. Tel.: 02507-17084
Huish. hulp gevr., 3 u. p.w.
Tolweg 2. Tel.: 02507 - 14441.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
v/eer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste woord vet en
een afwijkend lenertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige v/eek zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe rouringbus, excursies en
deskundige begeleiding.
Gewonnen door: Tromp, Zandvoort

Prijswinnaars Microactie particulieren
hairstyler gewonnen door: S. V.d. Vliet, Vinkeveen
klokradio gewonnen door: E. J. Mdttens/ Amsterdam
walkman gewonnen door: W. Sufherland, Amsterdam
videobanden gewonnen door: A. M. Keurs-Schoordijk, Weesp

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Technisch personeel
gevraagd

D@ Harde's Tours

:arrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
Felicitaties
carrosseriebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuw* Anneke,
aouw en/of reparatie, allvan harte gefeliciteerd.
'ound bedrijfswagen spuiter
Te koop
Onderhoud,
Margo en Maaike + aanhang. en all-round bedrijfswagen
gevraagd
reparatie,
monteur.
Tel.:
020-6117797,
* B2 (2Z75) kampioen, gefediversen
doe-het-zelf
liciteerd. Fam. R. Hooger- inl. dhr. van de Zeijden.
vorst. Allen pr. feestdagen.
Kunst en antiek
* T.k. gevr. 2 dezelfde spoelNieuw in Zandvoort
Elisabeth v. Lieshout, eindeakken voor in aanrechtblad.
lijk een eigen zaak! Een echte
DE KLUSSEBUS
el. 02507 - 19598.
schoonheidssalon, gef.
Echt
voor
alles
van
A
tot
Z,
KOLONIAALSTIJL
*T.k. gevr. tafelmodel koelElisabeth's schoonheidssalon
Nederlands-lndiê,
antieke Jein of groot, gewoon even ast en kleine vriezer,
is vanaf nu geopend. Van
meubelen en antiek-look: 700 lellen, wij komen u gratis de el.: 02507 • 13555.
harte gefeliciteerd. Louis.
stoelen, div. modellen tafels, :osten vertellen. Tel. 13780.
,,Elisabeth's" schoonheidssa- ook met marmer, kasten, ichilderen-Witten-Behangen.
Ipn is een feit. Van harte gefe- banken, vitrines, bureaus,
'raag vrijblijvend offerte,
Onroerend
liciteerd. Jacob -t- Nanna.
'anstatendam
Woondecoratie enz. JAN BEST,
goed te koop
•*• Nog 3 nachtjes slapen, dan Keizersgr. 357, 020-6232736. 'oorzieningen: 020-6950716.
aangeboden
VOLLEDIGE GARANTIE.
ziet ons kerstkind 40 lichtjes. Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Clein schildersbedrijf doet
*•St. WWNL-WVANV heeft
.k. Bellingwolde voor ruimteiaarne vrijblijvend prijseen nieuwe voorzitter.
TAFELS
2
ipgave. Tel.: 020 - 6948197. zoeker won. op 1550 m vr.pr,
Jacques proficiat!
antiek, kopie, klein,
' 135000 k.k. Tel. 05973-2839,
groot, dik, dun.
•*• Wilt u mooi zijn? Elisabeth
WESTERWOLDE In de rimweet nu hoe het moet. Van
Jan Best
Schoonheid en
boe gel. woning op 2500 m2.
harte gef. Raymond + Ellen.
. Keizersgracht 357,
verzorging
~T. ƒ 240.000. 05970 - 14502.
020-6232736.
Showroom:
Beeld en geluid
ïen schoonheidsspec, noOnroerende
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
lig? Elisabeth is geopend!
goederen te koop
*T.k. z.g.a.n. radio wereldVeilinggebouw Amstelveen /an harte gefeliciteerd, ma.
gevraagd
omroep Siemens van ƒ300
Heden inbreng
KOAN FLOAT
voor ƒ 150. Tel.: 02507-13353.
Spinnerij 33, 020 - 6473004
Prinsengracht 662, A'dam
GARAGE
- drijven op zoutwater TE KOOP GEVRAAGD
Woninginrichting
Computerapparatuur
Decemberaanbieding
Tel. 02507-14534
2 floats van 1 uur: ƒ 100
en software
Ook kadobonnen
FRANCIS nieuw in Noord en
Bel: (020) 6254970
nu al de goedkoopste in
Onroerend goed
gebruikte koelkasten, was- MS-DOS, OS/2 WINDOWS,
en woonruimte
ZONNEHEMELVERHUUR
machines, drogers, gasfor- programma's, spellen, enz.
SUN RENT
te huur
Na 18 uur 020 - 6229930.
nuizen, kachels en ktv's.
Huurprijs ƒ100,- 1e week
Alles ± ƒ250,- of kom een
aangeboden
Verlenging ƒ75,- p.w.
praatje maken. Dotterbloem02507-30183/06-52812146
Verhuizingen
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Gem. kamers te huur v.a.
KOLONIALE STIJL meubelen
ƒ 85,-p.w. Tel.: 02507-17084.
Grote en kleine verhuizingen,
Baby-artikelen
Buro's-schrijftafels-kastenTe huur tot 1 mei zolderetage
overal naartoe. Goed, goedk.
tafels-stoelen-vitrinesm. eig. keuken v. 1 pers.
theetafels-tuinmeubelen etc. en vakkundig. 020-6114474.
*T.k. bolderwagen in pr.
Show-room De Koloniaal •
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en staat met of zonder toebeho- Tel. 02507 - 18200.
Amstelveenseweg 676,
kamerverhuizingen. Voll. verz. ren. Vr.pr. ƒ 150. Tel. 19598.
weg tussen houthandel en
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Financiën en
Daihatsu dealer of bij de
handelszaken
Lessen
en
clubs
Looier. Tel.: 020- 6611021.
Dans- en
*T.k. bruine draaifauteuil,
balletlessen
Engels v. beginners + halfAutoverzekering
z.g.a.n., ƒ75. 02507 - 12815.
gev. ƒ5,- p/u. Begin 9/1 +
V.A. ƒ75 - DORSMAN
* T.k. eethoek, wit, ƒ 100, ron12/1. Progress 020-6738412.
Dansles alleenstaanden
blijft toch goedkoper!
de tafel, stoelen met naturel
Bel nu: 02507-14534.
CHEZ ANDRÉ
PIANOLESSEN
rotan zit/rugl. 02507 • 16522.
Info: 02510-50092
door gedipl. lerares.

Tel.: 02507-18486.
* Zamor zkt tenor/bassen
rep. maandagav. 20.00-22.30
uur. Belangst, bel 15096.

voor de particulier

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ7,50 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr. ...bur. v.d. blad als l regel
» inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven o verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen o maximaal 3 regels o alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Auto's en
auto-accessoires

Zalenverhuur

Subaru (Jumbo) te koop, 1987
APK 4-10-'95, benzine 1:18.
'r. n.o.t.k. Tel. 02507-16824.

Party-service
PELIKAAN

'Rijles auto's
en motoren

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Huwelijk en
kennismaking

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers
Hete RIJPE-VROUWEN (40+
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-97.05 (75 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen
SEXKONTAKT. Direkt door
verbonden! 06-97.66 75 cpm
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-97.80 (75 cpm)
Homo: jongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 (75 cpm)

• Een goed contact koml
nooit ongelegen. Zeker niet HOMOJONGERENKONTAKT
via de CONTACTTELEFOON Hete jongens van 18 tot 30 jr
Elk gesprek wordt aangekon- 06-320.330.95 (75 cpm)
digd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011174,1 gpm
U N l EK!H OT
Zoek je een leuke vriend ol
vriendin? De Relatielijn
Kies'uit ten sex-slorv's. Zappen von SM.
06-350.290.15 (100 cpm)

ISEXPALEISU

i|£T^|;;p]^^
lypj^K pla^tsing^]ih:;de volgende week moet uw niicrq uiterlijk -vrijdag tot 15.00-uur bij'ëenï
|aaiflev£radres;öf aan.'•'&i balie yart Ons kantoor aangeleyerd:wörderi. • v.':'•..' v , : ':•'-. :";.i;:.?]); &v;i-

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

lilRi^

Elke week het dagelijks nieuws!

6
7
8
9
10

regels ƒ 9,52
regels ƒ 11,10
regels ƒ 12,69
regels ƒ 14,28
regels/ 15,86

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Te koop
aangeboden
diversen
* 2 projectieschermen ƒ 35,
+ ƒ45,-; 1 statief ƒ50,-.
Tel.:-02507 - 13509.
*Te koop tekentafel Isis
compleet ƒ 125,-. Tel:
02507 - 19307 na 18.00 uur.

Naam:
Woningruil

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: ....

750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.

AAAAAAAAAAA

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
06-320.320.38 Rijpe Dame.
Kom met je hand onder m'n
rok, trek m'n slipje uit. 1 gpm
06-320.320.65 TIENERTJES
18. 24 u. p/d Live met jou! 1
gm. Ook dating en hot stories
06-97.92 Rage uit Amerika.
SEXPRIVELIJN Spreek 'n
boodschap in en luister naar
anderen. Hoor je 'n lekkere
boodschap dan word je live
doorverbonden.
Vrouwen
gratis! 1 gpm
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm)
ANONIEME sextel.nrs van
iele vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. 06-97.37 (75 cpm)

Bel Dames Thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

-, -.#«*fW
WFW*fr ^
j Hier kun je kieien voor de meelt boeiti othfige tnMitareiien verholen. Ook all
^ e onderdanig bent kun je je lol op.^
[wepen,kettingen,rubber etc. Wil ja echt ,
ive met een meeltere* of onderdanig
-_ oeti dan de "3" en wij verbinden je
j privé door naar één van de SM kelders
i in Nederland. Ook voor beginners

HOMOKONTAKTEN
oek je snel een hete boy?
6-320.330.18 (75 cpm)
HOMO-KONTAKTEN
l
irekt apart met een hele «
ete knul uit Amsterdam!
iel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
nspreek PRIVELIJN! Voor
DIT l! DE MEST BEKENDE UIN WAAR l! LEKKER
mannen/vrouwen! Spreek 'n
VROUWEN EN MEISJES ACHTERIANCS KUNT
aartje in. Hoe oud je bent,
NEMENJE KUNT KIEZEN UIT ALLE LE!rniDEN.RIIP
aam, sexe, wat je zoekt etc.
EN JONG. NIEUW 11 DATJE OOK LIVE PRIVÉ METZE
KUNT IEXEN, TOETS DAN «WOON DE T WIL IE
.uister dan naar anderen, een
Bil HAAR THUIS EEN AFSPRAAK MAKEN KIES DAN
;uk kaartje? Toets "O" en
4TVOORCRIEKSUEXDATING.
; DE5BEfrGEDRAAIDESEXlllNfN.BEI.ZE!
i wordt live in contact ge> 1.SEXM.D.SCHOOUUF....06.95.09
iracht. 1 gpm 06-97.33
' 2.HETÜTEWARDESS....06.95.07
'rouwen 06-46.77.
UESBI-TIENERTJES 06.96.O8
LIVE ESCORT dames,
4.VERPLEECSTERS 06.97.44
live de heetste verhalen,
5.HARDPORN0....06.97.94
06-32032940. 1 gpm.
\lieuw: 35+ sexdating. Volop
Als jlj.net als alle andere die Hellen, een hete »
sexwens inspreekt kan iedereen daar naar
RIJPE VROUWEN zoeken
luisteren.Vind jij Iemand anders met een
exkontakt. 06-96.16 100 cpm
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan. Vrouwen
vlieuw ANONIEME sexdating.
en meisjes bellen gratis "06.4699
Sexkontakt met eenzame
De enige waar echte
rouwen 06-97.06 100 cpm
vrouwen sex willen..
discreet privé-geJe kunt direct live met 2e! Ze zijn
zwart en glimmen van de massa*
prek met hete vrouwen, ook
Maueer die grote bollen >
YIIfl .• ge-oëe.
s nachts. 06-96.64 100 cpm
van me schatje! Ik lig op bed bij L
LA111L
de telefoon te wachten op Jou.
vlieuw: hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam!!
LIVESEX!
)6-350.23-020 (100 cpm)
vlu Direkt TELEFOONSEX
iele vrouwen wachten thuis
VTVTTTTTTTTVT'
ip jou. 06-320.330.91 75 cpm
Onze Box* Met z'n tienen HUIS-SEX-KONTAKT, hete
babbelen. Je kunt ook apart /rouwen bij jou in de regio.
/oor intiem. 75 cpm. 06.96.07. Bel nu 06-98.11 (75 cpm)
rivétel.nrs vah hete vrouwen 'opsex met Live keuze!
huis. SEXKONTAKT. Bel nu 'opsexverhalen van o.a.
06-96.05 (100 cpm)
labrina en Chantal! En nog
'rivetel.nrs van hete vrouwen meer. Kies 1 v. Topsex-verhahuis. SEXKONTAKT. Bel nu en. K. 2 v. topdating!
<. 3 v. Live doorverbonden
06-95.02 (100 cpm)
naar 'n vrouw of tiener (18)
^ijpe vrouwen stories...
huis. 1 gpm. 06-320.325.25.
1 gpm. 06-320.322.27.
UITBELPRIVELIJN! Ze zitten
^uige straatsex! In de trein huis te wachten op jou!
jak je me onder m'n rokje. Luister naar Rijpe Vrouwen
1 gpm. 06-320.320.77.
die jou willen! Toets de 3
en wij verbinden je Live door!
Sabrina's Sexpaleis. Hier
Kiezen uit 180 HOTSTORIES! 1 gpm 06-98.40.
Zappen van storie naar storie.
Je hoeft geen ander nummer
Diverse clubs
:e bellen. 1gpm 06-96.06
SEX VOOR 2: snel een geBETTY'S ESCORT
Zandvoorts
sprek met 'n hete vrouw.
Nieuwsblad
020-6340507 dag.'v.a. 19. u.
06-320.330.82 (75 cpm)
SEX VOOR TWEE, nu direkt Hedenavond TIENERSEX v.a.
:elefoonsex met hete vrou- 18, paren en alleenstaanden
wen. 06-320.330.46 (75 cpm) welkom, 18-24 u. ƒ100 all-in.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.
.&,%,£/
\
,!
SEX-DOORSCHAKELLUN
Luister tiaar hete oproepen
• ANNULERINGEN van uw
van vrouwen! Maak je keuze
en de computer schakelt je advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
direkt door naar haar huis.
•ichten aan Centrale OrderafDiscreet! 06-96.68 (75 cpm)
deling Weekmedia, Postbus
SEX-GESPREK Zeker weten 156, 1000 AD Amsterdam.
dat er op jou 'n heerlijk meisje
(18) wacht. 06-97.01 (75 cpm)
SEXKONTAKT: de heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
;
Bel nu 06-96.02 (100 cpm).
• . ' . ':-"..^^'^
: "-:: '\','.. '; Denkt u er nog aan?
!fc
SEXPLEZIER voor 2
0
De Heetste vrouwen aan de
lijn: 06-96.63 (100 cpm)
-..-''. .'•••'';,-! op vele geuren bij de . -..;
!S.M. KONTAKTEN. Anonieme strenge kontakten.
06-320.322.17 (75 cpm)
Dmg: en parfumerie Speciaalzaak^^

GRIEKSE PORNO!

:OHEXIIJNENTOP5!

Vannessa's :
Privelijn! \
O6.98.66

24 u/p.d. .100 c.p.m.
De computer kan jou doorverbinden met de hete vrouw
van jou keuze. 06-97.10 75pm
DIREKT APART met ondeugende vrouwen, die thuis op
ie wachten. 06-97.57 (75 cpm}
Direkt een HETE vrouw (30+
aan de telefoon die jij thuis
belt. 06-98.80 (75 cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
krijg je haar thuis aan de'
lijn. .Bel 06-96.67 (100 cpm)
DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbind je door
met haar. 06-98.92 (75 cpm)
DOORSCHAKELSEX-SM!
Hier wachten
dominante
vrouwen thuis om jou beestachtig aan te pakken! Hard
en Soft SM. Luister naar hun
boodschap en kies 'n meesteres voor 'n echt Live
SM-gesprek!
1 gpm 06 - 320.321.66.
Doorschakelsex! Laat je naar
'n vrouw of meisje (18) thuis
doorverbinden! 1 gm 06-97.79
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! 06-96.61 (100 cpm)
GRATIS naar bed vele getrouwde vrouwen thuis. Sexcontacten. 06-95.30 (75 cpm)
GRIEKS: toe maar, schuif
mijn slipje maar opzij schat
Bel 06-97.09 (100 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320.322.11 (75 cpm)
Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact. Bel 06-95.11 75 cpm
Hete ERVAREN vrouwen var
40 jr zoeken sexkontakt. Be SM-KONTAKTLIJN: Zoek je
een strenge afspraak?
nu 06-350.290.53 (75 cpm).
06-320" .j.80 (100 cpm)
Hete meisjes (18 jr) Live
SM-VOOR-2: direkt apart
vooi 'n streng sexkontakt.
'
Geen wachttijd
1gpm 06-320.329.99 (75 cpm)

06-9715

Haltestraat 55
_, Zandvoort

AANBIEDING
VOSSEN
BADJASSEN
V.A.

99.=

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

25°/ korting

f

GAPER drugstoré^

•\.' •' - 'Kerkstraat31,Zandvoort
;"'S§ê
Vanavond en morgenavond
• V v-''^^
'•.'v ''-tot-2.1-.00 uurkoopavond ••••-•'•'-'/'•'• "yj^.
•&\/, -ur, .M/-

SNELSEX 9644 (06)
.

Simpelweg snel strikt privé
contac' met hete vrwn. 1gm
THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste
vrouw en via de compute
krijg je haar thuis aan de
lijn. Bel 06-97.55 (100 cpm)

"VERSIERLIJN"
06-98,48
Kies uit de ingesproken booc
schappen 'n man of 'n vrouv
voor privé met z'n twee! Se
of 'n date, alles mag! 1 gpm
VLUGGERTJES: hete vrou
wen zoeken snel discreti
sex! Bel 06-96.03 (100 cpm)
Voor paren en hete vrwn: lusl
box, reality-tapes, stiekem al
luisteren. 1 gm. 06-320.330.2J
IVrouwen van 35 jaar en ou
Nu al duizenden bellers per dag!
der willen DIREKT-SEX. Be
Probeer het ook eens! Spreek een
ze thuis via 06-96.04 (75 cpm
leuke boodschap in en luister dan
'Nieuw! Jawel,' je kunt met de 5 op' je
• naar die van andere bellers. Vind jij.
telefoon het séxverhaal harder en
een leuk iemand of iemand jou, dan
IVrouwen van 35 jr en oude
zichter'zetten! Uniek in Nederland!
wordt je direct live doorverbonden. •
willen DIREKT-SEX, bel ze ni
bellen Gratis .'....vw.-rw.-»* l het. verhaal met 'de .7 en 8 voor- en 06-95.12 Sexsucces (75 cpm
• achtéruitspoelen. Zo kom snel .naar
JU ALLEEN BEL DANK
Vrouwen van 40 jr zoeker
f\.f
f\*
•• *> • , het lekkerste punt. Hot Story's
' en STOUTE jongens (18) voo
UQ^*fQ^^>^j, Dating! LUISTER MEE OP:
hete sex. 06-98.44 (75 cpm'
VROUWEN-THUIS-LIJN
SM.DOORSCHAKELSGX !_
Luister naar hete oproepe
meesteressen en onder* J ~
;
.
•
van vrouwen. Maak je keuze
r^p^S^JS? ! MEIDEN THUIS-LIVE! en de computer schakelt je
direkt door naar haar hui:
hun'ptive-T. zit "i
Discreet! 06-96.63 (100 cpm
mesie.vmai dan
gesprek op SM
Ze zakte door haar knieën.
LIVE
Op z'n Frans lieverd. 1gpm
06-96.46. Rode Lippen!!!

en Zappen!

•\(_l...«f.ul Tl:^nn-p knt lllirfnvnn l/lln in

06.95.08

Kroon Mode

SNELSE: ,9644 (06)

. . m onze computer zitten
Vlug. Hoogtepunten' mi. ol kies uit 500 , privé tel.nr.
k|e
waardoor wij je discreet kunnen dooryer-• ' . .binden.. Ze nebben allemaal hun visiter\ * kiartje .-ingesproken. Luisteren maak je'

muis-sM

06.95.21 06.96.86

Simpelweg snel strikt 1gm
privécontact met hete vrwn.

lnbndukoepn|SÏ

1 regel ƒ 4,76
2 regels ƒ 4,76
3 regels ƒ 4,76
4 regels ƒ 6,35
5 regels ƒ 7,93

^cimcöi

Hassina - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

AUJMINIUM SCHUIFDEURSYSTCEM VAN 16 MM SHECEL DEUREN

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.'
Een hang-en leg-indeling
f. 520;

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maai gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen beh 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)
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Brazilianen zullen je niet zo snel laten meewerken'
fz ANDVOORT - Het was een boeiende ervaring, zeggen enkele jongeren uit Zandvoort
over hun reis naar Brazilië. Zij gingen er heen
als Vamos, uitgezonden door de oecumenische stichting Mondias. Deze wil de bewustvording van jongeren uit deze regio rond de
)erde Wereldproblematiek bevorderen. De
andvoortse reizigers zouden ook in enkele
trme dorpjes meehelpen, maar dat viel niet
nee: Brazilianen zullen hun gasten eerder tot
met verwennen dan hen laten meewerken.
oor Joan Kurpcrshoek
Een week brood met hagellag, een week pindakaas en
en week ontbijtkoek. Hollander zou het bijna niet kunnen,
,ou je zeggen. Maar daar bleef
iet bij, wat het voedsel uit het
'aderland betrof. „Het was om
iog eventjes aan Nederland te
umnen denken," zegt Elisa
Jverpelt.
Toch werd het vaderland
vaarschijnlijk al snel vergeten.
U op de heenweg, want dat was
>en avontuur apart. De tussenanding in Parijs zou een half

door hebben we de groep uit
Bloemendaal goed leren kennon." De 38 jongeren kwamen
een dag te laat in het Braziliaanse Salvador maar dat was
niet zo'n punt. In de omgeving
waar zij die drie weken vertoefden, speelt tijd niet zo'n grote
rol als in Nederland. Darwin:
„Als je een afspraak met mensen maakt, dan zie je wel wanneer ze komen. Daar raak je
aan gewend." „Na een week doe
je je horloge af," zegt Elisa.
„Maar je merkt het verschil
vooral als je terugkomt in Nederland. Hier maken mensen
zich druk als de bus twee minuten te laat is, daar kijk je niet
gek meer als ie twee uur later
uurtje gaan duren, maar het komt."
Tussendoor wat huishoudelijk
liep uit op een overnachting in
wringen
verband met een motorstoring.
In Salvador volgde een kort
Het vliegtuig haalde niet eens toeristisch'
programmaatje, zij wilden helpen: landbouw,
de startbaan. Tijdens het taxiën met een boot de rivier op, om onderwijs of andere zaken.
viel plotseling met een knal al- wat bij te komen. Daarna, in
les uit. Op het zelfde moment een volgende stad, waren de
kwam een honderdtal zuurstof- sloppenwijken aan de beurt. Piepklein
maskers naar beneden zeilen. „Ongelooflijk hoe hartelijk de
Het groepje van Elisa en DarVerder gebeurde er niets meer. mensen daar zijn," aldus Elisa. win kwam in Sao Bento de Una
Vervolgens werd de groep ver- terecht, zo'n zes uur met de bus
deeld over vijf dorpjes, waar van de grote stad vandaan. Een
Horloge af
zo'n zeven a acht man werd on- kleine gemeenschap die leeft
„Het oponthoud had een dergebracht. De plaats was af- van de teelt van zwarte bonen,
voordeel," zegt Darwin. „Daar- hankelijk van hetgeen waarbij van rijst, mais en kippen. Met
z'n zevenen werden zij in een
piepklein huisje gepropt met
twee kamertjes en een keukentje. Gelukkig was er wel 'stromend water', werd er gezegd,
maar na twee dagen gaf de
kraan geen water meer...: het
reservoir op dak was leeg.
De Nederlanders werden begeleid door een groepje jongeren uit het dorp, verbonden aan
de kerk. „Ze namen ons overal
mee naar toe," aldus Darwin,
„we zijn geloof ik wel tien scholen en fabriekjes afgeweest."
Maar zij wilden ook zelf de handen uit de mouwen steken,
want daar waren zij onder andere voor gekomen. „Ze hebben
ons wel tevoren gewaarschuwd,
dat Brazilianen hun gasten niet
laten werken," zegt Elisa,
„maar in Nederland kun je je
moeilijk voorstellen hoe het er
aan toe gaat. Na drie dagen werden we er gewoon opstandig
van. Toen heeft de projectleiding ons toch aan het werk gezet. Maar pas na heel wat sputteren."

Crèche
En zo werd er onder andere
geholpen op een EHBO-post, in
Iet groepje Nederlanders trekt grote belangstelling in een van de sloppenwijken. Achter de een bejaardenhuis en op een
dnderen: Elisa Overpèlt, Yvonne van de Leur, Maartje Blans, Elisabeth Nusmerjer en Amber crèche. Die laatste was op eigen
)oorgeest
houtje wat moeilijk te ontdek-

werk voor jezelf: de was uitken: door de taalbarrière (hun
Portugees was nog niet zo perfect) belandden zij met hun taalonnetjes eerst op een kippenfarm in plaats van bij de crèche.
Daarnaast werden zwarte taonen geplukt en Elisa en Darwin
mochten met een tuinslang een
kerkinterieur schoonspuiten.
'Een heel avontuur', verzekeren zij. Een enkele keer werd

van hun 'hulp' gebruik gemaakt op een manier waar zij
niet achter stonden. Ze waren
uitgenodigd voor een politiek
feest, in verband met verkiezingen: „Wij werden als trekpleister voor dat feest gebruikt.
Toen we dat merkten, zijn we
weg gegaan." De groep Nederlanders taleek in deze omgeving
als een bijzonder te worden gezien. Dat was ook al duidelijk
geworden in Salvador. Daar
had de plaatselijke krant maar
liefst drie pagina's (op één dag)
aan de 'Invasao des jovens holandeses' besteed.
Bij één project raakten zij
heel nauw betrokken: 'het próject van Isabel', zoals zij het
noemden. Een Braziliaanse onderwijzeres, die voorheen in
Engeland had gewoond en daar waarschijnlijk- verbonden
was geraakt aan de Presbyteriaanse Kerk. Zij is hier bezig om
scholen op te zetten. „Ik wil
graag dat de kinderen meer
kennis bijgebracht wordt," had
zij gezegd.

den," zegt Darwin. „Hieraan
hebben we een deel van ons
geld besteed. Dat hadden we
meegenomen voor het geval we
'iets tegen zouden komen'."
Hun bijdrage wordt besteed
voor een school in een van de
sloppenwijken. De bouw was al
begonnen, maar lag nu stil omdat er geen geld meer was. „Wij
hebben dit gegeven opdat ze.
door kunnen gaan."
Het project maakte diepe indruk op het Nederlandse groepje. Maar dat geldt voor vele dingen. Bijvoorbeeld het feit dat
mensen nauwelijks te eten hebben. Maar ook leuke dingen, zoals de vriendelijkheid en de
hechte familiebanden. Of het
feit dat tijdens een kerkdienst
werd gestemd over wanneer de
volgende dienst gehouden zou
worden. Maar óók de tientallen
kaarten uit Nederland, waaronder een aantal voor de verjaardag van Elisa die er 18 werd.
Het afscheid vond plaats met
een 'Hollands gebaar'. De Eraziliaanse gastheren- en vrouwen werden onthaald op een
onvervalste hutspot. 'Heel lek'Ons project'
ker', was het vriendelijke ant„Dit is ons project gewor- woord.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kerstmusical
in N.H. kerk
ZANDVOORT - Het Hervormd Jongerenkoor Zandvoort, The New Choir Singers,
verzorgt op 24 december een
moderne kerstmusical.
Dat gebeurt tijdens de Kert,tnachtdienst in de Hervormde
Kerk, aanvang 23.00 uur. De titel
luidt 'Afscheid van Bethlehem.'
Het gaat over baius Maximus die
na 33 jaar terugkomt in een herberg bij Bethlehem. In ck'/,e
streek had hij destijds als Romeins belastingambtenaar de snpervisie over de volks-telling. Hij
ontmoet er mensen die elk hun
eigen herinneringen hebben aan
de gebeurtenissen in de kerstnacht.
De koopvrouw Pandora,
zelf buitenstaander, maakt door
haar vrijmoedige en argelozer. optreden verhalen los, die in een
flash back worden getoond. De
scènes worden 'door een mensengroep aan elkaar verbonden'. De
komst van Jezus onder de mensen blijkt verder te reiken dan de
herinnering aan een kind in de
kribbe en zingende engelen.

Kerstmannen'
actief voor OVZ
ZANDVOORT - Maar liefst
vier kerstmannen liepen er zaterdagmiddag
tegelijkertijd
door het dorp. Er werden druk
handjes geschud met kinderen
en volwassenen, die vervolgens
een mandarijn kregen toegestopt.
Achter de baarden gingen
vier meisjes schuil van het promotieteam van Ondernemers
Vereniging Zandvoort en het
Zandvoorts Nieuwsblad. De actie werd gesteund door groenteman Aart Veer, Grote Krocht,
met honderden mandarijnen.
Daarbij werd aandacht gevraagd voor de OVZ-Kerstpuzzel in het Zandvoorts Nieuwsblad van 15 december, met twee
maandmenu's, beschikbaar gesteld door Café Neuf, voor de
winnaars van de hoofdprijzen,
plus dozen bonbons voor de
nummers 3 t/m 10, beschikbaar
gesteld door La Bonbonnière.
De uitslag moet voor 22 december binnen zijn op het kantoor
van de krant, Gasthuisplein 12.

De vier kerstmannen met de ondernemers (v.l.n.r.)
Aart Veer, Thea
Lammers (La Bonbonnière) en Andries Filmer (Café
Neuf)
Foto André Lieberom

ZAKELIJK BEKEKEN

La Bonbonnière: 'We zijn nu een echte zaak

9

ZANDVOORT' - Ap, Thea
en dochter Diane Lammers
ij n vorige week verhuisd:
laar drie deuren verderop.
Met La Bonbonnière heboen zij een ander, ruimer
land betrokken in de Haltetraat, op nummer 33. „We
naken hier een nieuwe
start," zegt Thea.
De nieuwe winkel is gevesigd in de voormalige juweliers:aak Bimo
Diamandshop.
.Maar het is helemaal veran1erd," zegt Ap. „We hebben het
laar ons eigen idee ingericht."
,Er is geen architect aan te pas
,'ekomen," bevestigt Thea, „dat
varen we zelf. We hebben bijvoorbeeld ook de toonbank zelf
getekend en laten maken." De
erbouwing hebben zij even->ens zelf op zich genomen,
maar toen kwam er van alle
anten hulp, van familie en
Tienden.
„Er is geen bedrijf aan te pas
gekomen." Ook de woning bo'en de zaak werd opgeknapt,
het gezin is hier gaan wonen. La Bonbonnière is verhuisd naar een groter pand, iets verderop in de Haltestraat
Foto André Lieberom
Wies heeft binnen zes weken
plaatsgevonden.
nen de Leonidasbonbons (de een grote vriezer met een uitgevan.
De winkel oogt modern en ge- echte!), de hartige hapjes en de breidere sortering diepvriesgeBelangstelling
zellig en biedt veel meer ruimte cadeau-artikelen mooier uitge- bak en -taarten. „Maar we verDe belangstelling voor de dan de vorige zaak op nummer stald worden dan voorheen. kopen nu pok vers gebak," zegt
opening was enorm, ook van de 39. Die grotere ruimte was ook Dat geldt uiteraard ook voor Thea, wijzend op een koelvitricollega's, zegt Thea. Zij schat broodnodig zegt Thea. „We bijvoorbeeld de spulletjes die ne, „van Limmen uit Amster*iet aantal bloemen en bloem- hadden het in de vorige zaak gebruikt worden voor het dam.
stukken op zo'n 150. „Buiten niet zo lang meer volgehouden, strooigoed voor bruiloften of
Voor veel mensen is dat een
<ille andere cadeau's, als drank, over een jaar waren we er be- voor 'bedankjes'.
begrip. Ja...," glimlacht zij, „het
etentjes en cadeaubonnen. Er slist uitgegroeid." Achter de
is nu een échte zaak geworwas zoveel warme belangstel- zaak bevindt zich een ruime op- Vers gebak
ing, je wordt er gewoon koud slagruimte. In de winkel kun
Daarnaast is er ruimte voor den."
I'astor Bertus Voets, oudmedewerker van het archief van
het bisdom Haarlem, heeft een
aantal Zandvoortse legendes
opgetekend. Het tweede deel uit
de série.
In de tijd van de oorlogen
woonde in het dorp Zandvoort
een arme weduwvrouw. Ze had
een dochter, Maria geheten, die
elke dag naar het strand ging om
schelpen te rapen en vissen te
vangen. Maar in het water vlak
tegen de duinen van Zandvoort
zat heel weinig vis, zodat ze te
weinig had voor haar en haar
moeder. En Maria dacht: laat ik
meer naar het noorden gaan,
daar komen weinig mensen om
te vissen en daar zal ik meer
succes hebben. En het gelukte,
ze ving daar veel vissen en ze
was
blij voor haar en haar moef
-ler.Op een dag, toen ze weer
naar die plaats was gegaan, zag
z
e omdat de maan helder
scheen, een kloeke jongen met
hoofd en borst boven het water.
Toen ze vanuit de duinen naar
het water liep, was de jongen

„Kom naar mij," maar hij
schudde droevig zijn hoofd. „Ik
ben gebonden aan de zee, ik kan
niet mee gaan. Men heeft mij
hiermee gestraft en gezegd, ge
wordt ridder van de zee. Maar
als een mensenkind op middernacht naar mij komt, niet gezien
wordt, de golven niet vreest en
door Bertus Voets
mij zonder woorden driemaal
zegent met het kruis, zal dat
plotseling verdwenen. Toen woordde: „Ik vrees dat jij een mijn redding zijn." Maria wachtwerd ze bang en thuisgekomen, boze geest bent en mij in gevaar te tot nieuwe maan. Het was
vroeg ze aan haar moeder wie zult brengen." En bedroefd gaf duister en de storm vloog over
toch deze wonderlijke jongeman hij als antwoord: „Nee, de men- zee en sloeg de golven omhoog.
kon zijn. Moeder zei, dat is de sen zijn boos die mij naar dit
Maar zij was niet bang, ging
slechte ridder die veroordeeld is water hebben gestuurd," en
om in de zee te wonen. Ge moogt treurig nam hij afscheid. Zij naar hem toe en zegende hem
keerde elke morgen terug en driemaal met het kruis. Maar deer niet meer naar toe gaan.
En ze ging niet meer naar het sprak meerdere malen met hem. wind was zo sterk dat zij niet
kon blijven staan en zij zonk in
noorden. Ze beproefde haar geZe legde al haar vrees af, liep de golven met een jammerluk in het'water vlak voor het
dorp, maar helaas, ze ving heel in het water totdat ze vlak bij klacht.
De jongen stond toen op, nam
weinig vis. Toen besloot ze toch hem was. Hij ham haar bij de
maar weer naar die vreemde hand en.sprak: „Kom naar mijn haar in de armen en bracht haar
plek te gaan. Op een morgen, het kasteel hier in de zee. We zullen naar het strand. En zij liepen in
was nog donker, zag ze het gelukkig zijn, want ik bemin u de morgen naar Zandvoort toe
hoofd van de jongeling, toen zijn zeer." Daar voelde ze echter en vestigden zich in het huis van
schouders en daarna zijn borst. niets voor, leven in zee was voor Maria. Hij timmerde daar een
Hij riep luid: „Waarom bent ge gewone mensen nooit iets boot om te vissen en ze leefden
zolang weggebleven." Ze ant- moois. En ze nodigde hem uit: nog lang en gelukkig.

Maria niet bang voor
mysterieuze ridder
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r d Ams ter dameen kersts
De kerstman op z'n arreslee. Klinkende kerstklokken. Koffie met kerstkrans. Als Meubelboulevarcl
\

Amsterdam-Diemen een kerstshow heeft, is het
ook écht een show. Compleet met de mooiste nieuwe
collecties van het land. Zitkamers, eetkamers, keukens en slaapkamers
meubileert u er binnen de kortste keren. De variatie kent er geen
grenzen. En voor iedere koper ligt er een half kilo kaarsen klaar (t/m
31 december of zolang de voorraad strekt). Komt u ook kerst vieren

GRATIS

op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen?

Scandinavische
vitrinekast
Bij Valhal vindt u

o élke k^er
dens de kerstshow

echt geloogd
Scandinavisch
rbeeld
grenen, bijvoo
deze vitrinekast.
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3290,-

Onderkast bij

1455,-

Opbergproblemen?

Vitrine-opzet

W„ hebben een zeer ruime keuze
J in ombouwkamers.
«euze

1500,-

Bij SlaapJcajmeiLCentrurri:
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Model "IMicole" vanaf 1 798,"

3-2-zitscombinatie

•Vodel "Bianoa" vanaf 1895,Model "Christina" vanaf 2095,"
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1598,War/on
3-2-zitscombinatie
Zeer comfortabele Italiaanse bank.

" 1980,-

In veel modieuze leerkleuren
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leverbaar. 3- en 2-zitsbank
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Ringweg afrit Si 13/Oieinen. Openbaar vervoer: tramlijn 9 of bus CN 136- Vrijdagavond kookavond tot 21.00 uur.
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en ;VM sluit jaar af
geld op uw
iet magere 0-0
krantenarchief? joortmeeuwen
ZANDVOORT - Zandheeft het

Casino-ZVM presenteert nieuw
programma voor tennisseizoen

'iar afgesloten met een maer 0-0 gelijkspel tegen
Hoofddorp. De Zandvoorblijven ondanks dit
iuntverlies strijden om de
oppositie.

ZANDVOORT - De tennisafdeling van Holland Casino-ZVM heeft vorige week
het programma voor het
tennisseizoen van 1995 gepresenteerd. En ook dit
keer is de recreatieve tennisclub erin geslaagd een
aantrekkelijk programma
in elkaar te zetten.

Het laag op de ranglijst genoHoofddorp deed voor
et hooggeklasseerde Zandoortmeeuwen niets onder. De
etere mogelijkheden waren
ilfs voor de gastheren. Van
ied voetbal was echter geen
rake, aangezien de constant
eervallende regen het veld bijonder zwaar had gemaakt.
;erde

Het programma werd ondergebracht in een fraai uitgevoerd informatiebulletin. Bij
de samenstelling van het programma speelden Gerard Seders en Jaap Methorst een
voorname rol. Alles is tot in de
puntjes geregeld en de inschrijvingen voor de lessen stromen
reeds binnen.
De tennistak van de handbalvereniging is in de afgelopen jaren uitgegroeid van zo'n twaalf
leden tot vorig jaar naar liefst
150 tennisliefhebtaers. Ook voor
het komend seizoen rekenen
Seders en Methorst op minimaal zo'n aantal. Zij schrijven
het succes toe aan vooral het
recreatieve gebeuren. Zo wordt
er i geen competitie gespeeld,
maar wordt er middels tennislessen wel naar gestreefd het
niveau te verhogen. Daarbij zijn
dan wat onderlinge toernooit-

Zoals vermeld waren de beste
jogelijkheden voor Hoofdorp. De Zandvoorters steunen op een hechte defensie met
an het hoofd een voortreffelije doelman Serge van Lent.
an Lent redde veel en kreeg
ovendien de hulp van de lat.
lok in de tweede helft was het
[oofddorp dat de toon zette.
ie Zandvoorters moesten het
ebben van snelle uitvallen en
aarbij was Robin Castien
icht bij een doelpunt. De
^oofddorpse doelman redde
chter bekwaam.
Ook in deze periode had
andvoortmeeuwen het moeiijk. Wederom stond de lat een
loofddorpse treffer in de weg.
3e Zandvoorters kwamen
ïlechts zelden voor het doel van
je Hoofddorpers. In de slotfase
jamen beide teams genoegen
"net het uiteindelijk 0-0 gelijkjpel.
Stand: DIO 12-18, Zandvoorteeuwen 12-17, Bloemendaal
3-17, DSOV 13-16, Alliance 135, SV United 12-14, DIOS 13-13,
/an Nispen 12-11, Hoofddorp
3-11, TYBB 13-10, HPC Haar;m 13-10, Spaarnestad 13-0.

Het traditionele volleybaltoernooi in de Pellikaanhal. Een-Zandvoorter probeert te scoren

IKC
De organisatoren Hans Koning en Jaap Hoogendijk zorgden voor een vlekkeloze organisatie. De zestien deelnemende
teams waren verdeeld in vier
poules van vier. Na de voorronden werden de teams wederom
in poules ingedeeld. Het recreatieve kersttoernooi leverde
ÏKC wordt getraind door de toch veel strijd op. Zo lieten de
ïandvoorter Bertus Jacobs. De meeste teams goed volleybal
redstrijd begint om acht uur. zien en'was de spanning in vele

Volgende week donderdagvond oefent Zandvoortmeeü|;en tegen de profvoetballers
Jit de eredivisie, RKC. RKC
ilaat in de week tussen Kerst
m Oud en Nieuw een trainingscamp op in Zandvoort en speelt
lan ook tegen de Zandvoorters.

iyress en Van Eijk geven
Ikaar geen duimbreed toe
ZANDVOORT - De beangstelling in de interne
:ompetitiestrijd bij de
ïandvqortse Schaak Club
;ing uit naar het schaakiord van John Ayress en
ack van Eijk. De kemphalen gaven elkaar geen
luimbreed toe en besloten
ia een zinderende partij tot
'emise.
Het is altijd een pittige strijd
ussen Ayress en Van Eijk. Vol;ens insiders zag het er lange
ijd naar uit dat Jack van Eijk,
n het tweede gedeelte van de
>artij, de winst naar zich toe
:on trekken. In een race tegen
ie klok werd het echter toch
log remise.
Uitslagen: Schiltmeijer-Berklout 0-1, Gorter-Lindeman 0-1,
Ltkinson-Van
Esveld
0-1,
leerts-Vastenhouw 1-0, De
)ude-Van der Meijden 0-1,
ilanshande-ter Bruggen 0-1. De
>artijen tussen Van Eik-Den
Drijver en Ayress tegen Van
Eijk werden remise. Op de
anglijst kwam vrijwel geen
oemenswaardige verandering
oor. Slechts Lindeman deed
oede zaken. Na een zwakke
ompetitiestart heeft Lindenan inmiddels een vijfde
'laats te pakken.

jeugd maakte Florian van der
Moolen korte metten met Mare
Habets, terwijl Maarten Scholder weer een goede avond had
door tweemaal te zegevieren. In
de laddercompetitie staan Rebecca Willemse en Remco de
Roode met zeven punten uit negen wedstrijden bovenaan. Florian van der Moolen staat derde
met zes punten maar heeft drie
wedstrijden minder gespeeld.
Ook Nanouk Marquenie heeft
nog enige partijen te goed en
behoort nog bij de kanshebbers.

Snelschaak
Vanavond zal de schaakklok
de directe tegenstander zijn
van zowel de jeugd als de senioren. Er is een snelschaaktoernooi opgezet om iedereen kennis te laten maken met de andere kant van het schaken. Mooie
schaakpartijen zullen er zeker
niet op het bord verschijnen,
maar dat is bij deze tak van het
schaken ook niet een vereiste.

Op donderdagavond 5 januari 1995 is de eerstvolgende
schaakavond. Het eerste team
van de Zandvoortse Schaak
Club zal dan de strijd aanbinden met het vijfde team van Het
Witte Paard uit Haarlem, ter'eugd
wijl de jeugd het opneemt tegen
Bii de Zandvoortse schaak- de overige senioren.

giebedrijf Amsterdam en Plower Shop Rob was enorm. De
Amsterdammers waren wat
slimmer en wonnen nipt met
17-16. De winnaar van vorig
jaar, de KLM, werd van de eerste plaats afgehouden door een
16-15 nederlaag tegen het Energiebedrijf.
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MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie
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trant altijd en overal

ZANDVOORT - Op dinsag 27 december aanstaanle wordt er weer een zwemhiedaagse gehouden in
andvoort. Gran Dorado
'andvoort kwam met dit
nieke idee om gewoon
yeer een echte .zwemdrielagse te organiseren.
De zwem-driedaagse start
'insdag 27 december en eindigt
yP donderdag 29 december. Het
|sede bedoeling dat er iedere dag
'> zwommen wordt. Wordt er
*eemaal op een dag gezwom, dan telt dat slechts voor
!e
n keer. Er wordt gezwommen
n
l het 25 meter bad De Duin•an.
3 zwemtijden zijn: dinsdag
U tot 13 uur of van 17 tot 19
, woensdag van 11 tot 13 uur
f
| van 19 tot 21 uur en op don'erdag van 11 tot 13 uur of van
|_tot 19 uur. Belangstellenden
" ien zich opgeven bij de inlie van Gran Dorado, waar
e
teen de afstand opgegeven
oet worden, die men wil
nmen. Er kan gekozen
^rden uit 250 meter, 500 meof 1000 meter, waarvoor
ner
> dan ook respectievelijk

een bronzen, zilveren of gouden
medaille ontvangt.
De kosten zijn tien gulden
voor volwassenen en 7,50 gulden voor kinderen. Telefonische opgave is eveneens mogelijk via nummer 02507-20000
toestel 2082. De knipkaartpas
voor deze
zwemdriedaags
wordt bij de infobalie uitgereikt. Op de zwemtijden zal de
buitendeur van de 'oude' Duinpan geopend zijn voor alle
zwemmers en zwemsters, zodat men niet via het tropisch
zwembad hoeft te gaan. De uitreiking van de medailles zal
plaatsvinden op de laatste
avond, donderdag 29 december,
in het zwembad.
Naast deze zwem-driedaagse
biedt Gran Dorado nog meer
zwemactiviteiten. Zo is er aquajogging, watergym en aquaerobics. Kinderen kunnen snorkelen en voor ouders en kinderen
tot vijf jaar is er het 'ouder en
kind'-zwemmen. De kosten om
deel te kunnen nemen zijn 5,50
gulden. Voor tijden en dagen
van deze activiteiten zijn inlichtingen te verkrijgen bij de infobalie, telefoon 02507-20000, toestel 2082.

ambtenarenteam hadden waarschijnlijk een off-day, want zij
reikten niet verder dan een teleurstellende dertiende plaats.
Desondanks werd het ook voor
dit team en de overige deelnemende teams een gezellige en
sfeervolle volleybaldag.

ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridge Club is
de tweede competitie afgesloten, met de daarbij behorende promoties en degradaties. Na de kerstdrive en
een vrije avond begint de
ZBC in januari 1995 aan de
derde competitie van dit seizoen.

partijen te snijden.
De organiserende vereniging
Dat er enerverende gevechten plaatsvonden blijkt wel uit
Als goede vierde eindigde het heeft reeds de datum voor volDeze laatste avond leverde
de uitslagen in de finalepoule. tweede team van de Zandvoort- gend jaar vastgelegd. Dat wordt mevrouw Molenaar en de heer
De spanning in de strijd om de se ambtenaren. De 'toppers' 17 december 1995 en de in- Koning een monsterscore op in
eerste plaats tussen het Ener- van het eerste Zandvoortse schrijving staat nu reeds open. de A-lijn. Maar liefst 68,45 procent behaalde dit koppel. De heren Emmen en Van der Meulen
volgden op korte afstand op een
fraaie tweede plaats. Het gelegenheidspaar van mevrouw
Paap met de heer Groenewoud
bracht het tot een derde plaats.
De eerste plaats is, na zeven
ZANDVOORT - In de in- het Mare Kok beter. In een op het goede pad teruggekeerd. wedstrijden, voor Emmen/Van
terne
competitie
van moeilijk lopereindspel tegen Na een wat matige seizoenstart, der Meulen. Molenaar/Koning
schaakclub Chess Society Peter van de Beek plaatste Kok knokte hij zich via een goede schoof op naar een tweede
Zandvoort is de spanning een pionoffer dat goed was voor overwinning op Nico Hand- plaats, terwijl de dames Heivolledig teruggekeerd. Na- de overwinning. Kok is koplo- graaf terug in de top tien. Van doorn en De Leeuw hun derde
Bosma tot op drie punten de Beek, die ook een fervent plaats vasthielden. Degradatie
dat Simori Bosma een flit- per
Ook Hans Drost is aanhanger is van het 'doorgeef- naar de B-lijn was er voor Van
sende start had gemaakt, genaderd.
volledig in de race voor het schaak', liet daarmee zien dat Gellekom, Van Leeuwen/Sleeleek hij af te stevenen op de nog
Na een pun- zijn tweede plaats bij het snel- gers, Van Os/Saueressig en
titel. De concurrentie na- kampioenschap.
Stomps/Veldhuizen.
met Kees Koper ver- schakeh geen toeval was.
dert echter doordat Bosma tendeling
Drost vervolgens Peter
De dames Polm en Stocker
enige keren verstek moest sloeg
deden op deze bridgeavond hun
Kühn.
Voorsprong
laten gaan.
uiterste best in de B-lijn, alhoeMorgenavond speelt het eerDrost staat nu derde terwijl
Door verplichtingen in de ex- Boudewijn Eijsvogel en Dennis ste team van Chess Society
terne competitie kon Simon van der Meijden de vierde posi- haar vierde competitiewedBosma niet aantreden voor de tie delen. Van der Meijden reali- strijd van dit seizoen tegen de
interne competitie. Titel verde- seerde de vierde plaats door hoofdmacht van schaakclub
diger Mare Kok maakte samen een fraaie overwinning op Het Oosten uit Haarlem. Behalmet Hans Drost de meeste pro- Chess-topper Ben de Vries. ve het thuisvoordeel staan de
gressie in het klassement. Zo Ook Caroline Stam de Jonge is Zandvoorters inmiddels op een
zette Kok in zijn duel met Bou- aan een goed seizoen bezig. Na- 1-0 voorsprong. Dennis van der
ZANDVOORT - Eind april
dewijn Eijsvogel het bord met- dat zij in de interne competitie Meijden scoorde dat punt in
1995, zal door plaatsgenoot
een in vuur en vlam. Nadat de al eerder van Hetty Sandbergen een vooruitgespeelde partij teArjen Molenaar een poging
aanval van Kok net niet door- en Hugo Eggerding had gewon- gen de Russische eerste bordworden gedaan om het besloeg en Eijsvogel knap coun- nen, scoorde zij wederom een speler van Het Oosten, Nicolai
staande Nederlandse record
terde, wist Kok in vliegende vol punt. Dit keer was het Drei. Op magistrale wijze ver'langtennissen' van 52 uur te
tijdnood het hoofd koel te nou- slachtoffer Peter Kühn. Stam sloeg Van der Meijden zijn teverbeteren.
den en een benauwde remise de Jonge staat nu op een keuri- genstander.
Molenaar is inmiddels mege zevende plaats vlak achter
uit het vuur te slepen.
Behalve Fred van de Klasdisch goedgekeurd en heeft
Kees Koper.
een aanvang gemaakt met de
Ook Peter van de Beek lijkt horst, Olaf Cliteur, Ben de
In de volgende ronde verging
training voor verbetering van
Vries en Nico Huijboom zal
dit record. Het record staat
ook
de
Duitser
Walter
Ger(ADVERTENTIE)
hards achter het bord verschijofficieel vermeld in het Guiness Book of Records. Arjan
nen. Chess Society staat met
Molenaar gaat proberen het
zes punten uit drie wedstrijden
record met enkele uren te
op de tweede plaats, net achter
verbeteren.
koploper Heemstede. HeemsteAangezien aan deze recordde speelt in deze ronde tegen de
poging het nodige werk is
andere
kampioenskandidaat
verbonden, werd door de afBloemendaal, hetgeen volgens
deling tennis van de handbalteamleider Hans Drost, Chess
vereniging Holland Casinode kans biedt de koppositie
ZVM een werkgroep geforover te nemen. Er zal dan in
meerd. Deze groep, bestaanieder geval van het, met nul
de uit Dirk Berkhout, Maarpunten op de één na laatste
tje Seders, Maarten Koper,
plaats staande, Het Oosten gewonnen moeten worden.

Voorsprong Bosma slinkt

wel degradatie onafwendbaar
was. Toch behaalden zij de eerste plaats met 61,07 procent.
Tweede werden de dames Verhage en Visser en de derde
plaats ging naar de heren Overzier en Van der Staak. Gepromoveerd naar de A-lijn zijn de
dames Groenewoud/Smit, Van
Ackooy/Drenth,
Jurriaans/Meijer en Hoogendijk/Snellens. Degradatie was er voor de
dames Lemmens/Menks, Van
der Meer/De Vries, Polm/Stocker en de heren Van Leeuwen/Verburg.
De C-lijners deden het beduidend rustiger aan. De dames
Brons en Koning behaalden
55,61 procent wat genoeg was
voor de eerste plaats. De heren
Van Duuren en Hoogland werden tweede en de dames Boon
en Eijkelboon werden derde.
Gepromoveerd naar de B-lijn
zijn het echtpaar Hendrikse, de
dames Mens/Santoro, de heren
Van Duuren/Hoogland en de
dames Van den Nulft en Scipio
Blüme. Als extra promotiepaar,
vanwege de grootte van de Clijn, gingen ook de dames
Brons en Koning naar de B-lijn.
Inlichtingen over de taridgeclub zijn te verkrijgen bij de
heer H.Emmen, telefoon 18570,
alleen 's avonds.

- Arjen Molenaar doet
recordpoging 'langtennissen'

^wemdriedaagse
in Gran Dorado

worden gehouden van tien lot
twaalf uur waarbij een competi
tievorm zal worden gchun
teerd. Het vorig jaar gcmtrodu
ceerde sportproject voor serno
ren bleek geweldig aan te hl aan
Daarom zijn er .yoor komenn
seizoen al ver gevorderde plan
nen om dit sportfestijn op
nieuw op poten te zetten. Op
donderdagmiddagen werden
onder andere gymnastiek, jeu
de boules en tennis beoefend.
Het tennisseizoen van de
handbalvereniging wordt op
vrijdag 28 april geopend. InCormatie over lessen en eventuele
baanhuur kan verkregen worden bij Gerard Seders, telefoon
18451.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakmbriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informutie over het schaakproblcein is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemccnschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Monsterscore voor
paar Molenaar-Koning

EBA verovert wisselbeker
ZANDVOORT - Het traditioneel door de Personeels
Vereniging van Zandvoortse ambtenaren georganiseerde
volleybaltoernooi, in de Pellikaanhal, is een groot succes
geworden. Het Energiebedrijf Amsterdam (EBA) veroverde, na een spannende finale tegen Flower Shop Rob (1716), de bij de eerste plaats behorende wisselbeker.

jes gepland en is er een laddercompetitie onder de eigen leden.
De vereniging is er in geslaagd een nieuwe tennisleraar
aan te trekken. Met plaatsgenoot Mark van den Berg, die
begin 1995 zijn studie afrondt
aan het CIOS in Bloemendaal
wordt een contract afgesloten.
Mark van den Berg ziet het als
een uitdaging om tennislessen
te gaan geven op het handbalcomplex. „Ik vind het geweldig
om hier te beginnen. Dit is een
springplank voor mij. Het belangrijkste is dat het plezier
hoog in het vaandel blijft staan,
maar toch ook om met tennis
vorderingen te maken op technisch gebied."
Behalve de gebruikelijke lessen en onderlinge toernooitjes
is de invoering van een 'intensive-midweek' voor de jeugd
nieuw. Hiermee wordt begin
juli 1995 een proef genomen. Op
drie middagen, te weten dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt aan alle facetten
van de tennissport aandacht
besteed. De proef wordt gehouden met 18 jeugdleden van alle
leeftijdsgroepen.
Een andere nieuwe activiteit
is, dat op dinsdagochtenden zogenaamde racketuren zullen

Gerard Seders en Jaap Methorst, hebben de voorbereidende werkzaamheden spontaan op zich genomen.
Medewerking werd eveneens toegezegd door de plaatselijke politie en de tennisclub Zandvoort. Nu hebben
zich al zestig tegenstanders
aangemeld. De alom bekende
snelheidsduivel Maus Gatsonides zal het startschot geven. Getracht zal worden
rondom deze recordverbetering een programma op te
bouwen. De plaats van handeling is het verharde handbalveld van de handbalclub,
gelegen in het voormalige
binnenterrein van het circuit.
Medio januari 1995 zal een
officieel draaiboek verschijnen, waarna nadere bijzonderheden bekend worden gemaakt.

Opgave nummer 49: Mat in één
zet, dankzij penning. Zwart aan
zet.
Oplossing van schaakdiagram
no. 48 (Mat in een zet, dankzij
Penning, wit aan zet): Dc4 - gS
en mat!

Gerard Knijper
wint in Beverwijk
ZANDVOORT - Tijdens
een hardloopwedstrijd over
tien Engelse mijlen in Beverwijk behaalde Gerard
Kuijper in het totaal klassement een fraaie tweede
plaats. Dat betekende een
eerste plaats in de Veteranen I klasse.
De weersomstandigheden in
Beverwijk waren niet best. Er
stond een stevige wind, die het
kil maakte en tevens dreigde
het te gaan regenen. Hierdoor,
en vermoedelijk door de kerstmarkten in de regio, was de
wedstrijd minder sterk bezet.
De wedstrijd ging over twee
ronden van ieder acht kilometer.
Meteen na de start ontstond
een kopgroep van zes man. In
deze kopgroep bevond zich Gerard Kuijper. Na enkele kilometers nam een tweetal atleten
enige voorsprong, doch dit waren acht-kilometerlopers. Als
enige veteraan wist Kuijper
zich te handhaven in de achtervolgende groep De eerste ronde
werd afgelegd in 30 minuten en
30 seconden.
Na deze passage bleek dat de
Zandvoorter op een tweede
plaats liep met een achterstand
van 150 meter op de koploper.
Wat Kuijper ook probeerde het
gat kon hij niet meer dichten
doch met een tijd van l uur 2
minuten en 18 seconden kon
Kuijper tevreden zijn met zijn
prestatie.

Kledingopbrengst
ZANDVOORT - ü'e kledingactie voor Mensen in Nood heeft
ongeveer 3 ton opgeleverd, veel
minder dan in voorgaande jaren. De kleding was bestemd
voor Rwanda. De stichting
hoopt op een beter resultaat m
mei.

E-junioren kampioen

Boxspnng in uitrolbare opstelling.

Boxsprings van bijvoorbeeld
Vj-Spring, Sleep & Dream, Jan des
Bouvrie en Zevenslaper zie je niet
overal. Bij Slaapvoorlichter
het Westen echter wel. En de hier
afgebeelde modellen zijn uiteraard
slechts een paar voorbeelden uit de
ruime en prachtige collectie
boxspnngs die u er vindt.

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

ZANDVOORT - De najaarscompetitie bij het
jeugdvoetbal zit er op en dat
leverde een aantal kampioenschappen op. Eén daarvan is het El-juniorenteam
van Zandvoortmeeuwen.
Zaterdag was het zover, na
een uiterst spannende voetbalstrijd tegen Hillegom.
Door een 2-2 gelijkspel eindigden De Meeuwen en Hillegom bovenaan. De Zandvoorters hebben echter "een
doelsaldo van 105 doelpunten voor en slechts 11 tegen.
Volgens insiders zijn beide
teams kampioen van deze
klasse.
Het succesvolle jeugdteam
ondervond in deze competitie
van de overige teams weinig tegenstand en zal in de voorj aarscompetitie, die in januari al
weer begint, in de hoogste Ejuniorenklasse uitkomen. Op
de foto staan van links naar
rechts Faisel Rikkers, Joëll Robert, Marcel Wim Meijer, Stein
Stobbelaar, Nima Ghanbare, en
zitten van links naar rechts
Hayo van der Mij e, Vincent Ru- v.'/,*£&&? 'j&'tK 'f'*"
getaregt, Michael Kuijl, MaarHel succesvolle jeugdteam van Zandvoortmeeuwen
ten Koper en Paul Smit.
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KERSTSFEER
|il ctecwnber isfeervol uw kerstinkopen doen in de gezelligste kerstwinkel van Zandvoort met muzikale begeleiding
^S^S?SK^!-J:--f •••••••• ' • ' • • - '•!v .•:. : •'.v- (avondkleding voor medewerkers verplicht). '.;•.;. • ."'.' '••. : •' ' "•.-. •;'•.>:. ',• .'• •:;'./,' ' ; ' :

:• •7:.:';;;;':',::

jijiji^

•M/,- .«M/X -•M/x:

Directie en medewerkers van KEUR EN ZOON
wensen u prettige feestdagen en een
gezond en voorspoedig 1995
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KERSTDINER OP HET WATER
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4 ^ SEAPAIACE % 4
Kerstnacht in "De Manege"
za.av. geopend met een topprogramma v.
ongeb. mensen

KEUR SCHILDERS /KEUR GLAS / KEUR INTERIEUR

VLOT EN V A K K U N D I O O LABH BR»TB L

HEERLIJK GENIETEN VAN UW KERSTDINER
IN EEN EXOTISCHE OMGEVING MET
MUZIKALE OMLIJSTING.
RESERVERING GEWENST
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U bent welkom op 25 en 26 dec. rond 17.00,

4
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18.00,19.30 en 20.30 uur.

3$.
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SEAPAIACE

4

i

Oosterdokskade 8,1011 AE Amsterdam
Tel. 020-6264777, fax 020-6204266

A
jfc.

** *

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

Zaterdag
24 december
kerstavond live
in café Yanks
Dorpsplein 2
Marco Orsel
Aanvang
20.00 uur

Wij wensen iedereen zalige
kerstdagen en een bruisend
1995111
Alle feestdagen geopend!!
Voor reserveringen:
02507-12537

.*Jfc.

31

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Voor een gezellige
sfeervolle kerst.
Wij zijn beide
Kerstdagen geopend.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

De Zeereep

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

winkelcentrum Nieuw Noord

te-

visschotel 6 a 8 pers.
visschotel 4 pers.
haringschotel (10 stuks)
kunnen 1ste kerstdag
thuis bezorgd worden.

ƒ 80,ƒ 45,ƒ25,-

Holl. garnalen a 100 gram
ƒ 5,^ Sliptong 5 voor
ƒ 10,Speciaal voor de kerst geopend
dond. 22 -vrij. 23 en zat. 24 december

Kennismakingsvlucht
vanaf Parijs naar Amsterdam
Weekmedia organiseert in
samenwerking met ToerNL-Excursies een fantastische kennismakingsvlucht
per DC-10 of Boeing B-747
Jumbo Jet vanaf Parijs
met
Varig
Brazilian
Airlines.
Op vrijdagavond vertrekt u
vanaf het Amstelstation in
Amsterdam per touringcar
naar Breda. Na een pauze
gaat u naar Parijs.
Onderweg wordt nog tenminste eenmaal gepauzeerd. In de vroege zaterdagochtend komt u aan in Parijs en krijgt u de mogelijkheid een ontbijt te gebruiken. In het winkelhart van Parijs is er de gelegenheid om uw eigen ontdekkingstocht te beginnen. U kunt ook een stadstour door Parijs maken. Om 13.00 uur vertrekt u per touringcar naar de
luchthaven Charles de Gaulle. Na de check-in is er nog tijd om tax free te
shoppen. Per DC-10 of Boeing B-747 Jumbo Jet vliegt u om ca. 15.00 uur
terug naar de luchthaven Schiphol. Daarna reist u op eigen gelegenheid naar
huis.
VERTREKDATA
De vertrekdata zijn naar keuze vrijdagavond 17 en 24 februari, 3, 10, 17 en
24 maart 1995.
KOSTEN

De kosten voor deze dagtocht bedragen f 159,= p.p. plus f 6,= verplichte
luchlhavenbelasting. In de kosten is het volgende niet inbegrepen:
- uitgaven van persoonlijke aard
- maaltijden
- stadsrondrit door Parijs
- reis/annuleringsverzekering
- luchthavenbelasting/veiligheidsheffïng (zie boven
- reis naar vertrekpunt en de reis vanaf Schiphol naar uw woonplaats

DEELNAME

Deelname is alleen mogelijk door het inzenden van onderstaande vollediü
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u per
omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NL
Excursies de deelnamebewijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de kennismakingsvlucht met de DC-10 of de Boeing B-74"
Jumbo van Varig Brazilian Airlines is alleen mogelijk door middel van hei
insturen van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

KERST AANBIEDING
*
*
*
*

geeft u meer!

EE

De stadsrondrit door Parijs kost f 17,50 p.p. en een gecombineerde reis/annuleringskostenverzekering kost f 9,50 p.p. Wanneer u tot 8 dagen voor
vertrek annuleert betaalt u 50% van de reissom, binnen 8 dagen voor vertrek
betaalt u het gehele bedrag. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
geldig paspoort/toeristenkaart.

U kunt bij ons
a la carte dineren.

„Viskraam"

Info of reservering tel. 16023

* **

£>e Qutte

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

"Het laatste nieuws over oudejaarsavond"
New Year gala night for singles

Vanzelfsprekend kunt u
ook a la carte dineren.

WBt Verhuizingen

ERKENDE
VERHUIZERS

*** opgelet ***

Een feest tot O5.00 uur in de nacht met
artiestenoptredens, champagne, cocktails,
zalm, kreeft, kaviaar en oliebollen, net
zoveel als u wilt.
(aangepaste kleding a.u.b.)
Entree all-in ƒ 47,50

** *

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

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

r».

Of liever een zalig
wildmenu?

De meeste gein op
het Dorpsplein

Verhuizen is vakwerk !

Salsa, D] Rob Z met de laatste hits
entree ƒ K,-

Deze Kerst heerlijke
gerechten van de
houtskoolgrill.

Haltestraat 75 Zandvoort tel. 18949
Beminde Gelovigen...
Honger na de nachtmis ???
Speciaal voor deze gelegenheid is onze keuken
op zaterdag 24 december geopend tot 2.00 uur
's nachts.
Tevens zijn we beide kerstdagen geopend voor
a la carte en ons kerstmenu voor F 47,50
Uw gastheren en koks,
Han & Harro

"Back to the sixtics"

Uw Kerstdiner
in 't Familierestaurant

Naam :
Adres:

Van Stolbergweg l -Tel. 17093

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum zaterdag:

érstgrqcri

2e keuze datum zaterdag:

(bloeiend en groen)

crststukkcn

Postcode:

Stadsrondrit:

ja/nee

Reis-/annuleringskostenverzekering:

ja/nee

Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze zoals ze ook vermeld staan n'
paspoort/toeristenkaart):

wenst iedereen in Zandvoort
prettige feestdagen
en een gelukkig 1995

geeft u meer\

Actief • Tips • Vrije tijd
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Menu voor feestdagen
ETER VAN KLAVEREN, professioneel kok
in een Amsterdams restaurant, heeft voor de feestdagen een speciaal recept samengesteld. Schuif aan en
geniet van gemarineerde
zalm met vanille-noten
dressing, kalfsoesters met
zwezerik en een saus van
marsala met ter afronding
rode en witte stoofpeertjes.

P

Bij dit menu ben ik uitgeaan
van een vrije korte bereidingstijd tijdens de uitgifte, zodat de
kok/kokkin alle tijd heeft om
samen met de anderen de gezelligheid te delen en niet constant
in de keuken in de weer is. Dit
maakt een goede mise a place
(voorbereiding) mogelijk.
Aan de slag nu.
De zalm
De zalm moet marineren, dus
maak hem een dag van de tevoren. Benodigdheden: een zalmzijde, grove mosterd, zeezout,
bos verse dille, één citroen, peper en zout, eventueel een potje
roze foreleitjes.
Het beste is om een zalmzijde
te kopen. Omdat ik op de Herengracht woon, koop ik die
meestal op de zaterdagmarkt
op de Lindegracht. Die visboer
daar heeft vaak hele goede
zalmzijdes voor een heel redelijke prijs. Goed, trek met een
pincet of een tangetje de rij graten uit de vis die je kunt voelen
als je met je hand van achteren
naar voren over de filet strijkt.
Laat het vel eraan zitten en
smeer de vis aan de roze zijde in
met de grove mosterd, strooi
het zeezout en maal er wat peper over. Hak de verse dille en
strooi die er ook over. Sommige
koks vinden het lekker om er
ook nog wat suiker over te
strooien. Doe de vis in een grote
plastic zak, bijvoorbeeld een
pedaalemmerzak, of pak hem
in plastic folie. Geef er hierna
met de platte hand nog een paar
flinke kletsen op. Nu is het het
beste om hem onder druk weg
te zetten, bij ons in het restaurant leg ik de ingepakte vis op
een schaal en stapel er een paar
pakken melk of een groot stuk
kaas op.
Snij de volgende dag 's middags met een dun,. lang en
scherp mes de zalm schuin in
dunne plakjes, het zogenaamde
trancheren. Leg de plakjes op
een schaal, dek ze af met folie
en zet ze in de ijskast weg tot 's
avonds.

Doe de room in steelpanne- De stoofpeertjes
tje, snij het vanillestokje in de
Ingrediënten:
lengte door en schraap met een Neem per persoon 4 kleine
mesje de vanille er uit. Voeg stoofpeertjes bijvoorbeeld Giedeze samen met schil aan de ser Wildeman, half flesje rode
room toe en laat dit op een heel en witte kookwijn, 2 kaneellaag pitje een half uurtje trek- stokjes, 2 bekertjes slagroom,
ken. Uitzetten en af laten koe- scheutje bessenjenever, wat
len. Doe het eigeel in een kom, maizena, suiker, bosje verse
roer deze los en voeg, terwijl u mint.
^
met een garde roert, in een heel
Schil de peertjes, maar laat
dun straaltje de olie toe zodat de steeltjes zitten. Verdeel de
er mayonaise ontstaat. Mocht peertjes over twee pannetjes,
de mayonaise 'in de schift gaan' giet over de peertjes in het ene
even een eierdooiertje in een pannetje rode wijn en het andeandere kom en de geschifte revWitte wijn. Voeg naar smaak
mayo langzaam al roerend toe- suiker toe met een stokje kavoegen.
neel. Stoof de peertjes op een
laag pitje heerlijk' zacht. Haal
Voeg al roerend langzaam de ze uit het vocht en bind dit licht
azijn toe en de afgekoelde vanil- met wat maïzena zodat er een
leroom. Als de dressing te dik licht gebonden perensausje
is, afslappen met wat koud wa- ontstaat. Klop het ene bekertje
ter. Op smaak brengen met pe- slagroom op met alleen wat suiper en zout en de koelkast in. ker en het andere met wat suiker en een flinke scheut bessenjenever. Zet alles in de koelDe kalfsoesters
kast.
Ingrediënen:
2 kalfsoesters van 90 gram per
stuk per persoon, 100 gram Uitgifte
kalfszwezerik per persoon (het
De zalm: Giet op met in het
is ook mogelijk dit gerecht zon- midden van het bord een spieder zwezerik te bereiden), 1/3 geltje vanille-noten dressing en
fles Marsala, pot vleesfond, bo- dresseer hierop een waaier van
ter, ui, l prei, wat peperkorrels, zalm. Afgarneren met een partlaurier, peper en zout, wat ver- je citroen, wat foreleitjes en een
se salieblaadjes.
twijgje Adille.
Pocheer de zwezerik een uurtje in water met een uitje, een
De kalfsoesters: Kruid de zweprei, blaadje laurier, wat peper- zerik en de kalfsoesters met pekorrels. Haal hem uit het po- per en zout en haal ze door de
cheervocht en snij in plakken, bloem. Bak ze in korte tijd
afdekken met folie en in de koe- mooi bruin en knapperig in de
ling bewaren. Doe de vleesfond hete boter.
samen met de marsala in een
Leg op elk kalfsmedaillon
pan en reduceer dit (inkoken) een schijf zwezerik en houd ze
tot een kwart van de oorspron- warm. Giet het vet uit de koekekelijke hoeveelheid.
pan en blus deze af met het gereduceerde vleesfpnd/MarsalaVoor het groente en aardap- mengsel en laat dit nog wat inpelgarnituur reken ik op uw ei- koken, zodat er een saus van
gen goede smaak, bijvoorbeeld een enigszins stroopachtige
peultjes met mini-maïs en wat substantie ontstaat. Monteer
aardappelgratin of haricots. de saus met boter. Dit doet u
met uitgebakken spekjes en door er van het vuur af een paar
aardappelpuree.
klontjes roomboter door te roeren zodat er een mooie gebonden saus ontstaat. Het vlees op
(ADVERTENTIES)
warme borden dresseren samen met het aardappel- en
groentegarnituur. Napeer het
vlees met de saus en gameer
het af met wat fijngehakte salie.
De stoofpeertjes: Snij van de
onderkant van elk peertje een
dun plakje, zodat het rechtop
kan staan. Zet op elk bord twee
witte en twee rode peertjes en
spuit er wat toefen ronde en
witte slagroom bij zodat er een
mooi en afwisselend kleurcontrast tussen het rood en wit ontstaat. Nog wat kleine spiegeltjes ronde en heldere perensaus
eromheen, afgarneren met een
takje mint en u heeft een prachtig feestelijk bordje.
PETER VAN KLAVEREN

Vanille-noten dressing
Ingrediënten:
2 deciliter slagroom
2 deciliter notenolie
l eigeel
l deciliter witte-wijnazijn
l vanillestokje

VAN DE WEEK
Isla Margarita
Het tropische eiland in de
Caribbean
9 dagen v.a
l sla Margarita, hettropische eiland in het hart van
de Caribbean voor de kust van Venevuela. In deze
winterse maanden geniet u van een tropische temperatuur, palmenstranden en prachtig natuurschoon.
Maar Isla Margarita is ook belastingvrij, dus spotgoedkoop! Vraag nu de uitgebreide informatie aan!
Meer informatie over Isla Margarita? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Vraag nu de
uitgebreide
informatie aan!

Inclusief:
• non-stop vlucht per Martinair
Boeing
• verblijf in het luxe 4-sterren hotel
La Perla op basis van logies
• verblijf op een 2-persoonskamer
met bad, douche, toilet, tv, balkon
en airconditioning
• gebruik zwembad en ligstoelen
• Nederlandse reisleidmg ter plaatse

De Harde's Tours
.
Reserveren, even bellen'

020-6541100
Geopend werkdagen 09 00 - 18.00
uur zaterdag 1000- 16.00 uur

Telefoon:

Traditiegetrouw zetten wij
u vlak voor het nieuwe jaar
nog even aan het werk.
Schrijf de slagzin die het
denkwerk van deze puzzel
bekroont op een briefkaart
en stuur deze naar:
Puzzelredactie Weekmedia,
postbus 222,1000 AE
Amsterdam, ter attentie
van Trudy Steenkamp.
Uw oplossing moeten we
uiterlijk vrijdag 6 januari
binnen hebben wilt u kans
maken op een aardig
prijsje.

Mammoetkersfpuzzel

De oplossing van deze
puzzel vindt u als u de letters uit de hokjes met de
overeenkomstige getallen
over- brengt naar de rondjes.
HORIZONTAAL: l dagdeel;
10 naaldboom; 13 titel; 14 ten
bedrage van; 16 diere verblijf; 20
gebak; 29 maand; 30 zangvogel;
31 dompeling; 32 uitgeteld; 34
pers. vnw.; 36 vogel; 37 voedsel;
38 domkop; 40 maanstand; 42
mevrouw (Eng.); 43 Nederlands; 45 achter; 46 schoolvak;
49 reeds; 51 gevuld; 52 nakroost;
53 bez. vnw.; 54 hoefdier; 57 luizeëi; 59 oplosmiddel; 60 pausennaam; 61 voorz.; 62 verdriet; 65
vogel; 66 aanbidder; 67 slechthorend; 69 waagstuk; 72 onderbreken; 75 gewicht; 76 vr. munt;
77 bolgewas; 79 en andere; 80
getijde; 81 bijta. figuur; 82 en omstreken; 84 bergplaats; 85 barium; 87 koning; 89 bodeminzinking; 91 kanteel; 94 zuilengang;
97 tandeloos zoogdier; 99
kleefstof; 100 vieze lucht; 102
waterdier; 103 sportterm; 105
zitplaats; 106 herenkleding; 108
merkteken; 109 lekkernij; 111
riv. in Rusland; 112 monster;
114 vr. munt; 116 uitroep; 118
dwaze gewoonte; 120 sergeantmajoor; 122 werpkoord; 124
Ned. Kampioenschappen; 125
herbergier; 127 water in N.-Brabant; 128 redevoering; 129 toon;
130 boordsel; 133 pers. vnw.; 134
pers. vnw.; 135 slede; 136 reukwerk; 139 kleefstof; 140 ivoor;
141 bouwmateriaal; 144 familielid; 145 grondtoon; 147 Rijksgrens; 149 Techn. Universiteit;
150 naschrift; 151' kever; 152
ogenblik; 155 overtochtgeld; 156
hevig; 158 bevel; 159 uitroep; 161
lidw.; 162 praalziek; 164 rookgerei; 166 flagellant; 170 kuil; 172
zuivelprodukt; 175 van een leien dakje; 177 haag; 179 heilige;
180 niet even; 181 eikeschors;
183 hoofddeksel; 186 en dergelijke; 188 deel van de bijbel; 189
Neon; 190 vent; 192 vordering;
194 naaldboom; 196 door de
mond; 198 ijzer; 199 briefaanhef; 200 Tantalium; 201 snelle
loop; 203 platvis; 204 hal; 204
vloeibare hars; 207 grorid om
boerderij; 209 drank; 210 dienstmaatje; 211 het is; 212 samenlevingsopbouw; 213 schone jongeling; 214 via; 215 droog; 216 spil;
217 motorrace; 218 vat; 219 loot;
220 daar; 221 winterpeil; 223 aarzeling; 225 de oudere; 226
dwarshout; 228 Germanium;
229 op dezelfde wijze; 231
voorz.; 232 specerij; 235 morsig
persoon; 239 onbegroeid; 240
groot feest; 241 Ierland; 242
sprakeloos;
244 vuisthandschoen; 245 snel verslijtend; 250
balspel; 254 riv. in Duitsland;
256 berg op Kreta; 257 afvoergoot; 258 familielid; 259 tegenover; 261 kweker; 263 groet; 264
water in Friesland; 265 romanfiguur; 266 koraaleiland; 268
voorz.; 271 minderwaardig; 273
selderij; 274 deel Latijnse uitdr.;
275 buitenportaal; 276 regenscherm; 277 punt; 278 in orde;
280 spang; 282 weergalm; 283
plaats; 284 loot; 286 noot; 287
pers. vnw.; 289 dun; 292 Aartsbisschop; 293 behoudens misslag; 294 soort kip; 296 watering;
297
pleziervaartuig;
299
schaatsterrein; 302 streep; 304
hoop; 305 Indogermaan; 307 Indon, kruiderij; 309 toespraak;
310 bloem; 312 zoete stof; 314
vogel; 317 klaar; 319 meervoud;
320 vervoersonderneming; 321
belastingsoort; 323 soortelijk
gewicht; 324 telegraaf restante;
325 lage druk; 326 inhoudsmaat;
327 Engels bier; 329 familielid;
330 aan boord; 332 grondwet;
334 bergweide; 336 rund; 337
lichtgevende stof; 338 uitroep:
339 numero; 340 kuikensnavel;
341 watering; 342 sprookjesfiguur; 343 maretak; 349 likdoorn; 354 een beetje; 355 afgunst; 356 erbium; 357 schoolvak; 359 eerstvolgend; 361 or-

gaan; 362 voorz.; 363 bijb.
vrouw; 364 verschiet; 365 Vrije
Universiteit; 366 gewichtje; 368
deel Franse ontkenning; 369
feest; 371 Soc. wet; 372 pers.
vnw.; 373 netto; 375 keurig; 376
volledig; 378 steegje; 379 vochtig; 381 vakantievorm; 386 vaartuig; 387 afstammeling; 389 kilogram; 390 pers. vnw.; 391 hectogram; 393 droog; 395 erfelijkheidsdrager; 396 paling; 398
gang; 399 rund; 400 voegw.; 401
Mijne Heren; 404 scheepszijde;
406 elektr. ingenieur; 408 stelen;
410 voor; 412 onderzoeksinstituut; 414 kerstverlichting; 416
besl. vennootschap; 417 bijb.
plaats; 419 vogelprodukt; 421
inw. orgaan; 423 voor de middag; 424 adellijke titel; 425 inh.
maat; 426 draai; 428 voermansroep; 429 laadboom; 432 vogel;
433 kruiderij; 436 gezet; 437 onderricht; 438 schrijfkosten; 441
godsdienst; 442 gestold laagje;
444 te koop; 445 etter; 446 dubbelzout; 449 pi. in België; 451
staafje; 452 sprookjesfiguur; 455
woud; 456 dieregeluid; 458
paard; 460 hemelgeest; 463 alleswetend; 466 derhalve; 468 titanium; 469 onder meer; 471 Europium; 472 lidw.; 473 in loco; 474
schr. overhoring; 475 van een;
476 vogeleigenschap; 478 middeleeuwen; 479 sinds; 482 pi. in
Lotharingen; 485 titel; 487 een
zekere; 489 schreeuw; 490 aansporing; 491 Ned. rivier; 492 gelofte; 494 open plek; 495 Russ.
tsaar; 497 hoofddeksel; 498 oude
maat; 499 hemellichaam; 501
groet; 502 noot; 503 adolescent;
506 zonder kinderen; 508 teer:
510 boom; 513 selenium; 514 gelofte; 515 planeet; 517 gesteente:

518 water in Friesland; 519 ondernemingsraad; 520 woonboot; 522 snelheid; 524 kunstprodukt; 526 vroegbloeiend
plantje; 527 slot; 528 reeks; 529
universiteitsbibliotheek;
530
bel; 531 kaarsdragers.
VERTICAAL: 2 emeritus; 3
belemmering; 4 Engelse titel; 5
anno mundi; 6 heidemeertje; 7
handvatten; 8 omlaag; 9 inhoudsmaat; 10 stuurboord; 11
kookgerei; 12 van heden af; 13
afgemat; 15 aanw. vnw.; 17 torenomgang; 18 vis; 19 laatstleden; 20 Koninklijk Besluit; 21
nalatenschap ontvangen; 22
kleur; 23 noot; 24 tijdelijk; 25
verhaartijd; 26 houding; 27 namelijk; 28 bloem; 32 voerbak; 33
pijn; 35 knabbelen; 39 paddestoel; 41 vogel; 44 kunstwerk; 47
moederkip; 48 nimmer; 50 zeevogel; 53'deel van een etmaal; 55
van een; 56 bestaat; 58 afgezonderd gebied; 63 rangtelw.; 64
landbouwwerktuig; 65 iedere;
68 woningeigenaar; 70 boom; 71
ongeveer; 73 verlichting; 74 lokspijs; 75 gekapt bosterrein; 78
interest; 80 priem; 83 gewicht;
85 dieregeluid; 86 speelgoed; 88
vogel; 89 baardje; 90 zeenimf; 92
binnenbrengen; 93 water in
Utrecht; 95 tegenover; 96 kerstboomversiering; 98 voorz.; 99
dwaas: 101 vr. munt; 102 kanaal;
104 huisraad: 105 toon; 107 toiletgerei; 108 bevroren water; 110
ongeveer. 111 onder andere; 113
bloeiwijze; 114 evenzo; 115 Europeaan: llfi vlaktemaat; 117
zoogdier: 119 regenachtig; 121
Middelb. Onderwijs; 123 vogel;
12ô pers. vnw.; 126 regeringsreglemont: 131 ad vocem; 132 op

Adviezen voor ouderwets feest
Natuurkenners Wolthoorn & De
Groot geven op de valreep enkele
adviezen opdat kerstmis een
ouderwets gezellig feest wordt:
kerstboom, kerststukje,
wenskaarten.

zo mooi onder die grote spiegel past.
Let er bij het kiezen van de kerstboom op dat hij symmetrisch is, mooi
groen van kleur is en dat er geen takken gebroken of beschadigd zijn.
Schud de boom een paar keer flink
heen en weer; volgt er een regen van
naalden, dan is de boom al te lang
geleden uit de grond gehaald en inmidis een goede kerstboom?
Voordat u overgaat tot de aankoop dels uitgedroogd.
v
an de boom, moet u wel al hebben
vastgesteld waar hij precies komt te Kruidig kerststukje
Gameer een bedje van samengebonstaan. De plaats is namelijk bepalend
v
oor de maat. Het zou jammer zijn den dennetakken, bij voorkeur die van
als u met een boom thuiskomt waar- de blauwspar, met geverniste appels,
van u de helft moet afzagen omdat hij bijeengebonden kaneelstokjes en mananders niet door de deur gaat of daar darijnen. Een dergelijk kerststukje

ziet er door de warme tinten erg kerstachtig uit. Bovendien ruikt het heel
lekker!
Schaal met vuurrode appels
Met appels is een fraai - en lekker! kerststuk te maken. Neem een planteschaal, bedek de bodem met takjes
Buxus en leg hierop een krans van rode
appels. Jonathan, Winston en Lobo
zijn appelsoorten die prachtig rood
kunnen worden. ^Plaats in de appelkring een viertal eveneens rode kaarsen. Het geeft een leuk gezicht als het
kaarslicht zich spiegelt in de glimmend gepoetste appels.

Kerstkaarten, zelfgemaakt
Het krijgen van een home made
kerstkaart heeft toch iets meer waarde
dan de ontvangst van welke kant-en-klaar gekochte kaart dan ook. De maker heeft tenslotte net iets meer moeite gedaan.
Een voorbeeld in de categorie 'gemakkelijk te maken' is de kaart met
van bladeren gemaakte dierfiguren.
Zoek in de tuin of in het park wat fraai
gekleurd herfstblad dat nog redelijk in
vorm is. Bladeren van beuk, berk, kastanie, eik of es zijn hiervoor uitermate
geschikt. Droog ze tussen de bladzijden van een dik boek, zodat ze mooi

plat komen te liggen. Gebruik de natuurlijke vorm van het blad voor het
samenstellen van allerlei dierfiguren.
Aarzel niet om echte veertjes, desnoods uit een oud kussen, te gebruiken voor de vleugeltjes van een vogeltje of een kalkoen (een echte kerstvogel, hoewel de kalkoen daar zelf heel
anders over denkt).
Stip de achterkant van het blad op
een aantal plaatsen aan met een beetje
Velpon en druk het voorzichtig op de
kaart. Neem een stevig stukje karton
om het blad op te plakken en maak er
een dubbele kaart van, zodat het
kwetsbare blad wordt beschermd.

dit moment; 134 heester; 136
grap; 137 titel; 138 Eur. Econ.
Gem.; 141 mnl. dier; 142 voegw.;
143 bedrog; 146 hijswerktuig;
148 pers. vnw.; 149 deel van de
voet; 151 duur; 153 vermaning;
154 in memoriam; 155 metaal;
157 strik; 160 plantesap; 161 dominee; 163 Deo gratias; 164
voor; 165 bedrijvigheid; 167
paar; 168 negende toontrap; 169
rivierbocht; 171 leuk; 173 als onder; 174 parochie; 176 binnenhalen; 177 kledingstuk; 178
scheepstouw; 181 lof; 182 huisdier; 184 onderwijzer; 185 paardehoofdstel; 187 deel van een
breuk; 190 soort hond; 191 locoburgemeester; 193 dat is; 195
elektr. traktie; 196 voorz.; 197
opsomming; 200 gelaatskleur;
202 grappenmaker; 203 slaapplaats; 204 per; 206 Ned. Onderwijstelevisie; 208 enthousiasteling; 209 iemand; 221 huidknobbeltje; 222 vaas; 224 neerslag;
225 groente; 227 Noorse godheid; 228 spook; 229 hoofdtelw;
230 Duitse keizer; 232 bijb.
plaats; 233 hol; 234 boom; 236
soort brood; 237 tijdrekening;
238 schoonmaakmiddel; 239
oeverwal; 243 honingdrank; 244
heilig reukwerk; 245 hengeltuig; 246 mil. gang; 247 en ouder;
248 hoenderachtige; 249 baardhaartje; 251 overmatig; 252 hersenschim; 253 één en ander; 255
kruipend dier; 257 vakantie; 258
opschepperij; 260 ellipsvormige; 262 houten klepper; 265
voortdurend; 266 ongeluksgodin; 267 mal aanwensel; 269 reputatie; 270 deel van een vaarwater; 272 waagstuk; 279 hoofdbeweging; 281 zeelt; 285 tot en
met; 286 vogel; 288 hemellichaam; 290 let wel; 291 schooier;
294 schreeuw; 295 het Rom.
Rijk; 296 leeg; 298 afhangende
punt; 300 vaartuig; 301 bijb.
man; 302 vr. munt; 303 te dien
einde; 304 eetgerei; 306 ogenblik; 308 Sacri Romani Imperii;
309 Rijks Scholengemeenschap; 310 register; 311 pi. in N.Holland; 313'eenparig; 315 radioactief element; 316 hoopje
brij; 318 zwier; 322 bolwerk; 323
betrappen; 326 knaagdier; 328
pi. op de Veluwe; 329 familielid;
330 oude vochtmaat; 331 deel
van het lichaam; 332 wildebeest; 333 kraakbeenvis; 335
varkensvlees; 336 vaatwerk; 344
groente; 345 vr. munt; 346 bijwoord; 347 deel van een fornhuis; 348 edelachtbaar; 349
eventueel; 350 vaartuig; 351
communicatiemiddel;
352
hoofdtelw; 353 grammaticale
tijd; 357 ongevuld; 358 muziekinstrument; 360 deel van een
vis; 365 gevuld; 366 doopmoeder; 367 niet één; 369 karaat; 370

sluis; 372 nut; 374 bid; 376 bergpas; 377 ten laatste; 378 soortelijk gewicht; 380 voorz.; 381 uitwas; 382 soepkom; 383 Rijksgrond; 384 verfkwast; 385 deel
van een boom; 386 kledingstuk;
388 generaal majoor; 389 ochtend van 25 december; 392 reusachtig voorwerp; 394 compagnon; 395 verlies; 397 beddegoed;
398 Hoge Raad; 399 zelfoverschatting; 402 takkenwirwar;
403 grasland; 405 dun; 407 dat is;
409 ondergang; 410 amfibie; 411
evenzo; 412 achting; 413 pi. in
N.-Brabant; 415 wier; 416 Burgerlijk Wetboek; 417 klein kind;
418 draaikolk; 420 boom; 422
Eur. Kampioenschappen; 427
Nat. Kampioenschappen; 428
Hogere Landbouwschool; 430
paardekracht;
431
sterke
drank; 433 metaalslak; 434 als
nieuw; 435 pi. op de Veluwe; 438
moerasbloem; 439 eerstgenoemde; 440 witte neerslag; 442
lor; 443 getijde; 447 traag; 448
siepel; 450 pi. in Overijssel; 451
schicht; 453 ondernemingsraad; 454 onder gebr. voorwaarden; 457 ruiker; 459 gard; 461
oude Eng. goudmunt; 462 onderwijzen; 463 pos. elektrode;
464 jaargetijde; 465 raamscherm; 467 aardig; 470 medezeggenschapsraad; 474 seleen,
477 nachtvogel; 478 toon; 479
wintervoertuig; 480 groet; 481
vervoermiddel; 482 leenman;
483 maaltijd; 484 leersoort; 48G
Rijksuniversiteit; 488 waadbare
plaats; 490 omroepvereniging;
493 ik; 496 weiaering; 499 groot
water; 500 lofdicht; 501 ader; 502
koor; 504 grondsoort; 505 zeehond; 507 omroepver.; 509 klem
paard; 511 >bijb. vrouw; 512 be
vel; 514 voegw.; 515 aangeh.
werk; 516 Emanatie; 517 Frans
lidw.; 521 kosten koper; 522
scheikunde; 523 lidw.; 525
strontium.
(ADVERTENTIE)
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Auto's & Motoren

Opvolger Alfa 33
is Alfa 146

Actiemodel
oude 323
Door alle aandacht voor
de nieuwe Mazda 323 serie
ontsnapt de oude sene 70
l.mg/samei hand aan de aan
dacht van het koperspu
bliek maar hij is nog altijd
leveibaar Mede hierom in
tioduceeit Mazda een ex
ti a sportief actiemodel van
de hatchback type 1994, de
~\1 j Sport In het verleden
bracht Mazda al vaker au
to's met de aanduiding
Sport op de markt De 323
Spoit is aangekleed met ac
cessoires als brede zeven
spaaks velgen voor 175/70
Continentals, een zwarte
dakspoiler en zijstoot
stiips De oude hatchback
is voorzien van een l 3 liter
16 kleppei (75 pk) Hij
staat vooi 26 995 gulden m
de prijslijst, dat is een
naeei prijs van duizend gul
den in plaats van 25 hon
derd

AIi.i Romeo hcctt m het
Italiaanse Bologna de wereld
kennis laten maken met de 146
Dc/e middenklasse hatthback
is naast tle onlangs
geïntroduceerde 145 de echte
op\oli*er van de 8i

Mazda en Ford
halen banden aan

E 146 IS evenals zijn
voorganger een vijf
deurs model Hij heeft
een wigvormige carros
serie, hoog doorgetrokken ba
gageruimte en klein kontje
Het nieuwe model is geheel
ontworpen door Alfa's eigen de

sign afdeling
Het resultaat is minstens zo
karakteristiek als bij de 145
maar toch heeft de 146 een ei
gen en herkenbaar gezicht
Hij is iets langer en breder
dan de 145 en biedt dan ook
meer ruimte
Bij de 146 heeft Alfa hetzelfde

revolutionaire dashboardcon
cept toegepast als we sinds kort
van de 145 kennen een emgs
zins naar voren wegbuigende
lijn en dat schept vooral rechts
meer zitruimte dan we gewend
zijn in de middenklasse
Alfa biedt voor de 146 keuze
uit een viertal motoren drie

taoxermotoren en een turbodie
sel De l 6 liter benzinemotor is
nieuw m het programma dat
begint met een 14 liter (90
pk/66 kW)
De 2 O turbodiesel levert het
zelfde vermogen en koppel en
realiseert evenals de l 4 liter
een topsnelheid van 179

fers uit is De nieuwe modellen
volgen elkaar m rap tempo op
en voor de bestaande orde rest
nog maar een ding en dat is
herwaarderen en verder aan
kleden
Zo kreeg de Primera al eerder
standaard de beschikking over
airconditioning zonder dat de

taal Uiterlijk onderscheidt hij
zich door de nieuwe grille, ach
terhchten en een aantal wijzi
gingen per uitvoering
De LX heeft voortaan net als
de SLX een in de voorbumper
gemonteerd spoiler en mist
lampen Voor en achterbum
pers zijn overgenomen van de
GT en in de kleur van de carros
serie gespoten
Bij de SLX geldt dit tevens
voor de spiegels en bescherm
strips op de flanken De SGX
heet in het vervolg SE en bij
deze zorgen onder meer de zesspaaks velgen voor het elan
De GT krijgt
De
Nissan een nieuwe
Primera kost ontworpen
tussen de 36 voorspoiler
duizend en die meer sta
64.800 gulden biliteit geeft
bij hoge snel
klant hiervoor extra moest be heden In het interieur sprin
talen Voor het model 1995 bie gen de nieuwe stoffen voor be
den de Primera sedan en hatch kleding en portieren in het oog
back nog meer van dergelijke Verder monteert Nissan in elke
waar voor zijn geld De station Primera een driepunts starton
wagon blijft onveranderd
derbreker die het autodieven
Nissan spreekt van 'meer dan moeilijk dan wel onmogelijk
zo maar een facelift', maar dit maakt hun slag te slaan
is wel weer wat overdreven pr
De elektronische startonder

breker blokkeert de ontsteking,
brandstoftoevoer en krukas
sensor Hij schakelt zichzelf
automatisch in en is gekoppeld
aan de centrale portiervergren
deling
Nissan heeft m tegenstelling
tot de gangbare systemen geko
zen voor een zender die gebruik
maakt van radiofrequenties in
plaats van infrarood golven De
portiervergrendeling
heeft
hierdoor steeds wisselende co
des
De motoren zijn alle aange
past aan de modernste eisen
Meer souplesse, nieuwe cilm
derkoppen en in en uitlaat
spruitstukken Bovendien zijn
met name de benzinemotoren
minder vervuilend dan voor
heen en kregen ze een nieuw
type katalysator met langere Ie
vensduur
De Primera model '95 is Ie
verbaar in 19 vier- en vijfdeursuitvoermgen plus zes ongewij
zigde stations Ondanks de aan
passingen en opgewaardeerde
uitrusting taleven de prijzen
vrijwel gelijk
De prijslijst varieert van 36
duizend tot 64 800 gulden

D
Nissan pakt
Priniera aan
De belangstelling voor de
Nissan Primera is dit jaar wat
teruggelopen maar de
concurrentie is dan ook
moordend. Om hem weer volop
in schijnwerpers te krijgen zijn
de sedan en hatchback onder
de loep genomen en vernieuwd.

D

E PRIMERA IS bepaald
geen zeperd geweest
voor Nissan want er
werden sinds zijn intro
ductie in 1990 in Europa zo'n
500 duizend exemplaren van
verkocht
Maar de Primera heeft het
niet gemakkelijk want de
markt is flink in beweging zo
dat de rek er bij de verkoopcij

Auto's te koop van
ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubr ek d e op vri|dag verschijnt n Het Parool op zaler
dag n Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
ed ties van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
N euwsblad Gaasperdam de N euwe Weesper Amstel
veens Weekblad U thoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 665 80 86 Fax 020665 63 21
Schriftel |k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook b| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Weesp N euwstraat 33 Zandvoort Gast
hu spie n 12 Uithoorn Stationsstraat 60
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan hu sbladen van Weekmedia
Totale oolage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO H-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
3 regels
ƒ13,75
voor elke extra regel
f 8,50
mn pr |s
ƒ 8,50
mm pr |s mef v gnet
ƒ 10,10
AUTO/MAXI S per mm
(AUTO/MAXI S z |n gewone advertenties
n et breder dan twee kolommen)
Alle pr |zen zijn excl 17 5°» BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
r ef op aanvraag

Mitsubishi Lancer GLX Alle op
:ies 12/88 wit Bovag gar
keurige Auto ƒ 8 750 Econoom
Fredenkspl 6 0206232505

Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 6656321

Voor een goede occasion
Autobedrijf
WIM van AALST
tommunicatieweg 6 Mijdrecht
CITROEN DEALER
Tel 02979 84866

CHYPARSE Soesterberg vult
Saab 900 C
87 dnk bl uw Citroen veerbollen voor
schdak van 1e eig boekjes ƒ20 p st Testen is GRATIS
bij auto 3 mnd gar ƒ7950 Tel 0346351150
Auto Westpoort 020 6813410
CITROEN XM 31 V6 Ambiance
167 pk l m velgen el ramen
Auto's te koop van
stoelen boordcomputer enz
Nwpr ƒ93000 nu ƒ19950
ƒ 10.000,- tot ƒ 15.000,Garage Dijkstra 058 153636
VW Transporter met ramen au
Tegen Handelspnjzen
Subaru Mini Jumbo 1990
5 drs grijs Bovag gar APK < tomaat LPG als nieuw 3 mnd
gar ƒ 1 1 950 mol BTW Auto XM Comf break D 93/ 37 500
ANWB gekeurd ƒ 10 500
Westpoort 020 6813410
XM V6 leer airco 90 ƒ18500
HEERE Tel 0206719154
» Waar kunst & antiek XM 20i ABS LPG 92 ƒ18500
SIATA Spring Cabno 1970
XM 20i aut 92
ƒ 22 500
kopers hun licht opsteken?
met Fiat 850 motor
ƒ17500
In de kunst en antiekrubriek XM 20i aut 90
ƒ12500
XM Turbo D ABS 92 ƒ 28 500
van de 1 m 3 MINI S
Tel 0206596264
XM 20i Comfort 91 ƒ17500
XM Turbo D ABS 92/32500
Auto's te koop van
CX GTI Turbo II 87 ƒ 9 950
BX 19 TGD Break 92/16500
ƒ 15.000,- tot ƒ 20.000,BX 19 TGD Break 91/14500
ƒ16500
Nissan Sunny 1 6 SLX Lpg Citroen XM V6 origineel 1990 BX 19 TZD 92
ƒ 15 500
keurige auto alle opties prijs BX 19 TZD 91
92 Bovag garantie rood
BX 19 TZD 90
ƒ 9 950
ƒ17950 Voo'inlichtingen
ƒ19750
BX 19 D 91
ƒ 9500
023 423906
HEERE Tel 0206719154
BX 19TRD 88
ƒ 7500
Subaru Vivi GLI groen 3 drs
BX 19 TRD 87
ƒ 6 500
J
20 000 km 93 1 jr Bovag gar
Ford
BX 19 GTI T 93 leer ƒ27500
Nwe auto ƒ 16 750 Econoom
BX 19 TZI LPG 91 ƒ14750
Fredenkspl 6 0206232505
Fiesta Sport 1 3 (rood) bj 87 BX 16 Progress 92 ƒ15000
nwe banden 12/92 kleine beurt BX 16 Progr Lpg 92/17500
Auto's te koop gehad (garage) APK 7/95 BX 16TGI Break 92 / 16 500
i z g s t ƒ6500 017238564
BX 14 TE Deauville 92/ 13 000
boven ƒ 20.000,BX 14 RE aut Lpg 86/ 3950
BX 14 RE 86 va
ƒ 2000
De allermooiste SAAB 900 tur
Ford Escort 16 Clipper CLX BX 14i Reflex 5d 91 ƒ13500
bo air flo intercooler v v el
centr vergr dakdragers 6 91 Visa 11 RE 88
ƒ 4950
schuifd elec bed spiegel en
59 000 km rood ƒ 21 950
ramen rad/cass kl rood licht
GOLDCAR Oranjebaan 2
VISA GARAGE BV
metalen aero velgen 02503
Amstelveen 0206433733
Houtmankade 37 A dam
14097 Voll BOVAG garantie
Tel 0206278410

Opel Kadett 1 7 Caravan die
sel 1988 ƒ 8750 Autoservice
Wetter Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Chrysler

vignet Alfa Romeo

&fy tf^ £^ i^* f" ^^ ^^ ^% ^^
20-665 86 86

SPRING IN t VELD
ALFA PRIMA GARANT
OCCASIONS

ALFA ROMEO
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Chrysler Jeep Motormeyer BV
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116126 Amsterdam 0206124876
:

1

^M;^i?fefe •' *'^vW- •'.••: v.^ />••:.:;-.:':':

illiii

Auto's te koop tot ƒ 5.000,Nissan Micra b j 85 goed on
duh
APK juni 95 prijs Volvo 360 2 O 5 drs 84 APK
3250 Tel 020 6865563
dec 91 ƒ2250
NIEROP DAIHATSU
r k Opel Kadett 1 2 bj 83
Tel 020 6183951
APK tot 4 95 ƒ 1 000 - Tel na
1800 uur 020

6420286

ES 2 5 l
8 90
VISION 3 5 V6 24 LE directiewagen
1 94
VOYAGER 30i SE AT
7 91
VOYAGER 2 5 l SE Comm
7 92
VOYAGER 3 3 l SE Comm
7 92
GRAND VOYAGER 3 3i SE A/T Comm
4 92
JEEP Cherokee 4 O l LTD AUT Demo
3 94
DE OUDSTE CHRYSLER DEALER VOOR AMSTERDAM E O
Donderdag tot 21 u geopend Parkeergelegenheid aanwezig'
OOK OP AT 5 tekst TE ZIEN

Chrysler - Amstelveen
Wiogerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Citroen

® Do autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
n Het Parool Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis aan
huisbladen van WEEKMEDIA
Koopje Citroen BX 16 TRI b j Eend bouwjaar 90 rood
Oplage ruim 1 1 miljoen exemplaren
87 kl gr bl i v m au'o zaak 60000 km APK 12 95 1e
Tel 0206C58686 T?x 0206656321
z g s t ƒ3900 Tel 033804217 eigenaar Tel 0492964914

OTO/ICI CITROEN

33 1 4 Imola 8 94
ƒ 27 950
33 1 4 IE 5 94
ƒ 26 950
33 1 4 IE L 2 94
ƒ 23 950
33 17 IE 16V 5 91 ƒ21950
33 13 S 3 89
ƒ10950
33 1 3 Junior 1 88 ƒ 8 950
33 1 3 1 89
ƒ 11 950
33 1 3 Sportwagon
ƒ 13 950
75 1 8 Indy 7 91
ƒ 20 950
75 1 8 9 89
ƒ 15 950
75 1 8 ie 1 89
ƒ 14 950
155 1 7 8 94
ƒ 36 950
155 17 Tw Sp 4 94/32950
1 5 5 2 0 T W Sp 2 94/44950
164 Twin Spark 4 91 ƒ26950
164 30 v6 9 88
ƒ21 950
1

BOVAG/ALFA GARANT
GARANTIE VOORWAARDEN

km/uur De versnellingsbak
ken zijn nieuw ontwikkeld
Het onderstel met verfijnde
onafhankelijke wielophanging
en hoogwaardige schokdem
pers moet een uitstekende we
ghgging garanderen
In totaal komen er acht ver
schillende versies van de 146 op
de Nederlandse markt Voor
elke motorvariant zijn er twee
uitrustingsniveaus
De standaarduitrusting is
compleet met
onder meer
centrale deur
Er
vergrendeling,
stuurbekrach
komen ting,
elek
acht
trisch bedien
ramen
versies bare
voor, wiswas
op de achter
op de
ruit en een an
markt
tidiefstalsyb
teem Op het
gebied van vei
hgheid heeft hij zaken als gor
delaanspannerb, anti duikzit
tingen in de stoelen, een brand
preventiesysteem dat m geval
van nood de brandstoftoevoer
afsluit en extra verstevigings
balken m de portieren
ABS is op sommige uitvoe
ringen standaard en m alle an
dere tegen meerprijs leverbaar
Net als voor het zustermodel
145 is er een uitgebreide acces
soirelijn met als doel de veelzij
digheid van de 146 te vergroten
Alfa Romeo zegt dan ook te
mikken op zowel de zakelijke
als particuliere automobilist

Fiat

AX 1 4 TRS 87
ƒ 6 750
AX 1 O Escape 93
ƒ15 250 Fiat Panda 11 automaat
AX 11 TGE 92
ƒ15950 10 92 48000 km rood
AX 14 TZX 5 drs 92 ƒ 19 750 metallic ƒ15950
BX 14 RE 88
ƒ 9250
GOLDCAR Oranjebaan 2
BX 14 Toulouse 91 ƒ16900
Amstelveen 020 6433733
BX 16 TGE Stb 90 ƒ15500
Fiat
Panda 92 blauw voorz v
BX Turbo Diesel 91 ƒ 23 900
ZX 1 9 Diesel 93
ƒ 23 500 dubb cabno top 32000 km
ZX 19 Reflex 10/91 ƒ17500 vrpr ƒ9995 Tel 0206321995
XM 2 O Comfort 91 ƒ 25 750
Fiat Tipo 1 6 okt 91 54 000
Hogeweyselaan 21
km blauw vrpr ƒ13800 evt
1380 AG WEESP
met radio Tel 020 6633353
02940 16661

Panda 750 Coll 12/87ƒ 6950
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8950
Panda 1000 CL 03/90/10500
Panda Autom 07/91 ƒ12750
Ritmo 70 CL 03/88
ƒ 7950
Uno 45 S Hobby 05/87ƒ 6950
Uno Elegant 60 05/92/15950
Uno Suite 1 4 SX 10/93/ 21 500
Tipo 1 4 S/Demo 2/94 ƒ 25 500
Coupe Rat 16V
Turbo 9/94
op aanvraag
Punto 75 EL 10/94 op aanvraag

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende Tel 04906 1528

Herenstraat 40 73 Hilversum
achter hotel Hof van Holland
035 244244 Dond koopavond

Tegen handelspnjzen ZX Aura
1 6i 2 92 ƒ 15 500 BX 1 4 TE
rood 3 92 ƒ11750 BX 16
Montreux blauw met open
dak centr vergr elektr ra
men LPG 6 89 ƒ 9000 BX 1 6
TGi zwart 3 91 ƒ11500 BX
14E 11 89 ƒ8250 BX 14RE
LPG 6 83 ƒ 1650 BEREBEIT
Amsteldijk 25 0206627777
Zo 18 12 geopend tot 16 00 u
T k Citroen BX 1 4 kl wit
km 85 000 1988 APK sept 95
uitst st vrpr ƒ6000
Tel 072 124872
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN
075281193
Vraag tevens naar onze inrui
Iers en aantr rep prijzen
Citroen AX 11 TGEi 6 91 5
drs d bl met 55 000 km
ƒ11000 Tel 020 6200493
Citroen BX 16 TRi mei 1988
Ipg donker grijs metall inruil
moaeliik f7950 023 423906

Alfa Romeo

Voor meer informatie of advies bel

O

Mazda heeft een princi
pe overeenkomst gesloten
met Ford voor de ontwik
keling en produktie van
een nieuwe compacte auto
In technische zin is het
nieuwe model gebaseerd
op de Ford Fiesta rnaar
Mazda neemt zowel de
vormgeving als marketing
voor zijn rekening Mazda
zegt met dit produkt extra
kansen te hebben op een
grotere marktpenetratie m
de populaire prijsklassen
Volgens de planning start
de verkoop m Nederland in
het voorjaar van 1996 en de
produktie is voorlopig
vastgesteld op 25 duizend
exemplaren per jaar Dit
vindt plaats in een van de
Fordfabrieken De prijs
blijft hiermee tevens gevrij
waard van de koerswissehngen tussen de yen en Europese valuta Omdat hij
wordt geproduceerd uit
Europese -grondstoffen en
componenten betreft het
een Europees produkt zo
dat de verkoop niet wordt
gehinderd door importbe
perkuagen voor Japanse
produkten Ford en Mazda
kunnen het al jaren uitstekend met elkaar vinden Zo
bouwt Mazda de Ford Pro
tae in Amerika en worden in
diverse landen door Mazda
gebouwde auto's als Ford
op de markt gebracht

Alfa Romeo zegt
dan pok
te mikkenop
zowel de
zakelijke
als particuliere
automobilist.

Nissan brengt
nieuwe Vanette
Met de nieuwe Vanette
Cai go biedt Nissan een be
stelwagen met veel nj ei
genschappen van een per
sonenauto Tijdens de Au
toRAI in februari woi dt hrj
gepresenteei d als minibus
rnet plaats voor acht perso
nen Hij is speciaal ontwor
pen om tegemoet te komen
aan de groeiende vraag
naar luxe bestelvoertuigen
en doet aan de voorzijde
steik denken aan de Nis
san Serena De Vanette
Cargo biedt meer comfort
en een rijkere standaard
uitiusting dan voorheen
Daarnaast is hij prakti
scher voor de gebruiker
Aan beide zijden bevinden
zich giote schuifdeuren en
de achterklep heeft plaats
gemaakt voor twee deuren
De verlengde wielbasis
komt het rijcomfort en de
totale laadruimte, bijna vijf
kubieke meter, ter goede
Hij is uitgerust met een
nieuwe 2 3 liter viercilmder
dieselmotor met veel trekkracht in lage toerentallen
Behalve deze motor zal hij
ook leverbaar zijn met een
bescheiden l 6 liter benzi
nemotor

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

Alfa 33 1 3 nov 1988 Ipg l m
velgen prima auto inruil moge
lijk ƒ7950 Tel 023 423906
Voor 33 9U 94 originele rode
achterspoiler ƒ300 Telefoon
02503 21 685

Daihatsu

TIPO 14 IE
1990 i g s t
blauw LPG APK tot 10 95
ƒ11950 Tel 02503 21685

Lancia
OTOPLAZA Hilversum FIAT

LANCIA
86Y10
93 Y10 Junior
94 Delta 1 6 DEMO
93 Dedra 1 6 DEMO
94 Dedra 1 8 DEMO

ƒ 5850
ƒ19500
ƒ 31 950
ƒ 33 500
ƒ 38 950

Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 0294015108
Nu ook m Hilversum
Oto Plaza Herenstraat 40
Tel 035 244244

Te koop Daihatsu Charade TX
1 3 Inj bj 91 m zeer goede
staat Tel 020 6890238

Nissan

Autobedrijf Spring in t Veld
Oosteinderweg 335 339
1432 BE Aalsmeer

Nissan Sunny 1 3 Trend 11 88
inperf staat1 V 1e eig 70000
km ƒ8500 0206723648

TEL 0297724696
FAX 02977 44021
DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG KOOPAVOND

T k Nissan Primera 20 SGX
1990 diverse accessoires o a
airco
4
winterbanden
kmstand 70000 Tel 02995
4925 na 1800 uur 3139

Ypsilon Y10 Jr 10/93 ƒ19500
Ypsilon Y10 Fire 2/86 ƒ 5 850
Ypsilon Y10 Fire11/85 ƒ 5950
Dedra 1 8 i e
10/90 ƒ 19 750
Dedra16ie Demo94/31950
Dedra 1 81 e Demo94 ƒ 38 500
Dedra 2 O TD Demo94 ƒ 38 750
Thema 20 16V 2/93 ƒ41750

De Europese toernee
Voodoo Lounge m 1995 van
de Rolling Stones wordt ge
sponsord door Volkswa
gen Het is na Genesis en
Pink Floyd de derde pop
formatie waarmee de autofabrikant in zee gaat Naar
aanleiding van de samen
werking brengt Volkswa
gen volgend j aar tenminste
een actiemodel op de
markt

106 XR 1 1 11/91 73 000 km
205 XR Diesel 4/92 102 000 km
205 GL 1 1 5/89 103000 km
205 Accent
88 58 000 km
205 XL 8/90 89 000 km
205 XR 1 4 2/93 32000 km
405 GR 1 9 10/90 80 000 km
9000 km
405 SR 1 8 8/93
6 0 5 S V 3 0 9/92 20 000 km
PEUGEOT v d POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 15110
Peugeot 205 GTi ong 1985
kent af g 1987 mooie auto mr
mog ƒ6950 Tel 023423906

Voor een goede occasions
BERKELAAR AUTO
Handelsweg 4
Mijdrecht
MAZDA DEALER
Tel 02979 82929

Kado-Tïp

Stoplock
voorkomt
autodiefstal

Land/Rangerover

Mitsubishi

Opel Corsa 1 4i Swing 3 drs
2 94 nw model 9000 km mcl
diefst beveiliging ƒ19750
Tel 020 6334928
Opel Corsa Van 3 drs ong
neel 1986 inruil mogelijk
ƒ3950 Tel 023 423906
Aanbevolen door
Politie en Verzekeringsmij
Geschikt voor alle auto s
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
V & D Halfords Brezan Carlife
Automat VW/Audi & Citroen
dealers Bovag garages en de
betere autoshop Prijs ƒ 149
Info 0206846226

Renault
Renault 5 TX bj origineel 1988
prima auto inruil mogelijk
ƒ6950 Tel 023 423906
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Seat
SEAT AUTO KOHLER
v d Madeweg 23
Amsterdam
Tussen Makro en K Max
020

Peugeot 405 GL origineel
1990 1e eig Ipg inruil moqe
lijk ƒ9950 Tel 023 423906

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel

0250314097

6686146

i

Adverteren in
deze rubriek
Tel 020 6658686

Saab 99 2drs 84 met grijs
nw bekl nw motor gas
i z g s ƒ3500 071 1528lO_
Tk SAAB 96 b j 1978 i g st v
onderh rek ter inz onderh
door erk dealer Pr n o t k
085 433725

Subaru
Uw 3TER-DEALERS

Adverteren m deze rubriek
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
Postbus 156 1JOO AD Adam

Peugeot 405 1 9 Reference
4 92
veel elektr
opties
ƒ 21 750 Te' 02979 730bO

Opel Vectra 20 GT 7 1991
stuurbekr Ipg 1e eig mr
mog ƒ16950 023 423906

Onderhoud reparatie APK
Diverse SAAB occasions
Waaronder Saab 90 99 & 900 • Auto te koop' Plaats m deze
i evens revisie Saabmotoren rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat
en versnellingsbakken

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam Sloterdijk
Tel 0206133333

Peugeot

Opel Omega station 23 dsl
i z g st APK 1 1 96 prijs
ƒ7500 Tel 02975 65365

Saab

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel 020 - 6433733

COBUSSEN
Baarsjesweg 249 253
Amsterdam 020 6121824

Kadett 4 drs 13 N 89/14750
Corsa 3 drs 13 N 89/13750
Kadett 3 drs 14 l 90/15750
Corsa3drs 14 SE 94/27750
Corsa4drs 12 N 90/13750
Vectra 5 drs 181 92/24750
Astra 3 ars 16 l 91 ƒ21 750
Vectra 5 drs 16 l 89 ƒ16750
Vectra 4 drs 16 l 90 ƒ17250
Astra 16SEGT 92 ƒ25750
Omega 5 drs 23 TD GL
stationwagon 93
ƒ49750

Mazda
Zwart
Mazda
45000

Mazda 626 GLX 12v b j 1987
nieuwe
banden
trekhaak
100000 km alle keuringen De Meteor nieuw en gebruikt
toegestaan in keurige staat Defender Discovery Joh Sie
Vrpr ƒ9250 02159 19136
gerstr 18 A dam 020 6945205

205 1 1 Accent 12/86ƒ 7 500
306 XR 14 i 9/93
ƒ26000
306XR14i3drs5/94/26850
309 XR 14 i 4/92
ƒ18500
405 GL 16 i 6/90
ƒ13500
405 GLX 1 6 i 3/94 ƒ30750
enz enz ook vreemde merken

KORS AUTOMOBIELBEDRIJF
OFFICIËLE OPEL DEALER
HOGEWEYSELAAN 151
1382 JK WEESP
02940 14277

Herenstraat 40 73 Hilversum
achter hotel Hof van Holland
035 244244 Dond koopavond

323 F 1 6 GLX 89
als nieuw ƒ 13 500
121 10/92 groen met
km ƒ15500
Autobedrijf
t Amsterdammertje Amstel
nr 340342 t o Carré
Adam 020 6236491

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot dealer

Opel

Mazda

Cuore TX/CX 91 Charade
1 0/1 3 90 t/m 91 Feroza SX
Mitsubishi Spacewagon 18
Resim top SX (geel kent) km
GLXi 1/92 67 000 km airco
39000 91 NIEROP
+ stoelverw ƒ 41 950
DAIHATSU Vancouverstr 2 12
GOLDCAR Oranjebaan 2
A dam W Tel 020 6183951
Amstelveen 0206433733
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

OTOPLAZA Hilversum FIAT

VW sponsor
Stones

voor
GROOT-AMSTERDAM E.O.

Vivio - Justy - Impreza - Legacy
Autobedrijf Heere
Autobedrijf Mooy & Zn
Autobedrijf Aalsmeer
Autobedrijf Amnt

Ceintuurbaan 225
Ruysdaelkade 75-77
Uakenblekerstraat 54
Legmeerplem 28 32

020-6622204
020-6623167
02977 30170
020-6153902

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17
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Auto's & Motoren
Audi A8
goed ontvangen
De nieuwe Audi A8 met
zijn bijzondere aluminium
carrosserie is goed ontvangen Dat kan wel worden
afgeleid uit de toekenning
van diverse belangryke mternationale prijzen In
Duitsland kreeg de A8 2 8
de onderscheiding Gouden
Stuurwiel voor auto's m de
topklasse Hij overtrof auto's als de BMW 730i,
Lexus GS300 Volvo 760 en
Chrysler Vision
In Engeland kreeg hij
door een internationale
jury de titel Auto Design
Award en het Amerikaanse
blad Popular Science onderscheidde de produktiexxtechniek van de A8 als de
meest bijzondere innovatie
van 1994 m de automobielindustrie

Subaru geeft
'levenslang'

B-Box: een nieuwe
manier van parkeren
Stel, je hebt een auto voor het
werk en een oldtimer voor de
zomer maar in je garage is
slechts plaats voor een auto. Of
je bent notaris en wilt de
parkeercapaciteit op je terrein
wil verdubbelen. Dan wordt het
hoog tijd voor een B-Box.

E

De meeste importeurs
trachten klanten te lokken
met actiemodellen die
soms nauwelijks een dergelijke benaming verdienen
omdat ze haast niet verder
komen dan wieldoppen of
echte velgen, striping en m
de kleur gespoten bumpers Subaru pakt het dit
keer anders aan en wel op
een manier die nu eens
echt geld kan opleveren
Wie tijdens de Eindejaarsshow tot 31 december een
nieuwe Subaru koopt
krijgt namelijk de zekerheid dat hij vier jaar lang of
100 duizend kilometer geen
cent kwyt is aan het van
fabnekswege voorgeschreven onderhoud Zelfs voor
olie of luchtfilters brengt
Subaru niets in rekening
Wie vervolgens binnen die
termrjn weer een nieuwe
Subaru (met uitzondering
van de actiemodellen)
koopt, krijgt nogmaals
deze aanbieding Voor alle
volgende auto's geldt dit
eveneens

EN AUTOLUWE OF
zelfs autoloze stad lijkt
het ideaal van iedere lokale, provinciale en landehjke bestuurder en menige
gemeente voert een beleid om
zoveel mogelijk auto's de stad
uit te krijgen Wee degene die
buiten in de polder woont en in
de binnenstad werkt
Zonder auto is hij de klos om
dat hij moet vertrouwen op
bus, trein, tram of metro en
met auto is hij de klos vanwege
files en vooral parkeerproble
men
NedPark Parking Systems
uit Maarssen zegt de oplossing
te hebben de B Box waarmee
het aantal parkeerplaatsen
thuis of bij het werk kan wor
den verdubbeld
Woordvoerder Andries Timmerman „Wij bouwen staalbouw parkeerdekken en parkeergarages Daarnaast richten
we automatische parkeergara
ges in en leveren we gemechamseerde parkeersystemen Aan
de Herengracht m Amsterdam
is bijvoorbeeld een automatische parkeergarage voor 44 au
to's achter een grachtengevel
gerealiseerd De auto's worden
met door de bestuurder maar
met behulp van computerge
stuurde vloeren en liften naar
een parkeerplaats gebracht Dit
betekent een grotere parkeercapaciteit op een beperkte oppervlakte tegen relatief lage ex
ploitatiekosten Het gemecha
niseerde systeem, de B Box, is
voor ons in Nederland een
nieuw produkt maar wereld

020-665 86 86
Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Toyota

Toyota Lite Ace
Diesel 21 bouwjaar 1990
COMPLEET MET DOORLOPENDE IMPERIAL

Vraagprijs ƒ 8 750, mcl B T W
Tel 036-5313596

Volkswagen
KEVER 1972 zwart motorisch
perfect
APK 695
Vrpr VW Golf diesel 1982 rood rijdt
ƒ5500 Tel 020 6256050
uitstekend goed onderhou
den deuk in zijpaneel APK
VW Golf GTi 85 prima auto 2 95 ƒ 1 150 020 6239345
pas gekeurd inruil mogelijk
ƒ5950 Tel 023 423906
T k a handelsprijs VW Passat
10 90
VW Jetta Diesel automaat 4 CL D 19 4 drs
drs 7 1987 mooie auto inruil ƒ 17 500 Passat 1 8 CL 4 drs
mogelijk ƒ7950 023 423906 rood 10 90 ƒ14950
BEREBEIT
Amsteldijk
25
VW Golf 1 3 CL 9 1987 antr 0206627777 Zondag 1812
metall mooie auto inruil mo geopend tot 1600 uur
gelijk ƒ6950 Tel 023423906

Volvo
340 DL Automaat juli 89
d grijs 5 drs 20 000 km
i z g st (binnen gestaan ']
ƒ11500 Tel 02977 23350
440 1 8 mj st bekr km 30 000
92 480 ES km 90 000 div ex
tra s 8/ 90 340 aut 86 t/m 91
740 GL Sedan /LPG wit km
83 000 91 VOLVO NIEROP
Vancouverstr 212 A dam W
Tel 020 6183951

Volvo 240 GL 2 3 Sedan LPG
989 130000 km grijs met
i z g s t Tel 020 6475233
Volvo 360 Gü b j 87 grijs
met APK 4 95 v v trekhaak
e a i z g st alle soorten benzi
ne ƒ5500 Inl 0206444289

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

Milieuvriendelijke

Toyota

De
BBox,
is
voor ons
in Nederland een
nieuw
produkt
maar wereldwijd
zijn er al
30
duizend verkocht

onderscheiden
Toyota is kortgeleden in
Amerika onderscheiden
voor de maatregelen die
het heeft genomen om de
aantasting van de ozonlaag
te beperken door de uit
stoot van cfk's te elimme
ren In 1992 verwijderde
Toyota reeds alle cfk's uit
de stoffen die in de fabriek
werden gebruikt voor het
reinigen van auto's

wijd zijn er al 30 duizend ver- ook voor bedrijven die behoefte
kocht, dat zijn dus 60 duizend hebben aan meer parkeerruimparkeerplaatsen "
te Het is alleen een kwestie van
goed plannen wie zijn auto op
De B box kan in elke garage het bovenste platform par
worden geïnstalleerd De enige keert Je kunt de systemen
voorwaarde is een vrije hoogte overal plaatsen zonder de vloer
van 2,3 meter Voor de garage aan te passen Wij zien ook een
die hieraan voldoet zijn er legio grote markt voor de onafhanke
mogelijkheden want de box is hjke parkeersystemen die in
er in alle soorten en maten Hij een put van 1,5 meter diep wor

Dat auto's niet het aangewezen middel zijn om
natuur en milieu te sparen wisten we al Dat ze
soms een gevaar op de weg zijn is ook algemeen
aanvaard. Maar is het bekend dat onze
gezondheid ernstig op het spel staat door
schadelijke stoffen m de auto' Het sitk car
syndroom speelt een steeds grotere rol

De parkeerproblemen nemen
in de toekomst alleen
maar toe en je moet
de auto's toch ergens kwijt
'stapelt' m feite twee auto's op
elkaar en is eenvoudig te bedie
nen
NedPark maakt onderscheid
tussen onafhankelijke en af
hankehjke parkeersystemen
Het afhankelijke systeem biedt
de eenvoudigste oplossing Ge
woon twee auto's boven elkaar
en als de bovenste weg wil moet
eerst de onderste auto verwij
derd zijn Het zal duidelijk zijn
dat het bovenste platform
vloeistofdicht is zodat er geen
motorohe op de onderste auto
kan lekken
Een ideale oplossing voor wie
bijvoorbeeld zijn oldtimer wil
stallen Timmerman „Maar

den genstalleerd Bij deze syste
men kun je de bovenste auto
onafhankelijk van de onderste
verwijderen Dit biedt vooral
mogelijkheden voor onder
meer
appartementencomplexen, particuliere parkeergarages en kantoren De parkeerproblemen nemen m de toe
komst toe maar je moet de auto's toch ergens kwijt De B
Box biedt een snelle oplossing
Een B Box is dankzij een introductiekorting momenteel Ie
verhaar voor rond de negendui
zend gulden exclusief btw Dit
verdien je binnen een paar jaar
terug Een vergunning in Am
sterdam kan er niet tegenop "

C

autolak

Rijscholen

Algemeen

5 *****
AUTO WESTPOORT
STERREN
n echte garage
VERKEERSSCHOOL
SUBARU en LADA dealer
Nu ook examengarantie
Lada Samara 1 3 Flash 1989 Kom bij ons maar eens kijken'
(gratis herexamen)
Subaru Legacy 22 4wd 1991 Onze occasions zijn niet alleen
mooi,
maar
ook
goed
Subaru Mini Jumbo DL 1987
Amsterdam
Renault 11 TL
1987 Alle auto s APK gekeurd en 1na
Almere
gezien
m
eigen
werkplaats
Renault 11 GTX
1984
en Zaanstreek
Wij
ruilen
m
voor
de
hoogste
VW bus LT 28 Dsl
1987
VW bus transp
1987 waarde BIJ ons ben je altijd
20 AUTORIJLESSEN
Rat Tempra 16 IE
1991 beter uit BOVAG garantiei
en Examen voor
Ford Sierra 2 3 diesel
1990 Alfa Romeo 164 TS
91
ƒ100000
Opel Kadett 1 6 D caravan 1988 Audi 100 Avant met airco 90
of
Opel Kadett 1 3 HB
1989 BMW 316 rood
90
10 MOTORRIJLESSEN
Toyota Corolla 1 3 GL
1984 Ford Escort 1 6 D koopje 84
+ Examen voor
Zwanenburgerdijk 503
Ford Sierra 1 6 CL Sedan 90
ƒ77500
Zwanenburg tel 029076572 Mits Galant 20GLSi 4 WD91
Suzuki
Carry
personenbus
89
+ 50 auto s APK gek Den
MOTORRIJLESSEN
Bnelstr 18 Adam zijstraat Saab 900 schuifdak prima 87
ƒ 50 00 per 60 min
VW
Golf
1
6
CL
5
drs
88
Haarlemmerweg bij molen
VW Golf 1 3 wit, goedkoop 86
AUTORIJLESSEN
020 6844079 Tevens Inkoop
VW Golf 1 3 Madison
90
ƒ 37 50 per les
T k inruilauto s Kadett 1 6 D VW Golf 1 8 Manhatten
91 THEORIE OP VIDEO GRATIS
Station 4 86 ƒ3950 Kadett VW Polo 3 drs 1e eig
86
12 LS LPG Sedan 3 86, VW Polo 1 3 Coupe bl met 90
Speciale spoedcursussen
ƒ 5000 Corsa TR LPG 10 87 VW Polo 1 O Coupe rood 91
theorie + prakti,k
ƒ4950 BX 14 RE LPG, 6 83 VW Transporter als nw
90
R de Beerenbrouckstr 157 159
ƒ1750 Alfa Giulietta 2 O 4 82, Div auto s onder de ƒ 1 000
Tel 0206138473
ƒ4950 Nissan Sunny 3 drs
Condensatorweg
1 7 D 9 87 ƒ5500 BMW 2002
BIJ
Ferry
alle rijlessen ƒ35
Sloterdijk l
Tounng 12 74 ƒ4950
Theoriecursus gratis Tel 06
(Hoek
Schakelstraat)
BEREBEIT
Amsteldijk
25
52821994 bgg 0206932074
Tel 020 6813410
0206627777 Zondag 1812
RIJSCHOOL ROLF
bgg 0652919992
geopend tot 1600 u
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
tensief les en nog leuk ook1
TE KOOP
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 35 p u
Tel 0206868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook 8 weekse
cursussen en examenroutes rij
den is vanzelfsprekend
AUTO SERVICE WETTER

Klassiekers en Oldtimers

ROVER P5 SALOON 3.5
1969, silverbirch,

Tel

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor Austin - Rover -

Jaguar - MG - Triumph - Landrover

APK + grote beurt v a ƒ 299
KIMMAN HAARLEM
Gedipl FOCWA monteur voor
DIESELSERVICE
in 24 uur GELEVERD
alle voorkomende
laswerk brandstofpompen verstuivers
zaamheden reparaties APK cil koppen vlakken Garage/
en schades enz ƒ3750 exc
motorenrevisie FEENSTRA
Noodservice
AUTOBANDEN NODIG '
BTW p/uur Tel 075 314618 Industneweg 27 Duivendrecht
ONDERDEELVERKOOP
Gebruikte
banden
va
ƒ
25
Tel 0206980639
DOE HET ZELF ADVIES
APK KEURINGEN ƒ 70
Alle maten+merk in voorraad
op zaterdag van
klaar terwijl u wacht
Zelf sleutelen of auto spuiten Prijs mcl montage & balanc
10001300 uur
Garage West Center
ECU BAND
doe je bij HEINING HOBBY
020 6122476 (zonder afspraak) HAL 02907 6999 A dam
Cilinderstraat 5 Amsterdam
Kost B V
2e Helmersstraat 15 A dam
Noord Tel 020 6313648
Valschermkade 16 Adam
Sloterdijk 3

Tel 023 - 339069, Fax 023 - 362381

TOPTEAM
Auto en motor rijschool
Zonder omwegen naar je rij
examen Pakketten v a ƒ 745
Dr H Colijnstr 170 172 (t o
het CBR) Tel 020 6119059

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Het HOOGSTE BOD" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadsauto s
m vrijwaring Tel 020 6754193

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering laagste bet
per md/kw met schadegarant
FocwaServ Celie 020 6416607

die alle smerigheid naar binnen blaast
Uit onderzoek door TNO, VROM en RIVM
blijkt dat de concentratie van schadelijke stoffen
in de auto soms acht keer zo hoog is als naast de
auto Bij een TNO onderzoek was de concentra
tie van het kankerverwekkende benzeen zelfs
2*50 maal de grenswaarde van de overheid
Niet bepaald kennis om nu eens lekker op je
gemak achter het stuur plaats te nemen en vol
gens Car Bon Healthfilter is het de hoogste tijd
om het zogenaamde sick car syndroom aan te
pakken Zeker wie de auto tot zijn kantoor heeft
gemaakt en derhalve veel m de auto bivakkeert
heeft reden zich ongerust te maken Om niet te
spreken over degenen die ervan houden bovenop
de achterbumper (lees uitlaat) van de voorgan
ger te plakken
Car Bon Healthfilter heeft een betaalbaar en
uitwisselbaar filtersysteem ontwikkeld dat de
meeste schadelijke uitlaatgassen, stank en ande
re verontreinigingen buiten de auto houdt Het
systeem is gebaseerd op de werking van actieve
koolstof en elektrostatische filtermaterialen
De werking is recentelijk uitvoerig door TNO
beproefd en het bleek dat het gezondheidsfilter
75 procent van de gassen filterde Het bestaat uit
een eenmalig te plaatsen houder met daarin
twee filterelementen die na 15 duizend kilome
ter vervangen moeten worden De houder kost
evenals een set filters ongeveer 55 gulden en is
afgestemd op merk en type auto Het systeem
voorkomt dat we ons binnenkort met een gas
masker of zakdoekje voor het gezicht per auto
door het verkeer moeten gaan begeven
Voor informatie telefoon 08811 65646

ONCENTRATIEVERLIES, HOOFDPIJN,
geïrriteerde slijmvliezen, hoestbuien, dui
zeligheid, longklachten, hoofdpijn, onre
gelmatige ademhaling, kanker, misselijk
heid, een verstoorde hartslag en psychische
klachten als onvrede over de werksituatie, een
gevoel van sociaal isolement en spanningen
Het zijn volgens Car Bon Healthfilter maar
een paar van de risico's waar we ons aan bloot
stellen als we per auto reizen Het klimaat in de
auto is namelijk steeds onverkwikkelijker en
onfrisser
Automobilisten en hun inzittenden krijgen da
gelijks hoge concentraties schadelijke uitlaat
gassen en irritaties veroorzakende stoffen op
zich afgevuurd en hierbij worden heel wat ge
zondheidsnormen overschreden Het ventilatie
systeem in de auto werkt als een soort stofzuiger

Missot specialist REM en AUTO ELEKTRA HECHRI BV
GARAGE ECONOOM
FRICTIE MATERIAAL
Klaar terwijl u wacht
Bosboom
Toussamtstr
43
Ruilstarters en dynamo s
Repareert
Adam Tel 0206180443
Valkenburgerstraat 152
uw Koppeling en Remsysteem
Tel 0206240748
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
Grote sortering ONDERDELEN
AARZEL NIET BEL NU »
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
ALLE KLEUREN
Uw Bovag Autospeciahst
GEBR OPDAM B V
OOK IN SPUITBUSSEN
Fredenksplein 6 020 6232505
Tel 0250245435
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
WERKPLAATSHANDBOEKEN
Autobedrijf CRYNSSEN
(020)6129804
v uw oldtimer en dagel auto
Crynssenstraat 10 14
A P K KEURINGSSTATION
ASN tel /fax 075 169840
Tel 0206184402
Keuren zonder afspraak
APK keurstation reparaties
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A dam 6364702 alle merken en schaderegeling

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en herstel
Gratis leenauto s beschikbaar
APK KEURING,
klaar terwijl u wacht
Advies voor n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Fredenksplein 6, 020 6232505

960 2 5 aut 5000 km
10/94
940 GL 20 60 000 km 3/92
855 GLT 14 000 km
4/94
i g st, Vraagprijs ƒ 9950,245 GL 2 3 L P G
5/90
440 GLT 2 O 4 000 km 10/94
020
- 6223576
Aangeboden van particulier 440 Automaat 1 8
4/92
wegens lease auto Volvo 850 440 DL 1 8 22 000 km
6/93
OLDTIMER/KLASSIEKER
• Auto te koop' Plaats in deze
GLT 68 000 km april 93 dub 440 GL 1 8 L P G
6/90 (ver)kopen'' Bel dan het data rubriek U zult verbaasd staan
bele airbag airco, elek anten
bestand v/h Ned Oldtimer
over het resultaat
ne 4 nieuwe banden kleur AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Bureau Tel 0299034065
OFF VOLVO DEALER
rood Eventueel met BTW fac
tuur Vraagprijs ƒ52500
Nijverheidslaan 1 WEESP
Inl tel 020 6644313
Tel 02940
18200/18008

Service en Reparatie

Wat wordt het:
gasmasker of filter?

Autoverhuur
Opel Kadett/39pd

OUKEBAAS

All in KM vrij
RENT A BRIK 020 6922930

niet duuriii
Studenten 10 % korting
bestel vracht en
personenauto s bussen
0206794842 0206908683
Zie ATS telet pag 888

fSLttÖTHAAKf

D FAAS
Luxe & Bestelauto s v a ƒ 38
per dag ex BTW
Grasweg 3 A dam Noord
Tel 0206371826

AUTOVERHUUR

AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Betaalbaar beter m
Amsterdam ƒ 35 per heel uur De Lugt luxe en bestel vanaf
Gratis theoneleerboek Les in ƒ 39 per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6890374
Mercedes Info 0652875125
Twingo Peug 106/306 Vectra
VW Combi Transit Diesel

Auto's te koop
gevraagd

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

ievraagd jonge auto s v a
1991 Belt u voor informatie
03410 19354 of 0652977028

Voor alle vracht bestel en
personenauto s bussen
Cruquiuskade 5
Tel 020 6274001

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478

NU OOK IN A DAM ZUID

Te koop gevraagd AUTO S a
contant met vrijwar bewijs

C KRUSEMANSTRAAT 62
Tel 0206755508

Tel 02908 24640

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Mepr dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 02977
24229 Ook t k gevraagd

Mercedes MB 100D gr kent
10 89 109 000 km APK 10 95
ƒ14500 Tel 02993 71032
T k a Bedford bestel APK okt
95 diesel rijdt prima veel
laadruim ƒ 2 000 020 6866776

V AMSTELVEEN BV. \\ l
;

Tcl.020-6431220 ' : J!

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A dam e o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

SHOWROOM

Motoren/Scooters
M A R S MOTORS
verkoop en reparatie van alle
motoren en verkoop van
kleding helmen en access Da
gelijks geopend ZONDAG kijk
dag 11 17 u St Janslaan 52
Bussum Tel 0215911866
Adverteren m deze rubriek
Tel 020 6658686
FAX 020 665 63 21
Postbus 156 1000 AD Adam

een advertentie m S

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant D emer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

M/AUTO MN-3

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
im\
Pnjsinil

Schrijf hier m blokle Kers
uu tekst l letter per
hokje Cijfers leestekens
en tussenruimten lellen
voor l letter Minstens 3
regels beschrijven Aan
de hand nndedwimst
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen w at uu
idvcrtentekosl
Naam

Telefoonnummer

-

Adres
Postccle + Plaats,

Hindttkcnme

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,||
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam
Afgeven kan ookbij de volgende Weekmediakantoren

Amstelveen kantoor Aemstelshjn, Laan van de Helende Meesters 421B, Weesp Nieuwstraat 33,
Zandvoort Gasthuisplein 12, Uithoorn Stationsstraat 60

Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21

020-6658686

faxnr 020-6656321

ULTRA-KOMPAKTE
CAMCORDER
HI-8 MET LCDKLEURENSCHERM

INDESIT
WASDROGER
Lucht afvoerdroger,
maximaal 5kg vulgewicht, tijdklok en

Gewicht slechts 900
gram! Topklasse HI-8,
Hi-Fi stereo. Beelden
direkt bekijken, inkl.
luidspreker, veel automatische funkties,
eenvoudige
bediening.
Inkl.
afstandbediening en
accessoires.
Adviesprijs
*2999.-

SONYHWSTEADYSHOT
Hi-8 videocamera, optische
stabilisator, hi-fi stereo. *3890.-

2199.-

SONY72CMKVS2921

Adviesprijs*694.-

SONYHI-8TRAVELLER INDESIT

Symphony design, absolute
wereldklasse, superflaten
square beeldbuis en verder
bijna alle denkbare mogeijkheden. Adviesprijs*4000.-

Topklasse beeldkwaliteit! *3330.-

1749-

2799.-

SONY STEADY SHOT
TR606; Met stabilisator! *3100.-

1749.SONYSTEREOTRAVELLER

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

1499.-

800 TOEREN
WASAUTOMAAT
14 basis programma's, trommel roestvrijstaal en traploos
instelbare
temperatuur.
Adviesprijs*999.-

WHIRLPOOL ARG647

TURBO

999.CANONCAMCORDER

TX1988; Stereo en teletekst.

999.-

1499.-

699.

K

'K

DD-koelkast AdviesDriis*1499-

SHARP VIEWCAM

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST
SONY TELETEKST

Koel/vries kombinatie.
Adviesprijs*1149.-

799
MIELE STUNT K1321S

PANASONIC 63 CM
VLE3; Revolutionaire videocamera, 8x zoom, LCDkleurenzoeker, Hi-Fi. *2299.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

BAUKNECHTKGC2511

Lichtgewicht camcorder. *1650.-

1099.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie.
Adviesprijs. *1099.-

649

SONY TRAVELLER

SONY55CMKVC2121
STEREO TELETEKST

Voorlader, centrifugegang
200tm/min., rvs trommel, zeer
zuinig. Adviesprijs*1199.-

Koel/vries kombinatie.
VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel; TURBO-DRIVE Adviesprijs*1235.met ABS. 3 koppen voor perfekte beeldkwaliteit,
gebruiksvriendelijk, programmeren met teletekst/PDC.
Inkl. scartkabel. Adviesprijs*1095.-

1549.-

1099.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

749.599.- m 749.-

PHILIPS VIDEORECORDER
MET TELETEKST EN PDC

TR323;HiFi-stereo camcorder,
10xzoom, groothoeklens. *2550.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

799.-

WASAUTOMAAT

ypeZE400E;Adviesprijs*949.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

VpeAWG719; Adv. *1235.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 cou verts
en geruisarm: Adv. *999.-

BAUKNECHTVW3PR
BOSCH VW SPS2102
MIELE VW G521
Type G521. Adv. *2099.-

1399

iS^ 699-"

LUXE800 TOEREN

iS^ 599."
NDESIT PROMOTIE

Type 2596: Adv.*799.-

469.-

SIEMENS 310 LITER
KG31V01; Koel/vries reus
met3diepvriesladen.*l448.-

WASDROGER
SAMEN

KVM1421; Adviesprijs*890.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
KGS3201; Gescheiden
temperatuurregeling en
3 diepvriesladen..Adv.*1649,.
,

1149.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen, 2x
jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.*2095.-

28ST2471; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1995.-

__ 1599.-

1295.-

VR632;TURBO-DRIVE,4kOppen, torigplay, autostore. *1295.-

63TA4410; 63cm, Off. Philips garantie. Adv.*1995.-

929.-

B AU KNECHT 1100 TRN
Type WA9510. Adv. *1899.-

m 1195.m 1125.- reg% 1OQ _

dooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs. *279.-

AEG LAVAMAT RVS
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

TURBO-DRIVE HI-FI

1045.PHILIPS TOPKLASSE

Supersnel, hi-fi stereo. *1256.-

Ondanks grote inhoud kom-

729.-

70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviesprijs*2695.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

1995.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
OffPhilipsgarantie.Adv.*2545.-

'^^•'*'W-llPSi"??^
SSffi service-J^SebSSfi-

JVC HI-FI VIDEO

945.STEREO TELETEKST

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.

m 1145.m 1035.- E3Ey

O^Q .

895.-

399.-

999.-

SIEMENS 320 LITER

VSG60;4koppen.Adv.*1098.

320LJter2-deurskoefcast*1398.-

795.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. *1435.-

EBBïaiBCCPRiJ£
•[•l'VUilr.iïillld.iL

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

495.395.-

£*K9.

1000 Watt quartz-grill.

"Ö.
WHIRLPOOL AVM914
3 in 1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale bediening. Adviesprijs.*1049.-

549.-

1000 TOEREN BOVENU MOULINEX KOMBI

V235;Afstandbedening.*1220.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT

SHARP 3 IN 1 KOMBI

SONY VHS-HQ VIDEO

PHILIPS GR1021 37CM

pTijpk

WHIRLPOOL 2-DEURS

AKAI HI-FI VIDEO

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

219.-

WHIRLPOOL AVM610

SIEMENS WASAUTOM.

1099.-

25MN1350;Adviespriis*1445.-

UKfn

SHARP R2V14STUNT

SHARP R3G14 KOMBI

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

1595.-

\-J:»&

20literinhóud.Adviesprijs*649.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; AdviesprijsM 499.-

BOSCH 1000TOEREN

1099.

63 CM TOPKLASSE

j/

SAMSUNG M6135 °"
LUXE 1400 TOEREN MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ont-

PHILIPS HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2199.-

re?%
>IQO
• •Jijf JSlr
^V?M«B

499

F495; 4 koppen. *1318.-

STUNTBOVENLADER

749.-

130 LTR. KOELKAST

Easfimc

AKAIVIDEO+PDCATXT
VSG24; IHQ, teletekst. *878.-

nrg^
lïTQ .
>J;jftf O/MB

mssxmsmm

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

599.-

ZANUSSI ZF70BAR

•Jp^4?fl

^

PANASONIC NN8550
5 J AAR.,.,

AKAI VHS-IHQ VIDEO

R7V1 0; 1000 Watt en draaiplateau. Adviesprijs. *549.-

Digitale superS in 1 kombimagnetron. Adviesprijs*999.-

5NOÊBOELÈNVBAAGPBO-»

VSG21; Afstandbediend. *768.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liters in 1 kombimagnetron. Adviesprijs*1499.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

829.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
BLAUPUNKT 63 CM

O"7K
Off UM

MM63-12; Teletekst Adv.*1679.-

898.BLAUPUNKT 70 CM
! I S 7 0 - 3 9 ; Stereo en
teletekst. Adviesprijs. *1999.-

1198.-

599.-

679.PHILIPSVHS-HQVIDEO

BLAUPUNKT 55 CM

489.-

PM55-40;TeteteksLAdv.*1231.-

SIEMENS KT14N30

Wjgfëjm

495 •"
BAUKNECHT 160 LTR
545.

nU.lU.yjl H.lllllunïd

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

T63-630; Tetetiïkst. Adv.*1579.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

VR223; TELETEKST. *1245.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 63 CM

MiBm

ZANUSSIWASDROGER

548.GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540; Teletekst. Adv.*1099.-

599.-

F™^

IGNIS DROGER AWF020

OPZETVRIESKAST

•IliÉI

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

VHS-HQ videorecorder. *759.-

499.-

598.KLEUREN-TV

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

499.-

Gas-etektrofo(nuismetgrii.-999.-

498
578,
PELGRIM SUPERLUXE
898.-

BAUKN./BOSCH/AEG

N5000; Geen afvoer nodig

^Bü

GAS-ELEKTROFORNUIS

410; Gas-etektrofomuis. *1425.-

v.a
KONDENSDROGER

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

WHIRLPOOL AWG202

3PBHK1IP--32

BLAUPUNKT RTV2

Type KN5402WO; Adv. *849.-

INDESIT WASDROGER ETNA FORNUIS 14.00

GV201 ; "Bestekoop"VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1099.-

j 51KV1256;Adviesprijs*895.-

INDESIT
FORNUIS

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

G RUN DIG VIDEO + PDC

698.ARISTONA52CM

j 37 CM

BOSCH KTF1 540

PHILIPS VIDEO + PDC

WHIRLPOOL AFB594

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispiten mixed
grill-set. Adviesprijs* 1575.-

978

WHIRLPOOL AWG91 2
KONDENSDROGER
ATAG GAS-ELEKTRO
Adviesprijs'1530.-

BETER EN GOEDKOPER.'
JVC RECEIVER

BOSCH VRIESKAST

DOLBY SURROUND PRO-LOGI

TypeGSDI 31 1 ; Adv. *848.

ATAG TURBO-FORNUIS
pTipi -f-f QQ
KFF452; Luxe gas-elektro
l^fA? l |^KfB " fornuis
met hete-luchtoven,

STUNT!! VRIESKIST!

2800 toeren. Adv. *249.-

Met 3 versterkers, 2x70 Watt + 1X 20 Watt
+ 2x20 Watt, digitale tuner, 40 pre-sets. *799

499.-

Vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC INFO-LIJN

O20-6474939
Ma. t/mVr. 10.00 tol 1 B.OOuur. . :
Ceenprl|i-<iiloUm.kDnlamiitlB.

328.V PiN-CODE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

Electronisch betalen ,HAARLEM.:

l BEVERWIJK

zonder extra kosten

IBreestraat 65

Rivièfadreef 37

l AMSTELVEEN
l DEN HAAG

ALKMAAR
ZOETERWOUOE
HILVERSUM

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

948.-

MIELE DROGER
MERKCENTRIFUGE

159.-

grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

1198.

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoevedorp vrijdag
Maarssenbroek vrijdag
overige filialen donderdag

1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7. tot 9 uur
7 tot 9 uur
...... 7 tot 9 uur

Denkt u er nog aan?

25% korting
op vele geuren bij de .'

GAPER d rugstore
.Kerkstraat 3.1, Zandvoort.
Vanavond en morgenavond
tot 21.00 uur koopavond

Lieve klanten
OPLAAD-A
BARE : • >
3-KOPS
PHILISHAVE
millINPYPHFF
lUULIIMtA UHtrli;ote,komplete, krachtige
00 W keukenmachine. Met
üïse-standen2snelheden.
Ipsapcentrifugeendiverse

_ 149.-

Afgelopen jaar was
dankzij u
weer een fijn en goed jaar
xxx

. ' T E F A L STEÈNGRILL *

apparaat met DUBBELE

'.

._ . .

.. .

%5?*%XX"'' •%%:fX£X-&*

üw109.- m 115,-

l '-

n uu i uc 11 mei i\ji lucuac.

l

iLUXE
n vc n
u 11 l ou A U c ••n"r > y
PHILISHAVE
110/220 Volt. Adv.M40.-

.UPER BRAUN
EEUKENMACHINE
pmpakte alleskunner:

• , .
lnkl

• • w"

•

' .

*

--

Wij wensen u
een fantastisch 1995
(tussen Kerst en Nieuwjaar
zijn wij gesloten)

-.6 pannetjes. *109.-

35.-

99.-

BRAUNFLEXCONTROL NOVA l
FRITEUSE

4009; Bekend van TV: Braun
scheerapparaat met dubbele.zwenkendescheertechniek.
Inkl. tondeuse en etui.'238.-

169.-

|Ü XE H A N D M I X E R

25.-

FR 101 /'S!

Café "Het Gedicht van de

Rechthoekige friteuse met
permanentfilter.thermostaat.

FRIET-FONDUE SET

79,79.69.-*

KCRSTDINCR:
RMUS6
Z€€VRUCHT€N-SfllflD€
H6LD6R6 OSS€STflflRTSO€P
KRLFSM6DRILLON
div. groenten/aardappeltjes

TEFAL FRITEUSE

D6SS6RTBUFFCT
KOFFI6/TH66 SURPRI56
PRIJS P€R COUVCRT: ƒ52,50
reserveren: 02507- 7 554 7

PHILIPS 1000 WATT X
PHILIPS BEAUTY-SET STOFZUIGERHR63pP *
pedicure, manicure en ; ken. Adviesp.rijs*.240." ..'... l ,
huidmassage in luxe opbergcassette. Adv. '150.-

4,95

129,-

ELECTROLUX 1100W

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

AEG STUNT TYPE 402|*|

229,-

TNSILK-EPIL .:'• PHILIPS 1300 WATT

laririgs/epileerapparaat. Bekend van de TV.

W^J**-!

.*_„

»t_ .

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de moien) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

Elke week 40.000 prijswinnaars bij de Postcode Loterij

Luxe LADYSHAVE met. Mechanische zuigkracht-1 V

il 2 per klant.

VAN KEULEN
KEUKENS

„.

lUesterparkstraat 5

;I;ype.971OJ;Espresso en
ftpffiezetter in één. *297.-

IHERMOS STUNT

Zee"

OP 6€RST€ K6RSTDRG TRF6L6N WIJ IN €6N
ONTSPflNN€N SF66R, UU66S WELKOM

873; 1,51, dubbelwandig.

Haarkhip-set. lnkl.4 ppzetkam-

:

Ambachtelijk bouten tronl
in iunktionele opstelling.
Kompleet met koelkast,
kookplaat, solo-oven,
ahuigkop, yretkblod en
spoelbok. sneu 01

Ontdek jezelf
Ontdek Hoogland

79.-

PROFFESIONELE
TONDEUSE

U2-KOPS STUNT

Luxe opstelling met moderne
strakke vormgeving. Kompleet
metkoel/vries-kombinotie,
kookplaot, oven, schouw,
werkblad en spoelbok.

NOVA. Inkl. fondue vorken.

3 snelheden handmixer +
garden en deeghaken.

P1ILIPS1 O-KOPS

Moderne keuken met
doorgaande greeplijsl.
In diverse kleuren leverbaar
Kompleet met koelkast,
kookplaat, oven, nlwigbp,
werkbladen spoelbok.

Inkl. tondeuse. Adv.*170.-

;

185.36.95

luxe hdekopstelling.
Kunststol keuken in vele
kleuren leverboor. Kompleet
met koelkast, bokplaol,
kombi-magnetron, schouw,
werkblad en spoelbok.

89.-*

iJAAFMIXER
\•::•••
Scheerapparaat met snellurëren, mengen, hakken. •laadsysteem. 110/24pVolt.

U

Moderne luxe vormgegeven
keuken met fraaie greepliislen.
Wet schouw en ladenkast. Kom
pleet met koelkast, kookplaat,
•oven, werkblad en spoelbak.

Buureweg 1-3
Tel.: 15736

Kontaktgrill, uitneembarel
BRAUNOPLAADBAAR

Luxe hoekopslelling.
Kunststof Iront met houten lijst
Kompleet met koelkost, oven
kookplool, schouw,

STScoOï

^ BS.-

89.:HILIPS

In Diemen zijn wi\ ot>
2e Kerstdag geo

HR6540;-Superdraaitopen l
autóm. bprolsnoér;. •440.-|

74.95» 249.-

Bingo Jackpot naar
een kwart milj oen!
we jaar? Dat zou nog eens een
goed begin zijn.
Elke week...
Vanaf l januari spelen we weer
elke week Bingo. Ook tijdens
de Geld Maakt Gelukkig Show.
de uitzending rond de maandelijkse trekking van de Postcode
Loterij. Elke week Bingo: dat
betekent elke maand meer dan
150.000 prijswinnaars extra.

geeft u meer!

t__

|p-kpps.Adviespriis.*109.-

46,95
PJlet dubbelwandige warm(ipüdkan. Modern design.

GEZICHTS •
SOLARIUM =
4 UVA-TL-büizen. '135.

MIELE
STOFZUIGER
.5227; Absolute topklasse
10 jaar garantie, mogelijk,

MfOULÏN'EX
OVEtf----^
Zelfreinigende
~&~
SJrjII-bakoven + regelbare
ïtïèrmostaat. Adv. *259.--

165,-

,1500 WATT TURBO
Elektronisch regelbaar.*365.- "K"

249.-

NILFISK STOFZUIGER .
NEDERLANDSTOPMERK
ZONNEHEMELS
:.
Met Philips CLEO-lampen,
verstelbaar statief, KEM A-keur.
Indiverse maten. Bij BCCbeter
en goedkoper!

449.-

MOULINEX SUPERI
900S; 1000 Watt. Adv^229.-l

129.- ;
109.-*

)LUX Z99ELECTROLUXZ99

•AUNTANDEBORSTEL
ftefen 4 borstels:Adv. '121.-

CARiyiEN 1500 WATT. l SUPER KOOKPLAAT!

19.95^ 178.238.-

1205JN;4-pits.Ady.*450.- 2

Örinkt gewoon uit de kraan.
'Ajh/iesprijs; '99.I%E%

RIBBEN RADIATOREN
Leverbaar in diverse maten. PELGRIM WASEMKAP l ™1
EH^
TC
.WA15; Adviesprijs"245.-|g>

DO.". EÖ^v.a. /ö«" l
1V.
BQWENTA STRIJKIJZER ELEKTRISCHE DEKENS l
|200 Watt, lichtgewicht
pnjkbput. Ultrasriel warm.

^

.Ruime keus in Philips, Inventum ATAG WASEMKAP
§§
WH155E;3standen.Adv.'28Q.- £
en Martex pnderdekens:

9R - FT^i
>IR p^?*i "MQ
_
......,fcU«
l3-8^v:a:»l'3." iti:jfe?
I*IO."
:

KERST KOOPAVONDEN 19.00-21.00 uur

•

Dinsdag 20 december: Alleen de filialen in
;
"\.•:
Beverwijk, Amsterdam-Noord,
Woensdag 21, donderdag 22,,vrijdag 23 december: Alle filialen.

...en elke maand
Want als deelnemer aan de
Postcode Loterij maakt u natuurlijk niet alleen kans op de
bingoprijzen. U doet ook mee

Echt winnen doet u natuurlijk alleen als u ook echt meespeelt in de Postcode Loterij.
Vul daarom direct de WINTOT-7-MILJOEN-BON in en
stuur hem op! Bi

Uw postcodelot is
uw GroenLot®

Martijn Krabbé zorgt dat de
bingogetallen vallen. Zijn de
getallen op uw kaart straks
goed voor 250.000 gulden? Kijk
zondag l januari, Nederland 2!

Vul de boÜ

The .Chinese Golden Dragon
Acrobats and Magicians
staan onder leiding van Chin Chang Chang. De
volmaakte fysieke beheersing van de acrobaten
is het resultaat van jarenlange toewijding en
training. Veel acts zijn gebaseerd op een perfect
evenwicht tussen geest en lichaam, het concept
van Chi (innerlijke kracht). In kleurrijke kostuums laten de Chinezen een aaneenschakeling
zien van duizelingwekkende acrobaüsche acts,
drakenparades. Chinees ballet en evenwichtskuristen.
Een ideale familievoorstelling
(vanaf zes jaar)

ETN A KOOKPLAAT

IEFAL
STOOMBOÜT l
MIMIEK anti-kalkstaafje. . • • •

Jongleurs
acrobaten en
evenwichtskunstenaars
uit Taipei
geven op donderdag 5
januari om
half drie 's
middags en
half acht 's
avonds een
spectaculaire
voorstelling in
de Meervaart.

aan de maandelijkse trekking.
Met vele tienduizenden prijzen.
Van 25 gulden tot de Mega
Jackpot van 2 TOT 7 MILJOEN.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering* bij de
kassa van de Meervaart telefoon (020) 610.7393
betalen volwassenen in plaats van 25 gulden
slechts 22,50 gulden en kinderen tot en met 12
jaar 12,50 in plaats van 15 gulden.

Bon voor onze lezers
Naam:

./..

Woonplaats: ...
Aantal personen (max. vier):
* De openingstijden van de kassa zijn van maandag tot
en met vrijdag van tien tot vier uur. Zaterdag van 11
tot vier uur. De Meervaart is te vinden op het
Osdorpplein in Amsterdam.

geeft u meer!

Op zondag l januari kunt u
bij Martijn Krabbé de Bingo
Jackpot van de Postcode Loterij winnen. En die Jackpot
staat dan op 250.000 GULDEN! Zit u er klaar voor met
uw bingokaarten?

[J'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A. u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.

Wekelijks zijn er ruim 40.000
mensen die op zondagavond bij
Postcode Jackpot een prijs winnen. En daar bovenop maakt u
als deelnemer dus kans op die
torenhoge Bingo Jackpot. Wint
u het kwart miljoen in het nieu-

[H ƒ 40,- (vier lotnummersl
f] ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN is DECEMBER
POSTCODE

BINGO

Naam:

De overige Bingoprijzen

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
07 10 21 09 32 08 26
06 18 34 42 17 25 02
41 05 36 16 03 33 45
Hebt u met deze 21 'getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

H dhr. Q mevr. §

Adres:.

Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

Postcode:
Plaats

getal 22 t/m 36

POT

; i f 20,- (twee lotnummers)
[~ ƒ 10,- (één lotnummer)

Bel mij bi| een prijs
boven / 10.000,-Tel.

44 ƒ 25.000,- 24 / 40,14 ƒ 10.000,- 15 ƒ 30,27 / 5.000,- 23 ƒ25,37 / 2.500,- 01 ƒ 20,31 ƒ 1.000,- 35 ƒ15,ƒ 500,- 30 ƒ 10,11
/ 100,- 29 ƒ5,13
ƒ50,22

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs ƒ 3.000
1031 VK

Extra Prijs / 25.000

ƒ200.000,1031 VK 009
Stand Mega Jackpot: 2 miljoen

|
l
l

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

NATIONALE
LOTERIJ

KERST-TIP

Sfeervol licht
voor boom
én huis
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties,

30

BOODSCHAPPENSPEL

Als u niet veel tijd (over) heeft
voor de dagelijkse huishoudelijke klusjes, is het goed om te weten dat Zanussi graag die taken
van u overneemt. Zo zijn de
Zanussi afwasautomaten koplopers in bedieningsgemak. Bij
het model ZW 416 is de bovenste korf in hoogte verplaatsbaar.
Hierdoor kunt u in de onderste
korf extra grote pannen net zo
gemakkelijk kwijt als kleine. En
om u het opruimen te vergemakkelijken, beschikt dit model
over een uitneembare onderkorf en een uitneembaar bestekbakje.
Bovendien biedt Zanussi een
waterdichte zekerheid: de ZW
416 is beveiligd tegen droogkoken en overlopen.
Voor meer informatie over
het zanussi-assortiment kunt
u contact opnemen met Zanussi Nederland, tel. 01720 80333.

Vier

lekkernijen in
een doosje

Spaar voor
GRATIS
Dfsneyfs
Sing AJong

Afgebeeld model: ZW 416
Winkelprijs : f 799,-

ZANUSSI

Als u bij onverwacht bezoek
niet met lege handen wilt
staan, is het handig om een
traktatie in de diepvries te hebben. Maar het nieuwe assortigebak van Maltre Paul kan 't u
nog behoorlijk moeilijk maken.
Want probeer maar eens te
kiezen uit de perzikpunt,
chocoladepunt, chipofatapunt en Schwarzwalderkirschpunt. Mét dit kwartet
lekkernijen kunt u tijdelijk extra
voordelig kennis-maken. Stuur
de streepjescode (incl. uw
naam, adres en rekeningnummer) naar Postbus 1980, 3000
BZ Rotterdam en u krijgt f2,50
retour. Als u ook het gele Maïtre Paul-doosje uit deze pagina
rheestuurt, ontvangt u zelfs
f3,50! U vindt de produkten
van Maltre Paul in het vriesvak
van uw supermarkt.

Kappertjes geven
Kerstdiner
extra uitstraling

Bij de laatste Wereldhondententoonstelling in Bern bleek
70% van de 'Besten van het Ras'
dagelijks Rodi diepvries diervoeding op het menu te hebben
staan. Dat u met Rodi Vriesvers
kwaliteit in handen heeft, is dus
duidelijk.
Duidelijk is ook de nieuwe ver-

en De Redderties
Zing mee met deze lied/P?

KERSTBOOM

TIP

Extra voeding
geeft
kerstboom
meer kracht
Verras uw interieur met een luxe geurtje
De keuze van parfum speelt
een belangrijke rol bij het onderstrepen van uw persoonlijke uitstraling. U hoeft zich daarbij niet
te beperken tot uzelf. Dankzij
Ambi-Pur Parfum d'interieur
kunt u ook uw woonomgeving
een extra persoonlijk tintje geven. De geuren van deze elektrische parfumverspreider zijn namelijk gebaseerd op luxe parfums van beroemde internatio-

Rodi Vriesvers in een nieuw jasje

MENUSUGGESTIE
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winnaars
zijn...

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat hebben B.
Eerman, J. Vinker en Denise
Roemer inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boods'chappenspel is B. Eerman de nieuwe eigenaar van
een fraaie Electrolux koelkast
(t.w.v. f 1399,-!) geworden.
De goede antwoorden van J.
Vinker zijn beloond met een
kwaliteits stofzuigeren ook Denise Roemer besloot een kansje te wagen en won daarmee
een handige kruimelzuiger.
Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het Boodschappenspel op deze pagina!

® = Nieuw

De leukste liedjes uit klassiek

En de

Hoofdprijswinnaar
De heer B. Eerman

O = Suggestie

SUGGESTIE

Zanussi afwasautomaat:
koploper in bedieningsgemak
Vindt u die kleine lichtjes in de
kerstboom ook zo sfeervol?
Dan is het goed om te weten
dat u met deze verlichting ook
andere delen van uw huis kunt
opvrolijken. Combineer bijvoorbeeld eens een serie kerstlichtjes met enkele (onbrandbare) kerstslingers en hang dit
langs de deurpost of langs het
raam. Een sfeervollere binnenkomst kunt u zich niet wensen!
En deze oplossing maakt het
gebruik van uw normale verlichting overbodig. Deze lampjes geven, eventueel met de
bijverlichting van kaarsen, namelijk voldoende licht. Sfeer
verzekerd!

= Actie

pakking van Rodi. De rode balk
(linksboven) geeft aan dat het om
volledige voeding gaat. En de
aanvullende voeding Rodi Vriesvers is in één oogopslag te herkennen aan de blauwe balk.

nale parfumhuizen. Ambi-Pur
Parfum d'interieur is verkrijgbaar
in drie geurvarianten waar u minimaal 45 dagen van kunt genieten. De geursterkte kunt u met
een regelaar aanpassen.
En als de parfum is opgebruikt,
is uw favoriete geur apart als navulling verkrijgbaar.

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45.0.15 uur

SUGGESTIE

Mosterd voor
de maaltijd
keurmerk, net als 9°eae K
terd uit de streek rond Duon, u
d. dragen.
voldoet, mag de naam Mon moste
^ rf
rd is ovengens n etajeen
n^

creyPoupon: mosterd voor
fijnproevers.

Om alvast in de Kerststemming te komen; wordt steeds
eerder begonnen met het aanbrengen van de bijbehorende
decoraties. Dit betekent dat
ook uw kerstboom minstens
enkele weken mooi moet blijven. Regelmatig water geven is
natuurlijk een vereiste. Maar u
kunt de levensduur van uw
boom verlengen, door wat
extra plantenvoeding bij
het water te voegen. Om er
zeker van te zijn dat deze voeding de boom ook bereikt,
dient u enkele inkepingen in de
onderkant van de stam te maken.
.Als u de boom, na de feestdagen, gaat verwijderen, is het
raadzaam om eerst een plastic
zak of laken om de boom te
wikkelen. Hiermee voorkomt u
een spoor van naalden door
het huis.

Beantwoord onderstaande vragen en maak kans op een Electrolux koelkast ter waarde van
f 1399,-, een Electrolux stofzuiger (t.w.v. f 349,-) of een Electrolux kruimelzuiger (t.w.v. f 89,-)!

2. in hoeveel geuren is Ambi-Pur
Parfum d'interieur verkrijgbaar?
Spreek uw antwoorden in op de

De Boodschappenlijn
06 - 350.260.05
(75

21.50. 23.00 uur

C/m)

2" ^

Of zet uw antwoorden op een
briefkaart en stuur deze, voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats, naar:

STADSOMROEP

Het Boodschappenspel
Postbus"1980,3000 BZ Rotterdam

BEWAAR-TIP

Gratis diner voor excellente koffiedrinkers

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50.

(Inspreken mogelijk binnen 1 minuut)

De drie winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

Voor de meeste mensen is een (kerst)diner
pas echt af als de maaltijd wordt afgesloten met
een kopje koffie. En om deze natuurlijke link
tussen koffie en eten te onderstrepen, organiseert Douwe Egberts een toepasselijke Kerstactie. Door S streepjescodes van Excellent
en/of Select én een ingevulde eurocheque of
girobetaalkaart ad. f 7,50 op te sturen naar
Excellent/Select Dinner Card actie, Postbus
40007, 6203 AJ Maastricht, ontvangt u namelijk een Free for One Dinner Card. Met deze
kaart kunt u éénmalig met z'n tweeën uit eten
gaan bij één van de ca. 230 aangesloten restaurants, waarna u slechts één diner hoeft af
te rekenen. Meer informatie over deze smaakvolle Kerst-actie vindt u in de folder die bij uw
supermarkt verkrijgbaar is.

ROTTER

1. Bij welk produkt spaar je voor
gratis Disney video's?
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Wilt u van uw Kerstdiner iets
bijzonders maken? Dan is onderstaand recept voor kappertjesboter zeker het proberen
waard. Kappertjes worden tot
de fijnste plantaardige delicatessen ter wereld gerekend.
Deze fris-zure kruiderij fleurt
uw gerecht zowel in smaak als
in aanzichtop. Vooral als u kiest
voor Royal Mail kappertjes.
De kwaliteitsaanduiding
'nonpareille' betekent namelijk dat er geen betere
bestaat.
Voor de bereiding van kappertjesboter mengt u 100 g
zachte boter met 1 eetlepel
Royal Mail kappertjes, 1 fijngehakte zoet-zure augurk, 1
theelepel gehakte peterselie,
een snufje zout en een snufje
cayennepeper. Deze kappertjesboter is heerlijk bij gegrilde
vis en bij vlees.
Royal Mail haalt van ver
wat lekker is.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Ambi-Pur: een luxe geurtje
voor het hele huis.

Rodi Vriesvers: voor elke
hond, voor elke dag!

mosterdsoep maareent
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o e..
en409
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. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & koffiezoetjes
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6, Fruit
7. Vlees
8. Vis
. •
9. Rijst
10. Pasta
11 Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13,0ntbijt-produkten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Mosterd
17. Specerijen
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Interieur
25. Huidverzorging
26. Gezondheid & Cosmetica
27. Wasmiddelen
28. Reinigingsmiddelen
29. Wasautomaten
30. Afwasautomaten
31. Stofzuigers
32. Dierenvoeding

V « ' '

<

' " 'J

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Omring
champagne met
nodige zorg
O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00,

« 21.00 uur

•o

tot over
'M?

Salsa de la Casa
van Calvé:
temperament op tafel!
Als u uw (Kerst)gerecht eens
een verrassende, temperamentvolle smaak wilt geven, biedt
Calvé de oplossing.
Salsa de la Casa is een pittige,
Zuidamerikaanse saus op basis
van tomaten, met echte stukjes
ui, paprika, jalapeno-pepers en
kruiden.
Met deze nieuwe saus kunt u
uw vlees, aardappelen, broodje
gezond, omelet en pizza een
vleugje pit geven. Salsa de la

Casa is tevens geschikt als dipsaus bij snacks of (tortilla) chips.
Aangezien Salsa de la Casa
geen vet bevat, hoeft u niet
over de calorieën in te zitten.
Salsa de la Casa is verkrijgbaar in
twee varianten: 'gewoon' en
'mild'.
Maar voor welke variant u ook
kiest: met Salsa de la Casa van
Calvé zet u temperament op tafel!

Melkunie Kwartvoleen verantwoorde"
dorstlesser
niet ten koste qaan In H ' maar dit mag
zouden vee drSs TanL^elmeid- z°
^l magere melk Stendrinten* m.elk bes^

™™

U wilt van de feestdagen iets
heel bijzonders maken? Dan
mag champagne niet ontbreken! Om optimaal van deze
feestdrank te genieten, is het
wel belangrijk om de champagne met de nodige zorg te
omringen. De. flessen kunt u
het beste liggend bewaren, zodat de kurk niet kan uitdrogen.
Leg de flessen op een donkere en koele plaats, die vrij
.isvantocht en trillingen. Wilt
u de fles met een harde knal (
openen? Neem hiervoor dan
de ruimte, want de kurk kan
dan meer schade aanbrengen
dan u misschien zou vermoeden. Als u defles niet teveel beweegt, kunt u het ontkurken
redelijk in de hand houden.

F %
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Terrein 'Pool' biedt ruimte aan 46 woningen

NS willen treingebruik stimuleren

4

Treinkaartje
met korting op
strandstoel'

Vreugde
Vreugde en verdriet,
jr
Zandvoort heeft er
sJ
weer een boeiend sportief jaar
op zitten.

Strand
Afgelopen jaar Irok *& ««
niets zoveel aandacht E t
in Zandvoort als het strand.
Een korte terugblik op pagina
11.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

ZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen blijven bij
hun beslissing om de intercity's uit Zuid-Limburg vanaf
mei 1995 niet meer door te laten rijden tot Zandvoort. Wel
blijven er twee treinen per uur naar Haarlem op en neer
rijden, en in de piekuren 's zomers ook twee extra - rechtstreeks - naar Amsterdam. Volgens de NS moet wel geprobeerd worden het treingebruik naar Zandvoort te stimuleren. Bijvoorbeeld met korting op de huur van een strandstoel.

Een beter treinsysteem zit er
niet meer in, zeggen de spoorwegen, omdat de gemeente nog
geen activiteiten heeft gepland
om het gebruik van de trein te
stimuleren. Dat blijkt uit het
'eindbod' dat de NS deze
maand aan de gemeente Zandvoort heeft gedaan. Daarin betreuren de spoorwegen het dat
de gemeente geen 'flankerende
maatregelen' heeft getroffen,
'die per definitie een meer wervend effect hebben'. Zij wijzen
op een eerdere brief, in novemtaer, aan het gemeentebestuur.
Hierin hadden de spoorwegen
gezegd dat de overheden samen
met de NS een beter en meer
kostendekkend treinsysteem
konden aanbieden. Er is wel

Minder zitplaatsen

Meer 'staan'
in de trein
ZANDVOORT - Passagiers moeten vanwege de
nieuwe" NS-dienstregeling
meer -staan tussen Zandvoort en Haarlem.- Bovendien vervalt de eerste klas.
De nieuwe dienstregeling, die
ingakt op 28 mei 1995, wordt
met 'aangepast materieel' gereden. Dat betekent dat het aantal staanplaatsen wordt vergroot ten koste van het aantal
zitplaatsen. De kans is dus groter dat er tijdens de spitsuren
tussen Zandvoort en Haarlem
gestaan moet worden.
Een eerste-klaskaartje biedt
hiervoor geen soelaas: de eerste
klas wordt op dit traject af geschaft. Dat heeft gevolgen voor
de eerste-klasabonnementhouders die naar bestemmingen
verder dan Haarlem reizen,
geeft de NS toe. Welke gevolgen
en wat voor cpmpensatiemogelijkheden er zijn, wordt nog onderzocht.
Volgens de NS blijft de reistijd tussen Zandvoort en Amsterdam 's winters even lang, 32
minuten. Vanuit Zandvoort
zelfs een minuut korter. De
reistijd tussen Zandvoort en
Haarlem wordt twee minuten
korter: tien minuten, 's Zomers, als er merendeels met
dubbeldekkers wordt gereden,
gelden dezelfde reistijden.
Daarnaast worden tussen 28
mei en 26 augustus extra treinen ingezet, 's Ochtends tussen
half tien en twaalf uur zes extra
treinen alleen voor passagiers
richting
Amsterdam-Zandvoort, 's middags van 17.30 tot
18.30 uur zeven treinen alleen
voor' richting Amsterdam. De
rit terug van deze trein gaat
zonder passagiers, omdat dit
snel moet gebeuren. Bij extreme drukte worden eventueel
langere of extra treinen ingezet.

Man gestikt in
hol op

'constructief overleg' geweest,
maar dat heeft alleen ideeën opgeleverd voor de communicatie.
In mondeling overleg hadden
NS-medewerkers er bij de gemeente op aangedrongen de
parkeertarieven danig te verhogen. Het parkeren moest zo
duur worden, dat meer mensen
er toe zouden overgaan dé trein
te nemen. In ruil daarvoor zouden de NS voor een zo goed
mogelijke treinverbinding zorgen. De Zandvoortse gemeenteraad vond dat maar 'chantage',
ook het college wees een dergelijke maatregel resoluut van de
hand.

Marktaandeel
Het huidige marktaandeel
van de NS in.het vervoer van en
naar Zandvoort bedraagt ongeveer 25 procent. 'Dit willen we
in 1995 minstens handhaven,
hetgeen
enige inspanning
vraagt,' aldus de NS. 'Om het
maximale effect te bereiken is
naast communicatie en promotie flankerend beleid noodzakelijk.'
Dit kan waarschijnlijk wel
opgevat worden als een hint
naar de gemeenten. De NS willen 'in samenwerking met de
gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem alsmede
de Vervoerregio' strandbezoekers die nu met de auto gaan,
stimuleren met de trein naar
Zandvoort te reizen'.
'Uit onderzoek blijkt dat dit
niet eenvoudig is,' aldus de
spoorwegen, 'er wordt bewust
voor de auto gekozen.' Volgens
de NS is het 'de kunst, de trein
bij bezoekers met de auto in
beeld te brengen op momenten
dat de trein ten opzichte van de
auto een alternatief kan zijn.'
Daarbij wordt gedacht aan gerichte informatieverstrekking
over het reizen .per trein. 'De
files naar het strand en de parkeerplaatsen op Zandvoort zijn
goede momenten om de betreffende doelgroep recreanten aan
te spreken.'

Strandstoel
Daarnaast worden andere
mogelijkheden onderzocht, onder andere: de Trein-Toegangregeling toepassen op evenementen op het circuit; bij grote
drukte busreizigers overnemen; met een Zandvoortse boulevardbus treinreizigers beter
over de stranden spreiden; vestiging van het Zandvoortse
VVV-kantoor op het station. Of
met een geldig treinkaartje korting op een ligstoel of op een
kopje koffie bij een strandpaviljoen. Over deze voordelen, die
volgens de NS een wervend effect hebben, zou de gemeente
contact moeten opnemen met
de strandpachters.

Het terrein van de Zandvoorters Pool en Fransen. Pool wil zijn deel verkopen ten behoeve van woningbouw

ZANDVOORT - Op het terrein
'Pool' aan de Prinsesseweg kunnen
32 eengezinswoningen gebouwd
worden, plus een appartementengebouw met maximaal 14 woningen.
Dat laatste mag maximaal .drie
woonlagen bevatten.

Hierover is al uitgebreid gesproken
met Kuiper Vastgoed. Deze projectontwikkelaar heeft inmiddels vijf varianten
laten opstellen voor het terrein van Pool
en het aangrenzende eigendom van
Fransen. Ook de Openbare Bibliotheek
ligt in genoemd gebied, maar volgens
het gemeentebestuur kan die niet op
Een en ander blijkt uit de Nota van korte termijn verplaatst worden. Dat
Uitgangspunten en Randvoorwaarden zou te veel geld kosten: een ander pand
die de gemeente voor dit gebied heeft is niet beschikbaar.
opgesteld. De Zandvoorter Pool, eigenaar van een deel van de huidige opstallen, denkt er al langere tijd over om de Verwant
Het toekomstige 'woonbuurtje' moet
verhuur van loodsen en autoboxen te
stoppen. Hij wil zijn grond verkopen ten 'verwant' zijn aan de omringende woonwijk, zo blijkt uit de nota. Er wordt een
behoeve van woningbouw.

Gemeente en Dierenbescherming:

'Geen vuurwerkrommel en
oppassen met huisdieren'

Dure lekkage
ZANDVOORT - Lekkage aan
het dak van de garage onder het
Van Penemaplein gaat de getneente zo'n 130 duizend gulden kosten. De gemeente is aansprakelijk voor de lekkage vanwege de dikke zandlaag de sierbestrating. Het zand raakt verzadigd door regenwater en dat
veroorzaakt de lekkage. De getoeenteraad heeft vorige week
65 duizend gulden beschikbaar
gesteld. Over een paar jaar
komt er nog een keer zo'n bebovenop.

De afdeling Reiniging van de
gemeente wordt de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met enorme hoevelheden vuurwerkresten die op
de straten zijn achtergebleven.
Behalve papierresten, plastic
kokers, dekseltjes en houtjes
zijn dat ook lege flessen die gebruikt zijn voor het afsteken
van het vuurwerk.

Aan de slag
De afdeling Reiniging kan op
l januari dus meteen volop aan
de slag. Dat gebeurt met veel
mankracht, maar desondanks
kost het 'ieder jaar veel tijd om
de straten van Zandvoort weer

WERKNEMERS DE BANK DIEP IN DE PUT
want hun 'Crab' gaat in de vut

Na een periode van ruim 37 jaar als de kassier van de Bank
neemt dhr. M. J. A. M. Crabbendam per 1-1-1995 afscheid
van ons en maakt gebruik van de VUT-regeling. Morgen,
vrijdag 30 december is dus de laatste dag dat u onze Crab in
'actie' kunt zien.
Daarnaast is er gelegenheid voor iedereen die daar prijs op
stelt persoonlijk afscheid te nemen op
1 1 -O l -1995 van 17.30 uur - 19.00 uur
in het pand aan de Burg. Engelbertstraat/hoek Zeestraat.
>

rang krijgen bij de toewijzing. Maar de
realisering van de plannen zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaren op
zich laten wachten.

Wrijving
Ten eerste vanwege de gebruikers van
de huidige opstallen. Ten tweede was er
begin dit jaar enige wrijving tussen eigenaar Pool en de gemeente. Sindsdien
lijkt ook het enthousiasme van Kuiper
Vastgoed getemperd: „We hebben sinds
juli of augustus niets meer van hen gehoord," aldus een gemeente-ambtenaar.
Pool en Kuiper Vastgoed waren deze
week niet voor commentaar te bereiken.

Nieuwjaarsduik
staat en valt
met warming-up
ZANDVOORT - „Een goede
warming-up en in beweging
blijven, dat zijn de twee belangrijkste ingrediënten voor een
geslaagde
nieuwjaarsduik,"
zegt Rhon Pfaf. Samen met
Coen Lucas begeleidt hij alle
mensen die meteen op de eerste
dag van het nieuwe jaar ernst
maken met alle goede voornemens. Om twee uur zondagmiddag wordt op het strand
voor de rotonde het sein gegeven voor de traditionele nieuwjaarsduik.
Zoals elk jaar is de organisatie in handen van de Haarlemse
zwemclub Rapido, die de duik
in 1995 voor de 35e keer houdt.
Volgens secretaris mevrouw
Smids „kun je je geen frissere
start van het jaar bedenken. Na
de stoere duik voel je bovendien het welbekende sauna-effect."
De traditionele duik in het
Noordzee-water van zes graden
Celcius is altijd een happening.
Bovendien zorgt Rapido elk
jaar voor een ludieke grap. Dit
jaar was de carpoolstrook net
geopend, zodat Rapido een carpoolstrook op het strand had
nagemaakt. Wat het in' 19.95
wordt, blijft uiteraard een verrassing.
Zie ook pagina X

Winkeldomein krijgt vaste vormen

vrij van vuurwerk-rommel te
krijgen,' aldus de afdeling
Voorlichting van de gemeente.
'Het zou enorm schelen als de
vuurwerkafstekers zelf hun
steentje zouden bijdragen door
hun 'eigen straatje' aan te vegen.
Misschien een goed eerste
voornemen van het nieuwe
jaar, vindt de afdeling Reiniging, waarbij zij heel Zandvoort
in ieder geval een prettige jaarwisseling, een schone straat
zonder .vuurwerkresten en een
heel gelukkig 1995 toewensen'.
.Aldus Voorlichting.

Huisdieren
De Dierenbescherming afdeling Zandvoort betreurt het dat
in de gemeente Zandvoort al
vanaf 10 uur 's morgens 'geknald' mag worden. 'Hierdoor
wordt het risico vergroot dat
huisdieren op de vlucht slaan.'
Een vuurwerkposter van deze
instantie moet de gevoelens
van deze dieren weergeven: een
hond heeft zelf 'het heft in handen genomen en pist nijdig een
rotje uit'.
De Dierenbescherming doet
eveneens een beroep op de
vuurwerkafstekers: let op de
huisdieren. Voor de eigenaren
van een huisdier heeft zij een
reeks tips: honden alleen aangelijnd uitlaten, houd de dieren
op oudejaarsavond zoveel mogelijk binnen, en ramen en deuren gesloten houden.

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
29 dec
-.-- 07.34 12.2520.14
30dec 01.06 08.45 13.2521.30
31 dec 02.02 09.44 14.1922.34
1
Jan
02.51 10.46 15.0723.05
2
jan
03.41 11.36 15.55 -.3
jan
04.27 02.06 16.4012.04
£ jan
05.15 02.56 17.2513.10
f Jan
05.58 01.35 18.1513.54
°jan
06.45 02.30 18.5914.49
Maanstand/getij:
NM zondag 1 jan. 11.55 uur
'
dinsd. 3 jan. 16.40 uur

architectuur van zeer hoge kwaliteit geëist. De luxe koopwoningen moeten alle
'lid zijn van een architectonische familie zonder echter weer alle identiek te
zijn'. Bovendien moeten zij 'contrasteren' met de bestaande bebouwing aan
de Haarlemmerstraat. Aan deze straat
komt de ingang tot het hofje en een
eronder aan te leggen parkeerkelder. De
'busweg' moet zo worden ingericht dat
er een veilige looproute naar het dorp
ontstaat, terwijl de busbaan zelf minimaal 6,3 meter breed wordt.
Volgens het gemeentebestuur komt
de nieuwbouw het woonmilieu bij de
bestaande woningen ten goede. En ingezetenen van Zandvoort moeten voor-

Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Het vuurwerk rond oud-en-nieuw laat
jaarlijks enorme hoeveelheden afval achter. Daarom
vraagt de gemeente de vuurwerkafstekers om 'hun eigen
straatje aan te vegen'. De Dierenbescherming is verbolgen
over het vroege tijdstip waarop vuurwerk afgestoken mag
worden. Zij verzoekt iedereen rekening te houden met
huisdieren.

(ADVERTENTIE)

zond. 8 jan. 16.46 uur

ZANDVOORT - Een 33-jarige
man uit Moldavië is gestikt in
een hol, dat hij had gegraven op
het Bloemendaalse strand. De
Moldaviër is zondag gevonden,
nadat een wandelaar de politie
had gewaarschuwd.
.;.
De wandelaar had al enige dagen bij paal 59.500 een fiets en
een tas met spullen zien staan.
De politie vond bij de fiets een
stuk ingezakt duin, wat later de
resten van een hol bleken te
zijn. Na enig graafwerk werd de
man gevonden, die was overleden. Hij had diverse lagen kleding over elkaar aan en rond
zijn benen zat schuimrubber
om zich te wapenen tegen de
kou. Vermoedelijk is de man in
zijn slaap overvallen door het
instorten van zijn hol. Hij was
al ruim twee dagen dood. Sporen van een misdrijf zijn niet
gevonden.
De man was met zeven andere landgenoten naar Nederland
gekomen om auto's op te kopen. Zij hadden voor twee dagen logies in een hotel in Amsterdam geregeld. De rest van
de groep is met een auto teruggereden naar Moldavië. Waarom de man in Nederland is gebleven, is niet geheel duidelijk.

Wij heten u van harte welkom.
ABN AMRO-bank

Naamkokertje

Een schets van het winkeldomein tussen Schoolstraat, L. Davidsstraat en Raadhuisplein

ZANDVOORT - De plan- keerplaatsen, stort in het genen voor het: toekomstige meentelijk parkeerfonds. Volwinkeldomein van de fami- gens de officiële richtlijnen
namelijk 15 plaatsen
lie Bruijnzeel, eigenaar van zouden erzijn,
bij nieuwbouw is
Jupiter, hebben nu duide- moeten
initiatiefnemer verplicht om
lijk vastere vormen aange- de
zelf te voorzien in de parkeernomen. Het plan komt ter behoefte
sprake in de eerstvolgende ontstaat. die door het project
commissie Ruimtelijke Ordening op 5 januari.
Hierin wordt nu echter één
De gemeente overweegt een
aantal stukken grond aan
Bruijnzeel te verkopen. Het
gaat om een strook van 120 vierkante meter op het Raadhuisplein voor de deur van Jupiter.
Het grootste deel hiervan
wordt gebruikt als winkelruimte, een deel voor een portiek/entree.
Verder gaat het om het pand
Haltestraat 14a en om Schoolstraat 6, het voormalige Burgerzaken. De opbrengst van een
en ander komt op ruim 650 duizend gulden. De gemeenteraad
moet nog akkoord gaan met
deze prijs, plus een aantal verdere voorwaarden.

Bovendien moet er dan iemand in huis aanwezig zijn.
Aangeraden wordt het huisdier
een naamkokertje om te doen,
voor het geval het - geschrok- Parkeerfonds
ken van vuurwerk - wegloopt.
Inmiddels zijn er uitgebreide
Als het huisdier erg bang is, kan
men bij de dierenarts een kal- onderhandelingen geweest tussen C.J. Bruijnzeel en de gemeringstabletje vragen.
meente. Het gemeentebestuur
Voor meer informatie kan af- gaat akkoord met een parkeerdeling Zandvoort van de Die- garage voor 12 auto's, mits
renbescherming gebeld wor- Bruijnzeel een bedrag van 105
duizend gulden, voor drie parden: tel. 14561.

lijn getrokken met de gemeente
zelf "deze besloot eerder dit jaar
zelf geen parkeergarage te bouwen maar in de plaats daarvan
geld te storten in een parkeerfonds. Hiermee kan later elders
in het centrum parkeerruimte
gecreëerd worden.

Presentatie
Tijdens de bouw wil Bruijnzeel op het Raadhuisplein een
noodwinkel van 400 vierkante
meter plaatsen, en in de
Schoolstraat de bouwkeet.
Daarvoor moet deze straat tijdens de werkzaamheden afgesloten worden.
Wanneer de bouw van start
gaat, valt moeilijk te voorspellen. Er moeten immers nog verschillende vergunningen aangevraagd worden, waaraan ook
nog inspraak- en bezwaarprocedures verbonden zijn.
In de commissie Ruimtelijke
Ordening van volgende week
zal de architect een presentatie
van het project geven.

r
krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN
Hoera geboren

Donny
van harte gefeliciteerd
Opa, oma en
Gabriële Bos

Na een liefdevolle verzorging in „Huis in het
Kostverloren" en „Huis in de Duinen", is onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Pietje Jacoba Baris-Villerius
op 93-jarige leeftijd overleden.
Ontroerend waren haar woorden van liefde en
vertrouwen op God.
Almere:
G. C. van der Hoeven-Baris
G. van der Hoeven
Schagen:
G. H. J. Jansen-Baris
F. Jansen
Zandvoort:
A. M. Damhoff-Baris
W. Damhoff
Hoorn:
G. A. Baris
A. W. Baris-van Gemert
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
27 december 1994
Huis in de Duinen
Zandvoort
Correspondentieadres:
A. M. Damhoff-Baris
Fahrenheitstraatll-10
2041 CG Zandvoort
Er.» zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op vrijdag 30 december van 11.00 tot
11.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
om 12.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de
begraafplaats.

Geen kaarten verstuurd.
Dit was voor Floris niet nodig.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de overweldigende belangstelling.
Dit was een grote steun voor ons.
Mensen bedankt, bedankt.
Simone
Floor, Joke
Marjon, Evert

Laura, mijn moeder en ik danken jullie, heel erg hartelijk voor de vele blijken van medeleven na het heengaan
van
Het verdriet is te intens om dit persoonlijk te doen.
Tineke Kalk
Zandvoort, 29 december 1994

DOKTERSBERICHTEN

C. K. H. van der Burg
Dermatoloog & Fleboloog
Kostverlorenstraat 60
Zandvoort

SPREEKUKEN
HERVAT 3 JANUARI A.S.
Open spreekuren
dinsdag 17.30 -18.30 uur
woensdag 16.00 -18.00 uur
donderdag 17.30 -18.30 uur
Voor afspraken:
telefonisch tussen 09.00 -10.00 uur
tel. 16022

op maandag 2 januari 1995
De receptie wordt gehouden m de Raadzaal van
het Raadhuis, ingang Raadhuisplem, van 19 00 2030 uur

GEMEENTEGIDS 1995
De nieuwe gemeentegids is klaar. Alle bewoners
van de gemeente Zandvoort kunnen rond 6 januari 1995 een exemplaar van de gids m hun bus
verwachten Als dit niet gebeurt en u toch een
gemeentegids wilt ontvangen kunt u contact
opnemen met bureau Voorlichting & PR' 61492/
61508

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
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Courant nlmi.lllll
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DRANK- EN
HORECA VERGUNNING
Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de
Drank- en horecawet maken Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort bekend dat zij voornemens zijn een Drank- en Horecavergunnmg
te verlenen voor:
- Stichting Activiteiten Centrum 't Stekkie
De ontwerp-vergunning ligt gedurende! maand
na publicatie van dit Bericht ter inzage bij de
sector grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 09 OCM2 30 uur
Gedurende de termijn dat de ontwerp-vergunning ter inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

R. Cabri
zal per l januari 1995 worden voortgezet door

U. G. Th. van Wonderen

U. G. Th. van Wonderen

ADVERTENTIES
Dag lieve

grootmoeder

Burgemeester en Wethouders zijn voornemensom met toepassing van art 50 lid 6 van de
Woningwet een bouwvergunning te verlenen
voor

- perceel grond (paddock 1) aan de Burgemeester van Alpenstraat
- perceel Burgemeester van Alphenstraat 102

- het oprichten van een pomphuis op het
perceel grond (paddock 1) aan de Burg. van
Alphenstraat.

De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort.
De afdeling is geopend van maandag t/m vnjdag van 09 0 0 - 1 2 30 uur

Het bouwplan ligt met ingang van 30 december
1994 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis. BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een

Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of mondeling bij de
voornoemde afdeling R.O

GEMEENTE
ELKE WEEK HET
DAGELIJKSMEUWS.

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

*M/ij zijn blij en verrast door zoveel èetangstetting,
Drinkwatertarieven per 1 januari 1995

bloemen, vriendschap, prachtige, woorden, gebaren
en andere attenties.

Het drinkwatertarief en het vastrecht van Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland NV (WLZK) zijn voor 1995 als volgt vastgesteld
Drinkwatertarief
Met ingang van 1 januari 1995 wordt het drinkwatertarief van WLZK met
6% verhoogd tot f 2,54 per kubieke meter Inclusief 6% BTW bedraagt
het drinkwatertarief m 1995 f 2,69 per kubieke meter.
Grondwaterbelasting
De rijksoverheid is voornemens met ingang van 1 januari 1995 grondwaterbelastmg m te voeren, die wordt berekend over het grondwater
dat door de waterleidingbedrijven wordt gebruikt voor het produceren
van drinkwater Zodra bekend is wanneer deze wet van kracht wordt,
worden alle verbruikers daarover schriftelijk geïnformeerd

Ihea, % en 'Diane Lammers

Vastrecht
Het vastrecht is voor alle kleinverbruikers verlaagd
Vanaf 1 januari 1995 betalen de verbruikers in alle vier gemeenten,
Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Zandvoort, hetzelfde vastrecht
Het vastrecht voor kleinverbruik bedraagt m 1995 per jaar per perceel
excl. 6% BTW incl. 6% BTW
- vastrecht individuele bemetering
f 96,-f 101,76
- vastrecht collectieve bemetering
f 75,f 79,50

LA

BONBONNIERE

BONBONS .CHOCOLADEOTAARTEN

H A L T E S T R A A T 3 3 , 2 O 4 3 UK Z A N D V O O R T
TELEFOON O E 5 O 7 - I 5 5 8 - 4

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV, Stephensonstraat 38,
Postbus 6085, 2001 HB Haarlem

Gelukkig en veilig 1995

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,Sluit een natitf a-tutyaart^
bij Uitvaartcentrum H

Marvin gaat v.a. 2 januari
in dienst
Veel succes
Arlan, Patrick, Marcel, Pascal

c

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Willem Cornelis Joseph
Pennings
op de leeftijd van 90 jaar.
Cis en Dick
Wim en Janna
Lenie
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
W. Draijerstraat 4
2042 EC Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren zaterdag 31 december van 15.30 uur tot 16.00
uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maanclag 2 januari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 14.15
uur.
Vertrek vanaf H. Heijermansweg 133 te Zandvoort omstreeks 13.45 uur.

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN (ART. 50
LID 6 WONINGWET)

De gemeenteraad heeft op 19 december 1994
besloten dat op grond van artikel 21 van de Wet
op de ruimtelijke ordening (WRO) bestemmmgsplannen worden voorbereid voor:

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
ma a r net zo belangrijk-was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

uit: Les djinns van Victor Hugo
Op woensdag 28 december 1994 is rustig en
kalm ingeslapen onze vader, schoonvader en opa

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
30 december 1994 gedurende 14 dagen ter
visie bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort, of mondeling bij de afdeling
R O. van de sector Grondgebied

- dinsdag 3 januari 1995,20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 4 januari 1995, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 5 januari 1995, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening

Algemene voorwaarden
De tarieven zijn vermeld m de Tanefbepalingen 1995 van WLZK, die
samen met de algemene Voorwaarden Drinkwater 1995 en Aansluitvoorwaarden 1995 van toepassing zyn voor alle verbruikers
De tanefbepalingen en de genoemde voorwaarden zijn op aanvraag
gratis verkrijgbaar bij de afdeling Verbruiksadministratie van WLZK
(telefoonnummers 023 - 21 03 19 t/m 21 03 22)

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 80jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn moeder
en onze onvergetelijke oma

On doute
IM nuit...
J'écoute:
Toutfuit,
Tont passé;
L'espace
Efface
Le bruit

- Het uitbreiden van de woning Dr C.A. Gerkestraat 23 zw met een uitbouw

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

*

sinds 3 juli 1994 weduwe van
Dores Jonas Ojevaar
Dores Ojevaar
Gerda Jonkman
Nina en Mare Versteege
Francien Ojevaar
Martin van der Aar
Huis in 't Kostverloren
Kamer 207
24 december 1994
Correspondentieadres:
Familie Versteege
Koninginneweg 19
2042 NK Zandvoort
De begrafenis heeft op donderdag 29 december
plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats te Zandvoort.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor.

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis

Standaardaansluiting
Een nieuwe, definitieve standaardaansluiting kost in 1995 f 800,(exc 6% BTW)

Gerard en Yvonne

Francina Geertruida
Ojevaar-Veenis

VOORGENOMEN VRIJSTELLING
(ART. 18A WRO)

Mededeling

tandarts
Brederodestraat 41
2042 BB Zandvoort
02507-17106

Nina en Francien

Nu nog met
korting

NIEUWJAARSRECEPTIE

onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

de tandartspraktijk van

Gevestigd per l januari 1995

We zullen je nooit vergeten.

Sloggi's
Dames- en
Herenslips

Nieuwsblad
Gansperdpim s~-

Oma
bedankt voor alles watje voor ons gedaan hebt.

Haltestraat 55
Zandvoort

Loekie

tandarts
adres en telefoonnummer van de praktijk blijven:
brederodestraat 41
2042 bb zandvoort
02507-17106

Lieve

Kroon Mode

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit
voor de gebruikelijke

Uitvaartcentrum
Haarlem
Parklaan 36, Haarlem,
Tel: 023-32 87 50

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Uw advertentietekst
vanaf de grotere post
kantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden ...
het faxnummer is

020-6475449

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor .
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
•'•..; :
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp"bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

!PQ

pp
M
I—i
^j
5
iO

naam:.
straat:.
postcode/woonplaats:.
telefoon:
lccftijd(cn):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

donderdag 29 december 1994
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' Je werkt als Zandvoorter onder de Zandvoorters

ZANDVOORT - „Ik ken bijna iedereen bij naam, zeg
aar 95 procent van de klanten die hier al langer dan een
aar komen." Dat zegt Matthé Crabbendam (61), die deze
eek in verband met de 'VUT' na 37 jaar afscheid neemt
an de ABN AMRO in Zandvoort. (In januari volgt een
ifficieel afscheid.) Crabbendam heeft bijna alleen maar bij
e kas gewerkt. „Daar heb je veel contact met het publiek,
Hat vind ik het leukst."
door Joan Kurpershoek

Behalve bij de bank heeft betekende veelvuldig overwerrabbendam alleen een paar ken. „Officieel hield je werktijd ABN AMROjaar bij de luchtmacht gewerkt op om zes uur, maar in de prak- medewerker
:n op de afdeling Burgerzaken tijk ging je gemiddeld pas rond Crabbendam
de gemeente Zandvoort. zeven uur weg. Tegenwoordig deze week
iaar had hij onder andere te komt dat niet meer voor. De voor het ,
:en met de grote stroom eerste jaren werd het ook wel laatst achter
lensen uit Indonesië. Daarna, vaak half elf, mijn vrouw vroeg het 'loket':
in 1957, kwam hij bij De Twent- wel eens: 'Zal ik je bed ook „Er zijn menBank, hoek Oranjestraat- maar naar de bank brengen?'. sen die zeg/Eaadhuisplein, waar op dat Het enige voordeel was, dat je gen: u heeft
moment directeur P.M. Smit de over je maandsalaris zo'n 25 mij al 37 jaar
scepter zwaaide. De bank fu- procent extra kreeg uitbetaald geholpen"
seerde in 1964 met de Neder- voor overwerk."
andse Handels Maatschappij
ot de ABN, waarna in 1991 de
Crabbendam is nooit meer Foto
.MRO erbij kwam. Crabben- 1 weggegaan bij de kas. „Daar- André Lieberom
.am zou er nooit meer weg- door zijn er nu mensen die zegiaan. „Ik heb al die jaren iedere gen: 'U heeft me al 37 jaar gehol- of voor de safe of om klein geld
tiag met plezier gewerkt," zegt pen'. Boyendien ken ik bijna ie- in te wisselen."
dereen bij naam, zeg maar zo'n
95 procent van alle mensen die
„Ik kan me die eerste dag nog langer dan een jaar klant bij 'Open bank'
heel goed herinneren. Ik werd ons zijn."
Daarentegen biedt het nieuingewerkt door Marijke Epker.
we 'open-banksysteem', zoals
Zij heeft mij de eerste beginse„En je werkt als Zandvoorter nu in de tijdelijke vestiging bolen van het bankwezen bij ge- onder de Zandvoorters. De venaan de Zeestraat, juist weer
bracht." Crabbendam mocht mensen stellen dat ook op prijs, méér direct contact. „Het dikke
op alle afdelingen twee maan- bijvoorbeeld als je kunt zeggen veiligheidsglas zit er niet meer
den meedraaien om vervolgens 'Gefeliciteerd met uw klein- tussen, waardoor je makkelijeen keuze te kunnen maken. dochter'. Dat geeft een binding ker met elkaar kunt praten. Dat
,Ik koos toen voor de kas, om- met de klant, een vertrouwens- vind ik het p'rettigste van wat ik
datje daar veel met het publiek band."
in die 37 jaar heb meegemaakt.
omgaat."
Door de komst van de geldau- Je krijgt ineens veel meer contomaat is het contact de laatste tact met de mensen. Klanten
jaren wat minder geworden, die hier .al twintig jaar op de
)verwerk
geeft hij toe. „Maar sommige Grote Krocht kwamen, beginEr moest toen nog veel met mensen moeten nog steeds re- nen nu ineens dingen over zichde hand gebeuren of uit het gelmatig binnen zijn, bijvoor- zelf te vertellen." Daarnaast gehoofd uitgerekend worden. Dat beeld voor hun spaarrekening, beurt alles nu veel sneller en

eenvoudiger, met behulp van
de computer.
Een aantal klanten vindt het
jammer dat Crabbendam wéggaat, heeft hij gehoord. 'U bent
een van de weinigen die we nog
kennen,' is hun reactie. „Voor
sommige mensen zal het iets
moeilijker worden," zegt Crabbendam. „Maar daarvoor kun
je natuurlijk niet hier blijven
werken. Er zal wat vaker naar
hun legitimatie gevraagd worden. Als dat nu wel eens gebeurt, door een collega, wijzen
ze naar mij en zeggen: 'Mijn legitimatie zit naast u'."
De vrije tijd die door zijn
VUT ontstaat, lijkt al bijna helemaal ingevuld. „Mijn vrouw
en ik hebben afgesproken dat

'Dominee, u lijkt wel een macho'

ZANDVOORT - 'U lijkt
wel een macho,' kreeg de 72jarige dominee Boeyenga.
onlangs te horen. Want hij
duikt niet alleen op nieuwslaarsdag de Noordzee in,
maar doet dat elke winterdag.
door Martha Burger

De dominee, die elk jaar tijdens het jazzfestival de kerkdienst op het Gasthuisplein
leidt, vindt de traditionele
meuwjaarsduik weliswaar een
vreselijk gezellig feestje, maar
een zeebad is voor hem in de
winter dagelijkse kost. De levensgenieter zwemt namelijk
iet liefst elke dag in zee. „Het
begon zo'n 15 jaar geleden," aldus de jazz-dominee. „Ik was in
augustus elke dag met mijn
jongste zoon aan het zwemmen. 'Volhouden paps, door;aan,' zei hij steeds tegen mij.
tk heb mij daar eerlijk gezegd
flink door laten opjutten. Het
werd september, het werd okto:er, november... '^Doorgaan
?aps, tot de nieuwjaarsduik'
nep mijn zoon elke keer maar
weer."
„Zelf deed hij allang niet
neer mee. Daar was hij mooi te
schijterig' voor, maar ik begon
iet eerlijk gezegd steeds leuker
te vinden. In complete stilte
zwemmen in zee, dan voel ik
me echt een met de duinen, het
strand en de zee. En toen, op
nieuwjaarsdag, 15 jaar geleden
was ik dan pok voor het eerst
van de partij bij de nieuwjaarsduik. Ik vond het zo leuk met al
die kinderen erbij. Maar 2 januari was weer een doodnormale
dag, dus ook met een zwemparüj. Ik doe dit al jaren en eerlijk
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gezegd voel ik mij er heerlijk maal heel gemakkelijk. Wel is
bij."
het belangrijk dat de deelnemers goed meedoen met de
warming-up. Dat is het beste
Vuilniszak
voor de gezondheid."
„Ik zwem alleen in de winter.
De lucht en de golven zijn dan
zo prachtig. Er is in de winter Oefeningen
ook bijna niemand op het
Rhon Pfaf is het daar hélestrand. Dan kom ik daar aan maal mee eens. Hij is met Coen
met een vuilniszak om mijn Lucas al jaren lid van Eapido
kleren in te bewaren en kleed ik en ziet het als zijn taak de groep
mij Vliegensvlug om. Sta ik voor te bereiden. Rhon: „Webedaar helemaal in mijn blootje, ginnen om 13.00 uur al in het
maar dat kan me niks schelen. clubhuis in Haarlem (aan de
Ik heb géén tijd om te teuten Planetenlaan). Iedereen kan
met een handdoek, dat kost me daar naartoe'komen. Daar starte veel tijd en dan koel je af." ten we met de nodige oefenin„Misschien ben ik wel een gen. Vandaar rijden we met een
macho. Ze zeggen ook vaak: tiental auto's naar Zandvoort.
'Boeyenga, je bent hartstikke Op het strand komen we dan de
gek!' Dan antwoord ik: 'Ja ik rest van de deelnemers tegen.
ben ook een beetje gek, maar ik Bovendien staan er ook veelbeben nu wel lekker met week- langstellenden en supporters te
endverlof. Weet je wat het is. kijken. Meestal ziet het zwart
Deze 'gek' neemt thuis een war- van de mensen en dat is natuurme douche en voelt zich weer lijk heel erg leuk."
herboren."
„Toch schrik ik ook ieder
Niet alleen Boeyenga neemt jaar weer, als ik het strand opzondag een duik in het koele kom. Dan zie ik daar altijd een
zeewater. Jong en oud zijn elk paar mensen tussen staan, die
jaar present. Secretaris Smids: zich al helemaal in zwembroek
„De jongste deelnemer was dit hebben gehuld. Die staan daar
jaar zeven. Niemand hoeft zich dan gewoon flink kou te vatten.
in te schrijven, dat gaat alle- Zo moet dat dus echt niet, want

we gaan namelijk nooit meteen
het water in. De voorbereiding
is een essentieel onderdeel. De
groep deelnemers laten we
eerst eens even flink tegen de
wind in rennen."
„Zo spheiden Coen en ik meteen het kaf van het koren. De
mensen die we al na vijf stappen in het zand zien staan, hoeven wat ons betreft echt niet de
zee in. Een goede conditie is
namelijk een vereiste, alhoewel
we niets tegen eigenwijze mensen kunnen doen. Soms komen
er mensen, die niet eens hun
bed hebben gezien en de hele
nacht hebben doorgefeest.
Opeens denken ze 'ach, wel
leuk zo'n nieuwjaarsduik'. Ik
vind zoiets ongelooflijk dom,
maar het is natuurlijk wel ieders eigen risico."
Na de 'warming up' en het
'loszwaaien'-gaat het dan echt
gebeuren: blijven bewegen, razendsnel zwembroek of zwempak aan, 'huppekee' een paar
keer die zee in en dan weer zo
snel mogelijk aankleden. Uitsloverij, duiken en rondjes
zwemmen, vindt Rhon niet
echt slim. St^rker nog, hiermee
lopen mensen het risico kou te
vatten.

(ADVERTENTIE)

Zandvoorts
Nieuwsblad

Reddingboot
Annie Poulisse
komt in januari

meester was, kwam hij bij TZB
terecht.
Daarnaast is hij benaderd
voor het penningmeesterschap
van het Genootschap Oud- ZANDVOORT - De nieu-Zandvoort. Deze functie neemt we reddingtaoot van de
hij per l januari op zich. „Oud- KNRM station Zandvoort,
-Zandvoort^is altijd al een hob- de Annie Poulisse, wordt zaby van me geweest. Ik spaar terdag 28 januari officieel
alles wat er mee te maken heeft, gedoopt en in dienst gesteld.
zo heb ik al een paar honderd Die middag om 13 uur vindt
oude ansichtkaarten, plus een kleine demonstratie
boekjes die er over Zandvoort plaats
vanaf het strand.
verschenen zijn." Crabbendam
De Annie Poulisse is nummer
is in de loop der jaren ook door
andere verenigingen benaderd zeven van de nieuwe generatie
voor bestuursfuncties, maar hij reddingboten van het type Vaheeft altijd de 'boot' afgehou- lentijn en vervangt de huidige
den. „Ik heb altijd gezegd: ik wil boot Forel. Deze was tijdelijk
voor eentje dat werk doen, want gestationeerd in Zandvoort, na
ik wil het goed doen. Daar houd het vertrek van de dr.ir. S.L.
ik het bij." Door zijn VUT heeft Louwes, begin dit jaar. De andehij nu echter ook tijd voor het re boten van het nieuwe type
zijn gestationeerd in NoordGenootschap.
wijk, De Cocksdorp (Texel),
Egmond aan Zee, SchiermonLuchtvaart
nikoog, Wijk aan Zee en Eems„Daarnaast spaar ik lucht- haven. De reddingboot is 10.60
vaart-enveloppen van eerste meter lang en 4.10 meter breed,
vluchten van de KLM, ik ben de diepgang bedraagt echter
ook lid van de Nederlandse Ver- slechts 75 centimeter, waareniging van Aerofilatelisten, die door het schip vrijwel overal
zo'n 550 leden telt. Maar £lles kan komen. Het wordt aangewat met luchtvaart te maken dreven met twee Hamilton wawe allebei onze eigen dingen vereniging ga doen."
heeft, interesseert mij." Dat terjets, met daarvoor twee Volblijven doen. Daarnaast gaan
Zo zal hij het drukken van stamt nog uit de tijd dat hij bij vo Penta motoren van elk 450
we natuurlijk ook meer samen het verenigingsblad waar- de luchtmacht werkte. Aanvan- pk. Die geven het schip een
doen. Wij hebben twee maan- schijnlijk overnemen. Voor kelijk als dienstplichtige, waar- maximum snelheid van ongeden geleden een oriëntatiedag hem niet helemaal onbekend na hij nog voor een jaar bijte- veer 34 mijl oftewel 63 km per
gehad voor aanstaande VUT- terrein, gezien zijn ervaringen kende. Crabbendam was inder- uur.
De ontwikkelingen aan dit
-ters. Er werd gezegd: zorg dat als kind. Zijn vader, Johan G. tijd belast met het overdragen
je niet in een zwart gat valt. Crabbendam, is na de oorlog van Thunderjets. Er moest een schip gaan nog steeds door: zo
Maar volgens mij heb ik daar eenjaar of vier eerste redacteur logboek gemaakt worden van is de Annie Poulisse uitgerust
helemaal geen last van." Crab- geweest van het Zandvoorts 500 onderdelen. Ook door deze met een sproei-installatie die
bendam was vorige maand Nieuwsblad. De krant werd des- vereniging is Crabbendam be- het schip nat kan houden, een
exact 38 jaar penningmeester tijds gedrukt bij Van Deursen naderd voor een functie in het zogenaamde pre-wetting instalvan de voetbalvereniging TZB in de Schoolstraat, en Matthé hoofdbestuur. „Maar ik wacht latie. Hierdoor kan de reddingen is van plan gewoon door te ging als dertienjarige wel eens het allemaal eerst eventjes af. boot zo dicht bij een brandend
gaan met dit werk. „En het zit mee om te helpen. Via Van Het wordt toch anders dan an- schip komen, dat de opvarener in, dat ik nog meer voor de Deursen, die toen penning- ders, als je met de VUT gaat." den daarvan op de boot kunnen
overstappen.
De bemanning van Zandvoort is goed voorbereid op de
nieuwe boot. De mannen hebben een speciale opleiding gevolgd om veilig te leren varen
met snelle boten. Het station
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief opsturen naar de redactie van deze krant,
Zandvoort heeft in eigen bePostbus 26,2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Te lange
heer met man en macht gebrieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of
werkt aan het aanpassen van
adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
het boothuis, terwijl de gemeente aanpassingen aan het
wegdek en de strandafgang
heeft gerealiseerd.
De Annie Poulisse wordt
door de bootwagen Seatrac 3
Niet alle bewoners van de heer Van Liempt, en dus géén
Ten vijfde. Bewoners Wilhel- vervoerd van en naar het
Haarlemmerstraat zijn het probleem hebben.
minaweg zijn niet gehoord over strand. Dze bootwagen, derde
eens met het voorstel om
Ten tweede. Volgens de heer verkeer busbaan en zijn zeker in zijn soort en ontworpen en
vrachtverkeer voortaan via de Van Liempt is de Busbaan bre- belanghebbend in deze. De heer gemaakt door Knijpstra in Heebusweg naar het centrum te la- der, dus meer geschikt voor Teunisse uit de Haarlemmer- renveen, is voorzien van rubber
ten rijden. Dat blijkt uit een re- vrachtverkeer. Als dit een open- straat heeft dit enige tijd gele- rupsbanden die nauwelijks geactie van een van hen. De heer bare weg wordt, zal er hier toch den wel gedaan en deze bewo- luid maken en de straat in tact
Van Liempt, eveneens uit de ook een voet- en fietspad gerea- ners waren zonder uitzonde- laten. De bootwagen heeft een
Haarlemmerstraat, heeft ge- liseerd moeten worden. Dus ab- ring tégen vrachtverkeer over vorkmodel, waartussen de boot
de busbaan. Razende vrachtau- blijft hangen op vier hydraulinoemd voorstel herhaaldelijk soluut niet breder.
gedaan naar de gemeente. Zo
Ten derde. Vrachtauto's voor to's hebben wij nog nooit gezien sche stempels. Zodra deze zijn
ook in het Zandvoorts Nieuws- Gran Dorado kunnen bochten in onze straat en richting gezakt en de boot drijft, kan zij
blad van 8 december.
naar noord niet maken? Lukt McDonalds rijden ze stapvoets. varen. Het trekkende gedeelte
dit dan wel via busbaan c.q.
Suggestie: het zou een oplos- vormt een geheel met de rest
Naar aanleiding van het re- Prinsesseweg richting Konin- sing kunnen zijn om het ver- van de bootwagen.
keer via de Zuid binnen te laten
dactioneel verhaal van de-heer ginneweg of Grote Krocht?
De boot is een ontwerp van
Ten vierde: de heer Van komen, een stukje duin op te het Bureau voor Scheepsbouw
Van Liempt om het vrachtverkeer-probleem te verplaatsen Liempt vindt de Haarlemmer- offeren zodat de bewoners daar W. de Vries Lentsch uit Amnaar de busbaan (Prinsesse- straat een prachtige monumen- er natuurlijk ook geen last van sterdam en gebouwd door
weg), willen wij ook als bewo- tale straat. Als bewoner (sinds hebben. Hoe je het ook wendt Jachtbouw Habbeké in Volenners Haarlemmerstraat en Wil- 18 jaar) bewonen wij zo'n mo- of keert, een 100 procent pas- dam. Het schip wordt 28 januahelminaweg hierop een reactie numentaal pand van tachtig klare oplossing is voor de knap- ri gedoopt door mevrouw M.A.
geven, aangezien er veel on- jaar oud en hebben door bus- pe koppen weggelegd. Of mis- van Munster van Heuvenjuistheden zijn vermeld.
verkeer (vibraties onder de schien is de oplossing wel heel -Sprenger van Eijk en vervolTen eerste. De heer Van grond, genoemd door de heer simpel, want als de heer Van gens officieel overgedragen aan
Liempt heeft het over 95 pro- Van Liempt) scheurvorming in Liempt het de laatste jaren niet de KNRM.
cent van de Haarlemmerstraat onze huizen. De heer Van meer te harden vindt in de
die een verzoek indient om te Liempt heeft daar geen enkel Haarlemmerstraat, moet hij
praten over deze problematiek. probleem mee met zijn nieuw- verhuizen naar 'rustiger oorDit is onjuist, aangezien de bouwwoning en heeft ook geen den'.
Afzender namens allertevremensen welke direct betrokken achtertuin grenzend aan de
ZANDVOORT - De provincie
zijn betreffende het verkeer busbaan. Dus probleem maar den bewoners:
heeft een afvalstoffenprijs ingePrinsesseweg, helemaal niet ge- verplaatsen naar andere menM. v.d. Zwet steld, die in januari 1996 voor
hoord zijn en het dus niet eens sen, en hun probleem is opgeHaarlemmerstraat
zijn met de oplossing van de lost. Zo werkt het dus niet!
Zandvoort de eerste keer wordt uitgereikt.
Aan de prijs is een bedrag van
twintigduizend gulden verbonden.
Zowel burgers, bedrijven als
instellingen mogen aan de
prijsvraag meedoen. Wie het
orgineelste idee inzendt om de
afvalproduktie te verminderen
en te recyclen komt in aanmerking voor de hoofdprijs.
Juryvoorzitter wordt H.P.
Gallacher, directeur Milieufederatie Noord-Holland. Verder
zitten A.A. Nijkerk, directeur
van het bureau Milieu Recycling Advies in Den Haag, en
J.C. van Weenen, wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor duurzame produktontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam in de jury.
Wie aan de prijsvraag mee wil
doen, kan contact opnemen
met W.L. Verhoeks van de provinciale dienst Milieu en Water, 023-143860.

MENINGEN

Veel verzet tegen verkeer op busweg

Provinciale prijs
voor minder afval

ZAKELIJK BEKEKEN

Confet'ti in schitterend pand

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de
dag van bezorging vers worden gemaakt, ook op feestdagen.

AANBIEDING
8 van de beste haringen van de wereld X 4 C.
in stukjes op feestejijke schotel slechts j
l Ö5~

Auto over kop
LUXE SALADESCHOTEL ƒ 27,50 p.p.
Keuze uit: zalm, tonijn, krab, garnalen of haringdillesalade met gerookte zalm, paling, fantasiemakreel, gevuld ei, zoute haring,
krabvlees, Holl. garnalen, surimi
garnaal.

HORS D'OEUVRE
ƒ 27,50 p.p.
Met: gerookte zalm, paling, sprotfilet, fantasiemakreel, brado, Holl.
garnalen, zoute haring, gevuld ei,
krabvlees, rolmops.

GEROOKTE VISSCHOTEL ƒ 27,50 p.p.
Met: gerookte zalm, paling, zalmforel, heilbot, makreel, sprotfilet,
spekbokking, brado

AARDAPPEL- OF
HUZARENSALADESCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met: aardappel of huzarensalade,
krabvlees, paling, zoute haring,
rolmops, gevuld ei, makreel, spekbokking, brado.

GEBAKKEN VISSCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met: calamaris, visnuggets, kibbeling, mosselen, scampi's, surimi
garnaal, 4 sausjes, aardappelsalade.
Voor informatie of bestellingen:
- Kroon, tel.nr. 02507-17619
- Van Dam, tel.nr. 02507-16500
- ledere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder telefoonnummer
02507-30166.

Confetti, Haltestraat 11: een ruim pand met veel meer mogelijkheden

ZANDVOORT - Boetiek
Confetti in de Haltestraat is
'overgestapt'
naar een
nieuw pand aan de overkant, op nummer 11. Dit
pand, schitterend opgeknapt, biedt Veel nieuwe
mogelijkheden.
Confetti is sinds 1987 gevestigd in de Haltestraat (voorheen 14a) maar had dringend
behoefte aan meer ruimte.
Toen het pand aan de overkant
vrijkwam, waar vroeger nog de
Bata was gevestigd, zagen Josette Meyers en Bart Wijnberg

hun kans schoon. En dat is ook
te merken in de nieuwe winkel.
Onder andere aan de ruimere
paden tussen de kleding, waardoor ook de jonge moeder met
een kinderwagen op haar gemak kan rondkijken. Vooral in
de drukke weekends was dat in
de vorige zaak vrijwel onmogelijk. Daarnaast is er ruimte
voor een veel uitgebreider assortiment. Meest opvallend
voor deze decembermaand is
de ruime keuze aan feestkleding. Bovendien zijn er nu
meer paskamers, waardoor er
dus minder gewacht hoeft te

worden. „Alle veranderingen
hebben de gezellige sfeer niet
aangetast en ook het prijsniveau is niet veranderd," zeggen
de eigenaren, die al veel leuke
reacties van klanten hebben gekregen. Ook de bekende klantenkaart is gehandhaafd gebleven. Het tweetal vindt het nieu\ve onderkomen 'een grote verbetering'. „We hopen dat dit tot
in lengte van dagen zo mag blijven."
Confetti is dagelijks geopend
van .10 tot 18.30 uur, op zondag
van 12 tot 17 uur. Koopavond:
vrijdag tot 21 uur.

ZANDVOORT - Door de
gladheid op Eerste en Tweede
Kerstdag is m Zandvoort een
aantal ongelukken gebeurd. Op
de Zeeweg vloog een 25-jarige
Zandvoorter met zijn auto uit
de bocht en sloeg over de kop.
Zijn auto raakte totaal vernield.
In de Dr.C.A. Gerkestraat
reed een twintigjarige Noordwijkerhoutse automobilist tegen een verkeersleider. Hij is
met borstletsel overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem. Een 32-jarige Zandvoorter
gleed in de Prinsenhofstraat
met zijn wagen tegen een geparkeerde auto. Een 24-jarige inwoner van Beinsdorp overkwam hetzelfde op de Boulevard Paulus Loot. Een zeventigjarige Haarlemse vrouw
gleed uit in 'de Haarlemmerstraat en brak een pols.
In Bennebroek moest het basisteam Zandvoort te hulp
schieten. De ambulance had in
de Harp net een hoogzwangere
vrouw opgehaald, maar kon
door de ijzel niet meer wegkomen. De four-wheeldrive Roover van de politie nam de vrouw
over en bracht haar naar een
Haarlems ziekenhuis.

EDE

ORNEMENS
... luister maar!

Voor Zandvoort en de regio
Kabel: Fm 105.0 Ether: Fm 106.9Z

ZFM 107 is de lokale omroep voor Zandvoort en de regio sinds 1990. ZFM 107 is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week te beluisteren op elke autoradio of draagbare radio op FM 106.9. Op de kabel van Zandvoort en Bentveld vindt u ZFM op FM 105.0.
Al meer dan vier jaar zendt ZFM 107 uit, mede dankzij de inzet van medewerkers, sponsors en adverteerders. Voor verdere verbetering van de kwaliteit kan ZFM 107 ook in 1995 nieuwe medewerkers gebruiken voor techniek, redactie, presentatie en bestuurlijke zaken.
Wilt u meer informatie over de advertentiemogelijkheden op ZFM 107 of wilt u ook iets extra's bijdragen aan het samenstellen van de programma's stuur dan een briefje naar ZFM 107, Postbus 436,2040 AK Zandvoort, of bel 02507-30393.

„Viskraam"

JM COIFFEURS
wenst haar klanten een voorspoedig

1995

More Buchel
winkelcentrum Nieuw Noord

OUDEJAARSAANBIEDING
*
*
*
*

visschotel 6 a 8 pers. ƒ 80,visschotel 4 pers. ƒ 45,haringschotel (10 stuks) ƒ 25,kunnen 31 dec. worden thuisbezorgd.

(dinsdag 3 januari zijn wij gesloten),

m

v.a. woensdag zijn wij er weer voor U
Galerij Kerkstraat
Tel. 14040

J

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

Gebakkraam
Raadhuisplein

r^

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

begint hei jaar weer goed.
Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt u

Zandvoorts Nieuwsblad
Wij hebben voor u op
Oudejaarsdag
van 8.00 - 17.00 uur
alles vers.

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Oliebollen
Krente-oliebollen
Berliners
ftppelbeignets

Super appelbollen
flmondelspijsbol
R urn rozijnen bol
Gemberbol
ftnanasbol
Wij wensen u een
gezellige jaarwisseling •
e n een gezond en vrolijk 1995,

8 FILMS

LüaaEVtkK

Fa. Veldwijk

AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

één hele week
voor slechts

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort

|

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

|

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

|

Hogeweg 2, Zandvoort

|

Sig.mag. De Krocht

Shell Geerling
De Vonk

deldfg vanaf heden tot 10 januari
Oudejaarsdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Verder iedere dag gtt
1 üu^

Vondellaan 1 A, Zandvoort

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

VlbEptHEEK DO MBO
CORN. SLEGERSSTRAAT 2 B,
:

achter de Grote Krocht t.ö. de Hannie Schaftschool

tel.
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Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

•
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donderdag 29 december 1994

Wereldtitel Kees Bruin, komst Brenda Schultz valt tegen
ZANDVOORT - Het Zandvoortse sportleven is als de
zee: hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af als
vloed en eb. De positieve
sportprestaties blijven echter de toon aangeven.

Z

O, DIT IS DAN WEER de
laatste column van het
jaar. Nog even snel wat op
papier en dan zit mijn 1994 er
op. Kan ik me over mijn bestellijst buigen, want de oudejaarsavond vergt tegenwoordig heel
wat voorbereiding. Nu helpen
de middenstanders aardig mee
door bij de bewoners bestelfolders in de bus te gooien, dus
het is een kwestie van aankruisen en afgeven. Het gevaar is
de hoeveelheid die dan later
wordt afgeleverd door de betreffende winkelier.

Het zaterdagvoetbalelftal van
Zandvoortmeeuwen
speelde
beneden niveau en degradeerde
dan ook naar de afdeling. Degradatie was er bovendien voor
het heren handbalteam van
Holland Casino-ZVM. De handbalclub zorgde echter voor een
grootse jutaileumviering ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan. Bovendien heeft de
handbalvereniging een florerende tennistak en werd met
succes een start gemaakt met
sport en beweging voor senioren.

Nu ben ik de laatste tijd in de
ban van de fitness-rage. Ik
sport twee keer per week in
één van de oudste sportscholen van Zandvoort. In de
maand december trainen we
extra hard om de hoeveelheid
die verorberd wordt (op de
laatste uurtjes van het laatste
dagje) te overleven. Hartspieren worden getraind om de ladingen extra vet goed te kunnen verpompen. Zo gaan wij de
oudejaars-marathon goed voorbereid in en worden tientallen
oliebollen, schalen met salades
en paté's probleemloos weggewerkt.
Krijg ik het nou niet hélemaal op, dan gaat het de ijskast
weer in en eet ik de volgende
dag, na de nieuwjaarsduik, de
rest op. Mocht ik er lichamelijk toch wat last van krijgen,
dan ben ik echt van plan om
'onze Rik', de sportleraar, te
vragen of we volgend jaar reeds
in november kunnen beginnen
met de oudejaarsavond-voorbereiding, want ik zal het overleven!
Ik hou niet van al die wensen
die men placht uit te spreken
in het nieuwe jaar. Ik hoop
echter wel dat al het eten en
drinken dat u in de afgelopen
weken hebt genuttigd, uw lichaam weer verlaat. Mocht er
onverhoopt hier en daar wat
bij billen, dijen, buik en heupen zijn blijven steken, dan
weet 'onze Rik' daar in het
nieuwe jaar wel raad mee.
MARTHA BURGER

Individueel timmerden vele
plaatsgenoten aan de weg. Een
opsomming: Willem Koene behaalde in zijn klasse de wielertitel van Noord-Holland, Kees
Bruin, tot sinds kort woonachtig in Zandvoort, werd zelfs wereldkampioen bij het wielrennen, het koppel Spiers/Emmen
werd bridgekampioen, Mare
Kok pakte de schaaktitel bij
Chess en Louis Dambrink deed
dat bij de Zandvoortse Schaak
Club. De APAFA scoorde hoog
bij het ergometer-roeien.

Slicks/TZB sloeg dit jaar de bal 'het verst weg*

De door de Sportraad Zandvoort georganiseerde huldiging
voor Zandvoortse kampioenen
werd een gezellige bij eenkomst. Daarbij bleek dat het
tennisteam van de zaterdagheren kampioen was geworden,
dat lange-afstandsloper Gerard
Kuijper van zich had laten
spreken en dat ook de autocoureurs goed bezig waren: Ron
Swart en Mike van der Raadt
zorgden voor nationale titels,
die tijdens goed bezochte races
op de Zandvoortse racepiste tot
stand waren gekomen.
Werd het succes van het zaterdagteam van de TC Zandvoort gememoreerd, de prestaties van het topteam van de tennisclub bleef onder de verwachting, ondanks het aantrekken
van Brenda Schultz. Toch werden in vele teamsporten titels
veroverd. Clicks/TZB herensoftbal sloeg de bal het verst
weg, de Zandvoortse Schaak
Club werd kampioen en de De prestaties
kunstzwemsters van de Zee- van
Brenda
schuimers zijn elk jaar wel
Schultz vooi
goed voor een gouden plak.

Zandvoortse kampioenen worden gehuldigd in het casino

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via. de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

TC Zandvoort

De door de diverse commis- vallen tegen
sies georganiseerde sporten
voor de basisscholen werden
enorm geslaagde dagen. De Nicolaasschool bleek over de beste basketballers te beschikken,
de Hannie Schaftschool had de
beste voetballers en de Oranje
Nassauschool was de sterkste
bij het handballen.

(ADVERTENTIE)

Tot besluit moet nog even
aangehaald worden dat voetbal
nog steeds de voornaamste bezigheid is in de badplaats. Echter geen feesten of huldigingen.
Zandvoort'75 eindigde in de
tweede klasse KNVB in de middenmoot en TZB vertoefde in
de tweede klasse HVB in de onderste regionen. Zandvoortmeeuwen streed, in de vierde
klasse, tot de laatste competitiedag mee voor een hoofdprijs
doch greep daar net naast.

De Zandvoortse Schaak Club behaalt de kampioenstitel

Speciaal voor Oud en Nieuw
een extra moeilijke opgave
nummer 50. Mat in twee zetten,
wit aan zet. Er zijn echter zes
mogelijkheden om met de
dame schaak te geven, waarvan
drie uiteindelijk met een mat-situatie. Kunt u ze allemaal
vinden? Succes.
Oplossing van schaakdiagram
no. 49 (Mat in een zet, dankzij
Penning, zwart aan zet):... - Dc4fl en mat.

Weekenddiensten
tie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan .voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
Tandarts: Hiervoor de eigen bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
tandarts bellen.
Apotheek: (Alleen voor recep- dient men zich 24 uur van te
ten) Zaterdag 11.00-13.00 uur: voren op te geven bij Huis in de
Zeestraat Apotheek, J.W. Neu- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
tel, tel. 13073.
Zaterdag en 17.00 uur. De kosten per per17.00-18.00 uur en zondag soon bedragen vanaf l juli 1991:
11.30-12.30 uur: Zandvoortse ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. voor een retour.
13185. Zondag 17.00-18.00 uur Alg. Maatschappelijk Werk
Zeestraat Apotheek. Info bui- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
ten de openingstijden via het 13459 bgg 023-320464. Spreektelefoonnummer van de dienst- uur
op werkdagen
van
doende apotheek: tussen zat. 9.00-10.00 uur. Verder volgens
17.00 uur en zond. 18.00 uur tel. afspraak. Deze hulpverlening,
13185, daarvoor en erna: tel. beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Telef. Meldpunt Sexueel Gevallen is het Kruiswerk Zuid- weid: tel. 023-329393 op werkda-Kennemerland 's avonds, 's gen 12.00-14.00 uur en ma.anachts en in het weekend te be- vond 19.00-21.00 uur.
reiken via de doktersinforma- Telef. meldpunt Ouderen Mlshandeling: 023-159700, van 08.30
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. tot 17.00 uur.
de Boer-Burgh en/of mevr. Zandvoortse Vereniging van
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Huurders: Gratis advies voor
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
voort, tel.' 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Woningbouwvereniging EMM:
eniging v.h. welzijn der dieren Klachtentelefoonnummer
(02507) 14561, Vermissings- technische dienst: 17577. Bedienst 023-383361, Asiel Zand- stuurlij k spreekuur: iedere eervoort
(tevens
pension) ste dinsdag van de maand van
02507-13888, Asiel Haarlem 19.30 tot 20.00 uur.
023-244443. Stichting Regionale Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Dierenambulance: 023-363476 6.1500.
of alarmnummer 023-334323 (24 Taxi: tel. 12600.
uur per dag), ook voor melding Openbare bibliotheek: Prinsesvan zoekgeraakte of gevonden seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
dieren.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Hulpverlening: Voor informa- 10-14 uur.

huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
DIERENAMBULANCE: Die023-246899 daarover tijdens weekend,
BRANDWEER: Alarmnummer renbescherming
16-11. In andere gevallen (gratis), Regionale Dierenam- avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
alarmnummer tijdens feestdagen via telefoon023-159500 of - voor info over- bulance
nummer 30500. De spreekuren
dag - (02507) 61584.
023-334323.
AMBULANCE: Alarmnummer HUISARTSEN: De volgende van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) KenPOLITIE: Alarmnummer 06-11. nemerland.
In andere gevallen: tel. 13043.

Kerkdiensten

Zaterdag 19.00 uur: Oudejaarswake, pastor D. Duijves
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.30 uur: dienst i.d. AnZaterdag 19.30 uur: Oudejaars- toniuskerk, Sparrenlaan 9, Aerdenhout, pastores D. Duijves
dienst, ds. J.A. van Leeuwen
Zondag 10.30 uur: SOW-dienst en C. van Polvliet.
in Gereformeerde Kerk, ds. J.A.
Geloofsgemeenvan Leeuwen, Nieuwjaarsre- Vrijzinnige
ceptie
schap NPB, Brugstraat 15:
Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag geen dienst
weg 15:
Religieuze Kring AerdenhoutZaterdag 19.30 uur: Oudejaar- -Bentveld, Oscar Mendliklaan
s-avonddienst, ds. C. van de 5, Aerdenhout:
Vate
Geen opgave
Zondag 10.30 uur: SOW-dienst Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
in Gereformeerde Kerk, ds. J.A. 218, Haarlem.
van Leeuwen, Nieuwjaarsre- Zaterdag 19.00 uur: Oudejaarsceptie
dienst, ds. A.W. Snijders
Koomskatholieke Kerk, Grote Zondag 10.30 uur: Nieuwjaarsdienst, ds. A.W. Snijders
Krocht 45:

Weekend:
31/12/'94 -

Burgerlijke stand
Periode:
<> - 26 december 1994

2

ondertrouwd:
Goede, Marco, en Van Dien, Irene Marijke
Gehuwd:
Verbeek, Jacob Willem, en SanValera, Yolanda
, Jacob, en Snabel, AnSchröder, Guido, en Haije, Sandra
^an der Sluis, Arjen, en Small,
Uieryl
geboren:
. .Otriy, dochter van: Milojkovic,
-jupce, en Boom, Pascale
chelle, dochter van: Wijn,51ek , Alexarider Jan, en Honner, Jacqueline

Roy, zoon van: Smits, Evert, en
Oostrijck, Karin
Pelicia, dochter van: Rajnoch,
Armand Viktor Aaron, en Ritaer, Nicolette Barbarella
Charlotte, dochter van: Becker,
Lambertus Joannes, en Oudendijk, Irmgard Astrid
Jason, zoon van: Paap, Edwin
André, en Holt, Teresa Dawn
Nikki, dochter van: Terpstra,
Ralf-Arend, en Borst, Claudia
Overleden:
Erisman, Jacobus Johannes,
oud 72'j aar
Molenaar, Ploris, oud 30 jaar
Varecza geb. Beute, Antje, oud
80 jaar
Öjevaar geb. Veenis, Prancina
Geertruida, oud 80 jaar
Dorland, Cornelis, oud 85 jaar

Zandvoorts
Nieuwsblad

SI»EEL\=VEEK: "VAJNT 29 DEC
De wereld zal nooit meer
hetzelfde zijn als je deze
door de ogen van
Forrest Gump
hebt gezien.

Winnaars
OVZ/ZN
Kerst-Puzzel
ZANDVOORT - 'Kerstmis
nog steeds een gezellig
thuisfeest!' Dat was de oplossing van de OVZ-Kerstpuzzel van 15 december.

TomHankSis

Forrest
Gump

ParamountPicturespiesHiis

TEKENFILM

HUMOR

HUMOR

A.L
Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

12 Jaar
Dagelijks 19.00
Do/Vr/Ma/Di 15.30

12 Jaar
Dagelijks 20.00

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

gulden

Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Op deze puzzel van Ondernemers Vereniging Zandvoort en
het Zandvoorts Nieuwsblad zijn
enkele honderden reacties birinengekomen. De hoofdprijzen
gaan naar mevr. Van Leeuwen,
Brederodestraat 56, en J.A. de
Bouten, C. v.d. Lindenstraat
2/25.
Zij wonnen elk een
maandmenu voor twee personen, beschikbaar gesteld door
Café Neuf. De tien dozen Leonidas bonbons, van La Bonbonnière, zijn voor: S.M. Schouten,
Max Euwestraat 75; Brigitte
Hendriks, Keesomstraat 67; C.
Colin, Tollenstraat 47; Fam.
HGA Pellerin, Jan Snijerplein
7; F. Keur, Staringstraat 9; A.
Smits, H. Heijermanweg 111
(HiD); S. van den Bos, Treubstraat 10; Pieter de Boer, Nassauplein 7; en Tineke Hartman,
Kostverlorenstraat 43. Proficiat! De winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen.

Autodiefstal
ZANDVOORT - De Politie
Zuid-Kennemerland heeft na
drie eerdere aanhoudingen nog
twee mannen opgepakt, verdacht van grootschalige autodiefstal. Het gaat om een 48-jarige Haarlemmer en een 24-jarige man uit Haarlemmermeer.
Bij huiszoekingen kwamen
spullen tevoorschijn, afkomstig van 30 verschillende auto's.
Van 16 auto's konden spullen
worden geïdentificeerd. Alle
verdachten hebben bekend.

IN PLAATS VAN EEN KAARTJE*

\-.;';.:, ;; ^P ;; :-r•••'.;':-.':.,••

V;

PERSCOMBrNATIE,

.' ,/ ; ; -|

iiitgeefster van Het Parool, de Volkskrant,
• • ' : • • ; - - . ' : : - •'.'"..'.

• • • . - ; • • '

•

-

•

.C' '•'•:• Trouw en de Weekm«dia»bladen, ; - : .:::' : " ; : '.';:
wénst u een voorspoedig en gezond
1995
; : ;

'- •

-..

;

.-' .

•

. •

:

'.

' . " ' .

. . - . • • - •

:,-.'-.':;,.:; : V;';>•'•• . . ï''..':".'•,..'.:.."••. • '• •.• • ' - ' • •••-"\••'•.•

' .

; •

: • ' • ' . '

-•

'

•

"*".

'- '';;"&$0££vïiJk

•'••'•'*Hl!

; .'•. ••^v.--.;'; •/;••••>:':: ;•. .:':;;1S

{f
*Tussen alle kerst- en nieuwjaarskaarten valt een enkele kaart nauwelijks meer op, waardoor ^
de zin van de oorspronkelijke bedoeling - één persoonlijke wens - steeds meer op de achtergrond raakt.
Daarom besloten wij om al Ónze lezers, adverteerders en andere zakelijke relaties
:
•
.
een goed 1995 te wensen via deze advertentie.
. •.'"'•'.'.'
.T
'
Voor de gebruikelijke uitgaven aan wenskaarten is een andere bestemming gezocht.
.
"Wj steunen daarmee dit jaar-de Nbviby de organisatie die kiest voor duurzame oplossingen
pp het gebied van ontwikkelingswerk;Zij ondersteunt daartoe initiatieven en ideeën
'. .•"
."'..
vari mensen In de DerdeWereld. .
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J U Postcode Loterij sluit jaar feestelijk af M

ALS MILJONAIR HET
NIEUWE J AAR IN!
Nietsvermoedend komt een deelnemer
van de Nationale Postcode Loterij als
gast binnen bij Ivo Niehe's Geld Maakt
Gelukkig Show. Net als bij een stel
andere gasten, wordt hem ook gevraagd: 'En... wat zou u met een miljoen
gulden doen?' Maar er is één verschil:
hij gaat ook echt met een miljoen gulden
naar huis!

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOJBON
SNEL OP VOOR VEEL KANSEN OP
2 TOT 7 MILJOEN GULDEN!
l \rVlN^rÖ"T7-iVllLJOEN-BON
. J a , ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.

J

ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)

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

l Naam:

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

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

WB 70OO,EL
50,LV
50,KV
50,VN
5OO,XR
25,1 024 GB
700,1 053 RD 500,1067
XE
25,1069
WN
25,1075
GA
25,1079
CZ
500,1099
BW 500,1103 PE
50,1111 XZ
50,1135
WK
25,1187
PZ
700,1211 HK
50,1217
TA
25,1314
LT
25,1326
EM
50,1333
JP
25,1353 NS ' 50,1412 JA
500,1431
WZ
25,1456
NN
50,1 506 AT
25,1521
SL
25,1544
WZ
50,1691 . EK
50,1 693 CD
7OO,1701 XB
50,1722
JD
25,1785
LN
25,1834
AW
25,1934
BB
25,1944
KW 7000,1949
AM
25,1951
KT
25,201 5 HJ
700,2023 AA
50,2023 AH
25,2152
LL
25,2161
JE
50,2201
KR
700,2204 AG
25,2221
LW iOO,2231
SB
25,2241
SM
700,2251
W
50,2253 CN
25,2265 EB
700,2272 HG
25,-

3628 BL 233

1012
1015
1018
1018
1023

SEIZOEN

l
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

150.95.01

NATIONALE
LOTERIJ

Als de bekende bokskampioen Regilio
Tuur het miljoen dan echt uitreikt, mag je
wel van een 'knock-out' prijs spreken!
Trouwens, de winnaar van de 100.000
gulden zal ook wel even opgekeken hebben toen zijn lotnummer helemaal vanaf
Time Square in New York onthuld werd.
De Postcode Loterij gaat heel ver!
Wij feliciteren ook de overige 132.000
winnaars met hun prijzen van ƒ 25,- tot
ƒ 15.000,-. Bovendien wensen wij alle
deelnemers een goed en gelukkig én
kansrijk 1995 toe.
Dankzij uw deelname kan de Postcode
Loterij met miljoenen en miljoenen guldens bijdragen aan projecten voor mens
en natuur. En ook daar gaan wij in 1995
mee door.

Met de beste wensen van Reinout
Oerlemans voor het nieuwe jaar.
Wie weet komt hij in 1995 bij ü
langs meteen geweldig bericht.

Of bent u nog geen deelnemer? Vul
dan gauw de WIIM-TOT-ZEVEN MILJOEIM-BON op deze pagina in. Dan
maakt u volgende maand al meteen
kans op de Mega Jackpot van
3 miljoen. En op de ton. Plus elke
week de Bingo Jackpot, die nu op een
kwart miljoen staat! En natuurlijk op
de vele tienduizenden andere prijzen.
Doe mee met de spannendste loterij
van Nederland en stuur de bon nog
vandaag op!B

4541
4614
4651

4707
4761

En voor iedere deelnemer
in de postcode 3628 BL
een troostprijs van ƒ3.000

4765
4817

4823
4827
4841

4904
251 2
2518

2522
2524
2533
2541

2546
2555
2562
2562
2565
2566
2572
2574
2574
2583
2584
2592
2592
2665
2681
2691

2691
2716
2719

2726
2727
2741

2902
291 2
2931
2941

RL
25,HP
25,LD
25,VZ
25,BK
25,CL
25,BL 7000,TM
25,LE
700,SE
50,BL
50O,XV
50,VM
50,AK
500,EB
50,KC
25,RN
50,SC
25,SK
5O,DH
25,-.
KH
5O,AR
25,TJ
7OOO,JG
25,GK
5O,TD 700O,HL
25,DW
50,KE
50,VA
25,GX
25,RG
25,-

ƒ100.000
En voor iedere deelnemer
in de postcode 2324 EB
een troostprijs van ƒ 1 .000
50,50,50,50,-

4417

4438
4454
4532

HOOFDPRIJS

2332 TJ
2341 KB
2353 JH
2461 DD

41 94
4205
4245
4306
4388
4388

HOOFDPRIJS
f 1 .000.000

2324 EB 124

l Postcode:
l Plaats: ,„

Datum:
Handtekening:

1011

D dhr. Q mevr.

I Adres:

Postbanknummer:

UITSLAG TREKKING DECEMBER:
KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

2957
2992
3012

RL
WV
VB

3025 PS

25,25,25,-

3034
3036
3052
3063
3067
3067
3068
3073
3076
3079
31 12
3112
3119
3155
3191

3224
3232
3317
3317

3332
3334
3335
3355
3364
3405
3437
3445
3481

3522
3522
3533
3553
3583
3705
3705
3743
3815
3816
3816
3817
3818
3818
3841
3901

3905
3941
3971

3972
4007
4063
4105
4131

roo,-

RN
25,TV
50,NL
25,RP
25,PV
50,RH
50,GR
700,HB
50,HK
25,AD
25,VB
50,XG
50,TB
25,DD
25,DM
50,RJ
25,XL
500,BD
25,GE
25,NZ
50,EL
25,CH
25,EB
25,AB
50,AB
50,EJ
50,ED
25,XB
25,AA
50,RM
50,SG 500,CK
50,AT
25,AK rOOO,SB
50,AR
50,NE
25,HS
50,PD
25,HR
25,CN
25,EE
50,VK
25,EL
25,RA
50,DA
25,PD
25,HD
25,ZX
ÏOO,CP
25,DE
25,EA
50,-

4921
4941
5O81

521 5

TK
25,JE
25,KB
25,CX
25,AA
25,EC
50,CZ
5O,NA
25,BC
5O,AN
25,CH
25,EZ
25,DL
5O,KV
25,KK
25,SW 700,SX
50,JG
50O,JA
50O,SP
50O,LS
25,SV
25,RL
25,PK
25,GW
50,-

EXTRA
PRIJZEN
f10.000

6101
6102

6165
6216
6217

6367
6367
6371

641 3
6432
6443
6451

6465
6512
6531

6546
6562
6591

6624
6655
6681
6813

6824
6831

6832
6852
6852
6852
6852
6862
6881
6901

6940
6941

1065 KE 157
5223 KB 029
8071 HH 012
En ƒ 10.000 voor
het goede doel!

6942
7003
7048
7061

7075
7095
7141
7201

7204
5231

5236
5246
5251
5281

5343
5386
5408
5431

5473
5521
5551
5612

5642
5665
5683
5684
5702
5706
5712
5761

5802
5866
5954
5961

5975
6019

6026
6077
6085

AP
50O,EH
25,TA
50,SP
25,GB
25,EV
50,GE
25,NB
50O,DX
5O,ED
25,CT
25,PS
50O,EJ
700,CL
10O,EB
25,EW 50O,WP 700,XP
70O,CE
5O,EB
50,RG
25,BG
25,CP
50,GA
5O,BE
25,CE
25,BE
25,EL
5O,BH
25,DC
5O,-

AC
25,BK
25,CM 7000,XH
50,ES
25,AA
25,HE
25,EM
25,PR
7OO,BM 70OO,CN
25,GM
25,CZ
50O,JL
25,-JE
25,DJ
50,MA
25,EW
50,BP
25,AB
50,VL
25,KZ
50,HD
50,MJ
50,AV
700,CJ
5O,JL
25,ML
25,NA
25,WG
25,KR
7OO,BP
25,BB
5O,AP /OO,CP
25,DK
50O,AK
50,ZN
25,DZ
50,CC
25,VC
700,EA
25,SC
50,-

EXTRA
PRIJZEN
ƒ15.000
3214

EE 256

3723 DD233
6538 ZG 020
En ƒ 15.000 voor
het goede doel!
7261
7311
7312
7321

7328
7331
7333
7334
7441

7447
7471

7496

XX
25,LL
. 25,VL
50,HN
25,DX fOOO,DB 7000,ES
50,AC
25,GH
25,HW
25,CG
50,PP
25,-

7521

7544
7552
7607
7607
7634
7663
7683
7731

ZE
AV
JG
DC
VG
PT
TD
SP
AG

5O,-

25,50,50,25,5O,50,25,50O,-

Gran
Dorado
Prijzen
1072
1121
1218
1562
2574

AP 001
VA 131
H J 005
HB 023
VD 064

X»..~,n~^«-<»^-^>*"TB,
7755 NA
25,7772 JK
5O,781 2 KC
25,7815
KC
5O,7824 P N
25,7887 AR
25,7908 DH
700,7946 AB
25,7951
DK
25,7991
BD
50,8024 CS'
25,8031
TJ
25,8223 ZP
70O,8225 LC
25,8262 VT
5O,8265 LE
5O,8266 BH
25,8325 GG
25,8391
VA
50,8401
BX
50,8474 CE
50,8495 HZ
5O,8502 AE
25,8603 CX
25,8754 EB
25,8861
XN
25,8922 EV
5O,9023 AA
25,9041
BM
25,9201
HH
25,921 2 VB
5O,9356 AP
700,9451
BZ
25,951 4 CG
5O,9551
TD
5O,9561
VD 7OOO,9621
CC
50,9644 TD
25,9646 CS
50,9649 HG 7000,9684 BD
500,9712
JC
50,9761 TB
25,-
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Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van december verricht.
Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want:
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde
prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw
rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

:
;

donderdag 29 december 1994
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Zandvoorts strand in '94 veelvuldig in publiciteit
ZANDVOORT Het
strand heeft in 1994 een hele
opvallende rol gespeeld.
Kunstenaars, technici en
gelukzoekers, ze waren er
allemaal te vinden.

LET OP!
VOORZICHTIG

Zonnebaden tussen stapels buizen: het strand wordt opgehoogd

De strandbezoeker moest dit jaar uitkijken voor zakjes mét gif

Een waterhoos trekt over Zandvoort en richt hier en daar schade aan

Het strand komt altij d wel als
eerste in het nieuws in Zandvoort, met de traditionele
nieuwjaarsduik op l januari.
Maar op 6 januari was er al
weer een bijzondere gebeurtenis: de KNRM nam afscheid
van de reddingboot dr.ir. S.L.
Louwes die hier sinds 1959
trouwe dienst had gedaan. Het
schip wordt eind januari '95 opgevolgd door een veel snellere
reddingtaoot, de Annie Poulissen. De KNRM ontving in Winkeliers uit de Haltestraat willen de verkeersrichting de oude
maart negenduizend gulden kant op
van leerlingen van de Gertenbach Mavo, later 'Noordzee
College'.
In januari was er groot alarm
vanwege duizenden gifzakjes
die aanspoelden. Aanraking ermee was levensbedreigend,
vandaar dat het strand enkele
weken, tot begin januari, voor
het publiek gesloten werd. Een
'bijna-ramp' was de waterhoos
die dit jaar over het strand trok.
Enkele strandpaviljoens liepen
schade op. Het begin van het
seizoen werd gekenmerkt door
grote stapels stalen buizen op
het strand: de zandsuppletie
door Rijkswaterstaat. Het tijdstip was minder gelukkig gekozen.
Leerlingen van de basisscholen hielden dit jaar een grote
opruimactie op het strand. In
juni moest het echtpaar Bak- De Plesïnanschool gaat definitief dicht: voor de fusie
ker allerlei toeren uithalen
voor de Staatsloterijshow. Niet
voor niets: de beloning was de
hoofdprijs van een ton. In juli
werd een oefening van Zandvoortse redders op zee wel heel
realistisch: de zogenaamde
slachtoffers werden op een gegeven moment echt vermist,
maar gelukkig liep alles goed
af. Opvallend was de terugkomst van de 'visafslag* op het
strand én in het dorp: een regelmatig optreden van De Wurf.
Dat kwam mooi uit: op verzoek
van enkele ondernemers was
ook de 'dorpsomroeper' weer
terug, in de persoon van Klaas
Koper.

Stoel
De meeste publiciteit kreeg
het strand wel door De Stoelvan kunstenaar Paul van den
Berg uit IJmuiden, vervaardigd
i.v.m. Kunstcircus Zandvoort.
Het meters hoge object, in september voor de Rotonde geplaatst, zou alle stormen doorstaan maar was twee dagen later al spoorloos verdwenen. Er
volgden diverse zoekacties,
maar zonder resultaat. Wel
dook in de 'verlengde' Halte- Brand in een loods veroorzaakt een stofwolk asbest in Nieuwstraat een kopie op: in de voor- Noord
tuin van een eetcafë. Nog later
werd op het strand een reuzeligstoel gevonden.
In oktober is - na langdurige
discussies tussen pachters en
gemeente - begonnen met de
aanleg van de riolering. Dit
voorjaar waren in zuid wel drie;
paviljoens alvast aangesloten.
Nadat de pachters naar de rechter waren gestapt, gaf de gemeente - uit eigen beweging toch medewerking. Deze zomer
ging ook het Beach Watch-project van start, in Zandvoort
slechts gedeeltelijk wegens allerlei kritiek. In tegenstelling
tot Bloemendaal bleef de uitkijkpost hier onbemand.

De dr.ir. S.L. Louwes heeft zijn allerlaatste tocht voor de KNRM erop zitten

Dorp

Het echtpaar Bakker moet op het strand allerlei toeren uithalen
voor de Staatsloterijshow. De hoofdprijs wordt wel binnengehaald

Buiten het strand is er ook
veel op ander gebied gebeurd.
Zoals de machtswisseling in de
politiek: een nieuw college van
GBZ, WD en CDA. Tweemaal
omdraaien van het verkeer in
de Haltestraat, touwtrekken
rond Eurotel, Suyderduyne,
nieuwbouw Raadhuisplein, én
de nieuwbouw van het Raadhuis die uiteindelijk wel begonnen is. Bovendien kettingen
rond het Badhuisplein, die het
parkeren van motoren toch
niet tegenhouden. Opmerkelijk
verder waren onder andere de
fusie tussen twee basisscholen,
de opening van het nieuwe
EMM-kantoor, een oldtimerdag met oude auto's in Nieuw-Noord, het bezoek van Lee Towers aan Nieuw Unicum, plus
nog vele, vele andere gebeurtenissen....

In de Verlengde Haltestraat verrijst een nieuwe 'stoel'

De Wurf brengt de visafslag op strand weer tot leven
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veel touwtrekken wordt in oktober een begin gemaakt met de strandriolering

Zandvoort krijgt een 'Stoel', maar slechts voor hele korte duur.
Tv-presentator Paul de Leeuw ontving de ontwerper vorige week
als 'pechvogel van het jaar'

Op het strand wordt de derde 'stoel' van dit jaar aangetroffen

IN PLAATS VAN EEN K A A R T J E *

|| Postcode Loterij sluit jaar feestelijk af

\\

ALS MILJONAIR HET
NIEUWE JAAR IN!
Nietsvermoedend komt een deelnemer
van de Nationale Postcode Loterij als
gast binnen bij Ivo Niehe's Geld Maakt
Gelukkig Show. Net als bij een stel
andere gasten, wordt hem ook gevraagd: 'En... wat zou u met een miljoen
gulden doen?' Maar er is één verschil:
hij gaat ook echt met een miljoen gulden
naar huis!

STUUR DEZE SPECIALE JACKPOTBON
SNEL OP VOOR VEEL KANSEN OP
21ÜT 7 MILJOEN GULDEN!

. ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A. u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
ƒ 40,- (vier lotnummers!
/ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

D dhr.

Adres: .
Postcode:

Als de bekende bokskampioen Regilio
Tuur het miljoen dan echt uitreikt, mag je
wel van een 'knock-out' prijs spreken!
Trouwens, de winnaar van de 100.000
gulden zal ook wel even opgekeken hebben toen zijn lotnummer helemaal vanaf
Time Square in New York onthuld werd.
De Postcode Loterij gaat heel ver!

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

Datum:
Handtekening:

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

Banknummer:

150.95.01

NATIONALE
LOTERIJ

Wij feliciteren ook de overige 132.000
winnaars met hun prijzen van ƒ 25,- tot
ƒ 15.000,-. Bovendien wensen wij alle
deelnemers een goed en gelukkig én
kansrijk 1995 toe.
Dankzij uw deelname kan de Postcode
Loterij met miljoenen en miljoenen guldens bijdragen aan projecten voor mens
en natuur. En ook daar gaan wij in 1995
mee door.

Met de beste wensen van Relnout
Oerlemans voor het nieuwe [Bar.
Wie weet komt hij in 1995 bij ü
langs meteen geweldig bericht.

Of bent u nog geen deelnemer? Vul
dan gauw de WIN-TOT-ZEVEN MILJOEIM-BON op deze pagina in. Dan
maakt u volgende maand al meteen
kans op de Mega Jackpot van
3 miljoen. En op de ton. Plus elke
week de Bingo Jackpot, die nu op een
kwart miljoen staat! En natuurlijk op
de vele tienduizenden andere prijzen.
Doe mee met de spannendste loterij
van Nederland en stuur de bon nog
vandaag op!B

UITSLAG TREKKING DECEMBER:
KIJK WAAR DE PRIJZEN V ALLEN!
1011
1012
1015
1018
1018
1023
1 024
1053
1067
1069
1075
1079
1099
1103
1111
1135
1187
1211
1217
1314
1326
1333
1353
1412
1431
1456
1506
1521
1544
1691 .
1 693
1701
1722
1785
1834
1934
1944
1949
1951
201 5
2023
2023
2152
2161
2201
2204
2221
2231
2241
2251
2253
2265
2272

WB 70OO,EL
50,3628 BL 233
LV
50,KV
50,VN 500,XR
25,GB
700,RD 500,XE
25,WN
25,GA
25,CZ
500,BW 500,PE
50,XZ
50,WK
25,En voor iedere deelnemer
PZ
700,in de postcode 3628 BL
HK
50,TA
25,een troostprijs van ƒ3.000
LT
25,EM
50,RL
25,- 3034 RN
25,JP
25,- 2512
50,25,- 3036 TV
NS ' 50,- 2518 HP
25,- 3052 NL
25,JA
500,- 2522 LD
25,- 3063 RP
25,WZ
25,- 2524 VZ
50,25,- 3067 PV
NN
50,- 2533 BK
50,25,- 3067 RH
AT
25,- 2541 CL
SL
25,- 2546 BL 7000,- 3068 GR 700,50,25,- 3073 HB
WZ
50,- 2555 TM
25,700,- 3076 HK
EK
50,- 2562 LE
50,- 3079 AD
25,CD
7OO,- 2562 SE
50O,- 31 12 VB
50,XB
50,- 2565 BL
2566
XV
50,3112
XG
50,JD
25,25,50,- 3119 TB
LN
25,- 2572 VM
500,- 3155 DD
25,AW
25,- 2574 AK
50,- 3191 DM
50,BB
25,- 2574 EB
25,- 3224 R J
25,KW 7000,- 2583 KC
50,- 3232 XL
500,AM
25,- 2584 RN
25,25,- 3317 BD
KT
25,- 2592 SC
25,50,- 3317 GE
HJ
700,- 2592 SK
25,-. 3332 NZ
50,AA
50,- 2665 DH
5O,- 3334 EL
25,AH
25,- 2681 KH
25,25,- 3335 CH
LL
25,- 2691 AR
25,7OOO,- 3355 EB
JE
50,- 2691 TJ
50,25,- 3364 AB
KR
7OO,- 2716 JG
50,- 3405 AB
50,AG
25,- 2719 GK
50,LW
70O,- 2726 TD 7000,- 3437 EJ
25,- 3445 ED
25,SB
25,- 2727 HL
2741
DW
50,3481
XB
25,SM 700,50,- 3522 AA
50,W
50,- 2902 KE
50,25,- 3522 RM
CN
25,- 291 2 VA
25,- 3533 SG 500,EB
700,- 2931 GX
50,25,- 3553 CK
HG
25,- 2941 RG
3583 AT
25,3705 AK 7000,2324 EB 124
3705 SB
50,3743 AR
50,3815 NE
25,3816 HS
50,3816 PD
25,3817 HR
25,3818 CN
25,3818
EE
50,3841 VK
25,3901 EL
25,En voor iedere deelnemer
3905 RA
50,in de postcode 2324 EB
3941 DA
25,een troostprijs van ƒ 1 .000
3971 PD
25,3972 HD
25,25,- 4007 ZX
700,2332 TJ
50,- 2957 RL
25,- 4063 CP
25,2341 KB
50,- 2992 WV
25,- 4105 DE
25,2353 JH
50,- 301 2 VB
50,700,- 4131 EA
2461 DD
50,- 3025 PS

41 94
4205
4245
4306
4388
4388
4417
4438
4454
4532
4541
4614
4651
4707
4761
4765
4817
4823
4827
4841
4904
4921
4941
5O81
521 5

SEIZOEN
HOOFDPRIJS
ƒ 1 .000.000

HOOFDPRIJS

ƒ100.000

i
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M«POT
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6101
6102
6165
6216
6217
6367
6367
6371
641 3
6432
6443
6451
6465
6512
6531
6546
6562
6591
6624
6655
6681
681 3
6824
6831
6832
6852
6852
6852
6852
6862
6881
6901
6940
6941
6942
7003
7048
7061
7075
7095
7141
7201
7204

TK
25,JE
25,KB
25,CX
25,AA
25,EC
50,CZ
5O,NA
25,BC
5O,AN
25,CH
25,EZ
25,DL
5O,KV
25,KK
25,SW 700,SX
50,JG
50O,JA
50O,SP
50O,LS
25,SV
25,RL
25,PK
25,GW
50,-

EXTRA
PRIJZEN
f10.000
1065 KE 157
5223 KB 029
8071 HH 012

En ƒ 10.000 voor
het goede doel!
5231
5236
5246
5251
5281
5343
5386
5408
5431
5473
5521
5551
5612
5642
5665
5683
5684
5702
5706
5712
5761
5802
5866
5954
5961
5975
6019
6026
6077
6085

AP
EH
TA
SP
GB
EV
GE
NB
DX
ED
CT
PS
EJ
CL
EB
EW
WP
XP
CE
EB
RG
BG
CP
GA
BE
CE
BE
EL
BH
DC

50O,25,50,25,25,50,25,50O,5O,25,25,50O,700,70O,25,50O,70O,70O,5O,50,25,25,50,5O,25,25,25,5O,25,5O,-

AC
25,BK
25,CM 7000,XH
5O,ES
25,AA
25,HE
25,EM
25,PR
7OO,BM 70OO,CN
25,GM
25,CZ 500,JL
25,-JE
25,DJ
5O,MA
25,EW
50,BP
25,AB
50,VL
25,KZ
5O,HD
50,MJ
50,AV
ÏOO,CJ
5O,JL
25,ML
25,NA
25,WG 25,KR
rOO,BP
25,BB
5O,AP
IOO,CP
25,DK 500,AK
50,ZN
25,DZ
50,CC
25,VC
700,EA
25,SC
5O,-

EXTRA
PRIJZEN
f15.000
3214 EE 256
3723 DD233
6538 ZG 020
En ƒ 15.000 voor
het goede doel!
7261
7311
7312
7321
7328
7331
7333
7334
7441
7447
7471
7496

XX
25,LL
. 25,VL
50,HN
25,DX 7000,DB 7000,ES
50,AC
25,GH
25,HW
25,CG
50,PP
25,-

ZE
AV
JG
DC
VG
PT
TD
SP
AG

7521
7544
7552
7607
7607
7634
7663
7683
7731

5O,25,50,50,25,5O,50,25,50O,-

Gran
Dorado
Prijzen
1072
1121
1218
1562
2574

AP 001
VA 131
H J 005
HB 023
VD 064
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7772
7812
7815
7824
7887
7908
7946
7951
7991
8024
8031
8223
8225
8262
8265
8266
8325
8391
8401
8474
8495
8502
8603
8754
8861
8922
9023
9041
9201
9212
9356
9451
951 4
9551
9561
9621
9644
9646
9649
9684
9712
9761

NA
25,JK
5O,KC
25,KC
5O,PN
25,AR
25,DH
700,AB
25,DK
25,BD
50,CS'
25,TJ
25,ZP
70O,LC
25,VT
5O,LE
5O,BH
25,GG
25,VA
50,BX
50,CE
50,HZ
5O,AE
25,CX
25,EB
25,XN
25,EV
5O,AA
25,BM
25,HH
25,VB
5O,AP
700,BZ
25,CG
5O,TD
5O,VD 700O,CC
50,TD
25,CS
50,HG 7000,BD
500,JC
50,TB
25,-
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Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van december verricht.
Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want:
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde
prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw
rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

donderdag 29 december 1994
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Zandvoorts strand in '94 veelvuldig in publiciteit
ZANDVOORT Het
strand heeft in 1994 een hele
opvallende rol gespeeld.
Kunstenaars, technici en
gelukzoekers, ze waren er
allemaal te vinden.
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LET OP!
VOORZICHTIG
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Zonnebaden tussen stapels buizen: het strand wordt opgehoogd
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De strandbezoeker moest dit jaar uitkijken voor zakjes mét gif

Een waterhoos trekt over Zandvoort en richt hier en daar schade aan

Het strand komt altij d wel als
eerste in het nieuws in Zandvoort, met de traditionele
nieuwjaarsduik op l januari.
Maar op 6 januari was er al
weer een bijzondere gebeurtenis: de KNRM nam afscheid
van de reddingboot dr.ir. S.L.
Louwes die hier sinds 1959
trouwe dienst had gedaan. Het
schip wordt eind januari '95 opgevolgd door een veel snellere
reddingtaoot, de Annie Poulissen. De KNRM ontving in Winkeliers uit de Haltestraat willen de verkeersrichting de oude
maart negenduizend gulden kant op
van leerlingen van de Gertenbach Mavo, later 'Noordzee
College'.
In januari was er groot alarm
vanwege duizenden gifzakjes
die aanspoelden. Aanraking ermee was levensbedreigend,
vandaar dat het strand enkele
weken, tot begin januari, voor
het publiek gesloten werd. Een
'bijna-ramp' was de waterhoos
die dit jaar over het strand trok.
Enkele strandpaviljoens liepen
schade op. Het begin van het
seizoen werd gekenmerkt door
grote stapels stalen buizen op
het strand: de zandsuppletie
door Rijkswaterstaat. Het tijdstip was minder gelukkig gekozen.
Leerlingen van de basisscholen hielden dit jaar een grote
opruimactie op het strand. In
juni moest het echtpaar Bak- De Plesïnanschool gaat definitief dicht: voor de fusie
ker allerlei toeren uithalen
voor de staatsloterij show. Niet
voor niets: de beloning was de
hoofdprijs van een ton. In juli
werd een oefening van Zandvoortse redders op zee wel heel
realistisch: de zogenaamde
slachtoffers werden op een gegeven moment echt vermist,
maar gelukkig liep alles goed
af. Opvallend was de terugkomst van de 'visafslag* op het
strand én in het dorp: een regelmatig optreden van De Wurf.
Dat kwam mooi uit: op verzoek
van enkele ondernemers was
ook de 'dorpsomroeper' weer
terug, in de persoon van Klaas
Koper.

Stoel
De meeste publiciteit kreeg
het strand wel door De Stoelvan kunstenaar Paul van den
Berg uit IJmuiden, vervaardigd
i.v.m. Kunstcircus Zandvoort.
Het meters hoge object, in september voor de Rotonde geplaatst, zou alle stormen doorstaan maar was twee dagen later al spoorloos verdwenen. Er
volgden diverse zoekacties,
maar zonder resultaat. Wel
dook in de 'verlengde' Halte- Brand in een loods veroorzaakt een stofwolk asbest in Nieuwstraat een kopie op: in de voor- Noord
tuin van een eetcafë. Nog later
werd op het strand een reuzeligstoel gevonden.
In oktober is - na langdurige
discussies tussen pachters en
gemeente - begonnen met de
aanleg van de riolering. Dit
voorjaar waren in zuid wel drie;
paviljoens alvast aangesloten.
Nadat de pachters naar de rechter waren gestapt, gaf de gemeente - uit eigen beweging toch medewerking. Deze zomer
ging ook het Beach Watch-project van start, in Zandvoort
slechts gedeeltelijk wegens allerlei kritiek. In tegenstelling
tot Bloemendaal bleef de uitkijkpost hier onbemand.

De dr.ir. S.L. Louwes heeft zijn allerlaatste tocht voor de KNRM erop zitten

Dorp

Het echtpaar Bakker moet op het strand allerlei toeren uithalen
voor de Staatsloterijshow. De hoofdprijs wordt wel binnengehaald

Buiten het strand is er ook
veel op ander gebied gebeurd.
Zoals de machtswisseling in de
politiek: een nieuw college van
GBZ, WD en CDA. Tweemaal
omdraaien van het verkeer in
de Haltestraat, touwtrekken
rond Eurotel, Suyderduyne,
nieuwbouw Raadhuisplein, én
de nieuwbouw van het Raadhuis die uiteindelijk wel begonnen is. Bovendien kettingen
rond het Badhuisplein, die het
parkeren van motoren toch
niet tegenhouden. Opmerkelijk
verder waren onder andere de
fusie tussen twee basisscholen,
de opening van het nieuwe
EMM-kantoor, een oldtimerdag met oude auto's in Nieuw-Noord, het bezoek van Lee Towers aan Nieuw Unicum, plus
nog vele, vele andere gebeurteIn de Verlengde Haltestraat verrijst een nieuwe 'stoel'
nissen....

De Wurf brengt de visafslag op strand weer tot leven
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veel touwtrekken wordt in oktober een begin gemaakt met de strandriolering

Zandvoort krijgt een 'Stoel', maar slechts voor hele korte duur.
Tv-presentator Paul de Leeuw ontving de ontwerper vorige week
als 'pechvogel van het jaar'
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Op het strand wordt de derde 'stoel' van dit jaar aangetroffen
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Het bestuur van het
Zandvoorts Vrouwenkoor
wenst haar leden, dirigent,
donateurs en de herders
een gezond, muzikaal

BLOEMSIERKUNST
Wij wensen u
een heel
gelukkig 1995

De specialist
m al uw blocmwcrkcn

V^altestraat 65, Zandvoort, tel. 12060

1 995 toe

SINGER

IVAAIMACHINES ZANDVOORT
Prinsenhofstraat 7
TT Tel 02507-20072
t o garage Versteege
Maandags gesloten

ibeUi

wenst u een
gelukkig en gezond 1995'

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Nog vele goede en
gezonde jaren samen.

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort J

Alex en Anneke
wensen al hun klanten veel geluk
en gezondheid voor 19951

Gasthuisstraat 4, Zandvoort
tel 02507-13283

Een
Gelukkig Nieuwjaar
en bedankt
dat ik nog enige tijd
mijn standplaats
mocht blijven gebruiken.
Manfredo
en de honden en poes

CDA

Hondenkapsalon
RENEE

Zandvoortse Bridgeclub
wenst haar leden en niet-leden
een gezond, gelukkig en gezellig

wenst alle twee- en
viervoeters
een gelukkig 1995

1995 !

Slagerij
Vreeburg

GANSNER & CO.

Boomgaard
Foto's en lijsten

wenst iedereen een
gelukkig 1995 l

LIESBETH DE GRAAF

„Mobil" station
Lehman BV

wensen familie, vrienden en kennissen
een goed en een gezond 1995

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1995

en

i

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

VAN DENSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING
Bilderdijkstraat 30
tel 02507-12972

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Hoi Neel,
Klein van stuk
maar groot in het geven van geluk.
Het afgelopen jaar
stond je weer voor velen klaar.
Moge het nieuwe jaar ook jou geven
een gezond en liefdevol leven.

wenst kllënten en bekenden
een voorspoedig 1995

schilders- en ofwerkingsbedrijf

In 1995 staan wij ook
weer voor u klaar.

„de Vuurboet'

FRTTZ SEBREGTS

Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

Mansstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186
wetist cltëtiteti, vrietideii en bekende» een
voorspoedig 1995

Steengrillrestaurant

- Grote Krocht 26
wenst iedereen een kleurrijk en positief

Gediplomeerd opticien, optometnst o v
kontaktlensspecialist A N V C

AUG. v.d. MIJE

wenst iedereen een héél smakelijk
1995

Brederodestraat 60 - Tel 15068-13612

SLINGER OPTIEK

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Haltestraat 54

SMEDERIJ

Bestuur en fraktie
van
CDA Zandvoort

dankt iedereen voor de steun in 1994
en wenst Zandvoort
en haar inwoners
\.
alle zegen voor het nieuwe jaar

Het bestuur van de

TitywnsenÜ

Lijsterstraat 7
wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig 1995

zeestraat 40, 2042 LC zandvoort
telefoon 02507-12013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Direktie en medewerkers
van
Boekhandel
DE KROCHT
wenst iedereen een
stikke goed 1995

Wij wensen U een
gezond en vooral
schadevrij 1995
Verzekeringskantoor - Aegon
A. Folkers-Struvé

DEKKER

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

(hal Dirk v d Broek)

wenst u
bloemenmagazijn

Dierenarts

Aan allen veel geluk en
V voorspoed toegewenst

Bloemenshop „LEX"

Een bloemrijk 1995

exclusieve stijlmeubelen
Galerij Kerkstraat 22
Tel 18855
wenst u allen
EEN GOED EN GEZOND 1995

Kerkpad 6, telefoon 12793

Je weet de afzender wel!

Wy wensen u een heel gelukkig 1995

&

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

Lieve Henk

Van Stolbergweg 1 a, 2042 NW Zandvoort
Telefoon 17093

v
/"

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 02507-14565
Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1995

wenst iedereen een heel goed en
gezond 1995
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Piet & Tonny Stokman

D.

AUTO STRIJDER BV

KINDERMODE

RUUD JONKER

Muuicooüngs Wit en Spuitwerk
Behang en Beglazing

J J Hamehnkstiacrt 111
2033 LK Haarlem
Tel 023 3309 44

Wij wensen u daarom een
goed „lopend" jaar!

DE GOEDE
SCHOENMAKERU
Wenst ieder een
gezond zowel zakelijk als privé 1995 toe

Kerkstraat 32, Zandvoort
•

s

'

s

/

/\
\

Verbouw Onderhoud
Nieuwbouw

ui iA
JUYJl

HL annemersbedrijf

L

iJeo

iezenbeek
NVOB
Haarlemmerstraat 12
2O42 NC Zandvoort
Tel/Fax 025O7-19532/31051
toenben u een

Admlniscratieburo
E. J. MIEZENBEEK Kleine Krocht 3
2041 JN ZANDVOORT
Tel/fax: O2507-16460
«en
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De Wurf

woningbouwvereniging
EENDRACHT
'

D)

LOUIS RIJNDERS

Wenscht al heur
leden en donateurs
veul heil en sege
in et
ankommende jaer

MAAKT
MACHT

Bestuur en organisatie wensen al haar
leden een huiselijk 1995
i

De Z.R.B.
Wenst alle
leden en een
ieder die haar
een warm hart
toedraagt

AANNEMINGSBEDRIJF

wenst u
een

^

ook in 1995
staan wij graag weer voor u klaar

Chinees
Restaurant

HOfS/S- K0IS6
HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT •
TEL. 02507-17897
wenst alle cliënten en bekenden
a Happy New Year

EEN GEZOND EN
VEILIG 1995
HALTESTRAAT 11
wenst clientèle vrienden en bekenden
een goed en gezond nieuwjaar

Marcel Schoorl's
Bloemenkiosk
wenst
alle klanten
een gezond en
bloemrijk 1995
Hogeweg

Wij danken alle ouders voor
het grote vertrouwen dat zij m
1994 hadden om hun lieve
baby's en peutertjes aan ons
toe te vertrouwen
Wij tvensen u
een gelukkig 1995

Loodgietersbedrijf

SPOLDERS BV

Vondellaan

Vereniging van
Nederlandse
Intlallaliebed rijven

Curiestraat 2G
tel. 12630
2041 CD Zandvoort

Snackbar

„De Oude Halt"

KMDEROPVAhQ VOOR BEDRIJVEN EN PAHDCUUEREN

Balletstudio 118Conny Lodewijk
wenst heel Zandvoort

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1995

wenst al onze klanten
een gezond en
patatrijk 1995

een swingend 1995

Op kwalitatief hoog niveau
verzorgen wij ook in het
nieuwe jaar professionele
opvang voor uw kind
Team Ducky Duck

Marcel, Marcella
en Mitchell Schoor!

Wij wensen u een
smakelijk 1995!

Prinsesseweg 36
Zandvoort

Proficiat Gemeente Reiniging

Paap

ZflNDVOOftT
echte bakker BALK
Hogeweg 28

tel. 12989

en voor de mannen van de strooiwagen
die aktief waren gedurende l e Kerstavond.

€en gezond 1995 en ....
niet te gladde wegen.

ECHT JE PROEFT 'T!

€. L. Felderhoff

H. Franssen
zonweringen

Wenst alk vnenden, bekenden en zakenrelaties
een voorspoedig en gelukkig i 995

Coiffures
voor hem en haar

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel.14623

HAPE

wenst iedereen
een zonnig 1995

%* O.L.Y. ANJA V/D VOORT

Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel 02507-15880

Wenst alle klanten en bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar
Ccrnfied
Fitness Instructor

AEROBICS BALLET

Loodgieter en cv-installateur

Firma:
wenst al haar klanten
een warm en gelukkig
1995

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel 12865

Studio
adres

Wenst u een héél

Groente- en Fruithandel

Oranjestraat 12 tel. 19701

J en C Dalman

Zandvoort 02507 - 17959 (hoofdkantoor)
Heemstede 023 - 288838 (W.A. Brussee)

wensen hun vnenden,
kennissen en klanten
een gezond 1995
Haltestraat 51 Zand\oort

Het bestuur van:

Paranormaal Centrum Zandvoort
wenst iedereen
een gelukkig en
voorspoedig 1995!
Anneke v/d Berg - Rene Vendeville
Herman v/d Werff - Fred de Graaft
Anneke Draaijer

Accountants karitoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel.» Fax: 02507-1 9396

Zandvoorts Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed
wensen cliënten en
bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

Helmerstraat l l
Zandvoort. Tel. 02507-12150

donderdag 29 december 1994
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VIRGIN

Voorilf
het foid
oo*d mo«t
mo*t lijn
ifln
voor
«*t htt

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204

LA

OUDEJAARSKNALLER

2/e (jutte \Loine

1995

met kreeftgafrialen 4,50 p. stuk
P.S. bestel tijdig uw zalmschotel
en/of hors d'oeuvre

V
,FZUIGKAPFILTERS
•;••••',.•*".,;.••

Boul. Barnaart 14

. FILTHES ft MOTlEs
„lOOKER HOOD FILTERS
ABZUCSHAUBEFILTERt
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H A L T E S T R A A T 33. 2 O 4 2 LK Z A N D V O O R T
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JORDAN AFWASBORSTELS
gaan langer
i-r*>r-^
,<'."'~">*.
mee! Per2
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PERSTUK
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J

lekker soepel, neemt
veel water op en
droogt periekt

^ ' ')-:^l

maakt uw oven en grill
moeiteloos brandschoon

BUS 300 ML

3A

ELDERS

DISNEY LION KING

ELDERS

,

LUMINARC LIMONADEGLAZEN

AANSTEKERS

'.

-

SET

"

flft STUKS

V.

ELDERS

m,m

ELDERS

De heer mr F. Lisman, lid van de NVP en voorzitter van de
werkgroep die belast is met het samenstellen van de Nederlandse sollicitatiecode, vertelt ons of deze er na 23 jaar discussie hierover nu komt.

il

A\

De heer drs B.D. Kamp, coördinator management recrutering,
Berenschot Recrutering en Selectie zal u confronteren met de
vraag of commerciële wervingspraktijken klem komen tussen
allerlei NVP-coderingen. Heeft de codering gevolgen voor de
kwaliteit, snelheid, acceptatie en irritatie tijdens de wervingsprocedure?
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GOUDA'S GLORIE
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FRITUURVET
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Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunïcatie

KRAT
i

dc Nieuwe
Bijlmer
•-Nieuwsblad
Gaasperdaimue Nicuuuc
Ullecsper
Amstelveens
:: Weekblad

sA/tttósn^^^^

ZAKJES
VOOR

COCACOLA
tIGHTofi
FANTA
LIGHT

ideaal voor bij
de borrel

BAAL
75 GRAM

HEBLWNÜ

FLES
1.5 LITER

FRISCHLI

KOFFIEROOM

IN ONZE GROENTE &FRUIT AFDELING:

in handige cups
-

^ft
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CUPS

Amst:elveenB
.: Weekblad

Zand voorts
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FLESJES
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NATUREL

ELDERS
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Aalsmeerder
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CONIMEX 15% meer inhoud
KROEPOEK

Uithoornse
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3 STOKJES
ELDERS
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HEERLIJKE
KIPSATÉ

zuiver plantaardig

Amsterdams
StadsbBad....
Buitenveldertse ,
Courant ,-^-

SATÉ
AJAM

_UV

.gebakMVittióén
evriesversj

STUKS

150 GRAM

V

kippevlees

Het seminar vindt plaats in het Postiljon Hotel te Bunnik. Aanvang 13.30 uur.

Amsterdams
StadsbCad...
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De heer H. Kok, hoofd administratie Bureau Den Haag, Europese Commissie, zai het gaan hebben over de herijking van de
huidige wervingsprocedure. De tien geboden van de Europese
Commissie .binnen het geheel van instellingen van de EuropeseUnie.

Amsterdams
StadsbSad

DUOPAK PV^MQD

"^iiiiip^^M^^JL___ ^^^H ^BnK?^^j^

De volgende sprekers zullen u graag voorlichten over de pro's
en contra's van de sollidtatiecode.

Amstertlams
StadsbBad _

*pers

BRILLO
OVENREINIGER

De Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) bepleit.
thans de invoering van een sollicitatiecode, waar iedere organi'satie zich aan zou moeten houden.

De organisatie is in handen van de Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie (PAC). Voor informatie
over het programma en de sprekers kunt contact opnemen met
het PAC-secretariaat, telefoon 020-4201745, fax 020-6386609.
Deelname kost ƒ 75,-(excl.btw).
: -
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SET 2 STUKS

-r-.rPbï.

met diverse
Lion King figuren.
Per stuk

met verslelbare vlamr
hoogte. In
diverse kleuren

^pers
•sesi

SPONSOP-DOEKJE

'V;^../'., .l:'] V /V' ' • ' • • ' "
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ELDERS ^'i'-'-'j

DISNEY
LION KING
RIETJES

Mini-seminar 17januari 1995

^ **
DE BEKENDE

ËÉNLAAGS,
tissue
/•' ';:/'fe','
kwaliteit.
fi' ;-'-.';rj j1';,1
ca 3 3 x 3 3 cm l"'"'"-',w/^

tf

D iM i
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CELTONA WITTE SERVETTEN

ELDERS

ELDERS

DE PRO'S EN CONTRA'S

De heer P. Timmerman, erelid van de Vereniging PAC, docent
en auteur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, zai u
de spiegel voorhouden over het nut of de overbodigheid van
een soilicitatiecode.

Kerkstraat 10
ZANDVOORT

AFZUIGKAPFILTERS

PAK
2 STUKS
vervang ze nu!
\ f

Jaarlijks worden zo'n 800.000 vacatures aangeboden. Dat
betekent vele miljoenen sollicitaties. Het leven van een
gemiddelde sollicitant blijkt echter niet altijd over rozen te
gaan. Na met bloed, zweet en tranen de brief geschreven te
hebben, hoort men vaak wekenlang niets. Na een telefoontje
word je binnen een week bericht beloofd. Na drie weken
meldt de telefoniste dat de vacature is vervuld. Een bericht
over de afwijzing komt nooit aan.

KORTING

formaat:
114 x 47 cm

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

'DE SOLLICITATIECODE'

wenst u een gezond
1995
met veel vriendschap
en vrede

ZALMSALADE

wenst
iedereen
een gezond
en smakelijk

30% - 50%

B ON BON N l ER E

B O N B O N S .C HO C O L A D E . T A A R T E N

[T~7'3~*'fïr™='f '^ï

HOT DOGS worstjes
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BUK
400
GRAM
ELDERS
PER
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FLES

ZAKISOGRAM awtsJ
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ:

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

SHO/«RMX«VtEK

K

"SS^S

Heet KILO /ooejri

ELPERS
ELDERS

n

•
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..i....1...

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Koslverlorenhof
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Betgiëpleln 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost)
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Luchthaven
Lelystad
vanuit de
lucht

.uchthavendirecteur J.M. Abjnk voor de voormalige woijng, waarin de directie zetelt.
Als er hier een grote luchthat-en komt, dan wordt dat een
:heel nieuwe. Wij blijven dan
woon naast elkaar bestaan"
Foto's: René de Leeuw.

Mchthaven Lelystad met miljoenen passagiers nu nog een visioen

liegveld in Flevopolder
moet Schiphol lucht geven
n de discussie over de toekomst van Schiphol duikt regelmatig de naam Lelystad op. Als Schiphol 'vol' is, dan zou de
uchthaven Lelystad het luchtverkeer moeten afwikkelen
dat niet essentieel is voor de knooppuntfunctie van 'mainport' Schiphol. Gedacht wordt daarbij aan de zakenluchtvaart, chartervluchten en een deel van de vrachtvluchten,
h Flevoland is immers nog veel ruimte en geluidshinder
loeft daar niet zo'n groot probleem te worden als op Schiplol. De NV Luchthaven Schiphol heeft daarom met het oog
op de toekomst de aandelen van de NV Luchthaven Lelystad overgenomen. Begin volgende eeuw zou daar een grote
nternationale luchthaven kunnen liggen.

De verkeerstoren van de luchthaven Lelystad

door René de Leeuw

W

IE ANNO 1994 op een
mistige ochtend het
rustieke vliegveld in de
iveidse Flevopolder bezoekt,
kan zich maar nauwelijks het
visioen van een grote internaionale luchthaven voor de
geest halen. Het parkeerterrein
s verlaten, mist maakt vliegen
onmogelijk, een terminal heeft
men hier nog niet, een platform
ook nog niet echt en de verkeerstoren reikt niet hoger dan
een eerste verdieping. De direc,ie zetelt in een voormalig
woonhuis nabij de toegang tot
het veld. „Kortgeleden hebben
we de woning hiernaast erbij
getrokken," zegt directeur J.M.
Abbink. „U kunt horen dat de
immerlieden nog aan het werk
zijn."
Abbink overhandigt wat cijfermateriaal en historische gegevens. „Na Schiphol is Lelystad nu de luchthaven met de
meeste vliegtuigbewegingen-in
Nederland," zegt hij. „Dat zijn
er nu bijna 125 duizend per
jaar."
Lelystad bïijkt het domein
van sport- en privévliegtuigen,
ultra-lichte toestellen en lucht:axi's. Er zijn diverse vliegschpen gevestigd, waaronder die
van Martinair en de Internationale Luchtvaart School. De his:orie komt aan bod met een
leus museum en een vereniging die een Russische Antonov
An-2, een robuuste tweedekker,
vliegwaardig houdt. Lijndiensten, zoals op Schiphol, Zes-

tienhoven of Maastricht, kent
Lelystad niet.
Voor de zweefvliegerij is geen
plaats meer. „Vermoedelijk
was dat hier dit jaar voor het
laatst," zegt Abbink. „Voor
zweefvliegers is een compleet
zweefvliegterrein aangelegd bij
Biddinghuizen."

Landbouw
De luchthaven Lelystad begon haar geschiedenis in 1973
als een airstrip voor landbouwsproeivliegtuigen. In 1982 werd
de grasbaan vervangen door
een verharde asfalt-betonbaan
van negenhonderd meter. In
1991 verlengde men de baan tot
1250 meter en kwam er apparatuur waardoor ook 's avonds in
het donker kon worden geland.
De overname door de NV
Luchthaven Schiphol vorig
jaar is voortgekomen uit het
feit dat de nationale luchthaven
enigszins met de kleine luchtvaart in de maag zit, omdat zij
liever voorrang geeft aan het
grote luchtverkeer. Zij probeert
de kleine luchtvaart daarom te
bewegen vooral van Lelystad
gebruik te gaan maken.
Verhuizing van Schiphol-bedrijven naar Lelystad heeft tot
dusver beperkt plaatsgevonden. „Dat is bijvoorbeeld het geval met de Internationale
Luchtvaart School," zegt Abbink. „Die lijkt het hier wel
naar de zin te hebben. Maar een
luchthaven voor de zakenlucht-

Tot de oudste gebruikers van de luchthaven Lelystad behoort de .vliegschool van Martinair

'We zijn eerste luchthaven met geluidszone'
vaart, daar zijn we nog niet helemaal klaar voor, wat niet wégneemt dat Lelystad ook nu al
een interessant alternatief kan
zijn. Laatst hadden we hier een
Deense machine die een groepje mensen kwam oppikken. Het
vliegtuig landde om tien minuten voor zeven, de mensen die
hier zaten te wachten stapten
in, en om zeven uur was het
vliegtuig weer in de lucht. Het
verlenen van directe service is
op een kleine luchthaven veel
gemakkelijker dan op een grote."

Begin
„Als alles doorgaat moeten
wij in het jaar 2000 een volwaardig 'business airport' zijn.
Daarvoor is allereerst nodig dat

de baan wordt verlengd tot 1800
meter. Er moet een platform
komen en een Instrument Landing System, zodat in het donker en bij slecht zicht kan wprden geland. Met onze huidige
uitrusting is dat slechts beperkt mogelijk. Want het mag
natuurlijk niet zo zijn dat een
toestel van een luchttaxibedrijf,
dat van Schiphol naar Lelystad
is verhuisd, hier 's ochtends
vertrekt, 's avonds niet zou
kunnen landen en dan moet uitwijken naar Schiphol!"
Aan visioenen van een grote
internationale luchthaven voor
jaarlijks tien tot 15 miljoen passagiers, zoals de president-directeur van de NV Luchthaven
Schiphol, Hans Smits, die voorziet, waagt Abbink zich niet.
„Als er hier een grote luchtha-

ven komt, dan wordt dat een
geheel nieuwe, oostelijk van de
bestaande luchthaven," zegt
hij. „We blijven dan gewoon
naast elkaar bestaan."

Geluidszone
Voor Schiphol wordt over
enige tijd een geluidszone van
kracht. Dit houdt in dat de lawaaibelasting voor een vastgesteld gebied bepaalde waarden
niét mag overschrijden. De
waarden zijn een rekensom van
aantallen starts en landingen,
het geluidsniveau van de toestellen en het tijdstip waarop
vluchten plaatsvinden.
„Wij zijn de eerste luchthaven in Nederland met zo'n geluidszone," zegt Abbink. „De
contour is in 1991 vastgesteld

op grond van prognoses uit het
eind van de jaren tachtig voor
het jaar 1995. Het verkeer groeit
echter sneller en daardoor zitten we nu tegen de grenzen van
de geluidscontour aan. Dat betekent dat we maatregelen
moeten nemen."
„Een eerste doorgevoerde
maatregel is het verhogen van
landingsgelden in het weekeinde gedurende de zes maanden
van de zomerperiode, omdat
voor de zone de vluchten in het
weekeinde vijf keer zo zwaar
tellen als doordeweeks. Sommige gebruikers geven er daardoor de voorkeur aan doordeweeks 's avonds te vliegen in
plaats van in het weekeinde.
Dat heeft er toe geleid dat we in
de zomerperiode van 1994 in de
weekeinden in totaal 2800 vliegtuigbewegingen minder hadden dan in de zomer van 1993."
Op Lelystad wordt er nu ook
over gedacht om landingen in
de avonduren duurder te maken dan overdag, omdat vluchten in de avond toch nog altijd
zwaarder meetellen. Ook het
gebruik van stillere vliegtuigen
maakt dat het aantal vliegtuigbewegingen binnen de bestaande contour nog omhoog kan.
„Een van de bedrijven hier,
Wings over Holland, heeft recent een Katana lesvliegtuig gekocht," zegt Abbink. „Dat vliegtuig is een heel stuk stiller dan
andere toestellen. Het maakt
het geluid van een naaimachientje."
Abbink kan nog niet goed
overzien hoe de handhaving
van de zone zich verder ontwikkelt. Of er bijvoorbeeld een
soort sociale controle groeit
tussen bedrijven, waarbij eigenaren van stille vliegtuigen het

niet meer pikken dat bedrijven
met lawaaiige toestellen een onevenredig deel van de ruimte
souperen die de contour biedt.
„Die kritiek zou ook kunnen
komen als bedrijven, die hier
niet gevestigd zijn, van elders
vluchten naar Lelystad uitvoeren," zegt Abbink.

Rondgang
Met Pieter van der Ham,
hoofd van de operationele bedrijfsvoering van Lelystad,
maak ik een rondgang over het
nog steeds mistige veld. Het zenuwcentrum van alle activiteiten blijkt een eenvoudig gebouwtje, niet groter dan een
bungalow, met daarop de koepel van de verkeerstoren. We
komen bij een balie en een
wachtruimte met zes stoelen.
Een trap voert naar de toren.
„Wij hebben hier geen aparte
verkeersleiding," legt Van der
Ham uit. „Wij werken hier met
een circuit, een ovaal waarin
vliegtuigen in een vaste richting vliegen. Vliegers die van
buiten komen, voegen in het
circuit in. Net als bij rotondes
voor auto's. Dat alles gebeurt
op zicht. Bij instrumentvluchten begeleidt de verkeersleiding op Schiphol de vliegtuigen
tot aan het veld. Het laatste
stuk wordt ook op zicht gevlogen."
Van der Ham wijst vanuit de
toren aan waar tot voor kort
een landbouwschuur stond.
Die is gesloopt om ruimte te
maken voor platform. Een grote wens is het luchthavengebouwtje te vervangen door een
op de behoeften toegesneden
voorziening met een hogere toren.

Naast de toren staat een
brandweerauto, met nog de opschriften 'Rotterdam Airport'.
De exploitatie van Zestienhoven valt immers ook onder de
paraplu van de NV Luchthaven
Schiphol en als de ene dochter
iets'over heeft, kan een andere
dochter dat soms uitstekend
gebruiken.
Met een terreinwagen rijden
we langs de hangars. Ze zijn gesloten en laten weinig tekenen
van activiteit zien. „Als de mist
straks optrekt, dan verandert
het hier heel snel," zegt Van der
Ham. „Dan gaan de hangardeuren open en worden de vliegtuigen naar buiten gerold." i
Bij de vliegschool van Martinair staan wel wat toestellen
buiten, maar gevlogen wordt er
niet. In de ene hangar staan
landbouwsproeitoestellen, in
de andere ultra-lichte vliegtuigen of de historische toestellen
van het museum. We rijden
over de verharde baan en langs
de grasbanen voor ultralichte
vliegtuigen. Omdat er vanwege
de mist niet gevlogen wordt, is
het landingsterrein het domein
van buizerds.
Van der Ham is, net als Abbink, afkomstig van Schiphol.
„Het verschil met Schiphol is
dat iedereen daar een beperkt
aantal taken heeft," zegt hij.
„Hier ben je op het ene moment
brandweerman, op een ander
moment zit je in de toren om
het verkeer te coördineren of
sta je lampen van de baanverlichting te repareren. Dat is 'de
charme van een klein veld."
Als we terugrijden dringt er
iets meer zon door de mist en
waagt een eerste Cessna zich
omhoog.

4

Verplaatsen van overlastnaar
Lelystad is geen goede oplossing'
'Verplaats een deel van het
vliegverkeer van Schiphol
naar Lelystad,' luidt een
aantal reacties op de toekomstplannen van Schiphol. De insprekers noemen
dat als alternatief voor uitbreiding van de luchthaven.
Schipholwerkgroep Amstelveen-Buitenveldert (SWAB)
en stichting Natuur en Milieu zijn echter tegen een
dergelijke verplaatsing van
overlast. „Voor je het weet
zitten ze daar binnen twintig jaar met dezelfde problemen als wij hier," verklaart
E. Slot van de SWAB.
door: Eddie de Blieck

L

UCHTHAVEN Schiphol
heeft de grond van vliegveld Lelystad anderhalf
jaar geleden voor één gulden gekocht van de gemeente Lelystad en provincie Flevoland.
Het wordt nu ontwikkeld als
vliegveld voor het zakenverkeer, maar het zou na 2015 wel
eens de tweede nationale luchthaven kunnen worden.
Schiphol ziet Lelystad niet
als alternatief voor uitbreiding
van de luchthaven, maar beet brandweervoertuig is overgenomen van de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven. De opschriften van de vorige eigenaar kijkt of het in de toekomst als
overloop-luchthaven gebruikt
er nog op

kan worden. „Er wordt gekeken of Lelystad na 2015 mogelijk een rol kan spelen als
Schiphol de grenzen van de
groei heeft bereikt en dan vanwege de geluidscontour niet
meer uit kan breiden. Want de
groei van het luchtverkeer zal
ook na 2015 doorgaan," verwacht Schiphol-topman Hans
Smits.
Hij wil spoedig duidelijkheid
hebben over de rol die-Lelystad
kan spelen. „Gezien de lange
termijn die democratische be-

Smits is het op dit moment nog
veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. „Maar het is
zeker niet eenvoudig om bepaalde segmenten te verplaatsen. Vaak zitten passagiers en
vracht namelijk in hetzelfde
vliegtuig. Maar als Schiphol
straks helemaal vol zit, kan het
voor maatschappijen ook aantrekkelijk zijn om-uit te wijken
naar Lelystad."
Op dit moment wordt Lelystad gebruikt als vliegveld voor
klein zakelijk verkeer. Om in

'Voor je het weet zitten ze daar
met dezelfde problemen als wij'
sluitvorming bij dergelijke grote projecten vergt, moeten we
daar direct mee beginnen zodra
een besluit genomen is over de
toekomst van Schiphol. Dut is
nodig willen we op tijd over de
benodigde overloop-capaciteit
kunnen beschikken. Bovendien verdienen de inwoners van
de polder daarover ook duidelijkheid."
In de regio Schiphol wordt al
druk gespeculeerd over mogelijke verplaatsing van vrachtverkeer of het charterverkeer
naar Lelystad. Volgens Hans

de toekomst ook starts en landingen van grote vliegtuigen op
Lelystad mogelijk te maken, is
ten zuiden van de huidige
luchthaven ruimte gereserveerd voor de aanleg van een
start- en landingsbaan met een
lengte van circa 3300 meter. In
feite zou daar een geheel nieuwe luchthaven moet verrijzen.
Stichting Natuur en Milieu is
tegen deze ontwikkeling en ziet
in Lelystad ook geen alternatief
voor de groei van Schiphol.
„Verplaatsen van overlast is
geen oplossing," stelt woord-

voerder Jan Fransen. „De Flevopolder is nu nog een stille
regio. De geluidscontour van de
nieuwe baan die daar moet komen, zou je kunnen vergelijken
met die van de Kaagbaan. Dat
betekent overlast voor woongebieden in Almere en 't Gooi en
verstoring van de rust in natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en het Markermeer. Daarnaast zou de bestaande overlast op Schiphol
gewoon blijven bestaan. Wij
vinden dat de groei van het
luchtverkeer zoveel mogelijk
afgeremd moet worden. Dan is
er ook geen noodzaak om Lelystad uit te breiden."
Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) is
uit oogpunt van solidariteit tegen verplaatsing van overlast
naar andere regio's. „Alleen als
je ergens anders een vliegveld
zou creëren binnen de milieuwaarden zoals die ook voor andere bedrijven zouden gelden,
dan zijn wij er voor. Maar dat
gebeurt waarschijnlijk niet.
Schiphol mag van de overheid
óók veel meer overlast veroorzaken dan andere bedrijven. En
daar maak ik me heel erg boos
over," stelt woordvoerder E.
Slot. „We moeten oppassen dat
we de mensen in de polder niet
overmatig gaan belasten. Wij
hebben inmiddels ook al contacten met hen."

12

donderdag 29 december 1994

Weekmedia 17

SneeuzuBatten (stagroom)
Otiebotten en Rppetbeignets
(oofodefonische.

nvPEN
energiebedrijf noord-holland

opgave.)
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Lagere kilowattuurprijzen in 1995
Per 1 januari 1995 gelden de volgende elektriciteitstarieven voor kleinverbruik.

LA

Meter met één telwerk:
enkeltarief per kilowattuur (kWh)
milieutoeslag per kilowattuur
vastrecht per jaar

BONBONNIERE

BONBONS.CHOCOLADE.TAARTEN

11,3 cent
0,28 cent
57,-

ƒ

Het PEN verlaagt zijn kilowattuurprijzen voor kleinverbruikers ondanks
een forse stijging van de inkoopkosten. Dit is mogelijk door verlaging
van de eigen kosten. De milieu-

Zaterdagavond voor ongebonden mensen
in Soc. De MAN€G€
€en feest tot 05.00 uur in de nacht met
artiestenoptredens, champagne, cocktails,
zalm, kreeft, kaviaar en oliebollen, net
zoveel als u wilt.
(aangepaste kleding a.u.b.)
Cntree all-in ƒ 47,50

\>V \

Info of reservering fel. 16023

^^*

toeslag wordt niet verhoogd hoewel
HAUTESTRAAT 33. 2 O 4 2 UK ZANDVOORT
TELEFOON O 2 5 O 7 - I 5 5 8 4

SCHILDERWERK
l e klas binnen- en buitenwerk

DE WINTERSCHILDER
vanaf 7 november l 994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.
Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

WONINGSTOFFERING
Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILONTen MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

Meter met twee telwerken:
hoogtarief per kilowattuur
laagtarief per kilowattuur
milieutoeslag per kilowattuur
vastrecht per jaar

ƒ

Vermogensvergoeding per jaar:
3 x 35 ampère
3 x 50 ampère
3 x 63 ampère
3 x 80 ampère

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

de inspanningen voor het milieu
12,9 cent
4,1 cent worden vergroot. Ook de overige
0,28 cent vaste bedragen blijven ongewijzigd.
90,Hierdoor liggen de PEN-tarieven
aanzienlijk beneden het landelijk
niveau en behoort het PEN, net als in

4326968641128-

1994, tot de goedkopere bedrijven in
Nederland.

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW en de kilowattuurprijzen excl. brandstofkosten.
De hoogte hiervan wordt landelijk vastgesteld.

Voor meer informatie over de
PEN-tarieven kunt u terecht bij onze
districtskantoren.

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

8e/ nu voor een vri/fc/i/vende offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v,d, MIJE

ƒ

De natuur kent de mens.

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfiimerie Bouwman ,

Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

^Oranjestraat l zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327>/

Eén telefoontje is genoeg ...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Toerkoop Reisburo Zon vaart

geeft u meer!
Kennismakingsvlucht
vanaf Parijs naar Amsterdam
Weekmedia organiseert in
samenwerking met Toer-

; •

NL-Excursies een fantastische kennismakingsvlucht
per DC-10 of Boeing B-747
Jumbo Jet vanaf Parijs
met
Varig
Brazilian
Airlines.

> ,-,

Op vrijdagavond vertrekt u
vanaf het Amstelstation in
Amsterdam per touringcar
naar Breda. Na een pauze
gaat u naar Parijs.
Onderweg wordt nog tenminste eenmaal gepauxeerd. In de vroege zaterdagochtend komt u aan in Parijs en krijgt u de mogelijkheid een ontbijt te gebruiken. In het winkelhart van Parijs is er de gelegenheid om uw eigen ontdekkingstocht te beginnen. U kunt ook een stadstour'door Parijs maken. Om 13.00 uur vertrekt u per touringcar naar de
luchthaven Charles de Gaulle. Na de check-in is er nog tijd om tax free te'
shoppen. Per DC-10 of Boeing B-747 Jumbo Jet vliegt u om ca. 15.00 uur
terug naar de luchthaven Schiphol. Daarna reist u op eigen gelegenheid naar
huis.
VERTREKDATA

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

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

KOSTEN

De kosten voor deze dagtocht bedragen f 159,= p.p. plus f 6,= verplichte
luchlhavenbelasting. In de kosten is het volgende niet inbegrepen:
- uitgaven van persoonlijke aard
- maaltijden
- stadsrondrit door Parijs
- reis/annuleringsverzekenng
- luchlhavenbelastmg/veiligheidsheffing (zie boven
- reis naar vertrekpunt en de reis vanaf Schiphol naar uw woonplaats
De stadsrondrit door Parijs kost f 17.50 p.p. en een gecombineerde reis/annuleringskostenverzekenng kost l'9.50 p.p. Wanneer u tot 8 dagen voor
vertrek annuleert betaalt u 50% van de rcissom. binnen 8 dagen voor vertrek
betaalt u het gehele bedrag. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
geldig paspoort/ toeristenkaart.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door het inzenden van onderstaande volledig
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC AMSTERDAM'.
Via Toer-NL-Excursics ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u per
omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NLExcursics de deelnamebcwijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de kennibmakmgsvlueht met. de DC-10 of de Boeing B-747
Jumbo van Vang Bra/.ilian Airlines is alleen mogelijk door middel van het
insturen van de/c bon naar het m de bovenstaande teksl vermelde adres.
Naam :

Telefoon:

Woonplaats'
Aantal deelnemers:

Ie keu/.c datum xaterdng:
! 2e keuze datum xaterclag:

ii

Stadsrondnt:

ja/nee

Rcis-/annulenngskostenvcrzekcniig:

ja/nee

Namen overige deelnemers (gespeld op de wij/c xoals /.e ook vermeld staan in
paspoort /loensten kaart):

^

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Grote Krocht 20
Tel. 02507-12560

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (ioo cpm)

FAILLISSEMENTSVERKOOP
VAN G l LS Herenmode

Slechts
donderdag
vrijdag

Buureweg 1-3
Tel.: 15736

29 december
30 december

10.00-18.00 uur
10.00-21.00 uur

250 pantalons

SOÖkpstüums
Normaal 895,- 795,- 695,-

art.nr. 604139
prachtige kwaliteit, maten 42 t/m 60,
tevens lengtematen

Rossetti/Bodpni

199r 179,- nu slechts

maten 46 t(m 60
tevens lengte- en kwartmaten

* ' , - • •

. .

' :••

'"''..

' •
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Opnieuw een goed
rapport voor Weekmedia

perstükiiu
':-:'^
per 2 stuks nu

Uw w j™

merkConmoto

PabloGarGia

Nu slechts

ö.a. zijde en viscose

100 heren jassen

Daselijks worden we overstroomd met nieuws uit alle uithoeken van de
wereld. Toch is er een groeiende belangstelling voor het nieuws uit buurt,
dorp en stad Voor Amsterdam en omstreken wordt hierin voorzien door
de 13 huts-aan-huisbladen en 3 betaalde nieuwsbladen van Weekmedia.
Goed gelezen kranten, met nieuws uit de directe omgeving waarbij de
lezer zich direct betrokken voelt.

prachtige kwaliteit, o.a. Cashmir
795,- 598,- 598,-

Uit het NIPO Appreciatie Onderzoek 1994 blijkt opnieuw het grote bereik
en de waardering voor deze plaatselijke kranten.

per istuk nu
per 2 stuks

iart.nr. 518907
maten 44 t/m 60
tevens lengte- en kwartmaten
diverse modellen
Normaal 489;-en 589,perstuknu
per 2 stuks nu

249;-

N u slechts

1000 colberts

Adres:

wenst u een gezond en
reislustiq 1995

W/JZ/JN GESLOTEN
TOT 3 JANUARI

De vertrekdata zijn naar keuze vrijdagavond 17 en 24 februari, 3. 10. 17 en
24 maart 1995.

i Postcode:

Dc nieuwe
zomergidsen zijn

249,450,-

Herenjacks
diverse modellen
van 298,voor

119^/98,-

Waxjassen

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren m Amsterdam en
omgeving met ons kantoor m Amsterdam, tel. 020-562 2618 of
ons kantoor m Amstelveen, tel. 020-647 5393 of ons kantoor in
Zandvoort, tel 02507-17166.

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Bultenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Ulthoomse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
Weekmedia B V is onderdeel van Perscombinatie, uitseefster van Het Parool, Trouw en de Volkskrant

van 398,-voor

TOPMERKEN LEER NU DRASTISCH IN PRIJS VERLAAGD!

de eenzame adverteerder...

FAILLISSEMENTSVERKOOP
Hotel Schiphol A4, Brügrestaurant-v.d. Valk
Rijksweg A4 nr 3, afslag Den Ruygen Hoek Hoofddorp

geeft u meer!

Organisatie Jim's Herenmode Venlo

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

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
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'Theater op Bestelling' komt naar je toe
geleden met Theater op Bestelling begon, legt de mogelijkheden uit: „Al naar gelang de situatie kunnen we bestaande voorstellingen bieden, maar we maken ook toegepaste voorstellingen,
waarin
speciaal
aanpassingen voor het bedrijf
plaatsvinden. En we schrijven
voorstellingen speciaal voor de
klant, maar dat gebeurt alleen
als het past bij de betreffende
artiest."
Alles is mogelijk, maar het
begrip 'theater' staat het hoogst
in het vaandel.
„Alles moet

Slaapverwekkende
symposia, geijkte
produktpresentaties, altijddezelfde-verjaardagen of
lange schooldagen?
Gimmick Produkties
vrolijkt ze op met 'Theater
op Bestelling'. Op maat
gesneden en in een zelf
gekozen omgeving komt het
theater naar je toe.

DA-

MES en heren, welkom bij Intermezzo.'

'We springen niet uit taarten'

Arthur Umbgrove, een van

liteit of waar- de als in een
theater of schouwburg hebben.
We springen dus niet uit taarten," verduidelijkt Robert.
Voor 850 gulden kan al een
voorstelling worden geboekt.
De lengte varieert van twintig
minuten tot avondvullend, aaneengesloten of tussen de bedrijven door.

de artiesten van Theater op
Bestelling, heeft onmiddellijk alle aandacht. Dat kan
ook bijna niet anders in de
kleine ruimte van het res-

taurant waar Arthur naast

en tussen de gasten optreedt.

door Berber Paarlbcrg
Handig en snel breit hij een
paar grappen aan elkaar en
zingt, onder de stimulerende
begeleiding van pianist Alberto
Klein Goldewijk, ontwapenende liederen over de zin van het
leven. Het publiek reageert
mat, maar zo nu en dan toch
geamuseerd. Ze zijn wat overdonderd door de muzikale cabaret-orkaan die op de amuse,
de gemarineerde zalm en de fazant volgen.
Boris Hololtcheff is de 27-jarige eigenaar van het, naar eigen zeggen, nonchalant-chique
restaurant 'Intermezzo' in Amsterdam. Hij probeert de doorgaans rustige zondagavonden
vol te krijgen door 'acts' tussen
de gangen door te bieden. Vanavond staat voor ,h.et eerst cabaret op het menu. Theater op
Bestelling heeft voor de artiest
gezorgd.
„Het maakt het allemaal wat
levendiger," zegt Boris enthou(ADVERTENTIE)

Piano

Cabaret in restaurant Intermezzo: optreden tussen de gasten
Foto Bram de Hollander

saaie gedeelte van een bijeenkomst," vertelt Katinka Bosse
van Gimmick Produkties, het
bureau dat Theater op Bestelling aanbiedt. Je hoeft voor
theater niet meer per se de deur
uit, het theater komt naar de
mensen toe. Theater op Bestel„Wij brengen kleur in het ling speelt overal buiten het re-

siast. „Volgens mij waren de reacties positief, het was alleen
wat overweldigend. De volgende keer moet er wat meer afstand tussen de 'act' en het publiek komen. Maar we willen er
wel mee door gaan."

guliere theater: op feestjes, in
de gevangenis, bij produktpresentaties, op congressen, in
wijkcentra en bij theaterprojecten op scholen. Het programma
bestaat vooral uit cabaret en
kleinkunst, maar biedt ook toneel en zang.
Robert Ceelen, die zeven jaar

Theater op Bestelling vereist
weinig van de ruimte waarin
wordt gespeeld. Robert: „Het is
niet podiumgebonden en de
groep kan zich in een slaapkamer drie hoog achter omkleden. Alleen een piano is meestal
noodzakelijk." Er worden wel
eisen aan de aandacht van het
publiek gesteld. „Mensen moeten tijd uittrekken om naar de
voorstelling te kijken. Dat betekent dat de bar altijd dicht
moet tijdens het spelen, want
dat leidt af."
Robert vindt dat hij kwalitatief hoogwaardige en verrassende groepen kan aanbieden.
„Niets is grof, maar het is ook

renakkoord en Mylène d'Angou
aan Theater op Bestelling verbonden.
„We hebben een heel aantrekkelijke formule," vindt Robert. „Wij coachen en managen
de artiesten. Ze worden allemaal heel intensief door ons begeleid en we verzorgen boekingen voor ze." Dit laatste gebeurt zowel via Theater op Bestelling als, meestal na een paar
jaar, in reguliere theaters. Robert: „Die wisselwerking is heel
goed."
Een kweekvijver wil Robert
Theater op Bestelling niet noemen, maar hij erkent wel dat
het soms toch zo werkt. „Maar
het is niet zo dat we try-outs
houden bij bedrijven om een
programma geschikt te maken
voor theater," zegt Robert met
klem. „De groepen gaan niet
eerder op pad dan wanneer ze
topkwaliteit kunnen aanbieden. Het programma duurt alleen meestal niet langer dan
een half uur. En daar is in de
theaters geen markt voor. In
Theater op Bestelling leggen ze

High tea gebruiken in Leeds
L

EEDS,
MANCHESTER, Liverpool, Huil.
Mijnbouw, textielindu-

strie en turfsteken waren er
de bezigheden, zo leer je op
school. Geen steden dus om
eens gezellig inkopen te
doen. Althans, dat was het
vooroordeel dat ik had.
Maar tijden veranderden, de
industrie verdween en bij
een bezoek vorige week aan
Leeds moest ik mijn mening
over dit ooit zo sombere gebied grondig herzien. Leeds
is leuk en beslist een bezoek
waard.
Met de" slogan 'Yorkshire's
City for Variety' presenteert de
stad zich en hoewel ik VWpropaganda bij voorbaat wat
(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK

Klaverjasvakantie
5 dagen naar Lof, aan de
Moezel. Nu
voor slechts

349.-

Speciaal voor de liefhebbers van klaverjassen organiseert De Harde's Tours unieke klaverjasreizen.
Overdag kunt u genieten van de mooiste excursies en de avonden staan in het teken van klaverjassen. Er zijn leuke dagprijsjes aan verbonden met
als hoofdprijs, de reissom retour! Handje contantje!
Meer informatie over Lof ? Stuurt u deze bon
ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

wen loodsen en je het bereiden
van bier aanschouwelijk tonen.
Dan is er in Leeds Chippendale.
Nee, niet de eigentijdse schaars
geklede spierenbundels, die
massa's vrouwen in vervoering
schijnen te brengen, maar Thodoor Leni Paul
mas, de beroemde 18-e eeuwse
meubelmaker die hier in Leeds
wantrouw, maakt Leeds zijnbe- zijn fraaie kasten en stoelen
lofte waar. Voor enkele dagen vervaardigde.
heeft deze 'culturele hoofdstad
van het noorden,' zoals Leeds
zich graag noemt, veel in huis. Bananenbomen
In Leeds is veel te zien. Wie
Geen Engelse stad zonder
bijvoorbeeld nu eens precies een beroemde tuin of park. Tuiwil weten waar het verschijnsel nierders pur sang als Engelsen
pub, zo typisch Engels, van- zijn, weten ze zelfs op een postdaan komt, moet naar Tetley's zegelgroot stukje grond nog de
Brewery Wharf waar sublieme fraaiste bloemen te kweken. In
acteurs je in de bij het tijdperk Leeds kan men op groengebied
passende kleding door de eeu- zijn hart ophalen. Nu mogen de
wintermaanden niet direct de
meest kleurige tuinmaanden
zijn, Tropical World in het Coronation House maakt datje er,
wandelend tussen koffiestruiken en bananenbomen, zelfs
die snerpend koude winterdag
de zon kunt opsnuiven.
Wie niet voor de bloemetjes
en de bijtjes komt, maar voor
het boodschappen doen, dat tegenwoordig shoppen heet, kan

Vertrekdata:
Januari: 30
^ Feb.: 06,13,20,27
Maart: 06,13,20,27

549,Inclusief: ^ f,
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Hotel Lellmann

• verblijf op een 2-pk do/to
• Kalfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• iedere avond klaverjassen
• gezellige muziek/dansavond
• mogelijkheid terugwinnen fl. 349.-!

Kinderregenkleding

Robin Hood
Clock van
Thontons
Arcade in
Leeds,
Yorkshire
Foto Brits
Toeristenbureau

genieten. In het Victoria Quarter onder de originele uit de
Victoriaanse tijd stammende
arcades vindt men kledingwinkels te kust en te keur, in Waterloo Antiques vindt men meubels en veel antiek en wie nog
eens wil eten zoals de kleermakers destijds in de tavernes hier
deden, moet een Brigg Shot
proberen, de authentieke maaltijd voor deze werkers.

ken van koffie in good old England, langzamerhand lijkt men
hier de kunst van het smakelijk
koffie-bereiden onder de knie
te hebben, al blijft een Engelse
high tea in een Victoriaanse
theesalon, met buiten de mist
en een druilerig regentje en
Charles Dickens bijna lijfelijk
aanwezig, natuurlijk veel leuker. Koffie drinken kunnen we
tenslotte thuis ook en het sortiment scones met clottered creWas ik tot voor enkele jaren am, flinterdunne sandwiches in
terug bevreesd voor het drin- diverse variaties en ander lek-

Bomen met kluit na
Driekoningen planten
%^y

De Hante's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00- 16 00 uur

kers vindt men alleen hier, in
het oude Albion.

Leeds United
Voor de sportfanaten is nog
een bezoek mogelijk aan Leeds
United, de bekende voettaalclub. Kunstminnaars kunnen
in Leeds kiezen uit een groot
scala van manifestaties die hier
het gehele jaar door zijn.
North Sea Ferries (telefoon
01819-55216) heeft diverse aantrekkelijk-geprijsde aanbiedingen. Naast een bezoek aan
Leeds zijn shoppingtrips van
één en twee dagen naar Sheffield en York mogelijk.

geeft u meer!
In de serie "Nostalgie in Tuschinski' draait op zondagochtend
8 januari om half 11 de uit 1926 stammende "stomme' film:

Water geven

N TEGENSTELLING tot

wat we in het populaire
kerstliedje ten gehore
brengen - O denneboom zijn de meeste kerstbomen
van het model 'spar'. Sparren zonder kluit hebben
slechts een beperkte functie: versierd met engelenhaar, brandende kaarsen en
glinsterende ballen. dragen

(ADVERTENTIE)

maar in de pot geteeld en blijft
daardoor wekenlang groen.

gestaan.

I

Agusport heeft kinderregenkleding voor kinderen
van vier tot en met tien jaar
op de markt gebracht. De
Agu-Kidslijn bestaat uit
jacks, poncho's en een regenbroek. Gemaakt om
kinderen te beschermen tegen de regen en om ze leuk
mee aan te kleden.
De Agu-Kidslijn is onder
te verdelen in drie groepen:
Birds; Party en Dino. Alle
kleding is water- en winddicht en is te koop brj de
betere fiets- en sportzaken.

.EL

Hij staat in talloze
huiskamers: de kerstboom.
Indien de boom een kluit
heeft, is een 'nieuw leven'
heel goed mogelijk, melden
natuurkenners Wolthoorn
& De Groot. Maar dan mag
hij niet te dicht bij de
verwarming hebben

Tekening C. Wolthoorn-Sjoerdsma

eveneens, kan er doqr de brandze bij aan de kerstsfeer. Ze weer
nog een spectaculair
hebben ook een beperkte lenieuwjaarsvuur van gestookt
vensduur.
worden, maar daarna is het ook
Als de kerstdagen voorbij zijn
en het leven van de kerstboom

BOES

niet keurig," omschrijft hij de
stijl van zijn artiesten. „Het is
alert, hier en daar heel actueel
en er worden persoonlijkheden
geëtaleerd."
Moest Robert in het begin
zelf nog artiesten vragen zich
bij Theater op Bestelling aan te
sluiten, nu is het aanbod te
groot om iedereen op te nemen.
Behalve Arthur Umbgrove en
Alberto Klein Goldewijk zijn
onder meer Job Schuring,
Clous van Mechelen, Duet Siglette, de Serpanties, Het He-

Kook-TV 200

Kook-TV (dagelijks rond
kwart over negen op Nederland 2) viert binnenkort
een jubileum. Voor 20 januvaak de bodem voor een avondari staat de tweehonderdvullend theaterprogramma. Ze
ste
aflevering op het prodoen er een gigantische podiugramma. Vooruitlopend
mervaring op en ze worden er
daarop worden nu in de uitbekend door."
zendingen letters bekendArthur Umbgrove zegt veel
gemaakt die uiteindelijk
van Theater op Bestelling te
een hele zin vormen. Wie
hebben geprofiteerd. Maar nu
die zin goed heeft 'geraden'
hij met een eigen theatervooren wie door de notaris uit
stelling op het punt van doorde goede inzendingen
breken staat, gaat zijn voorwordt getrokken, maakt
keur uit naar optreden in het
kans op een Siematic-keutheater. „Daar draait het uiteinken met inbouwapparadelijk allemaal om. In de fase
tuur ter waarde van 25 duivoordat je een avondvullende
zend gulden.
voorstelling
De prijs wordt in de uithebt, is Theazending overhandigd door
ter op Bestelde vaste presentatrices Maling echt ideThomas en (chefkok)
---- aal om op een non
Ria
van
Eijndhoven. Naar
vrij
veilige
Kook-TV dat op iedere
manier allerlei dingen uit te
werkdag wordt uitgezonproberen. En zonder dat je een
den, kijken ondanks het
heel programma hebt, kan je
vroege tijdstip dagelijks
toch veel spelen."
140 duizend mensen.
„Maar op het moment dat je
een avondvullende voorstelling
hebt die goed loopt en verVergeten kusten
koopt, is er artistiek gezien
Voor
wie houdt van een
minder noodzaak om Theater
stevige fietstocht en wat geop Bestelling te doen. Dan doe
schiedenis hebben de waje het meer vanwege het finanterschappen van Alkmaar
ciële aspect."
en Edam een 45 kilometerHoewel het volgens Robert
lange fietsroute uitgezet
altijd al goed heeft gelopen, kan
langs eeuwenoude dijken
hij pas sinds een jaar, na een
in het Noordhollandse
seizoen dat met 900 boekingen,
land.
een minimale boterham aan
Onder de titel 'Langs verhet ongesubsidieerde Theater
geten kusten' voert de
op Bestelling overhouden. De
tocht langs schilderachtige
verwachtingen voor de toedijkjes die in vroeger tijden
komst zijn positief.
de stad Alkmaar tegen het
Robert: „We groeien ieder
water
beschermden.
jaar met 20 procent, en dat kan
Drooglegging van het genog jaren zo doorgaan." Of dat
bied maakten de dijken
ook gebeurt, is de vraag, want
overbodig, maar nog steeds
Roberts ware aard van theatertrekken de dijken een langregisseur houdt de overhand:
gerekt spoor door het hui„Ik ben wel zakelijk, maar geen
dige landschap. Een folder
zakenman. Ik wil me blijven beniet daarin de uitgebreid
moeien met de inhoud en de
toegelichte route is voor
ontwikkeling van de groepen."
3,50 te koop bij de VWkantoren in de regio.

echt gebeurd met de kluitloze
kerstspar.
Sparren met kluit kunnen mits de kluit groot genoeg is en
met zorg is opgebonden - hun
functie van fraai-zijn voortzetten in de tuin. De Abies lasiocarpa 'Compacta' bijvoorbeeld is
een langzaam groeiende dwergspar met een bijzondere grijsblauwe kleur. Echt diepblauw
van kleur zijn de stevige naalden van de gedrongen dwergspar Picea pungens 'Glauca
Globosa'; eveneens een langzame, onregelmatige groeier.
Voorzien van een op blauwe en
witte tinten gebaseerde kerstversiering vormen deze sparren een lust voor het oog.
Een kerstboom met kluit
heeft minder last van naalduitval. Wie in huis de voorkeur
geeft aan een klein boompje,
heeft met Picea glauca 'Conica'
een goede keus gedaan. Deze
compacte
mini-kerstboom
wordt niet in de koude grond,

Om na de kerst de kans op
het aanslaan van een kerstboom met kluit in de volle
grond zo groot mogelijk te maken, moet men de tijd dat de
boom zich binnenshuis bevindt
zoveel mogelijk beperken. Geef
hem regelmatig water, laat de
top van de boom intact en zet
hem niet te dicht bij de verwar ming. Nu de kerstdagen achter
de rug zijn en het nieuwe jaar
bijna is begonnen, wordt het als
we Driekoningen achter ons
hebben gelaten tijd om de
boom voor te bereiden op zijn
bestaan buiten.
Laat hem voordat hij in de
tuin geplant wordt in de schuur
acclimatiseren. Het doek dat
om de kluit zit niet verwijderen
- tenzij dit met plastic versterkt
is -, en gewoon meebegraven
met de kluit. Plant de boom
niet wanneer het regent, omdat
het plantgat zich dan met water
kan vullen. Als de kluit in een te
natte ondergrond wordt gezet,
bestaat een gerede kans dat er
wortelrot optreedt.
Kerstbomen die in de pot gekweekt zijn, zoals de Picea
glauca 'Conica', worden pas
van hun pot ontdaan als de
kerstboom in de tuin wordt geplant. Zet de boom in een ruim
plantgat en strooi wat compost
rond het stammetje, of wat koemest die met kunstmest is verrijkt.
Als de grond bevroren is, of
kletsnat van de regen, is het
raadzaam het planten uit te
stellen tot de omstandigheden
gunstiger zijn. Laat de kerstboom met pot en al op een
vorstvrije plaats overwinteren.
Vergeet niet om hem regelmatig water te geven.
WOLTHOORN & DE GROOT

De Moeder

van regisseur Poedovkin. Naar de gelijknamige roman van
Gorki.
Nadat haar brute man als stakingsbreker de dood heeft
gevonden, vreest een moeder voor het lot van haar comniunistisch-gezinde zoon Pavel. In de hoop hem daarmee te redden, verraadt ze bij een huiszoeking door de politie de locatie
van een aantal verborgen wapens. Maar als Pavel vervolgens
tol een zware gevangenisstraf wordt veroordeeld, begint ook
bij haar de revolutionaire vlam te gloeien. Met behulp van
Pavels vrienden weet ze hem te bevrijden; het weerzien tijdens een bloedig onderdrukte l mei-demonstratie mondt uit
in beider heroische dood.
In een perfecte acteursregie brengt Poedovkin de emotionele
en politieke evolutie van de moeder door zorgvuldig gekozen
cameraposities in beeld. De wijze waarop het brute neerslaan
van de l mei-demonstratie is gemonteerd, doet in zijn schokkende emotionele effect niet onder voor bijvoorbeeld de
beroemde trappensccnc in Eiscnsteins Potemkin.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de'kassa van Tuschinski, betalen Weekmedia-lezers in plaats
van 12.50 gulden slechts 9,50 gulden per persoon voor de
film De Moeder op zondagochtend 8 januari om half 11.
Telefonisch reseveren is mogelijk via telefoon 020-626.2633.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (max. vier):

95,2 Amsterdam e.o
97,6 Regio NH Zuid

95,2 Amsterdam e.o
97,6 Regio NH Zuid
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wenst
al haar luisteraars

en

Luxe hoekopstelling.
Kunststof fionl met houten lij
Kompleet met koelkost, oven
kookploot, schouw, werkblad
enspoelbok.siMO'

Moderne luxe vormgegeven
keuken mei fraaie greeplijsten.
Mei schouw en ladenkast. Kompleet met koelkast, kookplaat,
oven, werkblad en spoelbak.

niet-luisteraars

STScoOÏ

Moderne keuken mei
doorgaande greeplijst.
In diverse kleuren leverbaar.
Kompleet met koelkast,
kookplaat, oven, afzuigkap,
werkblad en spoelbnk.

Luxe hoekopstelling.
Kunststof keuken in vele
kleuren leverbaar. Kompleet
met koelkast, kookplaat,
kombi-mognetron, schouw,
werkblad en spoelbak.

EEN GELUKKIG
EN
LUISTERRIJK

STfecW

Ambachtelijk houten front
in funktionele opstelling.
Kompleet met koelkast,
kookplaat, solo-oven,
ahuigkop, werkblad en
spoelbok.SHenOi

Luxe opstelling met moderne
strakke vormgeving. Kompleet
metkoel/vries-kombinotie,
kookplaat, oven, schouw,
werkblad en spoelbak.

1995

W VAN KEULEN
KEUKENS

Je hoort het als eerste op Radio Noord-Hoiland

95,2 Amsterdam e.o
97,6 Regio NH Zuid

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diernen - Tel. 020 - 6 90 74 95
Zeeburgerpad 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

de trekking
Derby -spel

van

FOTO: CEES NOORT

Pauline Dekker (links op de foto), vroeger presentatrice van het
Veronica programma Nederland Dierenland, gaat zich vanaf januari,
samen met Irene van der Laar (Miss Holland 1994), bezighouden met
de presentatie van het programma Derby 8. Drie keer per week zijn
de beide dames te zien op RTL5. Elke dinsdag, donderdag en
zaterdag presenteren zij vanaf verschillende renbanen in Nederland
het nieuwe kansspel Derby 8. Zij zullen na afloop van iedere koers
de winnaar in de bloemetjes zetten en een kort interview houden.

Prijzenpakket
Prijs
ƒ 15.000,ƒ 7.000,ƒ 3.000,/ 1.000,ƒ

600,-

ƒ

250,-

ƒ

100,50,35,-

Cijfer
36 37
99
38 39
97
40 41
95
42 43
92
45 46
89
48 49
85
52 53
80
57 58
73
64 65

100

98
96
44
93
47
90
50
86
54
81
59
74
66

94
91
51
87
55
82
60
75
67

88
56
83
61
76
68

84
62 63
77 78 79
69 70 71 72

Bovengenoemd prijzenpakket is gebaseerd op een inleg van ƒ 2,50,-. Bij
een inleg van ƒ 5,- wordt de eventueel gewonnen prijs verdubbeld en bij
een inleg van ƒ 10,- zelfs verviervoudigd.
De prijzen worden netto uitgekeerd. Dus vrij van kansspelbelasting.

Vanaf 2 januari 1995 introduceert Hippo Toto, een dochteronderneming van SENS, (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij) een
nieuw spel: Derby 8. Een spel waarvan de trekking nu eens niet door
een machine wordt verricht, maar door 16 paarden.
Drie keer in de week starten 16 paarden met een eigen startnummer en een
eigen kleur. Van de eerste 8 paarden
die finishen worden de startnummers
bij elkaar opgeteld. Dit is het Derby 8
getal.
Een voorbeeld: de paarden 3, 1, 11,
10, 4, 7, 12 en 9 eindigen 1 t/m 8. Als
deze getallen bij elkaar worden opgeteld krijgt men het getal 57. Dit getal
correspondeert met een vast prijzengeld.
In dit geval ƒ 50,-. Het is echter duidelijk dat er veel meer mogelijkheden zijn
om tot het getal 57 te komen dan tot
bijvoorbeeld het getal 36. Dit getal kan
alleen maar op 1 manier tot standkomen namelijk als de paarden met de
startnummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en'8
FOTO: WIM HUIJBERS
als eerste 8 over de finish komen. Het
prijzengeld is dan aanzienlijk hoger.
Men kan ook de computer het geluk
Derby 8 is een spannend spel waar laten bepalen. Na opgave van het bemen ook zonder kennis van paarden. drag waarvoor men wil spelen, kiest de
aan mee kan doen. Voor iedere koers computer een of meer cijfers.
worden namelijk 16 andere paarden Bij het verkooppunt ligt verder de inforingezet uit een totaal van ongeveer matie over de 16 paarden die mee2100 starters. Wekelijks verschijnen er doen aan de koers alsmede een bedus 3 maal 16 paarden aan de start.
langrijke tip: de Derby 8 tip.

Hoe doet men mee?

95,2 Amsterdam e.o
97,6 Regio NH Zuid

06100588

r

Derby 8 wordt gespeeld bij een van de
1300 Derby 8-winkels. Dat zijn alle
geautomatiseerde
Staatsloterij-verkooppunten, de zogenaamde „SENS
Service Points" die herkenbaar zijn aan
het Derby 8 vignet. (Bel voor
het
dichtstbijzijnde
verkooppunt
06-300588, 50 et per minuut.) Bij deze
verkooppunten kan men op twee manieren meedoen aan Derby 8. De verkooppunten zijn voorzien van een terminal die „on-line" in verbinding staat
met de centrale Derby 8 computer.
In de winkel kan men op een speelcoupon een of meer cijfers aankruisen
(maximaal 24 cijfers) en aangeven met
welk bedrag (ƒ2,50, ƒ5,- of ƒ10,-)
men mee wil spelen. Verder moet worden ingevuld aan hoeveel koersen men
die week wil meedoen. De totale inleg
per koers wordt bepaald door het aantal kruisjes vermenigvuldigd met het
gekozen inlegbedrag. De speelcoupon
wordt door de terminal gelezen en
print daarna een ticket uit waarop de
gekozen cijfers staan.

V ; (50 CENT PER MINUUT)
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Via het speciale Perbiy::8 telefoori-.
nummer kanirrieri specialekoersinformatie krijgen, tevens geeft dit
nummer informatie over het spel,
het, dichtstbijzijnde verkooppunt
en natuurlijk de trekkingsuitslag.

Speeldagen
Derby 8 kan de hele week worden
gespeeld. Er zijn echter drie koersen,
dus drie trekkingen per week. De
koersen worden op dinsdag, donderdag en zaterdag verreden. De trekkingen, dus de paardekoersen worden
uitgezonden op de televisie op dinsdag
en donderdag om 22.00 uur en op
zaterdag rond 18.40 uur.
De volgende dag kunnen de prijzen tot
ƒ 1.000,- worden afgehaald bij het verkooppunt. Prijzen boven de ƒ 1.000,liggen klaar bij het SENS hoofdkantoor,

Paleisstraat 5 te Den Haag. De prijzen
worden netto uitgekeerd, want Hippo
Toto/SENS neemt de kansspelbelasting voor haar rekening.

Het bijwonen van de 'trekking'
De trekking wordt bepaald door een
draverij van 16 paarden (pikeur op een
sulky). Bij deze door de NDR (Nederlandse Draf- en Rensport) officieel uitgeschreven draverijen, krijgen de paarden een kleur en een nummer toegewezen. Bijvoorbeeld rood is 1, groen is
2 etc. Deze kleuren met de nummers
zijn duidelijk herkenbaar waardoor men
de koers goed kan volgen zowel op de
baan als op televisie.
Voor het spel is het dus van belang dat
er 16 paarden starten. Mochten.er om
wat voor reden ook paarden uitvallen,
dan zijn er per koers 4 reservepaarden.
Mocht het toch voorkomen dat er maar
15 paarden of minder aan de start
verschijnen, dan trekt de notaris de
alternatieve uitslag. De koers wordt
dan niet verreden, maar er is in ieder
geval altijd een uitslag! Het spel wordt
nog spannender gemaakt doordat de
notaris bepaalt hoe de startpositie is
van de paarden achter de startauto.
Het kan dus bijvoorbeeld voorkomen
dat de favoriet, de Derby 8 tip, niet op
de eerste rij start, maar achteraan.
De koersen worden altijd verreden
na sluitingstijd van de verkooppunten. Op dinsdag rond 18.30
uur in Hilversum, Gemeentelijk
Sportpark, Soestdijkerstraatweg 38a,
om dezelfde tijd op donderdag in
Wolvega, Paardesportcentrum Lindetrek, Drafsportlaan 20 en op zaterdag rond 17.45 in Wolvega.

HIPPO TOTO
Sinds 1 mei 1993 Is Hippo Toto
een dochteronderneming van de
Stichting Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij <SENS). Als enige
organisatie in Nederland heeft
Hippo Toto een vergunning voor
het organiseren - van weddenschappen op paardenkoersen.
Deze weddenschappen kunnen
worden afgesloten op een van de
6 Nederlandse Draf- en Renbanen
(Wolvega, Groningen, Hilversum,
Nootdorp, Alkmaar en Dulndlgt),
alsmede in de 40 wedkantoren
verspreid door heel Nederland.

DERBY 8 SPEELCOUPON
Zo speelt u Derby 8
U kruist één of meerdere vakken aan.
Per vak betaalt u ƒ2,50, ƒ5,- of ƒ10,-.
Driemaal per week wordt de Derby 8koers gelopen. Deze koers wordt op
dinsdag, donderdag en zaterdagavond
op TV uitgezonden. In de Derby 8-koers
starten 16 paarden. Van de paarden, die
als l t/m 8 aankomen worden de startnummers opgeteld. Dit is het Derby 8getal. Heeft u dit getal aangekruist, dan

wint u de prijs die bij dat getal staat "*
vermeld. De te winnen bedragen zijn op
basis van ƒ2,50 inleg. Een voorbeeld: de
paarden 3,1,11,10,4,7.12,9 eindigen
l t/m"8. Als u deze getallen optelt krijgt .
u het getal 57. Als u dit op de speelcoupon heeft aangekruist, dan hééft u
ƒ50,- gewonnen.
Let op: er zijn veel meer mogelijkheden
om tot een som van bijv. 67 te komen
dat tot bijv. een som van 39.

DAGEN

INLEG
ƒ 2,50 (1x prijs)

J5(2xprijs)

ƒ 10(4xprijs)

PRIJZEN BIJ ƒ2,50 INLEG
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.voor elk kruisje dat u zet, betaalt u ƒ2,50, ƒ5,- of ƒ 10,
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Auto's & Motoren

Weekmedics

Alfa slaat
nieuwe weg in

Ruim helft van
fietsen afgekeurd

l De gratis APK-keuring
i van fietsen bij 35 scholen •
| door Veilig Verkeer Nederland heeft een bedroevend
i resultaat opgeleverd. 55
procent van de 34 honderd
fietsen van scholieren is afgekeurd.
De meest voorkomende
gebreken waren een defecte verlichting en het ontbreken van zij- en achterreflectie.
Opvallend hoog scoorden tevens de mankementen aan stuur, balhoofd, bel
en handvaten.
De grootscheepse fietscontrole vond plaats in het
kader van een proefproject
van Veilig Verkeer Nederland én Volkswagen.
Gedurende enkele maanden hebben ze de zogenaamde Veilige Fietsbus
ingezet om bij 35 scholen
een gratis APK-keuring uit
te voeren. Het resultaat
noemen ze 'zeer bedroevend' en met recht want de
meeste fietsen waren niet
in orde.
, Hoewel de controles
veelal -in samenwerking
met de plaatselijke politie
werden uitgevoerd zijn er
geen bekeuringen uitgedeeld.

Honderdduizend
Astra's verkocht
• Wie zich wil onderscheiden van de massa, kan beter geen Astra aanschaffen •
want de kans dat de buren
er ook een hebben is vrij
groot.
'
.In het verleden was de
Kadett de auto voor het
grote publiek, nu is dat on\ miskenbaar de Astra. Kort{geleden leverde Opel het
i honderdduizendste exem(plaat in Nederland af.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

De echte opvolger van de
vijfdeurs Alfa 33 is tijdens de
AutoRAI in februari in levende
lijve te bewonderen. Als
voorproefje op deze 146 rijdt
sinds enkele weken de apart
gelijnde driedeurs 145
hatchback over de Nederlandse
wegen.

VW levert
elektro-Golf

Om te
zeggen
dat het
een auto
uitduizendenis
gaat te
ver, maar
er passen
ook weer
geen 13
145'sin
een do. zijn.

I

N TEGENSTELLING tot
de verkoopstijging van veel
andere Europese merken
dit jaar bleef Alfa Romeo
tot dusver vrij stabiel. Uit cijfers van de RAI blijkt dat de
afzet van de 33 flink is teruggelopen maar dat de 155 zich
daarentegen in een stijgende
belangstelling mag verheugen.
Dat het aantal verkochte 33's
is gedaald mogen we verklaren
uit de op de handen zijnde
komst van de 146 sedan en de
enigszins vertraagde introductie van de 145 hatchback. Zeker
zodra de vijfdeurs 146, waarvan
de eerste officiële foto's vorige
week werden vrijgegeven, de 33
aflost heeft Alfa genoeg reden
het nieuwe jaar optimistisch tegemoet te zien.

Boventoon
In 1995 hoopt men in Nederland ruim vijfduizend van de
twee nieuwe modellen aan de
man en vrouw te brengen en de
146 gaat hierin ongetwijfeld de
boventoon spelen gezien de
voorkeur die veel mensen geven aan een vijfdeursconcept.
Met de driedeurs 145 slaat
Alfa Romeo een nieuwe weg in.
Geheel in de geest van deze tijd
heeft Alfa er een onderscheidend produkt een karakteristiek uiterlijk van gemaakt. Om
te zeggen dat het een auto uit
duizenden is gaat te ver, maar
er passen ook weer geen 13
145's in een dozijn.
Aan de achterzijde draagt hij
als kenmerk twee rode spleetogen onder een smalle achterruit. De bagageklep loopt door

Volkswagen neemt een
Golf met elektro-motor in
serieproduktie. De Golf CitySTROMer is voorzien
van onderhoudsvrije accu's. Een gesynchroniseerde motor levert een constant vermogen van 17,5
kW.
Deze is met een normale
versnellingsbak verbonden
en ook de koppeling is van
een standaarduitvoering.

Foto: Bram
de Hollan-

der

tot op het dak wat de insteek
vergemakkelijkt. De zijkant
wordt geaccentueerd door de
omlaag lopende lijn van de ramen. Opvallend is ook de knik
die de ontwerpers hebben aangebracht bij het portierraam.
Door de herkenbare Alfa-neus
verloochent hij zijn afkomst
niet maar tegelijk oogt hij net
even agressiever en spannender dan we van Alfa gewend
zijn. De enorm grote portieren
maken het interieur goed toegankelijk. De rechtervoorstoel
schuift bij het naar voren klappen ver naar voren om het de
achterpassagiers wat gemakkelijker te maken. In het interieur
valt vooral de gebogen lijn van
het dashboard op die de bijrijder veel beenruimte verschaft.

Autotest: Alfa 145
schoenen. Maar je kunt met je
benen over elkaar zitten, het gebrek aan bergruimte wordt echter gecompenseerd door de opbergvakken in beide portieren
en voor de achterpassagiers.
Zowel achterin als voorin biedt
hij armsteun in de carrosserie.
Achterin valt de beenruimte
wat tegen en je kunt zeker niet
met vijf volwassenen op de achterbank zitten omdat de dakhemel dit niet toestaat. Vlak naast
de uitklapbare zijruitjes is te
weinig hoofdruimte.
Het grote glasoppervlak
rondom geeft de bestuurder
wel genoeg zicht, al wordt dit
enigszins teniet gedaan door de
vrij dikke middelste raamstijl.
De stoelen van deze Italiaan
bieden goed steun maar de bestuurdersstoel van de lE-versies en TD zijn helaas niet in
hoogte verstelbaar. Dat is het

Nadeel
Een nadeel is dat er geen
plaats is op het dashboard en
dat het gelijknamige kastje precies groot genoeg is voor het
serviceboekje of een stel hand-

VW Golf 1.6 Diesel, origineel Citroen Visa 14RE origineel
1986, prima auto, inruil moge1990, 5 versn., 3-deurs, 1e
eigenaar,
inruil
mogelijk, ijk, ƒ2950. 023-423906.
' 10.950. Telefoon: 023-423906.
OTO/ICI CITROEN
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van dé Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12; Uithoorn: Stationsstraat 60.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren-.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 40,75
ƒ 13,75
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ10,10

3 regels
voor elke extra regel'
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ruime keuze.in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspeialist Leende. Tel 04906-1528.

Vectra 1.6, GL, 4/92, 78.000
km, ƒ21.400.
ALBERS, Ouderkerk
Tel. 02963 - 1767

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiers en aantr. rep. prijzen.

TEGEN HANDELSPRIJZEN
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500
XM Turbo D'92
ƒ32.500
XM TD abs '93
ƒ 35.000
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
XM 20i abs Ipg'92 ƒ27.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 19.500
XM 20i aut. '92
ƒ 27.500
XM20iaut.'90
ƒ22.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.950
ZX 14 i Reflex '91
ƒ 14.900
BX 19 GTI leer '93
ƒ27.500
BX 19 GTI Ipg '92
ƒ 19.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
BX 19 TZI Ipg '92
ƒ 17.500
BX 16 Progress '92 ƒ 17.500
BX 16 TGI Break '92 ƒ 19.500
BX 14 TE '92
ƒ 14.900
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4.500
BX 14 E '88
ƒ 6.500
BX 14 E '86
ƒ 2.000
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500
BX 19 Turbo D'91
ƒ17.500
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
BX TZD '90
ƒ 14.500
BX 19 D '91
ƒ 9.950
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
BX 19 TRD '88
ƒ 7.500
BX 19 TRD '87
ƒ 6.500
Visa 11 RE '88
ƒ 4.950

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
' FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Missan Sunny 1.6 SLX, 1992,
.PG. 5-drs.,
Bovagarantie,
•ood, ƒ 18.650.
HEERE. Tel.: 020-6719154
Subaru Legacy 2.0 GL, rood,
92, Bovaggar., 60.000 km, el.
amen,
centr.
deurvergr.,
rekh., ƒ 19.250. Econoom,
Frederikspl. 6, 020-6232505.

Alfa Romeo

AX 1.4 TRS '87
ƒ 6.750
AX 1.0 Escape '93 . .ƒ 15.250
AX 11 TGE '92
ƒ15.950
AX 14 TZX 5 drs '92 ƒ 19.750
BX 14 RE '88
ƒ 9.250
BX 14 Toulouse '91 .ƒ 16.900
BX 16 TGE St.b. '90 .ƒ15.500
BX Turbo Diesel '91 .ƒ23.900
ZX 1.9 Diesel '93 ... .ƒ23.500
ZX I.9 Reflex 10/91 . .ƒ 17.500
XM 2.0 Comfort'91 ƒ25.750
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

SPRING IN 't VELD
ALFA PRIMA GARANT
OCCASIONS

Chrysler

ALFA ROMEO
33 1.4lmola, 8-'94, ..ƒ27.950
33 1.4 IE 5-'94
ƒ26.950
33 1.4 IE L, 2-'94....ƒ23.950
33 1.7 IE 16V, 5-'91 .ƒ21.950
33 1.3 S, 3-'89
ƒ10.950
33 1.3 Junior, 1-'88 . .ƒ 8:950
33 1.3.V89
...ƒ11.950
33 1.3 Sportwagon, . .ƒ 13.950
75 1.8 Indy, 7-'91 . ..ƒ20.950
75 1.89-'89
ƒ15.950
75 1.8 ie, 1-'89
ƒ14.950
155 1.7, 8-'94
ƒ36.950
Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
155 1.7 Tw. Sp. 4-'94 ƒ32.950
155 2.0 Tw. Sp., 2-'94/44.950
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
164Twin Spark, 4-'91 ƒ 26.950
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
164 3.0 v6, 9-'88 ...-.ƒ21.950 ES 2.5 l
8-'90
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94
* BOVAG/ALFA-GARANT
VOYAGER 3.0i SE A/T
'
7-'91
GARANTIE VOORWAARDEN VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'92
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92
Autobedrijf Spring in 't Veld GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92
Oosteinderweg 335-339
JEEP Cherokee 4.0 l LTD AUT Demo
3-'94
1432 BE, Aalsmeer
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig!
TEL.: 02977-24696
OOK OP AT 5 tekst TE ZIEN
FAX: 02977 - 44021
Chrysler--Amstelveen
DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG - KOOPAVOND
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

l
l

Voor een goede occasion:

!

Auto's te koop
ƒ 5.000,• F|at Regata 85 S div. extra's
:nw7st. bj '88 ƒ 4250,NIEROP DAIHATSU
Tel.: 020 - 6183951.
'.Volvo 360 2.0, 5-drs., APK
5. Bj. '84 ƒ 2.250
VOLVO NIEROP
Tel.: 020 - 6183951.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel: 02979 - 84866

BX 1.9 RD break, diesel, '87
APK-okt. '95. vr.pr. ƒ5000.
Opeh Omega 2.0i Station, Ipg Tel. 03463 - 51417.
onderbouw, 1990, donkergrijs
metallic, als nieuw, ƒ12.500 Citroen AX,11TGEi 6/91,5-drs
VISA GARAGE 020-6596264 d.bl. met., 56.000 km, radio/
cass., ƒ 9.999. Tel.<p20-6200493
Suzuki Swift 1.3 GTI, b.j. 1989
kl. wit, mooie sport, auto Citroen Visa 11 RE^öriginee
ƒ11.700. Met voll. gararantie 1986, keurige auto, inruil moge
lijk, ƒ2950. 023-423906.
COBUSSEN 020 - 6121824.

in de hand. Op de een of andere
manier lokt het boxergeluid je
tot het dieper intrappen van je
gaspedaal dan nodig. Dat komt
het verbruik natuurlijk niet ten
goede maar het moet gezegd
dat de nieuwe 1.6 motor van
Alfa desondanks opmerkelijk
zuinig is, gemiddeld zo'n 1:12,5.
Op papier is hij zelfs een fractie
zuiniger dan het instapexemplaar met 1.4 motor.
Hij loopt door tot een gangetje van 185 km/uur maar om nu
te zeggen dat hij waanzinnig accelereert, nee. Natuurlijk, hij
laat veel auto's achter zich,
maar het geluid doet meer vermoeden dan hij geeft.

Daihatsu

Fiat

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

Fiat Ritmo 70cl origineel 1986,
keurige auto, pas gekeurd, inr.
mog., ƒ 2950. 023-423906.

Daihatsu Charade T.S. Turbo D
origineel 1986, prima auto, inr.
mog., ƒ3950. 023-423906.
Feroza Resin-top 1.6 inj. st.
bekr. (geel kent.) km 39.000,
7/91, Applause XI zilver '89,
Cuore tx/cx '91.
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel.: 020 -6183951.

stuurder lichte lichamelijke arbeid verrichten maar dat zal
wel bij het sportieve karakter
horen.
Alfa Romeo snijdt met de
driedeurs 145 nadrukkelijk een
nieuw marktsegment aan. De
verwachtingen zijn hooggespannen maar de tijd zal leren
of Alfa met de 145 een nieuw
koperspubliek of de zogenaamde ander-merk-rijders kan bereiken. De prijs is scherp en het
is een auto met een zeer eigen
karakter en uiterlijk. Met dit
laatste zit het wel goed want hij
ziet er gedurfd en aantrekkelijk
uit. Het karakter van de Alfa
145 moetje van houden of leren
waarderen. Het is zeker geen
auto voor Jan en Alleman maar
wie wil daar nog in rijden.
De 145 1.6 IE staat voor 32.900
in de showroom. Het instapexemplaar kost nog geen 30
duizend gulden, het topmodel
1.7 16V en de dieseluitvoeringen blijven ruim onder de 40
duizend gulden.

enige dat je echt mist in de 1.6
IE die als testauto voor de deur
stond. Hij is standaard onder
meer voorzien van een airbag
voor de bestuurder, stuurbekrachtiging, een toerenteller, in
hoogte verstelbare gordels en
stuurwiel, centrale portiervergrendeling, een luchttoevoerkanaal naar de vloer van het
achtercompartiment, een in ongelijke delen neerklapbare achterbank, van binnenuit verstelbare spiegels, elektrisch bedienbare ramen en hoogteregeVoorspelbaar
ling van de koplampen.
Het weggedrag is voorspelbaar en je hebt er geen kind aan
Boxermotor
om hem veilig door het verkeer
De 145 is evenals de 33 voor- te loodsen. De versnellingsbak
zien van een boxermotor en dat doet nauwkeurig zijn werk en
kun je horen ook. Het geluid heeft korte schakelwegen.
heet typisch Alfa te zijn. Hij rof- Maar hij 'valt' niet als een mes
felt er rauw en lustig op los en in de boter in de volgende verwakkert een sportief rijgedrag snelling. In de 145 moet de be- EVERHARD HEBLY

OTOPLAZA Hilversum FIAT
Panda 750 Coll. 12/87 ƒ 6.950'
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500
Panda Autom. 07/91 .ƒ12.750
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950
Uno 45 S Hobby 05/87/ 6.950
Uno Elegant 60, 05/92/ 15.950
Uno Suite 1.4SX 10/93/21.500
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
"toupé Fiat 16V
Turbo 9/94
op aanvraag
Punto 75 EL 10/94 op aanvraag

Kia

Mitsubishi

WESTDORP

GOLDCAR MITSUBISHI

Kia dealer, occasions.
Adm. de Ruiiterweg
396-398, A'dam

Tel. 020 - 68 259 83

De CitySTROMer heeft
bij een constante snelheid
van 80 km/uur een actieradius van 80 kilometer.
Zijn topsnelheid bedraagt 100 km/uur en hij
accelereert in 13 seconden
naar 50 km/uur.
Om een zo optimaal mogelijke gewichtsverdeling
te bereiken zijn de accu's
voofin geplaatst, dit in tegenstelling tot bij eerdere
prototypes.
Hierdoor is meer ruimte
beschikbaar voor de achterpassagiers en bagage. In
Duitsland kost de auto ongeveer 50 duizend DM en
het is nog niet bekend of hij
ook geëxporteerd gaat worden.

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi Colt Eterna, 5 versn.,
origineel 1984, pas gekeurd,
inr. mog., ƒ 1950. 023 - 423906.

Lada

In de motorruimte bevinden zich een oplaadapparaat en transformator
die opladen vanuit een
stopcontact mogelijk maken.

Peugeot

Herenstraat 40 - 73, Hilversum Lada 1200 S origineel 1989, pri- Mitsubishi GALANT 1800 GL *•*PEUGEOT ZUIDWIJK**
ma auto, pas gekeurd, inruil
achter hotel Hof van Holland
Turbo D 1987, lichte parkeer- EINDEJAARS-LEEGVERKOOP
035 - 244244. Dond.koopavond mogelijk, ƒ 3950. 023 - 423906. schade. Vr.pr. ƒ 2750.
Div. types 106 va. .. .ƒ14.750
Tel. 02940 • 19258.
Div. types 205 va. .. .ƒ 5.950
205 GT 1.4./5d4/87 .ƒ 8.950
205 Rallye (95 pk) 7/88/11.950
309 GRI 4i 7/91
ƒ13.950
TE KOOP:
Opel Senator 3.0 i, m. '89, air- 305 GR Break 4/86 ...f 2.950
co, duurste uitv., in nw. staat, 305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
ƒ 13.950. Inruil/financ.
405 GR 1.9 Break 2/89/15.750
Tel. 020-6105478.
504 Cpé 6cyl. '77 ..ƒ19.500
Opel Kadett stationwagen oribouwjaar 1989, km stand 165.000,
gineel 1987, mooie goede auto, Wat u zoekt hebben/krijgen wij!
APK tot juni 1995, kleur zwart,
inr. mog., ƒ 6950. 023 - 423906 Minervalaan 86, Amsterdam - Z
i.z.g.st. rijdt 1 :18,5.
Tel. 020-6629517/6791864
Opel Senator 3.0E automaat
origineel 1984, keurige auto, 106 XR 1.1. 11/91 73.000 km
Vraagprijs ƒ7.950,-.
inr. mog., ƒ 3950. 023-423906. 205 XR Diesel 4/92 102.000 km
T.k.
Opel Corsa 1.5, d.rood, 205 GL 1.1. 5/89 103.000 km
Tel. na 18.00 uur: 036 - 5367060.
del. '92, grijs kent. 65.000, vr.pr. 205 Accent.. .88 58.000 km
205 XL . . . . 8 / 9 0 89.000 km
ƒ 12.500. Tel.: 071 - 146492.
205 XR 1.4 .2/93 32.000 km
ALBERS
T.k. Opel Kadett 1.4i, bj. '90, 405 GR 1.9 10/90 80.000 km
Ford Service Dealer
3-drs,
5
versn.,
grijs
met.,
zonVoor een goede occasions:
405 SR 1.8 .8/93
9.000 km
werend glas. Tel. 02940-17316. 605 SV 3.0 . 9/92 20.000 km
Fiesta 1.1. Rnesse
6/94
BERKELAAR AUTO
Escort 1.6 Laser
4/94
Handelsweg 4
PEUGEOT v.d. POUW
Escort 1.6 CLX
10/93
Mijdrecht
Amstellandlaan 1
Sierra 2.0 i CL Sedan .. ..3/90
MAZDA-DEALER
Weesp 02940 - 15110.
Mondeo 1.8 CLX 5-drs . ..2/94
Tel.
02979
82929.
620 Si rac.green
04/94
Mondeo 1.8 CLX 5-drs „11/93
COBUSSEN AMSTERDAM •
620 i nightfire red
03/94
Scorpio 2.0 CLX Wagon .6/92
OCCASIONS
sinds 1930
216 GSI rac.green
MAZDA DEALER
Peugeot-dealer
45.000 km LPG
06/93
BOVAG GARANTIEBEWIJS
VAN VLOTEN CAR
214 SI steel grey
8/91 205 1.1 Accent 12/86 ƒ 7.500
Ouderkerk tel. 02963 - 1767.
213 S strata grey
04/88 306 XR 1.4 i 9/93 ...ƒ26.000
Tel.: 020-6365052
Fiesta Sport 1.3 (rood), bj. '87,
825 Sterling autom.
306 XR 1.4 i 3-drs 5/94 ƒ 26.850
nwe banden, 12/94 kleine beurt 626 SED LX 1.8i-16v . . . .1993 sch.dak. 1/88
ƒ11.750 309 XR 1.4 i 4/92 ...ƒ18.500
1994
gehad (garage), APK 7/95, 626 Wagon LX 2.0i
405 GL 1.6 i 6/90 .. .ƒ13.500
i.z.g.st., ƒ 6500. 020-696.10.88. 323 HB LX 1.3
1987 Tevens Land Rover Discovery enz. enz. ook vreemde merken
TDI,
autom.
04/94,
19.000
km.
323
HB
GLX
1.3
1988
Fürd Escort 1.4 CL, 5-drs, origiCOBUSSEN
1989 nieuwste model. Verder div.
neel 1986, keurige auto, inruil 323 HB 1.5 aut. PS
Baarsjesweg 249-253
1990 andere occasions
mogelijk, ƒ 5950. 023 - 423906. 323 HB 1.6i LX
Amsterdam 020 - 6121824.
323 HB GLX 1.6i
1991
MINOR MOTORCARS B.V.,
323 F GLX 1.6i
1990
Peugeot
205 GL Diesel, bouwj.
ROVER DEALER
323 F GLX 1.6M6V
1993
'88, perfecte staat, 5-drs. Nwe
Sloterkade
40-44
323 FCreon 1.8-16V . . . .1992
APK. Inruil mogel., ƒ7.950.
Amsterdam 020 - 6177975
323 F GLX 1.8M6V
1991
Tel.: 020-6105478.
LANCIA
626 SED GLX aut. 2.0-12V. 1988
S6Y10
ƒ 5.850 626 SED Xeno Ipg 2.0i . .1991
93 Y10 Junior
ƒ 19.500 626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
£M Delta 1.6 DEMO .ƒ31.950 626 HB GLX 2.0-12V .. .1989
SoDedra 1.6 DEMO ƒ 33.500 626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992
W Dedra 1.8 DEMO ƒ38.950 626 Coupe 2.2M2V PS .1990

Ford

Opel

Ford Orion 1.8 Diesel

Mazda

Rover

Lancia

Renault

T.k. Renault 5 ITS

Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108.
Nu ook in Hilversum
Oto Plaza, Herenstraat 40
Tel. 035 - 244 244

Andere occasions:
Mitsub. ColfGL 1.2 . . . .1988
Peugeot 309 Porf. 1.4i . .1990
Peugeot 405 GL 1.6i... .1990
Toyota Corolla XLi 1.3 ..1993
Opel Kadett LS 1.8
1987
Ford escort L 1.6
1987

l.o.v. cliënt/1ste eig.: Lancia
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Thema 2.0 i.e., blue Madras,
div. extra's, o.a. el. schuifd.,
AMSTERDAM-NOORD
juni 1991, ƒ 16.500 incl. Lancia
FIAT VERMEY B.V.
Ypsilon,
rood,
±
30.000
km,
Keuze uit ruim 35 occasions,
3-'92, ƒ12.750. BEREBEIT,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Nissan Sunny 1.3 Bestel staTel. 02975-62020.
tionw. orig. 1989, 60.000 km, 1e
T.k. mooie Fiat 600, 1971, in
eig., inr. mog. 023 - 423906.
prima staat moet weg, APK
feb.'95, p.n.o.t.k. 020-6244811.

Nissan

rood metallic., 1.3 L, bouwjaar '84
ƒ 2500,-.
Tel.: 020 - 6246618.

Alpine V6 Turbo, zeer goed on- Renault Espace TDX, jan. '91,7
derhouden, '88, APK tot 3-'95, zitpl., trekhaak + veel extra's,
d.rood, ƒ 32.500, 020-6136203 ƒ 27.000,-. Tel. 05730 - 51542.
Tegen handelsprijs: Ren. 25
RENAULT AMSTERDAM
TXE, do.rood met., Ipg, Renault
Top occasions met 1 jaar
radio, centr. vergr, el. amen,
garantie
Lm. wielen, v. 1e eig., 6-'91,
Wibautstraat 224
ƒ16.500. R19 1.7 GTS, 3-drs,
020 - 561 96 11
rood, Ipg, 4-'91, ƒ13.950.
Renault Clio URN, 5-drs, bj. 3- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
'92, d.groen met., 90.000 km, 020-6627777.
ƒ 16.000,-. Tel. 020 - 6924616.

Mercedes-Benz

•Auto te koop? Plaats in deze Mercedes 280 TE Combi, b.j.
rubriek. U zult verbaasd staan '84, i.z.g.st., nwe APK, ƒ 6.950.
over het resultaat,
Tel.: 020-6105478.

c Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

t,

Saab 900C '89, kl. zw., LPG,
134 d. km, str. bekr., cent. lock,
el. schf/ka. dak, el. ra., rad/cas.
4 Idspr. ƒ 18.000, 020-6454627.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097
Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.

Seat
SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max
020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk

Tel. 020-6133333

Toyota
Wegens overl. van 1e eig.
CAMRY 1.8 XL '88, d.rood
met., slechts 59.000 km, i.b.g.s.
ƒ9.000, tel. 020-6310736.

Volkswagen
Golf GL Turbo D., m. kat.,
alarm, met, rood, bj. nov. '92,
ƒ25.000. Tel. 02207 - 17272.
Mijn baanverandering uw kerstvoordeel: repr. zwarte PASSAT
1.8 GL, m. '93, 66 kW, LPGonderb., vr.pr. ƒ 18.000! Net gr.
brt gehad en 100% ANWBgoedgek. Tel.: 055-665970.
\/W Golf Diesel, b.j. '87, 5 versnell., puntgaaf, nwe APK,
ƒ 6.950. Tel.: 020-6105478.
T.k. VW Passat 1.6 luxe, b.j. 83,
APK 7/95, zeer goed ƒ2750.
Tel. 020 - 6658394 of 6944856.
T.k.a. tegen handelsprijs:
VW Passat CL D 1.9, 4-drs,
10-'90, ƒ 17.500. Passat 1.8 CL,
4-drs, rood, 10-'90, ƒ 14.950.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
020-6627777.
Van 1e eig.: VW Vento 2.0 CL,
rood, ± 9000 km, stuurbekr.,
el. ramen, c.v., 4-'94.
Voor inl. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k gevraagd.

Saab

Klassiekers
en Oldtimers

SAAB 900i 16v, 5-'90 Forty uitv.
d.bl. met, LPG, ƒ23.000..
Tel. 02295 - 1800.

T.k. Humber Pullman lim. bj.
1948, MOT £ 6500 or collect in
England n.o.t. tel. 073-441134.
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

s

Miero-advfirteiities voor zakenman en particulier kunnen
worden £C7el over I of 2 kolommen breed Ie in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/en wij naar (ie speciale bon op de
pagina „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
XANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur,
U kunl uw tekst lelefonischc opgeven: 02507-17166 of
afgeven//enden aan:
* Xandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplcin 12.
2042 J M Zamlvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Xandvoorts Nieuwsblad, Amslelveens Weekblad. Uilhoornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder Courant, alle edities van bel Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper. ƒ 5,52 per rnillitnctcr.
Sluitingslijd: maandag 15,00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertentiecombinaÜL'S in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 8.-- aclm.kosten.
•* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordl ƒ 6.50 in rekening gebracht.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's
Verloren en
gevonden

* Omg. Prinsessew. studie- Carrosserie Center Van Veen
boeken Sahara, eigendom te Amsterdam vraagt wegens
bibl., gevonden. 15088.
uitbreiding all-round
carrosseriebouwer/constructiebankwerker t.b.v. nieuwFelicitaties
bouw en/of reparatie, allround bedrijfswagen spuiter
* Patricia, gefeliciteerd met en all-round bedrijfswagen
je verjaardag. Papa en Mama monteur. Tel.: 020-6117797,
* Patricia, gefeliciteerd met inl. dhr. van de Zeijden.
je verjaardag en je poppen- • Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.
huis. Angela.

Alle prijzen excl. 17.5% BTW

(dit nummer is nicl voor bczorgklachtcn) of zenden aan:

RESTAURANT QUEENIE en de K.G. & C.C.
vraagt voor de komende periodes

Micro's Weekmedia

medewerkers

Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Borduurpakk., hobby art.,
DMC, naaimach.reparaties,
scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstraat 7 Zandvoort.
• Brieven onder nummer en
BELLEN ONDER NUMMER
voor een maximale response
DE CONTACTTELEFOON
Voor info 06-35011174, 1gpm
Elke dinsdagavond gezellig
zingen bij het Zandvoorts
Mannenkoor in het Gemeenschapshuis aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.
GROTE VLOOIENMARKT
14 jan. Haarlem Schalkwijk
't Schalkererf 9.00-16.00 uur.
Toegang ƒ 2,50. 100 kramen.
Inl.: 020-6156856.

Happy Days
Van Marsbergen
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Nel, 40 jr, je bent de klos.
Hoe is het met je dennebos'?
De Gospelrockers.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude school
spullen. Tel.: 02507 - 19106.
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij nog steeds
van mening dat de Herman
Heyermansweg moet worder
doorgetrokken.

voor de bediening en zelfst. werkende kok.
Voor inlichtingen Mevr. Holleman, tel. 02507 - 13599.

Divers personeel gevraagd

Oproepen - Mededelingen

NIEUW

Een pruik als het
nodig is!

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmgatjwerken

Dinsdags gesloten.
Heemstedestroat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.
Tel. 020-6157107

11 Nieuwe locaties te openen in 1995. Snel groeiend bedrijf
heeft mensen nodig voor diverse functies. Geen ervaring
vereist. Knip uit en bel maandag 2 jan., 9-17 uur: 020-6000280.
40+ Escortburo te A'dam
vraagt dames vanaf 40 jr,
Woninginrichting
discr. verz. Tel. 06-52824181.
Berr je avontuurlijk, vlot en Bankstel t.k.a. 2 + 3 zits
commercieel? Niette beroerd donkerbr., geheel leer, i.g.st.
om hard te werken voor een Vr.pr. ƒ450,-. Tel. 13962.
riant inkomen? Bel ons dan:
023-296190 of antw.app. FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
Liefst omgeving Randstad.
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Huishoudelijk
Alles ± ƒ250,- of kom een
personeel
praatje maken. Dotterbloemgevraagd
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
Vrouwtje voor de huishouding
gevr. 2 a 3 dagen p.w. Tijd
n.o.t.k. Tel.: 02507 - 17084.

Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste,woord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Gewonnen door: M. Hugen, Amsterdam

Verhuizingen

De Harde's Tours

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

«assss*»

3 regels
Gratis!

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
GRATIS MICRO'S worden
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeplaatst onder de
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
navolgende voorwaarden:
bij uw tekst meegerekend wordt).
» inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden o weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels « alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag'
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw • tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM
Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6reqels/10,15
7 regels ƒ 11, 84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: ..

klokradio gewonnen door: P. V. Loon, Zandvoort
walkman gewonnen door: H. Broekmeulen, Uithoorn
videobanden gewonnen door: M. Bijlsma, Zandvoort

06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Op DINSDAG 3 JANUARI 1995 verschijnt het
WINTERPROGRAMMA van de VOLKSUNIVERSITEIT.
Boordevol interessante cursussen en activiteiten, o.a.:
Taalcursussen
Creatieve cursussen
Algemene kennis
Doe-Zelf cursussen
Het programmaboek is vanaf 3 januari verkrijgbaar bij
de stadsdeelkantoren, Openbare Bibliotheken en grotere
boekhandels. INSCHRIJVING vanaf DINSDAG 3 JANUARI
van 10-16 uur bij de Volksuniversiteit Amsterdam.
Herenmarkt 93
1013 EC Amsterdam
Engels v. beginners + halfgev. ƒ5,- p/u. Begin 9/1 +
12/1. Progress 020-6738412.
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Huwelijk en
kennismaking

Een goed contact komt
nooit ongelegen. Zeker niet
via de CONTACTTELEFÓON.
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer.u maar
*• Zamor zkt tenor/bassen wilt. Info 06-35011174,1 gpm.
rep. maandagav. 20.00-22.30 Zoek je een leuke vriend of
uur. Belangst, bel 15096.
vriendin? De Relatielijn
06-350.290.15 (100 cpm)
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38" A'dam
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664.

Kunst en antiek

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Klein schildersbedrijf doet
gaarne vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 020 - 6948197.
Nieuw in Zandvoort

DE KLUSSEBUS
Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen. Tel. 13780.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
. schoolseizoen bij:

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-1-1486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per. dag,
dagen per week. Cupido:
irkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Te koop
aangeboden
diversen
* T.k. vol automatische wasmachine Zanussi goede staat
prijs ƒ 250. Tel. 02507 -15227.

Te koop
gevraagd
diversen
*T.k. gevr. centrifuge 2800
toeren. Tel.: 02507 - 19289.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Gem. kamers te huur v.a.
ƒ 85,-p.w. Tel.: 02507-17084.

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.

Financiën en
handelszaken

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
' al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon,

Hassing - Uithoorn - Amstelveen
Stok - Amsterdam
van Leek - Amsterdam
Bushoff - Amsterdam
Fransse - Amsterdam
Elsenga - Hoofddorp
de Kloet - Abcoude

Privé doorschakelen

Volksuniversiteit
Amsterdam

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng
Spinnerij 33, 020 - 6473004

.
voor de particulier

hairstyler gewonnen door: S. Toma/ Amsterdam

Elke week het dagelijks nieuws!

Lessen en clubs

Grote en kleine verhuizingen,
KOLONIAALSTIJL
overal naartoe. Goed, goedk. Nederlands-lndië,
antieke
en vakkundig. 020-6114474. meubelen en antiek-look: 700
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en stoelen, div. modellen tafels,
kamerverhuizingen. Voll. verz. ook met marmer, kasten,
Heeft u naai- en verstelwerk, Dag-nachtserv. 020-6424800. banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
ritsen enz.? Tel. 02507-20243.
• Zie de colofon voor opga- Keizersgr. 357, 020-6232736.
ve van uw rubieksadvertentie Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Beeld en geluid
Aalsmeer, 020-6412137.

Schoonheid en
verzorging

Prijswinnaars Microactie particulieren

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Personeel
aangeboden

* Red het dennebos
Lease een boom, tel. 17805
Vragen naar Nelleke Dijkema Kwaliteits HIFI Koopjes! met
10-50%: Yamaha; Technics;
Voor trouwfoto's Sony ES; Harm Kardon; Teac
JBL; BA/V; Infinity.
Foto Boomgaard Medevoort;
CARIDAX HIFI Adm. de RuyGrote Krocht 26 terweg 131 Asd. 020-6837362

Tel. 13529

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Horecapersoneel gevraagd

U kunt de tekst van t uw Micro-advertentiecombinatic Z
telefonisch opgeven:

020-5626271

Technisch personeel
gevraagd
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Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

06-320.320.38 Rijpe Dame. Homo: jongens onder elkaar.
Kom met je hand onder m'n Hoor ze heet TEKEER gaan'.
rok, trek m'n slipje uit. 1 gpm 06-320.330.88 (75 cpm)
06-320.320.65 TIENERTJES HOMpJONGÊRENKONTAKT
18. 24 u. p/d Live met jou! 1 Hete jongens van 18 tot 30 jr!
gm. Ook dating en hot stories 06-320.330.95 (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
06-97.92 Rage uit Amerika.
SEXPRIVELIJN Spreek 'n Zoek je snel een hete boy?
boodschap in en luister naar 06-320.330.18 (75 cpm)
anderen. Hoor je 'n lekkere
HOMO-KONTAKTEN
boodschap dan word je live direkt apart met een hele
doorverbonden.
Vrouwen hete knul uit Amsterdam!
gratis! 1 gpm
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes. Inspreek PRIVELIJN! Voor
Sexkontaktlijn
Amsterdam. mannen/vrouwen! Spreek 'n
06-320.330.79 (75 cpm)
kaartje in. Hoe oud je bent,
ANONIEME sextel.nrs van naam, sexe, wat je zoekt etc.
hete vrouwen, ze geven echt Luister dan naar anderen, een
hun tel.nr. 06-97.37 (75 cpm) leuk kaartje? Toets "O" en
je wordt live in contact geBel Dames Thuis bracht. 1 gpm 06-97.33
Vrouwen 06-46.77.
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
LIVE ESCORT dames,
thuis doorgeschakeld
live de heetste verhalen,
06-32032940. 1 gpm.
Nieuw: 35+ sexdating. Volop
•RIJPE VROUWEN zoeken
24 u/p.d. 100 c.p.m.
sexkontakt. 06-96.16 100 cpm
De computer kan jou doorverbinden met de hete vrouw Nieuw ANONIEME sexdating.
van jou keuze. 06-97.10 75pm Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06-97.06 100 cpm
DIREKT APART met ondeugende vrouwen, die thuis op NIEUW discreet privé-geje wachten. 06-97.57 (75 cpm) sprek met hete vrouwen, ook
's nachts. 06-96.64 100 cpm
Direkt een HETE vrouw (30+)
aan de telefoon die jij thuis Nieuw: hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam!!
belt. 06-98.80 (75 cpm)
06-350.23-020 (100 cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
Nu Direkt TELEFOONSEX
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer hete vrouwen wachten thuis
op jou. 06-320.330.91 75 cpm
krijg je haar thuis aan de
lijn. Bel 06-96.67 (100 cpm)
*Onze Box* Met z'n tienen
DISCREET Sexkontakt, nu babbelen. Je kunt ook apart
spec. met hete vrouwen van voor intiem. 75 cpm. 06.96.07.
40+. 06-320.330.42 (75 cpm) Privétel.nrs van hete vrouwen
thuis. SEXKONTAKT. Bel nu
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis 06-96.05 (100 cpm)
opbellen. Zoek de leukste
Privétel.nrs van hete vrouwen
advertentie van een vrouw en thuis. SEXKONTAKT. Bel nu
de computer verbind je door 06-95.02 (100 cpm)
met haar. 06-98.92 (75 cpm)
Rijpe vrouwen stories...
DOORSCHAKELSEX-SM!
1 gpm. 06-320.322.27.
Hier wachten
dominante
vrouwen thuis om jou beest- SEX-GESPREK Zeker weten
achtig aan te pakken! Hard dat er op jou 'n heerlijk meisje
en Soft SM. Luister naar hun (18) wacht. 06-97.01 (75 cpm)
boodschap en kies 'n meesSEXKONTAKT: de heetste
teres voor 'n echt Live
vrouwen kun je thuis bellen.
SM-gesprek!
Bel nu 06-96.02 (100 cpm).
1 gpm 06 - 320.321.66.
SEXPLEZIER voor 2
Doorschakelsex! Laat je naar
'n vrouw of meisje (18) thuis De Heetste vrouwen aan de
doorverbinden! 1 gm 06-97.79 lijn: 06-96.63 (100 cpm)
EENZAME vrouwen zoeken IS.M. KONTAKTEN. Anoniesexafspraakjes als man niet me strenge kontakten.
06-320.322.17 (75 cpm)
thuis is! 06-96.61 (100 cpm)
GRATIS naar bed vele ge- SM-KONTAKTLIJN: Zoek
trouwde vrouwen thuis. Sex- een strenge afspraak?
contacten. 06-95.30 (75 cpm) 06-320.325.80 (100 cpm)
GRIEKS: toe maar, schuif SM-VOOR-2: direkt apart
voor 'n streng sexkontakt.
mijn slipje maar opzij schat!
06-320.329.99 (75 cpm)
Bel 06-97.09 (100 cpm)
THUISBELSEX
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam. Kies nu zelf de heetste
vrouw en via de computer
06-320.322.11 (75.cpm)
krijg je haar thuis aan de
Hete
eenzame .vrouwen lijn. Bel 06-97.55 (100 cpm)
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact. Bel 06-95.11 75 cpm THUIS-SEX-KONTAKT, hete
vrouwen bij jou in de regio.
Hete RIJPE-VROUWEN (40+) Bel nu 06-98.11 (75 cpm)
zoeken snel sexkontakt!
Topsex met Live keuze!
Bel nu 06-97.05 (75 cpm)
Topsexverhalen van o.a.
Hete vrouwen (40+) willenSabrina en Chantal! En nog
SEXKONTAKT. Direkt door- meer. Kies 1 v. Topsex-verhaverbonden! 06-97.66 75 cpm len. K. 2 v. topdating!
K. 3 v. Live doorverbonden
HETE-RIJPE vrouwen bellen naar 'n vrouw of tiener (18)
voor een heerlijk sexkontakt. thuis. 1 gpm. 06-320.325.25.
Bel nu 06-97.80 (75 cpm)

06-98.50

SEXPALEISH
Kies uit 180 sen-story's. Zappen van SM
'naar Rijp. Melden, Hard, Lesbl, Black, 6(<e
Vlug, Hoogtepunten enz. ofklesruit 500
vrouwen en meisjes die een afspraakje
wlljenmetjoü! .
;•
;
.
1
''•'•• '
-

•
I. 100 vrouwen en meisjes hebben hun
j privé tel.nr. in onze computer zitten
waardoorwijjediscreetkiinnerï'dooiver' binden. Ze nebben allemaal hun viste'• '~--*-'•
ken. Luister en maak ie •

' i voor een gesprek privé bil naar thuis;
'.Intródulrtièpripa
.
.• :.';

06,95.60

-DiscreetPrivé A£ AC.ftA

Vakantie
buitenland

• Wij behouden ons . het
recht voor zonder opgave van
Cult. busreis 16 dagen
redenen teksten te wijzigen
ESTL/LETL/LITOUWEN
en
of niet op te nemen.
ROEM./BULGARIJE
vanaf ƒ 1799,-.
Zalenverhuur
Info GEOscope 030 - 883963.

P.arty-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN • RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Rijles auto's
en motoren

Nieuwe Rage • NiEuwjoôMEr...
Uit Amerika! ! Volumeïegelmg
Nu al duizenden bellers per dag! |
.Probeer het ook eensl Spreek een •

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jr zoeken sexkontakt. Bel
nu 06-350.290.53 (75 cpm).
Hete meisjes (18 jr) Live

06-9715
Geen wachttijd

1gpm.

Ipllke bcfericrhan-in t>n Inictor rian '

naar die van.andere bellers. Vind jij

een leuk iemand of iemand jou, dan
wordt je direct «ve doorverbonden.
Vrouwen,Meisjes f»* *A 77
bellen Gratis
VO.W. 11
JIJ ALLEEN BEL DAN!
rt^.
A^. C'*S '
wO* 4F O*-3«3

f*n 7*mnf>tl'
Vil-AlOUUCll.
....

. .

. .

.

.•

.

.

-•

"'ft"' «"™' J"rul" """ V" j "f J'

telefoon het sexverhaal harder en
zachter zetten! Uniek in Nederland!
VolumeSex! Tijdens het luisteren kun je .
he, vefhaa| m{ ^ ? m 0 voof. e„
achteruitspoelen. Zo'kom snel naar
het lekkerste punt.: Hot Story's en
Dating! LUISTER MEE OP:

SM.DOORSCHAKELSEX
danige vrouwen hebben hun privé ' r\/|C|nCM TUI IIC l I\/PI
nr. in on» computer zitten, luister l MtlUtN l nU'IO-LIVC!
osprek op SM
.'• •

LIVE
THUIS-SM

Als je een.lie' meisje vindt dan verbinden wij \e
öirècldoornaar haarslaapkamerM gpm).

06,95,08: ~" 06.95.21

AAAAAAAAAA,
Hwr kun je kiezen voor de meeft beeft* 4
^ achtige mewtwesien verholen. Ook alt 4
™ e onderdanig benr kun je ie lol op.^
;wepen,ketrinoen,rubbcr etc. Wil ja echt ^
ive met een meeileret of onderdanig ~
eett dan de "3" en wij verbinden je
privé door naar één van de SM kftlden
n Nederland. Ook voor beginnen

IRIEK5E PORNO
PIT l! PE Min BEKENPE U]N WAAR l! EEKKER
VROUWEN EN MEISJE! ACHTERLANCI KUNT
NEMENJE KUNT KIEZEN UIT AU! lïimjDIN.RIIF
EN IONS. NIEUW l! PATJE OOK UVi PRIVÉ METZi
KUKTIEXEN, TOEÜ PAN CEWOON 0[ T Wil IC
III HAAR THUIS EEN AFSPRAAK MAKEN KIES PAN
TVOORCRIEKSESEXPATIN6.

:06-$EXUJNENTOP$!
• DE5BESTaDRAAlPEiEXÜ]NEN.BElZE!
•
l
•
J
•

Vannessa'si
Privelijn!
Als jij,net als alle andere die Bellen.een hele
sexwens inspreekt kin ledereen daar naar
luisteren.Vind jij Iemand anders met een
lekkere wens en je toels de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06.4699

1.SÉXM.B.SCHOOUUF....06.95.09
2.HETESTfWARDESS....06.95.O7
3.LESBI-TIENERTJES 06.96.O8
.«.VERPLEEGSTERS 06.97.44
5.HARDPORN0....06.97.94

,
,
i
<
'
'

O6.9S.66

De enige waar echte
vrouwen sex willen^
Je kunt direct live met zei Ze zijn
zwart en glimmen v» de ntaa>ge-ofc. Mineer die grote ballen
van me schalie! Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op Jou.

LIVESEX!

06.95.21 :
Ruige straatsex! In de trein UITBELPRIVELIJN! Ze zitten
pak je me onder m'n rokje. thuis te wachten op jou! :
1 gpm. 06-320.320.77.
Luister naar Rijpe Vrouwen
die 'jou willen! Toets de 3
Sabrina's Sexpaleis. Hier
kiezen uit 180 HOTSTORIES! en wij verbinden je Live door!
Zappen van storie naar storie. 1 gpm 06-98.40.
Je hoeft geen ander nummer "VERSIERLIJN"
06-98.48.
Kies uit de ingesproken boodte bellen. 1gpm 06-96.06
SEX VOOR 2: snel een ge- schappen 'n man of 'n vrouw
voor privé met z'n twee! Sex
sprek met 'n hete vrouw.
of 'n date, alles mag! 1 gpm.i
06-320.330.82 (75 cpm)
VLUGGERTJES:
hete vrou-i
SEX VOOR TWEE, nu direkt
telefoonsex met hete vrou- wen zoeken snel discrete!
wen. 06-320.330.46 (75 cpm) sex! Bel 06-96.03 (100 cpm) l
IVrouwen van 35 jaar en ou-j
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Luister naar hete oproepen der willen DIREKT-SEX. Bel;
van vrouwen! Maak je keuze ze thuis via 06-96.04 (75 cpm);
en de computer schakelt je IVrouwen van 35 jr en ouder;
direkt door naar haar huis. willen DIREKT-SEX, bel ze nu
Discreet! 06-96.68 (75 cpm) 06-95.12 Sexsucces (75 cpm)
Vrouwen van 40 jr zoeken
STOUTE jongens (18) voor
Diverse clubs
hete sex. 06-98.44 (75 cpm)
VROUWEN-THUIS-LIJN
BETTY'S ESCORT
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak je keuze 020 - 6340507 dag. v.a. 19, u:.
en.de computer schakelt je • Wij behouden ons het
direkt door naar haar huis. recht voor zonder opgave van
Discreet! 06-96.63 (100 cpm) redenen teksten te wijzigen '
of niet op te nemen.
•,';'
Ze zakte door haar knieën.
Op z'n Frans lieverd. 1gpm • Zie de colofon voor opga-:
06-96.46. Rode Lippen!!!
ve van uw rubieksadvertentie.

HUUR
mooi gelegen2 bedrijfshal
plm. 150 m , voorzien
van betonnen vloer, gas,
licht, water, verwarming,
kantoor, alarminstallatie.
Huurprijs ƒ 1350,- per
mnd. incl.
J. Kroon, tel. 17619.

LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia hebben op 18/19 januari en
op 15/16 februari aandacht voor scholen,
en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en
februari één of meerdere advertenties te
plaatsen om (potentiële) leerlingen te
werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met Marjo
Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby, tel 020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de
Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buiteriveldertse Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper,
Zandvoorts Nieuwsblad

.
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Kroymans verbindt
naam aan SsangYong

LandCruiser
blijft grijs

Toyota houdt de LandCniiser op grijs kenteken.
in het leveringsprogramma. De auto is zodanig aangepast dat hij aan de nieuwe eisen van 1995 voldoet.
In het geval van de LandCruiser PRP houdt dit in
een verhoogd dak en een
laag tussenschot en dat is
een stuk plezieriger dan alleen een volledige tussenwand achter de voorstoelen. De stoelen in de LandCruiser blijven dus yolledig verstelbaar. Prijzen
vanaf 58.235'gulden inclusief de BTW.

Kroymans Automobiel Divisie,
importeur van Ferrari, Aston
Martin, Jaguar en Daimlcr, is
benoemd tot officieel
importeur van het voor
Nederland nog vrijwel
onbekende Koreaanse
automerk SsangYong. Het
merk debuteert met drie 4WDmodellen tijdens de AutoRAI in
februari.

D

Om te beginnen is Mercedes
Benz de grootste aandeelhouder van dit op vier na grootste
industriële concern van ZuidKorea met een jaaromzet van
15 miljard dollar. De samenwerking met Mercedes is vrij
intensief.

gYong jaarlijks een half miljoen auto's bouwen die voor
een belangrijk deel. voorzien
zijn van Mercedes-techniek.
In 1988 werd het Britse merk
Panther overgenomen waarvan
de produktie in 1991 werd overgeheveld naar Korea.
In Nederland start de import
met een drietal modellen. De
Korando is een jeep-model met
2.2 dieselmotor, de Family een
vijfdeurs 4WD met vier cilinder
Mercedes-dieselmotor en het
topmodel is de Musso.

Toyota bespaart tijd

TOYOTA

DIRECT
SERVICE

dern gestileerde vijfdeurs 4WD
met elektrisch inschakelbare
Deze laatste is een door de vierwielaandrijving en een 2.9
Half miljoen
Brit Greenley ontworpen mo- liter vijfcilinder Mercedes-dieRond het laar 2000 wil Ssanselmotor afkomstig uit de terreinwagenserie van Mercedes.

Mercedes motor

Mitsubishi
voert
spanning op

Citroen op
het doek

In 1995 start Citroen met
de sponsoring van het Internationale Film Festival
Rotterdam. Het Franse
merk kiest voor de film
omdat dit medium een uitgebreide doelgroep bereikt
en in het bijzonder de leeftijdsgroep van 18 tot 27
jaar.
Renault op haar beurt
treedt op als hoofdsponsor
van het Mondriaan-jaar
met als hoogtepunt een
tentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum.
• In een persbericht laat
Renault Nederland weten
dat zowel Mondriaan als
Renault te boek staan als
generalist en oog voor het
detail hebben. Vandaar de
sponsoring.

AT KROYMANS zijn
naam aan SsangYong
verbindt is niet zomaar
een greep in het luchtledige want SsangYong is een
merk van naam al hebben wij in
Nederland er nog nauwelijks
van gehoord.

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam.

Deze G-serie uit Stuttgart
kunnen we gerust als een mislukking beschouwen want Mercedes verkoopt ze nauwelijks
ondanks de kwaliteit. Mogelijk
dat Mercedes via SsangYong
toch een ander toontje in het
hoogwaardige 4WD-segment

Na eerder een geheimzinnige
foto te hebben verstuurd van
het onder doeken
weggemoffelde nieuwe model
toont Mitsubishi nu dan een
eerste schets. De vijfdeurs
hatchback, codenaam MX,
wordt in Limburg
geproduceerd en maakt zijn
debuut in februari tijdens de
AutoRAI.

Suzuki zoekt het met de Vitara
Villager V6 hogerop. Het
nieuwe topmodel met 2.0 V6 24kleppenmotor verschijnt in
maart in de showroom en is in
alle opzichten het nieuwe
topmodel van de Vitara-reeks.

uit onderdelen bestaat die uit tief^hoog achtersteven.
Europa afkomstig zijn. Het Nederlandse tintje krijgt nog wat
ITSUBISHI VOERT de extra kleur omdat de auto in Profiel
spanning op. Voorlo- Amsterdam zijn wereldpremieHet wigvormige profiel onpig moeten we het nog re gaat beleven.
derstreept de dynamiek en
even doen met een
zorgt tegelijkertijd voor lage aeschets en een codenaam. Beide
rodynamische waarden. Het inworden pas in februari ont- Stijlvol
terieur beantwoordt, als we
huld. Het betreft een geheel
Stijlvol en dynamisch luidt Mitsubishi mogen geloven, aan
ERDER DIT jaar maakte
Suzuki de Vitara al aannieuw model dat geen bestaan- het eerste oordeel over de MX hoge eisen van comfort, ruimte
de zal vervangen.
die is afgestemd op dé Europe- en gebruiksgemak. Er zou
trekkelijker door het
Hij krijgt een eigen plaats se consument. In het ontwerp vooral veel aandacht zijn beprogramma uit te breitussen Lancer en Galant. De heeft Mitsubishi gezocht naar steed aan de hoofd- en been- den met een krachtiger 16-kleppenmotor en nu klimt het merk
voorlopig als MX bekende nieu- een mix tussen de vele eisen die ruimte.
De vijfdeurs
hatchback met de V6 nog een trede hoger
weling wordt geproduceerd in er vandaag gesteld worden. Hij
het Limburgse Born en geldt heeft een wat naar voren ge- wordt leverbaar met een vierci- op de ladder.
Bij de ontwikkeling van de
als een Europese auto, dit wil plaatst interieur, een kort mo- linder 1.6 en 1.8 liter benzinezeggen dat hij voor 85 procent torcompartirnent en een rela- motor.
motor is niet over een nacht ijs

M

E

Te koop aang. VOLVO 244, b.].
1978, groen, geen APK, ƒ 950,-.
T
l.: 020 - 6183983.

Subaru

Toyota gaat in 1995 de
strijd met de zogeheten
kwikfitters harder aanpakken. Vanaf l januari geeft
Toyota het begrip 'klaar
terwijl u wacht' een nieuwe
invulling. Op die datum
wordt namelijk Toyota Direkt Service (TDS) geïntroduceerd.
Het is een systeem waarbij Toyota-rijders zonder
afspraak bij hun dealer terecht kunnen voor beperkte onderhoudswerkzaamheden, kleine reparaties of
snelle montage van nieuwe
onderdelen.
Voor olie verversen, banden monteren, bougies vervangen, schokdempers en
remmen testen staat voortaan direct een voor dit doel
opgeleide monteur paraat.

Vitara V6 naar luxe segment
Voorlopig alleen nog een schets..

020-665 86 86

Nederland heeft vrijwel nog plaats op de Nederlandse
niets gezien van het Koreaan- markt. Later in de jaren negense automerk SsangYong
tig hoopt SsangYong ook nog
een op de Mercedes Benz E gekan laten horen.
baseerde personenauto op de
In een later stadium komt er markt te brengen.
overigens ook nog een Musso
met 3.2 liter zescilinder benziIn andere Europese landen is
nemotor.
SsangYong al eerder geïntroduceerd. In België boekt het merk
ABS, airco, lichtmetalen vel- zelfs opzienbarende verkoopregen en tal van andere luxueuze sultaten.
extraatjes plus een scherpe
In mei hoopt Kroymans de
prijs en goed weggedrag moe- eerste modellen te kunnen afleten borg staan voor een vaste veren.

Auto's te koop
gevraagd

Volvo 240 GL AUTOMAAT, '84,
züvermetall., pracht exemplaar, Gevraagd jonge auto's v.a.
'5600. Tel.: 020 • 6230808.
1991. Belt u voor informatie'
03410 - 19354 of 0652-977028
Bewijsnummers van een .
geplaatste advertentie in deze DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
tibriek krijgt u alleen .
bewijs. Tel.: 020-6105478.
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie Te koop gevraagd AUTO'S a
kenbaar maakt. De kosten
contant met vrijwar.bewijs
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel.: 02908 - 24640

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Automaten
Uw JTER-DEALERS
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 3.500.30LDCAR
B.V. Amstelveen, 020 -.6433733.
/ voor
SUBARU GROOT-AMSTERDAM E.O.
Accessoires en Onderdelen
Vivio-Justy- Impreza - Legacy
Onderdelen voor: Austin - Rover Autobedrijf Mooy & Zn.
Ruysdaelkade 75-77
'020-6623167
Autobedrijf Aalsmeer
Lakenblekerstraat 54
02977-30170
Jaguar
- MG - Triumph - Landrover
Autobedri f Amrit
Legmeerplein 28-32
020-6153902
Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
020-6622204
KIMMAN HAARLEM
in 24 uur GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
Suzuki

AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va. ƒ 25.Alle maten-t-merk. in voorraad
Amstelstein - Suzuki
Prijs incl. montage & balanc.
ECU BAND
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
GARAGE ECONOOM
kaler voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Cilinderstraat 5 Amsterdam
Repareert
Noord. Tel. 020-6313648.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
uw Koppeling en Remsysteem
(Op afspraak gratis halen en brengen)
snel & vakkundig
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Informeer naar onze prijzen
Klaar terwijl u wacht.
AARZEL NIET, BEL NU !!
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Uw Bovag-Autospecialist
Tel.: 020-6240748.
± 50 auto's APK gek. Den
AUTO WESTPOORT
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa Grote sortering ONDERDELEN
'n echte garage
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Haarlemmerweg bij molen van schade-auto's, alle
l'om bij ons maar eens kijken!
DIESELSERVICE
020-6844079. Tevens Inkoop. merken, alle bouwjaren.
frize occasions zijn niet alleen
brandstofpompen; verstuivers
r
GEBR.
OPDAM
B.V.
ooi, maar ook goed.
T.k. inruilauto's: Kadett 1.6 D
cil.koppen vlakken. Garage/
'ie auto's APK gekeurd en na- Station, 4-'86, ƒ3950. Kadet Tel.: 02502-45435.
motorenrevisie FEENSTRA
1.2 LS, Ipg, sedan, 3-'86 Missot. specialist REM- en Industrieweg 27, Duivendrecht
teien in eigen werkplaats!
\ ruilen in voor de hoogste ƒ5000. Corsa TR, Ipg, 10-'87
FRICTIE-MATERIAAL.
Tel. 020-6980639
*aarde. Bij ons ben je altijd ƒ4950. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82 Bosboom Toussaintstr. 43
fc
APK KEURINGEN ƒ70,
ƒ 4950. Nissan Sunny, 3-drs, 1.'
;ter uit. BOVAG garantie!
A'dam. Tel.: 020-6180443.
klaar terwijl u wacht.
*a Romeo 164 TS
91 D, 9-'87, ƒ5500. BMW 2002
Garage West-Center:
Noodservice
Audi 100 Avant, met-airco .90 Touring, 12-74, ƒ4950. Ope
020-6122476 (zonder afspraak)
Ascona
1.6
D,
5-drs,
6-'84
ONDERDEELVERKOOP
*W 316 rood
90
2e Helmersstraat 15, A'dam.
F
DOE-HET-ZELF ADVIES
»d Escort 1.6 D koopje . .84 ƒ2450. BEREBEIT, Amsteldijk
25,
020-6627777.
op
zaterdag
van
A.P.K. KEURINGSSTATION
N Escort Clipper! .4 ....91
F
10.00-13.00 uur
Keuren zonder afspraak
ord Sierra 1.6 CL Sedan .90
Feenstra & Jimmink
fots. Galant 2.0 GLSi 4 WD91
Kost B.V.
Asterweg 24A A'dam 6364702
Jaihatsu Charade Van
92
Valschermkade 16, A'dam.
*ver 111 L
91
Autobedrijf CRYNSSEN
740 GL sedan LPG, wit km
»3ab 900 schuifdak, prima 87 83.000,7/91, 340 GL spec. au1 Nu nwe Recaro luxe autost. 40Crynssenstraat 10-14
50%
korting.
Voor
elke
auto
«W Golf 1.6 CL, 5 drs ....88.
Tel.: 020-6184402.
km 29.000 silver/met '90, 94( v.a. ƒ 550 p.st. Alleen reageren
«*Golf 1.3Madison
90
APK-keurstation, reparaties
GL sedan aut. km 140.000 '91 bij afspraak: 05470 - 71947.
«WGolf 1.8 Manhatten ...91 340 DL 1.7 5-drs '90,5x 340 au
alle merken en schaderegeling.
yWGolf 1.6 CL
89
'86 t/m '89, VOLVO-NIEROP
Gedipl. FOCWA-monteur voor
% Polo 3 drs, 1e eig
86
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
alle voorkomende: laswerk** Polo 1.3 Coupe, bl.met.90 Tel.: 020 - 6183951.
zaamheden, reparaties, APK
fW Polo 1.0 Coupe, rood .91
ALLE KLEUREN
en schades enz. ƒ37,50 exc.
Jty Jetta 4 deurs
86 960 2.5 aut. 5000 km . 10/9'
OOK IN SPUITBUSSEN
V
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.
W Transporter, als nw—90 940 GL, 2.0, 60.000 km . 3/9:
otto nieuwenhuizen bv
855 GL l 15.000 km .. .4/94
Condensatorweg
GARAGE ECONOOM
245 GL 2.3. L.P.G
5/9( Overtoom 515, Amsterdam
Sloterdijk l.
(020)6129804
440 GLT 2.0 4.000 km 10/9
Voor al uw SERVICE BEURTEN
(Hoek Schakelstraat)
' .
en ONDERHOUD
440 Automaat 1.8
4/9
Tel. 020-6813410
440 DL 1.8 22.000 km ..6/9
Schadetaxatie en -herstel
b.g.g. 06-52919992
440 GL 1.8 L.P.G
6/9C
Gratis leenauto's beschikbaar
360 GL 2.0 Sedan
1/8J
APK-KEURING,
Grote Opruiming
klaar terwijl u wacht.
Citroen BX 1.9
4/9
Door plaatsgebrek
Advies voor 'n goede Occasion
Citroen XM 2.0
1/9
Johan Boom, Zuider
Wij bieden u een snelle
Akerweg 83, A'dam Osdorp Renault Safr. RXE3.0..11/9 Autoverzekering laagste bet.
Opel Omega Stat. 2.6 .11/9 per md/kw. met schadegarant
en vakkundige service
Tel. 020 • 6105478.
.± 200 auto's v.a. ƒ600.- tot AUTOBEDRIJF DICK MUHL Focwa Serv. Celie 020-6416607 Frederiksplein 6, 020-6232505.
OFF. VOLVO DEALER
/ 20.000.- met nieuwe APK,
b
sop. van 9.00 tot 19.00 uur.
• Deze autorubriek
Nijverheidslaan 1, WEESP
Donderdag koopavond.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
Tel. 02940
18200/18008

Service en
Reparatie

Algemeen

Volvo

autolak

Autofinanciering
en verzekering

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

Er is
niet over
een nacht
ijs gegaan
gegaan en voor Suzuki is zelfs
sprake van een echte doorbraak want het is voor het eerst
in de geschiedenis dat het een
dergelijke krachtbron aanbiedt. De V6 24-kleppenmotor
levert een maximaal vermogen
van 136 pk bij 65 honderd toeren en een maximale trekkracht van 172 Nm bij vierduizend toeren.
De 1.6 liter 16-klepper noteert
daar respectievelijk 97 pk en
132 Nm. De V6 heeft dus duidelijk heel wat meer in huis op
motorisch gebied. De Villager
V6 is gebaseerd op de vijfdeurs
Vitara. Door vergroting van de

Campers

Voor de beste keus: VW/Audi dealer A-POINT,
Kollenbergweg, Amsterdam Z-0 (nabij Ikea),
ruim 30 occasions, dealer voor Westfalia en Karmann campers.
Ook verhuur, tel. 020-6964964.

Autoverhuur

niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
D.'FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.

DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR

r AMSTELVEEN BV. \\
Tel. 020-6431220

AUTOVERHUUR

3ij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
gursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Motoren/Scooters
2e Kerstdag

motorshow
van 11 tot 17 uur
10 tot 50% KORTING
Ace., kleding, helmen enz.
' DIVERSE AANBIEDINGEN

M.A.R.S. MOTORS
St. Janslaan 52, Bussum
02159- 11866.
Eindejaarsshow
2e Kerstdag
12-16 uur
27, 28, 29 dec
10-18 uur
30 dec
10-20 uur
31 dec
10-16 uur
A. van Andel
MOTORRIJWIELEN
Leyensteinstraat 15a
Kerkdriel. 04183-4513

i
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• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, 'bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.

Autosloperijen

NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Voor elke TDS-klus geldt •
een standaard tarief dat de
klant vooraf te horen
krijgt. Er is een speciaal
TDS-logo ontwikkeld dat
op de gevel is aangebracht.

Amstelveens •
-. Weekblad

- Studenten 10% korting
- Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

i
\ '

Urthoor-nse
SB Courant

-,>, Jf ,.
••',. ~~

de Ronde
* Vener

Aalsmeerder
*. Courant:

' l kr

Amstelveens
--' Weekblad
"

Zandvoorts
Nieuwsblad

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DA6ELIJKS
NIEUWS.

IAUTO l-IN-3 III'

i.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Autorijschool LA MIRAGE,
<erstaanb. v.a. ƒ 31,50 per les,
studenten spoedcursus ƒ 975.tel 020-6116275.

J

Er worden uitsluitend
originele Totyota-onderdelen gemonteerd en de importeur meldt dat de tarieven concurrerend zijn. Een
TDS-reparatie duurt maximaal drie kwartier. Indien
na een korte inventarisatie
blijkt dat het werk meer
tijd in beslag neemt, worden ze onder de gebruikelijke condities uitgevoerd.

Nieuwsblad
Gaasperdam ^,-.de Nieuwe
'•:. \ IWeesper _

i SLOOTHAAK

Voor de beste keus: VW/Audi dealer A-POINT, Kollenbergweg,
Amsterdam Z-0 (nabij Ikea), ruim 30 occasions, dealer voor
Westfalia en Karmann campers. Ook verhuur, tel. 020-6964964.

OUKEBAAS

spoorbreedte en door toepassing van een op meer comfort
afgestemd onderstel is echter
sprake van een auto met een
nieuw karakter. In de praktijk
ligt het weggedrag op gelijke
hoogte met dat van de meeste
personenauto's.
Suzuki typeert de auto als
een Multi Purpose Vehicle
maar dan wel een met een ruimere inzetbaarheid als andere
MPV's. Zo heeft hij een maximale trekkracht van 1.875 kilogram (geremde aanhanger).
Bij de vormgeving is het accent gelegd op een stijlvolle en
representatieve uitstraling omdat Suzuki verwacht dat veel
mensen de auto ook zakelijk
zullen gebruiken en daar is de
uitrusting dan ook op afgestemd. Er komt bovendien een
topuitvoering met ABS en twee
airbags. Tot de opties behoren
airco en een viertraps automaat. Hij is te zien tijdens de
AutoRAI. Prijzen zijn op dit
moment nog niet bekend.

is He verkoop van uw auto een fluitje van een cent. .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
" SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
. alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
dé autorubriek'met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op 2aterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
• donderdag in de nieuws- en-huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
~^-^\
r

Schrijf hier in bloklcllers
uw Icksl. l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
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Naam:

"i " ._

47.88
84,04
80.19

96.35
112,51
128.6(5
14-UÖ
160.98

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:

-

Handtekening:

L

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort Gasthuisplein 12; Uitlioorn: Stationsstraat 60.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

